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• โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้และข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยที่แนะนำาเพื่อจะได้ใช้อุปกรณ์นี้ได้อย่างถูกต้อง

• แม้อุปกรณ์จะเน้นความทนทาน แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงการทุบ ขว้าง ทับ เจาะ หรืองออุปกรณ์

• ถ้าใช้งานในสภาวะที่โดนน้ำาเกลือ ให้ล้างอุปกรณ์หลังใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการกัดกร่อนของเกลือ

• อย่าพยายามแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม ต้องให้บุคลากรที่ผ่านการรับรองเป็นผู้ให้บริการหรือซ่อมแซมเท่านั้น

• อย่าเปิดสวิตช์อุปกรณ์ในที่ที่ไม่อนุญาตให้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ หรือในสถานการณ์ที่อุปกรณ์อาจทำาให้เกิดคลื่นรบกวนหรือ
อันตราย

• อย่าใช้อุปกรณ์ในขณะขับรถ

• โปรดปิดสวิตช์อุปกรณ์เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ และปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ 
ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาล

• โปรดปิดเครื่องหรือเปิดใช้งานโหมดเครื่องบินเมื่ออยู่บนเครื่องบิน เพราะอาจเกิดสัญญาณรบกวนอุปกรณ์ควบคุมของเครื่องบิน

• ปิดเครื่องเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการความแม่นยำาสูง เพราะอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการทำางาน

• ห้ามวางอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง

• ห้ามวางสื่อบันทึกข้อมูลชนิดแถบแม่เหล็กไว้ใกล้กับอุปกรณ์ รังสีจากอุปกรณ์อาจลบข้อมูลที่จัดเก็บบนอุปกรณ์เหล่านั้น

• ห้ามใช้งานอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีก๊าซไวไฟ เช่น สถานีบริการน้ำามัน หรือวางอุปกรณ์ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง

• เก็บอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมให้พ้นมือเด็กเล็ก

• อย่าปล่อยให้เด็กใช้อุปกรณ์เพียงลำาพังโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยแนะนำา

• ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จที่ได้รับการรับรองเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิด

• กรุณาปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ในการใช้อุปกรณ์ไร้สาย กรุณาเคารพความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ตามกฎหมาย
ของผู้อื่นในขณะใช้งานอุปกรณ์ไร้สาย

• สำาหรับผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายทางการแพทย์ (หัวใจ ข้อต่อ ฯลฯ) กรุณาให้อุปกรณ์อยู่ห่างจากจุดที่ได้รับการปลูกถ่ายเป็น
ระยะ 15 ซม. ในขณะที่ทำาการโทร ให้ถืออุปกรณ์ไว้ทางฝั่งตรงข้ามของร่างกายจากจุดที่มีการปลูกถ่าย

• ปฏิบัติตามคำาแนะนำาในคู่มือนี้อย่างเคร่งครัดขณะใช้สาย USB มิฉะนั้นอาจทำาให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือพีซีของคุณ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย โปรดอ่านก่อน 
การใช้งานครั้งแรก
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ประกาศเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
© 2017 Caterpillar สงวนลิขสิทธิ ์CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, โลโก้ที่เกี่ยวข้อง, “สีเหลือง Caterpillar,”  
รูปลักษณ์ของ “Power Edge” รวมไปถึงอัตลักษณ์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ เป็นเครื่องหมายการค้าของ 
Caterpillar และไม่สามารถนำาไปใช้ได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Bullitt Mobile Ltd เป็นผู้ได้รับอนุญาตจาก Caterpillar Inc

เครื่องหมายการค้าของ Bullitt Mobile Ltd และบุคคลที่สามเป็นของเจ้าของนั้น ๆ

ไม่มีส่วนใดของเอกสารนี้ที่อาจมีการทำาซ้ำา หรือส่งในรูปแบบใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด ๆ โดยไม่มีการลงนามยินยอมโดย 
Caterpillar Inc

ผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้อาจรวมถึงซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์และผู้ให้อนุญาตอื่น ๆ ด้วย ลูกค้าจะไม่ทำาการทำาซ้ำา กระจาย 
ปรับเปลี่ยน แปลกลับ แยกชิ้น ถอดรหัส แยกส่วน วิศวกรรมย้อนกลับ ปล่อยเช่า มอบหมายหรือให้ใบอนุญาตย่อยใด ๆ 
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่ข้อจำากัดนี้จะขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ หรือการกระทำา 
เหล่านั้นได้รับการรับรองโดยผู้ถือลิขสิทธิ์ภายใต้ใบอนุญาต

เครื่องหมายคำาและโลโก ้Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, inc. และการใช้เครื่องหมาย 
การค้าดังกล่าวโดยกลุ่ม Bullitt นั้นอยู่ภายใต้การอนุญาตแล้ว เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของบุคคลที่สามอื่น ๆ 
ทั้งหมดเป็นของเจ้าของนั้น ๆ

Wi-Fi® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®

แจ้งให้ทราบ
คุณลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่ปรากฏในที่นี้จำาเป็นต้องพึ่งพาการติดตั้งซอฟต์แวร์ ตลอดจน 
ความสามารถและการตั้งค่าของเครือข่ายภายใน และอาจไม่มีการเปิดใช้งานหรือถูกจำากัดโดยผู้ประกอบการเครือข่าย
ภายในหรือผู้ให้บริการเครือข่าย ดังนั้น คำาอธิบายในคู่มือนี้จึงอาจไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมที่คุณซื้อ

ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลหรือข้อมูลจำาเพาะใด ๆ ที่ปรากฏภายในคู่มือฉบับนี้โดยไม่จำาเป็น
ต้องแจ้งหรือมีข้อผูกมัดล่วงหน้าใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้ผลิตไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความชอบธรรมและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่คุณได้ทำาการอัพโหลดหรือดาวน์โหลดผ่าน
อุปกรณ์เครื่องนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง ข้อความ รูปภาพ เพลง ภาพยนตร์ และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่มีการติดตั้งเพิ่มเติม 
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการติดตั้งหรือใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนหน้าบนอุปกรณ์นี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ

ไม่มีการรับประกัน
เนื้อหาที่ปรากฏภายในคู่มือนี้มีลักษณะ "ตามที่เป็น" ไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้นยกเว้นตามที่กำาหนดโดยกฎหมายที่
บังคับใช้ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวโดยตรงหรือการกล่าวโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยของ
การทำาการตลาดและความเหมาะสมสำาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ที่ทำาโดยเกี่ยวข้องกับความแม่นยำา ความน่าเชื่อถือ หรือ
เนื้อหาของคู่มือนี้

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาต ผู้ผลิตไม่มีภาระรับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายกรณีพิเศษ อุบัติเหตุ  
ผลทางอ้อม หรือผลที่ตามมาใด ๆ หรือการสูญเสียผลกำาไร ธุรกิจ รายได้ ข้อมูล ความนิยม หรือเงินออมที่คาดไว้ใด ๆ  
ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้นก็ตาม

กฎระเบียบในการนำาเข้าและส่งออก
ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งออกหรือนำาเข้าที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด ลูกค้าต้องได้รับ 
ใบอนุญาตที่จำาเป็นทั้งหมดจากภาครัฐในการส่งออก ส่งออกซ้ำา หรือนำาเข้าผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงในคู่มือฉบับนี้ รวมทั้ง
ซอฟต์แวร์และข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมด
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ขอแนะนำาให้รู้จักสมาร์ทโฟน CAT® S31
สมาร์ทโฟนที่ทนทานอย่างแท้จริง ด้วยคุณสมบัติที่ทนทานเป็นพิเศษและแบตเตอรี่ที่ยาวนานกว่า สร้างมาให้รองรับสภาพการทำางาน
และการเล่นอันหนักหน่วงที่คุณเจอทุกวัน ไม่ว่าคุณจะทำาหล่น ตกน้ำา ทำาเปื้อน หรือแม้แต่ลืมชาร์จ Cat S31 ก็ยังคงพร้อมทำางาน 
เพื่อคุณเสมอ

สมาร์ทโฟนเครื่องนี้มีประสิทธิภาพเหนือยิ่งกว่าการรับรองความทนทานระดับสูงสุดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม อย่างการป้องกันน้ำา
และฝุ่น MIL SPEC 810G และ IP68 ทนต่อการตกจากที่สูง 1.8 เมตรลงบนพื้นคอนกรีต แข็งแกร่งขนาดที่คลื่นความร้อนและละออง
น้ำาเค็มก็ยังเอาอยู่ กันน้ำาได้ลึก 1.2 เมตรนาน 35 นาท ีCat S31 จะยังคงเชื่อมต่อ ไม่ว่าจะต้องเจอกับสถานการณ์ใด 

Cat S31 เป็นสมาร์ทโฟนที่เน้นการใช้งานจริง อัดแน่นด้วยคุณสมบัติที่มีประโยชน์เพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวัน 
แบตเตอรี่ความจุสูงและหน่วยความจำาที่ใส่เพิ่มได้ถึง 128GB ช่วยให้คุณทำากิจวัตรประจำาวันได้แบบไม่มีสะดุด หน้าจอ Full HD  
ขนาด 4.7 นิ้วที่สว่างและใหญ่เต็มตา ช่วยให้คุณดูคอนเทนต์ได้แม้ในสภาพแสงจ้า มีระบบสัมผัสที่รองรับการใช้งานขณะนิ้วมือเปียก
หรือสวมถุงมือ นอกจากนี้ ยังออกแบบมาให้จับถนัดมือพร้อมปุ่มหลายฟังก์ชันที่ตั้งโปรแกรมได้ ช่วยให้สามารถใช้งานแบบวิทยุ
สื่อสาร (Push to Talk) หรือปุ่มลัดสำาหรับเปิดไฟฉายหรือกล้อง

คุณสมบัติความทนทาน
การป้องกันการกระแทก:

• ทำาได้: ใช้อุปกรณ์ที่ความสูงไม่เกิน 1.8 เมตร ซึ่งเป็นช่วงความสูงที่รองรับการกันกระแทก

• ไม่ควรทำา: ขว้างอุปกรณ์อย่างแรงจากความสูงเกิน 1.8 เมตร อุปกรณ์มีความทนทาน แต่ความเสี่ยงที่จะพังก็ใช่ว่าจะไม่มี

การป้องกันน้ำา:

• ทำาได้: คุณสามารถใช้อุปกรณ์ในสภาพที่เปียกชื้นได้ หน้าจอระบบสัมผัสแบบมัลติทัชขนาด 4.7 นิ้วรองรับการทำางานขณะ 
นิ้วเปียก อย่าลืมปิดช่องส่วนประกอบและฝาครอบทั้งหมดให้ดีก่อนที่จะใช้งานอุปกรณ์ใต้น้ำา อุปกรณ์รองรับการใช้งานใต้น้ำาลึก  
1.2 เมตร นานสูงสุด 35 นาที

• ไม่ควรทำา: ลืมปิดช่องส่วนประกอบและฝาครอบทั้งหมดก่อนที่จะใช้งานอุปกรณ์ใต้น้ำา หรือพยายามใช้อุปกรณ์ใต้น้ำาลึกเกิน  
1.2 เมตร

การป้องกันฝุ่นและรอยขีดข่วน:

• ทำาได้: ใช้อุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหรือสกปรก Cat S31 รองรับมาตรฐานความทนทานระดับอุตสาหกรรม IP68 หน้าจอ
ใช้กระจก Corning® Gorilla® Glass 3 ที่ป้องกันรอยขีดข่วน

อุณหภูมิร้อนจัดหรือเย็นจัด:

• ทำาได้: ใช้อุปกรณ์ภายในช่วงอุณหภูม ิ-20º C ถึง + 55º C และในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกะทันหัน เช่น เปลี่ยนจาก
เย็นเป็นร้อน หรือร้อนเป็นเย็นทันที

• ไม่ควรทำา: ใช้อุปกรณ์นอกช่วงอุณหภูม ิ-20º C ถึง + 55º C ห้ามนำาอุปกรณ์ไปไว้ในช่องแช่แข็งหรือเตาอบ
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สิ่งที่มีให้ในกล่อง 
• อุปกรณ์

• คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน

• สาย USB และอะแดปเตอร์สำาหรับชาร์จ

• ฟิล์มกันรอยที่ติดมาให้จากโรงงาน

ฟังก์ชันที่สำาคัญ 

ปุ่มเพาเวอร ์
• กดเพื่อเปิดเครื่อง 
• กดค้างไว้เพื่อเปิดเมนูตัวเลือกของโทรศัพท์ 
• กดเพื่อล็อคหรือเรียกหน้าจอเมื่ออุปกรณ์ไม่ได้ใช้งาน

ปุ่มโฮม 
• ขณะที่โทรศัพท์เปิดอยู่และไม่ได้ล็อค คุณสามารถกดปุ่มนี้เพื่อแสดงหน้าจอโฮมได้ทุกเมื่อ
• กดปุ่มโฮมค้างไว้เพื่อใช ้Google assistant

ปุ่มแอปล่าสุด 
• กดเพื่อเปิดดูแอปล่าสุดได้ทุกเมื่อ

ปุ่มย้อนกลับ 
• กดเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า 
• กดเพื่อปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

ปุ่มเพิ่ม/ลดระดับเสียง 
• ระดับเสียง – กดปุ่มเพิ่มเสียงเพื่อเพิ่มระดับเสียง หรือกดปุ่มลดเสียงเพื่อลดระดับเสียง ใช้สำาหรับเสียงการโทร เสียงเรียกเข้า 

เสียงในไฟล์ หรือเสียงแจ้งเตือน 
• จับภาพหน้าจอ – กดปุ่มเพาเวอร์และปุ่มลดระดับเสียงพร้อมกัน ภาพหน้าจอจะถูกบันทึกไว้ในอัลบั้มรูป
• ขณะใช้งานแอปกล้อง คุณสามารถกดปุ่มเพิ่ม/ลดระดับเสียงเพื่อถ่ายภาพได้

1. แจ็คสำาหรับเสียบหูฟัง
2. ลำาโพงแนบหู 
3. กล้องด้านหน้า
4. ไมโครโฟน
5. ปุ่มย้อนกลับ
6. ปุ่มโฮม
7. ปุ่มแอปล่าสุด
8. ลำาโพง
9. ปุ่มที่สามารถตั้งโปรแกรมได้
10. ปุ่มเพาเวอร์
11. ปุ่มเพิ่มเสียง
12. ปุ่มลดเสียง
13. ช่องใส่ซิมการ์ด
14. ช่องใส่การ์ด MICROSD
15. พอร์ต USB
16. กล้อง 8MP
17. แฟลช

13 2
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65
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16

11

12

17

15

4



8

การเริ่มต้นใช้งาน

การติดตั้งนาโนซิมการ์ด
1. วางอุปกรณ์ของคุณบนพื้นผิวเรียบโดยคว่ำาหน้าจอลง เปิดช่องด้านข้าง 
2. ใช้ปลายนิ้วของคุณดึงถาดใส่ซิมการ์ดบริเวณด้านล่างโลโก้
3. ใส่นาโนซิมการ์ดในถาดให้ตรงตามรูปที่แสดงไว้ โดยหงายด้านพินสีทองขึ้น 
4. ดันถาดซิมกลับเข้าไปในช่องใส่ซิมการ์ด

หมายเหตุ:
• ตรวจสอบให้ดีว่าซิมการ์ดวางอยู่ในถาดซิมอย่างถูกต้อง
• ดันถามซิมเข้าไปในช่องจนสุด
• ในการถอดนาโนซิมการ์ด ให้ใช้ปลายนิ้วดึงถาดออกมา จากนั้นนำานาโนซิมการ์ดออก

การติดตั้งการ์ดหน่วยความจำา
1. วางอุปกรณ์ของคุณบนพื้นผิวเรียบโดยคว่ำาหน้าจอลง เปิดช่องด้านข้าง
2. ใส่การ์ด microSD ™ ลงในช่องใส่การ์ดหน่วยความจำาโดยหงายด้านพินสีทองขึ้น

หมายเหตุ:
• ดันการ์ดหน่วยความจำาจนกระทั่งได้ยินเสียงล็อค
• หากต้องการถอดการ์ด microSD ออก ให้กดขอบของการ์ดหน่วยความจำาค้างไว้แล้วปล่อย
• ห้ามใช้แรงดึงการ์ด microSD ออกเนื่องจากอาจทำาให้การ์ดหน่วยความจำาและช่องใส่การ์ดเสียหายได้

การชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นครั้งแรก

1. เชื่อมต่อสาย USB กับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟ

2. เปิดฝาปิดพอร์ต USB จากนั้นจึงเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับพอร์ต USB

หมายเหตุ:
• ใช้ที่ชาร์จและสายที่ได้รับการรับรองจาก Cat เท่านั้น อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเครื่อง 

หรือทำาให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
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หมายเหตุ:
• ระวังอย่าใช้แรงมากเกินไปเมื่อเชื่อมต่อสาย USB และดูทิศทางการเชื่อมต่อให้ถูกต้อง
• การพยายามเชื่อมต่ออย่างไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ และจะไม่ครอบคลุมในการรับประกัน

3. เสียบที่ชาร์จเข้ากับเต้ารับ AC ที่เหมาะสม
4. เมื่ออุปกรณ์ชาร์จเต็มแล้ว ให้ถอดสาย USB ออกจากอุปกรณ์ก่อน แล้วค่อยถอดที่ชาร์จออกจากเต้ารับ ปิดฝาพอร์ต USB บน

อุปกรณ์หลังจากชาร์จเสร็จแล้ว

ข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับการใช้งานแบตเตอรี่ครั้งต่อ ๆ ไป
ถ้าแบตเตอรี่หมดเกลี้ยง อุปกรณ์อาจไม่สามารถเปิดได้ทันทีหลังจากชาร์จแบตเตอรี่ โปรดรอให้ชาร์จไปสักสองสามนาทีก่อน จึงค่อย
ลองเปิดเครื่อง อาจไม่มีการแสดงภาพเคลื่อนไหวแสดงการชาร์จบนหน้าจอในช่วงเวลานี้

เมื่อระดับพลังงานแบตเตอรี่ต่ำา อุปกรณ์จะแจ้งเตือนและแสดงตัวเลือกให้ดำาเนินการ เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ใกล้จะหมด อุปกรณ์จะปิด
เครื่องเองโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: 
ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมและอายุของแบตเตอรี่

การเปิด/ปิดเครื่อง 
เปิดเครื่อง

1. กดปุ่มเพาเวอร ์

เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก หน้าจอต้อนรับจะปรากฏขึ้น ก่อนอื่นให้คุณเลือกภาษาที่ต้องการ จากนั้นแตะ GET STARTED (เริ่มต้น
ใช้งาน) เพื่อดำาเนินการตั้งค่าต่อไป

หมายเหตุ:
• ต้องมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือข้อมูลมือถือ

คุณสามารถข้ามการตั้งค่าและกลับมาทำาในเวลาอื่นได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องมีบัญช ีGoogle  สำาหรับการใช้บริการบางอย่างของ 
Google บนอุปกรณ ์Android นี้

ปิดเครื่อง

1. กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เพื่อเปิดเมนูตัวเลือกของโทรศัพท์
2. แตะ Power off (ปิดเครื่อง)
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หน้าจอสัมผัส
การสั่งการบนหน้าจอสัมผัส

• แตะ: ใช้ปลายนิ้วของคุณเพื่อเลือกรายการ ยืนยันการเลือก หรือเริ่มแอปพลิเคชันบนหน้าจอ

• แตะค้างไว้: แตะรายการค้างไว้ด้วยปลายนิ้วของคุณจนกระทั่งหน้าจอมีการตอบสนอง ตัวอย่างเช่น หากต้องการเพื่อเปิดเมนู
ตัวเลือกสำาหรับหน้าจอการใช้งาน กรุณาแตะที่หน้าจอค้างไว้จนกว่าเมนูจะปรากฏ

• ปัดนิ้ว: เลื่อนนิ้วของคุณผ่านหน้าจอในแนวตั้งหรือแนวนอน ตัวอย่างเช่น ปัดซ้ายหรือขวาเพื่อสลับระหว่างรูปภาพ

• ลาก: หากต้องการย้ายตำาแหน่งรายการ ให้ใช้ปลายนิ้วแตะรายการนั้นค้างไว้ แล้วลากไปยังตำาแหน่งที่ต้องการบนหน้าจอ

หน้าจอโฮม
หน้าจอโฮมเป็นจุดเริ่มต้นสำาหรับการเข้าถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของอุปกรณ์ โดยจะแสดงไอคอนแอปพลิเคชัน วิดเจ็ต ทางลัด และอื่น ๆ 
คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอโฮมด้วยวอลล์เปเปอร์และเลือกแสดงรายการที่ต้องการได้

1. ไอคอนเปิดใช้งานแอปคือ  แตะที่ไอคอนนี้เพื่อดูและเปิดใช้งานแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้

หมายเหตุ:
• การกดพื้นที่ว่างบนหน้าจอโฮมค้างไว้จะเป็นการเรียกใช้ทางลัดไปยังส่วนวอลล์เปเปอร์ วิดเจ็ต และการตั้งค่าต่าง ๆ

การล็อคและการปลดล็อคหน้าจอ
การล็อคหน้าจอ

1. ถ้าอุปกรณ์ของคุณเปิดอยู่ ให้กดปุ่มเพาเวอร์เพื่อล็อคหน้าจอ คุณยังสามารถรับข้อความและสายโทรเข้าได้แม้ขณะล็อคหน้าจออยู่
2. หากปล่อยอุปกรณ์ทิ้งไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง หน้าจอจะล็อคเองโดยอัตโนมัติ คุณสามารถปรับระยะเวลานี้ได้ในการตั้งค่า

การปลดล็อคหน้าจอ

1. กดปุ่ม เพาเวอร ์เพื่อเรียกหน้าจอ จากนั้นลากไอคอนล็อค  ขึ้นด้านบนเพื่อปลดล็อคหน้าจอ คุณอาจต้องวาดลวดลายหรือ
ใส่รหัสพิน หากมีการตั้งค่าไว้

2. หากต้องการเปิดแอปกล้องโดยตรงขณะที่หน้าจอล็อคอยู่ ให้ลากไอคอนกล้อง  ขึ้นด้านบน

หมายเหตุ:
• คุณสามารถเรียกหน้าจอได้โดยการกดปุ่มโฮม 2 ครั้ง โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อ “การแตะสองครั้งเพื่อเรียกหน้าจอ”  

ในหน้า 25
• หากคุณได้ทำาการตั้งค่าล็อคหน้าจอ คุณจะได้รับการเตือนให้ปลดล็อคหน้าจอก่อน โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อ “การปกป้อง

อุปกรณ์ของคุณด้วยการล็อคหน้าจอ” ในหน้า 26

จอแสดงผล
เค้าโครงหน้าจอแสดงผล

ข้อมูลการแจ้งเตือนและสถานะ 

แถบสถานะจะปรากฏที่ด้านบนของทุก ๆ หน้าจอ แถวสถานะจะแสดงไอคอนการแจ้งเตือนต่าง ๆ เช่น สายที่ไม่ได้รับหรือข้อความ 
ที่ได้รับ (ทางซ้าย) และไอคอนสถานะโทรศัพท์ต่าง ๆ เช่น สถานะแบตเตอรี่ (ทางขวา) ควบคู่ไปกับการแสดงเวลา
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ไอคอนสถานะ

ไอคอนการแจ้งเตือน

แถบการแจ้งเตือน ไอคอนสถานะ

  4G เชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ 4G โหมดสั่น

  LTE เชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ LTE พบตำาแหน่ง

  3G เชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ 3G แสดงสถานะแบตเตอรี่เต็ม

  G เชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ GPRS กำาลังชาร์จแบตเตอรี่

  E เชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ EDGE เปิดวิทย ุFM

  H เชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ HSDPA โหมดเครื่องบิน

  H+ เชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ HSPA+ เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

  R โรมมิ่ง เชื่อมต่อกับอุปกรณ ์Bluetooth

ความแรงของสัญญาณเครือข่ายมือถือ กำาลังอัปโหลดผ่าน Wi-Fi

ไม่มีสัญญาณเครือข่ายมือถือ กำาลังดาวน์โหลดผ่าน Wi-Fi

ข้อความอีเมลใหม่ สายที่ไม่ได้รับ

ข้อความตัวอักษรใหม่ เปิดใช้งานลำาโพง

กิจกรรมที่ใกล้เข้ามา เสียงไมโครโฟนโทรศัพท์ถูกปิด

ตั้งนาฬิกาปลุกแล้ว กำาลังดาวน์โหลดข้อมูล

กำาลังซิงค์ข้อมูล เชื่อมต่อหูฟังแล้ว

มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบหรือการซิงค์ จับภาพหน้าจอแล้ว
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แผงการแจ้งเตือน
อุปกรณ์ของคุณจะแสดงการแจ้งเตือนเมื่อคุณได้รับข้อความใหม่ ไม่ได้รับสาย มีกิจกรรมที่ใกล้เข้ามา และอื่น ๆ เปิดแผงการแจ้งเตือน
เพื่อดูการแจ้งเตือน

การเปิดแผงการแจ้งเตือน

1. เมื่อมีไอคอนการแจ้งเตือนใหม่ปรากฏขึ้นบนแถบการแจ้งเตือน กรุณาแตะที่แถบการแจ้งเตือน จากนั้นลากลงเพื่อเปิดแผง 
การแจ้งเตือน

2. แตะการแจ้งเตือนเพื่อเปิด
3. หากต้องการปิดการแจ้งเตือน (โดยไม่ได้เปิดดู) เพียงคุณแตะการแจ้งเตือนค้างไว้และลากไปทางซ้าย/ขวาของหน้าจอ

การปิดแผงการแจ้งเตือน

1. หากต้องการปิดแผงการแจ้งเตือน ให้เลื่อนส่วนล่างของแผงขึ้นไปด้านบน

ไอคอนทางลัด
การเพิ่มรายการใหม่ในหน้าจอโฮม

1. ในหน้าจอโฮม ให้แตะ  เพื่อแสดงแอปพลิเคชันทั้งหมด
2. ลากไอคอนแอปพลิเคชันไปยังตำาแหน่งที่ต้องการบนหน้าจอโฮม

การย้ายรายการบนหน้าจอโฮม

1. แตะแอปพลิเคชันที่อยู่บนหน้าจอโฮมค้างไว้จนไอคอนขยายขนาดขึ้น
2. ลากไอคอนไปยังตำาแหน่งที่ต้องการบนหน้าจอโดยไม่ต้องยกนิ้ว จากนั้นปล่อยนิ้ว

หมายเหตุ:
• ต้องมีพื้นที่ว่างมากพอสำาหรับการวางไอคอนลงในแผงหน้าจอโฮมปัจจุบัน

การนำารายการบนหน้าจอโฮมออก

1. แตะแอปพลิเคชันที่อยู่บนหน้าจอโฮมค้างไว้จนไอคอนขยายขนาดขึ้น
2. ลากไอคอนออกไปจากหน้าจอโฮมโดยไม่ต้องยกนิ้ว แล้วปล่อย
3. นอกจากนี้ คุณยังสามารถถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันได้ด้วย โดยทำาตามขั้นตอนที ่1 และ 2 และลากแอปพลิเคชันไปที่ไอคอน

ถอนการติดตั้งที่ด้านบนของหน้าจอ

วิดเจ็ต
วิดเจ็ตช่วยให้คุณสามารถดูตัวอย่างหรือใช้งานแอปพลิเคชันได้ คุณสามารถวางวิดเจ็ตไว้บนหน้าจอโฮมได้ในรูปแบบไอคอนหรือ
หน้าต่างแสดงตัวอย่าง อุปกรณ์จะมีวิดเจ็ตหลายอย่างติดตั้งไว้ให้โดยค่าเริ่มต้น และคุณสามารถดาวน์โหลดวิดเจ็ตเพิ่มเติมได้จาก 
Google Play

การเพิ่มวิดเจ็ต

1. แตะหน้าจอโฮมค้างไว้
2. แตะวิดเจ็ตเพื่อแสดงวิดเจ็ตที่ใช้ได้
3. ลากวิดเจ็ตที่ต้องการไปยังหน้าจอโฮม

การลบวิดเจ็ต

1. แตะวิดเจ็ตที่อยู่บนหน้าจอค้างไว้จนไอคอนขยายขนาดขึ้น
2. ลากวิดเจ็ตออกไปจากหน้าจอโฮมโดยไม่ต้องยกนิ้ว แล้วปล่อย
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โฟลเดอร์
การสร้างโฟลเดอร์

ลากไอคอนหรือทางลัดแอปพลิเคชันและวางลงบนแอปพลิเคชันอื่น ๆ

การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

1. แตะโฟลเดอร์เพื่อเปิด
2. ป้อนชื่อสำาหรับโฟลเดอร์ใหม่ในแถบชื่อ
3. แล้วกดปุ่มย้อนกลับ

วอลล์เปเปอร์
การเปลี่ยนวอลล์เปเปอร์

1. แตะหน้าจอโฮมค้างไว้
2. แตะวอลล์เปเปอร์
3. เลื่อนดูตัวเลือกต่าง ๆ ที่ใช้ได้
4. แตะรูปภาพที่คุณต้องการ จากนั้นกด Set Wallpaper (ตั้งวอลล์เปเปอร์)
5. คุณสามารถเลือกได้ว่าจะตั้งเป็นวอลล์เปเปอร์สำาหรับหน้าจอล็อค หน้าจอโฮม หรือทั้งสองอย่าง

การถ่ายโอนไฟล์สื่อของอุปกรณ์
ถ่ายโอนเพลงและรูปภาพที่คุณโปรดปรานระหว่างอุปกรณ์และพีซีของคุณด้วยโหมดอุปกรณ์สื่อ MTP

1. ก่อนอื่น ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับพีซีด้วยสาย USB
2. จากนั้นเปิดแผงการแจ้งเตือนและแตะตัวเลือกการเชื่อมต่อ USB แตะถ่ายโอนไฟล์เพื่อเปิดใช้งานโหมด MTP
3. อุปกรณ์ของคุณน่าจะแสดงเป็นอุปกรณ์ที่ถอดได ้(Removable Device) โดยแสดงพื้นที่จัดเก็บภายในของโทรศัพท์ ถ้าใส่การ์ด

หน่วยความจำา คุณจะเห็นการ์ด microSD ด้วย คัดลอกไฟล์ที่ต้องการไปยังอุปกรณ์

หมายเหตุ: 
• ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร ์MAC ต้องดาวน์โหลดไดรเวอร์จาก http://www.android.com/filetransfer/

การใช้โหมดเครื่องบิน
คุณอาจต้องปิดการเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในสถานที่บางแห่ง แทนที่จะปิดอุปกรณ์ คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดเครื่องบิน
ได้

1. กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้
2. แตะโหมดเครื่องบิน
3. หรือเข้าไปที่เมนูการตั้งค่า จากนั้นเลือกเมนูเพิ่มเติม แล้วเลื่อนปุ่มสลับโหมดไปทางขวาเพื่อเปิดใช้งานโหมดเครื่องบิน 

หมายเหตุ:
• นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าใช้โหมดเครื่องบินจากหน้าจอโฮมได้โดยการลากแผงการแจ้งเตือนลง
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การโทรออก
คุณมีหลากหลายวิธีในการโทรศัพท์

1. เช่น กดหมายเลขโทรศัพท์บนแป้นปุ่มกด
2. หรือเลือกหมายเลขจากรายการผู้ติดต่อของคุณ หรือจากหน้าเว็บและบนเอกสารที่มีหมายเลขโทรศัพท์อยู่

หมายเหตุ:
• เมื่อมีสายโทรเข้า คุณสามารถรับสายหรือจะให้ฝากเป็นข้อความเสียงก็ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าสายเรียกประชุมกับ 

ผู้ร่วมประชุมจำานวนมากได้อีกด้วย

การโทรออกด้วยปุ่มกด

1. ในหน้าจอโฮม ให้แตะ   จากนั้นแตะ  เพื่อแสดงแป้นปุ่มกด
2. กดหมายเลขโทรศัพท์ด้วยการแตะที่ปุ่มตัวเลข

เคล็ดลับ: อุปกรณ์ของคุณรองรับฟังก์ชัน SmartDial ขณะที่คุณกดตัวเลข ฟังก์ชัน SmartDial จะค้นดูในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ 
เพื่อคาดเดาและแสดงหมายเลขที่ตรงกับที่คุณป้อนโดยอัตโนมัติ คุณสามารถปิดแป้นปุ่มกดเพื่อดูรายการอื่น ๆ ที่อาจตรงกัน

3. หลังจากที่ป้อนหมายเลขหรือเลือกรายชื่อผู้ติดต่อแล้ว ให้แตะ  

การโทรโดยเลือกจากรายชื่อผู้ติดต่อ

1. ในหน้าจอโฮม ให้แตะ  > ผู้ติดต่อ  เพื่อแสดงรายชื่อผู้ติดต่อ ในแป้นปุ่มกด ให้แตะที่แท็บ  เพื่อแสดงรายชื่อ 
ผู้ติดต่อ

2. เลือกผู้ติดต่อที่ต้องการจากรายชื่อ
3. แตะที่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรหาผู้ติดต่อ

การโทรจากบันทึกการโทร

1. แตะแท็บ  > โทร  >  บันทึกการโทรจะแสดงสายโทรเข้าและออกครั้งล่าสุด
2. เลือกผู้ติดต่อจากรายชื่อ แล้วแตะ  เพื่อโทรออก

การรับสายและการปฏิเสธสาย

เมื่อคุณได้รับสาย หน้าจอสายโทรเข้าจะแสดงข้อมูลผู้โทร

1. หากต้องการรับสาย ให้แตะ  แล้วลากไปทางขวา 
2. หากต้องการปฏิเสธสาย ให้แตะ  แล้วลากไปทางซ้าย 
3. หากต้องการปฏิเสธสายและส่งข้อความหาผู้โทรโดยตรง ให้แตะ  แล้วลากขึ้นด้านบน  จากนั้นเลือกเทมเพลตข้อความ 

อันใดอันหนึ่ง หรือแตะที ่Write Your Own (เขียนเอง) เพื่อเขียนข้อความตามต้องการ

หมายเหตุ:
• เมื่อคุณแตะ  สายโทรเข้าจะหายไปจากหน้าจอ

การสิ้นสุดการโทร

ระหว่างการโทร ให้แตะ  เพื่อวางสาย

การดำาเนินการอื่น ๆ ในระหว่างการโทร

การโทรสายเรียกประชุม

ในการโทรสายเรียกประชุม คุณสามารถตั้งค่าการโทรให้มีผู้เข้าร่วมประชุมได้หลายคน

หมายเหตุ:
• โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อดูว่าแผนบริการที่คุณใช้อยู่รองรับการโทรสายเรียกประชุมหรือไม่ รวมถึงจำานวน 

ผู้ร่วมประชุมที่คุณสามารถเพิ่มได้
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1. หากต้องการเริ่มต้นการเรียกประชุม กรุณากดหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลแรกที่จะทำาการโทร แล้วแตะ  เพื่อโทร
2. ระหว่างที่โทรคุยกับผู้เข้าร่วมคนแรก ให้แตะ  > Add call (เพิ่มการโทร) และป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เข้าร่วมคนถัดไป
3. แตะ  หรือเลือกผู้ติดต่อจากบันทึกการโทรหรือรายชื่อผู้ติดต่อ ระบบจะกำาหนดให้สายแรกถือสายรอโดยอัตโนมัติ
4. เมื่อเพิ่มการโทรครบแล้ว ให้แตะ  > รวมทุกสายเข้าด้วยกัน
5. หากต้องการเพิ่มคนอีก ให้แตะ  และทำาขั้นตอนที ่2 ถึง 4 ซ้ำา
6. หากต้องการสิ้นสุดการเรียกประชุมและตัดการเชื่อมต่อจากทุกคน ให้แตะ  

หมายเหตุ:
• โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อดูว่าแผนบริการที่คุณใช้อยู่รองรับการโทรสายเรียกประชุมหรือไม่ รวมถึงจำานวนผู้

ร่วมประชุมที่คุณสามารถเพิ่มได้

การสลับสายการโทร

หากคุณได้รับสายโทรเข้าระหว่างที่โทรคุยอยู่ คุณสามารถสลับสายการโทรได้

1. เมื่อมีสองสายโทรเข้ามา ให้แตะที่ชื่อผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการคุยตรงมุมล่างซ้ายของหน้าจอ
2. ระบบจะกำาหนดให้สายปัจจุบันถือสายรอไว้ และให้คุณคุยกับอีกสายหนึ่ง

ผู้ติดต่อ
แอปพลิเคชัน Contacts (ผู้ติดต่อ) ช่วยในการบันทึกและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อของคุณ 

การเปิดแอปพลิเคชันผู้ติดต่อ

เมื่อคุณตั้งค่าอุปกรณ์ แอปพลิเคชันผู้ติดต่อจะแสดงข้อความบอกวิธีการเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ
หากต้องการเปิดแอปพลิเคชัน ให้ทำาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 
• แตะ  ตามด้วยผู้ติดต่อ  แล้วแตะ All (ทั้งหมด) 
• แตะ  บนหน้าจอโฮม จากนั้นแตะที่แท็บ  เพื่อแสดงรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

หมายเหตุ:
• ผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณจะแสดงตามลำาดับตัวอักษรในรายการเลื่อน

การคัดลอกผู้ติดต่อ

คุณสามารถคัดลอกรายชื่อผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ในบัญช ีGoogle หรือจากซิมการ์ด พื้นที่จัดเก็บภายใน หรือการ์ดหน่วยความจำาก็ได้
1. ในรายชื่อผู้ติดต่อ ให้แตะ  > Import / Export (นำาเข้า/ส่งออก)
2. ดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
ก) นำาเข้าผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ในบัญช ีGoogle ดังนี้
• เลือกบัญชีส่วนบุคคล แล้วแตะ Next (ถัดไป) ระบุตำาแหน่งที่จะนำาเข้ารายชื่อ แล้วแตะ Next (ถัดไป) เลือกผู้ติดต่อที่ต้องการ 

และแตะ OK (ตกลง)

ข) หากต้องการนำาเข้าผู้ติดต่อจากซิมการ์ด ให้ทำาดังนี้
• แตะ USIM และแตะ Next (ถัดไป) ระบุตำาแหน่งที่จะนำาเข้ารายชื่อ แล้วแตะ Next (ถัดไป) เลือกผู้ติดต่อที่ต้องการ และแตะ OK 

(ตกลง)

ค) หากต้องการนำาเข้าผู้ติดต่อจากพื้นที่จัดเก็บภายในหรือการ์ดหน่วยความจำา ให้ทำาดังนี้
• แตะพื้นที่จัดเก็บภายในที่แชร์ร่วมกันหรือการ์ด SD ระบุตำาแหน่งที่จะนำาเข้ารายชื่อ แล้วแตะ Next (ถัดไป) ถ้ามีไฟล ์vCard 

มากกว่าหนึ่งไฟล์ ระบบจะแสดงตัวเลือกให้นำาเข้าไฟล ์vCard ไฟล์เดียว หลายไฟล์ หรือทั้งหมด

การสำารองผู้ติดต่อ

คุณสามารถคัดลอกผู้ติดต่อของคุณลงบนซิมการ์ด พื้นที่จัดเก็บภายใน หรือการ์ดหน่วยความจำาก็ได้

1. ในรายชื่อผู้ติดต่อ ให้แตะ  > Import / Export (นำาเข้า/ส่งออก)
2. จากนั้น ให้ดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
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ก) หากต้องการนำาเข้า/ส่งออกผู้ติดต่อในซิมการ์ด ให้ทำาดังนี้
      เลือกบัญชีส่วนบุคคลหรือแตะผู้ติดต่อในโทรศัพท์ แตะ Next (ถัดไป) > USIM เลือกผู้ติดต่อที่ต้องการ และแตะ OK (ตกลง)

ข) หากต้องการส่งออกผู้ติดต่อไปยังพื้นที่จัดเก็บภายในหรือการ์ดหน่วยความจำา ให้ทำาดังนี้
เลือกบัญชีส่วนบุคคลหรือแตะผู้ติดต่อในโทรศัพท์ แตะ Internal Shared Storage (พื้นที่จัดเก็บภายในที่แชร์ร่วมกัน) หรือ 
SDCard >Next (ถัดไป) เลือกผู้ติดต่อที่ต้องการ และแตะ OK (ตกลง) ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น แตะ OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน
การเลือก

การเพิ่มผู้ติดต่อใหม่

1. ในรายชื่อผู้ติดต่อ ให้แตะ  เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อใหม่
2. ระบุตำาแหน่งที่จะจัดเก็บผู้ติดต่อ ป้อนชื่อผู้ติดต่อ จากนั้นทำาการเพิ่มข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่
3. เมื่อแล้วเสร็จ แตะที่  เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อ

การเพิ่มผู้ติดต่อเป็นรายการโปรด

1. แตะที่ผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มเป็นรายการโปรด
2. แตะไอคอน  ข้างชื่อผู้ติดต่อที่คุณเลือก แล้วไอคอนจะกลายเป็นสีขาว (ทึบ)  แสดงว่าเพิ่มเป็นรายการโปรดเรียบร้อยแล้ว

การค้นหาผู้ติดต่อ

1. ในรายชื่อผู้ติดต่อ ให้แตะ  เพื่อค้นหาผู้ติดต่อ
2. พิมพ์ชื่อผู้ติดต่อ แล้วผู้ติดต่อที่ตรงกันจะปรากฏใต้ช่องค้นหา 

การแก้ไขผู้ติดต่อ

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อที่คุณจัดเก็บเอาไว้ได้ทุกเมื่อ 

1. ในรายชื่อผู้ติดต่อ ให้แตะผู้ติดต่อที่คุณต้องการแก้ไข
2. แตะ 
3. แก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อตามต้องการ จากนั้นแตะ  หากต้องการยกเลิกการแก้ไข ให้กดปุ่มย้อนกลับ

การสื่อสารกับผู้ติดต่อของคุณ

คุณสามารถสื่อสารกับผู้ติดต่อได้ด้วยการโทร ส่งข้อความ (SMS) หรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โดยเข้าไปที่แท็บ Contacts (ผู้ติดต่อ) 
หรือ Favourites (รายการโปรด) 

1. ในรายชื่อผู้ติดต่อ ให้แตะผู้ติดต่อที่ต้องการสื่อสารด้วย
2. โดยเลือกได้ดังนี้
• แตะหมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรออก
• หรือแตะ  เพื่อส่งข้อความ

การลบผู้ติดต่อ

1. ในรายชื่อผู้ติดต่อ ให้แตะผู้ติดต่อที่คุณต้องการลบ
2. แตะ  > Delete (ลบ)
3. แตะลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน

การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

การแสดงแผงแป้นพิมพ์

แอปพลิเคชันบางอย่างอาจเปิดแป้นพิมพ์โดยอัตโนมัติ ในแอปพลิเคชันอื่น ๆ ให้แตะฟิลด์ข้อความเพื่อเปิดแป้นพิมพ์ กดปุ่มย้อนกลับ
เพื่อซ่อนแป้นพิมพ์

การใช้แป้นพิมพ์แนวนอน

หากคุณไม่สะดวกที่จะใช้แป้นพิมพ์แนวตั้ง เพียงหมุนอุปกรณ์เป็นแนวนอน หน้าจอจะแสดงแป้นพิมพ์ในแนวนอนที่กว้างขึ้น
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การปรับแต่งการตั้งค่าแป้นพิมพ์

1. แตะ  > การตั้งค่า  > Languages & Input (ภาษาและการป้อนข้อมูล)
2. โดยเลือกได้ดังนี้
• แตะ Virtual keyboard (แป้นพิมพ์เสมือน) เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าแป้นพิมพ์
• หรือแตะ Physical keyboard (แป้นพิมพ์จริง) เพื่อคงแป้นพิมพ์เสมือนไว้บนหน้าจอ โหมดนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้ได้ด้วย

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนมือถือ Cat เครื่องใหม่ของคุณเพื่อเข้าร่วมชุมชน Cat Phones และรับข่าวสาร การอัปเดต และข้อเสนอล่าสุด
แตะแอป Registration (การลงทะเบียน) และทำาตามวิธีการบนหน้าจอ

WI-FI®

คุณต้องเข้าใช้จุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (ฮอตสปอต) เพื่อใช ้Wi-Fi บนอุปกรณ์ของคุณ 

การเปิด WI-FI และการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

1. แตะ  > การตั้งค่า 
2. ในส่วน Wireless & networks (ระบบไร้สายและเครือข่าย) ให้แตะ Wi-Fi แล้วเลื่อนสวิตช์ไปทางขวา  เลือกเครือข่าย Wi-Fi 

ที่ต้องการเชื่อมต่อ
3. ถ้าคุณเลือกเครือข่ายแบบเปิด อุปกรณ์จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าคุณกำาลังพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบปลอดภัยเป็น

ครั้งแรก คุณต้องป้อนรหัสผ่าน แล้วแตะ Connect (เชื่อมต่อ)

หมายเหตุ:
• คุณจะไม่ต้องป้อนรหัสผ่านอีกหากเคยเชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัยนั้นมาก่อน เว้นแต่อุปกรณ์จะรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น หรือ

หากมีการเปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi
• สิ่งกีดขวางต่าง ๆ ที่ปิดกั้นสัญญาณ Wi-Fi อาจลดความแรงของสัญญาณลงได้

เคล็ดลับ: บนหน้าจอการตั้งค่า Wi-Fi ให้แตะ Add network (เพิ่มเครือข่าย) เพื่อเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi ใหม่

SMS และ MMS
การเปิดแอปส่งข้อความ

หากต้องการเปิดแอปพลิเคชัน ให้ทำาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 
• แตะ  บนหน้าจอโฮม
• แตะ  > การส่งข้อความ 

การสร้างและการส่งข้อความตัวอักษร

คุณสามารถสร้างข้อความใหม่ หรือเปิดเธรดข้อความสนทนาต่อเนื่อง

1. แตะ  เพื่อสร้างข้อความใหม่แบบตัวอักษรหรือมัลติมีเดีย
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อผู้ติดต่อลงในช่องสำาหรับพิมพ์ข้อความหรือตัวเลข เมื่อคุณพิมพ์ SmartDial จะพยายามจับคู่สิ่งที่

คุณพิมพ์กับรายชื่อในอุปกรณ์ แตะชื่อผู้ติดต่อที่ระบบแนะนำา หรือจะพิมพ์ต่อไปจนเสร็จก็ได้ หากคุณต้องการเปิดเธรดข้อความ
ที่มีอยู่ เพียงแตะที่เธรดนั้น

3. แตะที่กล่องข้อความเพื่อเขียนข้อความของคุณ หากคุณกดปุ่มย้อนกลับในขณะที่กำาลังเขียนข้อความ ข้อความจะได้รับการบันทึก
เป็นแบบร่างในรายการข้อความของคุณ แตะข้อความเพื่อเขียนต่อ

4. เมื่อพร้อมจะส่งข้อความแล้ว ให้แตะ 

หมายเหตุ:
• เธรดข้อความจะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณดูและส่งข้อความเพิ่มเติม
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การสร้างและการส่งข้อความมัลติมีเดีย

1. บนหน้าจอการส่งข้อความ แตะที่ 
2. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อผู้ติดต่อลงในช่องสำาหรับพิมพ์ข้อความหรือตัวเลข หรือแตะ  เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์จาก

รายชื่อผู้ติดต่อ
3. แตะที่กล่องข้อความเพื่อเขียนข้อความของคุณ
4. แตะ  และเลือกประเภทไฟล์มัลติมีเดียที่ต้องการแนบไปกับข้อความ
5. เมื่อเสร็จแล้ว แตะ 

การเปิดและการตอบข้อความ

1. ในรายการข้อความ แตะที่เธรดข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดียเพื่อเปิด
2. แตะที่กล่องข้อความเพื่อเขียนข้อความของคุณ
3. เมื่อเสร็จแล้ว แตะ 

การปรับแต่งการตั้งค่าข้อความ

ในรายการข้อความ ให้แตะ  > Settings (การตั้งค่า) เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าข้อความของคุณ เลือกจาก:
• เสียง: ตั้งค่าเสียงเรียกเข้าสำาหรับข้อความใหม่ 
• สั่น: เลื่อนสวิตช์ไปทางขวาเพื่อให้อุปกรณ์สั่นเมื่อได้รับข้อความใหม่
• ข้อความแจ้งเตือนของกลุ่ม: เลื่อนสวิตช์ไปทางซ้ายเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันการแจ้งเตือนข้อความกลุ่ม
• เปิดใช้งานท่าทาง: เลื่อนสวิตช์ไปทางซ้ายเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันที่อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับขนาดตัวอักษรโดยการซูมเข้าออกด้วยนิ้ว
• ลบข้อความเก่า: เลื่อนสวิตช์ไปทางซ้ายเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันที่ลบข้อความโดยอัตโนมัติเมื่อถึงขีดจำากัดการรับส่งข้อความแล้ว
• จำากัดข้อความตัวอักษร: ตั้งค่าขีดจำากัดสูงสุดของข้อความตัวอักษรต่อหนึ่งการสนทนา 
• จำากัดข้อความมัลติมีเดีย: ตั้งค่าขีดจำากัดสูงสุดของ MMS ต่อหนึ่งการสนทนา
• การตั้งค่าข้อความตัวอักษร (SMS): ปรับแต่งการตั้งค่า SMS
• การตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย (MMS): ปรับแต่งการตั้งค่า MMS

ข้อความตัวอักษร (SMS): ปรับแต่งการตั้งค่าข้อความตัวอักษร

ในรายการข้อความ ให้แตะ  > Settings (การตั้งค่า) > การตั้งค่าข้อความตัวอักษร (SMS) เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าข้อความของคุณ 
เลือกจาก: 
• รายงานการจัดส่ง: เลื่อนสวิตช์ไปทางขวาเพื่อขอรายงานการจัดส่งสำาหรับแต่ละข้อความที่ส่งไป
• แม่แบบข้อความ: แก้ไขแม่แบบข้อความ
• ลายเซ็น SMS: เลื่อนสวิตช์ไปทางขวาเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันลายเซ็น SMS
• แก้ไขลายเซ็น SMS: สร้างและแก้ไขลายเซ็น SMS เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันลายเซ็น SMS
• จัดการข้อความในซิมการ์ด: ข้อความที่จัดเก็บในซิมการ์ด
• เปิดใช้งาน WAP PUSH: เลื่อนสวิตช์ไปทางขวาเพื่อให้คุณรับข้อความบริการได้

ข้อความมัลติมีเดีย (MMS): ปรับแต่งการตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย

ในรายการข้อความ ให้แตะ > Settings (การตั้งค่า) > การตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย (MMS) เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าข้อความของคุณ 
เลือกจาก: 
• การส่งข้อความกลุ่ม: ทำาเครื่องหมายในช่องเพื่อใช ้MMS ในการส่งข้อความเดียวถึงผู้รับจำานวนมาก 
• รายงานการจัดส่ง: เลื่อนสวิตช์ไปทางขวาเพื่อขอรายงานการจัดส่งสำาหรับแต่ละข้อความที่ส่งไป
• รายงานการอ่าน: เลื่อนสวิตช์ไปทางขวาเพื่อขอรายงานการอ่านสำาหรับแต่ละข้อความที่ส่งไป
• ดึงโดยอัตโนมัติ: เลื่อนสวิตช์ไปทางขวาเพื่อดึงข้อมูลข้อความโดยอัตโนมัติ
• ดึงอัตโนมัติโรมมิ่ง: ทำาเครื่องหมายในช่องเพื่อดึงข้อความอัตโนมัติในระหว่างโรมมิ่ง
• ระยะเวลาที ่MMS ใช้ได้: เลือกระยะเวลาสูงสุดที ่MMS จะใช้ได้ (ไม่เกิน 2 วัน)

BLUETOOTH®

Cat S31 รองรับการใช้งานบลูทูธ โดยสามารถสร้างการเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์บลูทูธอื่น ๆ คุณจึงสามารถแชร์ไฟล์กับเพื่อน  
โทรแบบแฮนด์ฟรีด้วยชุดหูฟังบลูทูธ หรือแม้แต่ถ่ายโอนภาพถ่ายจากอุปกรณ์ของคุณไปยังพีซี
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ในการใช้งานบลูทูธ คุณต้องอยู่ภายในระยะ 10 เมตรจากอุปกรณ์บลูทูธที่ต้องการเชื่อมต่อ โปรดทราบว่าสิ่งกีดขวางต่าง ๆ เช่น 
กำาแพงหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาจรบกวนการเชื่อมต่อบลูทูธของคุณได้

การเปิดบลูทูธ

1. แตะ  > การตั้งค่า 
2. ในส่วน Wireless & networks (ระบบไร้สายและเครือข่าย) ให้แตะ Bluetooth (บลูทูธ) แล้วเลื่อนสวิตช์ไปทางขวา 

เมื่อเปิดบลูทูธแล้ว ไอคอนบลูทูธจะปรากฏขึ้นในแถบแจ้งเตือน

การจับคู่และการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ

การใช้งานทั่วไปสำาหรับบลูทูธ ได้แก่
• การใช้อุปกรณ์บลูทูธแบบแฮนด์ฟรี
• การใช้ชุดหูฟังบลูทูธแบบโมโนหรือสเตอริโอ
• การควบคุมสิ่งที่เล่นผ่านชุดหูฟังบลูทูธจากระยะไกล

ก่อนใช้งานบลูทูธ คุณจำาเป็นต้องทำาการจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์บลูทูธชิ้นอื่นดังนี้
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธบนอุปกรณ์ของคุณแล้ว
2. จากนั้น Cat S31 จะค้นหาอุปกรณ์บลูทูธที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง หรือแตะ  > Refresh (รีเฟรช)
3. แตะอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่
4. ปฏิบัติตามคำาแนะนำาบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อให้แล้วเสร็จ

หมายเหตุ:
• เมื่อสร้างการจับคู่แล้วเสร็จ คุณจะไม่จำาเป็นต้องป้อนรหัสผ่านใหม่เมื่อทำาการเชื่อมต่อบลูทูธกับอุปกรณ์เดิมซ้ำาอีกครั้ง

การส่งไฟล์ผ่านบลูทูธ
ด้วยการใช้บลูทูธ คุณสามารถแชร์ไฟล์รูปภาพ วิดีโอ หรือเพลงกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงของคุณได้ ในการส่งไฟล์ผ่านบลูทูธ ให้ทำา
ดังนี้
1. แตะไฟล์ที่คุณต้องการส่ง
2. แตะ  > Bluetooth (บลูทูธ) จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่จับคู่
 

การตัดการเชื่อมต่อหรือการยกเลิกการจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธ

1. แตะ  > การตั้งค่า 
2. ในส่วน Wireless & Networks (ระบบไร้สายและเครือข่าย) แตะ Bluetooth (บลูทูธ)
3. ในตัวเลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ให้แตะ  จากนั้นแตะ Forget (ลืม) เพื่อยืนยันว่าจะตัดการเชื่อมต่อ

การถ่ายภาพและการบันทึกวิดีโอ
คุณสามารถใช้ CAT S31 เพื่อถ่ายและแชร์รูปภาพและวิดีโอ

การเปิดกล้อง
หากต้องการเปิดแอปพลิเคชัน ให้ทำาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 
• แตะ  บนหน้าจอโฮม
• แตะ  > กล้อง 
 
กดปุ่มย้อนกลับหรือปุ่มโฮมเพื่อปิดกล้อง

การถ่ายภาพ

1. แตะ  > กล้อง  
• โหมดกล้องจะเปิดขึ้นมาโดยค่าเริ่มต้น ถ้าไม่เปิด ให้แตะไอคอนตรงมุมล่างขวาของหน้าจอ แล้วแตะ  
• หากต้องการให้ตัวคุณเองอยู่ในภาพด้วย ให้แตะ A ตรงมุมซ้ายบนและเลือก PIP เพื่อเปิดใช้งานกล้องสองตัวพร้อมกัน
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หมายเหตุ:

• แตะ  เพื่อสลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง

2. จัดตำาแหน่งภาพให้อยู่ในกรอบก่อนที่จะถ่ายภาพ
• แตะหน้าจอเพื่อโฟกัสบริเวณที่ต้องการ
• หุบหรือกางนิ้วเพื่อทำาการซูมเข้า/ออก
• แตะ  เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากล้อง เลือกโหมดซีน ตั้งเวลานับถอยหลัง ปรับสมดุลสีขาว ปรับค่า ISO ปรับการป้องกัน

ภาพเป็นเส้น หรือปรับคุณสมบัติต่าง ๆ ของภาพ
• แตะ  เพื่อใช้เอฟเฟ็กต์ฟิลเตอร์
3. แตะ  เพื่อถ่ายภาพ

หมายเหตุ:
• ขณะอยู่ในแอปกล้อง คุณสามารถกดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและลดระดับเสียงเพื่อถ่ายภาพของคุณได้เช่นกัน
 
การดูภาพถ่าย

ในการดูภาพถ่าย คุณสามารถทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้
• หากคุณอยู่ในแอปกล้อง ให้แตะที่รูปขนาดย่อของภาพถ่ายล่าสุดที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ

หมายเหตุ:
• หากต้องการกลับไปที่มุมมองกล้อง ให้กดปุ่มย้อนกลับหรือปัดไปทางขวาจนกว่าหน้าจอการจับภาพจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
 
• แตะ  > ภาพถ่าย  เพื่อดูภาพถ่ายและวิดีโอทั้งหมดของคุณ
 
แก้ไขและแชร์ภาพถ่าย
ขณะเรียกดูภาพถ่าย คุณจะสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ได้
แก้ไข: แตะที่  และแก้ไขภาพถ่ายของคุณด้วยตัวเลือกที่พร้อมใช้งานต่าง ๆ

• แชร์: แตะที่  เพื่อแชร์ภาพถ่ายผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณ
• ลบ: แตะ  เพื่อลบภาพถ่ายที่คุณไม่ต้องการ 
• ดูข้อมูล: แตะ  เพื่อดูข้อมูลภาพ

การถ่ายวิดีโอ

1. แตะ  > กล้อง 
2. เลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายจนกว่าจะเห็นไอคอนชัตเตอร์วิดีโอ  ปรากฏขึ้นทางด้านล่างของหน้าจอ

หมายเหตุ:

• แตะ  เพื่อสลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง
• แตะ  เพื่อใช้เอฟเฟกต์พื้นหลัง

3. แตะที่  เพื่อเริ่มการบันทึก
4. ขณะกำาลังบันทึก คุณสามารถทำาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
• หุบหรือกางนิ้วเพื่อทำาการซูมเข้า/ออก
• แตะที่  เพื่อหยุดการบันทึกชั่วคราว แตะ  เพื่อบันทึกต่อ
• แตะที่หน้าจอเพื่อถ่ายภาพ   
• แตะ  เพื่อหยุดการบันทึก

การดูวิดีโอ

หากต้องการดูวิดีโอหลังจากบันทึก ให้แตะที่รูปขนาดย่อของวิดีโอที่บันทึกล่าสุดที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ จากนั้นแตะ  เพื่อเล่น
วิดีโอ
• แตะ  > ภาพถ่าย  เพื่อดูภาพถ่ายและวิดีโอทั้งหมดของคุณ

การถ่ายภาพพาโนรามา

1. แตะ  > กล้อง 

2. เข้าเมนูโหมดโดยการแตะที่ไอคอน A สีส้มที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ และเลือก Panorama (พาโนรามา)

3. แตะ  เพื่อเริ่มถ่ายภาพ
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4. เลือกทิศทางที่คุณต้องการถ่ายภาพ แล้วค่อย ๆ เลื่อนอุปกรณ์ไปยังทิศทางที่คุณต้องการ
5. การถ่ายภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อตัวไกด์เลื่อนถึงจุดสิ้นสุด หากต้องการหยุดการถ่ายภาพด้วยตนเองแตะที ่

เคล็ดลับ: หากต้องการยกเลิก เพียงแค่แตะ 

การใช้ภาพถ่าย

แอปพลิเคชัน Photos (ภาพถ่าย) จะค้นหารูปภาพและวิดีโอที่บันทึกลงในอุปกรณ์หรือการ์ดหน่วยความจำาของคุณโดยอัตโนมัติ เลือก
อัลบั้ม/โฟลเดอร์และเล่นเป็นสไลด์โชว์ หรือเลือกรายการที่จะแชร์กับแอปพลิเคชันอื่น ๆ

การเปิดภาพถ่าย

แตะ  > ภาพถ่าย  เพื่อเปิดแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชัน Google Photos จะจำาแนกรูปภาพและวิดีโอของคุณตามสถานที่จัดเก็บ
และจัดเก็บไฟล์เหล่านี้ไว้ในโฟลเดอร์ แตะที่โฟลเดอร์เพื่อดูรูปภาพหรือวิดีโอที่อยู่ในนั้น

การดูภาพถ่าย

1. ในแอปภาพถ่าย ให้แตะที่โฟลเดอร์เพื่อเปิดดูภาพถ่ายที่อยู่ในนั้น
2. แตะที่รูปภาพเพื่อดูในโหมดเต็มหน้าจอ ขณะดูรูปภาพในโหมดเต็มหน้าจอ คุณสามารถปัดรูปภาพไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดู

รูปภาพก่อนหน้าหรือถัดไปได้
3. หากต้องการซูมรูปภาพเข้า ให้กางนิ้วมือทั้งสองออกจากกันตรงตำาแหน่งบนหน้าจอที่คุณต้องการซูมเข้า ภายในโหมดการซูม 

คุณสามารถปัดนิ้วมือขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาได้

เคล็ดลับ: เครื่องมือดูรูปภาพรองรับฟังก์ชันการหมุนอัตโนมัติ เมื่อคุณหมุนอุปกรณ์ รูปภาพจะหมุนตาม

การครอบตัดรูปภาพในแอปภาพถ่าย

1. ขณะดูรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัด ให้แตะ   >  
2. จากนั้นแตะ Crop (ครอบตัด) และใช้เครื่องมือครอบตัดเพื่อเลือกส่วนของรูปภาพที่ต้องการครอบตัด
• ลากจากด้านในของเครื่องมือครอบตัดเพื่อย้ายเครื่องมือครอบตัด
• ลากขอบหรือมุมของเครื่องมือครอบตัดเพื่อปรับขนาดภาพ
3. แตะ Done (เสร็จ) >Save (บันทึก) เพื่อบันทึกรูปภาพที่ครอบตัด
• หากต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลง แตะ  > Discard (ละทิ้ง)
 
การฟังเพลง

คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์เพลงจากพีซีลงใน Cat S31 เพื่อนำาไปฟังได้ทุกที่ที่ต้องการ

การคัดลอกเพลงลงในอุปกรณ์ของคุณ

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
2. บนพีซี ให้ไปที่ไดรฟ ์USB และเปิด
3. สร้างโฟลเดอร์ภายในไดเรกทอรีรูทของอุปกรณ์ (เช่น เพลง)
4. คัดลอกเพลงจากพีซีไปยังโฟลเดอร์ใหม่
5. หากต้องการถอดอุปกรณ์จากพีซีอย่างปลอดภัย ให้รอจนกว่าจะคัดลอกเพลงเสร็จ จากนั้นให้ถอดอุปกรณ์ตามคำาแนะนำาของ

ระบบปฏิบัติการพีซี 

การฟังวิทย ุFM
คุณสามารถฟังสถานีวิทย ุFM ในแอปพลิเคชันวิทย ุFM  

การหาคลื่นวิทย ุFM

ก่อนอื่น เชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับช่องต่อหูฟังก่อนทำาการเปิดแอปพลิเคชัน จากนั้นแตะ  > วิทยุ FM  
เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

• แตะ  หรือ  เพื่อหาคลื่นความถี่ด้วยตัวเอง
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• หากต้องการสแกนหาคลื่นสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ ให้แตะ  > สแกน และเลือกหัวข้อที่คุณต้องการจากรายการ ระหว่างที ่
สแกนหาสถานี ให้แตะ STOP (หยุด) เมื่อเจอคลื่นที่ต้องการ 

• หากต้องการดูคลื่นที่ใช้ได้ทั้งหมด ให้แตะ  > All Channels (ทุกคลื่น)
• หากต้องการเพิ่มสถานีวิทยุปัจจุบันไปยังแถบรายการโปรดที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ ให้แตะปุ่ม +  ค้างไว้
• หากต้องการปิดเสียงวิทย ุFM แตะ  แตะ  หากต้องการฟังต่อ 
• หากต้องการเปิดลำาโพง แตะ  หากต้องการปิดลำาโพง แตะ  
• หากต้องการปิดวิทยุ ให้แตะ  หรือเพียงแค่ถอดชุดหูฟังออก

การบันทึกวิทย ุFM

หากต้องการบันทึกเสียงรายการวิทยุ ให้เลือกทำาดังนี้
• แตะ 
• หรือแตะ  > Start Recording (เริ่มบันทึก)

หากต้องการหยุดบันทึกเสียงรายการวิทยุ ให้เลือกทำาดังนี้
• แตะ 
• หรือแตะ  > Stop Recording (หยุดบันทึก)

การซิงค์ข้อมูล
บางแอปพลิเคชันบน Cat S31 (เช่น Gmail) ให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงข้อมูลเดียวกันบนพีซี โดยที่คุณสามารถเพิ่ม ดู และแก้ไขข้อมูล
เหล่านั้นได้ หากคุณเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลของคุณในแอปพลิเคชันเหล่านี้บนพีซี ข้อมูลที่อัปเดตแแล้วจะไปปรากฏบน
อุปกรณ์ของคุณเช่นกัน
กระบวนการนี้เกิดขึ้นโดยการซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบไร้สาย ซึ่งจะไม่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำางานของอุปกรณ์ ขณะที่อุปกรณ์ของคุณ
กำาลังซิงค์ ไอคอนการซิงค์ข้อมูลจะปรากฏขึ้นในแถบการแจ้งเตือน

การจัดการบัญชี

คุณสามารถซิงค์ผู้ติดต่อ อีเมล และข้อมูลอื่น ๆ บนอุปกรณ์ของคุณกับบัญช ีGoogle หรือบัญชีอื่น ๆ จำานวนมากได้ โดยขึ้นอยู่กับ
แอปพลิเคชันที่ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มบัญช ีGoogle ส่วนตัวของคุณเพื่อจะได้ใช้งานอีเมล ผู้ติดต่อ และปฏิทินส่วนตัวได้ตลอดเวลา และยัง
สามารถเพิ่มบัญชีงาน เพื่อจะได้ใช้งานอีเมล ผู้ติดต่อ และปฏิทินที่เกี่ยวข้องกับงานแยกจากเรื่องส่วนตัวได้

การเพิ่มบัญชี

1. แตะ  > การตั้งค่า 
2. แตะ Accounts (บัญชี) > Add account (เพิ่มบัญชี) หน้าจอจะแสดงการตั้งค่าการซิงค์พร้อมรายการบัญชีปัจจุบันของคุณ

หมายเหตุ:
• ในบางกรณี คุณอาจจำาเป็นต้องขอรับรายละเอียดบัญชีจากฝ่ายสนับสนุนผู้ดูแลระบบเครือข่าย ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำาเป็นต้องรู้

โดเมนหรือที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ของบัญชีนั้น ๆ

3. แตะประเภทบัญชีที่ต้องการเพิ่ม
4. ทำาตามคำาแนะนำาบนหน้าจอเพื่อป้อนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณ บัญชีส่วนใหญ่จำาเป็นต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แต ่

รายละเอียดต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีและการกำาหนดค่าของบริการที่คุณกำาลังทำาการเชื่อมต่ออยู่
5. เมื่อเสร็จแล้ว บัญชีของคุณจะถูกเพิ่มไปที่รายการภายในหน้าจอการตั้งค่าบัญชี

การลบบัญชีออก

คุณสามารถลบบัญชีและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องออกจากอุปกรณ์ของคุณได้ รวมถึงอีเมล ผู้ติดต่อ การตั้งค่า และอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม 
คุณจะไม่สามารถลบบางบัญชีออกได้ เช่น บัญชีแรกสุดที่คุณใช้เข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์ หากคุณพยายามลบบางบัญชี โปรดทราบว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น ๆ จะถูกลบออกไปด้วย
1. บนหน้าจอการตั้งค่าบัญชี ให้แตะที่ประเภทบัญชี
2. แตะบัญชีที่คุณต้องการลบ
3. แตะ  > Remove account (ลบบัญชี)
4. แตะ Remove account (ลบบัญชี) เพื่อยืนยัน
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การปรับแต่งการซิงโครไนซ์บัญชี

คุณสามารถกำาหนดค่าตัวเลือกการใช้ข้อมูลและการซิงค์ในพื้นหลังสำาหรับแอปพลิเคชันทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณได้ และคุณยัง
สามารถกำาหนดค่าประเภทข้อมูลที่คุณซิงค์สำาหรับแต่ละบัญชีได้อีกด้วย แอปพลิเคชันบางอย่าง เช่น ผู้ติดต่อและ Gmail สามารถ
ทำาการซิงค์ข้อมูลจากแอปพลิเคชันจำานวนมากได้
สำาหรับบางบัญชี การซิงค์จะเป็นแบบสองทิศทาง นั่นคือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณกระทำาต่อข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณจะส่งผลต่อ
ข้อมูลเดียวกันบนเว็บด้วย บางบัญชีรองรับเฉพาะการซิงค์แบบทางเดียวเท่านั้น หมายความว่าข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณจะอ่านได้
อย่างเดียว

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการซิงค์ของบัญชี

1. บนหน้าจอการตั้งค่าบัญชี ให้แตะที่ประเภทบัญชี
2. แตะบัญชีเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการซิงโครไนซ์ หน้าจอข้อมูลและการซิงค์จะปรากฏขึ้นมา พร้อมแสดงรายการประเภทข้อมูลที่

สามารถซิงค์กับบัญชีได้
3. หากต้องการซิงค์รายการใด ให้เลื่อนสวิตช์ข้อมูลนั้นไปทางขวา  หากต้องการปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติ ให้เลื่อนสวิตช์ที่

เกี่ยวข้องไปทางซ้าย 

การใช้แอปพลิเคชันอื่น ๆ
การใช้ปฏิทิน

ใช้ปฏิทินเพื่อสร้างและจัดการเหตุการณ์ การประชุม และการนัดหมายต่าง ๆ ปฏิทินบนอุปกรณ์จะพยายามซิงค์กับปฏิทินบนเว็บ
เสมอ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการซิงโครไนซ์

การเปิดปฏิทิน

แตะ  > ปฏิทิน  เพื่อเปิดแอปพลิเคชัน แตะที่  เพื่อแสดงตัวเลือกมุมมองและการตั้งค่าต่าง ๆ

การสร้างเหตุการณ์

1. ในมุมมองปฏิทิน ให้แตะ  > Event (เหตุการณ์) เพื่อเพิ่มเหตุการณ์
2. ป้อนชื่อเหตุการณ์ ตำาแหน่ง หรือผู้ติดต่อ
• หากเหตุการณ์ของคุณมีกรอบเวลา ให้แตะวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด
• หากเป็นโอกาสพิเศษ เช่น วันเกิดหรือเหตุการณ์ที่ใช้เวลาทั้งวัน โปรดเลื่อนสวิตช ์All-day (ตลอดทั้งวัน)ไปทางขวา 
3. ตั้งค่าเวลาตัวเตือนความจำาเหตุการณ์ของคุณ เชิญบุคคล ตั้งค่าสี และเพิ่มหมายเหตุหรือเอกสารแนบใด ๆ
4. หลังจากป้อนข้อมูลสำาหรับเหตุการณ์ครบแล้ว ให้แตะ Save (บันทึก)
 
การตั้งค่าตัวเตือนความจำาเหตุการณ์

1. ในมุมมองปฏิทิน ให้แตะที่เหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด
2. แตะที่  เพื่อแก้ไขเหตุการณ์
3. แตะที่ส่วนตัวเตือนความจำา  เพื่อตั้งค่าตัวเตือนความจำาให้กับเหตุการณ์ 

หมายเหตุ:
• แตะที ่No notification (ไม่มีการแจ้งเตือน) เพื่อลบตัวเตือนความจำาสำาหรับเหตุการณ์

4. แตะ Save (บันทึก) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การใช้การปลุก

คุณสามารถตั้งค่าการปลุกใหม่หรือแก้ไขการปลุกที่มีอยู่แล้วได้

การเปิดการปลุก

แตะ  > นาฬิกา  >  เพื่อใช้การปลุก 
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การเพิ่มการปลุก
1. บนหน้าจอรายการปลุก แตะที่  เพื่อเพิ่มการปลุก
2. หากต้องการตั้งค่าการปลุก ให้ทำาดังต่อไปนี้
• หมุนหน้าปัดเพื่อตั้งค่าชั่วโมงและนาที แล้วแตะ OK (ตกลง)
• หากต้องการตั้งค่าโหมดปลุกซ้ำา ให้ทำาเครื่องหมายในช่อง Repeat (ปลุกซ้ำา) แตะที่ตัวเลือกหนึ่งหรือหลายรายการ
• ในการตั้งค่าเสียงปลุก ให้แตะ  และเลือกตัวเลือก
• หากคุณต้องการให้อุปกรณ์สั่นพร้อมกับเสียงปลุก ให้แตะที่ช่อง Vibrate (สั่น) 
• หากต้องการเพิ่มป้ายกำากับการปลุก ให้แตะ Label (ป้ายกำากับ) ป้อนข้อมูลในป้ายกำากับ แล้วแตะ OK (ตกลง)

หมายเหตุ:
• การปลุกจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น

เครื่องคิดเลข

Cat S31 มาพร้อมกับเครื่องคิดเลขที่มีทั้งโหมดมาตรฐานและโหมดขั้นสูง

การเปิดเครื่องคิดเลข

แตะ  > เครื่องคิดเลข  เพื่อเปิดแอปพลิเคชัน
• หมุนอุปกรณ์เป็นโหมดแนวนอนเพื่อเข้าถึงโหมดเครื่องคิดเลขขั้นสูง 
• โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการหมุนอัตโนมัติแล้ว (โปรดดูที่: การตั้งค่าจอแสดงผล)

การจัดการอุปกรณ์
หากต้องการกำาหนดค่าอุปกรณ์ แตะ  > การตั้งค่า  

การตั้งค่าวันที่และเวลา
เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์เป็นครั้งแรก จะมีตัวเลือกให้อัปเดตวันที่และเวลาตามเครือข่ายโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:
• คุณจะไม่สามารถตั้งค่าวันที่ เวลา และโซนเวลาเองได้หากใช้ตัวเลือกอัตโนมัติ

หากต้องการปรับการตั้งค่าวันที่และเวลาเอง ให้ทำาดังนี้
1. บนหน้าจอการตั้งค่า แตะ Date & Time (วันที่และเวลา)
2. ตั้งให ้Automatic date & time (วันที่และเวลาอัตโนมัติ) เป็น Off (ปิด)
3. เลื่อนสวิตช์ Automatic time zone (โซนเวลาอัตโนมัติ) ไปทางซ้าย 
4. แตะ Set date (ตั้งวันที่) จากนั้นพิมพ์วันที่ เมื่อเสร็จแล้วให้แตะ OK (ตกลง)
5. แตะ Set time (ตั้งเวลา) บนหน้าจอตั้งค่าเวลา ให้แตะที่ฟิลด์ชั่วโมงหรือนาที และหมุนหน้าปัดเพื่อตั้งเวลา แตะ OK (ตกลง)  

เมื่อกำาหนดค่าเสร็จ
6. แตะ Select time zone (เลือกโซนเวลา) จากนั้นเลือกโซนเวลาที่ต้องการจากรายการ 
7. เปิดหรือปิดฟังก์ชันใช้งานรูปแบบ 24 ชั่วโมงเพื่อสลับระหว่างรูปแบบ 24 ชั่วโมงและรูปแบบ 12 ชั่วโมง

การปรับแต่งการแสดงผล

การปรับความสว่างหน้าจอ

1. บนหน้าจอการตั้งค่า แตะ Display (จอแสดงผล) >Brightness level (ระดับความสว่าง)
2. ลากแถบเลื่อนไปทางซ้ายเพื่อปรับให้หน้าจอมืดลง หรือไปทางขวาเพื่อให้หน้าจอสว่างขึ้น
3. การตั้งค่านี้จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณยกนิ้วขึ้นจากแถบเลื่อน

ความสว่างตามสภาพแสง 

หากต้องการปรับความสว่างหน้าจอให้พอดีกับสภาพแสงรอบตัวคุณโดยอัตโนมัติ ให้ใช้ตัวเลือกความสว่างตามสภาพแสง แตะ  > 
การตั้งค่า  > Display (จอแสดงผล) แล้วเลื่อนสวิตช ์Adaptive brightness (ความสว่างตามสภาพแสง) ไปทางขวา  คุณยัง
คงสามารถปรับระดับความสว่างในขณะที่เปิดตัวเลือกนี้ได้
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หมุนหน้าจออัตโนมัติ

หากต้องการเปิดใช้งานการหมุนหน้าจอเมื่อคุณหมุนโทรศัพท์เป็นแนวนอนหรือแนวตั้ง ให้แตะ Display (จอแสดงผล) > When 
device is rotated (เมื่อหมุนอุปกรณ์) > Rotate the contents of the screen (หมุนเนื้อหาบนหน้าจอ)
 
การปรับเวลาก่อนที่หน้าจอจะทำาการปิดตัว

หากคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หน้าจอจะปิดลงโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน หากต้องการตั้งค่าเวลาใช้งาน
ให้นานขึ้นหรือสั้นลง ให้ทำาดังต่อไปนี้
1. บนหน้าจอการตั้งค่า แตะ Display (จอแสดงผล) > Sleep (โหมดสลีป)
2. เลือกระยะเวลาที่คุณต้องการให้หน้าจอสว่างก่อนที่จะดับลง

การใช้โหมดถุงมือ

คุณสามารถตั้งค่าหน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive ให้ใช้งานขณะสวมถุงมือได้ เมื่อเปิดโหมดถุงมือ หน้าจอจะไวต่อการสัมผัสมากขึ้น
เพื่อตอบสนองต่อการสั่งการขณะสวมถุงมือ โปรดปิดโหมดนี้เมื่อไม่ได้สวมถุงมือ เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่งการโดยไม่ตั้งใจ

ในการเปิดใช้งานโหมดถุงมือ ให้ทำาดังนี้

1. บนหน้าจอการตั้งค่า แตะ Display (จอแสดงผล) > Glove Mode (โหมดถุงมือ)
2. เลื่อนสวิตช์โหมดถุงมือไปทางขวา 

การใช้การแตะสองครั้งเพื่อเรียกหน้าจอ

เมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดสลีป นอกจากจะใช้ปุ่มเพาเวอร์แล้ว คุณยังสามารถกดปุ่มโฮม 2 ครั้งเพื่อเรียกหน้าจอได้ด้วย
1. บนหน้าจอการตั้งค่า แตะ Display (จอแสดงผล) > Home button (ปุ่มโฮม)
2. เลื่อนสวิตช์ไปทางขวา  เพื่อเปิดใช้งาน
 
การตั้งเสียงเรียกเข้าอุปกรณ์

การเปิดใช้งานโหมดเงียบ

1. กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้
2. แตะที่  เพื่อเปิดใช้งานโหมดเงียบ ซึ่งจะเป็นการปิดเสียงทั้งหมดยกเว้นเสียงสื่อและการปลุก

การปรับระดับเสียงเรียกเข้า

คุณสามารถปรับระดับเสียงเรียกเข้าได้ขณะที่คุณอยู่บนหน้าจอโฮมหรืออยู่บนหน้าจอแอปพลิเคชันใด ๆ (ยกเว้นในระหว่างการโทร
หรือการเล่นเพลงหรือวิดีโอต่าง ๆ) กดปุ่มเพิ่ม/ลดระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียงเรียกเข้าให้ได้ตามระดับที่คุณต้องการ และสามารถ
ปรับระดับเสียงเรียกเข้าจากหน้าจอการตั้งค่าได้อีกด้วย

1. บนหน้าจอการตั้งค่า แตะ Sound (เสียง)
2. ในส่วนระดับเสียงเรียกเข้า ให้ลากแถบเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียง

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. บนหน้าจอการตั้งค่า แตะ Sound (เสียง)
2. แตะเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์
3. เลือกเสียงเรียกเข้าที่คุณต้องการ เมื่อคุณเลือก อุปกรณ์จะเล่นตัวอย่างเสียงเรียกเข้านั้น
4. แตะ OK (ตกลง)
 
การตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นเมื่อมีสายโทรเข้า

บนหน้าจอการตั้งค่า แตะ Sound (เสียง) และเลื่อนสวิตช ์Also vibrate for calls (พร้อมสั่นเมื่อมีสายเข้า) ไปทางขวา 

หมายเหตุ:
• คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกนี้โดยใช้ปุ่มลดระดับเสียงได้ด้วย
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การกำาหนดค่าปุ่มที่สามารถตั้งโปรแกรมได้

คุณสามารถกำาหนดปุ่มที่สามารถตั้งโปรแกรมได้เพื่อการทำางานบางอย่างในสถานการณ์ที่หน้าจอล็อคอยู่ โปรดดูที่หน้า 7
1. บนหน้าจอการตั้งค่า แตะ Programmable key (ปุ่มที่สามารถตั้งโปรแกรมได้)
2. เลือกฟังก์ชันที่ใช้ได้ให้กับปุ่มที่ต้องการ
• Push To Talk (กดเพื่อคุย): เลื่อนสวิตช์โหมด PTT ไปทางขวา 
3. เลือกวิธีการกดปุ่มดังนี้
• กดสั้น – มีหลายตัวเลือก เช่น เปิดเบราว์เซอร์ค้นหาของ Google เปิดไฟฉาย หรือจัดการสายโทรเข้า
• กดยาว – มีหลายตัวเลือก เช่น เรียกหน้าจอ เปิดเบราว์เซอร์ค้นหาของ Google เปิดไฟฉาย หรือจัดการสายโทรเข้า

การตั้งค่าบริการโทรศัพท์

การเปิดการโรมมิ่งข้อมูล

1. บนหน้าจอการตั้งค่า แตะ More (เพิ่มเติม) > Mobile networks (เครือข่ายมือถือ)
2. เลื่อนสวิตช ์Data roaming (การโรมมิ่งข้อมูล) ไปทางขวา 

หมายเหตุ:
• การเข้าถึงบริการข้อมูลในขณะโรมมิ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจำานวนมาก โปรดสอบถามผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเกี่ยวกับ 

ค่าธรรมเนียมในการโรมมิ่งข้อมูล

การปิดใช้งานบริการข้อมูล

บนหน้าจอการตั้งค่า แตะ Data usage (การใช้ข้อมูล) และเลื่อนสวิตช ์Cellular data (ข้อมูลมือถือ) ไปทางซ้าย    

การปกป้องอุปกรณ์
การปกป้องอุปกรณ์ด้วยการล็อคหน้าจอ

คุณสามารถใช้การล็อคหน้าจอเพื่อปกป้องข้อมูลบน Cat S31 ให้ปลอดภัยมากขึ้น 

บนหน้าจอการตั้งค่า แตะ Screen lock (ล็อคหน้าจอ) หรือแตะ Security (ความปลอดภัย) > Screen lock (ล็อคหน้าจอ)
1. เลือกวิธีการปลดล็อคหน้าจออย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
• ปัดนิ้ว: ปัดไอคอนล็อคเพื่อปลดล็อคหน้าจอ
• ลายเขียน: ลากนิ้วบนหน้าจอตามรูปแบบปลดล็อคที่ถูกต้องเพื่อปลดล็อคหน้าจอ
• PIN: ป้อนหมายเลข PIN เพื่อปลดล็อคหน้าจอ
• รหัสผ่าน: ป้อนรหัสผ่านเพื่อปลดล็อคหน้าจอ
2. ทำาตามคำาแนะนำาบนหน้าจอจนเสร็จสิ้นการปลดล็อค

การจัดการแอปพลิเคชัน
การดูแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง (แอป)

1. บนหน้าจอการตั้งค่า แตะ Apps (แอป)
2. ภายในรายการแอปพลิเคชัน ให้ทำาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
• แตะ  เพื่อตั้งค่าแอปพลิเคชัน
• แตะ  > Show system (แสดงแอประบบ) เพื่อแสดงแอประบบ
• แตะ  > Reset app preferences (รีเซ็ตการกำาหนดลักษณะแอป) > Reset apps (รีเซ็ตแอป) เพื่อรีเซ็ตการกำาหนดลักษณะ 

แอปกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
• จากนั้นแตะที่แอปพลิเคชันเพื่อดูรายละเอียดต่าง ๆ โดยตรง

การลบแอปพลิเคชันที่ติดตั้งออก

1. บนหน้าจอการตั้งค่า แตะ Apps (แอป)
2. แตะแอปพลิเคชัน จากนั้นแตะที ่Uninstall (ถอนการติดตั้ง) > OK (ตกลง) เพื่อลบแอปพลิเคชันออกจากอุปกรณ์ของคุณ 
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หมายเหตุ:
• คุณไม่สามารถลบแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าได้

การรีเซ็ตอุปกรณ์
การสำารองข้อมูลการตั้งค่าส่วนบุคคล
คุณสามารถสำารองข้อมูลการตั้งค่าส่วนบุคคลไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ได้โดยใช้บัญช ีGoogle เมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ คุณสามารถ
ถ่ายโอนข้อมูลการตั้งค่าที่สำารองไว้ลงในอุปกรณ์ใหม่ได้ในครั้งแรกที่ลงชื่อเข้าใช้บัญช ีGoogle

1. บนหน้าจอการตั้งค่า แตะ Backup & reset (สำารองข้อมูลและรีเซ็ต)
2. แตะ Back up my data (สำารองข้อมูลของฉัน) จากนั้นเลื่อนสวิตช ์Back up my data (สำารองข้อมูลของฉัน) ไปทางขวา 
 
การคืนค่าข้อมูลจากโรงงาน

ถ้าคุณคืนค่าข้อมูลจากโรงงาน อุปกรณ์ของคุณจะรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าตามที่กำาหนดไว้จากโรงงาน ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในพื้นที่
จัดเก็บภายในจะถูกลบ ซึ่งรวมถึงข้อมูลบัญชี การตั้งค่าระบบและแอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาทั้งหมด การรีเซ็ต
อุปกรณ์จะไม่เป็นการลบการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบใด ๆ ที่คุณได้ทำาการดาวน์โหลดไว้หรือไฟล์ที่อยู่บนการ์ด microSD ของคุณ เช่น 
เพลงหรือภาพถ่ายต่าง ๆ

1. บนหน้าจอการตั้งค่า แตะ Backup & reset (สำารองข้อมูลและรีเซ็ต) > Factory data reset (รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน)
2. เมื่อระบบแสดงข้อความแจ้ง ให้แตะ Reset phone (รีเซ็ตโทรศัพท์) ตามด้วย Erase Everything (ลบทุกอย่าง) อุปกรณ์ของคุณ

จะรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงานและรีสตาร์ท

รีเซ็ตฮาร์ดแวร์
อุปกรณ์นี้ใช้แบตเตอรี่แบบภายใน ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถรีเซ็ตอุปกรณ์ด้วยการถอดแบตเตอรี่ออกได้ หากคุณต้องการรีเซ็ตฮาร์ดแวร์ 
กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏต่อไปนี้ โปรดทราบว่า คุณอาจต้องรีเซ็ตฮาร์ดแวร์ถ้าอุปกรณ์ของคุณชาร์จไฟไม่เข้าขณะเสียบปลั๊ก

กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและเพาเวอร์ค้างไว้จนกระทั่งอุปกรณ์ดับลง หลังจากรีเซ็ตอุปกรณ์ อุปกรณ์จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ

การดูป้ายกำากับอิเล็กทรอนิกส์
หากต้องการดูข้อมูลกำากับตามกฎหมายของอุปกรณ์นี้ ให้ทำาดังต่อไปนี้
1. ในหน้าจอโฮม ให้แตะ  > การตั้งค่า 
2. บนหน้าจอการตั้งค่า แตะ About phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์) >  

Regulatory information (ข้อมูลทางกฎหมาย)
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ภาคผนวก
คำาเตือนและข้อควรระวัง

ส่วนนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ของคุณ และยังประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้
อุปกรณ์อย่างปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลนี้ก่อนใช้อุปกรณ์ของคุณ

ตัวเครื่องกันน้ำา

คุณต้องปิดช่องเสียบ USB และแจ็คหูฟังให้สนิทเพื่อให้อุปกรณ์กันน้ำาได้อย่างสมบูรณ์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ปิดอุปกรณ์นี้หากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ห้ามใช้อุปกรณ์ ห้ามใช้อุปกรณ์นี้หากเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายหรือขัดขวางการทำางานของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

อุปกรณ์ทางการแพทย์

กรุณาปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่กำาหนดโดยโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ในสถานการณ์ที่ห้ามใช้

ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นหัวใจแนะนำาว่าควรรักษาระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องกระตุ้นหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. เพื่อป้องกันการ
รบกวนที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องกระตุ้นหัวใจได้ หากคุณกำาลังใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่ ควรใช้อุปกรณ์ที่ฝั่งตรงข้ามกับเครื่องกระตุ้น
หัวใจ และห้ามพกพาอุปกรณ์ในกระเป๋าเสื้อด้านหน้าโดยเด็ดขาด

สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการระเบิด

กรุณาปิดอุปกรณ์ของคุณเมื่ออยู่ในบริเวณใด ๆ ที่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการระเบิด และกรุณาปฏิบัติตามป้ายเตือนและคำาแนะนำา
ทั้งหมดอย่างเคร่งครัด พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระเบิด ได้แก่ พื้นที่ที่แนะนำาให้ดับเครื่องยนต์ของยานพานะ เป็นต้น การเกิดประกายไฟ
ในพื้นที่ดังกล่าวอาจทำาให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ ส่งผลให้ร่างกายบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ห้ามเปิดอุปกรณ์ของคุณขณะอยู่ที่จุด
เติมเชื้อเพลิงต่างๆ เช่น สถานีบริการน้ำามัน กรุณาปฏิบัติตามข้อจำากัดในการใช้อุปกรณ์วิทยุในคลัง ที่จัดเก็บ และพื้นที่จ่ายเชื้อเพลิง 
รวมถึงโรงงานสารเคมีต่าง ๆ นอกจากนี้ โปรดปฏิบัติตามข้อจำากัดในพื้นที่ที่กำาลังมีการระเบิด ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ กรุณา 
ระแวดระวังพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อการระเบิดที่มักจะมีการทำาเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจน แต่ไม่ใช่ในทุกกรณี สถานที่ดังกล่าว
ได้แก่พื้นที่บนดาดฟ้าเรือ พาหนะขนส่งหรือสถานที่จัดเก็บสารเคมี และพื้นที่ที่อากาศมีสารเคมีหรืออนุภาคต่าง ๆ เช่น ธัญพืช ฝุ่น 
หรือผงโลหะต่าง ๆ โปรดสอบถามผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) ว่าสามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้
อย่างปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะนั้น ๆ หรือไม่

ความปลอดภัยด้านการจราจร

• กรุณาปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ในขณะที่ใช้อุปกรณ์ นอกจากนี้ หากคุณจำาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ขณะขับขี่ยาน
พาหนะ กรุณาปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

• มีสมาธิในการขับขี่ ความรับผิดชอบที่สำาคัญของคุณคือการขับขี่อย่างปลอดภัย

• ห้ามพูดคุยด้วยอุปกรณ์ในขณะขับรถ กรุณาใช้อุปกรณ์เสริมแบบแฮนด์ฟรี

• หากต้องการโทรหรือรับสาย กรุณาจอดรถข้างทางก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ของคุณ

• สัญญาณ RF (คลื่นวิทยุ) อาจส่งผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานพาหนะ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ผลิตรถยนต์

• เมื่ออยู่ภายในยานพาหนะ ห้ามวางอุปกรณ์ไว้เหนือถุงลมนิรภัยหรือบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะกางออกมา

• หากถุงลมนิรภัยทำางาน คุณอาจโอนอุปกรณ์กระแทกอย่างแรงจนทำาให้บาดเจ็บสาหัสได้

• หากเดินทางด้วยเครื่องบิน โปรดเปิดใช้งานโหมดเครื่องบิน การใช้อุปกรณ์ไร้สายในเครื่องบินอาจทำาให้เกิดอันตรายต่อการ
ทำางานของเครื่องบิน และทำาให้เครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายเสียหาย และยังอาจถือว่าผิดกฎหมายอีกด้วย
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สภาพแวดล้อมในการทำางาน

• ห้ามใช้หรือชาร์จอุปกรณ์ในสถานที่ที่มีฝุ่นละออง ความชื้น และสกปรก หรือสถานที่ที่มีสนามแม่เหล็ก มิฉะนั้น อาจทำาให้วงจร
ทำางานบกพร่อง

• อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำาหนดด้านคลื่นวิทย ุ(RF) เมื่อใช้อุปกรณ์ใกล้กับหูหรืออยู่ห่างจากร่างกายของคุณ 1.0 ซม. โปรดตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ของอุปกรณ์ เช่น เคสและซองอุปกรณ์ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ วางอุปกรณ์ของคุณให้ห่าง
จากร่างกาย 1.0 ซม. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดที่ระบุไว้ข้างต้น

• ในวันที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ห้ามใช้อุปกรณ์ของคุณในขณะที่กำาลังทำาการชาร์จเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากฟ้าผ่า

• ขณะที่คุณกำาลังใช้สาย กรุณาอย่าสัมผัสเสาอากาศใด ๆ เนื่องจากการสัมผัสกับเสาอากาศอาจส่งผลต่อคุณภาพในการโทร และ
ทำาให้เครื่องใช้พลังงานมากขึ้น ซึ่งผลที่ตามมา คืออาจทำาให้เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายลดลงได้

• ในขณะที่ใช้อุปกรณ์ กรุณาปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบในท้องถิ่น และเคารพความเป็นส่วนตัวและสิทธิตามกฎหมาย
ของผู้อื่น

• กรุณาทำาการชาร์จอุปกรณ์ที่อุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง –25°C ถึง 55°C คอยระวังให้อุณหภูมิแวดล้อมอยู่ที่ระหว่าง –10°C ถึง 
45°C ขณะใช้อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่

การป้องกันความเสียหายทางการได้ยิน

การใช้หูฟังด้วยระดับเสียงที่ดังมาก ๆ อาจส่งผลเสียต่อการได้ยินของคุณ หากต้องการลดความเสี่ยงของความเสียหายทางการได้ยิน 
กรุณาลดระดับเสียงหูฟังลงในระดับที่ปลอดภัยและรู้สึกสบายหู

ความปลอดภัยของเด็ก

กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กทุกข้อ การปล่อยให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ของคุณที่
อาจรวมไปถึงชิ้นส่วนขนาดเล็กที่สามารถถอดแยกออกจากอุปกรณ์อาจเป็นอันตราย เนื่องจากเด็กอาจติดคอหรือสำาลักได้ โปรดดูแล
ให้เด็กเล็กอยู่ห่างจากอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ

อุปกรณ์เสริม

กรุณาเลือกใช้เฉพาะแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตอุปกรณ์ให้การรับรองสำาหรับใช้งานกับอุปกรณ์รุ่นนี้เท่านั้น การ
ใช้เครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ อาจทำาให้การรับประกันใด ๆ สำาหรับอุปกรณ์หมดอายุ รวมทั้งอาจละเมิดกฎหมายหรือกฎ
ระเบียบท้องถิ่น และอาจเป็นอันตรายได้ กรุณาติดต่อตัวแทนจำาหน่ายของคุณหากต้องการซื้อแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ และอุปกรณ์
เสริมต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองในพื้นที่

แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ

• กรุณาถอดเครื่องชาร์จออกจากปลั๊กไฟและอุปกรณ์เมื่อไม่มีการใช้งาน

• แบตเตอรี่สามารถชาร์จและใช้งานได้หลายร้อยครั้งก่อนที่แบตเตอรี่ของคุณจะหมดอายุ

• กรุณาใช้แหล่งจ่ายไฟ AC ที่กำาหนดไว้ในข้อกำาหนดของเครื่องชาร์จ แรงดันไฟที่ไม่เหมาะสมอาจทำาให้เกิดไฟไหม้หรือทำาให้
เครื่องชาร์จทำางานผิดปกติได้

• หากอิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรี่รั่วไหลออกมา โปรดระวังอย่าให้อิเล็กโทรไลต์สัมผัสผิวหนังและดวงตาของคุณ หากอิเล็กโทรไลท์
สัมผัสผิวหนังหรือกระเด็นเข้าตาของคุณ กรุณาล้างตาด้วยน้ำาสะอาดทันทีและรีบปรึกษาแพทย์

• ในกรณีที่แบตเตอรี่มีการเปลี่ยนรูป เปลี่ยนสี หรือมีความร้อนสูงผิดปกติในขณะที่ชาร์จ กรุณาหยุดใช้งานอุปกรณ์ทันที มิฉะนั้น 
อาจทำาให้แบตเตอรี่รั่ว มีความร้อนสูงเกินไป ระเบิด หรือเกิดไฟไหม้

• หากสาย USB ได้รับความเสียหาย (เช่น สายไฟด้านในโผล่ออกมาหรือขาด) หรือปลั๊กเริ่มหลวม กรุณาหยุดใช้สาย USB ดัง
กล่าวทันที มิฉะนั้น อาจทำาให้เกิดไฟฟ้าช็อต เครื่องชาร์จลัดวงจร หรือไฟไหม้

 
• ห้ามโยนอุปกรณ์ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ แบตเตอรี่อาจเกิดการระเบิดหากได้รับความเสียหาย
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• อย่าปรับเปลี่ยนหรือผลิตซ้ำา พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมเข้าไปในอุปกรณ์ จุ่มหรือนำาอุปกรณ์สัมผัสกับน้ำาหรือของเหลวอื่นๆ 
เข้าใกล้ไฟ ระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ

• หลีกเลี่ยงการทำาอุปกรณ์หล่น หากทำาอุปกรณ์หล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นผิวที่แข็ง และผู้ใช้สงสัยว่าอุปกรณ์เสียหาย  
ให้นำาอุปกรณ์ไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง การใช้งานที่ไม่ถูกต้องอาจทำาให้เกิดไฟไหม้ การระเบิด หรือ
อันตรายอื่น ๆ ได้

• กรุณาทิ้งอุปกรณ์ที่ใช้แล้วตามกฎระเบียบท้องถิ่น

• อุปกรณ์นี้ควรเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ที่มีโลโก ้USB-IF หรือบรรลุการปฏิบัติตามโปรแกรม USB-IF

• ในการชาร์จ โปรดเสียบเครื่องชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟ AC ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวอุปกรณ์ เครื่องชาร์จต้องวางในที่ที่เข้าถึงได้ง่าย  

• สาย USB ถือเป็นอุปกรณ์แยกต่างหากกับอะแดปเตอร์ชาร์จ

• อัตราเอาต์พุตของเครื่องชาร์จคือ 5V 1.5A

โปรดระวัง – อาจเสี่ยงต่อการระเบิดหากใช้แบตเตอรี่ผิดประเภท  กรุณาทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำาแนะนำา

การทำาความสะอาดและการบำารุงรักษา

• เครื่องชาร์จไม่กันน้ำา กรุณาคอยดูแลให้แห้งอยู่เสมอ ป้องกันไม่ให้เครื่องชาร์จสัมผัสกับน้ำาหรือไอระเหย อย่าสัมผัสกับเครื่อง
ชาร์จในขณะที่มือเปียก มิฉะนั้น อาจทำาให้เกิดการลัดวงจร อุปกรณ์ทำางานบกพร่อง และผู้ใช้ถูกไฟฟ้าช็อตได้

• ห้ามวางอุปกรณ์และเครื่องชาร์จของคุณไว้ในสถานที่ที่อาจได้รับความเสียหายจากการกระแทก มิฉะนั้น อาจทำาให้แบตเตอรี่รั่ว 
อุปกรณ์ทำางานบกพร่อง มีความร้อนสูงเกินไป ไฟไหม้ หรือเกิดการระเบิด

• ห้ามวางสื่อจัดเก็บข้อมูลแบบแม่เหล็กต่าง ๆ เช่น บัตรแม่เหล็กและแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ไว้ใกล้กับอุปกรณ์

• รังสีจากอุปกรณ์อาจลบข้อมูลที่จัดเก็บบนอุปกรณ์เหล่านั้น

• ห้ามวางอุปกรณ์และเครื่องชาร์จไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำามากเกินไป มิฉะนั้น อุปกรณ์และเครื่องชาร์จอาจไม่ทำางานอย่าง
เหมาะสม และอาจทำาให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิด เมื่ออุณหภูมิต่ำากว่า 0°C จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่

• ห้ามวางวัตถุโลหะแหลมคม เช่น เข็มหมุด ไว้ใกล้กับส่วนลำาโพงแนบหู ลำาโพงอาจดูดวัตถุโลหะเหล่านี้และทำาให้คุณบาดเจ็บได้

• โปรดปิดเครื่องและถอดที่ชาร์จออกก่อนทำาความสะอาดหรือบำารุงรักษาอุปกรณ์

• ห้ามใช้น้ำายาเคมี ผง หรือสารเคมีอื่นใด (เช่น แอลกอฮอล์และเบนซีน) ในการทำาความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องชาร์จ มิฉะนั้น 
ชิ้นส่วนของอุปกรณ์อาจเสียหาย หรืออาจเกิดไฟไหม้ คุณสามารถทำาความสะอาดอุปกรณ์ด้วยผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตนุ่ม ๆ

• ห้ามถอดแยกส่วนอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม มิฉะนั้น การรับประกันอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมจะเป็นโมฆะและผู้ผลิตจะไม่รับผิด
ในการชำาระค่าเสียหาย

• หากหน้าจออุปกรณ์แตกจากการชนกับวัตถุแข็ง ห้ามแตะหรือพยายามถอดชิ้นส่วนที่แตกออก ในกรณีนี้ ให้หยุดใช้อุปกรณ์นั้น
ในทันที จากนั้น ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ช่วยฟัง (HAC)

กฎระเบียบในการใช้อุปกรณ์ไร้สาย

อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือนี้ผ่านการทดสอบและการจัดเรทเรื่องความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ช่วยฟังผ่านเทคโนโลยีไร้สายที่ใช้งานอยู่ 
อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์มือถือนี้อาจมีการใช้เทคโนโลยีไร้สายใหม่ ๆ บางอย่าง ซึ่งยังไม่ได้รับการทดสอบว่าใช้งานได้กับเครื่องช่วย
ฟัง คุณจึงควรลองใช้คุณสมบัติต่าง ๆ บนโทรศัพท์มือถือให้ครบถ้วนและในสถานที่ที่แตกต่างกันพร้อมกับเครื่องช่วยฟังหรือประสาท
หูเทียม เพื่อดูว่าคุณได้ยินเสียงรบกวนใดๆ หรือไม่ โปรดสอบถามเรื่องการรองรับเครื่องช่วยฟังจากผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตอุปกรณ์ของ
คุณ หากคุณมีคำาถามเกี่ยวกับนโยบายการส่งคืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ กรุณาปรึกษาผู้ให้บริการหรือตัวแทนจำาหน่ายโทรศัพท์ของคุณ
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• คณะกรรมการกลางกำากับดูแลกิจการสื่อสารแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Communications Commission - FCC) ได้จัดทำา 
ข้อกำาหนดสำาหรับอุปกรณ์มือถือไร้สายดิจิตอลที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์ช่วยฟังและอุปกรณ์ที่ช่วยในการได้ยินอื่นๆ

• อุตสาหกรรมโทรศัพท์ไร้สายได้จัดทำาระบบการให้คะแนนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ โดยจะประเมินความเข้ากันได้ของอุปกรณ ์
มือถือกับเครื่องช่วยฟัง 

• การจัดเรทนี้ไม่ใช่การรับประกัน ดังนั้น ผลลัพธ์จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ช่วยฟังและความบกพร่องทางการได้ยินของผู้ใช้
งาน หากอุปกรณ์ช่วยฟังของผู้ใช้มีเสียงรบกวน ผู้ใช้อาจไม่สามารถใช้โทรศัพท์นั้นได้ แม้จะได้รับการจัดเรทก็ตาม การทดสอบ
โทรศัพท์มือถือกับเครื่องช่วยฟังด้วยตัวเองเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการประเมินว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นเหมาะกับความต้องการของ
ผู้ใช้หรือไม่

• FCC  ได้นำากฎ HAC สำาหรับโทรศัพท์ไร้สายดิจิตอลมาใช้ กฎเหล่านี้จำาเป็นต้องมีการนำาโทรศัพท์บางรุ่นมาใช้ทดสอบและจัดเรท 
ภายใต้มาตรฐานความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ช่วยฟังของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริก (American National 
Standard Institute (ANSI)) C63.19-201 มาตรฐาน ANSI สำาหรับความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ช่วยฟัง ประกอบด้วยการจัดเรท 2 
ประเภท:

• การจัดเรท M: โทรศัพท์ที่ได้รับการจัดเรทเป็น M3 หรือ M4 สอดคล้องกับข้อกำาหนดของ FCC และมีแนวโน้มสร้างสัญญาณ
รบกวนต่ออุปกรณ์ช่วยฟังน้อยกว่าโทรศัพท์ที่ไม่อยู่ในช่วงการจัดเรทดังกล่าว โดยที ่M4 ดีกว่า M3

• การจัดอันดับคะแนน T: โทรศัพท์ที่ได้รับการจัดเรทเป็น T3 หรือ T4 สอดคล้องกับข้อกำาหนดของ FCC และมีแนวโน้มว่าจะทำางาน
กับเทเลคอยล์ของอุปกรณ์ช่วยฟัง (“สวิตช ์T” หรือ “สวิตช์โทรศัพท์”) ได้ดีกว่าโทรศัพท์ที่ไม่อยู่ในช่วงเรทดังกล่าว T4 อยู่ใน
ระดับคะแนนที่ดี/สูงกว่าระดับคะแนนทั้งสองแบบ (โปรดทราบว่า อุปกรณ์ช่วยการได้ยินบางรุ่นไม่มีเทเลคอยล์) ระดับคะแนน 
M และระดับคะแนน T ของอุปกรณ์นี ้(FCC ID: ZL5S31) คือ M3 และ T4

การโทรฉุกเฉิน

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณโทรฉุกเฉินในพื้นทีที่ให้บริการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้ในทุก
สภาวการณ์ ดังนั้น คุณจึงไม่ควรพึ่งพาอุปกรณ์ดังกล่าวเพียงอย่างเดียวเมื่อต้องสื่อสารในสถานการณ์คับขัน

ประกาศของ FCC

• อุปกรณ์เครื่องนี้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ FCC ในมาตราที ่15 โดยการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปตามเงื่อนไข 2 ประการตามด้าน
ล่างนี ้(1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดอันตรายในการแทรกแซง และ (2) อุปกรณ์นี้จะต้องยอมรับการแทรกแซงที่ได้รับ ซึ่งรวมถึง
การปฏิบัติที่อาจทำาให้เกิดผลที่ไม่ต้องการ

• เสาอากาศที่ใช้สำาหรับเครื่องส่งสัญญาณนี้ต้องไม่ติดตั้งอยู่ร่วมกัน หรือทำางานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นใด

หมายเหตุ: 
• การเลือกรหัสประเทศสามารถทำาได้สำาหรับรุ่นที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น และไม่สามารถใช้งานได้กับรุ่นของสหรัฐอเมริกา

ทุกรุ่น ตามข้อบังคับของ FCC ผลิตภัณฑ ์WiFi ทั้งหมดที่ทำาตลาดในสหรัฐฯ จะต้องใช้ช่องสัญญาณของสหรัฐฯ เท่านั้น

• อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและสอดคล้องกับข้อจำากัดสำาหรับอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ดังที่ระบุไว้ในมาตราที ่15 ของกฎระเบียบ 
FCC ข้อจำากัดดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบการปกป้องที่สมเหตุสมผลจากสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายระหว่าง
การติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ และอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็น
อันตรายต่อการสื่อสารวิทยุ หากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามที่ระบุไว้ในคำาแนะนำา อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่า สัญญาณ
รบกวนดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งบางอย่าง หากอุปกรณ์นี้ทำาให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณ
วิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งอาจตรวจสอบได้โดยการลองเปิดและปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำาให้ผู้ใช้พยายามแก้ไขสัญญาณรบกวนดังกล่าว
โดยใช้มาตรการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ

• ปรับแนวการจัดวางหรือเปลี่ยนตำาแหน่งเสาอากาศรับสัญญาณ
• เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
• เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเต้าเสียบบนวงจรที่แตกต่างจากที่เครื่องรับสัญญาณเชื่อมต่ออยู่
• ปรึกษาตัวแทนจำาหน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

• การเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดแจ้งโดยฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจทำาให้สิทธิ ์
การใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวของผู้ใช้เป็นโมฆะ
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คำาประกาศอุตสาหกรรมแห่งประเทศแคนาดา
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐาน RSS ที่ได้รับยกเว้นใบอนุญาตในอุตสาหกรรมแห่งประเทศแคนาดา โดยการปฏิบัติงานนั้นเป็นไป
ตามเงื่อนไข 2 ประการตามด้านล่างนี้
1. อุปกรณ์ต้องไม่ทำาให้เกิดสัญญาณรบกวน และ
2. อุปกรณ์ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใด ๆ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำาให้อุปกรณ์ปฏิบัติงานอย่างไม่พึงประสงค์

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en 

compromettre le fonctionnement.
• อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B นี้สอดคล้องกับ ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) ของประเทศแคนาดา

• อุปกรณ์อาจตัดการส่งสัญญาณโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลจะส่ง หรือการทำางานล้มเหลว โปรดทราบว่า การดำาเนินการนี้
ไม่ได้จงใจทำาเพื่อยับยั้งการส่งข้อมูลควบคุมหรือการส่งสัญญาณ หรือการใช้รหัสซ้ำา ๆ ที่เทคโนโลยีจำาเป็นต้องใช้

คำาประกาศเกี่ยวกับการสัมผัสรังสี:

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับขีดจำากัดการสัมผัสรังส ีRF ของอุปกรณ์พกพาแห่งประเทศแคนาดาที่กำาหนดไว้สำาหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่
ควบคุม และปลอดภัยสำาหรับการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคู่มือนี้ ผู้ใช้สามารถลดการสัมผัสรังส ีRF เพิ่มเติมได้ โดยการ
วางผลิตภัณฑ์ให้อยู่ห่างจากร่างกายผู้ใช้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หรือตั้งค่าอุปกรณ์ให้มีกำาลังส่งต่ำาลง หากมีฟังก์ชันดังกล่าว

สำาหรับการทำางานแบบสวมใส่ร่างกาย อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและเป็นไปตามแนวทางการสัมผัสรังส ีRF ของวงจรรวม (IC) สำาหรับ
การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมที่ไม่มีส่วนผสมของโลหะ และชุดหูฟังอยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1 ซม. การใช้อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ 
อาจทำาให้ไม่เป็นไปตามแนวทางการสัมผัสรังส ีRF ของ IC

DÉCLARATION D’EXPOSITION AUX RADIATIONS:

• Le produit est conforme aux limites d’exposition pour les appareils portables RF pour les Etats- Unis et le Canada 
établies pour un environnement non contrôlé.

• Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être 
augmentée si l’appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l’utilisateur ou que le dispositif est 
réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

• Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non 
contrôlé.

• Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre la source de rayonnement et 
votre corps.

• อุปกรณ์และเสาอากาศนี้จะต้องไม่ติดตั้งอยู่ร่วมกัน หรือทำางานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องรับสัญญาณอื่นใด ยกเว้นวิทยุ
ภายในตัวที่ผ่านการทดสอบ คุณลักษณะ การเลือกรหัสประเทศ จะถูกปิดใช้งานสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำาการตลาดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา/ แคนาดา

• Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un 
autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l’indicatif du pays 
est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

ข้อมูลการสัมผัสรังส ีRF (SAR)
• Cat S31 เป็นไปตามข้อกำาหนดของรัฐบาลว่าด้วยการสัมผัสคลื่นวิทยุ

• อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบและผลิตไม่ให้มีการปล่อยไอเสียเกินกว่าขีดจำากัดที่กำาหนดไว้ เพื่อจำากัดการสัมผัสพลังงาน
ความถี่วิทย ุ(RF) ซึ่งกำาหนดโดยคณะกรรมการกลางกำากับดูแลกิจการสื่อสารแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Communications 
Commission)



33

• สำาหรับการทำางานแบบสวมใส่ร่างกาย อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและเป็นไปตามแนวทางการสัมผัสรังส ีRF ของ FCC สำาหรับการ
ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมที่ไม่มีส่วนผสมของโลหะ และชุดหูฟังอยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1 ซม. การใช้อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ 
อาจทำาให้ไม่เป็นไปตามแนวทางการสัมผัสรังส ีRF ของ FCC

• ข้อจำากัด SAR ที่กำาหนดโดย FCC คือ 1.6 วัตต์/กก.

โปรดดูค่า SAR ที่รายงานสูงสุดภายใต้ข้อบังคับ FCC สำาหรับโทรศัพท์ได้ด้านล่าง 

US SKU (FCC ID: ZL5S31):
SAR ที่ศีรษะ: 1.14 วัตต์/กก., SAR ที่ร่างกาย: 1.19 วัตต์/กก., SAR เราเตอร์ไร้สาย: 1.19 วัตต์/กก. 
 
APAC SKU (FCC ID: ZL5S31A):
SAR ที่ศีรษะ: 1.04 วัตต์/กก., SAR ที่ร่างกาย: 1.19 วัตต์/กก., SAR เราเตอร์ไร้สาย: 1.19 วัตต์/กก.

เพื่อลดระดับการสัมผัสรังสี โปรดปฏิบัติตามดังต่อไปนี้
• ใช้โทรศัพท์มือถือในสภาวะที่รับสัญญาณได้ดี
• ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• สำาหรับหญิงตั้งครรภ์ โปรดถือโทรศัพท์มือถือไว้ห่างจากบริเวณท้อง
• ใช้โทรศัพท์มือถือให้ห่างจากบริเวณอวัยวะเพศ

การป้องกันการสูญเสียทางการได้ยิน
      หากต้องการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับการได้ยิน กรุณาอย่าฟังเสียงที่ดังเป็นเวลานาน

มาตรฐาน CE SAR
อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำาหนด EU (1999/519/EC) เกี่ยวกับข้อจำากัดในการสัมผัสกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของประชาชนทั่วไปเพื่อ
เป็นการคุ้มครองด้านสุขภาพ

ข้อจำากัดต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของคำาแนะนำาอย่างละเอียดเพื่อปกป้องประชาชนทั่วไป คำาแนะนำาเหล่านี้ได้รับการพัฒนาและตรวจสอบ
โดยองค์กรวิทยาศาสตร์อิสระผ่านการประเมินอย่างสม่ำาเสมอและทั่วถึงของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หน่วยการวัดของสภายุโรปที่
จำากัดสำาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้แก่ “อัตราการดูดซึมเฉพาะ” (SAR) และขีดจำากัด SAR อยู่ที่เฉลี่ย 2.0 วัตต์/ กก. ต่อเนื้อเยื่อ 10 กรัม 
ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันการแผ่รังสีที่ไม่มีการไอโอไนซิ่ง (ICNIRP)

สำาหรับการทำางานแบบสวมใส่ร่างกาย อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและเป็นไปตามแนวทางการสัมผัสของ ICNIRP และมาตรฐานยุโรป 
EN 62209-2 สำาหรับใช้กับอุปกรณ์เสริมเฉพาะ การใช้อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่ประกอบด้วยโลหะอาจทำาให้ไม่เป็นไปตามแนวทางการ
สัมผัสของ ICNIRP

SAR จะทำาการวัดด้วยอุปกรณ์ที่อยู่ห่างจากร่างกาย 5 มม. ในขณะที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ส่งสัญญาณที่ระดับพลังงานสูงที่สุดเท่าที่ได้รับ
การรับรองในทุก ๆ ย่านความถี่ 

โปรดดูค่า SAR ที่รายงานสูงสุดภายใต้ข้อบังคับ CE สำาหรับโทรศัพท์ได้ด้านล่าง 
EU SKU
SAR ที่ศีรษะ: 0.657 วัตต์/กก., SAR ที่ร่างกาย: 1.370 วัตต์/กก.
APAC SKU
SAR ที่ศีรษะ: 0.670 วัตต์/กก., SAR ที่ร่างกาย: 1.480 วัตต์/กก.

เพื่อลดการสัมผัสกับพลังงาน RF ให้ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรีหรือตัวเลือกอื่นที่คล้ายคลึงกันเพื่อให้อุปกรณ์นี้อยู่ห่างจากศีรษะและร่างกาย
ของคุณ กรุณาพกพาอุปกรณ์ให้ห่างจากร่างกายของคุณอย่างน้อย 5 มม. เพื่อให้การสัมผัสกับคลื่นวิทยุอยู่ในระดับที่เทียบเท่าหรือต่ำา
กว่าระดับที่ได้รับการทดสอบ เลือกคลิปหนีบเข็มขัด ซอง หรืออุปกรณ์ที่สวมใส่บนร่างกายอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งไม่มีส่วนประกอบ
ของโลหะเพื่อใช้สนับสนุนการดำาเนินงานในลักษณะนี้ เคสที่มีชิ้นส่วนของโลหะอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำางานของ RF ของ
อุปกรณ์นี้ รวมถึงอาจทำาให้อุปกรณ์ไม่เป็นไปตามแนวทางการสัมผัสรังส ีRF ในลักษณะที่ยังไม่ผ่านการทดสอบหรือรับรอง ดังนั้นจึง
ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานอุปกรณ์เสริมดังกล่าว
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ข้อมูลเกี่ยวกับการกำาจัดและรีไซเคิล
สัญลักษณ์นี้บนอุปกรณ์ (และแบตเตอรี่ใด ๆ ที่รวมมาด้วยกัน) บ่งชี้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ควรถูกทิ้งเป็นขยะในบ้านตามปกติ 
ห้ามทิ้งแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ของคุณเป็นขยะในครัวเรือนโดยไม่มีการแยกขยะ ควรส่งมอบอุปกรณ์ (และแบตเตอรี่ใด ๆ) 
ให้กับจุดรับขยะได้รับการรับรองสำาหรับการรีไซเคิลหรือการกำาจัดที่เหมาะสมที่สุดสำาหรับอุปกรณ์เหล่านั้น

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสำานักงานท้องถิ่นของคุณ บริการกำาจัดขยะครัวเรือน 
หรือร้านค้าปลีกที่คุณซื้ออุปกรณ์นี้

การทิ้งอุปกรณ์นี้ต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์(WEEE) ของสหภาพยุโรป การแยก 
WEEE และแบตเตอรี่ออกจากขยะอื่น ๆ มีเหตุผลเพื่อลดมลภาวะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ เนื่องจากสารอันตรายใด ๆ 
ที่อาจมีอยู่

การลดสารอันตราย

อุปกรณ์นี้ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการลงทะเบียน การประเมิน การตรวจสอบและการจำากัดเคมีภัณฑ ์(REACH) ของสหภาพยุโรป 
(หมายเลขข้อบังคับที ่1907/2006/EC แห่งรัฐสภาและคณะกรรมาธิการยุโรป) และข้อกำาหนดว่าด้วยข้อจำากัดของสารอันตราย (RoHS) 
ของสหภาพยุโรป (ข้อกำาหนด 2011/65/EU แห่งรัฐสภาและคณะกรรมาธิการยุโรป) สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
REACH ของอุปกรณ์ โปรดไปที่เว็บไซต ์www.catphones.com/certification ขอแนะนำาให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์เป็นประจำาเพื่อดูข้อมูล
ล่าสุด

ความสอดคล้องกับข้อบังคับของ EU

ผู้ผลิตขอประกาศไว้ ณ ที่นี้ว่า อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อกำาหนดหลักและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในคำาสั่งที ่2014/53/EU  
หากต้องการดูคำาประกาศความสอดคล้อง โปรดไปที่เว็บไซต์: 
www.catphones.com/support/S31- smartphone.

หมายเหตุ: 
• ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับในท้องถิ่นของประเทศในสถานที่ที่มีการใช้งานอุปกรณ์ อุปกรณ์นี้อาจถูกจำากัดการใช้งานในรัฐสมาชิก

ทั้งหมดหรือบางแห่งของสหภาพยุโรป (EU)

หมายเหตุ: 
• อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานได้ในประเทศสมาชิกทั้งหมดของสหภาพยุโรป

คลื่นความถี่ กำาลังส่ง (dBm)
GSM 900 32.8

GSM 1800 29.75

WCDMA B1 23.8

WCDMA B5 23.92

WCDMA B8 23.78

FDD-LTE B1 22.72

FDD-LTE B3 23.75

FDD-LTE B5 23.69

FDD-LTE B7 22.31

FDD-LTE B8 23.86

FDD-LTE B20 23.91

BT/EDR 11.2

BLE 1.4

WLAN 2.4G 14.9

EU: คลื่นความถี่และพลังงาน          APAC: คลื่นความถี่และพลังงาน

คลื่นความถี่ กำาลังส่ง (dBm)
GSM 900 32.78

GSM 1800 29.94

WCDMA B1 23.83

WCDMA B8 23.58

FDD-LTE B1 22.79

FDD-LTE B3 23.96

FDD-LTE  B7 22.3

FDD-LTE  B8 23.83

FDD-LTE B28 23.49

BT/EDR 11.2

BLE 1

WLAN 2.4G 15.7



35

ข้อมูลจำาเพาะของ S31

รายการ ข้อมูลจำาเพาะ

ระบบปฏิบัติการ Android™ 7.0 Nougat

ตัวประมวลผล Qualcomm MSM8909 Quad core

หน่วยความจำา
16GB ROM
2 GB RAM
(เพิ่มความจุได้ด้วยการ์ด microSD™)

เครือข่ายมือถือ

คลื่นความถี ่4G: 
รุ่น EU:
1, 2, 3, 5, 7, 8, 20;
เวอร์ชัน APAC: 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28;
รุ่น US:
2, 3, 4, 5, 7, 12, 17

คลื่นความถี ่3G: 
รุ่น EU:
B1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900)
รุ่น US / APAC:
B1 (2100), 2 (1900), 4 (AWS), 5 (850), 8 (900)

คลื่นความถี ่2G: 
GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900

จอแสดงผล
หน้าจอ HD 720 แบบ Super Bright ขนาด 4.7 นิ้ว มีเทคโนโลยีการใช้งานขณะนิ้วเปียกหรือ
สวมถุงมือ*

กล้อง
กล้องหลัง 8MP, กล้องหน้า 2 MP
มีแฟลช LED และระบบโฟกัสอัตโนมัติแบบ PDAF

เซ็นเซอร์
เซ็นเซอร์ระยะใกล,้ เซ็นเซอร์วัดระดับแสง, Accelerometer, ตำาแหน่งตามเข็มทิศ
อิเล็กทรอนิกส์

การเชื่อมต่อ

แจ็คหูฟัง: 3.5 มม.
Bluetooth®: 4.1
Wi-Fi®: 802.11 b/g/n (2.4GHz)
USB: micro-USB 2.0, USB-OTG 
ประเภทซิม: นาโนซิม, ซิมคู่ (ตัวเลือกเสริม)
GPS: GLONASS, GPS, aGPS, Beidou (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ความจุสูง 4,000 mAh

อื่น ๆ
ป้องกันน้ำาและฝุ่น: IP68
ทดสอบการตก: 1.8 เมตร
แอป: AVG, Office Suite, File Commander, App Tool Box

ขนาด 146 x 74 x 13 มิลลิเมตร

น้ำาหนัก 200 กรัม

* ดีไซน์และข้อมูลจำาเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง

ผู้ผลิต:
ชื่อ:      Bullitt Mobile Limited
ที่อยู่:      One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

อุปกรณ์วิทยุ:
รุ่น:      S31
วัตถุประสงค์ของการประกาศ:   สมาร์ทโฟนที่ทนทาน
เวอร์ชันซอฟต์แวร์:     LTE_D0201121.1_S31; LTE_S0201121.1_S31
อุปกรณ์เสริมและส่วนประกอบที่มีให้:   อะแดปเตอร,์ สาย USB, หูฟัง

พวกเรา Bullitt Mobile Limited ขอประกาศภายใต้ความรับผิดชอบของเราแต่เพียงผู้เดียวว่า ผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ข้างต้นเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสหภาพ: 

ข้อกำาหนด RE (2014/53/EU), ข้อกำาหนด ROHS (2011/65/EU)

มีการใช้มาตรฐานความเป็นหนึ่งเดียวและ/หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

1. สุขภาพและความปลอดภัย (มาตรา 3.1(A) ของข้อกำาหนด RE)
• EN 62311:2008
• EN 50360:2001/A1:2012, EN 62209-1:2006
• EN 50566:2013/AC:2014, EN 62209-2:2010
• EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
• EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

2. ความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า (มาตรา 3.1 (B) ของข้อกำาหนด RE)
• EN 301 489-1 V2.1.1, ร่างฉบับสุดท้าย EN 301 489-3 V2.1.1
• EN 301 489-17 V3.1.1, ร่าง EN 301 489-19 V2.1.0, ร่าง EN 301 489-52 V1.1.0
• EN 55032:2015/AC:2016 คลาส B, EN55024:2010/A1:2015
• EN 61000-3-2:2014 คลาส A, EN 61000-3-3:2013

3. การใช้คลื่นความถี่วิทย ุ(มาตรา 3.2 ของข้อกำาหนด RE)
• EN 301 511 V12.5.1
• EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 301 908-13 V11.1.1
• EN 300 328 V2.1.1
• EN 303 413 V1.1.1, ร่างฉบับสุดท้าย EN 303 345 V1.1.7

4. ข้อกำาหนด RoHS (2011/65/EU)
• EN 50581:2012

ผู้ที่แจ้งไว ้(ชื่อ: CETECOM GmbH, ID: 0680) ดำาเนินการประเมินความสอดคล้องตาม Annex III ของข้อกำาหนด RE และออกใบรับรอง
ตรวจสอบชนิด EU (หมายเลขอ้างอิง: M17-0320-01-TEC)

ลงชื่อเพื่อและในนามของ: Bullitt Mobile Limited
สถานที:่ One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, วันที:่ 28 กันยายน 2017

ชื่อ: Wayne Huang, ตำาแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ ODM 

ลายเซ็น: 
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