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• ກະລຸນາອ່ານຄູ່ມນືີ ້ແລະ ປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນຄວາມປອດໄພທີ່ ແນະນ�າຢ່າງລະມດັລະວງັເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງ 
ຂອງການນ�າໃຊອຸ້ປະກອນນີ.້

• ເຖງິແມ່ນວ່າມນັຈະມທີ�າມະຊາດທີ່ ທນົທານ, ທ່ານກ�ບ�່ ຄວນຕ,ີ ໂຍນ, ທຸບ ຫຼ ືງ �ອຸປະກອນ.

• ຫາກໃຊໃ້ນນ�າ້ເຄມັ, ໃຫລ້າ້ງອຸປະກອນຫຼງັຈາກໃຊເ້ພື່ ອບ�່ ໃຫມ້ເີສດເກອື.

• ຢ່າພະຍາຍາມຖອດອຸປະກອນ ຫຼ ືອຸປະກອນເສມີຂອງມນັ. ສະເພາະເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ທີ່ ໄດຮ້ບັການເຝກິຝນົທີ່ ສາມາດສອ້ມແປງມນັໄດ.້

• ຢ່າເປດີອຸປະກອນໃນກ�ລະນທີີ່ ບ�່ ອະນຸຍາດໃຫໃ້ຊໂ້ທລະສບັ ຫຼ ືສະຖານະການທີ່ ອຸປະກອນອາດສາ້ງການລບົກວນ ຫຼ ືເປນັ
ອນັຕະລາຍ.

• ຢ່າໃຊອຸ້ປະກອນໃນຂະນະກ�າລງັຂບັລດົ.

• ປດິອຸປະກອນເມື່ ອຢູ່ໃກເ້ຄື່ ອງມທືາງການແພດ ແລະ ປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບການນ�າໃຊໂ້ທລະສບັມຖືໃືນໂຮງໝ� ແລະ 
ສະຖານທີ່ ທາງການແພດ.

• ປດິອຸປະກອນ ຫຼ ືເປດີໂໝດຢູ່ໃນຍນົເມື່ ອຢູ່ໃນຍນົ ເນື່ ອງຈາກມນັອາດລບົກວນອຸປະກອນການຄວບຄຸມຂອງຍນົໄດ.້

• ປດິອຸປະກອນເມື່ ອຢູ່ໃກກ້ບັເຄື່ ອງມໄືຟຟາ້ທີ່ ມຄີວາມແມ່ນຍ�າສູງ ເນື່ ອງຈາກມນັອາດມຜີນົຕ�່ ປະສດິທພິາບໄດ.້

• ຢ່າວາງອຸປະກອນ ຫຼ ືອຸປະກອນເສມີຂອງມນັໃນກ່ອງບນັຈທຸີ່ ມສີະໜາມແມ່ເຫລກັສູງ.

• ຢ່າວາງມເີດຍບ່ອນຈດັເກບັຂ�ມ້ນູແມ່ເຫລກັໃກກ້ບັອຸປະກອນ. ລງັສຈີາກອຸປະກອນອາດລບຶຂ�ມ້ນູທີ່ ຈດັເກບັໄວໃ້ນນັນ້.

• ຢ່າໃຊອຸ້ປະກອນໃນສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ມແີກ໊ສໄວໄຟ ເຊັ່ ນ: ປ�າ້ນ�າ້ມນັ ຫຼ ືວາງອຸປະກອນໄວໃ້ນບ່ອນທີ່ ມອຸີນຫະພູມສູງ.

• ຈດັເກບັອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນເສມີຂອງມນັໄວໃ້ຫຫ່້າງຈາກເດກັນອ້ຍ.

• ຢ່າໃຫເ້ດກັນອ້ຍໃຊອຸ້ປະກອນໂດຍບ�່ ມກີານແນະນ�າ.

• ໃຊແ້ບດັເຕຣີ ີແລະ ຕວົສາກໄຟທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດເທົ່ ານັນ້ເພື່ ອຫລກີເວັນ້ການລະເບດີ.

• ໃຫກ້ວດສອບກດົໝາຍ ຫຼ ືກດົລະບຽບການນ�າໃຊອຸ້ປະກອນໄຮສ້າຍ. ໃຫເ້ຄາົລບົສດິຄວາມເປນັສ່ວນຕວົຂອງຄນົອື່ ນ ແລະ 
ສດິທາງກດົໝາຍໃນເວລາໃຊອຸ້ປະກອນໄຮສ້າຍ.

• ສ�າລບັຄນົເຈບັທີ່ ມກີານປູກຖ່າຍທາງການແພດ (ຫວົໃຈ, ຂ�ຕ້�່  ແລະ ອື່ ນໆ), ໃຫວ້າງອຸປະກອນຫ່າງຈາກຈດຸທີ່ ມກີານປູກຖ່າຍ 
15 ຊງັຕແີມດັ, ໃນລະຫວ່າງໂທລະສບັ, ໃຫວ້າງອຸປະກອນໄວຝ້ັ່ ງກງົກນັຂາ້ມກບັບ່ອນທີ່ ມກີານປູກຖ່າຍ.

• ປະຕບິັດັຕາມຂັນ້ຕອນທີ່ ມໃີນຄູ່ມນືີຢ່້າງເຄັ່ ງຄດັໃນລະຫວ່າງການໃຊສ້າຍໄຟ USB, ບ�່ ດັ່ ງນັນ້ແລວ້ມນັອາດສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍ
ໃຫອຸ້ປະກອນ ຫຼ ືພຊີຂີອງທ່ານໄດ.້

 ກະລຸນາອ່ານການລະວງັຄວາມປອດໄພກ່ອນໃຊ ້
ເທື່ ອທ�າອດິ
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 ປະກາດກດົໝາຍ
© 2017 Caterpillar. ສະຫງວນລຂິະສດິທງັໝດົ. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, ໂລໂກທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, 
“Caterpillar Yellow,” ການແຕ່ງ “Power Edge” ຮວມທງັການລະບຸຜະລດິຕະພນັ ແລະ ອງົກອນທີ່ ໃຊນ້ບັຈາກນີ ້
ແມ່ນເປນັເຄື່ ອງໝາຍການຄາ້ຂອງ Caterpillar ແລະ ບ�່ ອະນຸຍາດໃຫໃ້ຊໂ້ດຍບ�່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ.
Bullitt Mobile Ltd ເປນັຜູຖ້ໃືບອະນຸຍາດຂອງກຸ່ມເຄອືບ�ລສິດັ Caterpillar Inc.

ບ�ລສິດັ ບູຣລທິໂ໌ມບາຍຈ�າກດັ ແລະ ບນັດາເຄື່ ອງໝາຍການຄາ້ຂອງບຸກຄນົທສີາມເປນັຊບັສນິຂອງສ່ວນບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.

ຫາ້ມນ�າເອາົພາກສ່ວນໃດໆໃນເອກະສານສະບບັນີພ້ມີຈ�ານ່າຍ ຫຼ ືເຜຍີແຜ່ ບ�່ ວ່າໃນຮູບການໃດ ຫຼ ືວທິທີາງໃດ ໂດຍປາສະ
ຈາກຂ�ອ້ະນຸຍາດຕກົລງົເຫນັດທີີ່ ເປນັລາຍລກັອກັສອນຈາກບ�ລສິດັ ບູຣລທິໂ໌ມບາຍຈ�າກດັກ່ອນ.

ສນິຄາ້ທີ່ ລະບຸໃນຄູ່ມສືະບບັນີອ້າດປະກອບມລີຂິະສດິຊອບແວ ແລະ ອາດຈະມໃີບອະນຸຍາດ. ລູກຄາ້ຈະຕອ້ງບ�່ ຜະລດິຊ�າ້, 
ແຈກຢາຍ, ແກໄ້ຂ, ດຄີອມພລາຍ, ດເີອສເຊມເບນິ, ຖອດລະຫດັ, ແຕກໄຟລ,໌ ວສິະວະກ�າຍອ້ນກບັ, ໃຫເ້ຊົ່ າ, ມອບໝາຍ 
ຫຼ ືໃຫໃ້ບອະນຸຍາດຍ່ອຍຂອງຊອບແວ ຫຼ ືຮາດແວດັ່ ງກ່າວ, ເວັນ້ເສຍແຕ່ຂ�ຈ້�າກດັນັນ້ຖກືເກອືດຫາ້ມໂດຍກດົໝາຍ ຫຼ ື
ການກະທ�າດັ່ ງກ່າວແມ່ນໄດຮ້ບັອະນຸມດັໂດຍຜູຖ້ລືຂິະສດິພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດຕ່າງໆ.

ໂລໂກ ້ແລະ ຄ�າວ່າ Bluetooth® ແມ່ນເປນັເຄື່ ອງໝາຍທາງການຄາ້ທີ່ ຈດົທະບຽນໂດຍ Bluetooth SIG, Inc. ແລະ ການນ�າ
ໃຊໃ້ດໆຂອງເຄື່ ອງໝາຍດັ່ ງກ່າວໂດຍ Bullitt Group ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດ”. ເຄື່ ອງໝາຍ ແລະ ຊື່ ທາງການຄາ້ພາກ
ສ່ວນທສີາມອື່ ນໆທງັໝດົແມ່ນຂອງເຈົາ້ຂອງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.

Wi-Fi® ເປນັເຄື່ ອງໝາຍທາງການຄາ້ຂອງ Wi-Fi Alliance®.

 ປະກາດ
ຄຸນສມົບດັບາງຢ່າງຂອງຜະລດິຕະພນັ ແລະ ອຸປະກອນເສມີຂອງມນັທີ່ ອະທບິາຍຕ�່ ໄປນີ ້ແມ່ນອງີອາໄສຈາກຊອບແວທີ່

ຕດິຕັງ້ຢູ່, ຄວາມຈ ຸແລະ ການຕັງ້ຄ່າຂອງເຄອືຂ່າຍທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ບ�່ ສາມາດເປດີໃຊ ້ຫຼ ືຖກືຈ�າກດັໂດຍຜູໃ້ຫບ້�ລກິານເຄອືຂ່າຍ
ທອ້ງຖິ່ ນ ຫຼ ືຜູໃ້ຫບ້�ລກິານເຄອືຂ່າຍ. ດັ່ ງນັນ້, ຄ�າອະທບິາຍໃນຄູ່ມນືີອ້າດບ�່ ກງົກບັຜະລດິຕະພນັ ຫຼ ືອຸປະກອນເສມີທີ່ ຊືມ້າ
ຢ່າງຖກືຕອ້ງທຸກຢ່າງ.

ຜູຜ້ະລດິສະຫງວນສດິໃນການປ່ຽນແປງ ຫຼ ືແກໄ້ຂຂ�ມ້ນູ ຫຼ ືຂ�ມ້ນູຈ�າເພາະທີ່ ມໃີນຄູ່ມນືີໂ້ດຍບ�່ ມກີານແຈງ້ລ່ວງໜາ້ 
ຫຼ ືຂ�ຜູ້ກມດັ.

ຜູຜ້ະລດິບ�່ ຮບັຜດິຊອບຕ�່ ລກັສະນະທີ່ ຖກືຕອ້ງດວ້ຍກດົໝາຍ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜະລດິຕະພນັໃດກ�ຕາມທີ່ ທ່ານອບັໂຫລດ 
ຫຼ ືດາວໂຫລດຜ່ານອຸປະກອນນີຮ້ວມທງັຂ�ຄ້ວາມ, ຮູບພາບ, ເພງ, ຮູບເງາົ ແລະ ຊອບແວທີ່ ບ�່ ໄດມ້ານ�າມນັດວ້ຍການປກົປອ້ງ
ລຂິະສດິ. ສິ່ ງທີ່ ຕາມມາໃດໆກ�ຕາມທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກການຕດິຕັງ້ ຫຼ ືການນ�າໃຊຂ້ອງຜະລດິຕະພນັແມ່ນເປນັຄວາມຮບັຜດິຊອບ
ຂອງທ່ານ.

 ບ�່ ມກີານຮບັປະກນັ
ເນືອ້ຫາຂອງຄູ່ມນືີແ້ມ່ນສະໜອງໃຫ ້"ຕາມທີ່ ເປນັ". ເວັນ້ເສຍແຕ່ຈະຖກືລະບຸໃຫມ້ໂີດຍກດົໝາຍ, ຈະບ�່ ມກີານຮບັປະກນັ
ປະເພດໃດໆ, ບ�່ ວ່າຈະເປນັການລະບຸຢ່າງຈະແຈງ້ ຫຼ ືການບົ່ ງບອກທາງອອ້ມ, ຮວມເຖງິ ແຕ່ບ�່ ຈ�າກດັພຽງແຕ່ການຮບັປະກນັ
ທີ່ ບອກທາງອອ້ມຂອງການຄາ້ ແລະ ຄວາມເຂົາ້ກນັໄດສ້�າລບັຈດຸປະສງົສະເພາະໃດໜຶ່ ງ, ແມ່ນເກດີຂຶນ້ດວ້ຍຄວາມກ່ຽວຂອ້ງ
ຕ�່ ຄວາມຖກືຕອ້ງ, ຄວາມສະຖຽນ ແລະ ເນືອ້ຫາຂອງຄູ່ມນືີ.້

ຕ�່ ການຂະຫຍາຍສູງສຸດທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຕາມກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ຈະບ�່ ມກີ�ລະນໃີດທີ່ ຜູຜ້ະລດິຈະຮບັຜດິຊອບຕ�່ ຜນົທີ່

ຕາມມາ ຫຼ ືຄວາມເສຍຫາຍພເິສດ, ອຸປະຕເິຫດ ບ�່ ວ່າຈະທາງກດົ ຫຼ ືທາງອອ້ມ; ຫຼ ືການສູນເສຍກ�າໄລ, ທຸລະກດິ, ລາຍໄດ,້ 
ຂ�ມ້ນູ ຫຼ ືຊບັສນິອື່ ນໆ.

 ກດົລະບຽບການນ�າເຂົາ້ ແລະ ສົ່ ງອອກ
ລູກຄາ້ຈະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບການສົ່ ງອອກ ຫຼ ືນ�າເຂົາ້ທຸກຢ່າງ. ລູກຄາ້ຈະຕອ້ງຂ�ການອະນຸຍາດ
ຈາກລດັຖະບານທງັໝດົທີ່ ຈ�າເປນັເພື່ ອສົ່ ງອອກ, ສົ່ ງອອກຊ�າ້ ຫຼ ືນ�າເຂົາ້ຜະລດິຕະພນັທີ່ ລະບຸໃນຄູ່ມນືີຮ້ວມທງັຊອບແວ ແລະ 
ຂ�ມ້ນູທາງເທກັນກິ.
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ເນືອ້ຫາ
ກະລຸນາອ່ານການລະວງັຄວາມປອດໄພກ່ອນໃຊເ້ທື່ ອທ�າອດິ 2

ປະກາດກດົໝາຍ 3

ປະກາດ 3

ບ�່ ມກີານຮບັປະກນັ 3

ກດົລະບຽບການນ�າເຂົາ້ ແລະ ສົ່ ງອອກ 3

ຍນິດຕີອ້ນຮບັສູ່ສະມາດໂຟນ Cat® S41 6

ຂ�ມ້ນູຄວາມທນົທານ 6

ມຫີຍງັຢູ່ໃນກ່ອງ  7

ປຸ່ມຟງັຊນັ  7

ເລີ່ ມຕົນ້ໃຊ ້ 8

ການຕດິຕັງ້ນາໂນຊມິກາດ 8

ການຕດິຕັງ້ເມມັໂມຣກີາດ 8

ການສາກແບດັເຕຣີ ີ 8

ການແບ່ງປນັແບດັເຕຣີ ີ 9

ຂ�ມ້ນູສ�າຄນັກ່ຽວກບັການໃຊແ້ບດັເຕຣີໃີນອະນາຄດົ 9

ປດິ/ເປດີ ອຸປະກອນຂອງທ່ານ  9

ໜາ້ຈ�ສ�າຜດັ 10

ໜາ້ຈ�ຫຼກັ 10

ການລອັກ ແລະ ການປດົລອັກໜາ້ຈ� 10

ການສະແດງຜນົ 11

ແຖບການແຈງ້ເຕອືນ 12

ໄອຄອນປຸ່ມລດັ 12

ວດິເຈດັ 12

ໂຟນເດ ີ 13

ຮູບພືນ້ຫຼງັ 13

ການໂອນຍາ້ຍມເີດຍໄປໃສ່ ແລະ ມາຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ 13

ໂດຍການໃຊໂ້ໝດຢູ່ໃນຍນົ 13

ອຸປະກອນ 14

ການໂທອອກ 14
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ວດິເຈດັ 14

ລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່  15

Wi-Fi® 17

SMS ແລະ MMS 18

Bluetooth® 19

ການຖ່າຍຮູບ ແລະ ຖ່າຍວດິໂີອ 20

ການຟງັວທິະຍຸ FM 22

ການຊິງ້ຂ�ມ້ນູ 22

ການໃຊແ້ອບັພລເິຄຊນັອື່ ນໆ 23

ການຈດັການອຸປະກອນ 25

ການປກົປອ້ງອຸປະກອນ 27

ການໃຊ ້NFC 27

ການຈດັການແອບັພລເິຄຊນັ 28

ການຣເີຊດັອຸປະກອນ 28

ຣເີຊດັຮາດແວ 29

ການເບິ່ ງ E-label 29

ພາກເສມີ 30

ຖະແຫລງການຄານາດາອຸດສາຫະກ�າ 34

ຂ�ມ້ນູການສ�າຜດັຄືນ້ວທິະຍຸ (SAR) 35

ການປອ້ງກນັການສູນເສຍການໄດຍ້ນິ 35

ການປະຕບິດັຕາມ APAC CE SAR  35

ຂ�ມ້ນູການທ�າລາຍ ແລະ ການນ�າໃຊຄ້ນືໃໝ່ 36

ຂ�ບ້ົ່ ງຊີທ້າງກດົໝາຍຂອງ Google™ 37

ຂ�ມ້ນູຈ�າເພາະ S41 37

ປະກາດຄວາມສອດຄ່ອງກນັ (SS) 38

ປະກາດຄວາມສອດຄ່ອງກນັ (DS) 39
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 ຍນິດຕີອ້ນຮບັສູ່ສະມາດໂຟນ CAT® S41
ສະມາດໂຟນທີ່ ແຂງັແຮງພອ້ມແບດັເຕຣີທີີ່ ທນົທານລະດບັທີ່ ສາມາດສາກອຸປະກອນອື່ ນໄດນ້�າ ດວ້ຍຄຸນສມົບດັການແບ່ງປນັແບດັເຕຣີີ
ຂອງມນັ. ສາ້ງມາເພື່ ອຮບັມກືບັສະຖານະການທີ່ ສຸດຂົວ້ທີ່ ທ່ານຕອ້ງພບົໃນທຸກໆມື ້ທງັຢູ່ບ່ອນເຮດັວຽກ ແລະ ໃນຕອນຫລິນ້. ບ�່ ວ່າຈະ
ເຮດັມນັຕກົພືນ້, ຕກົນ�າ້ ຫຼ ືລມືສາກມນັ ໂທລະສບັ Cat® S41 ກ�ຈະບ�່ ເຮດັໃຫທ່້ານຜດິຫວງັ.

ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານບ�່ ພຽງແຕ່ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງມາດຕະຖານອຸດສາຫະກ�າສູງສຸດສ�າລບັຄວາມທນົທານ, MIL SPEC 810G ແລະ 
ການປອ້ງກນັນ�າ້ ແລະ ຝຸ່ນ IP68, ມນັຍງັມຄຸີນສມົບດັທີ່ ເໜອືກວ່າການທດົສອບເຫລົ່ ານີນ້�າອກີ. ທດົສອບການເຮດັຕກົໃສ່ພືນ້ຊມີງັ
ຈາກຄວາມສູງ 1,8 ແມດັ, ທນົທານພ�ທີ່ ຈະຮບັມກືບັຄວາມຮອ້ນສູງ ແລະ ລະອອງເກອື, ກນັນ�າ້ໄດ ້60 ນາທທີີ່ ລະດບັຄວາມເລກິສູງສຸດ 
2 ແມດັ ແລະ ໃຊໄ້ດໃ້ນນ�າ້ດວ້ຍຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍຮູບ ແລະ ວດິໂີອໃນຂະນະທີ່ ຢູ່ໃຕນ້�າ້. Cat S41 
ຈະເຊື່ ອມຕ�ຢູ່ຕະຫລອດເວລາ, ບ�່ ວ່າຈະພບົຫຍງັກ�ຕາມ.

Cat S41 ເປນັສະມາດໂຟນທີ່ ສມົບຸກສມົບນັ, ມາພອ້ມກບັຄຸນສມົບດັທີ່ ມປີະໂຫຍດຢ່າງແທຈ້ງິ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫທ່້ານສາມາດໃຊປ້ະໂຫຍດ
ຈາກແຕ່ລະມືຂ້ອງທ່ານໄດສູ້ງສຸດ. ມນັເປນັແບດັເຕຣີຄີວາມຈສູຸງ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍບ່ອນຈດັເກບັຂ�ມ້ນູໄດສູ້ງສຸດ 2TB ເຊິ່ ງ
ຮບັປະກນັປະສດິທພິາບໃນການທ່ອງເວບັ, ສົ່ ງຂ�ຄ້ວາມ, ເພງ ແລະ ອື່ ນໆອກີ. ມນັໃຫຍ່ ແລະ ແຈງ້, ມາພອ້ມໜາ້ຈ�ຄວາມລະອຽດສູງ 
5 ນິວ້ທີ່ ປອ້ງກນັຮອຍຂູດຂດີ, ສາມາດອ່ານໄດໃ້ນກາງແຈງ້ ແລະ ສາມາດໃຊໄ້ດໃ້ນຂະນະທີ່ ປຽກນ�າ້ ຫຼ ືໃນເວລາໃສ່ຖງົມໄືດນ້�າ. 
ນອກຈາກນັນ້, ມນັຍງັມກີານອອກແບບທີ່ ຈບັຖໄືດງ່້າຍ ເຊິ່ ງມປຸ່ີມທີ່ ເລອືກໜາ້ທີ່ ໃຫໄ້ດຫ້ລາຍແບບ ມປີະໂຫຍດສ�າລບັການກດົ
ເພື່ ອລມົ (PTT) ຫລ ືເປດີໃຊໄ້ຟສາຍ ແລະ ກອ້ງຖ່າຍຮູບໄດຢ່້າງງ່າຍດາຍ.

 ຂ�ມ້ນູຄວາມທນົທານ
ການເຮດັອຸປະກອນຂອງທ່ານຕກົ: 

• ຄວນ: ໃຊອຸ້ປະກອນຂອງທ່ານສູງສຸດບ�່ ເກນີ 1,8 ແມດັ ເຊິ່ ງເປນັໄລຍະທີ່ ທດົສອບການຕກົກະແທກ. 
• ບ�່ ຄວນ: ໂຍນອຸປະກອນຂອງທ່ານດວ້ຍແຮງເກນີໄລຍະ 1,8 ແມດັ. ອຸປະກອນມຄີວາມທນົທານ, ແຕ່ບ�່ ແມ່ນບ�່ ສາມາດທ�າລາຍໄດ.້ 

ການກນັນ�າ້: 

• ຄວນ: ໃຊອຸ້ປະກອນຂອງທ່ານໃນສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ປຽກ ໜາ້ຈ�ສ�າຜດັຈະໃຊໄ້ດກ້ບັນິວ້ມເືວລາປຽກນ�າ້. 
ໃຫກ້ວດສອບວ່າອງົປະກອນ ແລະ ຝາປດິທງັໝດົແມ່ນປດິແໜນ້ດແີລວ້ກ່ອນນ�າໃຊອຸ້ປະກອນຂອງທ່ານໃນນ�າ້. 
ອຸປະກອນສາມາດກນັນ�າ້ໄດເ້ລກິສຸດ 2 ແມດັ, ເປນັໄລຍະເວລາສູງສຸດ 1 ຊົ່ ວໂມງ. 

• ບ�່ ຄວນ: ລມືປດິຝາຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານກ່ອນນ�າໃຊມ້ນັໃນນ�າ້ ຫຼ ືພະຍາຍາມໃຊອຸ້ປະກອນເລກິເກນີສອງແມດັ. 

ການກນັຝຸ່ນ ແລະ ກນັຮອຍ: 

• ຄວນ: ໃຊໂ້ທລະສບັຂອງທ່ານໃນສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ບ�່ ມຝຸ່ີນເປເິປືອ້ນ. ໂທລະສບັ Cat S41 ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງ IP68 
ເຊິ່ ງເປນັມາດຕະຖານລະດບັອຸດສາຫະກ�າສ�າລບັຄວາມທນົທານ ແລະ ໜາ້ຈ�ຂອງມນັແມ່ນສາ້ງມາຈາກ Corning® Gorilla® 
Glass 5 ເຊິ່ ງສາມາດປອ້ງກນັຮອຍຂູດຂດີໄດ.້ 

ອຸນຫະພູມທີ່ ສຸດຂົວ້: 

• ຄວນ: ໃຊອຸ້ປະກອນຂອງທ່ານພາຍໃນໄລຍະອຸນຫະພູມລະດບັ -20ºC ຫາ + 55ºC. ມນັສາມາດຮບັມກືບັການປ່ຽນແປງ
ອຸນຫະພູມທີ່ ຮຸນແຮງ ເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງຄວາມຮອ້ນ ແລະ ຄວາມເຢນັຢ່າງວ່ອງໄວ.

• ບ�່ ຄວນ: ໃຊອຸ້ປະກອນຂອງທ່ານນອກໄລຍະອຸນຫະພູມ -20º C ຫາ + 55º C ມນັບ�່ ໄດຖ້ກືສາ້ງມາໃຫຮ້ອງຮບັການນ�າໃຊໃ້ນ
ຕູແ້ຊ່ເຢນັ ຫລ ືເຕາົໄມໂຄຣເວບ.
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 ມຫີຍງັຢູ່ໃນກ່ອງ 
• ອຸປະກອນ
• ຄ�າແນະນ�າການໃຊເ້ບືອ້ງຕົນ້
• ສາຍໄຟ ແລະ ຕວົແປງໄຟ
• ສາຍແບ່ງປນັແບດັເຕຣີີ
• ຕວົປອ້ງກນັໜາ້ຈ�ທີ່ ພ�ດກີບັອຸປະກອນຕດິຕັງ້ມາພອ້ມຈາກໂຮງງານ

 ປຸ່ມຟງັຊນັ
 ປຸ່ມເປດີປດິ
• ກດົເພື່ ອເປດີອຸປະກອນ 
• ກດົຄາ້ງໄວເ້ພື່ ອເປດີເມນຕູວົເລອືກໂທລະສບັ 
• ກດົເພື່ ອລອັກ ຫຼ ືປຸກໜາ້ຈ�ໃນເວລາທີ່ ອຸປະກອນບ�່ ເຮດັວຽກ

 ປຸ່ມໂຮມ 
•  ກດົຕອນໃດກ�ໄດເ້ພື່ ອສະແດງໜາ້ຈ�ຫລກັ 
• ກດົປຸ່ມໂຮມຄາ້ງໄວເ້ພື່ ອໃຊຜູ້ຊ່້ວຍ Google ຂອງທ່ານ

 ປຸ່ມແອບັຫຼາ້ສຸດ
•  ກດົຕອນໃດກ�ໄດເ້ພື່ ອເປດີແອບັທີ່ ໃຊຫຼ້າ້ສຸດ

 ປຸ່ມກບັຄນື
• ກດົເພື່ ອກບັໄປໜາ້ຈ�ກ່ອນໜາ້ 
• ກດົເພື່ ອປດິແປນ້ພມິຢູ່ໜາ້ຈ�

 ປຸ່ມລະດບັສຽງ ຂຶນ້/ລງົ
• ລະດບັສຽງ ກດົປຸ່ມລະດບັສຽງຂຶນ້ເພື່ ອເພີ່ ມສຽງ ຫຼ ືປຸ່ມລະດບັສຽງລງົເພື່ ອຫຸຼດລະດບັສຽງການໂທ, ຣງິໂທນ, ມເີດຍ ຫຼ ືສຽງໂມງປຸກ 
• ຮູບຖ່າຍໜາ້ຈ� ກດົປຸ່ມເປດີປດິ ແລະ ປຸ່ມລະດບັສຽງລງົພອ້ມກນັ 
• ເມື່ ອຢູ່ໃນແອບັກອ້ງຖ່າຍຮູບ, ທ່ານສາມາດກດົປຸ່ມລະດບັສຽງຂຶນ້/ລງົເພື່ ອຖ່າຍຮູບໄດ ້

1. ແຈກັຫູຟງັ
2. ກອ້ງໜາ້ 8MP
3. ຫູຟງັ
4. ໄມໂຄຣໂຟນ
5. ປຸ່ມແອບັຫຼາ້ສຸດ
6. ລ�າໂພງ
7. ປຸ່ມໂຮມ
8. ປຸ່ມກບັຄນື
9. ປຸ່ມທີ່ ປບັແຕ່ງໄດ ້
10. ຊ່ອງໃສ່ຊມິກາດ
11. ຊ່ອງໃສ່ MICROSD ກາດ
12. ກອ້ງຫຼງັ 13MP
13. ແຟລດ
14. ຜອດ USB
15. ປຸ່ມປບັລະດບັສຽງ ຂຶນ້/ລງົ
16.  ປຸ່ມເປດີປດິ

ຕວົປອ້ງກນັໜາ້ຈ�ທີ່ ພ�ດກີບັອຸປະກອນຕດິຕັງ້ມາພອ້ມຈາກໂຮງງານ

1. ແຈກັຫູຟງັ
2. ກອ້ງໜາ້ 
3. ຫູຟງັ
4. ໄມໂຄຣໂຟນ
5. ປຸ່ມແອບັຫຼາ້ສຸດ
6. ລ�າໂພງ
7. ປຸ່ມໂຮມ
8. ປຸ່ມກບັຄນື
9. ປຸ່ມທີ່ ປບັແຕ່ງໄດ ້
. ປຸ່ມກບັຄນື
. ປຸ່ມທີ່ ປບັແຕ່ງໄດ ້
. ປຸ່ມກບັຄນື

10
11
12
13
14
15
16

1 2 3 4

11

10

9

8 7 65

15

16

12 13

14
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 ເລີ່ ມຕົນ້ໃຊ ້

 ການຕດິຕັງ້ນາໂນຊມິກາດ
1. ວາງອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວພ້ືນ້ຮາບໂດຍຂວ�າ້ໜາ້ຈ�ລງົ. ເປດີຊ່ອງດາ້ນຂາ້ງ. 
2. ໃຊນ້ິວ້ຂອງທ່ານດງຶຖາດຊມິອອກມາ. 
3. ໃສ່ນາໂນຊມິກາດໃນຖາດຊມິຕາມທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນຄ�າແນະນ�າຖາດໂດຍໃຫແ້ຖບສທີອງຫງາຍຂຶນ້. 
4. ໃສ່ຖາດຊມິກບັເຂົາ້ໄປໃນຊ່ອງຊມິກາດ.

 ໝາຍເຫດ:
• ໃຫກ້ວດສອບວ່າຊມິກາດນັນ້ແໜນ້ຢູ່ໃນຖາດຊມິແລວ້.
• ຍູຖ້າດຊມິກາດເຂົາ້ໄປຈນົກວ່າຈະເຕມັໃນຊ່ອງ.
• ເພື່ ອຖອດນາໂນຊມິກາດອອກ, ໃຫໃ້ຊນ້ິວ້ຂອງທ່ານດງຶຖາດອອກມາ. ແລວ້ຈາກນັນ້ເອາົນາໂນຊມິກາດອອກ.

 ການຕດິຕັງ້ເມມັໂມຣກີາດ
1. ວາງອຸປະກອນຂອງທ່ານຢູ່ພືນ້ຮາບໂດຍຂວ�າ້ໜາ້ຈ�ລງົ. ຈາກນັນ້ເປດີຊ່ອງດາ້ນຂາ້ງ.
2. ໃສ່ microSD ກາດໃສ່ຊ່ອງເມມັໂມຣກີາດໂດຍໃຫຟ້າກທີ່ ມແີຜ່ນສທີອງຫງາຍຂຶນ້.

ໝາຍເຫດ:
• ຍູເ້ມມັໂມຣກີາດເຂົາ້ໄປຈນົກວ່າທ່ານຈະໄດຍ້ນິສຽງລອັກ.
• ເພື່ ອຖອດ microSD ກາດອອກ, ໃຫກ້ດົທີ່ ຂອບຂອງເມມັໂມຣກີາດແລວ້ວາງ.
• ຢ່າຝນືຖອດ microSD ກາດເນື່ ອງຈາກມນັອາດສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍໃຫເ້ມມັໂມຣກີາດ ຫຼ ືຊ່ອງສຽບ.

 ການສາກແບດັເຕຣີີ
ສາກແບດັເຕຣີກ່ີອນການໃຊອຸ້ປະກອນຂອງທ່ານເປນັເທື່ ອທ�າອດິ.

1. ເຊື່ ອມຕ�່ ສາຍ USB ໄປທີ່ ໝ�ແ້ປງໄຟ.

ໝາຍເຫດ:
• ໃຫໃ້ຊສ້າຍ ແລະ ເຄື່ ອງສາກ Cat ທີ່ ຜ່ານການອະນຸມດັເທົ່ ານັນ້. ອຸປະກອນທີ່ ບ�່ ຜ່ານການອະນຸມດັອາດເຮດັໃຫອຸ້ປະກອນເສຍຫາຍ 

ຫຼ ືເຮດັໃຫແ້ບດັເຕຣີລີະເບດີໄດ.້

2. ເປດີຊ່ອງສຽບຜອດ USB ແລວ້ຈາກນັນ້ເຊື່ ອມຕ�່ ສາຍ USB ໄປທີ່ ຜອດ USB.
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ໝາຍເຫດ:
• ໃຫລ້ະວງັຢ່າໃຊແ້ຮງຫຼາຍເກນີໄປໃນເວລາເຊື່ ອມຕ�່ ສາຍ USB ແລະ ໃຫກ້ວດເບິ່ ງວ່າສຽບສາຍຖກືລວງແລວ້ບ�່ .
• ການພະຍາຍາມສຽບຫວົຕ�່ ຢ່າງບ�່ ຖກືຕອ້ງ ອາດເຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ບ�່ ຄຸມ້ຄອງໂດຍການຮບັປະກນັ.

3. ສຽບເຄື່ ອງສາກໃສ່ເຕົາ້ສຽບໄຟທີ່ ເໝາະສມົ.
4. ເມື່ ອມໄີຟສຂີຽວປາກດົຂຶນ້ຢູ່ຫລອດ LED ແລວ້, ແມ່ນຖວ່ືາອຸປະກອນຂອງທ່ານຖກືສາກໄຟເຕມັແລວ້. ທ�າອດິ, ໃຫຖ້ອດສາຍ 

USB ອອກຈາກອຸປະກອນກ່ອນ, ຈາກນັນ້ຖອດເຄື່ ອງສາກອອກຈາກປລກັໄຟ. 

 ການແບ່ງປນັແບດັເຕຣີີ
Cat S41 ມແີບດັເຕຣີຂີະໜາດໃຫຍ່ລະດບັ 5000 mAh, ເຊິ່ ງໃຫຍ່ພ�ທີ່ ຈະສະແຕນບາຍໃນເຄອືຂ່າຍ 3G ໄດສູ້ງສຸດ 44 ມື ້ຫຼ ື
ລມົໄດສູ້ງສຸດ 38 ຊົ່ ວໂມງ. ນອກຈາກນັນ້ ມນັຍງັສາມາດສາກໄຟໃຫອຸ້ປະກອນອື່ ນດວ້ຍຄຸນສມົບດັການແບ່ງປນັແບດັເຕຣີໄີດນ້�າ.

ໂດຍການໃຊສ້າຍແບ່ງປນັແບດັເຕຣີ ີUSB ທີ່ ລະບຸ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະສາມາດນ�າໃຊເ້ປນັພາວເວແີບງ້ໄດ.້ 
ທ່ານສາມາດສາກໄຟໃຫອຸ້ປະກອນອື່ ນ ແລະ ເລອືກລະດບັແບດັເຕຣີທີີ່ ທ່ານຕອ້ງການສະຫງວນໄວສ້�າລບັຕວົທ່ານເອງ ຜ່ານຕວົຄວບຄຸມ
ໃນແອບັທີ່ ນ�າໃຊໄ້ດງ່້າຍ.

ໝາຍເຫດ:
• ຫາກທ່ານສຽບສາຍແບ່ງປນັແບດັເຕຣີ ີຫຼ ືເປດີແອບັແບ່ງປນັແບດັເຕຣີເີມື່ ອອຸປະກອນຂອງທ່ານມແີບດັເຕຣີໜີອ້ຍກວ່າ 20%, 

ລະບບົຈະແຈງ້ວ່າ 'ລະດບັແບດັເຕຣີຕີ�່ າເກນີກວ່າທີ່ ຈະໃຊກ້ານຄວບຄຸມການແບ່ງປນັແບດັເຕຣີໄີດ'້. ໃຫເ້ລອືກ ຕກົລງົ ເພື່ ອສາກໄຟ
ອຸປະກອນໂດຍບ�່ ຕອ້ງຕັງ້ຂດີຈ�າກດັການແບ່ງປນັ.

ເມື່ ອອຸປະກອນຂອງທ່ານສາກເຕມັແລວ້ ຫຼ ືເມື່ ອຮອດລະດບັແບດັເຕຣີທີີ່ ທ່ານຕັງ້ໄວກ່້ອນແລວ້ນັນ້, ມນັຈະຢຸດການສາກໄຟເອງ ນັນ້
ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານສາມາດໃຊເ້ວລາກບັວຽກອື່ ນຂອງທ່ານໄດ ້ໂດຍບ�່ ຕອ້ງຈດັການຫຍງັອກີ.

 ຂ�ມ້ນູສ�າຄນັກ່ຽວກບັການໃຊແ້ບດັເຕຣີໃີນອະນາຄດົ
ຫາກແບດັເຕຣີຖີກືໃຊຈ້ນົໝດົບ�່ ເຫລອືເລຍີແລວ້, ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດບ�່ ສາມາດເປດີຂຶນ້ມາໄດໃ້ນທນັທຫຼີງັຈາກເລີ່ ມສາກໄຟ. 
ກ່ອນທີ່ ຈະເປດີຂຶນ້ມາຄນື, ໃຫລ້�ຖາ້ສາກແບດັເຕຣີສີອງສາມນາທກ່ີອນ. ອະນເິມຊນັການສາກໄຟຢູ່ໜາ້ຈ�ອາດຈະບ�່ ສະແດງໃນໄລຍະ
ເວລານີ.້

ເມື່ ອລະດບັແບດັເຕຣີເີຫຼອືໜອ້ຍແລວ້, ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະແຈງ້ເຕອືນ ພອ້ມສະແດງຂ�ຄ້ວາມ ແລະ ໄຟສແີດງຈະປາກດົຂຶນ້ຢູ່ຫຼອດ 
LED. ເມື່ ອແບດັເຕຣີໃີກໝ້ດົແລວ້, ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະປດິຕວົລງົໂດຍອດັຕະໂນມດັ.

ໝາຍເຫດ: ເວລາທີ່ ໃຊໃ້ນການສາກແບດັເຕຣີແີມ່ນຂຶນ້ກບັອຸນຫະພູມໃນສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ອາຍຸຂອງແບດັເຕຣີ.ີ

 ປດິ/ເປດີ ອຸປະກອນຂອງທ່ານ 
 ເປິດີ

1. ກດົປຸ່ມເປດີ .

ເມື່ ອທ່ານເປດີອຸປະກອນຂອງທ່ານເປນັເທື່ ອທ�າອດິ, ໜາ້ຈ�ຍນິດຕີອ້ນຮບັຈະປາກດົຂຶນ້. ທ�າອດິ, ໃຫເ້ລອືກພາສາທີ່ ທ່ານຕອ້ງການ 
ແລວ້ແຕະທີ່  ເລີ່ ມຕົນ້ ເພື່ ອສບືຕ�່ ຂັນ້ຕອນການຕັງ້ຄ່າ.
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ໝາຍເຫດ:
• ຕອ້ງໃຊ ້Wi-Fi ຫຼ ືອນິເຕເີນດັມຖື.ື ທ່ານສາມາດຂາ້ມຂັນ້ຕອນການຕັງ້ຄ່າແລວ້ເຮດັມນັໄດໃ້ນພາຍຫຼງັ. ຢ່າງໃດກ�ຕາມ, ຕອ້ງໃຊບ້ນັຊ ີ

Google ສ�າລບັບ�ລກິານບາງຢ່າງຂອງ Google ຢູ່ອຸປະກອນ Android ນີ.້

 ການປດິ

1. ກດົປຸ່ມເປດີຄາ້ງໄວເ້ພື່ ອເປດີເມນຕູວົເລອືກໂທລະສບັ.
2. ແຕະທີ່ ປດິ.

 ໜາ້ຈ�ສ�າຜດັ
 ຄ�າສັ່ ງໜາ້ຈ�ສ�າຜດັ

• ແຕະ: ໃຊນ້ິວ້ຂອງທ່ານເພື່ ອເລອືກລາຍການໃດໜຶ່ ງ, ຢນືຢນັການເລອືກ ຫຼ ືເລີ່ ມແອບັພລເິຄຊນັຢູ່ໜາ້ຈ�.

• ແຕະຄາ້ງໄວ:້ ແຕະທີ່ ລາຍການໃດໜຶ່ ງດວ້ຍນິວ້ມຂືອງທ່ານແລວ້ສບືຕ�່ ກດົຄາ້ງໄວຈ້ນົກວ່າໜາ້ຈ�ຈະຕອບສະໜອງ. ຕວົຢ່າງ ເຊັ່ ນ: 
ເພື່ ອເປດີເມນຕູວົເລອືກສ�າລບັໜາ້ຈ�ທີ່ ເຮດັວຽກຢູ່, ໃຫແ້ຕະທີ່ ໜາ້ຈ�ຄາ້ງໄວຈ້ນົກວ່າເມນຈູະປາກດົຂຶນ້ມາ.

• ການປດັ: ຍາ້ຍນິວ້ຂອງທ່ານໄປຕາມໜາ້ຈ�ໃນລວງຕັງ້ ຫຼ ືລວງນອນ. ຕວົຢ່າງ ເຊັ່ ນ: ປດັໄປຊາ້ຍ ຫຼ ືຂວາເພື່ ອສະຫຼບັຮູບພາບ.

• ການລາກ: ຫາກທ່ານຕອ້ງການຍາ້ຍລາຍການໃດໜຶ່ ງ, ໃຫແ້ຕະມນັຄາ້ງໄວດ້ວ້ຍນິວ້ມຂືອງທ່ານ. ຕອນນີໃ້ຫລ້າກລາຍການໄປໃສ່
ບ່ອນໃດກ�ໄດຢູ່້ໜາ້ຈ�.

 ໜາ້ຈ�ຫຼກັ
ໜາ້ຈ�ຫຼກັແມ່ນຈດຸເລີ່ ມຕົນ້ສ�າລບັການເຂົາ້ເຖງິຄຸນສມົບດັຕ່າງໆຂອງອຸປະກອນທ່ານ. ມນັຈະສະແດງໄອຄອນແອບັພລເິຄຊນັ, ວດິເຈດັ, 
ປຸ່ມລດັ ແລະ ອື່ ນໆ. ທ່ານສາມາດປບັແຕ່ງໂດຍເລອືກຮູບພືນ້ຫຼງັອື່ ນ ແລະ ເລອືກສະແດງສິ່ ງທີ່ ທ່ານຕອ້ງການໄດ.້

1. ໄອຄອນຕວົເປດີແມ່ນ . ແຕະບ່ອນນີເ້ພື່ ອເບິ່ ງ ແລະ ເປດີແອບັພລເິຄຊນັ (ແອບັ) ທີ່ ຕດິຕັງ້ໄວແ້ລວ້.

ໝາຍເຫດ:
• ກດົຄາ້ງໄວຢູ່້ບ່ອນຫວ່າງໆໃນໜາ້ຈ�ຫຼກັເພື່ ອເປດີທາງລດັຫາຮູບພືນ້ຫຼງັ, ວດິເຈດັ ແລະ ການຕັງ້ຄ່າ.

 ການລອັກ ແລະ ການປດົລອັກໜາ້ຈ�
 ການລອັກໜາ້ຈ�

1. ເມື່ ອທ່ານເປດີອຸປະກອນແລວ້, ກດົທີ່ ປຸ່ມເປດີເພື່ ອລອັກໜາ້ຈ�. ທ່ານຈະຍງັຄງົສາມາດຮບັຂ�ຄ້ວາມ ແລະ ຮບັສາຍໄດຢູ່້, 
ເຖງິແມ່ນວ່າໜາ້ຈ�ຈະລອັກຢູ່ກ�ຕາມ.

2. ຫາກອຸປະກອນຂອງທ່ານບ�່ ມກີານນ�າໃຊເ້ປນັໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ ງແລວ້, ໜາ້ຈ�ຈະລອັກເອງໂດຍອດັຕະໂນມດັ. ທ່ານສາມາດ
ປບັໄລຍະເວລາດັ່ ງກ່າວນີໄ້ດໃ້ນການຕັງ້ຄ່າ.

 ການປດົລອັກໜາ້ຈ�

1. ກດົປຸ່ມ ເປດີ ເພື່ ອປຸກໜາ້ຈ�ຂຶນ້ມາ. ຈາກນັນ້, ລາກໄອຄອນລອັກ  ຂຶນ້ໄປເພື່ ອປດົລອັກໜາ້ຈ�. 
ທ່ານອາດຕອ້ງໃສ່ຮູບແບບປດົລອັກ ຫຼ ືລະຫດັ PIN ຫາກວ່າຕັງ້ໄວ.້

2. ເພື່ ອເປດີແອບັກອ້ງໂດຍກງົຈາກໜາ້ຈ�ລອັກ, ໃຫລ້າກໄອຄອນກອ້ງ  ຂຶນ້ໄປເທງິ.

ໝາຍເຫດ:
• ທ່ານສາມາດປຸກໜາ້ຈ�ໄດໂ້ດຍການແຕະສອງເທື່ ອທີ່ ປຸ່ມ ໜາ້ຫຼກັ. ສ�າລບັລາຍລະອຽດ, ໃຫເ້ບິ່ ງທີ່  

"ຟງັຊນັການແຕະສອງເທື່ ອເພື່ ອປຸກ" ຢູ່ໜາ້ 26.
• ຫາກທ່ານຕັງ້ໜາ້ຈ�ລອັກໄວ,້ ລະບບົຈະຖາມໃຫປ້ດົລອັກໜາ້ຈ�ກ່ອນ. ສ�າລບັລາຍລະອຽດ, ໃຫເ້ບິ່ ງທີ່  "ການປກົປອ້ງໂທລະສບັ

ມຖືຂືອງທ່ານດວ້ຍໜາ້ຈ�ລອັກ" ຢູ່ໜາ້ 27.
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 ການສະແດງຜນົ
 ໂຄງຮ່າງການສະແດງຜນົ

 ການແຈງ້ເຕອືນ ແລະ ຂ�ມ້ນູສະຖານະ 

ແຖບສະຖານະຈະປາກດົຢູ່ເທງິສຸດຂອງທຸກໜາ້ຈ�. ນີຈ້ະສະແດງໄອຄອນການແຈງ້ເຕອືນ ເຊັ່ ນ: ເບທີີ່ ບ�່ ໄດຮ້ບັ ຫຼ ືຂ�ຄ້ວາມທີ່ ໄດຮ້ບັ 
(ຢູ່ທາງຊາ້ຍ) ແລະ ໄອຄອນສະຖານະໂທລະສບັ ເຊັ່ ນ: ສະຖານະແບດັເຕຣີ ີ(ຢູ່ທາງຂວາ), ນອກເໜອືໄປຈາກເວລາປດັຈບຸນັ.

ໄອຄອນສະຖານະ

ໄອຄອນການແຈງ້ເຕອືນ

ແຖບການແຈງ້ເຕອືນ ໄອຄອນສະຖານະ

  4G ເຊື່ ອມຕ�່ ຫາເຄອືຂ່າຍມຖື ື4G ແລວ້ ບ�່ ມສີນັຍານ
  LTE ເຊື່ ອມຕ�່ ຫາເຄອືຂ່າຍມຖື ືLTE ແລວ້ ໂໝດສັ່ ນ
  3G ເຊື່ ອມຕ�່ ຫາເຄອືຂ່າຍມຖື ື3G ແລວ້ ພບົສະຖານທີ່ ແລວ້
  G ເຊື່ ອມຕ�່ ຫາເຄອືຂ່າຍມຖື ືGPRS ແລວ້ ຕວົລະບຸແບດັເຕຣີ,ີ ແບດັເຕຣີເີຕມັແລວ້
  E ເຊື່ ອມຕ�່ ຫາເຄອືຂ່າຍມຖື ືEDGE ແລວ້ ກ�າລງັສາກແບດັເຕຣີີ
  H ເຊື່ ອມຕ�່ ຫາເຄອືຂ່າຍມຖື ືHSDPA ແລວ້ ເປດີໃຊວ້ທິະຍຸ FM ແລວ້
  H+ ເຊື່ ອມຕ�່ ຫາເຄອືຂ່າຍມຖື ືHSPA+ ແລວ້ ໂໝດຢູ່ໃນຍນົ
  R ໂຣມມງິ ເຊື່ ອມຕ�່ ຫາເຄອືຂ່າຍ Wi-Fi ແລວ້

ຄວາມແຮງສນັຍານເຄອືຂ່າຍມຖືື ເຊື່ ອມຕ�່ ຫາອຸປະກອນ Bluetooth ແລວ້

ຂ�ຄ້ວາມອເີມວໃໝ່ ສາຍບ�່ ໄດຮ້ບັ

ຂ�ຄ້ວາມໃໝ່ ເປດີໃຊລ້�າໂພງໂທລະສບັແລວ້

ເຫດການທີ່ ກ�າລງັຈະມາຮອດ ປດິໄມຂອງໂທລະສບັແລວ້

ຕັງ້ໂມງປຸກແລວ້ ກ�າລງັດາວໂຫລດຂ�ມ້ນູ

ກ�າລງັຊິງ້ຂ�ມ້ນູ ເຊື່ ອມຕ�່ ຫຟູງັແລວ້

ເກດີບນັຫາກບັການເຂົາ້ສູ່ລະບບົ ຫຼ ືການຊິງ້ຂ�ມ້ນູ ຖ່າຍຮູບໜາ້ຈ�ແລວ້
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 ແຖບການແຈງ້ເຕອືນ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະເປດີການແຈງ້ເຕອືນເມື່ ອທ່ານໄດຮ້ບັຂ�ຄ້ວາມໃໝ່, ມສີາຍບ�່ ໄດຮ້ບັ ຫຼ ືມນີດັໝາຍຕ�່ ໄປ ແລະ ອື່ ນໆ. ເປດີແຖບ
ການແຈງ້ເຕອືນເພື່ ອເບິ່ ງການແຈງ້ເຕອືນຂອງທ່ານ.

 ການເປດີແຖບການແຈງ້ເຕອືນ

1. ເມື່ ອໄອຄອນການແຈງ້ເຕອືນປາກດົຂຶນ້ໃນແຖບການແຈງ້ເຕອືນ, ໃຫແ້ຕະທີ່ ແຖບດັ່ ງກ່າວ, ແລວ້ຈາກນັນ້ລາກມນັລງົມາເພື່ ອເປດີ
ແຖບການແຈງ້ເຕອືນ.

2. ແຕະທີ່ ການແຈງ້ເຕອືນໃດໜຶ່ ງເພື່ ອເປດີມນັ.
3. ຫາກທ່ານຕອ້ງການປດິການແຈງ້ເຕອືນ (ໂດຍບ�່ ເບິ່ ງ), ໃຫແ້ຕະທີ່ ການແຈງ້ເຕອືນນັນ້ຄາ້ງໄວແ້ລວ້ລາກມນັໄປທີ່ ຊາ້ຍ ຫຼ ື

ຂວາມຂືອງໜາ້ຈ�.

 ກ�າລງັປດິແຖບການແຈງ້ເຕອືນ

1. ເພື່ ອປດິແຖບການແຈງ້ເຕອືນ, ໃຫເ້ລື່ ອນດາ້ນລຸ່ມຂອງແຖບຂຶນ້ໄປທາງເທງິ.

 ໄອຄອນປຸ່ມລດັ
 ການເພີ່ ມລາຍການໜາ້ຈ�ຫຼກັ

1. ຈາກໜາ້ຈ�ຫຼກັ, ໃຫແ້ຕະທີ່   ເພື່ ອສະແດງແອບັພລເິຄຊນັທງັໝດົ.
2. ລາກໄອຄອນແອບັພລເິຄຊນັໄປທີ່ ໜາ້ຈ�ຫຼກັໃດໜຶ່ ງທີ່ ລະບຸ.

 ການຍາ້ຍລາຍການໜາ້ຈ�ຫຼກັ

1. ແຕະທີ່ ໄອຄອນແອບັພລເິຄຊນັໃດໜຶ່ ງຄາ້ງໄວຢູ່້ໜາ້ຈ�ຫຼກັຈນົກວ່າໄອຄອນຈະຂະຫຍາຍ.
2. ບ�່ ຕອ້ງຍກົນິວ້ມຂືອງທ່ານຂຶນ້, ໃຫລ້າກໄອຄອນໄປທີ່ ຕ�າແໜ່ງທີ່ ຕອ້ງການຢູ່ໜາ້ຈ�ຕ�່ ເລຍີ, ຈາກນັນ້ຄ່ອຍປ່ອຍນິວ້.

ໝາຍເຫດ:
• ຕອ້ງມພີືນ້ທີ່ ພຽງພ�ໃຫໄ້ອຄອນພ�ດກີບັແຖບໜາ້ຈ�ຫຼກັປດັຈບຸນັ.

 ການລບຶລາຍການໃນໜາ້ຈ�ຫຼກັ

1. ແຕະຄາ້ງທີ່ ໄອຄອນແອບັພລເິຄຊນັຢູ່ໜາ້ຈ�ຫຼກັຈນົກວ່າໄອຄອນຈະຂະຫຍາຍ.
2. ບ�່ ຕອ້ງຍກົນິວ້ມຂືອງທ່ານຂຶນ້, ໃຫລ້າກໄອຄອນໄປທີ່ ຕ�າແໜ່ງທີ່ ຕອ້ງການຢູ່ໜາ້ຈ�ຕ�່ ເລຍີ, ຈາກນັນ້ຄ່ອຍປ່ອຍນິວ້.
3. ນອກຈາກນັນ້ແລວ້, ທ່ານສາມາດຖອນການຕດິຕັງ້ແອບັຕ່າງໆ ໂດຍເຮດັຕາມຂັນ້ຕອນທ ີ1 ແລະ 2, ຈາກນັນ້ລາກແອບັພລເິຄຊນັ

ໄປທີ່ ໄອຄອນຖອນການຕດິຕັງ້ຢູ່ເທງິສຸດຂອງໜາ້ຈ�.

 ວດິເຈດັ
ວດິເຈດັຈະເຮດັໃຫທ່້ານສາມາດເບິ່ ງຕວົຢ່າງ ຫຼ ືໃຊແ້ອບັພລເິຄຊນັໄດ.້ ວດິເຈດັສາມາດວາງໄວຢູ່້ໜາ້ຈ�ຫຼກັເປນັໄອຄອນ ຫຼ ືໜາ້ຈ�ຕົ
ວຢ່າງໄດ.້ ວດິເຈດັຫຼາຍຢ່າງແມ່ນຕດິຕັງ້ມາຢູ່ແລວ້ໃນອຸປະກອນ ແລະ ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດວດິເຈດັເພີ່ ມເຕມີຈາກ Google Play.

 ກ�າລງັເພີ່ ມວດິເຈດັ

1. ແຕະທີ່ ໜາ້ຈ�ຫຼກັຄາ້ງໄວ.້
2. ແຕະທີ່ ວດິເຈດັຕ່າງໆເພື່ ອສະແດງວດິເຈດັທີ່ ສາມາດໃຊໄ້ດ.້
3. ລາກວດິເຈດັທີ່ ທ່ານຕອ້ງການໄປໃສ່ໜາ້ຈ�ຫຼກັ.

 ການລບຶວດິເຈດັອອກ

1. ແຕະໄອຄອນວດິເຈດັຄາ້ງໄວຢູ່້ໜາ້ຈ�ຫຼກັຈນົກວ່າໄອຄອນຈະຂະຫຍາຍ.
2. ບ�່ ຕອ້ງຍກົນິວ້ມຂືອງທ່ານຂຶນ້, ໃຫລ້າກໄອຄອນໄປທີ່ ຕ�າແໜ່ງທີ່ ຕອ້ງການຢູ່ໜາ້ຈ�ຕ�່ ເລຍີ, ຈາກນັນ້ຄ່ອຍປ່ອຍນິວ້.
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 ໂຟນເດີ
 ການສາ້ງໂຟນເດີ

ລາກໄອຄອນແອບັພລເິຄຊນັ ຫຼ ືປຸ່ມລດັ ແລວ້ວາງມນັທບັໃສ່ແອບັພລເິຄຊນັອື່ ນ.

 ການປ່ຽນຊື່ ໂຟນເດີ

3. ແຕະທີ່ ໂຟນເດໃີດໜຶ່ ງເພື່ ອເປດີມນັ.
4. ລະບຸຊື່ ຂອງໂຟນເດໃີໝ່ໃນແຖບຫວົຂ�.້
5. ຈາກນັນ້ກດົປຸ່ມກບັຄນື.

 ຮູບພືນ້ຫຼງັ
 ການປ່ຽນຮູບພືນ້ຫຼງັ

1. ແຕະທີ່ ໜາ້ຈ�ຫຼກັຄາ້ງໄວ.້
2. ແຕະຮູບພືນ້ຫຼງັ.
3. ເລື່ ອນຜ່ານຕວົເລອືກຕ່າງໆ.
4. ແຕະທີ່ ຮູບພາບທີ່ ທ່ານມກັ, ຈາກນັນ້ກດົຕັງ້ຮູບພືນ້ຫຼງັ.
5. ຕອນນີທ່້ານສາມາດເລອືກໄດວ່້າຈະຕັງ້ເປນັຮູບພືນ້ຫຼງັໜາ້ຈ�ລອັກ ຫຼ ືຮູບພືນ້ຫຼງັໜາ້ຈ�ຫຼກັ ຫຼ ືທງັສອງ.

 ການໂອນຍາ້ຍມເີດຍໄປໃສ່ ແລະ ມາຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ
ໂອນຍາ້ຍເພງ ແລະ ຮູບພາບທີ່ ທ່ານມກັລະຫວ່າງອຸປະກອນ ແລະ ພຊີຂີອງທ່ານໃນໂໝດ Media Device MTP.

1. ທ�າອດິ, ໃຫເ້ຊື່ ອມຕ�່ ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄປຫາພຊີດີວ້ຍສາຍສາກ USB ກ່ອນ.
2. ຈາກນັນ້ເປດີແຖບການແຈງ້ເຕອືນ ແລວ້ແຕະທີ່ ຕວົເລອືກການເຊື່ ອມຕ�່  USB. ແຕະໂອນຍາ້ຍໄຟລເ໌ພື່ ອເປດີນ�າໃຊໂ້ໝດ MTP.
3. ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະສະແດງເປນັອຸປະກອນທີ່ ຖອດອອກໄດ ້ໂດຍສະແດງບ່ອນຈດັເກບັຂ�ມ້ນູພາຍໃນຂອງໂທລະສບັ. 

ຫາກມເີມມັໂມຣກີາດຢູ່, microSD ກາດນັນ້ຈະປາກດົຂຶນ້ໃຫເ້ຫນັນ�າ. ສ�າເນາົໄຟລທ໌ີ່ ຕອ້ງການໄປໃສ່ອຸປະກອນ.

ໝາຍເຫດ: 
• ຫາກທ່ານກ�າລງັໃຊ ້MAC PC, ກ່ອນອື່ ນທ່ານຈະຕອ້ງດາວໂຫລດໄດຣເວຈີາກ: http://www.android.com/filetransfer/

 ໂດຍການໃຊໂ້ໝດຢູ່ໃນຍນົ
ບາງບ່ອນອາດຕອ້ງການໃຫທ່້ານປດິການເຊື່ ອມຕ�່ ອນິເຕເີນດັມຖື.ື ແທນທີ່ ຈະປດິອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຕັງ້ມນັເປນັໂໝດ
ຢູ່ໃນຍນົໄດ.້

1. ກດົປຸ່ມເປດີຄາ້ງໄວ.້
2. ແຕະທີ່ ໂໝດຢູ່ໃນຍນົ.
3. ຫຼ ືໂດຍການໃຊເ້ມນກູານຕັງ້ຄ່າ, ທ່ານສາມາດເລອືກເມນອູື່ ນໆ ແລວ້ເລື່ ອນສະວດິໂໝດຢູ່ໃນຍນົໄປທາງຂວາ .

ໝາຍເຫດ:
• ນອກຈາກນັນ້ ທ່ານຍງັສາມາດເຂົາ້ເຖງິໂໝດຢູ່ໃນຍນົຈາກໜາ້ຈ�ຫຼກັໄດໂ້ດຍການລາກແຖບການແຈງ້ເຕອືນລງົມາ.
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 ອຸປະກອນ
ມຫຼີາຍວທິໃີນການໂທອອກ.

1. ທ່ານສາມາດກດົເບໂີທເອງ
2. ຫຼ ືເລອືກເບໂີທຈາກລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ຂອງທ່ານ, ໜາ້ເວບັ ຫຼ ືຈາກເອກະສານທີ່ ມເີບໂີທລະສບັ.

ໝາຍເຫດ:
• ເມື່ ອທ່ານກ�າລງັໂທລະສບັຢູ່, ທ່ານສາມາດຮບັສາຍຊອ້ນໄດ ້ຫຼ ືສົ່ ງໄປໃສ່ເບຂີ�ຄ້ວາມສຽງກ�ໄດ.້ ນອກຈາກນັນ້ທ່ານຍງັສາມາດ

ປະຊຸມສາຍກບັຫຼາຍໆຄນົໄດນ້�າ.

 ການໂທອອກ
 ການໂທອອກດວ້ຍແປນ້ຕວົເລກ

1. ຈາກໜາ້ຈ�ຫຼກັ, ໃຫແ້ຕະທີ່   . ຈາກນັນ້ແຕະ  ເພື່ ອສະແດງແປນ້ຕວົເລກ.
2. ກດົໝາຍເລກໂດຍການແຕະໃສ່ປຸ່ມຕວົເລກ.

ເຄດັລບັ: ອຸປະກອນຂອງທ່ານຮອງຮບັຟງັຊນັ SmartDial. ເມື່ ອທ່ານພມິຕວົເລກໃສ່ແປນ້ຕວົເລກແລວ້, ຟງັຊນັ SmartDial ຈະຊອກ
ຫາລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ຂອງທ່ານໂດຍອດັຕະໂນມດັ ພອ້ມແຈງ້ລາຍຊື່ ທີ່ ກງົກບັເບໂີທນັນ້ໃຫ.້ ທ່ານສາມາດປດິແປນ້ຕວົເລກເພື່ ອເບິ່ ງຂ�ມ້ນູທີ່

ກງົກນັໄດ.້

3. ຫຼງັຈາກທີ່ ທ່ານປອ້ນເບໂີທ ຫຼ ືເລອືກລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ , ໃຫແ້ຕະທີ່   .

 ການໂທອອກຈາກລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່

1. ຈາກໜາ້ຈ�ຫຼກັ, ໃຫແ້ຕະທີ່   > ລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່  ເພື່ ອສະແດງລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ . ຈາກແປນ້ຕວົເລກ, ໃຫແ້ຕະທີ່   
ເພື່ ອສະແດງລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ .

2. ໃນລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ , ໃຫເ້ລອືກລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ໃດໜຶ່ ງ.
3. ແຕະເບໂີທລະສບັເພື່ ອໂທຫາລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ .

 ການໂທອອກຈາກບນັທກຶການໂທ

1. ແຕະ  > ໂທລະສບັ  > ແຖບ . ບນັທກຶການໂທຈະສະແດງການໂທຫຼາ້ສຸດທີ່ ທ່ານໂທອອກ ຫຼ ືຮບັສາຍ.
2. ເລອືກລາຍຊື່ ໃດໜຶ່ ງຈາກລາຍຊື່ ແລວ້ແຕະທີ່   ເພື່ ອໂທອອກ.

 ວດິເຈດັ
ວດິເຈດັຈະເຮດັໃຫທ່້ານສາມາດເບິ່ ງຕວົຢ່າງ ຫຼ ືໃຊແ້ອບັພລເິຄຊນັໃດໜຶ່ ງໄດ.້ ວດິເຈດັຕ່າງໆສາມາດວາງໄວຢູ່້ໜາ້ຈ�ຫຼກັຂອງທ່ານເປນັ
ໄອຄອນ ຫຼ ືເປນັໜາ້ຈ�ຕວົຢ່າງໄດ.້ ວດິເຈດັຫາຼຍຢ່າງແມ່ນຕດິຕັງ້ມາພອ້ມຢູ່ກ່ອນແລວ້ໃນອຸປະກອນ ແລະ ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດ
ວດິເຈດັເພີ່ ມເຕມີໄດຈ້າກ Google Play.

 ການເພີ່ ມວດິເຈດັ

1. ແຕະທີ່ ໜາ້ຈ�ຫຼກັຄາ້ງໄວ.້
2. ແຕະວດິເຈດັເພື່ ອສະແດງວດິເຈດັທີ່ ສາມາດໃຊໄ້ດ.້
3. ລາກໄອຄອນທີ່ ທ່ານຕອ້ງການມາທີ່ ໜາ້ຈ�ຫຼກັ.

 ການຮບັສາຍ ແລະ ປະຕເິສດສາຍ

ເມື່ ອທ່ານມສີາຍໂທເຂົາ້, ໜາ້ຈ�ສາຍໂທເຂົາ້ຈະສະແດງໄອດຜູີໂ້ທ.
1. ເພື່ ອຮບັສາຍ, ໃຫແ້ຕະທີ່   ແລວ້ລາກມນັໄປທາງຂວາ 
2. ເພື່ ອປະຕເິສດສາຍ, ໃຫແ້ຕະທີ່   ແລວ້ລາກມນັໄປທາງຊາ້ຍ 
3. ເພື່ ອປະຕເິສດການໂທ ແລະ ສົ່ ງຂ�ຄ້ວາມໄປຫາຜູໂ້ທໂດຍກງົ, ໃຫແ້ຕະທີ່   ແລວ້ລາກມນັຂຶນ້ໄປທາງເທງິ . ຈາກນັນ້ເລອືກ

ຕວົເລອືກຂ�ຄ້ວາມແມ່ແບບທີ່ ມໃີຫໃ້ຊ ້ຫຼ ືແຕະທີ່  ຂຽນຂອງທ່ານເອງ ເພື່ ອຂຽນຂ�ຄ້ວາມສ່ວນຕວົ.
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ໝາຍເຫດ:
• ເມື່ ອທ່ານແຕະ , ມນັຈະຫາຍໄປຈາກໜາ້ຈ�.

 ການວາງສາຍ

ໃນລະຫວ່າງການໂທ, ໃຫແ້ຕະ  ເພື່ ອວາງສາຍ.

 ຄ�າສັ່ ງອື່ ນໃນລະຫວ່າງການໂທ

 ການໂທປະຊຸມສາຍ

ໃນຄຸນສມົບດັການໂທປະຊຸມສາຍ, ທ່ານສາມາດຕັງ້ຄ່າການໂທກບັຫຼາຍຄນົໄດ.້

ໝາຍເຫດ:
• ຕດິຕ�່ ຜູໃ້ຫບ້�ລກິານເຄອືຂ່າຍເພື່ ອເບິ່ ງວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານຮອງຮບັການໂທປະຊຸມສາຍຫຼບື�່  ແລະ ສາມາດຮອງຮບັໄດຈ້ກັສາຍ.

1. ເພື່ ອເລີ່ ມການປະຊຸມສາຍ, ໃຫໂ້ທຫາເບໂີທທ�າອດິກ່ອນ ແລວ້ແຕະທີ່   ເພື່ ອເລີ່ ມການໂທ.
2. ໃນລະຫວ່າງລມົສາຍກບັສາຍທ�າອດິຂອງທ່ານ, ໃຫແ້ຕະທີ່   > ເພີ່ ມສາຍ ແລວ້ລະບຸເບໂີທລະສບັຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມສາຍຖດັໄປ.
3. ແຕະ  ຫຼ ືເລອືກລາຍຊື່ ຕດິຕ�່ ຈາກບນັທກຶການໂທ ຫຼ ືລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ . ສາຍທ�າອດິຈະຖກືພກັສາຍໄວໂ້ດຍອດັຕະໂນມດັ.
4. ເມື່ ອເຊື່ ອມຕ�່ ກບັສາຍເພີ່ ມເຕມີໄດແ້ລວ້, ໃຫແ້ຕະທີ່   > ຮວມສາຍ.
5. ເພື່ ອເພີ່ ມຄນົໃສ່ອກີ, ໃຫແ້ຕະ  ແລວ້ເຮດັຊ�າ້ຂັນ້ຕອນທ ີ2 ຫາ 4.
6. ເພື່ ອສິນ້ສຸດການປະຊຸມສາຍ ແລະ ຕດັການເຊື່ ອມຕ�່ ຈາກທຸກຄນົ, ໃຫແ້ຕະທີ່  .

ໝາຍເຫດ:
• ຢ່າລມືຕດິຕ�່ ຜູໃ້ຫບ້�ລກິານຂອງທ່ານເພື່ ອເບິ່ ງວ່າແພກັເກດຂອງທ່ານຮອງຮບັການໂທປະຊຸມສາຍຫຼບື�່  ແລະ 

ສາມາດປະຊຸມສາຍໄດສູ້ງສຸດຈກັສາຍ.

 ການສະຫຼບັລະຫວ່າງສາຍ

ຫາກມຄີນົໂທເຂົາ້ໃນລະຫວ່າງທີ່ ທ່ານກ�າລງັລມົສາຍຢູ່, ທ່ານສາມາດສະຫຼບັສາຍໄດ.້

1. ເມື່ ອທງັສອງສາຍກ�າລງັດ�າເນນີຢູ່, ໃຫແ້ຕະທີ່ ຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່  ຫຼ ືທີ່ ເບໂີທລະສບັຢູ່ມຸມຊາ້ຍລຸ່ມຂອງໜາ້ຈ�.
2. ສາຍປດັຈບຸນັຂອງທ່ານຈະຖກືພກັໄວ ້ແລວ້ທ່ານຈະເຊື່ ອມຕ�່ ຫາອກີສາຍແທນ.

 ລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່
ແອບັພລເິຄຊນັລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ຈະເຮດັໃຫທ່້ານສາມາດບນັທກຶ ແລະ ຈດັການຂ�ມ້ນູກ່ຽວກບັລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ຂອງທ່ານໄດ.້

 ກ�າລງັເປດີແອບັພລເິຄຊນັລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່

ເມື່ ອທ່ານຕັງ້ຄ່າອຸປະກອນແລວ້, ລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ຈະສະແດງໂຄງຮ່າງຂ�ຄ້ວາມວທິກີານເພີ່ ມລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ .
ເພື່ ອເປດີແອບັພລເິຄຊນັ, ໃຫເ້ຮດັຂັນ້ຕອນໃດໜຶ່ ງຕ�່ ໄປນີ:້
 
• ແຕະ  ແລວ້ ຈາກນັນ້ເລອືກ ລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່  . ຈາກຕັງ້ແຕະທງັໝດົ.
• ແຕະ  ຢູ່ໜາ້ຈ�ຫຼກັ. ຈາກນັນ້ແຕະແຖບ  ເພື່ ອສະແດງລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ຂອງທ່ານ.

ໝາຍເຫດ:
• ລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ຂອງທ່ານຈະຖກືສະແດງຕາມລ�າດບັຕວົອກັສອນໃນລາຍຊື່ ທີ່ ເລື່ ອນຂຶນ້ລງົໄດ.້

 ການສ�າເນາົລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່

ທ່ານສາມາດສ�າເນາົລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ຂອງທ່ານທີ່ ບນັທກຶໄວໃ້ນບນັຊ ີGoogle ຫຼ ືຈາກຊມິກາດ, ບ່ອນຈດັເກບັຂ�ມ້ນູພາຍໃນ ຫຼ ື
ເມມັໂມຣກີາດໄດ.້
1. ໃນລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ , ໃຫແ້ຕະທີ່   > ນ�າເຂົາ້ / ສົ່ ງອອກ.
2. ເຮດັຕາມຂັນ້ຕອນໃດໜຶ່ ງຕ�່ ໄປນີ:້
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1. ເພື່ ອນ�າລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ທີ່ ບນັທກຶຢູ່ໃນບນັຊ ີGoogle ເຂົາ້:
• ເລອືກບນັຊສ່ີວນຕວົ ແລວ້ແຕະ ຖດັໄປ. ລະບຸວ່າຈະນ�າລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ເຂົາ້ໄປໄວບ່້ອນໃດ ແລວ້ແຕະ ຖດັໄປ. 

ຈາກນັນ້ເລອືກລາຍຊື່ ທີ່ ຕອ້ງການ ແລວ້ແຕະ ຕກົລງົ.

2. ເພື່ ອນ�າລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ເຂົາ້ມາຈາກຊມິກາດ:
• ແຕະ USIM ແລວ້ແຕະ ຖດັໄປ. ລະບຸວ່າຈະນ�າລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ເຂົາ້ໄປໄວບ່້ອນໃດ ແລວ້ແຕະ ຖດັໄປ. 

ຈາກນັນ້ເລອືກລາຍຊື່ ທີ່ ຕອ້ງການ ແລວ້ແຕະ ຕກົລງົ.

3. ເພື່ ອນ�າລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ເຂົາ້ມາຈາກບ່ອນຈດັເກບັຂ�ມ້ນູພາຍໃນ ຫຼ ືເມມັໂມຣກີາດ:
• ແຕະບ່ອນຈດັເກບັຂ�ມ້ນູທີ່ ແບ່ງປນັພາຍໃນ ຫຼ ືSD ກາດ. ລະບຸວ່າຈະນ�າລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ເຂົາ້ໄປໄວບ່້ອນໃດ ແລວ້ແຕະ ຖດັໄປ. 

ຫາກມໄີຟລ ໌vCard ຫາຼຍກວ່າໜຶ່ ງໄຟລ,໌ ມນັຈະມຕີວົເລອືກໃຫນ້�າເຂົາ້ໄຟລດ໌ຽວ ຫຼ ືຫາຼຍໄຟລ ໌ຫຼ ືທຸກໄຟລໄ໌ດ.້

ການສ�າຮອງຂ�ມ້ນູລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່

ທ່ານສາມາດສ�າເນາົລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ຂອງທ່ານໄປໃສ່ຊມິກາດ, ບ່ອນຈດັເກບັຂ�ມ້ນູພາຍໃນຂອງອຸປະກອນ ຫຼ ືເມມັໂມຣກີາດໄດ.້
1. ໃນລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ , ໃຫແ້ຕະທີ່   > ນ�າເຂົາ້ / ສົ່ ງອອກ.
2. ຕອນນີ,້ ໃຫເ້ຮດັຂັນ້ຕອນໃດໜຶ່ ງຕ�່ ໄປນີ:້

1. ເພື່ ອນ�າເຂົາ້/ສົ່ ງອອກລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ໄປໃສ່ຊມິກາດ:
ເລອືກບນັຊສ່ີວນຕວົ ຫຼ ືແຕະລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ໂທລະສບັ. ແຕະ ຖດັໄປ > USIM. ຈາກນັນ້ເລອືກລາຍຊື່ ທີ່ ຕອ້ງການແລວ້ແຕະ ຕກົລງົ.

2. ເພື່ ອສົ່ ງລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ອອກໄປບ່ອນຈດັເກບັຂ�ມ້ນູພາຍໃນ ຫຼ ືເມມັໂມຣກີາດ:
ເລອືກບນັຊສ່ີວນຕວົ ຫຼ ືແຕະລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ໂທລະສບັ. ແຕະບ່ອນຈດັເກບັຂ�ມ້ນູທີ່ ແບ່ງປນັພາຍໃນ ຫຼ ືSDCard > ຖດັໄປ. ຈາກນັນ້ 

ເລອືກລາຍຊື່ ທີ່ ຕອ້ງການແລວ້ແຕະ ຕກົລງົ. ຂ�ຄ້ວາມການຢນືຢນັຈະປາກດົຂຶນ້, ແຕະຕກົລງົເພື່ ອຢນືຢນັການເລອືກ.

ກ�າລງັເພີ່ ມລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ໃໝ່

1. ໃນລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ຂອງທ່ານ, ໃຫແ້ຕະທີ່   ເພື່ ອເພີ່ ມລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ໃໝ່.
2. ລະບຸບ່ອນທີ່ ຈະຈດັເກບັລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ . ຕອນນີໃ້ຫລ້ະບຸຊື່ ຂອງລາຍຊື່ , ແລວ້ເພີ່ ມຂ�ມ້ນູລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ເບໂີທລະສບັ ຫຼ ື

ທີ່ ຢູ່.
3. ເມື່ ອທ່ານເຮດັແລວ້ໆ, ໃຫແ້ຕະທີ່   ເພື່ ອບນັທກຶຂ�ມ້ນູລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ນ ັນ້.

ການເພີ່ ມລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ໄປໃສ່ລາຍການທີ່ ມກັ

1. ແຕະລາຍຊື່ ທີ່ ທ່ານຕອ້ງການເພີ່ ມໃສ່ລາຍການທີ່ ມກັ.
2. ແຕະທີ່ ໄອຄອນ  ທາງຂາ້ງຊື່ ຂອງລາຍຊື່ ທີ່ ທ່ານເລອືກ ແລວ້ໄອຄອນຈະກາຍເປນັສຂີາວ (ສລີວ້ນ) . ມນັກ�ຈະຖກືເພີ່ ມໃສ່ 

ລາຍການທີ່ ທ່ານມກັ.

ກ�າລງັຊອກຫາລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່

1. ໃນລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ຂອງທ່ານ, ໃຫແ້ຕະທີ່   ເພື່ ອຊອກຫາລາຍຊື່ ໃດໜຶ່ ງ.
2. ພມິຊື່ ຂອງລາຍຊື່  ແລວ້ລາຍຊື່ ທີ່ ມຂີ�ມ້ນູກງົກນັຈະປາກດົຢູ່ກອ້ງກ່ອງຊອກຫາ. 

ການແກໄ້ຂລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່

ທ່ານສາມດາປ່ຽນແປງຂ�ມ້ນູທີ່ ທ່ານໄດບ້ນັທກຶໄວທຸ້ກເມື່ ອ. 

1. ໃນລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ຂອງທ່ານ, ໃຫແ້ຕະລາຍຊື່ ທີ່ ທ່ານຕອ້ງການແກໄ້ຂ.
2. ແຕະ .
3. ການແກຂ້�ມ້ນູລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ , ແລວ້ຈາກນັນ້ແຕະ . ເພື່ ອຍກົເລກີການແກໄ້ຂ, ໃຫແ້ຕະປຸ່ມ ກບັຄນື.

ການຕດິຕ�່ ກບັລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ຂອງທ່ານ

ທ່ານສາມາດຕດິຕ�່ ຫາລາຍຊື່ ໃດໜຶ່ ງໄດໂ້ດຍການໂທ, ການສົ່ ງຂ�ຄ້ວາມ SMS ຫຼ ືMMS ຈາກແຖບລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່  ຫຼ ືແຖບລາຍການ
 

ທີ່ ມກັໄດ.້ 
1. ໃນລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ຂອງທ່ານ, ໃຫແ້ຕະທີ່ ລາຍຊື່ ໃດໜຶ່ ງເພື່ ອຕດິຕ�່ ຫາ.
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2. ທ່ານສາມາດ:

• ແຕະໃສ່ເບໂີທເພື່ ອໂທຫາ.
• ຫຼ ືແຕະທີ່   ເພື່ ອສົ່ ງຂ�ຄ້ວາມ.

 ການລບຶລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່

1. ໃນລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ຂອງທ່ານ, ໃຫແ້ຕະລາຍຊື່ ທີ່ ທ່ານຕອ້ງການລບຶ.
2. ແຕະ  > ລບຶ.
3. ແຕະລບຶອກີຄັງ້ເພື່ ອຢນືຢນັ.

 ການໃຊແ້ປນ້ພມິຢູ່ໜາ້ຈ�

 ການສະແດງແຖບແປນ້ພມິ

ບາງແອບັພລເິຄຊນັຈະເປດີແປນ້ພມິຂຶນ້ມາໂດຍອດັຕະໂນມດັ. ໃນແອບັອື່ ນໆ, ໃຫແ້ຕະທີ່ ຊ່ອງຂ�ຄ້ວາມເພື່ ອເປດີແປນ້ພມິ. ກດົປຸ່ມ
ກບັຄນືເພື່ ອເຊື່ ອງແປນ້ພມິ.

 ການໃຊແ້ປນ້ພມິລວງນອນ

ຫາກທ່ານພບົວ່າມນັຍາກໃນການໃຊແ້ປນ້ພມິໃນລວງຕັງ້, ໃຫໝຸ້ນອຸປະກອນເປນັລວງຂາ້ງ. ໜາ້ຈ�ຈະສະແດງແປນ້ພມິເປນັລວງ
ນອນແທນ, ທ່ານຈະສາມາດໃຊແ້ປນ້ພມິທີ່ ກວາ້ງຂຶນ້ໄດ.້

 ການປບັແຕ່ງການຕັງ້ຄ່າແປນ້ພມິຂອງທ່ານ

1. ແຕະ  > ການຕັງ້ຄ່າ  > ພາສາ ແລະ ການປອ້ນຂ�ມ້ນູ
2. ທ່ານສາມາດ:
• ແຕະທີ່ ແປນ້ພມິສະເໝອືນເພື່ ອຕັງ້ຄ່າແປນ້ພມິ.
• ຫຼ ືແຕະທີ່ ແປນ້ພມິພາຍນອກເພື່ ອສະແດງແປນ້ພມິສະເໝອືນຢູ່ໜາ້ຈ�ໄດ.້ ໂໝດນີຈ້ະສະແດງປຸ່ມລດັແປນ້ພມິທີ່ ສາມາດໃຊໄ້ດນ້�າ.

 ການລງົທະບຽນ

ທ່ານສາມາດລງົທະບຽນໂທລະສບັ Cat ໜ່ວຍໃໝ່ຂອງທ່ານເພື່ ອເປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຊຸມຊນົໂທລະສບັ Cat ເພື່ ອຮບັຂ່າວ, ອບັເດດ ແລະ 
ຂ�ສ້ະເໜຫຼີາ້ສຸດໄດ.້
ແຕະທີ່ ແອບັການລງົທະບຽນແລວ້ເຮດັຕາມຂັນ້ຕອນທີ່ ປາກດົໃນໜາ້ຈ�.

 WI-FI®

ຕອ້ງໃຊຈ້ດຸການເຂົາ້ເຖງິໄຮສ້າຍ (ຮອັດສະປອດ) ເພື່ ອໃຊ ້Wi-Fi ຢູ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ. 

 ການເປດີ WI-FI ແລະ ການເຊື່ ອມຕ�່ ຫາເຄອືຂ່າຍໄຮສ້າຍ

1. ແຕະ  > ການຕັງ້ຄ່າ .
2. ໃນລະບບົໄຮສ້າຍ ແລະ ເຄອືຂ່າຍ, ໃຫແ້ຕະທີ່  Wi-Fi ແລວ້ເລື່ ອນສະວດິໄປທາງຂວາ . ເລອືກເຄອືຂ່າຍ Wi-Fi 

ທີ່ ຈະເຊື່ ອມຕ�່ ຫາ.
3. ຫາກທ່ານເລອືກເຄອືຂ່າຍເປດີ, ອຸປະກອນກ�ຈະເຊື່ ອມຕ�່ ໂດຍອດັຕະໂນມດັ. ແຕ່ຫາກທ່ານພະຍາຍາມເຊື່ ອມຕ�່ ຫາເຄອືຂ່າຍທີ່ ມີ

ການເຂົາ້ລະຫດັໄວເ້ປນັເທື່ ອທ�າອດິ, ທ່ານຈະຕອ້ງໃສ່ລະຫດັກ່ອນ, ຈາກນັນ້ແຕະທີ່  ເຊື່ ອມຕ�່ .

ໝາຍເຫດ:
• ທ່ານບ�່ ຈ�າເປນັຕອ້ງໃສ່ລະຫດັຜ່ານອກີຄັງ້ສ�າລບັເຄອືຂ່າຍທີ່ ທ່ານເຄຍີເຊື່ ອມຕ�່ ມາກ່ອນໜາ້ແລວ້, ເວັນ້ເສຍແຕ່ອຸປະກອນຖກືຣເີຊດັ

ເປນັຄ່າເລີ່ ມຕົນ້ ຫຼ ືລະຫດັ Wi-Fi ມກີານປ່ຽນແປງ.
• ສິ່ ງກດີຂວາງສນັຍານ Wi-Fi ຈະເຮດັໃຫສ້ນັຍານມນັອ່ອນລງົ.

ເຄດັລບັ: ໃນໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່າ Wi-Fi ໃຫແ້ຕະທີ່ ເພີ່ ມເຄອືຂ່າຍເພື່ ອເພີ່ ມເຄອືຂ່າຍ Wi-Fi ໃໝ່.
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 SMS ແລະ MMS
 ການເປດີຂ�ຄ້ວາມ

ເພື່ ອເປດີແອບັພລເິຄຊນັ, ໃຫເ້ຮດັຕາມຂັນ້ຕອນໃດໜຶ່ ງຕ�່ ໄປນີ:້
 
• ແຕະ  ຢູ່ໜາ້ຈ�ຫຼກັ.
• ແຕະ  > ການສົ່ ງຂ�ຄ້ວາມ 

 ການສາ້ງ ແລະ ການສົ່ ງຂ�ຄ້ວາມ

ທ່ານສາມາດສາ້ງຂ�ຄ້ວາມໃໝ່ ຫຼ ືເປດີຂ�ຄ້ວາມຂາອອກ.
1. ແຕະ  ເພື່ ອສາ້ງຂ�ຄ້ວາມ SMS ຫຼ ືMMS ໃໝ່.
2. ລະບຸເບໂີທລະສບັ ຫຼ ືລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ໃສ່ຊ່ອງຊື່  ຫຼ ືເບໂີທ. ເມື່ ອທ່ານພມິ, SmarDial ຈະພະຍາຍາມຊອກຫາຂ�ມ້ນູທີ່ ກງົກບັລາຍ

ຊື່ ໃນອຸປະກອນ. ໃຫແ້ຕະທີ່ ຜູຮ້ບັທີ່ ແນະນ�າ ຫຼ ືສບືຕ�່ ການພມິໃຫສ້ິນ້ສຸດ. ຫາກທ່ານຕອ້ງການເປດີຫວົຂ�ກ້ານສນົທະນາທີ່ ມຢູ່ີກ່ອນ
ແລວ້, ໃຫແ້ຕະໃສ່ຫວົຂ�ໃ້ດໜຶ່ ງ.

3. ແຕະທີ່ ຊ່ອງຂ�ຄ້ວາມເພື່ ອຂຽນຂ�ຄ້ວາມຂອງທ່ານ. ຫາກທ່ານກດົປຸ່ມ ກບັຄນື ໃນຂະນະທີ່ ກ�າລງັຂຽນຂ�ຄ້ວາມຢູ່, ມນັຈະຖກືບນັທກຶ
ເປນັສະບບັຮ່າງໃນລາຍຊື່ ຂ�ຄ້ວາມ. ແຕະທີ່ ຂ�ຄ້ວາມເພື່ ອສບືຕ�່ .

4. ເມື່ ອຂ�ຄ້ວາມຂອງທ່ານພອ້ມສົ່ ງແລວ້, ໃຫແ້ຕະ .

ໝາຍເຫດ:
• ໃນເວລາທີ່ ທ່ານເບິ່ ງ ແລະ ສົ່ ງຂ�ຄ້ວາມເພີ່ ມເຕມີ, ຫວົຂ�ກ້ານສນົທະນາຈະຖກືສາ້ງຂຶນ້.

 ການສາ້ງ ແລະ ການສົ່ ງຂ�ຄ້ວາມ MMS

1. ໃນໜາ້ຈ�ການສົ່ ງຂ�ຄ້ວາມ, ໃຫແ້ຕະທີ່  .
2. ລະບຸເບໂີທລະສບັ ຫຼ ືຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ ໃສ່ໃນຊ່ອງຊື່  ຫຼ ືເບໂີທ ຫຼ ືແຕະທີ່   ເພື່ ອເພີ່ ມເບໂີທຈາກລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ .
3. ແຕະທີ່ ຊ່ອງຂ�ຄ້ວາມເພື່ ອພມິຂ�ຄ້ວາມຂອງທ່ານ.
4. ແຕະ  > ເພີ່ ມຫວົຂ�ໃ້ສ່ຂ�ຄ້ວາມ.
5. ເມື່ ອທ່ານລະບຸຫວົຂ�ແ້ລວ້, ອຸປະກອນຈະຢູ່ໃນໂໝດການສົ່ ງຂ�ຄ້ວາມ MMS.
6. ແຕະທີ່   ແລວ້ເລອືກປະເພດໄຟລທ໌ີ່ ທ່ານຕອ້ງການແນບໃສ່ຂ�ຄ້ວາມ.
7. ເມື່ ອເຮດັແລວ້ໆ, ໃຫແ້ຕະທີ່  .

 ການເປດີ ແລະ ຕອບກບັຂ�ຄ້ວາມ

1. ໃນລາຍຊື່ ຂ�ຄ້ວາມ, ໃຫແ້ຕະທີ່ ຫວົຂ� ້MMS ໃດໜຶ່ ງເພື່ ອເປດີມນັ.
2. ແຕະທີ່ ຊ່ອງຂ�ຄ້ວາມເພື່ ອພມິຂ�ຄ້ວາມ.
3. ເມື່ ອເຮດັແລວ້ໆ, ໃຫແ້ຕະທີ່  .

 ການປບັແຕ່ງການຕັງ້ຄ່າຂ�ຄ້ວາມ

ໃນລາຍຊື່ ຂ�ຄ້ວາມ, ໃຫແ້ຕະທີ່   > ການຕັງ້ຄ່າ ເພື່ ອປບັແຕ່ງການຕັງ້ຄ່າຂ�ຄ້ວາມຂອງທ່ານ. ເລອືກຈາກ:
• ເປດີໃຊ ້SMS ແລວ້: ລະບຸແອບັພລເິຄຊນັ SMS ເລີ່ ມຕົນ້.
• ຂ�ຄ້ວາມ (SMS): ຕັງ້ຄ່າຂ�ຄ້ວາມ.
• ຮອ້ງຂ�ລາຍງານການຈດັສົ່ ງ: ໝາຍທີ່ ປ່ອງໝາຍເພື່ ອຮອ້ງຂ�ລາຍງານການຈດັສົ່ ງສ�າລບັແຕ່ລະຂ�ຄ້ວາມທີ່ ທ່ານສົ່ ງ.
• ຈດັການຂ�ຄ້ວາມຊມິກາດ: ຂ�ຄ້ວາມທີ່ ບນັທກຶໄວໃ້ນຊມິກາດ.
• ແກໄ້ຂຂ�ຄ້ວາມດ່ວນ: ແກໄ້ຂແມ່ແບບຂ�ຄ້ວາມ.
• ສູນບ�ລກິານ SMS: ລະບຸເບໂີທຂອງສູນບ�ລກິານ SMS.
• ບ່ອນຈດັເກບັ SMS: ລະບຸບ່ອນຈດັເກບັຂ�ຄ້ວາມ.

 ຂ�ຄ້ວາມ MMS: ຕັງ້ຄ່າຂ�ຄ້ວາມ MMS

• ການສົ່ ງຂ�ຄ້ວາມກຸ່ມ: ໝາຍທີ່ ປ່ອງໝາຍເພື່ ອໃຊ ້MMS ໃນການສົ່ ງຂ�ຄ້ວາມດ່ຽວເມື່ ອມຜູີຮ້ບັຫຼາຍຄນົ.
• ຮອ້ງຂ�ລາຍງານການຈດັສົ່ ງ: ໝາຍທີ່ ປ່ອງໝາຍເພື່ ອຮອ້ງຂ�ລາຍງານການຈດັສົ່ ງສ�າລບັແຕ່ລະຂ�ຄ້ວາມທີ່ ທ່ານສົ່ ງ.
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• ຮອ້ງຂ�ລາຍງານການອ່ານ: ໝາຍທີ່ ປ່ອງໝາຍເພື່ ອຮອ້ງຂ�ລາຍງານການອ່ານສ�າລບັແຕ່ລະຂ�ຄ້ວາມທີ່ ທ່ານສົ່ ງ.
• ສົ່ ງລາຍງານການອ່ານ: ໝາຍທີ່ ປ່ອງໝາຍເພື່ ອສົ່ ງລາຍງານການອ່ານຫາກມກີານຮອ້ງຂ�ໂດຍຜູສ້ົ່ ງ MMS.
• ໂຫລດຂ�ມ້ນູອດັຕະໂນມດັ: ໝາຍທີ່ ປ່ອງໝາຍເພື່ ອໂຫລດຂ�ຄ້ວາມໂດຍອດັຕະໂນມດັ.
• ກູຄ້ນືໂຣມມິ່ ງໂດຍອດັຕະໂນມດັ: ໝາຍທີ່ ປ່ອງໝາຍເພື່ ອໂຫລດຂ�ຄ້ວາມໂດຍອດັຕະໂນມດັໃນຂະນະໂຣມມງິ.
• ຈ�າກດັຂະໜາດ: ຕັງ້ຈ�ານວນ MMS ສູງສຸດຕ�່ ການສນົທະນາ.

 ການແຈງ້ເຕອືນ: ຕັງ້ຄ່າການແຈງ້ເຕອືນ.

• ການແຈງ້ເຕອືນຂ�ຄ້ວາມ: ໝາຍທີ່ ປ່ອງໝາຍເພື່ ອສະແດງການແຈງ້ເຕອືນຂ�ຄ້ວາມໃໝ່ຢູ່ແຖວສະຖານະ.
• ປດິສຽງ: ບລອັກ SMS ຫຼ ືMMS ຊົ່ ວຄາວ.
• ສຽງ: ຕັງ້ສຽງຣງິໂທນສ�າລບັຂ�ຄ້ວາມໃໝ່.
• ສັ່ ນເຕອືນ: ໝາຍທີ່ ປ່ອງໝາຍເພື່ ອໃຫອຸ້ປະກອນຂອງທ່ານສັ່ ນເຕອືນເມື່ ອໄດຮ້ບັຂ�ຄ້ວາມໃໝ່.
• ການແຈງ້ເຕອືນປອັບອບັ: ໝາຍທີ່ ປ່ອງໝາຍເພື່ ອສະແດງປອັບອບັສ�າລບັການແຈງ້ເຕອືນແບບ push.

 ທົ່ ວໄປ: ຕັງ້ຄ່າຂ�ຄ້ວາມທົ່ ວໄປ

• ຂະໜາດຟອນຂ�ຄ້ວາມ: ລະບຸຂະໜາດຟອນຂ�ຄ້ວາມ.
• ລບຶຂ�ຄ້ວາມເກົ່ າອອກ: ໝາຍທີ່ ປ່ອງໝາຍເພື່ ອລບຶຂ�ຄ້ວາມເກົ່ າຂອງທ່ານເມື່ ອຮອດຂດີຈ�າກດັທີ່ ຕັງ້ໄວ.້
• ຂດີຈ�າກດັຂ�ຄ້ວາມ: ຕັງ້ຂດີຈ�າກດັຂ�ຄ້ວາມສູງສຸດຕ�່ ການສນົທະນາ.
• ຂດີຈ�າກດັຂ�ຄ້ວາມ MMS. ຕັງ້ຂດີຈ�າກດັຂ�ຄ້ວາມ MMS ຕ�່ ການສນົທະນາ.
• ການຖ່າຍທອດສນັຍານໂທລະສບັ: ຕັງ້ຂດີຈ�າກດັ MMS ສູງສຸດຕ�່ ການສນົທະນາ.
• ເປດີໃຊ ້WAP PUSH: ໝາຍທີ່ ປ່ອງໝາຍເພື່ ອເປດີໃຫທ່້ານສາມາດຮບັຂ�ຄ້ວາມບ�ລກິານໄດ.້

 BLUETOOTH®

Cat S41 ຂອງທ່ານມ ີBluetooth. ທ່ານສາມາດສາ້ງການເຊື່ ອມຕ�່ ໄຮສ້າຍກບັອຸປະກອນ Bluetooth ອື່ ນເພື່ ອແບ່ງປນັໄຟລກ໌ບັໝູ່ ເພື່ ອນ, 
ລມົແບບແຮນຟຣດີວ້ຍຫູຟງັ Bluetooth ຫຼ ືໂອນຍາ້ຍຮູບພາບຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານໄປໃສ່ພຊີໄີດ.້
ຫາກທ່ານກ�າລງັໃຊ ້Bluetooth ຢູ່, ໃຫຢູ່້ໃນໄລຍະ 10 ແມດັຂອງອຸປະກອນ Bluetooth ທີ່ ທ່ານຕອ້ງການເຊື່ ອມຕ�່ ຫາ. 
ກະລຸນາຮບັຊາບວ່າສິ່ ງກດີຂວາງ ເຊັ່ ນ: ກ�າແພງ ຫຼ ືອຸປະກອນໄຟຟາ້ອື່ ນອາດລບົກວນການເຊື່ ອມຕ�່  Bluetooth ໄດ.້

 ການເປດີໃຊ ້BLUETOOTH

1. ແຕະທີ່   > ການຕັງ້ຄ່າ .
2. ໃນລະບບົໄຮສ້າຍ ແລະ ເຄອືຂ່າຍ, ໃຫແ້ຕະທີ່  Bluetooth ແລວ້ເລື່ ອນສະວດິໄປທາງຂວາ .

ເມື່ ອເປດີໃຊ ້Bluetooth ແລວ້, ໄອຄອນ Bluetooth ຈະປາກດົໃນແຖບການແຈງ້ເຕອືນ.

 ການຈບັຄູ່ ແລະ ການເຊື່ ອມຕ�່ ຫາອຸປະກອນ BLUETOOTH

ການໃຊທ້ົ່ ວໄປສ�າລບັ Bluetooth ແມ່ນ:
• ການໃຊອຸ້ປະກອນແຮນຟຣ ີBluetooth.
• ການໃຊຫູ້ຟງັ Bluetooth.
• ການຄວບຄຸມສິ່ ງທີ່ ຫລິນ້ຜ່ານຫູຟງັ Bluetooth ຈາກໄລຍະໄກ.

ກ່ອນການໃຊ ້Bluetooth, ທ່ານຈະຕອ້ງຈບັຄູ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກບັອຸປະກອນ Bluetooth ອື່ ນຕາມນີ:້
1. ໃຫກ້ວດສອບວ່າທ່ານເປດີຟງັຊນັ Bluetooth ຢູ່ອຸປະກອນແລວ້.
2. Cat S41 ຈະຊອກຫາອຸປະກອນ Bluetooth ທີ່ ຢູ່ໃນໄລຍະເຊື່ ອມຕ�່ ໄດ.້ ຫຼ ືແຕະທີ່   > ໂຫລດຄນືໃໝ່.
3. ແຕະທີ່ ອຸປະກອນທີ່ ທ່ານຕອ້ງການຈບັຄູ່ນ�າ.
4. ເຮດັຕາມຂັນ້ຕອນຢູ່ໜາ້ຈ�ເພື່ ອສ�າເລດັການເຊື່ ອມຕ�່ .

ໝາຍເຫດ:
• ເມື່ ອສາ້ງການເຊື່ ອມຕ�່ ເທື່ ອທ�າອດິແລວ້, ທ່ານຈະບ�່ ຈ�າເປນັຕອ້ງໃສ່ລະຫດັຜ່ານອກີຫາກທ່ານເຊື່ ອມຕ�່ ຫາກອຸປະກອນ Bluetooth 

ນັນ້ອກີຄັງ້.
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 ກ�າລງັສົ່ ງໄຟລຜ່໌ານ BLUETOOTH

ດວ້ຍ Bluetooth, ທ່ານຈະສາມາດແບ່ງປນັຮູບພາບ, ວດິໂີອ ຫຼ ືໄຟລເ໌ພງກບັໝູ່ ເພື່ ອນ ແລະ ຄອບຄວົໄດ.້ ເພື່ ອສົ່ ງໄຟລຜ່໌ານ Bluetooth:

1. ແຕະທີ່ ໄຟລທ໌ີ່ ທ່ານຕອ້ງການສົ່ ງ.
2. ແຕະ  > Bluetooth, ແລວ້ເລອືກອຸປະກອນທີ່ ຈບັຄູ່ແລວ້.
 
 ການຕດັການເຊື່ ອມຕ�່  ຫຼ ືການຍກົເລກີການຈບັຄູ່ອຸປະກອນ BLUETOOTH

1. ແຕະ  > ການຕັງ້ຄ່າ .
2. ໃນລະບບົໄຮສ້າຍ ແລະ ເຄອືຂ່າຍ, ໃຫແ້ຕະທີ່  Bluetooth.
3. ໃນຕວົເລອືກອຸປະກອນທີ່ ເຊື່ ອມຕ�່ ແລວ້, ໃຫແ້ຕະທີ່   ແລວ້ຈາກນັນ້ແຕະທີ່  ລມື ເພື່ ອຢນືຢນັການຕດັການເຊື່ ອມຕ�່ .

 ການຖ່າຍຮູບ ແລະ ຖ່າຍວດິໂີອ
 ທ່ານສາມາດໃຊ ້CAT S41 ຂອງທ່ານເພື່ ອຖ່າຍຮູບ ແລະ ແບ່ງປນັຮູບພາບ ຫຼ ືວດິໂີອໄດ.້

 ການເປດີກອ້ງຖ່າຍຮູບຂອງທ່ານ
ເພື່ ອເປດີແອບັພລເິຄຊນັ, ໃຫເ້ຮດັຕາມຂັນ້ຕອນໃດໜຶ່ ງຕ�່ ໄປນີ:້
 
• ແຕະທີ່   ຢູ່ໜາ້ຈ�ຫຼກັ.
• ແຕະ  > ກອ້ງ 

 ຢູ່ໜາ້ຈ�ຫຼກັ.
.

 
ກດົປຸ່ມກບັຄນື ຫຼ ືປຸ່ມໂຮມເພື່ ອປດິກອ້ງ.

 ການຖ່າຍຮູບ

1. ແຕະ  > ກອ້ງຖ່າຍຮູບ . 
• ໂດຍຄ່າເລີ່ ມຕົນ້, ມນັຈະເປດີໃນໂໝດກອ້ງຖ່າຍຮູບ. ຫາກວ່າບ�່ ເປດີ, ໃຫເ້ລື່ ອນໜາ້ຈ�ໄປທາງຂວາຈນົກວ່າໄອຄອນຊດັເຕກີອ້ງ

ຖ່າຍຮູບ 
 ໂດຍຄ່າເລີ່ ມຕົນ້, ມນັຈະເປດີໃນໂໝດກອ້ງຖ່າຍຮູບ. ຫາກວ່າບ�່ ເປດີ, ໃຫເ້ລື່ ອນໜາ້ຈ�ໄປທາງຂວາຈນົກວ່າໄອຄອນຊດັເຕກີອ້ງ

 ຈະປາກດົຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜາ້ຈ�.
• ຫາກທ່ານຕອ້ງການເຫນັຕວົເອງໃນຮູບນ�າ, ໃຫແ້ຕະທີ່ ປຸ່ມ A ຢູ່ມຸມຊາ້ຍສຸດແລວ້ເລອືກ PIP ເພື່ ອເປດີໃຊທ້ງັສອງກອ້ງພອ້ມກນັ.

ໝາຍເຫດ:
• ແຕະ  ເພື່ ອສະຫຼບັລະຫວ່າງກອ້ງໜາ້ 8MP ແລະ ກອ້ງຫຼງັ 13MP.

2. ຈດັວາງອງົປະກອບຮູບພາຍໃນໜາ້ຈ�ການຖ່າຍຮູບກ່ອນການບນັທກຶພາບ.
• ແຕະທີ່ ໜາ້ຈ�ເພື່ ອໂຟກສັໃສ່ຈດຸໃດໜຶ່ ງທີ່ ຕອ້ງການ.
• ຖ່າງນິວ້ເພື່ ອຊູມເຂົາ້/ອອກ.
• ແຕະ 

 ຖ່າງນິວ້ເພື່ ອຊູມເຂົາ້/ອອກ.
 ເພື່ ອປ່ຽນການຕັງ້ຄ່າກອ້ງ; ເລອືກໂໝດພາບ, ຕັງ້ໂມງນບັຖອຍຫຼງັ, ປບັສມົດຸນສຂີາວ, ປບັ ISO, ປບັການກນັກະພບິ 

ຫຼ ືປບັຄຸນສມົບດັຮູບພາບ
• ແຕະ 

ຫຼ ືປບັຄຸນສມົບດັຮູບພາບ
 ເພື່ ອໃຊເ້ອບັເຟກັຟວິເຕ.ີ

3. ແຕະ 
 ເພື່ ອໃຊເ້ອບັເຟກັຟວິເຕ.ີ
 ເພື່ ອຖ່າຍຮູບ.

ໝາຍເຫດ:
• ໃນແອບັກອ້ງຖ່າຍຮູບ, ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບໂດຍການກດົປຸ່ມລະດບັສຽງຂຶນ້ ແລະ ລງົໄດນ້�າ.
 
 ການເບິ່ ງຮູບ

ເພື່ ອເບິ່ ງຮູບພາບຂອງທ່ານ, ໃຫເ້ຮດັຕາມຂັນ້ຕອນໃດໜຶ່ ງຕ�່ ໄປນີ:້
• ຫາກທ່ານຢູ່ໃນແອບັກອ້ງ, ໃຫແ້ຕະທີ່ ຮູບຕວົຢ່າງຫຼາ້ສຸດຂອງຮູບທີ່ ບນັທກຶໄວຖ້ດັຈາກ .

ໝາຍເຫດ:
• ເພື່ ອກບັໄປທີ່ ມຸມມອງກອ້ງຖ່າຍຮູບ, ໃຫກ້ດົປຸ່ມ ກບັຄນື ຫຼ ືປດັໄປທາງຂວາຈນົກວ່າໜາ້ຈ�ບນັທກຶຈະປາກດົຂຶນ້ອກີຄັງ້.
 
• ແຕະ  > ຮູບພາບ  ເພື່ ອເບິ່ ງຮູບພາບ ແລະ ວດິໂີອທງັໝດົຂອງທ່ານ.
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 ແກໄ້ຂ ແລະ ແບ່ງປນັຮູບພາບ
ໃນເວລາທີ່ ທ່ານເລອືກຮູບພາບຂອງທ່ານ, ຕວົເລອືກຕ�່ ໄປນີຈ້ະສາມາດໃຊໄ້ດ:້
 
• ແກໄ້ຂ: ແຕະ  ແລວ້ແກໄ້ຂຮູບພາບຂອງທ່ານໂດຍມຕີວົເລອືກຫລາກຫລາຍໃຫເ້ລອືກໄດ.້
• ແບ່ງປນັ: ແຕະ  ເພື່ ອແບ່ງປນັຮູບພາບຂອງທ່ານຜ່ານຫລາກຫລາຍແອບັພລເິຄຊນັທີ່ ມຢູ່ີໃນອຸປະກອນ.
• ລບຶ: ແຕະ  ເພື່ ອລບືຮູບທີ່ ທ່ານບ�່ ຕອ້ງການ. 
• ເບິ່ ງຂ�ມ້ນູ: ແຕະ  ເພື່ ອເບິ່ ງຂ�ມ້ນູຮູບພາບ.

 ການຖ່າຍວດິໂີອ

1. ແຕະ  > ກອ້ງຖ່າຍຮູບ .
2. ເລື່ ອນໜາ້ຈ�ໄປຊາ້ຍຈນົກວ່າໄອຄອນຊດັເຕວີດິໂີອ  ຈະປາກດົຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜາ້ຈ�.

ໝາຍເຫດ:
• ແຕະ  ເພື່ ອສະຫຼບັລະຫວ່າງກອ້ງໜາ້ 8MP ແລະ ກອ້ງຫຼງັ 13MP�.
• ແຕະ  ເພື່ ອນ�າໃຊເ້ອບັເຟກັພືນ້ຫຼງັ.

3. ແຕະ  ເພື່ ອເລີ່ ມການບນັທກຶ.
4. ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານກ�າລງັບນັທກຶ, ທ່ານສາມາດ:
• ຖ່າງນິວ້ເພື່ ອຊູມເຂົາ້/ອອກ.
• ແຕະ 

 ຖ່າງນິວ້ເພື່ ອຊູມເຂົາ້/ອອກ.
 ເພື່ ອຢຸດການບນັທກຶ. ເພື່ ອສບືຕ�່ , ໃຫແ້ຕະທີ່  .

• ແຕະ  ເພື່ ອຖ່າຍຮູບ
• ແຕະ 

 ເພື່ ອຖ່າຍຮູບ
 ເພື່ ອຢຸດການບນັທກຶ.

 ການເບິ່ ງວດິໂີອຂອງທ່ານ

ເພື່ ອເບິ່ ງວດິໂີອຫລງັຈາກການບນັທກຶ, ໃຫແ້ຕະທີ່ ຮູບຕວົຢ່າງຂອງວດິໂີອທີ່ ບນັທກຶຫລາ້ສຸດ. ແຕະ  ເພື່ ອສາຍວດິໂີອຂອງທ່ານ.
• ແຕະ  > ຮູບພາບ  ເພື່ ອເບິ່ ງຮູບພາບ ແລະ ວດິໂີອທງັໝດົຂອງທ່ານ.

 ການຖ່າຍຮູບພາໂນຣາມາ

1. ແຕະ  > ກອ້ງຖ່າຍຮູບ .
2. ເຂົາ້ເມນໂູໝດໂດຍການແຕະທີ່ ໄອຄອນ A ສສີົມ້ຢູ່ຊາ້ຍເທງິສຸດຂອງໜາ້ຈ�ແລວ້ເລອືກພາໂນຣາມາ
3. ແຕະ  ເພື່ ອເລີ່ ມຖ່າຍຮູບ.
4. ເລອືກທດິທາງທີ່ ທ່ານຕອ້ງການບນັທກຶ. ຈາກນັນ້ຄ່ອຍໆເລື່ ອນອຸປະກອນຂອງທ່ານໄປທີ່ ທດິທາງທີ່ ຕອ້ງການ.
5. ເມື່ ອເສັນ້ນ�າທາງການຖ່າຍໄປຮອດຈດຸສິນ້ສຸດແລວ້, ການຖ່າຍກ�ຈະສິນ້ສຸດລງົນ�າ. ເພື່ ອຢຸດການຖ່າຍຮູບດວ້ຍຕນົເອງ, 

ໃຫແ້ຕະທີ່  .
ເຄດັລບັ: ເພື່ ອຍກົເລກີການຖ່າຍ, ໃຫແ້ຕະທີ່  .

 ການໃຊຮູ້ບພາບ

ແອບັພລເິຄຊນັຮູບພາບຈະຊອກຫາຮູບ ແລະ ວດິໂີອທີ່ ບນັທກຶໄວຢູ່້ໃນອຸປະກອນ ຫຼ ືເມມັໂມຣກີາດຂອງທ່ານໂດຍອດັຕະໂນມດັ. 
ເລອືກອະລະບ�າ້/ໂຟນເດ ີແລວ້ສາຍເປນັສະໄລໂ້ຊ ຫຼ ືເລອືກລາຍການເພື່ ອແບ່ງປນັກບັແອບັພລເິຄຊນັອື່ ນ.

 ການເປດີຮູບພາບ

ແຕະ  > ຮູບພາບ  ເພື່ ອເປດີແອບັພລເິຄຊນັ. ແອບັພລເິຄຊນັ Google ຮູບພາບ ຈະຈດັໝວດໝູ່ ຮູບ ແລະ 
ວດິໂີອຕາມບ່ອນຈດັເກບັ ແລະ ຈດັໝວດໝູ່ ໄຟລເ໌ຫລົ່ ານີໃ້ນໂຟນເດຕ່ີາງໆ. ແຕະທີ່ ໂຟນເດເີພື່ ອເບິ່ ງຮູບ ຫຼ ືວດິໂີອຂອງທ່ານຢູ່ທາງໃນ.

 ການເບິ່ ງຮູບພາບໃດໜຶ່ ງ

1. ໃນແອບັຮູບພາບ, ໃຫແ້ຕະທີ່ ໂຟນເດໃີດໜຶ່ ງເພື່ ອເບິ່ ງຮູບພາບທີ່ ຢູ່ພາຍໃນ.
2. ແຕະທີ່ ຮູບພາບເພື່ ອເບິ່ ງມນັໃນໂໝດເຕມັຈ�. ເມື່ ອທ່ານເບິ່ ງຮູບພາບໃດໜຶ່ ງໃນໂໝດເຕມັຈ�ແລວ້, ທ່ານສາມາດກດົທີ່ ຊາ້ຍ ຫຼ ື

ຂວາເພື່ ອເບິ່ ງຮູບກ່ອນໜາ້ ແລະ ຮູບຖດັໄປໄດ.້
3. ເພື່ ອຊູມເຂົາ້ໃສ່ຮູບພາບ, ໃຫຖ່້າຍນິວ້ອອກຈາກກນັຢູ່ບ່ອນທີ່ ທ່ານຕອ້ງການຊູມໃສ່. ໃນໂໝດຊູມ, ໃຫປ້ດັນິວ້ຂຶນ້ ຫຼ ືລງົ ແລະ 

ໄປຊາ້ຍ ຫຼ ືຂວາເພື່ ອເລື່ ອນໄປມາ.
ເຄດັລບັ: ຕວົເບິ່ ງຮູບຮອງຮບັການໝຸນອດັຕະໂນມດັ. ເມື່ ອທ່ານໝຸນອຸປະກອນ, ຮູບພາບຈະປບັຕວົເອງຕາມການໝຸນນັນ້ນ�າ.
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 ການຕດັຮູບໃນແອບັຮູບພາບ

1. ໃນເວລາເບິ່ ງຮູບທີ່ ທ່ານຕອ້ງການຈະຕດັ, ໃຫແ້ຕະທີ່   >  .
2. ຈາກນັນ້ແຕະທີ່ ຕດັ ແລວ້ໃຊເ້ຄື່ ອງມກືານຕດັເພື່ ອເລອືກສ່ວນທີ່ ຕອ້ງການຕດັໃນຮູບພາບ.
• ລາກຈາກພາຍໃນເຄື່ ອງມຕືດັເພື່ ອຍາ້ຍມນັ.
• ລາກທີ່ ຂອບ ຫຼ ືມຸມຂອງເຄື່ ອງມຕືດັເພື່ ອປ່ຽນຂະໜາດຮູບ.
3. ແຕະທີ່  ແລວ້ໆ > ບນັທກຶ ເພື່ ອບນັທກຶຮູບທີ່ ທ່ານຕດັໄວ.້
• ເພື່ ອຍກົເລກີຮູບພາບ, ໃຫແ້ຕະທີ່   > ຍກົເລກີ.
 
 ການເພດີເພງໄປກບັສຽງເພງ

ໄຟລເ໌ພງສາມາດໂອນຍາ້ຍຈາກພຊີໄີປໃສ່ Cat S41 ຂອງທ່ານເພື່ ອໃຫທ່້ານສາມາດຟງັເພງໄດບ້�່ ວ່າຈະຢູ່ໃສກ�ຕາມ.

 ການສ�າເນາົເພງໄປໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ

1. ເຊື່ ອມຕ�່ ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄປໃສ່ຄອມພວິເຕດີວ້ຍສາຍສາກ USB.
2. ຢູ່ພຊີ,ີ ໃຫນ້�າທາງໄປທີ່ ໄດຣ USB ແລວ້ເປດີມນັ.
3. ສາ້ງໂຟນເດໃີນໄດເຣກັທ�ຣ ີroot ຂອງອຸປະກອນທ່ານ (ເຊັ່ ນ: Music).
4. ສ�າເນາົເພງຂອງທ່ານຈາກພຊີໄີປໃສ່ໂຟນເດໃີໝ່.
5. ເພື່ ອຖອດການເຊື່ ອມຕ�່ ອຸປະກອນຂອງທ່ານອອກຈາກພຊີຢ່ີາງປອດໄພ, ໃຫລ້�ຖາ້ສ�າເນາົເພງສ�າເລດັແລວ້ກ່ອນ, ຈາກນັນ້ຖອນ

ໄດຣຕາມທີ່ ລະບຸໂດຍລະບບົປະຕບິດັການພຊີຂີອງທ່ານ. 

 ການຟງັວທິະຍຸ FM
ທ່ານສາມາດຟງັສະຖານວີທິະຍຸ FM ໃນແອບັພລເິຄຊນັວທິະຍຸ FM ໄດ.້ 

 ການຈນູຄືນ້ວທິະຍຸ FM

ທ�າອດິ, ໃຫເ້ຊື່ ອມຕ�່ ຫູຟງັໃສ່ແຈກັສຽງກ່ອນການເປດີແອບັພລເິຄຊນັ. ຈາກນັນ້ແຕະທີ່   > ວທິະຍຸ FM .
ເລອືກຈາກຕວົເລອືກຕ�່ ໄປນີ:້

• ເພື່ ອເລີ່ ມການຟງັສະຖານວີທິະຍຸ FM ໃດໜຶ່ ງ, ໃຫແ້ຕະທີ່  .
• ເພື່ ອເລອືກສະຖານວີທິະຍຸໃດໜຶ່ ງ, ໃຫແ້ຕະທີ່   ຫຼ ື .
• ເພື່ ອປບັຄືນ້ຄວາມຖີ່ ເອງ, ໃຫແ້ຕະທີ່   ຫຼ ື .
• ເພື່ ອເພີ່ ມສະຖານປີດັຈບຸນັໃສ່ລາຍຊື່ ສະຖານທີ່ ທີ່ ທ່ານມກັ, ໃຫແ້ຕະທີ່  .
• ເພື່ ອປດິສຽງວທິະຍຸ FM, ໃຫແ້ຕະທີ່  . ຈາກນັນ້ແຕະ  ເພື່ ອສບືຕ�່ .
• ເພື່ ອເປດີຟງັຜ່ານລ�າໂພງ, ໃຫແ້ຕະທີ່   > ລ�າໂພງ.
• ເພື່ ອສະແກນຫາຊ່ອງຕ່າງໆ, ໃຫແ້ຕະ  >  >ໂຫລດຄນືໃໝ່.
• ເພື່ ອປດິວທິະຍຸ, ໃຫຖ້ອດຫູຟງັຂອງທ່ານອອກ.

 ການບນັທກຶວທິະຍຸ FM

ເພື່ ອບນັທກຶວທິະຍຸ, ໃຫເ້ຮດັຕາມຂັນ້ຕອນຕ�່ ໄປນີ:້

• ເພື່ ອເລີ່ ມການບນັທກຶ, ໃຫແ້ຕະທີ່   > ເລີ່ ມການບນັທກຶ 
• ເພື່ ອຢຸດການບນັທກຶ, ໃຫແ້ຕະທີ່ ຢຸດການບນັທກຶ. ຈາກນັນ້ໃຫລ້ະບຸຊື່ ໄຟລ ໌ແລວ້ແຕະທີ່ ບນັທກຶ ເພື່ ອຈດັເກບັໄຟລທ໌ີ່ ທ່ານບນັທກຶມາ.

 ການຊິງ້ຂ�ມ້ນູ
ບາງແອບັພລເິຄຊນັ (ເຊັ່ ນ: Gmail) ຢູ່ Cat S41 ຂອງທ່ານສາມາດເຂົາ້ເຖງິຂ�ມ້ນູດຽວກນັກບັທີ່ ທ່ານສາມາດເພີ່ ມ, ເບິ່ ງ ແລະ ແກໄ້ຂ
ຢູ່ພຊີໄີດ.້ ຫາກທ່ານເພີ່ ມ, ປ່ຽນແປງ ຫຼ ືແກໄ້ຂຂ�ມ້ນູໃດໜຶ່ ງຂອງແອບັພລເິຄຊນັເຫລົ່ ານີຢູ່້ພຊີ,ີ ຂ�ມ້ນູທີ່ ອບັເດດແລວ້ນັນ້ຈະປາກດົຢູ່
ອຸປະກອນຂອງທ່ານນ�າ.
ຄຸນສມົບດັນີແ້ມ່ນເຮດັວຽກຜ່ານການຊິງ້ຂ�ມ້ນູໄຮສ້າຍ; ຢ່າງໃດກ�ຕາມຂັນ້ຕອນໃດກ່າວຈະບ�່ ລບົກວນອຸປະກອນ. ເມື່ ອອຸປະກອນຂອງ
ທ່ານຊິງ້ຂ�ມ້ນູຢູ່, ໄອຄອນການຊິງ້ຂ�ມ້ນູຈະປາກດົໃນແຖບການແຈງ້ເຕອືນ.
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 ຈດັການບນັຊີ

ລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ , ອເີມວ ແລະ ຂ�ມ້ນູອື່ ນທີ່ ຢູ່ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານສາມາດຊິງ້ຂ�ມ້ນູກບັບນັຊ ີGoogle ຫຼ ືບນັຊອີື່ ນໄດຫ້າຼຍບນັຊ,ີ ຂຶນ້ກບັ
ແອບັພລເິຄຊນັທີ່ ທ່ານໄດຕ້ດິຕັງ້ໄວ.້
ຕວົຢ່າງ ເຊັ່ ນ: ການເພີ່ ມບນັຊ ີGoogle ສ່ວນຕວົຈະເປນັການຮບັປະກນັວ່າອເີມວ, ລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່  ແລະ ນດັໝາຍປະຕທິນິສ່ວນຕວົ
ຂອງທ່ານຈະສາມາດໃຊໄ້ດສ້ະເໝ.ີ ທ່ານສາມາດເພີ່ ມບນັຊບ່ີອນຍເຮດັວຽກທີ່ ແຍກອເີມວ, ລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່  ແລະ ປະຕທິນິຂອງທ່ານ
ຈດັເກບັແຍກກນັໄດນ້�າ.

 ການເພີ່ ມບນັຊີ

1. ແຕະ  > ການຕັງ້ຄ່າ .
2. ແຕະ ບນັຊ ີ> ເພີ່ ມບນັຊ.ີ ໜາ້ຈ�ຈະສະແດງການຕັງ້ຄ່າການຊິງ້ຂ�ມ້ນູ ແລະ ລາຍຊື່ ບນັຊປີດັຈບຸນັຂອງທ່ານ.

ໝາຍເຫດ:
• ໃນບາງກ�ລະນ,ີ ອາດຕອ້ງໃຊລ້າຍລະອຽດບນັຊຈີາກຜູເ້ບິ່ ງແຍງລະບບົເຄອືຂ່າຍຂອງທ່ານ. ຕວົຢ່າງ ເຊັ່ ນ: ທ່ານອາດຕອ້ງຮູໂ້ດເມນ 

ຫຼ ືທີ່ ຢູ່ເຊບີເວຂີອງບນັຊ.ີ

3. ແຕະທີ່ ປະເພດບນັຊເີພື່ ອເພີ່ ມບນັຊຂີອງທ່ານ.
4. ເຮດັຕາມຂັນ້ຕອນຢູ່ໜາ້ຈ�ເພື່ ອລະບຸຂ�ມ້ນູກ່ຽວກບັບນັຊຂີອງທ່ານ. ບນັຊສ່ີວນໃຫຍ່ຈະຕອ້ງໃຊຊ້ື່ ຜູໃ້ຊ ້ແລະ ລະຫດັຜ່ານ, ແຕ່

ລາຍລະອຽດຕ່າງໆແມ່ນຂຶນ້ກບັປະເພດບນັນຊ ີແລະ ການຕັງ້ຄ່າບ�ລກິານທີ່ ມນັເຊື່ ອມຕ�່ ຫາ.
5. ເມື່ ອທ່ານເຮດັແລວ້ໆ, ບນັຊຂີອງທ່ານຈະຖກືເພີ່ ມໃສ່ລາຍຊື່ ໃນໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່າບນັຊ.ີ

 ການລບຶບນັຊອີອກ

ບນັຊໃີດໜຶ່ ງ ແລະ ຂ�ມ້ນູທງັໝດົທີ່ ເຊື່ ອມໂຍງກບັມນັສາມາດຖກືລບຶອອກຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຮວມທງັອເີມວ, ລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ , 
ການຕັງ້ຄ່າ ແລະ ອື່ ນໆນ�າ. ຢ່າງໃດກ�ຕາມ, ບາງບນັຊຈີະບ�່ ສາມາດລບຶອອກໄດ ້ເຊັ່ ນ: ບນັຊທີ�າອດິທີ່ ທ່ານໃຊເ້ຂົາ້ສູ່ລະບບົອຸປະກອນ
ຂອງທ່ານ. ຫາກທ່ານພະຍາຍາມລບຶບນັຊດີັ່ ງກ່າວນັນ້, ໃຫລ້ະວງັວ່າຂ�ມ້ນູສ່ວນຕວົທງັໝດົທີ່ ເຊື່ ອມໂຍງກບັມນັຈະຖກືລບຶອອກ.
1. ໃນໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່າບນັຊ,ີ ໃຫແ້ຕະທີ່ ປະເພດບນັຊ.ີ
2. ແຕະທີ່ ບນັຊທີີ່ ທ່ານຕອ້ງການລບຶ.
3. ແຕະ  > ລບຶບນັຊ.ີ
4. ແຕະທີ່  ລບຶບນັຊອີອກ ເພື່ ອຢນືຢນັ.

 ການປບັແຕ່ງການຊິງ້ຂ�ມ້ນູບນັຊີ

ຕວົເລອືກຂ�ມ້ນູພື ້່ ນຫລງັ ແລະ ການຊິງ້ຂ�ມ້ນູຈະຖກືຕັງ້ຄ່າສ�າລບັແອບັພລເິຄຊນັທງັໝດົຢູ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດປບັແຕ່ງ
ປະເພດຂອງຂ�ມ້ນູທີ່ ຈະຊິງ້ສ�າລບັແຕ່ລະບນັຊໄີດນ້�າ. ບາງແອບັພລເິຄຊນັ ເຊັ່ ນ: ລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່  ແລະ Gmail ແມ່ນສາມາດຊິງ້ຂ�ມ້ນູຈາກ
ຫລາຍແອບັພລເິຄຊນັໄດ.້
ການຊິງ້ຂ�ມ້ນູແມ່ນເກດີຂຶນ້ສອງທາງສ�າລບັບາງບນັຊ ີແລະ ການປ່ຽນແປງທີ່ ເກດີຂຶນ້ກບັຂ�ມ້ນູທີ່ ຢູ່ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຖກືສາ້ງ
ຂຶນ້ຕ�່ ສ�າເນາົຂອງຂ�ມ້ນູທີ່ ຢູ່ໃນເວບັ. ບາງບນັຊຮີອງຮບັການຊິງ້ຂ�ມ້ນູແບບທາງດຽວເທົ່ ານັນ້ ແລະ ຂ�ມ້ນູທີ່ ຢູ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະ
ສາມາດອ່ານໄດຢ່້າງດຽວ.

 ການປ່ຽນແປງການຕັງ້ຄ່າການຊິງ້ຂ�ມ້ນູບນັຊີ

1. ຢູ່ໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່າບນັຊ,ີ ໃຫແ້ຕະທີ່ ປະເພດບນັຊ.ີ
2. ແຕະທີ່ ບນັຊໃີດໜຶ່ ງເພື່ ອປ່ຽນການຕັງ້ຄ່າການຊິງ້ຂ�ມ້ນູຂອງມນັ. ໜາ້ຈ�ການຊິງ້ຂ�ມ້ນູຈະເປດີຂຶນ້ມາ, ໂດຍສະແດງລາຍຊື່ ຂ�ມ້ນູທີ່

ບນັຊສີາມາດຊິງ້ໄດ.້
3. ເພື່ ອເປດີໃຫຊ້ິງ້ຂ�ມ້ນູບາງລາຍການ, ໃຫເ້ລື່ ອນສະວດິໄປທາງຂວາ . ເພື່ ອປດິການນ�າໃຊກ້ານຊິງ້ຂ�ມ້ນູອດັຕະໂນມດັ, 

ໃຫເ້ລື່ ອນສະວດິໄປທາງຊາ້ຍ 
. ເພື່ ອເປດີໃຫຊ້ິງ້ຂ�ມ້ນູບາງລາຍການ, ໃຫເ້ລື່ ອນສະວດິໄປທາງຂວາ 

.

 ການໃຊແ້ອບັພລເິຄຊນັອື່ ນໆ
 ການໃຊປ້ະຕທິນິ

ໃຊປ້ະຕທິນິເພື່ ອສາ້ງ ແລະ ຈດັການນດັໝາຍ ແລະ ການປະຊຸມ. ຂຶນ້ກບັການຕັງ້ຄ່າການຊິງ້ຂ�ມ້ນູ, ປະຕທິນິຢູ່ອຸປະກອນຈະສບືຕ�່ ຊິງ້
ຂ�ມ້ນູກບັປະຕທິນິຢູ່ເວບັນ�າ.
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 ການເປດີປະຕທິນິ

ແຕະ  > ປະຕທິນິ  ເພື່ ອເປດີແອບັພລເິຄຊນັ. ແຕະ  ເພື່ ອສະແດງມຸມມອງ ແລະ ຕວົເລອືກການຕັງ້ຄ່າຕ່າງໆ.

 ການສາ້ງນດັໝາຍ

1. ຢູ່ມຸມມອງປະຕທິນິໃດກ�ໄດ,້ ໃຫແ້ຕະທີ່   > ນດັໝາຍ, ເພື່ ອເລີ່ ມການເພີ່ ມນດັໝາຍ.
2. ຕັງ້ຊື່ ນດັໝາຍ, ສະຖານທີ່  ຫຼ ືລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່ .
• ຫາກມເີວລາສ�າລບັນດັໝາຍຂອງທ່ານນ�າ, ໃຫແ້ຕະວນັທເີລີ່ ມຕົນ້ ແລະ ວນັທສີິນ້ສຸດ.
• ຫາກມນັເປນັໂອກາດພເິສດ ເຊັ່ ນ: ວນັເກດີ ຫຼ ືເຫດການທີ່ ເກດີຂຶນ້ຫລາຍມື,້ ໃຫເ້ລື່ ອນສະວດິ ໝດົມື ້ໄປທາງຂວາ .
3. ຕັງ້ເວລາການແຈງ້ເຕອືນນດັໝາຍ, ເຊນີຄນົ, ລະບຸສ ີແລະ ເພີ່ ມບນັທກຶ ຫຼ ືໄຟລແ໌ນບທີ່ ຕອ້ງການ.
4. ຫລງັຈາກທີ່ ທ່ານໃສ່ຂ�ມ້ນູທງັໝດົສ�າລບັນດັໝາຍຂອງທ່ານແລວ້, ໃຫແ້ຕະ ບນັທກຶ.
 
 ການຕັງ້ຄ່າການແຈງ້ເຕອືນນດັໝາຍ

1. ຢູ່ມຸມມອງປະຕທິນິໃດກ�ໄດ,້ ໃຫແ້ຕະທີ່ ນດັໝາຍໃດໜຶ່ ງເພື່ ອເບິ່ ງລາຍລະອຽດຂອງມນັ.
2. ແຕະ 
. ຢູ່ມຸມມອງປະຕທິນິໃດກ�ໄດ,້ ໃຫແ້ຕະທີ່ ນດັໝາຍໃດໜຶ່ ງເພື່ ອເບິ່ ງລາຍລະອຽດຂອງມນັ.

 ເພື່ ອເລີ່ ມແກໄ້ຂນດັໝາຍ.
3. ແຕະທີ່ ພາກສ່ວນການແຈງ້ເຕອືນ  ) ເພື່ ອຕັງ້ການແຈງ້ເຕອືນສ�າລບັນດັໝາຍຂອງທ່ານ. 

ໝາຍເຫດ:
• ແຕະທີ່ ບ�່ ມກີານແຈງ້ເຕອືນເພື່ ອລບຶການແຈງ້ເຕອືນສ�າລບັນດັໝາຍຂອງທ່ານ.

4. ແຕະບນັທກຶເພື່ ອບນັທກຶການແກໄ້ຂຂອງທ່ານ.

 ການໃຊໂ້ມງປຸກ

ທ່ານສາມາດຕັງ້ໂມງປຸກໃໝ່ ຫຼ ືແກໄ້ຂໂມງປຸກທີ່ ມຢູ່ີກ່ອນແລວ້ໄດ.້

 ການເປດີໂມງປຸກ

ແຕະ  > ໂມງ  >  ເພື່ ອໃຊໂ້ມງປຸກຂອງທ່ານ. 

 ການເພີ່ ມໂມງປຸກ

1. ຢູ່ໜາ້ຈ�ລາຍຊື່ ໂມງປຸກ, ໃຫແ້ຕະທີ່   ເພື່ ອເພີ່ ມໂມງປຸກ.
2. ເພື່ ອຕັງ້ໂມງປຸກຂອງທ່ານ, ໃຫເ້ຮດັຕາມຂັນ້ຕອນຕ�່ ໄປນີ:້
• ຕັງ້ຊົ່ ວໂມງ ແລະ ນາທໂີດຍການເລື່ ອນຂຶນ້ລງົ ແລວ້ແຕະ ຕກົລງົ.
• ເພື່ ອຕັງ້ໃຫປຸ້ກຊ�າ້, ໃຫໝ້າຍໃສ່ກ່ອງຊ�າ້. ແຕະໜຶ່ ງ ຫຼ ືຫາຼຍກວ່າໜຶ່ ງຕວົເລອືກ.
• ເພື່ ອຕັງ້ຣງິໂທນ, ໃຫແ້ຕະທີ່   ແລວ້ເລອືກຕວົເລອືກໃດໜຶ່ ງ.
• ຫາກທ່ານຕອ້ງການອຸປະກອນໃຫສ້ັ່ ນເມື່ ອສຽງໂມງປຸກດງັ, ໃຫແ້ຕະທີ່ ປ່ອງໝາຍສັ່ ນເຕອືນ. 
• ເພື່ ອເພີ່ ມປາ້ຍກ�າກບັໃຫໂ້ມງປຸກ, ໃຫແ້ຕະທີ່  ປາ້ຍກ�າກບັ. ລະບຸປາ້ຍກ�າກບັທີ່ ຕອ້ງການແລວ້ແຕະ ຕກົລງົ.

ໝາຍເຫດ:
• ຕາມຄ່າເລີ່ ມຕົນ້, ໂມງປຸກຈະຖກືເປດີໃຊໂ້ດຍອດັຕະໂນມດັ.

 ຈກັຄດິໄລ່

Cat S41 ຂອງທ່ານມາພອ້ມກບັຈກັຄດິໄລ່ທີ່ ໃຊໄ້ດທ້ງັໂໝດມາດຕະຖານ ແລະ ໂໝດຂັນ້ສູງ.

 ການເປດີຈກັຄດິໄລ່

ແຕະທີ່   > ຈກັຄດິໄລ່  ເພື່ ອເປດີແອບັພລເິຄຊນັ.
• ມຸນອຸປະກອນຂອງທ່ານເປນັລວງນອນເພື່ ອເຂົາ້ເຖງິໂໝດຈກັຄດິໄລ່ຂັນ້ສູງ. 
• ໃຫກ້ວດເບິ່ ງວ່າເປດີໃຊກ້ານໝຸນອດັຕະໂນມດັແລວ້ (ເບິ່ ງທີ່ : ການຕັງ້ຄ່າການສະແດງຜນົ).
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 ການຈດັການອຸປະກອນ
ເພື່ ອຕັງ້ຄ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ໃຫແ້ຕະທີ່   > ການຕັງ້ຄ່າ .

 ການຕັງ້ຄ່າວນັທ ີແລະ ເວລາ
ເມື່ ອທ່ານເປດີອຸປະກອນຂອງທ່ານຂຶນ້ມາເປນັເທື່ ອທ�າອ,ິ ມນັຈະມຕີວົເລອືກໃຫອ້ບັເດດວນັທ ີແລະ ເວລາໂດຍອດັຕະໂນມດັ, 
ໂດຍໃຊເ້ວລາທີ່ ສະໜອງໃຫໂ້ດຍເຄອືຂ່າຍຂອງທ່ານ.

ໝາຍເຫດ:
• ທ່ານບ�່ ສາມາດຕັງ້ວນັທ,ີ ເວລາ ແລະ ເຂດເວລາເອງໄດຫ້າກທ່ານໃຊຕ້ວົເລອືກອດັຕະໂນມດັ.

ເພື່ ອປບັແຕ່ງວນັທ ີແລະ ເວລາດວ້ຍຕນົເອງ, ໃຫເ້ຮດັຕາມຂັນ້ຕອນຕ�່ ໄປນີ:້
1. ຢູ່ໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່າ, ໃຫແ້ຕະທີ່ ວນັທ ີແລະ ເວລາ.
2. ປ່ຽນການຕັງ້ວນັທ ີແລະ ເວລາໂດຍອດັຕະໂນມດັເປນັ ປດິ.
3. ເລື່ ອນສະວດິເຂດເວລາອດັຕະໂນມດັໄປທາງຊາ້ຍ 
. ປ່ຽນການຕັງ້ວນັທ ີແລະ ເວລາໂດຍອດັຕະໂນມດັເປນັ ປດິ.

.
4. ແຕະ ຕັງ້ວນັທ.ີ ຈາກນັນ້ພມິວນັທແີລວ້ແຕະ ຕກົລງົ ເມື່ ອຕັງ້ຄ່າສ�າເລດັແລວ້.
5. ແຕະ ຕັງ້ເວລາ. ໃນໜາ້ຈ�ຕັງ້ເວລາ, ໃຫແ້ຕະທີ່ ຊ່ອງຊົ່ ວໂມງ ແລະ ນາທ ີແລວ້ເລື່ ອນຂຶນ້ລງົເພື່ ອຕັງ້ເວລາ. 

ແຕະຕກົລງົເມື່ ອຕັງ້ແລວ້ໆ.
6. ແຕະເລອືກເຂດເວລາ ແລວ້ເລອືກເຂດເວລາຂອງທ່ານຈາກລາຍຊື່ . 
7. ເປດີນ�າໃຊ ້ຫຼ ືປດິການນ�າໃຊຟ້ງັຊນັຮູບແບບ 24 ຊົ່ ວໂມງເພື່ ອສະລບັລະຫວ່າງຮູບແບບ 24 ຊົ່ ວໂມງ ແລະ 12 ຊົ່ ວໂມງ.

 ການປບັແຕ່ງການສະແດງຜນົ

 ການປບັແຕ່ງຄວາມສະຫວ່າງຂອງໜາ້ຈ�

1. ໃນໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່າ, ໃຫແ້ຕະທີ່  ການສະແດງຜນົ > ລະດບັຄວາມສະຫວ່າງ.
2. ໃຫລ້າກຕວົເລື່ ອນໄປທາງຊາ້ຍເພື່ ອປບັໃຫໜ້າ້ຈ�ມດືລງົ ຫຼ ືທາງຂວາເພື່ ອເຮດັໃຫສ້ະຫວ່າງຂຶນ້.
3. ເມື່ ອທ່ານຍກົນິວ້ອອກຈາກຕວົເລື່ ອນແລວ້, ການຕັງ້ຄ່າຂອງທ່ານຈະຖກືບນັທກຶໄວໂ້ດຍອດັຕະໂນມດັ.

 ຄວາມສະຫວ່າງອດັຕະໂນມດັ 

ເພື່ ອປບັລະດບັຄວາມສະຫວ່າງໜາ້ຈ�ຂອງທ່ານໂດຍອດັຕະໂນມດັຕາມສະພາບແສງອອ້ມຂາ້ງທ່ານ, ໃຫໃ້ຊ ້
ຄວາມສະຫວ່າງອດັຕະໂນມດັ, ແຕະ  > ການຕັງ້ຄ່າ 
ເພື່ ອປບັລະດບັຄວາມສະຫວ່າງໜາ້ຈ�ຂອງທ່ານໂດຍອດັຕະໂນມດັຕາມສະພາບແສງອອ້ມຂາ້ງທ່ານ, ໃຫໃ້ຊ ້

 > ການສະແດງຜນົ > ເລື່ ອນສະວດິຄວາມສະຫວ່າງອດັຕະໂນມດັ
ໄປທາງຂວາ 
ຄວາມສະຫວ່າງອດັຕະໂນມດັ

. ທ່ານສາມາດປບັແຕ່ງລະດບັຄວາມສະຫວ່າງຂອງທ່ານ ໃນເວລາທີ່ ເປດີໃຊຄ້ວາມສະຫວ່າງອດັຕະໂນມດັໄດ.້

 ໝຸນໜາ້ຈ�ອດັຕະໂນມດັ

ແຕະ  ເມື່ ອໝຸນອຸປະກອນແລວ້ ແລະ ຕັງ້ໃຫມ້ນັໝຸນເນືອ້ຫາຂອງໜາ້ຈ�ແລວ້. ນີຈ້ະເຮດັໃຫໜ້າ້ຈ�ຂອງທ່ານໝຸນເມື່ ອທ່ານໝຸນ
ອຸປະກອນເປນັລວງນອນ ຫຼ ືລວງຕັງ້.

 ການຕັງ້ເວລາກ່ອນທີ່ ໜາ້ຈ�ຈະປດິເອງ

ຫາກອຸປະກອນຂອງທ່ານບ�່ ມກີານນ�າໃຊເ້ປນັໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ ງ, ໜາ້ຈ�ຈະປດິເອງເພື່ ອປະຢດັແບດັເຕຣີ.ີ ທ່ານສາມາດຕັງ້ເວລາກ່ອນທີ່

ຈະປດິໜາ້ຈ�ໄດໂ້ດຍການເຮດັຕາມຂັນ້ຕອນຕ�່ ໄປນີ.້
1. ໃນໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່າ, ໃຫແ້ຕະທີ່  ການສະແດງຜນົ > ການປດິໜາ້ຈ�.
2. ເລອືກໄລຍະເວລາທີ່ ທ່ານຕອ້ງການເປດີໜາ້ຈ�ປະໄວກ່້ອນທີ່ ຈະປດິເອງ.

 ການໃຊໂ້ໝດຖງົມື

ໜາ້ຈ�ແບບແຄບປາຊທິບິສາມາດປບັແຕ່ງເພື່ ອໃຊໃ້ນເວລາໃສ່ຖງົມໄືດ.້ ເມື່ ອເປດີໃຊໂ້ໝດຖງົມແືລວ້ ໜາ້ຈ�ຈະຕອບສະໜອງຕ�່ ສ�າຜດັໄດ ້
ໄວຂຶນ້ໃນເວລາທີ່ ໃສ່ຖງົມ.ື ປດິໂໝດນີໄ້ວຫ້າກບ�່ ໄດໃ້ສ່ຖງົມເືພື່ ອຫລກີເວັນ້ການເປດີໃຊໂ້ດຍບ�່ ຕັງ້ໃຈ.

 ເພື່ ອເປດີໃຊໂ້ໝດຖງົມ:ື

1. ໃນໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່າ, ໃຫແ້ຕະທີ່  ການສະແດງຜມົ > ໂໝດຖງົມ.ື
2. ເລື່ ອນສະວດິໂໝດຖງົມໄືປທາງຂວາ 
. ໃນໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່າ, ໃຫແ້ຕະທີ່  ການສະແດງຜມົ > ໂໝດຖງົມ.ື

.
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 ການໃຊໂ້ໝດໃຕນ້�າ້

Cat S41 ເປນັໂທລະສບັກນັນ�າ້, ສາມາດຢູ່ໃນນ�າ້ເລກິໄດສູ້ງສຸດ 2 ແມດັເປນັເວລາ 1 ຊົ່ ວໂມງ. ນອກຈາກນັນ້, ມນັຍງັສາມາດໃຊໃ້ນນ�າ້
ໄດໂ້ດຍເປດີໂໝດໃຕນ້�າ້ເຊິ່ ງຈະລອັກໜາ້ຈ�ໄວ ້ເຮດັໃຫທ່້ານສາມາດຖ່າຍຮູບໃຕນ້�າ້ໄດໂ້ດຍໃຊປຸ່້ມລະດບັສຽງ.

ເປດີເມນປຸູ່ມລດັໂດຍການເລື່ ອນລງົຈາກເທງິສຸດຂອງໜາ້ຈ�. ແຕະທີ່ ໄອຄອນໃຕນ້�າ້

ໂໝດນີຈ້ະເປດີແອບັກອ້ງໂດຍອດັຕະໂນມດັ. ໜາ້ຈ�ຈະຖກືລອັກເມື່ ອຢູ່ໃນໂໝດໃຕນ້�າ້, ຫາກຕອ້ງການອອກຈາກໂໝດນີ,້ ໃຫແ້ຕະທີ່

ໜາ້ຈ�ແລວ້ເລື່ ອນແຖບປດົລອັກ.

 ການຟງັຊນັແຕະສອງເທື່ ອເພື່ ອປຸກ

ເມື່ ອອຸປະກອນຂອງທ່ານປດິໜາ້ຈ�ຢູ່, ນອກຈາກການໃຊປຸ່້ມເປດີແລວ້ ທ່ານສາມາດກດົປຸ່ມໂຮມສອງເທື່ ອ
ຫຼ ືແຕະທີ່ ໜາ້ຈ�ສອງເທື່ ອເພື່ ອປຸກໜາ້ຈ�ໄດ.້
1. ຢູ່ໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່າ ໃຫແ້ຕະທີ່ ການສະແດງຜນົ > ແຕະປຸ່ມໂຮມ ຫຼ ືແຕະສອງເທື່ ອເພື່ ອປຸກ.
2. ເລື່ ອນສະວດິໄປທາງຂວາ 
. ຢູ່ໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່າ ໃຫແ້ຕະທີ່ ການສະແດງຜນົ > ແຕະປຸ່ມໂຮມ ຫຼ ືແຕະສອງເທື່ ອເພື່ ອປຸກ.

 ເພື່ ອເປດີໃຊຟ້ງັຊນັ.
 
 ການຕັງ້ຣງິໂທນອຸປະກອນ

 ການເປດີໃຊໂ້ໝດງຽບ

1. ກດົປຸ່ມ ເປດີ ຄາ້ງໄວ.້
2. ແຕະ 
. ກດົປຸ່ມ 

 ເພື່ ອເປດີໃຊໂ້ໝດງຽບ. ສຽງທງັໝດົຍກົເວັນ້ເສຍມເີດຍ ແລະ ສຽງໂມງປຸກຈະຖກືປດິໄວ.້

 ການປບັແຕ່ງລະດບັສຽງຣງິໂທນ

 ທ່ານສາມາດປບັລະດບັສຽງຣງິໂທນຈາກໜາ້ຈ�ຫຼກັ ຫຼ ືຈາກແອບັພລເິຄຊນັໃດກ�ໄດ ້(ຍກົເວັນ້ໃນລະຫວ່າງການໂທ ຫຼ ືໃນເວລາທີ່ ທ່ານ
ກ�າລງັຟງັເພງ ຫຼ ືເບິ່ ງວດິໂີອ). ກດົປຸ່ມລະດບັສຽງຂຶນ້/ລງົເພື່ ອປບັແຕ່ງລະດບັສຽງຣງິໂທນຕາມທີ່ ທ່ານຕອ້ງການ. ລະດບັສຽງຣງິໂທນ
ສາມາດປບັແຕ່ງໄດຢູ່້ໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່ານ�າ.
1. ຢູ່ໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່າ, ໃຫແ້ຕະທີ່ ສຽງ.
2. ໃນລະດບັສຽງໂທລະສບັ, ໃຫລ້າກຕວົເລື່ ອນໄປທີ່ ລະດບັສຽງ.

 ການປ່ຽນຣງິໂທນ

1. ໃນໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່າ, ໃຫແ້ຕະທີ່ ສຽງ.
2. ແຕະທີ່ ຣງິໂທນໂທລະສບັ.
3. ເລອືກຣງິໂທນທີ່ ທ່ານຕອ້ງການ. ຕວົຢ່າງສຽງຣງິໂທນຈະດງັຂຶນ້ເມື່ ອທ່ານເລອືກມນັ.
4. ແຕະ ຕກົລງົ.
 
 ການຕັງ້ອຸປະກອນໃຫສ້ັ່ ນເຕອືນເມື່ ອມສີາຍໂທເຂົາ້

ແຕະທີ່ ໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່າ, ແຕະສຽງ ແລວ້ເລື່ ອນສະວດິໃນຫວົຂ� ້ສັ່ ນເຕອືນເມື່ ອມສີາຍໂທເຂົາ້ ໄປທາງຂວາ .

ໝາຍເຫດ:
• ທ່ານສາມາດເປດີໃຊຄຸ້ນສມົບດັນີໄ້ດໂ້ດຍການກດົປຸ່ມ ປບັສຽງລງົ ນ�າ.

 ການຕັງ້ຄ່າປຸ່ມທີ່ ປບັແຕ່ງໄດ ້

ທ່ານສາມາດຕັງ້ປຸ່ມທີ່ ປບັແຕ່ງໄດເ້ພື່ ອເຮດັໜາ້ວຽກທີ່ ສ�າຄນັຕ່າງໆ ໄດໃ້ນບາງກ�ລະນທີີ່ ໜາ້ຈ�ຖກືລອັກຢູ່. ເບິ່ ງໜາ້ 1.
1. ໃນໜາ້ການຕັງ້ຄ່າ, ໃຫແ້ຕະທີ່ ປຸ່ມແບບປບັແຕ່ງໄດ.້
2. ເລອືກຟງັຊນັທີ່ ມໃີຫມ້ອບໝາຍປຸ່ມ.
• ກດົເພື່ ອເວົາ້: ເລື່ ອນສະວດິໂໝດ PTT ໄປທາງຂວາ .
• ເລອືກວທິກີານກປຸ່ົມ. 
• ກດົສັນ້ - ຫລາຍຕວົເລອືກ ຮວມທງັການເປດີໂປຣແກຣມທ່ອງເວບັຊອກຫາ Google, ເປດີໄຟສາຍ ຫຼ ືຈດັການສາຍໂທເຂົາ້
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• ກດົຄາ້ງໄວ ້- ຫລາຍຕວົເລອືກ ຮວມທງັການປຸກອຸປະກອນ, ການເປດີໂປຣແກຣມທ່ອງເວບັຊອກຫາ Google, ເປດີໄຟສາຍ ຫຼ ື
ຈດັການສາຍໂທເຂົາ້

• ແຕະ ຕກົລງົ ເພື່ ອຢນືຢນັ.
• ໂໝດໃຕນ້�າ້: ເລື່ ອນສະວດິໂໝດໃຕນ້�າ້ໄປທາງຂວາ .

ໝາຍເຫດ:
• ໃນໂໝດໃຕນ້�າ້, ຟງັຊນັໜາ້ຈ�ສ�າຜດັທງັໝດົຈະຖກືປດິໄວ ້ດັ່ ງນັນ້ທ່ານຈຶ່ ງບ�່ ສາມາດຮບັສາຍໂທເຂົາ້ໄດ.້ (ເບິ່ ງ ໜາ້ 26)

 ການຕັງ້ບ�ລກິານໂທລະສບັ

 ການເປດີໃຊເ້ດຕາໂຣມມງິ

1. ຢູ່ໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່າ, ໃຫແ້ຕະທີ່  ເພີ່ ມເຕມີ > ເຄອືຂ່າຍມຖື.ື
2. ເລື່ ອນສະວດິເດຕາໂຣມມງິໄປທາງຂວາ 
. ຢູ່ໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່າ, ໃຫແ້ຕະທີ່  ເພີ່ ມເຕມີ > ເຄອືຂ່າຍມຖື.ື

.

ໝາຍເຫດ:
• ຢ່າລມືວ່າການໃຊອ້ນິເຕເີນດັໃນຂະນະໂຣມມງິຢູ່ນັນ້ອາດເຮດັໃຫເ້ກດີຄ່າໃຊຈ່້າຍຂຶນ້ຈ�ານວນຫລາຍ. ໃຫກ້ວດສອບນ�າຜູໃ້ຫ ້

ບ�ລກິານເຄອືຂ່າຍຂອງທ່ານສ�າລບັຄ່າບ�ລກິານເດຕາໂຣມມງິ.

 ການປດິບ�ລກິານອນິເຕເີນດັ

ຢູ່ໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່າ, ໃຫແ້ຕະທີ່ ການນ�າໃຊອ້ນິເຕເີນດັ ແລວ້ເລື່ ອນສະວດິອນິເຕເີນດັມຖືໄືປທາງຊາ້ຍ .

 ການປກົປອ້ງອຸປະກອນ
 ການປກົປອ້ງອຸປະກອນດວ້ຍໜາ້ຈ�ລອັກ

ເພື່ ອຮກັສາຂ�ມ້ນູຢູ່ Cat S41 ຂອງທ່ານໃຫປ້ອດໄພຍິ່ ງຂຶນ້ ທ່ານສາມາດໃຊວ້ທິກີານລອັກໜາ້ຈ�ໃດໜຶ່ ງໄດ.້

ຢູ່ໜາ້ການຕັງ້ຄ່າ, ໃຫແ້ຕະທີ່ ໜາ້ຈ�ລອັກ ຫຼ ືແຕະທີ່  ຄວາມປອດໄພ > ໜາ້ຈ�ລອັກ.
1. ເລອືກວທິກີານລອັກໜາ້ຈ�ໃດໜຶ່ ງເພື່ ອປດົລອັກອຸປະກອນຂອງທ່ານ:
• ປດັ: ປດັໄອຄອນລອັກເພື່ ອປດົລອັກໜາ້ຈ�.
• ຮູບແບບ: ແຕມ້ຮູບແບບປດົລອັກທີ່ ຖກືຕອ້ງເພື່ ອປດົລອັກໜາ້ຈ�.
• ລະຫດັ PIN: ໃສ່ລະຫດັ PIN ເພື່ ອປດົລອັກໜາ້ຈ�.
• ລະຫດັຜ່ານ: ໃສ່ລະຫດັຜ່ານເພື່ ອປດົລອັກໜາ້ຈ�.
2. ເຮດັຕາມຂັນ້ຕອນຢູ່ໃນຈ�ເພື່ ອສ�າເລດັການເລອືກວທິກີານລອັກໜາ້ຈ�ຂອງທ່ານ.

 ການໃຊ ້NFC
NFC ເຮດັໃຫສ້າມາດແລກປ່ຽນຂ�ມ້ນູລະຫວ່າງອຸປະກອນທີ່ ມ ີNFC ສອງໜ່ວຍໄດ,້ ເມື່ ອອຸປະກອນທງັສອງແຕະກນັ ຫຼ ືຢູ່ຕດິກນັ.

 ການເປດີໃຊຟ້ງັຊນັ NFC

1. ໃນໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່າ, ໃຫແ້ຕະເພີ່ ມເຕມີ.
2. ເລື່ ອນສະວດິ NFC ໄປທາງຂວາ 
. ໃນໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່າ, ໃຫແ້ຕະເພີ່ ມເຕມີ.

. ຟງັຊນັ Android Beam ຈະຖກືເປດີໃຊໂ້ດຍອດັຕະໂນມດັ.

 ການສົ່ ງເນືອ້ຫາຜ່ານທາງ NFC

1. ເປດີນ�າໃຊຟ້ງັຊນັ NFC ແລະ Android Beam.
2. ເປດີເນືອ້ຫາທີ່ ທ່ານຕອ້ງການແບ່ງປນັ. ທ່ານສາມາດແບ່ງປນັເນືອ້ຫາເວບັໄຊ, ວດິໂີອ YouTube, ລາຍຊື່ ຜູຕ້ດິຕ�່  ແລະ ອື່ ນໆໄດ.້
3. ປິ່ ນຫລງັອຸປະກອນໃສ່ກນັແລວ້ແຕະທີ່ ໜາ້ຈ�ຂອງອຸປະກອນທ່ານ. ເຮດັຕາມຂັນ້ຕອນທີ່ ປາກດົຢູ່ແອບັພລເິຄຊນັ.
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 ການຈດັການແອບັພລເິຄຊນັ
 ການເບິ່ ງແອບັພລເິຄຊນັທີ່ ຕດິຕັງ້ແລວ້ (ແອບັ)

1. ຢູ່ໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່າ, ໃຫແ້ຕະແອບັ.
2. ໃນລາຍຊື່ ແອບັພລເິຄຊນັ, ທ່ານສາມາດເຮດັຂັນ້ຕອນຕ�່ ໄປນີໄ້ດ:້
• ແຕະ 
. ໃນລາຍຊື່ ແອບັພລເິຄຊນັ, ທ່ານສາມາດເຮດັຂັນ້ຕອນຕ�່ ໄປນີໄ້ດ:້

 ເພື່ ອຕັງ້ຄ່າແອບັ.
• ແຕະ  > ສະແດງລະບບົ ເພື່ ອສະແດງແອບັຂອງລະບບົ.
• ແຕະ  > ຣເີຊດັການຕັງ້ຄ່າແອບັ > ຣເີຊດັແອບັ ເພື່ ອຣເີຊດັການຕັງ້ຄ່າແອບັເປນັຄ່າເລີ່ ມຕົນ້.
• ແຕະທີ່ ແອບັພລເິຄຊນັໃດໜຶ່ ງເພື່ ອເບິ່ ງລາຍລະອຽດຂອງມນັໂດຍກງົ.

 ການລບຶແອບັພລເິຄຊນັທີ່ ຕດິຕັງ້ໄວອ້ອກ

1. ໃນໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່າ, ໃຫແ້ຕະທີ່ ແອບັ.
2. ແຕະໃສ່ແອບັພລເິຄຊນັໃດໜຶ່ ງແລວ້ແຕະ ຖອນການຕດິຕັງ້ > ຕກົລງົ ເພື່ ອຖອນການຕດິຕັງ້ແອບັພລເິຄຊນັນັນ້ອອກຈາກ

ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ໝາຍເຫດ:
• ທ່ານບ�່ ສາມາດລບຶແອບັພລເິຄຊນັທີ່ ມຕີດິຕັງ້ມາພອ້ມກບັເຄື່ ອງອອກໄດ.້

 ການຣເີຊດັອຸປະກອນ
 ການສ�າຮອງຂ�ມ້ນູການຕັງ້ຄ່າສ່ວນຕວົ
ການຕັງ້ຄ່າສ່ວນຕວົຂອງທ່ານສາມາດສ�າຮອງຂ�ມ້ນູໄປໃສ່ເຊບີເວ ີGoogle ດວ້ຍບນັຊ ີGoogle ໄດ.້ ຫາກທ່ານປ່ຽນອຸປະກອນ, 
ການຕັງ້ຄ່າທີ່ ສ�າຮອງໄວນ້ັນ້ຈະຖກືໂອນຍາ້ຍໄປໃສ່ອຸປະກອນໃໝ່ໃນເທື່ ອທ�າອດິທີ່ ເຂົາ້ສູ່ລະບບົຈາກບນັຊ ີGoogle ໃດໜຶ່ ງ.

1. ໃນໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່າ, ໃຫແ້ຕະທີ່  ສ�າຮອງຂ�ມ້ນູ ແລະ ຣເີຊດັ.
2. ແຕະ ສ�າຮອງຂ�ມ້ນູຂອງຂອ້ຍ. ເລື່ ອນສະວດິ ສ�າຮອງຂ�ມ້ນູຂອງຂອ້ຍ ໄປທາງຂວາ .
 
 ການກູຂ້�ມ້ນູໂຮງງານຄນືມາ

ຫາກທ່ານກູຂ້�ມ້ນູໂຮງງານຄນືມາ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຣເີຊດັຕວົເອງໄປໃຊກ້ານຕັງ້ຄ່າທີ່ ມາຈາກໂຮງງານ. ຂ�ມ້ນູສ່ວນຕວົທງັໝດົ
ຂອງທ່ານຈາກບ່ອນຈດັເກບັຂ�ມ້ນູອຸປະກອນພາຍໃນ, ຮວມທງັຂ�ມ້ນູບນັຊ,ີ ການຕັງ້ຄ່າລະບບົ ແລະ ແອບັພລເິຄຊນັ ພອ້ມທງັ
ແອບັພລເິຄຊນັໃດໆທີ່ ດາວໂຫລດມາຈະຖກືລບຶອອກ. ການຣເີຊດັອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະບ�່ ລບຶອບັເດດຊອບແວລະບບົໃດໆ ທີ່ ໄດ ້
ຖກືດາວໂຫລດມາແລວ້ ຫຼ ືໄຟລໃ໌ດກ�ຕາມທີ່ ຢູ່ microSD ກາດ ເຊັ່ ນ: ເພງ ຫຼ ືຮູບພາບອອກ.
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1. ຢູ່ໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່າ, ໃຫແ້ຕະທີ່  ສ�າຮອງຂ�ມ້ນູ ແລະຣເີຊດັ > ຣເີຊດັຂ�ມ້ນູໂຮງງານ.
2. ຈາກນັນ້ແຕະທີ່  ຣເີຊດັໂທລະສບັ ແລວ້ແຕະທີ່  ລບຶທຸກຢ່າງ. ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຣເີຊດັການຕັງ້ຄ່າຂອງມນັເປນັການຕັງ້ຄ່າຈາກ

ໂຮງງານດັງ້ເດມີ ແລວ້ຈາກນັນ້ຈະຣສີະຕາດຕວົເອງ.

 ຣເີຊດັຮາດແວ
ອຸປະກອນນີມ້ແີບດັເຕຣີພີາຍໃນ ແລະ ທ່ານບ�່ ສາມາດຣເີຊດັຮາດແວໄດໂ້ດຍການນ�າເອາົແບດັເຕຣີອີອກ. 
ຫາກທ່ານຕອ້ງການຣເີຊດັຮາດແວ, ໃຫເ້ຮດັຕາມຂັນ້ຕອນຕ�່ ໄປນີ.້ ກະລຸນາຮບັຊາບວ່າທ່ານອາດຈະຕອ້ງຣເີຊດັຮາດແວ ຫາກອຸປະກອນຂ
ອງທ່ານບ�່ ສາກໄຟເມື່ ອສຽບສາຍສາກໃສ່ປລກັໄຟ.

ກດົປຸ່ມຂຶນ້ ແລະ ປຸ່ມເປດີຄາ້ງໄວຈ້ນົກວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະປດິຕວົລງົ. ຫລງັຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານຖກືຣເີຊດັແລວ້, 
ມນັຈະຣສີະຕາດເອງໂດຍອດັຕະໂນມດັ.

 ການເບິ່ ງ E-LABEL
ເພື່ ອເບິ່ ງຂ�ມ້ນູລະບຽບໃນອຸປະກອນນີ,້ ໃຫເ້ຮດັຕາມຂັນ້ຕອນຕ�່ ໄປນີ:້
1. ຈາກໜາ້ຈ�ຫຼກັ, ໃຫແ້ຕະທີ່   > ການຕັງ້ຄ່າ 
ເພື່ ອເບິ່ ງຂ�ມ້ນູລະບຽບໃນອຸປະກອນນີ,້ ໃຫເ້ຮດັຕາມຂັນ້ຕອນຕ�່ ໄປນີ:້

.
2. ຢູ່ໜາ້ຈ�ການຕັງ້ຄ່າ, ໃຫແ້ຕະທີ່  ກ່ຽວກບັໂທລະສບັ > ຂ�ມ້ນູກດົລະບຽບ.
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 ພາກເສມີ
 ຄ�າເຕອືນ ແລະ ຂ�ຄ້ວນລະວງັ

ພາກສ່ວນນີມ້ເີນືອ້ຫາສ�າຄນັທກ່່ີຽວຂອ້ງກບັການ�າໃຊອຸ້ປະກອນນີ.້ ນອກຈາກນັນ້, ມນັຍງັມຂີ�ມ້ນູກ່ຽວກບັການໃຊອຸ້ປະກອນຢ່າງ
ປອດໄພນ�າ. ໃຫອ່້ານຂ�ມ້ນູນີຢ່້າງຖີ່ ຖວ້ນກ່ອນການນ�າໃຊອຸ້ປະກອນ.

 ກອບກນັນ�າ້

ຝາປດິ USB ແລະ ຫູຟງັຈະຕອ້ງປດິແໜນ້ດແີລວ້, ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າອຸປະກອນຈະກນັບ�່ ໃຫນ້�າ້ເຂົາ້ໄດ.້

 ອຸປະກອນໄຟຟາ້

ໃຫປ້ດິອຸປະກອນນີຫ້າກທ່ານຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ ບ�່ ອະນຸຍາດໃຫໃ້ຊອຸ້ປະກອນ. ຢ່າໃຊອຸ້ປະກອນຂອງທ່ານຫາກມນັຈະສາ້ງຄວາມ
ເສຍຫາຍ ຫຼ ືລບົກວນອຸປະກອນໄຟຟາ້ຕ່າງໆ.

 ອຸປະກອນທາງການແພດ

ປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບ ແລະ ຂ�ກ້�ານດົທີ່ ຕັງ້ໂດຍໂຮງໝ� ແລະ ສະຖານພະຍາບານຕ່າງໆ. ຢ່າໃຊອຸ້ປະກອນໃນເວລາທີ່ ບ�່ ອະນຸຍາດໃຫໃ້ຊ.້

ຜູຜ້ະລດິເຄື່ ອງກະຕຸນ້ໄຟຟາ້ຫວົໃຈ ແນະນ�າໃຫໃ້ຊອຸ້ປະກອນຢູ່ຫ່າງຢ່າງໜອ້ຍ 15 ຊງັຕແີມດັເພື່ ອປອ້ງກນັບ�່ ໃຫມ້ກີານລບົກວນກບັ
ເຄື່ ອງກະຕຸນ້ໄຟຟາ້ຫວົໃຈ. ຫາກທ່ານມເີຕື່ ອງກະຕຸນ້ໄຟຟາ້ຫວົໃຈ, ໃຫໃ້ຊອຸ້ປະກອນຄນົລະຟາກກບັເຄື່ ອງດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຢ່າໃສ່ອຸປະກອນ
ໃນກະເປາົໜາ້ຂອງທ່ານ.

 ສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ອາດລະເມດີໄດ ້

ໃຫປ້ດິອຸປະກອນໃນເຂດທີ່ ມສີະພາບແວດລອ້ມທີ່ ອາດກ�່ ໃຫເ້ກດີການລະເບດີໄດ ້ແລະ ປະຕບິດັຕາມປາ້ຍ ແລະ ຄ�າແນະນ�າທງັໝດົ. 
ພືນ້ທີ່ ທີ່ ອາດມສີະພາບແວດລອ້ມດັ່ ງກ່າວນັນ້ ຮວມເຖງິບ່ອນທີ່ ແນະນ�າໃຫມ້ອດຈກັລດົນ�າ. ການເຮດັໃຫເ້ກດີປະກາຍໄຟໃນພືນ້ທີ່

ດັ່ ງກ່າວອາດເຮດັໃຫເ້ກດີການລະເບດີ ຫຼ ືໄຟໄໝ ້ສົ່ ງຜນົໃຫບ້າດເຈບັ ຫຼ ືເສຍຊວີດິໄດ.້ ຢ່າເປດີອຸປະກອນໃນຈດຸຕື່ ມເຊືອ້ໄຟ ເຊັ່ ນ: 
ສະຖານບີ�ລກິານຕ່າງ. ປະຕບິດັຕາມຂ�ຫ້າ້ມໃນການປດິອຸປະກອນວທິະຍຸໃນຈດຸຕື່ ມເຊືອ້ໄຟ, ບ່ອນຈດັເກບັ ແລະ ພືນ້ທີ່ ການແຈກຢາຍ 
ຮວມທງັໂຮງງານເຄມຕ່ີາງໆ. ນອກຈາກນັນ້, ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຂ�ຫ້າ້ມໃນພືນ້ທີ່ ທີ່ ກ�າລງັມກີານລະເບດີນ�າ. ກ່ອນການນ�າໃຊອຸ້ປະກອນ
ຂອງທ່ານ, ໃຫລ້ະວງັພືນ້ທີ່ ທີ່ ອາດມສີະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເກດີການລະເບດີໄດງ່້າຍ, ແຕ່ບ�່ ສະເໝໄີປໝາຍໄວຊ້ດັເຈນ. ສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວ
ຮວມມສີະຖານທີ່ ໃຕພ້ືນ້ເຮອື, ສະຖານທີ່ ຂນົຍາ້ຍ ຫຼ ືສະຖານທີ່ ເກບັມຽ້ນເຄມ,ີ ແລະ ບ�ລເິວນທີ່ ມສີານເຄມ ີຫຼ ືອະນຸພາກ ເຊັ່ ນ: 
ເມດັຝຸ່ນ ຫຼ ືຜງົໂລຫະ. ໃຫຖ້າມຜູຜ້ະລດິລດົໃນການນ�າໃຊນ້�າ້ມນັເຊືອ້ເພງີເຫລວ (ເຊັ່ ນ: propane ຫຼ ືbutane) ວ່າອຸປະກອນນີສ້າມາດ
ໃຊໄ້ດຢ່້າງປອດໄພໃນບ�ລເິວນໃກຄ້ຽງຫຼບື�່ .

 ຄວາມປອດໄພໃນການຈະລາຈອນ

• ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຂ�ປ້ະຕບິດັໃນຂະນະທີ່ ໃຊອຸ້ປະກອນີ.້ ນອກຈາກນັນ້, ຫາກທ່ານຈ�າເປນັຕອ້ງໃຊອຸ້ປະກອນໃນ
ຂະນະທີ່ ກ�າລງັຂບັຂີ່ , ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຂ�ແ້ນະນ�າຕ�່ ໄປນີ:້

• ຕັງ້ໃຈຂບັຂີ່ . ຄວາມຮບັຜດິຊອບທ�າອດິແມ່ນຂບັຂີ່ ໃຫປ້ອດໄພ.

• ຢ່າລມົໂທລະສບັໃນຂະນະທີ່ ກ�າລງັຂບັຂີ່ . ໃຊອຸ້ປະກອນແຮນຟຣ.ີ

• ເພື່ ອໂທ ຫຼ ືຮບັສາຍ, ໃຫຈ້ອດລດົໄວຂ້າ້ງທາງກ່ອນການນ�າໃຊອຸ້ປະກອນ.

• ສນັຍານວທິະຍຸອາດມຜີນົກະທບົກບັລະບບົໄຟຟາ້ຂອງພາຫະນະທີ່ ມເີຄື່ ອງຈກັ. ສ�າລບັຂ�ມ້ນູເພີ່ ມເຕມີ, 
ໃຫປ້ກຶສານ�າຜູຜ້ະລດິພາຫະນະ.

• ໃນພາຫະນະທີ່ ມເີຄື່ ອງຈກັ, ຢ່າວ່າອຸປະກອນໄວເ້ທງິຖງົລມົນລິະໄພ ຫຼ ືພືນ້ທີ່ ປ່ອຍຖງົລມົນລິະໄພ.

• ຫາກຖງົລມົນລິະໄພເຮດັວຽກ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດໄດຮ້ບັແຮງກະແທກຢ່າງຮຸນແຮງເຮດັໃຫເ້ກດີການບາດເຈບັຮາ້ຍແຮງ.

• ຫາກເດນີທາງດວ້ຍຍນົ, ໃຫເ້ປດີໂໝດຢູ່ໃນຍນົໄວ.້ ການໃຊອຸ້ປະກອນໄຮສ້າຍໃນຍນົອາດເຮດັໃຫເ້ກດີອນັຕະລາຍຕ�່ ການ
ເຮດັວຽກຂອງຍນົ ແລະ ລບົກວນເຄອືຂ່າຍໂທລະສບັໄຮສ້າຍໄດ.້ ມນັອາດຖກືປະເມນີວ່າຜດິກດົໝາຍນ�າ.
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ສະພາບແວດລອ້ມການນ�າໃຊ ້

• ຢ່າໃຊ ້ຫຼ ືສາກອຸປະກອນນີໃ້ນບ່ອນທີ່ ມຝຸ່ີນ, ເປເິປືອ້ຍ ຫຼ ືບ່ອນທີ່ ມສີະໜາມແມ່ເຫລກັ. ບ�່ ດັ່ ງນັນ້, ມນັອາດຈະສົ່ ງຜນົໃຫເ້ກດີ

 

ວງົຈອນຜດິປກົກະຕໄິດ.້

• ອຸປະກອນປະຕບິດັຕາມຂ�ກ້�ານດົຄືນ້ວທິະຍຸເມື່ ອອຸປະກອນຢູ່ໃກກ້ບັຫູຂອງທ່ານ ຫຼ ືຢູ່ໄລຍະ 1 ຊງັຕແີມດັຈາກຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. 
ໃຫກ້ວດສອບວ່າອຸປະກອນເສມີຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ກອບຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຖງົໃສ່ນັນ້ບ�່ ມສ່ີວນປະກອບຂອງໂລຫະ. ໃຊອຸ້ປະກອນ

 

ໃຫຫ່້າງຈາກຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຊງັຕແີມດັເພື່ ອໃຫເ້ປນັໄປຕາມຂ�ກ້�ານດົທີ່ ລະບຸຂາ້ງເທງິ.

• ໃນກ�ລະນທີີ່ ມພີະຍຸແຮງພອ້ມກບັມຟີາ້ຜ່າ, ບ�່ ໃຫໃ້ຊອຸ້ປະກອນໃນຂະນະທີ່ ກ�າລງັສາກໄຟເພື່ ອປອ້ງກນັອນັຕະລາຍທີ່ ເກດີຈາກຟາ້ຜ່າ.

• ໃນເວລາລມົໂທລະສບັ, ຢ່າຈບັເສາົສນັຍານ. ການຈບັເສາົສນັຍານຈະມຜີນົກະທບົກບັຄຸນນະພາບການໂທ ແລະ ເຮດັໃຫໃ້ຊ ້

ແບດັເຕຣີຫຼີາຍຂຶນ້. ຜນົກ�ຄ,ື ໄລຍະເວລາການລມົໂທລະສບັ ແລະ ເວລາການສະແຕນບາຍຈະສັນ້ລງົ.

• ໃນຂະນະທີ່ ກ�າລງັໃຊອຸ້ປະກອນ, ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບທອ້ງຖິ່ ນ ພອ້ມທງັເຄາົລບົຄວາມເປນັສ່ວນຕວົ 
ແລະ ສດິທາງກດົໝາຍຂອງຄນົອື່ ນ.

• ຮກັສາອຸນຫະພູມສະພາບແວດລອ້ມໃຫຢູ່້ລະຫວ່າງ 0°C ຫາ 40°C ໃນຂະນະທີ່ ກ�າລງັສາກໄຟອຸປະກອນຢູ່. ຮກັສາອຸນຫະພູມ 

ສະພາບແວດລອ້ມຂອງຫອ້ງໃຫຢູ່້ລະຫວ່າງ –25°C ຫາ 50°C ສ�າລບັການໃຊອຸ້ປະກອນເມື່ ອບ�່ ໄດສ້າກໄຟ. 

ການປອ້ງກນັຄວາມເສຍຫາຍໃນການໄດຍ້ນິ

ການໃຊຫູ້ຟງັໃນລະດບັສຽງທີ່ ສູງອາດເຮດັໃຫຫູ້ຂອງທ່ານໄດຮ້ບັອນັຕະລາຍ. ເພື່ ອຫລຸດຄວາມສ່ຽງໃນການໄດຮ້ບັອນັຕະລາຍດັ່ ງກ່າວ, 
ໃຫຫ້ລຸດລະດບັສຽງຫູຟງັລງົທີ່ ລະດບັປອດໄພ ແລະ ສະບາຍຫູ.

ຄວາມປອດໄພຂອງເດກັນອ້ຍ

ປະຕບິດັຕາມຂ�ຄ້ວນລະວງັທງັໝດົຕ�່ ຄວາມປອດໄພຂອງເດກັນອ້ຍ. ການໃຫເ້ດກັນອ້ຍຫລິນ້ກບັອຸປະກອນນີ ້ຫລ ືອຸປະກອນເສມີ
 

ຂອງມນັ, ເຊິ່ ງອາດຮວມເຖງິພາກສ່ວນທີ່ ສາມາດຖອດອອກຈາກອຸປະກອນໄດນ້ັນ້ ອາດເປນັອນັຕະລາຍ ເນື່ ອງຈາກມນັມອີນັຕະລາຍ
 

ທີ່ ເກດີຂຶນ້ໄດຈ້າກການກນື. ໃຫເ້ກບັອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນເສມີຕ່າງໆໄວໃ້ຫຫ່້າງຈາກເດກັນອ້ຍ.

ອຸປະກອນເສມີ

ເລອືກໃຊແ້ບດັເຕຣີ,ີ ຕວົສາກ ແລະ ອຸປະກອນເສມີທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸມດັໃຫໃ້ຊກ້ບັຮຸ່ນນີໂ້ດຍຜູຜ້ະລດິອຸປະກອນເທົ່ ານັນ້. ການໃຊຕ້ວົສາກ
 

ປະເພດອື່ ນ ຫຼ ືອຸປະກອນເສມີອື່ ນອາດເຮດັໃຫກ້ານຮບັປະກນັອຸປະກອນໝດົລງົ, ອາດລະເມດີກດົ ຫຼ ືກດົໝາຍທອ້ງຖິ່ ນ ແລະອາດເປນັ
 

ອນັຕະລາຍໄດ.້ ກະລຸນາຕດິຕ�່ ຜູຈ້ດັຈ�າໜ່າຍອຸປະກອນຂອງທ່ານສ�າລບັຂ�ມ້ນູກ່ຽວກບັແບດັເຕຣີ,ີ ຕວົສາກ ແລະ ອຸປະກອນເສມີທີ່ ໄດ ້
 

ຮບັການອະນຸມດັ.

ແບດັເຕຣີ ີແລະ ຕວົສາກ

• ຖອດສາຍສາກອອກຈາກປລກັໄຟ ແລະ ອອກຈາກອຸປະກອນເມື່ ອບ�່ ໄດໃ້ຊແ້ລວ້.

• ແບດັເຕຣີສີາມາດສາກໄດ ້ແລະ ປດົປ່ອຍການສາກໄດຫ້ລາຍຮອ້ຍເທື່ ອກ່ອນທີ່ ມນັຈະເສື່ ອມສະພາບ.

• ໃຫໃ້ຊໄ້ຟ AC ທີ່ ລະບຸຕາມຂ�ກ້�ານດົຂອງຕວົສາກ. ກະແສພະລງັງານໄຟຟາ້ທີ່ ບ�່ ເຫມາະສມົອາດເຮດັໃຫເ້ກດີໄຟໄຫມ ້ຫລ ືອຸປະກອນ
 

ສາກຜດິປກົກະຕໄິດ.້

• ຫາກແບດັເຕຣີມີສີານເຄມຮີົ່ ວໄຫລອອກມາ, ຢ່າໃຫສ້ານເຫລົ່ ານັນ້ຖກືຜວິໜງັ ຫຼ ືຕາ. ຫາກສານດັ່ ງກ່າວສ�າຜດັຖກືຜວິໜງັ ຫຼ ື
ກະເດນັໃສ່ຕາ, ໃຫລ້າ້ງອອກດວ້ຍນ�າ້ສະອາດໃນທນັທ ີແລະ ປກຶສາກບັແພດ.

• ຫາກມກີານເສື່ ອມສະພາບຂອງແບດັເຕຣີ,ີ ການປ່ຽນສ ີຫຼ ືຄວາມຮອ້ນທີ່ ຜດິປກົກະຕໃິນຂະນະທີ່ ກ�າລງັສາກໄຟ, ໃຫຢຸ້ດໃຊ ້
 

ອຸປະກອນໃນທນັທ.ີ ບ�່ ດັ່ ງນັນ້ແລວ້, ມນັອາດເຮດັໃຫແ້ບດັເຕຣີຮີົ່ ວ, ຮອ້ນເກນີໄປ, ລະເບດີ ຫຼ ືໄໝໄ້ດ.້

• ຫາກສາຍ USB ເສຍຫາຍ (ເຊັ່ ນ: ສາຍຂາດ) ຫຼ ືຫວົສຽບຫລວມ, ໃຫຢຸ້ດໃຊສ້າຍສາກນັນ້ທນັທ.ີ ບ�່ ດັ່ ງນັນ້ແລວ້, ມນັອາດເຮດັ
 

ໃຫເ້ກດີໄຟຊອັດ, ຕວົສາກລດັວງົຈອນ ຫຼ ືໄຟໄໝໄ້ດ.້
 
• ຢ່າທ�າລາຍອຸປະກອນນີໂ້ດຍການຈດູໄຟ ເນື່ ອງຈາກມນັອາດລະເບດີໄດ.້ ແບດັເຕຣີອີາດລະເບດີໄດຫ້າກມຄີວາມເສຍຫາຍ.
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• ຢ່າດດັແປງ ຫຼ ືຜະລດິອຸປະກອນຊ�າ້; ພະຍາຍາມແຊກວດັຖຸແປກປອມໃສ່ໃນອຸປະກອນ, ຈຸ່ ມ ຫຼ ືປ່ອຍອຸປະກອນໄວໃ້ນນ�າ້ ຫຼ ື
ຂອງແຫລວອື່ ນ; ວາງອຸປະກອນໄວໃ້ສ່ໄຟ, ລະເບດີ ຫຼ ືສິ່ ງອນັຕະລາຍອື່ ນໆ.

• ຫລກີເວັນ້ການເຮດັອຸປະກອນຕກົ. ຫາກເຮດັອຸປະກອນຕກົ, ໂດຍສະເພາະຕກົໃສ່ພືນ້ແຂງັ ແລະ 
ທ່ານສງັເກດເຫນັຄວາມເສຍຫາຍ, ໃຫນ້�າມນັໄປສູນບ�ລກິານທີ່ ຜ່ານການຮບັຮອງເພື່ ອກວດສອບ. ການນ�າໃຊທ້ີ່ ບ�່ ເຫມາະສມົ

 

ອາດຈະສົ່ ງຜນົໃຫເ້ກດີໄຟໄຫມ,້ ລະເບດີ ຫຼ ືອນັຕະລາຍອື່ ນໆໄດ.້

• ໃຫຖ້ິມ້ອຸປະກອນທີ່ ໃຊແ້ລວ້ນັນ້ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັລະບຽບການພາຍໃນທອ້ງຖິ່ ນຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ.

• ອຸປະກອນຄວນເຊື່ ອມຕ�່ ກບັຜະລດິຕະພນັທີ່ ມໂີລໂກ ້USB-IF ຫຼ ືຜ່ານໂຄງການໃຊຮ່້ວມກນັໄດກ້ບັ USB-IF ເທົ່ ານັນ້.

• ໃນເວລາສາກ, ໃຫກ້ວດສອບວ່າມກີານສຽບຕວົສາກໃສ່ປລກັໄຟ AC ທີ່ ໃກກ້ບັອຸປະກອນແລວ້. ຕວົສາກຈະຕອ້ງເຂົາ້ເຖງິໄດງ່້າຍ. 

• ສາຍໄຟ USB ຈະຖວ່ືາເປນັອຸປະກອນແຍກກນັກບັໝ�ສ້າກ.

• ລະດບັໄຟສົ່ ງອອກຂອງຕວົສາກແມ່ນ 5V ~ 8V:2A / 8.5V~10V: 1.7A / 10.5V~12V 1.5A.

ຄ�າເຕອືນ - ມຄີວາມສ່ຽງໃນການລະເບດີຫາກໃຊແ້ບດັເຕຣີຜີດິປະເພດ. ໃຫທ້�າລາຍແບດັເຕຣີຕີາມຄ�າແນະນ�າ 

ເທົ່ ານັນ້.

ການທ�າຄວາມສະອາດ ແລະ ການບ�າລຸງຮກັສາ

• ຕວົສາກແມ່ນບ�່ ກນັນ�າ້. ໃຫເ້ກບັຮກັສາມນັໃຫແ້ຫງ້ສະເໝ.ີ ປອ້ງກນັອຸປະກອນເຄື່ ອງສາກບ�່ ໃຫຖ້ກືນ ້�າ ຫຼ ືອາຍນ�າ້. ຢ່າຈບັຕວົສາກ

 

ດວ້ຍມທືີ່ ປຽກ, ບ�່ ດັ່ ງນັນ້ມນັອາດລດັວງົຈອນ, ເຮດັໃຫອຸ້ປະກອນເຮດັວຽກຜດິ ແລະ ອາດເຮດັໃຫໄ້ຟຊອັດທ່ານໄດ.້

• ຢ່າວາງອຸປະກອນ ແລະ ຕວົສາກຂອງທ່ານໄວບ່້ອນທີ່ ອາດໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍຈາກການກະທບົ. ບ�່ ດັ່ ງນັນ້ແລວ້, ມນັອາດເຮດັ
 

ໃຫແ້ບດັເຕຣີຮີົ່ ວໄຫລ, ອຸປະກອນເຮດັວຽກຜດິພາດ, ຮອ້ນເກນີໄປ, ໄຟໄໝ ້ຫຼ ືລະເບດີໄດ.້

• ຢ່າວາງອຸປະກອນຈດັເກບັຂ�ມ້ນູແມ່ເຫລກັ ເຊັ່ ນ: ກາດແມ່ເຫລກັ ແລະ ຟລອັບປດີສິໄວໃ້ກອຸ້ປະກອນ.

• ລງັສຈີາກອຸປະກອນອາດລບຶຂ�ມ້ນູທີ່ ບນັທກຶໄວໃ້ນພວກມນັອອກ.

• ຢ່າວາງອຸປະກອນນີ ້ແລະ ຕວົສາກໄວໃ້ນບ່ອນທີ່ ຮອ້ນ ຫຼ ືເຢນັຈນົເກນີໄປ. ບ�່ ດັ່ ງນັນ້, ມນັອາດເຮດັວຽກຜດິພາດ ແລະ ອາດເກດີ

 

ໄຟໄໝ ້ຫຼ ືລະເບດີໄດ.້ ເມື່ ອອຸນຫະພູມໃນຫອ້ງຕ�່ າກວ່າ 0°C, ປະສດິທພິາບຂອງແບດັເຕຣີຈີະຫລຸດລງົ.

• ຢ່າວາງວດັຖຸໂລຫະທີ່ ມຄີມົ ເຊັ່ ນ: ເຂມັໄວໃ້ກກ້ບັຫູຟງັ. ຫູຟງັອາດດູດເອາົວດັຖຸເຫລົ່ ານີ ້ແລະ ເຮດັໃຫທ່້ານບາດເຈບັໄດ.້

• ກ່ອນການທ�າຄວາມສະອາດອຸປະກອນ, ໃຫປ້ດິມນັກ່ອນ ແລວ້ຖອດສາຍສາກອອກນ�າ.

• ຢ່າໃຊສ້ານທ�າຄວາມສະອາດທາງເຄມ,ີ ແປງ້ ຫຼ ືເຄມພີນັອື່ ນໆ (ເຊັ່ ນ: ເຫລົາ້ ແລະ ເບນເຊນ) ເພື່ ອທ�າຄວາມສະອາດອຸປະກອນ 
ແລະ ສາຍສາກ. ບ�່ ດັ່ ງນັນ້ແລວ້, ສ່ວນຕ່າງໆຂອງອຸປະກອນອາດເສຍຫາຍ ຫຼ ືກ�່ ໃຫເ້ກດີໄຟໄໝໄ້ດ.້ ອຸປະກອນນີສ້າມາດທ�າ

 

ຄວາມສະອາດໂດຍໃຊຜ້າ້ກນັໄຟຟາ້ສະຖດິທີ່ ອ່ອນໆໄດ.້

• ຢ່າແຍກອຸປະກອນ ແລະ ຊິນ້ສ່ວນຕ່າງໆອອ. ບ�່ ດັ່ ງນັນ້, ຈະບ�່ ໄດຮ້ບັການປະກນັຄຸນນະພາບສນິຄາ້ ສ�າລບັອຸປະກອນ ແລະ 
ອຸປະກອນເສມີຕ່າງໆ ແລະ ຜູຜ້ະລດິຈະບ�່ ຮບັຜດິຊອບຈ່າຍສ�າລບັການເສຍຫາຍນັນ້.

• ຫາກໜາ້ຈ�ອຸປະກອນເສຍຫາຍຈາກການກະທບົກບັວດັຖຸແຂງັ, ຢ່າຈບັ ຫຼ ືນ�າຊິນ້ສ່ວນທີ່ ແຕກນັນ້ອອກ. ໃນກ�ລະນນີີ,້ ໃຫຢຸ້ດໃຊ ້
 

ອຸປະກອນໃນທນັທ ີແລວ້ຕດິຕ�່ ສູນບ�ລກິານທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ.

ການໃຊກ້ບັເຄື່ ອງຊ່ວຍຟງັ (HAC)

ກດົລະບຽບສ�າລບັອຸປະກອນໄຮສ້າຍ

ອຸປະກອນນີຖ້ກືທດົສອບ ແລະ ຈດັອນັດບັສ�າລບັການໃຊຮ່້ວມກບັເຄື່ ອງຊ່ວຍຟງັ ພອ້ມເທກັໂນໂລຢໄີຮສ້າຍບາງຢ່າງທີ່ ມນັໃຊນ້�າແລວ້. 
ຢ່າງໃດກ�ຕາມ, ອາດມເີທກັໂນໂລຢທີີ່ ໃໝ່ກວ່າທີ່ ໃຊໃ້ນອຸປະກອນທີ່ ອາດບ�່ ຜ່ານການທດົສອບສ�າລບັການໃຊຮ່້ວມກບັເຄື່ ອງຊ່ວຍຟງັເທື່ ອ. 
ມນັສ�າຄນັຫລາຍໃນການລອງໃຊຄຸ້ນສມົບດັຕ່າງໆໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫເ້ຂົາ້ໃຈຖີ່ ຖວ້ນ ແລະ ໃນບ່ອນຕ່າງກນັໃນຂະນະທີ່ ໃຊເ້ຄື່ ອງ
ຊ່ວຍຟງັ ເພື່ ອເບິ່ ງວ່າມກີານລບົກວນບ�່ . ໃຫປ້ກຶສາຜູໃ້ຫບ້�ລກິານຂອງທ່ານ ຫຼ ືຜູຜ້ະລດິອຸປະກອນສ�າລບັການໃຊຮ່້ວມກບັເຄື່ ອງຊ່ວຍຟງັ. 
ຫາກທ່ານມຄີ�າຖາມກ່ຽວກບັການສົ່ ງຄນື ຫຼ ືການປ່ຽນ, ໃຫຕ້ດິຕ�່ ຜູໃ້ຫບ້�ລກິານ ຫຼ ືຮາ້ນຂາຍໂທລະສບັຂອງທ່ານ.
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• ຄະນະກ�າມະການສື່ ສານແຫ່ງສະຫະລດັ (FCC) ໄດຖ້ກືສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ ຕອ້ງການໃຫອຸ້ປະກອນໂທລະສບັມຖືໄືຮສ້າຍດຈິຕິອນ 
ໃຫສ້າມາດເຂົາ້ກບັເຄື່ ອງຊ່ວຍຫູຟງັ ແລະອຸປະກອນຊ່ວຍຟງັອື່ ນໆໄດ.້

• ອຸດສາຫະກ�າໂທລະສບັໄຮສ້າຍໄດພ້ດັທະນາລະບບົການໃຫຄ້ະແນນເພື່ ອຊ່ວຍຜູໃ້ຊອຸ້ປະກອນຊ່ວຍຟງັ, ການກວດສອບຄວາມເຂົາ້
ກນັໄດຂ້ອງອຸປະກອນມຖືກືບັອຸປະກອນຊ່ວຍຟງັ. 

• ການໃຫຄ້ະແນນຕ່າງໆແມ່ນບ�່ ມກີານຮບັປະກນັ. ຜນົອາດແຕກຕ່າງກນັໄປຂຶນ້ກບັອຸປະກອນການຟງັຂອງຜູໃ້ຊ ້ແລະ ການສູນເສຍ
 

ການໄດຍ້ນິ. ຫາກອຸປະກອນການຟງັຂອງຜູໃ້ຊອ່້ອນໄຫວຕ�່ ການລບົກວນ, ຜູໃ້ຊອ້າດບ�່ ສາມາດໃຊອຸ້ປະກອນໂທລະສບັທີ່ ໄດຮ້ບັ
 

ການໃຫຄ້ະແນນຢ່າງສມົບູນໄດ.້ ການທດົສອບອຸປະກອນມຖືດືວ້ຍອຸປະກອນຊ່ວຍຟງັເປນັວທິທີີ່ ດທີີ່ ສຸດໃນການປະເມນີວ່າມນັ
 

ເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການສ່ວນຕວົຂອງຜູໃ້ຊຫຼ້ບື�່ .

• FCC ໄດອ້ອກກດົ HAC ສ�າລບັໂທລະສບັໄຮສ້າຍດຈິຕິອນ. ກດົເຫລົ່ ານີຕ້ອ້ງການອຸປະກອນບາງຢ່າງໃຫຜ່້ານການກວດສອບ ແລະ 
ຈດັອນັດບັພາຍໃຕມ້າດຕະຖານການເຂົາ້ກນັໄດຂ້ອງເຄື່ ອງຊ່ວຍໄດຍ້ນິ American National Standard Institute (ANSI) C63. 
19-201. ມາດຕະຖານ ANSI ສ�າລບັການເຂົາ້ກນັໄດຂ້ອງເຄື່ ອງຊ່ວຍໄດຍ້ນິມກີານໃຫຄ້ະແນນອນັດບັສອງປະເພດ:

• ອນັດບັ M: ໂທລະສບັທີ່ ໄດຮ້ບັອນັດບັ M3 ຫຼ ືM4 ແມ່ນກງົຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງ FCC ແລະ ສາ້ງການລບົກວນໜອ້ຍຕ�່  

ອຸປະກອນຊ່ວຍໃນການໄດຍ້ນິຫລາຍກວ່າອຸປະກອນທີ່ ບ�່ ແມ່ນ M3 ຫຼ ືM4. M4 ແມ່ນດກີວ່າ/ສູງກວ່າສອງການຈດັອນັດບັ.

• ອນັດບັ T: ໂທລະສບັທີ່ ໄດຮ້ບັການຈດັອນັດບັເປນັ T3 ຫຼ ືT4 ແມ່ນກງົຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງ FCC ແລະ ອາດເຮດັວຽກໄດດ້ ີ
ກວ່າກບັອຸປະກອນຊ່ວຍໃນການໄດຍນິຂອງ telecoil (“T Switch” ຫຼ ື“Telephone Switch”) ຫລາຍກວ່າໂທລະສບັທີ່ ບ�່ ຜ່ານ. 

 

T4 ແມ່ນດກີວ່າ/ສູງກວ່າສອງການຈດັອນັດບັ. (ໝາຍເຫດ: ບ�່ ແມ່ນອຸປະກອນການຊ່ວຍໄດຍ້ນິທງັໝດົຈະມ ີtelecoils ມານ�າ.)

  • ການຈດັອນັດບັ M ແລະ T ສ�າລບັອຸປະກອນນີ ້(FCC ID: ZL5S41), M3 ແລະ T4.
  • ການຈດັອບັດບັ M ແລະ T ທີ່ ທດົສອບແລວ້ສ�າລບັອຸປະກອນນີ ້(FCC ID: ZL5S41A), M3 ແລະ T4.

ການໂທສຸກເສນີ

ອຸປະກອນນີສ້າມາດໃຊໂ້ທສຸກເສນີໃນພືນ້ທີ່ ບ�ລກິານໄດ.້ ຢ່າງໃດກ�ຕາມ, ບ�່ ສາມາດຮບັປະກນັໄດວ່້າຈະມກີານເຊື່ ອມຕ�່ ໄດໃ້ນທຸກ

 

ເງ ື່ອນໄຂ. ບ�່ ຄວນອງີອາໄສອຸປະກອນພຽງຢ່າງດຽວເພື່ ອການຕດິຕ�່ ທີ່ ສ�າຄນັ.

ຖະແຫລງການ FCC

• ອຸປະກອນນີປ້ະຕບິດັຕາມພາກ 15 ຂອງກດົ FCC. ການເຮດັວຽກແມ່ນເປນັໄປຕາມສອງເງ ື່ອນໄຂ: (1) ອຸປະກອນນີອ້າດຈະບ�່  

ເຮດັໃຫເ້ກດີການແຊກແຊງເປນັອນັຕະລາຍ, ແລະ (2) ອຸປະກອນນີຕ້ອ້ງຍອມຮບັການແຊກແຊງທີ່ ໄດຮ້ບັ ຮວມທງັການແຊກແຊງ
ທີ່ ອາດຈະເຮດັໃຫເ້ກດີການດ�າເນນີງານທີ່ ບ�່ ຕອ້ງການ.

• ເສາົສນັຍານທີ່ ໃຊສ້�າລບັການສົ່ ງຂ�ມ້ນູນີຈ້ະຕອ້ງບ�່ ຢູ່ຮ່ວມ ຫຼ ືເຮດັວຽກຮ່ວມກບັເສາົສນັຍານ ຫຼ ືຕວົສົ່ ງສນັຍານອື່ ນ.

ໝາຍເຫດ: 
• ການເລອືກລະຫດັປະເທດສ�າລບັຮຸ່ນ non-US ແມ່ນບ�່ ສາມາດໃຊໄ້ດໃ້ນຮຸ່ນ US ທງັໝດົ. ຕາມກດົລະບຽບ FCC, ຜະລດິຕະພນັ 

WiFi ທງັໝດົທີ່ ເຮດັການຕະຫລາດໃນສະຫະລດັອາເມລກິາຈະຕອ້ງຖກືຕັງ້ໃຫເ້ຮດັວຽກໃນຊ່ອງສນັຍານສະຫະລດັອາເມລກິາ
 

ເທົ່ ານັນ້.
• ອຸປະກອນໄດຮ້ບັການທດົສອບ ແລະ ພບົວ່າເປນັໄປຕາມຂ�ຈ້�າກດັສ�າລບັອຸປະກອນດຈິຕິອນ Class B, ຕາມພາກ 15 ຂອງກດົ 

FCC. ຂ�ຈ້�າກດັເຫລົ່ ານີແ້ມ່ນຖກືອອກແບບມາເພື່ ອສະໜອງການປກົປອ້ງທີ່ ເໝາະສມົຕ�່ ການລບົກວນທີ່ ເປນັອນັຕະລາຍໃນ

 

ການຕດິຕັງ້ໃນຊຸມຊນົ. ອຸປະກອນນີສ້າ້ງ, ໃຊ ້ແລະ ສາມາດກ�ລງັສພີະລງັງານຄືນ້ວທິະຍຸ ແລະ ຫາກບ�່ ໄດຕ້ດິຕັງ້ ແລະ ໃຊຕ້າມ

 

ຄ�າແນະນ�າແລວ້, ມນັອາດສາ້ງການລບົກວນທີ່ ເປນັອນັຕະລາຍຕ�່ ການສື່ ສານວທິະຍຸໄດ.້ ຢ່າງໃດກ�ຕາມ, ບ�່ ມກີານຮບັປະກນັວ່າ

 

ການລບົກວນນັນ້ຈະບ�່ ເກດີຂຶນ້ໃນລະຫວ່າງການຕດິຕັງ້. ຫາກອຸປະກອນນີສ້າ້ງການລບົກວນທີ່ ເປນັອນັຕະລາຍຕ�່ ເຄື່ ອງຮບັວທິະຍຸ 
ຫລ ືໂທລະທດັ, ເຊິ່ ງສາມາດກວດສອບໄດໂ້ດຍການປດິ ແລະ ເປດີອຸປະກອນ, ທ່ານຈະຕອ້ງລອງແກໄ້ຂການລບົກວນດວ້ຍ

 

ຂັນ້ຕອນຕ�່ ໄປນີ:້
• ປ່ຽນທດິທາງ ຫລ ືວາງເສາົສນັຍານຮບັໄວບ່້ອນໃໝ່.
• ເພີ່ ມຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງອຸປະກອນ ແລະ ຕວົຮບັສນັຍານ.
• ເຊື່ ອມຕ�່ ອຸປະກອນຫາປລກັໄຟຜ່ານວງົຈອນໃດໜຶ່ ງທີ່ ເປນັຄນົລະອນັກບັທີ່ ໃຊນ້�າຕວົຮບັ.
• ປກຶສາຜູຈ້�າໜ່າຍຂອງທ່ານ ຫລ ືຊ່າງວທິະຍຸ/ໂທລະທດັສ�າລບັການຊ່ວຍເຫລອື.
• ການປ່ຽນແປງ ຫລ ືການດດັແປງທີ່ ບ�່ ໄດຮ້ບັອະນຸມດັຈາກພາກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບອາດເຮດັໃຫກ້ານນ�າໃຊອຸ້ປະກອນຂອງທ່ານ

 

ສິນ້ສຸດລງົໄດ.້
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 ຖະແຫລງການຄານາດາອຸດສາຫະກ�າ
ອຸປະກອນນີປ້ະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານ RSS ຍກົເວັນ້ໃບອະນຸຍາດຂອງຄານາດາອຸດສາຫະກ�າ. ການເຮດັວຽກແມ່ນເປນັໄປຕາມສອງ
ເງ ື່ອນໄຂຕ�່ ໄປນີ:້
1. ອຸປະກອນຈະຕອ້ງບ�່ ສາ້ງການລບົກວນ ແລະ
2. ອຸປະກອນຈະຕອ້ງຮບັການລບົກວນໃດໆກ�ຕາມ ຮວມທງັການລບົກຮວນທີ່ ອາດກ�່ ໃຫເ້ກດີການເຮດັວຽກທີ່ ບ�່ ພງຶປະສງົຂອງ

ອຸປະກອນນ�າ.

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.

• ເຄື່ ອງມດືຈິຕິອນ Class B ນີເ້ປນັໄປຕາມ Canadian ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

• ອຸປະກອນສາມາດຕດັການສົ່ ງສນັຍານໂດຍອດັຕະໂນມດັໄດໃ້ນກ�ລະນທີີ່ ບ�່ ມຂີ�ມ້ນູໃຫສ້ົ່ ງສນັຍານ ຫຼ ືເຮດັວຽກລົມ້ເຫລວ. 
ກະລຸນາຮບັຊາບວ່ານີບ້�່ ແມ່ນເພື່ ອປອ້ງກນັການສົ່ ງສນັຍານຂອງການຄວບຄຸມ ຫຼ ືການສົ່ ງສນັຍານຂ�ມ້ນູ ຫຼ ືການໃຊລ້ະຫດັຊ�າ້ໆ 
ທີ່ ຕອ້ງໃຊໂ້ດຍເທກັໂນໂລຢ.ີ

• ສ�າລບັການເຮດັວຽກໃນຄືນ້ 5150–5250 MHz, ອຸປະກອນແມ່ນສ�າລບັໃຊໃ້ນຮົ່ ມເທົ່ ານັນ້ເພື່ ອຫລຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການລບົກວນ
ທີ່ ເປນັອນັຕະລາຍຕ�່ ລະບບົດາວທຽມມຖືແືບບຊ່ອງຮ່ວມກນັ.

 ຖະແຫລງການການສ�າຜດັລງັສ:ີ

ຜະລດິຕະພນັປະຕບິດັຕາມຂ�ຈ້�າກດັການສ�າຜດັລງັສຄີືນ້ວທິະຍຸພກົພາຄານາດາ ຕາມທີ່ ລະບຸໄວສ້�າລບັສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ບ�່ ມກີານ
ຄວບຄຸມ ແລະ ປອດໄພສ�າລບັການເຮດັວຽກທີ່ ຕອ້ງການຕາມທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນຄູ່ມນືີ.້ ການຫລຸດການສ�າຜດັຄືນ້ວທິະຍຸເພີ່ ມເຕມີສາມາດ
ເຮດັໄດຫ້າກອຸປະກອນຖກືເກບັຫ່າງຈາກຜູໃ້ຊຫ້ລາຍເທົ່ າທີ່ ຈະເປນັໄປໄດ ້ຫລ ືຫາກສາມາດຫລຸດພະລງັງານທີ່ ໃຊໄ້ດ.້

ສ�າລບັການສວມໃສ່ຮ່າງກາຍ, ອຸປະກອນໄດຮ້ບັການທດົສອບແລວ້ ແລະ ເປນັໄປຕາມຂ�ແ້ນະນ�າການສ�າຜດັຄືນ້ວທິະຍຸ IC ສ�າລບັການ
ໃຊກ້ບັອຸປະກອນເສມີທີ່ ບ�່ ມໂີລຫະ ແລະ ວາງຕ�າແໜ່ງອຸປະກອນໄວຫ່້າງຈາກຮ່າງກາຍຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຊງັຕແີມດັ. ການໃຊອຸ້ປະກອນເສມີ
ອື່ ນອາດບ�່ ຮບັປະກນັວ່າເປນັໄປຕາມຂ�ແ້ນະນ�າການສ�າຜດັຄືນ້ວທິະຍຸ 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.

• ອຸປະກອນນີ ້ແລະ ເສາົສນັຍານຂອງມນັຈະຕອ້ງບ�່ ຢູ່ຮ່ວມກນັ ຫຼ ືເຮດັວຽກຮ່ວມກນັກບັເສາົສນັຍານອື່ ນ ຫຼ ືຕວົສົ່ ງສນັຍານອື່ ນ, 
ຍກົເວັນ້ວທິະຍຸທີ່ ມາກບັຕວົທີ່ ທດົສອບແລວ້. ຄຸນສມົບດັການເລອືກລະຫດັປະເທດແມ່ນຖກືປດິໄວສ້�າລບັຜະລດິຕະພນັທີ່ ວາງ
ຂາຍໃນສະຫະລດັ ແລະ ຄານາດາ.

• 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.
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 ຂ�ມ້ນູການສ�າຜດັຄືນ້ວທິະຍຸ (SAR)
• Cat S41 ຂອງທ່ານເປນັໄປຕາມຂ�ກ້�ານດົຂອງລດັຖະບານສ�າລບັຄື ້່ ນວທິະຍຸ.

• ອຸປະກອນຖກືອອກແບບ ແລະ ຜະລດິໃຫບ້�່ ເກນີຂດີຈ�າກດັການປ່ອຍພະລງັງານສ�າລບັການສ�າຜດັພະລງັງານຄືນ້ວທິະຍຸທີ່ ກ�ານດົ
ໄວໂ້ດຍ Federal Communications Commission ຂອງລດັຖະບານສະຫະລດັອາເມລກິາ.

• ສ�າລບັການສວມໃສ່ຮ່າງກາຍ, ອຸປະກອນໄດຮ້ບັການທດົສອບແລວ້ ແລະ ເປນັໄປຕາມຂ�ແ້ນະນ�າການສ�າຜດັຄືນ້ວທິະຍຸ IC ສ�າລບັ
ການໃຊກ້ບັອຸປະກອນເສມີທີ່ ບ�່ ມໂີລຫະ ແລະ ວາງຕ�າແໜ່ງອຸປະກອນໄວຫ່້າງຈາກຮ່າງກາຍຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຊງັຕແີມດັ. ການໃຊ ້
ອຸປະກອນເສມີອື່ ນອາດບ�່ ຮບັປະກນັວ່າເປນັໄປຕາມຂ�ແ້ນະນ�າການສ�າຜດັຄືນ້ວທິະຍຸ IC.

• ຂ�ກ້�ານດົ SAR ທີ່ ຕັງ້ໄວໂ້ດຍ FCC ແມ່ນ 1.6W/kg.

• ຄ່າ SAR ສູງສຸດທີ່ ລາຍງານພາຍໃຕກ້ດົລະບຽບ FCC ສ�າລບັໂທລະສບັແມ່ນມລີາຍຊື່ ຕາມດາ້ນລຸ່ມ. 
 
 US SKU (FCC ID: ZL5S41):
   Head SAR: 1.19 W/kg, Body SAR: 0.97 W/kg, Wireless Router SAR: 0.97 W/kg
 APAC SKU (FCC ID: ZL5S41A):
    Head SAR: 0.97 W/kg, Body SAR: 1.11 W/kg, Wireless Router SAR: 1.11 W/kg

ເພື່ ອຫລຸດລະດບັຂອງການສ�າຜດັກບັລງັສ,ີ ໃຫເ້ຮດັຕາມຂ�ຕ້�່ ໄປນີ:້
• ໃຊໂ້ທລະສບັໃນບ່ອນທີ່ ມສີນັຍານດ.ີ
• ໃຊອຸ້ປະກອນແຮນຟຣ.ີ
• ສ�າລບັແມ່ຍງິຖພືາ, ໃຫວ້າງໂທລະສບັໄວຫ່້າງຈາກທອ້ງ.
• ໃຊໂ້ທລະສບັໃຫຫ່້າງຈາກອະໄວຍະວະສບືພນັ.

 ການປອ້ງກນັການສູນເສຍການໄດຍ້ນິ
 

 ການປອ້ງກນັການສູນເສຍການໄດຍ້ນິ
 ເພື່ ອປອ້ງກນັຄວາມເປນັໄປໄດທ້ີ່ ຈະເຮດັໃຫກ້ານໄດຍ້ນິເສຍຫາຍ, ຢ່າຟງັລະດບັສຽງທີ່ ດງັເກນີໄປເປນັໄລຍະເວລາດນົ.

 ການປະຕບິດັຕາມ APAC CE SAR 
ອຸປະກອນນີປ້ະຕບິດັຕາມຄວາມຕອ້ງການ EU (1999/519/EC) ໃນຂ�ຈ້�າກດັຂອງການສ�າຜດັຄືນ້ແມ່ເຫລກັໄຟຟາ້ຕ�່ ສາທາລະນະໂດຍ
ວທິກີານປກົປອ້ງສຸຂະພາບ.

ການຈ�າກດັດາ້ນການປກົປກັຮກັສະຖານທີ່ ສາທາລະນະທົ່ ວໄປ ເປນັສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງຂ�ແ້ນະນ�າທີ່ ກວາ້ງຂວາງ. ຄ�າແນະນ�າເຫຼົ່ ານີໄ້ດຮ້ບັ
ການພດັທະນາ ແລະ ກວດກາໂດຍອງົການຈດັຕັງ້ວທິະຍາສາດທີ່ ບ�່ ຂຶນ້ກບັໃຜໂດຍຜ່ານການປະເມນີຜນົປກົກະຕ ິແລະ ລະອຽດຂອງ
ການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ. ຫວົຫນ່ວຍບ�ລກິານການວດັແທກເພື່ ອກ�ານດົຂອບເຂດສ�າລບັ ອຸປະກອນມຖື ືທີ່ ເປນັຂ�ແ້ນະນ�າ
ຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບແມ່ນເປນັ "ອດັຕາການດູດຊມຶພເິສດ" (SAR) ແລະ ຄ່າ SAR ກ�ານດົທີ່  20 W/ kg ທີ່ ສະເລ່ຍເປນັຈລຸງັເກນີ
ກວ່າ 10 ກຣມັ. ເຊິ່ ງສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຄະນະກ�າມະການສາກນົວ່າດວ້ຍການປອ້ງກນັລງັສ ີNon-Ionizing (ICNIRP).

ສ�າລບັການໃສ່ອຸປະກອນໃນຮ່າງກາຍ, ອຸປະກອນນີໄ້ດຮ້ບັການທດົສອບ ແລະ ເປນັໄປຕາມຂ�ແ້ນະນ�າການສ�າຜດັຂອງ ICNIRP ແລະ 
ມາດຕະຖານສະຫະພາບເອຣີບົ EN 62209-2, ສ�າລບັການນ�າໃຊກ້ບັອຸປະກອນເສມີສະເພາະ. ການນ�າໃຊອຸ້ປະກອນເສມີອື່ ນໆອາດ
ຈະບ�່ ຮບັປະກນັຄວາມສອດຄ່ອງຕ�່ ຄູ່ມແືນະນ�າການສ�າຜດັຂອງ ICNIRP.

SAR ແມ່ນວດັແທກດວ້ຍອຸປະກອນທີ່ ຫ່າງຈາກຮ່າງກາຍ 5 ມນິລແິມດັ, ໃນຂະນະທີ່ ສົ່ ງສນັຍານດວ້ຍລະດບັພະລງັງານທີ່ ໄດຮ້ບັ
ການຮອງຮບັສູງສຸດໃນຄືນ້ຄວາມຖີ່ ອຸປະກອນທງັໝດົ.

ຄ່າ SAR ທີ່ ລາຍງານສູງສຸດພາຍໃຕລ້ະບຽບ CE ສ�າລບັໂທລະສບັແມ່ນມລີາຍຊື່ ຕາມດາ້ນລຸ່ມ: 

EU SKU:    APAC SKU: 
Head SAR: 0.547 W/kg Head SAR: 0.443 W/kg
Body SAR: 1.080 W/kg Body SAR: 1.280 W/kg
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ເພື່ ອຫລຸດການສ�າຜດັພະລງັງານຄືນ້ວທິະຍຸ, ໃຫໃ້ຊອຸ້ປະກອນເສມີແຮນຟຣ ີຫລ ືຕວົເລອືກອື່ ນທີ່ ມກັລກັສະນະດຽວກນັເພື່ ອຮກັສາ
ໄລຍະຫ່າງຂອງອຸປະກອນນີຈ້າກຫ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ອຸປະກອນຈະຕອ້ງຖຫ່ືາງຈາກຮ່າງກາຍຢ່າງໜອ້ຍ 5 ມນິລະແມດັເພື່ ອຮບັປະກນັ
ລະດບັການສ�າຜດັໃຫຢູ່້ທີ່ ລະດບັທີ່ ທດົສອບ ຫລ ືຕ�່ າກວ່ານັນ້. ເລອືກຄລບິສາຍແວ, ຖງົໃສ່ ຫລ ືອຸປະກອນສວມໃສ່ອື່ ນໆທີ່ ບ�່ ມອີງົ
ປະກອບຂອງໂລຫະເພື່ ອຮງັຮບັການເຮດັວຽກໃນລກັສະນະນີ.້ ກອບທີ່ ມຊີິນ້ສ່ວນໂລຫະອາດປ່ຽນປະສດິທພິາບຂອງຄືນ້ວທິະຍຸຂອງ
ອຸປະກອນ ຮວມທງັການຮອງຮບັຂອງມນັຕ�່ ຂ�ແ້ນະນ�າການສ�າຜດັຄືນ້ວທິະຍຸໃນລກັສະນະທີ່ ບ�່ ໄດຮ້ບັການທດົສອບ ຫລ ືຮບັຮອງໄດ.້ 
ດັ່ ງນັນ້ຈ ຶ່ ງຄວນຫລກີເວັນ້ການໃຊອຸ້ປະກອນເສມີດັ່ ງກ່າວ.

 ຂ�ມ້ນູການທ�າລາຍ ແລະ ການນ�າໃຊຄ້ນືໃໝ່
ສນັຍາລກັນີຢູ່້ອຸປະກອນ (ແລະແບດັເຕຣີທີີ່ ມມີານ�າ) ລະບຸວ່າທ່ານບ�່ ຄວນຖິມ້ພວກມນັແບບ ຂີເ້ຫຍືອ້ໃນເຮອືນຕາມ
ປກົກະຕ.ິ ຢ່າທ�າລາຍອຸປະກອນ ຫລ ືແບດັເຕຣີເີປນັຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ບ�່ ໄດຄ້ດັແຍກ. ອຸປະກອນ (ແລະ ແບດັເຕຣີໃີດກ�ຕາມທີ່ ມ)ີ 
ຄວນຖກືສົ່ ງໃຫຈ້ດຸເກບັກ�າທີ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງເພື່ ອນ�າໄປໃຊຄ້ນືໃໝ່ ຫລ ືທ�າລາຍຢ່າງຖກືຕອ້ງເມື່ ອສິນ້ສຸດອາຍຸໄຂຂອງ
ພວກມນັ.

ສ�າລບັລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັການນ�າອຸປະກອນ ຫລ ືແບດັເຕຣີໄີປໃຊຄ້ນືໃໝ່, ໃຫຕ້ດິຕ�່ ກບັຫອ້ງການເມອືງຂອງທ່ານ, 
ບ�ລກິານທ�າລາຍຂີເ້ຫຍືອ້ ຫລ ືຮາ້ນຄາ້ທີ່ ທ່ານຊືອຸ້ປະກອນນີມ້າ.

ການທ�າລາຍອຸປະກອນນີແ້ມ່ນເປນັໄປຕາມຄ�າແນະນ�າຂອງ Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) ຂອງ
ສະຫະພາບຢູໂຣບ. ເຫດຜນົຂອງການແຍກ WEEE ແລະ ແບດັເຕຣີຈີາກຂີເ້ຫຍືອ້ຢ່າງອື່ ນແມ່ນເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຕ�່ ສະພາບ
ແວດລອ້ມທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ຕ�່ ກບັສຸຂະພາບຂອງຄນົຈາກສານອນັຕະລາຍທີ່ ອາດຈະມຢູ່ີ.

 ການຫລຸດສານທີ່ ເປນັອນັຕະລາຍ

ອຸປະກອນນີເ້ປນັໄປຕາມກດົລະບຽບ Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ຫລ ືREACH ຂອງ 
EU (ກດົລະບຽບໝາຍເລກ 1907/2006/EC ຂອງ European Parliament ແລະ ຂອງສະພາ) ແລະ EU Restriction of Hazardous 
Substances (RoHS) Directive (Directive 2011/65/EU ຂອງ European Parliament ແລະ ຂອງສະພາ). ສ�າລບັຂ�ມ້ນູເພີ່ ມເຕມີ
ກ່ຽວກບັ REACH ຂອງອຸປະກອນ, ກະລຸນາເຂົາ້ເບິ່ ງເວບັໄຊ www.catphones.com/certification. ແນະນ�າໃຫເ້ຂົາ້ເວບັໄຊເປນັປະຈ�າ
ເພື່ ອຮບັຂ�ມ້ນູໃໝ່ຫລາ້ສຸດ.

 ກາດສອດຄ່ອງກບັກດົລະບຽບ EU

ດວ້ຍເຫດນີ,້ ຜູຜ້ະລດິຈຶ່ ງປະກາດວ່າອຸປະກອນນີປ້ະຕບິດັຕາມຂ�ກ້�ານດົທີ່ ສ�າຄນັ ແລະ ການນ�າໃຊອ້ື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄ�າສັ່ ງ 
2014/53/EU. ສ�າລບັປະກາດຂອງການປະຕບິດັຕາມ, ກະລຸນາເຂົາ້ເບິ່ ງເວບັໄຊ: 
www.catphones.com/support/s41- smartphone.

ໝາຍເຫດ: 
• ສກຶສາກດົລະບຽບທອ້ງຖິ່ ນໃນບ່ອນທີ່ ຈະໃຊອຸ້ປະກອນ. ອຸປະກອນອາດຖກືຫາ້ມໃຊໃ້ນບາງເຂດ ຫລ ືສະມາຊກິ EU ບາງບ່ອນ.

ໝາຍເຫດ: 
• ອຸປະກອນນີສ້າມາດເຮດັວຽກໄດໃ້ນທຸກລດັສະມາຊກິຂອງ EU.

 ຖະແຫລງການການປະຕບິດັຕາມ  EU 

ອຸປະກອນນີຖ້ກືຈ�າກດັໃຫໃ້ຊໃ້ນຮົ່ ມເທົ່ ານັນ້ເມື່ ອຢູ່ໃນໄລຍະຄວາມຖີ່  5150 ຫາ 5350 MHz.
ຂ�ຈ້�າກດັໃນ: ເບວຢຽມ (BE), ບງັກາເຣຍ (BG), ສາທາລະນະລດັເຊກ (CZ), ເດນັມາກ (DK), ເຢຍລະມນັ (DE), ເອສໂຕເນຍ (EE), 
ໄອຣແລນ (IE), ກຣຊີ (EL), ສະເປນ (ES), ຝຣັ່ ງ (FR), ໂຄຣເອເຊຍ (HR), ອຕິາລ ີ(IT), ໄຊປຣສັ (CY), ລດັເວຍ (LV), ລທິວົເນຍ 
(LT), ລກັເຊມເບກີ (LU), ຮງັກາຣ ີ(HU), ມລັທາ (MT), ເນເທແີລນ (NL), ອອສເຕຣຍ (AT), ໂປແລນ (PL), ປ�ຕູກອລ (PT), 
ໂຣມາແນຍ (RO), ສະໂລວາເນຍ (SI), ສະໂລວາເກຍ (SK), ຟນິແລນ (FI), ສະວເີດນັ (SE), ສະຫະລາດຊະອານາຈາ (UK), 
ສະວດິເຊແີລນ (CH), ນ�ເວ (NO), ໄອສແລນ (IS), ລກິເຊນເທນສະຕາຍ (LI) ແລະ ເຕກີ ີ(TR).
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 ຂ�ບ້ ົ່ ງຊີທ້າງກດົໝາຍຂອງ GOOGLE™
Google, Android, Google Play ແລະ ເຄື່ ອງໝາຍອື່ ນໆແມ່ນສນັຍາລກັທາງການຄາ້ຂອງ Google Inc.

 ຂ�ມ້ນູຈ�າເພາະ  S41
ລາຍການສນິຄາ້ ຂ�ມ້ນູຈ�າເພາະ
ລະບບົປະຕບິດັການ Android™ 7.0

ແພລດຟອມ MTK 6757 OctaCore 2.3GHz

ຄວາມຈ�າ
• ຄວາມຈ�າພາຍໃນ (ROM/FLASH): 32GB eMMCv5.1
• ຄວາມຈ�າພາຍໃນ (RAM): 3GB RAM LPDDR3
• ຄວາມຈ�າພາຍນອກ: SDXC. Class 10/Ultra high speed/2TB

ເຄອືຂ່າຍມຖືື
• ຄືນ້ 2G: GSM, GPRS, EDGE (Class 33)
• ຄືນ້ 3G: HSPA, R9
• ຄືນ້ 4G: LTE Cat6

ໜາ້ຈ� 5.0”HD ພອ້ມລະບບົສ�າຜດັ Capacitive ແບບ 4 ຈດຸ

ກອ້ງ • ກອ້ງຫລງັ: 13MP AF ພອ້ມແຟລດ LED
• ກອ້ງໜາ້: 8MP FF

ເຊນັເຊີ ເຊນັເຊຄີວາມໃກ ້ແລະ ແສງ, ອດັຕາເລັ່ ງ ແລະ ເຂມັທດິໄຟຟາ້

ການເຊື່ ອມຕ�່
• Bluetooth: BT 4.2
• Wi-Fi: 802.11 a (5GHz), 802.11 b/g (2.4GHz), 802.11 n (2.4G/5G)
• ຮອງຮບັ GPS: GPS, AGPS, Glonass
• ອື່ ນໆ: E911, FM RX, WiFi Direct, NFC

ແບດັເຕຣີີ • ປະເພດ: ຖອດປ່ຽນບ�່ ໄດ ້
• ຂະໜາດ: 5000mAh

ອື່ ນໆ • ການປກົປອ້ງ Ingress: IP68
• ການທດົສອບເຮດັຕກົ: 1.8ມ

ຂະໜາດ 152 x 75 x 12.85 ມມ

ນ�າ້ໜກັ 218ກ

* ອາດມກີານປ່ຽນແປງການອອກແບບ ແລະ ຂ�ມ້ນູຈ�າເພາະໄດໂ້ດຍບ�່ ຕອ້ງແຈງ້ລ່ວງໜາ້.

ແຖບລງັສີ ພະລງັງານທີ່ ຈດັການ (dBm)
GSM 900 33.11

GSM 1800 29.47

WCMA B1 23

WCMA B5 22.99

WCMA B8 23.24

FDD-LTE B1 22.97

FDD-LTE B3 22.79

FDD-LTE B7 22.84

FDD-LTE B8 22.9

FDD-LTE B20 23.16

BT/EDR 7.5

BLE 6.1

WLAN 2.4G 17.1

WLAN 5G 15.68

NFC 13.56MHz -8.86 (dBuA/m at10m)

EU:   ແຖບລງັສ ີແລະ ພະລງັງານ    APAC:  ແຖບລງັສ ີແລະ ພະລງັງານ

ແຖບລງັສີ ພະລງັງານທີ່ ຈດັການ (dBm)
GSM 900 33.13

GSM 1800 29.87

WCMA B1 22.92

WCMA B5 23.35

WCMA B8 24.47

FDD-LTE B1 22.9

FDD-LTE B3 22.81

FDD-LTE B5 23.28

FDD-LTE B7 22.63

FDD-LTE B8 23

FDD-LTE B28 24.43

FDD-LTE B38 22.93

BT/EDR 6.8

BLE 5.1

WLAN 2.4G 16.4

WLAN 5G 13.81

NFC 13.56MHz -12.05 (dBuA/m at10m)
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 ປະກາດຄວາມສອດຄ່ອງກນັ (SS)

ຜູຜ້ະລດິ:
 ຊື່ :   Bullitt Mobile Limited
 ທີ່ ຢູ່:   One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RGI IAR

ອຸປະກອນວທິະຍຸ:
 ໂມເດວ:   S41
 ຄ�າອະທບິາຍ:  ສະມາດໂຟນທນົທານ
 ເວຊີນັຊອບແວ:  LTE S0201121.1 S41
 ອຸປະກອນເສມີທີ່ ມມີານ�າ: ອະແດບັເຕ,ີ ສາຍ USB, ຫູຟງັ, ສາຍ OTG

ພວກເຮາົ, Bullitt Mobile Limited, ປະກາດພາຍໃຕຄ້ວາມຮບັຜດິຊອບແຕ່ພຽງຜູດ້ຽວຂອງພວກເຮາົວ່າຜະລດິຕະພນັແມ່ນເປນັໄປ
ຕາມທີ່ ລະບຸຂາ້ງເທງິ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັກດົລະບຽບການຢູ່ຮ່ວມກນັຂອງສະຫະພນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ:

ຄ�າສັ່ ງ RE ສະບບັເລກທີ່  (2014/53/EU), ຄ�າສັ່ ງ ROHS ສະບບັເລກທ ີ(2011/65/EU)

ມາດຕະຖານການຢູ່ຮ່ວມກນັຕ�່ ໄປນີ ້ແລະ/ຫລ ືມາດຕະຖານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ:

1. ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ມາດຕາ 3.L(A) ຂອງຄ�າສັ່ ງ RE)
• EN 62311:2008, EN 62479:2010
• EN 50360:2001/Al:2012, EN 62209-1:2006,
• EN 50566:2013/AC:2014, EN 62209-2:2010
• EN 60950-1:2006/A11:2009+Al:2010+A12:2011+A2:2013
• EN 50332-1:2013
• EN 50332-2:2013

2. ຄວາມເຂົາ້ກນັໄດຂ້ອງແມ່ເຫລກັໄຟຟາ້ (ມາດຕາ 3.1 (B) ຂອງຄ�າສັ່ ງ RE)
• EN 301 489-1 V2.1.1, ສະບບັຮ່າງສຸດທາ້ຍ EN 301 489-3 V2.1.1
• EN 301 489-17 V3.1.1, Draft EN 301 489-19 V2.1.0, Draft EN 301 489-52 VI.LO
• EN 55032:2015/AC:2016 Class B
• EN 55024:2010/Al:2015

3. ການນ�າໃຊແ້ຖບຄວາມຖີ່ ຄວາມຖີ່ ວທິະຍຸ (ມາດຕາ 3.2 ຂອງຄ�າສັ່ ງ RE)
• EN 301 511 V12.5.1
• EN 301 908-1 Vll.1.1, EN 301 908-2 Vll.1.1, EN 301 908-13 Vll.1.1
• EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1
• EN 303 413 VI.LO, EN 300 330 V2.1.1
•  ສະບບັຮ່າງສຸດທາ້ຍ EN 303 345 Vl.1.7

4. ຄ�າສັ່ ງ RoHS (2011/65/EU)
• EN 50581:2012

ຮ່າງທີ່ ແຈງ້ແລວ້ (ຊື່ : PHOENIX TESTLAB GMBH, ID:0700) ໄດປ້ະຕບິດັຄວາມສອດຄ່ອງຕາມ
ພາກເສມີທ ີIII ຂອງຄ�າສັ່ ງ RE ແລະ ອອກໃບຮບັຮອງການກວດສອບປະເພດ EU (ໝາຍເລກອາ້ງອງີ: 17-212188).

ເຊນັຊື່  ແລະ ເປນັຕວົແທນຂອງ: Bullitt Mobile Limited
ສະຖານທີ່ : One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG 1 IAR, ວນັທ:ີ 24 ກ�ລະກດົ 2017
ຊື່ : Wayne Huang, ຕ�າແໜ່ງ: ຜູກ້�າກບັການຈດັການ ODM, 

ລາຍເຊນັ:
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 ປະກາດຄວາມສອດຄ່ອງກນັ (DS)

ຜູຜ້ະລດິ:
ຊື່ :   Bullitt Mobile Limited
ທີ່ ຢູ່:   One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RGI lAR

ອຸປະກອນວທິະຍຸ:
ໂມເດວ:   S41
ຄ�າອະທບິາຍ:  ສະມາດໂຟນທນົທານ
ເວຊີນັຊອບແວ:  LTE D0201121.1 S41
ອຸປະກອນເສມີທີ່ ມມີານ�າ: ອະແດບັເຕ,ີ ສາຍ USB, ຫູຟງັ, ສາຍ OTG

ພວກເຮາົ, Bullitt Mobile Limited, ປະກາດພາຍໃຕຄ້ວາມຮບັຜດິຊອບແຕ່ພຽງຜູດ້ຽວຂອງພວກເຮາົວ່າຜະລດິຕະພນັແມ່ນເປນັໄປ
ຕາມທີ່ ລະບຸຂາ້ງເທງິ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັກດົລະບຽບການຢູ່ຮ່ວມກນັຂອງສະຫະພນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ:

ຄ�າສັ່ ງ RE ສະບບັເລກທີ່  (2014/53/EU), ຄ�າສັ່ ງ ROHS ສະບບັເລກທ ີ(2011/65/EU)

ມາດຕະຖານການຢູ່ຮ່ວມກນັຕ�່ ໄປນີ ້ແລະ/ຫລ ືມາດຕະຖານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ:

1. ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ມາດຕາ 3.L(A) ຂອງຄ�າສັ່ ງ RE)
• EN 62311:2008, EN 62479:2010
• EN 50360:2001/Al:2012, EN 62209-1:2006,
• EN 50566:2013/AC:2014, EN 62209-2:2010
• EN 60950-1:2006/A11:2009+Al:2010+A12:2011+A2:2013
• EN 50332-1:2013
• EN 50332-2:2013

2. ຄວາມເຂົາ້ກນັໄດຂ້ອງແມ່ເຫລກັໄຟຟາ້ (ມາດຕາ 3.1 (B) ຂອງຄ�າສັ່ ງ RE)
• EN 301 489-1 V2.1.1, ສະບບັຮ່າງສຸດທາ້ຍ EN 301 489-3 V2.1.1
• EN 301 489-17 V3.1.1, Draft EN 301 489-19 V2.1.0, Draft EN 301 489-52 VI.LO
• EN 55032:2015/AC:2016 Class B
• EN 55024:2010/Al:2015

3. ການນ�າໃຊແ້ຖບຄວາມຖີ່ ຄວາມຖີ່ ວທິະຍຸ (ມາດຕາ 3.2 ຂອງຄ�າສັ່ ງ RE)
• EN 301 511 V12.5.1
• EN 301 908-1 Vll.1.1, EN 301 908-2 Vll.1.1, EN 301 908-13 Vll.1.1
• EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1
• EN 303 413 VI.LO, EN 300 330 V2.1.1
•  ສະບບັຮ່າງສຸດທາ້ຍ EN 303 345 Vl.1.7

4. ຄ�າສັ່ ງ RoHS (2011/65/EU)
• EN 50581:2012

ຮ່າງທີ່ ແຈງ້ແລວ້ (ຊື່ : PHOENIX TESTLAB GMBH, ID:0700) ໄດປ້ະຕບິດັຄວາມສອດຄ່ອງຕາມ
ພາກເສມີທ ີIII ຂອງຄ�າສັ່ ງ RE ແລະ ອອກໃບຮບັຮອງການກວດສອບປະເພດ EU (ໝາຍເລກອາ້ງອງີ: 17-212340).

ເຊນັຊື່  ແລະ ເປນັຕວົແທນຂອງ: Bullitt Mobile Limited
ສະຖານທີ່ : One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG 1 lAR, ວນັທ:ີ 24 ກ�ລະກດົ 2017
ຊື່ : Wayne Huang, ຕ�າແໜ່ງ: ຜູກ້�າກບັການຈດັການ ODM, 

ລາຍເຊນັ:
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