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Cat® ສະມາດໂຟນລຸ້ນ S60
ຄູ່ມືການນ�າໃຊ້



ກະລຸນາອ່ານກ່ອນການດ�າເນີນໃຊ້
ການລະມັດລະວັງຄວາມປອດໄພ

ກາລຸນາອ່ານການລະມັດລະວັງຄວາມປອດໄພໃຫ້ລະອຽດເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານນ�າໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານຖືກຕ້ອງ.
ລັກສະນະການນ�າໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານແບບຮຸນແຮງ, ຫຼີກລ່ຽງຈາກການກະທົບ, ການໂຍນ, ການຕົກ, ການກະທົບ 
ກະແທກທ�າລາຍ, ການບິດງໍ  ແລະ ການສຽບແທງ.
ຫຼີກລ່ຽງການນ�າໃຊ້ໂທລະສັບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ, ເຊັ່ນ:ໃນຫ້ອງນ�້າ. 
ຫຼີກລ່ຽງໂທລະສັບຈາກການແຊ່ນ�້າ ຫຼື ການລ້າງແຊ່ໃນຂອງແຫຼວ.
ຫ້າມເປິດໂທລະສັບໃນເວລາຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໂທລະສັບ ຫຼື ໃນເວລາທີ່ໂທລະສັບອາດເປັນສິ່ງລົບກວນ 
ຫຼື ກໍໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ.
ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ໂທລະສັບໃນເວລາຂັບຂີ່.
ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ຫຼື ຂໍ້ກ�ານົດໃນເວລາຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ແລະ ໃນບັນດາສະຖານທີ່ເອື້ອອ�ານວຍທາງດ້ານການດູແລ 
ສຸຂະພາບ. ໃຫ້ປິດໂທລະສັບເມື່ອຢູ່ໃກ້ກັບເຄື່ອງມືອຸປະກອນການແພດ.
ໃຫ້ປິດໂທລະສັບໃນເວລາຢູ່ໃນເຮືອບິນ. ໂທລະສັບອາດເປັນສິ່ງລົບກວນຕໍ່ການຄວບຄຸມເຄື່ອງມືອຸປະກອນຂອງເຮືອບິນ.
ໃຫ້ປິດໂທລະສັບເມື່ອຢູ່ໃກ້ກັບອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ເອເລັກໂຕຼນິກແຮງສູງ. ໂທລະສັບອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບການ 
ເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້.
ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພະຍາຍາມແກະໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ຊີ້ນສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງໂທລະສັບອອກ. ອະນຸຍາດໃຫ້ພຽງແຕ່ພະນັກງານທີ່ມ ີ
ຄຸນວຸດທິໃນການໃຫ້ບໍລິການບ�າລຸງຮັກສາ ຫຼື ສ້ອມແປງໂທລະສັບເທົ່ານັ້ນ.
ຫ້າມວາງໂທລະສັບ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມຕ່າງໆໃນພາຊະນະບັນຈຸທີ່ມີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແຮງສູງ.
ຫ້າມວາງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມິເດຍແມ່ເຫຼັກໃກ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ລັງສີຈາກໂທລະສັບອາດລຶບຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໃນນັ້ນ.
ຫ້າມວາງໂທລະສັບຂອງທ່ານໄວ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ຫຼື ນ�າໃຊ້ໂທລະສັບໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແກ໊ສໄວໄຟເຊັ່ນ 
ສະຖານທີ່ ປໍ້ານ�້າມັນ.
ຮັກສາໂທລະສັບ ແລະຊີ້ນສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງໂທລະສັບຂອງໂທລະສັບຂອງທ່ານໃຫ້ພົ້ນຈາກເດັກນ້ອຍ. ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກ 
ນ້ອຍໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ມີການແນະນ�ານ�າພາ.
ໃຫ້ໃຊ້ແບັດເຕີຣີ ແລະ ເຄື່ອງສາກທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເທົ່ານັ້ນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມສ່ຽງຈາກການລະເບີດ.
ຕິດຕາມສັງເກດທຸກໆຫຼັກການ ຫຼື ຂໍ້ກ�ານົດໃນການນ�າໃຊ້ອຸປະກອນວາຍເອິເລສ ຫຼື ອຸປະກອນໄຮ້ສາຍ. 
ເຄົາລົບຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງສ່ວນຕົວ ແລະ ສິດທິຕາມກົດໝາຍຂອງຜູ້ອື່ນໃນເວລາໃຊ້ວາຍເອິເລສ ຫຼື ອຸປະກອນໄຮ້ສາຍ.
ຫ້າມໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືໃນເຮືອບິນ, ໂຮງໝໍ, ປໍ້ານ�້າມັນ, ຫຼື ອູ່ສ້ອມແປງລົດ.
ສ�າລັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ຢູ່ໃນການຮັກສາດ້ານການແພດເຊັ່ນ (ໂລກຫົວໃຈ, ເບົາຫວານ ຫຼື ຮໍໂມນອິນຊິວລິນ, ອື່ນໆ), ໃຫ້ຮັກສາ 
ໄລຍະຫ່າງໂທລະສັບ 15 ຊມ ຈາກຜູ້ກ�າລັງຢູ່ໃນການຮັກສາ ແລະ ເມື່ອຢູ່ໃນການໂທໃຫ້ປິ່ນໂທລະສັບໄປທາງກົງກັນຂ້າມ 
ຈາກຜູ້ປ່ວຍ
ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນ�າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້ໃນເວລານ�າໃຊ້ສາຍເຄເບີນຢູເອສບີ USB ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. 
ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນໂທລະສັບ ຫຼື ຄອມພິວເຕີ (PC) ຂອງທ່ານອາດເກີດຄວາມເສຍຫາຍໄດ້.



ແຈ້ງເຕືອນທາງກົດໝາຍ
© 2016 Caterpillar. ສະຫງວນລິຂະສິດ. 
CAT, CATERPILLAR, ສ້າງຂື້ນເພື່ອເປັນສັນຍາລັກໂລໂກ້ດ້ານ ໄອທີ (IT) ສ່ວນບຸກຄົນ, "Caterpillar Yellow",  
"Power Edge" ເປັນຊຸດອົງປະກອບການຄ້າພ້ອມດ້ວຍ ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເປັນເອກະລັກຂອງບໍລິສັດ 
ທີ່ນ�າໃຊ້, ເປັນເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າຂອງ Caterpillar ແລະ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການນ�າໃຊ້ໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດນ�າ.
ບໍລິສັດ ບູຣລິທ໌ໂມບາຍຈ�າກັດ (Bullitt Mobile Ltd.) ເປັນຜູ້ຖືໃບອະນຸຍາດຂອງກຸ່ມເຄືອບໍລິສັດ ແຄັທ໌ເທີປີຣລາຣ໌ 
(Caterpillar Inc.).
ບໍລິສັດ ບູຣລິທ໌ໂມບາຍຈ�າກັດ ແລະ ບັນດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງບຸກຄົນທີສາມເປັນຊັບສິນຂອງສ່ວນບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຫ້າມນ�າເອົາພາກສ່ວນໃດໆໃນເອກະສານສະບັບນີ້ພີມຈ�ານ່າຍ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ ບໍ່ວ່າໃນຮູບການໃດ ຫຼື ວິທີທາງໃດ ໂດຍ 
ປາສະຈາກຂໍ້ອະນຸຍາດຕົກລົງເຫັນດີທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກບໍລິສັດ ບູຣລິທ໌ໂມບາຍຈ�າກັດກ່ອນ.
ສິນຄ້າທີ່ລະບຸໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້ອາດປະກອບມີລິຂະສິດຊອບແວ ແລະ ອາດຈະມີໃບອະນຸຍາດ. ຫ້າມບັນດາລູກຄ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນ 
ທຸກໆຮູບແບບຜະລິດຈ�າຫນ່າຍ, ແຈກຢາຍ, ປັບປຸງແກ້ໄຂ, ແຍກສ່ວນປະກອບ, ຖອດລະຫັດ, ສະກັດຖອນອອກ, ປັບປ່ຽນ 
ທາງດ້ານວິສະວະ, ການໃຫ້ເຊົ່າ, ການກ�ານົດແຕ່ງຕັ້ງ, ໃບອານຸຍາດທີ່ກ່າວເຖີງຊອບແວ ຫຼື ຮາດແວ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ຂໍ້ຈ�າກັດ 
ດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຫ້າມໂດຍກົດຫມາຍທີ່ມີຜົນນ�າໃຊ້ ຫຼື ການດ�າເນີນປະຕິບັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກອະນຸມັດໂດຍຜູ້ຖືລິຂະສິດສ່ວນ 
ບຸກຄົນພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດນັ້ນ

ແຈ້ງການ
ບາງລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມຂອງຜະລິດຕະພັນ ແມ່ນອີງຕາມກໍລະນີ ໃນຊອບແວທີ່ຕິດຕັ້ງ, 
ຄວາມສາມາດຕ່າງໆ ແລະ ຕັ້ງຄ່າຂອງເຄືອຂ່າຍທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ອາດບໍ່ສາມາດເຂົ້າສູ່ການນ�າໃຊ້ໄດ້ ຫຼື ອາດ ຈ�າກັດໂດຍ 
ຜູ້ປະກອບການເຄືອຂ່າຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍ. ດັ່ງນັ້ນຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດນີ້ອາດບໍ່ຕົງກັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື  
ຊີ້ນສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງຜະລິດຕະພັນຢ່າງຖືກຕ້ອງແນ່ນອນຕາມທີ່ທ່ານຊື້.
ຜູ້ຜະລິດສະຫງວນສິດເພື່ອປ່ຽນແປງ ຫຼື ປັບປຸງແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ຂໍ້ກ�າຫນົດທີ່ມີຢູ່ໃນປື້ມຄູ່ມືນີ້ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງ 
ການກ່ອນ ຫຼື ໃຫ້ຂໍ້ຜູກມັດ.
ຜູ້ຜະລິດຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍ ແລະຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານອັບໂຫລດ ຫລື ດາວໂຫລດຜ່ານໂທລະສັບ 
ມືຖືນີ້, ຈະບໍ່ມີການຮັບຜິດຊອບຮັບປະກັນໃດໆທັງໝົດຕໍ່ຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ, ເພັງ, ໜັງ, ແລະ ຊອຟແວທີ່ບໍ່ໄດ້ສ້າງຂື້ນດ້ວຍ
ການປົກປ້ອງລິຂະສິດ. ຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການນ�າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນແບບລະເມີດເທີງໂທລະສັບ 
ມືຖືນີ້ອາດເປັນເພາະຕົວທ່ານເອງ.

ບໍ່ມີການຮັບປະກັນ
ເນື້ອໃນຂອງຄູ່ມືນີ້ແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ "ເປັນ”. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ຮຽກຮ້ອງໂດຍກົດຫມາຍທີ່ມີຜົນນ�າໃຊ້ເຊັ່ນ, ບໍ່ມີການຮັບປະກັນ 
ໃດໆ, ບໍ່ວ່າຈະສະແດງໂດຍຊັດເຈນ ຫຼື ເປັນໃນ, ບໍ່ມີການຮັບຜິດຊອບຮັບປະກັນໃດໆທັງໝົດ, ການຮັບປະກັນສິນຄ້າ ແລະ 
ຄວາມເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງສະເພາະນັ້ນ, ແມ່ນກ�ານົດຂື້ນໃນປື້ມຄູ່ມືທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືສະບັບນີ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງ.
ກົດຫມາຍທີ່ສາມາດນ�າໃຊ້ໄດ້ອານຸຍາດໃນຂອບເຂດສູງສຸດຄື, ບໍ່ມີກໍລະນີໃດທີ່ຜູ້ຜະລິດຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກໍລະນີສະເພາະ
ໃດໆ, ເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ, ໂດຍທາງອ້ອມ, ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຈະຕາມມາ, ຫຼື ການສູນເສຍຜົນກ�າໄລ, 
ທຸລະກິດ, ລາຍໄດ້,  ຂໍ້ມູນ, ຊື່ສຽງ ຫຼື ເງິນຝາກທີ່ຄາດຫວັງໄວ້.

ຂໍ້ກ�ານົດການນ�າເຂົ້າ ແລະ ການສົ່ງອອກ
ລູກຄ້າຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການລະບຽບການນ�າເຂົ້າ ຫຼື ການສົງອອກ ແລະ ຂໍ້ກ�ານົດຕ່າງໆ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ
ຈາກລັດຖະບານທີ່ຈ�າເປັນທັງຫມົດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດເພື່ອທີ່ຈະສົ່ງອອກ, ຫຼັງການສົ່ງອອກ ຫຼື ນ�າເຂົ້າຜະລິດຕະພັນທີ່ລະບ ຸ
ໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້ລວມທັງຊອບແວ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການໃນນັ້ນ.
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1Cat® ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ສະມາດໂຟນລຸ້ນ S60

ຍີນດີຕ້ອນຮັບສູ່ Cat® ໂທລະສັບສະມາດໂຟນລຸ້ນ S60
ໂທລະສັບສະມາດໂຟນລຸ້ນ S60 ໄດ້ຖືກອອກແບບສ�າລັບກິດຈະກ�າກາງແຈ້ງທີ່ມີຄຸນສົມບັດໃນການຮັບມືກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ 
ທ້າທາຍ. ປະກອບມີ ກ້ອງຄວາມຮ້ອນແບບ FLIR thermal ຕິດມາໃນເຄື່ອງ, S60 ຈະໃຫ້ທ່ານຮູບຖ່າຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຊັດເຈນ ແລະ 
ຈຸດມີເຕີຫຼາຍຈຸດເພື່ອໃຫ້ທ່ານຫາຕ�າແໜ່ງອຸນຫະພູມຍ້ອນຫຼັງໃນຮູບພາບຂອງທ່ານໄດ້. ມັນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກ�າ 
ສູງສຸດສ�າລັບຄວາມທົນທານ, IP68, ສະນັ້ນ, ມັນສາມາດທົນກັບຄວາມເລິກຂອງນ�້າສູງເຖິງ 5 ແມັດ ເປັນເວລາ 60 ນາທີ ແລະ  
ມັນຍັງສາມາດຖ່າຍຮູບ ແລະ ວິດີໂອໃຕ້ນ�້າໄດ້ອີກດ້ວຍ. ມັນຍັງຮອງຮັບໃນການໃຊ້ຖົງມື ຫລື ນີ້ວມືປຽກເພື່ອສ�າຜັດໜ້າຈໍອີກດ້ວຍ.  
ມີແກ້ວກະຈົກປ້ອງກັນຮອຍຂີດທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ, ກັນຝຸ່ນ ແລະ ສາມາດທົນຕໍ່ການຕົກຈາກຄວາມສູງ 1.8 ແມັດ.

ຟັງຄ໌ຊັນພື້ນຖານ
ອະທິບາຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ

ມູມມອງດ້ານໜ້າ ມູມມອງດ້ານຫຼັງ
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1. ກ້ອງຖ່າຍຮູບໜ້າ
2. ຫູຟັງ
3. ສະວິດນ້ຳ 5 m
4. ລຳໂພງ
5. ປຸ່ມແອັບຫ້ລາສຸດ
6. ປຸ່ມເມນູ
7. ປຸ່ມກັບຄືນ
8. ຊຸດຫູຟັງ
9. ປ່ອງ USB
10. ປຸ່ມ SOS
11. ປຸ່ມໂປຼແກຣມ
12. ປຸ່ມພະລັງງານ
13. ກ້ອງຖ່າຍຮູບ 13MP
14. ກ້ອງຄວາມຮ້ອນ
15. ໄມໂຄຼໂພນ
16. ລ໋ອກປ່ອງ SIM/SD
17. ລ໋ອກຂອງຝາປິດກາດ
18. ແຝັດສ
19. ປຸ່ມລະດັບສຽງແຮງ/ຄ່ອຍ

5

ໝາຍເຫດ: 
ເວລາໃຊ້ປົກກະຕິ, ສະວິດ ນ້ຳ 5 m (3) ຄວນຕັ້ງເປັນ 2 m, ບໍ່ແມ່ນ 5m  
ເພາະມັນຈະກະທົບປະສິດທິພາບການທຳງານຂອງສຽງ.

10



2 Cat® ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ສະມາດໂຟນລຸ້ນ S60

ຟັງຄ໌ຊັນຕົ້ນຕໍ
ປຸ່ມພະລັງງານ • ກົດເພື່ອເປີດໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ. 

• ກົດຄ້າງໄວ້ເພື່ອເປີດເມນູຕົວເລືອກໂທລະສັບ. 
• ກົດລ໋ອກ ຫຼື ເປີດໜ້າຈໍໃນເວລາໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານຍັງປິດຢູ່.

ປຸ່ມເມນູ • ກົດໄດ້ທຸກໆເວລາເພື່ອສະແດງໜ້າຈໍຫຼັກ.
• ຈະສະແດງໄອຄອນ Google™ ເມື່ອກົດປຸ່ມເມນູດົນໆ. ແຕະໄອຄອນໜ້າຈໍສະແດງເພື່ອເປີດໃຊ້ 

Google search ຫຼື Google Now™. 
• ແຕະສອງຄັ້ງເພື່ອເປີດໜ້າຈໍໃນເວລາໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານຍັງປິດຢູ່.

ປຸ່ມແອັບຫ້ລາສຸດ ກົດສູ່ລາຍການແອພພລິເຄຊັ່ນທີ່ໃຊ້ຫລ້າສຸດ.
ປຸ່ມກັບຄືນ • ກົດ ເພື່ອສະແດງໜ້າຈໍກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຜ່ານມາ. 

• ໃຊ້ເພື່ອ ປິດຄີບອດໜ້າຈໍ.

ປຸ່ມລະດັບສຽງແຮງ/ຄ່ອຍ • ລະດັບສຽງ – ກົດ ປຸ່ມລະດັບສຽງແຮງ ເພີ່ມສຽງ ຫຼື ປຸ່ມລະດັບສຽງຄ່ອຍ ເພື່ອຫລຸດສຽງລົງ.
• ຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ – ກົດປຸ່ມທັງສອງ ພະລັງງານ ແລະ ລະດັບສຽງຄ່ອຍ ພ້ອມກັນ.
• ເມື່ອໃຊ້ແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ກົດ ປຸ່ມລະດັບສຽງແຮງ/ຄ່ອຍ ເພື່ອຖ່າຍຮູບຂອງທ່ານແບບດ່ວນ.  

ປຸ່ມ ລະດັບສຽງແຮງ/ຄ່ອຍ ຍັງມີຫນ້າທີ່ໃຊ້ງານແບບອື່ນໃນເວລາແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບບໍ່ໃຊ້ງານ.
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ເລີ່ມຕົ້ນ

ການຕິດຕັ້ງແຜ່ນ nano SIM

1. ໃຊ້ນີ້ວມືຂອງທ່ານ, ດຶງລ໋ອກປ່ອງ SIM/SD ໄປດ້ານຫຼັງເພື່ອເຂົ້າເຖິງ ຊ່ອງສຽບແຜ່ນ SIM/SD.

2. ໃສ່ແຜ່ນ nano SIM ເຂົ້າໃນຊ່ອງສຽບ SIM ໂດຍທີ່ດ້ານແຜ່ນໂລຫະສີທອງປິ່ນໜ້າລົງ.

ຊ່ອງສຽບ ແຜ່ນ SIM1

reset

ຊ່ອງສຽບແຜ່ນ SIM2

ໝາຍເຫດ: 
 ∙ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ແຜ່ນຊິມຫລາຍແຜ່ນ, ເຮັດຊ�້າຂັ້ນຕອນອີກຄັ້ງເພື່ອຕິດຕັ້ງແຜ່ນ nano SIM ອື່ນ.
 ∙ ກ່ອນເອົາແຜ່ນ nano SIM ອອກຈາກ ຊ່ອງສຽບ ແຜ່ນ SIM2, ຂໍແນະນ�າໃຫ້ເອົາກາດໜ່ວຍຄວາມຈ�າອອກກ່ອນເພື່ອງ່າຍໃນ 

ການເຂົ້າເຖິງ ຊ່ອງສຽບແຜ່ນ SIM2. ງັດ ເພື່ອເອົາ SIM2 ອອກ.

ການຕິດຕັ້ງກາດໜ່ວຍຄວາມຈ�າ

1. ໃຊ້ນີ້ວມືຂອງທ່ານ, ດຶງລ໋ອກປ່ອງ SIM/SD ໄປດ້ານຫຼັງເພື່ອເຂົ້າເຖິງ ຊ່ອງສຽບແຜ່ນ SIM/SD.
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ລ໋ອກຂອງຝາປິດກາດ

2. ໃສ່ແຜ່ນ microSD ເຂົ້າໃນຊ່ອງສຽບກາດໜ່ວຍຄວາມຈ�າ ໂດຍທີ່ດ້ານແຜ່ນໂລຫະສີທອງປິ່ນໜ້າລົງ.

reset

 
ໝາຍເຫດ: 
 ∙ ເພື່ອເອົາແຜ່ນ microSD ອອກ, ແມ່ນກົດຍູ້ສົ້ນກາດໜ່ວຍຄວາມຈ�າຄືນ ແລະ ເອົາມັນອອກຈາກຊ່ອງສຽບ.
 ∙ ຫ້າມບັງຄັບຍູ້ ກາດໜ່ວຍຄວາມຈ�າ microSD ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ກາດ ແລະ ຊ່ອງໃສ່ເສຍຫາຍໄດ້.
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ການສາກແບັດເຕີຣີ 
ໂທລະສັບລຸ້ນ S60 ມີແບັດເຕີຣີໃນຕົວ, ເພື່ອໃຊ້ສາກແບັດເຕີຣີ: 

1. ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ USB ທີ່ມາຄູ່ກັບໂທລະສັບຂອງທ່ານໃສ່ຫົວສາກ. 
ໝາຍເຫດ: 
ໃຊ້ພຽງແຕ່ Cat® ຫົວສາກ ແລະ ສາຍສາກທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ. ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຖືກຮັບຮອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງໂທລະສັບ 
ເພໄດ້ ຫລື ເຮັດໃຫ້ແບັດເຕີຣີ ລະເບີດໄດ້.

2. ເປີດຝາພອດ USB. ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ USB ໃສ່ພອດ USB ໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
ໝາຍເຫດ: 
ລະມັດລະວັງບໍ່ໃຫ້ຍູ້ແຮງເກີນໄປໃນເວລາສຽບສາຍ USB.
ໃຫ້ສັງເກດຕາມທິດທາງອັນຖືກຕ້ອງຂອງການສຽບ. ການເປ້ເພອາດເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການພະຍາຍາມສຽບ ຕົວເຊື່ອມເຂົ້າໃນທາງທີ່ຜິດ 
ເຊິ່ງນັ້ນຈະບໍ່ລວມຢູ່ໃນການຮັບປະກັນຄຸນະພາບສິນຄ້າ.

SOS

3. ເຊື່ອມ USB ໃສ່ກັບປັກຮູ AC ທີ່ເໝະສົມ ແລະ ສຽບຕໍ່ໃສ່ກັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຢ່າງປອດໄພ. 

4. ເມື່່ອການສາກສ�າເລັດແລ້ວ, ເອົາຕົວເຊື່ອມອອກຈາກອຸປະກອນ ແລະ ຈາກນັ້ນ ເອົາອອກຈາກຫົວສາກ. 

ຂໍ້ມູນສ�າຄັນກ່ຽວກັບແບັດເຕີຣີ 
ຖ້າແບັດເຕີຣີບໍ່ໄດ້ຖືກນ�າໃຊ້ເປັນເວລາດົນ, ທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດເປີດໂທລະສັບຂອງທ່ານຂື້ນໄດ້ທັນທີຫຼັງຈາກທ່ານເລີ່ມສາກແບັດເຕີຣີ. 
ອະນຸຍາດໃຫ້ແບັດເຕີຣີສາກກ່ອນສອງສາມນາທີໃນຂະນະປິດເຄື່ອງກ່ອນທີ່ຈະພະຍາຍາມເປີດເຄື່ອງໂທລະສັບ. ພາບເຄື່ອນໄຫວເທິງໜ້າ 
ຈໍອາດບໍ່ໄດ້ຖືກສະແດງອອກມາໃນຊ່ວງເວລານີ້.

ໄລຍະທີ່ຈ�າເປັນຕ້ອງສາກແບັດເຕີຣີແມ່ນຂື້ນກັບອຸນຫະພູມສະພາບເເວດລ້ອມ ແລະ ອາຍຸຂອງແບັດເຕີຣີ. 

ເວລາພະລັງງານແບັດເຕີຣີຕ�່າ, ໂທລະສັບຈະສົ່ງສັນຍານທັນທີ. ໃນເວລາທີ່ພະລັງງານແບັດເຕີຣີເກືອບຫມົດ, ໂທລະສັບຂອງທ່ານຈະດັບ 
ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ເປີດໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ 
ເປີດໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ
ກົດປຸ່ມ ພະລັງງານ ( ). 
ເມື່ອທ່ານເປີດໂທລະສັບຄັ້ງທ�າອິດ, ທ່ານຈະເຫັນຈໍຂໍ້ຄວາມຕ້ອນຮັບ. ເລືອກພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ສ�າຜັດໄອຄອນເລີ່ມຕົ້ນ ( ) 
ເພື່ອສືບຕໍ່ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ.
ໝາຍເຫດ: 
ຖ້າວ່າຕົວເລກກ�ານົດສ່ວນບຸກຄົນ (PIN) ມີການປົກປ້ອງການເປີດໃຊ້ງານຊິມກາດຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ໃສ່ PIN ກ່ອນທີ່ຈະໄດ ້
ເຂົ້າສູ່ຫນ້າຈໍຂໍ້ຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບ. ການເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ຈ�າເປັນຕ້ອງມີການຕິດຕັ້ງໃຫ້ສ�າເລັດ. 

ທ່ານຈະໄດ້ເຂົ້າສູ່ການບັນຊີກູໂກດ້ວຍບັນຊີທີ່ທ່ານມີຢູ່ແລ້ວ, ຫຼື ສ້າງບັນຊີໃໝ່ ແລະ ຕິດຕັ້ງໃຫ້ສ�າເລັດ.
ໝາຍເຫດ: 
ທ່ານສາມາດຂ້າມຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງບັນຊີແລ້ວເຮັດໃຫ້ສ�າເລັດສົມບູນໃນເວລາອື່ນ. ບັນຊີກູໂກ Google ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນ�າໃຊ້ການ 
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ໃຫ້ບໍລິການບາງສ່ວນຂອງກູໂກທີ່ນ�າສະເໜີຜ່ານອຸປະກອນຂອງທ່ານ. 

ການປິດໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ 

1. ກົດຄ້າງປຸ່ມ ພະລັງງານ ເພື່ອເປີດເມນູທາງເລືອກໂທລະສັບ.

2. ສ�າຜັດ ປິດເຄື່ອງ.

ໜ້າຈໍສ�າຜັດ 
ການດ�າເນີນງານໜ້າຈໍສ�າຜັດ 

ສ�າຜັດ: ການສ�າຜັດແມ່ນໃຊ້ປາຍນີ້ວເລືອກລາຍການ, ຢືນຢັນການເລືອກ, ຫຼື ເປີດໃຊ້ແອັບພຼີເຄຊັນ. 

ສ�າຜັດຄ້າງໄວ້: ສ�າຜັດລາຍການດ້ວຍປາຍນີ້ວ ແລະ ສືບຕໍ່ກົດລົງຈົນໂທລະສັບຂອງທ່ານຕອບສະໜອງ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ,  ການເປີດລາຍ 
ການທາງເລືອກໃຫ້ຈໍໃຊ້ງານໄດ້, ສ�າຜັດໜ້າຈໍແລະກົດຄ້າງໄວ້ຈົນເມນູລາຍການປາກົດຂື້ນ. 

ປັດ: ໃຊ້ນິ້ວຂອງທ່ານປັດຜ່ານຈໍໄດ້ທັງທາງຕັ້ງ ແລະ ທາງນອນ. ເຊັ່ນ: ປັດໄປທາງຊາ້ຍ ຫຼື ຂວາເພື່ອສະຫຼັບປ່ຽນຮູບຕ່າງໆ. 

ການລາກ: ສ�າຜັດ ແລະ ກົດລາຍການທີ່ຕ້ອງການຄ້າງໄວ້ດ້ວຍນີ້ວຂອງທ່ານ. ກົດລາກລາຍການໄປໄວ້ບ່ອນຕ່າງໆຂອງໜ້າຈໍໄດ້. 
ທ່ານສາມາດລາກໄອຄອນເພື່ອການຍ້າຍ ຫຼື ລຶບມັນ. 

ໜ້າຈໍຫຼັກ
ຫຼັງຈາກທ່ານລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ ຫຼື ເວລາທ່ານເປີດໂທລະສັບ, ໜ້າຈໍຫຼັກ ຈະເປີດຂຶ້ນ. ຫນ້າຈໍຫຼັກ ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານໃນການເຂົ້າເຖິງ 
ຄຸນສົມບັດທັງຫມົດທີ່ຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ນີ້ຈະສະແດງໄອຄອນແອັບ, ວິເຈັດ, ທາງລັດ, ຄຸນສົມບັດອື່ນໆ. ທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງ 
ຫນ້າຈໍຫຼັກດ້ວຍຮູບວໍເປເປີທີ່ແຕກຕ່າງຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສະແດງລາຍການຕ່າງໆທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ໜ້າຈໍຫຼັກມີຕົວເປີດໄອຄອນ ( ). ແຕະອັນນີ້ເພື່ອເບິ່ງ ແລະ ດ�າເນີນການຕິດຕັ້ງແອັບພຼີແຄຊັນຕ່າງໆ (ແອັບ).
ໝາຍເຫດ: 
ກົດດົນໆຢູ່ພື້ນທີ່ຫ່ວາງເທິງໜ້າຈໍຫຼັກຈະເປີດທາງລັດເຂົ້າສູ່ຮູບວໍເປເປີ, ວິເຈັດ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ.

ການລັອກ ແລະ ປົດລັອກຫນ້າຈໍ 
ການລັອກຫນ້າຈໍ 
ເວລາໂທລະສັບຂອງທ່ານເປີດຢູ່, ກົດ ປຸ່ມພະລັງງານເພື່ອລ໋ອກໜ້າຈໍ. ເມື່ອໜ້າຈໍລ໋ອກຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ທ່ານຍັງຄົງສາມາດຮັບຂໍ້ຄວາມ 
ແລະ ຮັບສາຍໄດ້. 
ຖ້າທ່ານປະໂທລະສັບຂອງທ່ານໄວ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານໃດໆ, ຈໍຈະລ໋ອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ການປົດລ໋ອກໜ້າຈໍ 
ກົດປຸ່ມ ພະລັງງານ ລ໋ອກເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ໜ້າຈໍເປີດຂຶ້ນ. ກົດລາກໄອຄອນລ໋ອກ ( ) ຂຶ້ນດ້ານເທິງຈໍເພື່ອປົດລ໋ອກໜ້າຈໍ. ປ້ອນຮູບແບບ 
ຫລື ລະຫັດ PIN ຖ້າຮ້ອງຂໍ.
ການເຂົ້າສູ່ການໃຊ້ງານກ້ອງໂດຍກົງຈາກໜ້າຈໍທີ່ລ໋ອກຢູ່, ກົດລາກໄອຄອນກ້ອງ ( ) ໄປເບື້ອງເທິງເພື່ອເປີດແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບໄດ້.
ການເຂົ້າສູ່ການໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນການຄົ້ນຫາຜ່ານ Google ດ້ວຍສຽງ ໂດຍກົງຈາກໜ້າຈໍທີ່ລ໋ອກຢູ່, ກົດລາກໄອຄອນ ຄົ້ນຫາດ້ວຍສຽງ ( ) 
ໄປດ້ານເທິງເພື່ອເປີດແອັບ ການຄົ້ນຫາຜ່ານ Google ດ້ວຍສຽງ.
ໝາຍເຫດ: 
ຖ້າທ່ານຕັ້ງໜ້າຈໍລ໋ອກ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການເຕືອນເພື່ອປົດລ໋ອກ. ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ, ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ "ການປົກປ້ອງໂທລະສັບມືຖ ື
ຂອງທ່ານດ້ວຍການລ໋ອກຈໍ" ໃນໜ້າທີ 39.
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ການສະແດງເທິງຈໍ
ແຜນຜັງການສະແດງເທິງຈໍ

ຂໍ້ມູນການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ສະຖານະ
ແຖບສະຖານະຈະປາກົດຢູ່ດ້ານເທິງຂອງທຸກໆຫນ້າຈໍ. ນີ້ສະແດງໄອຄອນການແຈ້ງເຕືອນເຊັ່ນ, ເມື່ອມີສາຍເຂົ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມ 
ເຂົ້າ (ຢູ່ດ້ານຊ້າຍ) ແລະ ໄອຄອນສະຖານະໂທລະສັບເຊັ່ນ, ສະຖານະແບັດເຕີຣີ (ຢູ່ດ້ານຂວາ), ພ້ອມກັບເວລາປັດຈຸບັນ.

ໄອຄອນການແຈ້ງເຕືອນ ໄອຄອນ ສະຖານະ

ໄອຄອນສະຖານະ

ເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວກັບເຄືອຂ່າຍ ໂທລະສັບມືຖື 4G ບໍ່ມີສັນຍານ

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ ໂທລະສັບມືຖື LTE ໂໝດສັ່ນ

ເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວກັບເຄືອຂ່າຍ ໂທລະສັບມືຖື 4G ພົບຈຸດທີ່ຕັ້ງ

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ ໂທລະສັບມືຖື GPRS ແລ້ວ ແບັດເຕີຣີເຕັມແລ້ວ.

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ ໂທລະສັບມືຖື EDGE ແລ້ວ ແບັດເຕີຣີກຳລັງສາກ

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ ໂທລະສັບມືຖື HSDPA 
ແລ້ວ ເປີດວິທະຍຸ FM ແລ້ວ

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ ໂທລະສັບມືຖື HSPA+ແລ້ວ ໂໝດເຮືອບິນ

ໂຣມມິງ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ແລ້ວ

ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນ Bluetooth ແລ້ວ

ໄອຄອນການແຈ້ງເຕືອນ

ອີເມລ໌ໃໝ່ ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ

ຕັ້ງການເຕືອນແລ້ວ ລ�າໂພງໂທລະສັບເປີດໃຊ້ງານຢູ່

ເຫດການທີ່ກ�າລັງຈະມາຮອດ ປິດສຽງໄມໂຄຼໂຟນໂທລະສັບ

ຂໍ້ມູນກຳລັງຊິງຄ໌ ກຳລັງດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນ

ບັນຫາການເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ຊິງຄ໌ ໂທລະສັບຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານສາຍ USB

ຈັບພາບໜ້າຈໍແລ້ວ ຂໍ້ຄວາມໃໝ່

ຫູຟັງເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ
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ແຜງການແຈ້ງເຕືອນ 
ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ມີເຫດການກ�າລັງຈະມາຮອດ. ແຜງການແຈ້ງເຕືອນ
ຍັງແຈ້ງເຕືອທ່ານກ່ຽວກັບ ການເຕືອນ ແລະການ ຕັ້ງຄ່າ. ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນເພື່ອເບິ່ງ ຜູ້ດ�າເນີນການເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ ຫຼື 
ເພື່ອເບີ່ງຂໍ້ຄວາມ, ແຈ້ງເຕືອນ, ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນເຫດການຕ່າງໆ. 

ການເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ 

1. ເວລາໄອຄອນການແຈ້ງເຕືອນໃໝ່ປາກົດຂື້ນເທິງແຖບການແຈ້ງເຕືອນ, ແຕະແຖບການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ລາກລົງເພືອເປີດແຜງ 
ການແຈ້ງເຕືອນ. 

2. ແຕະການແຈ້ງເຕືອນເພື່ອເປີດແອັບພຼີເຄຊັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ການປິດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ
ປິດການແຈ້ງເຕືອນໂດຍກົງ (ໂດຍບໍຕ້ອງເບິ່ງ), ພຽງແຕ່ແຕະແຖບແຈ້ງເຕືອນຄ້າງໄວ້ແລ້ວກົດລາກໄປທາງດ້ານຊາ້ຍ/ຂວາຂອງໜ້າຈໍ. 

ການປິດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ສະໄລ ຫຼື ເລືອນດ້ານລຸ່ມສຸດຂອງແຜງໄປດ້ານເທິງເພື່ອປິດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ.

ໄອຄອນ ທາງລັດ
ການເພີ່ມລາຍການຫນ້າຈໍໃຫມ່ 

1. ຈາກໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະ  ເພື່ອສະແດງແອັບພຼີເຄຊັ້ນທັງໝົດ.

2. ເພື່ອເພີ່ມລາຍການ, ລາກໄອຄອນແອັບພຼີເຄຊັ້ນໄປຍັງໜ້າຈໍຫຼັກບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງ.

ການຍ້າຍລາຍການຫນ້າຈໍ 

1. ສ�າຜັດໄອຄອນແອັບພຼີເຄຊັ້ນຢູ່ໜ້າຈໍຫຼັກຄ້າງໄວ້ຈົນກວ່າເຫັນໄອຄອນຂະຫຍາຍໃຫ່ຍອອກ.

2. ບໍ່ຕ້ອງຍົກນິ້ວຂຶ້ນ, ກົດລາກໄອຄອນໄປຍັງຕ�າແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການເທິງໜ້າຈໍແລ້ວປ່ອຍມັນ. 

ໝາຍເຫດ: 
ແຜງໜ້າຈໍຫຼັກທີ່ໃຊ້ງານຢູ່ຕ້ອງມີພື້ນທີ່ພຽງພໍໃຫ້ພໍດີກັບໄອຄອນ.

ການຖອນລາຍການທີ່ຢູ່ຫນ້າຈໍອອກ 

1. ສ�າຜັດໄອຄອນແອັບພຼີເຄຊັ້ນຢູ່ໜ້າຈໍຫຼັກຄ້າງໄວ້ຈົນກວ່າເຫັນໄອຄອນຂະຫຍາຍໃຫ່ຍອອກ.

2. ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຍົກນີ້ວຂຶ້ນ, ກົດລາກລາຍການນັ້ນເພື່ອ ຖອນອອກ. ຈາກນັ້ນ ເມື່ອລາຍການກາຍເປັນສີແດງ, ໃຫ້ປ່ອຍນິ້ວອອກເພື່ອ 
ຖອນລາຍການນັ້ນອອກຈາກໜ້າຈໍຫຼັກ.

3. ທ່ານຍັງສາມາດຖອນຕິດຕັ້ງແອັບພຼີເຄຊັ້ນໂດຍເຮັດຕາມບາດກ້າວ 1 ແລະ 2 ແລະລາກແອັບພີຼຊັ້ນໄປຍັງ ຖອນຕິດຕັ້ງ ຢູ່ເບື້ອງເທິງ 
ສຸດຂອງໜ້າຈໍ. 
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ວິເຈັດສ໌ (Widgets)
ວິເຈັດເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຕົວຢ່າງ ຫຼື ນ�າໃຊ້ແອັບພຼີເຄຊັ້ນ. ທ່ານສາມາດວາງວິເຈັດໃສ່ເທິງໜ້າຈໍຫຼັກເປັນໄອຄອນ ຫຼື ເປັນ 
ໜ້າຕ່າງຕົວຢ່າງ. ຫຼາກຫຼາຍວິເຈັດສ໌ ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດວິເຈັດສ໌ ເພີ່ມອີກທີ່ 
Google Play.
 
ການເພີ່ມ ວິເຈັດ

1. ຈາກໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະໜ້າຈໍຫຼັກຄ້າງໄວ້. 

2. ແຕະ ວິເຈັດສ໌ (WIDGETS) ເພື່ອສະແດງວິເຈັດສ໌ທີ່ມີຢູ່.

3. ເພື່ອເພີ່ມລາຍກາຍນ, ກົດລາກໄອຄອນວິເຈັດໄປຍັງໜ້າຈໍຫຼັກບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງ.

ການຖອນອອກວິເຈັດ

1. ກົດໄອຄອນແອັບພຼີເຄຊັ້ນຢູ່ໜ້າຈໍຫຼັກຄ້າງໄວ້ຈົນກວ່າເຫັນໄອຄອນຂະຫຍາຍໃຫ່ຍອອກ.

2. ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຍົກນີ້ວຂຶ້ນ, ກົດລາກລາຍການນັ້ນເພື່ອ ຖອນອອກ. ຈາກນັ້ນ ເມື່ອລາຍການກາຍເປັນສີແດງ, ໃຫ້ປ່ອຍນິ້ວອອກເພື່ອ 
ຖອນລາຍການນັ້ນອອກຈາກໜ້າຈໍຫຼັກ. 

ໂຟລເດີ
ການສ້າງໂຟລເດີ

ກົດລາກໄອຄອນແອັບພຼີເຄຊັນ ຫຼື ທາງລັດ ແລະ ວາງໃສ່ຂ້າງເທິງສຸດຂອງແອັບພຼີເຄຊັນອື່ນໆ.

ການສ້າງຊື່ໂຟລເດີໃໝ່

1. ແຕະໂຟລເດີເພື່ອເປີດມັນ.

2. ຢູ່ແຖບຊື່ໂຟລເດີ, ປ້ອນຊື່ໂຟລເດີໃໝ່ໃສ່.

3. ເມື່ອສ�າເລັດແລ້ວ, ແຕະປຸ່ມ ກັບຄືນ.

ວໍເປເປີ
ການປ່ຽນວໍເປເປີ

1. ຈາກໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະໜ້າຈໍຫຼັກຄ້າງໄວ້.

2. ສ�າຜັດ ວໍເປເປີ.

3. ເລື່ອນໄປຍັງທາງເລືອກທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ເພື່ອຕັ້ງວໍເປເປີທີ່ທ່ານເລືອກ.

4. ສ�າຜັດ ຕັ້ງເປັນວໍເປເປີ ເພື່ອຕັ້ງຮູບພາບທີ່ຕ້ອງການເປັນວໍເປເປີໜ້າຈໍຫຼັກ.
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ການໂອນມິເດຍໄປຍັງ ແລະ ໂອນຈາກໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ
ການໂອນທຸກເພັງ ແລະ ຮູບພາບ ທີ່ທ່ານມັກ ລະຫ່ວາງໂທລະສັບຂອງທ່ານ ແລະ PC ໃນໂໝດອຸປະກອນມິເດຍ (Media Device 
MTP).

1. ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ USB ທີ່ມາຄູ່ກັບໂທລະສັບຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີ.

2. ລາກລົງລຸ່ມເພື່ອເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະຕົວເລືອກການເຊື່ອມຕໍ່ USB ຈະປາກົດຂຶ້ນ. ຈາກນັ້ນ ສ�າຜັດ ການໂອນໄຟລ໌ 
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂໝດ MTP.

3. ໂທລະສັບຂອງທ່ານຄວນຢູ່ໃນໂໝດອຸປະກອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນໂທລະສັບທີ່ຖອດອອກໄດ້ ແລະ ຖ້າໃສ່ກາດໜ່ວຍຄວາມຈ�າ, 
ກາດ microSD ຈະປາກົດເຫັນເຊັ່ນກັນ. ກອັບປີ້ໄຟລ໌ທີ່ຕ້ອງການໄປຍັງໂທລະສັບ.

ໝາຍເຫດ:
ຖ້ານ�າໃຊ້ MAC ທ່ານຈ�າເປັນຕ້ອງດາວໂຫຼດ ດຣາຍເວີ ຈາກ: http://www.android.com/filetransfer/

ການນ�າໃຊ້ໂໝດເຮືອບິນ
ສະຖານທີ່ບາງບ່ອນທ່ານອາດຕ້ອງປິດການເຊື່ອມແບບໄຮ້ສາຍໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ແທນ ທີ່ຈະເປັນ
ປິດໂທລະສັບ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງໄປຍັງ ໂໝດເຮືອບິນ.

1. ກົດຄ້າງປຸ່ມ ພະລັງງານ.

2. ສ�າຜັດ ໂໝດເຮືອບິນ ຢູ່ເມນູທາງເລືອກ.

ຫຼື ໃຊ້ ການຕັ້ງຄ່າ ແອັບພຼີຊັ້ນ, ເຂົ້າເຖິງເມນູ ເພີ່ມເຕີມ ແລະເລື່ອນສະວິດ ໂໝດເຮືອບິນ ໄປດ້ານຂວາ ( ) 
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ຊັນ.
ຈາກໜ້າຈໍຫຼັກດຶງແຜງການແຈ້ງເຕືອນລົງລຸ່ມນັ້ນຍັງຈະໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເຖິງໂໝດເຮືອບິນໄດ້.
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ໂທລະສັບ
ມີຫຼາກຫຼາຍວິທີເພື່ອຕັ້ງການໂທ. ທ່ານສາມາດກົດເບີໂທ, ເລືອກເບີໂທໃນລາຍຊື່ຜູ່ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ, ເທິງໜ້າເວັບ (Web page),  
ຫຼື ຈາກເອກະສານທີ່ບັນທຶກເບີໂທລະສັບ. ເມື່ອທ່ານຢູ່ໃນການໂທ, ທ່ານສາມາດຕອບຮັບສາຍຮຽກເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງພວກມັນໄປຍັງ 
ກ່ອງຂໍ້ຄວາມສຽງຂອງທ່ານ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດຕັ້ງຄ່າການໂທໃນກອງປະຊຸມທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍຄົນ.
ໝາຍເຫດ:
ຕິດຕໍ່ຜູ້ດ�າເນີນການເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ ເພື່ອສຶກສາວ່າວ່າການສະໝັກຂອງທ່ານຮອງຮັບການໂທແບບກອງປະຊຸມໄດ້ ຫຼືບໍ່ ແລະ  
ຈ�ານວນຄົນເຂົ້າຮ່ວມເທົ່າໃດທີ່ສາມາດເພີ່ມເຂົ້າໄດ້.

ການກົດໂທ
ເພື່ອກົດໂທ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ແອັບພຼີເຄຊັນໂທ, ຫຼື ເລືອກເບີໂທຈາກ ຜູ້ຕິດຕໍ ່ຫຼື ການໂທການບັນທືກ ເມືອທ່ານຢູ່ໃນການໂທ, 
ທ່ານສາມາດກົດປຸ່ມ ເມນູ ເພື່ອກັບຄືນສູ່ໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຟັງຊັ້ນອື່ນ. ເພື່ອກັບສູ່ໜ້າຈໍການໂທ, ກົດລາກແຖບການແຈ້ງ 
ເຕືອນລົງ ແລ້ວແຕະ ການໂທປະຈຸບັນ (Current call).

ໂທດ້ວຍຕົວກົດເບີອັດຕະໂນມັດ (dialler)

1. ຈາກໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະ . ແລ້ວແຕະ  ເພື່ອສະແດງຕົວກົດເບີອັດຕະໂນມັດ.

2. ແຕະກົດປຸ່ມຕົວເລກທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອປ້ອນເຂົ້າເບີໂທລະສັບ. 

ເຄັດລັບ: ໂທລະສັບຂອງທ່ານຮອງຮັບຟັງຄ໌ຊັ້ນ SmartDial, ນັ້ນຄືເວລາທີ່ທ່ານແຕະກົດເບີໂທຢູ່ຕົວກົດເບີອັດຕະໂນມັດ, 
ໂທລະສັບຈະຄົ້ນຫາຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ລາຍການທີ່ເປັນຜົນຄືກັນອີງໃສ່ຄວາມຖືກຕ້ອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ປິດແປ້ນພີມຄີແຜດ 
ເພື່ອສະແດງເພີ່ມໝາຍເລກທີ່ກົງກັນ.

3. ຫຼັງຈາກກົດເບີໂທແລ້ວ, ຫຼື ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ແລ້ວ, ແຕະ . 

ເຮັດການໂທຈາກໝາຍເລກຜູ້ຕິດຕໍ່

1. ຈາກໜ້າຈໍຫຼັກ, ສ�າຜັດ  > ຜູ່ຕິດຕໍ່ ( ) ເພື່ອສະແດງລາຍຊື່ຜູ່ຕິດຕໍ່. ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນຕົວກົດເບີອັດຕະໂນມັດແລ້ວ,  
ແຕະແຖບ  ເພື່ອສະແດງ ລາຍຊື່ ຜູ້ຕິດຕໍ່.

2. ໃນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ແຕະ ຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການໂທ.

3. ແຕະເບີໂທລະສັບເພື່ອໂທຫາ ຜູ້ຕິດຕໍ່. 

ເຮັດການໂທຈາກໝາຍເລກບັນທຶກການໂທ

1. ສ�າຜັດ  > ແຖບ ( ) >  ໂທລະສັບ. ທ່ານຈະເຫັນລາຍການໂທຫ້ຼາສຸດ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຕ້ອງການ, 
ແຕະ ປະຫັວດການໂທທັງໝົດ ເພື່ອສະແດງປະຫັວດການໂທທັງໝົດ.

2. ແຕະລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນລາຍການ ແລະ ສ�າຜັດ  ເພື່ອເຮັດການໂທ.
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ການຕອບຮັບການໂທ ແລະ ການປະຕິເສດການໂທ
ເມື່ອທ່ານຮັບໂທລະສັບ, ໜ້າຈໍສາຍຮຽກເຂົ້າຈະເປີດຂື້ນພ້ອມກັບໝາຍເລກ ID ຂອງຜູ້ໂທເຂົ້າ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ປ້ອນເຂົ້າ 
ຜູ້ຕິດຕໍ.່
• ການຕອບຮັບສາຍໂທເຂົ້າ, ສ�າຜັດ  ແລະ ກົດລາກໄປດ້ານຂວາ ( ).
• ການປະຕິເສດສາຍໂທເຂົ້າ, ສ�າຜັດ  ແລະ ກົດລາກໄປດ້ານຊ້າຍ ( ).
• ການປະຕິເສດສາຍ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໂດຍກົງໄປຫາຜູ້ໂທເຂົ້າ, ສ�າຜັດ  ແລະ ກົດລາກໄປຂ້າງເທິງ ( ) ແລະ ເລືອກເອົາຫນຶ່ງ 
ໃນທາງເລືອກແມ່ແບບຂໍ້ຄວາມທີ່ມີຢູ່ ຫລື ແຕະ ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານເອງ... ເພື່ອຂຽນຂໍ້ຄວາມ.

ໝາຍເຫດ:
ເວລາແຕະ , ນັ້ນ ມັນຈະບໍ່ປາກົດເທິງໜ້າຈໍ.

ການສີ້ນສຸດການໂທ
ລະຫ່ວາງການໂທ, ສ�າຜັດ  ເພື່ອວາງສາຍ.

ປະຕິບັດການອື່ນໆໃນລະຫວ່າງການໂທ
ເຮັດໃຫ້ການໂທປະຊຸມ
ຖ້າທ່ານຮັບສາຍເຂົ້າໃໝ່ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຢູ່ໃນອີກສາຍໂທໜຶ່ງ, ທ່ານສາມາດເຊື່ອມສາຍໂທເຂົ້າທີ່ສອງໄດ້ ເພື່ອເຂົ້າໃນສາຍທີ່ທ່ານ 
ກ�າລັງໂທ. ຄຸນສົມບັດການໂທນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າການໂທປະຊຸມ. ນອກນັ້ນ ທ່ານສາມາດຕັ້ງຄ່າການໂທປະຊຸມກັບຫຼາຍຜູ້ໂທເຂົ້າ.
ໝາຍເຫດ:
ຕິດຕໍ່ຜູ້ດ�າເນີນການເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ ເພື່ອສຶກສາວ່າວ່າການສະໝັກຂອງທ່ານຮອງຮັບການໂທແບບກອງປະຊຸມໄດ້ ຫຼືບໍ່ ແລະ ຈ�ານວນ 
ຄົນເຂົ້າຮ່ວມເທົ່າໃດທີ່ສາມາດເພີ່ມເຂົ້າໄດ້.

1. ການເລີ່ມໂທປະຊຸມ, ກົດໝາຍເລກຜູ້ຕິດຕໍ່ຄົນທ�າອິດໃຫ້ຢູ່ໃນສາຍ ແລະ ສ�າຜັດ  ເພື່ອໂທ.
2. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຢູ່ໃນການໂທ, ສ�າຜັດ  ແລ້ວປ້ອນໝາຍເລກໂທລະສັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມສົນທະນາ.

3. ແຕະ , ຫຼື ເລືອກເບີຕິດຕໍ່ໃດນຶ່ງ ຈາກບັນທຶກການໂທ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ.່ ສາຍທ�າອິດແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ການຖືສາຍແບບອັດຕະໂນມັດ.

4. ເມື່ອສາຍອື່ນເຊື່ອມເຂົ້າໃນການຕິດຕໍ່, ແຕະ .

5. ເພື່ອເພີ່ມຫລາຍຄົນເຂົ້າ, ສ�າຜັດ ແລະ ເຮັດຊ�້າຄືນບາດກ້າວ 2 ເຖີງ 4.

6. ເພື່ອສິ້ນສຸດການໂທປະຊຸມ ແລະ ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ກັບທຸກຄົນ, ສ�າຜັດ .

ສັບປ່ຽນລະຫວ່າງການໂທ
ຖ້າທ່ານຮັບສາຍເຂົ້າໃໝ່ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຢູ່ໃນອີກສາຍໂທໜຶ່ງ, ທ່ານສາມາດສັບປ່ຽນປິດລະຫ່ວາງສາຍໃດໜຶ່ງ.
ການໂທ.

1. ເວລາທ່ານຢູ່ໃນການໂທສອງສາຍພ້ອມກັນ, ແຕະແຈລຸ່ມຊ້າຍສຸດຂອງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ໝາຍເລກໂທລະສັບ.

2. ສາຍປັດຈຸບັນຈະຖືກວາງໄປ ແລະ ທ່ານຈະເຊື່ອມຕໍ່ສາຍອື່ນ.
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ຜູ້ຕິດຕໍ່
ແອັບພຼີເຄຊັນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃຫ້ທ່ານສາມາດບັນທຶກ ແລະ ຄວບຄຸມຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ:ເບີໂທລະສັບ ແລະ ທີ່ຢູ່ຜູ້ຕິດຕໍ່. ພາຍຫຼັງທ່ານບັນທຶກ 
ຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານແລ້ວ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖີງຜູ້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການສົນທະນາໄດ້ງ່າຍຂື້ນ.

ການເປີດ ແອພພລິເຄຊັນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
ຖ້າໂທລະສັບທ່ານເປັນໂທລະສັບໃໝ່ ແລະ ຍັງບໍ່ມີລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ຜູ້ຕິດຕໍ່ຈະສະແດງ
ຂໍ້ຄວາມແນະນ�າວິທີການເລີ່ມຕົ້ນເພີ່ມລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃສ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານ. 

ການເປີດແອັບພຼີເຄຊັນ, ໃຫ້ປະຕິບັດວິທີໃດໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ແຕະ  ຈາກນັ້ນ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ( ). ແຕະແຖບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ທັງໝົດ ເພື່ອສະແດງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່.
• ແຕະ  ເທິງໜ້າຈໍຫຼັກ, ແລ້ວສ�າຜັດແຖບ  ເພື່ອສະແດງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່.

ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທັງໝົດຖືກສະແດງຕາມອັກສອນໃນລາຍການເລືອນ.

ການກອັບປີ້ຜູ້ຕິດຕໍ່
ທ່ານສາມາດກອັບປີ້ຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກ ຊິມກາດ SIM ຫຼື ຈາກໜ່ວຍຄວາມຈ�າພາຍໃນ.

1. ໃນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ສ�າຜັດ  > ນ�າເຂົາ້/ສົ່ງອອກ. 

2. ໃຫ້ປະຕິບັດວິທີໃດໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ເພື່ອນ�າເຂົ້າລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກ ກາດ SIM:
ສ�າຜັດ ຈັດການຜູ້ຕິດຕໍ່ຊີມກາດ >  > ນ�າເຂົ້າທັງໝົດ ເພື່ອນ�າເຂົ້າຜູ້ຕິດຕໍ່ທັງໝົດ.

• ເພື່ອນ�າເຂົ້າລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກໜ່ວຍຄວາມຈ�າພາຍໃນ:

ສ�າຜັດ ນ�າເຂົ້າຈາກ.ໄຟລ໌ vcf. ເລືອກທີ່ຕັ້ງບ່ອນທີ່ທ່ານນ�າເຂົ້າຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະສ�າຜັດ ໄຟລ໌*.vcf ເພື່ອນ�າເຂົ້າຜູ້ຕິດຕໍ່.

ການສ�າຮອງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
ທ່ານສາມາດກອັບປີ້ຜູ້ຕິດຕໍ່ໄປຍັງ ຊິມກາດ SIM ຫຼື ຈາກໜ່ວຍຄວາມຈ�າພາຍໃນ.

1. ໃນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ສ�າຜັດ  > ນ�າເຂົາ້/ສົ່ງອອກ. 

2. ໃຫ້ປະຕິບັດວິທີໃດໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ການສົ່ງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໄປແຜ່ນ ຊິມກາດ SIM:
ສ�າຜັດ ສົ່ງອອກໄປຍັງຊິມກາດ ເພື່ອກອັບປີ້ຜູ້ຕິດຕໍ່ທັງໝົດ.

• ເພື່ອສົ່ງອອກລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໄປສູ່ໜ່ວຍຄວາມຈ�າພາຍໃນ:
ສ�າຜັດ ສົ່ງອອກເປັນ.ໄຟລ໌ vcf. ເລືອກທີ່ຕັ້ງບ່ອນທີ່ທ່ານບັນທຶກ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ສ�າຜັດ ບັນທຶກ.

ການເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່

1. ໃນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ແຕະ  ເພື່ອເພີ່ມລາຍຊື່ຜູືຕິດຕໍ່ໃໝ່.

2. ປ້ອນຊື້ຜູ້ຕິດຕໍ່, ແລ້ວເພີ່ມລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນຕ່າງເຊັ່ນ ເບີໂທ ຫຼື ທີ່ຢູ່.

3. ເມື່ອສ�າເລັດແລ້ວ, ໃຫ້ສ�າຜັດທີ່  ເພື່ອບັນທຶກຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ່.
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ການເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່ໃສ່ລາຍການທີ່ມັກ

1. ສ�າຜັດລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມໃສ່ລາຍການທີ່ມັກ. 

2. ສ�າຜັດ  ດ້ານຂ້າງລາຍຊື່ ແລະ ໄອຄອນປ່ຽນເປັນສີຂາວ ( ).

ການຄົ້ນຫາ ຜູ້ຕິດຕໍ່

1. ໃນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ແຕະ  ເພື່ອຄົ້ນຫາລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃດນຶ່ງ.

2. ປ້ອນລາຍຊື່ຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ທ່ານກ�າລັງຄົ້ນຫາ. ເມື່ອທ່ານພີມ, ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ກົງກັນຈະປາກົດຂ້າງລຸ່ມຂອງຊ່ອງຄົ້ນຫາ.

ການແກ້ໄຂລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່

ທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ສະເໝີໃນຂໍ້ມູນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ທ່ານໄດ້ບັນທຶກໄວ້.

1. ໃນລາຍການລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ສ�າຜັດລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂ.

2. ສ�າຜັດ .

3. ດ�າເນີນການປັບປ່ຽນຂໍ້ມູນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ແລ້ວສ�າຜັດ  ເພື່ອຍົກເລິກການປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ 
ທັງໝົດທີ່ທ່ານໄດ້ປ່ຽນນັ້ນ, ກົດປຸ່ມ ກັບຄືນ.

ການສື່ສານກັບຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ
ຈາກຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ່ທັງໝົດ ຫຼື ແຖບລາຍການທີ່ມັກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດໂທ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ (SMS) ຫຼື ຂໍ້ຄວາມມັລຕິມີເດຍ (MMS)  
ໄປຍັງຫມາຍເລກໂທລະສັບຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່ໄດ້ຢ່າງວອງໄວ. ນອກນີ້ທ່ານຍັງສາມາດເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດເພື່ອສະແດງລາຍການ 
ວິທີການທັງໝົດທີ່ທ່ານຈະສາມາດສື່ສານກັບຜູ້ຕິດຕໍ່ນັ້ນໄດ້. ສ່ວນນີ້ໄດ້ອະທິບາຍວິທີການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນເວລາທີ່ທ່ານເປີດ 
ເບິ່ງລາຍການຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ.

ການສື່ສານກັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່

1. ໃນລາຍການລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ສ�າຜັດລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຕິດຕໍ່ສື່ສານ.

2. ໃນໜ້າຈໍລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່, ທ່ານສາມາດດ�າເນີນການຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ສ�າຜັດເບີໂທລະສັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການໂທ.
• ສ�າຜັດ  ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ.

ການລຶບຜູ້ຕິດຕໍ່

1. ໃນລາຍການລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ສ�າຜັດຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບ.

2. ສ�າຜັດ  > ລຶບ.

3. ສ�າຜັດ ຕົກລົງ ເພື່ອຢືນຢັນວ່າທ່ານຕ້ອງການລຶບ ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່.
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ການໃຊ້ຄີບອດເທິງໜ້າຈໍ
ການສະແດງແຜງຄີບອດ
ເພື່ອປ້ອນຂໍ້ຄວາມ, ໃຫ້ໃຊ້ຄິບອດເທິງໜ້າຈໍ. ແອັບພຼີເຄຊັນບາງຢາ່ງສາມາດເປີດຄີບອດໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ບາງອັນກໍ່ໃຫ້ແຕະຊ່ອງ 
ຂໍ້ຄວາມເພື່ອເປີດຄີບອດ.
ເພື່ອເປີດຄີບອດ, ສ�າຜັດຊ່ອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຂຽນຂໍ້ຄວາມ. ກົດປຸ່ມ ກັບຄືນ ເພື່ອເຊື່ອງຄີບອດ

ການໃຊ້ຄີບອດແນວນອນ
ຖ້າທ່ານພົບວ່າຄີບອດບໍ່ສະດວກ ຫລື ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການນ�າໃຊ້, ໃຫ້ປີ່ນໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານໄປດ້ານຂ້າງ. 
ໜ້າຈໍຈະສະແດງຄີບອດເປັນແນວນອນ, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໃຊ້ແບບຄີບອດທີ່ກ້ວາງຂື້ນ.

ການປັບແຕ່ງຕັ້ງຄ່າຄີບອດເອງ

1. ສ�າຜັດ  > ການຕັ້ງຄ່າ ( ) > ພາສາ ແລະ ການໃສ່ຂໍ້ມູນ.

2. ດ�າເນີນການຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ສ�າຜັດ Google ຄີບອດ ເພື່ອກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າ Google ຄີບອດ.
• ສ�າຜັດ ການພິມສຽງເວົ້າ Google ເພື່ອກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າ ການພິມສຽງເວົ້າ Google.

Wi-Fi
ເພື່ອໃຊ້ Wi-Fi ເທິງ ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ, ທ່ານຈ�າເປັນຕ້ອງເຂົ້າເຖີງຈຸດເຂົ້າເຖິງໄຮ້ສາຍ (ຮອັດສປອດ). ອຸປະສັກທີ່ປິດກັ້ນສັນຍານ 
Wi-Fi ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ.

ການເປີດ Wi-Fi ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ

1. ສ�າຜັດ  > ການຕັ້ງຄ່າ ( ).

2. ໃນເຄືອຂ່າຍ ແລະ ໄຮ້ສາຍ, ສ�າຜັດ Wi-Fi ແລະເລື່ອນສະວິດໄປດ້ານຂວາ ( ) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ຊັນ.

3. ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ທີ່ກວດພົບຈະສະແດງອອກມາ. ເລືອກເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ເພື່ອທ�າການເຊື່ອມຕໍ່.

4. ຖ້າທ່ານເລືອກເຄືອຂ່າຍເປີດ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຫາກທ່ານເລືອກເຄືອຂ່າຍທີ່ມ ີ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ເຊື່ອຕໍ່ເຂົ້າຫາມັນເປັນເທື່ອທ�າອິດໃຫ້ປ້ອນລະຫັດຜ່ານ, ແລ້ວສ�າຜັດ ເຊື່ອມຕໍ່. 

ໝາຍເຫດ:
ຫາກທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ ທີ່ທ່ານເຄີຍໃຊ້ມາແລ້ວ, ທ່ານຈະບໍ່ຈ�າເປັນປ້ອນລະຫັດຜ່ານອີກ ເວັ້ນເສຍແຕ່ທ່ານປັບຕັ້ງຄ່າ 
ໃນໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານໃຫ້ກັບສູ່ການຕັ້ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ ຫລື ລະຫັດຜ່ານວາຍຟາຍໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ.

ເຄັດລັບ: ໃນໜ້າຈໍ ຕັ້ງຄ່າ Wi-Fi, ສ�າຜັດ  > ເພີ່ມເຄືອຂ່າຍ ເພື່ອເພີ່ມເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໂຕໃໝ່.
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SMS ແລະ MMS
ການເປີດຂໍ້ຄວາມ
ການເປີດແອັບພຼີເຄຊັນ, ໃຫ້ປະຕິບັດວິທີໃດໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ສ�າຜັດ  ເທິງ ໜ້າຈໍຫັຼກ. 
• ສ�າຜັດ  > ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ( ).

ການສ້າງ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ
ໜ້າຕາ່ງເປີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນທ່ານສາມາດສ້າງຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ຫຼືເປີດລາຍການຂໍ້ຄວາມທີ່ດ�າເນີນຢູ່.

1. ສ�າຜັດ  ເພື່ອເລີ່ມສ້າງຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ຫຼື ສ້າງຂໍ້ຄວາມມັລຕິມີເດຍໃໝ່່ ຫືຼ ສ�າຜັດລາຍການຂໍ້ຄວາມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອເປີດ.

2. ປ້ອນໝາຍເລກໂທລະສັບໃນ ໄປທີ ່ຊ່ອງ. ເມື່ອທ່ານປ້ອນເລກໂທລະສັບ, ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຄືກັນຈະປາກົດຂື້ນ. ທ່ານສາມາດສ�າຜັດ 
ຜູ້ຮັບຂໍ້ຄວາມທີ່ແນະນ�າມາ ຫຼື ສືບຕໍ່ປ້ອນເລກໂທລະສັບ.

3. ສ�າຜັດຊ່ອງຂໍ້ຄວາມເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນປ້ອນຂໍ້ຄວາມໃສ່.
ຖ້າທ່ານກົດປຸ່ມ ກັບຄືນ ໃນຂະນະທີ່ຂຽນຂໍ້ຄວາມຢູ່, ມັນຈະບັນທຶກເປັນຮ່າງຂໍ້ຄວາມໃນລາຍການຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານ. ສ�າຜັດ 
ຂໍ້ຄວາມເພື່ອສືບຕໍ່ຂຽນຂໍ້ຄວາມ.

4. ເມື່ອທ່ານຂຽນສ�າເລັດແລ້ວ, ໃຫ້ສ�າຜັດ . 

ໝາຍເຫດ: 
ການຕອບກັບປາກົດເທິງໜ້າຕ່າງ. ເມື່ອທ່ານເປີດ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມເພີ່ມເຕີມ, ລາຍການຂໍ້ຄວາມໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນ.

ການສ້າງ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ມັລຕິມີເດຍ

1. ເທິ່ງໜ້າຈໍສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ສ�າຜັດ .

2. ປ້ອນໝາຍເລກໂທລະສັບໃນ ໄປທີ ່ຊ່ອງ ຫຼື ສ�າຜັດ  ເພື່ອເພີ່ມໝາຍເລກໂທລະສັບຈາກ ຜູ້ຕິດຕໍ.່

3. ສ�າຜັດຊ່ອງຂໍ້ຄວາມເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນປ້ອນຂໍ້ຄວາມໃສ່.

4. ສ�າຜັດ  > ເພີ່ມຫົວຂໍ ້ເພື່ອເພີ່ມຫົວຂໍ້ຂອງຂໍ້ຄວາມ.

5. ປ້ອນຫົວຂໍ້. 
ຕອນນີ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານຢູ່ໃນໂໝດຂໍ້ຄວາມ ມັນຕິມີເດຍ.

6. ສ�າຜັດ  ແລະ ເລືອກປະເພດຂອງໄຟມິເດຍລ໌ເພື່ອຕິດຄັດກັບຂໍ້ຄວາມ.

7. ເມື່ອທ່ານຂຽນສ�າເລັດແລ້ວ, ໃຫ້ສ�າຜັດ . 

ການເປີດ ແລະຕອບກັບຂໍ້ຄວາມ

1. ໃນລາຍການຂໍ້ຄວາມ, ສ�າຜັດລາຍການຂໍ້ຄວາມຕົວໜັງສື ຫຼື ມັລຕິມີເດຍເພື່ອເປີດມັນ.

2. ສ�າຜັດຊ່ອງຂໍ້ຄວາມເພື່ອຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານໃສ່.

3. ສ�າຜັດ . 
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ການປັບແຕ່ງການຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມເອງ
ໃນລາຍການຂໍ້ຄວາມ, ສ�າຜັດ  > ການຕັ້ງຄ່າ ເພື່ອປັບແຕ່ງຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມເອົາເອງ. ເລືອກຈາກ:

• ເປີດໃຊ້ງານ SMS ແລ້ວ: ລະບຸ ແອພພລິເຄຊັນ SMS ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ.
• ລຶບຂໍ້ຄວາມເກົ່າ: ເລືອກກ່ອງທີ່ສະແດງເພື່ອລຶບຂໍ້ຄວາມເກົ່າ ເນື່ອງຈາກຮອດຂີດຈ�າກັດແລ້ວ.
• ການຈ�າກັດຂໍ້ຄວາມ: ຕັ້ງຂີດຈ�າກັດສູງສຸດຂໍ້ຄວາມຕົວໜັງສືຕໍ່ການສົນທະນາໜຶ່ງ.
• ຂີດຈ�າກັດຂໍ້ຄວາມມັລຕິມີເດຍ: ຕັ້ງຂີດຈ�າກັດສູງສຸດຂອງ MMS ຕໍ່ການສົນທະນາໜຶ່ງ.
• ສົ່ງລາຍງານສ�າລັບ SIM1/SIM2: ເລືອກກ່ອງທີ່ສະແດງເພື່ອຮ້ອງຂໍການລາຍງານການສົ່ງ ສ�າລັບ 

ທຸກໆຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ສົ່ງຈາກຊິມກາດ.
• ແມ່ແບບຂໍ້ຄວາມ: ແກ້ໄຂແມ່ແບບຂໍ້ຄວາມ.
• ຈັດການຂໍ້ຄວາມແຜ່ນ SIM1: ຈັດການຂໍ້ຄວາມແຜ່ນ SIM1.
• ໄລຍະເວລາການໃຊ້ໄດ້ຂອງ SMS ສ�າລັບ SIM1/SIM2: ຕັ້ງໄລຍະເວລາການໃຊ້ໄດ້ຂອງ SMS ສ�າລັບແຜ່ນ SIM.
• ລາຍເຊັນ SMS: ເລືອກກ່ອງທີ່ສະແດງເພື່ອນ�າເອົາລາຍເຊັນທີ່ກ�ານົດເອງຂອງທ່ານເຂົ້ານ�າ ສ�າລັບ 

ທຸກໆຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ສົ່ງຈາກຊິມກາດ.
• ແກ້ໄຂລາຍເຊັນ SMS: ແກ້ໄຂລາຍເຊັນທີ່ກ�ານົດເອງຂອງທ່ານ.
• ການສົ່ງຂໍ້ຄວາກຸ່ມ: ເລືອກກ່ອງທີ່ສະແດງເພື່ອໃຊ້ MMS ໃນການສ່ົງຂໍ້ຄວາມອັນດຽວເມື່ອມີຜູ້ຮັບຫລາຍຄົນ.
• ລາຍງານການສົ່ງ: ເລືອກກ່ອງທີ່ສະແດງເພື່ອຮ້ອງຂໍການລາຍງານການສົ່ງ ສ�າລັບ ທຸກໆຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ສົ່ງ .
• ລາຍງານການອ່ານ: ເລືອກກ່ອງທີ່ສະແດງເພື່ອຮ້ອງຂໍການລາຍງານການອ່ານສ�າລັບ ທຸກໆຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ສົ່ງ .
• ກູ້ຄືນອັດຕະໂນມັດ: ເລືອກກ່ອງທີ່ສະແດງເພື່ອກູ້ຄືນຂໍ້ຄວາມໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
• ກູ້ຄືນໂຣມມິ່ງໂດຍອັດຕະໂນມັດ: ເລືອກກ່ອງທີ່ສະແດງເພື່ອກູ້ຄືນຂໍ້ຄວາມໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນຂະນະທີ່ໂຣມມິງ.
• ໄລຍະເວລາການໃຊ້ໄດ້ຂອງ MMS ສ�າລັບ SIM1/SIM2: ຕັ້ງໄລຍະເວລາການໃຊ້ໄດ້ຂອງ MMS ສ�າລັບແຜ່ນ SIM.
• ການແຈ້ງເຕືອນ: ເລືອກກ່ອງເພື່ອສະແດງການແຈ້ງເຕືອນຂໍ້ຄວາມໃໝ່ເທິງແຖບສະຖານະ.
• ສຽງ: ຕັ້ງຣິງໂທນສ�າລັບຂໍ້ຄວາມໃໝ່.
• ການສັ່ນ: ເລືອກກ່ອງເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນສັ່ນເມື່ອມີຂໍ້ຄວາມໃໝ່.
• ຕັ້ງໝາຍເລກ smsc ຂອງ SIM1/SIM2: ຕັ້ງໝາຍເລກ SMSC ສ�າລັບແຜ່ນ SIM.
• ເປີດໃຊ້ງານ ບໍລິການພຸສ WAP : ເລືອກກ່ອງເພື່ອເປີດໃຊ້ງານເພື່ອຮັບຂໍ້ຄວາມບໍລິການ.
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ບລູທູດ (Bluetooth)
ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານມີ ບລູທູດ, ຊຶ່ງໃຫ້ທ່ານສາມາດສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ໄຮ້ສາຍກັບອຸປະກອນບູຣທູດອື່ນ ເພື່ອທ່ານຈະສາມາດແບ່ງປັນ 
ໄຟລ໌ກັບໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານ, ສົນທະນາແບບແຮນຟີຣກັບຊຸດຫູຟັງບູຣທູດ, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງການຖ່າຍໂອນຮູບພາບເທິງໂທລະສັບຂອງທ່ານ 
ກັບຄອມພິວເຕີ ຂອງທ່ານ.
ຖ້າທ່ານກ�າລັງໃຊ້ບລູທູດ, ບໍ່ຄວນລືມຕ້ອງຢູ່ພາຍໃນໄລຍະ 10 ແມັດຂອງອຸປະກອນບລູທູດອື່ນໆ. ໂປດຊາບວ່າອຸປະສັກຄືຝາ ຫຼື  
ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກອື່ນໆອາດຈະລົບກວນກັບການເຊື່ອມຕໍ່ ບລູທູດຂອງທ່ານ.

ການເປີດ ບລູທູດ

1. ສ�າຜັດ  > ການຕັ້ງຄ່າ ( ).

2. ໃນເຄືອຂ່າຍ ແລະໄຮ້ສາຍ, ສ�າຜັດ ບລູທູດ ແລະເລື່ອນສະວິດໄປດ້ານຂວາ ( ) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ຊັນ.
ໃນເວລາທີ່ເປີດ ບລູທູດ, ໄອຄອນ ບລູທູດຈະປາກົດຢູ່ໃນແຖບການແຈ້ງເຕືອນ.

ຈັບຄູ່ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນ ບລູທູດ
ບລູທູດໃຫ້ທ່ານສາມາດດ�າເນີນງານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ໃຊ້ອຸປະກອນ ບລູທູດແບບແຮນຟຣີ.
• ໃຊ້ອຸປະກອນ Bluetooth ຊຸດຫູຟັງ ແບບໂມໂນ ຫລື ສະເຕຣີໂອ.
• ໃຫ້ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມສິ່ງທີ່ຫຼີ້ນຜ່ານຊຸດຫູຟັງບລູທູດໄລຍະໄກ.

ກ່ອນການນ�າໃຊ້ Bluetooth, ທ່ານຕ້ອງຈັບຄູ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນ Bluetooth ຂອງໂທລະສັບອື່ນກ່ອນດັ່ງນີ້:

1. ຕ້ອງຮັບຮອງວ່າການທ�າງານ Bluetooth ໃນໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານເປີດໃຊ້ງານຢູ່.

2. ຈາກນັ້ນ ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານຈະຄົ້ນຫາອຸປະກອນ Bluetooth ໃນຂອບເຂດ (ຫຼື ສ�າຜັດ  > ຣີເຟຣສ໌).

3. ສ�າຜັດ ອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັບຄູ່ກັບໂທລະສັບຂອງທ່ານ.

4. ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າຢູ່ເທິງໜ້າຈໍເພື່ອສ�າເລັດການເຊື່ອມຕໍ່.

ໝາຍເຫດ:
ເມື່ອທ່ານສ້າງການຈັບຄູ່ແລ້ວ, ເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງອຸປະກອນ Bluetooth ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຊຶ່ງຈະບໍ່ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ້ອນລະຫັດຜ່ານອີກ.

ການສົ່ງໄຟລ໌ ຜ່ານ Bluetooth

ການໃຊ້ອຸປະກອນ Bluetooth ນີ້, ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນຮູບພາບ, ວິດີໂອ, ຫຼື ເພັງກັບຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພືອນຂອງທ່ານ.

ການສົ່ງໄຟລ໌ເອກະສານທາງ Bluetooth, ປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ສ�າຜັດໄຟລ໌ເພື່ອສົ່ງ.

2. ສ�າຜັດ  > Bluetooth, ແລ້ວເລືອກອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຈັບຄູ່.

ການຕັດເຊື່ອມຕໍ່ ຫືຼ ສິ້ນສຸດການຈັບຄູ່ກັບອຸປະກອນ Bluetooth

1. ສ�າຜັດ  > ການຕັ້ງຄ່າ ( ).

2. ໃນ ໄຮ້ສາຍ & ເຄືອຂ່າຍ, ສ�າຜັດ Bluetooth.

3. ຢູ່ທາງເລືອກອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່, ສ�າຜັດ  ແລ້ວສ�າຜັດ ລືມ ເພື່ອຢືນຢັນການສິ້ນສຸດການເຊື່ອມຕໍ່.
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ການຖ່າຍຮູບ ແລະ ການບັນທຶກວິດີໂອ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບເປັນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງກ້ອງ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍວິດີໂອ ທິີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ການຖ່າຍ ພາບ ແລະ ແຊຣ໌
ຮູບພາບແລະ ວີດີໂອ.

ການເປີດກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ການເປີດແອັບພຼີເຄຊັນ, ໃຫ້ປະຕິບັດວິທີໃດໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ສ�າຜັດ  ເທິງໜ້າຈໍຫັຼກ. 
• ສ�າຜັດ  > ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ( ).

ກົດປຸ່ມ ກັບຄືນ ຫຼື ປຸ່ມ ເມນູ ເພື່ອປິດກ້ອງຖ່າຍຮູບ.

ການຖ່າຍຮູບ

1. ສ�າຜັດ  > ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ( ). 
ໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ, ມັນຢູ່ໃນໂໝດກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ສ�າຜັດ  ເພື່ອສັບປ່ຽນເປັນໂໝດ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
ໝາຍເຫດ: 
ການສັບປ່ຽນລະຫວ່າງກ້ອງໜ້າ ແລະ ກ້ອງ 13MP, ສ�າຜັດ  ແລະ  ຢ່າງເປັນລ�າດັບ.

2. ແຕ່ງຮູບພາບຂອງທ່ານໃນຫນ້າຈໍຈັບພາບ.

• ສ�າຜັດຫນ້າຈໍເພື່ອໂຟກັດໃສ່ພື້ນທີ່ສະເພາະໃດຫນຶ່ງເທິງຫນ້າຈໍ.
• ໃຊ້ນິ້ວຫຍິກເພື່ອຂະຫຍາຍເຂົ້າ/ຂະຫຍາຍອອກເທິງອຸປະກອນ.
• ສ�າຜັດ  ເພື່ອປັບປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບ.

3. ສ�າຜັດ  ເພື່ອ ຖ່າຍຮູບຂອງທ່ານ.

ໝາຍເຫດ: 
ເມື່ອໃຊ້ແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ທ່ານສາມາດກົດປຸ່ມ ລະດັບສຽງແຮງ ແລະ ລະດັບສຽງຄ່ອຍ ເພື່ອຖ່າຍຮູບໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ການເບິ່ງຮູບຂອງທ່ານ
ເພື່ອເບິ່ງຮູບຂອງທ່ານ, ໃຫ້ປະຕິບັດວິທີໃດໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ເວລາຢູ່ໃນມູມມອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ສ�າຜັດ ພາບທີ່ຖ່າຍຫຼ້າສຸດຂະໜາດຫຍໍ້ຕໍ່ຈາກ .
ໝາຍເຫດ: 
ເພື່ອກັບຄືນມູມມອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ກົດ ປຸ່ມກັບຄືນ ຫລື ປັດໄປເບື້ອງຊ້າຍຈົນກວ່າໜ້າຈໍແຄັບເຈີປາກົດອີກຄັ້ງ.

• ສ�າຜັດ  > ຮູບ ( ) ເພື່ອເບິ່ງຮູບ ແລະ ວິດີໂອທັງໝົດ.

ແກ້ໄຂ ແລະ ແບ່ງປັນຮູບພາບຂອງທ່ານ
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເບິ່ງຮູບພາບຂອງທ່ານ, ທາງເລືອກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຈະສາມາດໃຊ້ງານໄດ້:

• ແກ້ໄຂ: ສ�າຜັດ  ແລະ ແກ້ໄຂຮູບຂອງທ່ານດ້ວຍຕົວເລືອກທີ່ໃຊ້ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ.

• ການແບ່ງປັນ: ສ�າຜັດ  ແລະ ແບ່ງປັນຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານຜ່ານແອັບທີ່ໃຊ້ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍເທິງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

• ການລຶບ: ສ�າຜັດ  > ເພື່ອລຶບຮູບທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.
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ການຖ່າຍວິດີໂອ

1. ສ�າຜັດ  > ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ( ).

2. ສ�າຜັດ  ແລະ ເລືອກ  ເພື່ອສັບປ່ຽນເປັນໂໝດ ວີດີໂອ.
ໝາຍເຫດ: 
ການສັບປ່ຽນລະຫວ່າງກ້ອງໜ້າ ແລະ ກ້ອງ 13MP, ສ�າຜັດ  ແລະ  ຢ່າງເປັນລ�າດັບ.

3. ສ�າຜັດ  ເພື່ອເລີ່ມບັນທຶກ.

4. ໃນຂະນະບັນທຶກ, ໃຫ້ປະຕິບັດວິທີໃດໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ໃຊ້ນິ້ວຫຍິກເພື່ອຂະຫຍາຍເຂົ້າ/ຂະຫຍາຍອອກເທິງອຸປະກອນ.
• ສ�າຜັດ  ເພື່ອຢຸດບັນທຶກຊົ່ວຄາວ. ເພື່ອເລີ່ມຕໍ່, ສ�າຜັດ .
• ສ�າຜັດໜ້າຈໍເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

5. ສ�າຜັດ  ເພື່ອຢຸດການຖ່າຍ.

ການເປີດເບິ່ງວິດີໂອຂອງທ່ານ
ພາຍຫຼັງການບັນທຶກວິດີໂອແລ້ວ, ສ�າຜັດວິດີໂອຂະໜາດຫຍໍ້ທີ່ຖ່າຍຄັ້ງສຸດທ້າຍຖັດຈາກ . ສ�າຜັດ  ເພື່ອຫຼິ້ນວີດີໂອ.

ການຖ່າຍຮູບພາບ ປາໂນຣາມາ (Panorama)

1. ສ�າຜັດ  > ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ( ).

2. ສ�າຜັດ  ແລະ ເລືອກ  ເພື່ອສັບປ່ຽນໄປໂໝດພາບປາໂນຣາມາ.

3. ສ�າຜັດ  ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຖ່າຍຮູບ.

4. ກ�ານົດທິດທາງ. ແລ້ວຍ້າຍອຸປະກອນເຂົ້າໃກ້ທິດທາງທີ່ຕ້ອງການຢ່າງຊ້າໆ (ຈາກຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ). 

5. ເມື່ອເວລາການແນະນ�າການຖ່າຍຮູບເຖິງຈຸດສຸດທ້າຍ, ການຖ່າຍຮູບແມ່ນສິ້ນສຸດລົງ. ເພື່ອຢຸດຖ່າຍຮູບດ້ວຍຕົນເອງ, ສ�າຜັດ .

ການນ�າໃຊ້ຮູບ
ແອັບພຼີເຄຊັນ ຮູບ ຂອງທ່ານ ສາມາດຄົ້ນຫາຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອທີ່ທ່ານບັນທຶກໄວ້ໃນໂທລະສັບ ຫຼື ໜ່ວຍຄວາມຈ�າ 
ຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ເລືອກອັລບັມ/ໂຟນເດີ ແລະ ສະແດງແບບສໄລດ໌ໂຊວ໌ ຫຼືສາມາດເລືອກເອົາລາຍການເພື່ອແບ່ງປັນໄປຍັງ 
ແອັບອື່ນໆ.

ການເປີດຮູບ
ສ�າຜັດ  > ຮູບ ( ) ເພື່ອແອພພລິເຄຊັນ. ແອພພລິເຄຊັນຮູບຈະຈັດປະເພດຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອຂອງທ່ານດ້ວຍພື້ນທີ່ເກັບຮັກສາ 
ແລະ ບັນທຶກໄຟລ໌ເຫຼົ່ານີ້ເປັນໂຟລເດີ. ສ�າຜັດໂຟລເດີເພື່ອເປີດຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອໃນໂຟນເດີ.
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ການເບິ່ງຮູບ

1. ໃນຮູບ, ແຕະໂຟລເດີທີ່ບັນຈຸຮູບພາບທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດເບິ່ງ.

2. ສ�າຜັດຮູບພາບເພື່ອເປີດໃນໂໝດຂະຫຍາຍ. ເວລາທ່ານເປີດສະແດງຮູບພາຍໃນໂໝດຂະຫຍາຍ, ປັດຮູບໄປທາງຊ້າຍ ຫຼື ທາງຂວາ 
ເພື່ອເບິ່ງຮູບທີ່ຜ່ານມາ ຫຼື ຮູບຖັດໄປ.

3. ການຂະຫຍາຍຮູບພາບ, ເລືອນສອງນິ້ວມືຂອງທ່ານອອກຈາກກັນໃສ່ບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຂະຫຍາຍຮູບ. ໃນໂໝດຂະຫຍາຍ, 
ປັດນີ້ວຂອງທ່ານຂື້ນ ຫຼື ລົງ ແລະ ປັດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາກໍ່ໄດ້.

ເຄັດລັບ: ໂປຼແກຣມສະແດງພາບສະຫນັບສະຫນູນຟັງກ໌ຊັ່ນການດ�າເນີນງານຫມູນແບບອັດຕະໂນມັດ. ເມື່ອທ່ານໜູນໂທລະສັບມືຖື 
ຂອງທ່ານ, ຮູບພາບຈະປັບໝູນດ້ວຍຕົວເອງ.

ການຕັດແປງພາບຖ່າຍໃນ ຮູບ

1. ເວລາເປີດສະແດງຮູບ, ສ�າຜັດ  > . 

2. ສ�າຜັດ ຕັດແປງ ແລະໃຊ້ເຄື່ອງມືຕັດແປງເພື່ອເລືອກສ່ວນຂອງຮູບເພື່ອຕັດແປງມັນ.

• ກົດລາກໂຕຈັດຕັດຂອບເພື່ອຍ້າຍຈາກດ້ານໃນ.
• ລາກຂອບ ຫລື ແຈຂອງເຄື່ອງມືຕັດຮູບເພື່ອປັບຂະໜາດຂອງຮູບພາບ.

3. ສ�າຜັດ  > ບັນທຶກ ເພື່ອບັນທຶກຮູບທີ່ຕັດແປງ 

• ເພື່ອຖີ້ມການປ່ຽນແປງ, ກົດປຸ່ມ ກັບຄືນ ແລະສ�າຜັດ ຖີ້ມ.

ເຄັດລັບ: ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງສາມາດຖີ້ມການປ່ຽນແປງໂດຍການສ�າຜັດ  > ຖີ້ມ.
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ການໃຊ້ກ້ອງຄວາມຮ້ອນ
ໝາຍເຫດ:
ອຸນຫະພູມຊີ້ບອກໂດຍ Cat S60 ແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ແບບຄາດຄະເນ ແລະ ບໍ່ສາມາດ ວັດແທກອຸນຫະພູມຕົວຈິງໄດ້.
ອຸນຫະພູມທີ່ຊີ້ບອກນັ້ນໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກຫຼາຍປັດໄຈ ໂດຍສະເພາະສະພາບການເປັ່ງລັງສີຂອງວັດຖຸໄດ້ຖືກເຝົ່າສັງເກດ ແລະ 
ໄລຍະຫ່າງໄປຫາວັດຖຸ. ອຸນຫະພູມອາດຖືກກະທົບໂດຍເວລາຂອງມື້ນຶ່ງໆ, ໂດຍສະພາບອາກາດ ຫລື ວັດຖຸຮ້ອນ ຫລື ເຢັນຢູ່ໃກ້ອາດ 
ຖືກສະທ້ອນກັບຈາກວັດຖຸທີ່ກ�ານົດໄວ້.

ການເປີດກ້ອງຄວາມຮ້ອນຂອງທ່ານ
ການເປີດແອັບພຼີເຄຊັນ, ໃຫ້ປະຕິບັດວິທີໃດໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ສ�າຜັດ  ເທິງໜ້າຈໍຫັຼກ. 
• ສ�າຜັດ  > MyFLIR ( ).

ກົດປຸ່ມ ກັບຄືນ ຫຼືປຸ່ມ ເມນູ ເພື່ອປິດກ້ອງຖ່າຍຮູບ.

ການຖ່າຍຮູບ

1. ສ�າຜັດ  > MyFLIR ( ). 
ໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ, ຢູ່ໃນໂໝດກ້ອງ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ສ�າຜັດ  ແລະ ເລືອກ  ເພື່ອສັບປ່ຽນເປັນໂໝດຮູບ.

2. ແຕ່ງຮູບພາບຂອງທ່ານໃນຫນ້າຈໍຈັບພາບ.

• ສ�າຜັດ  ເພື່ອປັບປ່ຽນເມນູສີ.
• ສ�າຜັດ  ເພື່ອປັບປ່ຽນຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
• ສ�າຜັດ  ເພື່ອເພີ່ມໂໝດວັດແທກແສງ.
• ສ�າຜັດ  ເພື່ອວັດຮູບພາບດ້ວຍຕົນເອງ.

3. ສ�າຜັດ  ເພື່ອຖ່າຍຮູບຂອງທ່ານ.

ການຖ່າຍວິດີໂອ

1. ສ�າຜັດ  > MyFLIR ( ).

2. ສ�າຜັດ  ແລະເລືອກ  ເພື່ອສັບປ່ຽນເປັນໂໝດວິດີໂອ.

3. ສ�າຜັດ  ເພື່ອເລີ່ມບັນທຶກ. ເພື່ອຢຸດການຖ່າຍຮູບ, ສ�າຜັດ .

ການຖ່າຍຮູບພາບ ປາໂນຣາມາ (Panorama)

1. ສ�າຜັດ  > MyFLIR ( ).

2. ສ�າຜັດ  ແລະເລືອກ  ເພື່ອສັບປ່ຽນເປັນໂໝດ ພາບປາໂນຣາມາ.

3. ສ�າຜັດ  ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຖ່າຍຮູບ.

4. ກ�ານົດທິດທາງ. ແລ້ວຍ້າຍອຸປະກອນເຂົ້າໃກ້ທິດທາງທີ່ຕ້ອງການຢ່າງຊ້າໆ (ຈາກຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ).

5. ເມື່ອເວລາການແນະນ�າການຖ່າຍຮູບເຖິງຈຸດສຸດທ້າຍ, ການຖ່າຍຮູບແມ່ນສິ້ນສຸດລົງ. ເພື່ອຢຸດຖ່າຍຮູບດ້ວຍຕົນເອງ, ສ�າຜັດ .
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ການສ້າງວິດິໂອທີ່ຖ່າຍພາບຊ້າໆ

1. ສ�າຜັດ  > MyFLIR ( ).

2. ສ�າຜັດ  ແລະເລືອກ  ເພື່ອສັບປ່ຽນໄປໂໝດພາບປາໂນຣາມາ.

3. ສ�າຜັດ  ເພື່ອເປີດ ເມນູການຕັ້ງຄ່າ ການຖ່າຍພາບຊ້າໆ. ແລ້ວກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າທ່າຈ�າເປັນ.

4. ສ�າຜັດ  ເພື່ອເລີ່ມບັນທຶກ. ເພື່ອຢຸດການຖ່າຍຮູບ, ສ�າຜັດ .

ການເບິ່ງຮູບແລະວິດີໂອທີ່ໄດ້ຖ່າຍແລ້ວ 
ສ�າລັບເປີດວິດີໂອ ຫຼື ຮູບທີ່ຖ່າຍລ່າສຸດ, ສ�າຜັດ ພາບຂະໜາດຫຍໍ້ຢູ່ດ້ານລຸ່ມສຸດແຈດ້ານຂວາຂອງໜ້າຈໍ.

• ສ�າຜັດ  ເພື່ອສັບປ່ຽນ ມູມມອງ ຄັງຮູບ.

• ປັດຊ້າຍ/ຂວາເພື່ອເບິ່ງໄຟລ໌ກ່ອນໜ້າ ຫລື ໄຟລ໌ຖັດໄປ. 

• ສ�າຜັດ  ເພື່ອຫຼິ້ນວີດີໂອ.

• ສ�າຜັດ  ເພື່ອແກ້ໄຂຮູບ. ແລ້ວສ�າຜັດ  ເພື່ອປ່ຽນໂໝດວັດແສງ ຫຼື ສ�າຜັດ  ເພື່ອປ່ຽນເມນູສີ. ເມື່ອສ�າເລັດແລ້ວ, ແຕະ  
ເພື່ອບັນທຶກການປ່ຽນແປງ.

• ສ�າຜັດ  ແລະ ແບ່ງປັນໄຟລ໌ທີ່ເລືອກຂອງທ່ານຜ່ານແອັບທີ່ໃຊ້ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍເທິງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

• ສ�າຜັດ  ເພື່ອລຶບໄຟລ໌ທີ່ເລືອກ. ແລ້ວ ສ�າຜັດ ຕົກລົງ ເພື່ອຢືນຢັນ.

• ສ�າຜັດ  ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໄຟລ໌ທີ່ໄດ້ບັນທຶກ ລວມທັງວັນທີ, ເວລາ, ເມນູສີ, ອຸນຫະພູມ, ການເປັ່ງລັງສີ ແລະ ທີ່ຕັ້ງ.

• ສ�າຜັດ  ເພື່ອເປີດເຄື່ອງມື FLIR ທີ່ສາມາດໃຊ້ເພື່ອເບິ່ງແລະແກ້ໄຂຮູບພາບ. ຖ້າແອັບພລິເຄຊັນນີ້ບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງ, Google Play 
Store ຈະເປີດເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ດາວໂຫຼດແອັບພລິເຄຊັ່ນມືຖື ເຄື່ອງມື FLIR.

ການປັບ 
ກ້ອງຖ່າຍຮູບມີກົນໄກຊັດເຕີທາງໃນເຊິ່ງເປີດໃຊ້ງານເປັນຊ່ວງໆແລະອະນຸຍາດກ້ອງຄວາມຮ້ອນໃນການທຽບມາດຕະຖານ ຫຼື ຣີເຟຣສ໌ຮູບ.
ເມື່ອເວລາຊັດເຕີເປີດໃຊ້, ຮູບພາບຈະຢຸດນິ້ງລະຍະໜຶ່ງ. 
ຈຸດປະສົງຂອງຊັດເຕີແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃຫ້ຮູບທີ່ງາມກວ່າເດີມ. S60 ເຮັດການປັບໂດຍອັດຕະໂນມັດ ອີງຕາມເວລາ 
ເປັນຊ່ວງໆ. ໂປດຊາບວ່າເມື່ອ ການວັດແສງຖືກປິດ, ການປັບຈະເກີດຂຶ້ນຫລາຍກວ່າປົກກະຕິ.
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ການເພີດເພີນກັບສຽງເພັງ
ທ່ານສາມາດຖ່າຍໂອນໄຟລ໌ເພັງຈາກ PC ຂອງທ່ານໃສ່ແຜ່ນ microSD ຫລື ໜ່ວຍຄວາມຈ�າໂທລະສັບຂອງທ່ານ ເພື່ອຟັງເພັງເທິງ 
ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ.

ກອັບປີ້ເພັງໃສ່ແຜ່ນ microSD

1. ເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະສັບໃສ່ຄອມພິວເຕີດ້ວຍສາຍ USB ແລະ ເຊື່ອມກາດໜ່ວຍຄວາມຈ�າ microSD.

2. ເທິງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ, ເລືອນໄປໄດຣຟ໌ USB ແລ້ວ ເປີດ.

3. ສ້າງໂຟລເດີໃນ ຣູທ ໄດເຣກທໍຣີ (root directory) ຂອງກາດໜ່ວຍຄວາມຈ�າ microSD (ຍົກຕົວຢ່າງ, ເພັງ).

4. ກອັບປີ້ເພັງຈາກຄອມພີວເຕີໄປຍັງໂຟລເດີທີ່ທ່ານສ້າງນັ້ນ.

5. ພາຍຫຼັງກ໋ອບປີ້ເພັງ, ຍົກເລີກການເຊື່ອມຕໍ່ໄດຣຟ໌ຕາມຄ�າສັ່ງຂອງລະບົບປະຕິບັດການຂອງຄອມພິວເຕີ ເພື່ອໃຫ້ການຖອດໂທລະສັບ 
ມືຖືຈາກ PC ນັ້ນມີຄວາມປອດໄພ.

ການເປີດ Google Play music
ການເປີດ ໄລເບຣຣີ, ສ�າຜັດ  > Google Play Music ( ) > ສ�າຜັດກ໋ອງເລືອກໝວດເພັງຢູ່ເທິງເບື້ອງຊ້າຍໜ້າຈໍ  > 
ໄລເບຣຣີ ຂອງຂ້ອຍ. ຊຶ່ງປະກອບມີຫ້າແຖບ: ລາຍການເພັງ, ແນວເພັງ, ສິນລະປິນ, ອັລບັ້ມ ແລະ ເພັງ.

ການຫຼິ້ນເພັງ

1. ແຕະປະເພດໝວດເພັງເທິງໜ້າຈໍ ໄລເບຣຣີ ຂອງເພັງ.

2. ສ�າຜັດເພັງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດ.

ເຄັດລັບ: ເວລາທ່ານຟັງເພັງ, ກົດປຸ່ມ ກັບຄືນ ເພື່ອໃຊ້ແອັບອື່ນ. ເພັງຈະຍັງສືບຕໍ່ຫຼີ້ນ. ການກັບສູ່ໜ້າຄວບຄຸມເພັງ, ໃຫ້ເປີດແຜງ 
ການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ສ�າຜັດເພັງ.

ການເພີ່ມເພັງໃສ່ ລາຍການເພັງ

1. ແຕະປະເພດໝວດເພັງເທິງໜ້າຈໍໄລເບຣຣີຂອງເພັງ.

2. ແຕະ  ຖັດຈາກເພັງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມໃສ່ ລາຍການເພັງ. ສ�າຜັດ ເພີ່ມໃນລາຍການເພັງ ໃນເມນູທາງເລືອກນັ້ນ.

3. ເລືອກລາຍການເພັງ ຫຼື ສ�າຜັດລາຍການເພັງ ໃໝ ່ເພື່ອເພີ່ມເພັງໃສ່ລາຍການເພັງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

ການເປີດຟັງ ລາຍການເພັງ

1. ໃນໜ້າຈໍໄລເບຣຣີຂອງເພັງ, ແຕະລາຍການເພັງ.

2. ສ�າຜັດ ລາຍການເພັງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງ.

3. ສ�າຜັດເພັງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດ.



24 Cat® ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ສະມາດໂຟນລຸ້ນ S60

ການຟັງ ວິທະຍຸ FM
ວິທະຍຸ FM ໃຫ້ທ່ານສາມາດຟັງ ສະຖານີວິທະຍຸ FM ເທິງໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານໄດ້. ເຊື່ອຕໍ່ຊຸດຟັງຫູໃສ່ຮູ່ສຽບສາຍສະເບົ້າໂທລະສັບ 
ກ່ອນການເປີດແອັບ.

ສ�າຜັດ  > ວິທະຍຸ FM ( ) ເພື່ອເປີດແອັພພລິເຄຊັນ.

ການໝູນ ວິທະຍຸ FM
ໝາຍເຫດ:
ການຮັບຄື້ນ ສະຖານີທີ່ທ່ານມັກທ່ານຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າການຕັ້ງຄື້ນວິທະຍຸເຂດທ້ອງຖິ່ນ Local Regional Band ນັ້ນຖືກຕ້ອງ 
ແລ້ວ. ການປ່ຽນພູມມິພາກ, ສ�າຜັດ  > ຕັ້ງຄ່າ > ຄື້ນວິທະຍຸເຂດທ້ອງຖິ່ນ Regional Band ແລ້ວເລືອນລາຍການ ແລະ  
ເລືອກພູມິພາກ Region.

ເລືອກຈາກທາງເລືອກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ການເລືອກສະຖານີຟັງ, ສ�າຜັດ  ຫຼື .
• ການປ່ຽນຄື້ນຄວາມຖີ, ໃຫ້ເລືອນໝູນໄປເລືອກສະຖານີວິທະຍຸ.
• ການເລືອກສະຖານີວິທະຍຸທີ່ເປີດຢູ່ນັ້ນໃຫ້ເຂົ້າໃນລາຍການທີ່ມັກ, ສ�າຜັດຄ້າງໄວ້  (ທີ່ດ້ານລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ). ສະຖານີທີ່ເປີດຢູ ່

ຂະນະນີ້ຈະປາກົດເທິງແຖບລາຍການທີ່ມັກ.
• ເພື່ອປິດສຽງ FM. ສ�າຜັດ .

• ການສະແກນຫາບັນດາຊ່ອງວິທະຍຸ, ສ�າຜັດ  > ສະແກນ > ສະຖານີທັງໝົດ. ເມື່ອສະແກນສ�າເລັດແລ້ວ, ສ�າຜັດ  > 
ຊ່ອງສະຖານີທັງໝົດ.

• ການປິດວິທະຍຸ, ສ�າຜັດ , ແລະ ກົດປຸ່ມ ກັບຄືນ ເພື່ອອອກຈາກແອັພພລິເຄຊັນ. 

ການບັນທຶກວິທະຍຸ FM
ການບັນທຶກວິທະຍຸ, ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ການເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ, ສ�າຜັດ  ຫຼື ສ�າຜັດ  > ເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ.
• ການຢຸດບັນທຶກ, ສ�າຜັດ  ຫຼື ສ�າຜັດ  > ຢຸດການບັນທຶກ. ໄຟລ໌ທີ່ບັນທຶກຈະບັນທຶກໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
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ການບໍລິການ Google
ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າສູ່ບັນຊີກູໂກ Google ເພື່ອໃຊ້ Gmail™, Google Calendar™, ແລະ Google Apps™ ອື່ນໆ. 
ເພື່ອດາວໂຫຼດແອັພພລິເຄຊັນໃນ Google Play™, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ລົງຊື່ເຂົ້າບັນຊີ Google.

ການສ້າງບັນຊີ Google
ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ເລືອກທີ່ຈະສ້າງ Google Account ໃນຂະນະຕິດຕັ້ງ, ທ່ານສາມາດສ້າງບັນຊີໜຶ່ງໄດ້:

1. ສ�າຜັດ  > ການຕັ້ງຄ່າ ( ).

2. ສ�າຜັດ ບັນຊີ > ເພີ່ມບັນຊີ.

3. ສ�າຜັດ Google ເພື່ອສ້າງບັນຊີ Google ແລະປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າເທິງຈໍ.

ການໃຊ້ Gmail
ເມື່ອທ່ານຕິດຕັ້ງໃສ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານຄັ້ງທ�າອິດ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ກ�ານົດຄ່າເພື່ອນ�າໃຊ້ບັນຊີ Gmail ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຫຼື ສ້າງບັນຊີໃຫມ່. 
ຄັ້ງທ�າອິດທີ່ທ່ານເປີດແອັບພລິເຄຊັນ Gmail ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ກ໋ອງຈົດໝາຍຈະບັນຈຸຂໍ້ຄວາມຈົດໝາຍຈາກບັນຊີ Gmail 
ເທິງເວັບ.

ການເປີດ Gmail
ສ�າຜັດ  > Gmail ( ). ລາຍການກ໋ອງຈົດໝາຍເຂົ້າຈະປາກົດຂື້ນ. ຈົດໝາຍອີເມລ໌ຕ່າງໆທີ່ທ່ານຕ້ອງການເກັບໄວ້ໃນໂທລະສັບຈ
ະຢູ່ໃນໂຟລເດີກ໋ອງຈົດໝາຍ Inbox.

ການສັບປ່ຽນບັນຊີ
ການເຂົ້າບັນຊີອີເມລ໌ອື່ນ, ສ�າຜັດຊ່ອງການເລືອນບັນຊີຂ້າງເທິງເບື່ອງຊ້າຍໜ້າຈໍ. ແລ້ວສ�າຜັດບັນຊີທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດ.

ການສ້າງ ແລະ ການສົ່ງ ອີເມລ໌

1. ເທິງໜ້າຈໍ Inbox, ສ�າຜັດ .

2. ປ້ອນທີ່ຢູ່ອີເມລ໌ຂອງຜູ້ຮັບຂໍ້ຄວາມໃສ່ ໃນ ຊ່ອງ. 
• ຖ້າທ່ານກ�າລັງສົ່ງ ອີເມລ໌ໄປຫາຜູ້ຮັບຫຼາຍຄົນ, ໃຫ້ແຍກອີເມລ໌ຂອງຜູ້ຮັບດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍຈຸດ.
• ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສົ່ງອີເມລ໌ແບບກ໋ອບປີ້ (Cc) ຫຼື ສ�າເນົາລັບ (Bcc) ໄປຍັງຜູ້ຮັບຫຼາຍຄົນ, ສ�າຜັດ  ເພື່ອສະແດງ  

ເພີ່ມ Cc/Bcc.

3. ປ້ອນ ຫົວເລື່ອງອີເມລ໌ ແລະ ຂໍ້ຄວາມອີເມລ໌ ຂອງທ່ານ. 
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕິດຄັດຮູບພາບ, ສ�າຜັດ  ເພື່ອເລືອກຮູບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຕິດຄັດ.

4. ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານຂຽນຂໍ້ຄວາມອີເມລ໌ຂອງທ່ານແລ້ວ, ສ�າຜັດ .
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ການຕອບກັບ ຫືຼ ການສົ່ງຕໍ່ ອີເມລ໌

1. ເທິງໜ້າຈໍ Inbox, ສ�າຜັດ ອີເມລ໌ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຕອບກັບ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່.

2. ສ�າຜັດຕອບກັບ( ), ຕອບກັບທັງໝົດ (  > ຕອບກັບທັງໝົດ), ຫຼື ສົ່ງຕໍ່ (  > ສົ່ງຕໍ)່.

3. ໃຫ້ປະຕິບັດວິທີໃດໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ຖ້າທ່ານເລືອກຕອບກັບ ຫຼື ຕອບກັບທັງໝົດ, ກໍ່ປ້ອນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານໃສ່.
• ຖ້າທ່ານເລືອກສົ່ງຕໍ່ (Forward), ໃຫ້ລະບຸຂໍ້ຄວາມທີ່ຮັບ ແລະ ເພີ່ມຂໍ້ຄວາມທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມໄປພ້ອມກັບຂໍ້ຄວາມສົ່ງຕໍ່.

4. ສ�າຜັດ .

ການຄົ້ນຫາ ອີເມລ໌

1. ເທິງໜ້າຈໍ Inbox, ສ�າຜັດ .

2. ປ້ອນຄ�າຫຼັກເພື່ອຄົ້ນຫາໃນກ໋ອງ, ແລ້ວສ�າຜັດ .

ການປັບແຕ່ງຕັ້ງຄ່າຈີເມລ໌ (Gmail) ຂອງທ່ານ

1. ໃນໜ້າຈໍໝວດໂຟລເດີ, ສ�າຜັດ  > ການຕັ້ງຄ່າ ເພື່ອປັບແຕ່ງຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມ.

2. ເລືອກ ການຕັ້ງຄ່າທົ່ວໄປ ຫຼື ບັນຊີ ອີເມລ໌.

3. ສ�າຜັດທາງເລືອກ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າທີ່ຈ�າເປັນ.
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Google Maps™
ແຜນທີ່ Google ຈະໃຫ້ທ່ານສາມາດຊອກຫາສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານຢູ່ປັດຈະບັນ, ເບິ່ງສະພາບການຈາລະຈອນແບບຕົວຈິງເວລາຈິງ  
(ຂື້ນຢູ່ກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານຢູ່) ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນດ້ານທິດທາງໄປຫາຈຸດໝາຍປາຍທາງຕ່າງທາງດາວທຽມ, 
ທາງການສັນຈອນ, ຫຼື ແຜນທີ່ປະເພດອື່ນໆ.

ການເປີດໃຊ້ງານ ຈຸດທີ່ຕັ້ງ

ກ່ອນທ່ານຈະເປີດໃຊ້ງານແຜນທີ່ເພື່ອຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ທ່ານຢູ່ ຫຼື ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ທ່ານຕ້ອງເປີດໃຊ້ງານ  
ຈຸດທີ່ຕັ້ງ (Location) ແລ້ວ ຕັ້ງ ໂໝດຈຸດທີ່ຕັ້ງ.

1. ສ�າຜັດ  > ການຕັ້ງຄ່າ ( ).

2. ສ�າຜັດ ຈຸດທີ່ຕັ້ງ.

3. ເລື່ອນ ຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ສັບປ່ຽນໄປຂວາ ( )ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ຊັນ.

4. ສ�າຜັດ ໂໝດ ແລ້ວເລືອກລາຍການທາງເລືອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໝາຍເຫດ: 
ການນ�າໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນຄຸນສົມບັດນ�າທາງ ຟັງຄ໌ຊັນ ໂໝດຈ�າຕ້ອງຕັ້ງເປັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງລະດັບສູງ.

ການເປີດແຜນທີ່

ສ�າຜັດ  > ແຜນທີ່ ( ) ເພື່ອເປີດແອັພລິເຄຊັນ.

ການຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈ

1. ໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງແຜນທີ່, ປ້ອນຊື່ສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຄົ້ນຫາ, ໃນຊ່ອງຄົ້ນຫາທີ່ປາກົດຢູ່ດ້ານເທິງ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນສ�າຜັດ .
ໝາຍເຫດ: 
ທ່ານຍັງສາມາດເລືອກປະເພດທາງເລືອກຈາກລາຍການແນະນ�າໄດ້.

2. ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານຈະເປີດຂື້ນ. ສ�າຜັດເຄື່ອງໝາຍ ( ) ແລະ ມັນສະແດງຊື່ຈຸດທີ່ຕັ້ງ.

3. ສ�າຜັດ  ເພື່ອເບິ່ງຈຸດທີ່ຕັ້ງປັດຈຸບັນຂອງທ່ານເທິງແຜນທີ່.

ການເບິ່ງທິດທາງຕ່າງໆ

1. ເວລາເບິ່ງແຜນທີ, ສ�າຜັດ .

2. ສ�າຜັດໄອຄອນສ�າລັບທິດທາງລົດຍົນ, ທາງລົດຂົນສົ່ງສາທາລະນະ, ຫຼື ທາງຍ່າງ.

3. ແອັບພລິເຄຊັນຈະສະແດງໄລຍະທາງໃກ້ສຸດອັດຕະໂນມັດຈາກທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານເຖີງ ທີ່ຕັ້ງ ປາຍທາງ. 
ໝາຍເຫດ: 
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເຂົ້າສູ່ສະຖານທີ່ປະຈຸບັນ ແລະ/ຫຼື ສະຖານທີ່ປາຍທາງດ້ວຍຕົນເອງ, ສ�າຜັດສະຖານທີ່ ຫຼື ສະຖານທີ່ປາຍທາງ ແລະ 
ປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃສ່. 

4. ສ�າຜັດ . 

ໝາຍເຫດ: 
ສ�າຜັດ  ເພື່ອສັບປ່ຽນທີ່ຕັ້ງປັດຈຸບັນແລະປາຍທາງ, ແບ່ງປັນທິດທາງ, ເບິ່ງຂໍ້ມູນໃນການຈາລະຈອນ ແລະ/ຫຼື ພາບຈາກດາວທຽມ 
ຂອງແຜນທີ່ ແລະ ການກ�ານົດຄ່າຕົວເລືອກເສັ້ນທາງ.
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ການໃຊ້ Google Play Store
Play Store ໃຫ້ທິດທາງເຂົ້າສູ່ແອັບຕ່າງໆ ແລະ ເກມຕ່າງໆ, ຊຶ່ງທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງໃສ່ເທິງມືຖືຂອງທ່ານ.

ການເປີດ Google Play Store

1. ສ�າຜັດ  > Play Store ( ).

2. ເມື່ອທ່ານເປີດ Play Store ເປັນເທື່ອທ�າອິດ, ໜ້າພາບລວມຈະປາກົດຂື້ນ. ສ�າຜັດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເພື່ອດ�າເນີນການຕໍ່.

ການຄົ້ນຫາແອັພພລິເຄຊັ່ນຕ່າງໆ
ມີສອງສາມທາງແຕກຕ່າງກັນໃນການຊອກຫາແອັບເທິງ Play Store ໜ້າຈໍຫຼັກ, ລວມມີ:

• ລາຍການແອັບຕ່າງໆຈັດເປັນໝວດ: ສ�າຜັດໝວດລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ເລືອນລົງເພື່ອເປີດສະແດງອີກ.
• ຄົ້ນຫາຟັງຄ໌ຊັນ: ປ້ອນຄ�າຫຼັກເພື່ອຄົ້ນຫາໃນກ໋ອງ, ແລ້ວສ�າຜັດ .

ເພື່ອເບິ່ງແອພພລິເຄຊັນທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງນັ້ນ, ສ�າຜັດ  > ແອັບຂອງຂ້ອຍ & ເກມ (My apps & games).

ການຕິດຕັ້ງແອພພລິເຄຊັນ
ໝາຍເຫດ:
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕິດຕັ້ງແອັບຈາກແຫຼ່ງນອກເໜືອຈາກ Google Play store, ສ�າຜັດ ການຕັ້ງຄ່າ ( ) > ຄວາມປອດໄພ 
ແລະເລື່ອນ ແຫຼ່ງບໍ່ຮູ້ຈັກ (Unknown sources) ສັບປ່ຽນໄປຂວາ ( ).

1. ສ�າຜັດ  > Play Store ( ).

2. ສ�າຜັດໝວດລາຍການ, ແລ້ວ ສ�າຜັດລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການດາວໂຫຼດ.
ທີ່ນີ້ທ່ານສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແອັບ, ລວມທັງການປະເມີນໂດຍລວມ, ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆຂອງຜູ້ໃຊ້. ຖ້າທ່ານ 
ເລືອນລົງໄປທີ່ຂໍ້ມູນຜູ້ພັດທະນາແອັບນັ້ນ, ທ່ານຈະສາມາດເຫັນແອັບອື່ນໆຈາກຜູ້ພັດທະນາແອັບດຽວກັນ, ຫຼື ລິ້ງໄປຫາເວັບໄຊຕ໌ 
ຂອງຜູ້ພັດທະນາແອັບໄດ້.

3. ການຕິດຕັ້ງລາຍການແອັບ, ສ�າຜັດ ຕິດຕັ້ງ (INSTALL), ຫຼັງຈາກນັ້ນໜ້າຈໍຈະເປີດໃຫ້ຕ້ອງໃສ່ຂໍ້ຄວາມອານຸຍາດ ຍອມຮັບ 
(ACCEPT).

ໝາຍເຫດ:
ການກວດສອບເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງການດາວໂຫຼດ, ໃຫ້ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ. ໄລຍະເວລາການຕິດຕັ້ງຈະຂື້ນຢູ່ກັບຂະໜາດຂອງ 
ແອພພລິເຄຊັນ ແລະ ຄວາມໄວຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດດາຕ້າຂອງທ່ານ. 

ການຖອນການຕິດຕັ້ງແອພພລິເຄຊັນ

1. ໃນ Play Store ທີ່ໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະ  > ແອັບຂອງຂ້ອຍ & ເກມ (My apps & games).

2. ສ�າຜັດແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ແລ້ວ ສ�າຜັດ ຖອນຕິດຕັ້ງ (UNINSTALL).

3. ເມື່ອປາກົດຂໍ້ຄວາມເດັ້ງຂື້ນ, ສ�າຜັດ ຕົກລົງ ເພື່ອຖອນການຕິດຕັ້ງແອັບຈາກໂທລະສັບຂອງທ່ານ.

ໝາຍເຫດ:
ສາມາດຈັດການແອັບພພລິເຄຊັນໂດຍການສ�າຜັດ ການຕັ້ງຄ່າ ( ) > ແອັບ ຫລື ຖອນຕິດຕັ້ງໂດຍກົງດ້ວຍການນີ້ວມືກົດຄ້າງໄວ ້
ເທິງແອັບແລ້ວລາກໄປຍັງ ຕົວເລືອກ ຖອນຕິດຕັ້ງດ້ານເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ.
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ຂໍ້ມູນການຊິງຄ໌
ແອັບບາງອັນ, (ເຊັ່ນ, ຈິເມລ໌Gmail) ເທິງໂທລະສັບຂອງທ່ານໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຄືກັນ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດເພີ່ມ, 
ເປີດເບິ່ງ, ແລະ ດັດແກ້ເທີ່ງຄອມພິວເຕີໄດ້. ຖ້າທ່ານເພີ່ມ, ປ່ຽນ, ຫຼືລົບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃນແອັບໃດໜຶ່ງໃນເວັບ, ຂໍ້ມູນອັບເດດຈະ 
ປາກົດເທິງໂທລະສັບຂອງທ່ານເຊັ່ນກັນ.
ເຊິ່ງເປັນການປະສານຂໍ້ມູນໂດຍຜ່ານດາຕ້າແອຣ໌ air data ທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້. ການດ�າເນີນການຈະປາກົດໃນພື້ນຫຼັງ ແລະ ບໍເປັນ 
ການແຊກແຊງການນ�າໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ເມື່ອໂທລະສັບຂອງທ່ານທ�າການປະສານຂໍ້ມູນ, ໄອຄອນດາຕ້າການປະສານຂໍ້ມູນຈະ 
ສະແດງຂື້ນໃນແຖບແຈ້ງເຕືອນ.

ການຈັດການບັນຊີຂອງທ່ານ
ທ່ານສາມາດຊິງຄ໌ຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ່, ອິເມລ໌ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆເທິງໂທລະສັບຂອງທ່ານກັບບັນຊີ Google ຫຼຶ ບັນຊີປະເພດອື່ນໆໄດ້, ຂື້ນຢູ ່
ກັບໂປຼແກຼມແອັບທີ່ຕັ້ງເທິງໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ.
ເຊັ່ນ, ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການເພີ່ມບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ, ຊຶ່ງອີເມລ໌ສ່ວນຕົວ, ຜູ້ຕິດຕໍ່, ແລະ ປະຕິທິນກໍ່ຍັງຄົງສາມາດນ�າ 
ໃຊ້ໄດ້ສະເໝີ. ແລ້ວທ່ານສາມາດເພີ່ມບັນຊີບ່ອນເຮັດວຽກ, ຊຶ່ງອີເມລ໌ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ປະຕິທີນທີ່ປ້ອນເຂົ້ານັ້ນ 
ກໍ່ຍັງຄົງເຂົ້າເຖິງໄດ້.

ການເພີ່ມບັນຊີ
1. ສ�າຜັດ  > ການຕັ້ງຄ່າ ( ).

2. ສ�າຜັດ ບັນຊີ > ເພີ່ມບັນຊີ. ໜ້າຈໍຈະເປີດການຕັ້ງຄ່າການຊິງຄ໌ຂໍ້ມູນປະຈຸບັນ ແລະ ລາຍການບັນຊີປະຈຸບັນຂອງທ່ານ.

ໝາຍເຫດ: 
ໃນບາງກໍລະນີ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບລາຍລະອຽດບັນຊີຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ທ່ານອາດຈ�າເປັນ 
ຕ້ອງຮູ້ທີ່ຢູ່ໂດເມນ ຫລື ເຊີຟເວີຂອງບັນຊີ.

3. ສ�າຜັດປະເພດບັນຊີເພື່ອເພິ່ມໃສ່.

4. ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າເທິງຈໍທີ່ປາກົດເທິງໜ້າຈໍເພື່ອປ້ອນຂໍ້ມູນທາງເລືອກໄດ້ ຫຼື ຂໍ້ມູນຈ�າເປັນຕ້ອງໃສ່ກ່ຽວກັບບັນຊີ. ບັ
ນຊີແອັກຄາວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຫ້ໃສ່ຊື່ເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ, ແຕ່ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ແມ່ນຂື້ນກັບປະເພດບັນຊີ ແລະ 
ການກ�ານົດຄ່າຂອງການບໍລິການ ຊຶ່ງທ່ານກ�າລັງເຊື່ອມຢູ່ນັ້ນ

5. ການກ�ານົດຄ່າບັນຊີ. ຂື້ນກັບປະເພດບັນຊີ, ຊຶ່ງທ່ານອາດຈະໄດ້ເລືອກປະເພດຂໍ້ມູນດາຕ້າໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມໃສ່ໂທລະສັບ 
ຂອງທ່ານເພື່ອກ�ານົດ, ເພື່ອໃຫ້ຊື່ບັນຊີ, ແລະ ເພື່ອລາຍລະອຽດອື່ນໆ. ເມື່ອທ່ານສ�າເລັດຂັ້ນຕອນນັ້ນແລ້ວ, ບັນຊີຈະເພີ່ມເຂົ້າໃນ 
ລາຍການ ບັນຊີ ຕັ້ງຄ່າໜ້າຈໍ.

ການຖອນບັນຊີອອກ
ທ່ານສາມາດຖອນບັນຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີຈາກໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ລວມທັງ ອີເມລ໌, ລາຍລະອຽດຜູ້ຕິດຕໍ່,  
ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ອື່ນໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານບໍ່ສາມາດຖອນບາງບັນຊີ, ເຊັ່ນ: ບັນຊີທ�າອິດທີ່ທ່ານໃຊ້ລົງຊື່ເຂົ້າໂທລະສັບມືຖື. ຖ້າທ່ານ 
ພະຍາຍາມຈະຖອນບັນຊີນັ້ນ, ຄວນລະວັງວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທັງຫມົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນບັນຊີນັ້ນຈະຖືກລຶບ.

1. ໃນ ບັນຊີ ໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດປະເພດຂອງບັນຊີ.

2. ສ�າຜັດບັນຊິເພື່ອລຶບ.

3. ສ�າຜັດ  > ຖອນບັນຊີ.
4. ສ�າຜັດ ຖອນບັນຊີ ເພື່ອຢືນຢັນວ່າທ່ານຕ້ອງການຖອນບັນຊີ.
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ການກ�ານົດເອງ ການຊິງຄ໌ບັນຊີຂອງທ່ານ
ທ່ານສາມາດກ�ານົດການໃຊ້ຂໍ້ມູນດາຕາ້ພື້ນຫຼັງ ແລະ ກ�ານົດທາງເລືອກການຊິງຄ໌ ສ�າລັບໂປຼແກຼມແອັບຕ່າງໆເທິງໂທລະສັບຂອງທ່ານ.  
ທ່າຍັງສາມາດກ�ານົດຄ່າປະເພດຂໍ້ມູນດາຕ້າທີ່ທ່ານຈະຊິງຄ໌ສ�າລັບແຕ່ລະບັນຊີ. ໂປຼແກຼມແອັບບາງຈ�ານວນ, ເຊັ່ນ ລາຍລະອຽດຜູ້ຕິດຕໍ່  
ແລະ Gmail, ສາມາດຊິງຄ໌ຂໍ້ມູນຈາກການໃຊ້ງານໂປຼແກ໌ມແອັບອື່ນໆຫຼາກຫຼາຍ. ການໃຊ້ງານໂປຼແກຼມອື່ນເຊັ່ນ: ປະຕິທິນ, ພຽງແຕ່ 
ຊິງຄ໌ ຂໍ້ມູນຈາກບັນຊີ Google ທີ່ທ່ານລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີທ�າອິດໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ຫຼື ຈາກບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະກັບ 
ແອັບພລິເຄຊັນນັ້ນ. ບັນຊີບາງປະເພດ, ການຊິງຄ໌ຂໍ້ມູນຈະເປັນສອງທິດທາງ, ການປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນເທິງໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານນັ້ນຈະ 
ສ້າງກ໋ອບປີຂໍ້ມູນນັ້ນໃສ່ເທິງເວັບ. ບັນຊີບາງປະເພດຮອງຮັບພຽງແຕ່ ການຊິງຄ໌ຂໍ້ມູນ ທິດທາງດຽວ; ຂໍ້ມູນເທິງໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ 
ຈະເປັນໃນຮູບ ອ່ານເທົ່ານັ້ນ.

ການປ່ຽນແປງ ຕັ້ງຄ່າການຊິງຄ໌ຂໍ້ມູນ ຂອງບັນຊີ

1. ໃນ ບັນຊີ ໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດປະເພດຂອງບັນຊີ. 

2. ສ�າຜັດບັນຊີເຊິ່ງທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນແປງ ການຕັ້ງຄ່າ ການຊິງຄ໌ຂໍໍ້ມູນຂອງມັນ. ໜ້າຈໍ ຂໍ້ມູນດາຕ້າ ແລະ ການຊິງຄ໌ 
(synchronization) ຈະເປີດ ແລະຈະສະແດງລາຍຊື່ປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ບັນຊີສາມາດຊິງຄ໌ໄດ້.

3. ເປີດໃຊ້ງານລາຍການທີ່ຕ້ອງການຮັກສາການຊິງຄ໌ດ້ວຍການເລື່ອນແຕ່ລະສະວິດດາຕ້າໄປດ້ານຂວາ ( ). ເພື່ອປິດໃຊ້ງານ ຂໍ້ມູນ 
ດາຕ້າເປັນການຊິງຄ໌ອັດຕະໂນມັດ, ໃຫ້ເລື່ອນແຕ່ລະສະວິດດາຕ້າໄປດ້ານຊ້າຍ ( ).

ການໃຊ້ແອພພລິເຄຊັນອື່ນ
ການໃຊ້ປະຕິທິນ

ໃຊ້ ປະຕິທີນ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ຈັດການຄວບຄຸມ ເຫດການຕ່າງໆ, ການປະຊຸມ ແລະ ການນັດໝາຍຕ່າງໆ. ຂື້ນກັບຕັ້ງຄ່າການຊິງຄ ໌
ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ປະຕິທີນເທິງໂທລະສັບຈະຢູ່ໃນການປະສານເຊື່ອມ ຫລື ຊິງຄ໌ ກັບປະຕິທິນທີ່ຢູ່ເທິງເວັບຂອງທ່ານ.

ການເປີດປະຕິທິນ
ສ�າຜັດ  > ປະຕິທີນ Calendar ( ) ເພື່ອເປີດໂປຼແກຼມໃຊ້ງານ. ສ�າຜັດທີ່  ເພື່ອເປີດເບິ່ງມູມມອງຕ່າງໆ ແລະ 
ທາງເລືອກການປັບຄ່າຕ່າງໆ.

ການສ້າງເຫດການ

1. ເທິງປະຕິທິນ, ສ�າຜັດ  > ເຫດການ ເລີ່ມເພີ່ມເຫດການ.

2. ປ້ອນຊື່ເຫດການ, ສະຖານທີ່ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ່.
• ຖ້າມີຂອບເຂດເວລາສ�າລັບເຫດການນັ້ນ, ສ�າຜັດວັນເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ວັນສິ້ນສຸດ ແລະ ຂອບເຂດເວລາເພື່ອເລືອກ ແຕ່ລະວັນທີ  

ແລະ ໄລຍະເຫດການທີ່ເໝາະສົມ.
• ຖ້າເປັນເຫດການໂອກາດສະເພາະເຊັ່ນ: ວັນເກີດ ຫຼື ເປັນມື້ທີ່ໃຊ້ເວລາຍາວນານ, ໃຫ້ເລື່ອນ ໝົດມື ້ໄປຂວາ ( ) 

ເພື່ອເປີດຟັງຄ໌ຊັນ.

3. ເລືອກເຂດເວລາທີ່ເຫມາະສົມ.

4. ລະບຸ ເຫດການຈະເກີດຊ�້າອີກ.

5. ຕັ້ງເວລາການເຕືອນເຫດການ, ເຊື້ອເຊີນຜູ້ຄົນ, ຕັ້ງຄ່າສີ ແລະ ເພີ່ມຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ເອກະສານຕິດຄັດອື່ນໆ.

6. ຫຼັງຈາກການຕັ້ງຄ່າສ�າເລັດໝົດແລ້ວ, ສ�າຜັດ ບັນທຶກ.
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ການຕັ້ງການເຕືອນເຫດການ

1. ໃນໜ້າປະຕິທີນອື່ນໆທີ່ສະແດງຢູ່, ສ�າຜັດເຫດການເພື່ອເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ຫຼື ເບິ່ງການສະຫຼຸບເຫດການນັ້ນໆໂດຍຫຍໍ້.

2. ສ�າຜັດ  ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນແກ້ໄຂເຫດການ.

3. ສ�າຜັດສ່ວນການເຕືອນ ( ) ເພື່ອຕັ້ງເວລາການເຕືອນກ່ອນເຫດການທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ມີການເຕືອນ. ເມື່ອເວລາມາຮອດ,  
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການເຕືອນກ່ຽວກັບເຫດການນັ້ນ.

ໝາຍເຫດ: 
ສ�າຜັດ ບໍ່ມີການແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອລຶບການເຕືອນເຫດການນັ້ນ.

4. ສ�າຜັດ ບັນທຶກ ເພື່ອບັນທຶກການປ່ຽນແປງ.

ການໃຊ້ການເຕືອນ (alarm)
ທ່ານສາມາດຕັ້ງການເຕືອນໃຫມ່ ຫຼື ແກ້ໄຂ ການເຕືອນ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

ການເປີດການເຕືອນ
ສ�າຜັດ  > ໂມງ ( ) >  ເພື່ອໃຊ້ການເຕືອນໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ໃນນີ້ທ່ານຈະເຫັນລາຍລະອຽດລາຍການເຕືອນປະຈຸບັນ.

ການເພີ່ມການເຕືອນ

1. ໃນໜ້າຈໍລາຍການເຕືອນ, ສ�າຜັດ  ເພື່ອເພີ່ມການເຕືອນ.

2. ການຕັ້ງການເຕືອນ, ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ຕັ້ງຊົ່ວໂມງ ແລະ ນາທີ ໂດຍການຊອກຫາຮອບໆແຜ່ນກົດໂທ ແລະ ສ�າຜັດ ຕົກລົງ.
• ການຕັ້ງໂໝດເຕືອນຊ�້າ, ເລືອກກ່ອງສີ່ຫລ່ຽມ ເຕືອນຊ�້າ. ສ�າຜັດໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍທາງເລືອກ.
• ການຕັ້ງຣິງໂທນ, ສ�າຜັດ . ສ�າຜັດທາງເລືອກ, ແລ້ວສ�າຜັດ ຕົກລົງ.
• ເພື່ອໃຫ້ມີການສັ່ນເວລາມີສຽງເຕືອນ, ສ�າຜັດກ່ອງສີ່ຫລ່ຽມ ການສັ່ນ.
• ການເພີ່ມເຄື່ອງໝາຍ ການເຕືອນ, ສ�າຜັດ ເຄື່ອງໝາຍ. ປ້ອນເຄື່ອງໝາຍ, ແລ້ວສ�າຜັດ ຕົກລົງ.

ໝາຍເຫດ:
ຕາມຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ ການເຕືອນຈະເປີດອັດຕະໂນມັດ.

ຈັກຄິດໄລ່
S60 ມາພ້ອມກັບຈັກຄິດໄລ່ທີ່ມີຮູບແບບມາດຕະຖານ ແລະ ທັນສະໄໝ.

ການເປີດຈັກຄິດໄລ່
ສ�າຜັດ  > ຈັກຄິດໄລ່ ( ) ເພື່ອເປີດແອັບພລິເຄຊັນ. 
ປິ່ນໂທລະສັບເປັນຮູບແບບແນວນອນເພື່ອເຂົ້າເຖິງ ໂໝດຈັກຄິດໄລ່ຂັ້ນສູງ. ຮັບປະກັນວ່າ ການໝູນອັດຕະໂນມັດເປີດໃຊ້ງານ  
(ເບິ່ງ: ການຕັ້ງຄ່າການສະແດງໜ້າຈໍ).
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ການຈັດການໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ
ການກ�ານົດຄ່າໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ, ສ�າຜັດ  > ການຕັ້ງຄ່າ ( ).

ຕັ້ງຄ່າວັນທີ ແລະ ເວລາ
ເວລາທ່ານເລີ່ມເປີດໂທລະສັບເປັນຄັ້ງທ�າອິດ, ຈະມີຂໍ້ຄວາມຖາມທ່ານວ່າຈະອັບເດດ ເວລາ ແລະ ວັນທີ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຫຼື 
ບໍ່ໂດຍໃຊ້ເວລາທີ່ເຄືອຂ່າຍໃຫ້ມາ.
ໝາຍເຫດ:
ເມື່ອການຕັ້ງເວລາໃຫ້ມາໂດຍເຄືອຂ່າຍນັ້ນແມ່ນການໃຊ້ແບບອັດຕະໂນມັດ, ທ່ານບໍ່ສາມາດຕັ້ງວັນທີ, ເວລາ, ແລະ ໂຊນເວລາໄດ້.

1. ໃນໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ວັນທີ ແລະ ເວລາ.
2. ເລື່ອນ ວັນທີ ແລະເວລາອັດຕະໂນມັດ, ສັບປ່ຽນໄປຊ້າຍ ( )ເພື່ອປິດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ຊັນ.

3. ເລື່ອນ ເຂດເວລາອັດຕະໂນມັດ, ສັບປ່ຽນໄປຊ້າຍ ( ) ເພື່ອປິດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ຊັນ.

4. ສ�າຜັດ ຕັ້ງວັນທ.ີ ໃນໜ້າຈໍຕັ້ງວັນທີ, ສ�າຜັດວັນທີທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ສ�າຜັດ ຕົກລົງ ເມື່ອການກ�ານົດຄ່າສ�າເລັດແລ້ວ.

5. ສ�າຜັດ ຕັ້ງເວລາ. ໃນໜ້າຈໍຕັ້ງເວລາ, ສ�າຜັດຊ່ອງຊົ່ວໂມງ ຫຼື ຊ່ອງນາທີ ແລະ ຍ້າຍລູກສອນຊີ້ຂື້ນ ຫຼື ຊີ້ລົງ ເພື້ອຕັ້ງເວລາ. ສ�າຜັດ 
ຕົກລົງ ເມື່ອກ�ານົດຄ່າສ�າເລັດແລ້ວ.

6. ສ�າຜັດ ເລືອກເຂດເວລາ, ແລ້ວ ເລືອກເຂດເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈາກລາຍການ. ເລືອນລາຍການເພື່ອເບິ່ງເຂດເວລາອື່ນໆ.

7. ເປີດ ຫລື ປິດໃຊ້ງານ ໃຊ້ຟັງຄຊັນ ຮູບແບບ 24-ຊົ່ວໂມ ເພື່ອສັບປ່ຽນລະຫວ່າງຮູບແບບ 24-ຊົ່ວໂມງ ແລະ 12-ຊົ່ວໂມງ.

ການຕັ້ງຄ່າການສະແດງໜ້າຈໍ

ການປັບຄວາມສະຫວາ່ງໜ້າຈໍ
1. ໃນໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ສະແດງ > ລະດັບຄວາມສະຫວ່າງ>.

2. ກົດລາກຕົວເລື່ອນຊ້າຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈໍມືດລົງ, ຫຼື ເລື່ອນຂວາເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຈ້ງຂື້ນ.

3. ເມື່ອທ່ານຍົກນິ້ວອອກຈາກການເລື່ອນ, ມັນຈະບັນທຶກຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານອັດຕະໂນມັດ.

ໝາຍເຫດ:
ເລື່ອນ ຄວາມສະຫວ່າງທີ່ເໝາະສົມ ສັບປ່ຽນໄປຂວາ( ) ເພື່ອໃຫ້ອຸປະກອນປັບຄວາມສະຫວາ່ງຈໍແບບອັດຕະໂນມັດ ໂດຍຂື້ນກັບ 
ຄວາມແຈ້ງອ້ອມຂ້າງ.

ໜ້າຈໍໝູນອັດຕະໂນມັດ
Touch ເມື່ອອຸປະກອນໝູນ ແລະຖືກຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າເປັນ ໝູນເນື້ອຫາຂອງໜ້າຈ ໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສະແດງໜ້າຈໍ ໝູນເມື່ອທ່ານ 
ປິ່ນໂທລະສັບລະຫວ່າງ ແນວຕັ້ງ ແລະ ແນວນອນ.

ການປັບເວລາກ່ອນທີ່ຫນ້າຈໍຈະດັບ
ຖ້າໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານເປັນເວລາຊ່ວງໜຶ່ງ, ໜ້າຈໍຈະດັບເພື່ອປະຢັດແບັດເຕີຣີ. ການຕັ້ງເວລາບໍ່ໃຊ້ງານໃຫ້ດົນ ຫຼື 
ສັ້ນກວ່ານັ້ນ, ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ໃນໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ສະແດງ > ການນອນ.

2. ເລືອກໄລຍະເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຈໍຮຸ່ງຂຶ້ນ.
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ການຕັ້ງສຽງຣິງໂທນ (ສຽງສາຍເຂົ້າ) ໂທລະສັບ

ການເປີດໂໝດງຽບ
1. ກົດຄ້າງປຸ່ມ ພະລັງງານ.

2. ສ�າຜັດ  ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂໝດງຽບ. ແລ້ວສຽງທັງໝົດຈະງຽບຍົກເວັ້ນສືມີເດຍ ແລະ ການເຕືອນຕ່າງໆ.

ການປັບລະດັບສຽງຣິງໂທນ
ທ່ານສາມາດປັບລະດັບສຽງສັ່ນເມື່ອທ່ານເປີດໜ້າຈໍໂຮມ (Home) ຫຼື ໜ້າຈໍໂປຼແກຼມໃຊ້ງານອື່ນໆ (ຍົກເວັນລະຫ່ວາງການໂທ ຫຼື 
ເປີດເພັງ ຫຼື ວິດີໂອ) ກົດປຸ່ມ ລະດັບສຽງແຮງ/ຄ່ອຍ ເພື່ອປັບລະດັບສຽງສັ່ນໄປເຖິງລະດັບທ່ານຕ້ອງການ. ທ່ານຍັງສາມາດປັບລະດັບສຽ
ງສັ່ນເທິງໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ.

1. ໃນໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ສຽງ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ.

2. ໃນ ລະດັບສຽງດັງ, ກົດລາກຕົວເລືອນເພື່ອປັບລະດັບສຽງ.

ການປ່ຽນສຽງ ຣິງໂທນ (ສາຍໂທເຂົ້າ) ໂທລະສັບ

1. ໃນໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ສຽງ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ.

2. ສ�າຜັດ ສຽງຣິງໂທນໂທລະສັບ.

3. ເລືອກ ຣິງໂທນໂຕທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້. ຣິງໂທນ ຈະເປີດເມື່ອທ່ານເລືອກ.

4. ສ�າຜັດ ຕົກລົງ 

ການຕັ້ງສຽງສັ່ນເມື່ອມີການສາຍໂທເຂົ້າ
ໃນໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ສຽງ & ການແຈ້ງເຕືອນ, ແລະເລື່ອນ ເປັນການສັ່ນໃນການໂທອີກດ້ວຍ ສັບປ່ຽນ ໄປຂວາ ( ) ເພື່ອ 
ໃຫ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານສັ່ນເມື່ອມີສາຍເຂົ້າ.
ໝາຍເຫດ:
ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ງານອັນນີ້ຜ່ານ ປຸ່ມລະດັບສຽງຄ່ອຍ.

ການກ�ານົດຄ່າປຸ່ມໂປຼແກຼມ
ທ່ານສາມາດກ�າຫນົດປຸ່ມ ໂປຼແກຼມ ເພື່ອຈະສາມາດດ�າເນີນງານຟັງຄ໌ຊັນໄດ້ຫຼາກຫຼາຍເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມນັ້ນ. ເບິ່ງເວັບ ໝ້າ 1.

1. ໃນໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ປຸ່ມໂປຼແກຣມ.

2. ເລືອກປຸ່ມໂດຍການກົດວິທີການ. ແລ້ວສ�າຜັດການດ�າເນີດການຈາກລາຍການເພື່ອກ�ານົດປຸ່ມ ໂປຼແກຼມ.

3. ສ�າຜັດ ຕົກລົງ.
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ການນ�າໃຊ້ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຕົວເລືອກ
ໃຊ້ຕົວເລືອກນີ້ໃນການເບິ່ງການສາທິດສ�າລັບວິທີໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ກ�ານົດປຸ່ມ ເມນູ ເພື່ອເປີດໜ້າຈໍ ຫລື ເປີດໃຊ້ງານການເຕືອນ
ທີ່ເປັນພາບເຄື່ອນໄຫວ.

1. ໃນໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຕົວເລືອກ.

2. ສ�າຜັດ ການນ�າສະເໜີ S60 ແລະເລືອກຫົວຂໍ້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອເບິ່ງການແນະນ�າ.

3. ການເປີດໃຊ້ງານການເຕືອນທີ່ເປັນພາບເຄື່ອນໄຫວ, ໃຫ້ປະຕິບັດວິທີໃດໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ເລື່ອນ ກັນນ�້າ ສັບປ່ຽນ ໄປດ້ານຂວາ ( ) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ຊັນ. ເມື່ອເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ, ການເຕືອນກັນນ�້າທີ່ເປັນພາບ 

ເຄື່ອນໄຫວຈະປາກົດເທິງໜ້າຈໍທຸກໆຄັ້ງເມື່ອຝາປິດໄຂອອກ.
• ໃຫ້ເລື່ອນ ຕົວເຊັນເຊີນ�້າ ສັບປ່ຽນ ໄປດ້ານຂວາ ( ) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ຊັນ. ເມື່ອເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ, ຂໍ້ຄວາມການເຕືອນ 

ຈະປາກົດເທິງໜ້າຈໍເມື່ອອຸປະກອນເກີນຄວາມເລິກສູງສຸດ. ສັງເກດການເປີດ ນ�້າ 5 m ໜ້າ 1.

4. ເພື່ອເປີດໜ້າຈໍຂຶ້ນ, ກົດສອງຄັ້ງທີ່ປຸ່ມ ເມນູ ເລື່ອນປຸ່ມ ໂຮມ ສັບປ່ຽນ ໄປດ້ານຂວາ ( ).

ການຕັ້ງຄ່າບໍລິການໂທລະສັບ
ເປີດໂຣມມິງຂໍ້ມູນ

1. ເທິງໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ເພີ່ມເຕີມ > ເຄືອຂ່າຍເຊລລູລາ ເລືອກຊິມກາດບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການນ�າໃຊ້ຄຸນສົມບັດໂຣມມິງ 
ຂໍ້ມູນ.

2. ເລື່ອນ ໂຣມມິງຂໍ້ມູນ ສັບປ່ຽນໄປ ດ້ານຂວາ ( ) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ຊັນ ໂຣມມິງຂໍ້ມູນ.

ໝາຍເຫດ
ການເຂົ້າສູ່ບໍລິການ ຂໍ້ມູນ ໃນຂະນະທີ່ໂຣມມິງອາດຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມອີກ. ສອບຖາມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ເຄືອຂ່າຍ ກ່ຽວກັບຄ່າທ�ານຽມ
ໃນການໂຣມມິງຂໍ້ມູນ.

ປິດບໍລິການຂໍ້ມູນ

ເທິງໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ການນ�າໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະເລື່ອນ ຂໍ້ມູນເຊລລູລາ ສັບປ່ຽນໄປຊ້າຍ ( ) ເພື່ອປິດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ຊັນການ 
ບໍລິການຂໍ້ມູນ.
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ການປ້ອງກັນໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ
ເປີດໃຊ້ງານ PIN ຊິມກາດຂອງທ່ານ

1. ເທິງໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ຄວາມປອດໄພຕິດຕັ້ງການລ໋ອກຊິມກາດ.

2. ເລືອກຊິມກາດ SIM ທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ລະຫັດລ໋ອກ PIN.

3. ເລື່ອນ ລ໋ອກຊິມກາດ, ສັບປ່ຽນໄປຂວາ ( ) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ຊັນ.

4. ປ້ອນລະຫັດ PIN ຊິມກາດ, ແລ້ວສ�າຜັດ ຕົກລົງ.
ການປ່ຽນລະຫັດ PIN ຊິມກາດສາມາດປ່ຽນໄດ້ທຸກເວລາ, ໂດຍສ�າຜັດ ປ່ຽນ ລະຫັດ PIN ຊິມ.

ໝາຍເຫດ:
ທ່ານສາມາດກົດໝາຍເລກໂທສຸກເສີນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາຈາກໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ.

ການປ້ອງກັນໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານດ້ວຍການລ໋ອກໜ້າຈໍ

ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນທ່ານມີຄວາມປອດໄພ, ລ໋ອກໜ້າຈໍ/ຫຼື ຕ້ອງໃສ່ຮູບແບບເພື່ອປົດລ໋ອກໃນທຸກຄັ້ງທີ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານເປິດ ຫຼື ຕື່ນຂຶ້ນມາ 
ຈາກໂໝດຫຼັບ.

1. ເທິງໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ຄວາມປອດໄພ > ການລ໋ອກໜ້າຈໍ.
2. ເລືອກໜຶ່ງໃນຕົວເລືອກທີ່ໃຊ້ໄດ້.

• ປັດ: ປັດໄປຍັງໄອຄອນລ໋ອກເພື່ອປົດລ໋ອກໂທລະສັບ.
• ຮູບແບບ: ຂີດຮູບແບບທີ່ຖືກຕ້ອງເທິງຈໍເພື່ອປົດລ໋ອກໂທລະສັບ.
• ລະຫັດ PIN: ປ້ອນເລກລະຫັດ PIN ໃສ່ເພື່ອປົດລ໋ອກໂທລະສັບ.
• ລະຫັດຜ່ານ: ປ້ອນລະຫັດຜ່ານ ໃສ່ເພື່ອປົດລ໋ອກໂທລະສັບ.

3. ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າເທິງໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�າເລັດການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບ ວິທີທີ່ເລືອກ.
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ການໃຊ້ NFC
NFC ອະນຸຍາດໃຫ້ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງ ສອງອຸປະກອນທີ່ເປີດ NFC ຢູ່, ເມື່ອທັງສອງອຸປະກອນຖືກສ�າຜັດ ຫຼື ບໍ່ຫ່າງຈາກກັນເກີນ
ກວ່າສອງສາມເຊັນຕິແມັດ.

ການເປີດໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນ NFC

1. ເທິງໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ເພີ່ມເຕີມ. 

2. ເລື່ອນ NFC, ສັບປ່ຽນໄປຂວາ ( ) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ຊັນ. 
ນອກນັ້ນ ຟັງຄ໌ຊັນ Android Beam ຈະເປີດໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດອີກດ້ວຍ.

ແຜ່ສັນຍານເນື້ອຫາຜ່ານ NFC

1. ເປີດໃຊ້ງານ NFC ແລະ ຟັງຄ໌ຊັນ Android Beam.

2. ເປີດເນື້ອຫາເພື່ອແບ່ງປັນ. ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນເນື້ອໃນເວັບໄຊທ໌, ວິດີໂອ YouTube, ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະອື່ນໆ.

3. ວາງສອງອຸປະກອນປິ່ນຫຼັງຕິດກັນ ແລະ ແຕະໜ້າຈໍ. ແອບພລິເຄຊັນຈະກ�ານົດສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການແຜ່ສັນຍານ.

THERMAL IMAGING

5m WATERPROOF

5 m

2 m

5 m

2 m
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ການໃຊ້ ປຸ່ມ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ (SOS)
ໝາຍເຫດ:
ປຸ່ມ SOS ຕ້ອງຖືກຕິດຕັ້ງເພື່ອໃຫ້ມັນເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ເພື່ອເຂົ້າເຖິງ ປຸ່ມ SOS, ພຽງແຕ່ເປີດຝາປິດປຸ່ມ SOS, ແລ້ວກົດຄ້າງໄວ້ເທິງ ປຸ່ມ SOS ຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍລຸ່ມນີ້ເປັນເວລາ  
1.5 ວິນາທີ.

SOS

      

ຕາມຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ, ປຸ່ມ SOS ຈະໃຫ້ທ່ານສົ່ງຂໍ້ຄວາມຕາມທີ່ທາ່ນກ�ານົດລ່ວງໜ້າ, ລວມທັງຈຸດທີ່ຕັ້ງປັດຈຸບັນ, ຜູ້ຕິດຕໍ່ກ�ານົດລ່ວງໜ້າ 
ບໍ່ເກີນສາມລາຍຊື່ຜ່ານ ແອັບການເຕືອນຈຸດທີ່ຕັ້ງ ທີ່ຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ. ແຕ່ວ່າກ່ອນໃຊ້ປຸ່ມເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ທ່ານຕ້ອງກ�ານົດ 
ເນື້ອຫາຂໍ້ຄວາມເອົາເອງ ແລະ ກ�ານົດ ຜູ້ໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມ.

ຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ແຊຣ໌ໂດຍແອັບຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍອຸປະກອນມືຖືຂອງທ່ານ ແລະ ພຽງແຕ່ຈະສົ່ງເຖິງຜູ້ຮັບຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານລະບຸສະເພາະ 
ເທົ່ານັ້ນ. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນຜ່ານ ການເຕືອນຈຸດທີ່ຕັ້ງ ຈະ 
ຜັນປ່ຽນຕາມສະພາບເຄືອຂ່າຍ ແລະ ມັນຈະໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ໃນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ມີສັນຍານມືຖືຄວບຄຸມ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງເປີດໃຊ້ງານ  
ຟັງຄ໌ຊັນ ຈຸດທີ່ຕັ້ງ (ການຕັ້ງຄ່າ > ຈຸດທີ່ຕັ້ງ) ແລະ ຮັບປະກັນວ່າກ່ອງສີ່ຫລ່ຽມ ການເຕືອນຈຸດທີ່ຕັ້ງ ຖືກໝາຍດ້ວຍ 
ເຄື່ອງໝາຍຖືກ (ການຕັ້ງຄ່າ > ປຸ່ມ SOS).

ຍ້ອນເຫດຜົນຄວາມປອດໄພ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈ�າຕ້ອງຖືກປົດລ໋ອກ ເພື່ອໃຫ້ຟັງຄ໌ຊັນນີ້ທ�າງານ. ຖ້າທ່ານຢາກໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນນີ ້
ໃນພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍ, ຂໍແນະນ�າໃຫ້ທ່ານຕັ້ງການສະແດງ ເວລາ ພັກໜ້າຈໍດົນໆ ເພື່ອໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຢູ່ໃນສະພາບທີ່ປົດ 
ລ໋ອກດົນກວ່າ (ການຕັ້ງຄ່າ > ການສະແດງ > ການພັກໜ້າຈໍ), ຫລື ທ່ານອາດເລືອກປິດໃຊ້ງານລ໋ອກໜ້າຈໍຊົ່ວຄາວ  
(ການຕັ້ງຄ່າ > ຄວາມປອດໄພ > ລ໋ອກໜ້າຈໍ).

ການເປີດການເຕືອນຈຸດທີ່ຕັ້ງ
ການເປີດແອັບພຼີເຄຊັນ, ໃຫ້ປະຕິບັດວິທີໃດໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ກົດ ປຸ່ມ SOS ເປັນເວລາ 1.5 ວິນາທີ. 
• ສ�າຜັດ  > ການເຕືອນຈຸດທີ່ຕັ້ງ ( ).
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ການກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າ

1. ສ�າຜັດ  > ການເຕືອນຈຸດທີ່ຕັ້ງ ( ).

2. ເມື່ອທ່ານເປີດ ການເຕືອນຈຸດທີ່ຕັ້ງໜ້າປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະປາກົດຂຶ້ນ. ສ�າຜັດ ຕໍ່ໄປ ເພື່ອດ�າເນີນການຕໍ່.

3. ສ�າຜັດປຸ່ມ ການຕັ້ງຄ່າ ເພື່ອກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າ, ຈາກນັ້ນ:

• ສ�າຜັດຊ່ອງ ເນື້ອຫາຂໍ້ຄວາມ ແກ້ໄຂຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານຢາກໃຫ້ຜູ້ຮັບໄດ້ຮັບນັ້ນໃນ ປອ໊ບອັບ ຂໍ້ຄວາມແກ້ໄຂ ແລະ ສ�າຜັດ 
ຕົກລົງ.

• ສ�າຜັດ ເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່ ເພື່ອລົງຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ລາຍໃໝ່. ປ້ອນຊື່ ແລະ ເບີໂທລະສັບ. ແລ້ວ ສ�າຜັດ ຕົກລົງ. 
ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່ຈະຖືກສະແດງໃນ ລາຍການ ຜູ້ຕິດຕໍ່ສຸກເສີນ.
ເຄັດລັບ: ສ�າຜັດ ເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ເພື່ອເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ໄດ້ບັນທຶກເປັນຜູ້ຮັບໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານນັ້ນ.
ໝາຍເຫດ:
ທ່ານສາມາດເພີ່ມບໍ່ເກີນ 3 ຜູ້ຕິດຕໍ່.

• ກັບຄືນໜ້າຈໍກ່ອນໜ້າ, ສ�າຜັດ  ຫລື ກົດປຸ່ມ ກັບຄືນ.

4. ສ�າຜັດ ເຄື່ອງຈັບເວລາຄວາມປອດໄພ ເພື່ອເປີດໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນການນເຕືອນຈຸດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຕືອນ ຫລັງຈາກ ການຕັ້ງ 
ເວລາລ່ວງໜ້າ. ຕັ້ງເຄື່ອງຈັບເວລາ ແລະ ສ�າຜັດ ຕັ້ງ.

ໝາຍເຫດ:
ເມື່ອຟັງຄ໌ຊັນເປີດໃຊ້ແລ້ວ, ຂໍ້ຄວາມເຕືອນຈະສົ່ງເຖິງຜູ້ຮັບທີ່ກ�ານົດຂອງທ່ານ ເມື່ອເຄື່ອງຈັບເວລາເຄື່ອນລົງເລກສູນ, ເວັ້ນແຕ່ວ່າ 
ທ່ານສ�າຜັດປຸ່ມຢຸດ.

5. ສ�າຜັດ ສົ່ງການເຕືອນຈຸດທີ່ຕັ້ງດຽວນີ ້ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມຕົວໜັງສືເຖິງຜູ້ຕິດຕໍ່ສຸກເສີນຂອງທ່ານຢ່າງວ່ອງໄວ.

ການຈັດການແອັພພລີເຄຊັນ
ການເບິ່ງແອັບພຼິເຄຊັນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງແລ້ວ

1. ເທິ່ງໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ແອັບ.

2. ໃນລາຍການແອັບພຼິເຄຊັນ, ໃຫ້ປະຕິບັດວິທີໃດໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ສ�າຜັດ  ເພື່ອກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າແອັບ.
• ສ�າຜັດ  > ລະບົບການສະແດງຜົນ (Show system) ເພື່ອສະແດງແອັບຂອງລະບົບ.
• ສ�າຜັດ  > ຕັ້ງຄ່າການກ�ານົດຄ່າແອັບຄືນໃໝ່ > ຕັ້ງຄ່າແອັບຄືນໃໝ່ ເພື່ອຕັ້ງຄ່າ ການກ�ານົດຄ່າ ແອັບຄືນໃໝ່ ເປັນ 

ການຕັ້ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ.
• ສ�າຜັດແອັບພຼິເຄຊັນເພື່ອເປີດລາຍລະອຽດໂດຍກົງ.

ການຖອນແອັບພຼິເຄຊັນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງອອກ

1. ເທິງໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ແອັບ.

2. ສ�າຜັດໂປຼແກຼມແອັບພຼິເຄຊັນ, ແລ້ວສ�າຜັດ ຖອນການຕິດຕັ້ງ > ຕົກລົງ ເພື່ອຖອນການຕິດຕັ້ງອອກຈາກໂທລະສັບຂອງທ່ານ.

ໝາຍເຫດ:
ໂປຼແກຼມແອັບພຼິເຄຊັນທີ່ຕິດຕັ້ງເລີ່ມຕົ້ນກ່ອນບໍ່ສາມາດລຶບໄດ້.
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ການຕັ້ງຄ່າໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານຄືນໃໝ່.
ການສ�າຮອງການຕັ້ງຄ່າຂອງຂ້ອຍ
ທ່ານສາມາດທ�າການສ�າຮອງຕັ້ງຄ່າໂທລະສັບຂອງທ່ານໄປຍັງເຊີບເວີ Google, ດ້ວຍບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານປ່ຽນ 
ໂທລະສັບມືຖື, ຕັ້ງຄ່າທີ່ທ່ານໄດ້ສ�າຮອງຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນໂທລະສັບມືຖືໃໝ່ໃນຂັ້ນຕອນເລີ່ມຕົ້ນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີ Google 
ຂອງທ່ານ.

1. ເທິງໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ສ�າຮອງ & ຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ.່

2. ເລື່ອນ ສ�າຮອງຂໍ້ມູນຂອງຂ້ອຍ ສັບປ່ຽນໄປຂວາ ( ) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ຊັນ.

ການກູ້ຂໍ້ມູນຄືນແບບໂຮງງານ
ຖ້າທ່ານຕັ້ງຄ່າຄືນໂທລະສັບເປັນການຕັ້ງຄ່າແບບໂຮງງານ, ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຈາກໜ່ວຍຄວາມຈ�າພາຍໃນເຄື່ອງຂອງທ່ານ, ລວມທັງຂໍ້ມູນ 
ບັນຊີ Google, ບັນຊີຕ່າງໆ, ຕັ້ງຄ່າການໃຊ້ງານແອັບພຼີເຄຊັນ ແລະ ລະບົບຕ່າງໆ ແລະ ແອັບພຼີເຄຊັນທີ່ຕ່າງໆທີ່ດາວໂຫຼດຈະຖືກລົບ.  
ການຕັ້ງຄ່າໂທລະສັບຄືນໃໝ່ຈະບໍ່ລົບລະບົບອັບເດດຊອບແວທີ່ທ່ານໄດ້ດາວໂຫຼດ ຫຼື ໄຟລ໌ເອກະສານບາງຢ່າງເທິງໜ່ວຍຄວາມຈ�າ 
microSD ທັງໝົດ, ເຊັ່ນ ເພັງ ຫຼື ຮູບພາບ.

1. ເທິງໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ສ�າຮອງ & ຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ ່> ຕັ້ງເປັນແບບຄ່າໂຮງງານ.

2. ເມື່ອປາກົດຂື້ນ, ສ�າຜັດ ຕັ້ງຄ່າໂທລະສັບຄືນໃໝ່, ແລ້ວສ�າຜັດ ລົບທຸກຢ່າງ. ໂທລະສັບມືຖືໄດ້ຕັ້ງຄ່າຄືນເປັນການຕັ້ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ 
ຂອງໂຮງງານ, ແລ້ວຈະປິດເປີດເຄື່ອງຄືນໃໝ່.

ການຕັ້ງຄ່າຮາດແວຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່
ອຸປະກອນນີ້ໄດ້ມີແບັດເຕີຣີພາຍໃນ ເພາະສະນັ້ນຮາດແວຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່ໂດຍການປົດແບັດເຕີຣີອອກໄດ້. ຖ້າທ່ານຈ�າເປັນ 
ຕ້ອງຕັ້ງຄ່າຮາດແວຄືນໃໝ່, ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມລາຍການຂັ້ນຕອນຂ້າງລຸ່ມ. ກະລຸນາຮັບຮູ້ວ່າຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນບັງຄັບ ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນວ່າ 
ອຸປະກອນຂອງທ່ານກ�າລັງສາກເຖິງແມ່ນວ່າພາຍຫລັງ ການເຊື່ອມໃສ່ຫົວສາກຈາກຮູປັກສຽບກໍຕາມ.

ການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນຄືນໃໝ່ມີສອງວິທີ:
• ດຶງລ໋ອກຂອງຝາປິດກາດໄປດ້ານຫຼັງເພື່ອເຂົ້າເຖິງຮູ ຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່. ຈາກນັ້ນສອດເຫຼັກໜີບເຈ້ຍເຂົ້າໃນຮູເພື່ອຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນຄືນໃໝ່. 

ຫຼັງຈາກອຸປະກອນຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່ແລ້ວ ຈາກນັ້ນໂທລະສັບຈະເປີດຂຶ້ນເປັນມາດຕະຖານ.

ຮູຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່ reset

• ກົດ ລະດັບສຽງແຮງ ແລະ ປຸ່ມ ພະລັງງານ ຈົນກວ່າອຸປະກອນມອດລົງ. ຫຼັງຈາກອຸປະກອນຕັ້ງຄືນໃໝ່ແລ້ວ 
ມັນປິດເປີດຄືນໃໝ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
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ການເບິ່ງ ເຄື່ອງໝາຍ E
ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນນະໂຍບາຍລະບຽບການເທິງໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ, ປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ຈາກໜ້າຈໍຫຼັກໂຮມ (Home), ສ�າຜັດ  > ຕັ້ງຄ່າ ( ).

2. ເທິງໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ > ຂໍ້ມູນນະໂຍບາຍລະບຽບການ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
ຄ�າເຕືອນ ແລະ ຂ້ໍຄວນລະວັງ

ໃນພາກສ່ວນນີ້ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ສ�າຄັນກ່ຽວກັບຄ�າແນະນ�າການປະຕິບັດການຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຊຶ່ງຍັງປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນ 
ກ່ຽວກັບວິທີການນ�າໃຊ້ອຸປະກອນຢ່າງປອດໄພ. ອ່ານຂໍ້ມູນນີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນທີ່ຈະນ�າໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ກອບກັນນ�້າເຂົ້າ
ຝາປິດ USB ແລະ ຊຸດຫູຟັງຈະຕ້ອງຢູ່ສະຖານທີ່ປອດໄພ ແລະ ຝາປິດດ້ານຫຼັງຕ້ອງແໜ້ນ ແລະ ລ໋ອກຢ່າງຖືກຕ້ອງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ 
ອຸປະກອນທົນຕໍ່ລະດັບປ້ອງກັນນີ້ໄດ້.

ອຸປະກອນອີເລັກໂຕຼນິກ
ປິດອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຖ້າວ່າອຸປະກອນຖືກຫ້າມນ�າໃຊ້. ຫ້າມນ�າໃຊ້ອຸປະກອນໃນເວລາທີ່ອຸປະກອນອາດເປັນສາເຫດສູ່ຄວາມອັນຕະລາຍ 
ຫລື ເປັນການລົບກວນກັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກອື່ນໆ.

ອຸປະກອນການແພດ
ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ຫຼື ຂໍ້ກ�ານົດທີ່ໂຮງໝໍວາງອອກ ແລະ ໃນບັນດາສະຖານທີ່ເອື້ອອ�ານວຍທາງດ້ານການດູແລສຸຂະພາບ. ຫ້າມໃຊ ້
ອຸປະກອນຂອງທ່ານເວລາໃນບ່ອນຫ້າມນ�າໃຊ້.
ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງກະຕຸ້ນຫົວໃຈຂໍແນະນ�າໃຫ້ຮັກສາໄລຍະຫາ່ງ 15 ຊມ ລະຫວ່າງອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງກະຕຸ້ນຫົວໃຈ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການ 
ລົບກວນທີ່ອາດເກີດກັບເຄື່ອງກະຕຸ້ນຫົວໃຈ. ຖ້າວ່າທ່ານກ�າລັງໃຊ້ເຄື່ອງກະຕຸ້ນຫົວໃຈຢູ່, ການນ�າໃຊ້ອຸປະກອນປິ່ນໄປທາງກົງກັນຂ້າມກັບ 
ເຄື່ອງກະຕຸ້ນຫົວໃຈ ແລະ ຫ້າມພົກພາອຸປະກອນໃນຖົງດ້ານຫນ້າຂອງທ່ານ.

ບ່ອນທີ່ອາດຈະເກີດລະເບີດໄດ້
ປິດອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນບໍລິເວນໃນບໍລິເວນທີ່ອາດເກີດລະເບີດຂື້ນໄດ້ ແລະ ຄວນປະຕິບັດຕາມປ້າຍເຕືອນ ແລະ ຄ�າແນະນ�າທັງໝົດ.  
ພື້ນທີ່ທີ່ມີແນວໂນ້ມອາດເກີດການລະເບີດທົ່ວໄປແລ້ວລວມມີ ພື້ນທີ່ທີ່ມີການແນະນ�າໃຫ້ທ່ານມອດເຄື່ອງຈັກພາຫະນະ. ການຈຸດປະກາຍ 
ໄຟໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການລະເບີດ ຫຼື ໄຟໄໝ້ໄດ້, ຊຶ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ມີການບາດເຈັບຕໍ່ຮ່ອງກາຍ ຫຼື ຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້.  
ຫ້າມເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານຢູ່ໃນຈຸດເຕີມນ�້າມັນຕ່າງໆເຊັ່ນປໍ້າບໍລິການຕ່າງໆ. ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຈ�າກັດກ່ຽວກັບການນ�າໃຊ້ອຸປະກອນ 
ວິທະຍຸໃນຄັງນ�້າມັນເຊື້ອໄຟ, ບ່ອນເກັບມ້ຽນ ແລະ ພື້ນທີ່, ພື້ນທີ່ຈັດຈ�າໜ່າຍ, ແລະ ໂຮງງານເຄມີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ເຂັ້ມງວດຕໍ່ຂໍ ້
ຫ້າມໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີການດ�າເນີນການທ�າລາຍຢູ່. ກ່ອນການນ�າໃຊ້ອຸປະກອນ, ສັງເກດເບິ່ງສະຖານທີ່ທີ່ມີແນວໂນມເກີດການລະເບີດຢູ່ 
ເລື້ອຍໆ, ແຕ່ບໍ່ສະເໝີໄປ ທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍແຈ້ງໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວລວມມີສະຖານທີ່ໃຕ້ພື້ນເຮືອ, ສະຖານທີ່ຂົນຍ້າຍ ຫຼື 
ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນເຄມີ, ແລະ ບໍລິເວນທີ່ມີສານເຄມີ ຫຼື ອະນຸພາກເຊັ່ນ ເມັດຝຸ່ນ, ຜົງໂລຫະ. ສອບຖາມຕໍ່ຜູ້ຜະລິດຍານພາຫະນະທີ່ນ�າ 
ໃຊ້ເກສປີໂຕຼລຽມເຫຼວ (ເຊັ່ນ ໂພຣເພນ ຫຼື ບິວເທນ) ວ່າອຸປະກອນລັກສະນະນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢ່າງປອດໄພຫຼືບໍ່ໃນຍານພາຫະນະ.

ຄວາມປອດໄພໃນການສັນຈອນ
ຕິດຕາມສັງເກດຂໍ້ກ�ານົດ ແລະ ລະບຽບການໃນທ້ອງຖິ່ນໃນຂະນະທີ່ນ�າໃຊ້ອຸປະກອນ. ນອກນັ້ນ, ຖ້າໃຊ້ອຸປະກອນໃນຂະນະຂັບຂີ່ຍານ 
ພາຫະນະ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າດັ່ງຄຕໍ່ໄປນີ້:
ມີສະຕິໃນການຂັບຂີ່. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານຄືການຂັບຂີ່ຢ່າງປອດໄພ.
ຫ້າມໂທລະສັບໃນເວລາຂັບຂີ່. ໃຊ້ອຸປະກອນເສີມແບບແຮນຟຣີ (ບໍ່ໃຊ້ມື).
ເມື່ອທ່ານຈ�າເປັນຕ້ອງຮັບສາຍໂທເຂົ້າ, ໃຫ້ຈອດພາຫະນະແຄມທາງກ່ອນການໃຊ້ອຸປະກອນ.
ສັນຍານນຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸຕ່າງໆ RF ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກຂອງຍານພາຫະນະເຄື່ອງຍົນ. ສ�າລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, 
ປືກສາສອບຖາມຕໍ່ຜູ້ຜະລິດຍານພາຫະນະ.
ໃນພາຫະນະໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ, ຫ້າມວາງອຸປະກອນໄວ້ເທິງຖົງອາກາດ ຫຼື ໃນບໍລິເວນຖົງອາກາດນິລະໄພ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ອຸປະກອນອາດຈະ 
ທ�າຮ້າຍທ່ານຍ້ອນການບັງຄັບແຮງເມື່ອຖົງລົມນິລະໄພພອງຂື້ນ.
ຫ້າມນ�າໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະຢູ່ໃນເຮືອບິນ. ປິດອຸປະກອນຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະຂຶ້ນເຮືອບິນ. ການນ�າໃຊ້ອຸປະກອນໄຮ້ສາຍ 
ວາຍເອີເລສ໌ໃນເຮືອບິນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ການດ�າເນີນງານຂອງເຮືອບິນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍວາຍເອີເລສ໌ໂທລະສັບ 
ເສຍຫາຍ. ອາດຖືວ່າຜິດກົດຫມາຍ.
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ແວດລ້ອມການປະຕິບັດງານ
ຫ້າມໃຊ້ ຫຼື ສາກອຸປະກອນໃນບ່ອນທີ່ມີຂີ້ຝຸ່ນ, ຄວາມຊື້ນ ແລະ ສະຖານທີ່ເປືອນ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ມີສະໜາມແມ່ເຫຼັກ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ມັນອາດ
ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດວົງຈອນຜິດປົກກະຕິໄດ້.
ໃຊ້ອຸປະກອນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກ�າຫນົດ ຄື້ນຄວາມຖີ່ຂອງວິທະຍຸ RF ຄືໃນເວລາທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນນັ້ນຢູ່ໃກ້ກັບຫູ ຫຼື ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ 
ໃຫ້ຢູ່ໃນໄລຍະຫ່າງ 1.0 ຊມ. ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນເສີມເຊັ່ນ ກອບໂທລະສັບ ແລະ ກະເປົາໃສ່ໂທລະສັບນັ້ນບໍ່ປະກອບດ້ວຍ 
ໂລຫະ. ເກັບຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານ 1.0 ຊມ, ຫ່າງອອກຈາກຮ່າງກາຍຂອງທ່ານເພື່ອຄວາມເໝາະສົມຕໍ່ສິ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງດັ່ງທີ່ກ່າວ 
ມາກ່ອນຫນ້ານັ້ນ.
ໃນມື້ທີ່ມີພະຍຸຟ້າຮ້ອງ, ບໍ່ໃຫ້ນ�າໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ໃນເວລາທີ່ມັນກ�າລັງສາກຢູ່, ເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າ.
ໃນເວລາທ່ານຢູ່ໃນສາຍໂທ, ບໍ່ສ�າຜັດເສົາອາກາດ. ການສ�າຜັດເສົາອາກາດເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບການໂທ ແລະ ເປັນຜົນນ�າໄປສູ່ 
ການນ�າໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍຂື້ນ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ເວລາການສົນທະນາ ແລະ ເວລາສະແຕນບາຍໄດ້ຫຼຸດລົງ.
ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກ�ານົດ ແລະ ລະບຽບການທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ 
ສິດທິທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງຜູ້ອື່ນ.
ຮັກສາອຸນຫະພູມອາກາດອ້ອມຮອບລະຫວ່າງ 0 ° C ແລະ 40 ° C ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນກ�າລັງສາກຢູ່. ຮັກສາອຸນຫະພູມອາກາດ 
ອ້ອມຮອບລະຫວ່າງ 10 ° C ແລະ 45 ° C ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນກ�າລັງສາກຢູ່.

ຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບຈາກການຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບການໄດ້ຍິນ
ການໃຊ້ຊຸດຫູຟັງໃນລະດັງສຽງແຮງສາມາດທ�າລາຍການໄດ້ຍິນຂອງທ່ານ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອັນຕະລາຍຈາກການທ�າລາຍການໄດ້ຍິນ, 
ໃຫ້ຫຼຸດລະດັບສຽງຊຸດຫູຟັງລົງໃນລະດັບທີ່ປອດໄພ ແລະ ສະບາຍສະບາຍ.

ຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍ
ປະຕິບັດຕາມດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງຂໍ້ຄວາມດ້ານປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍ. ການປ່ອຍໃຫ້ເດັກຫຼິ້ນອຸປະກອນ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມນັ້ນ,  
ອຸປະກອນອາດສາມາດແຍກອອກບາງສ່ວນຈາກອຸປະກອນ, ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ, ຍ້ອນວ່າມັນອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍເຮັດໃຫ້ຄາຄ ໍ
ເດັກຫາຍໃຈບໍ່ອອກໄດ້. ຕ້ອງຮັບຮອງການຮັກສາເດັກອ່ອນໃຫ້ຫ່າງຈາກອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມຂອງມັນ.

ອຸປະກອນເສີມຕ່າງໆ
ເລືອກໃຊ້ພຽງແຕ່ແບັດເຕີຣີ ແລະອຸປະກອນສາກ ແລະອຸປະກອນເສີມທີ່ຖືກອະນຸມັດໃຫ້ນ�າໃຊ້ກັບລຸ້ນອຸປະກອນຈາກຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ 
ເທົ່ານັ້ນ. ການນ�າໃຊ້ອຸປະກອນສາກປະເພດອື່ນໆ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມອື່ນ ອາດບໍ່ມີການຮັບປະກັນໃດໆສ�າລັບອຸປະກອນ, ຊຶ່ງ ອາດລະເມີດ 
ຂໍ້ກ�ານົດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍໄດ້. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຕົວແທນຂອງທ່ານສ�າລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
ກາານອະນຸມັດໃຊ້ແບັດເຕີຣີ, ອຸປະກອນສາກ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນເຂດພື້ນທີ່ຂອງທ່ານ.

ແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນສາກ
ການຖອດອຸປະກອນສາກຈາກປັກສຽບໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນໃນເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນການນ�າໃຊ້.
ແບັດເຕີຣີສາມາດເຊື່ອມສາກ ແລະ ຖອນສາກເຂົ້າອອກໄດ້ເປັນຮ້ອຍໆຄັ້ງກ່ອນທີ່ມັນຈະເສື່ອມສະພາບ.
ການໃຊ້ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟກະແສສະຫຼັບ AC ທີ່ກ�ານົດໄວ້ໃນຂໍ້ກ�າຫນົດຂອງອຸປະກອນສາກ. ກະແສພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມອາດເຮັດ 
ໃຫ້ເກີດໄຟໄຫມ້ ຫລື ອຸປະກອນສາກຜິດປົກກະຕິໄດ້.
ຖ້າຫາກວ່າແບດເຕີລີ ອີເຣັກໂທ ຮົ່ວໄຫລອອກ, ຮັບປະກັນວ່າອີເຣັກໂທນັ້ນບໍ່ໄດ້ສ�າຜັດຜິວຫນັງ ແລະ ຕາຂອງທ່ານ. ເມື່ອອີເຣັກໂທ 
ສ�າຜັດກັບຜິວຫນັງຂອງທ່ານ ຫຼື ກະເດັນເຂົ້າໃນຕາຂອງທ່ານ, ໃຫ້ລ້າງຕາດ້ວຍນ້�າສະອາດທັນທີ ແລະ ປຶກສາແພດ.
ຖ້າຫາກວ່າມີກໍລະນີຂອງຜິດປົກກະຕິຂອງໝໍ້ໄຟແບັດເຕີຣີ, ປ່ຽນສີ, ຫຼື ຄວາມຮ້ອນຜິດປົກກະຕິໃນຂະນະທີ່ທ່ານສາກ, ໃຫ້ຢຸດເຊົາການ 
ນ�າໃຊ້ອຸປະກອນທັນທີ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ມັນອາດຈະນ�າໄປສູ່ການຮົ່ວໄຫລແບດເຕີລີ, ຮ້ອນເກີນຂອບເຂດ, ລະເບີດ, ຫຼື ໄຟໄໝ້ໄດ້.
ຖ້າຫາກວ່າສາຍໄຟເສຍຫາຍ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ສາຍຊ໋ອດ), ຫຼື ປັກຫຼວມ, ໃຫ້ຢຸດເຊົາໃຊ້ສາຍທັນທີ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ ້
ໄຟຟ້າຕົກ, ອຸປະກອນສາກລັດວົງຈອນ, ຫຼື ໄຟໄຫມ້ໄດ້.
ຫ້າມເອົາອຸປະກອນໃສ່ໄຟເພາະມັນອາດຈະແຕກລະເບີດ. ແບດເຕີລີ ສາມາດລະເບີດໄດ້ເຊັ່ນກັນຖ້າມັນຖືກທ�າລາຍ.
ບໍ່ໃຫ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ ຫຼື ປະດິດຄືນ, ຫຼື ພະຍາຍາມເອົາອຸປະກອນວັດຖຸທີ່ແມ່ນປະເພດດຽວກັນເຂົ້າມາໃສ່ໃນອຸປະກອນ, ຫ້າມແຊ່ ຫຼື 
ວາງໃສ່ນ�້າ ຫຼື ຂອງແຫຼວອື່ນໆ, ຫ້າມຖືກໄຟລົນ, ຫ້າມຈູດ ຫຼື ເຮັດອັນຕະລາຍອື່ນໆ.
ຫີຼກລ້ຽງການເຮັດອຸປະກອນຕົກ. ຖ້າອຸປະກອນຕົກ, ໂດຍສະເພາະຕົກໃສ່ພື້ນແຂງ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ສົງໄສວ່າມັນເສຍຫາຍ, ໃຫ້ນ�າໄປຫາ 
ສູນບໍລິການທີ່ມີຄຸນສົມບັດເພື່ອທ�າການກວດສອບ.
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ການນ�າໃຊ້ທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດໄຟໄຫມ້, ລະເບີດ ຫຼື ອັນຕະລາຍອື່ນໆ.
ໃຫ້ຖີ້ມອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ແລ້ວນັ້ນສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.
ອຸປະກອນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືສັນຍາລັກໂລໂກ້ຂອງ USB-IF ຫຼື ໄດ້ສ�າເລັດໂຄງການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ 
USB-IF ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.
ອັດຕາການສົ່ງອຸປະກອນສາກ DC 5V 1A.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ–ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລະເບີດ ຖ້າໃຊ້ປ່ຽນຖ່າຍແບັດເຕີຣີທີ່ປະເພດບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ການຖີ້ມແບັດເຕີຣີທີ່ 
ໃຊ້ແລ້ວໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນ�າ.

ການທ�າຄວາມສະອາດ ແລະ ການບ�າລຸງຮັກສາ
ອຸປະກອນເຄື່ອງສາກບໍ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ນ້�າໄດ້. ຮັກສາໃຫ້ມັນແຫ້ງສະເໝີ. ຮັກສາອຸປະກອນເຄື່ອງສາກຈາກນ້�າ ຫຼື ອາຍນ�້າ. ບໍ່ຕ້ອງຈັບ 
ອຸປະກອນເຄື່ອງສາກດ້ວຍມືຊຸ່ມ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ມັນອາດຈະນ�າໄປສູ່ການລັດວົງຈອນ, ອຸປະກອນຈະຜິດປົກກະຕິ ແລະ ໄຟຕົກ ຫຼື ຊ໋ອດໃສ ່
ຜູ້ໃຊ້ໄດ້.
ບໍ່ເອົາອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງສາກຂອງທ່ານໄວ້ໃນສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ມັນສາມາດເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຮຸກສີປະທະກັນ.  
ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ມັນອາດຈະນ�າໄປສູ່ການຮົ່ວໄຫລຂອງແບດເຕີລີ່, ອຸປະກອນຜິດປົກກະຕິ, ຮ້ອນເກີນຂອບເຂດ, ໄຟໄຫມ້, ຫຼື ການ 
ລະເບີດໄດ້.
ຫ້າມວາງອຸປະກອນເກັບຮັກສາມິເດຍ ຫລື ສື່ ແມ່ເຫຼັກເຊັ່ນ, ກາດເກັບຄວາມຈ�າແມ່ເຫຼັກ ແລະ ແຜ່ນຟຣ໌ອບປີ້ (floppy disks) 
ຢູ່ໃກ້ກັບອຸປະກອນ. ລັງສີຈາກອຸປະກອນອາດລົບຂໍ້ມູນທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນນັ້ນ.
ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງສາກຂອງທ່ານໄວ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ຫລື ຕ່�າທີ່ສຸດ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ພວກມັນ 
ອາດຈະບໍ່ທ�າງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ອາດຈະນ�າໄປສູ່ການເກີດໄຟໄຫມ້ ຫລື ການລະເບີດໄດ້. ໃນເວລາທີ່ອຸນຫະພູມຕ່�າກ່ວາ 0°C,  
ການປະຕິບັດງານຂອງແບັດເຕີຣີຈະຮັບຜົນກະທົບ.
ບໍ່ເອົາວັດຖຸໂລຫະແຫຼມເຊັ່ນ ເຂັມປັກໄວ້ໃກ້ຫູຟັງ. ຊຸດຫູຟັງອາດຈະດຶງດູດສິ່ງຂອງແຫຼມນັ້ນ ແລະ ທ�າຮ້າຍທ່ານເວລາທີ່ທ່ານກ�າລັງໃຊ ້
ອຸປະກອນ.
ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຮັດຄວາມສະອາດ ຫຼື ບ�າລຸງຮັກສາອຸປະກອນ, ໃຫ້ປິດເຄື່ອງອຸປະກອນ ແລະ ຖອດອຸປະກອນເຄື່ອງສາກອອກ.
ຫ້າມໃຊ້ສານເຄມີຜົງແຟບ, ຝຸ່ນແປ້ງ, ຫຼື ສານເຄມີອື່ນໆ (ເຊັ່ນ:ເຫຼົ້າ ແລະ ນ�້າມັນແອັດຊັງ) ເພື່ອທ�າຄວາມສະອາດອຸປະກອນ ແລະ 
ອຸປະກອນເຄື່ອງສາກ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງອຸປະກອນອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫລື ອາດເກີດໄຟຂຶ້ນ. ທ່ານສາມາດເຮັດ 
ຄວາມສະອາດອຸປະກອນດ້ວຍຜ້ານຸ້ມທີ່ບໍ່ເກັບໄຟຟ້າສະຖິດ.
ຫ້າມຖອດມ້າງອຸປະກອນ ຫຼື ເພີ່ມເສີມອຸປະກອນໃສ່. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການປະກັນຄຸນນະພາບສິນຄ້າ ສ�າລັບອຸປະກອນ ແລະ 
ອຸປະກອນເສີມຕ່າງໆ ແລະ ຜູ້ຜະລິດຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຈ່າຍສ�າລັບການເສຍຫາຍນັ້ນ.
ຖ້າຫາກວ່າຫນ້າຈໍອຸປະກອນແຕກໂດຍການຊົນກັບວັດຖຸແຂງ, ຫ້າມສ�າຜັດ ຫຼື ພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາສ່ວນທີ່ແຕກຫັກອອກ. ໃນກໍລະນີນີ້, 
ໃຫ້ຢຸດນ�າໃຊ້ອຸປະກອນທັນທີ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການທີ່ມີໄດ້ຮບອະນຸຍາດ.
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ຊຸດຫູຊ່ວຍຟັງທີ່ເຫມາະສົມ (HAC)
ລະບຽບການສ�າລັບອຸປະກອນໄຮ້ສາຍ (Wireless)
ໂທລະສັບນີ້ໄດ້ຮັບການທົດສອບ ແລະ ຈັດໃຫ້ໃຊ້ກັບອຸປະກອນຫູຊ່ວຍຟັງສ�າລັບການໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີໄຮ້ສາຍວາຍເອີເລສ໌ ຢ່າງໃດ 
ກໍຕາມ, ອາດຈະມີບາງເຕັກໂນໂລຊີໄຮ້ສາຍວາຍເອີເລສ໌ ໃຫມ່ກ່ວາທີ່ນ�າໃຊ້ໃນໂທລະສັບນີ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ທົດສອບໃຊ້ເທື່ອກັບຫູຊ່ວຍຟັງ.  
ມັນເປັນສິ່ງສ�າຄັນໃນການລອງຄຸນນະສົມບັດຕ່າງໆກັບໂທລະສັບນີ້ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ໃນສະຖານທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງໂດຍນ�າໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງ 
ຫລື ໃຊ້ປະສາດຫູທຽມຂອງທ່ານ, ເພື່ອກ�ານົດເບິ່ງວ່າທ່ານໄດ້ຍິນສຽງລົບກວນໃດໆຫຼືບໍ່. ໃຫ້ປຶກສາກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການຂອງ 
ທ່ານ ຫຼື ຜູ້ຜະລິດໂທລະສັບນີ້ສ�າລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫຸຊ່ວຍຟັງທີ່ສາມາດເຂົ້າກັນໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄ�າຖາມກ່ຽວກັບການກັບ 
ນະໂຍບາຍ ການກັບຄືນ ຫຼື ແລກ ປັບປ່ຽນ, ໃຫ້ປຶກສາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການຂອງທ່ານ ຫຼື ຕົວແທນທຸລະກິດໂທລະສັບ.
ຄະນະກ�າມະການສື່ສານແຫ່ງສະຫະລັດ (FCC) ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ຕ້ອງການໃຫ້ອຸປະກອນໂທລະສັບມືຖືໄຮ້ສາຍດິຈິຕອນ 
ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າກັບເຄື່ອງຊ່ວຍຫູຟັງ ແລະອຸປະກອນຊ່ວຍຟັງອື່ນໆໄດ້.
ອຸດສາຫະກ�າໂທລະສັບໄຮ້ສາຍວາຍເອີເລສ໌ ໄດ້ພັດທະນາລະບົບການຈັດຄ່າປະເມີນສ�າລັບອຸປະກອນໂທລະສັບມືຖືໄຮ້ສາຍວາຍເອີເລສ໌ ເພື່
ອຊ່ວຍຜູ້ຊົມໃຊ້ອຸປະກອນດ້ານການຊ່ວຍຫູຟັງໃນການຫາອຸປະກອນມືຖືທີ່ອາດເຫມາະສົມກັບອຸປະກອນຊ່ວຍຟັງຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການຈັດລ�າດັບ. ຜົນການຄົ້ນຫາຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນຟັງຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ການສູນເສຍການໄດ້ຍິນ. ຖ້າວ່າອຸປະກອນຟັງອ່
ອນແອຕໍ່ການລົບກວນ, ທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດນ�າໃຊ້ໂທລະສັບທີ່ໄດ້ຈັດລ�າດັບໄດ້ຢ່າງສ�າເລັດ. ການພະຍາຍາມລອງເບິ່ງອຸປະກອນມືຖືກັບ
ອຸປະກອນຟັງຂອງທ່ານນັ້ນເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອປະເມີນໃຫ້ເໝາະຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.
FCC ນ�າໃຊ້ ກົດ HAC ສ�າລັບໂທລະສັຍໄຮ້ສາຍດິຈີຕອນ. ກົດເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການໂທລະສັບເພື່ອທົດສອບ ແລະ ຈັດລ�າດັບພາຍໃຕ້ 
ມາດຕະຖານຊຸດຫູຊ່ວຍຟັງທີ່ເຫມາະສົມ C63.19-2011 ຂອງ ສະຖາບັນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຂອງອາເມຣິກັນ (ANSI) 
ມາດຕະຖານ ANSI ສ�າລັບຊຸດຫູຊ່ວຍຟັງທີ່ເຫມາະສົມປະກອບມີການຈັດລ�າດັບສອງປະເພດຄື:
ຈັດລ�າດັບ M ( M-Ratings): ໂທລະສັບຈັດລ�າດັບເປັນ M3 ຫຼື M4 ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງ FCC ແລະ ມ ີ
ແນວໂນ້ມທີ່ສາມາດຫຼຸດການລົບກວນຕໍ່ກັບອຸປະກອນການຟັງໜ້ອຍກວ່າໂທລະສັບທີ່ໄດ້ຮັບການທ�າເຄື່ອງໝາຍ. M4 ແມ່ນດີກວ່າ / 
ສູງກ່ວາ.
ຈັດລ�າດັບແບບ T-Ratings: ໂທລະສັບຈັດລ�າດັບແບບ T3 ຫຼື T4 ແມ່ນປະຕິບັດຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງ FCC ແລະມີແນວໂນ້ມ 
ຫຼາຍກ່ວາໃນການສາມາດໃຊ້ ເທເລຄອຍລ໌( telecoil) ຂອງອຸປະກອນຟັງໄດ້ ( "T Switch" ຫຼື " Telephone Switch") 
ກ່ວາໂທລະສັບທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດລ�າດັບ. T4 ແມ່ນດີກວ່າ / ສູງກ່ວາ. (ໂປດຊາບວ່າບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນການຟັງທັງໝົດມີ ເທເລຄອຍລ໌  
(telecoil ໃນເຄື່ອງ.) 
ການທົດສອບການຈັດລ�າດັບແບບ M-Rating ແລະ T-Rating ສ�າລັບອຸປະກອນນີ້ (FCC ID: ZL5S60), M3 ແລະ T4.

ການໂທສຸກເສີນ
ທ່ານສາມາດນ�າໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານສ�າລັບການໂທສຸກເສີນໃນເຂດພື້ນທີ່ໃຫ້ບໍລິການ. ການເຊື່ອມຕໍ່, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ສາມາດຖືກ 
ຮັບປະກັນໃນສະພາບທັງຫມົດໄດ້. ທ່ານບໍ່ຄວນຈະອີງໃສ່ ພຽງແຕ່ ອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ສ�າລັບການສື່ສານທີ່ສ�າຄັນ.

ຖະແຫຼງການຂອງ FCC
ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມພາກທີ່ 15 ຂອງກົດ ຫລື ຂໍ້ກ�ານົດ FCC. ການໃຊ້ງານແມ່ນຂຶ້ນກັບສອງສະພາບດັ່່ງນີ້: (1) ອຸປະກອນນີ້ອາດ 
ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຊກແຊງເປັນອັນຕະລາຍ, ແລະ (2) ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບການແຊກແຊງທີ່ໄດ້ຮັບ, ລວມທັງການແຊກແຊງ 
ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການດ�າເນີນງານທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.
ເສົາອາກາດທີ່ໃຊ້ສ�າລັບການສົ່ງສັນຍານນີ້ ຈະຕ້ອງບໍ່ໄດ້ມີການຮ່ວມກັນຢູ່ ຫຼື ປະຕິບັດຄູ່ກັນກັບສາຍອາກາດອື່ນໆ ຫຼື ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ.
ໝາຍເຫດ: ການເລືອກລະຫັດປະເທດແມ່ນເພື່ອ ໂມເດລ ຫລື ຮຸ້ນ non-US (ບໍ່ແມ່ນສະຫະລັດຯ) ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ກໍ່ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ 
ກັບຮຸ້ນ ຫລື ໂມເດລ US (ສະຫະລັດຯ) ທັງຫມົດ. ຕໍ່ລະບຽບການ FCC, ຜະລິດຕະພັນ WiFi ທັງຫມົດທີ່ຈ�າໜ່າຍໃນຕະຫຼາດໃນ 
ສະຫະລັດ ຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງໃຫ້ເຂົ້າກັບຊ່ອງທາງການດ�າເນີນງານຂອງສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ.
ໂທລະສັບມືຖືນີ້ໄດ້ຮັບການທົດສອບ ແລະ ພົບວ່າຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂອບເຂດຈ�າກັດຂອງອຸປະກອນດິຈິຕອນ ໝວດ B, ອີງໃສ່ພາກ 
ທີ 15 ຂອງ ກົດ ຫລື ຂໍ້ກ�ານົດ FCC. ຂໍ້ຈ�າກັດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ເຫມາະສົມຕໍ່ຄື້ນລົບກວນທີ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍໃນການຕິດຕັ້ງໃນຂົງເຂດບ່ອນຢູ່ອາໄສ. ອຸປະກອນນີ້ຖືກຜະລິດ, ນ�າໃຊ້ ແລະ ສາມາດແຜ່ພະລັງງານຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ແລະ, 
ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງ ແລະ ນ�າໃຊ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄ�າແນະນ�າ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄື້ນລົບກວນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການສື່ສານທາງວິທະຍຸ. 
ແນວໃດກໍຕາມ, ບໍ່ມີການຮັບປະກັນວ່າການລົບກວນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນການຕິດຕັ້ງສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ຖ້າເຄື່ອງອຸປະກອນນີ້ບໍ່ກໍໃຫ້ເກີດການ 
ລົບກວນທີ່ກໍຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ການຮັບຄື້ນວິທະຍຸ ຫລື ໂທລະພາບ, ທ່ານສາມາດປິດ ແລະ ເປີດອຸປະກອນຄືນ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດພະຍາຍາມ 
ເພື່ອແກ້ໄຂຄື້ນລົບກວນໄດ້ຫນຶ່ງເທື່ອ ຫຼື ຫຼາຍເທື່ອ ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕະການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ປັບ ຫລື ຍ້າຍເສົາອາກາດ.
- ເພີ່ມທະວີໄລຍະການແຍກລະຫວ່າງອຸປະກອນ ແລະ ຕົວຮັບສັນຍານ.
- ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນໃສ່ຮູຫຼືປ່ອງເທີງວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຕົວຮັບທີ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່.
- ປຶກສາຫາລືຕົວແທນຈ�າຫນ່າຍ ຫລື ຊ່າງວິດທະຍຸ / ໂທລະທັດທີ່ມີປະສົບການເພື່ອຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ການປ່ຽນແປງ ຫຼື ການແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ຮັບຮອງຢ່າງຊັດເຈນໂດຍພາກສ່ວນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ສ�າລັບການປະຕິບັດສາມາດປັດສະຈາກສິດຂອງ 
ຜູ້ໃຊ້ ເພື່ອດ�າເນີນງານອຸປະກອນ.



45Cat® ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ສະມາດໂຟນລຸ້ນ S60

ການຖະແຫຼງການອຸດສາຫະກ�າການາດາ
ອຸປະກອນນີ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ ໃບອະນຸຍາດການຍົກເວັ້ນ RSS ຂອງອຸດສາຫະກ�າການາດາ. ການໃຊ້ງານແມ່ນຂຶ້ນກັບສອງ 
ສະພາບດັ່່ງນີ້: 
(1) ອຸປະກອນນີ້ອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນ, ແລະ 
(2) ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບທຸກໆການລົບກວນ, ລວມທັງການລົບກວນທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ຕ້ອງການການດ�າເນີນງານ 
ຂອງອຸປະກອນ.
ອຸປະກອນນີ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ ໃບອະນຸຍາດການຍົກເວັ້ນ RSS ຂອງອຸດສາຫະກ�າການາດາ. ການໃຊ້ງານແມ່ນຂຶ້ນກັບສອງ 
ສະພາບດັ່່ງນີ້: 
(1) ອຸປະກອນນີ້ອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນ, ແລະ 
(2) ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບທຸກໆການລົບກວນ, ລວມທັງການລົບກວນທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ຕ້ອງການການດ�າເນີນງານ 
ຂອງອຸປະກອນ.

ອຸປະກອນດິຈິຕອນ ໝວດ B ນີ້ສອດຄ່ອງກັບ Canadian ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

ຖະແຫຼງການການປ່ອຍລັງສີ:
ຜະລິດຕະພັນສອດຄ່ອງກັບການປ່ອຍ RF ຂອງການາດາ ທີ່ຕັ້ງຄ່າຈ�າກັດສ�າລັບການຄວບຄຸມສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ 
ສ�າລັບຈຸດປະສົງການດ�າເນີນງານ ທີ່ອະທິບາຍໃນຄູ່ມືນີ້. ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ RF ເພີ່ມເຕີມນັ້ນສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ຖ້າວ່າ  
ສາມາດເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນໄວ້ເປັນຫ່າງຈາກຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ໄກເທົ່າທີ່ໄກໄດ້ ຫຼື ຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນການສົ່ງພະລັງງານໃຫ້ຕ�່າລົງ 
ຖ້າມີຟັງຄ໌ຊັນນັ້ນ.
ສ�າລັບການສວມໃສ່ອຸປະກອນໃນຮ່າງກາຍ, ອຸປະກອນນີ້ໄດ້ຮັບການທົດສອບ ແລະ ສອດຄ່ອງຕໍ່ຄູ່ມືແນະນ�າການປ່ອຍ IC RF ສ�າລັບ 
ການນ�າໃຊ້ກັບອຸປະກອນເສີ່ມແມ່ນບໍ່ໃຫ້ມີໂລຫະ ແລະ ໃຫ້ວາງໂທລະສັບມືຖືຕ່�າສຸດ 1 ຊມ ຫ່າງຈາກຮ່າງກາຍ. ການນ�າໃຊ້ອຸປະກອນ 
ເສີມອື່ນໆອາດຈະບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ຄູ່ມືແນະນ�າການປ່ອຍ IC RF.

ຖະແຫຼງການການປ່ອຍລັງສີ:
ຜະລິດຕະພັນສອດຄ່ອງກັບການປ່ອຍ RF ຂອງການາດາ ທີ່ຕັ້ງຄ່າຈ�າກັດສ�າລັບການຄວບຄຸມສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ 
ສ�າລັບຈຸດປະສົງການດ�າເນີນງານ ທີ່ອະທິບາຍໃນຄູ່ມືນີ້. ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ RF ເພີ່ມເຕີມນັ້ນສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ຖ້າວ່າ  
ສາມາດເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນໄວ້ເປັນຫ່າງຈາກຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ໄກເທົ່າທີ່ໄກໄດ້ ຫຼື ຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນການສົ່ງພະລັງງານໃຫ້ຕ�່າລົງ 
ຖ້າມີຟັງຄ໌ຊັນນັ້ນ.
ສ�າລັບການສວມໃສ່ອຸປະກອນໃນຮ່າງກາຍ, ອຸປະກອນນີ້ໄດ້ຮັບການທົດສອບ ແລະ ສອດຄ່ອງຕໍ່ຄູ່ມືແນະນ�າການປ່ອຍ IC RF ສ�າລັບ 
ການນ�າໃຊ້ກັບອຸປະກອນເສີ່ມແມ່ນບໍ່ໃຫ້ມີໂລຫະ ແລະ ໃຫ້ວາງໂທລະສັບມືຖືຕ່�າສຸດ 1 ຊມ ຫ່າງຈາກຮ່າງກາຍ. ການນ�າໃຊ້ອຸປະກອນ 
ເສີມອື່ນໆອາດຈະບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ຄູ່ມືແນະນ�າການປ່ອຍ IC RF.

ອຸປະກອນນີ້ ແລະ ສາຍອາກາດຂອງມັນ ຈະຕ້ອງບໍ່ເຊື່ອມ ຫຼື ດ�າເນີນການຄູ່ກັບສາຍອາກາດ ຫຼື ເຄື່ອງສົ່ງວິທະຍຸອື່ນໆ, ຍົກເວັ້ນໄດ້ຮັບ 
ການທົດສອບທີ່ສ້າງໃນວິທະຍຸແລ້ວ. ລັກສະນະການເລືອກລະຫັດປະເທດ ແມ່ນໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ສ�າລັບຜະລິດຕະພັນໃນຕະຫຼາດໃນປະເທດ 
ສະຫະລັດອາເມລິກາ /ຄານາດາ.

ອຸປະກອນນີ້ ແລະ ສາຍອາກາດຂອງມັນ ຈະຕ້ອງບໍ່ເຊື່ອມ ຫຼື ດ�າເນີນການຄູ່ກັບສາຍອາກາດ ຫຼື ເຄື່ອງສົ່ງວິທະຍຸອື່ນໆ, ຍົກເວັ້ນໄດ້ຮັບ 
ການທົດສອບທີ່ສ້າງໃນວິທະຍຸແລ້ວ. ລັກສະນະການເລືອກລະຫັດປະເທດ ແມ່ນໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ສ�າລັບຜະລິດຕະພັນໃນຕະຫຼາດໃນປະເທດ 
ສະຫະລັດອາເມລິກາ /ຄານາດາ.
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ຂໍ້ມູນການປ່ອຍ RF (SAR)
ໃຫ້ອຸປະກອນນີ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລັດຖະບານສ�າລັບການປ່ອຍລັງສີໄປຍັງຄື້ນວິທະຍຸຕ່າງໆ.
ອຸປະກອນນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບ ແລະ ຜະລິດບໍ່ໃຫ້ປ່ອຍລັງສີ ໃສ່ກັບພະລັງງານຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ (RF) ເກີນຂອບເຂດຈ�າກັດ ທີ່ກ�ານົດໄວ ້
ໂດຍຄະນະກ�າມະການສື່ສານຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ.
ສ�າລັບການສວມໃສ່ອຸປະກອນໃນຮ່າງກາຍ, ອຸປະກອນນີ້ໄດ້ຮັບການທົດສອບ ແລະ ສອດຄ່ອງຕໍ່ຄູ່ມືແນະນ�າການປ່ອຍ FCC RF  
ສ�າລັບການນ�າໃຊ້ກັບອຸປະກອນເສີ່ມແມ່ນບໍ່ໃຫ້ມີໂລຫະ ແລະ ໃຫ້ວາງໂທລະສັບມືຖືຕ່�າສຸດ 1 ຊມ ຫ່າງຈາກຮ່າງກາຍ. ການນ�າໃຊ້ 
ອຸປະກອນເສີມອື່ນໆອາດຈະບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ຄູ່ມືແນະນ�າການປ່ອຍ FCC RF.
ຈ�າກັດຄ່າ SAR ທີ່ກ�າຫນົດໂດຍ FCC ແມ່ນ 1.6W/kg.

ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາຄ່າ SKU:

ຕາມການລາຍງານລະດັບຄ່າ SAR ທີ່ສູງທີ່ສຸດ ພາຍໃຕ້ລະບຽບການເບີ່ງແຍງຂອງ FCC ຂອງໂທລະສັບມີລາຍຊື່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:
ຄ່າ SAR ສ�າລັບຫົວ 0.76 W/kg
ຄ່າ SAR ສ�າລັບ ຮ່າງກາຍ: 0.90 W/kg
SAR ຂອງ ຣາວເທີ ໄວເຣລສ໌ (Wireless Router SAR) : 1.04 W/kg

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຂອງການສ�າຜັດກັບລັງສີ, ກະລຸນາເຮັດແນວໃດຕໍ່ໄປນີ້:
(i) ການນ�າໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືທີ່ມີສະພາບການຮັບສັນຍານທີ່ດີ, 
(ii) ໃຊ້ອຸປະກອນຫູຟັງ, 
(iii) ສ�າລັບແມ່ຍິງຖືພາ, ກະລຸນາຖືໂທລະສັບມືຖືຫ່າງຈາກທ້ອງກະເພາະອາຫານຂອງຕົນ.
(iv) ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືຫ່າງໄກຈາກພາກສ່ວນອະໄວຍະວະ.
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ຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບຈາກສູນເສຍການໄດ້ຍິນ 
ຂໍ້ກ�ານົດການຖະແຫຼງການທີ່ຈ�າເປັນພາຍໃຕ້ EN 60950-1: A2.

ເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍການໄດ້ຍິນທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ, ຫ້າມຟັງໃນລະດັບສຽງແຮງເປັນເວລາຍາວນານ.

      
ໝາຍເຫດ: ສ�າລັບປະເທດຝຣັ່ງ, ອຸປະກອນຫູຟັງສ�າລັບອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກ�ານົດວ່າດ້ວຍລະດັບຄວາມດັນສຽງ ທີ່ມີໃນ 

EN 50332-1:2013 ຫລື ມາດຕະຖານ EN 50332-2:2013 ຕາມກ�ານົດໃນມາດຕາ L.5232-1 ຂອງປະເທດຝຣັ່ງ.

ການຖະແຫຼງວ່າຈະປະຕິຕາມຂໍ້ກ�ານົດ
ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ສ�າຄັນຂອງມາດຕາທີ່ 3 ຂອງຂໍ້ຄ�າສັ່ງ R & TTE 1999/5 / EC, ຖ້າວ່ານ�າໃຊ້ສ�າລັບ 
ຈຸດປະສົງຂອງຕົນ ຄວນນ�າໃຊ້ມາດຕະຖານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ສຸຂະພາບ (ມາດຕາ 3.1 (ກ) ຂອງຂໍ້ຄ�າສັ່ງ R & TTE)
• EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014
• EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
• EN 62479:2010

2. ຄວາມປອດໄພ (ມາດຕາ 3.1 (a) ຂອງຂອງຂໍ້ຄ�າສັ່ງ R & TTE)
• EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
• EN 50332-1:2013, 50332-2:2013

3. ຄວາມເຂົ້າກັນດ້ານແມ່ເຫຼັກໄດ້ໄຟຟ້າ (ມາດຕາ 3.1 (b) ຂອງຂໍ້ຄ�າສັ່ງ R & TTE)
• EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1
• EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1
• EN 55022:2010/AC:2011 ໝວດ B, EN55024:2010
• EN 55032:2012/AC:2013 Class B

4. ການໃຊ້ງານສະເປັກຕຣອມ ແຖບຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ (ມາດຕາ 32 ຂອງຂອງຂໍ້ຄ�າສັ່ງ R & TTE)
• EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V7.1.1
• EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1
• EN 300 328 V1.9.1
• EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1
• EN 302 291-1 V1.1.1, EN 302 291-2 V1.1.1
• EN 300 330-1 V1.8.1, EN 300 330-2 V1.6.1

5. ຂ້ໍຄ�າສັ່ງ RoHS (2011/65 / ສະຫະພາບເອີຣົບ)
• EN 50581: 2012
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ປະຕິບັດຕາມ SAR CE
ອຸປະກອນນີ້ສອດຄ່ອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (1999/5 / EC) ໃນດ້ານຂອບເຂດຈ�າກັດຂອງການປ່ອຍຄື້ນແມ່ເຫຼັກ 
ໄຟຟ້າສ�າຜັດໃນສາທາລະນະທົ່ວໄປ ດ້ວຍວິທີການການປ້ອງກັນສຸຂະພາບ. 
ການຈ�າກັດດ້ານການປົກປັກຮັກສະຖານທີ່ສາທາລະນະທົ່ວໄປ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂໍ້ສະເຫນີແນະທີ່ກວ້າງຂວາງ. ຄ�າແນະນ�າເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບ 
ການພັດທະນາ ແລະ ກວດກາໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງວິທະຍາສາດທີ່ເປັນເອກະລາດໂດຍຜ່ານການປະເມີນຜົນປົກກະຕິ ແລະ ລະອຽດຂອງ 
ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ. ຫົວຫນ່ວຍບໍລິການການວັດແທກເພື່ອກ�ານົດຂອບເຂດສ�າລັບ ອຸປະກອນມືຖື ທີ່ເປັນຂໍ້ແນະນ�າຂອງ 
ສະຫະພາບເອີຣົບແມ່ນເປັນ "ອັດຕາການດູດຊຶມພິເສດ" (SAR), ແລະ ຄ່າ SAR ກ�ານົດທີ່ 20 W / kg ທີ່ສະເລ່ຍເປັນຈຸລັງເກີນກ່ວາ 
10 ກັມ. ຊຶ່ງສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄະນະກ�າມະການສາກົນວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນລັງສີ Non-Ionizing (ICNIRP). 
ສ�າລັບການໃສ່ອຸປະກອນໃນຮ່າງກາຍ, ອຸປະກອນນີ້ໄດ້ຮັບການທົດສອບ ແລະ ສອດຄ່ອງຕໍ່ຄູ່ມືແນະນ�າການປ່ອຍຂອງ ICNIRP ແລະ 
ມາດຕະຖານສະຫະພາບເອີຣົບ EN 62209-2, ສ�າລັບການນ�າໃຊ້ກັບອຸປະກອນເສີ່ມສະເພາະ. ການນ�າໃຊ້ອຸປະກອນເສີມອື່ນໆອາດ 
ຈະບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ຄູ່ມືແນະນ�າການປ່ອຍຂອງ ICNIRP.
SAR ທີ່ຖືກວັດແທກດ້ວຍອຸປະກອນຢູ່ທີ່ໄລຍະຫ່າງຈາກຮ່າງກາຍ 5 ມມ, ໃນຂະນະທີ່ສົ່ງ ລະດັບພະລັງງານຜົນລິດທີ່ຖືວ່າສູງທີ່ສຸດ 
ໃນບັນດາແຖບຄວາມຖີ່ທັງໝົດຂອງການອຸປະກອນໂທລະສັບມືຖື.
ຕາມການລາຍງານລະດັບຄ່າ SAR ທີ່ສູງທີ່ສຸດ ພາຍໃຕ້ລະບຽບການເບີ່ງແຍງຂອງ CE ຂອງໂທລະສັບມີລາຍຊື່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:
ຄ່າ SAR ສ�າລັບຫົວ: 0.444 W/kg
ຄ່າ SAR ສ�າລັບ ຮ່າງກາຍ: 1.080 W/kg

ເພື່ອຫລຸດການປ່ອຍພະລັງງານ RF, ໃຂ້ອຸປະກອນເສີມແບບແຮນຟຣີ ຫລື ຕົວເລືອກອື່ນໆທີ່ຄືກັນໃນການຮັກສາອຸປະກອນຫ່າງຈາກ 
ຫົວແລະຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ຖືອຸປະກອນນີ້ຫ່າງຈາກຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຢ່າງໜ້ອຍ 5 ມມ ເພື່ອຮັບປະກັນລະດັບທີ່ຮັບຄື້ນ ເທົ້າກັບ  
ຫລື ຕ�່າກວ່າລະດັບທີ່ໄດ້ທົດສອບແລ້ວ. ເລືອກ ອັນໜີບ, ກະເປົາ ຫລື ອຸປະກອນເສີມອື່ນໆທີ່ສວມໃສ່ຮ່າງກາຍ ຊຶ່ງບໍ່ມີອົງປະກອບເປັນ 
ໂລຫະເພື່ອຮອງຮັບໃນການປະຕິບັດງານໃນຮູບແບບນີ້. ກອບໂທລະສັບທີ່ມີຊິ້ນສ່ວນເປັນໂລຫະອາດປ່ຽນປະສິທິພາບ RF ຂອງອຸປະກອນ 
ລວມທັງ ການປະຕິບັດຕາມການແນະນ�າການປ່ອຍ RF ຂອງມັນ, ໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ຖືກທົດສອບ ຫລື ຮັບຮອງ ແລະ ການໃຊ້ອຸປະກອນ 
ເສີມເຊັ່ນນີ້ຄວນຫຼີກລ່ຽງ.
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ຂໍ້ມູນ ການກ�າຈັດ ແລະ ການປະຍຸກໃຊ້ຄືນ
ສັນຍາລັກເທີງອຸປະກອນ (ແລະ ສິ່ງອື່ນລວມທັງແບັດເຕີຣີ) ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ຄວນກຳຈັດ ຫລື ຖີ້ມ ພວກມັນໄວ້ໃນກອງ 
ຂີ້ເຫຍື້ອຕາມຄົວເຮືອນທົ່ວໄປ. ບໍ່ໃຫ້ຖິ້ມອຸປະກອນ ຫຼື ແບັດເຕີຣີໃຫ້ກາຍເປັນຂີ້ເຫຍື້ອເສດເຫຼືອໂດຍບໍ່ໄດ້ແຍກ. ອຸປະກອນ 
(ແລະ ແບັດເຕີຣີ) ຄວນສົ່ງໄປຍັງຈຸດເກັບກ�າທີ່ໄດ້ມີການຮັບຮອງສ�າລັບເອົາມາປະຍຸກໃຊ້ຄືນ ຫຼື ການທ�າລາຍທີ່ເຫມາະສົມ 
ໃນການໝົດອາຍຸການໃຊ້ຂອງພວກມັນ.

ສ�າລັບຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເອົາ ອຸປະກອນ ຫຼື ແບັດເຕີຣີມາປະຍຸກຄືນ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາຫ້ອງການເມືອງທ້ອງຖິ່ນຂອງ 
ທ່ານ, ໜ່ວຍບໍລິການກ�າຈັດຂີ້ເຫຍື້ອສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຄົວເຮືອນ ຫລື ຮ້ານຄ້າປີກບ່ອນທີ່ທ່ານຊື້ອຸປະກອນນີ້.
ການກ�າຈັດອຸປະກອນເປັນໜ້າທີ່ຂອງ ໜ່ວຍງານກ�າຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນອິເລັກທໍນິກ (WEEE)  
ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ຄ�າສັ່ງຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ເຫດຜົນທີ່ທ�າການແຍກທ�າລາຍສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນອິເລັກທໍນິກ 
WEEE ແລະ ແບດເຕີລີ ຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອປະເພດອື່ນ ແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ອາດເປັນສານສົ່ງຜົນ 
ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ.

ການຫຼຸດຜ່ອນສານອັນຕະລາຍ
ອຸປະກອນນີ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການການລົງທະບຽນ, ການປະເມີນຜົນ, ການອະນຸຍາດ ແລະ ຂໍ້ຈ�າກັດດ້ານການໃຊ້ເຄມີຂອງ 
ສະຫະພາບເອີຣົບ (REACH) (ລະບຽບການເລກທີ່ 1907/2006 / EC ຂອງລັດຖະສະພາປະເທດເອີຣົບ ແລະ ສະພາ) ແລະ 
ຂໍ້ຄ�າສັ່ງຂອງ ຂໍ້ຈ�າກັບການໃຊ້ສານອັນຕະລາຍ (RoHS) (ຂໍ້ຄ�າສັ່ງເລກທີ່ 2011/65 / ລັດຖະສະພາປະເທດເອີຣົບ ແລະ ຄະນະມົນຕີ). 
ສ�າລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ຈ�າກັດດ້ານການໃຊ້ເຄມີຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ REACH ຂອງອຸປະກອນ, ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າຊົມໄດ້ທີ່ 
ເວັບໄຊ www.catphones.com/certification. ແນະນ�າໃຫ້ທ່ານເຂົ້າຢ້ຽມຊົມເວັບໄຊຢ່າງເປັນປົກກະຕິເພື່ອຫາຂໍ້ມູນຂ່າວ 
ສານໃໝ່ໆ.

ຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ
ຜູ້ຜະລິດໄດ້ປະກາດວ່າອຸປະກອນນີ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ສ�າຄັນ ແລະ ຂໍ້ກ�ານົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເລກທີ່ 1999/5 / EC.
ສ�າລັບການແຈ້ງການດ້ານຄວາມສອດຄ່ອງ, ສາມາດຢ້ຽມຊົມເວັບໄຊ www.catphones.com/support/s60-smartphone.
ໝາຍເຫດ: ໃຫ້ສັງເກດລະບຽບຂໍ້ບັງຄັບພາຍໃນປະເທດບ່ອນທີ່ອຸປະກອນຖືກນ�າໃຊ້. ອຸປະກອນນີ້ອາດຖືກຈ�າກັດການໃຊ້ງານບາງປະເທດ 
ຫຼື ໃນປະເທດສະມາຊິກສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ທັງຫມົດ.
ໝາຍເຫດ: ອຸປະກອນນີ້ອາດຈະການດ�າເນີນການໃນທຸກໆປະເທດສະມາຊິກທັງຫມົດຂອງຫະພາບເອີຣົບ EU.
ປະເທດຝຣັ່ງ: ການໃຊ້ງານກາງແຈ້ງຈ�າກັດເຖີງ 10 mW e.i.r.p. ພາຍໃນແຖບ 2454-2483.5 MHz. ປະເທດອິຕາລີ: 
ສ�າລັບການນ�າໃຊ້ສ່ວນຕົວ, ຕ້ອງຮັບການອະນຸຍາດທົ່ວໄປຖ້າວ່າ WAS/RLAN ຖືກນ�າໃຊ້ໄປນອກສະຖານທີ່ຂອງຕົນເອງ.
ການນ�າໃຊ້ໃນທີ່ສາທາລະນະ, ຕ້ອງມີການອະນຸຍາດທົ່ວໄປ. ປະເທດລຸກຊັມບົວ: ຕ້ອງມີການອະນຸຍາດທົ່ວໄປ 
ສ�າລັບການສະໜອງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການສະຫນອງດ້ານການບໍລິການ.
ປະເທດນອກແວ: ຂໍ້ມາດຕານີ້ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ຕັ້ງພູມສາດຢູ່ພາຍໃນລັດສະມີ 20 ກິໂລແມັດຈາກສູນກາງຂອງ Ny-lesund.
V100R001B03_01

ອ�ານາດທາງກົດມໝາຍຂອງ Google
Android, Google Play, ໂລໂກ້ຂອງ Google Play ແລະ ເຄື່ອງຫມາຍອື່ນໆທີ່ມີເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າຂອງ Google Inc.

www.catphones.com/support/s60-smartphone.
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ໂມດູລ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ກ້ອງຄວາມຮ້ອນແລະກ້ອງແບບ visual cameras  

ທີ່ມີ MSX ເຊັນເຊີຄວາມຮ້ອນ
ຄວາມລະອຽດຂອງຄວາມຮ້ອນ (Thermal)
ຄວາມລະອຽດຂອງການເບິ່ງເຫັນ (Visual)

HFOV / VFOV
ອັດຕາເຟຣມ

ໂຟກັດ
ຊັດເຕີມາກັບເຄື່ອງ

ພາບເຄື່ອນໄຫວ 
ບັນທຶກຮູບພາບ

ບັນທຶກ ວິດີໂອ (mpeg)
ປັດ ຫຼື ຮູດໄປຍັງ VIS

ຈານສີແຕ້ມຮູບ

ມາດຕາສ່ວນ IR

ວິເຄາະຮູບພາບຄວາມຮ້ອນ

ການຕັ້ງຄ່າອັດຕາການເປັ່ງ

ເຄື່ອງຈັບເວລາ
ການບັນທຶກວິດິໂອທີ່ຖ່າຍພາບຊ້າໆ

ປາໂນຣາມາ
ທີ່ຕັ້ງ GPS ຖືກບັນທຶກໃນຮູບພາບ
ສົ່ງອອກເປັນການວິເຄາະ FLIR ອື່ນ 

ແລະເປັນຊອບແວລາຍງານ 
ການຈັດແຈງຜູ້ໃຊ້

ຄວາມຮ້ອນ (MSX)
ເຣດີໂອເມທຣິກ jpeg 
ຄວາມຮ້ອນ (MSX) ເປັນ mpeg
ມີ, ໃນໂໝດແກ້ໄຂ
Iron, Black hot, White hot, ສາຍຮຸ້ງ, ຄວາມແຈ້ງ, 
ອາກຕິກ, ລາວາ, ໜາວສຸດ, ຮ້ອນສຸດ
ອັດຕະໂນມັດ, ສາມາດລ໋ອກໄດ້ ຕ�່າສຸດ/ສູງສຸດ, ສາມາດດັດແກ້ໄດ້ 
ຕ�່າສຸດ/ສູງສຸດ
- ການວັດແສງທີ່ເຄື່່ອນໄດ້ສູງເຖິງສາມຄັ້ງ
- ຮູບເຕັມ ROI ດ້ວຍຄ່າ ຕ�່າສຸດ/ສູງສຸດ/ສະເລ່ຍ
- ໃຈກາງ 16x16pix ROI ດ້ວຍຄ່າ ຕ�່າສຸດ/ສູງສຸດ/ສະເລ່ຍ
ຄວາມຫຍາບ: 95%, ເຄິ່ງຄວາມຫຍາບ: 80%, 
ເຄິ່ງຜິວມັນ: 60%, ຜິວມັນ: 30%
ປິດ, 3 ວນທ, 10 ວນທ
ເວລາຍືດອອກ, ຊ່ວງເຟຣມ, ອັດຕາຫຼິ້ນຄືນ
ມີ
ມີ
ເຊື່ອມຈາກ ແອັບ MyFLIR ໄປຍັງເຄື່ອງມື FLIR

ມີ

ຂະໜາດພິກເຊລ 17µm, ລະຍະຊ່ວງຄື້ນ 8 – 14µm
80x60
640x480
46° ± 1° / 35° ± 1°
8.7Hz
ແກ້ໄຂ 15 ຊມ- ລະຍະບໍ່ຈຳກັດ
ອັດຕະໂນມັດ/ກຳນົດເອງ

ການວັດລັງສີ

MyFLIR 

ລະຍະພາບໄດນາມິກ
ຄວາມຖືກຕ້ອງ

ປະຕິກິລິຍາ ຄວາມຮ້ອນ (MRDT)

-20°C – 120°C
ປົກກະຕິແມ່ນ ±5°C ຫລື ±5% 
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແວດລ້ອມແລະອຸນຫະພາບຂອງສະຖານ 
ທີ່ເປັນເປີເຊັນ. ເໝາະສົມສຳລັບລຸ້ນ 60s ຫລັງຈາກເລີ່ມຕົ້ນ  
ເມື່ອ unit ລະຫວ່າງ 15°C – 35°C ແລະສະຖານທີ່ແມ່ນພາຍໃນ  
10°C – 120°C. 
150mK

ລາຍລະອຽດດ້ານເຕັກນິກຂອງກ້ອງຄວາມຮ້ອນໃນ Cat® S60


