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   ขอ้มลูความปลอดภยั 
 
โปรดปฏบิัตติามกฎและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งทกุครั�งที�ใชโ้ทรศัพทซ์ึ�งจะป้องกั

นผลกระทบที�ไมด่จีากคณุและป้องกนัสิ�งแวดลอ้ม 
 
 
 

ความปลอดภยัท ั�วไป 

 

 
ขณะขับรถ,ขี�จักรยานหรอืเดนิไมใ่ชห้ฟัูง  
เพราะความสนใจของคณุอาจถกูเบี�ยงเบนไปซึ�งอ
าจทําใหเ้กดิอบุัตเิหตแุละขัดตอ่กฎหมายในบางพื�
นที� 
เพื�อความปลอดภัยไมค่วรใชโ้ทรศัพทใ์นขณะขับ
ขี� ใหคํ้านงึถงึสภาพแวดลอ้มรอบตัวของคณุเสมอ 
ปฏบิัตติามคําแนะนําและระเบยีบขอ้บังคบัเกี�ยวกั
บความปลอดภัยทั �งหมดที�เกี�ยวกับการใชอ้ปุกรณ ์
เมื�อขบัขี�ยานพาหนะ 

 

 
หา้มใชโ้ทรศัพทท์ี�สถานีบรกิารนํ�ามัน 

 

ใหโ้ทรศัพทห์า่งจากหหูรอืลําตัวของคณุอยา่งนอ้
ย 15 มม. ขณะที�ทําการโทร 

 
โทรศัพทอ์าจสอ่งสวา่งหรอืกระพรบิได ้



 
ระวังชิ�นสว่นเล็กๆเขา้คอและทําใหสํ้าลัก 

 
อยา่ทิ�งโทรศัพทล์งในกองไฟ 

 

 
เพื�อหลกีเลี�ยงการสญูเสยีการไดย้นิ 
โปรดอยา่ฟังเสยีงดังนานเกนิไป 
แรงดันเสยีงที�ดังเกนิไปจากหฟัูงอาจสง่ผลใหส้ญู
เสยีการไดย้นิ 

 

 
หลกีเลี�ยงการสมัผัสกับสิ�งของที�เป็นแมเ่หล็ก 

 

เก็บใหพ้น้จากเครื�องกระตุน้หัวใจและอปุกรณ์อเิล็
กทรอนกิสท์างการแพทยอ์ื�น ๆ 

 
หลกีเลี�ยงอณุหภมูทิี�จัด 

 

ปิดเครื�องเมื�อใหอ้ยูใ่นโรงพยาบาลและสถานพยา
บาล 

 

หลกีเลี�ยงการสมัผัสกับของเหลว 
ทําโทรศัพทใ์หแ้หง้เสมอ 



 
ปิดเครื�องเมื�ออยูใ่นเครื�องบนิและสนามบนิ 

 
อยา่แกะโทรศัพทอ์อกจากกัน 

 
ปิดเครื�องเมื�ออยูใ่กลวั้ตถรุะเบดิหรอืของเหลว 

 
ใชอ้ปุกรณ์เสรมิที�ผ่านการรับรองเทา่นั�น 

 

อยา่ไวใ้จและพึ�งโทรศัพทข์องคณุหากตอ้งสื�อสาร
ในกรณีฉุกเฉนิ 

 
สงัเกตอแดปเตอรอ์ยา่งสมํ�าเสมอ 

โดยเฉพาะที�ปลั<กและขาอแดปเตอรเ์พื�อตรวจเชค็ความเสยีหา
ย 

หากอแดปเตอรเ์สยีคณุจะไมส่ามารถใชง้านไดจ้นกวา่จะไดรั้บ
การซอ่ม 

เสยีบอแดปเตอรเ์ขา้กบัเตา้เสยีบไฟที�เขา้กับขาอแดปเตอร ์
ถอดปลั<กอแดปเตอรท์กุครั�งหลงัใช ้

ใชอ้แดปเตอรท์ี�มาพรอ้มกับอปุกรณเ์ทา่นั�น 
 



 

 
คาํเตอืนอนัตรายจากไฟฟ้า 
เพื�อหลกีเลี�ยงอนัตรายรา้ยแรง 

อยา่สมัผัสปลั<กของเครื�องชารจ์! 
ถอดสายชารจ์เมื�อไมใ่ชง้าน 

หากตอ้งการถอดสายชารจ์หรอือปุกรณ์เสรมิ 
ใหด้งึที�ปลั<กไมใ่ชท่ี�สาย 

คณุสามารถหยดุชารจ์ไฟดว้ยการถอดสายชารจ์อ
อกจากหัวชารจ์ได ้

ปลั<กไฟตอ้งอยูใ่นที�ที�เขา้ถงึไดง้่าย 

อยา่ใหอ้ปุกรณข์องคณุถกูแสงแดดโดยตรง เชน่ 
บนคอนโซลรถยนต ์

หา้มใชอ้ปุกรณ์นั�น หากเกดิความรอ้นสงูเกนิไป 
ระวังในการใชอ้ปุกรณ์ขณะเดนิ 

หา้มวางอปุกรณ์ลงอยา่งแรงหรอืทิ�งลงมาจากที�สงู 
อาจทําใหเ้กดิความเสยีหายหรอืทํางานผดิพลาดได ้

อยา่ถอดแยกชิ�นสว่น,แกไ้ขหรอืซอ่มอปุกรณ์ดว้ยตัวเอง 
ทําความสะอาดอปุกรณ์โดยใชผ้า้ที�แหง้และสะอาด  

หา้มใชส้ารเคมหีรอืผงซกัฟอก 

  



   แนะนาํโทรศพัทม์อืถอืของคณุ 
 
 

เรยีนรูเ้กี�ยวกับปุ่ มกด,หนา้จอและไอคอนบนโทรศัพทม์อืถอื 
 

ปุ่มกด 
 

จากมมุมองดา้นหนา้ของโทรศัพท ์ จะสงัเกตเหน็องคป์ระกอบตอ่ไปนี�: 
(ด ู1.1 - หนา้ 3) 

 
ตารางตอ่ไปนี�อธบิายเกี�ยวกับปุ่ มกดของโทรศัพทอ์ยา่งง่าย: 

 

Item ปุ่ม ฟงักช์ ั�น 

1 ปุ่มเปิด/ปิด ใชเ้ปิด / ปิดอปุกรณ์และล็อคหนา้จอ 

2 ระดบัเสยีง 
ใชรั้บระดับเสยีงเรยีกเขา้และการแจง้เตอืน 

และยังใชใ้นการปรับระดับเสยีงในการเลน่มัลตมิี
เดยี 

3 กลบั กลับไปยังเมนูหรอืหนา้จอกอ่นหนา้ 
และยังใชเ้พื�อปิดแอพพลเิคชั�นบางตัว 

4 หนา้หลกั 
ใชสํ้าหรับกลับไปยังหนา้หลักไดท้นัท ี
แมยั้งเปิดแอพพลเิคชั�นคา้งอยูก่็ตาม 

5 เมนู อนุญาตใหค้ณุเขา้ถงึเมนูฟังกช์ั�นของแอพพลเิค
ชนัหรอืหนา้จอที�คณุใชอ้ยู ่

 
  



หนา้จอ 
 

หนา้จอไดรั้บการออกแบบ ดังนี�: 
 

(ด ู1.2 - หนา้ 3) 
 

ไอคอน 
 

เรยีนรูเ้กี�ยวกับไอคอนที�ปรากฏบนของหนา้จอซึ�งแสดงสถานะของโทรศัพท์
: 

 ความแรงของสญัญาณ  การเชื�อมตอ่ Wi-Fi 

 บลทูธูเปิดอยู ่  เฃื�อมตอ่ USB แลว้ 

 ระดับแบตเตอรี�  ขอ้ความใหม ่

 โปรไฟลก์ารสั�นเตอืน  อเีมลใ์หม ่

 ตัวบง่ชี�การโรมมิ�ง  ตั �งนาฬกิาปลกุแลว้ 

 เชื�อมตอ่ชดุหฟัูงแลว้  โปรไฟลเ์งยีบ 

  



   การเตรยีมโทรศพัท ์
 
 

ตั �งคา่โทรศัพทใ์นการใชง้านครั�งแรก 
 

 
ใสซ่มิการด์และแบตเตอรี� 

 
เมื�อคณุสมัครรับบรกิารโทรศัพทม์อืถอื คณุจะไดรั้บบัตรประจําตัวสมาชกิ 
(SIM) โดยมรีายละเอยีดการสมัครสมาชกิเชน่หมายเลขประจําตัวประชาชน 
(PIN) และบรกิารเสรมิ 
การตดิตั �งซมิการด์และแบตเตอรี� 
 
1. ถอดฝาปิดแบตเตอรี�ออก 
 

(ด ู2.1 - หนา้ 4) 
2. ใสซ่มิการด์ 
 
โทรศัพทข์องคณุมชีอ่งเสยีบซมิการด์ 2 ชอ่งเพื�อใหค้ณุสามารถใชซ้มิการด์  
2 ใบและสลับใชไ้ด ้

(ด ู2.2 - หนา้ 4) 
 

• ใสซ่มิการด์ลงในโทรศัพทโ์ดยใหแ้ผ่นสทีองสมัผัสและควํ�าลง 

• หากไมใ่สซ่มิการด์คณุสามารถใชบ้รกิารที�ไมใ่ชเ้ครอืขา่ยของโทรศั
พทแ์ละบางเมนูได.้ 

 
3. ใสแ่บตเตอรี� 

(ด ู2.3 - หนา้ 4) 
 

4. ใสฝ่าปิดแบตเตอรี�กลับเขา้ที� 
 
  



ใสก่ารด์ความจํา (อุปกรณเ์สรมิ) 
 

ในการจัดเก็บไฟลมั์ลตมิเีดยีเพิ�มเตมิคณุตอ้งใสก่ารด์ความจํา  
 
• การฟอรแ์มตการด์ความจําในคอมพวิเตอรอ์าจทําใหเ้กดิความผดิพ

ลาดกับโทรศัพทข์องคณุได ้
ฟอรแ์มตการด์ความจําเฉพาะที�โทรศัพทเ์ทา่นั�น. 

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี�ออก 
 

(ด ู3.1 - หนา้ 5) 
 

2. ใสท่ี�วางหน่วยความจําโดยใหด้า้นฉลากหงายขึ�น 
 

(ด ู3.2 – หนา้ 5) 

  



   การใชฟ้งักช์นัพื;นฐาน 
 
 

เรยีนรูว้ธิใีชง้านพื�นฐานของโทรศัพทม์อืถอื 
 

 
การเปิดและปิดโทรศพัท ์

 
ในการเปิดโทรศัพท,์ 
 
1. กดปุ่ มเปิด / ปิดคา้งไว ้
 
2. พมิพห์มายเลข PIN ของคณุแลว้กดตกลง (ถา้จําเป็นตอ้งใส)่ 
หากตอ้งการปิดโทรศัพทใ์หทํ้าตามขอ้ 1 ดา้นบนอกีครั�ง 
 

การเขา้ถงึเมนูและแอ็พพลเิคชนั 
 

หากตอ้งการเขา้ถงึเมนูและแอพพลเิคชนั,  

1. ที�หนา้จอหลัก แตะปุ่ ม 
บนหนา้จอเพื�อเปิดรายการแอพพลเิคชนัที�ตดิตั �งไวใ้นโทรศัพทข์องคณุ 
 
2. เลื�อนนิ�วไปทางขวาหรอืซา้ยเพื�อเขา้ถงึหนา้อื�น ๆ ของแอพฯ 
 
3. แตะที�ไอคอน เพื�อเขา้สูแ่อพพลเิคชนัที�ตอ้งการ 
 
4. เมื�อตอ้งการออกจากแอพพลเิคชนัใหก้ด Back หรอื Home 
ที�ดา้นลา่งของหนา้จอ 
 

ใชฟ้งักช์นัการโทรพื;นฐาน 
 

เรยีนรูก้ารโทรออกหรอืรับสายในสว่นนี� 
 
  



การโทรออก: 

1. ที�หนา้จอหลักหรอืเมนูแอปพลเิคชนัแตะไอคอนโทรศัพท ์  . 
2. กดรหัสพื�นที�และหมายเลขโทรศัพท ์

3. แตะ  เพื�อเริ�มการโทร 

4. ในการวางสายใหแ้ตะที�  
 
การรบัสาย: 
 
1. เมื�อคณุจะรับสาย 
ใหเ้ลื�อนไอคอนโทรศัพทไ์ปทางขวาเพื�อรับสายหรอืเลื�อนไปทางซา้ยเพื�อป

ฏเิสธ  . 

2. ในการวางสายใหแ้ตะที� . 
 

การสง่และดขูอ้ความ 
 

ในสว่นนี� จะเรยีนรูว้ธิกีารสง่และรับ: 
 
- ขอ้ความ (SMS) 
- ขอ้ความมัลตมิเีดยี (MMS) 
 
  



ข ั;นตอนในการสง่ขอ้ความและขอ้ความมลัตมิเีดยี: 

1. แตะ  ขอ้ความจากรายการแอพพลเิคชั�นแลว้แตะ  ที�มมุ 

2. พมิพห์มายเลขโทรศัพทห์รอืชื�อผูต้ดิตอ่ลงในชอ่งผูรั้บหรอืแตะ  
เพื�อเขา้ถงึรายชื�อในเครื�อง 
3. พมิพข์อ้ความของคณุ 
ในการสง่เป็นขอ้ความไปที�ขอ้ 5 
ในการแนบไฟลมั์ลตมิเีดยี (ภาพ,เสยีง ฯลฯ ) 
ใหดํ้าเนนิการตอ่ไปจนถงึขอ้ที� 4 

4. แตะ  ที�ดา้นซา้ยจากชอ่งพมิพข์อ้ความ เลอืกประเภทการแนบไฟล ์
แลว้เลอืกรายการที�จะสง่ 

5. แตะ  เพื�อสง่ขอ้ความ 
 

การเพิ�มรายชื�อ 
 

เรยีนรูพ้ื�นฐานของการใชค้ณุลักษณะสมดุโทรศัพท ์
 
การเพิ�มรายชื�อใหม:่ 

1. ในรายการแอพพลเิคชั�น แตะที�รายชื�อ , แลว้แตะ  
ที�ดา้นลา่งเพื�อเพิ�มรายชื�อใหม ่
2. กรอกขอ้มลูการตดิตอ่ (ชื�อ, นามสกลุและเบอรโ์ทรศัพท)์ 
คณุสามารถเพิ�มชอ่งอื�น ๆ เชน่อเีมล,์ ที�อยูไ่ดด้ว้ย 

3. แตะ  ที�ดา้นบนของหนา้จอเพื�อบนัทกึ 
 
การคน้หารายชื�อตดิตอ่ 

1. ในรายการแอพพลเิคชั�นแตะที�  รายชื�อ 

2. เลื�อนนิ�วจากดา้นลา่งขึ�นบนเพื�อเลื�อนดรูายการหรอืแตะปุ่ มคน้หา  
และพมิพต์ัวอักษรตัวแรกของชื�อหรอืนามสกลุ 
3. ในการดรูายละเอยีดการตดิตอ่ ใหแ้ตะที�ชื�อหรอืรปูของรายชื�อ 
หากตอ้งการโทหาตามรายชื�อ ใหแ้ตะที�หมายเลขโทรศัพท ์

 



การฟงัเพลง 
 
เรยีนรูว้ธิกีารฟังเพลงผ่านเครื�องเลน่เพลงหรอืวทิย ุFM 
 
การฟงัวทิย ุFM: 
 
1. เสยีบหฟัูงในโทรศัพท ์

2. ในรายการแอพพลเิคชนัแตะที�  FM Radio. 
 
3. ใชแ้ถบเครื�องมอืที�ดา้นลา่งเพื�อเปลี�ยนสถานี 
 
การฟงัไฟลเ์พลง: 
 
กอ่นอื�นใหค้ัดลอกไฟลเ์พลงลงในหน่วยความจําภายในโทรศัพทห์รอืการด์ 
Micro SD. 

1. ในรายการแอพพลเิคชั�นแตะ  เพลง  
 
2. เลอืกคําสี�งที�ดา้นบนของหนา้จอและแตะเพลงที�คณุตอ้งการฟัง 
 
3. คณุสามารถหยดุ, วนหรอืเปลี�ยนเพลงโดยใชแ้ถบเครื�องมอืที�ดา้นลา่ง 
 

การทอ่งเว็บ 
 

เรยีนรูว้ธิกีารเขา้ถงึเว็บไซตโ์ปรดของคณุ 
 

1. ในรายการแอพพลเิคชั�นสมัผัสที�  บราวเซอร ์
 
2. แตะแถบที�อยูแ่ละพมิพท์ี�อยูข่องเว็บไซตท์ี�คณุตอ้งการด ู
 
  



   การใชก้ลอ้งถา่ยรปู 
 
 
 

เรยีนรูพ้ื�นฐานในการจับและดรูปูภาพ. 
 

การถา่ยภาพ 

1. ในรายการแอพพลเิคชั�นใหแ้ตะ  กลอ้งถา่ยรปู 
2. 
ปรับเลนสท์ี�ตําแหน่งภาพเป้าหมายและปรับตามที�ตอ้งการโดยแตะที�ปุ่ มตั �ง

คา่ . 

3. แตะปุ่ มถา่ยภาพ  บนหนา้จอเพื�อถา่ยภาพ 
ระบบจะบันทกึโดยอัตโนมัต ิ
 
การดภูาพที�ถา่ยไว ้

ในรายการแอพพลเิคชั�น แตะที�  แกลอรี� จากนั�นเลอืกโฟลเดอร ์

Camera  
เพื�อเขา้ถงึและแสดงภาพทั �งหมดที�ถา่ยโดยโทรศัพทข์องคณุ 
 
  



   การเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ต 
 
 
เรยีนรูพ้ื�นฐานเพื�อกําหนดคา่โทรศัพทข์องคณุและเชื�อมตอ่กับอนิเทอรเ์น็ต 
 
 
การเพิ�มการเชื�อมตอ่ใหม ่

1. ในรายการแอพพลเิคชั�นแตะ  ตั �งคา่ 
เพื�อเขา้ถงึการกําหนดคา่อปุกรณ์ 
 
2. แตะตัวเลอืก "เพิ�มเตมิ ..." จากนั�นแตะเครอืขา่ยมอืถอืและแตะชื�อ 
Access Point แลว้เลอืกซมิการด์ที�คณุตอ้งการกําหนดคา่. 
 
3. กดปุ่ ม Menu และเลอืก APN 
ใหมแ่ลว้พมิพพ์ารามเิตอรต์ามผูใ้หบ้รกิารของคณุ 
 
พารามเิตอรพ์ื�นฐานคอื: 

• ชื�อ 

• APN 

• ชื�อผูใ้ช ้

• รหัสผ่าน 

ใหบ้รกิารบางรายใช ้Proxy Servers 
โปรดดขูอ้มลูเพิ�มเตมิที�การกําหนดคา่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ 
 
4. เมื�อเสร็จสิ�นการพมิพพ์ารามเิตอรท์ี�จําเป็นใหแ้ตะเมนูจากนั�นกดบนัทกึ 
หากคณุมกีารกําหนดคา่ APN  
หลายรายการสําหรับซมิการด์ใบเดยีวกันใหเ้ลอืกรายการที�คณุตอ้งการใชแ้

ตะปุ่ มวทิย ุ  ทางดา้นขวาของชื�อ 
หากตอ้งการเพิ�มการเชื�อมตอ่อื�นใหทํ้าซํ�าจากขอ้ที�  
 



สลบัระหวา่งผูใ้หบ้รกิาร 
(ซมิการด์) 

หากคณุใชซ้มิการด์หลายเบอรแ์ละตอ้งการเปลี�ยนไปใชอ้กีซมิการด์หนึ�ง 
ใหทํ้าตามขั �นตอนตอ่ไปนี�: 

1. ในรายการแอพพลเิคชั�นแตะ  ตั �งคา่ 
เพื�อเขา้ถงึการกําหนดคา่อปุกรณ์ 
 
2. ตะ 
 
3. เลอืกตัวเลอืกการเชื�อมตอ่ขอ้มลู และเลอืกซมิการด์ที�คณุตอ้งการใช ้



   การใช ้Wi-Fi 
 
 

เรยีนรูท้ี�จะใชค้วามสามารถแบบไรส้ายของโทรศัพทเ์พื�อเชื�อมตอ่กบัเครอืข่
ายทอ้งถิ�นแบบไรส้ายใดก็ได ้
 

การเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ยไรส้าย 

1. ในรายการแอพพลเิคชั�นแตะ  ตั �งคา่ 
เพื�อเขา้ถงึการกําหนดคา่อปุกรณ์ 
 

2. แตะตัวเลอืก Wi-Fi . 
 

3. เปิด Wi-Fi บนปุ่ ม  ที�มมุขวาดา้นบน. 
 
4. เลอืกเครอืขา่ยไรส้ายและป้อนรหัสผ่านความปลอดภัยหากจําเป็นตอ้งใส ่
 

การยกเลกิการเชื�อมตอ่จากเครอืขา่ยไรส้าย 

1. ในรายการแอพพลเิคชั�นแตะ   ตั �งคา่ 
เพื�อเขา้ถงึการกําหนดคา่อปุกรณ์. 

2. แตะตัวเลอืก Wi-Fi . 
 

3. หากตอ้งการปิด Wi-Fi ใหแ้ตะปุ่ ม  ที�มมุขวาดา้นบน 
การดรูายละเอยีดทางเทคนคิของเครอืขา่ยไรส้าย 

1. ในรายการแอพพลเิคชั�นแตะ  ตั �งคา่ 
เพื�อเขา้ถงึการกําหนดคา่อปุกรณ์. 
 

2. แตะตัวเลอืก Wi-Fi . 
 
3. แตะเครอืขา่ยไรส้ายที�มใีหเ้ห็นเพื�อดรูายละเอยีด เชน่ 
ความเร็วในการเชื�อมโยง, ความแรงของสญัญาณและอื�น ๆ. 
  



   SAR (อตัราการดดูซมึเฉพาะ) 
 
 

โปรดใชเ้วลาอา่นสว่นที�สําคัญนี� 
 
คลื�นวทิยุ 
ตอ้งมกีารรับรองมาตรฐานสากล (ICNIRP) หรอืขอ้กําหนดยโุรป 2014/53 
/ EU (RED) 
สําหรับโทรศัพทเ์คลื�อนที�ทกุรุน่กอ่นที�จะสามารถวางจําหน่ายได ้
การป้องกันสขุภาพและความปลอดภัยสําหรับผูใ้ชค้นอื�นเป็นขอ้กําหนดสําคั
ญของมาตรฐานหรอืคําสั�งนี� 
อปุกรณ์นี�ตรงตามแนวทางสากลในการรับคลื�นวทิยุ 
โทรศัพทม์อืถอืของคณุคอืเครื�องสง่และรับสญัญาณวทิย ุ
ไดรั้บการออกแบบมาเพื�อไมใ่หรั้บคลื�นวทิยเุกนิขดีจํากัด 
(สนามแมเ่หล็กไฟฟ้าความถี�วทิย)ุ ตามแนวทางสากล 
แนวทางดงักลา่วไดรั้บการพัฒนาโดยองคก์รทางวทิยาศาสตรท์ี�เป็นอสิระ 
(ICNIRP) 
และรวมถงึดา้นความปลอดภัยที�สําคัญซึ�งออกแบบมาเพื�อรับรองความปลอ
ดภัยของทกุคนโดยไมคํ่านงึถงึอายแุละสขุภาพ 
แนวทางการสมัผัสคลื�นวทิยใุชห้น่วยวัดที�เรยีกวา่ Specific Absorption 
Rate หรอื SAR ขดี จํากัด SAR สําหรับโทรศัพทม์อืถอืคอื 2 W / kg. 
 
การทดสอบ SAR 
จะดําเนนิการโดยใชตํ้าแหน่งการทํางานมาตรฐานกบัอปุกรณ์สง่สญัญาณใน
ระดับพลังงานสงูสดุที�ไดรั้บการรับรองในทกุคลื�นความถี�ที�ผ่านการทดสอบ  
การทดสอบ SAR ที�สวมใสต่ดิตัวไดดํ้าเนนิการในระยะหา่ง 1.5 ซม. 
เพื�อใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการสมัผัสกับคลื�นความถี�วทิยใุนระหวา่งการ
ทํางานที�ใสต่ดิตัว 
อปุกรณ์ควรอยูใ่นตําแหน่งหา่งจากรา่งกายอยา่งนอ้ยตามนี� 
หากคณุไมไ่ดใ้ชอ้ปุกรณ์เสรมิที�ไดรั้บการรับรองแลว้ 
ตอ้งใหแ้น่ใจวา่ผลติภัณฑ ์ที�ใชไ้มเ่ป็นโลหะ 
และวางตําแหน่งโทรศัพทไ์วห้า่งจากรา่งกาย 
สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ สามารถเขา้ไปที� www.energizeyourdevice.com 
ขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัสนามแมเ่หล็กไฟฟ้าและสาธารณสขุมอียูท่ี�เว็บไซตต์่
อไปนี�. http://www.who.int/peh-emf. 



โทรศัพทข์องคณุตดิตั �งเสาอากาศในตัว เพื�อการใชง้านที�ดทีี�สดุ 
ควรหลกีเลี�ยงการสมัผัสหรอืลดระดับมัน 
เนื�องจากโทรศัพทม์อืถอืมฟัีงกช์ั�นหลากหลายรปูแบบจงึสามารถใชง้านใน
ตําแหน่งอื�น ๆ ที�ไมใ่ชห่ขูองคณุได ้
ในกรณีดังกลา่วอปุกรณ์จะเป็นไปตามหลักเกณฑเ์มื�อใชก้ับชดุหฟัูงหรอืสาย
ขอ้มลู USB 
หากคณุใชอ้ปุกรณ์เสรมิอื�นใหแ้น่ใจวา่ผลติภัณฑท์ี�ใชไ้มเ่ป็นโลหะและวางโ
ทรศัพทไ์วห้า่งจากรา่งกายอยา่งนอ้ย 1.5 ซม.  
  



   CE 
 

โปรดใชเ้วลาอา่นสว่นที�สําคญันี; 
 
คลื�นวทิยุ 
 
ตอ้งมกีารรับรองมาตรฐานสากล (ICNIRP) 
หรอืขอ้กําหนดยโุรป 2014/53 / EU (RED) 
สําหรับโทรศัพทเ์คลื�อนที�ทกุรุน่กอ่นที�จะสามารถวางจําหน่ายไ
ด ้
การป้องกันสขุภาพและความปลอดภัยสําหรับผูใ้ชค้นอื�นเป็นขอ้
กําหนดสําคัญของมาตรฐานหรอืคําสั�งนี� 
อปุกรณ์นี�ตรงตามแนวทางสากลในการรับคลื�นวทิยุ 
โทรศัพทม์อืถอืของคณุคอืเครื�องสง่และรับสญัญาณวทิย ุ
ไดรั้บการออกแบบมาเพื�อไมใ่หรั้บคลื�นวทิยเุกนิขดีจํากัด 
(สนามแมเ่หล็กไฟฟ้าความถี�วทิย)ุ ตามแนวทางสากล 
แนวทางดงักลา่วไดรั้บการพัฒนาโดยองคก์รทางวทิยาศาสตรท์ี�
เป็นอสิระ (ICNIRP) 
และรวมถงึดา้นความปลอดภัยที�สําคัญซึ�งออกแบบมาเพื�อรับรอ
งความปลอดภัยของทกุคนโดยไมคํ่านงึถงึอายแุละสขุภาพ 
 
การกํากบัดแูลของสหภาพยโุรป 
 
อปุกรณ์นี�เป็นไปตามขอ้กําหนดที�จําเป็นและขอ้กําหนดอื�น ๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งของ Directive 2014/53 / EU 
สําหรับขอ้บังคับ โปรดเยี�ยมชมเว็บไซต ์
www.energizeyourdevice.com 
ขอ้ควรระวัง: 
โปรดปฏบิัตติามกฎขอ้บงัคับของทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะใชอ้ปุกรณ์
นี� 
อปุกรณ์นี�อาจถกูจํากัดสําหรับการใชง้านในบางประเทศหรอืสม
าชกิทั �งหมดของสหภาพยโุรป (EU) 
หมายเหต:ุ 
- เนื�องจากวัสดใุชห้อ่หุม้ โทรศัพทม์อืถอืตอ้งเชื�อมตอ่กับ USB 
Interface ของเวอรช์นั 2.0 หรอืสงูกวา่เทา่นั�น 



ไมอ่นุญาตใหเ้ชื�อมตอ่กับสิ�งที�เรยีกวา่ power USB  
-
อแดปเตอรค์วรวางใกลก้ับอปุกรณแ์ละตอ้งสามารถหยบิมาใชไ้
ดง้่าย 
- 
อยา่ใชโ้ทรศัพทม์อืถอืในสภาพแวดลอ้มที�อณุหภมูสิงูหรอืตํ�าเกิ
นไป 
อยา่ใหโ้ทรศัพทม์อืถอือยูภ่ายใตแ้สงแดดจา้หรอืในสภาพเปียก
ชื�นเกนิไป 
อณุหภมูทิี�เหมาะสมสําหรับโทรศัพทแ์ละอปุกรณเ์สรมิคอื -
10 ℃ -55 ℃ 
- เมื�อชารจ์ไฟ 
โปรดวางโทรศัพทไ์วใ้นสภาพแวดลอ้มที�มอีณุหภมูหิอ้งปกตแิล
ะมกีารระบายอากาศที�ด ี
ขอแนะนําใหช้ารจ์โทรศัพทใ์นที�ที�มอีณุหภมูติั �งแต ่5 ℃ ~ 
25 ℃ 
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ชเ้ฉพาะอปุกรณ์ชารจ์ที�ผูผ้ลติแน
ะนําเทา่นั�น 
การใชเ้ครื�องชารจ์ที�ไมไ่ดรั้บอนุญาตอาจทําใหเ้กดิอนัตรายและ
ละเมดิการใชโ้ทรศัพทแ์ละหัวขอ้เกี�ยวกบัการรับประกัน 

- ขอ้ควรระวงั: 
เสี�ยงตอ่การระเบดิถา้แบตเตอรี�ถกูแทนที�ดว้ยชนดิที�ไมถ่กูตอ้ง 
ทิ�งแบตเตอรี�ที�ใชแ้ลว้ตามคําแนะนํา 

- 
แรงดันเสยีงที�ดังเกนิไปจากหฟัูงอาจเป็นสาเหตใุหส้ญูเสยีการไ
ดย้นิได ้
สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ สามารถเขา้ไปที� 
www.energizeyourdevice.com 
ขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัสนามแมเ่หล็กไฟฟ้าและสาธารณสขุมอี
ยูท่ี�เว็บไซตต์อ่ไปนี�. http://www.who.int/peh-emf. 
โทรศัพทข์องคณุตดิตั �งเสาอากาศในตัว เพื�อการใชง้านที�ดทีี�สดุ 
ควรหลกีเลี�ยงการสมัผัสหรอืลดระดับมัน 
เนื�องจากโทรศัพทม์อืถอืมฟัีงกช์ั�นหลากหลายรปูแบบจงึสามาร
ถใชง้านในตําแหน่งอื�น ๆ ที�ไมใ่ชห่ขูองคณุได ้
ในกรณีดังกลา่วอปุกรณ์จะเป็นไปตามหลักเกณฑเ์มื�อใชก้ับชดุหู



ฟังหรอืสายขอ้มลู USB 
หากคณุใชอ้ปุกรณ์เสรมิอื�นใหแ้น่ใจวา่ผลติภัณฑท์ี�ใชไ้มเ่ป็นโล
หะและวางโทรศัพทไ์วห้า่งจากรา่งกายอยา่งนอ้ย 1.5 ซม.     

  



เรา, AVENIR TELECOM, 
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANCE) 
ขอรับรองวา่: 
 
ENERGIZER เป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กําหนดของคําสั�ง 
ใบรับรองตามขั �นตอนที�กําหนดไวใ้นขอ้ IV ของ Directive 2014/53 / EU 
อยูภ่ายใตก้ารควบคมุขององคก์รตอ่ไปนี�: 
 

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. 
1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA 

www.baclcorp.com 
Phone: +1 408 732 9162   Fax: +1 408 732 9164 

 
ขอ้ความเต็มรูปแบบของใบรับรองความสอดคลอ้งของอปุกรณส์ามารถขอไดท้างไปรษณีย์
ตามที�อยูต่อ่ไปนี�: AVENIR TELECOM - 208, Boulevard de Plombières, 13581 
Marseille Cedex 20, France. 
 
 
 

2017/09/07  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 
(วัน)  (ชื�อและลายมอืชื�อของผูม้อํีานาจลงนาม) 

 
ค่า SAR สูงสุดสําหรับรุ่นและเงื�อนไขตามที�ไดบ้นัทึกไว:้ 

EGSM 900 0.348 W/kg 10g หวั SAR | 0.801 W/kg 10g ร่างกาย SAR 

DCS 1800 0.522 W/kg 10g หวั SAR | 1.521 W/kg 10g ร่างกาย SAR 

WCDMA 900 0.385 W/kg 10g หวั SAR | 0.984 W/kg 10g ร่างกาย SAR 

WCDMA 2100 0.390 W/kg 10g หวั SAR | 0.632 W/kg 10g ร่างกาย SAR 

LTE Band 1 0.388 W/kg 10g หวั SAR | 0.991 W/kg 10g ร่างกาย SAR 

LTE Band 3 0.315 W/kg 10g หวั SAR | 0.766 W/kg 10g ร่างกาย SAR 

LTE Band 7 0.141 W/kg 10g หวั SAR | 0.686 W/kg 10g ร่างกาย SAR 

LTE Band 20 0.376 W/kg 10g หวั SAR | 0.604 W/kg 10g ร่างกาย SAR 

 
 
  

 
 

 
ใบรบัรองความสอดคลอ้ง 

HARCASE E400LTE 



ระหวา่งใชค้า่ SAR ที�แทจ้รงิสําหรับอปุกรณ์นี�มักจะตํ�ากวา่คา่ที�ระบไุวข้า้งตน้ 
เนื�องจากเพื�อประสทิธภิาพของระบบและเพื�อลดการรบกวนบนเครอืขา่ยอํานาจการทํางาน
ของโทรศพัทม์อืถอืของคณุจะลดลงโดยอัตโนมัตเิมื�อไมจํ่าเป็นตอ้งใชพ้ลังงานเต็มรูปแบบ
สําหรับการโทร ลดกําลงัไฟของอปุกรณล์ดคา่ SAR ลง 
  



 


