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   ขอ้มลูความปลอดภยั 
 
โปรดปฏบิัตติามกฎและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งทกุครัง้ทีใ่ชโ้ทรศัพทซ์ ึง่จะป้องกั

นผลกระทบทีไ่มด่จีากคณุและป้องกนัสิง่แวดลอ้ม 

 
 
 

ความปลอดภยัท ัว่ไป 

 

 

ขณะขับรถ,ขีจั่กรยานหรอืเดนิไมใ่ชห้ฟัูง  
เพราะความสนใจของคณุอาจถกูเบีย่งเบนไปซึง่อ
าจท าใหเ้กดิอบุัตเิหตแุละขัดตอ่กฎหมายในบางพื้

นที ่
เพือ่ความปลอดภัยไมค่วรใชโ้ทรศัพทใ์นขณะขับ
ขี ่ใหค้ านงึถงึสภาพแวดลอ้มรอบตัวของคณุเสมอ 

ปฏบิัตติามค าแนะน าและระเบยีบขอ้บังคบัเกีย่วกั
บความปลอดภัยทัง้หมดทีเ่กีย่วกับการใชอ้ปุกรณ ์

เมือ่ขบัขีย่านพาหนะ 
 

 

หา้มใชโ้ทรศัพทท์ีส่ถานีบรกิารน ้ามัน 

 

ใหโ้ทรศัพทห์า่งจากหหูรอืล าตัวของคณุอยา่งนอ้

ย 15 มม. ขณะทีท่ าการโทร 

 

โทรศัพทอ์าจสอ่งสวา่งหรอืกระพรบิได ้



 

ระวังชิน้สว่นเล็กๆเขา้คอและท าใหส้ าลัก 

 

อยา่ทิง้โทรศัพทล์งในกองไฟ 

 

 

เพือ่หลกีเลีย่งการสญูเสยีการไดย้นิ 
โปรดอยา่ฟังเสยีงดังนานเกนิไป 
แรงดันเสยีงทีด่ังเกนิไปจากหฟัูงอาจสง่ผลใหส้ญู

เสยีการไดย้นิ 
 

 

หลกีเลีย่งการสมัผัสกับสิง่ของทีเ่ป็นแมเ่หล็ก 

 

เก็บใหพ้น้จากเครือ่งกระตุน้หัวใจและอปุกรณ์อเิล็
กทรอนกิสท์างการแพทยอ์ืน่ ๆ 

 

หลกีเลีย่งอณุหภมูทิีจั่ด 

 

ปิดเครือ่งเมือ่ใหอ้ยูใ่นโรงพยาบาลและสถานพยา
บาล 

 

หลกีเลีย่งการสมัผัสกับของเหลว 

ท าโทรศัพทใ์หแ้หง้เสมอ 



 

ปิดเครือ่งเมือ่อยูใ่นเครือ่งบนิและสนามบนิ 

 

อยา่แกะโทรศัพทอ์อกจากกัน 

 

ปิดเครือ่งเมือ่อยูใ่กลวั้ตถรุะเบดิหรอืของเหลว 

 

ใชอ้ปุกรณ์เสรมิทีผ่่านการรับรองเทา่นัน้ 

 

อยา่ไวใ้จและพึง่โทรศัพทข์องคณุหากตอ้งสือ่สาร
ในกรณีฉุกเฉนิ 

 

สงัเกตอแดปเตอรอ์ยา่งสม ่าเสมอ 
โดยเฉพาะทีป่ลั๊กและขาอแดปเตอรเ์พือ่ตรวจเชค็ความเสยีหา

ย 

หากอแดปเตอรเ์สยีคณุจะไมส่ามารถใชง้านไดจ้นกวา่จะไดรั้บ
การซอ่ม 

เสยีบอแดปเตอรเ์ขา้กบัเตา้เสยีบไฟทีเ่ขา้กับขาอแดปเตอร ์
ถอดปลั๊กอแดปเตอรท์กุครัง้หลงัใช ้

ใชอ้แดปเตอรท์ีม่าพรอ้มกับอปุกรณเ์ทา่นัน้ 

 



 

 
ค าเตอืนอนัตรายจากไฟฟ้า 

เพือ่หลกีเลีย่งอนัตรายรา้ยแรง 
อยา่สมัผัสปลั๊กของเครือ่งชารจ์! 
ถอดสายชารจ์เมือ่ไมใ่ชง้าน 

หากตอ้งการถอดสายชารจ์หรอือปุกรณ์เสรมิ 
ใหด้งึทีป่ลั๊กไมใ่ชท่ีส่าย 

คณุสามารถหยดุชารจ์ไฟดว้ยการถอดสายชารจ์อ

อกจากหัวชารจ์ได ้
ปลั๊กไฟตอ้งอยูใ่นทีท่ีเ่ขา้ถงึไดง้่าย 

อยา่ใหอ้ปุกรณข์องคณุถกูแสงแดดโดยตรง เชน่ 

บนคอนโซลรถยนต ์
หา้มใชอ้ปุกรณ์นัน้ หากเกดิความรอ้นสงูเกนิไป 

ระวังในการใชอ้ปุกรณ์ขณะเดนิ 

หา้มวางอปุกรณ์ลงอยา่งแรงหรอืทิง้ลงมาจากทีส่งู 
อาจท าใหเ้กดิความเสยีหายหรอืท างานผดิพลาดได ้

อยา่ถอดแยกชิน้สว่น,แกไ้ขหรอืซอ่มอปุกรณ์ดว้ยตัวเอง 
ท าความสะอาดอปุกรณ์โดยใชผ้า้ทีแ่หง้และสะอาด  

หา้มใชส้ารเคมหีรอืผงซกัฟอก 

  



   แนะน าโทรศพัทม์อืถอืของคณุ 

 
 

เรยีนรูเ้กีย่วกับปุ่ มกด,หนา้จอและไอคอนบนโทรศัพทม์อืถอื 

 
ปุ่ มกด 

 

จากมมุมองดา้นหนา้ของโทรศัพท ์ จะสงัเกตเหน็องคป์ระกอบตอ่ไปนี้: 
(ด ู1.1 - หนา้ 3) 

 

ตารางตอ่ไปนีอ้ธบิายเกีย่วกับปุ่ มกดของโทรศัพทอ์ยา่งง่าย: 
 

Item ปุ่ ม ฟงักช์ ัน่ 

1 ปุ่ มเปิด/ปิด ใชเ้ปิด / ปิดอปุกรณ์และล็อคหนา้จอ 

2 ระดบัเสยีง 
ใชรั้บระดับเสยีงเรยีกเขา้และการแจง้เตอืน 

และยังใชใ้นการปรับระดับเสยีงในการเลน่มัลตมิี
เดยี 

3 กลบั 
กลับไปยังเมนูหรอืหนา้จอกอ่นหนา้ 

และยังใชเ้พือ่ปิดแอพพลเิคชัน่บางตัว 

4 หนา้หลกั 
ใชส้ าหรับกลับไปยงัหนา้หลักไดท้นัท ี

แมย้ังเปิดแอพพลเิคชัน่คา้งอยูก่็ตาม 

5 เมนู 
อนุญาตใหค้ณุเขา้ถงึเมนูฟังกช์ัน่ของแอพพลเิค

ชนัหรอืหนา้จอทีค่ณุใชอ้ยู ่

 

  



หนา้จอ 

 
หนา้จอไดรั้บการออกแบบ ดังนี้: 

 

(ด ู1.2 - หนา้ 3) 
 

ไอคอน 

 
เรยีนรูเ้กีย่วกับไอคอนทีป่รากฏบนของหนา้จอซึง่แสดงสถานะของโทรศัพท์
: 

 
ความแรงของสญัญาณ 

 
การเชือ่มตอ่ Wi-Fi 

 
บลทูธูเปิดอยู ่

 
เฃือ่มตอ่ USB แลว้ 

 
ระดับแบตเตอรี ่

 
ขอ้ความใหม ่

 
โปรไฟลก์ารสัน่เตอืน 

 
อเีมลใ์หม ่

 
ตัวบง่ชีก้ารโรมมิง่ 

 
ตัง้นาฬกิาปลกุแลว้ 

 
เชือ่มตอ่ชดุหฟัูงแลว้ 

 
โปรไฟลเ์งยีบ 

  



   การเตรยีมโทรศพัท ์

 
 

ตัง้คา่โทรศัพทใ์นการใชง้านครัง้แรก 

 
 

ใสซ่มิการด์และแบตเตอรี ่

 
เมือ่คณุสมัครรับบรกิารโทรศัพทม์อืถอื คณุจะไดรั้บบัตรประจ าตัวสมาชกิ 
(SIM) โดยมรีายละเอยีดการสมัครสมาชกิเชน่หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

(PIN) และบรกิารเสรมิ 
การตดิตัง้ซมิการด์และแบตเตอรี ่
 

1. ถอดฝาปิดแบตเตอรีอ่อก 
 

(ด ู2.1 - หนา้ 4) 

2. ใสซ่มิการด์ 
 

โทรศัพทข์องคณุมชีอ่งเสยีบซมิการด์ 2 ชอ่งเพือ่ใหค้ณุสามารถใชซ้มิการด์  
2 ใบและสลับใชไ้ด ้

(ด ู2.2 - หนา้ 4) 

 
 ใสซ่มิการด์ลงในโทรศัพทโ์ดยใหแ้ผ่นสทีองสมัผัสและคว ่าลง 

 หากไมใ่สซ่มิการด์คณุสามารถใชบ้รกิารทีไ่มใ่ชเ้ครอืขา่ยของโทรศั

พทแ์ละบางเมนูได.้ 

 

3. ใสแ่บตเตอรี ่
(ด ู2.3 - หนา้ 4) 

 

4. ใสฝ่าปิดแบตเตอรีก่ลับเขา้ที ่
 
  



ใสก่ารด์ความจ า (อุปกรณเ์สรมิ) 

 
ในการจัดเก็บไฟลม์ัลตมิเีดยีเพิม่เตมิคณุตอ้งใสก่ารด์ความจ า  
 

 การฟอรแ์มตการด์ความจ าในคอมพวิเตอรอ์าจท าใหเ้กดิความผดิพ

ลาดกับโทรศัพทข์องคณุได ้

ฟอรแ์มตการด์ความจ าเฉพาะทีโ่ทรศัพทเ์ทา่นัน้. 

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรีอ่อก 
 

(ด ู3.1 - หนา้ 5) 
 

2. ใสท่ีว่างหน่วยความจ าโดยใหด้า้นฉลากหงายขึน้ 

 
(ด ู3.2 – หนา้ 5) 

  



   การใชฟ้งักช์นัพืน้ฐาน 

 
 

เรยีนรูว้ธิใีชง้านพืน้ฐานของโทรศัพทม์อืถอื 

 
 

การเปิดและปิดโทรศพัท ์

 
ในการเปิดโทรศัพท,์ 
 

1. กดปุ่ มเปิด / ปิดคา้งไว ้
 
2. พมิพห์มายเลข PIN ของคณุแลว้กดตกลง (ถา้จ าเป็นตอ้งใส)่ 

หากตอ้งการปิดโทรศัพทใ์หท้ าตามขอ้ 1 ดา้นบนอกีครัง้ 
 

การเขา้ถงึเมนูและแอ็พพลเิคชนั 

 
หากตอ้งการเขา้ถงึเมนูและแอพพลเิคชนั,  

1. ทีห่นา้จอหลัก แตะปุ่ ม 
บนหนา้จอเพือ่เปิดรายการแอพพลเิคชนัทีต่ดิตัง้ไวใ้นโทรศัพทข์องคณุ 
 

2. เลือ่นนิว้ไปทางขวาหรอืซา้ยเพือ่เขา้ถงึหนา้อืน่ ๆ ของแอพฯ 
 
3. แตะทีไ่อคอน เพือ่เขา้สูแ่อพพลเิคชนัทีต่อ้งการ 

 
4. เมือ่ตอ้งการออกจากแอพพลเิคชนัใหก้ด Back หรอื Home 
ทีด่า้นลา่งของหนา้จอ 

 
ใชฟ้งักช์นัการโทรพืน้ฐาน 

 

เรยีนรูก้ารโทรออกหรอืรับสายในสว่นนี้ 
 
  



การโทรออก: 

1. ทีห่นา้จอหลักหรอืเมนูแอปพลเิคชนัแตะไอคอนโทรศัพท ์  . 
2. กดรหัสพืน้ทีแ่ละหมายเลขโทรศัพท ์

3. แตะ  เพือ่เริม่การโทร 

4. ในการวางสายใหแ้ตะที ่  
 

การรบัสาย: 
 
1. เมือ่คณุจะรับสาย 

ใหเ้ลือ่นไอคอนโทรศัพทไ์ปทางขวาเพือ่รับสายหรอืเลือ่นไปทางซา้ยเพือ่ป

ฏเิสธ  . 

2. ในการวางสายใหแ้ตะที ่ . 

 
การสง่และดขูอ้ความ 

 

ในสว่นนี้ จะเรยีนรูว้ธิกีารสง่และรับ: 
 

- ขอ้ความ (SMS) 
- ขอ้ความมัลตมิเีดยี (MMS) 
 

  



ข ัน้ตอนในการสง่ขอ้ความและขอ้ความมลัตมิเีดยี: 

1. แตะ  ขอ้ความจากรายการแอพพลเิคชัน่แลว้แตะ  ทีม่มุ 

2. พมิพห์มายเลขโทรศัพทห์รอืชือ่ผูต้ดิตอ่ลงในชอ่งผูรั้บหรอืแตะ  
เพือ่เขา้ถงึรายชือ่ในเครือ่ง 

3. พมิพข์อ้ความของคณุ 
ในการสง่เป็นขอ้ความไปทีข่อ้ 5 
ในการแนบไฟลม์ัลตมิเีดยี (ภาพ,เสยีง ฯลฯ ) 

ใหด้ าเนนิการตอ่ไปจนถงึขอ้ที ่4 

4. แตะ  ทีด่า้นซา้ยจากชอ่งพมิพข์อ้ความ เลอืกประเภทการแนบไฟล ์
แลว้เลอืกรายการทีจ่ะสง่ 

5. แตะ  เพือ่สง่ขอ้ความ 
 

การเพิม่รายชือ่ 

 
เรยีนรูพ้ืน้ฐานของการใชค้ณุลักษณะสมดุโทรศัพท ์
 

การเพิม่รายชือ่ใหม:่ 

1. ในรายการแอพพลเิคชัน่ แตะทีร่ายชือ่ , แลว้แตะ  
ทีด่า้นลา่งเพือ่เพิม่รายชือ่ใหม ่

2. กรอกขอ้มลูการตดิตอ่ (ชือ่, นามสกลุและเบอรโ์ทรศัพท)์ 
คณุสามารถเพิม่ชอ่งอืน่ ๆ เชน่อเีมล,์ ทีอ่ยูไ่ดด้ว้ย 

3. แตะ  ทีด่า้นบนของหนา้จอเพือ่บนัทกึ 

 
การคน้หารายชือ่ตดิตอ่ 

1. ในรายการแอพพลเิคชัน่แตะที ่  รายชือ่ 

2. เลือ่นนิว้จากดา้นลา่งขึน้บนเพือ่เลือ่นดรูายการหรอืแตะปุ่ มคน้หา  
และพมิพต์ัวอักษรตัวแรกของชือ่หรอืนามสกลุ 
3. ในการดรูายละเอยีดการตดิตอ่ ใหแ้ตะทีช่ ือ่หรอืรปูของรายชือ่ 

หากตอ้งการโทหาตามรายชือ่ ใหแ้ตะทีห่มายเลขโทรศัพท ์
 



การฟงัเพลง 

 
เรยีนรูว้ธิกีารฟังเพลงผ่านเครือ่งเลน่เพลงหรอืวทิยุ FM 
 

การฟงัวทิย ุFM: 
 
1. เสยีบหฟัูงในโทรศัพท ์

2. ในรายการแอพพลเิคชนัแตะที ่  FM Radio. 
 
3. ใชแ้ถบเครือ่งมอืทีด่า้นลา่งเพือ่เปลีย่นสถานี 

 
การฟงัไฟลเ์พลง: 
 

กอ่นอืน่ใหค้ัดลอกไฟลเ์พลงลงในหน่วยความจ าภายในโทรศัพทห์รอืการด์ 
Micro SD. 

1. ในรายการแอพพลเิคชัน่แตะ  เพลง  

 
2. เลอืกค าสีง่ทีด่า้นบนของหนา้จอและแตะเพลงทีค่ณุตอ้งการฟัง 
 

3. คณุสามารถหยดุ, วนหรอืเปลีย่นเพลงโดยใชแ้ถบเครือ่งมอืทีด่า้นลา่ง 
 

การทอ่งเว็บ 
 

เรยีนรูว้ธิกีารเขา้ถงึเว็บไซตโ์ปรดของคณุ 

 

1. ในรายการแอพพลเิคชัน่สมัผัสที ่  บราวเซอร ์
 

2. แตะแถบทีอ่ยูแ่ละพมิพท์ีอ่ยูข่องเว็บไซตท์ีค่ณุตอ้งการดู 
 
  



   การใชก้ลอ้งถา่ยรปู 
 
 
 

เรยีนรูพ้ืน้ฐานในการจับและดรูปูภาพ. 
 

การถา่ยภาพ 

1. ในรายการแอพพลเิคชัน่ใหแ้ตะ  กลอ้งถา่ยรปู 
2. 
ปรับเลนสท์ีต่ าแหน่งภาพเป้าหมายและปรับตามทีต่อ้งการโดยแตะทีปุ่่ มตัง้

คา่ . 

3. แตะปุ่ มถา่ยภาพ  บนหนา้จอเพือ่ถา่ยภาพ 
ระบบจะบันทกึโดยอัตโนมัต ิ

 
การดภูาพทีถ่า่ยไว ้

ในรายการแอพพลเิคชัน่ แตะที ่  แกลอรี ่จากนัน้เลอืกโฟลเดอร ์

Camera  
เพือ่เขา้ถงึและแสดงภาพทัง้หมดทีถ่า่ยโดยโทรศัพทข์องคณุ 
 

  



   การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต 

 
 
เรยีนรูพ้ืน้ฐานเพือ่ก าหนดคา่โทรศัพทข์องคณุและเชือ่มตอ่กับอนิเทอรเ์น็ต 

 
 
การเพิม่การเชือ่มตอ่ใหม ่

1. ในรายการแอพพลเิคชัน่แตะ  ตัง้คา่ 
เพือ่เขา้ถงึการก าหนดคา่อปุกรณ์ 
 

2. แตะตัวเลอืก "เพิม่เตมิ ..." จากนัน้แตะเครอืขา่ยมอืถอืและแตะชือ่ 
Access Point แลว้เลอืกซมิการด์ทีค่ณุตอ้งการก าหนดคา่. 
 

3. กดปุ่ ม Menu และเลอืก APN 
ใหมแ่ลว้พมิพพ์ารามเิตอรต์ามผูใ้หบ้รกิารของคณุ 
 

พารามเิตอรพ์ืน้ฐานคอื: 
 ชือ่ 

 APN 

 ชือ่ผูใ้ช ้

 รหัสผ่าน 

ใหบ้รกิารบางรายใช ้Proxy Servers 

โปรดดขูอ้มลูเพิม่เตมิทีก่ารก าหนดคา่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ 
 
4. เมือ่เสร็จสิน้การพมิพพ์ารามเิตอรท์ีจ่ าเป็นใหแ้ตะเมนูจากนัน้กดบนัทกึ 

หากคณุมกีารก าหนดคา่ APN  
หลายรายการส าหรับซมิการด์ใบเดยีวกันใหเ้ลอืกรายการทีค่ณุตอ้งการใชแ้

ตะปุ่ มวทิย ุ  ทางดา้นขวาของชือ่ 

หากตอ้งการเพิม่การเชือ่มตอ่อืน่ใหท้ าซ ้าจากขอ้ที ่ 

 



สลบัระหวา่งผูใ้หบ้รกิาร 

(ซมิการด์) 
หากคณุใชซ้มิการด์หลายเบอรแ์ละตอ้งการเปลีย่นไปใชอ้กีซมิการด์หนึง่ 
ใหท้ าตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้: 

1. ในรายการแอพพลเิคชัน่แตะ  ตัง้คา่ 
เพือ่เขา้ถงึการก าหนดคา่อปุกรณ์ 
 

2. ตะ 
 
3. เลอืกตัวเลอืกการเชือ่มตอ่ขอ้มลู และเลอืกซมิการด์ทีค่ณุตอ้งการใช ้



   การใช ้Wi-Fi 
 
 

เรยีนรูท้ ีจ่ะใชค้วามสามารถแบบไรส้ายของโทรศัพทเ์พือ่เชือ่มตอ่กบัเครอืข่

ายทอ้งถิน่แบบไรส้ายใดก็ได ้
 

การเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยไรส้าย 

1. ในรายการแอพพลเิคชัน่แตะ  ตัง้คา่ 
เพือ่เขา้ถงึการก าหนดคา่อปุกรณ์ 
 

2. แตะตัวเลอืก Wi-Fi . 
 

3. เปิด Wi-Fi บนปุ่ ม  ทีม่มุขวาดา้นบน. 

 
4. เลอืกเครอืขา่ยไรส้ายและป้อนรหัสผ่านความปลอดภัยหากจ าเป็นตอ้งใส ่
 

การยกเลกิการเชือ่มตอ่จากเครอืขา่ยไรส้าย 

1. ในรายการแอพพลเิคชัน่แตะ   ตัง้คา่ 
เพือ่เขา้ถงึการก าหนดคา่อปุกรณ์. 

2. แตะตัวเลอืก Wi-Fi . 
 

3. หากตอ้งการปิด Wi-Fi ใหแ้ตะปุ่ ม  ทีม่มุขวาดา้นบน 

การดรูายละเอยีดทางเทคนคิของเครอืขา่ยไรส้าย 

1. ในรายการแอพพลเิคชัน่แตะ  ตัง้คา่ 
เพือ่เขา้ถงึการก าหนดคา่อปุกรณ์. 

 

2. แตะตัวเลอืก Wi-Fi . 

 
3. แตะเครอืขา่ยไรส้ายทีม่ใีหเ้ห็นเพือ่ดรูายละเอยีด เชน่ 
ความเร็วในการเชือ่มโยง, ความแรงของสญัญาณและอืน่ ๆ. 

  



   SAR (อตัราการดดูซมึเฉพาะ) 

 
 

โปรดใชเ้วลาอา่นสว่นทีส่ าคัญนี ้

 
คลืน่วทิยุ 
ตอ้งมกีารรับรองมาตรฐานสากล (ICNIRP) หรอืขอ้ก าหนดยโุรป 2014/53 

/ EU (RED) 
ส าหรับโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่กุรุน่กอ่นทีจ่ะสามารถวางจ าหน่ายได ้
การป้องกันสขุภาพและความปลอดภัยส าหรับผูใ้ชค้นอืน่เป็นขอ้ก าหนดส าคั

ญของมาตรฐานหรอืค าสัง่นี ้

อปุกรณ์นีต้รงตามแนวทางสากลในการรับคลืน่วทิยุ 
โทรศัพทม์อืถอืของคณุคอืเครือ่งสง่และรับสญัญาณวทิย ุ
ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ไมใ่หรั้บคลืน่วทิยเุกนิขดีจ ากัด 
(สนามแมเ่หล็กไฟฟ้าความถีว่ทิยุ) ตามแนวทางสากล 

แนวทางดงักลา่วไดรั้บการพัฒนาโดยองคก์รทางวทิยาศาสตรท์ีเ่ป็นอสิระ 
(ICNIRP) 
และรวมถงึดา้นความปลอดภัยทีส่ าคัญซึง่ออกแบบมาเพือ่รับรองความปลอ

ดภัยของทกุคนโดยไมค่ านงึถงึอายแุละสขุภาพ 
แนวทางการสมัผัสคลืน่วทิยใุชห้น่วยวัดทีเ่รยีกวา่ Specific Absorption 
Rate หรอื SAR ขดี จ ากัด SAR ส าหรับโทรศัพทม์อืถอืคอื 2 W / kg. 

 
การทดสอบ SAR 
จะด าเนนิการโดยใชต้ าแหน่งการท างานมาตรฐานกบัอปุกรณ์สง่สญัญาณใน

ระดับพลังงานสงูสดุทีไ่ดรั้บการรับรองในทกุคลืน่ความถีท่ีผ่่านการทดสอบ  
การทดสอบ SAR ทีส่วมใสต่ดิตัวไดด้ าเนนิการในระยะหา่ง 1.5 ซม. 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการสมัผัสกับคลืน่ความถีว่ทิยใุนระหวา่งการ

ท างานทีใ่สต่ดิตัว 
อปุกรณ์ควรอยูใ่นต าแหน่งหา่งจากรา่งกายอยา่งนอ้ยตามนี้ 
หากคณุไมไ่ดใ้ชอ้ปุกรณ์เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรองแลว้ 

ตอ้งใหแ้น่ใจวา่ผลติภัณฑ ์ทีใ่ชไ้มเ่ป็นโลหะ 
และวางต าแหน่งโทรศัพทไ์วห้า่งจากรา่งกาย 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ สามารถเขา้ไปที ่www.energizeyourdevice.com 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสนามแมเ่หล็กไฟฟ้าและสาธารณสขุมอียูท่ีเ่ว็บไซตต์่
อไปนี.้ http://www.who.int/peh-emf. 



โทรศัพทข์องคณุตดิตัง้เสาอากาศในตัว เพือ่การใชง้านทีด่ทีีส่ดุ 

ควรหลกีเลีย่งการสมัผัสหรอืลดระดับมัน 
เนื่องจากโทรศัพทม์อืถอืมฟัีงกช์ัน่หลากหลายรปูแบบจงึสามารถใชง้านใน
ต าแหน่งอืน่ ๆ ทีไ่มใ่ชห่ขูองคณุได ้

ในกรณีดังกลา่วอปุกรณ์จะเป็นไปตามหลักเกณฑเ์มือ่ใชก้ับชดุหฟัูงหรอืสาย
ขอ้มลู USB 
หากคณุใชอ้ปุกรณ์เสรมิอืน่ใหแ้น่ใจวา่ผลติภัณฑท์ีใ่ชไ้มเ่ป็นโลหะและวางโ

ทรศัพทไ์วห้า่งจากรา่งกายอยา่งนอ้ย 1.5 ซม.  
  



   CE 
 

โปรดใชเ้วลาอา่นสว่นทีส่ าคญันี ้
 

คลืน่วทิยุ 
 
ตอ้งมกีารรับรองมาตรฐานสากล (ICNIRP) 

หรอืขอ้ก าหนดยโุรป 2014/53 / EU (RED) 
ส าหรับโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่กุรุน่กอ่นทีจ่ะสามารถวางจ าหน่ายไ
ด ้

การป้องกันสขุภาพและความปลอดภัยส าหรับผูใ้ชค้นอืน่เป็นขอ้
ก าหนดส าคัญของมาตรฐานหรอืค าสัง่นี ้

อปุกรณ์นีต้รงตามแนวทางสากลในการรับคลืน่วทิยุ 
โทรศัพทม์อืถอืของคณุคอืเครือ่งสง่และรับสญัญาณวทิย ุ
ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ไมใ่หรั้บคลืน่วทิยเุกนิขดีจ ากัด 

(สนามแมเ่หล็กไฟฟ้าความถีว่ทิย)ุ ตามแนวทางสากล 
แนวทางดงักลา่วไดรั้บการพัฒนาโดยองคก์รทางวทิยาศาสตรท์ี่
เป็นอสิระ (ICNIRP) 

และรวมถงึดา้นความปลอดภัยทีส่ าคัญซึง่ออกแบบมาเพือ่รับรอ
งความปลอดภัยของทกุคนโดยไมค่ านึงถงึอายแุละสขุภาพ 
 

การก ากบัดแูลของสหภาพยโุรป 
 
อปุกรณ์นีเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็นและขอ้ก าหนดอืน่ ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งของ Directive 2014/53 / EU 
ส าหรับขอ้บังคับ โปรดเยีย่มชมเว็บไซต ์
www.energizeyourdevice.com 

ขอ้ควรระวัง: 
โปรดปฏบิัตติามกฎขอ้บงัคับของทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะใชอ้ปุกรณ์
นี้ 

อปุกรณ์นีอ้าจถกูจ ากัดส าหรับการใชง้านในบางประเทศหรอืสม
าชกิทัง้หมดของสหภาพยโุรป (EU) 

หมายเหต:ุ 
- เนื่องจากวัสดใุชห้อ่หุม้ โทรศัพทม์อืถอืตอ้งเชือ่มตอ่กับ USB 
Interface ของเวอรช์นั 2.0 หรอืสงูกวา่เทา่นัน้ 



ไมอ่นุญาตใหเ้ชือ่มตอ่กับสิง่ทีเ่รยีกวา่ power USB  

-
อแดปเตอรค์วรวางใกลก้ับอปุกรณแ์ละตอ้งสามารถหยบิมาใชไ้
ดง้่าย 

- 
อยา่ใชโ้ทรศัพทม์อืถอืในสภาพแวดลอ้มทีอ่ณุหภมูสิงูหรอืต ่าเกิ
นไป 

อยา่ใหโ้ทรศัพทม์อืถอือยูภ่ายใตแ้สงแดดจา้หรอืในสภาพเปียก
ชืน้เกนิไป 
อณุหภมูทิีเ่หมาะสมส าหรับโทรศัพทแ์ละอปุกรณเ์สรมิคอื -
10 ℃ -55 ℃ 

- เมือ่ชารจ์ไฟ 
โปรดวางโทรศัพทไ์วใ้นสภาพแวดลอ้มทีม่อีณุหภมูหิอ้งปกตแิล
ะมกีารระบายอากาศทีด่ ี
ขอแนะน าใหช้ารจ์โทรศัพทใ์นทีท่ีม่อีณุหภมูติัง้แต ่5 ℃ ~ 

25 ℃ 

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ชเ้ฉพาะอปุกรณ์ชารจ์ทีผู่ผ้ลติแน

ะน าเทา่นัน้ 
การใชเ้ครือ่งชารจ์ทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตอาจท าใหเ้กดิอนัตรายและ
ละเมดิการใชโ้ทรศัพทแ์ละหัวขอ้เกีย่วกบัการรับประกัน 

- ขอ้ควรระวงั: 
เสีย่งตอ่การระเบดิถา้แบตเตอรีถ่กูแทนทีด่ว้ยชนดิทีไ่มถ่กูตอ้ง 
ทิง้แบตเตอรีท่ีใ่ชแ้ลว้ตามค าแนะน า 

- 
แรงดันเสยีงทีด่ังเกนิไปจากหฟัูงอาจเป็นสาเหตใุหส้ญูเสยีการไ

ดย้นิได ้
ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ สามารถเขา้ไปที ่
www.energizeyourdevice.com 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสนามแมเ่หล็กไฟฟ้าและสาธารณสขุมอี
ยูท่ีเ่ว็บไซตต์อ่ไปนี้. http://www.who.int/peh-emf. 
โทรศัพทข์องคณุตดิตัง้เสาอากาศในตัว เพือ่การใชง้านทีด่ทีีส่ดุ 

ควรหลกีเลีย่งการสมัผัสหรอืลดระดับมัน 
เนื่องจากโทรศัพทม์อืถอืมฟัีงกช์ัน่หลากหลายรปูแบบจงึสามาร
ถใชง้านในต าแหน่งอืน่ ๆ ทีไ่มใ่ชห่ขูองคณุได ้

ในกรณีดังกลา่วอปุกรณ์จะเป็นไปตามหลักเกณฑเ์มือ่ใชก้ับชดุหู



ฟังหรอืสายขอ้มลู USB 

หากคณุใชอ้ปุกรณ์เสรมิอืน่ใหแ้น่ใจวา่ผลติภัณฑท์ีใ่ชไ้มเ่ป็นโล
หะและวางโทรศัพทไ์วห้า่งจากรา่งกายอยา่งนอ้ย 1.5 ซม.     

  



เรา, AVENIR TELECOM, 
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANCE) 
ขอรับรองวา่: 
 
ENERGIZER เป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดของค าสั่ง 
ใบรับรองตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 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
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ค่า SAR สูงสุดส าหรับรุ่นและเง่ือนไขตามท่ีไดบ้นัทึกไว:้ 

EGSM 900 0.140 W/kg 10g หัว SAR | 0.850 W/kg 10g ร่างกาย SAR 

DCS 1800 0.113 W/kg 10g หัว SAR | 0.455 W/kg 10g ร่างกาย SAR 

WCDMA Band 8 0.042 W/kg 10g หัว SAR | 0.284 W/kg 10g ร่างกาย SAR 

WCDMA Band 1 0.060 W/kg 10g หัว SAR | 1,790 W/kg 10g ร่างกาย SAR 

LTE Band 1 0.243 W/kg 10g หัว SAR | 1,770. W/kg 10g ร่างกาย SAR 

LTE Band 3 0.234 W/kg 10g หัว SAR | 0.883 W/kg 10g ร่างกาย SAR 

LTE Band 7 0.096 W/kg 10g หัว SAR | 0.265 W/kg 10g ร่างกาย SAR 

LTE Band 8 0.034 W/kg 10g หัว SAR | 0.303 W/kg 10g ร่างกาย SAR 

LTE Band 20 0.029 W/kg 10g หัว SAR | 0.215 W/kg 10g ร่างกาย SAR 

LTE Band 28A 0.104 W/kg 10g หัว SAR | 0.224 W/kg 10g ร่างกาย SAR 

 
  

 

 

 
ใบรบัรองความสอดคลอ้ง 

HARCASE H550S 



ระหวา่งใชค้า่ SAR ทีแ่ทจ้รงิส าหรับอปุกรณ์นี้มักจะต า่กวา่คา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 
เนื่องจากเพือ่ประสทิธภิาพของระบบและเพือ่ลดการรบกวนบนเครอืขา่ยอ านาจการท างาน
ของโทรศพัทม์อืถอืของคณุจะลดลงโดยอัตโนมัตเิมือ่ไมจ่ าเป็นตอ้งใชพ้ลังงานเต็มรูปแบบ
ส าหรับการโทร ลดก าลงัไฟของอปุกรณล์ดคา่ SAR ลง 

  



 


