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ການແນະນໍ າໂທລະສັບມື ຖື ຂອງທ່ານ 
 
 

ຮ�ນຮູ້ກ່�ວກັບແຜນຜັງ, ປຸ່ມ, ການສະແດງຜົນ ແລະ ໄອຄອນຂອງ
ໂທລະສັບມື ຖື ຂອງທ່ານ. 

 

 
ປຸ່ມ 

 

ຕາຕະລາງຕ່ໍໄປນີ ້ ໃຫ້ຄໍ າອະທິບາຍຢ່າງວ່ອງໄວກ່�ວກັບປຸ່ມຂອງໂທລະ
ສັບ: 
 

ລາຍ
ການ 

ປຸ່ມ ຟັງຄ໌ ຊັນໃຊ້ງານ 

1 
ຟັງຄ໌ ຊັນໃຊ້

ງານ 
ເຮັດການດໍ າເນີ ນການຕາມທີ່ ລະບຸໄວ້ຢູ່ສ່ວນ

ລຸ່ມຂອງໜ້າຈໍ . 

2 ການນໍ າທາງ 
ໃນໂໝດສະແຕນບາຍ, ທ່ານສາມາດເຂົ ້ າເຖິງ

ຟັງຄ໌ ຊັນທີ່ ຜູ້ໃຊ້ກໍານົດໄວ້, ໃນໂໝດເມນູ, 
ເລື່ ອນເບິ່ ງຕົວເລື ອກເມນູ. 

3 ໂທ 
ເປີ ດລາຍການໂທຫ້ຼາສຸດ ຫຼື  ໂທຫາເບີ ໂທທີ່ ສະ

ແດງ. ທ່ານສາມາດຮັບສາຍໂທເຂົ ້ າໄດ້. 

4 ວາງສາຍ 
ວາງສາຍ ຫຼື  ປະຕິເສດສາຍໂທເຂົ ້ າ. ກົດຄ້າງ
ໄວ້ເປັນເວລາ 3 ວິ ນາທີ ເພື່ ອເປີ ດ / ປິ ດໂທລະ

ສັບ. 

5 1……0 
ປ້ອນຕົວເລກ, ຂໍ ້ ຄວາມ ແລະ / ຫຼື  ຕົວອັກ

ສອນພິເສດ. 



  



ໜ້າຈໍ  
 

ໜ້າຈໍ ໂທລະສັບມື ຖື ຂອງທ່ານຖື ກອອກແບບດ່ັງນີ ້ : 
 

(ເບິ່ ງຂໍ ້  1.2 – ໜ້າ 2) 
 

ໄອຄອນ 
 

ຮ�ນຮູ້ກ່�ວກັບໄອຄອນທີ່ ສະແດງຢູ່ສ່ວນເທິ ງຂອງໜ້າຈໍ , ເຊິ່ ງຊີ ້ ບອກ
ສະຖານະຂອງໂທລະສັບ: 
 

ໄອຄອນ ຄໍ າອະທິບາຍຟັງຄ໌ ຊັນ 

 
ສະແດງສັນຍານເຄື ອຂ່າຍປະຈຸບັນ. ຍິ່ ງມີ ຫຼາຍຂີ ດ

ເທົ່ າໃດ, ສັນຍານຍິ່ ງແຮງເທົ່ ານ້ັນ. 

 
ສະຖານະແບັດເຕີ ຣີ . ມີ ຫຼາຍຂີ ດສະແດງວ່າແບັດເຕີ ຣີ

ມີ ຫຼາຍ. 

 SMS ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ອ່ານ. 

 ຕ້ັງການເຕື ອນ. 

 ເປີ ດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ ຊັນ Bluetooth ແລ້ວ. 

 ຕ້ັງໂປຣໄຟລ໌ ເປັນໂໝດງ�ງ. 

 ຕ້ັງໂປຣໄຟລ໌ ເປັນໂໝດກອງປະຊຸມ. 

 ຕ້ັງໂປຣໄຟລ໌ ເປັນໂໝດກາງແຈ້ງ. 

 ເຊື່ ອມຕ່ໍຊຸດຫູຟັງແລ້ວ. 

 ຕົວຊີ ້ ບອກການໂຣມມິງ. 

 
  



   ການກະກ�ມໂທລະສັບມື ຖື ຂອງທ່ານ 
 
 

ເລີ່ ມຕ້ົນການຕ້ັງຄ່າໂທລະສັບມື ຖື ຂອງທ່ານສໍ າລັບການໃຊ້ງານຄ້ັງທໍາ
ອິ ດຂອງມັນ 

 

 
ຕິດຕ້ັງແຜ່ນ SIM ແລະ ແບັດເຕີ ຣີ  

 

ເມື່ ອທ່ານສະໝັກໃຊ້ການບໍ ລິ ການເຊລລູລາ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນໂມ
ດູລປະຈໍ າຕົວຜູ້ສະໝັກໃຊ້ (SIM) ພ້ອມລາຍລະອ�ດການສະໝັກໃຊ້, 
ເຊັ່ ນ ໝາຍເລກປະຈໍ າຕົວສ່ວນບຸກຄົນ (PIN) ຂອງທ່ານ ແລະ ການ
ບໍ ລິ ການເສີ ມ. 
 

ເພື່ ອຕິດຕ້ັງແຜ່ນ SIM ແລະ ແບັດເຕີ ຣີ , 
 

1. ເອົ າຝາປິ ດແບັດເຕີ ຣີ ອອກ. 
 

  (ເບິ່ ງຂໍ ້  2.1 – ໜ້າ 3) 
 

2. ໃສ່ແຜ່ນ SIM. 
 

ໂທລະສັບຂອງທ່ານມີ ຊ່ອງໃສ່ແຜ່ນ SIM 2 ຊ່ອງເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ
ສາມາດໃຊ້ແຜ່ນ SIM ໄດ້ 2 ອັນ ແລະ ສັບປ່�ນໄປມາໄດ້. 
 

(ເບິ່ ງຂໍ ້  2.2 – ໜ້າ 3) 
 

• ໃສ່ແຜ່ນ SIM ລົງໃນໂທລະສັບໂດຍໃຫ້ສ່ວນຕ່ໍສີ ທອງປິ່ ນລົງ
ລຸ່ມ. 

• ທ່ານສາມາດໃຊ້ການບໍ ລິ ການທີ່ ບໍ່ ແມ່ນເຄື ອຂ່າຍ ແລະ ບາງ
ເມນູຂອງໂທລະສັບຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍບໍ່ ຕ້ອງໃສ່ແຜ່ນ SIM. 

 

3. ໃສ່ແບັດເຕີ ຣີ . 
(ເບິ່ ງຂໍ ້  2.3 – ໜ້າ 3) 

4. ເອົ າຝາປິ ດແບັດເຕີ ຣີ ເຂົ ້ າຄື ນ. 



 
ໃສ່ແຜ່ນຄວາມຈໍ າ (ເລື ອກໄດ້) 

 
ເພື່ ອຈັດເກັບໄຟລ໌ ມັລຕິມີ ເດຍເພີ່ ມເຕີ ມ, ທ່ານຈະຕ້ອງໃສ່ແຜ່ນ
ຄວາມຈໍ າ.  
 
 
• ການຟຣໍ ແມັດແຜ່ນຄວາມຈໍ າໃນຄອມພິວເຕີອາດຈະເຮັດໃຫ້

ໃຊ້ງານບໍ່ ໄດ້ກັບໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ຟຣໍ ແມັດແຜ່ນຄວາມ
ຈໍ າໃນໂທລະສັບເທ່ົານ້ັນ. 

 
 
1. ເອົ າຝາປິ ດແບັດເຕີ ຣີ ອອກ. 
 

(ເບິ່ ງຂໍ ້  3.1 – ໜ້າ 4) 
 

 
2. ໃສ່ຕົວຍຶ ດແຜ່ນຄວາມຈໍ າພ້ອມດ້ວຍໃຫ້ດ້ານສະຫຼາກປິ່ ນຂຶ ້ ນເທິ ງ. 
 

(ເບິ່ ງຂໍ ້  3.2 – ໜ້າ 4) 

  



   ການໃຊ້ຟັງຄ໌ ຊັນພື ້ ນຖານ 
 

ຮ�ນຮູ້ວິ ທີ ການໃຊ້ງານຂ້ັນພື ້ ນຖານຂອງໂທລະສັບມື ຖື ຂອງທ່ານ. 
 

ເປີ ດ ແລະ ປິ ດໂທລະສັບຂອງທ່ານ 
 

ເພື່ ອເປີ ດໂທລະສັບຂອງທ່ານ, 
 
1. ກົດປຸ່ມປິ ດເປີ ດເຄື່ ອງ [  ] ຄ້າງໄວ້. 
 
2. ພິມໝາຍເລກ PIN ຂອງທ່ານໃສ່ ແລະ ກົດຕົກລົງ (ຖ້າມັນຈໍ າເປັນ). 
 

ເພື່ ອປິ ດໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ໄປທີ່ ຂ້ັນຕອນທີ  1 ຂ້າງເທິງ. 
 

ເຂົ ້ າເຖິງເມນູ ແລະ ແອັບພລິ ເຄຊັນ 
 
ເພື່ ອເຂົ ້ າເຖິງເມນູ ແລະ ແອັບພລິ ເຄຊັນ,  
 
ເພື່ ອເຂົ ້ າເຖິງເມນູໂທລະສັບຂອງທ່ານ, 
 
1. ໃນໂໝດບໍ່ ໄດ້ໃຊ້ງານ, ກົດປຸ່ມເລື ອກຊ້າຍ < ເມນູ > ເພື່ ອເຂົ ້ າເຖິງ
ໂໝດເມນູ. 
 
2. ໃຊ້ປຸ່ມນໍ າທາງເພ່ືອເລື່ ອນໄປຫາເມນູ ຫຼື  ຕົວເລື ອກ. 
 
3. ກົດ < ເລື ອກ>, < ຕົກລົງ>, ຫຼື  ປຸ່ມຢື ນຢັນເພື່ ອຢື ນຢັນຕົວເລື ອກ
ທີ່ ໄຮໄລ້ໄວ້. 
 
4. ກົດ <ກັບຄື ນ> ເພື່ ອເລື່ ອນຂຶ ້ ນໜ່ຶງລະດັບ, ກົດ [ ] ເພື່ ອກັບ
ຄື ນຫາໂໝດບໍ່ ໄດ້ໃຊ້ງານ. 
 

  



ໃຊ້ຟັງຄ໌ ຊັນການໂທພື ້ ນຖານ 
 

ຮ�ນຮູ້ການໂທອອກ ຫຼື  ຮັບສາຍໂທໃນຂໍ ້ ນີ ້ . 
 

ໂທອອກ: 
 

1. ໃນໂໝດບໍ່ ໄດ້ໃຊ້ງານ, ປ້ອນລະຫັດພ້ືນທີ່  ແລະ ເບີ ໂທລະສັບ. 
 

2. ກົດ [ ] ເພື່ ອໂທອອກ. 
 

3. ເພື່ ອສິ ້ ນສຸດການໂທ, ກົດ [  ]. 
 

ຮັບສາຍໂທ: 
 
1. ເມື່ ອມີ ສາຍໂທເຂົ ້ າ, ກົດ [ ]. 
 

2. ເພື່ ອສິ ້ ນສຸດການໂທ, ກົດ [   ]. 
 

ສ່ົງ ແລະ ເບິ່ ງຂໍ ້ ຄວາມ 
 

ໃນຂໍ ້ ນີ ້ , ຮ�ນຮູ້ການສ່ົງ ແລະ ເບິ່ ງຂໍ ້ ຄວາມ (SMS). 
 

ເພື່ ອສ່ົງຂໍ ້ ຄວາມຕົວອັກສອນ: 
 

1. ໃນໂໝດເມນູ, ເລື ອກ ການສ່ົງຂໍ ້ ຄວາມ → ຂ�ນຂໍ ້ ຄວາມ → ຂໍ ້
ຄວາມຕົວອັກສອນ. 
 

2. ປ້ອນເນື ້ ອໃນຂໍ ້ ຄວາມຂອງທ່ານ.  
 

3. ກົດ < ຕົວເລື ອກ> → ສ່ົງຫາ. 
 
4. ປ້ອນເບີ ໂທປາຍທາງ ຫຼື  ເລື ອກຈາກສະໝຸດໂທລະສັບ. 
 
5. ກົດ <ຕົກລົງ> ຫຼື  ເພີ່ ມຕາມຂ້ັນຕອນກ່ອນໜ້າ. 
 



6. ກົດ <ຕົວເລື ອກ> → ສ່ົງ. 
 

ເພີ່ ມລາຍຊື່ ຕິດຕ່ໍ 
 
ຮ�ນຮູ້ພື ້ ນຖານຂອງການໃຊ້ຄຸນສົມບັດຂອງສະໝຸດໂທລະສັບ. 
 
ເພີ່ ມລາຍຊື່ ຕິດຕ່ໍໃໝ່: 
 
1. ເລື ອກເມນູ. 
 
2. ເລື ອກສະໝຸດໂທລະສັບ → ເພີ່ ມລາຍຊື່ ຕິດຕ່ໍໃໝ່. 
 
3. ເລື ອກບ່ອນຈັດເກັບຂໍ ້ ມູນ (ໂທລະສັບ, SIM1, ຫຼື  SIM2). 
 
4. ປ້ອນຂໍ ້ ມູນລາຍຊື່ ຕິດຕ່ໍ. 
 
5. ກົດ < ຕົວເລື ອກ > → ບັນທຶກເພື່ ອເພີ່ ມລາຍຊື່ ຕິດຕ່ໍໃສ່ຄວາມ
ຈໍ າ. 
 
ຊອກຫາລາຍຊື່ ຕິດຕ່ໍ 
 
1. ໃນໂໝດເມນູ, ເລື ອກສະໝຸດໂທລະສັບ. 
 
2. ປ້ອນຕົວອັກສອນສອງສາມຕົວທໍາອິ ດຂອງຊື່ ທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ
ຊອກຫາ. 
 
3. ເລື ອກຊື່ ຂອງລາຍຊື່ ຕິດຕ່ໍຈາກລາຍການຊອກຫາ. 
 
ເມື່ ອທ່ານພົບລາຍຊື່ ຕິດຕ່ໍແລ້ວ, ທ່ານສາມາດໂທຫາລາຍຊື່ ຕິດຕ່ໍນ້ັນ
ໂດຍການກົດ [   ] 
 
  



ຟັງເພງ 
 
ຮ�ນຮູ້ວິ ທີ ການຟັງເພງຜ່ານເຄື່ ອງຫ້ິຼນເພງ ຫຼື  ວິ ທະຍຸ FM. 
 
ຟັງວິ ທະຍຸ FM: 
 
1. ສ�ບຊຸດຫູຟັງທີ່ ໃຫ້ມາເຂົ ້ າກັບແຈັກຫຼາຍຊັງຄ໌ ຊັນຂອງໂທລະສັບ. 
 
2. ໃນໂໝດເມນູ, ເລື ອກມັລຕິມີ ເດຍ →ວິ ທະຍຸ FM. 
 
3. ກົດປຸ່ມເລື່ ອນລົງເພື່ ອເປີ ດວິ ທະຍຸ. 
 
4. ຄວບຄຸມວິ ທະຍຸ FM ໂດຍການໃຊ້ປຸ່ມນໍ າທາງ. 
 
ຟັງໄຟລ໌ ເພງ: 
 
ຫັຼງຈາກການໂອນໄຟລ໌ ເພງໄປຫາໂຟລເດີ  “ເພງຂອງຂ້ອຍ” ຂອງໂທ
ລະສັບ ຫຼື  ແຜ່ນຄວາມຈໍ າຂອງທ່ານແລ້ວ, 
 
1. ໃນໂໝດເມນູ, ເລື ອກມັລຕິມີ ເດຍ → ເຄື່ ອງຫ້ິຼນສ�ງ. 
 
2. ເລື ອກໝວດເພງ → ໄຟລ໌ ເພງ. 
 
3. ຄວບຄຸມການຫ້ິຼນໂດຍການໃຊ້ປຸ່ມນໍ າທາງ. 
 
  



   ການໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ 
 

ຮ�ນຮູ້ພື ້ ນຖານການຖ່າຍຮູບ ແລະ ເບິ່ ງຮູບຖ່າຍ. 
 

 
ການຖ່າຍຮູບ 

 
1. ໃນໂໝດເມນູ, ເລື ອກກ້ອງຖ່າຍຮູບເພື່ ອເປີ ດກ້ອງຖ່າຍຮູບ. 
 
2. ແນເລນສ໌ ໃສ່ວັດຖຸ ແລະ ເຮັດການປັບ. 
 
3. ກົດປຸ່ມຢື ນຢັນເພື່ ອຖ່າຍຮູບ. 
ຮູບຖ່າຍຈະຖື ກບັນທຶກໂດຍອັດຕະໂນມັດ. 
 
4. ກົດ < ກັບຄື ນ> ເພື່ ອຖ່າຍຮູບອື່ ນ (ຂ້ັນຕອນ 2). 
 

ເບິ່ ງຮູບທີ່ ຖ່າຍແລ້ວ 
 
ກົດປຸ່ມເລື ອກຊ້າຍ ຈາກນ້ັນ ເລື ອກຮູບຖ່າຍເພ່ືອເຂົ ້ າເຖິງແກເລີ ຣີ
ຮູບຖ່າຍຢ່າງວ່ອງໄວ. 
 

ຕົວເລື ອກກ້ອງຖ່າຍຮູບ 
 
ການເຂົ ້ າສູ່ຕົວເລື ອກກ້ອງຖ່າຍຮູບ ທ່ານຈະສາມາດເລື ອກຕົວເລື ອກ
ຕ່ໍໄປນີ ້ : 
 
ການຕ້ັງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບ: 
 
ເລື ອກສ�ງຊັດເຕີ ທຸກຄ້ັງທີ່ ທ່ານຖ່າຍຮູບ. 
 
ປ່�ນຄ່າຮັບແສງເພ່ືອປັບຄວາມແຈ້ງຂອງຮູບຖ່າຍ. 
 



ປັບຄວາມຄົມຊັດເພື່ ອຈໍ າແນກພື ້ ນທີ່ ມື ດ ແລະ ແຈ້ງ. 
 
ປ່�ນຄ່າການປ້ອງກັນຕົວກະພິບເພື່ ອຫຸຼດເອັບເຝັກເຮື ອງແສງໃນ
ຮູບຖ່າຍ. 
 
ແກ້ໄຂໂມງຕ້ັງເວລາຊ້າເພື່ ອຖ່າຍຮູບຕົວເອງ. 
 
ປ່�ນຈໍ ານວນການຖ່າຍຮູບຕ່ໍເນື່ ອງເພື່ ອຖ່າຍຮູບເປັນຊຸດ. 
 
ການຕ້ັງຄ່າຮູບ: 
 
ທ່ານສາມາດປ່�ນຂະໜາດຮູບ. 
 
ທ່ານສາມາດປັບຄຸນນະພາບຮູບ. 
 
ສົມດຸນແສງສີ ຂາວ: 
 
ເລື ອກໂທນສີ ຕາມສະພາບແວດລ້ອມ. 
 
ໂໝດສາກ: 
 
ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເລື ອກໂໝດກາງຄື ນ (ເພີ່ ມແສງ) ຫຼື  ຊ່ວຍໃຫ້
ໂທລະສັບສາມາດເລື ອກໂໝດທີ່ ດີ ສຸດ. 
 
ການຕ້ັງຄ່າເອັບເຝັກ: 
 
ເພີ່ ມເອັບເຝັກສີ ໃສ່ຮູບທີ່ ຖ່າຍ. 
 
ບ່ອນຈັດເກັບຂໍ ້ ມູນ: 
 
ຊ່ວຍທ່ານເລື ອກບ່ອນທີ່ ຈະຈັດເກັບຮູບທີ່ ຖ່າຍ. 
  



   ການໃຊ້ BLUETOOTH 
 

 
ຮ�ນຮູ້ກ່�ວກັບຄວາມສາມາດຂອງໂທລະສັບຂອງທ່ານໃນການເຊື່ ອມ

ຕ່ໍກັບອຸປະກອນໄຮ້ສາຍອື່ ນສໍ າລັບການແລກປ່�ນຂໍ ້ ມູນ. 
 

ເປີ ດຄຸນສົມບັດໄຮ້ສາຍຂອງ Bluetooth 
 
1. ໃນໂໝດເມນູ, ເລື ອກການຕ້ັງຄ່າ → ການເຊື່ ອມຕ່ໍ → 
Bluetooth. 
 
2. ເລື ອກຕົວເລື ອກ ປິ ດເປີ ດເຄື່ ອງ. 
 
3. ກົດປຸ່ມເລື ອກຊ້າຍເພ່ືອເປີ ດມັນ. 
 
4. ເພື່ ອອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນອື່ ນຄ້ົນຫາໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ເລື່ ອນ
ລົງໄປຫາການເບິ່ ງເຫັນ ແລະ ກົດປຸ່ມເລື ອກຊ້າຍເພ່ືອເປີ ດມັນ. 
 
  



ຊອກຫາ ແລະ ຈັບຄູ່ກັບອຸປະກອນທີ່ ເປີ ດໃຊ້ງານ Bluetooth 
 
1. ໃນໂໝດເມນູ, ເລື ອກການຕ້ັງຄ່າ → ການເຊື່ ອມຕ່ໍ → Bluetooth 
→ ອຸປະກອນຂອງຂ້ອຍ → ຊອກຫາອຸປະກອນໃໝ່. 
 
2. ເລື່ ອນໄປຫາອຸປະກອນ ແລະ ກົດ < ເລື ອກ>. 
 
3. ປ້ອນ PIN ສໍ າລັບຄຸນສົມບັດໄຮ້ສາຍຂອງ Bluetooth ຫຼື  PIN ຂອງ 
Bluetooth ຂອງອຸປະກອນອື່ ນ, ຖ້າມັນມີ  ແລະ ກົດ <ຕົກລົງ>. 
 
ເມື່ ອເຈົ ້ າຂອງອຸປະກອນອື່ ນປ້ອນລະຫັດດ�ວກັນ ຫຼື  ຍອມຮັບການ
ເຊື່ ອມຕ່ໍ, ການຈັບຄູ່ແມ່ນສໍ າເລັດ. 
 
ສ່ົງຂໍ ້ ມູນໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດໄຮ້ສາຍຂອງ Bluetooth. 
 
1. ເລື ອກໄຟລ໌  ຫຼື  ລາຍການຈາກໜ່ຶງໃນແອັບພລິ ເຄຊັນຂອງໂທລະ
ສັບຂອງທ່ານທີ່ ທ່ານຕ້ອງການສ່ົງ. 
 
2. ກົດ < ຕົວເລື ອກ > → ສ່ົງ → ຜ່ານ Bluetooth → ເລື ອກຊື່ ອຸປະ
ກອນ ຈາກນ້ັນ ຍອມຮັບໄຟລ໌ ໃນເຄື່ ອງຮັບ. 
 

ຮັບຂໍ ້ ມູນໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດໄຮ້ສາຍຂອງ Bluetooth 
 
1. ປ້ອນ ຫຼື  ຍອມຮັບ PIN ສໍ າລັບຄຸນສົມບັດໄຮ້ສາຍຂອງ Bluetooth 
ແລະ ກົດ < ຕົກລົງ> (ຖ້າຈໍ າເປັນ). 
 
2. ກົດ < ແມ່ນ> ເພື່ ອຢື ນຢັນວ່າທ່ານເຕັມໃຈທີ່ ຈະຮັບຂໍ ້ ມູນຈາກອຸ
ປະກອນ (ຖ້າຈໍ າເປັນ). 
  



ປ່�ນຊື່ ອຸປະກອນ Bluetooth 
 
1. ໃນໂໝດເມນູ, ເລື ອກການຕ້ັງຄ່າ → ການເຊື່ ອມຕ່ໍ → Bluetooth 
→ ຊື່ ຂອງຂ້ອຍ. 
 
2. ຂ�ນຊື່ ທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ ຈາກນ້ັນ ກົດຕົວເລື ອກ → ສໍ າເລັດ. 
 

ເລື ອກທີ່ ຕ້ັງບ່ອນຈັດເກັບຂໍ ້ ມູນ 
 
1. ໃນໂໝດເມນູ, ເລື ອກການຕ້ັງຄ່າ → ການເຊື່ ອມຕ່ໍ → Bluetooth 
→ ຂ້ັນສູງ → ບ່ອນຈັດເກັບຂໍ ້ ມູນ. 
 
2. ເລື ອກແຜ່ນຄວາມຈໍ າຖ້າໂທລະສັບຂອງທ່ານໄດ້ໃສ່ແຜ່ນຄວາມ
ຈໍ າ, ຫຼື  ບໍ່ ດ່ັງນ້ັນກ່ໍເລື ອກໂທລະສັບ. 
 

 

  



   
 

ຂໍ ້ ມູນຄວາມປອດໄພ 

 
ກະລຸນາຈໍ າ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດ ແລະ 

ລະບ�ບການທີ່ ກ່�ວຂ້ອງທຸກຄ້ັງທີ່ ໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານ. 

ນີ ້ ຈະເປັນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕ່ໍທ່ານ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ. 
 
 
 
 

ຄວາມປອດໄພທ່ົວໄປ 

 

 

 
ເມື່ ອກໍາລັງຂັບລົດ, ກໍາລັງຂີ່ ລົດຖີບ ຫຼື  

ກໍາລັງຍ່າງ, ບໍ່ ຄວນໃຊ້ໂທລະສັບ 

ຫຼື ສາຍຟັງຫູໂທລະສັບ. 

ມັນອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມໃສ່ໃຈມີ ການປ່�ນ, 

ເຊິ່ ງສາມາດເປັນສາເຫດພາໃຫ້ເກີ ດອຸປະຕິເຫດໄ
ດ້ ແລະ ຜິດຕ່ໍກົດໝາຍໃນບາງທ້ອງຖ່ິນ. 

ເພື່ ອປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພບໍ່ ຄວນໃຊ້ໂທລະສັບ
ຂອງທ່ານໃນຂະນະຂັບຂີ່ , 

ຈ່ົງລະມັດລະວັງຕ່ໍສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງຂ
ອງທ່ານ. ປະຕິບັດຕາມຄໍ າແນະນໍ າ ແລະ 

ລະບ�ບການຄວາມປອດໄພທັງຫມົດກ່�ວກັບກາ
ນໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເມື່ ອທ່ານຂັບລົດ. 

 

 
ບໍ່ ຕ້ອງໃຊ້ໃນເຂດປໍ ້ ານໍ ້ າມັນ. 



 

ໃຫ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານຢູ່ຫ່າງໄກຕົວທ່ານຢ່າງຫນ້
ອຍ 15 ມມ ໃນຂະນະທີ່ ໂທອອກ. 

 

ໂທລະສັບຂອງທ່ານອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີ ແສງ ຫລື  

ແສງເຫ້ືຼອມ. 

 
ສິ່ ງນ້ອຍໆອາດພາໃຫ້ເກີ ດບັນຫາໃຫຍ່ໄດ້. 

 
ບໍ່ ຄວນຖ້ີມໂທລະສັບຂອງທ່ານເຂົ ້ າໃນກອງໄຟ. 

 

 
ເພື່ ອຫຼີ ກລ໊ ຍງຜົນກະທົບຕ່ໍຫູ, 

ບໍ່ ຄວນຟັງສ�ງດັງເກີ ນໄປ. 

ການໃຊ້ສ�ງທີ່ ມີ ຄວາມກົດດັນເກີ ນຄວາມກົດດັ
ນຈາກສະເບົ ້ າ ແລະ 

ຫູຟັງສາມາດເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຫູ. 

 

 
ຫຼີ ກເວ້ັນບໍ່ ປະໄວ້ກັບສິ່ ງທີ່ ເປັນສະໜາມແມ່ເຫັຼກ. 

 

ເກັບຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກອຸປະກອນໄຟຟ້າ 

ແລະ 
ອຸປະກອນທາງການແພດເອເລັກໂຕຼນິກອື່ ນໆ. 



 
ຫຼີ ກເວ້ັນບ່ອນທີ່ ມີ ອຸນະພູມຮ້ອນ. 

 

ປິ ດເຄື່ ອງໃນສະຖານທີ່ ກໍານົດໃຫ້ປິ ດໃນໂຮງໝໍ 

ຫຼື  ສະຖານບໍ ລິ ການສຸຂະພາບຕ່າງໆ. 

 

ຫຼີ ກເວ້ັນບໍ່ ໃຫ້ປ�ກຊຸ່ມ. 

ເກັບຮັກສາໂທລະສັບຂອງທ່ານໄວ້ບ່ອນທີ່ ແຫ້ງ. 

 

ປິ ດເຄື່ ອງເມື່ ອບອກໃຫ້ປິ ດຢູ່ເທິງເຮື ອບີ ນ ແລະ 
ເດີ່ ນບີ ນ. 

 
ບໍ່ ຄວນແຍກໂທລະສັບຂອງທ່ານອອກຈາກກັນ. 

 
ປິ ດເຄື່ ອງເມື່ ອໃກ້ວັດຖຸລະເບີ ດ ຫຼື  ສານລະລາຍ. 

 
ໃຊ້ສະເພາະອຸປະກອນເສີ ມທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. 

 

ຢ່າອາໃສໂທລະສັບຂອງທ່ານ 

ເພື່ ອສື່ ສານກໍລະນີ ສຸກເສີ ນ. 

 



 
ກວດເບິ່ ງສາຍສາກເປັນປະຈໍ າ, ໂດຍສະເພາະປັດສ�ບ ແລະ 

ຊ້ັນທີ່ ບ່ົງບອກການເສຍຫາຍ. 

ຖ້າສາຍສາກມີ ຄວາມເສຍຫາຍທ່ານບໍ່ ຄວນໃຊ້ຈົນກວ່າແປງ
ສໍ າເລັດ.  

 
ສ�ບສາຍສາກໃສ່ປັກສ�ບທີ່ ເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ງ່ າຍ. 

ບໍ່ ຄວນສ�ບປະໄວ້ພາຍຫັຼງໃຊ້ແລ້ວ. 
 

ໃຊ້ສາຍສາກສະເພາະທີ່ ມາກັບເຄື່ ອງເທົ່ ານ້ັນ. 

 

 

 

ຄໍ າເຕື ອນອັນຕະລາຍໄຟຟ້າ 

 
ເພື່ ອຫຼີ ກເວ້ັນຄວາມອັນຕະລາຍບໍ່ ຄວາມຈັບຫົວ

ປັກສ�ບຂອງສາຍສາກ! 
 

ທອດປັກສ�ບອອກເມື່ ອບໍ່ ໃຊ້ແລ້ວ. 
 

ເມື ອທອດສາຍສາກອອກຄວນຈັບທີ່ ຕົວສາຍສາ
ກບໍ່ ຄວນຈັບທີ່ ສາຍໄຟແລ້ວດຶ ງອອກ. 

 
ຫົວຕ່ໍໄຟແມ່ນອົງປະກອບທີ່ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດ

ທອດອອກຈາກຜະລິ ດຕະພັນໄດ້ງ່ າຍ. 

 
ປັກສ�ບຕ້ອງຢູ່ບ່ອນທີ່ ເຂົ ້ າເຖິງງ່ າຍ. 

 

 



ບໍ່ ຄວນເກັບອຸປະກອນທ່ານໄວ້ບ່ອນທີ່ ມີ ແດດສ່ອງ, 

ຕົວຢ່າງໃນຫົວລົດ ຕົວຢ່າງ. 
 

ເມື່ ອມັນຮ້ອນເກີ ນບໍ່ ຄວນໃຊ້ມັນ. 
 

ໃຫ້ລະວັງການໃຊ້ເຄື່ ອງໃນຂະນະກໍາລັງຍ່າງ. 

 
ຫ້າມບໍ່ ໃຫ້ອຸປະກອນມີ ການກະທົບຮ້າຍແຮງ ຫຼື  

ຕົກລົງຈາກຕໍາແຫນ່ງທີ່ ສູງ, 

ມັນອາດເຮັດໃຫ້ເກີ ດຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື  ເຮັດໃຫ້ລະບົບເສຍ. 

 
ຫ້າມບໍ່ ໃຫ້ມ້າງ, ສ້ອມແປງ ຫຼື  ແປງເຄື່ ອງດ້ວຍຕົນເອງ.  

 
ເມື່ ອທໍາຄວາມສະອາດໃຫ້ໃຊ້ແພທີ່ ສະອາດ ແລະ ໜຸ່ມນວນ.  

ຫ້າມບໍ່ ໃຫ້ໃຊ້ສານເຄມີ  ຫຼື  ສະບູໃນການທໍາຄວາມສະອາດ. 

  



   EU WEEE 

 
 

ຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບບັນດາລູກຄ້າທີ່ ໃຊ້ແອັບພລີ ເຄຊັນຂອງ EU 
WEEE. 

 
 

 
ເມື່ ອໂທລະສັບໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານ, 

ກະລຸນາເອົ າແບັກເຕີຣີ ອອກກ່ອນຈະຖີ ້ ມລົງຖັງຂີ ້ ເຫຍື ້ ອ. 

 

ຜະລິ ດຕະພັນນີ ້ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມລະບ�ບຂອງສະຫະພາບເອີ
ຣົບທີ່ ສ່ົງເສີ ມການນໍ າໃຊ້ຄື ນ ແລະ 
ການແປຮູບຄື ນສໍ າລັບເຄື່ ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ 
ອຸປະກອນອີ ເລັກໂທຣນິ ກ. 

ຜະລິ ດຕະພັນນີ ້ ຕ້ອງການໃຫ້ມີ ການແຍກອອກ ແລະ 
ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ອາດບັນສານທີ່ ເປັນອັນຕະລາຍ. ເຄື່ ອງໝາຍຂ້າງເທິງ, 

ຢູ່ກັບຜະລິ ດຕະພັນ ຫຼື  ກ່ອງໃສ່, 

ບ່ົງຍອກວ່າຜະລິ ດຕະພັນດ່ັງກ່າວຈະຕ້ອງບໍ່ ຖີ ້ ມປົນກັບຂີ ້ ເຫຍື ້
ອທ່ົວໄປໃນເຮື ອນ. ແນ່ນອນວ່າ, 

ມັນຈະເປັນໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບທ່ານໃນການຖີ ້ ມອຸປະກອນທີ່ ເປັ
ນສິ່ ງເສດເຫືຼອ 

ໂດຍເອົ າໃສ່ຈຸດເກັບຂີ ້ ເຫຍື ້ ອແປຮູບເຄື່ ອງໄຟຟ້າ ແລະ 
ອຸປະກອນອີ ເລັກໂທຣນິ ກ. 

 
ໃນການແຍກຈາກຈຸດເກັບ ແລະ 
ການແປຮູບຂີ ້ ເຫຍື ້ ອອຸປະກອນໃນເວລາທີ່ ຖີ ້ ມຈະຊ່ວຍໃນການ
ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ຮັບປະກັນວ່າມັນໄດ້ຮັບການແປຮູບບທີ່ ເປັນມິດຕ່ໍສຸຂະພາບ 

ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ.  



ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພີ່ ມເຕີມກ່�ວກັບສະຖານທີ່ ຖີ ້ ມອຸປະກອນເພື່ ອແ
ປຮູບຄື ນ, ກະລຸນາຕິດຕ່ໍຫ້ອງການເມື ອງໃນທ້ອງຖີ່ ນ, 

ໜ່ວຍບໍ ລິ ການເກັບຂີ ້ ເຫຍື ້ ອຄົວເຮື ອນ, ຫຼື  

ຮ້ານທີ່ ທ່ານຊື ້ ຜະລິ ດຕະພັນດ່ັງກ່າວ. 

ການແນະນໍ າ: 

 

• ຫ້າມມ້າງ, ເປີ ດ ຫຼື  ແກ້ອອກ ຫຼື  

ເຮັດໃຫ້ແບັກເຕີ ຣີ ຈີ ກຂາດ. 
 

• ຫ້າມເອົ າຜະລິ ດຕະພັນ ຫຼື  ແບັກເຕີຣີ ຖີ ້ ມລົງກອງໄຟ. 

ຫຼີ ກເວ້ັນການເກັບເຄື່ ອງອຸປະກອນໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ ມີ ແສງແດ
ດຊ່ອງໃສ່ໂດຍກົງ.  

 

• ຫ້າມຕ່ໍວົງຈອນແບັກເຕີຣີ . 

ຫ້າມກອງແບັກເຕີຣີ ໃນຕູ້ເລື່ ອນ 

ເພາະມັນອາດລັດວົງຈອນເຊິ່ ງກັນ ແລະ ກັນ ຫຼື  

ອາດສໍ າພັດກັບວັດຖຸໂລຫະອື່ ນໆ.  

 
• ຫ້າມເຮັດໃຫ້ແບັກເຕີຣີ ມີ ການເກີດຊ໋ ອດໃນແບບກົນຈັກ. 
 
• ໃນກໍລະນີ ມີ ການຮ່ົວໄຫຼ, ຫ້າມບໍ່ ໃຫ້ນໍ ້ າກົດເຂົ ້ າຕາຂອງທ່ານ 

ຫຼື  ຖື ກກັບຜິວໜັງ. 

ຖ້າຫາກມີກໍລະນີ ດ່ັງກ່າວເກີ ດຂື ້ ນໃຫ້ລ້າງດ້ວຍນໍ ້ າສະອາດໃ
ນເຂດທີ່ ຖື ກ ແລະ ຫາການຊ່ວຍເຫືຼອທາງການແພດ.  

 

• ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ ງເບື ້ ອງບວດ (+) ແລະ ລົບ (-) 

ຢູ່ກ້ອນແບັກເຕີ ຣີ  ແລະ ບອກໃຫ້ໃສ່ໃຫ້ຖື ກຕ້ອງ. 
 
• ຫ້າມໃຊ້ອຸປະກອນ ຫຼື  

ແບັກເຕີ ຣີ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຜະລິ ດມາໃຊ້ສະເພາະກັບເຄື່ ອງດ່ັງກ່າວນີ ້ . 
 
• ຕິດຕາມການນໍ າໃຊ້ແບັກເຕີຣີ ຂອງເດັກ. 



• ປຶ ກສາທ່ານໝໍທັນທີ ຖ້າຫາກມີການຮັບປະທານສ່ວນປະກອ
ບ ຫຼື  ກ້ອນແບັກເຕີຣີ . 

 
• ຕ້ອງຊື ້ ແບັກເຕີ ຣີ ທີ່ ໄດ້ຮັບການແນນນະນໍ າຈາກຜູ້ຜະລິ ດສໍ າ

ລັບເຄື່ ອງດ່ັງກ່າວນີ ້ . 
 
• ຕ້ອງຮັກສາໃຫ້ເຄື່ ອງ ແລະ ແບັກເຕີຣີ ແຫ້ງເປັນປະຈໍ າ. 
 
• ເຊັດຕົວເຄື່ ອງ ຫຼື  

ກ້ອນແບັກເຕີ ຣີ ໃຫ້ສະອາດດ້ວຍແພສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ, 

ຖ້າເຫັນວ່າມັນນເປື ້ ອນ.  
 
• ມັນມີ ຄວາມຈໍ າເປັນຕ້ອງສາກແບັກເຕີຣີ ກ່ອນການນໍ າໃຊ້. 

ຄວນໃຊ້ເຄື່ ອງສາກ ແລະ 
ອ່ານຄໍ າແນະນໍ າຂອງຜູ້ຜະລິ ດກ່ອນ ຫຼື  

ອ່ານຄູ່ມື ເຄື່ ອງທີ່ ກ່�ວກັບການສາກ.  
 

• ຫ້າມສາກແບັກເຕີຣີ ເມື່ ອໃດທີ່ ບໍ່ ໄດ້ໃຊ້ມັນແລ້ວ. 
 
• ພາຍຫັຼງທີ່ ເກັບໄວ້ນານ, ມັນອາດຕ້ອງການໃຫ້ສາກ ແລະ 

ປະໃຫ້ໝົດຫຼາຍຄ້ັງ ເພື່ ອໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ດົນນານ. 
 
• ຕ້ອງເກັບຕ້ົນສະບັບເອກະສານແນະນໍ າຂອງເຄື່ ອງ,

ທ່ານອາດມີຄວາມຈໍ າເປັນໃຊ້ພາຍຫັຼງ. 

 
• ຖ້າເປັນໄປໄດ້, 

ໃຫ້ເອົ າແບັກເຕີ ຣີ ອອກຈາກຕົວເຄື່ ອງໃນເມື່ ອທ່ານບໍ່ ໃຊ້ມັນ
. 

 
• ບໍ່ ຄວນເກັບໄວ້ບ່ອນທີ່ ມີ ຄວາມຮ້ອນ ຫຼື  ເຢັນໂພດ 

ເຊັ່ ນໃນລົດລະຫວ່າງຍາມໜາວ. 

ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ ອງເສຍຫາຍ ຫຼື  ແບັກເຕີ ຣີ ລະເບີ ດ. 



ຂໍ ແນະນໍ າໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ ອງຢູ່ໃນອຸນະພູມຢູ່ໃນລະຫວ່າງ  5°C 

ແລະ 35°C.  

 

ການປ້ອງກັນເສຍຫູ 

 

ມັນມີຄວາມສ່�ງຕ່ໍຫູຈາກການປ່�ນຖ້າຕົວຮັບສ�ງ, ຊຸດຟັງຫູ, 

ລໍ າໂພງດັງແຮງ ຫືຼ ເຄື່ ອງສ�ງຫາກປັບໃຫ້ດັງເກີ ນຄວນ. 

ໃຫ້ປັບສ�ງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ ບໍ່ ເປັນອັນຕະລາຍ. 

ເມື່ ອເວລາຜ່ານໄປ, ທ່ານອາດຄຸ້ນເຄີ ຍກັບສ�ງແຮງ, 

ແຕ່ອາດເກີ ດຜົນເສຍຕ່ໍຫູຂອງທ່ານ. 

ຖ້າທ່ານເລີ່ ມໄດ້ຍີ ນຄໍ າເວົ ້ າແບບຫືງໆ ຫຼື  ເວົ ້ າບໍ່ ແຈ້ງແລ້ວ, 

ໃຫ້ຢຸດເຊົ າໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ປຶ ກສາຊ່�ວຊານດ່ວນ.  
ການທີ່ ປີ ດສ�ງແຮງເທ່ົາໃດນ້ັນກ່ໍເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍຫູເ
ທົ່ ານ້ັນ.  

 
 
 
ຜູ້ຊ່�ວຊານໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າດ່ັງນີ ້ : 
 
- ໃຫ້ເປີ ດສ�ງດັງນ້ອຍສຸດສໍ າລັບຊຸດຟັງຫູ, ລໍ າໂພງ ຫຼື  

ເຄື່ ອງສ�ງ. 

- ຫຼີ ກລ້�ງການເປີ ດສ�ງດັງເພື່ ອຄຸມສ�ງຈາກທາງນອກ. 

- ຜ່ອນສ�ງລົງຖ້າທ່ານບໍ່ ໄດ້ຍີ ນສ�ງຄົນລົມໃກ້ກັບທ່ານ. 
 

  



   
 

SAR 

 
 

ກະລຸນາໃຊ້ເວລາອ່ານພາກນີ ້ . 
 

 

ຄື ້ ນວິ ທະຍຸ 

 
ຫັຼກຖານຄວາມສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ (ICNIRP) ຫຼື  ກັບ 

ຄໍ າແນະນໍ າຂອງສະຫະພາບເອີ ຣົບ 2014/53/EU (RED) 

ມັນຈໍ າເປັນສໍ າລັບມືຖື ທຸກໂມເດວກ່ອນຈະວາງຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດ. 

ການປ້ອງການສຸຂະພາບ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພສໍ າລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງແມ່ນພາກບັງຄັບຕາມມາດ
ຕະຖານ ແລະ ຂໍ ້ ແນະນໍ າດ່ັງກ່າວນີ ້ . 

 
ເຄື່ ອງນີ ້ ສອດຄ່ອງຕາມຄູ່ມື ສາກົນວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊ້ໄດ້ກັບຄື ້ ນວິ ທະຍຸ 
 
ໂທລະສັບຂອງທ່ານເປັນໄດ້ທັງວິ ທະຍຸສ່ົງ ແລະ ຮັບ. 

ມັນໄດ້ອອກແບບບໍ່ ໃຫ້ກາຍຂໍ ້ ກໍານົດທາງຄື ້ ນວິ ທະຍຸ 

(ຄື ້ ນວິ ທະຍຸຄວາມຖີ່ ສະໜາມແມ່ເຫັຼກ) ແນະນໍ າໂດຍຄູ່ມື ສາກົນ. 

ຄູ່ມື ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍອົງການວິ ທະຍາສາດເອກະລາດ (ICNIRP) 

ແລະ ລວມທັງການອອກແບບຄວາມປອດໄພສານເຄມີຕ່າງໆ 

ເພື່ ອຮັບປະກັນວ່າທຸກຄົນມີ ຄວາມປອດໄພ, ກ່�ວກັບອາຍຸ ແລະ 
ສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ ້ າ. 
 
ຄູ່ມື ແນະນໍ າຂອງຄື ້ ນວິ ທະຍຸແມ່ນໃຊ້ຫົວໜ່ວຍວັດແທກເປັນ 

ອັດຕາການຊື ມຊັບສະເພາະ, ຫຼື  SAR. ຂໍ ້ ຈໍ າກັດ SAR ສໍ າລັບໂທລະສັບແມ່ນ 
2W/kg. 
 
 
  



ການທົດສອບ SAR 

ແມ່ນປະຕິບັດໂດຍໃຊ້ມາດຕະຖານການປະຕິບັດຕໍາແໜ່ງກັບເຄື່ ອງສ່ົງສັ
ນຍານທີ່ ສູງສຸດຢ້ັນຢື ນລະດັບພະລັງງານໃນທຸກການທົດສອບຊ່ອງຄື ້ ນຄວາ
ມຖີ່ .  
 
ການທົດສອບ ແຈ້ງ-ຮ່າງກາຍ ໄດ້ຮັບການທົດສອບຕ່າງຫາກໃນໄລຍະຫ່າງ 

1.5ຊມ ເພື່ ອສອດຄ່ອງກັບ RF 

ຄໍ າແນະນໍ າການນໍ າໃຊ້ໃນລະຫວ່າງປະຕິບັດການແຈ້ງ-ຮ່າງກາຍ, 

ເຄື່ ອງຈະຕ້ອງຢູ່ຫ່າງຢ່າງໜ້ອຍໄລຍະເທ່ົານີ ້ ຈາກຮ່າງກາຍ. 

ຖ້າທ່ານບໍ່ ໃຊ້ອຸປະກອນເສີ ມທີ່ ມີ ການຮອງຮັບ 

ເພື່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ ບໍ່ ມີ ໂລຫະ ແລະ 
ຕໍາແໜ່ງໂທລະສັບໃຫ້ຫ່າງອອກໄປຈາກຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. 
 
ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພີ່ ມເຕີ ມທ່ານສາມາດເຂົ ້ າໄປເບິ່ ງໄດ້ທີ່  

www.energizeyourdevice.com 
 
ຂໍ ້ ມູນເພີ່ ມເຕີ ມກ່�ວກັບສະໜາມແມ່ເຫັຼກ ແລະ 
ສາທາລະນະສຸກແມ່ນມີ ຢູ່ເວັບໄຊທ໌ລູ່ມນີ ້ . http://www.who.int/peh-
emf. 
 
ໂທລະສັບຂອງທ່ານແມ່ນມີ ແອນແຕນໃນຕົວ. ສໍ າລັບການນໍາໃຊ້, 

ທ່ານບໍ່ ຄວນຈັບມັນ ຫຼື  ປ່�ນແປງມັນ. 
 
ເພາະໂທລະສັບມີຊ່ວງຂອງຟັນຊັນ, 

ທີ່ ມັນສາມາດໃຊ້ໃນຕໍາແໜ່ງນອກຈາກຕິດກັບຫູຂອງທ່ານ. 

ໃນກໍາລະນີ ເປັນແບບນ້ັນ ເຄື່ ອງຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຄູ່ມື  

ເມື່ ອໃຊ້ກັບສາຍຟັງຫູ ຫຼື  ສາຍ USB. ຖ້າທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນເສີ ມອື່ ນ 

ເພື່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ ບໍ່ ມີ ໂລຫະ ແລະ 
ຕໍາແໜ່ງໂທລະສັບໃຫ້ຫ່າງອອກໄປຈາກຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຢ່າງນ້ອຍ 

1.5ຊມ.    
  



   CE  

  
  

ກະລຸນາໃຊ້ເວລາອ່ານຂໍ ້ ທີ່ ສໍ າຄັນນີ ້ . 
 
 
ຄື່ ນວິ ທະຍຸ 

 
ຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ຫັຼກຖານການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນ (ICNIRP) 

ຫຼື  ຕາມຄໍ າສ່ັງຄະນະກໍາມະການເອີ ຣົບ 2014/53/EU (RED) ສໍ າລັບໂທລະ
ສັບມືຖື ທຸກລຸ້ນກ່ອນທີ່ ຈະວາງຈໍ າໜ່າຍ. ການປົກປ້ອງສຸຂະພາບ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພສໍ າລັບຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ ນແມ່ນຂໍ ້ ກໍານົດທີ່ ສໍ າຄັນຂອງມາດຕະ
ຖານເຫ່ົຼານີ ້  ຫຼື  ຄໍ າສ່ັງນີ ້ . 
 
ອຸປະກອນນີ ້ ກົງຕາມຂໍ ້ ແນະນໍ າສາກົນສໍ າລັບການຮັບຄື່ ນວິ ທະຍຸ 

 
ອຸປະກອນມື ຖື ຂອງທ່ານແມ່ນເຄື່ ອງສ່ົງ ແລະ ເຄື່ ອງຮັບສັນຍານວິ ທະຍຸ. 

ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ ອບໍ່ ໃຫ້ເກີ ນຂີ ດຈໍ າກັດສໍ າລັບການຮັບຄື່ ນວິ ທະຍຸ 

(ສະໜາມແມ່ເຫັຼກໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ ວິ ທະຍຸ) ທີ່ ແນະນໍ າໄວ້ຕາມຂໍ ້ ແນະນໍ າສາ
ກົນ. ຂໍ ້ ແນະນໍ າດ່ັງກ່າວຖື ກພັດທະນາໂດຍອົງການທາງວິ ທະຍາສາດອິ ດ
ສະຫຼະ (ICNIRP) ແລະ ລວມມີຂອບເຂດຄວາມປອດໄພທີ່ ສໍ າຄັນທີ່ ອອກ
ແບບມາເພື່ ອຮັບຮອງຄວາມປອດໄພຂອງທຸກຄົນໂດຍບໍ່ ຄໍ ານຶ ງເຖິງອາຍຸ 

ແລະ ສຸຂະພາບ. 

 

ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບ�ບຂອງສະຫະພາບເອີ ຣົບ 

 
ອຸປະກອນນີ ້ ປະຕິບັດຕາມຂໍ ້ ກໍານົດທີ່ ສໍ າຄັນ ແລະ ບົດບັນຍັດອື່ ນທີ່ ກ່�ວ
ຂ້ອງກັບຄໍ າສ່ັງ 2014/53/EU. 
 
ສໍ າລັບການປະກາດການປະຕິບັດຕາມ, ເຂົ ້ າເບິ່ ງທີ່ ເວັບໄຊທ໌ 

www.energizeyourdevice.com 
 
ແຈ້ງການ: ປະຕິບັດຕາມກົດລະບ�ບແຫ່ງຊາດປະຈໍ າທ້ອງຖ່ິນຢູ່ສະຖານທີ່



ບ່ອນທີ່ ຈະໃຊ້ອຸປະກອນ. ອຸປະກອນນີ ້ ອາດຈະຖື ກຈໍ າກັດການໃຊ້ໃນບາງປະ
ເທດ ຫຼື  ທຸກປະເທດທີ່ ເປັນສະມາຊິ ກຂອງສະຫະພາບເອີ ຣົບ (EU) 

 
ໝາຍເຫດ: 
 
- ເນື່ ອງຈາກເອກະສານທີ່ ແນບມາທີ່ ໃຊ້, ໂທລະສັບມື ຖື ຈະຕ້ອງເຊື່ ອມຕ່ໍກັບ
ສ່ວນຕ່ໍປະສານ USB ລຸ້ນ 2.0 ຫຼື  ສູງກວ່ານ້ັນ. ບໍ່ ອະນຸຍາດການເຊື່ ອມຕ່ໍ
ແບບສາຍສາກ USB. 
 
- ຈະຕ້ອຕິດຕ້ັງອະແດັບເຕີໃກ້ກັບອຸປະກອນ ແລະ ຕ້ອງສາມາດເຂົ ້ າເຖິງ
ໄດ້ງ່ າຍ. 
 
- ຫ້າມໃຊ້ໂທລະສັບມື ຖື ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ມີ ອຸນຫະພູມສູງເກີ ນໄປ ຫຼື  

ຕ່ໍາເກີນໄປ, ຫ້າມປະໂທລະສັບມື ຖື ໄວ້ພາຍໃຕ້ແສງແດງແຮງ ຫຼື  ສະພາບ
ແວດລ້ອມທີ່ ປ�ກຊຸ່ມເກີ ນໄປ. ອຸນຫະພູມທີ່ ເໝາະສົມສໍ າລັບໂທລະສັບ 

ແລະ ອຸປະກອນເສີ ມແມ່ນ -10℃-55℃. 
 
- ເມື່ ອສາກ, ກະລຸນາວາງໂທລະສັບໄວ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ມີ ອຸນຫະພູມ
ຫ້ອງປົກກະຕິ ແລະ ມີ ການລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ . ຂໍ ແນະນໍ າໃຫ້ສາກໂທລະ
ສັບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ມີ ອຸນຫະພູມລະດັບ 5℃~25℃. ກະລຸນາຮັບປະ
ກັນວ່າໄດ້ໃຊ້ເຄື່ ອງສາກທີ່ ໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ຜະລິ ດເທົ່ ານ້ັນ. ການໃຊ້ເຄື່ ອງສາກ
ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີ ດອັນຕະລາຍ ແລະ ລະເມີ ດຫົວຂໍ ້
ການອະນຸຍາດຂອງໂທລະສັບ ແລະ ການຮັບປະກັນ. 
 

- ຂໍ ້ ຄວນລະວັງ: ຄວາມສ່�ງໃນການເກີດລະເບີ ດຖ້າປ່�ນຖ່າຍແບັດເຕີ ຣີ ບໍ່
ຖື ກປະເພດ. ການຖ້ິມແບັດເຕີ ຣີ ທີ່ ໃຊ້ແລ້ວຕາມຄໍ າແນະນໍ າ 

 
- ແຮງດັນສ�ງທີ່ ຫຼາຍເກີນໄປຈາກຫູຟັງ ແລະ ຊຸດຫູຟັງສາມາດເຮັດໃຫ້ສູນ
ເສຍການໄດ້ຍິ ນ. 

 
ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພີ່ ມເຕີມ ທ່ານສາມາດເຂົ ້ າໄປທີ່  
www.energizeyourdevice.com 
 



ຂໍ ້ ມູນເພີ່ ມເຕີ ມກ່�ວກັບສະໜາມແມ່ເຫັຼກໄຟຟ້າ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ
ແມ່ນມີໃຫ້ໃນເວັບໄຊທ໌ຕ່ໍໄປນີ ້ . http://www.who.int/peh-emf. 

 
ໂທລະສັບຂອງທ່ານມີ ເສົ າອາກາດໃນຕົວ. ສໍ າລັບການໃຊ້ງານທີ່ ດີ ສຸດ, 

ທ່ານຄວນຫີຼກລ�ງການສໍ າຜັດມັນ ແລະ ຫຸຼດລະດັບມັນ. 
 
ເນື່ ອງຈາກອຸປະກອນມື ຖື ມີ ຟັງຄ໌ ຊັນໃຊ້ງານຫຼາຍລະດັບ, ສາມາດໃຊ້ພວກ
ມັນໃນຕໍາແໜ່ງອື່ ນທີ່ ກົງກັນຂ້າມກັບຫູຂອງທ່ານ. ໃນສະພາບການດ່ັງ
ກ່າວ ອຸປະກອນຈະປະຕິບັດຕາມຂໍ ້ ແນະນໍ າເມື່ ອໃຊ້ກັບຊຸດຫູຟັງ ຫຼື  ສາຍຂໍ ້
ມູນ USB. ຖ້າທ່ານກໍາລັງອຸປະກອນເສີ ມອື່ ນ ຮັບປະກັນວ່າຜະລິ ດຕະພັນທີ່
ໃຊ້ນ້ັນບໍ່ ມີ ໂລຫະ ແລະ ວາງຕໍາແໜ່ງໂທລະສັບໃຫ້ຫ່າງຈາກຮ່າງກາຍຢ່າງ
ໜ້ອຍ 1.5 cm.    

  



ພວກເຮົ າ, AVENIR TELECOM,  
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, 
FRANCE) 
ຂໍ ປະກາດວ່າ:  
 
ENERGIZER ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ຂໍ ້ ກໍານົດຂອງຄໍ າສ່ັງ
ຕ່າງໆ. ໃບຢ້ັງຢື ນການປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນທີ່ ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ ້  IV ຂອງຄໍ າ
ສ່ັງ 2014/53/EU ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງອົງການຕ່ໍໄປນີ ້ : 
 

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. 

1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA 
www.baclcorp.com 

ໂທລະສັບ: +1 408 732 9162   ແຟັກ: +1 408 732 9164 
 

 ຂໍ ້ ຄວາມເຕັມຂອງໃບຢ້ັງຢື ນການປະຕິບັດຕາມຂອງອຸປະກອນມີ ໃຫ້ຕາມ
ການຮ້ອງຂໍ ທາງໄປສະນີ ຕາມທີ່ ຢູ່ຕ່ໍໄປນີ ້ : AVENIR TELECOM - 208, 

Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, France. 
 
 
 

07/09/2017  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 
(ວັນທີ )  (ຊື່  ແລະ ລາຍເຊັນຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ) 

 

ຄ່າ SAR ສູງສຸດສໍ າລັບລຸ້ນນີ ້  ແລະ ເງື່ ອນໄຂຕາມທີ່ ບັນທຶ ກໄວ້: 

GSM 900 0.586 W/kg 10g Head SAR | 0.731 W/kg 10g Body SAR 

DCS 1800 0.441 W/kg 10g Head SAR | 0.946 W/kg 10g Body SAR 
 
ໃນລະຫວ່າງການໃຊ້, ຄ່າ SAR ຕົວຈິ ງສໍ າລັບອຸປະກອນນີ ້ ມັກຈະຕ່ໍາກວ່າຄ່າທີ່ ລະບຸໄວ້ຂ້າງ
ເທິງ. ນີ ້ ເປັນຍ້ອນວ່າ ເພື່ ອຈຸດປະສົງຂອງປະສິ ດທິ ພາບຂອງລົດ ແລະ ເພື່ ອຫຸຼດການລົບ
ກວນເຄື ອຂ່າຍ, ພະລັງງານການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນມື ຖື ຂອງທ່ານຫຸຼດລົງໂດຍອັດຕະ
ໂນມັດເມື່ ອພະລັງງານເຕັມບໍ່ ຈໍ າເປັນສໍ າລັບການໂທ. ຍິ່ ງຫຸຼດກໍາລັງຜະລິ ດພະລັງງານລົງ
ເທ່ົາໃດ, ຍິ່ ງຫຸຼດຄ່າ SAR ລົງເທົ່ ານ້ັນ. 

 

  
ໃບຢ້ັງຢື ນການປະຕິບັດຕາມ 

ພະລັງງານ E10 
 



  



 


