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เอกสารแนะนําโทรศพัทเ์คลื�อนที� 

 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัรูปแบบการจดัวาง ปุม่ หน้าจอ และสญัลกัษณ์ต่างๆ ของโทรศพัทเ์คลื�อนที� 

 

ปุ่ ม 

 

คําอธบิายสั ,นๆ เกี�ยวกบัปุม่ต่างๆ ของโทรศพัทแ์สดงไวใ้นตารางดา้นล่างนี, 

 

หน้าจอ 

 

หน้าจอโทรศพัทไ์ดร้บัการออกแบบมาดงันี, 

 

(ดูหวัขอ้  1.2 – หน้าที� 2) 

 

สญัลกัษณ์ 

ลาํดบัที� ปุ่ ม หน้าที� 

1 ฟังกช์ั �น ทํางานตามที�ระบุไวท้ี�ดา้นล่างสุดของหน้าจอ 

2 ลกูศร 
ในโหมดพกั (standby mode) 

สามารถใชง้านฟงักช์ ั �นตามที�กําหนดโดยผูใ้ชไ้ด ้และในโหมดเมนู 

ใชส้ําหรบัเลื�อนดูตวัเลอืกในเมนู 

3 โทรออก 
เปิดดูรายการสายเขา้-ออกล่าสุด หรอืโทรออกไปยงัหมายเลขที�แสดงไว ้

และใชร้บัสายเขา้ 

4 วางสาย 
วางสายหรอืปฏเิสธการรบัสาย กดคา้งเป็นเวลา 3 วนิาท ี

ถา้หากตอ้งการเปิด/ปิดเครื�อง 

5 1……0 พมิพต์วัเลข ขอ้ความ และ/หรอืสญัลกัษณ์พเิศษต่างๆ 



   

 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัสญัลกัษณ์ที�แสดงอยูด่า้นบนสุดของหน้าจอ ซึ�งจะระบุสถานะของโทรศพัท ์

 

สญัลกัษณ์ คาํอธิบายหน้าที� 

 
แสดงปรมิาณสญัญาณเครอืขา่ย ยิ�งจํานวนแถบมาก 

แสดงว่าสญัญาณชดัเจนมาก 

 สถานะแบตเตอรี� แถบยาวหมายถงึมปีรมิาณแบตเตอรี�มาก 

 
มขีอ้ความที�ยงัไม่ไดอ้่าน 

 มกีารตั ,งค่านาฬกิาปลุก 

 การใชง้านบลูทูธเปิดอยู ่

 
โทรศพัทถู์กตั ,งค่าเป็นโหมดปิดเสยีง 

 
โทรศพัทถู์กตั ,งค่าเป็นโหมดประชุม 

 
โทรศพัทถู์กตั ,งค่าเป็นโหมดกลางแจง้ 

 
มกีารเชื�อมต่อกบัหูฟงั 

 
ระบุสถานะการใชง้านโรมมิ�ง 

 

การเตรียมใช้งานโทรศพัทเ์คลื�อนที� 

 

 

ตั ,งค่าโทรศพัทเ์คลื�อนที�สําหรบัการใชง้านเป็นครั ,งแรก 

 

 

การติดตั 4งซิมการด์และแบตเตอรี� 

 

เมื�อคุณสมคัรใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัท ์คุณจะไดร้บัมอดูลระบุผูใ้ชบ้รกิารหรอืซมิการด์ 

พรอ้มรายละเอยีดบรกิาร เช่นหมายเลขระบุตวัตน (PIN) และบรกิารเสรมิต่างๆ  

 

การตดิตั ,งซมิการด์และแบตเตอรี� 



 

1. ถอดฝาปิดแบตเตอรี�ออก 

 

(ดูหวัขอ้  2.1 – หน้าที� 3) 

 

2. ใส่ซมิการด์ 

 

โทรศพัทเ์ครื�องนี,มชี่องใส่ซมิการด์ 2 ช่อง เพื�อที�คุณจะสามารถใชซ้มิการด์ได ้2  แผน่ และสลบัการด์ไปมาได้ 

 

(ดูหวัขอ้  2.2 – หน้าที� 3) 

 

• ใส่ซมิการด์ลงในเครื�อง โดยใหด้า้นสทีองหนัลงดา้นล่าง 
• หากไม่ไดใ้ส่ซมิการด์ คุณยงัคงสามารถใชบ้รกิารที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัเครอืขา่ย และใชง้านบางเมนูได ้
 

3. ใส่แบตเตอรี� 

 

(ดูหวัขอ้  2.3 – หน้าที� 3) 

 

4. ใส่ฝาปิดแบตเตอรี�กลบัเขา้ไป 

 

 

การใส่การด์หน่วยความจาํ (เลือกได้ว่าจะใส่หรือไม่) 

 

คุณจําเป็นตอ้งใส่การด์หน่วยความจํา ถา้หากตอ้งการจดัเกบ็ไฟลม์ลัตมิเีดยีเพิ�มเตมิ  

 

 

• การฟอรแ์มตการด์บนเครื�องคอมพวิเตอรอ์าจส่งผลใหก้ารด์ไม่สามารถใชก้บัโทรศพัทไ์ด ้
ควรทําการฟอรแ์มตบนโทรศพัทเ์ท่านั ,น  

 

1. ถอดฝาปิดแบตเตอรี�ออก 



   

 

(ดูหวัขอ้  3.1 – หน้าที� 4) 

 

2. ใส่ที�วางการด์หน่วยความจํา โดยใหด้า้นที�มฉีลากหงายขึ,น 

 

(ดูหวัขอ้  3.2 – หน้าที� 4) 

 

การใช้งานฟังกช์ั �นพื4นฐาน 

 

การใชง้านโทรศพัทเ์คลื�อนที�แบบพื,นฐาน 

 

การเปิดและปิดเครื�อง 

 

การเปิดเครื�อง 

 

1. กดปุม่เปิดเครื�องคา้งไว ้[  ]. 

 

2. พมิพห์มายเลข PIN และกดปุม่ตกลง (ในกรณีที�จําเป็นตอ้งใส่) 

 

ทําตามขั ,นตอนที� 1 ขา้งตน้เพื�อปิดเครื�อง 

 

การใช้งานเมนูและแอปพลิเคชั �น 

 

การใชง้านเมนูและแอปพลเิคชั �น  

 

การเขา้ใชง้านเมนู 

 

1. ถา้อยูใ่นโหมดว่าง (Idle mode) เลอืก <เมนู> โดยกดปุม่นิ�มดา้นซา้ยเพื�อเขา้สู่เมนู 

 

2. ใชปุ้ม่ลูกศรเลื�อนเพื�อเลอืกเมนูหรอืตวัเลอืก 



 

3. กด <เลอืก> <ตกลง> หรอืปุม่ยนืยนัเพื�อยนืยนัตวัเลอืกที�ถูกระบายแถบทบัอยู ่

 

4. เลอืก <Back> เพื�อกลบัสู่เมนูก่อนหน้า กดปุม่ [ ] เพื�อกลบัสู่โหมดว่าง 

 

 

การใช้ฟังกช์ั �นโทรศพัทพื์4นฐาน 

 

ในส่วนนี,จะกล่าวถงึการโทรออกและรบัสาย 

 

การโทรออกl: 

1. ถา้อยูใ่นโหมดว่าง ใหใ้ส่รหสัพื,นที�และตามดว้ยหมายเลขโทรศพัท์ 

 

2. กด [ ] เพื�อโทรออกไปยงัเลขหมายดงักล่าว 

 

3. กด [  ] เพื�อสิ,นสุดการโทร 

 

การรบัสาย: 

 

1. เมื�อมสีายเขา้ กดปุม่ [ ] 

 

2. กด [  ] เพื�อสิ,นสุดการโทร 

 

การส่งและเปิดอ่านข้อความ 

 

ในส่วนนี,จะกล่าวถงึการส่งและเปิดอ่านขอ้ความ (SMS) 

 

การส่งข้อความ 

 



1. เขา้เมนู เลอืก ขอ้ความ → เขยีนขอ้ความ → ขอ้ความ 

 

2. พมิพข์อ้ความของคุณ 

 

3. เลอืก <ตวัเลอืก> → ส่ง 

 

4. ใส่เลขหมายปลายทาง หรอืเลอืกจากสมุดโทรศพัท ์

 

5. เลอืก <ตกลง> หรอื เพิ�มเตมิ ตามขั ,นตอนก่อนหน้า 

 

6. เลอืก <ตวัเลอืก> → ส่ง 

 

เพิ�มข้อมลูการติดต่อ 

 

การใชง้านพื,นฐานของฟงักช์ ั �นสมุดโทรศพัท ์

 

เพิ�มรายชื�อใหม่: 

 

1. เขา้ไปที�เมนู 

 

2. เลอืก สมุดโทรศพัท ์→ เพิ�มรายชื�อใหม ่

 

3. เลอืกการจดัเกบ็ขอ้มูล (ตวัเครื�อง ซมิการด์ 1 หรอืซมิการด์ 2) 

 

4. ใส่ขอ้มูลการตดิต่อ 

 

5. เลอืก < ตวัเลอืก > → บนัทกึ เพื�อเพิ�มรายชื�อลงในหน่วยความจํา 
 

การค้นหารายชื�อ 



 

1. เขา้เมนู และไปที� สมุดโทรศพัท์ 

 

2. พมิพต์วัอกัษร 2-3 ตวัแรกของชื�อที�ตอ้งการคน้หา 

 

3. เลอืกชื�อที�ตอ้งการจากรายชื�อจากการคน้หา 
 

เมื�อพบรายชื�อแลว้ คุณสามารถโทรออกไปยงัรายชื�อนั ,นโดยการกดปุม่ [   ] 

 

  



การฟังเพลง 

 

การฟงัเพลงผา่นทางเครื�องเล่นหรอืวทิยเุอฟเอม็ 

 

การฟงัเพลงผา่นวทิยเุอฟเอม็: 

 

1. ต่อสายหูฟงัเขา้กบัรูเชื�อมต่อแบบมลัตฟิงักช์ ั �นบนตวัเครื�อง 

 

2. เขา้เมนู เลอืก มลัตมิเีดยี →วทิยเุอฟเอม็ 

 

3. กดปุม่ลูกศรชี,ลง เพื�อเริ�มใชง้านวทิยุ 

 

4. ควบคุมวทิยเุอฟเอม็โดยใชปุ้ม่ลูกศร 
 

การฟังเพลงจากไฟล:์ 

 

เมื�อทําการถ่ายโอนไฟลเ์พลงเขา้สู่โฟลเดอร ์“เพลงของฉัน” ในตวัเครื�องหรอืในหน่วยความจําแลว้  

 

1. เขา้เมนู เลอืก มลัตมิเีดยี → เครื�องเล่นไฟลเ์สยีง 

 

2. เลอืกประเภทของเพลง → ไฟลเ์พลง 

 

3. ควบคุมการเล่นดว้ยปุม่ลูกศร 

 



   การใช้กล้องถ่ายรปู 

 

พื,นฐานการถ่ายภาพและเปิดดูภาพถ่าย 

 

การถ่ายภาพ 

 

1. เขา้เมนู เลอืก กลอ้งถ่ายรูป เพื�อเปิดการใชง้านกลอ้ง 

 

2. หนัเลนส์ไปที�วตัถุและทําการตั ,งค่าต่างๆ 

 

3. กดปุม่ยนืยนัเพื�อถ่ายภาพ ภาพจะถูกบนัทกึไวโ้ดยอตัโนมตั ิ

 

4. กดปุม่ < ยอ้นกลบั> เพื�อถ่ายภาพใหม ่(ข ั ,นตอนที� 2). 

 

การเปิดดภูาพถ่าย 

 

กดปุม่นิ�มทางซา้ย และเลอืก ภาพถ่าย เพื�อจะเขา้สู่คลงัภาพไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

ตวัเลือกในกล้องถ่ายรปู 

 

ในส่วนของตวัเลอืกในกลอ้งถ่ายรูป จะสามารถปรบัตั ,งค่าต่อไปนี,ได้: 

 
ตั 4งค่ากล้องถ่ายรปู: 

 

เลอืกเสยีงชตัเตอรทุ์กครั ,งที�ทําการถ่ายภาพ 

 

เปลี�ยนค่าความไวแสงเพื�อปรบัความสว่างของภาพ 

 

ปรบัค่าคอนทราสตเ์พื�อใหเ้หน็ความแตกต่างระหว่างส่วนมดืและส่วนสว่าง 

 



เปลี�ยนค่าการลดเสน้คลื�นบนภาพ (Anti-flicker) เพื�อลดผลของแสงฟลูออเรสเซนตใ์นภาพถ่าย 

 

ปรบัการตั ,งเวลาถ่ายภาพอตัโนมตัิ 

 

เปลี�ยนจํานวนภาพในการถ่ายภาพต่อเนื�อง  

 

การตั 4งค่าภาพ: 

 

คุณสามารถเปลี�ยนแปลงขนาดของภาพ 

 

และสามารถตั ,งค่าคุณภาพของไฟลภ์าพได ้

 
สมดลุแสง: 

 

เลอืกรูปแบบสทีี�เหมาะกบัสภาพแวดลอ้ม 

 

โหมดการถ่ายภาพ: 

 

คุณสามารถเลอืกใชโ้หมดกลางคนื (รบัแสงมากขึ,น) หรอืใหร้ะบบเลอืกเองกไ็ด ้

 

การตั 4งค่าเอฟเฟ็กต ์

 

เพิ�มเอฟเฟ็กตส์ใีหแ้ก่ภาพถ่าย 

 

การจดัเกบ็ 

 

คุณสามารถเลอืกไดว่้าจะจดัเกบ็ภาพถ่ายไวท้ี�ใด 

  



   การใช้งานบลทูธู 

 

โทรศพัทข์องคุณสามารถเชื�อมต่อกบัอุปกรณ์ไรส้ายเครื�องอื�นๆ และแลกเปลี�ยนขอ้มูลกนัได้ 

 

การเปิดใช้งานสญัญาณไร้สายบลทูธู 

 

1. เขา้ไปที�เมนู เลอืก การตั ,งค่า → การเชื�อมต่อ → บลูทูธ 

 

2. เลอืก เปิดใช ้

 

3. กดปุม่นิ�มดา้นซา้ยเพื�อเปิดใชง้าน 

 

4. เลื�อนลงไปที� การมองเหน็ และกดปุม่นิ�มดา้นซา้ยเพื�อเปิดใชง้าน เพื�อใหอุ้ปกรณ์อื�นๆ 

สามารถตรวจจบัโทรศพัทข์องคุณได ้

 

การค้นหาและจบัคู่กบัอุปกรณ์อื�นๆ ที�ใช้งานบลทูธูอยู่ 

 

1. ไปที�เมนู เลอืก การตั ,งค่า → การเชื�อมต่อ → บลูทูธ → อุปกรณ์ของฉัน → คน้หาอุปกรณ์ใหม ่

 

2. เลื�อนไปเลอืกอุปกรณ์ที�ตอ้งการและกด < เลอืก> 

 

3. ใส่รหสั PIN สําหรบัการใชง้านบลูทูธ หรอืรหสั PIN ของอุปกรณ์นั ,นๆ ถา้ม ีและกด <ตกลง> 

 

เมื�อเจา้ของอุปกรณ์นั ,นๆ ทําการใส่รหสัที�ตรงกนั หรอืตอบรบัการเชื�อมต่อ ถอืว่าการจบัคู่เสรจ็สมบูรณ์ 

 

การส่งขอ้มูลโดยใชส้ญัญาณไรส้ายบลูทูธ 

 

1. เลอืกไฟลท์ี�ตอ้งการส่งจากแอปพลเิคชั �นในเครื�อง 

 

2. ไปที� < ตวัเลอืก > → ส่ง → ผา่นบลูทูธ → เลอืกชื�ออุปกรณ์ที�ตอ้งการและรบัไฟลผ์า่นทางเครื�องรบั 



 

การรบัข้อมลูโดยใช้สญัญาณไร้สายบลทูธู 

 

1. ใส่หรอืตอบรบัรหสั PIN ของบลูทูธ และกด < ตกลง> (ถา้ม)ี 

 

2. กด < ใช>่ เพื�อยนืยนัว่าคุณยนิยอมรบัขอ้มูลจากอุปกรณ์นั ,นๆ (ถา้ม)ี 

 

การเปลี�ยนชื�ออุปกรณ์บลทูธู 

 

1. เขา้ไปที�เมนู เลอืก การตั ,งค่า → การเชื�อมต่อ → บลูทูธ → ชื�อของฉัน 

 

2. พมิพช์ื�อที�ตอ้งการและกด ตวัเลอืก → เสรจ็สิ,น 

 

 

 

การเลือกแหล่งจดัเกบ็ข้อมลู 

 

1. เขา้ไปที�เมนู เลอืก การตั ,งค่า → การเชื�อมต่อ → บลูทูธ → การตั ,งค่าข ั ,นสูง → การจดัเกบ็ 

 

2. ถา้หากคุณมกีารตดิตั ,งการด์หน่วยความจํา ใหเ้ลอืก การด์หน่วยความจํา ถา้ไม่ ใหเ้ลอืก ตวัเครื�อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   CE 
 

เนื�อหาในสว่นนี�สําคัญ กรณุาอา่น 
 
 
คลื�นวทิยุ 
 
โทรศัพทเ์คลื�อนที�ทกุรุน่จะตอ้งไดรั้บการพสิจูน์วา่ผ่านมาตรฐานสากล 
(ICNIRP) หรอืขอ้กําหนด 2014/53/EU (RED) ของสหภาพยโุรป 
กอ่นจะนําไปวางตลาด ซึ�งเกณฑท์ี�สําคัญของมาตรฐานและขอ้กําหนดนี�คอื 
การคุม้ครองสขุภาพและความปลอดภัยของผูใ้ช ้
 
อปุกรณ์ชิ�นนี�ผ่านเกณฑน์านาชาต ิในดา้นการสมัผัสคลื�นวทิย ุ
 
โทรศัพทเ์คลื�อนที�ของคณุถอืเป็นเครื�องรับสง่คลื�นวทิย ุ
ถกูออกแบบมาไมใ่หค้ณุสมัผัสคลื�นวทิย ุ
(สนามแมเ่หล็กไฟฟ้าที�ความถี�คลื�นวทิย)ุ 
เกนิกวา่ระดับที�แนะนําโดยเกณฑข์องนานาชาต ิ
ซึ�งเกณฑน์ี�ถกูพัฒนาขึ�นโดยองคก์รอสิระทางวทิยาศาสตร ์(ICNIRP) 
และไดก้ลา่วถงึขอบเขตความปลอดภัยที�สําคัญ 
ที�ออกแบบมาเพื�อรับรองความปลอดภัยของทกุบคุคลโดยไมจํ่ากัดอายแุละ
สภาวะสขุภาพ 
 



การปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัของ EU 
 
อปุกรณ์ชิ�นนี�เป็นไปตามขอ้กําหนดที�จําเป็น และขอ้กําหนดอื�นๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งในขอ้กําหนด 2014/53/EU 
 
สามารถเขา้ไปที�เว็บไซต ์www.energizeyourdevice.com 
เพื�อดเูอกสารรับรองการปฏบิัตติามมาตรฐานได ้
 
หมายเหต:ุ  
 
โปรดตรวจสอบกฎเกณฑท์อ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะใชอ้ปุกรณ์นี� 
เนื�องจากอปุกรณ์อาจถกูจํากัดการใชง้านในบางรัฐหรอืทกุรัฐที�เป็นสมาชกิข
องสหภาพยโุรป (EU) 
 
เพิ�มเตมิ: 
 
- ดว้ยวัสดทุี�ใชใ้นการหอ่หุม้ จงึควรเชื�อมตอ่โทรศัพทเ์คลื�อนที�กบั USB 
Interface เวอรช์ั�น 2.0 หรอืใหมก่วา่เทา่นั�น หา้มเชื�อมตอ่กับ USB 
ชารจ์ไฟโดยเด็ดขาด 
 
- ควรตดิตั �งอปุกรณ์แปลงไฟไวใ้กล ้ๆ  กับตัวอปุกรณ ์ใหห้ยบิใชไ้ดง้่าย 
 
-ไมค่วรใชโ้ทรศัพทเ์คลื�อนที�ในสภาพแวดลอ้มที�อณุหภมูสิงูหรอืตํ�าเกนิไป 
หา้มนําโทรศัพทเ์คลื�อนที�ไปวางไวก้ลางแดดจัดหรอืสภาพแวดลอ้มเปียกชื�
นจนเกนิไป อณุหภมูทิี�เหมาะสมสําหรับโทรศัพทแ์ละอปุกรณ์เสรมิคอื 10-
55 องศาเซลเซยีส 
 
- เมื�อทําการชารจ์ไฟ วางโทรศัพทท์ิ�งไวใ้นสภาพแวดลอ้มอณุหภมูหิอ้ง 
และมอีากาศถา่ยเทไดด้ ี
แนะนําใหช้ารจ์โทรศัพทใ์นสภาพแวดลอ้มที�มอีณุหภมูริะหวา่ง 5-25 
องศาเซลเซยีส 



ตรวจสอบใหมั้�นใจวา่มกีารใชง้านเฉพาะแทน่ชารจ์ที�ออกโดยผูผ้ลติเทา่นั�น 
การใชแ้ทน่ชารจ์ที�ไมไ่ดรั้บการรับรองอาจกอ่ใหเ้กดิอันตรายและเป็นการละ
เมดิเงื�อนไขการรับรองและเอกสารรับประกันของโทรศัพทเ์ครื�องนี� 
 
- ขอ้ควรระวัง: มคีวามเสี�ยงของการระเบดิ 
หากแบตเตอรี�ถกูเปลี�ยนแทนที�ดว้ยแบตเตอรี�ผดิประเภท 
ทิ�งแบตเตอรี�ที�ใชแ้ลว้ตามที�ระบใุนคําแนะนํา 
 
- เสยีงจากหฟัูงที�ดงัเกนิไปอาจทําใหส้ญูเสยีการไดย้นิ 
 
สามารถเขา้ไปที�เว็บไซต ์www.energizeyourdevice.com 
เพื�อรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ 
 
สามารถดขูอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกับสนามแมเ่หล็กไฟฟ้าและสาธารณสขุไดท้ี�เ
ว็บไซต ์http://www.who.int/peh-emf. 
 
โทรศัพทเ์ครื�องนี�มกีารตดิตั �งเสาอากาศในตัว 
เพื�อการทํางานที�ไดผ้ลดทีี�สดุควรหลกีเลี�ยงการสมัผัสหรอืทําใหส้กึกรอ่น  
 
เนื�องจากโทรศัพทเ์คลื�อนที�มฟัีงกช์ั�นการใชง้านหลากหลาย 
จงึสามารถนํามาใชใ้นตําแหน่งอื�นๆ นอกเหนือจากการถอืแนบหไูด ้
ในกรณีนี� อปุกรณ์นี�เป็นไปตามขอ้กําหนดในการใชง้านรว่มกับหฟัูงหรอืสาย 
USB ถา้หากคณุใชอ้ปุกรณเ์สรมิอื�น ตรวจสอบใหมั้�นใจวา่อปุกรณ์เสรมินั�นๆ 
ไมม่สีว่นประกอบของโลหะ 
และจัดวางใหโ้ทรศัพทห์า่งจากรา่งกายอยา่งนอ้ย 1.5 ซม.  
  



ขา้พเจา้, บรษัิท อะเวนรี ์เทเลคอม,  
(ที�อยู ่208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, 
France) 
ขอรับรอง ณ ที�นี�วา่ 
 
ผลติภัณฑ ์เอนเนอรไ์จเซอร ์
เป็นไปตามมาตรฐานและเงื�อนไขของขอ้กําหนด 
เอกสารรับรองการปฏบิัตติามมาตรฐานที�ระบไุวใ้นบทที� 4 ของขอ้กําหนด 
2014/53/EU อยูภ่ายใตก้ารควบคมุขององคก์รตอ่ไปนี�  
 

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

www.baclcorp.com 
โทร. +1 408 732 9162   แฟกซ ์+1 408 732 9164 

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

2017/09/07  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 
(วันที�)  (ชื�อและลายเซน็ของผูม้อํีานาจ) 

 
  

 

  
 
 

รบัรองมาตรฐาน 
ENERGY E10+ 

 



 

อัตราการดดูกลนืพลังงานจําเพาะ (SAR) สงูสดุของโทรศัพทร์ุน่นี� 
และสภาพแวดลอ้มที�ทําการบันทกึคา่ 

GSM 
900 

0.586 วัตต/์กก. 10 ก. ศรีษะ | 0.731 วัตต/์กก. 10 ก. 
ลําตัว 

DCS 
1800 

0.441 วัตต/์กก. 10 ก. ศรีษะ | 0.946 วัตต/์กก. 10 ก. 
ลําตัว 

 
ในระหวา่งการใชง้าน คา่ SAR 
ที�แทจ้รงิของอปุกรณ์ชิ�นนี�โดยมากแลว้จะตํ�ากวา่คา่ที�ระบดุา้นบนพอสมควร 
เนื�องจากพลังงานของอปุกรณเ์คลื�อนที�จะลดลงโดยอัตโนมัตเิมื�อไมม่คีวาม
จําเป็นตอ้งใชพ้ลังงานอยา่งเต็มที� 
เพื�อใหร้ะบบมปีระสทิธภิาพและลดการแทรกสอดในเครอืขา่ย 
ยิ�งพลังงานตํ�า คา่ SAR ก็ยิ�งนอ้ยลง 
 
  



 


