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   ຄໍ າແນະນໍ າສໍ າລັບໂທລະສັບມື ຖື ຂອງທ່ານ 
 
 

ຮ�ນຮູ້ກ່�ວກັບປຸ່ມກົດໃນມື ຖື , ໜ້າຈໍ  ແລະ ໄອຄອນຕ່າງໆ. 
 
 

ປຸ່ມກົດ 

 
ດ້ານໜ້າຂອງໂທລະສັບມື ຖື ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນອົງປະກອບດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ : 
 

(ເບິ່ ງຂໍ ້  1.1 – ໜ້າ 3) 
 

ຕາຕະລາງຕ່າງຕ່ໍໄປນີ ້ ໃຫ້ລາຍລະອ�ດກ່�ວກັບປຸ່ມສໍ າຄັນຕ່າງໆເທິງມື ຖື ຂ
ອງທ່ານ: 
 

ລໍ າດັບ ປຸ່ມ ຟັນຊັນ 

1 ປິ ດເປີ ດ 
ເປັນປຸ່ມທີ່ ໃຊ້ປິ ດ/ເປີ ດເ◌ື ◌່ ອງ ແລະ 

ລ໋ ອກໜ້າຈໍ  

2 ສ�ງ 

ເປັນປຸ່ມປັບລະດັບສ�ງໂທເຂົ ້ າ ແລະ 
ສ�ງແຈ້ງເຕື ອນ. ແລະ 

ທັງເປັນປຸ່ມປັບລະດັບສ�ງເພັງທີ່ ຫຼີ ້ ນໃນຕົວເຄື່
ອງ. 

3 ກັບຄື ນ 

ເປັນປຸ່ມທີ່ ກົດເພື່ ອກັບໄປຫາໜ້າ ຫຼື  

ລາຍການທີ່ ຫຼີ ້ ນຜ່ານມາ. 

ພ້ອມທັງໃຫ້ການປິ ດບາງແອັບອີ ກດ້ວຍ. 

4 ໜ້າຫັຼກ 
ປຸ່ມທີ່ ກົດເຂົ ້ າໄປຫາໜ້າຫັຼກ ຫຼື  ໜ້າທໍາອິ ດ 

ແຕ່ແອັບອື່ ນຍັງເປີ ດໄວ້ຢູ່. 

5 ເມນູ 

ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເຂົ ້ າໃນຟັນຊັນເມນູຂອງແອັ
ບປຣີ ເຄຊັນ ຫຼື  ໜ້າຈໍ ທີ່ ທ່ານໃຊ້ຢູ່. 

 



 

ໜ້າຈໍ  

 
ໜ້າຈໍ ໂທລະສັບມື ຖື ຂອງທ່ານອອກແບບໄວ້ເພື່ ອ: 

 
(ເບິ່ ງຂໍ ້  1.2 – ໜ້າ 3) 

 
ໄອຄອນ 

 
ຮ�ນຮູ້ໄອຄອນຕ່າງໆທີ່ ສະແດງຢູ່ເທິງໜ້າຈໍ , 

ບ່ົງບອກສະຖານະຂອງໂທລະສັບ: 
 

 
ສັນຍານແຮງ 

 
ເຊື່ ອມຕ່ໍ Wi-Fi 

 
ບລູທູດເປີ ດ 

 
ເຊື່ ອມຕ່ໍ USB 

 
ຕົວວັດແບັກເຕີຣີ  

 
ຂໍ ້ ຄວາມໃໝ່ 

 
ໝາຍສ່ັນສະເທື ອນ 

 
ອີ ເມລ໌ ໃໝ່ 

 
ຕົວບອກການໂລມມິງ 

 
ໂມງປຸກເປີ ດໃຊ້ງານ 

 
ເຊື່ ອມຕ່ໍສາຍຟັງຫູ 

 
ໝາຍປິ ດສ�ງ 

 
 

  



   
 

ການກະກ�ມໂທລະສັບມື ຖື ຂອງທ່ານ 

 
 

ເລີ່ ມຕິດຕ້ັງໂທລະສັບຂອງທ່ານເພື່ ອນໍ າໃຊ້ຄ້ັງທໍາອິ ດ. 

 
 
 

 

ຕິດຕ້ັງຊິ ມກາດ ແລະ ແບັກເຕີ ຣີ  

 
ເມື່ ອທ່ານລົງທະບ�ນໃຊ້ບໍ ລິ ການການໂທ, 

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຍຊື່ ລົງທະບ�ນໃນຊີ ມກາດ (SIM),ກັບລາຍລະອ�ດ, 

ເຊັ່ ນລະຫັດສ່ວນບຸກຄົນ (PIN) ແລະ ທາງເລື ອກໃນການບໍ ລິ ການ. 
 
ການຕິດຕ້ັງຊິ ມກາດ ແລະ ແບັກເຕີຣີ  
 
1. ແກ້ຝາປິ ດແບັກເຕີຣີ  

 
(ເບິ່ ງຂໍ ້  2.1 – ໜ້າ 4) 

 
2. ເອົ າຊິ ມກາດເຂົ ້ າ 
 
ໂທລະສັບຂອງທ່ານມີ ຊ່ອງໃສ່ຊີ ມ 2 ຊ່ອງ ເຊິ່ ງທ່ານສາມາດໃສ່ 2 ຊີ ມ ແລະ 
ເລື ອກໃຊ້ລະຫວ່າງທັງສອງ. 

 
(ເບິ່ ງຂໍ ້  2.2 – ໜ້າ 4) 

 

• ເອົ າຊີ ມກາດເຂົ ້ າໃສ່ຊ່ອງໂດຍປີ່ ນເບື ້ ອງມີ ແຜ່ນທອງລົງລຸ່ມ. 
 

• ຖ້າບໍ່ ໄດ້ໃສ່ຊີ ມກ່ໍສາມາດໃຊ້ໂທລະສັບໄດ້ຕາມປົກກະຕິແຕ່ຈະບໍ່ ສາ
ມາດໂທໄດ້. 

 
  



3. ເອົ າແບັກເຕີ ຣີ ເຂົ ້ າ 
 

(ເບິ່ ງຂໍ ້  2.3 – ໜ້າ 4) 
 

4. ເອົ າຝາປິ ດແບັກເຕີຣີ ປິ ດໃສ່ 

 
 

ເອົ າກາດບັນທຶກຂໍ ້ ມູນ (ທາງເລື ອກ) 

 
ເພື່ ອເກັບໄຟລ໌ມັນຕິມີ ເດຍເພີ່ ມ, ທ່ານຕ້ອງໃສ່ບັດບັນທຶກຂໍ ້ ມູນ.  
 
• ການໂຟແມັດໃນຄອມພິວເຕ້ີອາດເຮັດໃຫ້ບໍ່ ສາມາດເຂ້ົາກັນໄດ້ກັບ

ໂທລະສັບຂອງທ່ານ. 

ການໂຟແມັກກາດບັນທຶກຂໍ ້ ມູນຕ້ອງແມ່ນໃນໂທລະສັບເທົ່ ານ້ັນ. 
 
1. ແກ້ຝາປິ ດແບັກເຕີຣີ  
 

(ເບິ່ ງຂໍ ້  3.1 – ໜ້າ 5) 
 
 

2. ເອົ າເບື ້ ອງມີ ໜັງສື ບັນທຶກຂໍ ້ ມູນປີ່ ນຂື ້ ນ. 
 

(ເບິ່ ງຂໍ ້  3.2 – ໜ້າ 5) 
 

 
 

  



   
 

ໃຊ້ຟັນຊັນພື ້ ນຖານ 

 
 

ຮ�ນຮູ້ການປະຕິບັດແບບພ້ືນຖານຂອງໂທລະສັບມື ຖື . 

 
 

 

ເປີ ດ ແລະ ປິ ດໂທລະສັບຂອງທ່ານ 

 

ເພື່ ອເປີ ດໂທລະສັບຂອງທ່ານ, 

 
1. ກົດປຸ່ມປິ ດເປີ ດຄ້ັງໄວ້. 
 
2. ພີ ມລະຫັດ PIN ຂອງທ່ານ ແລະ ກົດ OK (ຖ້າຈໍ າເປັນ). 
 
ປິ ດໂທລະສັບຂອງທ່ານໃຫ້ໃຊ້ຂໍ໊  1 ຂ້ັນເທິງ. 
 
 

ເຂົ ້ າຫາເມນູ ແລະ ແອັບປຼີ ຊັນ 

 
ເພື່ ອເຂົ ້ າໄປຫາເມນູ ແລະ ແອັບພລີ ເຄຊັນ  
 

1. ຢູ່ຫນ້າຈໍ ຫັຼກ, ກົດປຸ່ມ  

ເທິງຫນ້າຈໍ ເພື່ ອປາກົດຂຶ ້ ນບັນດາຊື່ ແອັບທີ່ ໄດ້ຕິດຕ້ັງໃນໂທລະສັບຂອງທ່າ
ນ. 
 

2. ລາກນ້ິວມື ຂອງທ່ານໄປຂວາ ຫຼື  ຊ້າຍເພື່ ອເຂົ ້ າເຖິງຫນ້າອື່ ນຂອງແອັບ. 

 
3. ກົດໄອຄອນໃດໆເພື່ ອເຂົ ້ າຫາແອັບພລິ ເຄຊັນ. 
 

4. ເພື່ ອອອກຈາກແອັບພລິ ເຄຊັນ, ໃຫ້ກົດ ກັບຄື ນ ຫຼື  ໜ້າຫັຼກ 

ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຫນ້າຈໍ . 



ໃຊ້ຟັນຊັນໂທແບບທໍາມະດາ 

 
ຮ�ນຮູ້ເພື່ ອໂທອອກ ຫຼື  ຮັບສາຍໃນພາກນີ ້ . 
 

ໂທອອກ: 

 

1. ໃນໜ້າຫັຼກ ຫຼື  ເມນູແອັບພລີ ເຄຊັນ, ກົດໃສ່ໄອຄອນໂທລະສັບ  . 
 
2. ກົດລະຫັດພື ້ ນທີ່  ແລະຕາມດ້ວຍເບີ ໂທລະສັບ. 

 

3. ກົດ  ເພື່ ອໂທອອກ. 
 

4. ເພື່ ອວາງສາຍ, ກົດ . 
 

ເພື່ ອຮັບສາຍ: 

 
1. ເມື່ ອທ່ານຮັບສາຍ, ເລື່ ອໄອຄອນໂທລະສັບໄປເບື ້ ອງຂວາເພື່ ອສາຍ ຫຼື  

ເລື່ ອນໄປເບື ້ ອງຊ້າຍເພື່ ອປະຕິເສດການຮັບສາຍ  . 
 

2. ເພື່ ອວາງສາຍ, ກົດ . 

 
ສ່ົງ ແລະ ອ່ານຂໍ ້ ຄວາມ 

 
ໃນພາກນີ ້ ແມ່ນຮ�ນຮູ້ການສ່ົງຂໍ ້ ຄວາມ ແລະ ຮັບຂໍ ້ ຄວາມ: 

 
- ຂໍ ້ ຄວາມ (SMS) 
 
- ຂໍ ້ ຄວາມສ�ງ (MMS). 



ຂ້ັນຕອນການສ່ົງຂໍ ້ ຄວາມ ແລະ ຂໍ ້ ຄວາມສ�ງ: 

 

1. ກົດ  ຂໍ ້ ຄວາມທີ່ ລາຍຊື່ ຂອງແອັບພລີ ເຄຊັນ, ແລ້ວກ່ໍກົດໃສ່  

ຢູ່ແຈ. 

 

2. ພີ ມເບີ ໂທ ຫຼື  ຊື່ ຕິດຕ່ໍໃນຊ່ອງລາຍຊື່ ຕິດຕ່ໍ ຫຼື  ກົດທີ່   

ເພື່ ອເຂົ ້ າໄປໃນບັນຊີ ລາຍຊື່ ຕິດຕ່ໍ. 

 
3. ພີ ມຂໍ ້ ຄວາມຂອງທ່ານ. 
 
ເພື່ ອສ່ົງຂໍ ້ ຄວາມແມ່ນໃຊ້ຂ້ັນຕອນທີ  5. 
 
ເພື່ ອຄັດຕິດສື່ ໃດໜ່ຶງ (ສ�ງ, ພາບ ແລະ ອື່ ນໆ) 

ສື ບຕ່ໍປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນທີ  4. 

 

4. ກົດ  ຢູ່ດ້ານຊ້າຍຊ່ອງພີ ມຂໍ ້ ຄວາມ, 

ເພື່ ອເລື ອກປະເພດທີ່ ຈະຄັດຕິດ. 
 

5. ກົດ  ເພື່ ອສ່ົງຂໍ ້ ຄວາມ. 

 
  



ເພີ່ ມເບີ ຕິດຕ່ໍ 

 
ຮ�ນຮູ້ການໃຊ້ປື ້ ນນບັນທຶກລາຍຊື່ ຕິດຕ່ໍ. 
 

ເພີ່ ມເບີ ຕິດຕ່ໍໃໝ່: 

 

1. ຫາຢູ່ໃນລາຍການຊື່ ແອັບກົດໃສ່ ເບີ ຕິດຕ່ໍ , 

ແລ້ວກົດໃສ່  ຢູ່ດ້ານລຸ່ມເພື່ ອເພີ່ ມເບີ ຕິດຕ່ໍ. 

 
 

2. ພີ ມຂໍ ້ ມູນຕິດຕ່ໍ (ຊື່ ,ນາມສະກຸນ ແລະເບີ ໂທລະສັບ). 

ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ ມຂໍ ້ ມູນອື່ ນໄດ້ເຊັ່ ນ ອີ ເມລ໌ , ທີ່ ຢູ່. 

 

3. ກົດ  ຢູ່ດ້ານເທິງຂອງໜ້າຈໍ ເພື່ ອຈັດເກັບ. 

ຄ້ົນຫາເບີ ຕິດຕ່ໍ 

 

1. ຫາຢູ່ໃນລາຍການຊື່ ແອັບກົດໃສ່  ເບີ ຕິດຕ່ໍ. 

 
2. ໃຊ້ນີ ້ ວມື ເລື່ ອນແຕ່ລຸ່ມຂື ້ ນເທິງເພື່ ອເລື່ ອນລາຍຊື່  ຫຼື ກົດໃສ່ປຸ່ມຄ້ົນຫາ 

 ພີ ມຕົວອັກສອນທໍາອິ ດຂອງຊື່  ຫຼື  ນາມສະກຸນໃສ່. 
 
3. ເພື່ ອເບິ່ ງລາຍລະອ�ດຂອງເບີ ຕິດຕ່ໍໃຫ້ກົດໃສ່ຊື່  ຫຼື  

ຮູບຂອງເບີ ຕິດຕ່ໍດ່ັງກ່າວ. 

 
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໂທຫາເບີ ຕິດຕ່ໍໃດໜ່ຶງກົດໃສ່ເບີ ນ້ັນ. 

 
  



ຟັງເພັງ 

 
ຮ�ນຮູ້ການຟັງເພັງ ຫຼື  ຟັງວິ ທະຍຸ FM. 
 

ຟັງວິ ທະຍຸ FM: 

 
1. ສ�ບສາຍຟັງຫູໃສ່ໂທລະສັບ. 
 

2. ຫາຢູ່ໃນລາຍການຊື່ ແອັບກົດໃສ່  ວິ ທະຍຸ FM. 
 
3. ໃຊ້ແທບເຄື່ ອງມືດ້ານລຸ່ມປ່�ນສະຖານີ . 

 

ຟັງໄຟລ໌ເພັງ: 

 
ກ່ອນອື່ ນ, ສໍ າເນົາໄຟລ໌ ເພັງໃສ່ກາດບັນທຶກຂໍ ້ ມູນພາຍໃນ ຫຼື  ກາດ 
MicroSD. 
 

1. ຫາຢູ່ໃນລາຍການຊື່ ແອັບກົດໃສ່  ເພັງ.  
 
2. ເລື ອກການຈັດລໍ າດັບແຕ່ເທິງໜ້າຈໍ  ແລະ ກົດໃສ່ເພັງທີ່ ຢາກຟັງ. 

 
3. ທ່ານສາມາດພັກ, ຫຼີ ້ ນແບບໝູນ, ຫຼື  

ປ່�ນເພັງໂດຍໃຊ້ແທບເຄື່ ອງມື ດ້ານລຸ່ມ. 

 

ເລື ອກເວບ 

ຮ�ນຮູ້ການເຂ້ົາຫາເວບທີ່ ທ່ານມັກ. 

 

1. ຫາຢູ່ໃນລາຍການຊື່ ແອັບກົດໃສ່  ບຣາວເຊີ . 

 
2. ກົດໃສ່ແທບທີ່ ຢູ່ ແລະ ພີ ມທີ່ ຢູ່ເວບໄຊທ໌ທີ່ ທ່ານຕ້ອງການເຂົ ້ າເບິ່ ງ. 
 
  



   
 

ໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ 

 
 

ຮ�ນຮູ້ການໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ. 

 
 

 

ການຖ່າຍຮູບ 

 

1. ຫາຢູ່ໃນລາຍການຊື່ ແອັບກົດໃສ່  ກ້ອງຖ່າຍຮູບ. 

 
2. ປັບໜ້າກ້ອງທີ່ ຮູບພາບທີ່ ຈະຖ່າຍ ແລະ 

ປັບໃຫ້ດີ ໂດຍການກົດປຸ່ມຕ້ັງຄ່າ . 

 

3. ກົດປຸ່ມຖ່າຍຮູບ  ເທິງໜ້າຈໍ ເພື່ ອຖ່າຍຮູບ. 

ມັນຈະຈັດເກັບແບບໂອໂຕ. 
 

ເບິ່ ງຮູບທີ່ ຖ່າຍໄວ້ 

 

ຫາຢູ່ໃນລາຍການຊື່ ແອັບກົດໃສ່  ຮູບພາບ ແລະ 

ເລື ອກເອົ າກ່ອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ  

ເພື່ ອເບິ່ ງຮູບທັງໝົດທີ່ ຖ່າຍໂດຍກ້ອງຂອງໂທລະສັບຂອງທ່ານ. 
 
  



   
 

ການເຊື່ ອມຕ່ໍອີ ນເຕີ ເນັດ 

 
 

ຮ�ນຮູ້ພື ້ ນຖານເພື່ ອຕ້ັງໂທລະສັບຂອງທ່ານ ແລະ 
ເຊື່ ອມຕ່ໍກັບອີ ນເຕີ ເນັດ. 

 
 

 

ເພີ່ ມການເຊື່ ອມຕ່ໍໃໝ່: 

 

1. ຫາຢູ່ໃນລາຍການຊື່ ແອັບກົດໃສ່  ຕ້ັງຄ່າ 

ເພື່ ອເຂົ ້ າຫາການຕ້ັງຄ່າອຸປະກອນ. 
 
2. ກົດໃສ່ ທາງເລື ອກ “ເພີ່ ມເຕີມ…”, ແລ້ວກົດໃສ່ ເນັດເວີ ດມືຖື  ແລະ 
ກົດໃສ່ ຊື່ ຈຸດນໍ າເຂ້ົາ. ແລ້ວເລື ອກຊີ ມກາດທີ່ ທ່ານຕ້ອງການຕ້ັງ. 
 
3. ກົດໃສ່ປຸ່ມເມນູ ແລະ ເລື ອກ APN ໃໝ່ ແລ້ວ, 

ພີ ມລະຫັດຕາມຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ທ່ານຮູ້. 
 
ໂດຍພື ້ ນຖານແລ້ວລະຫັດຈະແມ່ນ: 

 
• ຊື່  

• APN 

• ຊື່ ຜູ້ໃຊ້ 

• ລະຫັດຜ່ານ 

 
ບາງບໍ ລິ ສັດໃຊ້ ປຣອກຊີ ເຊີ ເວີ ຕ້ັງສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພີ່ ມເຕີ ມ. 

 
  



4. ເມື່ ອທ່ານພີ ມລະຫັດໃສ່ສໍ າເລັດຕາມຄວາມຕ້ອງການ,ກົດໃສ່ເມນູ 

ແລ້ວກ່ໍຈັດເກັບໄວ້. 

 
ຖ້າທ່ານມີ ການຕ້ັງ APN ຫຼາຍຕົວໃນຊີ ມກາດດ�ວ, 

ເລື ອກວ່າອັນໃດທ່ານຕ້ອງການກົດໃສ່ປຸ່ມວິ ທະຍຸ  ຢູ່ເບື ້ ອງຊ້າຍຂອງຊື່ . 
 
ເພື່ ອເພີ່ ມອີ ກການເຊື່ ອມຕ່ໍ, ໃຫ້ທໍາຊໍ ້ າບາດກ້າວທີ  3. 
 

ຍ້າຍລະຫວ່າງປະເພດການບໍ ລິ ການ 

(SIM ບັດ) 
 
ຖ້າທ່ານມີ ຫຼາຍ SIM ກາດ ແລະ ຕ້ອງການຍ້າຍໄປໃຊ້ອີ ກໜ່ຶງບໍ ລິ ການ, 

ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນດ່ັງນີ ້ : 

 

1. ຫາຢູ່ໃນລາຍການຊື່ ແອັບກົດໃສ່  ຕ້ັງຄ່າ 
ເພື່ ອເຂົ ້ າຫາການຕ້ັງຄ່າອຸປະກອນ. 
 
2. ກົດ . 
 

3. ເລື ອກທາງເລື ອກເຊື່ ອມຕ່ໍຂໍ ້ ມູນ (Data) ແລະ ເລື ອກ SIM 
ກາດທີ່ ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້. 
 
  



   
 

ການໃຊ້ Wi-Fi 

 
 

ຮ�ນຮູ້ການເຊື່ ອມຕ່ໍກັບອີ ນເຕີ ເນັດລ້າຍສາຍແບບຢູ່ໃນພື ້ ນທີ່  ຫຼື  

ເປັນສັນຍານທີ່ ນໍ າໃຊ້ເຂົ ້ າກັນໄດ້. 
 
 

 

ເຊື່ ອຕ່ໍກັບເນັດເວີ ດລ້າຍສາຍ 

 

1. ຫາຢູ່ໃນລາຍການຊື່ ແອັບກົດໃສ່  ຕ້ັງຄ່າ 

ເພື່ ອເຂົ ້ າຫາການຕ້ັງຄ່າອຸປະກອນ. 
 

2. ກົດໃສ່ທາງເລື ອກ Wi-Fi . 
 

3. ເປີ ດ Wi-Fi ໂດຍການກົດໃສ່ປຸ່ມ  ຢູ່ເບື ້ ອງຂວາແຈເທິງສຸດ. 
 
4. ເລື ອກເນັດເວີ ດລ້າຍສາຍໃດໜ່ຶງ 

ແລ້ວປ້ອນລະຫັດຜ່ານຂອງມັນຖ້າມີ ຄວາມຈໍ າເປັນ. 
 

ບໍ່ ເຊື່ ອຕ່ໍກັບເນັດເວີ ດລ້າຍສາຍ 

 

1. ຫາຢູ່ໃນລາຍການຊື່ ແອັບກົດໃສ່  ຕ້ັງຄ່າ 

ເພື່ ອເຂົ ້ າຫາການຕ້ັງຄ່າອຸປະກອນ. 

 

2. ກົດໃສ່ທາງເລື ອກ Wi-Fi . 

 

3. ປິ ດ Wi-Fi ໂດຍການກົດປິ ດໃສ່ປຸ່ມ  ຢູ່ເບື ້ ອງຂວາແຈເທິງສຸດ. 

 
 



ເບິ່ ງລາຍລະອ�ດດ້ານເຕັກນິ ດຂອງເນັດເວີ ດລ້າຍສາຍ 

 

1. ຫາຢູ່ໃນລາຍການຊື່ ແອັບກົດໃສ່  ຕ້ັງຄ່າ 

ເພື່ ອເຂົ ້ າຫາການຕ້ັງຄ່າອຸປະກອນ. 

 

2. ກົດໃສ່ທາງເລື ອກ Wi-Fi . 
 
3. ກົດໃສ່ເນັດເວີ ດລ້າຍສາຍທີ່ ເນັດເວີ ດເປີ ດໃຊ້ງານຢູ່ 

ເພື່ ອເບິ່ ງລາຍລະອ�ດຄວາມໄວ, ຄວາມແຮງສັນຍານ ແລະ ອີ ກຫຼາຍຢ່າງ. 
  



   
 

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 

 
 

ກະລຸນາໃຊ້ເວລາອ່ານພາກນີ ້ . 
 
 

 
 
ຄື ້ ນວິ ທະຍຸ 

 
ຫັຼກຖານຄວາມສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ (ICNIRP) 

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

ມັນຈໍ າເປັນສໍ າລັບມື ຖື ທຸກໂມເດວກ່ອນຈະວາງຂາຍໃນທ້ອງຕະ
ຫຼາດ. ການປ້ອງການສຸຂະພາບ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພສໍ າລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງແມ່ນພາກບັງຄັ
ບຕາມມາດຕະຖານ 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. 

 
  



ການປະຕິບັດລະບ�ບຂອງສະຫະພາບເອີ ຣົບ (EU) 

 
ໃນນີ ້ , ເຄື່ ອງນີ ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງຕາມຂໍ ້ ກໍານົດ ແລະ 
ລະບ�ບຕ່າງໆທີ່ ກ່�ວຂ້ອງກັບຄໍ າແນະນໍ າ 2014/53/EU. 
 
ສໍ າລັບການຢື ນຢັນຄວາມສອດຄ່ອງ, ເຂົ ້ າເບິ່ ງເວບຊ໌  
www.energizeyourdevice.com 
 
 
 
ແຈ້ງການ: ສັງເກດລະບ�ບໃນປະເທດທີ່ ຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້. 

ເຄື່ ອງນີ ້ ບາງທີ່ ອາດຈໍ າກັດໃຊ້ຢູ່ບາງປະເທດ 

ຫຼື ລັດໃນສະຫະພາບເອີ ລົບ (EU) 
 
ໝາຍເຫດ: 

 
- ເນື່ ອງຈາກໃຊ້ເອກະສານທີ່ ຄັດຕິດ, 

ໂທລະສັບຄວນເຊື່ ອມຕ່ໍສາຍ USB ເວີ ຊັນ 2.0 

ຫຼື ສູງກວ່າເທົ່ ານ້ັນ. ການເຊື່ ອມຕ່ໍທີ່ ເອີ ້ ນວ່າສາຍໄຟ USB 

ແມ່ນຫ້າມທໍາ. 
 
- ເຄື່ ອງສາກຕ້ອງຕິດຕ້ັງໃກ້ຕົວເຄື່ ອງ ແລະ 
ຕ້ອງເຂົ ້ າເຖິງງ່ າຍ. 

 
- ຫ້າມໃຊ້ໂທລະສັບໃນທີ່ ຮ້ອນ ຫຼື  ໝາວເກີນໄປ, 

ບໍ່ ຄວນເອົ າມື ຖື ໄວ້ບ່ອນທີ່ ແດດສ່ອງ ຫຼື  ບ່ອນປ�ກຊຸ່ມ. 

ອຸນຫະພູມທີ່ ເໝາະສົມສໍ າລັບອຸປະກອນມື ຖື ແມ່ນ -10℃-

55℃. 
 
- 

ເມື່ ອກໍາລັງສາກຄວນວາງມືຖື ໄວ້ບ່ອນທີ່ ມີ ອຸ່ນຫະພູມເໝາະສົມ 

ແລະ ອາກາດປອດໂປ່ງ. ແນະນໍ າໃຫ້ສາກມື ຖື ໃນອຸ່ນຫະພູມ 

5℃~25℃. ກະລຸນາໃຊ້ສາຍສາກທີ່ ມາກັບເຄື່ ອງເທົ່ ານ້ັນ. 



ໃຊ້ສາຍສາກທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງອາດເກີ ດອັນຕະລາຍ 

ແລະ ລະເມີ ດມາດຕາວ່າດ້ວຍການຮັບປະກັນໂທລະສັບ. 

 
- ຄໍ າເຕືອນ: ມີ ຄວາມສ່�ງໃນການລະເບີ ດ ຖ້າປ່�ນແບັກເຕີ ຣີ ຜິດປະເພດ. 

ຖີ ້ ມແບັກເຕີ ຣີ ຕາມຂໍ ້ ແນະນໍ າ 
 
- 
ການໃຊ້ສ�ງທີ່ ມີ ຄວາມກົດດັນເກີ ນຄວາມກົດດັນຈາກສະເບົ ້ າ 

ແລະ ຫູຟັງສາມາດເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຫູ. 

 
ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພີ່ ມເຕີມທ່ານສາມາດເຂົ ້ 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 
ຕໍາແໜ່ງໂທລະສັບໃຫ້ຫ່າງອອກໄປຈາກຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຢ່າ
ງນ້ອຍ 1.5ຊມ.    

  



ພວກເຮົ າ, AVENIR TELECOM, 
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANCE) 

ດ່ັງນ້ັນປະກາດວ່າ: 
 

ENERGIZER :ສັງລວມມາດຕະຖານແລະຂໍ ້ ກໍານົດຂອງຄໍ າແນະນໍ າ 
ໃບຢ້ັງຢື ນມາດຕະຖານການປະຕິບັດຕາມທີ່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາທີ  IV ຂອງຂໍ ້ ແນະນໍ າ 
2014/53 / EU ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງອົງການດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ : 
 

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 

 

ຂໍ ້ ຄວາມເຕັມຂອງໃບຢ້ັງຢື ນການສອດຄ່ອງຂອງອຸປະກອນທີ່ ມີ ຢູ່ຕາມຄໍ າຮ້ອງຂໍ ໂດຍທາງ
ອີ ເມລ໌ ທີ່ ຢູ່ຕ່ໍໄປນີ ້ : AVENIR TELECOM - 208, Boulevard de Plombières, 13581 
Marseille Cedex 20, France. 
 
 
 
2017/09/07  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 

(Date)  (Name and signature of authorized person) 
 

SAR ສູງສຸດສໍ າລັບຮູບແບບແລະເງື່ ອນໄຂທີ່ ມັນຖື ກບັນທຶກໄວ້: 

GSM 900 0.632 W/kg 10g ຫົວSAR | 1.049 W/kg 10g ຮ່າງກາຍ SAR 

DCS 1800 0.233 W/kg 10g ຫົວSAR | 0.542 W/kg 10g ຮ່າງກາຍ SAR 

WCDMA 900 0.315 W/kg 10g ຫົວsAR | 0.509 W/kg 10g ຮ່າງກາຍ SAR 

WCDMA 2100 0.737 W/kg 10g ຫົວSAR | 1.434 W/kg 10g ຮ່າງກາຍ SAR 
 

ໃນໄລຍະການນໍ າໃຊ້, ມູນຄ່າ SAR 

 ຕົວຈິ ງສໍ າລັບອຸປະກອນນີ ້ ແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວພາຍໃຕ້ເງື່ ອນໄຂທີ່ ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິ ງ. ນີ ້ ແມ່ນຍ້ອນວ່າ, 

ສໍ າລັບຈຸດປະສົງຂອງລະບົບປະສິ ດທິ ພາບແລະເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນການແຊກແຊງໃນເຄື ອຂ່າຍພະລັງງານປະຕິບັດກາ
ນຂອງອຸປະກອນມືຖື ຂອງທ່ານຖື ກຫຸຼດລົງໂດຍອັດຕະໂນມັດເມ່ືອບໍ່ ຕ້ອງການພະລັງງານເຕັມສໍ າລັບການໂທ. 

ການຫຸຼດລົງຂອງຜົນຜະລິ ດພະລັງງານຂອງອຸປະກອນ, ການຫຸຼດລົງມູນຄ່າ SAR ຂອງຕົນ. 

  

 

 

 
ໃບຢ້ັງຢື ນການປະຕິບັດ 

ENERGY S500E 



 


