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Thank you for choosing Redmi Note 11S 5G

Long press the power button to turn on the device. 
Follow the on-screen instructions to configure the device. 
For more information, visit our official website:  
www.mi.com/global/service/userguide

MIUI
Redmi Note 11S 5G comes pre-installed with MIUI, our customized Android-
based OS which provides frequent updates and user-friendly features based 
on suggestions from over 200 million active users worldwide. For more 
information, please visit en.miui.com

SIM Card Tray:

Nano-SIM

Nano-SIM

Nano-SIM

Micro SD

About Dual SIM:
• Supports Dual SIM cards with no carrier restrictions, dual 5G ①
• Supports Dual Nano-SIM card slots, either card can be set as the primary 

card
• Supports Dual SIM 5G/4G/3G/2G
• Supports Dual SIM VoLTE ②  

Note ①: 5G connection depends on country, carrier, and user environment.
Note ②: VoLTE depends on carrier’s network and related service deployment 

• Please do not insert non-standard SIM cards into the SIM card slot. They 
may damage the SIM card slot.

• WARNING: Do not disassemble this device.



WEEE
Special precautions must be taken to safely dispose of this 
product. This marking indicates that this product may not be 
discarded with other household waste in the EU. 
To prevent harm to the environment or human health from 
inappropriate waste disposal, and to promote sustainable reuse of 

material resources, please recycle responsibly. 
To safely recycle your device, please use return and collection systems or 
contact the retailer where the device was originally purchased.

To view our Environmental Declaration, please refer to the following link:
www.mi.com/en/about/environment

CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO INSTRUCTIONS.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume 
levels for long periods.
Additional safety information and precautions can be accessed at 
the following link: www.mi.com/en/certification

Important Safety Information
Read all safety information below before using your device:
• Use of unauthorized cables, power adapters, or batteries can cause fire, 

explosion, or pose other risks.
• Use only authorized accessories which are compatible with your device.
• This device’s operating temperature range is 0°C to 40°C. Using this 

device in an environment outside of this temperature range may damage 
the device. 

• If your device is provided with a built-in battery, to avoid damaging the 
battery or the device, do not attempt to replace the battery yourself.

• Charge this device only with the included or authorized cable and power 
adapter. Using other adapters may cause fire, electric shock, and damage 
the device and the adapter.

• After charging is complete, disconnect the adapter from both the device 
and the power outlet. Do not charge the device for more than 12 hours.

• The battery must be recycled or disposed of separately from household 
waste. Mishandling the battery may cause fire or explosion. Dispose of 
or recycle the device, its battery, and accessories according to your local 
regulations.

• Do not disassemble, hit, crush, or burn the battery. If the battery appears 
deformed or damaged, stop using it immediately.

 - Do not short circuit the battery, as this may cause overheating, burns, 
or other injury.

 - Do not place the battery in a high-temperature environment. 
 - Overheating may cause explosion.
 - Do not disassemble, hit, or crush the battery, as this may cause the 

battery to leak, overheat, or explode.
 - Do not burn the battery, as this may cause fire or explosion.
 - If the battery appears deformed or damaged, stop using it immediately.

• User shall not remove or alter the battery. Removal or repair of the battery 
shall only be done by an authorized repair center of the manufacturer.

• Keep your device dry.



• Do not try to repair the device yourself. If any part of the device does not 
work properly, contact Mi customer support or bring your device to an 
authorized repair center.

• Connect other devices according to their instruction manuals. Do not 
connect incompatible devices to this device.

• For AC/DC adapters, the socket-outlet shall be installed near the 
equipment and shall be easily accessible.

Safety Precautions

• Observe all applicable laws and rules restricting use of mobile phones in 
specific situations and environments.

• Do not use your phone at petrol stations or in any explosive atmosphere or 
potentially explosive environment, including fueling areas, below decks on 
boats, fuel or chemical transfer or storage facilities, or areas where the air 
may contain chemicals or particles such as grain, dust, or metal powders. 
Obey all posted signs to turn off wireless devices such as your phone or 
other radio equipment. Turn off your mobile phone or wireless device 
when in a blasting area or in areas requiring “two-way radios” or “electronic 
devices” to be turned off to prevent potential hazards.

• Do not use your phone in hospital operating rooms, emergency rooms, 
or intensive care units. Always comply with all rules and regulations 
of hospitals and health centers. If you have a medical device, please 
consult your doctor and the device manufacturer to determine whether 
your phone may interfere with the device’s operation. To avoid potential 
interference with a pacemaker, always maintain a minimum distance of 
15 cm between your mobile phone and the pacemaker. This can be done 
by using your phone on the ear opposite to your pacemaker and not 
carrying your phone in a breast pocket. To avoid interference with medical 
equipment, do not use your phone near hearing aids, cochlear implants, or 
other similar devices.

• Observe all aircraft safety regulations and turn off your phone on board 
aircraft when required.

• When driving a vehicle, use your phone in accordance with relevant traffic 
laws and regulations.

• To avoid being struck by lightning, do not use your phone outdoors during 
thunderstorms.

• Do not use your phone to make calls while it is charging.
• Do not use your phone in places with high humidity, such as bathrooms. 

Doing so may result in electric shock, injury, fire, and charger damage

Security Statement

Please update your phone’s operating system using the built-in software 
update feature, or visit any of our authorized service outlets. Updating 
software through other means may damage the device or result in data loss, 
security issues, and other risks.

EU Regulations

RED Declaration of Conformity 

Xiaomi Communications Co., Ltd. hereby declares that this GSM / GPRS / 
EDGE / UMTS / LTE / 5G NR Digital Mobile Phone with Bluetooth and Wi-Fi  



22031116BG is in compliance with the essential requirements and other 
relevant provisions of the RE Directive 2014/53/EU. The full text of the EU 
declaration of conformity is available at the following internet address: 
www.mi.com/en/certification 

RF Exposure Information (SAR)

This device is in compliance with Specific Absorption Rate (SAR) limits for 
general population/uncontrolled exposure (Localized 10-gram SAR for head 
and trunk, limit: 2.0W/kg) specified in Council Recommendation 1999/519/EC, 
ICNIRP Guidelines, and RED (Directive 2014/53/EU).

During SAR testing, this device was set to transmit at its highest certified 
power level in all tested frequency bands and placed in positions that 
simulate RF exposure during use against the head with no separation and 
near the body with a separation of 5 mm. 

SAR compliance for body operation is based on a separation distance of 5 mm 
between the unit and the human body. This device should be carried at least 
5 mm away from the body to ensure RF exposure level is compliant or lower 
than the reported level. When attaching the device near the body, a belt clip 
or holster should be used which does not contain metallic components and 
allows a separation of at least 5 mm to be maintained between the device 
and the body. RF exposure compliance was not tested or certified with any 
accessory containing metal worn on the body, and use of such an accessory 
should be avoided.

Certification Information (Highest SAR)

This radio communication equipment has the specific absorption rate (SAR) 
of 0.596 W/kg as related to the equipment, which is in compliance with the 
Safety Standard for the Use of Radio communication Equipment on Human 
Health announced by the National Telecommunications Commission.

Legal Information

This device may be operated in all member states of the EU.
Observe national and local regulations where the device is used. 
This device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 
5350 MHz frequency range in the following countries:

AT BE BG HR CY CZ DK

EE FI FR DE EL HU IE

IT LV LT LU MT NL PL

PT RO SK SI ES SE UK(NI)

IS LI NO CH TR

Restrictions in the 2.4 GHz band:
Norway: This subsection does not apply for the geographical area within a 
radius of 20 km from the centre of Ny-Ålesund.

Ensure the power adapter used meets the requirements of Clause 6.4.5 in 
IEC/EN 62368-1 and has been tested and approved according to national or 
local standards.



Frequency Bands and Power

This mobile phone offers the following frequency bands in EU areas only and 
maximum radio-frequency power:
GSM 900: 35.5 dBm
GSM 1800: 32.5 dBm
WCDMA band 1/8: 25.7 dBm
LTE band 1/3/7/8/20/28/38/40/41: 25.7 dBm
5G NR band n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40: 26 dBm, 
5G NR band n41/n77/n78: 29 dBm
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 
5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm
NFC: 13.56 MHz < 42 dBuA/m at 10m

FCC Regulations

This mobile phone complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any interference  received, 
including interference that may cause undesired operation.
This mobile phone has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. 
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, 
if not installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures: 
 - Reorient or relocate the receiving antenna. 
 - Increase the separation between the equipment and receiver. 
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 

which the receiver is connected. 
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

RF Exposure Information (SAR)

This device meets the government’s requirements for exposure to radio 
waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission 
limits for exposure to radio frequency (RF) energy. The exposure standard 
for wireless devices employs a unit of measurement  known as Specific 
Absorption Rate, or SAR.
The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/Kg. For body-worn operation, this device 
has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an 
accessory that contains no metal and positions the device a minimum of  
1.5 cm from the body. RF exposure compliance with any body-worn accessory 
that contains metal was not tested and certified, and use of such body-worn 
accessory should be avoided. Any accessory used with this device for 
body-worn operation must keep the device a minimum of 1.5 cm away from 
the body. 



Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufacturer postal address:  
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road,  
Haidian District, Beijing, China, 100085
Brand: Redmi Model: 22031116BG
© Xiaomi Inc. All rights reserved.

FCC Note

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the 
Class B FCC limits.

E-label

This device has an electronic label for certification information. 
To access it, please go to Settings > About phone > Certification, or open 
Settings and type “Certification” into the search bar

Model: 22031116BG
2203 indicates that this product will be launched after 202203.

NBTC

The telecommunication equipment and this device conform to the 
requirements of NBTC.

Disclaimer

This user guide is published by Xiaomi or its local affiliated company. 
Improvements and changes to this user guide necessitated by typographical 
errors, inaccuracies of current information, or improvements to programs 
and/or equipment, may be made by Xiaomi at any time and without notice. 
Such changes will, however, be incorporated into new online editions of the 
user guide (please see details at www.mi.com/global/service/userguide). All 
illustrations are for illustration purposes only and may not accurately depict 
the actual device.
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คู่่�มืือเริ่่�มืต้้นใช้้งานฉบัับัย่�อ



ปุ่มืปริ่ับั 
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ปุ่มืเปิด/ 
ปิดเคู่ริ่ื�อง
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ขอขอบคุุณที่่�เลืือกใช้้ Redmi Note 11S 5G
กดปุ่มืเปิด/ปิดเคู่ริ่ื�องคู่้างไว้้เพื�อเปิดอุปกริ่ณ์์ 
ทำต้ามืคู่ำแนะนำบันหน้าจอเพื�อกำหนดคู่�าอุปกริ่ณ์์ 
สำหริ่ับัข้้อมื่ลเพ่�มืเต้่มื โปริ่ดไปที�เว้็บัไซต้์ทางการิ่ข้องเริ่า:  
www.mi.com/global/service/userguide

MIUI
Redmi Note 11S 5G มืาพริ่้อมืกับั MIUIต้่ดต้ั�งไว้้ล�ว้งหน้า ริ่ะบับัปฏิ่บััต้่การิ่จาก Android  
ที�ปริ่ับัแต้�งมืาโดย่เฉพาะข้องเริ่าจะให้การิ่อัปเดต้เป็นริ่ะย่ะและคูุ่ณ์สมืบััต้่ต้�างๆ ที�ใช้้งานง�าย่ 
ต้ามืคู่ำแนะนำจากผู้่้ใช้้มืากกว้�า 200 ล้านคู่นทั�ว้โลก สำหริ่ับัข้้อมื่ลเพ่�มืเต้่มื  
โปริ่ดไปที� en.miui.com

ถาดซิิมการ์์ด:

เก่�ยวกับซิิมคุ่�:
•  ริ่องริ่ับัซ่มืการิ่์ดคู่่�โดย่ไมื�จำกัดผู้่้ให้บัริ่่การิ่ และ 5G ① สองซ่มื
• ริ่องริ่ับัช้�องใส�นาโนซ่มืคู่่� และสามืาริ่ถต้ั�งคู่�าให้ซ่มืใดซ่มืหน่�งเป็นซ่มืหลักได้
• ริ่องริ่ับั 5G/4G/3G/2G สองซ่มื
• ริ่องริ่ับั VoLTE ② สองซ่มื  

หมืาย่เหตุ้ ①: การิ่เช้ื�อมืต้�อ 5G ข้่�นอย่่�กับัปริ่ะเทศ ผู้่้ให้บัริ่่การิ่ และสภาพแว้ดล้อมืข้องผู้่้ใช้้
หมืาย่เหตุ้ ②: VoLTE ข้่�นอย่่�กับัเคู่ริ่ือข้�าย่ข้องผู้่้ให้บัริ่่การิ่และการิ่ใช้้บัริ่่การิ่ที�เกี�ย่ว้ข้้อง

• โปริ่ดอย่�าใส�ซ่มืการิ่์ดที�ไมื�ใช้�แบับัมืาต้ริ่ฐานลงในช้�องใส�ซ่มืการิ่์ด เพริ่าะอาจทำให้ 
ช้�องใส�ซ่มืการิ่์ดเสีย่หาย่ได้

• คุำเตืือน: อย่�าถอดแย่กอุปกริ่ณ์์นี�

WEEE
 ต้้องปฏิ่บััต้่ต้ามืข้้อคู่ว้ริ่ริ่ะว้ังพ่เศษเพื�อท่�งทำลาย่ผู้ล่ต้ภัณ์ฑ์์นี�อย่�างปลอดภัย่  
เคู่ริ่ื�องหมืาย่นี�บั�งช้ี�ว้�าผู้ล่ต้ภัณ์ฑ์์นี�ไมื�สามืาริ่ถนำไปท่�งริ่ว้มืกับัข้ย่ะในคู่ริ่ัว้เริ่ือน 
ช้น่ดอื�นๆ ในสหภาพยุ่โริ่ปได้ 
เพื�อเป็นการิ่ป้องกันอันต้ริ่าย่ที�อาจเก่ดข้่�นได้กับัส่�งแว้ดล้อมืหริ่ือสุข้ภาพมืนุษย่์  
และเพื�อสนับัสนุนการิ่นำทริ่ัพย่ากริ่ว้ัสดุกลับัมืาใช้้ใหมื�อย่�างย่ั�งย่ืน โปริ่ดริ่ีไซเคู่่ล 

อย่�างมืีคู่ว้ามืริ่ับัผู้่ดช้อบั ในการิ่ริ่ีไซเคู่่ลอุปกริ่ณ์์ข้องคูุ่ณ์อย่�างปลอดภัย่ โปริ่ดใช้้ริ่ะบับัส�งคู่ืน 
และเก็บัริ่ว้บัริ่ว้มื หริ่ือต้่ดต้�อผู้่้จำหน�าย่ที�คูุ่ณ์ซื�ออุปกริ่ณ์์นั�นมืา
หากต้้องการิ่ด่คู่ำปริ่ะกาศด้านส่�งแว้ดล้อมื โปริ่ดไปที�ล่งก์ต้�อไปนี�:  
www.mi.com/en/about/environment

ข้อคุวร์ร์ะวัง
หากใส�แบัต้เต้อริ่ี�ผู้่ดปริ่ะเภท อาจทำให้เก่ดการิ่ริ่ะเบั่ดได้



คู่ว้ริ่ปฏิ่บััต้่ต้ามืคู่ำแนะนำในการิ่ท่�งทำลาย่แบัต้เต้อริ่ี�ที�ใช้้แล้ว้
 เพื�อป้องกันอันต้ริ่าย่ต้�อการิ่ได้ย่่นที�อาจเก่ดข้่�น อย่�าริ่ับัฟัังริ่ะดับัเสีย่งที�ดังมืาก 

เป็นเว้ลานาน
สามืาริ่ถเข้้าถ่งข้้อมื่ลคู่ว้ามืปลอดภัย่และข้้อคู่ว้ริ่ริ่ะว้ังเพ่�มืเต้่มืได้ที�ล่งก์ต้�อไปนี�:  

www.mi.com/en/certification

ข้อม่ลืคุวามปลือดภััยที่่�สำคุัญ
อ�านข้้อมื่ลคู่ว้ามืปลอดภัย่ทั�งหมืดที�ด้านล�างนี�ก�อนใช้้อุปกริ่ณ์์ข้องคูุ่ณ์:
• การิ่ใช้้สาย่ อะแดปเต้อริ่์ไฟั หริ่ือแบัต้เต้อริ่ี�ที�ไมื�ได้ริ่ับัอนุญาต้อาจทำให้เก่ดไฟัไหมื้  

การิ่ริ่ะเบั่ด หริ่ือเสี�ย่งต้�ออันต้ริ่าย่อื�นๆ ได้
• ใช้้เฉพาะอุปกริ่ณ์์เสริ่่มืที�ได้ริ่ับัอนุญาต้ซ่�งสามืาริ่ถใช้้ริ่�ว้มืกับัอุปกริ่ณ์์ข้องคูุ่ณ์ได้เท�านั�น
• ช้�ว้งอุณ์หภ่มื่ในการิ่ทำงานข้องอุปกริ่ณ์์นี�คู่ือ 0°C ถ่ง 40°C การิ่ใช้้อุปกริ่ณ์์นี� 

ในสภาพแว้ดล้อมืที�อย่่�นอกช้�ว้งอุณ์หภ่มื่นี�อาจทำให้อุปกริ่ณ์์เสีย่หาย่ได้ 
• หากอุปกริ่ณ์์ข้องคูุ่ณ์มืาพริ่้อมืกับัแบัต้เต้อริ่ี�ในต้ัว้ อย่�าพย่าย่ามืเปลี�ย่นแบัต้เต้อริ่ี�เอง 

เพื�อหลีกเลี�ย่งคู่ว้ามืเสีย่หาย่ที�อาจเก่ดข้่�นกับัแบัต้เต้อริ่ี�หริ่ืออุปกริ่ณ์์
• ช้าริ่์จอุปกริ่ณ์์นี�ด้ว้ย่สาย่และอะแดปเต้อริ่์ไฟัที�ให้มืาหริ่ือที�ได้ริ่ับัอนุญาต้เท�านั�น การิ่ใช้ ้

อะแดปเต้อริ่์อื�นอาจทำให้เก่ดไฟัไหมื้ ไฟัฟั้าช้็อต้ และทำให้อุปกริ่ณ์์และอะแดปเต้อริ่ ์
เสีย่หาย่

• หลังจากช้าริ่์จเสริ่็จแล้ว้ ให้ถอดอะแดปเต้อริ่์ออกจากอุปกริ่ณ์์และปลั�กไฟั ห้ามืช้าริ่์จ 
อุปกริ่ณ์์นานเก่น 12 ช้ั�ว้โมืง

• แบัต้เต้อริ่ี�ต้้องถ่กริ่ีไซเคู่่ลหริ่ือท่�งแย่กจากข้ย่ะในคู่ริ่ัว้เริ่ือน การิ่ใช้้งานแบัต้เต้อริ่ี� 
อย่�างไมื�ถ่กต้้องอาจทำให้เก่ดไฟัไหมื้หริ่ือการิ่ริ่ะเบั่ดได้ ท่�งหริ่ือริ่ีไซเคู่่ลอุปกริ่ณ์์ แบัต้เต้อริ่ี�  
และอุปกริ่ณ์์เสริ่่มืต้ามืข้้อบัังคู่ับัในพื�นที�ข้องคูุ่ณ์

• ห้ามืถอดแย่ก ทุบั บัดทำลาย่ หริ่ือเผู้าแบัต้เต้อริ่ี� หากแบัต้เต้อริ่ี�เสีย่ริ่่ปหริ่ือเสีย่หาย่  
ให้หยุ่ดใช้้งานทันที

 - อย่�าลัดว้งจริ่แบัต้เต้อริ่ี� เพริ่าะอาจทำให้แบัต้เต้อริ่ี�ริ่้อนเก่นไป ไหมื้ หริ่ือ 
เก่ดการิ่บัาดเจ็บัอื�นๆ ได้

 - ห้ามืว้างแบัต้เต้อริ่ี�ในที�ที�มืีอุณ์หภ่มื่ส่ง 
 - คู่ว้ามืริ่้อนที�มืากเก่นไปอาจทำให้เก่ดการิ่ริ่ะเบั่ดได้
 - ห้ามืถอดแย่ก ทุบั หริ่ือบัดทำลาย่แบัต้เต้อริ่ี� เพริ่าะอาจทำให้แบัต้เต้อริ่ี�ริ่ั�ว้ซ่มื  
ริ่้อนเก่นไป หริ่ือริ่ะเบั่ดได้

 - อย่�าเผู้าแบัต้เต้อริ่ี� เพริ่าะอาจทำให้เก่ดไฟัไหมื้หริ่ือริ่ะเบั่ดได้
 - หากแบัต้เต้อริ่ี�เสีย่ริ่่ปหริ่ือเสีย่หาย่ ให้หยุ่ดใช้้งานทันที

• ผู้่้ใช้้จะต้้องไมื�ถอดหริ่ือดัดแปลงแบัต้เต้อริ่ี� การิ่ถอดหริ่ือซ�อมืแซมืแบัต้เต้อริ่ี�ต้้องดำเน่นการิ่ 
โดย่ศ่นย่์ซ�อมืที�ได้ริ่ับัการิ่ริ่ับัริ่องจากผู้่้ผู้ล่ต้เท�านั�น

• เก็บัอุปกริ่ณ์์ข้องคูุ่ณ์ไว้้ในที�แห้ง
• อย่�าพย่าย่ามืซ�อมืแซมือุปกริ่ณ์์ด้ว้ย่ต้ัว้เอง หากส�ว้นใดส�ว้นหน่�งข้องอุปกริ่ณ์์ทำงาน 

ไมื�ถ่กต้้อง โปริ่ดต้่ดต้�อฝ่่าย่บัริ่่การิ่ล่กคู่้าข้อง Mi หริ่ือนำอุปกริ่ณ์์ข้องคูุ่ณ์ไปย่ังศ่นย่์ซ�อมื 
ที�ได้ริ่ับัการิ่ริ่ับัริ่อง

• เช้ื�อมืต้�ออุปกริ่ณ์์อื�นๆ ต้ามืคู่่�มืือการิ่ใช้้งาน ห้ามืเช้ื�อมืต้�ออุปกริ่ณ์์ที�เข้้ากันไมื�ได้กับัอุปกริ่ณ์์นี�
• สำหริ่ับัอะแดปเต้อริ่์แปลงไฟั AC/DC จะต้้องมืีเต้้าริ่ับัต้่ดต้ั�งอย่่�ใกล้กับัอุปกริ่ณ์์และ 

เข้้าถ่งได้ง�าย่

 ข้อคุวร์ร์ะวังด้านคุวามปลือดภััย
• ปฏิ่บััต้่ต้ามืกฎหมืาย่และกฎเกณ์ฑ์์ทั�งหมืดที�บัังคู่ับัใช้้ในการิ่จำกัดการิ่ใช้้โทริ่ศัพท์มืือถือ 

ในบัางสถานการิ่ณ์์และสภาพแว้ดล้อมื
• ห้ามืใช้้โทริ่ศัพท์ข้องคูุ่ณ์ในปั�มืน�ำมืันหริ่ือในบัริ่ริ่ย่ากาศที�จุดต้่ดไฟัได้ หริ่ือสภาพแว้ดล้อมื 

ที�อาจเก่ดการิ่ริ่ะเบั่ด ริ่ว้มืถ่งพื�นที�การิ่เต้่มืน�ำมืันเช้ื�อเพล่ง บัริ่่เว้ณ์ใต้้ท้องเริ่ือ การิ่ถ�าย่เท 
เช้ื�อเพล่งหริ่ือสาริ่เคู่มืีหริ่ือสถานที�จัดเก็บั หริ่ือพื�นที�ที�อากาศอาจมืีส�ว้นผู้สมืข้องสาริ่เคู่มื ี
หริ่ืออนุภาคู่เล็กๆ เช้�น เมืล็ดพืช้ ฝุ่่น หริ่ือผู้งโลหะ ปฏิ่บััต้่ต้ามืป้าย่ที�เต้ือนให้ปิดอุปกริ่ณ์์ 



ไริ่้สาย่ทั�งหมืด เช้�น โทริ่ศัพท์หริ่ืออุปกริ่ณ์์ว้่ทยุ่อื�นๆ ปิดโทริ่ศัพท์มืือถือหริ่ืออุปกริ่ณ์์ไริ่้สาย่ 
เมืื�ออย่่�ในพื�นที�ริ่ะเบั่ดหริ่ือในพื�นที�ที�ต้้องปิด “ว้่ทยุ่ต้่ดต้�อ” หริ่ือ “อุปกริ่ณ์์อ่เล็กทริ่อน่กส์”  
เพื�อป้องกันอันต้ริ่าย่ที�อาจเก่ดข้่�น

• ห้ามืใช้้โทริ่ศัพท์ในห้องผู้�าต้ัด ห้องฉุกเฉ่น หริ่ือหน�ว้ย่ด่แลผู้่้ป่ว้ย่หนักในโริ่งพย่าบัาล  
ปฏิ่บััต้่ต้ามืกฎและข้้อบัังคู่ับัทั�งหมืดข้องโริ่งพย่าบัาลและศ่นย่์สุข้ภาพเสมือ หากคูุ่ณ์มื ี
อุปกริ่ณ์์ทางการิ่แพทย่์ โปริ่ดปริ่่กษาแพทย่์ข้องคูุ่ณ์และผู้่้ผู้ล่ต้อุปกริ่ณ์์เพื�อพ่จาริ่ณ์าว้�า 
โทริ่ศัพท์ข้องคูุ่ณ์ริ่บักว้นการิ่ทำงานข้องอุปกริ่ณ์์ดังกล�าว้หริ่ือไมื� เพื�อหลีกเลี�ย่งการิ่ริ่บักว้น 
การิ่ทำงานที�อาจเก่ดข้่�นกับัเคู่ริ่ื�องกริ่ะตุ้้นหัว้ใจข้องคูุ่ณ์ ให้ริ่ักษาริ่ะย่ะห�างริ่ะหว้�าง 
โทริ่ศัพท์มืือถือและเคู่ริ่ื�องกริ่ะตุ้้นหัว้ใจอย่�างน้อย่ 15 ซมื. ซ่�งสามืาริ่ถทำได้โดย่การิ่ใช้ ้
โทริ่ศัพท์แนบักับัห่ด้านต้ริ่งข้้ามืกับัเคู่ริ่ื�องกริ่ะตุ้้นหัว้ใจข้องคูุ่ณ์ และอย่�าใส�โทริ่ศัพท ์
ไว้้ในกริ่ะเป๋าเสื�อ เพื�อหลีกเลี�ย่งการิ่ริ่บักว้นการิ่ทำงานข้องอุปกริ่ณ์์ทางการิ่แพทย่์  
อย่�าใช้้โทริ่ศัพท์ใกล้กับัเคู่ริ่ื�องช้�ว้ย่ฟััง ปริ่ะสาทห่เทีย่มื หริ่ืออุปกริ่ณ์์อื�นๆ ที�คู่ล้าย่กัน

• ปฏิ่บััต้่ต้ามืกฎริ่ะเบัีย่บัด้านคู่ว้ามืปลอดภัย่ข้องเคู่ริ่ื�องบั่นทั�งหมืด และปิดโทริ่ศัพท์ข้องคูุ่ณ์ 
บันเคู่ริ่ื�องบั่นเมืื�อจำเป็น

• ข้ณ์ะข้ับัริ่ถ ให้ใช้้โทริ่ศัพท์ข้องคูุ่ณ์ต้ามืกฎหมืาย่และกฎริ่ะเบัีย่บัการิ่จริ่าจริ่ที�เกี�ย่ว้ข้้อง
• เพื�อหลีกเลี�ย่งการิ่ถ่กฟั้าผู้�า อย่�าใช้้โทริ่ศัพท์ข้องคูุ่ณ์ในที�กลางแจ้งริ่ะหว้�างที�มืีพายุ่ฝ่น 

ฟั้าคู่ะนอง
• อย่�าใช้้โทริ่ศัพท์ข้องคูุ่ณ์เพื�อโทริ่ออกข้ณ์ะกำลังช้าริ่์จ
• ห้ามืใช้้โทริ่ศัพท์ในสถานที�ที�มืีคู่ว้ามืช้ื�นส่ง เช้�น ห้องน�ำ การิ่กริ่ะทำดังกล�าว้อาจทำให ้

เก่ดไฟัฟั้าช้็อต้ การิ่บัาดเจ็บั เพล่งไหมื้ และที�ช้าริ่์จได้ริ่ับัคู่ว้ามืเสีย่หาย่

คุำช้่�แจงด้านคุวามปลือดภััย
โปริ่ดอัปเดต้ริ่ะบับัปฏิ่บััต้่การิ่ข้องโทริ่ศัพท์ข้องคูุ่ณ์โดย่ใช้้คูุ่ณ์สมืบััต้่การิ่อัปเดต้ซอฟัต้์แว้ริ่ ์
ในเคู่ริ่ื�อง หริ่ือไปที�ริ่้านที�ให้บัริ่่การิ่ที�ได้ริ่ับัการิ่ริ่ับัริ่อง การิ่อัปเดต้ซอฟัต้์แว้ริ่์ด้ว้ย่ว้่ธีีอื�นอาจทำให ้
อุปกริ่ณ์์เสีย่หาย่หริ่ือทำให้ข้้อมื่ลส่ญหาย่ มืีปัญหาด้านคู่ว้ามืปลอดภัย่ และคู่ว้ามืเสี�ย่งอื�นๆ

ข้อบังคุับของสหภัาพยุโร์ป
ปร์ะกาศคุวามสอดคุลื้องตืามมาตืร์ฐาน RED 
Xiaomi Communications Co., Ltd. ข้อปริ่ะกาศในที�นี�ว้�า โทริ่ศัพท์มืือถือริ่ะบับัด่จ่ต้อล  
GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE / 5G NR ที�มืีบัล่ท่ธีและ Wi-Fi 22031116BG ริุ่�นนี�  
สอดคู่ล้องกับัข้้อกำหนดที�จำเป็นและข้้อกำหนดที�เกี�ย่ว้ข้้องอื�นๆ ข้อง RE Directive 2014/ 
53/EU สามืาริ่ถด่ข้้อคู่ว้ามืทั�งหมืดข้องปริ่ะกาศคู่ว้ามืสอดคู่ล้องต้ามืมืาต้ริ่ฐาน EU  
ได้ต้ามืที�อย่่�เว้็บัไซต้์ต้�อไปนี�: www.mi.com/en/certification 
ข้อม่ลืการ์เปิดร์ับพลืังงานคุลืื�นวิที่ยุ (SAR)
อุปกริ่ณ์์นี�สอดคู่ล้องกับัข้ีดจำกัดอัต้ริ่าการิ่ด่ดซ่มืเฉพาะ (SAR) สำหริ่ับัปริ่ะช้ากริ่ทั�ว้ไป/ 
การิ่สัมืผู้ัสที�ไมื�มืีการิ่คู่ว้บัคูุ่มื (SAR 10 กริ่ัมืเฉพาะที� สำหริ่ับัศีริ่ษะและลำต้ัว้ จำกัด: 2.0 ว้ัต้ต้์/
กก.) ต้ามืที�กำหนดไว้้ในคู่ำแนะนำข้องคู่ณ์ะมืนต้ริ่ี 1999/519/EC แนว้ทางข้อง ICNIRP และ 
RED (คู่ำสั�ง 2014/53/EU)

ในริ่ะหว้�างการิ่ทดสอบั SAR อุปกริ่ณ์์นี�ได้ริ่ับัการิ่ต้ั�งคู่�าให้ส�งสัญญาณ์ที�ริ่ะดับัพลังงาน 
ที�ได้ริ่ับัการิ่ริ่ับัริ่องส่งสุดในทุกย่�านคู่ว้ามืถี�ที�ทดสอบั และว้างในต้ำแหน�งที�จำลองการิ่เปิดริ่ับั 
พลังงานคู่ลื�นว้่ทยุ่ริ่ะหว้�างการิ่ใช้้งานกับัศีริ่ษะโดย่ไมื�มืีการิ่แย่กและใกล้กับัริ่�างกาย่  
โดย่มืีริ่ะย่ะห�าง 5 มืมื. 
การิ่ปฏิ่บััต้่ต้ามืข้้อกำหนด SAR สำหริ่ับัการิ่ทำงานข้องอุปกริ่ณ์์ใกล้กับัริ่�างกาย่นั�นข้่�นอย่่�กับั 
ริ่ะย่ะห�าง 5 มืมื. ริ่ะหว้�างต้ัว้เคู่ริ่ื�องและริ่�างกาย่มืนุษย่์ คู่ว้ริ่ถืออุปกริ่ณ์์นี�ให้ห�างจากริ่�างกาย่ 
อย่�างน้อย่ 5 มืมื. เพื�อให้แน�ใจว้�าริ่ะดับัการิ่เปิดริ่ับัพลังงานคู่ลื�นว้่ทยุ่เป็นไปต้ามืมืาต้ริ่ฐานหริ่ือ 
ต้�ำกว้�าริ่ะดับัที�ริ่าย่งาน เมืื�อแนบัอุปกริ่ณ์์ใกล้กับัริ่�างกาย่ คู่ว้ริ่ใช้้คู่ล่ปหนีบัเข้็มืข้ัดหริ่ือซองหนัง 
ที�ไมื�มืีส�ว้นปริ่ะกอบัข้องโลหะ และริ่ักษาริ่ะย่ะห�างริ่ะหว้�างอุปกริ่ณ์์และริ่�างกาย่อย่�างน้อย่  



5 มืมื. การิ่ปฏิ่บััต้่ต้ามืข้้อกำหนดการิ่เปิดริ่ับัพลังงานคู่ลื�นว้่ทยุ่ไมื�ได้ริ่ับัการิ่ทดสอบัหริ่ือ 
ริ่ับัริ่องกับัการิ่สว้มือุปกริ่ณ์์เสริ่่มืใดๆ ที�มืีโลหะบันริ่�างกาย่ และคู่ว้ริ่หลีกเลี�ย่งการิ่ใช้้อุปกริ่ณ์์ 
เสริ่่มืดังกล�าว้
ข้อม่ลืใบร์ับร์อง (SAR ส่งสุด)
เคู่ริ่ื�องว้่ทยุ่คู่มืนาคู่มืนี�มืีอัต้ริ่าการิ่ด่ดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate -  
SAR) อันเนื�องมืาจากเคู่ริ่ื�องว้่ทยุ่คู่มืนาคู่มืเท�ากับั 0.596 W/kg ซ่�งสอดคู่ล้องต้ามืมืาต้ริ่ฐาน  
คู่ว้ามืปลอดภัย่ต้�อสุข้ภาพข้องมืนุษย่์จากการิ่ใช้้เคู่ริ่ื�องว้่ทยุ่คู่มืนาคู่มืที�คู่ณ์ะกริ่ริ่มืการิ่ก่จการิ่ 
โทริ่คู่มืนาคู่มืแห�งช้าต้่ปริ่ะกาศกำหนด
ข้อม่ลืด้านกฎหมาย
อุปกริ่ณ์์นี�สามืาริ่ถใช้้งานได้ในปริ่ะเทศสมืาช้่กทั�งหมืดข้องสหภาพยุ่โริ่ป
ปฏิ่บััต้่ต้ามืกฎข้้อบัังคู่ับัในปริ่ะเทศและพื�นที�ที�ใช้้อุปกริ่ณ์์ 
 อุปกริ่ณ์์นี�ถ่กจำกัดให้ใช้้ภาย่ในอาคู่าริ่เท�านั�นเมืื�อทำงานในช้�ว้งคู่ว้ามืถี� 5150 ถ่ง 5350 MHz 
ในปริ่ะเทศต้�อไปนี�:
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ข้้อจำกัดในย่�านคู่ว้ามืถี� 2.4 GHz:
นอริ่์เว้ย่์: ส�ว้นย่�อย่นี�ไมื�สามืาริ่ถใช้้ได้กับัพื�นที�ทางภ่มื่ศาสต้ริ่์ภาย่ในริ่ัศมืี 20 ก่โลเมืต้ริ่ 
จากศ่นย่์กลางข้อง Ny-Ålesund

ต้ริ่ว้จสอบัให้แน�ใจว้�าอะแดปเต้อริ่์ไฟัที�ใช้้เป็นไปต้ามืข้้อกำหนดข้อง Clause 6.4.5 ใน IEC/EN  
62368-1 และได้ริ่ับัการิ่ทดสอบัและอนุมืัต้่ต้ามืมืาต้ริ่ฐานริ่ะดับัปริ่ะเทศหริ่ือท้องถ่�น
ย�านคุวามถ่�แลืะพลืังงาน
โทริ่ศัพท์มืือถือนี�มืีคู่ลื�นคู่ว้ามืถี�ต้�อไปนี�ในพื�นที�สหภาพยุ่โริ่ปเท�านั�น และมืีการิ่ใช้้พลังงาน 
คู่ลื�นคู่ว้ามืถี�ว้่ทยุ่ส่งสุด:
GSM 900: 35.5 dBm
GSM 1800: 32.5 dBm
WCDMA Band 1/8: 25.7 dBm
LTE Band 1/3/7/8/20/28/38/40/41: 25.7 dBm 
5G NR Band n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40: 26 dBm, 
5G NR Band n41/n77/n78: 29 dBm
บัล่ท่ธี: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz Band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 ถ่ง 5250MHz: 23 dBm, 5250 ถ่ง 5350 MHz: 20 dBm, 5470 ถ่ง 
5725 MHz: 20 dBm, 5725 ถ่ง 5850 MHz: 14 dBm
NFC: 13.56 MHz < 42 dBuA/m ที� 10 มื. 

 ข้อบังคุับของ FCC
โทริ่ศัพท์มืือถือเคู่ริ่ื�องนี�เป็นไปต้ามื Part 15 ข้อง FCC Rules การิ่ทำงานอย่่�ภาย่ใต้้สองสภาว้ะ 
ต้�อไปนี�: (1) อุปกริ่ณ์์นี�ไมื�สามืาริ่ถก�อให้เก่ดการิ่แทริ่กแซงที�เป็นอันต้ริ่าย่ได้ และ (2) อุปกริ่ณ์์นี� 
ต้้องย่อมืริ่ับัการิ่แทริ่กแซงใดก็ต้ามืที� ได้ริ่ับั ซ่�งริ่ว้มืถ่งการิ่แทริ่กแซงที�อาจก�อให้เก่ดการิ่ทำงาน 
ที�ไมื�พ่งปริ่ะสงคู่์



โทริ่ศัพท์มืือถือเคู่ริ่ื�องนี�ผู้�านการิ่ทดสอบัและพ่ส่จน์แล้ว้ว้�าเป็นไปต้ามืข้้อจำกัดสำหริ่ับัอุปกริ่ณ์์ 
ด่จ่ต้อล Class B ต้ามื Part 15 ข้อง FCC Rules 
ข้้อจำกัดเหล�านี�ออกแบับัมืาเพื�อให้การิ่คูุ่้มืคู่ริ่องที�สมืเหตุ้สมืผู้ลต้�อการิ่แทริ่กแซงที�เป็นอันต้ริ่าย่ 
ในการิ่ต้่ดต้ั�งในที�อย่่�อาศัย่ 
อุปกริ่ณ์์นี�สริ่้าง ใช้้ และสามืาริ่ถแผู้�พลังงานคู่ว้ามืถี�ว้่ทยุ่ได้ และอาจก�อให้เก่ดการิ่แทริ่กแซง 
ที�เป็นอันต้ริ่าย่ต้�อการิ่สื�อสาริ่ทางว้่ทยุ่ได้หากไมื�ได้ต้่ดต้ั�งและใช้้งานต้ามืคู่ำแนะนำ 
อย่�างไริ่ก็ต้ามื ย่ังไมื�สามืาริ่ถริ่ับัปริ่ะกันได้ว้�าการิ่แทริ่กแซงนั�นจะไมื�เก่ดข้่�นในการิ่ต้่ดต้ั�งที� 
ไมื�ปกต้่ หากอุปกริ่ณ์์นี�ก�อให้เก่ดการิ่แทริ่กแซงที�เป็นอันต้ริ่าย่ต้�อการิ่ริ่ับัสัญญาณ์ว้่ทยุ่และ 
โทริ่ทัศน์ ซ่�งสามืาริ่ถต้ริ่ว้จสอบัได้โดย่การิ่เปิดหริ่ือปิดอุปกริ่ณ์์ เริ่าข้อแนะนำให้ผู้่้ใช้้ลองแก้ไข้ 
การิ่แทริ่กแซงโดย่เลือกใช้้ต้ั�งแต้�หน่�งว้่ธีีข้่�นไปจากว้่ธีีต้�อไปนี�: 
 - จัดแนว้หริ่ือเปลี�ย่นต้ำแหน�งข้องเสาอากาศริ่ับัสัญญาณ์ 
 - เพ่�มืริ่ะย่ะห�างริ่ะหว้�างอุปกริ่ณ์์และต้ัว้ริ่ับัสัญญาณ์ 
 - เช้ื�อมืต้�ออุปกริ่ณ์์กับัเต้้าริ่ับับันว้งจริ่ไฟัฟั้าอื�นที�ไมื�มืีต้ัว้ริ่ับัสัญญาณ์เช้ื�อมืต้�ออย่่� 
 - ปริ่่กษากับัต้ัว้แทนจำหน�าย่หริ่ือช้�างว้่ทยุ่/ทีว้ีที�มืีปริ่ะสบัการิ่ณ์์เพื�อริ่ับัคู่ว้ามืช้�ว้ย่เหลือ 

ข้อม่ลืการ์เปิดร์ับพลืังงานคุลืื�นวิที่ยุ (SAR)
อุปกริ่ณ์์นี�เป็นไปต้ามืข้้อกำหนดข้องริ่ัฐเกี�ย่ว้กับัการิ่ด่ดซ่มืพลังงานคู่ลื�นว้่ทยุ่ อุปกริ่ณ์์นี�ได้ริ่ับั 
การิ่ออกแบับัและผู้ล่ต้มืาให้สอดคู่ล้องต้ามืข้ีดจำกัดการิ่ปล�อย่คู่ลื�นสำหริ่ับัการิ่เปิดริ่ับัพลังงาน 
คู่ลื�นว้่ทยุ่ (RF) มืาต้ริ่ฐานการิ่เปิดริ่ับัพลังงานคู่ลื�นว้่ทยุ่จากอุปกริ่ณ์์ไริ่้สาย่ใช้้หน�ว้ย่ว้ัด  ที�เริ่ีย่กว้�า 
อัต้ริ่าการิ่ด่ดซ่มืเฉพาะหริ่ือ SAR
ข้ีดจำกัดอัต้ริ่าการิ่ด่ดซ่มืเฉพาะที� FCC กำหนดคู่ือ 1.6 ว้ัต้ต้์/กก. สำหริ่ับัการิ่ใช้้งานอุปกริ่ณ์์ 
แบับัแนบัต้่ดกับัริ่�างกาย่ อุปกริ่ณ์์นี�ได้ริ่ับัการิ่ทดสอบัแล้ว้และเป็นไปต้ามืคู่ำแนะนำเกี�ย่ว้กับั 
การิ่ด่ดซ่มืพลังงานคู่ลื�นว้่ทยุ่ข้อง FCC สำหริ่ับัใช้้กับัอุปกริ่ณ์์เสริ่่มืที�ไมื�มืีโลหะ และจัดต้ำแหน�ง 
อุปกริ่ณ์์ให้ห�างจากริ่�างกาย่อย่�างน้อย่ 1.5 ซมื. การิ่ด่ดซ่มืพลังงานคู่ลื�นว้่ทยุ่ต้ามืมืาต้ริ่ฐาน 
อุปกริ่ณ์์เสริ่่มืแบับัต้่ดกับัริ่�างกาย่ที�มืีโลหะนั�นไมื�ได้ริ่ับัการิ่ทดสอบัและริ่ับัริ่อง และคู่ว้ริ่ 
หลีกเลี�ย่งการิ่ใช้้อุปกริ่ณ์์เสริ่่มืแบับัแนบัต้่ดกับัริ่�างกาย่ดังกล�าว้ อุปกริ่ณ์์เสริ่่มืใดๆ ที�ใช้้กับั 
อุปกริ่ณ์์นี�สำหริ่ับัการิ่ใช้้งานแบับัต้่ดกับัริ่�างกาย่ ต้้องริ่ักษาอุปกริ่ณ์์ให้อย่่�ห�างจากริ่�างกาย่ 
อย่�างน้อย่ 1.5 ซมื. 
หมายเหตืุของ FCC
การิ่เปลี�ย่นแปลงหริ่ือการิ่ปริ่ับัแก้ที�ไมื�ได้ริ่ับัการิ่อนุมืัต้่โดย่ช้ัดแจ้งจากฝ่่าย่ที�ริ่ับัผู้่ดช้อบัในการิ่ 
ปฏิ่บััต้่ต้ามืข้้อกำหนดอาจทำให้อำนาจในการิ่ใช้้งานอุปกริ่ณ์์ข้องผู้่้ใช้้เป็นโมืฆะ
ต้้องใช้้สาย่ไฟัแบับัมืีฉนว้นหุ้มืกับัอุปกริ่ณ์์นี�เพื�อให้แน�ใจได้ถ่งการิ่ปฏิ่บััต้่ต้ามืข้้อจำกัด FCC  
ข้อง Class B
ฉลืากอิเลื็กที่ร์อนิกส์
อุปกริ่ณ์์นี�มืีฉลากอ่เล็กทริ่อน่กส์สำหริ่ับัข้้อมื่ลการิ่ริ่ับัริ่อง 
หากต้้องการิ่ด่ โปริ่ดไปที� การิ่ต้ั�งคู่�า > เกี�ย่ว้กับัโทริ่ศัพท์ > ใบัริ่ับัริ่อง หริ่ือเปิดการิ่ต้ั�งคู่�า  
และพ่มืพ์ “ใบัริ่ับัริ่อง” ในแถบัคู่้นหา
ริุ่�น: 22031116BG
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NBTC
อุปกริ่ณ์์โทริ่คู่มืนาคู่มืเคู่ริ่ื�องนี�มืีคู่ว้ามืสอดคู่ล้องต้ามืข้้อกำหนดข้อง กสทช้.

ข้อคุวามปฏิิเสธคุวามร์ับผิิดช้อบ
คู่่�มืือผู้่้ใช้้นี�เผู้ย่แพริ่�โดย่ Xiaomi หริ่ือบัริ่่ษัทในเคู่ริ่ือในท้องถ่�น Xiaomi อาจทำการิ่ปริ่ับัปริุ่ง 
และการิ่เปลี�ย่นแปลงคู่่�มืือผู้่้ใช้้นี�ซ่�งเก่ดจากคู่ว้ามืผู้่ดพลาดในการิ่พ่มืพ์ คู่ว้ามืไมื�ถ่กต้้องข้อง 
ข้้อมื่ลปัจจุบััน หริ่ือการิ่ปริ่ับัปริุ่งโปริ่แกริ่มืและ/หริ่ืออุปกริ่ณ์์ได้ต้ลอดเว้ลาโดย่ไมื�ต้้องแจ้ง 
ให้ทริ่าบั อย่�างไริ่ก็ต้ามื การิ่เปลี�ย่นแปลงดังกล�าว้จะริ่ว้มือย่่�ในคู่่�มืือผู้่้ใช้้ฉบัับัออนไลน์ฉบัับัใหมื�  
(โปริ่ดด่ริ่าย่ละเอีย่ดที� www.mi.com/global/service/userguide) ริ่่ปภาพทั�งหมืดใช้ ้
เพื�อเป็นภาพปริ่ะกอบัเท�านั�น และอาจไมื�ได้แสดงภาพข้องอุปกริ่ณ์์จริ่่งอย่�างถ่กต้้อง


