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บทนํา 

ไดรฟ์ T7 Shield แบบ Solid-State สาํหรบัพกพา (PSSD) รวบรวมทัง้ประสทิธภิาพอนัยอดเยีย่มทีช่า่งภ
าพและนักถา่ยวดิโีอตอ้งการ รวมถงึความทนทานทีช่วีติตอ้งการ Samsung ไดอ้อกแบบ T7 Shield อยา่ง
ชาญฉลาดจากภายในสูภ่ายนอก มนํีา้หนักเบาและขนาดพกพาทีช่ว่ยใหผู้บ้รโิภคและคอนเทนตค์รเีอเตอรม์ื
ออาชพีมั่นใจทีจ่ะจดัเก็บขอ้มูลขณะเดนิทาง โดยรูว้า่ขอ้มูลของตนจะไดร้บัการปกป้องแมว้า่อปุกรณจ์ะตกห
ลน่ โดนนํา้หรอืฝุ่ นละออง หรอืไดร้บัความรอ้นจากทะเลทราย ผลติภณัฑนี์เ้ป็นสว่นเสรมิลา่สดุของ Samsu
ng Portable SSD T-series ทีไ่ดร้บัความนิยมและมาพรอ้มกบัซอฟตแ์วรข์อง Samsung เพือ่เพิม่ความ
ปลอดภยัรวมถงึการเขา้ถงึชดุซอฟตแ์วรก์ารจดัการ Magician ทีเ่ป็นเอกลกัษณข์อง Samsung 

ประสทิธภิาพระดบัมอือาชพีและความจุทีย่อดเยีย่ม 
Portable SSD T7 Shield ของ Samsung ใชโ้ปรโตคอล NVMe™ 
เพือ่ใชป้ระโยชนส์งูสดุจากอนิเทอรเ์ฟซ USB 3.2 Gen2 ซึง่มแีบนดว์ธิสงูสดุถงึ 10Gbps 
ประสทิธภิาพทีโ่ดดเดน่ของ T7 Shield ชว่ยใหก้ารถา่ยโอนภาพถา่ยและวดิโีอรวดเรว็และง่ายดาย 
โดยใหค้วามเรว็ในการอา่น/เขยีนสงูถงึ 1,050/1,000MB/s1) ตามลาํดบั ซ ึง่เรว็กวา่ SSD แบบพกพาทีใ่ช ้
SATA ปัจจบุนัมากกวา่ 1.9 เทา่ และเรว็กวา่ HDD ภายนอกมากกวา่ 9.5 เทา่1) T7 Shield 
ยงัไดร้บัการปรบัแตง่เป็นพเิศษเพือ่ใหป้ระสทิธภิาพการอา่นและเขยีนทีโ่ดดเด่นอยา่งต่อเน่ือง 
แมใ้นขณะทีไ่ดรฟ์เต็ม รองรบังานทีห่นักและตอ่เน่ือง เชน่ การบนัทกึวดิโีอคณุภาพสงู การตดัตอ่ 
และการเขา้รหสั และชว่ยบรรเทาความกงัวลเกีย่วกบัการเรนเดอรว์ดิโีอหรอืคณุภาพของวดิโีอ 
ทีอ่าจเกดิจากการทาํงานไม่สม่ําเสมอ T7 Shield จะวางจาํหน่ายดว้ยความจ ุ 1TB, 2TB และ 4TB 
ทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถจดัเก็บวดิโีอระดบั 8K ไดห้ลายช ัว่โมงและภาพถา่ยรุน่ตอ่ไปอกีหลายพนัภาพ  
1) จากผลการทดสอบภายใน  

ออกแบบมาเพือ่ความทนทาน – กนัฝุ่น น้ํา และการหล่น 
เป็นเวลาหลายปีที ่Portable SSD T-series ของ Samsung มชี ือ่เสยีงดา้นความกะทดัรดั เช ือ่ถอืได ้และ
ใชง้านง่ายในขณะเดนิทาง Samsung ไดเ้พิม่ความทนทานทีโ่ดดเดน่ใหก้บัพอรต์โฟลโิอ SSD แบบพกพา
ดว้ย T7 Shield ผลติภณัฑใ์หม่นีส้รา้งขึน้ดว้ยตวัเคร ือ่งอะลมูเินียมทีแ่ข็งแรงและหุม้ดว้ยยางเพือ่ความทนท
าน อะลมูเินียมเพิม่ความแข็งแกรง่และระบายความรอ้นไดด้เียีย่มเน่ืองจากมคีา่การนําความรอ้นสงู การเคลื
อบยางทีเ่หนียวทาํใหจ้บัอปุกรณไ์ดง้่ายและชว่ยป้องกนัรอยขดีขว่นหรอืรอยเป้ือน และทนทานตอ่แรงกระแท
กจากภายนอก เพือ่การป้องกนัทีเ่พิม่ขึน้ Samsung ยงัไดใ้สแ่ผงกัน้สองอนัไวร้อบๆ พอรต์เชือ่มตอ่ USB 
เพือ่ชว่ยป้องกนันํา้และฝุ่ น T7 Shield ไดร้บัการรบัรอง IP652) จากหอ้งปฏบิตักิารรบัรองทีไ่ดร้บัการรบัรอ
งในระดบัสากล3) และผ่านการทดสอบภายใน4) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทิง้จากสงูถงึสามเมตร (9.8 ฟุต) ดว้ยการ
ออกแบบทีท่นทานนี ้ผูใ้ชส้ามารถนํา T7 Shield ไปถา่ยภาพกลางแจง้หรอืทอ่งเทีย่วผจญภยัโดยไม่ตอ้งกงั
วลเกีย่วกบัความเสยีหายจากสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตหิรอืความโชครา้ย 
2) การจดัอนัดบั IP หมายถงึรหสั IP หรอืรหสัป้องกนันํ้าเขา้ซึง่กาํหนดไวใ้น IEC 60529 
และใหค้ะแนนระดบัการป้องกนัทีม่อบใหโ้ดยเครือ่งจกัรและอุปกรณไ์ฟฟ้าเพื่อป้องกนัฝุ่ นและนํ้า  

3) การรบัรองอตัรา IP (KCTL) มผีลบงัคบัใชใ้นประเทศและองคก์รรบัรองทีเ่ป็นสมาชกิของ ILAC (104 ประเทศ) หาก T7 Shield แชอ่ยูใ่นนํ้า 
ใหเ้ชด็ใหแ้หง้กอ่นใชง้าน ความเสยีหายทีเ่กดิจากของเหลวและฝุ่ นละอองไม่อยูภ่ายใตก้ารรบัประกนั 
4) การทดสอบแรงกระแทกจากการตกกระแทกภายในดาํเนินการภายใตส้ภาวะควบคมุ 
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สรา้งขึน้เพือ่ใชใ้นบา้นและกลางแจง้ 
ดว้ยชว่งอณุหภมูขิณะไม่ทาํงานตัง้แต ่ -40°C ถงึ 85°C และชว่งอณุหภมูกิารทาํงานตัง้แต่ 0°C ถงึ  
60°C Samsung Portable SSD T7 Shield ไดร้บัการออกแบบมาใหท้นทานตอ่อณุหภมูทิีร่นุแรง 
ทาํใหเ้หมาะสาํหรบัผูท้ีร่กักจิกรรมกลางแจง้และตอ้งการความทนทานเป็นพเิศษ หรอืชา่งภาพหรอืชา่งวดิโีอ
ทีช่อบผจญภยัในขณะเดนิทาง 

ซอฟตแ์วรก์ารจดัการ 
T7 Shield มาพรอ้มกบัซอฟตแ์วรอ์ปัเกรดสาํหรบั PC และ Mac เพือ่ชว่ยคุณตัง้รหสัผ่านและรบัการอปัเดต
เฟิรม์แวรล์า่สดุ คุณยงัสามารถดาวนโ์หลดแอปมอืถอืสาํหรบัสมารท์โฟนและแท็บเล็ต Android นอกจากนี ้
ซอฟตแ์วร ์Magician ยงัรองรบั Samsung Portable SSD (จาก Magician 7.0 ทีใ่หบ้รกิารในเดอืนกั
นยายน 2021) เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถวดัประสทิธภิาพ คนืคา่ PSID สาํหรบัการรเีซต็เป็นคา่จากโรงงาน ใช ้
ฟังกช์นัความปลอดภยั (การลงทะเบยีนรหสัผ่าน) และรบัการอปัเดตเฟิรม์แวร ์

ความเขา้กนัไดห้ลายอปุกรณ ์
Samsung Portable SSD T7 Shield ออกแบบมาเพือ่เช ือ่มตอ่กบัอปุกรณใ์นชวีติของคณุ T7  
Shield ประหยดัพลงังานและเป็นไปตามมาตรฐานพลงังาน USB ซึง่ชว่ยใหเ้ขา้กนัไดก้บัอปุกรณโ์ฮสตท์ีห่
ลากหลาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ T7 Shield ไดร้บัการออกแบบใหใ้ชพ้ลงังานตํ่าเมือ่เช ือ่มตอ่กบัอปุกรณพ์ก
พาสว่นใหญ ่(โทรศพัทม์อืถอื/แท็บเล็ต) เพือ่ยดือายกุารใชง้านแบตเตอร ี ่นอกจากนี ้T7  
Shield ยงัใหป้ระสทิธภิาพการเขยีนทีร่วดเรว็และตอ่เน่ือง จงึเหมาะสาํหรบัการใชง้านโดยคอนเทนตค์รเีตอ
รแ์ละมอือาชพีทีม่กีลอ้งแพรภ่าพ ดว้ยความเชีย่วชาญของ Samsung ในการผลติอปุกรณท์ีห่ลากหลายตั้
งแตท่วีไีปจนถงึผลติภณัฑพ์กพา SSD T7 Shield แบบพกพารุน่ลา่สดุจงึรองรบัการใชง้านรว่มกนัไดห้ลา
กหลาย 
* ความเขา้กนัไดก้บัอปุกรณโ์ฮสตอ์าจแตกตา่งกนัไป โปรดดรูายชือ่อุปกรณท์ีร่องรบับน www.samsung.com/support 

 

http://www.samsung.com/support
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การเร ิม่ใชง้าน 
กอ่นใชง้าน Samsung Portable SSD T7 Shield (ซ ึง่จะเรยีกวา่ “T7 Shield”) โปรดอา่นคูม่อืสาํหรบัผู ้
ใชนี้ใ้หล้ะเอยีดเพือ่ทีค่ณุจะรูว้ธิกีารใชผ้ลติภณัฑใ์นลกัษณะทีป่ลอดภยัและเหมาะสม 

สิง่ทีอ่ยู่ในกล่อง 
• Samsung Portable SSD T7 Shield 

• สาย USB 3.2 Gen 2 USB C เป็น A 

• สาย USB 3.2 Gen 2 USB C เป็น C 

• คูม่อืสาํหรบัผูใ้ชฉ้บบัยอ่และคาํชีแ้จงการรบัประกนั 

 

วธิกีารเชือ่มตอ่ / ยกเลกิการเชือ่มตอ่ 

① เลอืกสายเคเบลิทีเ่ขา้กนัไดก้บัอปุกรณข์องคณุ เชือ่มต่อปลายสายดา้นหน่ึงเขา้กบัอปุกรณแ์ละปลายอี
กดา้นหน่ึงเขา้กบั T7 Shield 

② เพือ่ปกป้องขอ้มูลของคณุ โปรดใช ้“นําออก” “ยกเลกิการตอ่เชือ่ม” หรอื “นําฮารด์แวรอ์ยา่งปลอดภั
ย” ทกุคร ัง้เมือ่ยกเลกิการเชือ่มตอ่ T7 Shield 
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ความตอ้งการของระบบ 

1. รองรบัอนิเทอรเ์ฟซ USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 

USB (Universal Serial Bus) เป็นมาตรฐานอนิเทอรเ์ฟซการรบัเขา้/ส่งออกต่อเน่ืองสาํหรบัเชือ่มต่ออุ
ปกรณต่์างๆ ความเรว็ในการถ่ายโอนขอ้มูลของ T7 Shield เหมาะสมทีส่ดุกบั USB 3.2 Gen 2 (10 G
bps) และการใชเ้วอรช์นัทีต่ํ่ากวา่ เชน่ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), USB 2.0 และ 1.1 อาจสง่ผลใหป้ร
ะสทิธภิาพลดลงเน่ืองจากขอ้จาํกดัของอนิเทอรเ์ฟซทีม่อียูใ่นเวอรช์นัทีต่ํ่ากวา่ดงักลา่ว 
* ประสทิธภิาพการทํางานอาจแตกต่างกนัโดยขึน้อยู่กบัระบบของผูใ้ชท้ี ่T7 Shield เชือ่มต่ออยู่ เน่ืองจากประสทิธภิาพของ 
T7 Shield อาจไม่ดทีีสุ่ดหากระบบของคุณไม่รองรบั UASP (USB Attached SCSI Protocol) แมว้่าจะใชก้ารเชือ่มต่อ 
USB 3.2 Gen 2 ก็ตาม โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าระบบของคุณรองรบั UASP 

2. ความตอ้งการของระบบปฏบิตักิาร 

• Windows OS: Windows 7 หรอืสงูกวา่ 

• Mac OS: Mac OS X 10.10 หรอืสงูกวา่ 

• Android: Android Lollipop หรอืสงูกวา่ 

* รุน่ 4TB ของ T7 Shield เขา้กนัไดก้บัระบบปฏบิตักิาร 64 บติเท่าน้ัน 

3. รูปแบบไฟล ์

T7 Shield ไดร้บัการฟอรแ์มตลว่งหนา้เพือ่ใชไ้ฟล ์exFAT ซึง่รองรบัโดยระบบปฏบิตักิาร  
Windows OS, Mac OS และ Android ตามทีร่ะบุไวใ้นตารางดา้นลา่ง ขอ้มูลทีจ่ดัรปูแบบเป็นรปูแ
บบใดรปูแบบหน่ึงอาจถกูอา่นหรอืเขยีนลงในคอมพวิเตอรข์องคณุหรอืไม่น้ันขึน้อยูก่บัระบบปฏบิตักิาร 
หากคณุใช ้T7 Shield บน OS เดยีวเทา่น้ัน เราขอแนะนําใหค้ณุฟอรแ์มตอปุกรณโ์ดยใชร้ปูแบบไฟลท์ี่
เหมาะสมสาํหรบั OS น้ัน 

ตาราง 1: ขอ้จาํกดัการอา่น/เขยีนสาํหรบัระบบไฟลต์ามแตล่ะระบบปฏบิตักิาร 

รูปแบบไฟล ์ Windows OS Mac OS 

exFAT ทัง้อ่านและเขยีน ทัง้อ่านและเขยีน 

NTFS ทัง้อ่านและเขยีน อ่านเท่าน้ัน 

HFS ไม่สามารถระบุได ้ ทัง้อ่านและเขยีน 

* เมือ่ใช ้exFAT ในหลายระบบปฏบิตักิาร การเขยีนขอ้มูลอาจถูกล็อคและคุณอาจสามารถอ่านขอ้มูลไดเ้ท่าน้ัน หากเกดิปั
ญหานีข้ึน้ คุณจะสามารถคนืค่าการเขา้ถงึการเขยีนไดโ้ดยปฏบิตัติามคําแนะนําทางดา้นล่าง 

• Mac OS: เชือ่มต่อ T7 Shield กบั Mac ของคุณอกีคร ัง้และดําเนินการดดีออก 

• Windows OS: เมือ่ไดร้บัการแจง้เตอืนว่าการเขา้ถงึการเขยีนถูกปิดใชง้าน ใหค้ลกิที ่“สแกนและแกไ้ข” เพือ่ทําการตร
วจสอบดสิก ์ (CHKDSK) ในกรณีทีคุ่ณไดปิ้ดการแจง้เตอืนโดยไม่ไดด้ําเนินการตรวจสอบดสิก ์คุณอาจทําสิง่ตอ่ไปนี:้ เ
ลอืกไดรฟ์ → คลกิขวา → คุณสมบตั ิ→ ตรวจสอบ 
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ความจุของ T7 Shield ทีแ่สดงบนระบบ 
ความจทุีร่ายงานโดยระบบทีเ่ช ือ่มตอ่กบั T7 Shield อาจแตกตา่งจากความจทุีก่าํกบั เน่ืองจากความแตกต่
างระหวา่งระบบการวดัแบบทศนิยมและไบนาร ีและปัจจยัอืน่ๆ รวมถงึการแบ่งพารต์ชินัและการบล็อกของได
รฟ์ 

* เชน่: Windows OS: 1 GB = 1,024MB, Mac OS: 1GB = 1,000MB 
ความจทุีก่าํกบัจะใชร้ะบบทศนิยมและสามารถแปลงไดด้งันี:้ 
1 GB=1,000,000,000 ไบต,์ 1 TB=1,000,000,000,000 ไบต ์
คอมพวิเตอรข์องคุณอาจแสดงความจทุีต่ํ่ากว่าหากใชม้าตรฐานการวดัทีแ่ตกตา่งกนั 



 

9 

เป็นความลบั 

การใช ้T7 Shield 

การเชือ่มตอ่ T7 Shield 
เลอืกสายเคเบลิทีเ่ขา้กนัไดก้บัอปุกรณข์องคณุ เช ือ่มต่อปลายสายดา้นหน่ึงเขา้กบัอปุกรณแ์ละปลายอกีดา้
นหน่ึงเขา้กบั T7 Shield 

การยกเลกิการเชือ่มตอ่ T7 Shield 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ชค้ณุลกัษณะนําฮารด์แวรอ์อกอยา่งปลอดภยั เมือ่ใดก็ตามทีย่กเลกิการเชือ่มตอ่ 
T7 Shield การถอดสาย T7 Shield จากคอมพวิเตอรข์องคณุออกโดยไม่ใชคุ้ณลกัษณะนําฮารด์แวรอ์
อกอยา่งปลอดภยัอาจกอ่ใหเ้กดิการสญูหายของขอ้มูลหรอืความเสยีหายกบั T7 Shield 

* Samsung จะไม่รบัผดิต่อการสูญหายของขอ้มูลผูใ้ชห้รอืความเสยีหายของผลติภณัฑท์ีเ่กดิจากการทีผู่ใ้ชไ้ม่ปฏบิตัติามคําแ
นะนํานี ้

การตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์Samsumg Portable SSD 1.0 
(สําหรบัโหมดความปลอดภยัและอพัเดตเฟิรม์แวร)์ 

(การตดิต ัง้ซอฟตแ์วรเ์กีย่วขอ้งกบัข ัน้ตอนเดยีวกบั T7 ดงันัน้โปรดดูรูปภาพสําหรบั T7) 

สําหรบั PC และ Mac 

ใน Explorer (Windows OS) หรอื Desktop (Mac OS) เลอืกแอปพลเิคชนั “Samsung Portable 
SSD 1.0” 

Windows OS: SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe 
Mac OS: SamsungPortableSSD_Setup_Mac_1.0.pkg 

* การฟอรแ์มตพารต์ชินัของ T7 Shield หลงัจากซือ้จะทําให ้Samsung Portable SSD Software ถูกลบ ในกรณีดงักล่าว 
โปรดดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนั “Samsung Portable SSD Software 1.0” จากเว็บไซตข์อง Samsung 
(http://www.samsung.com/samsungssd) 

* ซอฟตแ์วร ์Samsung Portable SSD 1.0 มไีวใ้หบ้รกิารสําหรบั T7 Series เท่าน้ัน (T7 Shield, T7 Touch, T7) ดงัน้ันกา
รตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์Samsung Portable SSD 1.0 จะไม่ลบซอฟตแ์วร ์Samsung Portable SSD เวอรช์นักอ่นหนา้ (เวอรช์นั
กอ่นหนา้) โดยอตัโนมตัสิําหรบั T3, T5, หรอื X5 ทีต่ดิตัง้ไวบ้นคอมพวิเตอรข์องคุณแลว้ 
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1. การเรยีกใชซ้อฟตแ์วร ์Samsung Portable SSD 1.0 

เลอืกไอคอนแอปพลเิคชนั “Samsung Portable SSD Software 1.0” บน Desktop 

* ในกรณีของ Mac OS ซอฟตแ์วร ์Samsung Portable SSD 1.0 อาจไม่ทํางานหากไม่ไดเ้ปิดใชง้านอุปกรณท์ีจ่าํเป็น 
(ไดรเวอร)์ 

2. การต ัง้คา่โหมดความปลอดภยั (ทางเลอืก) 

โหมดความปลอดภยัเป็นตวัเลอืก คณุสามารถใช ้T7 Shield ไดโ้ดยไม่ตอ้งเปิดใชง้านคณุลกัษณะควา
มปลอดภยั/การอปัเดต โปรดทาํตามคาํแนะนําทีป่รากฏในแตล่ะหนา้จอของ Samsung Portable SS
D Software 1.0 เมือ่คณุยอมรบัขอ้กาํหนดและเงือ่นไขของ Samsung Portable  
SSD Software 1.0 แลว้ คณุสามารถตัง้รหสัผ่านของคณุตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้(องคป์ระกอบบางอย่
างของ Samsung Portable SSD Software 1.0 จะถูกตดิตัง้ในคอมพวิเตอรข์องผูใ้ช)้ 

 

• ปิดโหมดความปลอดภยั 

คณุสามารถใช ้T7 Shield ไดโ้ดยไม่ตอ้งเปิดโหมดความปลอดภยั 

• ความปลอดภยัดว้ยรหสัผ่าน 

คณุสามารถเปิดใชง้านโหมดความปลอดภยัดว้ยรหสัผ่านของคณุ หากคณุลมืรหสัผ่าน คณุตอ้งคนื
คา่ T7 Shield เป็นการตัง้ค่าจากโรงงานผ่านบรกิารออนไลนท์ีจ่ดัทาํโดยศูนยบ์รกิารลกูคา้ของเรา โ
ปรดทราบวา่ขอ้มูลผูใ้ชท้ ัง้หมดทีอ่ยูใ่น T7 Shield จะสูญหายไปโดยการรเีซต็เป็นค่าจากโรงงาน โป
รดอยา่ลมืรหสัผ่านของคณุ 
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* Samsung จะไม่รบัผดิต่อการสูญหายของขอ้มูลผูใ้ชซ้ ึง่เกดิจากการลมืหรอืขโมยรหสัผ่าน เพือ่รกัษาอุปกรณใ์หป้ลอ
ดภยัทีสุ่ด จงึไม่มตีวัเลอืกการกูค้นืรหสัผ่าน ผูใ้ชท้ีล่มืรหสัผ่านจะตอ้งกูค้นื T7 Shield เป็นการตัง้ค่าจากโรงงานผ่านบริ
การออนไลนท์ีจ่ดัทําโดยศูนยบ์รกิารลูกคา้ของเรา โปรดทราบว่าขอ้มูลผูใ้ชท้ ัง้หมดทีอ่ยู่ใน T7 Shield จะสูญหายไปโดย
การรเีซต็เป็นค่าจากโรงงาน โปรดอย่าลมืรหสัผ่านของคุณ 

* เฉพาะ Mac OS จาํเป็นตอ้งมไีดรเวอร ์“Samsung Portable SSD 1.0” สําหรบัฟังกช์นัความปลอดภยั หากไม่ได ้
ตดิตัง้ส่วนขยายเคอรเ์นล ใหด้ําเนินการตดิตัง้ใหเ้สรจ็สิน้โดยทําตามลําดบัในการตดิตัง้แพ็คเกจ เมือ่ตดิตัง้แลว้ ใหย้กเลกิ
การเชือ่มต่อและเชือ่มต่อ T7 Shield อกีคร ัง้เพือ่ยนืยนัว่าการตดิตัง้สําเรจ็ 

* เฉพาะ Mac OS ไดรเวอร ์“Samsung Portable SSD 1.0” และไดรเวอรข์องบรษิทัอืน่บางรุน่ รวมถงึ SATSMAR
TDriver หากคุณตอ้งการทํางานกบั SATSMARTDriver โปรดลบไดรเวอร ์Samsung Portable SSD และตดิตัง้ SA
TSMARTDriver ตามขอ้มูลต่อไปนี ้

* เมือ่ตดิตัง้ท ัง้ Samsung Portable SSD Driver และ SATSMARTDriver และตรวจพบขอ้ขดัแยง้ 
คําสัง่ต่อไปนีจ้ะพรอ้มใชง้าน: 

วธิลีบไดรเวอร ์Samsung Portable SSD และตดิต ัง้ SATSMARTDriver 

#sudo kextunload /Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext 

#sudo kextload /Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext 

วธิลีบ SATSMARTDriver และตดิต ัง้ SamsungPortableSSDDriver 

#sudo kextunload /System/Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext 

#sudo kextload /Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext 
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3. ปลดล็อค 

หากคณุเปิดใชง้านโหมดความปลอดภยั คณุตอ้งป้อนรหสัผ่านและคลกิปุ่ ม “UNLOCK” (ปลดล็อค) ก่
อนเขา้ถงึขอ้มูลใน T7 Shield ทกุคร ัง้ทีค่ณุเช ือ่มตอ่ T7 Shield กบัคอมพวิเตอรข์องคณุ หากคณุปล
ดล็อกไม่สาํเรจ็ การเขา้ถงึของคณุจะถกูจาํกดัไวท้ีค่วามจปุระมาณ 128MB ทีจ่ดัสรรใหก้บั  
SamsungPortableSSD_1.0.exe และ SamsungPortableSSD_1.0.app ซึง่หมายความวา่คณุจะ
ถกูล็อคไม่ใหใ้ชข้อ้มูลทีไ่ดร้บัการป้องกนั  

 

 

* ขึน้อยู่กบัสภาพแวดลอ้มของผูใ้ช ้“SamsungPortableSSD Software 1.0” อาจไม่ทํางานโดยอตัโนมตั ิในกรณีดงักล่
าว โปรดดบัเบลิคลกิทีไ่อคอน “SamsungPortableSSD Software 1.0” ใน Explorer บน Windows หรอื  
Desktop บน Mac 

* โหมดความปลอดภยัอาจรองรบัในบางเวอรช์นัของแต่ละ OS (หรอืสูงกว่า) เท่าน้ัน โปรดตรวจสอบว่าระบบปฏบิตักิารขอ
งคุณตรงตามขอ้กาํหนดของระบบและรองรบัโหมดความปลอดภยัหรอืไม่ 

* หากเปิดใชง้านโหมดความปลอดภยั เฉพาะความจขุองพารต์ชินัความปลอดภยัใน T7 Shield เท่าน้ันทีจ่ะแสดงในตอนแร
ก พารต์ชินัความปลอดภยันีม้ขีนาดประมาณ ~128 MB เมือ่คุณป้อนรหสัผ่านและปลดล็อคสําเรจ็ ความจเุต็มของ T7 Sh
ield จะแสดงในระบบของคุณ 
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* คุณสามารถเลอืก Samsung Portable SSD อืน่ไดโ้ดยคลกิชือ่ T7 Shield ทีแ่ผงดา้นซา้ย Samsung Portable SSD 
Software แสดงรายการอุปกรณโ์ฮสตท์ัง้หมด (สูงสุด 6 รายการ) ที ่Samsung Portable SSD เชือ่มต่ออยู่ 

4. การเปลีย่นการต ัง้คา่ 

คณุสามารถเปลีย่นการตัง้ค่าโหมดความปลอดภยั/ชือ่ผูใ้ช/้รหสัผ่านของ T7 Shield ไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ ม 
“SETTINGS” (การตัง้คา่) ในหนา้หลกั เมือ่ใชค้อมพวิเตอรท์ีไ่ม่มซีอฟตแ์วรร์กัษาความปลอดภยั คณุส
ามารถดาวนโ์หลดไฟลก์ารตดิตัง้ (“SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe” สาํหรบั Wind
ows OS, “SamsungPortableSSD_Setup_Mac_1.0.pkg” สาํหรบั Mac OS) จากเว็บไซตข์อง S
amsung (http://www.samsung.com/samsungssd) และตดิตัง้ลงเพือ่เปลีย่นการตัง้คา่ 

• โหมดความปลอดภยั 

หากตอ้งการ ON (เปิด) หรอื OFF (ปิด)โหมดความปลอดภยั โปรดคลกิปุ่ มสลบัและป้อนรหสัผ่านที่
ถกูตอ้ง โปรดดตูารางดา้นลา่งสาํหรบัคาํอธบิายของตวับง่ชีส้ถานะความปลอดภยัของ T7  
Shield 

สถานะ คาํอธบิาย 

 
ล็อค 

น่ีแสดงว่าโหมดความปลอดภยัเปิดอยู่ แต่ผูใ้ชย้งัไม่ไดป้ลดล็อ
ก T7 Shield คณุสามารถปลดล็อค T7 the Shield ไดใ้นห
นา้ปลดล็อค 

 
ปลดล็อค 

น่ีแสดงว่าโหมดความปลอดภยัเปิดอยู่ และผูใ้ชไ้ดป้ลดล็อก T
7 Shield แลว้ คุณสามารถดคูวามจใุนหนา้หลกัและเปลีย่นก
ารตัง้ค่า 

ไม่มไีอคอน ปิดโหมดความปลอดภยั 
ซึง่คอืเมือ่ปิดการรกัษาความปลอดภยั คุณสามารถดูความจใุ
นหนา้หลกัและเปลีย่นการตัง้คา่ 

 

 

• ชือ่/รหสัผ่าน 
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คณุสามารถเปลีย่นชือ่และรหสัผ่านของคณุได ้กรณุาคลกิปุ่ ม “CHANGE” (เปลีย่น) 
เพือ่เปลีย่นรหสัผา่นของคณุ 
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5. อปัเดตซอฟตแ์วรแ์ละเฟิรม์แวรผ์ลติภณัฑ ์

หากคอมพวิเตอรข์องคณุเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต จาํนวนการอปัเดตซอฟตแ์วร/์เฟิรม์แวรท์ีม่อียูจ่ะแสดง
ทีด่า้นลา่งของแผงดา้นซา้ย 

 

เมือ่คลกิทีปุ่่ ม “UPDATE” (อปัเดต) ( ) คณุอาจไปทีห่นา้อปัเดต 

 

เมือ่คลกิทีปุ่่ ม “UPDATE” (อปัเดต) ( ) คณุสามารถดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรล์า่สดุ (“SW”) 
หรอืเฟิรม์แวร ์(“FW”) และอปัเดตได ้

เมือ่คลกิทีปุ่่ มสลบั “Check for Update Automatically” (ตรวจหาการอปัเดตอตัโนมตั)ิ ( ) 
คณุสามารถเลอืกไดว้า่จะให ้SW และ FW อปัเดตโดยอตัโนมตัหิรอืไม่ เมือ่ใดก็ตามทีเ่ช ือ่มตอ่ 
Samsung Portable SSD 
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เมือ่คลกิทีปุ่่ มรเีฟรช ( ) คณุสามารถรเีฟรชสถานะการอปัเดตได ้

เมือ่คลกิทีปุ่่ มลกูศรลง ( ) คุณสามารถดขูอ้มูลโดยละเอยีดเกีย่วกบัการอปัเดตทีเ่กีย่วขอ้งได ้
* เมือ่ผูใ้ชเ้ปลีย่น “Check for Update Automatically” (ตรวจหาการอปัเดตอตัโนมตั)ิ จาก OFF (ปิด) เป็น ON (เปิด) 
โดย SW จะไม่รเีฟรชขอ้มูลการอปัเดตในทนัท ีขอ้มูลอปัเดตจะถูกรเีฟรชเมือ่ผูใ้ชค้ลกิทีปุ่่มรเีฟรชหรอื Samsung 
Portable SSD เชือ่มต่อกบัคอมพวิเตอร ์

* สําหรบัการอปัเดต FW จะตอ้งปิดโหมดความปลอดภยั การเขา้ถงึ T7 Shield ใดๆ รวมถงึการคดัลอก/ลบ/ฟอรแ์มตพาร ์
ตชินั ในขณะที ่FW กาํลงัอปัเดต อาจทําใหเ้กดิพฤตกิรรมทีผ่ดิปกตหิรอืสรา้งความเสยีหายใหก้บั T7 Shield 

* เมือ่อปัเดต FW แลว้ โปรดยกเลกิการเชือ่มต่อและเชือ่มต่อ T7 Shield ใหม่อกีคร ัง้เพือ่ใหแ้น่ใจว่าการอปัเดต FW สําเรจ็ 

6. ลบ “Samsung Portable SSD Software” 

การลบซอฟตแ์วรใ์นแตล่ะ OS 

OS คอมพวิเตอร ์ คาํอธบิาย 

Windows 
OS 

หากผูใ้ชต้ดิตัง้ SW โดยใช ้
SamsungPortableSSD_Setup_
Win_1.0.exe 

สามารถถอนการตดิตัง้ซอฟตแ์วรผ์่าน 
“ถอนการตดิตัง้หรอืเปลีย่นโปรแกรม” ไปทีแ่ผงควบคุม → 
โปรแกรม → โปรแกรมและคุณสมบตั ิ→ 
ถอนการตดิตัง้หรอืเปลีย่นโปรแกรม → ดบัเบลิคลกิ 
“Samsung Portable SSD Software 1.0” แลว้เลอืก 
“ใช”่ 

หากผูใ้ชต้ดิตัง้ SW โดยใช ้
SamsungPortableSSD_1.0.exe 

ตอ้งลบซอฟตแ์วรด์ว้ยตนเองโดยดําเนินการ 
PSSD_Cleanup.bat ในเสน้ทางการตดิตัง้แอปพลเิคชนั 
(โดยปกตจิะเป็น C:\Program 
Files(x86)\Samsung\Portable_SSD\PSSD_Cleanu
p.bat) 
โปรดดคูําถามทีพ่บบ่อยในเว็บไซต ์Samsung 
(http://www.samsung.com/samsungssd) 
สาํหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

Mac OS 

ตอ้งลบแอปพลเิคชนัดว้ยตนเองโดยการดําเนินการ 
CleanupT7PlusAll.scpt ในพาธการตดิตัง้ SW 
(โดยปกตจิะเป็น #osascript ~/Library 
/ApplicationSupport/Portable_SSD/CleanupT7Pl
usAll.scpt) 
*โปรแกรมทําความสะอาดของบุคคลทีส่าม เชน่ 
AppCleaner อาจไม่ลบ SW “Samsung Portable 
SSD” โดยสิน้เชงิ 
โปรดดคูําถามทีพ่บบ่อยในเว็บไซต ์Samsung 
(http://www.samsung.com/samsungssd) 
สาํหรบัขอ้มูลโดยละเอยีด 

 

7. เลอืกภาษาเร ิม่ตน้ของ SW 

สามารถเลอืกภาษาเร ิม่ตน้ไดใ้นการตัง้คา่ภมูภิาค 

สําหรบัอุปกรณ ์Android 

http://www.samsung.com/samsungssd
http://www.samsung.com/samsungssd
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1. ดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนัจาก Google Play Store 

คณุสามารถดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนั “Samsung Portable SSD 1.0” ไดจ้าก App Store 

2. การเรยีกใชแ้อปพลเิคชนั 

โปรดเรยีกใชแ้อปพลเิคชนัทีต่ดิตัง้ไว ้

3. การต ัง้คา่โหมดความปลอดภยั 

รหสัผ่านทีเ่ก็บไวใ้น T7 Shield หลงัจากเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรย์งัสามารถใชบ้น Android 

   

* Samsung จะไม่รบัผดิต่อการสูญหายของขอ้มูลผูใ้ชซ้ ึง่เกดิจากการลมืหรอืขโมยรหสัผ่าน เพือ่รกัษาอปุกรณใ์หป้ลอดภั
ยทีสุ่ด จงึไม่มตีวัเลอืกการกูค้นืรหสัผ่าน ผูใ้ชท้ีล่มืรหสัผ่านจะตอ้งกูค้นื T7 Shield เป็นการตัง้ค่าจากโรงงานผ่านบรกิารออ
นไลนท์ีจ่ดัทําโดยศูนยบ์รกิารลูกคา้ของเรา โปรดทราบว่าขอ้มูลผูใ้ชท้ ัง้หมดทีอ่ยู่ใน T7 Shield จะสูญหายไปโดยการรเีซต็เ
ป็นค่าจากโรงงาน โปรดระมดัระวงัอย่าลมืรหสัผ่านของคุณ 
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4. ปลดล็อก T7 Shield  

หากคณุเปิดใชง้านโหมดความปลอดภยั คณุตอ้งป้อนรหสัผ่านและคลกิปุ่ ม “UNLOCK” (ปลดล็อค) 
กอ่นเขา้ถงึขอ้มูลใน T7 Shield ทกุคร ัง้ทีค่ณุเช ือ่มตอ่ T7 Shield กบัอปุกรณข์องคุณ 
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5. หน้าจอหลกั 

หากโหมดความปลอดภยัไม่ไดเ้ปิดใชง้านใน T7 Shield ของคณุ คณุสามารถเขา้ถงึหนา้จอการตัง้คา่ไ
ดโ้ดยคลกิทีปุ่่ ม “SETTINGS” (การตัง้คา่) ในหนา้หลกั 

 

6. หน้าจอการต ัง้คา่ 

คณุสามารถเปลีย่นชือ่ผูใ้ชห้รอืรหสัผ่านและเปิด/ปิดโหมดความปลอดภยัได ้
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7. อปัเดต SW และ FW 

หากตอ้งการเขา้สูห่นา้จออปัเดต ใหค้ลกิปุ่ มหนา้อปัเดต ( ) บนหนา้จอหลกั หากมกีารอปัเดตใดๆ ปุ่
ม “UPDATE” (อปัเดต) ( ) จะถกูเนน้ หากมแีอปพลเิคชนัทีต่อ้งอปัเดต การคลกิปุ่ ม UPDA
TE (อปัเดต) จะแสดงลงิกไ์ปยงั 'App Store' 

* การอปัเดตเฟิรม์แวรจ์าํเป็นตอ้งเชือ่มต่อกบัคอมพวิเตอร ์

   

8. การลบแอปพลเิคชนั “Samsung Portable SSD” บน Android 

เปิดแอปการตัง้คา่ของอปุกรณ ์Android แลว้แตะแอปหรอืตวัจดัการแอปพลเิคชนั แตะ  
“Samsung Portable SSD” และถอนการตดิตัง้ 

9. เลอืกภาษาเร ิม่ตน้ 

ภาษาเร ิม่ตน้อาจถกูเลอืกภายใตก้ารตัง้คา่ภาษาของระบบ Android 

* เสน้ทาง: แอป Android - การตัง้ค่า – ภาษา 
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ขอ้ควรระวงั 
การไม่ปฏบิตัติามคาํแนะนําและขอ้ควรระวงัในแตล่ะสว่นของคูม่อืนีอ้าจสง่ผลใหผู้ใ้ชไ้ดร้บับาดเจ็บ เกดิควา
มเสยีหายตอ่ผลติภณัฑห์รอืขอ้มูลสญูหาย โปรดอา่นอย่างละเอยีดกอ่นใชผ้ลติภณัฑ ์

สาํรองขอ้มูลสาํคญั  
ไม่มรีะบบคอมพวิเตอรใ์ดทีป่ลอดภยัอยา่งแน่นอน Samsung ไม่ใหก้ารประกนัและ/หรอืรบัประกนัใดๆ ตอ่ก
ารสญูหายของขอ้มูลบน T7 Shield ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม Samsung ปฏเิสธความรบัผดิใดๆ และทัง้หมด
สาํหรบัความทกุขท์างอารมณแ์ละ/หรอืทางรา่งกาย และ/หรอืความเสยีหายทางการเงนิหรอืความสญูเสยีใด
ๆ อนัเกดิจากการสญูเสยีและ/หรอืการกูค้นืขอ้มูลทีจ่ดัเก็บไวใ้น T7 Shield ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดส้าํรอง
ขอ้มูลทีส่าํคญัอยูเ่สมอ 

ปกป้องรหสัผ่านผูใ้ช ้
เน่ืองจาก T7 Shield ใชเ้ทคโนโลยกีารเขา้รหสัขัน้สงู ขอ้มูลผูใ้ชจ้งึไม่สามารถเขา้ถงึไดห้ากลมืหรอืทาํรหั
สผ่านของผูใ้ชส้ญูหาย โปรดเขยีนรหสัผ่านของคณุไวแ้ละเก็บไวใ้นทีป่ลอดภยั หากไม่สามารถใช ้T7 Shi
eld ไดเ้น่ืองจากผูใ้ชป้้อนรหสัผ่านไม่ถกูตอ้ง วธิเีดยีวทีจ่ะกูค้นื T7 Shield ไดค้อืรเีซต็เป็นการตัง้คา่จากโร
งงานผ่านบรกิารออนไลนท์ีศู่นยบ์รกิาร Samsung จดัเตรยีมไวใ้ห ้อยา่งไรก็ตาม การคนืคา่อปุกรณไ์ปเป็น
การตัง้คา่จากโรงงานจะกอ่ใหเ้กดิการสญูเสยีขอ้มูลผูใ้ชท้ ัง้หมดโดยสิน้เชงิ โปรดสาํรองขอ้มูลสาํคญัอยา่งส
ม่ําเสมอ 

เชือ่มตอ่กบัอุปกรณท์ีผ่่านการรบัรอง 
การปฏบิตัติามมาตรฐานความปลอดภยั 
T7 Shield ไดร้บัการกาํหนดใหเ้ป็นไปตามขอ้จาํกดัในการใชพ้ลงังานตามมาตรฐานเพือ่ความปลอดภยั 
โปรดใชอ้ปุกรณแ์ละพอรต์อนิเทอรเ์ฟซทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

หลกีเลีย่งการกระแทก การส ัน่สะเทอืน 
T7 Shield ทาํงานโดยไม่มปัีญหาใดๆ และไดร้บัความเสยีหายทีพ่ืน้ผวิเพยีงเล็กนอ้ยหลงัจากการทดสอบ
การตกทีด่าํเนินการภายใตส้ภาวะควบคมุ การทดสอบการตกเกีย่วขอ้งกบัการตกอยา่งอสิระ 4 คร ัง้จากควา
มสงู 3 เมตรลงบนพืน้เหล็ก อยา่งไรก็ตาม ระดบัการตา้นทานการตกของ T7 Shield อาจแตกตา่งกนัไปขึ ้
นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มจรงิ และความเสยีหายทีเ่กดิจากผลกระทบดงักลา่วไม่อยูภ่ายใตก้ารรบัประกนั 

หา้มแยกชิน้สว่น ทําใหเ้สยีหาย หรอืนําฉลากออก 
หา้มแยกชิน้สว่น T7 Shield หรอืสรา้งความเสยีหายหรอืขดูลอกสติก๊เกอรห์รอืฉลากบน T7 Shield การร ั
บประกนัทัง้หมดจะเป็นโมฆะหาก T7 Shield ถกูแยกชิน้สว่น สรา้งความเสยีหาย หรอืหากฉลากทีด่า้นขา้ง
ของผลติภณัฑถ์กูผูใ้ชข้ดูลอกออก เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการซอ่มแซม โปรดตดิตอ่ศูนยบ์รกิาร Samsung 
หรอืผูใ้หบ้รกิารอืน่ๆ ที ่Samsung กาํหนดเทา่น้ัน 
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ใชอ้ปุกรณเ์สรมิของแท ้
โปรดใชช้ ิน้สว่นและอปุกรณเ์สรมิของแทท้ีม่ใีหบ้รกิารหรอืไดร้บัการรบัรองโดย Samsung ทาง  Samsung
 จะไม่รบัผดิตอ่ความเสยีหายของ T7 Shield หรอืการสูญหายของขอ้มูลผูใ้ชท้ีเ่กดิจากการใชช้ ิน้สว่นหรอื
อปุกรณเ์สรมิทีไ่ม่ใชข่องแท ้

ใชผ้ลติภณัฑใ์นอุณหภูมแิละความชืน้ทีเ่หมาะสม 
ใช ้T7 Shield ในอณุหภมูทิีเ่หมาะสมเทา่น้ัน: อณุหภมูริะหวา่ง 5°C - 35°C และระดบัความชืน้ระหวา่ง 10 
- 80% 

อย่าถอยสายโดยใชค้วามรุนแรงเกนิควร 
อยา่ถอดหรอืดงึสาย T7 Shield โดยใชค้วามรนุแรงเกนิควร อาจทาํใหก้ารเชือ่มตอ่ไม่เสถยีรหรอืขัว้ตอ่เสยี
หาย 

ทําการสแกนไวรสัและอปัเดต 
โปรดปฏบิตัติามแนวทางตอ่ไปนีเ้พือ่ความปลอดภยัเหลา่นีเ้พือ่ป้องกนัการตดิไวรสั 

 ตดิตัง้โปรแกรมป้องกนัไวรสับนคอมพวิเตอรท์ี ่T7 Shield เช ือ่มตอ่และดาํเนินการสแกนไวรสัเป็นประ
จาํ 

 อปัเดตระบบปฏบิตักิารและซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรสัใหเ้ป็นเวอรช์นัลา่สดุเสมอ 

 หลงัจากดาวนโ์หลดไฟลใ์ดๆ ไปยงั T7 Shield ใหด้าํเนินการสแกนไวรสักอ่นเปิดไฟล ์

ทําความสะอาดผลติภณัฑ ์
เราขอแนะนําใหท้าํความสะอาด T7 Shield โดยเชด็อยา่งเบามอืบนพืน้ผวิดว้ยการใชผ้า้นุ่ม อยา่ใชนํ้า้ สา
รเคม ีหรอืสารชะลา้ง อาจทาํใหเ้กดิการเปลีย่นสหีรอืการกดักรอ่นดา้นนอกของ T7 Shield และยงัอาจทาํใ
หเ้กดิไฟไหมห้รอืไฟดดู 

เกบ็ใหห้า่งจากเดก็ ทารก และสตัว ์

ชิน้สว่นขนาดเล็กอาจเสีย่งตอ่การหายใจไม่ออก โปรดเก็บ T7 Shield ใหห้่างจากมอืเด็ก ทารก หรอืสตัว ์เ
พือ่ป้องกนัไม่ใหบุ้คคลดงักล่าวนํา T7 Shield หรอืชิน้ส่วนของอปุกรณเ์ขา้ปาก 

เกบ็ใหห้า่งจากสภาพแวดลอ้มทีเ่กนิอตัรา IP65 

T7 Shield มรีะดบั *IP65 จากการทดสอบภายในทีด่าํเนินการภายใตส้ภาวะควบคมุ ความสามารถในกา
รกนันํา้และฝุ่ นอาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยู่กบัสภาพแวดลอ้มจรงิ ความเสยีหายทีเ่กดิจากของเหลวและฝุ่ นละ
อองไม่อยูภ่ายใตก้ารรบัประกนั 

*เงือ่นไขการทดสอบ IPX5: T7 Shield สมัผสักบันํา้จดืทีฉ่ายจากหวัฉีด (Φ6.3 มม.) หา่งออกไป 3 เมตร 
ที ่12.5 ลติร/นาท ีเป็นเวลา 3 นาท ี  

เงือ่นไขการทดสอบ IP6X: T7 Shield สมัผสักบัฝุ่ นละออง 2 กก./ลบ.ม. ทีค่วามดนัตํ่ากวา่ 2kPa เป็นเวล
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า 8 ช ัว่โมงในหอ้งสญุญากาศ ระดบั IP65 ไดร้บัการทดสอบภายใตส้ภาวะควบคมุ  

คาํถามทีพ่บบ่อย 

ฉันไม่สามารถเรยีกใชซ้อฟตแ์วร ์
Samsung Portable SSD 1.0 

The Samsung Portable SSD Software 1.0 สามารถทํางานบน OS 
บางเวอรช์นั (หรอืใหม่กว่า) เท่าน้ัน 

โปรดดูดา้นล่างสําหรบัเวอรช์นัระบบปฏบิตักิารทีร่องรบั: 

 Windows OS: Windows 7 หรอืสูงกว่า 

 Mac OS: Mac OS X 10.10 หรอืสูงกว่า 

ขอ้ความ “ทีเ่ก็บขอ้มูล USB 
ถูกนําออกโดยไม่คาดคดิ” 
ปรากฏบนแถบสถานะของอุปกรณพ์กพา
ของฉัน 

เพือ่ใช ้Samsung Portable SSD Software 1.0 ตอ้งไดร้บัอนุญาตในการเ
ขา้ถงึอุปกรณ ์USB ขอ้ความนีป้รากฏขึน้เมือ่สทิธิก์ารเขา้ถงึถูกนําออกจากอุป
กรณม์อืถอื เมือ่คุณเปิดแอป Samsung Portable SSD สําหรบัมอืถอื คุณจะ
สามารถใช ้T7 Shield ไดต้ามปกตอิกีคร ัง้ 

เมือ่ฉันเชือ่มต่อ T7 Shield กบัอุปกรณอ์ื่
นทีไ่ม่ใช ่PC อุปกรณน้ั์นไม่สามารถระบุ T
7 Shield ได ้

T7 Shield ไดร้บัการพฒันาสําหรบัใชก้บั Windows OS, Mac OS PCs แล
ะอุปกรณม์อืถอื เมือ่เชือ่มต่อกบัอุปกรณอ์ืน่นอกเหนือจากน้ัน T7 Shield อาจไ
ม่เป็นทีรู่จ้กัหรอืการใชคุ้ณลกัษณะอาจถูกจาํกดัขึน้อยู่กบัระดบัการรองรบั ยิง่ไป
กว่าน้ัน หากคุณเปิดใชง้านโหมดความปลอดภยัดว้ยรหสัผ่าน คุณจะไม่สามาร
ถป้อนรหสัผ่านจากอุปกรณท์ีไ่ม่ใช ่PC หรอือุปกรณพ์กพาได ้ดงัน้ันจะไม่สาม
ารถเขา้ถงึขอ้มูลทีจ่ดัเก็บไวใ้น T7 Shield โปรดปิดโหมดความปลอดภยักอ่นใช ้
T7 Shield กบัอุปกรณด์งักล่าว 

ฉันทํารหสัผ่านหาย ฉันจะสามารถปิดโหม
ดความปลอดภยัไดไ้หม 

คุณไม่สามารถทําได ้หากคุณทํารหสัผ่านหาย คุณจะไม่สามารถปิดใชง้านโหม
ดความปลอดภยัได ้ดงัน้ันอย่าลมืทําหาย 

อุปกรณไ์ม่รูจ้กั T7 Shield ของฉัน 

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ T7 Shield เชือ่มต่อกบัพอรต์ USB อย่างแน่นหนา 

 PC บางเครือ่งอาจไม่รูจ้กั T7 Shield เมือ่เชือ่มต่อกบัพอรต์ USB 2.0 หาก
กระแสเกนิขดีจาํกดัสูงสุด (500 mA) ทีอ่ธบิายไวใ้นขอ้มูลจาํเพาะดา้นพลงัง
าน ในกรณีเชน่นี ้โปรดลองใชพ้อรต์ USB อืน่ 

 หากคุณใชส้ายเคเบลิอืน่นอกเหนือจากทีใ่หม้าในชดุผลติภณัฑ ์T7 Shield 
อาจไม่รูจ้กั 

หาก T7 Shield เชือ่มต่ออย่างถูกตอ้งแต่อุปกรณย์งัไม่รูจ้กั 
คน้หาศูนยบ์รกิารทีร่ะบุในคู่มอืผูใ้ชห้รอืบนเว็บไซต ์Samsung 
(http://www.samsung.com) และทําการสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

เงือ่นไขการกนันํา้และกนัฝุ่นของ T7 
Shield เป็นอย่างไร 

T7 Shield ไดร้บัการจดัอนัดบั IP65  

อย่าไรก็ตาม ความสามารถในการกนันํา้และฝุ่นอาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยู่กบัสภ
าพแวดลอ้ม การรบัประกนัไม่ครอบคลุมถงึความเสยีหายทีเ่กดิจากของเหลวหรื
อฝุ่นละออง 

คะแนนและเกรด IP (Ingress Protection) หมายถงึเกรดการกนันํา้และฝุ่นที่
ไดร้บัการยอมรบัจากการทดสอบภายใตส้ภาวะควบคุม  

เงือ่นไขสําหรบัการทดสอบ IP65 มดีงันี:้  

*เงือ่นไขการทดสอบ IPX5: อุปกรณส์มัผสักบันํา้จดืทีฉ่ายจากหวัฉีด (Φ6.3 
มม.) ห่างออกไป 3 เมตร ที ่12.5 ลติร/นาท ีเป็นเวลา 3 นาท ี

http://www.samsung.com/
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*เงือ่นไขการทดสอบ IP6X: อุปกรณส์มัผสักบัฝุ่นละออง 2 กก./ลบ.ม. 
ทีค่วามดนัตํ่ากว่า 2 kPa เป็นเวลา 8 ช ัว่โมงในหอ้งสุญญากาศ 

(การทดสอบขา้งตน้เป็นการฉีดพ่นนํา้จดืแรงดนัตํ่าและฝุ่นละอองจากหลายทศิ
ทาง) 

เงือ่นไขการทดสอบการตกของ T7 
Shield คอือะไร 

การทดสอบการตกบน T7 Shield ดําเนินการภายใตส้ภาวะควบคุมในลกัษณะ
ต่อไปนี ้

T7 Shield ถูกทิง้ (ตกอย่างอสิระ) ลงบนแผ่นโลหะจากความสูง 3 เมตรถงึสีค่ร ั้
ง 

ระดบัการตา้นทานการตกของ T7 Shield อาจแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัสภาพแ
วดลอ้มจรงิ และความเสยีหายทีเ่กดิจากผลกระทบดงักล่าวไม่อยู่ภายใตก้ารรบัป
ระกนั 

การรบัประกนัครอบคลุมถงึ T7 Shield 
ในกรณีทีม่ฝุ่ีนเกาะหรอืเกดิการบุกรุกเกดิ
ขึน้หรอืไม่ 

ความสามารถในการกนันํา้และฝุ่นของ T7 Shield อาจแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบั
สภาพแวดลอ้ม การรบัประกนัไม่ครอบคลุมถงึความเสยีหายทีเ่กดิจากการบุกรุก
ของของเหลวหรอืฝุ่นนอกเงือ่นไขทีจ่าํกดั 

การรบัประกนัครอบคลุม T7 Shield 
ทีเ่สยีหายเน่ืองจากการตกหรอืไม่ 

ระดบัการตา้นทานการตกอาจแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัสภาพแวดลอ้มจรงิ และค
วามเสยีหายทีเ่กดิจากผลกระทบดงักล่าวไม่อยู่ภายใตก้ารรบัประกนั 

ฉันควรทําอย่างไรหาก T7 Shield 
จุม่นํา้หรอืถูกฉีดนํา้ 

ขัน้แรก ขจดัความชืน้ดว้ยผา้แหง้ ทชิชู ่ฯลฯ (โดยเฉพาะส่วนเชือ่มต่อของขัว้ต่
อ) การจุม่นํา้และความชืน้อาจทําใหเ้กดิความลม้เหลว ดงัน้ันใหห้ยุดใช ้T7 Shi
eld จนกว่าจะแหง้สนิท 

ฉันสามารถใช ้T7 Shield กลางแจง้ (เชน่ 
สภาพฝนตกหรอืหมิะตก) ไดไ้หม 

เมือ่นํา้เขา้สู่บรเิวณขัว้ต่อระหว่างการใชง้าน การร ัว่ไหลอาจทําให ้T7 Shield แ
ละชิน้ส่วนทีเ่ช ือ่มต่อเสยีหายได ้

โปรดอย่าใช ้T7 Shield กลางแจง้หากฝนตกหรอืหมิะตก 

สายเคเบลิทีม่าพรอ้มกบั T7 Shield 
กนันํา้ไดไ้หม 

สายเคเบลิทีใ่หม้าพรอ้มกบั T7 Shield ไม่กนันํา้ อย่าใชส้ายเคเบลิในขณะทีเ่ปี
ยกเพราะอาจทําใหเ้กดิความลม้เหลวได ้
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คุณสมบตัจิาํเพาะและการรบัรองของผลติภณัฑ ์

คณุสมบตัจิาํเพาะของผลติภณัฑ ์
รุน่ MU-PE1T0 MU-PE2T0 MU-PE4T0 

ความจุ 1 TB 2TB 4TB 

อนิเทอรเ์ฟซ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) เขา้กนัไดก้บัรุน่กอ่นหนา้ 

ความเรว็ในการถา่ยโอนขอ้มูล* 1,050 MB/s 

ขนาด 57 x 86 x 12.5 มม. (ยาว x กวา้ง x สูง) 

น้ําหนกั  มากถงึ 97 ก. 

ขอ้มูลจําเพาะระบบของผูใ้ชท้ีแ่นะนํา 
Windows 7 หรอืสูงกว่า Mac OS X 10.10 

หรอืสูงกว่า หรอื Android Lollipop (เวอรช์นั 
5.1) หรอืสูงกว่า 

Windows 7 (เฉพาะ 64 
บติ) หรอืสูงกว่า  

Mac OS X 10.10 
หรอืสูงกว่า  

หรอื Android Lollipop 
(เวอรช์นั 5.1) หรอืสูงกว่า 

 
* ความเรว็การถ่ายโอนขอ้มูลสูงสุดวดัตามมาตรฐานการทดสอบภายในของ Samsung ดว้ยสาย USB ทีใ่หม้า ประสทิธภิาพอ
าจแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัการกาํหนดค่าโฮสต ์เพือ่ใหไ้ดค้วามเรว็การถ่ายโอนสูงสุด 1,050 MB/s อุปกรณโ์ฮสตแ์ละสายเชือ่ม
ต่อตอ้งรองรบั USB 3.2 Gen 2 และตอ้งเปิดใชง้านโหมด UASP 

การปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบั 

 

KC (การรบัรองของเกาหล)ี 
สญัลกัษณป์ระจาํตวั: อา้งองิดา้นล่าง 

ชือ่: Samsung Electronics Co., Ltd. 

ผูผ้ลติ / ประเทศผูผ้ลติ: Samsung Electronics Co. Ltd / สาธารณรฐัเกาหล ี

ปีและเดอืนทีผ่ลติ: ทําเคร ือ่งหมายแยกกนั 

คะแนน / รุน่: อา้งองิดา้นล่าง 

ผูผ้ลติ: SAMSUNG Electronics Co. Ltd. 

 

รุน่ คะแนน สญัลกัษณป์ระจําตวั 

MU-PE1T0 5V 1.5A R-R-SEC-MU-PE1T0 

MU-PE2T0 5V 1.5A R-R-SEC-MU-PE2T0 

MU-PE4T0 5V 1.5A R-R-SEC-MU-PE4T0 
 
* อุปกรณท์ีส่อดคลอ้งกบั EMC (คลาส B) 
สําหรบับา้นนีม้ไีวส้ําหรบัใชใ้นสภาพแวดลอ้มภายในบา้นและสามารถใชไ้ดใ้นทุกภูมภิาค 
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FCC (คณะกรรมาธกิารการสือ่สารของรฐับาลกลาง) 

 
ระเบยีบของคณะกรรมาธกิารการสือ่สารของรฐับาลกลาง (FCC) ของสหรฐัอเมรกิา 

โปรดทราบว่าการแกไ้ขหรอืดดัแปลงใดๆ ทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตอย่างชดัแจง้จากฝ่ายทีร่บัผดิชอบในการปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบั 
อาจส่งผลใหส้ทิธิใ์นการใชง้านอุปกรณข์องผูใ้ชเ้ป็นโมฆะ 

อุปกรณนี์ไ้ดร้บัการทดสอบและตรวจสอบแลว้ว่าเป็นไปตาม FCC CFR ส่วนที ่15 ขอ้จาํกดัเกีย่วกบัอุปกรณด์จิทิลัคลาส B 

ขอ้จาํกดัเหล่านีถู้กนํามาใชเ้พือ่ป้องกนัการปล่อยคลืน่แม่เหล็กอเิล็กทรอนิกสท์ีเ่ป็นอนัตรายเมือ่ใชง้านอุปกรณใ์นสภาพแวดลอ้ม
ทีอ่ยู่อาศยั อุปกรณนี์ส้รา้ง ใช ้และปล่อยพลงังานคลืน่ความถีว่ทิยุ และอาจทําใหเ้กดิการรบกวนทางวทิยุทีเ่ป็นอนัตรายต่อการสือ่
สารไรส้าย หากไม่ไดร้บัการตดิตัง้และใชง้านตามแนวทาง อย่างไรก็ตาม ไม่รบัประกนัว่าจะไม่มกีารรบกวนทางวทิยุในสภาพแวด
ลอ้มทีต่ดิตัง้บางอย่าง หากการรบกวนทางวทิยุทีเ่ป็นอนัตรายเกดิขึน้กบัเครือ่งรบัวทิยุหรอืทวีเีมือ่เปิดหรอืปิดอุปกรณ ์ผูใ้ชต้อ้งป้อ
งกนัการรบกวนดงักล่าวโดยใชห้น่ึงในมาตรการต่อไปนี ้

 ปรบัทศิทางหรอืยา้ยเสารบัสญัญาณ 

 เพิม่ระยะห่างระหวา่งอุปกรณแ์ละเครือ่งรบั 

 เสยีบตวัรบัและอุปกรณบ์นเตา้รบับนวงจรแยก 

 ขอความชว่ยเหลอืจากชา่งวทิยุ/โทรทศันห์รอืรา้นคา้ปลกีทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม 

 อุปกรณเ์ป็นไปตามส่วนที ่15 ของระเบยีบ FCC 

 อุปกรณนี์ไ้ม่กอ่ใหเ้กดิการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า 

 หากไดร้บัการรบกวนใด ๆ รวมถงึสญัญาณรบกวนทีอ่าจทําใหเ้กดิปัญหาในการทํางานกบัอุปกรณ ์อุปกรณน้ั์นอาจทํางานภ
ายใตเ้งือ่นไขสองประการทีร่บัประกนัว่าการทํางานปกต ิผลติภณัฑนี์อ้อกแบบมาสําหรบัใชภ้ายในอาคารเท่าน้ัน 

* ประกาศ FCC: โปรดทราบว่าการแกไ้ขหรอืดดัแปลงใดๆ ทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตอย่างชดัแจง้จากฝ่ายทีร่บัผดิชอบในการปฏบิตัติา
มระเบยีบขอ้บงัคบั อาจส่งผลใหส้ทิธิใ์นการใชง้านอุปกรณข์องผูใ้ชเ้ป็นโมฆะ 

 

ตวัระบุเฉพาะ: ตรวจสอบฉลากบนผลติภณัฑ ์

ฝ่ายทีร่บัผดิชอบ: Samsung Electronics America QA Lab 

19 Chapin Rd. Building D Pine Brook NJ 07058 

โทร: 1-973-808-6362, โทรสาร: 1-973-808-6361 

 

 
CE (มาตรฐานยุโรป) 

ดว้ยประการฉะนี ้ขอประกาศว่าผลติภณัฑนี์/้เหล่านีเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดทีส่ําคญัและบทบญัญตัอิืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของคาํสัง่ที ่20
14/30/EU, 2014/35/EU และ 2011/65/EU 

ใชภ้ายในอาคารเท่าน้ัน 

 

ขอ้มูลตดิตอ่การปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของสหภาพยุโรป 

Samsung 
PO Box 12987, Dublin IE หรอื 
Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG UK 
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WEEE (อุปกรณไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกสท์ีเ่ป็นขยะ) 

 

เคร ือ่งหมายนีบ้นผลติภณัฑ ์อุปกรณเ์สรมิ หรอืเอกสารระบุว่าผลติภณัฑแ์ละอุปกรณเ์สรมิอเิล็กทรอนิกส ์(เชน่ เคร ือ่งชารจ์ ชดุหู
ฟัง สาย USB) ไม่ควรทิง้รวมกบัขยะในครวัเรอืนอืน่ๆ เมือ่หมดอายุการใชง้าน เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้กบัสิง่แวดลอ้มห
รอืสุขภาพของมนุษยจ์ากการกาํจดัขยะทีไ่ม่มกีารควบคมุ โปรดแยกสิง่ของเหล่านีอ้อกจากขยะประเภทอืน่และรไีซเคลิอย่างมคีวา
มรบัผดิชอบเพือ่ส่งเสรมิการใชท้รพัยากรวสัดุซํา้อย่างยัง่ยนื 

ผูใ้ชใ้นครวัเรอืนควรตดิตอ่รา้นคา้ปลกีทีพ่วกเขาซือ้ผลติภณัฑนี์ ้หรอืสํานักงานรฐับาลทอ้งถิน่เพือ่ขอรายละเอยีดว่าจะนําสิง่ของเ
หล่านีไ้ปรไีซเคลิอย่างปลอดภยัต่อสิง่แวดลอ้มไดท้ีไ่หนและอย่างไร 

ผูใ้ชท้างธรุกจิควรตดิต่อซพัพลายเออรแ์ละตรวจสอบขอ้กาํหนดและเงือ่นไขของสญัญาการซือ้ ไม่ควรนําผลติภณัฑนี์แ้ละอุปกร
ณเ์สรมิอเิล็กทรอนิกสผ์สมกบัขยะเชงิพาณิชยอ์ืน่ๆ เพือ่กาํจดั 

นวตักรรม วทิยาศาสตร ์และการพฒันาเศรษฐกจิแคนาดา 

เคร ือ่งมอืดจิทิลั คลาส B นีเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดทัง้หมดของ Canadian Interference-Causing Equipment Regulations 
ฉลากกาํกบัการปฏบิตัติามขอ้กาํหนด ICES-003 
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 

Triman 

 
กฤษฎกีาฝร ัง่เศสฉบบัที ่2014-1577 กาํหนดใหพ้มิพโ์ลโก ้Triman บนผลติภณัฑร์ไีซเคลิและบรรจุภณัฑท์ีจ่าํหน่ายใหก้บัผูบ้รโิ
ภคในฝร ัง่เศสตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2015 
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