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เบือ้งต้น

อ่านก่อน
โปรดอ่านคูม่อืเล่มน้ีก่อนใช้งานเครือ่งของคณุเพือ่ให้แน่ใจว่ามกีารใช้งานทีป่ลอดภยัและถกูต้อง

•	 ค�าอธบิายต่างๆ	ข้ึนอยูก่บัการตัง้ค่าปกตขิองเครือ่ง

•	 เน้ือหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครือ่งของคณุ	ทัง้นีข้ึน้กบัภมูภิาค	ผูใ้ห้บรกิาร	รายละเอยีดของรุน่	หรอืซอฟต์แวร์ของเครือ่ง

•	 เน้ือหา	(เนือ้หาคณุภาพสงู)	ทีจ่�าเป็นต้องใช้งาน	CPU	และ	RAM	สงู	จะส่งผลกระทบต่อประสทิธิภาพการท�างานโดยรวมของ
อปุกรณ์	แอพทีเ่ก่ียวข้องกบัเนือ้หานัน้อาจไม่สามารถท�างานเป็นปกต	ิทัง้น้ีขึน้กบัข้อก�าหนดของอุปกรณ์และส่ิงแวดล้อมที่ใช้งาน
อปุกรณ์น้ัน

•	 ซมัซงุไม่รบัผดิต่อปัญหาด้านประสทิธภิาพทีเ่กดิจากแอพที่ให้มาโดยผูใ้ห้บรกิารรายอ่ืนนอกเหนอืจากซมัซงุ

•	 ซมัซงุไม่รบัผดิต่อปัญหาประสทิธภิาพการท�างานหรอืความเข้ากนัไม่ได้ซึง่เกดิจากการตัง้ค่าลงทะเบยีน	หรอืการเปลีย่นแปลง
ซอฟท์แวร์ระบบปฏบิตักิารการแก้ไข	การพยายามก�าหนดค่าระบบปฏบิตักิารอาจท�าให้เครือ่งหรอืแอพท�างานผดิปกติ

•	 ซอฟต์แวร์	ข้อมลูเสยีง	วอลเปเปอร์	รปูภาพ	และสือ่อืน่ๆ	ที่ให้มาพร้อมเครือ่งนี	้ได้รบัสทิธิ์ให้ใช้งานได้โดยจ�ากดั	การดงึเอาข้อมลู
และใช้สือ่เหล่านีเ้พือ่การค้าหรอืเพือ่วตัถปุระสงค์อืน่เป็นการละเมดิกฎหมายลขิสทิธิ	์ผูใ้ช้มคีวามรบัผดิชอบทกุประการส�าหรบักรณี
การใช้งานสือ่ผดิกฎหมาย

•	 คณุอาจเสยีค่าบรกิารเพิม่เตมิส�าหรบับรกิารข้อมลู	เช่น	การส่งข้อความ	การอัพโหลดและดาวน์โหลด	การซงิค์อัตโนมตั	ิหรอื
การใช้งานบรกิารบอกต�าแหน่ง	โดยขึน้อยู่กบัแผนการใช้ข้อมลูของคณุ	ส�าหรบัการโอนย้ายข้อมลูขนาดใหญ่	ขอแนะน�าให้ใช้
คณุสมบติั	Wi-Fi

•	 แอพพืน้ฐานทีม่ากบัอปุกรณ์อาจมกีารอพัเดทและอาจไม่รองรบัการใช้งานอีกต่อไป	โดยไม่มกีารแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	หากคณุมี
ค�าถามเกีย่วกบัแอพที่ให้มาพร้อมอปุกรณ์	ให้ตดิต่อศนูย์บริการซมัซงุ	ส�าหรบัแอพทีต่ดิตัง้โดยผูใ้ช้	ให้ตดิต่อผูใ้ห้บรกิาร

•	 การดดัแปลงระบบปฏบิตักิารหรอืตดิตัง้ซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อุปกรณ์ท�างานผดิปกต	ิข้อมลูเสยีหาย	
หรอืสญูหาย	การกระท�าเหล่านีเ้ป็นการละเมดิข้อตกลงอนญุาตการใช้งานของซมัซงุ	และจะท�าให้การรบัประกนัสิน้สดุลง
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•	 อปุกรณ์บางเครือ่งจะต้องได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการกลางก�ากบัดแูลกจิการสือ่สาร	(FCC)	ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภมูภิาคและรุน่	
หากเครือ่งของคณุได้รับการอนมุตัจิาก	FCC	คณุจะสามารถดรูหัส	FCC	ของเครือ่งดงักล่าวได้	การดรูหัส	FCC	ให้แตะที	่แอพ 
→ การตัง้ค่า → เกีย่วกบัอปุกรณ์ → ข้อมลูแบตเตอรี่

ไอคอนเพือ่การแนะน�า

ค�าเตอืน:	สถานการณ์ทีอ่าจท�าให้เกดิการบาดเจบ็ต่อตวัคณุหรอืผูอ้ืน่

ข้อควรระวงั:	สถานการณ์ทีอ่าจท�าให้เกดิความเสยีหายต่อเครือ่งหรอือปุกรณ์อืน่ๆ	ของคณุ

แจ้งให้ทราบ:	ข้อควรรู	้ค�าแนะน�า	หรอืข้อมลูเพิม่เตมิ

สถานการณ์ทีค่วามร้อนของเครือ่งสงูเกนิไปและการแก้ปัญหา

เม่ือเครือ่งเกดิร้อนขึน้ในขณะทีช่าร์จแบตเตอรี่
ในขณะก�าลงัชาร์จ	เครือ่งและเครือ่งชาร์จอาจจะร้อนข้ึน	ระหว่างการชาร์จแบบไร้สายหรอืการชาร์จอย่างรวดเรว็	เมือ่แตะเครือ่งอาจจะ
รูส้กึร้อน	ดงักล่าวนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออายกุารใช้งานหรอืประสทิธภิาพของเครือ่งและอยู่ในช่วงปกตขิองการด�าเนนิงานของเครือ่ง	
หากแบตเตอรีมี่อาการร้อนเกนิไป	เครือ่งชาร์จอาจหยดุการชาร์จ
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ให้ท�าสิง่ดงัต่อไปนีเ้มือ่เครือ่งเกดิร้อนขึน้:

•	 ถอดเครือ่งชาร์จจากเครือ่งและปิดแอพใดๆทีก่�าลงัเปิดใช้งานอยู่	รอให้เครือ่งเยน็ลงและจากนัน้เริม่ท�าการชาร์จเครือ่งอกี
ครัง้

•	 หากส่วนล่างของเครือ่งมอีาการร้อนจัด	อาจเป็นเพราะสาย	USB	ทีเ่ช่ือมต่อได้รบัความเสยีหาย	แทนทีส่าย	USB	ทีเ่สีย
หายกบัสายใหม่ที่ได้รบัการอนมุตัจิากซมัซงุแล้ว

•	 เม่ือใช้เครือ่งชาร์จแบบไร้สาย	อย่าวางวตัถแุปลกปลอม	เช่นวตัถทุีเ่ป็นโลหะ	แม่เหลก็	และบตัรแถบแม่เหลก็ระหว่างเครือ่ง
และเคร่ืองชาร์จแบบไร้สาย

คณุสมบตักิารชาร์จแบบไร้สายหรอืการชาร์จด่วนนัน้มีให้ใช้งานได้ในรุน่ทีร่องรบัเท่านัน้

เม่ือเคร่ืองเกดิร้อนขึน้ระหว่างการใช้งาน
เมือ่คณุใช้คณุสมบตัหิรอืแอพทีต้่องใช้พลงังานมากขึน้หรอืใช้แอพเหล่านัน้เป็นระยะเวลานาน	เครือ่งของคณุอาจร้อนขึน้ชัว่คราว
เน่ืองจากการใช้พลงังานแบตเตอรีท่ีเ่พิม่ขึน้	ปิดแอพใดๆทีเ่ปิดใช้งานอยู่และโปรดพกัการใช้งานเครือ่งสกัครู่

ดงัต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่างของสถานการณ์ทีเ่ครือ่งอาจมอีาการร้อนจดั	ตวัอย่างต่อไปนีอ้าจใช้ไม่ได้กบัรุน่ของคณุ	ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัฟังก์ชัน่และ
แอพทีค่ณุใช้

•	 ในระหว่างการตัง้ค่าเริม่ต้นหลงัจากทีซ่ือ้หรอืเมือ่ท�าการเรยีกคนืข้อมลู

•	 เม่ือมกีารดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่

•	 เม่ือใช้แอพทีต้่องใช้พลงังานมากขึน้หรอืใช้แอพเป็นระยะเวลานาน

	– เมือ่เล่นเกมทีม่คีณุภาพสงูเป็นระยะเวลานาน

	– เมือ่บนัทกึวดิโีอเป็นระยะเวลานาน

	– เมือ่สตรมีมิง่วดิโีอในขณะที่ใช้การตัง้ค่าความสว่างสงูสดุ

	– เมือ่เชือ่มต่อเข้ากบัโทรทศัน์

•	 ในขณะที่ใช้งานแบบมลัตทิาสกิง้	(หรอื	เมือ่เปิดใช้งานแอพจ�านวนมากในพ้ืนหลงั)

	– เมือ่ใช้งานมลัตวินิโดว์

	– เมือ่ท�าการปรบัปรงุหรอืท�าการตดิตัง้แอพในขณะทีท่�าการบนัทกึวดิโีอ

	– เมือ่ท�าการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ในระหว่างการสนทนาทางวดิโีอ

	– เมือ่ท�าการบนัทกึวดิโีอขณะที่ใช้แอพทศิทาง
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•	 เม่ือใช้ข้อมลูจ�านวนมากส�าหรบัการซงิค์กบัคลาวด์	อเีมล์	หรอืบญัชอ่ืีนๆ

•	 เม่ือใช้แอพทศิทางในรถยนต์ในขณะทีเ่ครือ่งถกูวางไว้ในทีท่ี่โดนแสงแดดโดยตรง

•	 เม่ือใช้ฮอตสปอตเครือ่งโทรศพัท์มอืถอืและคณุสมบตักิารเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็

•	 เม่ือใช้เครือ่งในพืน้ทีท่ีม่สีญัญาณอ่อนหรอืไม่สามารถรบัสญัญาณได้

•	 เม่ือชาร์จแบตเตอรีด้่วยสาย	USB	ที่ได้รบัความเสยีหาย

•	 เม่ือแจค็อเนกประสงค์ของเครือ่งได้รบัความเสยีหายหรอืสมัผสักบัวตัถแุปลกปลอม	เช่นของเหลว	ฝุน่	ผงโลหะ	และไส้ดนิสอ

•	 เม่ือคณุท�าการโรมมิง่

ให้ท�าสิง่ดงัต่อไปนีเ้มือ่เครือ่งเกดิร้อนขึน้:

•	 ท�าการปรบัปรงุเครือ่งด้วยซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสดุเป็นประจ�า

•	 การขดักนัระหว่างแอพทีเ่ปิดใช้งานอยูอ่าจท�าให้เครือ่งเกดิอาการร้อนขึน้	เริม่การท�างานเครือ่งใหม่

•	 เลกิการใช้งานคณุสมบตั	ิWi-Fi	GPS	และบลทูธูเมือ่ไม่ได้ใช้งาน

•	 ปิดแอพทีเ่พิม่การใช้พลงังานแบตเตอรีห่รอืทีเ่ปิดใช้งานในพืน้หลงัเมือ่ไม่ได้ใช้งาน

•	 ลบไฟล์ที่ไม่จ�าเป็นหรอืแอพที่ไม่ได้ใช้

•	 ลดความสว่างของหน้าจอ

•	 ถ้าอปุกรณ์ร้อนเกนิไปหรอืคณุรูส้กึว่าอปุกรณ์ร้อนเป็นเวลานาน	โปรดพกัการใช้งานอปุกรณ์สกัครู	่ถ้าอุปกรณ์ยังร้อนอยู	่ให้
ตดิต่อศนูย์บรกิารซมัซงุ

อปุกรณ์จะถกูจ�ากดัการใช้งานเมือ่อปุกรณ์มคีวามร้อนสงูเกนิไป
เมือ่อปุกรณ์น้ีเกดิความร้อนข้ึน	คณุสมบตัแิละประสทิธภิาพการท�างานอาจถกูจ�ากดั	หรอือปุกรณ์อาจปิดการท�างานลงเพือ่ให้อปุกรณ์
เยน็ข้ึน	คณุสมบติัน้ีมีให้ใช้งานได้ในรุน่ทีร่องรบัเท่านัน้

•	 หากอปุกรณ์น้ีร้อนมากกว่าปกต	ิข้อความแสดงว่าอุปักรณ์เกดิความร้อนจะปรากฎขึน้	เพือ่ลดอุณหภมูขิองอุปกรณ์	ความสว่าง
ของหน้าจอและความเรว็ในการปฏบิตังิานจะถกูจ�ากดั	และการชาร์จแบตเตอรีจ่ะหยุดลง	แอพพลเิคชัน่ทีท่�างานอยู่จะถกูปิด	และ
คณุจะสามารถท�าโทรฉกุเฉนิได้เท่าน้ัน	จนกว่าอปุกรณ์เยน็ลง

•	 ถ้าอปุกรณ์ร้อนเกนิไปหรอืคณุรูส้กึว่าอปุกรณ์ร้อนเป็นเวลานาน	ข้อความแสดงให้ปิดอุปกรณ์จะปรากฎขึน้	ปิดอปุกรณ์นีแ้ละรอ
จนกว่าจะเยน็ลง
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ข้อควรระวงัส�าหรบัสภาพแวดล้อมการท�างาน
เครือ่งของคณุอาจร้อนขึน้เนือ่งจากสภาพแวดล้อมในเงือ่นไขดงัต่อไปนี	้ใช้ความระมดัระวงัเพือ่หลกีเลีย่งอายกุารใช้งานของแบตเตอรีท่ี่
สัน้ลง,	ความเสยีหายกบัอปุกรณ์นีห้รอือาจก่อให้เกดิไฟไหม้ได้

•	 อย่าจดัเกบ็เครือ่งของคณุไว้ในทีท่ีร้่อนจัดหรอืเยน็จดั

•	 อย่าให้เครือ่งของคณุสมัผสัถกูแสงอาทติย์โดยตรงเป็นระยะเวลานาน

•	 อย่าใช้หรอืจดัเกบ็เครือ่งของคณุในบรเิวณทีร้่อนจดัเป็นระยะเวลานาน	เช่นภายในรถยนต์ในฤดรู้อน

•	 อย่าวางเครือ่งในพืน้ที่ใดๆทีอ่าจจะท�าให้มอีาการร้อนจดั	เช่นบนเสือ่ร้อนไฟฟ้า

•	 อย่าเกบ็อปุกรณ์นีข้องคณุใกล้หรอือยู่ในเครือ่งท�าความร้อน,	ไมโครเวฟ,	อุปกรณ์ท�าอาหาร	หรอืบรรจภุณัฑ์แรงดนัสงู

•	 ไม่ควรใช้แบตเตอรีแ่ละเครือ่งชาร์จที่ได้รบัความเสยีหาย

ส่วนประกอบในชดุผลติภณัฑ์
โปรดตรวจสอบว่าในกล่องผลติภณัฑ์มอีปุกรณ์ต่อไปนีค้รบทกุรายการ:

•	 เครือ่ง

•	 คูมื่อการเริม่ต้นใช้งานแบบด่วน

•	 รายการสิง่ที่ให้มากบัเครือ่งนีแ้ละอปุกรณ์เสรมิทีม่อีาจแตกต่างกนัไป	ทัง้นีข้ึน้กบัภมูภิาคและผูใ้ห้บรกิาร

•	 รายการสิง่ที่ให้มานี้ได้รบัการออกแบบมาโดยเฉพาะส�าหรบัเครือ่งนีเ้ท่านัน้	และอาจเข้ากนัไม่ได้กบัเครือ่งอ่ืน

•	 ลกัษณะภายนอกและข้อมลูจ�าเพาะอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•	 คณุสามารถซือ้อปุกรณ์เสรมิเพิม่เตมิได้จากตวัแทนจ�าหน่ายของซมัซงุใกล้บ้านคณุ	โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอปุกรณ์
เหล่านัน้เข้ากนัได้กบัเครือ่งก่อนซือ้

•	 ให้ใช้อปุกรณ์เสรมิทีผ่่านการรบัรองจากซมัซงุเท่านัน้	การใช้งานอุปกรณ์เสรมิที่ไม่ได้รบัการรบัรองอาจท�าให้เกดิปัญหาใน
การใช้งานและท�างานผดิปกต	ิซึง่จะไม่อยู่ในการคุม้ครองของประกนั

•	 อปุกรณ์เสรมิทีม่ทีัง้หมดอาจมกีารเปลีย่นแปลง	ทัง้นีข้ึน้กบับรษิทัผูผ้ลติทัง้สิน้	ส�าหรบัข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัอปุกรณ์
เสริมทีม่	ีโปรดอ้างองิเวบ็ไซต์ของซัมซงุ



เบือ้งต้น

9

ส่วนประกอบต่างๆของเครือ่ง

ไมโครโฟน

เคร่ืองขยายเสียง

ปุมกลับ

แจ็คอเนกประสงค

กลองหนา

ไมโครโฟน

ลำโพง

ปุมเปด/ปด

หนาจอสัมผัส

ปุมปจจุบัน

ชองเสียบชุดหูฟง

ปุมหนาหลัก 
(เซนเซอรจำแนกลายน้ิวมือ)

ตัวบงช้ี LED

เซนเซอรพร็อกซิมิตี/แสง

ถาดใส SIM การด
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เสาอากาศหลัก

แฟลช

ปุมระดับเสียง

S Pen

กลองหลัง

เสาอากาศ 
NFC/แผนชารจแบบไรสาย

เสาอากาศ GPS

•	 ปัญหาการเชือ่มต่อและแบตเตอรีห่มดอาจเกดิขึน้ในสถานการณ์ต่อไปนี:้

	– ถ้าคณุตดิสติก๊เกอร์สเีมทลัลกิทีบ่รเิวณเสาอากาศของอุปกรณ์

	– ถ้าคณุตดิฝาครอบทีท่�าจากวสัดทุีเ่ป็นโลหะลงบนอุปกรณ์

	– ถ้าคณุใช้มอืหรอืวตัถอุืน่ๆ	ปิดบรเิวณเสาอากาศของอุปกรณ์ขณะใช้คณุสมบตับิางอย่าง	เช่น	การโทรหรอืการ
เช่ือมต่อข้อมลูมอืถอื

•	 แนะน�าให้ใช้ฟิล์มกนัรอยที่ได้รบัการรบัรองจากซมัซงุ	การใช้ฟิล์มกนัรอยที่ไม่ได้รบัการรบัรองอาจท�าให้เซน็เซอร์ท�างาน
ผดิปกตไิด้

•	 อย่าครอบพืน้ทีเ่ซนเซอร์พรอ็กซมิติ/ีแสงด้วยอปุกรณ์เสรมิหน้าจอ	เช่น	ฟิล์มกนัรอยหรอืสตกิเกอร์	การกระท�าเช่นนัน้
อาจท�าให้เซนเซอร์ท�างานผดิปกติ

•	 สบีนหน้าจอโค้งอาจดแูตกต่างกนัขึน้กบัต�าแหน่งการมองของคณุ
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ปุม่

ปุม่ ฟังก์ชัน่

ปุม่เปิด/ปิด
•	 กดค้างไว้ทีปุ่ม่นีเ้พือ่เปิดหรอืปิดเครือ่ง

•	 กดเพือ่เปิดการท�างานหรอืลอ็กหน้าจอ

ล่าสดุ •	 สมัผสัเพือ่เปิดรายการแอพล่าสดุ

หน้าหลกั

•	 กดเพือ่เปิดการท�างานของหน้าจอในขณะทีล่อ็กหน้าจอไว้

•	 กดเพือ่กลบัสูห่น้าจอหลกั

•	 กดค้างไว้เพือ่เริม่ต้น	Google

กลบั
•	 สมัผสัเพือ่กลบัสูห่น้าก่อนหน้า

•	 สมัผสัค้างไว้เพือ่เข้าถงึทางเลอืกเพิม่เตมิส�าหรบัหน้าจอปัจจบุนั

ระดบัเสยีง •	 กดเพือ่ปรบัระดบัเสยีงของเครือ่ง

SPen

ปุม S Pen

ปลายปากกา S Pen

แหนบ
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ชือ่ ฟังก์ช่ัน

ปลายปากกาSPen

•	 ใช้	S Pen	เพือ่เขยีน	วาด	หรอืสมัผัสบนหน้าจอ

•	 เลือ่น	S Pen	ไปมาเหนอืรายการบนหน้าจอเพ่ือเข้าถงึคณุสมบตั	ิS Pen	เพิม่เติม	เช่น	ปุม่	
Action	และคณุสมบติัแอร์ววิ

ปุม่SPen
•	 เลือ่น	S Pen	ไปมาเหนอืหน้าจอและกดปุม่	S Pen	เพือ่แสดงคณุสมบตัคิ�าสัง่โดยไม่สมัผสั

•	 ในขณะทีก่ดและค้างปุม่	S Pen	ไว้	ลาก	S Pen	ไปเหนอืรายการเพ่ือเลอืก

แหนบ •	 ถอดปลายปากกา	S Pen	ด้วยแหนบเมือ่เปลีย่นปลายปากกา

ถอดSPenออก

กดปลาย	S Pen	เพือ่ปลดออก	แล้วดงึ	S Pen	ออกจากช่องเสยีบ	การจดัเกบ็	S Pen	ดนัปากกากลบัเข้าไปในช่องเสยีบจนได้ยนิเสยีง
คลกิเข้าที่

2

1

เม่ือคณุใส่	S Pen	ในช่อง	ให้ใส่ด้านปลายของ	S Pen	ก่อน	การไม่ปฏบิตัติามขัน้ตอนดงักล่าวอาจท�าให้	S Pen	ค้าง	การ
ถอด	S Pen	ออกจากช่องโดยแรงอาจท�าให้	S Pen	และเครือ่งของคุณเสยีหายได้
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การเปลีย่นปลายปากกาSPen

ถ้าหากปลายปากกาทู	่ให้เปลีย่นเป็นอนัใหม่

1 ใช้แหนบคบีปลายปากกาไว้ให้แน่น	แล้วดงึออก

2 ใส่ปลายปากกาใหม่เข้าไปใน	S Pen

ระมดัระวงัอย่าหนบีนิว้มอืของคณุด้วยแหนบ

•	 อย่าน�าปลายปากกาเก่ากลบัมาใช้ซ�า้	การกระท�าเช่นนัน้อาจท�าให้	S Pen	ท�างานผดิปกติ

•	 อย่าดนัปลายปากกามากเกนิไปขณะที่ใส่ปลายปากกาเข้าไปยัง	S Pen

•	 อย่าใส่ปลายปากกาด้านมนเข้าไปใน	S Pen	การกระท�าเช่นนัน้อาจท�าให้	S Pen	หรอืเครือ่งของคณุเสยีหายได้

•	 หาก	S Pen	ท�างานผดิปกต	ิให้น�าเข้าศนูย์บรกิารซมัซงุ

•	 หากคณุใช้ปลายด้านคมของ	S Pen	บนหน้าจอ	เครือ่งอาจไม่รบัรูก้ารท�างานของ	S Pen	อย่างอหรอืใช้แรงกดมากเกนิ
ไปกบั	S Pen	ขณะใช้งาน

•	 สามารถใช้ปุม่ปัจจบุนัและปุม่กลบัด้วย	S Pen

•	 ส�าหรบัข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั	S Pen	โปรดเข้าชมเวบ็ไซต์ของซมัซุง
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แบตเตอร่ี

การชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรีก่่อนการใช้งานเป็นครัง้แรก	หรอืเมือ่ไม่น�ามาใช้งานเป็นระยะเวลานาน

ใช้งานเฉพาะเครือ่งชาร์จ	แบตเตอรี	่และสายชาร์จทีผ่่านการรบัรองจากซมัซงุเท่านัน้	เครือ่งชาร์จหรอืสายที่ไม่ผ่านการ
รบัรองอาจท�าให้แบตเตอรีร่ะเบดิหรอืท�าให้เครือ่งเสียหาย

การเชือ่มต่อเครือ่งชาร์จอย่างไม่ถกูต้องอาจท�าให้เกดิความเสยีหายรนุแรงต่อเครือ่ง	ความเสยีหายใดๆ	ทีเ่กดิจากการใช้งาน
ไม่ถกูต้องจะไม่ได้รบัการคุม้ครองโดยการรบัประกนั

เพือ่ประหยัดพลงังาน	ให้ถอดเครือ่งชาร์จออกเมือ่ไม่ใช้	งาน	เครือ่งชาร์จไม่มปีุเ่ปิด/ปิด	ดงันัน้คณุจะต้องถอดป	ลัก๊เครือ่ง
ชาร์จออกจากช่องเสยีบไฟเมือ่ไม่ใช้งานเพือ่ห	ลกีเลีย่งการสิน้เปลอืงพลงังาน	ควรน�าเครือ่งชาร์จไว้ใกล้กับช่องเสยีบไฟและ
ให้สามารถเข้าถงึได้โดยง่ายขณะทีก่�าลงัชาร์จ

1 เชือ่มต่อสาย	USB	เข้ากบัตวัแปลงไฟผ่าน	USB	และเสยีบสาย	USB	เข้ากบัแจค็อเนกประสงค์ของเคร่ือง

2 เสยีบตวัแปลงไฟผ่าน	USB	เข้ากบัเต้าเสยีบไฟฟ้า

3 หลงัจากชาร์จจนเตม็แล้ว	ให้ถอดเครือ่งออกจากเครือ่งชาร์จ	โดยให้ถอดเครือ่งชาร์จออกจากเครือ่งก่อน	จากนัน้จงึถอดปลัก๊ออก
จากช่องเสยีบไฟ
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ดเูวลาในการชาร์จโดยประมาณ

ขณะก�าลงัชาร์จ	เปิดหน้าจอหลกัและสมัผสั	แอพ → การตัง้ค่า → การบ�ารงุรกัษาอปุกรณ์ → แบตเตอรี่

เวลาชาร์จจรงิอาจแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัสถานะของเครือ่งและสภาวะการชาร์จ	อาจไม่แสดงเวลาชาร์จโดยประมาณขณะชาร์จ
เครือ่งในสภาวะท่ีหนาวหรอืร้อนมาก

วธิลีดการใช้งานแบตเตอรี่

เครือ่งของคณุมีทางเลอืกมากมายทีช่่วยให้คณุประหยดัการใช้งานพลงังานแบตเตอรี่ได้

•	 เพิม่ประสทิธภิาพเครือ่งโดยใช้คณุสมบตักิารบ�ารงุรกัษาของเครือ่ง

•	 เมือ่คณุไม่ได้ใช้เครือ่ง	ให้ปิดหน้าจอโดยการกดปุม่เปิด/ปิดเครือ่ง

•	 เปิดใช้งานโหมดประหยดัพลงังาน

•	 ปิดแอพที่ไม่จ�าเป็น

•	 ปิดใช้งานคณุสมบตับิลทูธูเมือ่ไม่ได้ใช้งาน

•	 ปิดใช้งานคณุสมบตั	ิWi-Fi	เมือ่ไม่ได้ใช้งาน

•	 ปิดใช้งานการซงิค์อตัโนมตัขิองแอพทีจ่�าเป็นต้องมกีารซงิค์	เช่น	อีเมล

•	 ลดเวลาเปิดไฟแบค็ไลท์

•	 ลดความสว่างของหน้าจอ

เคลด็ลบัและข้อควรระวงัในการชาร์จแบตเตอรี่

•	 เม่ือพลงังานแบตเตอรีต่�า่	ไอคอนแบตเตอรีจ่ะแสดงสญัลกัษณ์ว่างเปล่า

•	 หากแบตเตอรีถ่กูใช้งานจนประจุหมดเกลีย้ง	จะไม่สามารถเปิดเครือ่งได้ทนัททีีเ่ชือ่มต่อเครือ่งชาร์จ	ควรชาร์จแบตเตอรีท่ีห่มด
ประจปุระมาณสองถงึสามนาทก่ีอนทีจ่ะเปิดเครือ่ง

•	 หากคณุใช้งานหลายแอพพร้อมกนั	ใช้แอพเครอืข่าย	หรอืแอพทีต้่องการเชือ่มต่อไปยังอปุกรณ์อืน่	แบตเตอรีจ่ะหมดลงอย่าง
รวดเร็ว	การหลกีเล่ียงเครือ่งดบัระหว่างการถ่ายโอนข้อมลู	ให้ใช้งานแอพเหล่านีห้ลังจากชาร์จแบตเตอรีจ่นเตม็ทกุครัง้

•	 การใช้แหล่งจ่ายไฟอืน่ที่ไม่ใช่เครือ่งชาร์จ	เช่น	คอมพวิเตอร์	อาจท�าให้ความเรว็ในการชาร์จช้าลงเนือ่งจากมกีระแสไฟต�า่

•	 เครือ่งสามารถใช้งานขณะชาร์จได้	แต่จะท�าให้ใช้เวลานานขึน้ในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เตม็

•	 หากเครือ่งได้รบักระแสไฟที่ไม่คงทีร่ะหว่างการชาร์จ	หน้าจอสมัผสัอาจไม่ท�างาน	หากเกดิเหตกุารณ์เช่นนี	้ให้ถอดเครือ่งชาร์จ
ออกจากอปุกรณ์
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•	 ในขณะชาร์จ	อปุกรณ์และเครือ่งชาร์จอาจจะร้อนข้ึน	ซึง่เป็นเรือ่งปกตแิละไม่มผีลต่ออายกุารใช้งานหรอืประสทิธภิาพของเครือ่ง
แต่อย่างใด	หากแบตเตอรีเ่กิดความร้อนสงูกว่าปกต	ิเครือ่งชาร์จอาจหยดุท�างาน

•	 ถ้าคณุชาร์จอปุกรณ์ขณะทีแ่จค็อเนกประสงค์เปียก	อปุกรณ์อาจเสยีหายได้	โปรดท�าให้แจค็อเนกประสงค์แห้งจนหมดจดก่อน
ท�าการชาร์จอปุกรณ์

•	 หากเครือ่งของคณุไม่ชาร์จตามปกต	ิให้น�าเครือ่งและเครือ่งชาร์จไปทีศ่นูย์บรกิารซมัซงุ

การชาร์จแบบเร็ว
อปุกรณ์มคีณุสมบตักิารชาร์จอย่างเรว็ในตวั	คณุสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เรว็ขึน้ขณะทีเ่ครือ่งหรอืหน้าจอดบั

เก่ียวกบัการชาร์จอย่างเรว็

•	 ชาร์จอย่างเรว็โดยใช้เทคโนโลยกีารชาร์จแบตเตอรีท่ีช่าร์จแบตเตอรีเ่รว็กว่าโดยเพิม่พลงังานชาร์จ	อปุกรณ์รองรบัคณุสมบตั	ิ
Adaptive	fast	charging	ของซมัซงุ	และ	Qualcomm	Quick	Charge	2.0

•	 การใช้การชาร์จอย่างเรว็บนเครือ่ง	ให้เช่ือมต่อไปยงัเครือ่งชาร์จแบตเตอรีท่ีร่องรบั	Adaptive	fast	charging	หรอื	Quick	Charge	2.0

การเพิม่ความเรว็การชาร์จ

การเพิม่ความเรว็การชาร์จ	ให้ปิดเครือ่งหรอืหน้าจอของเครือ่งเมือ่คณุชาร์จแบตเตอรี	่ในขณะทีช่าร์จแบตเตอรีเ่มือ่ปิดเครือ่งอยู	่ไอคอน	
	จะปรากฏบนหน้าจอ

หากไม่ได้เปิดใช้งานคณุสมบตัชิาร์จเร็ว	ทีห่น้าจอหลกั	สมัผสั	แอพ → การตัง้ค่า → การบ�ารงุรกัษาอปุกรณ์ → แบตเตอรี ่→ 
 → การตัง้ค่าขัน้สงู	และจากนัน้สมัผสัสวติช์	การชาร์จแบบต่อสายด่วน	เพือ่เปิดใช้งาน

•	 คณุไม่สามารถใช้คณุสมบตักิารชาร์จอย่างเรว็ภายในตวัเครือ่งเมือ่คณุชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้เครือ่งชาร์จแบบมาตรฐาน

•	 หากเครือ่งร้อนหรอือณุหภมูอิากาศรอบข้างเพิม่ขึน้	ความเรว็การชาร์จอาจลดลงโดยอตัโนมตั	ิซึง่เป็นสภาพแวดล้อมการ
ท�างานปกตเิพือ่ป้องกนัความเสยีหายของเครือ่ง
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การชาร์จแบบไร้สาย
อปุกรณ์มคีอยล์ทีช่าร์จแบบไร้สายในตวั	คณุสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยใช้เครือ่งชาร์จแบบไร้สาย	(มขีายแยกต่างหาก)

การชาร์จแบบไร้สายด่วน

คณุสามารถชาร์จเครือ่งของคณุได้เรว็ข้ึนโดยใช้คณุสมบตักิารชาร์จแบบไร้สายด่วน	ในการใช้คณุสมบตันิี	้คณุต้องใช้เครือ่งชาร์จและส่วน
ประกอบทีร่องรบัคณุสมบตักิารชาร์จไร้สายแบบเรว็

พดัลมภายในเครือ่งชาร์จอาจมเีสยีงรบกวนระหว่างการชาร์จไร้สายแบบเรว็	เพือ่ลดเสยีงของพดัลม	คณุต้องปิดใช้งานสมบตัิ
การชาร์จไร้สายแบบเรว็	จะมกีารเพ่ิมตวัเลอืกเปิด/ปิดไว้ในเมนกูารตัง้ค่าอปุกรณ์เมือ่คณุวางบนเครือ่งชาร์จครัง้แรก	ทีห่น้า
จอหลกั	สมัผสั	แอพ → การตัง้ค่า → การบ�ารงุรกัษาอปุกรณ์ → แบตเตอรี ่→  → การตัง้ค่าขัน้สงู	และจาก
นัน้สมัผสัสวติช์	การชาร์จแบบไร้สายด่วน	เพือ่เปิดใช้งาน	การปิดการใช้งานคณุสมบตันิีจ้ะลดเสยีงรบกวน	แต่อาจมผีลให้
เวลาการชาร์จช้าลง

การชาร์จแบตเตอรี่

1 วางกึง่กลางของด้านหลงัเครือ่งลงตรงกึง่กลางของเครือ่งชาร์จแบบไร้สาย

เวลาในการชาร์จโดยประมาณจะปรากฏบนหน้าจอ	ระยะเวลาในการชาร์จจริงอาจแตกต่างกนัตามสภาพในการชาร์จ
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2 หลงัจากชาร์จจนเตม็แล้ว	ให้ถอดเครือ่งออกจากเครือ่งชาร์จแบบไร้สาย

เม่ือใช้เครือ่งชาร์จแบบไร้สาย	อย่าวางวตัถแุปลกปลอม	เช่นวตัถทุีเ่ป็นโลหะ	แม่เหลก็	และบตัรแถบแม่เหลก็ระหว่างเครือ่ง
และเคร่ืองชาร์จแบบไร้สาย	เครือ่งอาจจะไม่ชาร์จอย่างถกูต้องหรอือาจจะร้อนเกนิไป

•	 หากคณุใช้เครือ่งชาร์จแบบไร้สายในพืน้ทีท่ีม่สีญัญาณเครอืข่ายอ่อน	คณุอาจสญูเสยีการรบัสญัญาณ

•	 ใช้เครือ่งชาร์จแบบไร้สายทีร่บัรองโดยซมัซงุ	หากคณุใช้เครือ่งชาร์จแบบไร้สายอืน่	แบตเตอรีอ่าจไม่ได้ชาร์จอย่างถกูต้อง

โหมดประหยดัพลงังาน
เปิดใช้งานโหมดประหยดัพลงังานเพือ่ขยายระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่

1 ทีห่น้าจอหลกั	สมัผสั	แอพ → การตัง้ค่า → การบ�ารงุรกัษาอปุกรณ์ → แบตเตอรี ่→ ปานกลาง

2 สมัผสั	ก�าหนดเอง	เพือ่เปลีย่นการตัง้ค่าการประหยดัพลงังานก่อนเข้าสูโ่หมดประหยดัพลงังาน

3 สมัผสั	ใช้

โหมดประหยดัพลงังานสงูสดุ

ในโหมดประหยดัพลงังานสงูสดุ	เครือ่งจะลดการใช้พลงังานแบตเตอรี่โดยใช้ธมีสเีข้มและจ�ากดัแอพลเิคชนัและคณุสมบตัทิีม่อียู	่การ
เชือ่มต่อเครอืข่ายจะถกูปิดการใช้งาน	ยกเว้นส�าหรบัเครอืข่ายมอืถอื

1 ทีห่น้าจอหลกั	สมัผสั	แอพ → การตัง้ค่า → การบ�ารงุรกัษาอปุกรณ์ → แบตเตอรี ่→ สงูสดุ

2 สมัผสั	ก�าหนดเอง	เพือ่เปลีย่นการตัง้ค่าการประหยดัพลงังานก่อนเข้าสูโ่หมดประหยดัพลงังานสงูสดุ

3 สมัผสั	ใช้

หลงัจากการเข้าสู่โหมดประหยดัพลงังานสงูสดุแล้ว	ทีห่น้าจอหลัก	สมัผสั	 	และเลอืกแอพทีจ่ะใช้งาน	เพือ่ลบแอพ	สมัผสั	  → 
แก้ไข	และให้เลอืกแอพด้วย	

เพือ่ปิดใช้งานโหมดประหยดัพลงังานสงูสดุ	สมัผสั	  → ปิดใช้งาน“โหมดประหยดัพลงังานสงูสดุ”

เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่โดยประมาณอาจแตกต่างกนัออกไป	โดยขึน้กบัการตัง้ค่าเครือ่งและสภาพแวดล้อมการท�างาน
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SIMหรือUSIMการ์ด(การ์ดnano-SIM)

การตดิตัง้SIMหรอืUSIMการ์ด
ใส่	SIM	หรอื	USIM	การ์ด	ทีผู่ใ้ห้บรกิารโทรศพัท์มอืถอืให้มา

•	 ใช้แต่การ์ด	nano-SIM	เท่านัน้

•	 ใช้ความระมดัระวงัไม่ให้	SIM	หรอื	USIM	การ์ด	สญูหาย	หรอืให้ผูอ้ืน่ใช้งาน	ซมัซงุไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอื
ความไม่สะดวกใดๆ	ทีเ่กิดจากการท�าการ์ดสญูหายหรอืถกูขโมย

•	 รุน่สองSIM:	ในบางพืน้ที	่การใส่สอง	SIM	ในเครือ่งอาจท�าให้ความเร็วในการโอนข้อมลูช้ากว่าการใส่หนึง่	SIM

•	 ไม่สามารถใช้บรกิาร	LTE	บางอย่างได้	ทัง้น้ีขึน้กบัผูใ้ห้บรกิาร	โปรดตดิต่อผูใ้ห้บริการของคณุส�าหรบัข้อมลูเก่ียวกบัความ
พร้อมให้บรกิาร

► รุน่SIMเดยีว:

1 3 42
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► รุน่สองSIM:

1
1 3 42

1 สอดสลกัปลดลงในรทูีถ่าดใส่	SIM	การ์ด	เพือ่ให้ถาดเลือ่นออกมา

ตรวจให้แน่ใจว่าสลกัปลดตัง้ฉากกบัร	ูมฉิะนัน้	เครือ่งอาจเสยีหายได้

2 ค่อยๆ	ดงึถาด	SIM	การ์ดออกจากช่องถาด	SIM	การ์ด
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3 ► รุน่SIMเดยีว:	วาง	SIM	การ์ดหรอื	USIM	การ์ด	ลงบนถาด	SIM	การ์ด	โดยหนัด้านทีม่หีน้าสมัผสัสทีองลงด้านล่าง

► รุน่สองSIM:	วาง	SIM	การ์ดหรอื	USIM	การ์ด	ลงบนถาด	SIM	การ์ด	โดยหนัด้านทีม่หีน้าสมัผสัสทีองลงด้านล่าง

วาง	SIM	หรอื	USIM	การ์ดหลกัลงบนถาดใส่	SIM	การ์ด	1	( 1 )	และวางการ์ด	SIM	หรอื	USIM	รองบน	ถาดใส่	SIM	การ์ด	 
2	( 2 )

2
1

4 ค่อยๆ	กด	SIM	หรอื	USIM	การ์ดลงในถาดใส่	SIM	การ์ดเพือ่ให้เข้าที่

ถ้าไม่ใส่การ์ดลงในถาดใส่	SIM	การ์ดให้แน่น	SIM	การ์ดอาจหลดุหรอืร่วงออกจากถาดใส่	SIM	การ์ดได้

5 ใส่ถาด	SIM	การ์ดกลบัลงในช่องถาด	SIM	การ์ด

•	 ถ้าคณุเสยีบถาดใส่	SIM	การ์ดเข้าไปในอุปกรณ์ของคณุในขณะทีถ่าดใส่	SIM	การ์ดยังเปียกอยู่	เครือ่งของคุณอาจได้รบั
ความเสยีหาย	ดูให้แน่ใจเสมอว่าถาดใส่	SIM	การ์ดไม่เปียก

•	 เสยีบถาดใส่	SIM	การ์ดเข้าไปในช่องเสยีบถาดใส่	SIM	การ์ดให้เตม็ช่องเพ่ือป้องกนัไม่ให้ของเหลวเข้าเครือ่งของคณุ

การถอดSIMหรอืUSIMการ์ด

1 สอดสลกัปลดลงในรทูีถ่าดใส่	SIM	การ์ด	เพือ่ให้ถาดเลือ่นออกมา

2 ค่อยๆ	ดงึถาด	SIM	การ์ดออกจากช่องถาด	SIM	การ์ด
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3 ถอด	SIM	หรอื	USIM	การ์ด

► รุน่SIMเดยีว:

► รุน่สองSIM:

4 ใส่ถาด	SIM	การ์ดกลบัลงในช่องถาด	SIM	การ์ด
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การใช้งานSIMการ์ดหรอืUSIMการ์ดคู่(รุน่สองSIM)
หากคณุใส่สอง	SIM	หรอื	USIM	การ์ด	คณุสามารถมหีมายเลขโทรศพัท์สองหมายเลขหรอืผูใ้ห้บรกิารสองรายในหนึง่เครือ่งได้

การเปิดใช้งานSIMหรอืUSIMการ์ด

ทีห่น้าจอหลกั	สมัผสั	แอพ → การตัง้ค่า → การเชือ่มต่อ → ตวัจดัการSIMการ์ด	เลอืก	SIM	หรอื	USIM	การ์ด	และสมัผสั
สวติช์เพือ่เปิดใช้

การก�าหนดค่าSIMหรอืUSIMการ์ด

ทีห่น้าจอหลกั	สมัผสั	แอพ → การตัง้ค่า → การเช่ือมต่อ → ตวัจดัการSIMการ์ด	และเลอืก	SIM	หรอื	USIM	การ์ดเพือ่เข้าถงึ
ตวัเลอืกต่อไปน้ี:

•	 ไอคอน:	เปลีย่นไอคอนของ	SIM	หรอื	USIM	การ์ด

•	 ชือ่:	เปลีย่นชือ่ทีแ่สดงของ	SIM	หรอื	USIM	การ์ด

•	 โหมดเครอืข่าย:	เลอืกประเภทเครอืข่ายทีจ่ะใช้กบั	SIM	หรอื	USIM	การ์ด

การตัง้ค่าSIMหรอืUSIMการ์ดทีต้่องการ

เมือ่เปิดใช้งานทัง้สองการ์ดแล้ว	คณุจะสามารถก�าหนดการโทรปกต	ิการส่งข้อความ	และบรกิารข้อมลูไปยงัการ์ดทีต้่องการได้

ทีห่น้าจอหลัก	สมัผสั	แอพ → การตัง้ค่า → การเช่ือมต่อ → ตวัจดัการSIMการ์ด	และตัง้ค่าคุณลกัษณะของคณุสมบตัทิี่
ต้องการส�าหรบัการ์ดของคณุใน	SIMการ์ดทีเ่ตรียมไว้

การเปิดและปิดเครือ่ง
กดค้างไว้ทีปุ่ม่เปิด/ปิดเครือ่งสกัสองสามวนิาท	ีเพือ่เปิดเครือ่ง

เมือ่เปิดเครือ่งขึน้เป็นครัง้แรก	หรอืหลงัจากรเีซต็ข้อมลู	โปรดท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพือ่ตัง้ค่าเครือ่งของคณุ

เมือ่ต้องการปิดเครือ่ง	ให้กดค้างไว้ทีปุ่่มเปิด/ปิดเครือ่ง	แล้วสมัผสั	ปิดเครือ่ง

ปฏิบตัติามค�าเตอืนและแนวทางการใช้งานทัง้หมดจากผูม้อี�านาจสัง่การในพืน้ทีห้่ามใช้อปุกรณ์ไร้สาย	เช่น	บนเครือ่งบนิหรอื
ในโรงพยาบาล
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การเริม่การท�างานเครือ่งใหม่

ถ้าเครือ่งของคณุค้างและไม่ตอบสนอง	ให้กดค้างไว้ทีปุ่ม่เปิด/ปิดและปุม่ระดบัเสยีงลงพร้อมกนั	เป็นเวลาอย่างน้อย	7	วนิาที	เพือ่เริม่ต้น
การท�างานใหม่

ปุมเปด/ปด
ปุมระดับเสียงลง

การควบคมุหน้าจอสมัผสั

•	 ไม่ควรให้หน้าจอสมัผสัโดนกบัอปุกรณ์ไฟฟ้าอืน่	ไฟฟ้าสถติอาจท�าให้หน้าจอสมัผสัท�างานผดิปกตไิด้

•	 เพือ่หลกีเลีย่งการท�าความเสยีหายแก่หน้าจอสมัผสั	อย่าสมัผสัหน้าจอด้วยวตัถแุหลมคมใดๆ	หรอืกดหน้าจอด้วยปลาย
น้ิวมอืแรงเกนิไป

•	 เครือ่งอาจไม่รบัรูอ้นิพตุแบบสมัผสัทีอ่ยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึง่อยู่นอกบรเิวณอินพตุแบบสมัผสั

•	 การปล่อยให้หน้าจอสมัผสัพกัการท�างานเป็นระยะเวลายาวนานอาจท�าให้เกดิภาพค้างบนหน้าจอ	ให้ปิดหน้าจอสมัผสัเมือ่
คุณไม่ได้ใช้เครือ่ง

•	 แนะน�าให้ใช้นิว้มอืเมือ่คณุใช้งานหน้าจอสมัผสั
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การสมัผสั

สมัผสัด้วยนิว้มือของคณุเพือ่เปิดแอพ	เพือ่เลอืกรายการจากเมน	ูเพือ่กดปุม่บนหน้าจอ	หรอืเพือ่กรอกตวัอกัษรโดยใช้แป้นพมิพ์บนหน้า
จอ

การสมัผสัค้างไว้

สมัผสัค้างไว้ทีร่ายการหรอืหน้าจอ	เป็นเวลานานกว่า	2	วนิาท	ีเพือ่เข้าถงึทางเลอืกที่ใช้ได้

การลาก

การเคลือ่นย้ายรายการ	ให้สมัผสัค้างไว้แล้วลากไปยงัต�าแหน่งเป้าหมาย
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สมัผสัสองครัง้

สมัผสั	สอง	ครัง้ทีห่น้าเวบ็หรอืภาพเพือ่ซมูเข้า	สมัผสัสองคร้ังอีกรอบเพือ่กลบัออกมา

การปัด

ปัดไปทางซ้ายหรอืขวาทีห่น้าจอหลกัหรอืหน้าจอแอพเพือ่ดแูผงหน้าจออืน่ๆ	ปัดขึน้หรอืลงเพือ่เลือ่นผ่านหน้าเวบ็หรอืรายการต่างๆ	เช่น	
รายชือ่ผูต้ดิต่อ

การแยกนิว้ออกจากกนัและบบีนิว้เข้าหากนั

แยกสองน้ิวออกจากกนับนหน้าเวบ็	แผนที	่หรอืภาพเพือ่ซมูเข้าไปยงัส่วนหนึง่	บบีเข้าหากนัเพือ่ซมูออก
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หน้าจอหลัก

หน้าจอหลกั
หน้าจอหลกัเป็นจดุเริม่ต้นส�าหรบัการเข้าถงึคณุสมบตัทิัง้หมดของเครือ่ง	ซึง่แสดงวดิเจต็	ทางลดัของแอพ	ฯลฯ

การดแูผงอืน่ๆ	ปัดไปทางซ้ายหรอืขวา

หน้าจอหลกัอาจแตกต่างกนั	ทัง้นีข้ึน้กบัภมูภิาคหรอืผูใ้ห้บรกิาร

วิดเจ็ต

แอพ โฟลเดอร

ตัวบอกสถานะบนหนาจอ

แอพโปรด ไอคอนหนาจอแอพ

ตัวบงช้ีบนหนาจอขาว 
ดูบทความลาสุดในหมวดหมูตางๆ
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ทางเลอืกหน้าจอหลกั

ทีห่น้าจอหลกั	สมัผสัค้างไว้ทีบ่รเิวณทีว่่างหรอืบบีนิว้มอืของคณุเข้าหากนับนหน้าจอเพือ่เข้าใช้งานตวัเลอืกที่ใช้ได้	ก�าหนดหน้าจอหลกั
เองโดยการเพิม่	ลบ	หรอืจดัแผงหน้าจอหลักใหม่	คณุสามารถตัง้ค่าวอลล์เปเปอร์ส�าหรบัหน้าจอหลกั	เพิม่วิดเจต็ไปยังหน้าจอหลกั	และ
อกีมากมาย

•	 วอลเปเปอร์และธมี:	เปลีย่นวอลเปเปอร์	ธมี	หรอืไอคอนของเครือ่ง

•	 วดิเจด็:	เพิม่วดิเจ็ตไปยงัหน้าจอหลกั	วดิเจด็เป็นแอพขนาดเลก็ที่ใช้เริม่ต้นฟังก์ชนัของแอพบางอย่าง	เพือ่ให้ข้อมลูและการเข้า
ถงึทีส่ะดวกทีห่น้าจอหลกัของคณุ

•	 ตารางหน้าจอ:	เปลีย่นขนาดของตารางเพือ่แสดงรายการเพิม่หรอืลดลงทีห่น้าจอหลกัและหน้าจอแอพ

การเพิม่รายการ

สมัผสัค้างไว้ทีแ่อพหรอืโฟลเดอร์จากหน้าจอแอพ	จากนัน้ลากไปทีห่น้าจอหลกั

การเพ่ิมวิดเจต็	ให้สมัผสัพ้ืนทีว่่างทีห่น้าจอหลกัค้างไว้	สมัผสั	วดิเจด็	สมัผสัวิดเจต็ค้างไว้	จากนัน้ลากไปทีห่น้าจอหลกั
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การย้ายรายการ

สมัผสัค้างไว้ทีร่ายการทีห่น้าจอหลกั	จากนัน้ลากไปยงัต�าแหน่งใหม่

คณุยงัสามารถย้ายแอพที่ใช้บ่อยไปยงับรเิวณทางลดัทีด้่านล่างสดุของหน้าจอหลกั

การย้ายรายการไปยงัแผงอืน่	ให้ลากไปยงัด้านข้างหน้าจอ

เพือ่ย้ายรายการให้ได้ง่ายข้ึน	สมัผสัทีร่ายการค้างไว้	และลากไปที	่ย้ายแอพ	ซึง่อยู่ด้านบนสดุของหน้าจอ	รายการดงักล่าวจะถกูย้ายไป
ยงัแผงทีด้่านบนสดุของหน้าจอ	ปัดไปทางซ้ายหรอืขวาเพ่ือย้ายไปยงัแผงอืน่	และลากรายการไปยงัต�าแหน่งใหม่

การลบรายการ

สมัผสัค้างไว้ทีร่ายการ	จากนัน้ลากไปที	่ลบ	หรอื	ลบทางลดั	ซึง่อยู่ด้านบนสดุของหน้าจอ

การสร้างโฟลเดอร์

สร้างโฟลเดอร์และรวบรวมแอพพลเิคช่ันทีค่ล้ายคลงึกนัไว้เพือ่ให้สามารถเข้าถงึและเปิดการท�างานของแอพได้อย่างรวดเรว็

1 ทีห่น้าจอหลกั	สมัผสัค้างไว้ทีแ่อพ	แล้วลากไปเหนอืแอพอ่ืน

2 วางแอพเม่ือกรอบโฟลเดอร์ปรากฏรอบๆ	แอพ

โฟลเดอร์ใหม่ทีมี่แอพทีเ่ลอืกไว้จะถกูสร้างขึน้
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3 สมัผสั	ใส่ชือ่โฟลเดอร์	แล้วป้อนช่ือโฟลเดอร์

การเปลีย่นสีโฟลเดอร์	สมัผสั	

การเพิม่แอพเพิม่เตมิไปยงัโฟลเดอร์	สมัผสั	เพิม่	ท�าเครือ่งหมายทีแ่อพ	และจากนัน้	สมัผสั	เพิม่	นอกจากนี	้คณุยังสามารถเพิม่
แอพโดยการลากไปที่โฟลเดอร์บนหน้าจอหลกั

หากต้องการย้ายแอพจากโฟลเดอร์ไปยงัหน้าจอหลกั	สมัผสัโฟลเดอร์	จากนัน้ลากแอพไปยงัหน้าจอหลกั

หากต้องการลบแอพในโฟลเดอร์	สมัผสัโฟลเดอร์	จากนัน้ลากแอพทีต้่องการลบออกนัน้ไปที	่ลบทางลดั	ซึง่อยูด้่านบนของหน้าจอ

การจดัการแผงหน้าจอ

ทีห่น้าจอหลกั	สมัผสัค้างไว้ทีบ่รเิวณทีว่่างเพือ่เพิม่	ย้าย	หรอืลบแผงหน้าจอ

การเพ่ิมแผงหน้าจอ	ให้ปัดไปทางซ้าย	จากนัน้สมัผสั	

การย้ายแผงหน้าจอ	ให้สมัผสัค้างไว้ทีภ่าพตวัอย่างแผงหน้าจอ	แล้วลากไปยังต�าแหน่งใหม่

การลบแผงหน้าจอ	สมัผสัค้างไว้ท่ีภาพตวัอย่างแผงหน้าจอ	จากนัน้ลากไปยัง	ลบ	ทีด้่านบนสุดของหน้าจอ

การก�าหนดแผงหน้าจอให้เป็นแผงหน้าจอหลกั	สมัผสั	

การใช้งานทางเลอืกอย่างเรว็

ทีห่น้าจอหลกั	สมัผสัค้างไว้ที่ไอคอนแอพหรอืโฟลเดอร์เพือ่เข้าถงึทางเลอืกได้อย่างรวดเรว็

หน้าจอแอพ
หน้าจอแอพจะแสดงไอคอนส�าหรบัแอพทัง้หมด	รวมทัง้แอพทีต่ดิตัง้ใหม่

ทีห่น้าจอหลกั	สมัผสั	แอพ	เพือ่เปิดหน้าจอแอพ	การดแูผงอ่ืนๆ	ปัดไปทางซ้ายหรอืขวา

หน้าจอแอพอาจแตกต่างกนั	ทัง้นีข้ึ้นอยูก่บัพืน้ทีห่รอืผูใ้ห้บรกิาร

การย้ายรายการ

คณุสมบตันิีอ้าจไม่สามารถใช้ได้	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัภมูภิาคหรอืผูใ้ห้บรกิารของคณุ

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	  → แก้ไข	สมัผสัค้างไว้ทีร่ายการหนึง่	แล้วลากไปยังต�าแหน่งใหม่

การย้ายรายการไปยังแผงอืน่	ให้ลากไปยงัด้านข้างหน้าจอ
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การสร้างโฟลเดอร์

สร้างโฟลเดอร์และรวบรวมแอพพลเิคช่ันทีค่ล้ายคลงึกนัไว้เพือ่ให้สามารถเข้าถงึและเปิดการท�างานของแอพทีค่ณุต้องการได้อย่าง
รวดเร็ว

คณุสมบตันิีอ้าจไม่สามารถใช้ได้	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัภมูภิาคหรอืผูใ้ห้บรกิารของคณุ

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	  → แก้ไข

2 สมัผสัค้างไว้ทีแ่อพ	แล้วลากไปเหนอืแอพอืน่

3 วางแอพเม่ือกรอบโฟลเดอร์ปรากฏรอบๆ	แอพ

โฟลเดอร์ใหม่ทีมี่แอพทีเ่ลอืกไว้จะถกูสร้างขึน้

4 สมัผสั	ใส่ชือ่โฟลเดอร์	แล้วป้อนช่ือโฟลเดอร์

การเปลีย่นสีโฟลเดอร์	สมัผสั	

การเพิม่แอพเพิม่เตมิไปยงัโฟลเดอร์	สมัผสั	เพิม่	ท�าเครือ่งหมายทีแ่อพ	และจากนัน้	สมัผสั	เพิม่	คณุยงัสามารถเพิม่แอพโดย
การลากไปที่โฟลเดอร์ทีห่น้าจอแอพ

เพือ่ลบโฟลเดอร์	สมัผัส	 	ที่โฟลเดอร์	ระบบจะลบเฉพาะโฟลเดอร์ดงักล่าวเท่านัน้	แอพต่างๆ	ทีอ่ยู่ในโฟลเดอร์จะถกูย้ายไปอยูบ่น
หน้าจอแอพ

จัดเรยีงรายการ

ทีห่น้าจอแอพ	คณุสามารถจดัเรยีงรายการต่างๆ	ได้ใหม่ตามล�าดบัตวัอกัษร

ในหน้าจอแอพ	สมัผสั	  → เรยีง → ล�าดบัตวัอกัษร
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การค้นหารายการ

คณุสามารถค้นหาแอพทีห่น้าจอแอพหรอืจาก	GalaxyApps	หรอื	Playสโตร์

ทีห่น้าจอแอพ	เอน็เตอร์ตวัอักษรในช่องการค้นหา	อปุกรณ์จะท�าการค้นหาและแสดงรายการทีม่ตีวัอกัษรทีค่ณุป้อน

ไอคอนตวับ่งชี้
ไอคอนตวับ่งชีจ้ะปรากฏทีแ่ถบสถานะทีด้่านบนของหน้าจอ	ไอคอนทีแ่สดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนทีพ่บบ่อยทีส่ดุ

แถบสถานะอาจไม่ปรากฏทีด้่านบนสดุของหน้าจอในบางแอพ	การแสดงแถบสถานะ	ให้ลากลงมาจากด้านบนสดุของหน้าจอ

ไอคอน ความหมาย

ไม่มสีญัญาณ

 / ความแรงของสญัญาณ

 / โรมมิง่	(อยูน่อกพืน้ทีบ่รกิารปกต)ิ

 / SIM	หรอื	USIM	การ์ดทีต้่องการส�าหรบัการโทร	(รุน่	SIM	คู)่

เชือ่มต่อกบัเครอืข่าย	GPRS	แล้ว

เชือ่มต่อกบัเครอืข่าย	EDGE	แล้ว

เชือ่มต่อกบัเครอืข่าย	UMTS	แล้ว

เชือ่มต่อกบัเครอืข่าย	HSDPA	แล้ว

เชือ่มต่อกบัเครอืข่าย	HSPA+	แล้ว

 / เครอืข่าย	LTE	ทีเ่ช่ือมต่อ	(รุน่ใช้	LTE	ได้)

Wi-Fi	เชือ่มต่อแล้ว

เปิดใช้งานคณุสมบตับิลทูธูแล้ว

ได้มกีารใช้งานการบรกิารตามสถานที่

ก�าลงัใช้สาย

สายที่ไม่ได้รบั

ข้อความหรอืข้อความมลัตมิเีดยีใหม่

ตัง้เวลาเตอืนแล้ว
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ไอคอน ความหมาย

เปิดใช้งานโหมดปิดเสยีงแล้ว

เปิดใช้งานโหมดระบบสัน่แล้ว

เปิดใช้งานโหมดการบนิแล้ว

เกดิข้อผดิพลาดหรอืควรใช้งานด้วยความระมดัระวงั

การชาร์จแบตเตอรี่

ระดบัแบตเตอรี่

หน้าจอล็อก
การกดปุม่เปิด/ปิดเครือ่งจะปิดแล้วลอ็กหน้าจอ	นอกจากนี	้หน้าจอจะปิดและลอ็กโดยอัตโนมตั	ิหากไม่ได้ใช้งานเครือ่งตามเวลาทีก่�าหนด

หน้าจอจะถกูลอ็กด้วยการ	ปัด	ซึง่เป็นวธิกีารลอ็กหน้าจอเริม่ต้น

กดปุม่เปิด/ปิดเครือ่ง	หรอืปุม่หน้าหลัก	และปัดไปในทศิทางใดๆ	เพือ่ปลดล็อกหน้าจอ

เพือ่เปลีย่นวธิกีารลอ็กกหน้าจอ	ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → หน้าจอลอ็คและระบบป้องกนั → ชนดิการลอ็คหน้าจอ	จาก
นัน้เลอืกวธิกีาร

ขณะทีค่ณุก�าหนดรปูแบบ	PIN	รหสัผ่าน	หรอืลายน้ิวมอืส�าหรบัวธิกีารลอ็กหน้าจอ	คณุสามารถปกป้องข้อมลูส่วนตัวได้โดยการป้องกนั
ไม่ให้บคุคลอืน่เข้าใช้งานอปุกรณ์ของคณุ	หลงัจากตัง้ค่าวธิกีารลอ็กหน้าจอแล้ว	อปุกรณ์จะร้องขอรหสัปลดลอ็กเมือ่ใดกต็ามทีม่ผีู้
ต้องการปลดลอ็ก

•	 ปัด:	ปัดไปในทศิทางใดๆ	บนหน้าจอเพือ่ท�าการปลดลอ็ก

•	 รปูแบบ:	วาดรปูแบบโดยใช้สีจ่ดุขึน้ไปเพือ่ปลดลอ็กหน้าจอ

•	 PIN:	ป้อน	PIN	ด้วยตวัเลขอย่างน้อยสีต่วั	เพือ่ปลดล็อกหน้าจอ



เบือ้งต้น

34

•	 รหสัผ่าน:	ป้อนรหสัผ่านด้วยตวัอกัษร	ตวัเลข	หรอืสญัลกัษณ์อย่างน้อยสีต่วั	เพือ่ปลดลอ็กหน้าจอ

•	 ไม่ม:ี	ไม่ตัง้ค่าวธิกีารลอ็กหน้าจอ

•	 ลายนิว้มือ:	ลงทะเบยีนลายนิว้มอืของคณุเพือ่ปลดลอ็กหน้าจอ	อ้างองิ	การอ่านลายนิว้มอื	เพือ่ดขู้อมลูเพิม่เตมิ

คณุสามารถตัง้ค่าเครือ่งของคณุให้คนืค่าจากโรงงานได้ถ้าคณุป้อนรหสัปลดลอ็กไม่ถกูต้องตดิต่อกนัหลายครัง้จนถงึขดีจ�ากดั
ของการป้อนรหสั	ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → หน้าจอลอ็คและระบบป้องกนั → การตัง้ค่าการลอ็คเพือ่ความ
ปลอดภัย	แล้วสมัผสัสวติช์	รเีซท็เป็นค่าจากโรงงานอตัโนมตั	ิเพือ่เปิดใช้งาน

แผงแจ้งเตอืน

การใช้งานแผงการแจ้งเตอืน
เมือ่คณุได้รบัการแจ้งเตอืนใหม่	เช่น	ข้อความ	หรอืสายที่ไม่ได้รบั	จะมไีอคอนบ่งชีส้ถานะปรากฏทีแ่ถบสถานะ	การดขู้อมลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัไอคอนเหล่านี	้เปิดแผงการแจ้งเตอืนและดูรายละเอียด

การเปิดแผงการแจ้งเตอืน	ให้ลากแถบสถานะลงมา	การปิดแผงการแจ้งเตอืน	ให้ปัดขึน้บนหน้าจอ

คณุสามารถเปิดแผงการแจ้งเตอืน	แม้บนหน้าจอทีถ่กูลอ็ก
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คณุสามารถใช้ฟังก์ชนัต่อไปนี้ได้ในแผงการแจ้งเตอืน

► รุน่SIMเดยีว:

เริ�มตนการต้ังคา

สัมผัสการแจงเตือนและดำเนินการตางๆ

ลางการแจงเตือนท้ังหมด

ปุมการต้ังคาอยางเร็ว

บล็อกการแจงเตือนจากแอพ

► รุน่สองSIM:

สัมผัสการแจงเตือนและดำเนินการตางๆ

ลางการแจงเตือนท้ังหมด

เริ�มตนการต้ังคา

บล็อกการแจงเตือนจากแอพ

ปุมการต้ังคาอยางเร็ว

คุณลักษณะคุณสมบัติของ SIM และ USIM 
การด สัมผัสเพ่ือเขาถึงการจัดการ SIM 
การด
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การใช้งานปุม่การตัง้ค่าด่วน

สมัผสัปุม่การตัง้ค่าด่วนเพือ่เปิดใช้งานคณุสมบตับิางอย่าง	ปัดลงบนแผงการแจ้งเตอืนเพือ่ดปูุม่เพิม่เตมิ

เพือ่เปลีย่นการตัง้ค่าคณุสมบตั	ิสมัผสัข้อความภายใต้แต่ละปุม่	การดกูารตัง้ค่าแบบละเอยีดเพิม่เตมิ	สมัผสัค้างไว้ทีปุ่ม่

การจัดเรยีงปุม่	สมัผสั	  → เรยีงปุม่ใหม่	สมัผสัปุม่ค้างไว้	จากนัน้ลากไปยังต�าแหน่งอ่ืน

Finder
การค้นหาความหลากหลายของเนือ้หาด้วยค�าหลกัหรอืค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคยีง

การค้นหาเนือ้หาบนอปุกรณ์ใกล้เคยีง

เปิดแผงการแจ้งเตอืน	ปัดลงบนแผงการแจ้งเตอืน	และจากนัน้	สมัผสั	ค้นหาโทรศพัท์และสแกนหาอปุกรณ์ใกล้เคยีง

ป้อนค�าค้นหาในฟิลด์ค้นหาหรอืสมัผสั	 	แล้วพดูค�าค้นหา

ในการดผูลการค้นหาท่ีเจาะจงยิง่ข้ึน	สมัผสั	ตวักรอง	ภายใต้ช่องข้อความค้นหา	แล้วเลอืกกรองรายละเอยีด

เพือ่ค้นหาเครือ่งใกล้เคยีง	สมัผสั	เชือ่มต่อด่วน	อ้างองิ	เชือ่มต่อด่วน	เพือ่ดูข้อมลูเพิม่เตมิ
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การตัง้ค่าหมวดหมูค้่นหา

คณุสามารถตัง้ค่าหมวดหมูค้่นหาเพือ่ค้นหาเนือ้หาในฟิลด์ค้นทีเ่จาะจง

สมัผสั	  → การตัง้ค่า → เลอืกค้นหาต�าแหน่ง	และให้เลอืกหมวดหมู่

การกรอกข้อความ

รปูแบบแป้นพมิพ์
แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอตัโนมตัเิมือ่คณุใส่ข้อความเพือ่ส่งข้อความ	สร้างบนัทกึ	ฯลฯ

การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา	เมือ่ต้องการใส่ข้อความ	คณุต้องเปลีย่นภาษาที่ใช้เป็นภาษาใดภาษาหนึง่ทีร่องรบั

ตัดไปยังบรรทัดถัดไป

ลบตัวอักษรท่ีอยูขางหนา

เอ็นเตอรสัญลักษณ

ปอนตัวพิมพใหญ 
สำหรับการกรอกตัวพิมพใหญท้ังหมด 

ใหสัมผัสสองคร้ัง

สลับเปนโหมดเขียนดวยมือ ปอนเวนวรรค

การเปลีย่นภาษาทีใ่ช้

สมัผสัค้างไว้ที	่ 	สมัผสั	  → ภาษาและประเภท → จดัการภาษาทีป้่อนข้อมลู	และจากนัน้เลอืกภาษาทีจ่ะใช้	เมือ่คณุเลอืก
ภาษาตัง้แต่สองภาษาขึน้ไป	คณุสามารถสลบัระหว่างภาษาที่ใช้ได้	โดยปัดไปทางซ้ายหรอืทางขวาบนแป้นเว้นวรรค

การเปลีย่นรปูแบบแป้นพมิพ์

สมัผสัค้างไว้ที	่ 	สมัผสั	  → ภาษาและประเภท	ให้เลอืกภาษา	และจากนัน้ให้เลอืกรปูแบบแป้นพมิพ์ทีจ่ะใช้

บน	แป้นพมิพ์แบบ3x4	ปุม่กดแต่ละปุม่จะมีสามหรอืสีต่วัอกัษร	การป้อนตวัอักษร	ให้สมัผสัปุม่ทีส่มัพนัธ์กนัซ�า้ๆ	จนกระทัง่
ตวัอกัษรทีต้่องการปรากฏขึน้
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ฟังก์ชนัแป้นพมิพ์เพิม่เตมิ
สมัผสัค้างไว้ที	่ 	เพือ่ใช้ฟังก์ชนัต่างๆ	ไอคอนอืน่ๆ	อาจปรากฏแทนไอคอน	 	ทัง้นีข้ึน้กบัฟังก์ชนัล่าสดุที่ใช้งาน

•	 	:	ป้อนข้อความด้วยเสยีง

เปล่ียนการต้ังคาปอนขอมูลดวยเสียง

เริ�มตนหรือหยุดพักการปอนขอความดวยเสี
ยงพูด

•	 	:	สลบัเป็นโหมดเขยีนด้วยมอื

เปล่ียนการต้ังคาแปนพิมพ

สลับเปนแปนพิมพมาตรฐาน

ดูขอมูลเก่ียวกับการแกไขการเขียนดวยลาย
มือ

คณุสมบตันิีอ้าจไม่สามารถใช้ได้	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัภมูภิาคหรอืผูใ้ห้บรกิารของคณุ

•	 	:	เพิม่รายการจากคลปิบอร์ด

•	 	:	ป้อนไอคอนแสดงอารมณ์

•	 	:	เปลีย่นแป้นพมิพ์ส�าหรบัการท�างานมอืเดยีว

•	 	:	เปลีย่นการตัง้ค่าแป้นพมิพ์
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การคดัลอกและวาง

1 สมัผสัค้างไว้เหนอืข้อความ

2 ลาก	 	หรอื	 	เพือ่เลอืกข้อความทีต้่องการ	หรอืสมัผสั	เลอืกทัง้หมด	เพือ่เลอืกข้อความทัง้หมด

3 สมัผสั	คดัลอก	หรอื	ตดั

ข้อความทีเ่ลอืกจะถกูคดัลอกไปยงัคลปิบอร์ด

4 สมัผสัค้างไว้ทีต่�าแหน่งทีจ่ะแทรกข้อความ	จากนัน้สมัผสั	วาง

เพือ่วางข้อความทีค่ณุคดัลอกมา	สมัผสั	คลปิบอร์ด	และเลอืกข้อความ

พจนานกุรม
ดคูวามหมายของค�าในขณะที่ใช้คณุสมบตับิางอย่าง	เช่น	เมือ่เรยีกดเูวบ็เพจ

1 สมัผสัเหนอืค�าทีค่ณุต้องการหาความหมายค้างไว้

หากเลอืกค�าทีค่ณุต้องการหาความหมายไม่ได้	ให้ลาก	 	หรอื	 	เพือ่เลอืกข้อความทีต้่องการ

2 สมัผสั	เพิม่เตมิ → พจนานกุรม	บนรายการตวัเลือก

หากยงัไม่ได้ตดิตัง้พจนานกุรมไว้ในเครือ่ง	ให้สมัผสั	ย้ายไปที่จดัการพจนานกุรม → 	ถดัไปจากพจนานกุรมเพือ่
ดาวน์โหลด

3 ดคูวามหมายในหากหน้าต่างป๊อปอพัพจนานกุรม

เปลีย่นเป็นมุมมองเตม็หน้าจอ	สมัผสั	 	สมัผสัความหมายบนหน้าจอเพือ่ดคูวามหมายเพิม่เตมิ	ในมมุมองแบบละเอียด	ให้
สมัผสั	 	เพือ่เพิม่ค�าไปยงัค�าทีช่อบของคณุหรอืสมัผสั	ค้นหาเวบ็	เพือ่ใช้เป็นค�าทีค้่นหา
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บนัทกึหน้าจอ
บนัทกึภาพหน้าจอในขณะที่ใช้เครือ่ง	และเขยีน	วาด	ตดัภาพ	หรอืแชร์หน้าจอทีม่กีารบนัทกึภาพไว้	คณุสามารถจบัภาพหน้าจอปัจจบุนั
และบริเวณทีเ่ลือ่นได้

การบนัทกึภาพหน้าจอ

ใช้งานวธิกีารต่อไปนีเ้พ่ือบนัทกึภาพหน้าจอ	ภาพหน้าจอทีม่กีารบนัทกึภาพไว้จะถกูบนัทกึไว้ใน	แกลเลอรี่

•	 จบัภาพหลกั:	กดค้างไว้ทีปุ่ม่หน้าหลกัและปุม่เปิด/ปิดเครือ่งพร้อมกนั

•	 การจบัภาพโดยการปัดมอื:	ปัดมอืของคณุไปทางซ้ายหรอืขวาผ่านหน้าจอ

•	 ขณะทีก่�าลงัใช้งานแอพและคณุสมบตับิางอย่างอาจไม่สามารถบนัทกึภาพหน้าจอได้

•	 หากการบนัทกึภาพหน้าจอโดยการปัดมอืไม่ท�างาน	เปิดหน้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → คณุสมบตัขิัน้สงู	และจาก
น้ัน	สมัผสัสวติซ์	ใช้ฝ่ามอืปัดเพือ่จับภาพ	เพือ่เปิดใช้งาน

หลงัจากจบัภาพหน้าจอ	ให้ใช้ตวัเลอืกต่อไปนีบ้นแถบเครือ่งมอืทีด้่านล่างของหน้าจอ:

•	 เลือ่นการจบัภาพ:	จับภาพเนือ้หาทีป่รากฏต่อเนือ่งบนหลายหน้าจอ	เช่น	หน้าเวบ็	เมือ่คณุสมัผสั	เลือ่นการจบัภาพ	หน้าจอดงั
กล่าวจะเลือ่นลงโดยอตัโนมตัแิละจะบนัทกึภาพเนือ้หาเพิม่เตมิ

•	 วาด:	เขยีนหรอืวาดบนภาพหน้าจอ

•	 ตดับางส่วน:	ตดัภาพบางส่วนจากภาพหน้าจอ	เฉพาะพืน้ทีท่ีถ่กูตดัจะถกูบนัทกึไว้ใน	แกลเลอรี่

•	 แชร์:	แชร์ภาพหน้าจอกบัผูอ้ืน่

ถ้าไม่ปรากฏทางเลอืกบนหน้าจอทีม่กีารจบัภาพไว้	เปิดหน้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → คณุสมบตัขิัน้สงู	และจากนัน้
สมัผสัสวติซ์	จับภาพอจัฉรยิะ	เพือ่เปิดใช้งาน



เบือ้งต้น

41

การเปิดแอพ
ทีห่น้าจอหลกัหรอืหน้าจอแอพ	เลอืกไอคอนแอพเพือ่เปิดใช้งาน

การเปิดแอพจากรายช่ือแอพที่ใช้ล่าสดุ	ให้สมัผสั	 	และเลอืกหน้าต่างแอพล่าสดุ

การปิดแอพ

สมัผสั	 	และสมัผสั	 	หรอืลากหน้าต่างแอพล่าสดุไปทางซ้ายหรอืขวาเพือ่ปิด	การปิดแอพทัง้หมด	สมัผสั	ปิดหมด

คณุสมบติัของSPen

ค�าสัง่โดยไม่แตะ
การเปิดแผงค�าสัง่	Air	ให้ถอด	S Pen	ออกจากช่องเสยีบหรือเลือ่น	S Pen	ไปมาบนหน้าจอ	แล้วกดปุม่	S Pen	คณุยงัสามารถสัมผสั
ไอคอนค�าสัง่	Air	ได้อกีด้วย

คณุสามารถเข้าถึงคณุสมบตัทิีม่ปีระโยชน์และแอพที่ใช้บ่อยได้

เม่ือหน้าจอปิดหรอืเปิดใช้งานคณุสมบตัด้ิานความปลอดภยับางอย่างอยู่	การเลือ่น	S Pen	ไปมาจะไม่สามารถเปิดแผงค�าสัง่	
Air	ได้

สมุดบันทึกแอ็คชั�น

เพิ�มทางลัด

การเลือกอัจฉริยะ

เขียนบนหนาจอ
ไอคอนคำสั�ง Air

S Note

แปลความ

การต้ังคาคำสั�ง Air
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•	 Actionmemo:	เขียนบนัทกึย่ออย่างรวดเรว็และก�าหนดการด�าเนนิการให้กบับนัทกึ	คณุสามารถโทรออก	ส่งข้อความ	ค้นหาเวบ็	
และอืน่ๆ	ได้	อ้างองิ	Action	memo	เพือ่ดูข้อมลูเพิม่เตมิ

•	 การเลอืกอจัฉรยิะ:	เกบ็เนือ้หาอย่างรวดเรว็	อ้างองิ	การเลอืกอจัฉรยิะ	เพือ่ดขู้อมลูเพิม่เตมิ

•	 เขยีนบนหน้าจอ:	จบัภาพ	แก้ไข	และเขียนบนัทกึย่อบนภาพหน้าจอ	แล้วแชร์	อ้างองิ	เขยีนบนหน้าจอ	เพือ่ดขู้อมลูเพิม่เตมิ

•	 SNote:	เปิดใช้งาน	SNote	เพือ่สร้างโน้ต	อ้างองิ	S Note	เพือ่ดขู้อมลูเพิม่เตมิ

•	 Translate:	เลือ่น	S Pen	เหนอืค�าเพือ่แปลค�าดงักล่าว	อ้างองิ	Translate	เพือ่ดูข้อมลูเพิม่เตมิ

•	 เพิม่ทางลดั:	เพิม่ทางลดัไปยงัแอพที่ใช้บ่อยในแผงค�าสัง่โดยไม่สมัผสั	อ้างองิ	เพิม่ทางลดั	เพือ่ดขู้อมลูเพิม่เตมิ

•	 	:	เปลีย่นการตัง้ค่าของค�าสัง่โดยไม่สมัผสั

ไอคอนค�าสัง่Air

เมือ่ปิดแผงค�าสัง่	Air	แล้ว	ไอคอนค�าสัง่	Air	จะยงัคงอยูท่ีห่น้าจอ	คณุสามารถเปิดแผงค�าสัง่	Air	โดยการสมัผัสที่ไอคอน

การเคลือ่นย้ายไอคอน	สมัผสั	 	และลากไอคอนไปยงัต�าแหน่งใหม่

การลบไอคอน	สมัผสัค้างไว้ที	่ 	จากนัน้ลากไปยงั	ลบ	ทีด้่านบนสดุของหน้าจอ

Actionmemo
เปิดสมุดบนัทกึแอค็ชัน่และสร้างบนัทกึเพือ่ด�าเนนิการต่างๆ	โดยใช้ข้อมลูทีเ่ขยีนหรอืวาด

1 บนแผงค�าสัง่	Air	ให้สมัผสั	Actionmemo

2 เขยีนหรอืวาดในสมดุบนัทกึ
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3 สมัผสั	  → ลงิก์กบัการท�างาน

บนัทกึทัง้หมดจะถกูเลอืก	หากคณุต้องการใช้ข้อมูลเฉพาะจากสมดุบนัทกึ	ให้สมัผสัท่ีด้านนอกของพืน้ทีท่ีเ่ลอืกไว้	เพือ่ยกเลิกการ
เลอืกสมุดบนัทกึ	แล้ววาดวงกลมรอบข้อมลูทีจ่ะใช้งาน

เขาถึงทางเลือกเพิ�มเติม

ลบสมุดบันทึก

ปรับขนาดของสมุดบันทึก

แบงปนสมุดบันทึก

เขียนสมุดบันทึกหรือเปล่ียนสีปากกา

ฟงกชันท่ีใชงานไดสำหรับขอมูลสมุดบันทึก
ท่ีเลือก

สรางสมุดบันทึกใหม

บันทึกขอมูลสมุดบันทึก

ลบสมุดบันทึก

เปดรายการบันทึก Action

4 เลอืกคณุสมบตัิ

แอพทีเ่กีย่วข้องกบัคณุสมบตัทิีเ่ลอืกจะเปิดท�างาน

สงขอความ

สรางรายช่ือ

โทรออก

สงอีเมล

คนหาตำแหน�งท่ีต้ัง

คนหาเว็บ

สรางงาน
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การดสูมดุบนัทกึ

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	SNote → หมวดหมู ่→ Actionmemos	เลอืกสมดุบนัทกึเพือ่ดแูละแก้ไข

การลดขนาดบนัทกึการด�าเนนิการ

สร้างไอคอนลอยส�าหรบัแผงบนัทกึ	Action	เพือ่ให้คณุเขยีนและแก้ไขสมดุบนัทกึได้อย่างรวดเรว็ทกุเวลา

ในขณะทีก่�าลงัเขยีนบนัทกึ	สมัผสั	  → ลดขนาด	สมดุบนัทกึจะถกูย่อขนาดเป็นไอคอนป็อบอัพ	อย่างไรกต็าม	สมดุบนัทกึจะไม่ถกู
บนัทกึจนกว่าคณุจะสมัผสั	บนัทกึ	บนหน้าจอแผ่นบนัทกึ

การย้ายไอคอนป็อบอพัไปยงัต�าแหน่งอืน่	ให้สมัผสัไอคอนแล้วลากไปยังต�าแหน่งอ่ืน

การบนัทกึสมดุบนัทกึ	สมัผสัไอคอนป็อบอพั	แล้วสมัผสั	บนัทกึ	สมดุบนัทึกจะถกูบนัทกึไว้ใน	SNote	และไอคอนป็อบอัพจะปรากฏขึน้

การเพิม่วดิเจต็สมดุบนัทกึแอค็ชัน่ทีห่น้าจอหลกั

หลงัจากเปรยีบเทยีบสมดุบนัทกึแล้ว	ให้สมัผสั	  → ปักหมดุไว้บนหน้าจอหลกั	สมดุบนัทกึจะถกูบนัทกึอัตโนมตั	ิและวดิเจต็	Action
memo	จะเพิม่ไปทีห่น้าจอหลกั	สมัผสัวิดเจต็บนหน้าจอหลกัเพือ่ดหูรอืแก้ไขสมดุบนัทกึ

การลบวดิเจต็สมดุบนัทกึจากหน้าจอหลกั	สมัผสัค้างไว้ทีว่ดิเจต็	แล้วลากไปยงั	ลบ	ทีด้่านบนสุดของหน้าจอ

การแก้บนัทกึเป็นไฟล์SNote

ขณะทีเ่ขยีนบนัทกึ	สมัผสั	  → แก้ไขไฟล์SNote	เพ่ือเปิด	SNote	แล้วแก้ไขบนัทกึในนัน้	ปากกาสเีดยีวกบัทีค่ณุใช้งานใน	Action
memo	จะใช้ใน	SNote	ด้วย

การลบสมดุบนัทกึ

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	SNote → หมวดหมู ่→ Actionmemos	เลอืกสมดุบนัทกึแล้วสมัผสั	ลบ

การลบสมดุบันทกึหลายรายการ	ให้เปิดรายการสมดุบนัทกึ	สมัผสัสมุดบนัทกึค้างไว้	จากนัน้	ท�าเครือ่งหมายเลือกสมดุบนัทกึทีค่ณุ
ต้องการจะลบ	แล้วสมัผสั	ลบ
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การเลอืกอัจฉรยิะ
ใช้	S Pen	เพือ่เลอืกพืน้ทีแ่ละด�าเนนิการ	เช่น	แบ่งปันหรอืบนัทกึ

1 เม่ือมเีนือ้หาทีต้่องการจบัภาพ	เช่น	ส่วนของรปู	เปิดแผงค�าสัง่	Air	และสมัผสั	การเลอืกอจัฉรยิะ

2 ลาก	S Pen	ไปบนเนือ้หาทีค่ณุต้องการเลอืก

เปลีย่นรปูร่างของบรเิวณทีเ่ลอืกโดยการเลอืกไอคอนรปูร่างบนแถบเครือ่งมอื	หรอืสมัผัส	เลอืกอตัโนมตั	ิเพือ่เปล่ียนรปูร่างของ
บรเิวณทีเ่ลอืกโดยอตัโนมตัิ

3 เลอืกทางเลอืกเพ่ือใช้กบัพืน้ทีท่ีเ่ลอืก

•	 วาด:	เขยีนหรอืวาดรปูบนหน้าจอ

•	 แชร์:	แชร์บรเิวณทีเ่ลอืกกบัผูอ้ืน่

•	 บนัทกึ:	บนัทกึบรเิวณทีเ่ลอืกใน	แกลเลอรี่

เขียนบนหน้าจอ
จบัภาพหน้าจอเพือ่เขยีนหรอืวาด

1 เม่ือมเีนือ้หาทีต้่องการจบัภาพ	ให้เปิดแผงค�าสัง่	Air	และสมัผสั	เขยีนบนหน้าจอ

หน้าจอปัจจบัุนจะถกูจับภาพโดยอตัโนมตั	ิและแถบเครือ่งมอืแก้ไขจะปรากฏบนหน้าจอ
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2 หากคณุต้องการจับภาพเนือ้หาทีต่่อเนือ่งกนัในหลายหน้าจอ	เช่น	เวบ็เพจ	ให้สมัผสั	เลือ่นการจบัภาพ	เพือ่จบัภาพเนือ้หาเพิม่
มากขึน้	สมัผสั	เลือ่นการจับภาพ	ซ�า้ๆจนกระทัง่การจบัภาพหน้าจอเสรจ็สมบรูณ์	และจากนัน้	สมัผสั	เรยีบร้อย

3 เขยีนบนัทกึบนภาพหน้าจอ

4 เลอืกทางเลอืกเพ่ือใช้กบัภาพหน้าจอ

•	 ตดับางส่วน:	ตดัภาพบางส่วนของภาพหน้าจอ	เฉพาะพืน้ทีท่ีถ่กูตดัจะถกูบนัทกึไว้ใน	แกลเลอรี่

•	 แชร์:	แชร์ภาพหน้าจอกบัผูอ้ืน่

•	 บนัทกึ:	บนัทกึภาพหน้าจอใน	แกลเลอรี่

ขณะทีก่�าลงัใช้งานบางแอพอาจไม่สามารถบนัทกึภาพหน้าจอได้
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Translate
เลือ่น	S Pen	เหนอืค�าเพือ่แปลค�าดงักล่าว

•	 เพือ่ใช้คณุสมบตันิี	้เครือ่งจะต้องเช่ือมต่ออยู่กบั	Wi-Fi	หรอืเครอืข่ายโทรศัพท์มอืถอื

•	 คณุสมบตันิี้ไม่รองรบับางภาษา

•	 คณุสมบตันิีจ้ะใช้ได้เฉพาะบนหน้าจอทีช่่วยให้คณุสามารถด�าเนนิการจบัภาพหน้าจอได้เท่านัน้

1 เปิดแผงค�าสัง่	Air	และสมัผสั	Translate

2 ให้เลอืกภาษาบนแผงตวัแปลภาษาทีด้่านบนของหน้าจอ

3 เลือ่น	S Pen	เหนอืค�าทีคุ่ณต้องการแปล

ค�าแปลจะปรากฏอยูเ่หนอืค�าเดมิ	สมัผสั	 	เพือ่ฟังการออกเสยีง

เพือ่ดคู�าจ�ากดัความเพิม่เตมิ	สมัผสัทีค่�าแปล

4 เพือ่ปิดตวัแปลภาษา	สมัผสั	 	บนแผงตวัแปลภาษา
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เพ่ิมทางลดั
เพิม่ทางลดัไปยงัแอพหรอืฟังก์ชันที่ใช้บ่อยไปยงัแผงค�าสัง่	Air

บนแผงค�าสัง่	Air	สมัผสั	เพิม่ทางลัด	แล้วเลอืกแอพหรอืฟังก์ชันเพือ่เปิดจากแผง

การแก้ไขทางลดั	เปิดแผงค�าสัง่	Air	แล้วสมัผสั	  → ทางลดั

แอร์ววิ
เลือ่นไปมาเหนือรายการบนหน้าจอด้วย	S Pen	เพือ่การท�างานหลายฟังก์ชนั

การดตูวัอย่างข้อมลู

ชี้ไปทีห่น้าจอเพือ่แสดงเนือ้หาตวัอย่างหรอืดขู้อมลูในหน้าต่างป๊อปอัพ
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การใช้ปุม่Action

เลือ่น	S Pen	ไปมาบนรายการในบางแอพ	เช่น	แกลเลอรี	่และ	วดิโีอ	จะท�าให้ปุม่ด�าเนนิการแสดงข้ึนในหน้าต่างดตูวัอย่าง	คณุสามารถ
ด�าเนนิการได้โดยตรงจากหน้าต่างดตูวัอย่างโดยใช้ปุม่	Action

ปุม Action

หากคณุสมบตันิี้ไม่ท�างาน	ให้เปิดหน้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → คณุสมบตัขิัน้สงู → SPen	และจากนัน้	สมัผสั
สวติซ์	แอร์ววิ	เพือ่เปิดใช้งาน

เลอืกปากกา
ในขณะทีก่ดปุม่	S Pen	ค้างไว้	ให้ลาก	S Pen	ไปบนข้อความหรอืรายการเพือ่เลอืกหลายรายการหรอืหลายข้อความ	คณุยงัสามารถคดั
ลอกและวางรายการหรอืข้อความทีเ่ลอืก	ไปยงัแอพอืน่หรอืแบ่งปันกบัผูอ้ืน่



เบือ้งต้น

50

ใส่ข้อมลูด้วยปากกาโดยตรง
กรอกแบบฟอร์มและเขยีนข้อความโดยการเขียนด้วยมอืด้วย	S Pen

1 เลือ่น	S Pen	ไปมาเหนอืฟิลด์ข้อความ	

2 สมัผสั	 	เพือ่เปิดฟิลด์การเขียนด้วยมอื

3 เขยีนด้วย	S Pen

หากคณุสมบตันิี้ไม่ท�างาน	ให้เปิดหน้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → คณุสมบตัขิัน้สงู → SPen → ใส่ข้อมลูด้วย
ปากกาโดยตรง	แล้วสมัผสัสวติช์	เพือ่เปิดใช้งาน
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สมุดบนัทกึเม่ือปิดหน้าจอ
คณุสามารถสร้างสมดุบนัทกึอย่างรวดเรว็โดยการเขยีนบนหน้าจอโดยไม่ต้องเปิดหน้าจอ

การเปิดใช้คณุสมบตันิี	้เปิดหน้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → คณุสมบตัขิัน้สงู → SPen	จากนัน้สมัผสัสวติช์	สมดุบนัทกึเมือ่ปิด
หน้าจอ	เพือ่เปิดใช้งาน

เมือ่หน้าจอปิด	ให้ถอด	S Pen	แล้วเขยีนบนัทกึ	สมัผสั	บนัทกึ	หรอืแทรก	S Pen	เข้าไปในช่องเกบ็อกีครัง้	จากนัน้	สมดุบนัทกึจะถกู
บนัทกึลงใน	SNote

การดสูมดุบนัทกึ	ให้เปิดหน้าจอแอพ	แล้วสมัผสั	SNote → หมวดหมู ่→ Actionmemos
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มลัติวนิโดว์

บทน�า
มลัตวินิโดว์ให้คณุท�างานแอพสองตวัได้ในเวลาเดยีวกนัในมมุมองหน้าจอแบบแยก	นอกจากนีค้ณุยังสามารถใช้หลายแอพในมมุมองป๊อ
ปอพัได้ในเวลาเดยีวกนั

แอพบางแอพอาจไม่รองรบัคณุสมบตันิี้

แยกมุมมองหนาจอ มุมมองปอปอัพ
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แยกมุมมองหน้าจอ

1 สมัผสั	 	เพือ่เปิดรายการแอพที่ใช้ล่าสดุ

2 ปัดขึน้หรอืลงและสมัผสั	 	ทีห่น้าต่างแอพล่าสดุ

แอพทีเ่ลอืกจะเร่ิมต้นในหน้าต่างส่วนบน

3 ในหน้าต่างทีต่�า่กว่า	รดูข้ึนหรอืลงเพือ่เลอืกแอพอืน่ในการเปิดใช้งาน

เพือ่เปิดใช้งานแอพที่ไม่ได้อยู่ในรายชือ่ของแอพที่ใช้งานล่าสดุ	สมัผสั	แอพเพิม่เตมิ	และเลอืกแอพ
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การใช้งานทางเลอืกเพิม่เตมิ

สมัผสัทีแ่ถบทีอ่ยูร่ะหว่างหน้าต่างแอพเพือ่เข้าถงึทางเลอืกเพิม่เตมิ

สลับตำแหน�งระหวางหนาตางแอพ

ปดแอพท่ีเลือกไวในปจจุบัน

สลับหนาตางท่ีเลือกไวไปยังมุมมอง
ปอบอัพ

การปรบัขนาดหน้าต่าง

ลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพข้ึนหรอืลงเพือ่ปรบัขนาดหน้าต่าง
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การแชร์ข้อความหรอืรปูภาพระหว่างหน้าต่าง

ลากและวางข้อความหรอืรปูภาพที่ได้รบัการคดัลอกจากหน้าต่างหนึง่ไปยงัอีกหน้าต่างหนึง่	สมัผสัค้างไว้ทีร่ายการในหน้าต่างทีเ่ลอืก	
และลากไปยงัต�าแหน่งทีอ่ยู่ในอกีหน้าต่างหนึง่

แอพบางแอพอาจไม่รองรบัคณุสมบตันิี้

การลดมมุมองหน้าจอแบบแยก

กดปุม่หน้าหลกัเพือ่ลดมมุมองหน้าจอแบบแยก	ไอคอน	 	จะปรากฏบนแถบสถานะ	แอพในหน้าต่างทีต่�า่กว่าจะปิดลงและแอพใน
หน้าต่างทีส่งูกว่าจะยงัคงใช้งานในมมุมองหน้าจอแบบแยกทีล่ดลง

เพือ่ปิดมุมมองหน้าจอแบบแยกทีล่ดลง	เปิดแผงการแจ้งเตอืนและสมัผสัไอคอน	 	ทีก่ารแจ้งเตอืนมลัตวินิโดว์

การขยายหน้าต่าง

สมัผสัแอพของหน้าต่างและลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพไปยงัขอบด้านบนหรอืด้านล่างของหน้าจอ
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มุมมองป๊อปอัพ

1 สมัผสั	 	เพือ่เปิดรายการแอพที่ใช้ล่าสดุ

2 ปัดขึน้หรอืลง	สมัผสัค้างไว้ทีแ่อพหน้าต่าง	และจากนัน้ลากไปที	่เปิดในมมุมองป๊อปอัพ

หน้าจอแอพจะปรากฏในมมุมองป๊อปอัพ

ยอหนาตาง

ปดแอพ

ขยายหนาตาง

การย้ายหน้าต่างป๊อปอพั

เพือ่ย้ายหน้าต่างป๊อปอพั	สมัผสัแถบเครือ่งมอืหน้าต่างแล้วลากไปยังต�าแหน่งอ่ืน

Samsungaccount

บทน�า
Samsung	account	ของคณุเป็นบรกิารบญัชแีบบครบวงจรทีช่่วยให้คณุสามารถใช้บรกิารต่างๆ	ของซมัซงุทีม่ีให้ใช้ทัง้บนอุปกรณ์
เคลือ่นที	่ทวี	ีและเวบ็ไซต์ของซมัซุง	เมือ่ลงทะเบียน	Samsung	account	ของคณุแล้ว	คณุจะสามารถใช้แอพทีซ่มัซงุจดัไว้ให้ได้โดยไม่
ต้องลงชือ่เข้าใช้บญัชี

สร้าง	Samsung	account	ด้วยทีอ่ยู่อเีมลของคณุ

หากต้องการตรวจสอบรายการบรกิารทีส่ามารถใช้ด้วย	Samsung	account	ของคณุ	โปรดดทูี	่account.samsung.com	ส�าหรบัข้อมลู
เพ่ิมเตมิเกีย่วกบั	Samsung	account	ให้เปิดหน้าจอแอพ	และสมัผสั	การตัง้ค่า → Cloudและบญัชผีูใ้ช้ → แอคเคาท์ → 
Samsungaccount → วธิีใช้
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การลงทะเบยีนSamsungaccountของคณุ

การลงทะเบยีนSamsungaccountใหม่

ถ้าคณุไม่ม	ีSamsung	account	คณุควรสร้างใหม่

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → Cloudและบญัชผีูใ้ช้ → แอคเคาท์ → เพิม่แอคเคาท์

2 สมัผสั	Samsungaccount → สร้างแอคเคาท์

3 ปฏิบตัติามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพือ่สร้างบญัชีให้เสรจ็สิน้

การลงทะเบยีนSamsungaccountทีม่อียู่

ถ้าคณุม	ีSamsung	account	อยูแ่ล้ว	ให้ลงทะเบยีนบนเครือ่ง

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → Cloudและบญัชผีูใ้ช้ → แอคเคาท์ → เพิม่แอคเคาท์

2 สมัผสั	Samsungaccount → เข้าสูร่ะบบ

3 ป้อนทีอ่ยูอ่เีมลและรหสัผ่านของคณุ	จากนัน้สมัผสั	เข้าสูร่ะบบ

ถ้าคณุลมืข้อมูลบัญชขีองคณุ	ให้สมัผสั	ลมืIDหรอืรหสัผ่านของคุณ?	คณุสามารถค้นหาข้อมลูบัญชขีองคณุได้	หลงัจากป้อน
ข้อมูลทีจ่�าเป็น	และรหสัความปลอดภยัทีแ่สดงบนหน้าจอ

การลบSamsungaccountของคณุ
เมือ่คณุลบ	Samsung	account	ทีล่งทะเบียนแล้วออกจาอปุกรณ์	ข้อมลูของคณุ	เช่น	ข้อมลูตดิต่อหรอืเหตกุารณ์	จะถกูลบออกไปด้วย

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → Cloudและบญัชผีูใ้ช้ → แอคเคาท์

2 สมัผสั	Samsungaccount	และสมัผสับัญชเีพือ่ลบ

3 สมัผสั	  → ตัง้ค่า → ลบบญัชีผู้ใช้ → ลบบญัชีผู้ใช้ → ตกลง

4 ป้อนรหสัผ่านบญัช	ีSamsung	ของคณุ	และจากนัน้สมัผสั	ลบแอคเคาท์
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การย้ายข้อมลูจากเครือ่งก่อนหน้าของคณุ
คณุสามารถถ่ายโอนรายช่ือ	ภาพ	และข้อมลูอืน่ๆ	จากอปุกรณ์เครือ่งเดมิไปยงัอุปกรณ์ของคณุได้ผ่าน	Smart	Switch	หรอื	ซมัซงุคลา
วด์

•	 คณุสมบตันิีอ้าจไม่รองรบัในเครือ่งบางเครือ่งหรอืคอมพวิเตอร์

•	 สร้างข้อจ�ากดั	ดรูายละเอยีดที	่www.samsung.com/smartswitch	ซมัซงุถือเรือ่งลขิสทิธิเ์ป็นเรือ่งทีเ่คร่งครดั	ส่งเฉพาะ
เนือ้หาทีค่ณุเป็นเจ้าของหรอืมสีทิธิ์ในการส่ง

การถ่ายโอนข้อมลูผ่านSmartSwitch
การถ่ายโอนข้อมลูระหว่างเครือ่งมอืโทรศพัท์มอืถอืผ่าน	Smart	Switch	คณุสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก	GalaxyApps	หรอื	Play
สโตร์

การถ่ายโอนข้อมลูแบบไร้สายผ่านWi-FiDirect

ย้ายข้อมูลจากเครือ่งก่อนหน้าไปยงัเครือ่งของคณุแบบไร้สายผ่าน	Wi-Fi	Direct

1 บนทัง้สองเครือ่ง	ให้ดาวน์โหลดและตดิตัง้	Smart	Switch	จาก	GalaxyApps	หรอื	Playสโตร์

2 วางเครือ่งใกล้กนั

3 เปิด	SmartSwitch	บนทัง้สองเคร่ือง
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4 บนเครือ่งก่อนหน้า	สมัผสั	ไร้สาย → ส่ง → เชือ่มต่อ

5 บนเครือ่งของคณุ	สมัผสั	ไร้สาย → รบั	และเลอืกชนดิอปุกรณ์ก่อนหน้า

6 ปฏิบตัติามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพือ่โอนข้อมลูจากเครือ่งเก่าของคณุ

การถ่ายโอนข้อมลูส�ารองจากคอมพวิเตอร์

ถ่ายโอนข้อมลูระหว่างอปุกรณ์ของคณุและคอมพวิเตอร์	คณุต้องดาวน์โหลดแอพเวอร์ชัน่คอมพวิเตอร์	Smart	Switch	จาก	
www.samsung.com/smartswitch	แบก็อพัข้อมูลจากเครือ่งเก่าไปยังคอมพวิเตอร์และน�าเข้าข้อมลูไปยงัเครือ่งใหม่ของคณุ

1 บนคอมพวิเตอร์	ไปที	่www.samsung.com/smartswitch	เพือ่ดาวน์โหลด	Smart	Switch

2 ทีค่อมพวิเตอร์	เริม่ต้น	Smart	Switch

หากเครือ่งก่อนหน้าของคณุไม่ใช่เครือ่งของซมัซงุ	ให้แบก็อัพข้อมลูไปยงัคอมพวิเตอร์โดยใช้โปรแกรมที่ได้มาจากบรษิทัผู้
ผลติของอปุกรณ์	จากนัน้ข้ามไปขัน้ตอนทีห้่า

3 เชือ่มต่อเครือ่งก่อนหน้าของคณุกบัคอมพวิเตอร์ด้วยสาย	USB

4 บนคอมพวิเตอร์	ให้ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพือ่แบก็อัพข้อมลูจากอปุกรณ์	จากนัน้เลกิการเชือ่มต่ออปุกรณ์ก่อนหน้าของคณุ
จากคอมพวิเตอร์

5 เชือ่มต่ออปุกรณ์กบัคอมพวิเตอร์ด้วยสาย	USB

6 บนคอมพวิเตอร์	ให้ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพือ่ถ่ายโอนข้อมลูไปยงัเครือ่งใหม่ของคณุ
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การถ่ายโอนข้อมลูผ่านซมัซงุคลาวด์
แบก็อัพข้อมลูจากเครือ่งเก่าไปยงัซมัซงุคลาวด์และกูค้นืข้อมลูไปยงัเครือ่งของคณุ	คณุต้องลงทะเบยีนและลงชือ่เข้าใช้	Samsung	
account	ของคณุเพือ่การใช้งาน	ซมัซงุคลาวด์	อ้างองิ	Samsung account	เพือ่ดขู้อมลูเพิม่เตมิ

1 ทีเ่ครือ่งก่อนหน้า	แบก็อพัข้อมลูไปยงั	Samsung	account	ของคณุ

2 ทีเ่ครือ่งของคณุ	สมัผสั	แอพ → การตัง้ค่า → CLOUDและบญัชผีูใ้ช้ → SAMSUNGCLOUD → คนืค่า

3 สมัผสั	 	และให้เลอืกเครือ่งก่อนหน้าจากรายการเครือ่ง

4 ท�าเครือ่งหมายทีป่ระเภทข้อมลูทีค่ณุต้องการกูค้นืและสมัผสั	คนืค่าเดีย๋วนี้

อปุกรณ์และการจดัการข้อมลู

การเชือ่มต่ออุปกรณ์กบัคอมพวิเตอร์ส�าหรบัการถ่ายโอนข้อมลู
ย้ายไฟล์เสยีง	วดิโีอ	รปูภาพ	หรอืไฟล์ชนดิอืน่ๆ	จากเครือ่งของคณุไปยังคอมพวิเตอร์	หรอืกลบักนั

ห้ามถอดสาย	USB	ออกจากเครือ่งขณะทีค่ณุก�าลงัส่งไฟล์	การกระท�าดงักล่าวอาจท�าให้สญูเสยีข้อมลูหรอืท�าให้เครือ่งเสีย
หายได้

เครือ่งอาจไม่เช่ือมต่ออย่างถกูต้องถ้าหากใช้การเชือ่มต่อผ่านฮับ	USB	ให้เชือ่มต่อเครือ่งเข้ากบัพอร์ต	USB	ของ
คอมพวิเตอร์โดยตรง

1 เชือ่มต่ออปุกรณ์กบัคอมพวิเตอร์ด้วยสาย	USB

2 เปิดแผงการแจ้งเตอืน	จากนัน้สมัผสั	การถ่ายโอนไฟล์มเีดยีผ่านUSB → การโอนไฟล์มเีดยี

ถ้าคอมพวิเตอร์ไม่พบอปุกรณ์ของคณุ	ให้สมัผสั	การถ่ายโอนภาพ

3 สมัผสั	อนุญาต	เพือ่อนญุาตคอมพวิเตอร์ให้สามารถเข้าถงึข้อมลูของอุปกรณ์ของคณุได้

เมือ่คอมพวิเตอร์จดจ�าอปุกรณ์ของคุณได้	อปุกรณ์จะปรากฏใน	พซีขีองฉัน

4 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครือ่งกบัคอมพวิเตอร์ของคณุ
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การอัพเดทอุปกรณ์
เครือ่งสามารถอพัเดทให้ซอฟท์แวร์เป็นรุน่ล่าสดุได้

การอพัเดทผ่านอากาศ

อปุกรณ์สามารถอพัเดทซอฟต์แวร์ล่าสดุได้โดยตรงผ่านบรกิาร	firmware	over-the-air	(FOTA)

ท่ีหน้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → อพัเดทซอฟท์แวร์ → ดาวน์โหลดการอัพเดทด้วยตวัเอง

เม่ือคณุสมัผสัสวติช์	ดาวน์โหลดการอพัเดทโดยอัตโนมตั	ิเพือ่เปิดใช้งาน	รายการอัพเดทจะถกูดาวน์โหลดเมือ่เครือ่งเชือ่ม
ต่อกบัเครอืข่าย	Wi-Fi

การอพัเดทด้วยSmartSwitch

เชือ่มต่อเครือ่งเข้ากบัคอมพวิเตอร์และอพัเดทอปุกรณ์ให้เป็นซอฟต์แวร์ล่าสดุ

1 บนคอมพวิเตอร์	ไปที	่www.samsung.com/smartswitch	เพือ่ดาวน์โหลดและตดิตัง้	Smart	Switch

2 ทีค่อมพวิเตอร์	เริม่ต้น	Smart	Switch

3 เชือ่มต่ออปุกรณ์กบัคอมพวิเตอร์โดยใช้สาย	USB

4 หากสามารถอพัเดทซอฟต์แวร์ได้	ให้ปฏบิตัติามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพือ่อพัเดทเครือ่ง

•	 อย่าปิดเครือ่งคอมพวิเตอร์หรอืถอดสาย	USB	ขณะทีเ่คร่ืองก�าลงัอพัเดท

•	 ขณะทีก่�าลงัอพัเดทเครือ่ง	อย่าเช่ือมต่อเครือ่งเล่นสือ่อืน่ๆ	เข้ากบัคอมพวิเตอร์	การกระท�าเช่นนัน้อาจรบกวน
กระบวนการอพัเดท	ก่อนการอพัเดท	ยกเลกิการเช่ือมต่อกบัเครือ่งเล่นสือ่อืน่ๆ	ทัง้หมดจากคอมพวิเตอร์

การส�ารองและการเรยีกคนืข้อมลู
ช่วยให้ข้อมลูส่วนตวั	ข้อมลูแอพ	และการตัง้ค่าในเครือ่งของคณุมคีวามปลอดภยั	คณุสามารถส�ารองข้อมลูทีล่ะเอียดอ่อนและเข้าถงึได้
ในภายหลงั	ต้องเข้าสูร่ะบบในบญัช	ีGoogle	หรอื	Samsung	account	เพือ่แบ็คอพัหรอืกูข้้อมลูคนื	ดทูี	่Samsung account	และ	แอค
เคาท์	หากต้องการข้อมลูเพิม่เตมิ
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การใช้Samsungaccount

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → Cloudและบญัชีผูใ้ช้ → แบค็อัพและคนืค่า → แบก็อัพการตัง้ค่า	ส�าหรบั	Samsung	
account	สมัผสัสวติซ์ทีอ่ยูถ่ดัจากรายการทีค่ณุต้องการแบก็อพัเพือ่เปิดใช้งาน	และจากนัน้สมัผสั	แบค็อพัเดีย๋วนี้

ข้อมลูจะได้รบัการแบก็อพัไปยงัซมัซงุคลาวด์	อ้างองิ	Samsung Cloud	เพือ่ดูข้อมลูเพิม่เตมิ

การตัง้ค่าอปุกรณ์ให้แบค็อพัข้อมลูโดยอตัโนมตั	ิให้สมัผสัสวิตช์	แบค็อพัอตัโนมตัิ

เพือ่กูค้นืข้อมลูแบก็อพัจากคลาวด์ของซมัซงุโดยใช้	Samsung	account	สมัผสั	คนืค่า	ให้เลอืกเครือ่งและประเภทของข้อมลูทีค่ณุ
ต้องการกูค้นืและสมัผสั	คนืค่าเดีย๋วนี	้ข้อมลูที่ได้เลอืกไว้ของคณุจะถกูเรยีกคนืไปยงัเครือ่ง

การใช้งานบญัชีGoogle

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → Cloudและบญัชีผูใ้ช้ → แบค็อัพและคนืค่า	และสมัผสัสวติซ์	แบค็อพัข้อมูลส่วนตวั	ส�าหรบั
บญัช	ีGoogle	เพือ่เปิดใช้งาน	สมัผสั	แบก็อพับญัชีผู้ใช้	และเลอืกบญัชเีพือ่ตัง้เป็นบญัชสี�ารองข้อมลู

การกูค้นืข้อมลูโดยใช้บญัชี	Google	สมัผสัสวติช์	คนืค่าอตัโนมตั	ิเพือ่เปิดใช้	เมือ่ตดิตัง้แอพใหม่	จะจดัเกบ็การตัง้ค่าแบค็อพัและข้อมลู

การรีเซต็ข้อมูล
ลบการตัง้ค่าและข้อมูลทัง้หมดในเครือ่ง	ก่อนทีจ่ะด�าเนนิการคนืค่าจากโรงงาน	ให้ส�ารองข้อมลูทีส่�าคญัทัง้หมดทีค่ณุเกบ็ไว้ในเครือ่ง	
อ้างองิ	การส�ารองและการเรยีกคนืข้อมลู	เพือ่ดขู้อมลูเพิม่เตมิ

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การจดัการทัว่ไป → ตัง้ค่าใหม่ → ตัง้ค่าข้อมลูจากโรงงาน → รีเซท็อปุกรณ์ → ลบทัง้
หมด	เครือ่งจะเริม่ต้นใหม่โดยอตัโนมตัิ
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เชือ่มต่อด่วน

บทน�า
ค้นหาและเชือ่มต่อกบัอปุกรณ์ทีอ่ยูบ่รเิวณใกล้เคยีงอย่างรวดเรว็	เช่น	เฮดเซท็บลทูธูหรอืทวี	ีโดยใช้คณุสมบตัเิชือ่มต่อด่วน

•	 ถ้าเครือ่งทีค่ณุต้องการเชือ่มต่อไม่รองรบัคณุสมบตักิารเชือ่มต่อด่วน	ให้เปิดใช้งานคณุสมบตั	ิWi-Fi	Direct	หรอืบลทููธ
ก่อนทีจ่ะเปิดใช้	เชือ่มต่อด่วน	ทีเ่คร่ืองของคณุ

•	 วธิกีารเชือ่มต่ออาจแตกต่างกนัออกไปโดยขึน้กบัชนดิของเครือ่งทีเ่ชือ่มต่อ	หรอืเนือ้หาทีแ่ชร์

การเชือ่มต่อกบัอปุกรณ์อืน่

1 เปิดแผงการแจ้งเตอืน	ปัดลงบนแผงการแจ้งเตอืน	และจากนัน้	สมัผสั	ค้นหาโทรศพัท์และสแกนหาอปุกรณ์ใกล้เคยีง

2 สมัผสั	เชือ่มต่อด่วน

คณุสมบตั	ิWi-Fi	และบลทูธูจะเปิดท�างานโดยอตัโนมตั	ิและเครือ่งจะค้นหาเคร่ืองทีอ่ยู่ใกล้เคยีง

3 เลอืกอปุกรณ์จากรายการและเชือ่มต่อโดยท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอ

ขัน้ตอนถดัไปอาจแตกต่างกนัออกไป	ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มต่อ

การเชือ่มต่อเข้ากบัโทรทศัน์
เชือ่มต่ออปุกรณ์ของคณุกบัทวีเีพือ่ดเูนือ้หาของอปุกรณ์บนหน้าจอที่ใหญ่กว่า	คณุอาจสามารถใช้คณุสมบตัอ่ืินๆ	เพิม่เตมิได้	ทัง้นี	้ขึน้
อยูก่บัทวีทีีเ่ชือ่มต่อ

1 เปิดทวีแีละวางเครือ่งของคณุให้ใกล้กบัทวีี

2 เปิดแผงการแจ้งเตอืน	ปัดลงบนแผงการแจ้งเตอืน	และจากนัน้	สมัผสั	ค้นหาโทรศพัท์และสแกนหาอปุกรณ์ใกล้เคยีง
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3 สมัผสั	เชือ่มต่อด่วน

4 เลอืกทวีี

รายการคณุสมบตัทิีค่ณุสามารถใช้กบัทวีเีครือ่งดงักล่าวจะปรากฏขึน้

5 เลอืกคณุสมบตัแิล้วท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพือ่ใช้คณุสมบตัดิงักล่าว

ทัง้นี	้คณุสมบตัทิี่ใช้งานได้อาจแตกต่างกนั	ขึน้อยู่กบัทวีี

•	 แสดงอปุกรณ์บนทวีี(SmartView):	ดเูนือ้หาของอุปกรณ์บนหน้าจอทวี	ีคณุอาจต้องเปิดใช้งานคุณสมบตั	ิScreen	Mirroring	
บนทวี	ีทัง้น้ี	ข้ึนอยูก่บัทวีทีีค่ณุต้องการเช่ือมต่อ	หากทวีไีม่รองรบัคณุสมบตั	ิScreen	Mirroring	ใช้อุปกรณ์เสริมทีเ่ข้ากนัได้
เพือ่เปิดใช้คณุสมบตั	ิอปุกรณ์เสริมทีเ่ข้ากนัได้รวมถงึ	HomeSync	และดองเกลิ	AllShare	Cast

•	 แสดงหน้าจอทวีบีนอปุกรณ์:	รบัชมทวีบีนหน้าจอของอุปกรณ์	คณุสามารถดทูวีต่ีอได้ภายในระยะทีเ่ชือ่มต่ออนญุาต

•	 ลงทะเบยีนทวี ี/ ยกเลกิการลงทะเบยีนทวี:ี	ลงทะเบยีนทวีีกบัอุปกรณ์คณุเพือ่ใช้งานคณุสมบตัเิพิม่เตมิ

•	 บางไฟล์อาจมกีารบฟัเฟอร์ระหว่างการเปิดเล่น	ทัง้นีข้ึน้กบัการเชือ่มต่อ

•	 หากทวีไีม่รองรบั	High-bandwidth	Digital	Content	Protection	(HDCP)	คณุจะไม่สามารถดเูน้ือหาทีป้่องกนัโดย	Digital	
Rights	Management	(DRM)	ในทวีไีด้

การสตรมีเนือ้หาบนทวีทีีล่งทะเบยีน

ถ้าคณุลงทะเบยีนทวีกีบัอปุกรณ์ของคณุ	คณุจะสามารถเชือ่มต่อกบัทวีไีด้ง่ายดายย่ิงขึน้ขณะเล่นเนือ้หา

เมือ่อุปกรณ์ของคณุจดจ�าทวีท่ีีลงทะเบยีนไว้ขณะทีค่ณุก�าลงัดเูน้ือหา	ไอคอน	 	จะปรากฏขึน้บนอปุกรณ์	สมัผสัไอคอนเพือ่สตรมี
เนือ้หาจากเคร่ืองของคณุไปยงัทวีขีองคณุ

•	 คณุสมบตันิีร้องรบัเฉพาะแอพแกลเลอรีข่องเครือ่งทีต่ัง้ค่ามาจากโรงงานเท่านัน้

•	 หลงัจากเชือ่มต่อทวีทีีล่งทะเบยีนกบัช่องเสยีบไฟ	คณุจะสามารถใช้คณุสมบตันิี้ได้	แม้ว่าหน้าจอทวีจีะปิดอยู่กต็าม
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คณุสมบติัการแชร์
แชร์เนือ้หาโดยการใช้ตวัเลอืกการแชร์ต่างๆ	การด�าเนนิการต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่างการแบ่งปันภาพ

คณุอาจถกูเรยีกเกบ็ค่าบรกิารเพิม่เตมิเมือ่แบ่งปันไฟล์ผ่านทางเครอืข่ายมอืถอื

1 สมัผสั	แกลเลอรี	่ทีห่น้าจอแอพ

2 เลอืกรปูภาพ

3 สมัผสั	แชร์	และเลอืกวธิกีารแชร์	เช่น	บลทูธูและอเีมล

นอกจากนี	้คณุยงัสามารถใช้คณุสมบตัดิงัต่อไปนี้ได้เช่นกนั:

•	 Linksharing:	อปัโหลดเนือ้หาไปยงัเซร์ิฟเวอร์พืน้ทีจ่ดัเกบ็ของซมัซงุและแชร์ลงิก์และรหสัการเข้าถงึกบัผูอ่ื้น	แม้รายชือ่ของ
พวกเขาไม่ได้บันทกึไว้ในรายชือ่ของคณุ	เพือ่ใช้งานคุณสมบตันิี	้จะต้องมกีารตรวจสอบหมายเลขโทรศพัท์ของคณุก่อน

•	 ถ่ายโอนไฟล์ไปยงัอปุกรณ์:	แชร์เนือ้หากบัเครือ่งใกล้เคยีงผ่าน	Wi-Fi	Direct	หรอืบลทููธ	จะต้องเปิดใช้งานการตัง้ค่าการแสดง
ผลทีเ่ครือ่ง

•	 ดคูอนเทนท์บนทวีี(SmartView):	ดเูนือ้หาทีแ่สดงบนอุปกรณ์ของคณุบนหน้าจอที่ใหญ่ขึน้ผ่านการเชือ่มต่อแบบไร้สาย

เม่ือคณุมีประวตักิารตดิต่อหรอืการแชร์	บคุคลทีค่ณุได้ตดิต่อจะปรากฏบนแผงตวัเลอืกการแชร์	เพือ่แชร์เนือ้หาโดยตรงกบั
พวกเขาผ่านทางแอพท่ีสอดคล้องกนั	ให้เลอืกไอคอนบคุคล	หากคณุสมบตันิี้ไม่ท�างาน	เปิดหน้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า 
→ คณุสมบตัขิัน้สงู	และจากนัน้สมัผสัสวติช์	DIRECTSHARE	เพือ่เปิดใช้งาน
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4 ปฏิบตัติามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพือ่แชร์รปูภาพกบับคุคลอ่ืนๆ

เมือ่ส่งภาพไปยังเครือ่งของผูร้บั	จะมกีารแจ้งเตือนปรากฏขึน้บนเครือ่งของผูร้บั	สมัผสัการแจ้งเตอืนเพือ่ดหูรอืดาวน์โหลดภาพ

โหมดฉกุเฉนิ
คณุสามารถสลบัเครือ่งไปยงัโหมดฉกุเฉนิเพือ่ลดการใช้พลงังานแบตเตอรี	่แอพและฟังก์ชัน่บางอย่างจะถกูจ�ากดัการใช้งาน	ในโหมด
ฉกุเฉนิ	คณุสามารถโทรแจ้งเหตฉุุกเฉนิได้	ส่งข้อมลูต�าแหน่งของคณุไปให้คนอ่ืนๆ	ส่งเสยีงเตอืนฉุกเฉนิ	และอืน่ๆ

กดค้างไว้ท่ีปุม่เปิด/ปิด	จากนัน้สมัผสั	โหมดฉกุเฉนิ

เพิ�มแอพท่ีจะใชงาน

โทรแจงเหตุฉุกเฉิน

พลังงานแบตเตอร่ีท่ีเหลืออยูและเวลาการใช
งานท่ีเหลือ

เปดแฟลช

โทรออกสงขอมูลตำแหน�งปจจุบันไปกับขอความ

เรียกดูอินเตอรเน็ต

เขาถึงทางเลือกเพิ�มเติม

สงเสียงเตือน

เวลาการใช้งานทีเ่หลอืจะแสดงเวลาทีเ่หลอือยู่ก่อนทีแ่บตเตอรีจ่ะหมด	เวลาการใช้งานทีเ่หลอือาจแตกต่างกนัออกไป	โดยขึน้
กบัการตัง้ค่าเครือ่งและสภาพแวดล้อมการท�างาน

การปิดใช้งานโหมดฉกุเฉนิ

การปิดใช้งานโหมดฉกุเฉนิ	ให้สมัผสั	  → ปิดใช้งานโหมดฉกุเฉนิ	หรอื	กดค้างไว้ทีปุ่ม่เปิด/ปิดเครือ่ง	จากนัน้สมัผสั	โหมดฉกุเฉนิ
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แอพพลเิคช่ัน

การติดต้ังหรือการถอนการตดิตัง้แอพ

GalaxyApps
สัง่ซือ้และดาวน์โหลดแอพ	คณุสามารถดาวน์โหลดแอพทีเ่ฉพาะส�าหรบัเครือ่ง	Samsung	Galaxy	ได้

สมัผสั	GalaxyApps	ทีห่น้าจอแอพ

แอพน้ีอาจไม่สามารถใช้ได้	ทัง้นีข้ึ้นอยูก่บัภมูภิาคหรอืผูใ้ห้บรกิารของคณุ

การตดิตัง้แอพ

เลอืกดแูอพตามประเภท	หรอืสมัผสัเขตข้อมลูค้นหาเพือ่ค้นหาค�าส�าคญั

เลอืกแอพเพือ่ดูข้อมลูเกีย่วกบัแอพนัน้	หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟร	ีสมัผสั	ตดิตัง้	การสัง่ซือ้และดาวน์โหลดแอพทีม่กีารเรยีกเกบ็
เงนิ	สมัผสัทีร่าคา	และท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอ

การเปลีย่นการตัง้ค่าอพัเดทอตัโนมตั	ิสมัผสั	  → การตัง้ค่า → อัพเดทแอพอัตโนมตั	ิจากนัน้เลอืกตวัเลอืก

Playสโตร์
สัง่ซือ้และดาวน์โหลดแอพ

สมัผสั	Playสโตร์	ทีห่น้าจอแอพ

การตดิตัง้แอพ

ค้นหาแอพตามประเภทหรอืค้นหาแอพตามค�าส�าคญั

เลอืกแอพเพือ่ดูข้อมลูเกีย่วกบัแอพนัน้	หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟร	ีสมัผสั	ตดิตัง้	การสัง่ซือ้และดาวน์โหลดแอพทีม่กีารเรยีกเกบ็
เงนิ	สมัผสัทีร่าคา	และท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอ

การเปลีย่นการตัง้ค่าอพัเดทอตัโนมตั	ิสมัผสั	  → การตัง้ค่า → อัปเดตแอปพลเิคชนัอตัโนมตั	ิจากนัน้เลอืกตวั
เลอืก
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การจัดการแอพ

การถอนการตดิตัง้หรอืการปิดใช้งานแอพ

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	  → แก้ไข	ไอคอน	 	จะปรากฏบนแอพทีค่ณุสามารถปิดใช้งานหรอืลบการตดิตัง้	เลอืกแอพแล้วสมัผสั	ปิด
ใช้งาน	หรอื	ตกลง	หรอือกีวธิหีนึง่	ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → แอพ	ให้เลอืกแอพ	และจากนัน้สมัผสั	ปิดใช้งาน	หรอื	ลบการ
ตดิตัง้

•	 ปิดใช้งาน:	ปิดใช้งานแอพพืน้ฐานทีเ่ลอืกที่ไม่สามารถถอนการตดิตัง้จากเครือ่งได้

•	 ลบการตดิตัง้:	ถอนการตดิตัง้แอพทีด่าวน์โหลดมา

การเปิดใช้งานแอป

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → แอพ →  → ปิดใช้งานแล้ว	ให้เลอืกแอพ	และจากนัน้สมัผสั	ท�างาน

การตัง้ค่าการอนญุาตของแอพ

เพือ่ให้บางแอพสามารถท�างานได้ตามปกต	ิพวกเขาอาจต้องได้รบัอนญุาตในการเข้าถงึหรอืใช้ข้อมลูบนอปุกรณ์ของคณุ	เมือ่เปิดแอพ	
หน้าต่างป๊อปอพัอาจปรากฏข้ึนและร้องขอการข้าถงึคณุสมบตัหิรอืข้อมลูบางอย่าง	สมัผสั	อนญุาต	บนหน้าต่างป๊อปอัพเพือ่ให้อนญุาต
แอพ

เพือ่ดกูารตัง้ค่าการอนญุาตของแอพ	เปิดหน้าจอแอพและสมัผสั	การตัง้ค่า → แอพ	เลอืกแอพแล้วสมัผสั	การอนุญาต	คณุสามารถดู
รายการการอนญุาตของแอพและเปลีย่นการอนญุาตได้

เพือ่ดหูรอืเปลีย่นแปลงการตัง้ค่าการอนญุาตของแอพตามประเภทของการอนญุาต	เปิดหน้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → แอพ → 
 → การอนุญาตแอพ	เลอืกรายการและสมัผสัสวติช์ทีอ่ยู่ถดัจากแอพต่างๆ	เพือ่ให้อนญุาต

ถ้าคณุไม่ให้อนญุาตแอพ	คณุสมบตัพิืน้ฐานของแอพต่างๆ	อาจไม่ท�างานตามปกติ
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โทรศพัท์

บทน�า
โทรหรอืรบัการโทรปกตแิละการโทรวดิโีอ

การโทรออก

1 สมัผสั	โทรศพัท์	ทีห่น้าจอแอพ

2 ใส่หมายเลขโทรศพัท์

หากปุม่กดไม่ปรากฏบนหน้าจอ	สมัผสั	 	เพือ่เปิดปุม่กด

3 ► รุน่SIMเดยีว:	สมัผสั	 	เพือ่โทรปกต	ิหรอืสมัผสั	 	เพือ่โทรวดีโีอ

เพิ�มหมายเลขไปยังรายช่ือผูติดตอ

ดูตัวอยางหมายเลขโทรศัพท

ซอนปุมกด

ลบตัวอักษรท่ีอยูขางหนา

เขาถึงทางเลือกเพิ�มเติม
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► รุน่สองSIM:	สมัผสั	 	หรอื	 	เพือ่โทรปกต	ิหรอืสมัผสั	 	เพือ่โทรวดีโีอ

เพิ�มหมายเลขไปยังรายช่ือผูติดตอ

ดูตัวอยางหมายเลขโทรศัพท

ซอนปุมกด

ลบตัวอักษรท่ีอยูขางหนา

เขาถึงทางเลือกเพิ�มเติม

การใช้ระบบโทรออกด่วน

ตัง้หมายเลขโทรออกด่วนเพือ่โทรออกอย่างรวดเรว็

เพือ่ต้องการตัง้หมายเลขโทรออกด่วน	สมัผสั	  → โทรด่วน	ให้เลอืกหมายเลขโทรออกด่วน	และจากนัน้ให้เพิม่หมายเลขโทรศพัท์

หากต้องการโทร	สมัผสัหมายเลขทีต้่องการโทรออกด่วนบนปุม่กดค้างไว้	ส�าหรบัหมายเลขโทรออกด่วน	10	หมายเลขขึน้ไป	สมัผสั
ตัวเลขแรกของหมายเลข	จากนัน้สมัผสัตวัเลขสดุท้ายค้างไว้

ตวัอย่างเช่น	หากคณุตัง้หมายเลข	123	เป็นหมายเลขโทรออกด่วน	สมัผสั	1	สมัผสั	2	จากนัน้สมัผสั	3	ค้างไว้

การโทรจากหน้าจอลอ็ก

ทีห่น้าจอเม่ือลอ็ก	ลาก	 	ไปด้านนอกวงกลมใหญ่

การโทรจากบนัทกึการโทรหรอืรายชือ่

สมัผสั	ล่าสดุ	หรอื	รายชือ่	และจากนัน้ปัดไปทางขวาบนรายชือ่หรอืหมายเลขโทรศพัท์เพือ่โทรออก
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การโทรระหว่างประเทศ

1 สมัผสั	 	เพือ่เปิดปุม่กดหากปุม่กดไม่ปรากฏบนหน้าจอ

2 สมัผสัค้างที	่0	จนกว่าจะมเีครือ่งหมาย	+	ปรากฏขึน้

3 ► รุน่SIMเดยีว:	ใส่รหสัประเทศ	รหสัพืน้ที	่และหมายเลขโทรศพัท์	จากนัน้สมัผสั	

► รุน่สองSIM:	ใส่รหสัประเทศ	รหสัพืน้ที	่และหมายเลขโทรศพัท์	จากนัน้สมัผสั	 	หรอื	

การรับสายโทรเข้า

การรบัสาย

เมือ่มกีารโทรเข้า	ลาก	 	ออกด้านนอกวงกลมใหญ่

การปฏเิสธสาย

เมือ่มกีารโทรเข้า	ลาก	 	ออกด้านนอกวงกลมใหญ่

เมือ่ต้องการส่งข้อความเมือ่ปฏเิสธการรบัสาย	ให้ลากแถบข้อความปฏเิสธการโทรขึน้ไปด้านบน

เพือ่สร้างข้อความการปฏเิสธหลายข้อความ	เปิดหน้าจอแอพ	สมัผสั	โทรศพัท์ →  → การตัง้ค่า → ข้อความปฏเิสธด่วน	เอน็
เตอร์ข้อความ	และจากนัน้สมัผสั	

เบอร์ทีไ่ม่ได้รบัสาย

หากมีสายที่ไม่ได้รบั	จะมไีอคอน	 	ปรากฏบนแถบสถานะ	เปิดแผงการแจ้งเตอืนเพือ่ดรูายการสายที่ไม่ได้รบั	หรอือกีวธิหีนึง่	เปิด
หน้าจอแอพ	สมัผสั	โทรศพัท์ → ล่าสดุ	เพือ่ดสูายที่ไม่ได้รบั
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การบลอ็กหมายเลขโทรศพัท์
บลอ็กสายจากบางหมายเลขทีเ่พิม่ลงในรายการทีบ่ลอ็ก

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	โทรศพัท์ →  → การตัง้ค่า → บลอ็คหมายเลข

2 สมัผสั	 	เลอืกรายชือ่	แล้วสมัผสั	เรยีบร้อย

การกรอกหมายเลขด้วยตวัเอง	สมัผสั	ใส่หมายเลขโทรศพัท์	กรอกหมายเลขโทรศพัท์	และจากนัน้สมัผสั	

เมือ่หมายเลขทีถ่กูบลอ็กพยายามจะตดิต่อคณุ	คณุจะไม่ได้รบัการแจ้งเตอืน	ระบบจะบนัทกึการโทรเหล่านัน้ลงในบนัทกึการโทร

นอกจากนี	้คณุยงัสามารถบลอ็กสายที่โทรเข้าจากผูค้นที่ไม่แสดง	ID	ผูโ้ทร	สมัผสัสวิตช์	บลอ็คผูโ้ทรทีไ่ม่รูจ้กั	เพือ่เปิดใช้
คณุสมบตัดิงักล่าว

ทางเลอืกระหว่างการโทร

ระหว่างการโทรด้วยเสยีง

สามารถท�าสิง่ต่อไปน้ีได้:

•	 	:	เข้าถงึทางเลอืกเพิม่เตมิ

•	 เพิม่การโทร:	โทรออกไปยงัสายทีส่อง

•	 ดงัเป็นพเิศษ:	เพิม่ระดบัเสยีง

•	 บลทูธู:	สลบัไปยงัเฮดเซท็บลทูธูหากมกีารเช่ือมต่ออยู่กบัเครือ่ง

•	 ล�าโพง:	เปิดหรอืปิดการท�างานของล�าโพง	ขณะใช้การโทรผ่านล�าโพง	ให้พดูใส่ไมโครโฟนทีด้่านบนของเครือ่ง	แล้วถอืเครือ่งให้
ห่างจากหขูองท่าน

•	 ปุม่กด / ซ่อน:	เปิดหรอืปิดปุม่กด

•	 ปิดเสยีง:	ปิดไมโครโฟนเพือ่ไม่ให้คูส่นทนาได้ยนิเสยีงของคณุ

•	 	:	จบการสนทนาสายปัจจบุนั
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ระหว่างการโทรวดิโีอ

สมัผสัหน้าจอเพือ่ใช้ทางเลอืกต่อไปนี:้

•	 	:	เข้าถงึทางเลอืกเพิม่เตมิ

•	 กล้องถ่ายรปู:	ปิดกล้องเพือ่ไม่ให้คูส่นทนามองเหน็คณุ

•	 สวติช์:	สลบัระหว่างกล้องถ่ายรปูด้านหน้าและด้านหลงั

•	 	:	จบการสนทนาสายปัจจบุนั

•	 ปิดเสยีง:	ปิดไมโครโฟนเพือ่ไม่ให้คูส่นทนาได้ยนิเสยีงของคณุ

•	 ล�าโพง:	เปิดหรอืปิดการท�างานของล�าโพง	ขณะใช้การโทรผ่านล�าโพง	ให้พดูใส่ไมโครโฟนทีด้่านล่างของเครือ่ง	แล้วถอืเครือ่งให้
ห่างจากหขูองท่าน

รายชือ่

บทน�า
สร้างรายชือ่ใหม่หรอืจดัการรายช่ือบนเครือ่ง

การเพิม่รายชือ่

การสร้างรายชือ่ใหม่

1 สมัผสั	รายชือ่	ทีห่น้าจอแอพ

2 สมัผสั	 	และเลอืกต�าแหน่งจดัเกบ็
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3 ใส่ข้อมูลรายชือ่

ใหเลือกตำแหน�งของพ้ืนท่ีจัดเก็บ

เพิ�มรูปภาพ

เปดฟลดขอมูลใหมากข้ึน

สแกนขอมูลการติดตอจากนามบัตร

ใสขอมูลรายช่ือ

ขึน้อยูก่บัต�าแหน่งจัดเกบ็ข้อมลูทีเ่ลอืกไว้	ประเภทของข้อมลูทีค่ณุสามารถบนัทกึอาจแตกต่างกนั

4 สมัผสั	บนัทกึ

การเพิม่หมายเลขโทรศพัท์ไปยงัรายชือ่จากปุม่กด

1 สมัผสั	โทรศพัท์	ทีห่น้าจอแอพ

2 เอน็เตอร์หมายเลขและสมัผสั	เพิม่ในรายช่ือ

หากปุม่กดไม่ปรากฏบนหน้าจอ	สมัผสั	 	เพือ่เปิดปุม่กด

3 สมัผสั	สร้างชือ่	เพือ่สร้างรายชือ่ใหม่	หรอื	สมัผสั	อพัเดททีม่อียู่	เพือ่เพิม่หมายเลขไปยังรายชือ่ทีม่อียู่แล้ว
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การเพิม่หมายเลขโทรศพัท์ไปยงัรายชือ่จากรายการโทร

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	โทรศพัท์ → ล่าสดุ

2 สมัผสัทีภ่าพของผูโ้ทร	หรอืสมัผสัหมายเลขโทรศพัท์	→ รายละเอียด

3 สมัผสั	สร้างชือ่	เพือ่สร้างรายช่ือใหม่	หรอื	สมัผสั	อัพเดททีม่อียู่	เพือ่เพิม่หมายเลขไปยังรายชือ่ทีม่อียู่แล้ว

การน�าเข้ารายชือ่

เพิม่รายชือ่โดยการน�าเข้ารายช่ือเหล่านัน้จากพืน้ทีจั่ดเกบ็อืน่ไปยังเครือ่งของคณุ

1 สมัผสั	รายชือ่	ทีห่น้าจอแอพ

2 สมัผสั	  → การตัง้ค่า → น�าเข้า/น�าออกรายชือ่ → น�าเข้า

3 ให้เลอืกต�าแหน่งของพืน้ทีจ่ดัเกบ็เพือ่บนัทกึเข้ารายชือ่

4 ท�าเครือ่งหมายที่ไฟล์	VCF	หรอืรายชือ่เพือ่น�าเข้าและสมัผสั	เรยีบร้อย

การซงิค์รายชือ่กบับญัชเีวบ็ของคณุ

ซงิค์รายชือ่ของเครือ่งของคณุกบัรายชือ่ออนไลน์ที่ได้บนัทกึไว้ในบญัชเีวบ็ของคณุ	เช่น	Samsung	account	ของคณุ

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → Cloudและบญัชีผูใ้ช้ → แอคเคาท์	ให้เลอืกชือ่บญัช	ีให้เลอืกบญัชเีพือ่ซงิค์	และจากนัน้สมัผสั	
รายชือ่(SamsungAccount)	หรอื	ซงิค์สมดุโทรศพัท์
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การค้นหารายชือ่
ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	รายช่ือ

ใช้วิธกีารค้นหาวิธกีารหนึง่ดงัต่อไปนี:้

•	 เลือ่นขึน้หรอืลงบนรายช่ือผูต้ดิต่อ

•	 ลากน้ิวไปตามแถบตวัอกัษรดชันทีีด้่านขวาของรายชือ่ผูต้ดิต่อเพือ่เลือ่นผ่านอย่างรวดเรว็

•	 สมัผสัช่องการค้นหาทีด้่านบนของรายช่ือผูต้ดิต่อ	และใส่เงือ่นไขการค้นหา

สมัผสัทีภ่าพของผูต้ดิต่อ	หรอืสมัผัสช่ือของผูต้ดิต่อ	→ รายละเอยีด	จากนัน้ให้ด�าเนนิการหนึง่ในข้อดงัต่อไปนี:้

•	 	:	เพิม่ไปยงัรายช่ือทีช่อบ

•	  / 	:	ท�าการโทรออกหรอืโทรวดีโีอ

•	 	:	เขยีนข้อความ

•	 	:	เขยีนอเีมล

การแบ่งปันข้อมลู
แบ่งปันข้อมลู	เช่น	รปูและข้อความแสดงสถานะ	กบัผูอ้ืน่โดยใช้คณุสมบตักิารแบ่งปันข้อมลู

•	 คณุสมบตันิีอ้าจไม่สามารถใช้ได้	ทัง้นีข้ึ้นอยู่กบัภมูภิาคหรอืผูใ้ห้บรกิารของคณุ

•	 คณุสมบตันิีจ้ะใช้ได้ส�าหรบัผูท้ีเ่ปิดใช้งานคณุสมบตักิารแบ่งปันข้อมลูบนเครือ่ง

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	รายช่ือ →	ข้อมลูของคณุ	→ การแชร์โปรไฟล์	จากนัน้สมัผสัสวติช์เพือ่เปิดใช้งาน	เพือ่ใช้งานคณุสมบตันิี	้จะ
ต้องมีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคณุก่อน	คณุสามารถดขู้อมูลโพรไฟล์ล่าสดุใน	รายชือ่

ในการตัง้รายการเพิม่เตมิทีจ่ะแบ่งปัน	สมัผสั	ข้อมลูทีแ่ชร์	และเลอืกรายการ

ในการตัง้กลุม่รายชือ่ทีจ่ะแชร์ข้อมลู	ให้สมัผสั	แชร์กบั	และเลอืกตวัเลอืก
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การแชร์รายชือ่
คณุสามารถแชร์รายชือ่กบัผูอ้ืน่ได้โดยใช้ทางเลอืกการแชร์ต่างๆ

1 สมัผสั	รายชือ่	ทีห่น้าจอแอพ

2 สมัผสั	  → แชร์

3 ท�าเครือ่งหมายรายชือ่และสมัผสั	แชร์

4 เลอืกวธิกีารแชร์

ผสานรายชือ่ทีซ่�า้กนั
เมือ่คณุน�าเข้ารายชือ่จากพืน้ทีจ่ดัเกบ็อืน่ๆ	หรอื	ซงิค์	หรอื	ย้ายรายชือ่ไปยังบญัชอ่ืีนๆ	รายการรายชือ่ของคณุอาจรวมรายชือ่ทีซ่�า้กนัได้	
ผสานรายชือ่ทีซ่�า้กนัเป็นหนึง่เดยีวเพือ่ปรบัปรงุรายการรายชือ่ของคณุ

1 สมัผสั	รายชือ่	ทีห่น้าจอแอพ

2 สมัผสั	  → การตัง้ค่า → ผสานรายช่ือทีซ่�า้กนั

3 ท�าเครือ่งหมายทีร่ายช่ือและสมัผสั	รวม

การลบรายชือ่

1 สมัผสั	รายชือ่	ทีห่น้าจอแอพ

2 สมัผสั	  → ลบ

3 ท�าเครือ่งหมายทีร่ายช่ือและสมัผสั	ลบ

เพือ่ลบผูติ้ดต่อทลีะราย	เปิดรายการผูติ้ดต่อและสมัผสัภาพของผูต้ดิต่อหรอืสมัผสัชือ่ของผูต้ดิต่อ	→ รายละเอยีด	จากนัน้	สมัผสั	  
→ ลบ



แอพพลเิคชัน่

78

ข้อความ

บทน�า
ส่งและดขู้อความผ่านการสนทนา

การส่งข้อความ

คณุอาจเสยีค่าบรกิารเพิม่เตมิส�าหรบัการส่งข้อความขณะทีค่ณุก�าลงัโรมมิง่

1 สมัผสั	ข้อความ	ทีห่น้าจอแอพ

2 สมัผสั	

3 เพิม่ผูร้บัและสมัผสั	เขยีน

4 ป้อนข้อความ

► รุน่SIMเดยีว:

เขาถึงทางเลือกเพิ�มเติม

ปอนขอความ

เพิ�มผูรับจากรายช่ือผูติดตอ

ปอนไอคอนแสดงอารมณ

แนบไฟล

แกไขผูรับ

สงขอความ
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► รุน่สองSIM:

เขาถึงทางเลือกเพิ�มเติม

ปอนขอความ

เพิ�มผูรับจากรายช่ือผูติดตอ

ปอนไอคอนแสดงอารมณ

แนบไฟล

แกไขผูรับ

เลือก SIM หรือ USIM การด

5 ► รุน่SIMเดยีว:	สมัผสั	ส่ง	เพือ่ส่งข้อความ

► รุน่สองSIM:	สมัผสั	 	หรอื	 	เพือ่ส่งข้อความ

การดขู้อความ
ข้อความจะถกูจดักลุม่เป็นเธรดข้อความตามรายช่ือ

คณุอาจเสยีค่าบรกิารเพิม่เตมิส�าหรบัการรบัข้อความขณะทีค่ณุก�าลงัโรมมิง่

1 สมัผสั	ข้อความ	ทีห่น้าจอแอพ

2 บนรายการข้อความ	ให้เลอืกรายช่ือ

3 ดกูารสนทนา

► รุน่SIMเดยีว:	เพือ่ตอบกลบัข้อความ	เอน็เตอร์ข้อความและสมัผสั	ส่ง

► รุน่สองSIM:	เพือ่ตอบกลบัข้อความ	เอน็เตอร์ข้อความและสมัผสั	 	หรอื	
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การบลอ็กข้อความทีไ่ม่ต้องการ
บลอ็กข้อความจากหมายเลขทีก่�าหนดทีเ่พิม่ลงในรายการทีบ่ลอ็ก

1 สมัผสั	ข้อความ	ทีห่น้าจอแอพ

2 สมัผสั	  → การตัง้ค่า → บลอ็คข้อความ → บลอ็คหมายเลข

3 สมัผสั	ข้อความเข้า	หรอื	สมดุโทรศพัท์	เลอืกรายชือ่	และจากนัน้สมัผสั	

หากต้องการป้อนหมายเลขเอง	สมัผสั	ใส่หมายเลข	จากนัน้ป้อนหมายเลขโทรศพัท์

การตัง้ค่าการแจ้งเตอืนด้วยข้อความ
คณุสามารถเปลีย่นเสยีงการแจ้งเตอืน	แสดงทางเลอืก	และอกีมากมาย

1 สมัผสั	ข้อความ	ทีห่น้าจอแอพ

2 สมัผสั	  → การตัง้ค่า → การแจ้งเตอืน	และจากนัน้สมัผสัสวติซ์เพือ่เปิดใช้งาน

3 เปลีย่นการตัง้ค่าการแจ้งเตอืน

•	 เสยีงการแจ้งเตอืน:	เปลีย่นเสยีงการแจ้งเตอืน

•	 สัน่พร้อมเล่นเสยีง:	ตัง้ค่าอปุกรณ์ให้สัน่เมือ่คณุได้รบัข้อความ

•	 การแสดงป๊อปอพั:	ตัง้ให้เครือ่งแสดงข้อความในหน้าต่างป๊อปอัพ

•	 ดูตวัอย่างข้อความ:	ตัง้ให้เครือ่งแสดงเนือ้หาข้อความบน	หน้าจอลอ็ก	และในหน้าต่างป๊อปอัพ

การตัง้ค่าการแจ้งเตอืนข้อความ

คณุสามารถตัง้การแจ้งเตอืนเป็นช่วงเวลาได้	เพือ่ให้คณุทราบว่าคณุข้อความแจ้งเตอืนทียั่งไม่ได้ตรวจสอบ	หากคณุสมบตันิี้ไม่ท�างาน	
ให้เปิดหน้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → ตวัแจ้งเตอืน	จากนัน้สมัผสัสวติช์เพือ่เปิดใช้	จากนัน้	สมัผสั
สวิตช์	ข้อความ	เพือ่เปิดใช้
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อนิเทอร์เนต็

บทน�า
ค้นหาบนอนิเตอร์เนต็เพือ่ดขู้อมลูและบุก๊มาร์คหน้าเวบ็โปรดเพือ่เข้าถงึได้สะดวก

การเรียกดหูน้าเวบ็

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	อนิเทอร์เนต็

2 สมัผสัช่องข้อมลูทีอ่ยู่

3 ใส่ทีอ่ยูเ่วบ็หรอืค�าส�าคญั	จากนัน้สมัผสั	ไป

การดแูถบเครือ่งมือ	ลากนิว้มอืของคณุลงมาเลก็น้อยบนหน้าจอ

บุคมารกหนาเว็บปจจุบัน

เปดหนัาหลัก

ยายระหวางหนา เปดตัวจัดการแท็บของเบราวเซอร

เขาถึงทางเลือกเพิ�มเติม

รีเฟรชหนาเว็บปจจุบัน

แสดงบุคมารค เว็บเพจท่ีบันทึกไว 
และประวัติการเรียกดูลาสุดของคุณ
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การใช้โหมดลบั
ในโหมดลบั	คณุจะสามารถจัดการแทบ็ทีเ่ปิด	บุค๊มาร์ก	และหน้าทีบ่นัทกึไว้แบบแยกจากกนัได้	คณุสามารถลอ็กโหมดลบัโดยใช้รหสัผ่าน
และลายนิว้มอืของคณุได้

การเปิดใช้งานโหมดลบั

ในแถบเครือ่งมือทีด้่านล่างของหน้าจอ	สมัผสั	แทบ็ → เปิดโหมดความลบั	ถ้าคณุใช้งานคณุสมบัตนิีเ้ป็นครัง้แรก	ให้ตัง้ค่าว่าจะใช้
รหัสผ่านส�าหรบัโหมดลบัหรอืไม่

ในโหมดลบั	คณุจะไม่สามารถใช้คณุสมบตัต่ิางๆ	เช่น	การจบัภาพหน้าจอได้

ในโหมดลบั	อปุกรณ์จะเปล่ียนสขีองแถบเครือ่งมอื

การเปลีย่นการตัง้ค่าความปลอดภยั

คณุสามารถเปลีย่นรหสัผ่านหรอืวธิกีารลอ็กของคณุได้

สมัผสั	  → การตัง้ค่า → ส่วนตวั → การป้องกนัโหมดความลบั → เปลีย่นรหสัผ่าน	หากต้องการตัง้ค่าลายนิว้มอืทีล่ง
ทะเบยีนของคณุเป็นวธิกีารลอ็กร่วมกบัรหสัผ่าน	ให้สมัผสัสวิตช์	ลายนิว้มอื	เพือ่เปิดใช้งาน	โปรดดทูี	่การอ่านลายนิว้มอื	เพือ่ดขู้อมลู
เพิม่เตมิเกีย่วกบัการใช้ลายนิว้มอืของคณุ

การปิดใช้งานโหมดลบั

ในแถบเครือ่งมือทีด้่านล่างของหน้าจอ	สมัผสั	แทบ็ → ปิดโหมดความลบั
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อเีมล

การตัง้ค่าแอคเคาท์อเีมล

ตัง้ค่าแอคเคาท์อเีมลเมือ่เปิดใช้	อเีมล	เป็นครัง้แรก

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	อเีมล

2 ป้อนทีอ่ยูอ่เีมลบญัชขีองคณุและรหสัผ่าน	แล้วสมัผสั	ลงชือ่เข้าใช้

เพือ่ลงทะเบยีนบัญชีอเีมลด้วยตนเอง	สมัผสั	การตัง้ค่าเอง

3 ปฏิบตัติามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพือ่ท�าการตัง้ค่าให้เสรจ็สมบรูณ์

เพือ่ตัง้ค่าบญัชอีเีมลเพิม่เตมิ	สมัผสั	  →  → เพิม่แอคเคาท์

หากคณุมีบญัชอีเีมลมากกว่าหนึง่บญัชี	คณุสามารถตัง้ค่าให้บญัชหีนึง่เป็นบญัชค่ีาเริม่ต้น	สมัผสั	  →  →  → ตัง้ค่า
บญัชีผูใ้ช้เริม่ต้น

การส่งอเีมล

1 สมัผสั	 	เพือ่เขยีนอเีมล

2 เพิม่ผูร้บัและใส่ข้อความอเีมล

3 สมัผสั	ส่ง	เพือ่ส่งเมล

การอ่านอเีมล

เมือ่เปิด	อเีมล	เครือ่งจะดงึอเีมลใหม่ๆ	ข้ึนมาให้โดยอตัโนมตั	ิหากต้องการดงึอีเมลเหล่านัน้ด้วยตนเอง	ให้ปัดหน้าจอลง

สมัผสัอเีมลทีอ่ยูบ่นหน้าจอเพือ่อ่าน

หากปิดใช้การซงิค์อเีมล	ระบบจะไม่สามารถดงึอเีมลใหม่ๆ	ขึน้มาได้	เพือ่ต้องการเปิดการซงิค์อเีมล	สมัผสั	  →  
→	ชือ่บญัชีของคณุ	และจากนัน้สมัผสัสวติช์	ซงิค์บญัชีผู้ใช้	เพือ่เปิดใช้งาน
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กล้องถ่ายรูป

บทน�า
ถ่ายภาพหรอืบนัทกึวดิโีอโดยใช้โหมดและการตัง้ค่าต่างๆ

มารยาทในการใช้กล้อง

•	 อย่าถ่ายรปูหรอืบนัทกึวดิโีอของบคุคลอืน่โดยไม่ได้รบัอนญุาต

•	 อย่าถ่ายรปูหรอืบนัทกึวดิโีอในสถานทีท่ีม่กีฎห้าม

•	 อย่าถ่ายรปูหรอืบนัทกึวดิโีอในสถานทีท่ีค่ณุอาจละเมดิสทิธส่ิวนบคุคลของผูอ่ื้น

การเร่ิมต้นกล้องถ่ายรปู
ใช้วิธกีารต่อไปน้ีเพือ่เปิดใช้งาน	กล้องถ่ายรปู:

•	 สมัผสั	กล้องถ่ายรปู	ทีห่น้าจอแอพ

•	 กดปุม่หน้าหลกัสองครัง้อย่างรวดเรว็

•	 ทีห่น้าจอเม่ือลอ็ก	ลาก	 	ไปด้านนอกวงกลมใหญ่

•	 บางวธิกีารอาจไม่สามารถใช้ได้	ทัง้นีข้ึ้นอยู่กบัภมูภิาคหรอืผูใ้ห้บรกิาร

•	 คณุสมบตัขิองกล้องบางตวัไม่มีให้ใช้งานเมือ่คณุเริม่ต้นใช้	กล้องถ่ายรปู	จากหน้าจอลอ็กหรอืเมือ่หน้าจอดบัอยูข่ณะที่
คณุสมบตัคิวามปลอดภยันัน้เปิดใช้งานอยู่
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การใช้การปัดด้วยนิว้มอื

ควบคมุหน้าจอแสดงตวัอย่างได้อย่างรวดเรว็โดยการปัดไปในทศิทางทีแ่ตกต่างกนั	คณุสามารถเปลีย่นโหมดการถ่ายภาพ	สลบัไปมาระ
หว่างกล้อง	หรอืใช้ลกัษณะพเิศษฟิลเตอร์

แสดงตัวอยางกลองหนา

แสดงตัวอยางกลองหลังโหมดถายภาพ ลักษณะพิเศษฟลเตอร

การเปล่ียนกล้อง

ทีห่น้าจอแสดงตวัอย่าง	ปัดขึน้หรอืลงเพือ่สลบัไปมาระหว่างกล้อง

การดูโหมดถ่ายภาพ

ทีห่น้าจอแสดงตวัอย่าง	ปัดจากซ้ายไปขวาเพือ่เปิดรายการโหมดถ่ายภาพ
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การดูลักษณะพเิศษฟิลเตอร์

ทีห่น้าจอแสดงตวัอย่าง	ปัดจากขวาไปซ้ายเพือ่เปิดรายการลกัษณะพเิศษฟิลเตอร์	คณุสามารถใช้ความรูส้กึที่ไม่ซ�า้กนักบัรปูถ่ายหรอื
วิดโีอของคณุ

คณุสมบตันิี้ใช้ได้เฉพาะในโหมดถ่ายภาพบางโหมด

การถ่ายภาพเบือ้งต้น

การถ่ายภาพหรอืการบนัทกึวดิโีอ

1 สมัผสัรปูภาพบนหน้าจอตวัอย่างเพือ่ให้กล้องท�าการโฟกสัทีจ่ดุนัน้

2 สมัผสั	 	เพือ่ถ่ายภาพ	หรอืสมัผสั	 	เพือ่บนัทกึวดีโีอ	ในการถ่ายภาพเป็นชดุ	สมัผสั	 	ค้างไว้

•	 แยกน้ิวสองนิว้ออกจากกนับนหน้าจอเพือ่ซมูเข้า	และบบีนิว้เพือ่ซมูออก

•	 หากต้องการปรบัความสว่างของภาพหรอืวดิโีอ	ให้สมัผสัทีห่น้าจอ	เมือ่แถบการปรบัปรากฏขึน้	ลาก	 	ทีแ่ถบการปรบัผ่าน	
	หรอื	

•	 การบนัทกึภาพจากวดีโีอขณะทีก่�าลงับนัทกึวดีโีอ	สมัผสั	

•	 การเปลีย่นโฟกสัขณะทีบ่นัทกึวดิโีอ	ให้สมัผสัพืน้ทีท่ีค่ณุต้องการโฟกสั	การโฟกสัทีก่ึง่กลางหน้าจอ	สมัผสั	

การต้ังคากลองถายรูป

สลับระหวางกลองถายรูปดา
นหนาและดานหลัง

การต้ังคาดวน

บันทึกวีดีโอ

ถายรูป

ลักษณะพิเศษฟลเตอร

โหมดถายภาพ

ภาพตัวอยางขนาดยอ

ทำใหหนาดูสวางข้ึนและใส
ข้ึน

โหมดปจจุบัน
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•	 หน้าจอแสดงตวัอย่างอาจแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัโหมดและกล้องที่ใช้งาน

•	 กล้องถ่ายรปูจะปิดโดยอตัโนมตัเิมือ่ไม่ได้ใช้งาน

•	 ตรวจสอบว่าเลนส์สะอาดด	ีมฉิะนัน้เครือ่งอาจท�างานไม่เป็นปกติในบางโหมดทีต้่องการความละเอียดสงู

•	 กล้องของเครือ่งของคณุจะมเีลนส์มมุกว้าง	อาจมคีวามบดิเบีย้วเลก็น้อยในภาพมมุกว้าง	และไม่ได้แสดงถงึปัญหาการ
ท�างานของเครือ่ง

•	 เวลาการบนัทกึทีน่านทีส่ดุอาจลดลงเมือ่คณุบนัทกึวดิโีอทีค่วามละเอยีดสงู

HDR(ช่วงแบบไดนามกิสงู)

ใช้โหมด	HDR	เพือ่จบัภาพและวดีโีอทีม่สีสีนัสดใส	และให้รายละเอยีดแม้ในบรเิวณทีแ่สงจ้าและมดืสลวั

1 บนหน้าจอตวัอย่าง	สมัผสั	 	ซ�า้ๆจนกว่าคณุจะถงึทางเลอืกทีต้่องการ

•	 	:	เครือ่งจะเปิดใช้งานโหมด	HDR	โดยอัตโนมัตติามสภาพการถ่ายรปู

•	 	:	โหมด	HDR	เปิดใช้งานอยู่

•	 	:	โหมด	HDR	ปิดใช้งานอยู่

2 สมัผสั	 	เพือ่ถ่ายภาพ	หรอืสมัผสั	 	เพือ่บนัทกึวดีโีอ

ไมมีเอฟเฟค มีเอฟเฟค
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การลอ็กโฟกสั(AF)และการรบัแสง(AE)

คณุสามารถลอ็คโฟกสัหรอืการรบัแสงในพืน้ทีท่ี่ได้เลอืกไว้เพือ่ป้องกนักล้องจากการปรบัโดยอตัโนมตัขิึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงของวตัถุ
หรอืแหล่งทีม่าของแสง

สมัผสับรเิวณทีจ่ะโฟกสัค้างไว้	กรอบ	AF/AE	จะปรากฏในบรเิวณนัน้และจะลอ็กการตัง้ค่าโฟกสัและการรบัแสง	จะยังคงลอ็กการตัง้ค่า
แม้จะถ่ายรปูแล้ว

คณุสมบตันิี้ใช้ได้เฉพาะในโหมดถ่ายภาพบางโหมด

การก�าหนดค่าโหมดถ่ายภาพ

บนหน้าจอแสดงตวัอย่าง	ปัดไปทางขวาเพือ่เปิดรายการโหมดถ่ายภาพและให้เลอืกโหมด

เพือ่ดคู�าอธบิายของแต่ละโหมด	สมัผสั	  → ข้อมลู

เพือ่จดัต�าแหน่งโหมดใหม่	สมัผสั	  → แก้ไข	สมัผสัค้างไว้ที่ไอคอนโหมด	และจากนัน้ลากไปยงัต�าแหน่งใหม่

เพือ่เพิม่ทางลดัของโหมดไปยงัหน้าจอหลกั	สมัผสั	  → เพิม่ทางลดับนหน้าจอหลกั

โหมดอัตโนมัติ
ใช้โหมดอตัโนมัตเิพือ่อนญุาตให้กล้องประเมนิสิง่แวดล้อมและพจิารณาโหมดทีเ่หมาะสมทีส่ดุส�าหรบัภาพ

ท่ีรายการโหมดถ่ายภาพ	สมัผสั	อตัโนมตัิ
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โหมดโปร
ถ่ายรปูขณะทีป่รบัตวัเลอืกการถ่ายรปูต่างๆ	เช่น	ค่ารบัแสงและค่า	ISO

ทีร่ายการโหมดถ่ายภาพ	สมัผสั	โปร	เลอืกตวัเลือกและก�าหนดการตัง้ค่า	จากนัน้สมัผสั	 	เพือ่ถ่ายรปู

•	 	:	เปลีย่นโหมดโฟกสั	ลากแถบการปรับผ่าน	 	หรอื	 	เพือ่ปรบัโฟกสัด้วยตวัเอง	การสลบัเป็นโหมดโฟกสัอตัโนมตั	ิ
ลากแถบการปรบัผ่าน	Auto

•	 	:	เลอืกค่าสมดลุ	ส	ีขาวทีเ่หมาะสม	เพือ่ให้ภาพมช่ีวงสทีีส่มจรงิตามทีเ่หน็	คณุสามารถตัง้อณุหภมูสิไีด้	สมัผสั	 	และลาก
น้ิวบนแถบอณุหภูมสิี

•	 	:	เลอืกโทนส	ีหากต้องการสร้างโทนสเีอง	สมัผสั	โทน1	หรอื	โทน2

•	 	:	เปลีย่นค่าการรบัแสง	ก�าหนดปรมิาณแสงทีเ่ซนเซอร์รบัภาพของกล้องถ่ายรปูจะรบัเข้ามา	ส�าหรบัสภาวะทีม่แีสงน้อย	ให้ใช้
ค่าชดเชยแสงเพิม่ข้ึน

หากตัง้ความเรว็ชัตเตอร์แบบก�าหนดเอง	คณุไม่สามารถเปลีย่นค่ารบัแสงได้	ค่ารบัแสงจะเปลีย่นและปรากฏตามการตัง้ค่า
ความเรว็ชัตเตอร์

•	 	:	ปรบัความเรว็ชัตเตอร์	ความเร็วชตัเตอร์ต�า่ให้แสงเข้ามาก	ภาพจะสว่างขึน้	เหมาะส�าหรบัถ่ายภาพทวิทศัน์หรอืภาพทีถ่่าย
ตอนกลางคนื	ความเรว็ชัตเตอร์สงูให้แสงน้อย	เหมาะส�าหรบัถ่ายภาพวตัถทุีเ่คลือ่นทีเ่รว็

•	 	:	เลอืกค่า	ISO	ส่วนนีจ้ะควบคมุความไวแสงของกล้องถ่ายรปู	ค่าทีต่�า่กว่าจะเหมาะกบัวตัถทุีอ่ยู่นิง่และมแีสงสว่างมาก	ค่าที่
สงูขึน้จะเหมาะสมกบัวตัถทุีเ่คลือ่นทีเ่รว็และมแีสงสว่างน้อย	อย่างไรกต็าม	การตัง้ค่าความไวแสง	ISO	สงูขึน้	อาจท�าให้เกดิ
สญัญาณรบกวนในรปูภาพ

หากตัง้ความเรว็ชัตเตอร์แบบก�าหนดเอง	คณุไม่สามารถตัง้ค่า	ISO	เป็น	อัตโนมติั
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การแยกกนัระหว่างพืน้ทีโ่ฟกสัและพืน้ทีก่ารรบัแสง

คณุสามารถลอ็คโฟกสัหรอืการรบัแสงในพืน้ทีท่ี่ได้เลอืกไว้เพือ่ป้องกนักล้องโดยอตัโนมตัขิึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงของวตัถหุรอืแหล่ง
ทีม่าของแสง	ในโหมดโปร	คณุสามารถแยกการรับแสงและโฟกสัและตัง้ค่าดงักล่าวไปยงัจดุทีแ่ตกต่างกนั

คณุสมบตันิี้ใช้ได้เมือ่คณุตัง้ความเรว็ชตัเตอร์และโฟกสัเป็น	อัตโนมตั	ิในโหมดโปรเท่านัน้

1 ทีห่น้าจอแสดงตวัอย่าง	สมัผสัค้างไว้ทีพ่ืน้ทีท่ีจ่ะโฟกสั

กรอบ	AF/AE	จะปรากฏบนพืน้ท่ีที่โฟกสั

2 ลากกรอบ	AF/AE	ไปยงัพืน้ทีร่บัแสง

พืน้ทีก่ารรบัแสงจะถกูแยกออกจากพืน้ที่โฟกสั
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พานอราม่า
ถ่ายภาพชดุแนวนอนหรอืแนวดิง่	จากนัน้ท�าให้ภาพอยูร่วมกนัโดยสร้างฉากกว้าง

เพือ่ให้ได้ภาพถ่ายทีด่ทีีส่ดุโดยใช้โหมดพาโนรามา	ให้ท�าตามค�าแนะน�าเหล่านี:้

•	 เคลือ่นกล้องไปช้าๆ	ในทศิทางเดยีว

•	 รกัษาให้ภาพอยูภ่ายในกรอบในช่องมองภาพของกล้อง	หากภาพตวัอย่างอยู่นอกกรอบน�า	หรอืคณุไม่ได้ขยับอปุกรณ์เลย	
อปุกรณ์จะหยดุถ่ายภาพโดยอตัโนมตัิ

•	 หลกีเลีย่งการถ่ายภาพทีม่พีืน้หลงัพร่ามวั	เช่น	ท้องฟ้าโล่ง	หรอืผนงัว่างเปล่า

1 ทีร่ายการโหมดถ่ายภาพ	สมัผสั	พานอราม่า

2 สมัผสั	 	แล้วเคลือ่นย้ายกล้องอย่างช้าๆไปในทศิทางเดยีวกนั

3 สมัผสั	 	เพือ่หยดุการถ่ายภาพ

4 บนหน้าจอแสดงตวัอย่าง	ให้สมัผสั	ภาพตวัอย่างขนาดย่อ

โฟกสัทีเ่ลอืก
ใช้เอฟเฟคนอกโฟกสัเพ่ือท�าให้วตัถทุีเ่จาะจงลอยเด่นขึน้ในรปูภาพ

1 ทีร่ายการโหมดถ่ายภาพ	สมัผสั	โฟกสัทีเ่ลอืก

2 สมัผสัรปูภาพบนหน้าจอตวัอย่างเพือ่ให้กล้องท�าการโฟกสัทีจ่ดุนัน้

3 สมัผสั	 	เพือ่ถ่ายรปู

4 สมัผสัภาพตวัอย่างขนาดย่อ
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5 สมัผสั	 	และเลอืกหนึง่ในทางเลอืกต่อไปนี:้

•	 โฟกสัใกล้:	ท�าให้เป้าหมายโดดเด่น	และท�าฉากหลงัเบลอรอบเป้าหมาย

•	 โฟกสัไกล:	เบลอเป้าหมายและท�าให้ฉากหลงัโดดเด่นรอบเป้าหมาย

•	 โฟกสัเคลือ่นที:่	ท�าให้เป้าหมายและฉากหลงัโดดเด่น

6 สมัผสั	บนัทกึ

•	 แนะน�าให้คณุจดัระยะเป้าหมายไว้ภายใน	50	ซม.	จากเครือ่ง	จดัต�าแหน่งเป้าหมายทีคุ่ณต้องการโฟกสัให้เข้ามาใกล้กบั
เครือ่ง

•	 เม่ือถ่ายภาพ	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะห่างระหว่างเป้าหมายและฉากหลงัมากเพยีงพอ	ระยะห่างจะต้องมากกว่าสาม
เท่าของระยะห่างระหว่างเคร่ืองกบัเป้าหมาย

•	 ถอือปุกรณ์อย่างมัน่คงและอยูน่ิง่กบัทีข่ณะทีถ่่ายภาพ

•	 คณุภาพของภาพทีถ่่ายด้วยเครือ่งอาจได้รบัผลกระทบในสภาพเงือ่นไขดงัต่อไปนี:้

	– อุปกรณ์หรอืเป้าหมายเคลือ่นไหว

	– มแีสงพืน้หลงัสว่างจ้า	ระดบัแสงต�า่	หรอืถ่ายภาพในทีร่่ม

	– เป้าหมายหรอืพืน้หลงัไม่มรีปูแบบหรอืมสีเีรยีบ
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เคลือ่นไหวช้า
บนัทกึวดิโีอส�าหรบัการดูในแบบสโลว์โมช่ัน	คณุสามารถระบสุ่วนของวดิโีอให้เล่นในแบบสโลว์โมชัน่ได้

1 ทีร่ายการโหมดถ่ายภาพ	สมัผสั	เคลือ่นไหวช้า

2 สมัผสั	 	เพือ่เริม่การบนัทกึ

3 เม่ือบนัทกึเสรจ็แล้ว	สมัผสั	 	เพือ่หยดุ

4 บนหน้าจอแสดงตวัอย่าง	ให้สมัผสั	ภาพตวัอย่างขนาดย่อ

5 สมัผสั	

วดิโีอจะเริม่ต้นเล่นด้วยส่วนสโลว์โมชัน่ทีต่ัง้ค่าไว้แบบสุม่	หากวดิโีอมกีารเคลือ่นไหวมาก	ส่วนการเคลือ่นไหวช้าหนึง่หรอืสองส่วน
จะถูกสร้างขึน้บนพืน้ฐานของการเคลือ่นไหวที่ใหญ่ทีส่ดุ

การแก้ไขส่วนสโลว์โมชัน่

1 บนหน้าจอแสดงตวัอย่าง	ให้สมัผสั	ภาพตวัอย่างขนาดย่อ

2 สมัผสั	

3 สมัผสัหน้าจอ	และสมัผสั	 	เพือ่พกัการเล่น

4 ลากวงเลบ็เปิดและวงเลบ็ปิดไปยงัจดุทีต้่องการเพือ่ตัง้ระยะเวลาทีจ่ะเล่นวดิโีอ
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5 ลาก	 	เพือ่เลอืกพืน้ทีข่องวดิโีอทีจ่ะเล่นในแบบสโลว์โมชัน่

การตัง้ค่าส่วนสโลว์โมช่ันให้แม่นย�ามากขึน้	สมัผสัค้างไว้ที	่ 	จากนัน้ลากนิว้ของคณุไปทางซ้ายหรอืขวาเพือ่ย้ายส่วนทีล่ะกรอบ

สวนการเคล่ือนไหวชา

ส้ินสุดการถายครอมเริ�มตนการถายครอม

6 สมัผสัส่วนสโลว์โมช่ันและใช้ตวัเลอืกต่อไปนี:้

•	 แยก:	แบ่งเป็นสองส่วน

•	 ลบ:	ลบหนึง่ในส่วนต่างๆทีแ่ยกออกจากกนั

•	 ความเรว็:	เปลีย่นความเรว็การเล่นของส่วนทีเ่ลอืก

7 สมัผสั	 	เพือ่แสดงตวัอย่างวดิโีอ

8 สมัผสั	บนัทกึ	เพ่ือบนัทกึวดีโีอเป็นไฟล์ใหม่

เคลือ่นไหวเรว็
บนัทกึวดิโีอส�าหรบัการดูในแบบการเคลือ่นไหวอย่างรวดเรว็	คณุสามารถระบสุ่วนของวดิโีอให้เล่นในแบบการเคลือ่นไหวอย่างรวดเรว็ได้

ความยาวโฟกสัอาจสัน้กว่าเมือ่ใช้โหมดนี้

1 ทีร่ายการโหมดถ่ายภาพ	สมัผสั	เคลือ่นไหวเรว็

2 สมัผสั	 	เพือ่เริม่การบนัทกึ

3 เมือ่บนัทกึเสรจ็แล้ว	สมัผสั	 	เพือ่หยดุ
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4 บนหน้าจอแสดงตวัอย่าง	ให้สมัผสั	ภาพตวัอย่างขนาดย่อ

5 สมัผสั	

วดิโีอจะเริม่ต้นเล่นด้วยส่วนการเคลือ่นไหวอย่างรวดเรว็ทีต่ัง้ค่าไว้แบบสุม่

การแก้ไขส่วนการเคลือ่นไหวอย่างรวดเรว็

1 บนหน้าจอแสดงตวัอย่าง	ให้สมัผสั	ภาพตวัอย่างขนาดย่อ

2 สมัผสั	

วดิโีอจะเริม่ต้นเล่นด้วยส่วนการเคลือ่นไหวอย่างรวดเรว็ทีต่ัง้ค่าไว้แบบสุม่

3 สมัผสั	 	เพือ่พกัการเล่น

4 ลากวงเลบ็เปิดและวงเลบ็ปิดไปยงัจดุทีต้่องการเพือ่ตัง้ระยะเวลาทีจ่ะเล่นวดิโีอ

5 ลาก	 	เพือ่เลอืกพืน้ทีข่องวดิโีอทีจ่ะเล่นในแบบการเคลือ่นไหวอย่างรวดเรว็

การตัง้ค่าส่วนการเคลือ่นไหวอย่างรวดเรว็ให้แม่นย�ามากขึน้	สมัผสัค้างไว้ท่ี	 	จากนัน้ลากนิว้ของคณุไปทางซ้ายหรอืขวาเพ่ือ
ย้ายส่วนทีล่ะกรอบ

สวนการเคล่ือนไหวเร็ว

ส้ินสุดการถายครอมเริ�มตนการถายครอม

6 สมัผสัส่วนการเคลือ่นไหวอย่างรวดเรว็และใช้ตวัเลอืกต่อไปนี:้

•	 แยก:	แบ่งเป็นสองส่วน

•	 ลบ:	ลบส่วนทีเ่ลอืกออกหนึง่ส่วน

•	 ความเรว็:	เปลีย่นความเรว็การเล่นของส่วนทีเ่ลอืก

7 สมัผสั	 	เพือ่แสดงตวัอย่างวดิโีอ

8 สมัผสั	บนัทกึ	เพือ่บนัทกึวดิโีอ
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ช็อตเสมอืนจริง
ถ่ายภาพชดุขณะทีก่�าลงัหมนุวตัถเุพือ่สร้างมมุมองของวตัถใุนหลายๆ	มมุ	คณุสามารถดวูตัถไุด้จากมมุอ่ืนโดยการลากนิว้ของคณุไปทาง
ซ้ายหรอืขวาบนรูปภาพ

1 ทีร่ายการโหมดถ่ายภาพ	สมัผสั	ชอ็ตเสมอืนจรงิ

2 วางวตัถตุรงกึง่กลางของหน้าจอแสดงตวัอย่างและสมัผสั	

3 ย้ายอปุกรณ์ไปรอบๆ	วตัถอุย่างช้าๆ	ในทศิทางหนึง่เพือ่ถ่ายรปูให้มากขึน้

เมือ่ลกูศรกลายเป็นสเีหลอืงทัง้หมดหรอืเมือ่หยดุวนรอบเป้าหมาย	เครือ่งจะหยุดถ่ายรปูโดยอตัโนมตัิ

การดภูาพเสมอืน

1 บนหน้าจอแสดงตวัอย่าง	ให้สมัผสั	ภาพตวัอย่างขนาดย่อ

2 สมัผสั	

3 ลากน้ิวของคณุไปทางซ้ายหรอืขวาบนหน้าจอ	หรอื	ค่อยๆ	เลือ่นอปุกรณ์ไปทางซ้ายหรอืขวาเพือ่ดวูตัถจุากมมุอืน่
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วดีิโอคอลลาจ
บนัทกึวดิโีอเพือ่สร้างภาพตดัปะวดิโีอแบบพเิศษ	คณุสามารถแก้ไขวดิโีอและแชร์ให้กบัผูอ้ืน่ได้

1 ทีร่ายการโหมดถ่ายภาพ	สมัผสั	วดิโีอคอลลาจ

2 สมัผสั	 	และเลอืกประเภทภาพตดัปะที่ใต้อตัราส่วนหน้าจอทีค่ณุต้องการใช้

หากต้องการบนัทกึวดิโีอเพือ่ดเูป็นภาพตดัปะวดิโีอแบบสโลว์โมชัน่	ให้เลอืกประเภทภาพตดัปะที่ใต้	คอลลาจภาพเคลือ่นไหวช้า

นอกจากนี	้คณุยงัสามารถเลอืกเวลาในการบนัทกึวดิโีอได้อกีด้วย	สมัผสั	 	และเลอืกตวัเลอืก

3 สมัผสั	 	เพือ่เริม่การบนัทกึ

หลงัจากบนัทึกวดิโีอเสรจ็แล้ว	จะมหีน้าจอส�าหรบัท�าการแก้ไขปรากฏขึน้
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4 แก้ไขวดิโีอโดยใช้ตวัเลอืกทีม่อียู่

•	 เสยีง:	ปรบัเสยีงทีบ่นัทกึหรอืใส่เพลงประกอบ

•	 ส่วนทีช้่า:	เลอืกส่วนของวดิโีอในแต่ละเฟรมทีต้่องการให้เคลือ่นไหวช้า	ตวัเลอืกนีจ้ะปรากฏขึน้เมือ่คณุเลอืกวดิโีอเคลือ่นไหว
ช้า

•	 สิน้สดุแทก็:	แสดงวนัและเวลาทีบ่นัทกึวดิโีอ

5 เม่ือคณุแก้ไขเสรจ็แล้ว	สมัผสั	บนัทกึ	เพือ่บนัทกึวดิโีอ

หากต้องการแชร์วดิโีอกับเพือ่น	สมัผสั	แชร์

การออกอากาศสด
บนัทกึและแชร์วดิโีอสดในช่วงเวลาพเิศษของคณุ	เชิญครอบครวัและเพือ่นให้ดกูารถ่ายทอดสดของคณุ	หากต้องการข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่ว
กับคณุสมบตักิารถ่ายทอดบน	YouTube	โปรดด	ูเมนคูวามช่วยเหลอืบน	YouTube

•	 คณุสมบตันิีอ้าจไม่สามารถใช้ได้	ทัง้นีข้ึ้นอยู่กบัภมูภิาคหรอืผูใ้ห้บรกิารของคณุ

•	 อาจมีการเรยีกเกบ็ค่าบรกิารเพิม่เตมิส�าหรบัการถ่ายทอดผ่านทางเครอืข่ายมอืถอื

ก่อนทีค่ณุจะเริม่

•	 คณุจะต้องลงชือ่เข้าใช้ในบญัช	ีGoogle	เพือ่ใช้คุณสมบตันิี้

•	 หากต้องการบนัทกึการถ่ายทอดของคณุลงบนเครือ่งโดยอตัโนมตัเิมือ่จบรายการ	ให้เปิดหน้าจอตวัอย่าง	สมัผสั	การตัง้ค่า	จาก
น้ันสมัผสัสวติช์	บนัทกึอตัโนมตั	ิเพือ่เปิดใช้	คณุสามารถดวิูดโีอเหล่านัน้ได้ใน	แกลเลอรี่

•	 คณุสามารถตัง้ค่าอปุกรณ์ให้แชร์ลงิก์การถ่ายทอดผ่านบรกิารเครอืข่ายสงัคม	ขณะท�าการถ่ายทอด	บนหน้าจอตวัอย่าง	ให้สมัผสั	
การตัง้ค่า → การตัง้ค่าSNS	และสมัผสัสวิตช์ทีอ่ยูถ่ดัจากบรกิารเครอืข่ายสงัคมทีค่ณุต้องการใช้

การเริม่ท�าการถ่ายทอด

1 ทีร่ายการโหมดถ่ายภาพ	สมัผสั	การออกอากาศสด

2 อ่านข้อตกลงและเงือ่นไข	จากนัน้สมัผสั	ยนืยนั
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3 หากต้องการเปลีย่นช่ือช่อง	สมัผสัช่ือเดมิ	และป้อนชือ่ใหม่

4 หากต้องการตัง้การถ่ายทอดให้เป็นแบบสาธารณะหรอืเป็นส่วนตวัสมัผสั	การตัง้ค่า → ส่วนตวั

5 สมัผสั	เชญิ	และเลอืกผูต้ดิต่อหรอืป้อนหมายเลขโทรศพัท์ด้วยตนเอง

เมือ่การถ่ายทอดเร่ิมต้นข้ึน	ระบบจะส่งลงิก์ส�าหรบัวดิโีอนัน้ไปยังรายชือ่ทีเ่ลอืกไว้โดยผ่านทางข้อความ	รายชือ่ท่ีได้รบัเชญิจะ
สามารถดกูารถ่ายทอดได้	โดยสมัผสัท่ีลงิก์ดงักล่าว

6 สมัผสั	 	เพือ่เริม่ถ่ายทอด

หากต้องการเชญิคนเพิม่เตมิในขณะถ่ายทอด	สมัผัส	แชร์	และเลอืกวิธกีารแชร์	ขณะทีก่�าลงัเชญิคน	การถ่ายทอดของคณุจะหยดุ
ชัว่คราว	หากต้องการเริม่บนัทกึอกีครัง้	สมัผสั	กลบั

7 สมัผสั	 	เพือ่สิน้สดุการถ่ายทอด

ระบบจะอพัโหลการถ่ายทอดไปบน	YouTube	โดยอตัโนมัต	ิหากต้องการแชร์ลงิก์กบัคนอ่ืน	สมัผสั	แชร์ลงิก์

คณุสามารถสร้างทางลัดไปยงัคณุสมบตันิีบ้นหน้าจอหลกัโดยการสมัผสั	การตัง้ค่า → เพิม่ทางลดับนหน้าจอหลกั

การดกูารถ่ายทอดสด

ผูท้ี่ได้รบัเชญิจะสามารถดกูารถ่ายทอดได้โดยสมัผสัลงิก์วดิโีอทีต่นเองได้รบั	ส�าหรบัการถ่ายทอดสูส่าธารณะ	ผูช้มจะสามารถค้นหาชือ่
ช่องของคณุได้บน	YouTube
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ถ่ายภาพตนเอง
ถ่ายภาพตวัเองด้วยกล้องหน้า	คณุสามารถเรยีกดเูอฟเฟกต์ความงามต่างๆ	ได้บนหน้าจอ

1 ทีห่น้าจอแสดงตวัอย่าง	ปัดขึน้หรอืลง	หรอืสมัผสั	 	เพือ่สลบัเป็นกล้องหน้าส�าหรบัถ่ายภาพตวัเอง

2 ทีร่ายการโหมดถ่ายภาพ	สมัผสั	ถ่ายภาพตนเอง

3 หนัหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า

4 เม่ือเครือ่งตรวจจบัใบหน้า	สมัผสัเซน็เซอร์ทีด้่านหลงัของเครือ่งเพือ่ถ่ายรปูของตวัเอง

หรอืแสดงฝ่ามอืของคณุให้กับกล้องหน้า	หลงัจากจดจ�าฝ่ามอืของคณุแล้ว	ตวันบัเวลาถอยหลงัจะปรากฏขึน้	เมือ่เวลาหมด	
อปุกรณ์จะถ่ายภาพ

เพือ่ใช้ทางเลอืกการถ่ายภาพทีห่ลากหลายส�าหรบักล้องหน้า	สมัผสั	  → วธิถ่ีายภาพ	จากนัน้สมัผสัสวติช์เพือ่เปิดใช้
งาน
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การใช้เอฟเฟกต์ความงาม

คณุสามารถใช้เอฟเฟกต์สปอตไลท์หรอืแก้ไขคณุสมบตับินใบหน้า	เช่น	สผีวิ	หรอืรปูหน้า	ก่อนถ่ายภาพตนเองได้

คณุสมบตันิีม้เีฉพาะในโหมด	ถ่ายภาพตนเอง	เท่านัน้

1 บนหน้าจอตวัอย่าง	ให้สมัผสั	

2 เลอืกตวัเลอืกด้านล่างเพือ่ใช้เอฟเฟกต์ความงามบนใบหน้าบนหน้าจอแสดงตวัอย่าง	และถ่ายภาพของคณุเอง:

•	 สผีวิ:	ท�าให้ผวิสว่างขึน้และเนยีนข้ึน

•	 สปอตไลท์:	ปรบัความสว่างและต�าแหน่งของสปอตไลท์	หากต้องการก�าหนดต�าแหน่งของจดุทีต้่องการไฮไลท์หรอืปรบัความ
สว่าง	ให้ลากแถบการปรบัผ่านระดบัทีต้่องการ

•	 หน้าเพรยีว:	ปรบัรปูหน้าและท�าให้หน้าเรยีวข้ึน

•	 ตาโต:	ท�าให้ตาดูโตข้ึน

•	 การแก้ไขรปูร่าง:	เมือ่ใบหน้าอยูท่ีข่อบของหน้าจอแสดงตวัอย่าง	ภาพดงักล่าวจะดบูดิเบีย้ว	ให้เปิดใช้ตวัเลอืกนีเ้พือ่แก้ไขรปู
หน้าของคุณ	หลงัแก้ไขใบหน้าเสรจ็แล้ว	ภาพพืน้หลงัอาจดบูดิเบีย้วเลก็น้อย

ถ่ายภาพตนเองแบบกว้าง
ถ่ายภาพตวัเองมุมกว้างและให้จคุนในรปูได้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้เพือ่หลกีเลีย่งการออกนอกกรอบ

1 ทีห่น้าจอแสดงตวัอย่าง	ปัดขึน้หรอืลง	หรอืสมัผสั	 	เพือ่สลบัเป็นกล้องหน้าส�าหรบัถ่ายภาพตวัเอง

2 ทีร่ายการโหมดถ่ายภาพ	สมัผสั	ถ่ายภาพตนเองแบบกว้าง
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3 หนัหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า

4 เม่ือเครือ่งตรวจจบัใบหน้า	สมัผสัเซน็เซอร์ทีด้่านหลงัของเครือ่งเพือ่ถ่ายรปูของตวัเอง

หรอืแสดงฝ่ามอืของคณุให้กับกล้องหน้า	หลงัจากจดจ�าฝ่ามอืของคณุแล้ว	ตวันบัเวลาถอยหลงัจะปรากฏขึน้	เมือ่เวลาหมด	
อปุกรณ์จะถ่ายภาพ

เพือ่ใช้ทางเลอืกการถ่ายภาพทีห่ลากหลายส�าหรบักล้องหน้า	สมัผสั	  → วธิถ่ีายภาพ	จากนัน้สมัผสัสวติช์เพือ่เปิดใช้
งาน

5 ค่อยๆ	เลือ่นอปุกรณ์ไปทางซ้ายและขวาช้าๆ	หรอืกลบักนัเพือ่ถ่ายตวัเองมมุกว้าง

เครือ่งจะถ่ายภาพเพ่ิมเมือ่กรอบสขีาวเลือ่นไปยงัปลายหน้าต่างช่องมองภาพแต่ละด้าน

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรอบสขีาวอยูภ่ายในหน้าต่างช่องมองภาพ

•	 ตวัแบบควรยงัคงอยูน่ิง่เมือ่ถ่ายภาพบคุคลมมุกว้าง

•	 ส่วนบนและล่างของภาพทีแ่สดงบนหน้าจอแสดงตวัอย่างอาจถกูตดัออกจากรปูภาพ	ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการถ่ายรปู
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โหมดการดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดโหมดถ่ายภาพเพิม่เตมิจาก	GalaxyApps

ทีร่ายการโหมดถ่ายภาพ	สมัผสั	ดาวน์โหลด

โหมดถ่ายภาพที่โหลดไว้บางโหมดไม่สามารถเข้าถงึคณุสมบตัทิัง้หมดได้

การตัง้ค่ากล้องถ่ายรปู

การตัง้ค่าด่วน

บนหน้าจอตวัอย่าง	ใช้การตัง้ค่าด่วนต่อไปนี้

ตวัเลอืกทีส่ามารถใช้ได้อาจแตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัโหมดถ่ายรปูและกล้องที่ใช้งาน

•	 	:	ใช้โหมดนีเ้พือ่ถ่ายภาพทีม่สีสีนัสดใส	และให้รายละเอียดแม้ในบรเิวณทีแ่สงจ้าและมดืสลวั

•	 	:	เลอืกวธิวีดัแสง	ซึง่เป็นการก�าหนดวธิกีารค�านวณค่าแสง	  เฉลีย่หนกักลาง	ใช้แสงทีต่รงกลางของภาพเพือ่ค�านวณการ
รับแสงของภาพ	  เฉพาะจุด	ใช้แสงจากบรเิวณตรงกลางของภาพเพือ่ค�านวณการรบัแสงของภาพ	  แบ่งส่วนพืน้ที	่เฉลีย่
ทัง้ภาพ

•	 	:	เลอืกเวลาบนัทกึวดิโีอ

•	 	:	เปลีย่นประเภทภาพตดัปะวดิโีอหรอืสดัส่วนหน้าจอ	นอกจากนี	้คณุยงัสามารถบนัทกึภาพตดัปะวดิโีอโดยใช้เอฟเฟกต์
เคลือ่นไหวช้าได้อกีด้วย

•	 	:	เปิดหรอืปิดใช้งานแฟลช
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การตัง้ค่ากล้องถ่ายรปู

บนหน้าจอตวัอย่าง	ให้สมัผสั	

ตวัเลอืกทีส่ามารถใช้ได้อาจแตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัโหมดถ่ายรปูและกล้องที่ใช้งาน

กล้องด้านหลงั

•	 ขนาดรปูภาพ:	เลอืกความละเอยีดส�าหรบัรปูภาพ	การใช้ความละเอยีดสงูขึน้จะมผีลท�าให้รปูภาพมคีณุภาพสงูขึน้	แต่จะใช้ความ
จ�ามากขึน้

สัมผสัสวติซ์	บนัทกึไฟล์RAWและJPEG	เพือ่ต้ังค่าให้เครือ่งบนัทกึรปูภาพเป็นไฟล์	RAW	แบบไม่บบีอัด	(รปูแบบไฟล์	DNG)	
ในโหมด	โปร	ไฟล์	RAW	จะรกัษาข้อมลูของรูปภาพให้มคีณุภาพดทีีส่ดุ	แต่จะใช้หน่วยความจ�ามากขึน้	หากต้องการดูไฟล์	RAW	
คณุจ�าเป็นต้องมแีอพส�าหรบัดรูปูภาพ

•	 ขณะใช้คณุสมบตันิี	้รปูภาพแต่ละรปูจะถกูบนัทกึไว้สองแบบ	คอื	DNG	และ	JPG	รปูทีถ่่ายรวัจะถกูบนัทกึเป็นไฟล์	JPG	
เท่าน้ัน

•	 คณุสามารถูไฟล์	JPG	ได้ใน	แกลเลอรี	่สามารถดหูรอืลบไฟล์	DNG	ในโฟลเดอร์	DCIM → Camera

•	 ขนาดวดิโีอ:	เลอืกความละเอยีดส�าหรบัวดิโีอ	การใช้ความละเอียดสงูขึน้จะมผีลท�าให้วดิโีอมคีณุภาพสงูขึน้	แต่จะใช้ความจ�ามาก
ขึน้

•	 แทรก็AF:	ตัง้ค่าเครือ่งให้ตดิตามและโฟกสัอตัโนมตัทิีเ่ป้าหมายของคณุ	เมือ่คุณเลอืกวตัถ	ุเครือ่งจะโฟกสับนวตัถดุงักล่าว	แม้
วตัถกุ�าลงัเคลือ่นทีห่รอืคณุจะเปลีย่นต�าแหน่งของกล้องกต็าม

•	 เมือ่เปิดใช้คณุสมบตันิี	้คณุจะไม่สามารถใช้คณุสมบตัเิกีย่วกบัความเสถยีรของวดิโีอได้

•	 การตดิตามเป้าหมายอาจล้มเหลวในเงือ่นไขดงัต่อไปนี:้

	– เป้าหมายนัน้ใหญ่เกนิไปหรอืเลก็เกนิไป

	– เป้าหมายมกีารเคลือ่นทีม่ากเกนิไป

	– เป้าหมายมแีสงส่องด้านหลงัหรอืคณุก�าลงัถ่ายภาพในทีม่ดื

	– เป้าหมายและฉากหลงัมสีหีรอืลวดลายเหมอืนกนั

	– เป้าหมายมลีวดลายแนวนอน	เช่น	มูล่ี่

	– กล้องถ่ายรปูสัน่มากเกนิไป

	– วดิโีอความละเอยีดสงู
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กล้องด้านหน้า

•	 ขนาดรปูภาพ:	เลอืกความละเอยีดส�าหรบัรปูภาพ	การใช้ความละเอยีดสงูขึน้จะมผีลท�าให้รปูภาพมคีณุภาพสงูขึน้	แต่จะใช้ความ
จ�ามากขึน้

•	 ขนาดวดิโีอ:	เลอืกความละเอยีดส�าหรบัวดิโีอ	การใช้ความละเอียดสงูขึน้จะมผีลท�าให้วดิโีอมคีณุภาพสงูขึน้	แต่จะใช้ความจ�ามาก
ขึน้

•	 บนัทกึรปูภาพเป็นดตูวัอย่างแล้ว:	พลกิภาพเพือ่ให้ได้ภาพเหมอืนสะท้อนกระจกจากภาพเดมิ	เมือ่ถ่ายภาพโดยใช้กล้องด้านหน้า

•	 วธิถ่ีายภาพ:	ให้เลอืกใช้งานทางเลอืกการถ่ายภาพ

ทัว่ไป

•	 ตวัจบัเวลา:	เลอืกความยาวในการหน่วงก่อนกล้องถ่ายภาพโดยอตัโนมตัิ

•	 ความเสถยีรของวดิโีอ:	เปิดใช้ระบบป้องการสัน่ไหวเพือ่ลดภาพเบลอเนือ่งจากกล้องสัน่ขณะทีก่�าลงับนัทกึวดิโีอ

•	 จดุตดัเก้าช่อง:	แสดงเส้นน�าบนช่องมองภาพเพือ่ช่วยการจดัองค์ประกอบเมือ่เลอืกเป้าหมาย

•	 แทก็สถานที:่	แนบต�าแหน่ง	GPS	ไปยงัภาพถ่าย

•	 ความแรงของสญัญาณ	GPS	อาจลดลงในต�าแหน่งทีอ่าจมอุีปสรรคขดัขวางสญัญาณ	เช่น	ต�าแหน่งระหว่างอาคาร	พ้ืนที่
ระดบัต�า่กว่าน�า้ทะเล	หรอืสภาพภูมอิากาศทีเ่ลวร้าย

•	 ต�าแหน่งของคณุอาจปรากฏบนรปูถ่ายเมือ่คณุอัพโหลดสูอิ่นเทอร์เนต็	เมือ่ต้องการหลกีเลีย่งปัญหานี	้ให้ปิดใช้งานการตัง้
ค่าการแทก็ต�าแหน่ง

•	 ตรวจสอบรปูภาพ:	ตัง้ค่าให้เครือ่งแสดงภาพถ่ายหรอืวดิโีอหลงัจากการถ่ายภาพ

•	 เริม่ด่วน:	ตัง้ค่าให้เครือ่งเริม่ต้นใช้กล้องโดยการกดทีปุ่ม่หน้าหลกัสองครัง้ตดิกนั

•	 ควบคมุด้วยเสยีง:	ตัง้ค่าให้เครือ่งถ่ายรปูหรอืบนัทกึวดิโีอด้วยการสัง่ด้วยเสยีง	คณุสามารถพดูว่า	“ยิม้”	“ชสี”	“จบัภาพ”	หรอื	
“ถ่าย”	เพือ่ถ่ายภาพได้	กรณต้ีองการบนัทกึวดิโีอ	ให้พดูว่า	“บนัทกึวดิโีอ”

•	 หน้าที่ปุม่กดระดบัเสยีง:	ตัง้ค่าเครือ่งให้ใช้ปุม่ระดบัเสยีงเพือ่ควบคมุชตัเตอร์

•	 ตัง้ค่าใหม่:	ตัง้ค่ากล้องถ่ายรปูใหม่
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แกลเลอร่ี

บทน�า
ดรูปูภาพหรอืวดิโีอทีเ่กบ็ไว้ในเครือ่งของคณุ	คณุยงัสามารถจดัการรปูภาพและวดิโีอโดยอัลบัม้หรอืสร้างเรือ่งราวเพือ่แชร์กบัผูอ้ืน่

การดรููปภาพและวดิโีอ

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	แกลเลอรี ่→ รปูภาพ

2 เลอืกรปูภาพ

ไฟล์วดีโีอจะแสดงไอคอน	 	บนภาพตวัอย่างขนาดย่อ

เขาถึงทางเลือกเพิ�มเติม

ปรับภาพอัตโนมัติ

แบงปนรูปภาพกับผูอ่ืน

ลบรูปภาพ

แกไขรูปภาพ

เพิ�มรูปภาพไปยังรายการโปรด



แอพพลเิคชัน่

107

การซ่อนหรอืแสดงเมน	ูสมัผสัหน้าจอ

คณุสามารถสร้างภาพเคลือ่นไหว	GIF	หรอืภาพตดัปะจากภาพหลายๆภาพ	สมัผสั	  → เคลือ่นไหว	หรอื	คอลลาจ	และ
จากน้ันให้เลอืกรปูภาพ	คณุสามารถเลอืกได้สงูสดุหกภาพส�าหรบัภาพตัดปะของคณุ

การค้นหารปูภาพ

ทีห่น้าจอแกลเลอรี	่สมัผสั	 	เพือ่ดภูาพเรยีงตามหมวดหมู	่เช่น	สถานทีต่ัง้	คน	เอกสาร	และอ่ืนๆอีกมากมาย

เพือ่ค้นหาภาพโดยการใส่ค�าส�าคญั	สมัผสัช่องการค้นหา

การดอัูลบัม้
คณุสามารถเรยีงล�าดบัรปูภาพและวดิโีอทีบ่นัทกึไว้ในเครือ่งของคณุตามโฟลเดอร์หรอือลับัม้	ภาพเคลือ่นไหวหรอืภาพตดัปะทีค่ณุได้
สร้างข้ึนกจ็ะถกูจดัเรยีงในโฟลเดอร์ของคณุทีอ่ยู่ในรายการอัลบัม้

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	แกลเลอรี ่→ อลับัม้	และเลอืกอลับัม้

การแสดงเรือ่งราว
เมือ่คณุจบัภาพหรอืบนัทกึรปูภาพและวดิโีอ	เครือ่งจะอ่านวนัทีแ่ละต�าแหน่งแทก็ของพวกเขา	เรยีงล�าดบัรปูภาพและวดิโีอ	และจากนัน้
จะสร้างเรือ่งราว	เพือ่สร้างเร่ืองราวโดยอตัโนมตั	ิคณุต้องจบัภาพหรอืบนัทกึหลากหลายรปูภาพและวดิโีอ

การสร้างเรือ่งราว

สร้างเรือ่งราวด้วยธมีต่างๆ

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	แกลเลอรี ่→ เรือ่งราว

2 สมัผสั	  → สร้างเรือ่งราว

3 ท�าเครือ่งหมายทีร่ปูภาพหรอืวดีโีอเพือ่รวมเข้าอยู่ในเรือ่งราวและสมัผสั	เรยีบร้อย

4 เอน็เตอร์ชือ่ส�าหรบัเรือ่งราวและสมัผสั	สร้าง

เพือ่เพิม่รปูภาพหรอืวดิโีอไปยงัเรือ่งราว	ให้เลอืกเรือ่งราวและสมัผสั	เพิม่รายการ

เพ่ือลบรปูภาพหรอืวดีโีอจากเรือ่งราว	ให้เลอืกเรือ่งราว	สมัผสั	  → แก้ไข	ท�าเครือ่งหมายทีร่ปูภาพหรอืวดีโีอเพือ่ลบ	และจากนัน้
สมัผสั	  → ลบออกจากเรือ่งราว
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การแชร์เรือ่งราว

คณุสามารถแชร์เรือ่งราวกบัรายช่ือของคณุได้

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	แกลเลอรี ่→ เรือ่งราว

2 ให้เลอืกวดีโีอทีจ่ะแชร์

3 สมัผสั	เชญิ	ท�าเครือ่งหมายทีร่ายชือ่	และจากนัน้สมัผสั	เรยีบร้อย

เมือ่ผูติ้ดต่อของคณุรบัค�าขอแชร์	เรือ่งราวจะถูกแชร์ไปและสามารถเพิม่รปูภาพและวดิโีอเพิม่เตมิไปยังเรือ่งราวโดยผูต้ดิต่อของ
คณุได้

•	 เพือ่ใช้งานคณุสมบตันิี	้จะต้องมกีารตรวจสอบหมายเลขโทรศพัท์ของคณุก่อน

•	 คณุอาจถกูเรยีกเกบ็ค่าบรกิารเพิม่เตมิเมือ่แบ่งปันไฟล์ผ่านทางเครอืข่ายมอืถอื

•	 หากผูร้บัไม่ตรวจสอบหมายเลขโทรศพัท์	หรอืหากเครือ่งไม่รองรบัคณุสมบตันิี	้ระบบจะส่งลงิก์ส�าหรบัไฟล์นัน้ไปให้ผูร้บั
ผ่านข้อความตวัอกัษร	ผูไ้ด้รบัลงิก์อาจไม่สามารถใช้บางคณุสมบตั	ิลงิก์จะหมดอายหุลงัจากนีบ้างช่วง

การลบเรือ่งราว

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	แกลเลอรี ่→ เรือ่งราว

2 สมัผสัค้างไว้ทีเ่รือ่งราวเพือ่ลบ	และสมัผสั	ลบ

ซงิค์ภาพและวดิโีอกบัซมัซงุคลาวด์
คณุสามารถซงิค์ภาพและวดิโีอทีบ่นัทกึไว้ใน	แกลเลอรี	่ด้วยซมัซงุคลาวด์และเข้าถงึสิง่เหล่านัน้ได้จากเครือ่งอ่ืนๆ	คณุต้องลงทะเบยีน
และลงชือ่เข้าใช้	Samsung	account	ของคณุเพือ่การใช้งาน	ซมัซงุคลาวด์	อ้างองิ	Samsung account	เพือ่ดูข้อมลูเพิม่เตมิ

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	แกลเลอรี ่→  → การตัง้ค่า	และสมัผสัสวติช์	CLOUDซงิค์	เพือ่เปิดใช้งาน	ภาพและวดิโีอที่ได้มกีารจบั
ภาพไว้บนเครือ่งจะได้รบัการบนัทกึไปยงัซมัซงุคลาวด์โดยอัตโนมตัิ
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การลบรปูหรอืวดิโีอ

ลบรปูภาพหรอืวดิโีอ

เลอืกรปูภาพหรอืวดิโีอ	แล้วสมัผสั	ลบ	ทีด้่านล่างสดุของหน้าจอ

การลบรปูภาพและวดิโีอจ�านวนมาก

1 ทีห่น้าจอแกลเลอรี	่สมัผสัค้างไว้ทีร่ปูภาพหรอืวดิโีอเพือ่ลบ

2 ท�าเครือ่งหมายทีร่ปูภาพหรอืวดิโีอเพือ่ลบ

3 สมัผสั	ลบ

การแชร์รปูหรอืวดิโีอ
เลอืกรปูภาพหรอืวดิโีอ	สมัผสั	แชร์	ทีด้่านล่างของหน้าจอ	จากนัน้เลอืกวธิกีารแชร์

SamsungGear
Samsung	Gear	เป็นแอพทีช่่วยให้คณุสามารถจัดการกบัอปุกรณ์ทีส่ามารถใช้ได้กบั	Gear	เมือ่คุณเชือ่มต่ออปุกรณ์เข้ากบั	Gear	คณุจะ
สามารถปรบัการตัง้ค่าและแอพของ	Gear	ได้

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	เครือ่งมอื → SamsungGear

สมัผสั	เชือ่มต่อกบัGEAR	เพือ่เช่ือมต่อเครือ่งของคณุกบั	Gear	ปฏบิตัติามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพือ่ท�าการตัง้ค่าให้เสรจ็สมบรูณ์	โปรด
ดคููมื่อการใช้งานของ	Gear	ส�าหรบัข้อมลูเพ่ิมเตมิเกีย่วกบัวธิกีารเชือ่มต่อและใช้	Gear	กบัอปุกรณ์ของคณุ
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GameLauncher

บทน�า
Game	Launcher	รวบรวมเกมทีคุ่ณดาวน์โหลดจาก	Playสโตร์	และ	GalaxyApps	ไว้ในทีเ่ดยีวเพือ่การเข้าถงึทีง่่ายดาย	คณุสามารถ
ตัง้ค่าอปุกรณ์เป็นโหมดเกมเพือ่ให้เล่นเกมได้ง่ายข้ึน

เขาถึงทางเลือกเพิ�มเติม

เพิ�มเกม

เปดเกมโดยมีหรือไมมีเสียง

ลดการใชงานแบตเตอร่ีสำหรับการเลนเกมเปดหรือปดไอคอนเคร่ืองมือเกม
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การใช้GameLauncher

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → คณุสมบตัขิัน้สงู → เกม	และสมัผสัสวติซ์	GameLauncher	เพือ่เปิดใช้งาน

GameLauncher	จะถกูเพิม่ไปทีห่น้าจอหลกัและหน้าจอแอพ

เม่ือคณุปิดใช้งานคณุสมบตันิี	้GameLauncher	จะถกูลบออกจากหน้าจอหลกัและหน้าจอแอพ

2 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	GameLauncher

3 สมัผสัเกมจากรายการเกม

เกมทีด่าวน์โหลดจาก	Playสโตร์	และ	GalaxyApps	จะแสดงโดยอตัโนมตับินหน้าจอ	Game	Launcher	หากคณุไม่
สามารถมองเหน็เกมของคุณ	สมัผสั	เพิม่แอพ

การลบเกมออกจากGameLauncher

สมัผสัค้างไว้ทีเ่กม	และสมัผสั	ลบ

การเปิดใช้งานโหมดประหยดัพลงังานของเกม
เมือ่คณุเปิดใช้งานโหมดประหยดัพลงังานของเกม	อปุกรณ์จะลดความละเอียดและอตัราเฟรมของเกมลงเพือ่ลดการใช้พลงังาน
แบตเตอรี่

บนหน้าจอแอพ	ให้สมัผสั	GameLauncher → ปิดการประหยัดพลงังาน	เลอืกตวัเลือกใดตวัเลอืกหนึง่ดงัต่อไปนี:้

•	 ปิด:	ไม่ใช้โหมดประหยดัพลงังาน

•	 ประหยดัพลงังาน:	ลดการใช้พลงังานแบตเตอรี่โดยการลดความละเอียด

•	 ประหยดัพลงังานสงูสดุ:	ลดการใช้พลงังานแบตเตอรี่โดยการลดความละเอียดและอตัราเฟรม

ทัง้น้ี	ประสทิธภิาพพลงัแบตเตอรีอ่าจแตกต่างกนั	ขึน้อยู่กบัเกม
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การใช้เคร่ืองมือเกม
คณุสามารถตัง้ค่าไอคอนเครือ่งมอืเกมให้แสดงเป็นไอคอนแบบลอยบนหน้าจอเกมได้

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → คณุสมบตัข้ัินสงู → เกม	และสมัผสัสวติซ์	GAMETOOLS	เพือ่เปิดใช้งาน

ขณะเล่นเกม	สมัผสั	 	เพือ่แสดงเครือ่งมอืเกม

การเคลือ่นย้ายไอคอน	สมัผสั	 	และลากไอคอนไปยงัต�าแหน่งใหม่

เพือ่ซ่อนไอคอนออกจากหน้าจอเกมปัจจุบนั	สมัผสัค้างไว้ที	่ 	และลากไปยัง	ซ่อน	ทีด้่านบนสดุของหน้าจอ

เพือ่แสดงไอคอนบนหน้าจอเกมอกีคร้ัง	เปิดแผงการแจ้งเตอืนและสัมผสัการแจ้งเตอืนเครือ่งมอืเกม

บันทึกภาพหนาจอ

บันทึกเซสชันเกมของคุณ

ล็อคหนาจอเกมในระหวางเกมตางๆ

ล็อก ลาสุด และปุมกลับ

เขาถึงการต้ังคาเคร่ืองมือเกม

ปดเสียงแจงเตือนแลวแสดงแตการแจงเตือน
ของสายท่ีโทรเขาและการแจงฉุกเฉินเทาน้ัน

ไอคอนเคร่ืองมือเกม

การบลอ็กการแจ้งเตอืนระหว่างการเล่นเกม

สมัผสั	  → 	เพือ่ปิดเสยีงแจ้งเตอืนแล้วแสดงแต่การแจ้งเตอืนของสายที่โทรเข้ามา	เพื่ให้คณุสามารถเพลดิเพลนิกบัเกมต่างๆ	
ได้โดยไม่ถกูรบกวน	หากมสีายโทรเข้า	จะปรากฏการแจ้งเตอืนขนาดเลก็ทีด้่านบนของหน้าจอ



แอพพลเิคชัน่

113

SNote

บทน�า
สร้างบนัทกึทีก่�าหนดเองโดยบนัทกึความคดิเหน็และความคดิของคณุ	คณุสามารถแทรกไฟล์มลัตมิเีดยีและสร้างโฟโต้โน้ต

แอพน้ีอาจปรากฏในโฟลเดอร์	เครือ่งมอื	ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัพืน้ทีห่รอืผูใ้ห้บรกิารของคณุ

การใช้งานวดิเจ็ตSNote
คณุสามารถเปิดใช้งานคณุสมบตั	ิS	Note	บางอย่างโดยตรงจากวิดเจต็	SNote

ทีห่น้าจอหลกั	ให้สมัผสัไอคอนในวดิเจ็ต	SNote

วดิเจต็	SNote	อาจไม่แสดงผลบนหน้าจอหลกัตามค่าเริม่ต้น	ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภมูภิาคหรอืผูใ้ห้บรกิาร	หากวดิเจต็	SNote	ไม่
แสดงขึน้	คณุสามารถเพิม่ได้ทีห่น้าหลกั

เริ�มตน S Note

สรางบันทึกในโหมดลายมือ

สรางบันทึกในโหมดขอความ

ถายรูปแลวเปดภาพดวย S Note

การสร้างบนัทกึ

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	SNote → ทัง้หมด

หรอื	ทีห่น้าจอหลกั	สมัผสั	 	ในวดิเจต็	SNote

คณุยงัสามารถเปิดใช้งาน	SNote	กบั	S Pen	เปิดแผงค�าสัง่	Air	แล้วสมัผสัทางลดั	SNote

2 สมัผสั	
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3 เขยีนบนัทกึ

สมัผสั	ปากกา	เพือ่เขียนหรอืวาดบนหน้าจอ	หรอืสมัผัส	ข้อความ	เพือ่เข้าสู่ข้อความโดยใช้แป้นพมิพ์

โหมดเขียนดวยมือ

บันทึกโหมดยางลบ

โหมดตัวอักษร ยกเลิกการทำ/ทำซ้ำ

โหลดโปรไฟลปากกาท่ีบันทึกไว

ทางเลือกเพิ�มเติม

เพิ�มหนา

การเปลีย่นการตัง้ค่าปากกา

เมือ่เขยีนหรอืวาดบนหน้าจอ	ให้สมัผสั	ปากกา	อกีครัง้	เพือ่เปลีย่นชนดิปากกา	ความหนาของเส้น	หรอืสปีากกา

เปล่ียนความหนาของเสน

เปล่ียนสีปากกา

เปล่ียนชนิดปากกา

เลือกสีใหมโดยใชตัวเลือกสี

ปากกาหมึกซึม ปากกาพูกัน
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การใช้ยางลบเส้น

1 สมัผสั	ยางลบ

2 สมัผสัพืน้ทีเ่พือ่ลบออก

เส้นทัง้เส้นบนพืน้ทีจ่ะถกูลบออก	ยางลบเส้นสามารถลบเส้น	S	Note	ของคณุทลีะเส้น

•	 การลบเฉพาะพืน้ทีท่ีค่ณุแตะด้วย	S Pen	ให้สมัผสั	ยางลบ	อีกครัง้	แล้วสมัผสั	ลบบรเิวณทีส่มัผสั	คณุสามารถปรบัขนาดของ
ยางลบได้โดยการลากแถบการปรบัขนาด

•	 หากต้องการล้างบนัทกึ	สมัผสั	ลบทัง้หมด

แม้แต่กรณทีี่ใช้ยางลบขนาดเลก็ลง	คณุกย็งัอาจไม่สามารถลบส่วนทีต้่องการได้อย่างแม่นย�า

การแก้ไขบนัทกึลายมอื

แก้ไขบนัทกึลายมอืโดยใช้ตวัเลอืกการแก้ไขต่างๆ	เช่น	การตดั	การย้าย	การปรบัขนาด	หรอืการเปลีย่นรปูแบบ

1 เม่ือมลีายมือหรอืการวาดบนบนัทกึ	ให้สมัผสั	  → โหมดตวัเลอืก

2 สมัผสัหรอืวาดเส้นรอบรายการทีป้่อน	เพือ่เลอืก

การย้ายรายการทีป้่อนไปยงัต�าแหน่งอืน่	ให้เลอืกรายการทีป้่อน	จากนัน้ลากไปยงัต�าแหน่งอ่ืน
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การเปลีย่นขนาดของการเลอืก	ให้สมัผสัรายการทีป้่อน	แล้วลากมมุของกรอบทีป่รากฏ

3 แก้ไขรายการที่ป้้อนโดยใช้ตวัเลอืกที่ใช้ได้

•	 กลุม่:	จดักลุม่สญัญานเข้าทีเ่ลอืกไว้

•	 รปูแบบ:	จดัเรยีงชัน้

•	 ตดั:	ตดัข้อมลูออก	เมือ่ต้องการวางไว้ในต�าแหน่งอืน่	ให้สมัผสัต�าแหน่งนัน้ค้างไว้	จากนัน้สมัผสั	วาง

•	 คดัลอก:	คดัลอกข้อมลู	เมือ่ต้องการวางไว้ในต�าแหน่งอ่ืน	ให้สมัผสัต�าแหน่งนัน้ค้างไว้	จากนัน้สมัผสั	วาง

•	 ลบ:	ลบข้อมลู
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การสร้างโฟโต้โน้ต
สร้างบนัทกึโดยถ่ายภาพเนือ้หาจากหลายแหล่ง	เช่น	ข้อความลายมอืเขยีนหรอืภาพวาด

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	SNote → ทัง้หมด

หรอื	ทีห่น้าจอหลกั	สมัผสั	 	บนวดิเจ็ต	SNote

คณุยงัสามารถเปิดใช้งาน	SNote	กบั	S Pen	เปิดแผงค�าสัง่	Air	แล้วสมัผสัทางลดั	SNote

2 สมัผสั	  →  → ใส่ → อืน่ๆ → โฟโต้โน้ต

3 ท�าขอบของวตัถใุนหน้าจอแสดงตวัอย่างให้เข้ารปู

เปดหรือปดแฟลช

วัตถุท่ีตรวจพบ

ซอนหรือแสดงไอคอนตัวเลือก

แสดงหรือซอนชองมองภาพ

ถายรูป
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4 เม่ือขอบสนี�า้เงนิปรากฏรอบๆ	วตัถ	ุให้สมัผสั	 	เพือ่ถ่ายภาพ

5 แก้ไขรปูถ่าย

เพิ�มการมองเห็นขอความในภาพ

แกไขสวนเพ่ือแทรกในบันทึกตัดบางสวนจากรูปภาพ

หมุนรูปภาพ

6 สมัผสั	เรยีบร้อย

รปูถ่ายจะถกูแทรกเข้าไปใน	SNote
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การแก้ไขส่วน

คณุสามารถเลอืกและตดัส่วนของรปูถ่ายเพือ่แทรกลงในบนัทกึได้	หลงัจากทีถ่่ายรปูแล้ว	สมัผสั	ส่วน	แล้วเลอืกส่วนทีค่ณุต้องการรวม

ลบสวน

ลากกรอบรอบๆ 
สวนเพ่ือปรับขนาด

เพิ�มสวนดวยตนเองเพ่ือใหจำได

การลบบนัทกึ

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	SNote → ทัง้หมด

หรอื	ทีห่น้าจอหลกั	สมัผสั	 	บนวดิเจ็ต	SNote

คณุยงัสามารถเปิดใช้งาน	SNote	กบั	S Pen	เปิดแผงค�าสัง่	Air	แล้วสมัผสัทางลดั	SNote

2 บนรายการบนัทกึ	สมัผสัค้างไว้ทีบ่นัทกึทีต้่องการลบ

การลบบนัทกึหลายรายการ	ให้ท�าเครือ่งหมายเลือกบนัทกึเพิม่เตมิเพือ่ลบ

3 สมัผสั	ลบ
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การดาวน์โหลดคณุสมบตัิSNoteเพิม่เติม
ดาวน์โหลดคณุสมบตัเิพิม่เตมิจาก	GalaxyApps

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	SNote →  → คณุสมบตัเิพ่ิมเตมิ

•	 แพค็ส่วนขยาย:	เพิม่คณุสมบตัขิัน้สงูไปยงั	S	Note	ของคณุ	เช่น	บนัทกึร่าง	การรูจ้�าสตูร	และการรูจ้�ารปูทรง

•	 SNotewidget:	เพิม่วดิเจต็	S	Note	ไปยงัหน้าจอหลกัและสร้างบนัทกึ	คณุสามารถดหูรือแก้ไขบนัทกึโดยการสมัผสัทีว่ดิเจต็

ปฏทินิ

บทน�า
จดัการก�าหนดการของคณุโดยเข้าสูเ่หตกุารณ์ทีก่�าลงัจะมาถงึหรอืงานในแผนงานของคณุ

การสร้างเหตกุารณ์

1 สมัผสั	ปฏิทนิ	ทีห่น้าจอแอพ

2 สมัผสั	 	หรอืสมัผสัวนัทีส่องครัง้

ถ้าวนัทีน้ั่นมีเหตกุารณ์หรอืสิง่ทีต้่องท�าอยูแ่ล้ว	สมัผสัทีว่นัทีน่ัน้	และสมัผสั	
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3 ป้อนรายละเอยีดเหตกุารณ์

เลือกปฏิทินท่ีจะใชหรือซิงคขอมูล

แนบแผนท่ีท่ีแสดงสถานท่ีของเหตุการณ

ปอนตำแหน�งเหตุการณ

เพิ�มบันทึก

ใสหัวขอ ต้ังคาวันท่ีเริ�มตนและส้ินสุดเหตุการณ

เพิ�มรายละเอียด

ต้ังคาการเตือน

4 สมัผสั	บนัทกึ	เพ่ือบนัทกึเหตกุารณ์

การสร้างงาน

1 สมัผสั	ปฏิทนิ	ทีห่น้าจอแอพ

2 สมัผสั	ด ู→ สิง่ทีต้่องท�า

3 สมัผสั	 	และเอน็เตอร์รายละเอยีดงาน

4 สมัผสั	บนัทกึ	เพือ่บนัทกึงาน
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ซงิค์ข้อมลูเหตกุารณ์และสิง่ทีต้่องท�าไปยงับญัชขีองคณุ
ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → Cloudและบญัชีผูใ้ช้ → แอคเคาท์	ให้เลอืกชือ่บญัช	ีให้เลอืกบญัชเีพือ่ซงิค์	และจากนัน้สมัผสั	
ปฏทินิ(SamsungAccount)	หรอื	ซงิค์ปฏทิิน

เพือ่เพิม่บญัชีในการซงิค์	เปิดหน้าจอแอพและสมัผสั	ปฏทินิ →  → จดัการปฏทินิ → เพิม่แอคเคาท์	จากนัน้	เลอืกบญัชทีีจ่ะ
ซงิค์และลงชือ่เข้าใช้	เมือ่เพิม่บญัชีแล้วจะมวีงกลมสเีขียวแสดงอยู่ทีด้่านข้างชือ่บญัชี

SHealth

บทน�า
S	Health	ช่วยคณุในการจดัการเรือ่งสขุภาพและสมรรถนะของร่างกายของคณุ	ตัง้ค่าเป้าหมายสมรรถนะของร่างกาย	ตรวจสอบความ
คบืหน้าของคณุ	และตดิตามสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายโดยรวมของคณุ

การเร่ิมต้นSHealth
เมือ่ใช้แอพนีเ้ป็นครัง้แรก	หรอืเริม่ต้นการท�างานใหม่หลงัจากรเีซต็ข้อมลูแล้ว	ให้ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพือ่ตัง้ค่าให้เสรจ็

1 สมัผสั	SHealth	ทีห่น้าจอแอพ

2 ปฏิบตัติามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพือ่ท�าการตัง้ค่าให้เสรจ็สมบรูณ์



แอพพลเิคชัน่

123

การใช้งานSHealth
คณุสามารถดขู้อมูลปุม่จากเมน	ูS	Health	และแทรกเกอร์เพือ่ตรวจดสูขุภาพและการออกก�าลงักายของคุณ	คณุยงัสามารถเปรยีบเทยีบ
การบนัทกึจ�านวนก้าวของคณุกบัผูใ้ช้	S	Health	อืน่ๆ	แข่งขนักบัเพ่ือนของคณุ	และดเูคลด็ลับสขุภาพ

สมัผสั	SHealth	ทีห่น้าจอแอพ

บางคณุสมบตัอิาจไม่สามารถใช้ได้ขึน้อยูก่บัภมูภิาค

ดูและจัดการแทรกเกอร

ดูเคล็ดลับสุขภาพ

เปรียบเทียบบันทึกจำนวนกาวของคุณกับผูใ
ช S Health อ่ืนๆ หรือแขงขันกับเพ่ือนๆ 
ของคุณ

ต้ังคาเปาหมายการออกกำลังกายประจำวัน
ของคุณและดูความคืบหนาของคุณ

ตรวจสอบสุขภาพและการออกกำลังกายขอ
งคุณ

ดูขอความแนะนำหรือการแจงเตือนจาก 
S Health

เพือ่เพิม่รายการไปยงัหน้าจอ	S	Health	สมัผสั	  → จดัการรายการต่างๆ	และจากนัน้ให้เลอืกรายการภายใต้แต่ละแทบ็

•	 ตวัตดิตาม:	ตรวจดกูจิกรรมของคณุ	อาหารที่ได้รบัเข้าไป	และการวดัร่างกาย

•	 เป้าหมาย:	ตัง้ค่าเป้าหมายการออกก�าลงักายรายวนัของคณุและดคูวามคบืหน้าของคณุ

•	 โปรแกรม:	ใช้โปรแกรมการออกก�าลงักายทีก่�าหนดเองได้
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ข้อมูลเพิม่เตมิ

•	 S	Health	ออกแบบมาเพือ่ใช้บอกสขุภาพและสมรรถนะของร่างกายเท่านัน้	ไม่ได้มไีว้ใช้ในการวินจิฉยัโรคหรอืการเจบ็ป่วยอืน่ๆ	
หรอืใช้ในการรกัษา	บรรเทาหรอืการป้องกันโรค

•	 ฟังก์ชนั	คณุสมบตั	ิและแอพพลเิคชัน่ทีเ่พิม่เข้าไปได้ทีม่อียู่ส�าหรบั	S	Health	อาจแตกต่างกนัในแต่ละประเทศเน่ืองจากกฎหมาย
ท้องถิน่และกฎระเบยีบทีแ่ตกต่างกนั	คณุควรตรวจสอบคุณสมบตัแิละแอพพลเิคชัน่ทีม่อียู่ในภมูภิาคของคณุก่อนใช้งาน

•	 แอพพลเิคชัน่	S	Health	และบรกิารสามารถถกูเปลีย่นหรอืยกเลกิได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•	 วตัถปุระสงค์ของการเกบ็ข้อมลูมข้ีอจ�ากดัในการให้บรกิารทีค่ณุร้องขอ	รวมถงึการให้ข้อมลูเพิม่เตมิเพือ่เพิม่ความมสีขุภาพดขีอง
คณุ	เชือ่มโยง	การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติ	ิหรอืเพือ่พฒันาและให้บรกิารทีด่ขีึน้	(แต่ถ้าหากคณุลงชือ่เข้าใช้	Samsung	account	
จาก	S	Health	ข้อมลูอาจถกูบนัทกึในเซร์ิฟเวอร์เพือ่วตัถปุระสงค์ในการส�ารองข้อมลู)	ข้อมลูส่วนบคุคลอาจถกูจดัเกบ็ไว้จนกว่าจะ
บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักล่าว	คณุสามารถลบข้อมลูส่วนบุคคลทีจ่ดัเกบ็โดย	S	Health	ได้โดยใช้ทางเลอืกรเีซต็ข้อมลูในเมนกูารตัง้ค่า	
การลบข้อมูลใดๆ	ทีคุ่ณแชร์กบัเครอืข่ายสงัคมหรอืถ่ายโอนไปยังอปุกรณ์บนัทกึ	คณุจะต้องลบข้อมลูเหล่านัน้แยกต่างหาก

•	 คณุสามารถแชร์และ/หรอืซงิค์ข้อมลูของคณุเข้ากบับรกิารเพิม่เตมิของซมัซงุหรอืของบรษิทัอ่ืนทีค่ณุเลอืกและเครือ่งรองรบัได้	
ตลอดจนอปุกรณ์อืน่ๆ	ทีเ่ช่ือมต่อ	เข้าถงึข้อมลู	S	Health	โดยบรกิารเพิม่เตมิดงักล่าวหรอืบรกิารจากเครือ่งบรษิทัอ่ืนจะได้รบั
อนุญาตจากการอนมุตัิให้เป็นพเิศษของคณุเท่านัน้

•	 คณุมีความรบัผดิชอบทกุประการส�าหรบัการใช้งานข้อมลูทีแ่ชร์ในเครอืข่ายสงัคมหรอืส่งต่อให้ผูอ่ื้นโดยไม่เหมาะสม	ปฏบิตัติามข้อ
ควรระวงัเมือ่แชร์ข้อมลูส่วนบคุคลกบัผูอ้ืน่

•	 ถ้าเครือ่งเชือ่มต่อเข้ากบัอปุกรณ์ตรวจวดั	ให้ตรวจสอบความถกูต้องของโพรโทคอลการสือ่สาร	เพือ่ยืนยนัว่าจะมกีารด�าเนนิการ
อย่างถกูต้อง	ถ้าคณุใช้การเช่ือมต่อไร้สาย	เช่น	บลทูธู	เครือ่งอาจถกูรบกวนทางอเิลก็ทรอนกิส์เนือ่งจากอปุกรณ์อืน่	หลกีเลีย่งการ
ใช้งานเครือ่งใกล้กบัอปุกรณ์อืน่ทีส่่งคลืน่วทิยุ

•	 โปรดอ่านข้อก�าหนดและเงือ่นไขและนโยบายความเป็นส่วนตวัของ	S	Health	อย่างละเอียดก่อนทีจ่ะใช้



แอพพลเิคชัน่

125

SVoice

บทน�า
จดัการงานต่างๆ	ได้ง่ายๆ	โดยการพดู

การตัง้ค่าค�าสัง่ปลกุ
คณุสามารถเริม่ต้นใช้	SVoice	โดยใช้ค�าสัง่ปลกุของคณุเอง

เมือ่เริม่ต้นใช้	SVoice	เป็นครัง้แรก	สมัผสั	เริม่	และตัง้ค่าค�าสัง่งานด้วยเสยีงทีค่ณุต้องการ

การเปลีย่นค�าสัง่ปลุก	ให้เปิดหน้าจอแอพ	แล้วสมัผสั	SVoice	จากนัน้	สมัผสั	  → Voicewake-up → Setwake-up
command → Custom → START	และจากนัน้ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอ

ในการตัง้ค่าให้เครือ่งเปิดการใช้งานของ	SVoice	โดยใช้ค�าสัง่งานด้วยเสียงขณะเครือ่งลอ็ก	สมัผสั	 	และสมัผสั	Wakeupin
securedlock	เพือ่เปิดใช้งาน
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การใช้งานSVoice

1 พดูค�าสัง่ปลกุทีต่ัง้ไว้ล่วงหน้า

หรอื	เปิดหน้าจอแอพและสมัผสั	SVoice

เมือ่เร่ิมต้น	SVoice	เครือ่งจะเร่ิมรูจ้�าเสยีง

•	 หน้าจอ	S	Voice	อาจแตกต่างกนั	ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัพืน้ทีห่รอืผูใ้ห้บรกิาร

•	 แอพน้ีอาจไม่สามารถใช้ได้	ทัง้นีข้ึ้นอยูก่บัภมูภิาคหรอืผูใ้ห้บรกิารของคณุ

แสดงตัวอยางของคำสั�งเสียงการต้ังคา S Voice

2 พดูค�าสัง่เสยีง

หากเครือ่งจ�าแนกค�าสัง่	เครือ่งจะกระท�าการทีส่อดคล้องกนั	การสัง่ค�าสัง่เสยีงซ�า้หรอืพดูค�าสัง่ทีแ่ตกต่างกนั	ให้สมัผสั	 	หรอื
พดูค�าสัง่ให้เครือ่งเตรยีมพร้อมตามทีต่ัง้ค่าไว้ล่วงหน้า
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เคลด็ลบัส�าหรบัการรูจ้�าเสยีงทีด่ขีึน้

•	 พดูให้ชดัเจน

•	 พดูในสถานทีท่ีเ่งยีบ

•	 อย่าใช้ภาษาไม่สภุาพและค�าสแลง

•	 หลกีเลีย่งการพดูด้วยส�าเนยีงเฉพาะถิน่

เครือ่งอาจไม่สามารถรู้จ�าค�าสัง่ของคุณหรอือาจกระท�าค�าสัง่ที่ไม่ต้องการ	ทัง้นีข้ึน้กบัสภาพแวดล้อมหรอืวธิกีารพดูของคณุ

การตัง้ค่าภาษา
ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	SVoice →  → Language	จากนัน้เลอืกภาษา

ภาษาทีเ่ลอืกจะถกูน�าไปใช้กบั	SVoice	เท่านัน้	ไม่น�าไปใช้กบัภาษาทีแ่สดงผลบนเครือ่ง

SideSync

บทน�า
SideSync	ให้คณุสามารถแชร์หน้าจอและข้อมลูระหว่างสมาร์ทโฟน	Android	ของซมัซงุ	แทบ็เลต็	และคอมพวิเตอร์ใดๆ	ได้โดยง่าย	
เมือ่เชือ่มต่อกบัเครือ่งเสรจ็แล้ว	จะปรากฏหน้าจอเสมอืนบนแทบ็เล็ตหรอืเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีเ่ชือ่มต่ออยู่	คณุสามารถตรวจสอบการ
แจ้งเตอืน	เช่น	ข้อความ	ได้จากแผงหน้าปัดหรอืในหน้าต่างป๊อปอัพ
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ก่อนทีค่ณุจะเริม่

•	 ต้องตดิตัง้แอพ	SideSync	ทัง้สองเครือ่งทีต้่องการเชือ่มต่อ	หากไม่ตดิตัง้	SideSync	ใช้วธิกีารต่อไปนี้ในการดาวน์โหลดและตดิ
ตัง้:

	– ในการดาวน์โหลดและตดิตัง้	SideSync	บนแทบ็เลต็หรอืสมาร์ทโฟน	Android	ของซมัซงุ	ค้นหา	SideSync	ใน	Galaxy
Apps	หรอื	Playสโตร์	หากเครือ่งของคุณไม่รองรบั	SideSync	คณุอาจไม่สามารถหาแอพได้

	– ในการดาวน์หลดและตดิตัง้	SideSync	บนคอมพวิเตอร์ของคณุ	ไปที	่www.samsung.com/sidesync	นอกจากนีค้ณุยงั
สามารถหาข้อมลูเกีย่วกบัข้อก�าหนดของระบบ	SideSync	ได้บนหน้าเวบ็

•	 หากต้องการเชือ่มต่อสมาร์ทโฟนและแทบ็เลต็	เครือ่งจะต้องรองรบั	Wi-Fi	Direct

•	 หากต้องการเชือ่มต่อสมาร์ทโฟนและคอมพวิเตอร์ของคณุแบบไร้สาย	เครือ่งจะต้องเชือ่มต่ออยู่กบัจดุเชือ่มต่อไร้สายเดยีวกนั

การเชือ่มต่อเข้ากบัคอมพวิเตอร์หรอืแทบ็เลต็

การเชือ่มต่อเข้ากบัคอมพวิเตอร์

1 เชือ่มต่อสมาร์ทโฟนเข้ากบัคอมพวิเตอร์โดยใช้สาย	USB

หรอือาจเชือ่มต่อทัง้สองเครือ่งได้ทีจ่ดุเข้าถงึเดยีวกนั

2 เปิด	SideSync	บนเครือ่งทัง้สอง
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3 สมัผสั	เริม่	บนเครือ่งทัง้สอง

เครือ่งทัง้สองจะสแกนกนัเองและเชือ่มต่อ	จากนัน้	บนคอมพวิเตอร์ของคณุจะมีแผงหน้าปัดปรากฏขึน้

การเชือ่มต่อแทบ็เลต็ผ่านWi-FiDirect

1 เปิด	SideSync	ทัง้บนแทบ็เลต็และสมาร์ทโฟนของคณุ

2 สมัผสั	เริม่	บนเครือ่งทัง้สอง

เครือ่งทัง้สองจะสแกนกนัเองและเชือ่มต่อ

3 บนสมาร์ทโฟนของคณุ	ให้เลอืกแทบ็เลต็จากรายการเครือ่งทีต่รวจพบ

4 บนแทบ็เลต็	ให้ยอมรบัค�าขอเช่ือมต่อ

บนแทบ็เลต็ของคณุจะมีแผงหน้าปัดปรากฏข้ึน
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การเชือ่มต่ออปุกรณ์โดยอตัโนมตัิ

หากอปุกรณ์ทัง้สองเคยเชือ่มต่อกนัมาแล้ว	คณุสามารถตัง้ให้เชือ่มต่อกนัได้โดยอัตโนมตัิ

ในสมาร์ทโฟน	สมัผสั	SideSync →  → การตัง้ค่า	จากนัน้สมัผสัสวติช์	อุปกรณ์เชือ่มต่ออตัโนมตั	ิเพือ่เปิดใช้คณุสมบตักิารเชือ่ม
ต่ออตัโนมัต	ิหรอื	บนแผงหน้าปัด	สมัผสั	เพิม่ → การตัง้ค่า → การเชือ่มต่อ	และเปิดใช้คณุสมบตักิารเชือ่มต่ออตัโนมตัิ

การใช้แผงหน้าปัด
เปิดแอพที่ใช้บ่อยหรอืดกูารแจ้งเตอืนจากสมาร์ทโฟน

เมือ่คณุสมัผสัทีข้่อความแจ้งเตอืน	แอพหรอืโปรแกรมท่ีเกีย่วข้องจะเริม่ท�างาน	ภาพต่อไปนีเ้ป็นภาพแผงหน้าปัดของสมาร์ทโฟนบน
คอมพวิเตอร์

เปดหนาจอเสมือนของสมารทโฟน

เขาถึงทางเลือกเพิ�มเติม

ปดแผงหนาปด

เพิ�มแอพอ่ืน

ยอแผงหนาปด

สัมผัสการแจงเตือนและดำเนินการตางๆ

คณุสามารถจดัหรอืลบแอปได้เมือ่คลกิขวาที่ไอคอนแอป

การเปิดเล่นสือ่อย่างต่อเนือ่ง

คณุสามารถหยดุการเล่นเพลงหรอืวดิโีอช่ัวคราวบนสมาร์ทโฟนและเล่นต่อบนเครือ่งอ่ืนได้

บนแผงหน้าปัด	ให้เลอืกปุม่เล่นบนแผงควบคมุเพลงหรอืการแจ้งเตอืนวดิโีอ	การเล่นเพลงบนสมาร์ทโฟนจะหยุดช่ัวคราว	แล้วไปเริม่เล่น
บนอุปกรณ์เครือ่งอืน่ของคณุ

ตวัควบคมุเพลงและการแจ้งเตอืนวดิโีอบนเครือ่งทีเ่ชือ่มต่ออยู่นัน้	จะปรากฏขึน้กต่็อเมือ่คณุเล่นไฟล์มเีดยีผ่านแอพเพลงหรอื
วดิโีอทีเ่ป็นค่าเริม่ต้นเท่านัน้
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การแชร์เวบ็เพจ

คณุสามารถเปิดเวบ็เพจบนสมาร์ทโฟนและเปิดในเวบ็เบราว์เซอร์ของอุปกรณ์ทีเ่ชือ่มต่อได้

ขณะก�าลงัดเูว็บเพจบนสมาร์ทโฟน	บนแผงหน้าปัดจะมกีารแจ้งเตอืนการเข้าถงึเวบ็ปรากฏขึน้	บนแผงหน้าปัด	ให้เลอืกการแจ้งเตอืน	
จากนัน้	เวบ็เพจนัน้จะปรากฏอยูบ่นอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มต่ออยูด้่วย

การแชร์ฮอตสปอตของสมาร์ทโฟน

คณุสามารถแชร์การเช่ือมต่อข้อมลูของสมาร์ทโฟนให้แก่คอมพวิเตอร์ได้หากไม่มอิีนเตอร์เนต็

คณุอาจต้องเสยีค่าบรกิารเพิม่เตมิเมือ่ใช้คณุสมบตันิี้

บนแผงหน้าปัด	สมัผสั	More → EnableMobilehotspot	ระบบจะท�าการเปิดฮอตสปอตเคลือ่นทีข่องสมาร์ทโฟน

การใช้คณุสมบตักิารโทรและการส่งข้อความในหน้าต่างป๊อปอพั
เมือ่มสีายเข้าหรอืได้รบัข้อความบนสมาร์ทโฟน	หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏบนอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มต่ออยู่

หากมสีายเข้า	คณุสามารถรบัสายหรือปฏเิสธการรบัสายได้ในหน้าต่างป๊อปอัพ	ขณะโทร	จะมกีารใช้ไมโครโฟนหรือล�าโพงของอปุกรณ์ที่
เชือ่มต่ออยู่

หากคณุได้รบัข้อความ	คณุสามารถตอบกลบัข้อความดงักล่าวได้โดยตรง
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การใช้งานหน้าจอเสมอืน
SideSync	จะสะท้อนหน้าจอของเครือ่งบนเครือ่งอืน่	คณุสามารถใช้ฟังก์ชัน่ของเครือ่งผ่านหน้าจอเสมอืน	ภาพต่อไปนีเ้ป็นภาพของ
หน้าจอเสมือนของสมาร์ทโฟนบนคอมพวิเตอร์

บนแผงหน้าปัด	สมัผสั	Phonescreen

•	 บางฟังก์ช่ันอาจไม่ท�างานผ่านหน้าจอเสมอืน

•	 การแสดงและฟังก์ช่ันของหน้าจอเสมอืนอาจแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัเครือ่งทีเ่ชือ่มต่อ

ปดหนาจอเสมือน

การยอหนาจอเสมือน การขยายหนาจอเสมือน

สมัผสั	 	เพือ่ใช้ทางเลอืกต่อไปนี:้

•	 Alwaysontop:	ตัง้ค่าหน้าจอเสมอืนให้อยูข้่างบนเสมอ

•	 Rotate:	หมุนหน้าจอ

•	 Windowtransparency:	ปรบัระดบัความโปร่งใสของหน้าจอเสมอืน

•	 Capture:	จบัภาพหน้าจอ

•	 EnablePresentationmode:	เปิดหน้าจอของสมาร์ทโฟนให้ควบคมุจากคอมพวิเตอร์และสมาร์ทโฟนของคณุทัง้สองเครือ่ง	
คณุสมบตันิีอ้าจไม่สามารถใช้ได้	ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัเครือ่งทีเ่ชือ่มต่อ

ในการย้ายหน้าจอเสมือน	คลกิและลากด้านบนของหน้าจอเสมือนไปยังต�าแหน่งใหม่

ในการปรบัขนาดของหน้าจอเสมอืน	วางตวัช้ีเมาส์เหนอืขอบหน้าจอเสมอืน	จากนัน้คลกิและลาก
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การสลบัระหว่างหน้าจอ

หากต้องการใช้หน้าจอจรงิของสมาร์ทโฟน	ให้กดปุม่เปิด/ปิด	หรอืปุม่หน้าหลกับนสมาร์ทโฟนของคณุ	หน้าจอเสมอืนจะปิด	แต่หน้าจอ
ของสมาร์ทโฟนจะเปิด

หากต้องการกลบัไปยงัหน้าจอเสมอืน	ให้คลกิหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมอืนบนคอมพิวเตอร์	หรอืสมัผสั	สลบัไปยงัแทบ็เลต็	บนแทบ็เลต็	
หน้าจอจรงิจะปิด	แต่หน้าจอเสมอืนของสมาร์ทโฟนจะเปิด

คณุสามารถดแูละควบคมุหน้าจอเสมอืนและหน้าจอของเครือ่งทีเ่ชือ่มต่อได้พร้อมกนั	บนหน้าจอเสมอืน	สมัผสั	  → 
EnablePresentationmode	เพือ่เปิดหน้าจอของอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มต่ออยู่	คณุสมบตันิีอ้าจไม่สามารถใช้ได้	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั
เครือ่งทีเ่ชือ่มต่อ

การแชร์ไฟล์และคลปิบอร์ด

การคดัลอกไฟล์ไปยงัคอมพวิเตอร์

1 สมัผสัไฟล์ค้างไว้เพือ่เข้าสูโ่หมดแก้ไขบนหน้าจอเสมอืนของสมาร์ทโฟน

2 เลอืกไฟล์ทีจ่ะคดัลอกเพิม่เตมิ

3 สมัผสัไฟล์ต่างๆ	ทีเ่ลอืกค้างไว้	จากนัน้ลากและวางไว้ข้างนอกหน้าจอเสมอืน

ระบบจะท�าส�าเนาไฟล์ทีเ่ลอืกเหล่านี้ไปยงัต�าแหน่งทีต้่องการ

ตวัอย่างเช่น	เมือ่ย้ายภาพจากสมาร์ทโฟนไปยงัเอกสาร	Word	ทีเ่ปิดอยูบ่นคอมพวิเตอร์ของคณุ	ภาพดงักล่าวจะถูกแทรกลงในเอกสาร	
Word	น้ัน
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การคดัลอกไฟล์ไปยงัสมาร์ทโฟนของคณุ

เลอืกไฟล์บนคอมพวิเตอร์และลากไปยงัแผงหน้าปัดหรอืหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมอืน	ระบบจะบนัทกึไฟล์ลงในโฟลเดอร์	เครือ่งมอื → 
ไฟล์ส่วนตวั → ทีจ่ดัเกบ็ภายใน → SideSync

ขณะก�าลงัเขยีนข้อความหรอือเีมลบนหน้าจอเสมอืน	ไฟล์ทีค่ดัลอกจะแนบกบัข้อความหรอือเีมลทีก่�าลงัเขยีน

เม่ือเปิดหน้าจอเสมอืนของสมาร์ทโฟนและหน้าจอจรงิ	คณุจะไม่สามารถแชร์ไฟล์เหล่านัน้ได้

การแชร์คลปิบอร์ด

คณุสามารถคดัลอกและวางข้อความไปมาระหว่างอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มต่ออยู่ได้อย่างสะดวกสบายด้วยคณุสมบตักิารแชร์คลปิบอร์ด	คดัลอก
หรอืตดัข้อความจากหน้าจอเสมอืนและวางบนข้อความนอกหน้าจอเสมอืนหรอืในทางกลบักนั
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การแชร์แป้นพมิพ์และเมาส์ของคอมพวิเตอร์
ใช้หน้าจอของสมาร์ทโฟนเป็นหน้าจอคูแ่ละควบคมุด้วยแป้นพมิพ์และเมาส์ของคอมพวิเตอร์

1 บนแผงหน้าปัด	สมัผสั	เพิม่ → เปิดใช้งานการแชร์แป้นพมิพ์และเมาส์

หากหน้าจอเสมือนเปิดอยู	่หน้าจอนัน้จะหายไปจากหน้าจอคอมพวิเตอร์

2 เลือ่นตวัชีเ้มาส์ไปทีข่อบซ้ายหรอืขวาของหน้าจอคอมพวิเตอร์เพือ่ไปยังหน้าจอของสมาร์ทโฟน

ตวัชีเ้มาส์จะปรากฏอยูบ่นหน้าจอของสมาร์ทโฟน

3 บนสมาร์ทโฟน	ให้ใช้แป้นพมิพ์และเมาส์ของคอมพวิเตอร์เพือ่ด�าเนนิการ	เช่น	การป้อนข้อความ	การท�าส�าเนาและวาง	และการ
เลอืกรายการ

ในการควบคมุคอมพวิเตอร์ด้วยเมาส์อกีครัง้	กลบัไปยงัตวัชีบ้นหน้าจอคอมพวิเตอร์
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เพลง
ฟังเพลงทีเ่รยีงตามหมวดหมูแ่ละเพือ่ก�าหนดการตัง้ค่าการเล่นเพลง

สมัผสั	เพลง	ทีห่น้าจอแอพ

เลือกหมวดหมูแ่ล้วเลอืกเพลงเพือ่เล่น

สมัผสัภาพอลับัม้ทีด้่านล่างสดุของหน้าจอเพือ่เปิดหน้าจอเครือ่งเล่นเพลง

เปล่ียนโหมดเลนซ้ำ

ขามไปยังเพลงถัดไป 
สัมผัสคางไวเพ่ือกรอไปขางหนา

พักและเลนตอ

ต้ังคาไฟลน�้ใหเปนเพลงโปรดของคุณ

เขาถึงทางเลือกเพิ�มเติม

ปรับระดับเสียง

ขามไปยังเพลงกอนหนา 
สัมผัสคางไวเพ่ือกรอกลับขางหลัง

เปดการสุม

เปดเพลยลิสต

เขาถึงคุณภาพเสียงและการต้ังคาเอฟเฟกต

ตวัปรบัคณุภาพเสยีงUHQ

ใช้คณุสมบตั	ิUHQ	(คณุภาพสงูพิเศษ)	Upscaler	เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพเสยีงและให้เสยีงที่ใกล้กบัเสยีงเดมิมากทีส่ดุ

เชือ่มต่อเฮดเซท็เข้ากบัอปุกรณ์	ขณะทีเ่ล่นเพลง	สมัผสั	SOUNDALIVE	และสมัผสัสวิตช์	ตวัปรบัคณุภาพเสยีงUHQ	เพือ่เปิดใช้งาน

•	 คณุภาพเสยีงอาจแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัเฮดเซท็ทีเ่ชือ่มต่อ

•	 หากคณุเชือ่มต่อเฮดเซท็บลทูธูซึง่รองรบัคณุสมบตั	ิUHQ	คณุจะสามารถฟังเพลงได้โดยไม่ต้องใช้สาย
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วดิโีอ
ดวิูดโีอทีจ่ดัเกบ็ในเครือ่งและปรบัการตัง้ค่าการเล่นเพลง

สมัผสั	วดิโีอ	ทีห่น้าจอแอพ

เลือกวดีโีอทีจ่ะเล่น

ล็อกหนาจอการเลน

สลับไปยังเคร่ืองเลนวิดีโอ
แบบปอปอัพ

เล่ือนไปขางหนาหรือถอย
หลังโดยการลากแถบ

ขามไปยังวิดีโอกอนหนา 
สัมผัสคางไวเพ่ือกรอกลับ

ขางหลัง

ขามไปยังวิดีโอถัดไป 
สัมผัสคางไวเพ่ือกรอไปขาง
หนา

เขาถึงทางเลือกเพิ�มเติม

เปล่ียนอัตราสวนหนาจอ

พักและเลนตอ

สรางภาพเคล่ือนไหว GIF

ลากนิว้ของคณุขึน้หรอืลงทีข้่างซ้ายของหน้าจอเล่นเพือ่ปรบัความสว่าง	หรอืลากนิว้มอืของคณุขึน้หรอืลงทีข้่างขวาของหน้าจอเล่นเพ่ือ
ปรบัระดบัเสยีง

เล่นถอยหลังหรอืเล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเรว็	ปัดไปทางซ้ายหรอืขวาบนหน้าจอเล่นเพลง

สมุดภาพ
รวบรวมเน้ือหาจากหลายแหล่งเพือ่สร้างสมดุภาพดจิติอล

แอพน้ีอาจไม่สามารถใช้ได้	ทัง้นีข้ึ้นอยูก่บัภมูภิาคหรอืผูใ้ห้บรกิารของคณุ

การเพิม่เนือ้หาไปยงัสมดุภาพ

ขณะทีด่เูน้ือหา	เช่น	เวบ็เพจ	หรอื	วดิโีอ	ให้สมัผสั	  → แชร์ → สมดุภาพ	เนือ้หาทีเ่ลอืกจะถกูเพิม่ไปยัง	สมดุภาพ

คณุยงัสามารถเกบ็เนือ้หาทีค่ณุต้องการโดยใช้	เขียนบนหน้าจอ	และ	การเลอืกอจัฉรยิะ	ดทูี	่เขยีนบนหน้าจอ	และ	การเลอืกอจัฉรยิะ 
หากต้องการข้อมลูเพิม่เตมิ
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การดเูนือ้หา

1 สมัผสั	เครือ่งมือ → สมดุภาพ	บนหน้าจอแอพ

2 สมัผสั	 	เพือ่เลอืกหมวดหมูแ่ละเลอืกสมดุภาพ

หากมลีงิก์ในเน้ือหาสมดุภาพ	สมัผสัลงิก์เพือ่ไปยงัแหล่งข้อมลู

การแก้ไขสมดุภาพ	สมัผสั	แก้ไข	คณุสามารถแก้ไขชือ่เรือ่ง	ป้ายชือ่	และตวัเลอืกอ่ืนๆ	ของสมดุภาพได้

บนัทกึเสียง

บทน�า
ใช้โหมดบนัทกึทีแ่ตกต่างกนัตามสถานการณ์ทีต่่างกนั	เช่น	การสมัภาษณ์	เครือ่งสามารถแปลงเสยีงของคณุเป็นข้อความและจ�าแนก
ความแตกต่างของแหล่งเสยีงได้

สร้างการบนัทกึเสยีง

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	เครือ่งมอื → บนัทกึเสยีง

2 สมัผสั	 	เพือ่เริม่การบนัทกึ	พดูใส่ไมโครโฟน

สมัผสั	 	เพือ่พกัการบนัทกึ
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ขณะทีก่�าลงัสร้างการบนัทกึเสยีง	ให้สมัผสั	บุค๊มาร์ค	เพือ่แทรกบุค๊มาร์ก

เปล่ียนโหมดการบันทึก

เริ�มตนการบันทึก

3 สมัผสั	 	เพือ่สิน้สดุการบนัทกึ

4 ใส่ชือ่ไฟล์และสมัผสั	บนัทกึ

การเปลีย่นโหมดการบนัทกึ
ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	เครือ่งมอื → บนัทกึเสยีง

เลอืกโหมดทีส่่วนบนของหน้าจอเครือ่งบนัทกึเสยีง

•	 มาตรฐาน:	น่ีเป็นโหมดการบนัทกึปกติ

•	 สมัภาษณ์:	ไมโครโฟนจะมคีวามไวต่อเสยีงจากสองทศิทาง	ในโหมดนี	้ทัง้ปุม่บนและล่างของอุปกรณ์จะเกบ็ปรมิาณเสยีงเท่าๆ	กนั

•	 เสยีงบนัทกึ:	เครือ่งบนัทกึเสยีงของคณุและแปลงเป็นข้อความบนหน้าจอไปพร้อมๆ	กนั	เพือ่ให้ได้ผลลพัธ์ทีด่ทีีส่ดุ	ควรวางเครือ่ง
ให้ใกล้กบัปากและพดูเสยีงดงัชัดเจนในสถานทีเ่งยีบ

หากภาษาระบบเสยีงบนัทกึไม่ตรงกบัภาษาทีค่ณุพดู	เครือ่งจะไม่รบัรูเ้สยีงของคณุ	ก่อนใช้คณุสมบตันิี	้สมัผสัภาษาปัจจบุนั
เพือ่ตัง้ภาษาระบบบนัทกึเสยีง
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ก�าลังเล่นการบนัทกึเสยีงทีไ่ด้เลอืกไว้
เมือ่ตรวจดบูนัทกึการสมัภาษณ์	คณุสามารถปิดเสยีงหรอืยกเลกิการปิดเสยีงจากบางแหล่งทีบ่นัทกึได้

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	เครือ่งมอื → บนัทกึเสยีง

2 สมัผสั	รายการ	และให้เลอืกการบนัทกึเสยีงที่ได้สร้างขึน้ในโหมดการสมัภาษณ์

3 ในการปิดเสยีงจากบางแหล่ง	ให้สมัผสั	 	ไปตามทศิทางทีปิ่ดเสยีง

ไอคอนจะเปลีย่นเป็น	 	และจะปิดเสยีง

แหลงเสียงท่ีปด

แหลงเสียงท่ียกเลิกการปดเสียง

ไฟล์ส่วนตวั
เข้าถงึและจดัการกบัไฟล์ต่างๆ	ทีจ่ดัเกบ็ไว้ในอปุกรณ์หรอืต�าแหน่งอืน่ๆ	เช่น	บรกิารจดัเกบ็บนคลาวด์

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	เครือ่งมอื → ไฟล์ส่วนตวั

ดูไฟล์ทีจ่ดัเกบ็ไว้ในแต่ละการจดัเกบ็ข้อมลู	คณุยงัสามารถดูไฟล์ในเครือ่งหรอืบรกิารพืน้ทีจ่ดัเกบ็คลาวด์ของคณุตามหมวดหมูไ่ด้

เพือ่เพิม่พืน้ทีจ่ดัเกบ็ของเครือ่ง	สมัผสั	  → จดัการการใช้ทีจ่ดัเกบ็ → ล้างตอนนี้

เพือ่ค้นหาไฟล์หรอืโฟลเดอร์	สมัผสั	
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นาฬิกา

บทน�า
ตัง้การเตอืน	ตรวจสอบเวลาปัจจุบนัของหลายเมอืงทัว่โลก	เวลาจดังาน	หรอืตัง้ระยะเวลาเฉพาะ

เตือน
ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	นาฬิกา → เตอืน

การตัง้ค่าการเตอืน

สมัผสั	 	ในรายการการเตอืน	เลอืกเวลาทีจ่ะให้มกีารเตอืนซ�า้	ตัง้ค่าทางเลอืกการเตอืนต่างๆ	จากนัน้สมัผสั	บนัทกึ

ในการเปิดแผงแป้นเพือ่ป้อนเวลาปลกุ	สมัผสั	ช่องอนิพตุเวลา

การเปิดใช้งานหรอืปิดใช้งานการเตอืน	สมัผสัสวิตช์ถดัจากการเตอืนในรายการการเตอืน

การหยดุการเตอืน

สมัผสั	ปฎิเสธ	เพือ่หยุดการเตอืน	หากคณุเปิดใช้ตวัเลอืกข้ามมาก่อน	สมัผสั	ข้าม	เพือ่ปลกุซ�า้หลงัจากระยะเวลาทีก่�าหนด

การลบการเตอืน

สมัผสัค้างไว้ทีป่ลกุ	ท�าเครือ่งหมายทีป่ลกุเพือ่ลบ	และจากนัน้สมัผสั	ลบ
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เวลาโลก
ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	นาฬิกา → เวลาโลก

การสร้างนาฬิกา

สมัผสั	 	เอน็เตอร์ชือ่ของเมอืงหรอืให้เลอืกเมอืงหนึง่จากลกูโลก	และจากนัน้สมัผสั	เพิม่

การลบนาฬิกา

สมัผสัค้างไว้ทีน่าฬิกา	ท�าเครือ่งหมายทีน่าฬิกาเพือ่ลบ	และจากนัน้สมัผสั	ลบ

การจับเวลา

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	นาฬิกา → การจบัเวลา

2 สมัผสั	เริม่	เพือ่จบัเวลากจิกรรม

การบนัทกึเวลาของรอบขณะทีจั่บเวลาเหตกุารณ์	ให้สมัผสั	รอบ

3 สมัผสั	หยดุ	เพือ่หยดุการจบัเวลา

การเริม่ต้นจับเวลาใหม่	ให้สมัผสั	กลบั

การล้างรอบการจบัเวลา	สมัผสั	ตัง้ค่าใหม่

การตัง้เวลา

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	นาฬิกา → การตัง้เวลา

2 ตัง้ระยะเวลา	แล้วสมัผสั	เริม่

ในการเปิดแผงแป้นเพือ่ป้อนระยะเวลา	สมัผสั	ช่องอนิพตุระยะเวลา

3 สมัผสั	ปฎิเสธ	เมือ่ตวัตัง้เวลาเสรจ็สิน้การนบั
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เคร่ืองคดิเลข
ค�านวณแบบง่ายหรอืซบัซ้อน

สมัผสั	เครือ่งคดิเลข	ทีห่น้าจอแอพ

หมุนอปุกรณ์เป็นแนวนอนเพือ่แสดงเครือ่งคดิเลขแบบวทิยาศาสตร์	หากปิดใช้	หมนุอตัโนมตั	ิสมัผสั	 	เพือ่แสดงเครือ่งคดิเลข
วิทยาศาสตร์

การดปูระวัตกิารค�านวณ	สมัผสั	ประวตั	ิการปิดแผงประวติัการค�านวณ	สมัผสั	ปุม่กด

การล้างประวตั	ิสมัผสั	ประวตั ิ→ ลบประวตัิ

แอพGoogle
Google	มแีอพความบนัเทงิ	เครอืข่ายสงัคม	และแอพธรุกจิ	ซึง่คณุสามารถขอเปิดบญัช	ีGoogle	เพือ่เรียกใช้แอพบางรายการได้	
อ้างองิ	แอคเคาท์	เพือ่ดขู้อมลูเพิม่เตมิ

การดขู้อมลูแอพเพิม่เตมิ	เข้าถงึเมนวิูธีใช้ของแอพแต่ละแอพ

บางแอพอาจไม่สามารถใช้ได้	หรอืมข้ีอก�าหนดทีต่่างกนั	ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภมูภิาคหรอืผูใ้ห้บรกิารของคณุ

Chrome

ค้นหาข้อมลูและเรยีกดหูน้าเวบ็

Gmail

ส่งหรอืรบัอเีมลผ่านทางบรกิาร	Google	Mail

แผนที่

หาต�าแหน่งของคณุบนแผนที	่ค้นหาแผนที่โลก	และดขู้อมลูต�าแหน่งของสถานทีต่่างๆรอบๆตวัคณุได้

Playเพลง

ค้นพบ	ฟัง	และแชร์เพลงบนเครือ่งของคณุ	คณุสามารถอัพโหลดคอลเลก็ชัน่เพลงทีจ่ดัเกบ็ไว้ในอปุกรณ์ของคณุไปทีค่ลาวด์แล้วเข้าถงึ
คอลเลก็ชัน่เพลงน้ันในภายหลงัได้
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PlayMovies

ซือ้หรอืเช่าวดิโีอ	เช่นภาพยนตร์และรายการทวี	ีจาก	Playสโตร์

ไดรฟ์

จดัเกบ็ข้อมลูของคณุในคลาวด์	เข้าถงึจากทกุที	่และแชร์ให้กบัผูอ่ื้น

YouTube

รบัชมหรอืสร้างวดิโีอและแชร์ให้กบัผูอ้ืน่

รปูภาพ

ค้นหา	จดัการ	และแก้ไขภาพถ่ายและวดิโีอของคณุจากแหล่งต่าง	ๆ	ในทีแ่ห่งเดยีว

แฮงเอาท์

ส่งข้อความ	ภาพ	และสญัรปูอารมณ์ให้เพือ่นของคณุและสนทนาทางวดิโีอกบัพวกเขา

Google

ค้นหารายการต่างๆ	ในอนิเทอร์เนต็หรอืเครือ่งของคณุอย่างรวดเรว็

ค้นหาด้วยเสยีง

ค้นหารายการต่างๆ	อย่างรวดเรว็โดยการพดูค�าส�าคญัหรอืวลี
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การตัง้ค่า

บทน�า
ปรบัการตัง้ค่าฟังก์ชนัและแอพ	คณุสามารถใช้งานเครือ่งของคณุให้มคีวามเป็นส่วนตวัมากขึน้โดยการก�าหนดตวัเลอืกการตัง้ค่าต่างๆ

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า

การค้นหาการตัง้ค่าโดยการใส่ค�าส�าคญั	สมัผสั	

การเชือ่มต่อ

Wi-Fi
เปิดใช้งานคณุสมบตั	ิWi-Fi	เพือ่เช่ือมต่อกบัเครอืข่าย	Wi-Fi	และเข้าถงึอนิเทอร์เน็ตหรอือปุกรณ์เครอืข่ายอ่ืนๆ

•	 อปุกรณ์นี้ใช้คลืน่ความถีแ่บบนนัฮาร์โมไนซ์	และเหมาะส�าหรบัน�าไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทัง้หมด	สามารถใช้งาน	
WLAN	ในยโุรปโดยไม่มข้ีอจ�ากดัเรือ่งการใช้งานในอาคาร	แต่ไม่สามารถน�าไปใช้กลางแจ้ง

•	 ปิดใช้งาน	Wi-Fi	เพือ่ประหยดัแบตเตอรีเ่มือ่ไม่ได้ใช้งาน

การเชือ่มต่อกบัเครอืข่ายWi-Fi

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	การเชือ่มต่อ → Wi-Fi	และจากนัน้สมัผสัสวติซ์เพือ่เปิดใช้งาน

2 เลอืกเครอืข่ายจากรายการเครอืข่าย	Wi-Fi

เครอืข่ายทีต้่องการรหสัผ่านจะปรากฏโดยมไีอคอนแม่กญุแจ
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3 สมัผสั	เชือ่มต่อ

•	 เม่ือเชือ่มต่อเครือ่งกบัเครอืข่าย	Wi-Fi	แล้ว	เครือ่งจะเช่ือมต่อซ�า้กบัเครอืข่ายเดมิในครัง้ต่อๆ	ไปทีใ่ช้งานได้	โดยไม่ขอ
รหสัผ่านอกี	การป้องกนัไม่ให้เครือ่งเช่ือมต่อกบัเครอืข่ายโดยอตัโนมตั	ิให้เลอืกจากรายการเครอืข่าย	แล้วสมัผสั	ลมื

•	 หากคณุไม่สามารถเช่ือมต่อกบัเครอืข่าย	Wi-Fi	ได้	ให้เปิดคณุสมบติั	Wi-Fi	หรอืเราท์เตอร์ไร้สายของเคร่ืองใหม่อกีครัง้

WI-FIDIRECT

Wi-Fi	Direct	ใช้เชือ่มต่อเครือ่งผ่านเครอืข่าย	Wi-Fi	โดยไม่ต้องใช้จดุเชือ่มต่อ

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	การเชือ่มต่อ → Wi-Fi	และจากนัน้สมัผสัสวติซ์เพือ่เปิดใช้งาน

2 สมัผสั	WI-FIDIRECT

จะปรากฏรายชือ่ของเครือ่งทีค้่นพบ

ถ้าเครือ่งทีค่ณุต้องการเชือ่มต่อไม่อยู่ในรายช่ือ	ให้ขอให้เครือ่งน้ันเปิดคณุสมบตั	ิWi-Fi	Direct

3 เลอืกเครือ่งทีจ่ะเช่ือมต่อ

อปุกรณ์จะถกูเชือ่มต่อเมือ่อกีเครือ่งหนึง่ยอมรบัการร้องขอการเชือ่มต่อ	Wi-Fi	Direct

การส่งและการรบัข้อมลู

คณุสามารถแชร์ข้อมลู	เช่น	รายช่ือผูต้ดิต่อ	หรอืไฟล์มเีดยีกบัอปุกรณ์อืน่ๆ	ได้	การด�าเนนิการต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่างการส่งรปูภาพไปยงั
เคร่ืองอืน่

1 สมัผสั	แกลเลอรี	่ทีห่น้าจอแอพ

2 เลอืกรปูภาพ
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3 แตะ	แชร์ → Wi-FiDirect	แล้วเลอืกอปุกรณ์ทีจ่ะถ่ายโอนรปูภาพไป

4 ยอมรบัการร้องขอการเชือ่มต่อ	Wi-Fi	Direct	ทีเ่คร่ืองอ่ืน

หากเครือ่งดงักล่าวเชือ่มต่ออยูแ่ล้ว	รปูภาพจะถกูส่งไปยงัอีกเครือ่งหนึง่โดยไม่ต้องมขีัน้ตอนขอการเชือ่มต่ออกี

การส้ินสุดการเชือ่มต่อกบัอปุกรณ์

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	การเชือ่มต่อ → Wi-Fi

2 สมัผสั	WI-FIDIRECT

เครือ่งจะแสดงรายช่ืออปุกรณ์ทีเ่ชือ่มต่อกนั

3 สมัผสัชือ่เครือ่งเพือ่ยกเลกิการเชือ่มต่ออปุกรณ์

บลทูธู
ใช้งานบลทูธูเพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูหรอืไฟล์มเีดยีกบัเครือ่งอ่ืนๆ	ทีเ่ปิดใช้บลทูธู

•	 ซมัซงุไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหาย	การดกัจบั	หรอืการใช้ในทางทีผ่ดิของข้อมลูทีส่่งหรอืได้รบัผ่านบลทูธู

•	 หมัน่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณุแบ่งปันและรบัข้อมลูด้วยอปุกรณ์ทีเ่ชือ่ถอืได้และมกีารรกัษาความปลอดภยัอย่างเหมาะสม	
หากมีสิง่กีดขวางระหว่างอปุกรณ์	จะท�าให้ระยะการส่งข้อมลูส้ันลง

•	 อปุกรณ์บางชนดิ	โดยเฉพาะอปุกรณ์ที่ไม่ได้รบัการทดสอบหรอืผ่านการอนมุตัจิาก	Bluetooth	SIG	อาจใช้กบัเครือ่งของ
คณุไม่ได้

•	 ห้ามใช้คณุสมบตับิลทูธูเพือ่วตัถปุระสงค์ทีผ่ดิกฎหมาย	(เช่น	การคดัลอกไฟล์ละเมิดลขิสทิธิ	์หรอืดกัฟังการสือ่สารโดย
ผดิกฎหมายเพือ่วตัถปุระสงค์ทางการค้า)

ซมัซงุไม่รบัผดิชอบต่อผลจากการใช้งานทีผ่ดิกฎหมายของคณุสมบตับิลทูธู
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การจบัคูก่บัอปุกรณ์บลทูธูอืน่

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	การเชือ่มต่อ → บลทูธู	จากนัน้สมัผสัสวติช์เพือ่เปิดใช้งาน

จะปรากฏรายชือ่ของเครือ่งทีค้่นพบ

2 เลอืกเครือ่งทีจ่ะจบัคูก่นั

ถ้าเครือ่งทีค่ณุต้องการจับคูไ่ม่อยู่ในรายชือ่	ให้ขอให้เครือ่งน้ันเปิดตวัเลอืกการมองเหน็ได้	โปรดอ้างองิคูมื่อการใช้งานเครือ่งอืน่

เครือ่งของคณุจะมองเหน็ได้จากเครือ่งอืน่ๆ	ขณะทีห่น้าจอการตัง้ค่าบลทูธูเปิดอยู่

3 ยอมรบัการเชือ่มต่อบลทูธูทีเ่ครือ่งของคณุเพือ่ยนืยนั

อปุกรณ์จะถกูเชือ่มต่อเมือ่อกีเครือ่งหนึง่ยอมรบัการร้องขอการเชือ่มต่อบลทูธู

การส่งและการรบัข้อมลู

แอพจ�านวนมากรองรบัการถ่ายโอนข้อมลูผ่านบลทูธู	คณุสามารถแบ่งปันข้อมลู	เช่น	รายชือ่ผูต้ดิต่อ	หรอืไฟล์มเีดยีกบัอปุกรณ์บลทูธู
เคร่ืองอืน่ได้	การด�าเนนิการต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่างการส่งรปูภาพไปยังเครือ่งอ่ืน

1 สมัผสั	แกลเลอรี	่ทีห่น้าจอแอพ

2 เลอืกรปูภาพ

3 สมัผสั	แชร์ → บลทูธู	จากนัน้เลอืกเครือ่งทีย้่ายรปูภาพไป

ถ้าเครือ่งของคณุมกีารจบัคูก่บัอกีเครือ่งหนึง่มาแล้วก่อนหน้านี	้ให้สมัผสัชือ่เครือ่งโดยไม่ต้องใส่รหสัยนืยันทีส่ร้างโดยอัตโนมตัิ

ถ้าเครือ่งทีค่ณุต้องการจบัคูไ่ม่อยู่ในรายช่ือ	ให้ขอให้เครือ่งนัน้เปิดตวัเลอืกการมองเหน็ได้

4 ยอมรบัการร้องขอการเชือ่มต่อบลทูธูทีเ่ครือ่งอืน่
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การยกเลกิการจบัคูอ่ปุกรณ์บลทูธู

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	การเชือ่มต่อ → บลทูธู

เครือ่งจะแสดงรายชือ่อปุกรณ์ทีจ่บัคูก่นั

2 สมัผสั	 	ทีด้่านข้างช่ือเครือ่งเพือ่ยกเลกิการจบัคู่

3 สมัผสั	เลกิจบัคู่

การแสดงโทรศพัท์
อนญุาตให้เครือ่งอืน่ๆค้นพบเครือ่งของคณุเพือ่แชร์เนือ้หากบัคณุ	เมือ่มกีารเปิดใช้งานคณุสมบตันิี	้จะสามารถมองเหน็เครือ่งของคณุได้
ในเครือ่งอืน่ๆเมือ่พวกเขาค้นหาเครือ่งต่างๆที่ใช้งานได้โดยการใช้การถ่ายโอนไฟล์ไปยังตวัเลอืกของเครือ่ง

ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	การเชือ่มต่อ	และสมัผสัสวติช์	การแสดงโทรศพัท์	เพือ่เปิดใช้งาน

การใช้ข้อมลู
ตดิตามบนัทกึการใช้งานข้อมลูของคณุ	และก�าหนดการตัง้ค่าส�าหรบัขดีจ�ากดั

ทีห่น้าจอการต้ังค่า	สมัผสั	การเชือ่มต่อ → การใช้ข้อมลู

•	 ประหยดัข้อมูล:	ป้องกนัแอพทีท่�างานเบือ้งหลงัไม่ให้สามารถใช้งานการเชือ่มต่อข้อมลูมอืถอืได้

•	 ข้อมูลมอืถอื:	ตัง้ค่าอปุกรณ์ให้ใช้งานการเช่ือมต่อข้อมลูบนเครอืข่ายมอืถอืใดๆ

•	 การใช้ข้อมูลมอืถอื:	ตรวจสอบข้อมลูการใช้งานมอืถอืของคณุ

•	 รอบการช�าระเงนิ:	ตัง้ค่าขดีจ�ากดัส�าหรบัการใช้งานข้อมลูมอืถอื

•	 การใช้งานข้อมลูWi-Fi:	ตรวจสอบข้อมลู	Wi-Fi	ของคณุ

•	 จ�ากดัเครอืข่าย:	เลอืกเครอืข่าย	Wi-Fi	เพือ่ป้องกันไม่ให้แอพทีท่�างานอยู่เบือ้งหลงัน�าไปใช้

เพือ่เปลีย่นวนัทีร่เีซต็ประจ�าเดอืนส�าหรบัช่วงสงัเกตการณ์	สมัผสั	รอบการช�าระเงนิ → รอบการช�าระเงนิ
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การจ�ากดัการใช้งานข้อมลู

ตัง้ค่าอปุกรณ์ให้ปิดใช้งานการเชือ่มต่อข้อมลูมอืถอืโดยอตัโนมตั	ิเมือ่ปรมิาณข้อมลูมอืถอืทีค่ณุใชถังึขดีจ�ากดัทีค่ณุก�าหนดไว้

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	การเชือ่มต่อ → การใช้ข้อมลู → รอบการช�าระเงนิ	และจากนัน้สมัผสัสวติช์	ใช้การจ�ากดัการใช้
ข้อมลู	เพือ่เปิดใช้งาน

2 สมัผสั	จ�ากดัการใช้ข้อมลู	เอน็เตอร์ขีดจ�ากดั	และจากนัน้สมัผสั	ก�าหนด

3 สมัผสั	ค�าเตอืนการใช้ข้อมลู	เอน็เตอร์ระดบัการแจ้งการใช้งานข้อมลู	และจากนัน้สมัผสั	ก�าหนด

เคร่ืองจะเตอืนคณุเมือ่ถงึระดบัการเตอืน

โหมดการบนิ
การปิดใช้งานฟังก์ชนัการใช้งานแบบไร้สายในเครือ่งของคณุ	คณุสามารถใช้บรกิารที่ไม่เชือ่มต่อกบัเครอืข่ายได้เท่านัน้

ทีห่น้าจอการต้ังค่า	สมัผสั	การเชือ่มต่อ	และสมัผสัสวติช์	โหมดการบนิ	เพือ่เปิดใช้งาน

ห้ปิดอปุกรณ์ระหว่างการน�าเครือ่งข้ึนและลง	หลงัจากน�าเครือ่งขึน้	คณุสามารถใช้งานอปุกรณ์ในโหมดการบนิหากได้รบัการ
อนุญาตโดยบคุลากรบนเครือ่งบนิ

NFCและการช�าระเงนิ
อปุกรณ์ของคณุสามารถให้คณุอ่านแทก็การสือ่สารผ่านสนามระยะใกล้	(NFC)	ทีมี่ข้อมลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์	นอกจากนีค้ณุยังสามารถใช้
งานคณุสมบตันิีเ้พือ่ท�าการจ่ายเงนิและซ้ือตัว๋เพือ่การเดนิทางหรอืเหตกุารณ์ต่างๆ	หลงัจากดาวน์โหลดแอพทีจ่�าเป็นแล้ว

เครือ่งน้ีมีเสาอากาศ	NFC	ในตวั	หยบิจับเคร่ืองด้วยความระมดัระวงัเพือ่ไม่ให้เสาอากาศ	NFC	เสยีหาย

การใช้งานคณุสมบตัิNFC

ใช้งานคณุสมบตั	ิNFC	เพือ่ส่งรูปภาพหรอืรายช่ือผูต้ดิต่อไปยังเครือ่งอ่ืน	และอ่านข้อมลูผลติภัณฑ์จากแทก็	NFC

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	การเชือ่มต่อ	และสมัผสัสวติช์	NFCและการช�าระเงนิ	เพือ่เปิดใช้งาน
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2 วางบรเิวณเสาอากาศ	NFC	ทีด้่านหลังเครือ่งของคณุใกล้แทก็	NFC

ข้อมลูจากแท็กจะปรากฏข้ึน

ตรวจสอบว่าหน้าจอของเครือ่งได้รบัการปลดลอ็กแล้ว	มฉิะนัน้เครือ่งจะไม่อ่านแทก็	NFC	และไม่ได้รบัข้อมลู

การช�าระเงนิผ่านคณุสมบตัิNFC

ก่อนทีค่ณุจะใช้งานคณุสมบตั	ิNFC	เพือ่ช�าระเงนิ	คณุจะต้องลงทะเบยีนบรกิารช�าระเงนิทางมอืถือก่อน	การลงทะเบยีนหรอืรบัข้อมลู
เพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารนี	้ให้ตดิต่อผูใ้ห้บริการของคณุ

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	การเชือ่มต่อ	และสมัผสัสวติช์	NFCและการช�าระเงนิ	เพือ่เปิดใช้งาน

2 สมัผสับรเิวณเสาอากาศ	NFC	ทีด้่านหลังเครือ่งของคณุกบัเครือ่งอ่านการ์ด	NFC

เพือ่ตัง้ค่าแอพการช�าระเงนิเริม่ต้น	เปิดหน้าจอการตัง้ค่าและสมัผสั	การเชือ่มต่อ → NFCและการช�าระเงนิ → TAPANDPAY 
→ การช�าระ	และจากนัน้ให้เลอืกแอพ

บรกิารช�าระเงนิอาจไม่รวมแอพช�าระเงนิทัง้หมดทีม่อียู่
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การส่งข้อมลู

อนญุาตให้แลกเปลีย่นข้อมลูเมือ่เสาอากาศ	NFC	ของเครือ่งสัมผสักบัเสาอากาศ	NFC	ของเครือ่งอืน่

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	การเชือ่มต่อ → NFCและการช�าระเงนิ	และสมัผสัสวิตซ์เพือ่เปิดใช้งาน

2 สมัผสัสวติซ์	AndroidBeam	เพือ่เปิดใช้งาน

3 เลอืกรายการแล้วแตะเสาอากาศ	NFC	ของเครือ่งอ่ืนเข้ากบัเสาอากาศ	NFC	ของเครือ่งของคุณ

4 เม่ือ	แตะเพือ่บมี	ปรากฏบนหน้าจอ	สมัผสัหน้าจอของเครือ่งของคณุเพือ่ส่งรายการ

หากทัง้สองเครือ่งพยายามส่งข้อมลูพร้อมกนั	การถ่ายโอนไฟล์อาจล้มเหลว
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ฮอตสปอตมือถอืและการแชร์อนิเตอร์เนต็
ใช้เครือ่งเป็นฮอตสปอตมอืถอืเพือ่แบ่งปันการเช่ือมต่อข้อมลูมอืถอืของเครือ่งให้กบัเครือ่งอ่ืนๆเมือ่ไม่มกีารเชือ่มต่อเครอืข่ายได้	การ
เชือ่มต่อสามารถท�าได้ผ่าน	Wi-Fi	USB	หรอืบลทููธ

ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	การเช่ือมต่อ → ฮอตสปอตมอืถอืและการแชร์อนิเตอร์เนต็

คณุอาจต้องเสยีค่าบรกิารเพิม่เตมิเมือ่ใช้คณุสมบตันิี้

•	 ฮอตสปอตมือถอื:	ใช้งานฮอตสปอตมอืถอืเพือ่แบ่งปันการเชือ่มต่อเครอืข่ายมอืถอืของเครือ่งให้กบัคอมพวิเตอร์หรอือปุกรณ์อืน่

•	 การเชือ่มโยงเครอืข่ายด้วยบลทูธู:	ใช้การเช่ือมโยงเครอืข่ายด้วยบลทูธูเพือ่แบ่งปันการเชือ่มต่อข้อมลูมอืถอืให้กบัคอมพวิเตอร์หรอื
อปุกรณ์อืน่ผ่านบลทูธู

•	 การเชือ่มโยงเครอืข่ายด้วยUSB:	ใช้การเช่ือมโยงเครอืข่ายด้วย	USB	เพือ่แบ่งปันการเชือ่มต่อข้อมลูมอืถอืให้กบัคอมพวิเตอร์
ผ่านสาย	USB	เมือ่เช่ือมต่อกบัคอมพวิเตอร์	เครือ่งจะถกูใช้เป็นโมเดม็ส�าหรบัคอมพวิเตอร์

การใช้งานฮอตสปอตมอืถอื

ใช้เครือ่งของคณุเป็นฮอตสปอตมอืถอืเพือ่แบ่งปันการเช่ือมต่อข้อมลูมอืถอืของเครือ่งให้กบัอุปกรณ์อืน่

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	การเชือ่มต่อ → ฮอตสปอตมอืถอืและการแชร์อนิเตอร์เนต็ → ฮอตสปอตมอืถอื

2 สมัผสัสวติช์เพือ่เปิดใช้งาน

ไอคอน	 	จะปรากฏบนแถบสถานะ	เครือ่งอืน่จะสามารถค้นพบเครือ่งของคณุในรายชือ่เครอืข่าย	Wi-Fi

เพือ่ตัง้ค่ารหสัผ่านส�าหรบัฮอตสปอตมอืถอื	สมัผสั	  → ก�าหนดค่าฮอตสปอตมอืถอื	และให้เลอืกระดบัการรกัษาความ
ปลอดภัย	จากนัน้ใส่รหสัผ่านและสมัผสั	บนัทกึ

3 ทีห่น้าจอของเครือ่ง	ค้นหาและเลอืกเครือ่งของคณุจากรายชือ่เครอืข่าย	Wi-Fi

4 ทีเ่ครือ่งทีเ่ชือ่มต่ออยู	่ใช้การเช่ือมต่อข้อมลูมอืถอืของเครือ่งเพือ่เข้าถงึอินเทอร์เนต็
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เครอืข่ายมอืถอื
ก�าหนดการตัง้ค่าเครอืข่ายมอืถอืของคณุ

ทีห่น้าจอการต้ังค่า	สมัผสั	การเชือ่มต่อ → เครอืข่ายมอืถอื

•	 โรมม่ิงข้อมลู:	ตัง้ค่าอปุกรณ์ให้ใช้งานการเช่ือมต่อข้อมลูระหว่างทีค่ณุโรมมิง่

•	 โหมดเครอืข่าย	(รุน่	SIM	เดยีว):	เลอืกชนดิเครือข่าย

โหมดเครอืข่ายSIM1 / โหมดเครอืข่ายSIM2	(รุน่สอง	SIM):	เลอืกชนดิเครอืข่าย

•	 ชือ่แอคเซสพอยท์:	ตัง้ค่าช่ือแอคเซสพอยท์	(APN)

•	 ผู้ให้บรกิารเครอืข่าย:	ค้นหาเครอืข่ายทีม่อียู	่และบนัทกึเครอืข่ายด้วยตนเอง

ตัวจดัการSIMการ์ด(รุน่สองSIM)
เปิดใช้งาน	SIM	หรอื	USIM	การ์ดของคณุและก�าหนดค่า	SIM	การ์ด	โปรดดทูี	่การใช้งาน	SIM	การ์ดหรอื	USIM	การ์ดคู	่(รุน่สอง	SIM) 
ส�าหรบัข้อมูลเพิม่เตมิ

ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	การเชือ่มต่อ → ตวัจดัการSIMการ์ด

•	 การโทร:	เลอืก	SIM	หรอื	USIM	การ์ดส�าหรบัการโทรศัพท์

•	 ข้อความปกต:ิ	เลอืก	SIM	หรอื	USIM	ส�าหรบัการส่งข้อความ

•	 ข้อมูลมอืถอื:	เลอืก	SIM	หรอื	USIM	การ์ดทีจ่ะใช้บรกิารข้อมลู

•	 การโทรกลบัแบบปรบั:	ตัง้ค่าเครือ่งให้แสดงหน้าต่างป๊อปอัพการเลอืก	SIM	หรอื	USIM	การ์ดเมือ่โทรกลบัหรอืโทรจากข้อความ	
หน้าต่างป๊อปอพัจะปรากฏเฉพาะในกรณท่ีีใช้	การ์ด	SIM	หรอื	USIM	ส�าหรบัสายเข้าก่อนหน้าหรอืข้อความทีแ่ตกต่างจากการ์ด	
SIM	หรอื	USIM	ทีต้่องการของคณุ

•	 ใช้SIMคูเ่สมอ:	ตัง้ค่าเครือ่งให้เปิดรบัสายเรยีกเข้าจาก	SIM	หรอื	USIM	การ์ดอีกการ์ดหนึง่ในระหว่างใช้สาย

เม่ือเปิดใช้งานคณุสมบตันิี	้คณุอาจประสบกบัค่าโทรศพัท์เพิม่เตมิ	ทัง้นีข้ึน้กบัภมูภิาคหรอืผูใ้ห้บรกิารท่านัน้
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ต�าแหน่ง
เปลีย่นการตัง้ค่าการอนญุาตข้อมลูต�าแหน่ง

ทีห่น้าจอการต้ังค่า	สมัผสั	การเชือ่มต่อ → ต�าแหน่ง

•	 วธิกีารระบตุ�าแหน่ง:	ให้เลอืกวธิกีารทีจ่ะใช้งานเพือ่การก�าหนดต�าแหน่งเครือ่งของคณุ

•	 ปรบัปรงุความเทีย่งตรง:	ตัง้ค่าเครือ่งเพือ่ใช้งาน	Wi-Fi	หรอืคณุสมบตับิลทูธูเพือ่เพิม่ความถกูต้องของข้อมลูต�าแหน่ง	แม้ในขณะ
ทีคุ่ณสมบตัดิงักล่าวปิดการใช้งาน

•	 ค�าขอต�าแหน่งล่าสดุ:	ดวู่ามแีอพใดบ้างทีร้่องขอข้อมลูต�าแหน่งทีต่ัง้ปัจจบุนัของคณุ	และอตัราการใช้งานแบตเตอรีข่องแอพเหล่า
นัน้

•	 บรกิารระบุต�าแหน่ง:	ดบูรกิารต�าแหน่งทีต่ัง้ทีเ่ครือ่งของคณุใช้งาน

การตัง้ค่าการเชือ่มต่อเพิม่เตมิ
ก�าหนดการตัง้ค่าเพือ่ควบคมุคณุสมบตัอิืน่ๆ

ทีห่น้าจอการต้ังค่า	สมัผสั	การเชือ่มต่อ → การตัง้ค่าการเชือ่มต่อเพิม่เตมิ

•	 การค้นหาอปุกรณ์ใกล้เคยีง:	ตัง้ค่าอปุกรณ์เพือ่สแกนหาอุปกรณ์ทีอ่ยู่บรเิวณใกล้เคยีงเพือ่ท�าการเชือ่มต่อ

•	 พมิพ์:	ก�าหนดค่าส่วนเสรมิส�าหรบัเครือ่งพมิพ์ทีต่ดิตัง้ไว้ในเครือ่ง	คณุสามารถค้นหาเครือ่งพมิพ์ทีม่อียู่	หรอืเพิม่เครือ่งพมิพ์เอง
เพือ่พมิพ์ไฟล์	โปรดดทูี	่พมิพ์	ส�าหรบัข้อมลูเพิม่เตมิ

•	 MirrorLink:	ใช้คณุสมบตั	ิMirrorLink	เพือ่ควบคมุแอพ	MirrorLink	ของเครือ่งของคุณบนหน้าจอเฮดยนูติของรถ	อ้างองิ	
MirrorLink	เพือ่ดูข้อมลูเพิม่เตมิ

•	 ดาวน์โหลดบสูเตอร์:	ตัง้ค่าเครือ่งเพือ่ดาวน์โหลดไฟล์ที่ใหญ่กว่า	30	MB	ให้เรว็ขึน้ผ่านทาง	Wi-Fi	และเครอืข่ายมอืถือพร้อมกนั	
อ้างองิ	ดาวน์โหลด	บสูเตอร์	เพือ่ดขู้อมลูเพิม่เตมิ

•	 VPN:	ตัง้ค่าและเช่ือมต่อกบัเครอืข่ายส่วนตวั	(VPNs)

พมิพ์

ก�าหนดค่าส่วนเสรมิส�าหรบัเครือ่งพมิพ์ทีต่ดิตัง้ไว้ในเครือ่ง	คณุสามารถเชือ่มต่อเครือ่งเข้ากบัเครือ่งพมิพ์ผ่านทาง	Wi-Fi	หรอื	Wi-Fi 
Direct	แล้วพมิพ์รปูภาพหรอืเอกสาร

เครือ่งพมิพ์บางเครือ่งอาจเข้ากนัไม่ได้กบัเครือ่งนี้
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การเพิม่ปล๊ักอนิเครือ่งพมิพ์

เพิม่ปลัก๊อนิเครือ่งพมิพ์ส�าหรบัเครือ่งพมิพ์ทีค่ณุต้องการเชือ่มต่อเข้ากบัเครือ่ง

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	การเชือ่มต่อ → การตัง้ค่าการเชือ่มต่อเพิม่เตมิ → พมิพ์ → ดาวน์โหลดปลัก๊อนิ

2 ค้นหาปลัก๊อนิเครือ่งพมิพ์ใน	Playสโตร์

3 เลอืกปลัก๊อนิเครือ่งพมิพ์แล้วตดิตัง้

4 เลอืกปลัก๊อนิเครือ่งพมิพ์	จากนัน้สมัผสัสวติช์เพือ่เปิดใช้

เครือ่งจะค้นหาเครือ่งพมิพ์ทีเ่ช่ือมต่อเข้ากบัเครอืข่าย	Wi-Fi	เดยีวกนักบัเครือ่งของคณุ

5 ให้เลอืกเครือ่งพมิพ์ทีจ่ะเพิม่

เพือ่เพิม่เครือ่งพมิพ์ด้วยตนเอง	สมัผสั	  → เพิม่เครือ่งพมิพ์

การพมิพ์เนือ้หา

ขณะทีก่�าลงัดเูนือ้หา	เช่น	รปูภาพหรอืเอกสาร	เข้าถงึรายการทางเลอืก	สมัผสั	พมิพ์ →  → เครือ่งพมิพ์ทัง้หมด	และจากนัน้
เลอืกเครือ่งพมิพ์

วธิกีารพมิพ์อาจแตกต่างกนัไป	ทัง้นีข้ึ้นอยูก่บัชนดิของเนือ้หา

MirrorLink

เชือ่มต่ออปุกรณ์กบัรถเพือ่ควบคมุแอพ	MirrorLink	ของเครือ่งบนหน้าจอส่วนหน้าของรถยนต์

ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	การเชือ่มต่อ → การตัง้ค่าการเชือ่มต่อเพิม่เตมิ → MirrorLink

เครือ่งของคณุใช้ได้กบัรถยนต์ทีร่องรบั	MirrorLink	เวอร์ชัน่	1.1	หรอืสงูกว่า
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เชือ่มต่อเครือ่งของคุณเข้ากบัรถยนต์ผ่านทางMirrorLink

เมือ่ใช้คณุสมบตัน้ีิเป็นครัง้แรก	ให้เช่ือมต่อเครือ่งเข้ากบัเครอืข่าย	Wi-Fi	หรอืมอืถือ

1 จบัคูเ่ครือ่งของคณุกบัรถยนต์ผ่านบลทูธู

อ้างองิ	การจบัคู่กบัอปุกรณ์บลทูธูอืน่	เพือ่ดูข้อมลูเพ่ิมเตมิ

2 เชือ่มต่อเครือ่งของคณุไปยงัรถยนต์โดยใช้สาย	USB

เมือ่ท�าการเชือ่มต่อเรยีบร้อยแล้ว	ให้เข้าถงึแอพ	MirrorLink	ของเครือ่งบนหน้าจอส่วนหน้า

การส้ินสุดการเชือ่มต่อMirrorLink

ถอดสาย	USB	จากเครือ่งของคณุและรถยนต์

ดาวน์โหลดบสูเตอร์

ตัง้ค่าเครือ่งเพือ่ดาวน์โหลดไฟล์ที่ใหญ่กว่า	30	MB	ให้เรว็ขึน้ผ่านทาง	Wi-Fi	และเครอืข่ายมอืถอืพร้อมกนั	สญัญาณ	Wi-Fi	ทีแ่รงกว่าจะ
ท�าให้ได้ความเร็วการดาวน์โหลดทีเ่รว็ขึน้

ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	การเชือ่มต่อ → การตัง้ค่าการเชือ่มต่อเพิม่เตมิ → ดาวน์โหลดบสูเตอร์

•	 คณุสมบตันิีอ้าจไม่รองรบัในอปุกรณ์บางเครือ่ง

•	 คณุอาจถกูเรยีกเกบ็ค่าบรกิารเพิม่เตมิเมือ่ดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทางเครอืข่ายมอืถอื

•	 เม่ือคณุดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่	เครือ่งอาจมอีณุหภมูสิงู	ถ้าเครือ่งมอีณุหภมูสิงูกว่าค่าอุณหภมูทิีก่�าหนด	คณุสมบตันิี้
จะปิดการท�างาน

•	 ถ้าสญัญาณเครอืข่ายไม่เสถยีร	ความเรว็และประสทิธภิาพของคณุสมบตันิีอ้าจได้รบัผลกระทบ

•	 ถ้าการเช่ือมต่อเครอืข่าย	Wi-Fi	และเครอืข่ายมอืถอืมคีวามเรว็การรบัส่งข้อมลูแตกต่างกนัอย่างมาก	เครือ่งอาจใช้เฉพาะ
การเชือ่มต่อทีเ่รว็ทีส่ดุ

•	 คณุสมบตันิีร้องรบั	Hypertext	Transmission	Protocol	(HTTP)	1.1	และ	Hypertext	Transmission	Protocol	Secure	
(HTTPS)	คณุสมบติันี้ไม่สามารถใช้งานกบัโพรโทคอลอืน่	เช่น	FTP
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เสยีงและการสัน่
เปลีย่นแปลงการตัง้ค่าส�าหรบัเสยีงต่างๆ	ในเครือ่ง

ทีห่น้าจอการต้ังค่า	สมัผสั	เสยีงและการสัน่

•	 โหมดเสยีง:	ตัง้ค่าให้เครือ่งใช้งานโหมดเสยีงหรอืโหมดเงยีบ

•	 สัน่เมือ่เรยีกเข้า:	ตัง้ค่าให้อปุกรณ์สัน่และเล่นเสยีงเรยีกเข้าส�าหรบัสายเข้า

•	 ระดบัเสยีง:	ปรบัระดบัเสยีงส�าหรบัเสยีงเรยีกเข้า	เพลงและวดีโีอ	เสยีงของระบบ	และการแจ้งเตอืน

•	 ระดบัการสัน่:	ปรบัค่าความแรงของการแจ้งเตอืนด้วยการสัน่

•	 เสยีงเรยีกเข้า	(รุน่	SIM	เดยีว):	เปลีย่นเสยีงเรยีกส�าหรบัการโทร

เสียงเรยีกเข้า	(รุน่สอง	SIM):	เปลีย่นเสียงเรยีกเข้าส�าหรบัการโทรหรอืการแจ้งเตอืน

•	 รปูแบบระบบสัน่:	เลอืกรปูแบบของการสัน่

•	 เสยีงการแจ้งเตอืน:	เปลีย่นการตัง้ค่าเสยีงการแจ้งเตอืนส�าหรบัแต่ละแอพ

•	 ห้ามรบกวน:	ตัง้ค่าเครือ่งเพือ่ปิดเสยีงสายเรยีกเข้า	เสยีงแจ้งเตอืน	และมเีดยี	ยกเว้นรายการทีอ่นญุาต

•	 เสยีงสมัผสั:	ตัง้ค่าให้เครือ่งส่งเสยีงเมือ่คณุเลอืกแอพหรอืทางเลอืกบนหน้าจอสมัผสั

•	 เสยีงลอ็กหน้าจอ:	ตัง้ค่าให้อปุกรณ์ส่งเสยีงเมือ่คณุลอ็กหรอืปลดลอ็กหน้าจอสมัผสั

•	 เสยีงการชาร์จ:	ตัง้ค่าเครือ่งให้ส่งเสยีงเมือ่เช่ือมต่อกบัทีช่าร์จ

•	 การตอบสนองด้วยการสัน่:	การตอบสนองด้วยการสัน่:	ตัง้ค่าเครือ่งให้สัน่เมือ่คณุสมัผสั	 	หรอื	 	และส�าหรบัการกระท�า
อืน่ๆ	เช่นการสมัผสัและกดรายการค้างไว้

•	 เสยีงปุม่กดโทรออก:	ตัง้ค่าให้อปุกรณ์ส่งเสยีงเมือ่คณุสมัผสัปุม่กด

•	 เสยีงแป้นพมิพ์:	ตัง้ค่าให้เครือ่งส่งเสยีงเมือ่สมัผสัปุม่ใดๆ

•	 การสัน่ของแป้นพมิพ์:	ตัง้ค่าเครือ่งให้สัน่เมือ่สมัผสัปุม่ใดๆ

•	 คณุภาพและเอฟเฟ็กต์เสยีง:	ก�าหนดการตัง้ค่าเสยีงเพิม่เตมิ
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การแจ้งเตอืน
เปลีย่นการตัง้ค่าการแจ้งส�าหรบัแต่ละแอพ

ทีห่น้าจอการต้ังค่า	สมัผสั	การแจ้งเตอืน

ในการปรบัแต่งการตัง้ค่าการแจ้งเตอืน	ให้สมัผสั	ขัน้สูง	และเลอืกแอพ

•	 อนญุาตการแจ้งเตอืน:	อนญุาตการแจ้งเตอืนจากแอพทีเ่ลอืก

•	 แสดงแบบเงยีบ:	ตัง้ค่าเครือ่งเพือ่ปิดเสยีงแจ้งเตอืนและซ่อนตวัอย่างการแจ้งเตอืน

•	 บนหน้าจอลอ็ค:	แสดงหรอืซ่อนการแจ้งเตอืนจากแอพทีเ่ลอืกเมือ่เครือ่งถกูลอ็ก

•	 ตัง้ค่าให้เป็นล�าดบัแรก:	แสดงการแจ้งเตอืนทีด้่านบนของแผงการแจ้งเตอืน	และระบไุว้ในรายการทีอ่นญุาตเมือ่	ห้ามรบกวน	ถกู
เปิดใช้งาน

จอภาพ

ทางเลอืก
เปลีย่นการตัง้ค่าหน้าจอและหน้าจอหลกั

ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	จอภาพ

•	 ความสว่าง:	ปรบัความสว่างของจอแสดงผล

•	 ปรบัความสว่างอตัโนมตั:ิ	ปรบัความสว่างของจอแสดงผลโดยอัตโนมตัิ

•	 ตวักรองแสงสฟ้ีา:	เปิดใช้งานตวักรองแสงสฟ้ีาและเปลีย่นการตัง้ค่าตวักรอง	อ้างองิ	ตวักรองแสงสฟ้ีา	เพือ่ดขู้อมลูเพิม่เตมิ

•	 โหมดหน้าจอ:	เปลีย่นโหมดหน้าจอเพือ่ปรบัสแีละความคมชดัของหน้าจอ

•	 ความละเอยีดของหน้าจอ:	เปลีย่นความละเอยีดหน้าจอ

•	 ซมูหน้าจอและแบบอกัษร:	เปลีย่นการตัง้ค่าการซมูหน้าจอหรอืขนาดตวัอักษรและรปูแบบ

•	 หน้าจอหลกั:	ก�าหนดหน้าจอหลกัเองโดยการเพิม่	ลบ	หรอืจดัแผงหน้าจอหลกัใหม่	และอ่ืนๆ	อกีมากมาย	อ้างองิ	ทางเลอืกหน้า
จอหลกั	เพือ่ดูข้อมลูเพิม่เตมิ

•	 โหมดใช้ง่าย:	สลบัไปโหมดใช้ง่ายเพือ่แสดงไอคอนที่ใหญ่กว่าและใช้งานรปูแบบทีง่่ายกว่าทีห่น้าจอหลกั	อ้างองิ	โหมดใช้ง่าย	เพือ่
ดขู้อมูลเพิม่เตมิ

•	 กรอบไอคอน:	ตัง้ค่าว่าจะให้แสดงผลพืน้หลงัแบบมเีฉดเงาเพือ่ท�าให้ไอคอนโดดเด่น
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•	 ตวับ่งชี้LED:	ตัง้ค่าเครือ่งให้เปิดตวับ่งชี	้LED	ขณะก�าลงัชาร์จแบตเตอรี	่เมือ่มีการแจ้งเตอืน	หรอืเมือ่คณุสร้างการบนัทกึเสยีง

•	 แถบสถานะ:	ปรบัแต่งการตัง้ค่าส�าหรบัการแสดงการแจ้งเตอืนหรอืตวัแสดงบนแถบสถานะ

•	 หมดเวลาหน้าจอ:	ตัง้ค่าระยะเวลาทีเ่ครือ่งจะรอคอยก่อนทีจ่ะดบัแสงส่องหลงัจอ

•	 ภาพพกัหน้าจอ:	ตัง้ค่าเครือ่งให้เริม่ต้นโปรแกรมพกัหน้าจอเมือ่ชาร์จเครือ่งหรอืเชือ่มต่อกบัแท่นวาง

•	 ปิดหน้าจอไว้ตลอดเวลา:	ตัง้ค่าเครือ่งไม่ให้เปิดหน้าจอเมือ่อยู่ในทีม่ดื	เช่นในกระเป๋าเสือ้หรอืในกระเป๋า

ตัวกรองแสงสฟ้ีา
ลดความเครยีดของตาโดยการจ�ากดัปรมิาณของแสงสฟ้ีาทีป่ล่อยออกมาจากหน้าจอ

ขณะทีค่ณุก�าลงัดวูดิโีอ	HDR	จากการให้บรกิารพเิศษของวดิโีอ	HDR	ตวักรองแสงสีฟ้าจะไม่ถกูน�ามาใช้

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	จอภาพ → ตวักรองแสงสฟ้ีา	และจากนัน้สมัผสัสวติช์	เปิดใช้งานตอนนี	้เพือ่เปิดใช้งาน

2 ลากแถบปรบัเพือ่ปรบัความทบึของตวักรอง

3 เพือ่ก�าหนดเวลาทีจ่ะใช้ตวักรองแสงสฟ้ีาทีห่น้าจอ	สมัผสัสวติช์	เปิดใช้งานตามก�าหนดการ	เพือ่เปิดใช้งานและให้เลอืกทางเลอืก

•	 Sunsettosunrise:	ตัง้ค่าเคร่ืองเพือ่ใช้งานตวักรองแสงสฟ้ีาในเวลากลางคนืและปิดใช้งานในเวลาเช้าตามต�าแหน่งของคณุ

•	 ก�าหนดเวลาทีก่�าหนดเอง:	ตัง้ค่าเวลาทีเ่ฉพาะเจาะจงทีจ่ะใช้ตวักรองแสงสฟ้ีา
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โหมดใช้ง่าย
โหมดใช้ง่ายช่วยเพิม่ประสบการณ์ผูใ้ช้ทีง่่ายข้ึนโดยใช้รปูแบบโปรแกรมทีง่่ายขึน้	และไอคอนทีห่น้าจอหลกัที่ใหญ่ขึน้

คณุสมบตับิางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในโหมดใช้ง่าย

การสลบัเป็นโหมดใช้ง่าย

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	จอภาพ → โหมดใช้ง่าย → โหมดใช้ง่าย

2 สมัผสั	เรยีบร้อย

การกลับสู่โหมดมาตรฐาน

ปัดด้านซ้ายทีห่น้าจอหลกัและสมัผสั	การตัง้ค่า → จอภาพ → โหมดใช้ง่าย → โหมดมาตรฐาน → เรยีบร้อย

การจดัการทางลดั

การเพิม่ทางลดัไปยงัแอพทีห่น้าจอหลกั	ให้ปัดไปทางซ้าย	สมัผสั	 	จากนัน้เลอืกแอพ

การเพ่ิมทางลัดไปยงัรายชือ่ทีห่น้าจอหลกั	ให้ปัดไปทางขวาและสมัผสั	

การลบทางลดัออกจากหน้าจอหลกั	สมัผสั	แก้ไข	และเลอืกแอพหรอืผูต้ดิต่อด้วย	

วอลเปเปอร์และธมี
เปลีย่นการตัง้ค่าวอลล์เปเปอร์ส�าหรบัหน้าจอหลกัและหน้าจอลอ็กหรอืใช้ธมีต่าง่ๆกบัเครือ่ง

ทีห่น้าจอการต้ังค่า	สมัผสั	วอลเปเปอร์และธมี
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คณุสมบติัขัน้สงู

ทางเลอืก
เปิดใช้งานคณุสมบตัขิัน้สงูแล้วเปลีย่นการตัง้ค่าทีค่วบคมุอยู่

ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	คณุสมบตัขิัน้สงู

การเขย่าหรอืแรงกระแทกทีม่ากเกนิไปกบัเครือ่งอาจท�าให้เกดิอินพตุส�าหรบับางคณุสมบตัโิดยไม่ได้ตัง้ใจ

•	 SPen:	เปลีย่นการตัง้ค่าส�าหรบัการใช้ปากกา	S	Pen	โปรดดทูี	่คณุสมบตัขิอง	S	Pen	เพือ่ดขู้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั	ค�าสัง่โดยไม่
แตะ,	แอร์ววิ	และ	สมดุบนัทึกเมือ่ปิดหน้าจอ

•	 พกัหน้าจออจัฉรยิะ:	ตัง้ค่าเครือ่งเพือ่ป้องกนัไม่ให้แสงส่องหลงัจอดบัลงขณะทีค่ณุมองทีจ่อ

•	 เกม:	เปิดใช้งานตวัเปิดเกมและไอคอนเครือ่งมอืเกมและเปลีย่นการตัง้ค่าทีเ่กีย่วข้องกบัเกม	อ้างองิ	Game Launcher	เพือ่ดู
ข้อมลูเพิม่เตมิ

•	 โหมดมือเดยีว:	เปิดใช้งานโหมดท�า	งาน	มอื	เดยีวเพือ่ความสะดวกของคณุเมือ่คณุใช้เครือ่งด้วยมอืเดยีว

คณุสมบตันิีอ้าจไม่สามารถใช้ได้	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัภมูภิาคหรอืผูใ้ห้บรกิารของคณุ

•	 เปิดกล้องด่วน:	ตัง้ค่าให้เครือ่งเริม่ต้นใช้กล้องโดยการกดทีปุ่ม่หน้าหลกัสองครัง้ตดิกนั

•	 มัลตวินิโดว์:	ให้เลอืกวธิกิารเปิดใช้งานมลัตวินิโดว์

•	 จบัภาพอจัฉรยิะ:	ตัง้ค่าเครือ่งให้จบัภาพเนือ้หาทีต่่อเนือ่งบนหลายหน้าจอ	แล้วตดัภาพและแบ่งปันภาพหน้าจอในทนัที

•	 ใช้ฝ่ามอืปัดเพือ่จบัภาพ:	ตัง้ค่าให้เครือ่งบนัทกึภาพหน้าจอเมือ่คณุใช้มอืปัดไปทางซ้ายหรอืขวาผ่านหน้าจอ	คณุสามารถดรูปูภาพ
ทีบ่นัทกึ	แกลเลอรี่

ขณะทีก่�าลงัใช้งานแอพและคณุสมบตับิางอย่างอาจไม่สามารถบนัทกึภาพหน้าจอได้

•	 การโทรโดยตรง:	ตัง้ค่าให้เครือ่งท�าการโทรปกตโิดยการยกเครือ่งแนบหขูณะทีก่�าลงัดกูารโทร	ข้อความ	หรอืรายละเอียด	ผูต้ดิต่อ
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•	 การเตอืนอจัฉรยิะ:	ตัง้ค่าให้เครือ่งแจ้งเตอืนเมือ่คณุไม่ได้รบัสายหรอืมข้ีอความใหม่เข้าเมือ่คณุหยบิเครือ่งขึน้

คณุสมบตันิีอ้าจไม่ท�างานหากหน้าจอเปิดอยูห่รอืเครือ่งไม่ได้อยู่บนพืน้ผวิทีเ่รยีบ

•	 ปิดเสยีงอย่างง่าย:	ตัง้ค่าเครือ่งเพือ่ปิดเสยีงสายเข้าหรอืการเตอืนโดยใช้การเคลือ่นไหวของฝ่ามอืหรอืค่ว�าหน้าจอของเครือ่งลง

•	 ส่งข้อความฉกุเฉนิ:	ตัง้ค่าให้เครือ่งส่งข้อความขอความช่วยเหลอืโดยการกดปุม่เปิด/ปิดเครือ่งสามครัง้	คณุยงัสามารถส่งบนัทกึ
เสยีงไปพร้อมกบัข้อความให้แก่ผูร้บัได้	อ้างองิ	ส่งข้อความฉุกเฉนิ	เพือ่ดูข้อมลูเพิม่เตมิ

•	 DirectShare:	ตัง้ค่าเครือ่งเพือ่แสดงไอคอนบคุคลทีค่ณุได้ตดิต่อบนแผงตวัเลอืกที่ใช้งานร่วมกนัเพือ่ให้คณุสามารถแชร์เนือ้หาได้
โดยตรง

ส่งข้อความฉกุเฉนิ
ในสถานการณ์ฉกุเฉนิ	ให้กดปุม่เปิด/ปิดเครือ่งสามครัง้อย่างรวดเรว็	เครือ่งจะส่งข้อความไปยังผูต้ดิต่อฉกุเฉนิของคณุ	ข้อความจะ
ประกอบด้วยข้อมลูต�าแหน่งทีต่ัง้ของคณุ

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	คณุสมบตัข้ัินสงู → ส่งข้อความฉกุเฉนิ	และจากนัน้สมัผสัสวติช์เพือ่เปิดใช้งาน

2 ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพือ่เพิม่ผูต้ดิต่อฉกุเฉนิ	หากคณุยงัไม่ได้เพิม่

การส่งข้อความช่วยเหลือด้วยเสยีงบนัทกึหรอืรปูภาพ	สมัผสัสวิตช์	แนบบนัทกึเสยีง	หรอื	แนบภาพ	เพือ่เปิดใช้

ตวัเลอืก	แนบภาพ	อาจไม่สามารถใช้ได้	ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภมูภิาคหรอืผูใ้ห้บรกิารของคณุ

การเพิม่ผูต้ดิต่อฉกุเฉนิ

ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	คณุสมบตัขิัน้สงู → ส่งข้อความฉกุเฉนิ → ส่งข้อความถงึ → เพิม่	สมัผสั	สร้างชือ่	และใส่ข้อมลูผู้
ติดต่อ	หรอืสมัผสั	เลอืกจากรายช่ือ	เพือ่เพิม่ผูต้ดิต่อทีม่อียู่ไปยงัรายชือ่ผูต้ดิต่อฉกุเฉนิ
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การบ�ารุงรักษาอปุกรณ์
คณุสมบตักิารบ�ารงุรกัษาเครือ่ง	จะให้ภาพรวมของสถานะของแบตเตอรีข่องเครือ่ง	พืน้ทีจ่ดัเกบ็	โหมดประสทิธภิาพการท�างาน	RAM	
และความปลอดภัยของระบบ	คณุยงัสามารถเพ่ิมประสทิธิภาพเครือ่งโดยอตัโนมตัเิพยีงแค่สมัผสัด้วยนิว้เดยีวของคณุ

แบตเตอร่ี

โหมดการปฏิบัติงาน

ท่ีจัดเก็บ

ระบบปองกันอุปกรณ

RAM

การใช้งานคณุสมบตักิารเพิม่ประสทิธภิาพด่วน

ในหน้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	การบ�ารงุรกัษาอปุกรณ์ → แก้ไขตอนนี	้หรอื	ปรบัค่าตอนนี้

คณุสมบตักิารเพิม่ประสทิธภิาพด่วนจะปรบัปรงุประสทิธภิาพการท�างานของเครือ่งผ่านการกระท�าต่อไปนี้

•	 การล้างหน่วยความจ�าบางส่วน

•	 การลบไฟล์ที่ไม่จ�าเป็นและการปิดแอพทีท่�างานอยูเ่บือ้งหลงั

•	 การจดัการความผดิปกตขิองการใช้งานแบตเตอรี่

•	 ก�าลงัสแกนหามลัแวร์
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แบตเตอรี่

ตรวจสอบพลงังานแบตเตอรีท่ีเ่หลอือยูแ่ละเวลาที่ใช้เครือ่ง	ส�าหรบัอุปกรณ์ทีม่รีะดบัแบตเตอรีต่�า่	ให้รกัษาพลงังานแบตเตอรี่ไว้โดยการ
เปิดใช้งานคณุสมบตัปิระหยดัพลงังาน

ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	การบ�ารงุรกัษาอุปกรณ์ → แบตเตอรี่

•	 เวลาการใช้งานทีเ่หลอืจะแสดงเวลาทีเ่หลอือยู่ก่อนทีแ่บตเตอรีจ่ะหมด	เวลาการใช้งานทีเ่หลอือาจแตกต่างกนัออกไป	
โดยขึน้กบัการตัง้ค่าเครือ่งและสภาพแวดล้อมการท�างาน

•	 คณุไม่สามารถรบัการแจ้งเตอืนจากแอพต่างๆ	ที่ใช้โหมดการประหยัดพลงังาน

การจัดการแบตเตอรี่

คณุสามารถประหยดัพลงังานแบตเตอรี่โดยการป้องกนัแอพทีท่�างานในพืน้หลงัจากการใช้พลงังานแบตเตอรีเ่มือ่พวกเขาไม่ได้ใช้งาน
ได้	ท�าเครือ่งหมายทีแ่อพจากรายการแอพและสมัผสั	ประหยัดพลงังาน	นอกจากนี	้สมัผสั	  → การตัง้ค่าขัน้สงู	เพือ่ตัง้ค่าทางเลอืก
ตรวจดพูลงังานแอพ

คณุสามารถตัง้ค่าให้อปุกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ได้รวดเรว็ขึน้	สมัผสั	  → การตัง้ค่าขัน้สงู	และสมัผสัสวิตซ์	การชาร์จแบบต่อสายด่วน 
เพือ่เปิดใช้งาน

โหมดเพิม่ประสทิธภิาพ

เปลีย่นโหมดการปฏิบตังิานของเครือ่งตามการใช้งานของคณุ	เช่นการเล่นเกมหรอืฟังเพลง	เพือ่ได้รบัประสทิธภิาพทีด่ทีีส่ดุ

ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	การบ�ารงุรกัษาอุปกรณ์ → โหมดเพิม่ประสทิธภิาพ

ทีเ่ก็บ

ตรวจสอบสถานะของหน่วยความจ�าที่ใช้ไปและทีเ่หลอือยู่

ทีห่น้าจอการต้ังค่า	สมัผสั	การบ�ารงุรกัษาอุปกรณ์ → ทีเ่กบ็

ความจทุีม่อียูจ่รงิของหน่วยความจ�าภายในจะน้อยกว่าในข้อมลูจ�าเพาะเนือ่งจากระบบปฏบิตักิารและแอพพืน้ฐานจะใช้งาน
หน่วยความจ�าส่วนหนึง่	ความจทุีพ่ร้อมใช้งานอาจเปลีย่นแปลงไปเมือ่คณุอัพเดทอปุกรณ์
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การจัดการหน่วยความจ�า

ส�าหรบัการลบไฟล์ทีค้่างอยู	่เช่น	แคช	สมัผสั	ล้างตอนนี	้เพือ่ลบไฟล์หรอืยกเลกิการตดิตัง้แอพต่างๆทีค่ณุไม่ได้ใช้อกีต่อไป	ให้เลอืก
หมวดหมูภ่ายใต้	ข้อมูลผูใ้ช้	จากนัน้	ท�าเครือ่งหมายทีร่ายการเพือ่เลอืกและสมัผสั	ลบ	หรอื	ลบการตดิตัง้

RAM

ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	การบ�ารงุรกัษาอปุกรณ์ → RAM

เพือ่เพิม่ความเรว็ให้แก่เครือ่งของคณุโดยการลดจ�านวน	RAM	ทีค่ณุก�าลงัใช้งาน	ท�าเครือ่งหมายท่ีแอพจากรายการแอพ	และสมัผสั	
ล้างตอนน้ี

สถานะความปลอดภยั

ตรวจสอบสถานะความปลอดภยัของเครือ่ง	คณุสมบตันิีจ้ะสแกนหามลัแวร์บนเครือ่งของคณุ

ทีห่น้าจอการต้ังค่า	สมัผสั	การบ�ารงุรกัษาอุปกรณ์ → สถานะความปลอดภยั → ตรวจสอบอุปกรณ์

แอพ
จดัการแอพของเครือ่งและเปลีย่นการตัง้ค่าของแอพ	คณุสามารถดขู้อมลูการใช้งานของแอพ	เปลีย่นการแจ้งเตอืน	หรอืการตัง้ค่าการ
อนญุาต	หรอืถอนการตดิตัง้	หรอืปิดการใช้งานแอพท่ีไม่จ�าเป็น

ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	แอพ
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หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน

ทางเลอืก
เปลีย่นการตัง้ค่าเพือ่ป้องกนัเครือ่งและ	SIM	หรอื	USIM	การ์ด

ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	หน้าจอลอ็คและระบบป้องกนั

ทางเลอืกทีม่ีให้อาจแตกต่างกนั	ทัง้นีข้ึ้นกบัวธีิการลอ็กหน้าจอทีเ่ลอืก

•	 ชนิดการลอ็คหน้าจอ:	การเปลีย่นวธิกีารลอ็กหน้าจอ

•	 ทางลดัข้อมูลและแอพ:	เปลีย่นการตัง้ค่าส�าหรบัรายการทีแ่สดงบนหน้าจอเมือ่ลอ็ก

•	 การแจ้งเตอืน:	ตัง้ค่าให้แสดงเนือ้หาของการแจ้งเตอืนบนหน้าจอเมือ่ลอ็กหรอืไม่	และเลอืกว่าต้องการให้แสดงการแจ้งเตอืนใด

•	 การตัง้ค่าการลอ็คเพือ่ความปลอดภยั:	เปลีย่นการตัง้ค่าลอ็กหน้าจอส�าหรบัวธิกีารลอ็กทีเ่ลอืก

•	 ลายนิว้มือ:	ลงทะเบยีนลายนิว้มอืของคณุกบัเครือ่งเพือ่การรกัษาความปลอดภยัของเครือ่งหรอืเพือ่ลงชือ่เข้าใช้งานบญัชซีมัซงุ
ของคณุ	อ้างองิ	การอ่านลายน้ิวมอื	เพือ่ดูข้อมลูเพิม่เตมิ

•	 SamsungPass:	ตรวจสอบตวัตนของคณุได้อย่างง่ายดายและปลอดภยัผ่านข้อมลูไบโอเมตรกิซ์ของคณุ	อ้างองิ	Samsung Pass 
เพือ่ดขู้อมลูเพิม่เตมิ

•	 ค้นหาโทรศพัท์ส่วนตวั:	เปิดใช้งานหรอืปิดใช้งานคณุสมบตัค้ินหามอืถอืของฉนั	เข้าสูเ่วป็ไซต์	ตามหาโทรศพัท์ของฉนั	
(findmymobile.samsung.com)	เพือ่ตามหาและควบคมุอุปกรณ์ของคณุทีส่ญูหายหรอืถกูขโมย

•	 แหล่งที่ไม่รูจ้กั:	ตัง้ค่าให้เครือ่งอนญุาตการตดิตัง้แอพจากแหล่งทีม่าที่ไม่รูจ้กั

•	 โหมดส่วนตวั:	เปิดใช้งานโหมดส่วนตวัเพือ่ป้องกนัผูอ่ื้นจากการเข้าถงึเนือ้หาส่วนบคุคลของคณุ	อ้างองิ	โหมดส่วนตวั	เพือ่ดขู้อมลู
เพิม่เตมิ

•	 เข้ารหสัอปุกรณ์:	ตัง้ค่าเครือ่งให้เข้ารหสัไฟล์ในเครือ่ง

หากคณุตัง้ค่าเครือ่งใหม่กลบัสูค่่าเริม่ต้นของโรงงานโดยทีเ่ปิดใช้งานการตัง้ค่านี	้เครือ่งจะไม่สามารถอ่านไฟล์ทีเ่ข้ารหสัของ
คณุได้	ปิดการตัง้ค่านีก่้อนท�าการล้างการต้ังค่าเครือ่ง

•	 การตัง้ค่าความปลอดภยัอืน่ๆ:	ก�าหนดการตัง้ค่าความปลอดภยัเพิม่เตมิ
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การอ่านลายนิว้มอื
ในการจ�าแนกลายนิว้มอืส�าหรบัฟังก์ชนั	ต้องลงทะเบยีนและจดัเกบ็ข้อมลูลายนิว้มอืไว้ในเครือ่งของคณุ	หลงัลงทะเบยีน	คณุสามารถตัง้
อปุกรณ์ให้ใช้ลายน้ิวมือส�าหรบัคณุสมบตัด้ิานล่าง:

•	 ลอ็กหน้าจอ

•	 เข้าสูร่ะบบเวบ็

•	 ตรวจสอบ	Samsung	account

•	 Samsung Pay

•	 คณุสมบตันิีอ้าจไม่สามารถใช้ได้	ทัง้นีข้ึ้นอยู่กบัภมูภิาคหรอืผูใ้ห้บรกิารของคณุ

•	 การจดจ�าลายนิว้มอืใช้ลกัษณะเด่นเฉพาะของลายนิว้มอืแต่ละอันเพือ่ปรบัปรงุความปลอดภยัของอุปกรณ์ของคณุ	โอกาส
ทีเ่ซน็เซอร์ลายนิว้มอืจะแยกแยะลายนิว้มอืสองอันผดิพลาดอยู่ในระดบัต�า่มาก	อย่างไรกต็าม	ในกรณท่ีีลายนิว้มอืแยกกนั	
พบได้น้อยมากทีเ่ซน็เซอร์จะถือว่าเป็นลายนิว้มอืเดยีวกนั

•	 หากคณุใช้ลายนิว้มอืของคณุเป็นวธิกีารลอ็กหน้าจอ	คณุไม่สามารถใช้ลายนิว้มอืของคณุปลดลอ็คหน้าจอเมือ่เปิดเครือ่ง
ได้	เพือ่ใช้งานเคร่ือง	คณุต้องปลดลอ็กหน้าจอโดยใช้รูปแบบ	PIN	หรอืรหสัผ่านท่ีคณุตัง้ไว้ขณะลงทะเบยีนลายนิว้มอื	
โปรดใช้ความระมดัระวงัทีจ่ะไม่ลมืรปูแบบ	PIN	หรอืรหสัผ่านของคุณ

•	 ถ้าลายนิว้มอืของคณุไม่ได้รบัการยอมรบั	ปลดลอ็กเครือ่งโดยใช้รปูแบบ	PIN	หรอืรหสัผ่านทีค่ณุตัง้ไว้เมือ่ลงทะเบยีน
ลายน้ิวมอื	และจากนัน้ลงทะเบยีนลายนิว้มอืของคณุใหม่อกีครัง้	หากลมืรปูแบบ	PIN	หรอืรหสัผ่าน	คณุจะไม่สามารถใช้
เครือ่งได้หากคณุไม่ได้ท�าการรเีซ็ตเครือ่ง	ซมัซงุจะไม่รับผดิชอบต่อการสญูเสยีข้อมลูใดๆ	หรอืความไม่สะดวกทีเ่กดิจาก
รหสัปลดลอ็คที่ได้ลมืไว้
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เพือ่ให้สามารถรูจ้�าลายนิว้มอืได้ดขีึน้

เมือ่คณุสแกนลายน้ิวมอืของคณุทีเ่ครือ่ง	ให้ตระหนกัถงึเงือ่นไขต่อไปนีท้ีอ่าจส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพการท�างานของคณุสมบตั:ิ

•	 ปุม่หน้าหลกัประกอบด้วยเซนเซอร์อ่านลายนิว้มอื	ตรวจสอบว่าปุม่หน้าหลกัไม่มรีอยขดีข่วนหรอืเสยีหายเนือ่งจากวตัถทุีเ่ป็นโลหะ	
เช่น	เหรยีญ	กญุแจ	หรอืสร้อยคอ

•	 ฟิล์มกนัรอยหน้าจอที่ให้มากบัเครือ่งอาจท�าให้เซนเซอร์รูจ้�าลายนิว้มอืท�างานผดิปกต	ิถอดแผ่นกนัรอยหน้าจอออกเพือ่ปรบัปรงุ
ความไวในการอ่านลายนิว้มอื

•	 ตรวจสอบว่าบรเิวณทีรู่จ้�าลายนิว้มอืและนิว้มอืของคณุสะอาดและแห้ง

•	 เครือ่งอาจไม่สามารถอ่านลายนิว้มอืทีม่รีอยย่นหรอืเป็นแผลเป็น

•	 เครือ่งอาจไม่สามารถรบัรูล้ายนิว้มอืจากนิว้มอืขนาดเลก็หรอืบาง

•	 ถ้าคณุเอยีงนิว้มอืหรอืใช้ปลายนิว้มอื	เครือ่งอาจไม่สามารถรบัรูล้ายนิว้มอืของคณุได้	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทาบนิว้ของคณุไว้ทัว่
ปุ่มหน้าหลกั

•	 การเพิม่ประสทิธิภาพการอ่านลายนิว้มอื	ให้ลงทะเบยีนลายนิว้มอืด้วยมอืที่ใช้ท�างานกบัเครือ่งบ่อยทีส่ดุ

•	 ในสภาพแวดล้อมทีแ่ห้ง	อาจเกดิไฟฟ้าสถติสะสมทีเ่ครือ่ง	หลกีเลีย่งการใช้งานคณุสมบตันิี้ในทีแ่ห้ง	หรอืก่อนใช้งานคณุสมบตันิี้	
ให้คายประจไุฟฟ้าสถติโดยสัมผสัทีว่ตัถทุีเ่ป็นโลหะก่อน

การลงทะเบยีนลายนิว้มอื

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	หน้าจอลอ็คและระบบป้องกนั → ลายนิว้มอื

2 ปลดลอ็กหน้าจอโดยใช้วธิกีารลอ็กหน้าจอทีต่ัง้ค่าไว้

หากคณุไม่ได้ตัง้ค่าวธิลีอ็กหน้าจอไว้	โปรดสร้าง

3 น�านิว้ของคณุไปวางทาบบนปุม่หน้าหลกั

4 หลงัจากเครือ่งตรวจจบันิว้มอืของคณุเสรจ็แล้ว	ให้ยกนิว้มอืขึน้และวางบนปุม่หน้าหลกัอกีครัง้

ท�าการกระท�านีซ้�า้จนกระทัง่เครือ่งท�าการบนัทึกลายนิว้มอื

เมือ่หน้าต่างป๊อปอพัลอ็กลายนิว้มอืปรากฏขึน้	ให้สมัผสั	เปิด	เพือ่ใช้ลายนิว้มอืของคณุในการลอ็กหน้าจอ
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การลบลายนิว้มอื

คณุสามารถลบลายนิว้มอืทีล่งทะเบยีนได้

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	หน้าจอลอ็คและระบบป้องกนั → ลายนิว้มอื

2 ปลดลอ็กหน้าจอโดยใช้วธิกีารลอ็กหน้าจอทีต่ัง้ค่าไว้

3 สมัผสั	แก้ไข

4 ท�าเครือ่งหมายทีล่ายนิว้มอืเพือ่ลบแล้วสมัผสั	ลบออก

การตรวจสอบยนืยนัรหสัผ่านSamsungaccount

ใช้ลายนิว้มือเพือ่ยนืยนัรหสัผ่าน	Samsung	account	คณุสามารถใช้ลายนิว้มอืแทนการใส่รหสัผ่าน	เช่น	เมือ่คณุซือ้เนือ้หาต่างๆ	จาก	
GalaxyApps

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	หน้าจอลอ็คและระบบป้องกนั → ลายนิว้มอื

2 ปลดลอ็กหน้าจอโดยใช้วธิกีารลอ็กหน้าจอทีต่ัง้ค่าไว้

3 สมัผสัสวติช์	Samsungaccount	เพือ่เปิดใช้งาน

4 ลงชือ่เข้าใช้	Samsung	account

ใช้ลายนิว้มอืกบัSamsungPay

คณุสามารถใช้ลายนิว้มอืกบั	Samsung	Pay	เพือ่ท�าการช�าระเงนิได้อย่างรวดเรว็และปลอดภยั	อ้างถงึเวบ็ไซต์	Samsung	Pay	
(www.samsung.com/samsungpay)	ส�าหรบัข้อมลูเพิม่เตมิ

Samsung	Pay	อาจไม่สามารถใช้ได้	ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัภมูภิาคหรอืผูใ้ห้บรกิารของคณุ
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การปลดลอ็กหน้าจอด้วยลายนิว้มอื

คณุสามารถปลดลอ็กหน้าจอด้วยลายนิว้มอืของคณุได้	แทนทีจ่ะใช้รปูแบบ	PIN	หรอืรหสัผ่าน

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	หน้าจอลอ็คและระบบป้องกนั → ลายนิว้มอื

2 ปลดลอ็กหน้าจอโดยใช้วธิกีารลอ็กหน้าจอทีต่ัง้ค่าไว้

3 สมัผสัสวติช์	ปลดลอ็คด้วยลายนิว้มอื	เพือ่เปิดใช้งาน

4 บนหน้าจอทีล่อ็ก	วางนิว้มอืของคณุบนปุม่หน้าหลกั	และสแกนลายนิว้มอื

SamsungPass
ใช้	Samsung	Pass	เพือ่ยนืยนัตวัตนของคณุได้อย่างปลอดภยัเมือ่มกีารเข้าถงึบรกิารแอพหรอืเวบ็ไซต์ผ่านข้อมลูไบโอเมตรกิซ์ของคณุ	
มากกว่าการป้อน	ID	หรอืรหสัผ่านของคุณ

ก่อนทีค่ณุจะเริม่

•	 เพือ่ใช้คณุสมบตันิี	้เครือ่งของคณุจะต้องเชือ่มต่ออยู่กบัเครอืข่ายโทรศพัท์มอืถอื

•	 เพือ่ใช้งานคณุสมบตันิี	้คณุจะต้องลงชือ่เข้าใช้	Samsung	account	ของคณุ	ส�าหรบัข้อมลูเพิม่เตมิ	ให้อ้างองิ	Samsung account

•	 คณุลกัษณะลงชือ่เข้าใช้เวบ็ไซต์สามารถใช้ได้เฉพาะกบัเวบ็ไซต์ทีค่ณุเข้าใช้งานผ่านแอพ	อนิเทอร์เนต็	บางเวบ็ไซต์อาจไม่รองรบั
คณุสมบตันิี้

การลงทะเบยีนSamsungPass

ก่อนทีจ่ะใช้	Samsung	Pass	ลงทะเบยีนข้อมลูไบโอเมตริกซ์ของคณุไปยัง	Samsung	Pass

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	หน้าจอลอ็คและระบบป้องกนั → SamsungPass

2 อ่านค�าแนะน�าบนหน้าจอและสมัผสั	เข้าสูร่ะบบ

3 เอน็เตอร์	ID	Samsung	account	และรหสัผ่านของคณุและสัมผสั	เข้าสูร่ะบบ

4 อ่านและยอมรบัข้อตกลงและเงือ่นไข	และสมัผสั	ถดัไป
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5 สมัผสั	ลงทะเบยีนลายนิว้มอื	และลงทะเบยีนลายนิว้มอืของคณุ

อ้างองิ	การอ่านลายน้ิวมอื	เพือ่ดูข้อมลูเพิม่เตมิ

6 วางน้ิวของคณุทีปุ่ม่หน้าหลกัและสแกนลายนิว้มอืของคณุเพือ่เสรจ็สิน้การลงทะเบยีน	Samsung	Pass

ใช้งานSamsungPassเพือ่ลงช่ือเข้าใช้เวบ็ไซต์

คณุสามารถใช้	Samsung	Pass	เพือ่ลงชือ่เข้าใช้เวบ็ไซต์ทีร่องรบัการบนัทกึ	ID	และรหสัผ่านได้อย่างง่ายดาย

1 เปิดเวบ็ไซต์ทีค่ณุต้องการลงชือ่เข้าใช้

2 เอน็เตอร์ชือ่ผูใ้ช้และรหสัผ่านของคณุ	และจากนัน้สมัผสัปุม่ลงชือ่เข้าใช้ของเวบ็ไซต์

3 ท�าเครือ่งหมายที	่เข้าสูร่ะบบโดยใช้ลายนิว้มอืผ่านSamsungPass	และสมัผสั	จดจ�า

ตอนน้ีคณุสามารถใช้ลายนิว้มอืทีค่ณุลงทะเบยีนไว้กบั	Samsung	Pass	เมือ่ลงชือ่เข้าใช้เวบ็ไซต์

การจัดการข้อมลูการลงชือ่เข้าใช้

ดรูายการเวบ็ไซต์ทีค่ณุได้ตัง้ค่าเพือ่ใช้งาน	Samsung	Pass	และจดัการข้อมลูในการลงชือ่เข้าใช้ของคณุ

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	หน้าจอลอ็คและระบบป้องกนั → SamsungPass

2 ปลดลอ็กหน้าจอโดยใช้วธิกีารลอ็กหน้าจอทีต่ัง้ค่าไว้

3 สมัผสั	ข้อมลูการเข้าสูร่ะบบเวบ็ไซต์

4 ให้เลอืกหน้าเวบ็จากรายการ

5 สมัผสั	  → แก้ไข	และปรบัเปลีย่น	ID	รหสัผ่านของคณุ	และชือ่ของเว็บไซต์

เพือ่ลบหน้าเวบ็	สมัผสั	  → ลบ
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ใช้งานSamsungPassพร้อมกบัแอพ

เมือ่มกีารใช้งาน	แอพทีส่นบัสนนุ	Samsung	Pass	คณุสามารถลงชือ่เข้าใช้ด้วย	Samsung	Pass	ได้อย่างง่ายดาย

เพือ่ดรูายการแอพทีส่นบัสนนุ	Samsung	Pass	เปิดหน้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	หน้าจอลอ็คและระบบป้องกนั → SamsungPass → 
แอพทีร่องรบั	ถ้าไม่มีแอพใดทีร่องรบั	Samsung	Pass	แอพทีร่องรบั	จะไม่ปรากฏ

•	 แอพทีม่ีให้อาจแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัภมูภิาคหรอืผูใ้ห้บรกิาร

•	 ซมัซงุจะไม่รบัผดิชอบต่อความสญูเสยีหรอืความไม่สะดวกใดๆ	ทีเ่กดิขึน้จากการลงชือ่เข้าใช้แอพผ่าน	Samsung	Pass

การลบข้อมลูSamsungPassของคณุ

คณุสามารถลบข้อมูลไบโอเมตรกิซ์	ข้อมลูลงชือ่เข้าใช้เวบ็	และข้อมลูแอพทีล่งทะเบยีนของคณุกบั	Samsung	Pass	ด้วย	ลบข้อมลู 
ความเหน็ชอบของคณุต่อข้อก�าหนดและเงือ่นไขและ	Samsung	account	ของคณุจะยังคงใช้งานได้

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	หน้าจอลอ็คและระบบป้องกนั → SamsungPass

2 ปลดลอ็กหน้าจอโดยใช้วธิกีารลอ็กหน้าจอทีต่ัง้ค่าไว้

3 สมัผสั	ลบข้อมูล

4 เอน็เตอร์รหสัผ่าน	Samsung	account	ของคณุ

ข้อมลู	Samsung	Pass	ของคณุจะถกูลบ
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โหมดส่วนตวั
ซ่อนเน้ือหาส่วนตวัในเครือ่งเพือ่ป้องกนัไม่ให้ผูอ้ืน่เข้าถงึได้

การเปิดใช้งานโหมดส่วนตวั

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	หน้าจอลอ็คและระบบป้องกนั → โหมดส่วนตวั	และจากนัน้สมัผสัสวติช์เพือ่เปิดใช้งาน

หากคณุก�าลงัเปิดใช้งานโหมดส่วนตวัเป็นคร้ังแรก	ให้ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพือ่ต้ังค่ารหสัการเข้าถงึโหมดส่วนตวั

2 ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพือ่เข้าสูร่หสัเข้าถงึโหมดส่วนตวั

โหมดส่วนตวัจะท�างานและไอคอน	 	จะปรากฏบนแถบแสดงสถานะ

คณุสามารถดแูละเข้าถงึรายการทีถ่กูซ่อนเมือ่เปิดใช้งานโหมดส่วนตวั	การซ่อนรายการทีเ่กบ็ไว้ในโฟลเดอร์ส่วนตวั	ปิดใช้
งานโหมดส่วนตวั

การซ่อนเนือ้หา

1 ทีห่น้าจอแอพ	ให้เริม่ต้นแอพเพือ่ซ่อนรายการ

2 เลอืกรายการ	แล้วสมัผสั	  → ย้ายไปที่ส่วนตวั

หากโหมดส่วนตวัยงัไม่เปิดใช้งาน	ให้ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพือ่เข้าสู่รหสัเข้าถงึโหมดส่วนตวั

รายการทีเ่ลอืกจะถกูย้ายไปยงัโฟลเดอร์ส่วนตวั

การดเูนือ้หาทีถ่กูซ่อน

คณุสามารถดรูายการทีถ่กูซ่อนเมือ่เปิดใช้งานโหมดส่วนตวั

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	หน้าจอลอ็คและระบบป้องกนั → โหมดส่วนตวั	และจากนัน้สมัผสัสวติช์เพือ่เปิดใช้งาน

2 ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพือ่เข้าสูร่หสัเข้าถงึโหมดส่วนตวั

3 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	เครือ่งมอื → ไฟล์ส่วนตวั → ส่วนตวั

รายการทีย้่ายไปยงัโฟลเดอร์ส่วนตวัจะปรากฏบนหน้าจอ
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การเลิกซ่อนเนือ้หา

1 ในโฟลเดอร์ส่วนตวั	สมัผสัค้างไว้ทีร่ายการ	จากนัน้ท�าเครือ่งหมายรายการเพือ่เลกิซ่อน

2 สมัผสั	  → ลบออกจากส่วนตวั

3 เลอืกโฟลเดอร์เพือ่ย้ายรายการไปยงั	จากนัน้สมัผสั	เรยีบร้อย

รายการจะถกูย้ายไปยงัโฟลเดอร์ท่ีเลอืก

การปิดใช้งานโหมดส่วนตวัโดยอตัโนมตัิ

คณุสามารถตัง้ค่าเครือ่งให้ปิดใช้งานโหมดส่วนตวัได้โดยอตัโนมตัิในแต่ละครัง้ทีปิ่ดหน้าจอ

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	หน้าจอลอ็คและระบบป้องกนั → โหมดส่วนตวั	และจากนัน้สมัผสัสวติช์เพือ่เปิดใช้งาน

2 ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพือ่เข้าสูร่หสัเข้าถงึโหมดส่วนตวั

3 สมัผสัสวติช์	ปิดใช้งานอตัโนมตั	ิเพือ่เปิดใช้

เม่ือตวัเลอืก	ปิดใช้งานอตัโนมตั	ิเปิดใช้งานอยู	่อุปกรณ์จะล้มเหลวในการถ่ายโอนไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ส่วนตวัหากปิดหน้าจอ
ในระหว่างการถ่ายโอน

CLOUDและบัญชผีูใ้ช้

บทน�า
ซงิค์	แบก็อพั	หรอืกูค้นืข้อมลูในเครือ่งของคณุโดยใช้ซมัซงุคลาวด์	หรอืตัง้ค่าเครือ่งของคณุใหม่	คณุยังสามารถลงทะเบยีนและจดัการ
บญัชี	เช่นบญัช	ีSamsung	หรอืบญัชี	Google	ของคณุได้

แบก็อพัข้อมลูอย่างสม�า่เสมอไปยงัต�าแหน่งทีป่ลอดภยั	เช่น	ซมัซงุคลาวด์หรอืคอมพวิเตอร์	เพือ่ให้คณุสามารถกูค้นืได้หาก
ข้อมูลได้รบัความเสยีหายหรอืสญูหายเนือ่งจากการตัง้ค่าโรงงานโดยไม่ได้ตัง้ใจ
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SamsungCloud
คณุสามารถจดัการเน้ือหาทีค่ณุต้องการจะจดัเกบ็อย่างปลอดภยัใน	ซมัซงุคลาวด์	ตรวจสอบสถานะการใช้งานของพืน้ทีจ่ดัเกบ็ซมัซงุ
คลาวด์ของคุณ	และซงิค์	แบก็อพั	และกูค้นืข้อมูลของคณุ

ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	Cloudและบญัชีผูใ้ช้ → SamsungCloud

จัดการพืน้ทีจ่ดัเกบ็ข้อมลูCloud

ดปูรมิาณสเปซพืน้ทีจ่ดัเกบ็ข้อมลูทีค่ณุก�าลงัใช้อยู่ในปัจจบุนัในซมัซงุคลาวด์และปรมิาณการใช้งานโดยแบ่งตามชนดิข้อมลู	คณุยงั
สามารถลบการแบก็อพัข้อมลูจากเครือ่งเก่าหลงัจากที่ได้ท�าการกูค้นืข้อมลูแล้ว

แบค็อพัและคนืค่า

แบก็อัพข้อมลูของแอพของคณุและการตัง้ค่าเครือ่งไปยงัซมัซงุคลาวด์	และกูค้นืได้เมือ่มคีวามจ�าเป็น	อ้างองิ	การส�ารองและการเรยีก
คนืข้อมูล	เพือ่ดูข้อมลูเพิม่เตมิ

ข้อมลูทีจ่ะซงิค์

ปรบัแต่งการตัง้ค่าการซงิค์ข้อมลูของคณุ	เช่น	รายช่ือ	ปฏทินิ	และวดีโีอ

แอคเคาท์
เพิม่บญัชซีมัซงุ	และบญัช	ีGoogle	หรอืบญัชอีืน่ๆ	เพือ่ซิงค์

การเพิม่บญัชี

แอพบางแอพที่ใช้งานในเครือ่งของคณุจ�าเป็นต้องมบีญัชทีีม่กีารลงทะเบยีน	สร้างบญัชเีพือ่ให้ได้ประสบการณ์การใช้งานทีด่ทีีส่ดุจาก
อปุกรณ์

1 ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	Cloudและบญัชีผูใ้ช้ → แอคเคาท์ → เพิม่แอคเคาท์

2 เลอืกบรกิารบญัชี

3 ปฏิบตัติามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพือ่ท�าการตัง้ค่าบญัชีให้เสรจ็สมบรูณ์

การซงิค์เน้ือหากบับญัชขีองคณุ	เลอืกบญัชี	และเลอืกรายการทีจ่ะซงิค์
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การลบบญัชี

ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	Cloudและบญัชผีูใ้ช้ → แอคเคาท์	ให้เลอืกชือ่บญัช	ีให้เลอืกบญัชเีพือ่ลบ	และจากนัน้สมัผสั	  → ตัง้
ค่า → ลบบญัชีผู้ใช้	หรอืสมัผสั	  → ลบแอคเคาท์

แบค็อัพและคนืค่า
เปลีย่นการตัง้ค่าเพือ่จดัการการตัง้ค่าต่างๆ	และข้อมลู

ทีห่น้าจอการต้ังค่า	สมัผสั	Cloudและบญัชีผูใ้ช้ → แบค็อัพและคนืค่า

SAMSUNGACCOUNT

•	 แบก็อพัการตัง้ค่า:	แบก็อพัข้อมลูส่วนตวัและข้อมลูแอพของคณุไปยังซมัซงุคลาวด์	นอกจากนีค้ณุยังสามารถตัง้ค่าเครือ่งให้แบ็
กอพัข้อมูลโดยอตัโนมตัไิด้อกีด้วย

•	 คนืค่า:	กูค้นืข้อมลูส่วนตวัและข้อมลูแอพที่ได้แบก็อพัไว้ก่อนหน้าจากซมัซงุคลาวด์

แอคเคาท์GOOGLE

•	 แบค็อพัข้อมูลส่วนตวั:	ตัง้ค่าให้เครือ่งส�ารองข้อมลูการตัง้ค่าและข้อมลูของแอพไว้ทีเ่ซร์ิฟเวอร์ของ	Google

•	 แบก็อพับญัชีผู้ใช้:	ตัง้ค่าหรอืแก้ไขแอคเคาท์	Google	เพือ่การส�ารองข้อมลูของคณุ

•	 คนืค่าอตัโนมัต:ิ	ตัง้ค่าให้เครือ่งเรยีกคนืการตัง้ค่าและข้อมลูของแอพโดยอตัโนมตัจิากเซร์ิฟเวอร์	Google	เมือ่แอพถูกตดิตัง้ใหม่
อกีครัง้

Google
ก�าหนดการตัง้ค่าส�าหรบัคณุสมบตับิางอย่างที่ให้มาโดย	Google

ทีห่น้าจอการต้ังค่า	สมัผสั	Google

การช่วยเหลือการเข้าถึง
ก�าหนดการตัง้ค่าทีห่ลากหลายเพือ่ปรบัปรงุการเข้าใช้งานเครือ่ง	อ้างองิ	การช่วยเหลอืการเข้าถงึ	เพือ่ดขู้อมลูเพิม่เตมิ

ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	การช่วยเหลอืการเข้าถงึ
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การจดัการทัว่ไป
ปรบัแต่งการตัง้ค่าระบบของเครือ่งของคณุหรอืตัง้ค่าเครือ่งใหม่

ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	การจัดการทัว่ไป

•	 ภาษาและการใส่ข้อมลู:	เลอืกภาษาของเครือ่งและเปลีย่นการตัง้ค่า	เช่น	แป้นพมิพ์และประเภทของเสยีงเข้า	ทางเลอืกบางทาง
เลอืกอาจไม่สามารถใช้ได้	ทัง้น้ีข้ึนกบัภาษาทีเ่ลอืก

•	 วนัที่และเวลา:	เข้าถงึและเปลีย่นแปลงการตัง้ค่าต่อไปนีเ้พือ่ควบคมุวธิทีีเ่ครือ่งจะแสดงเวลาและวนัที่

	หากแบตเตอรีห่มดเกลีย้งหรอืมกีารถอดออกจากอปุกรณ์	เวลาและวนัทีจ่ะถกูตัง้ค่าใหม่

•	 รายงานข้อมลูการวเิคราะห์:	ตัง้ค่าเครือ่งให้ส่งข้อมลูการวนิจิฉยัและการใช้งานของเครือ่งให้กบัซมัซงุโดยอตัโนมตัิ

•	 ข้อมลูการตลาด:	ตัง้ค่าว่าจะรบัข้อมลูการตลาดของซมัซงุ	เช่น	ข้อเสนอพเิศษ	ผลประโยชน์ของสมาชกิและจดหมายข่าวหรอืไม่

•	 ตัง้ค่าใหม่:	การตัง้ค่าเครือ่งของคณุใหม่หรอืด�าเนนิการตัง้ค่าข้อมลูจากโรงงาน

อพัเดทซอฟท์แวร์
ปรบัปรงุซอฟต์แวร์เครือ่งของคณุหรอืเปลีย่นการตัง้ค่าการปรบัปรงุ

ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	อพัเดทซอฟท์แวร์

•	 ดาวน์โหลดการอพัเดทด้วยตวัเอง:	ตรวจสอบและตดิตัง้อปัเดตด้วยตนเอง

•	 ดาวน์โหลดการอพัเดทโดยอตัโนมตั:ิ	ตัง้ค่าเครือ่งเพ่ือตรวจสอบและดาวน์โหลดอปัเดตโดยอตัโนมตัเิมือ่เชือ่มต่อกบัเครอืข่าย	
Wi-Fi

•	 อพัเดทซอฟท์แวร์ตามก�าหนดเวลา:	ตัง้ค่าเครือ่งเพือ่ตดิตัง้อปัเดตที่ได้มกีารดาวน์โหลดแล้วในเวลาทีก่�าหนด
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คูมื่อการใช้
ดขู้อมลูวธิีใช้เพือ่เรยีนรูว้ธิกีารใช้งานเครือ่งและแอพ	หรอืก�าหนดการตัง้ค่าทีส่�าคญั

ท่ีหน้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	คูม่อืการใช้

เกีย่วกบัอปุกรณ์
การเข้าถงึข้อมลูเครือ่งของคณุ

ทีห่น้าจอการตัง้ค่า	สมัผสั	เกีย่วกบัอปุกรณ์

•	 หมายเลขโทรศพัท์ของฉนั:	ดหูมายเลขโทรศพัท์ของคณุ

•	 สถานะ:	ดขู้อมูลเครือ่งทีห่ลากหลาย	เช่น	สถานะ	SIM	การ์ด	Wi-Fi	ทีอ่ยู่	MAC	และเลขหมายประจ�าเครือ่ง

•	 ข้อมูลทางกฎหมาย:	ดขู้อมลูทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัเครือ่ง	เช่น	ข้อมลูความปลอดภยัและใบอนญุาตโอเพนซอร์ส

•	 ชือ่อปุกรณ์:	ดแูละแก้ไขชือ่ทีจ่ะแสดงเมือ่เช่ือมต่อเครือ่งของคณุกบัเครือ่งอ่ืนๆผ่านทางบลทูธู	Wi-Fi	Direct	และวธิกีารอืน่ๆ

•	 หมายเลขรุน่:	ดหูมายเลขรุน่ของเครือ่ง

•	 ข้อมูลซอฟต์แวร์:	ดขู้อมลูซอฟแวร์ของเครือ่ง	เช่น	รุน่ของระบบปฏบิตักิารและรุน่ของเฟิร์มแวร์

•	 ข้อมูลแบตเตอรี:่	ดสูถานะแบตเตอรีข่องเครือ่งและข้อมลู
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การช่วยเหลือการเข้าถึง

เก่ียวกบัการใช้งาน
ปรบัปรงุการเข้าใช้งานส�าหรบัผูใ้ช้	ทีพ่กิารทางสายตา	การได้ยิน	หรอืไม่คล่องแคล่ว	ให้ใช้เครือ่งได้ง่ายขึน้

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ

การใช้งานปุม่หน้าหลกัเพือ่เปิดเมนกูารเข้าใช้งาน
ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การเข้าถงึโดยตรง	จากนัน้สมัผสัสวติช์เพือ่เปิดใช้	จากนัน้เลอืกให้
เลอืกเมนูการเข้าใช้งานทีจ่ะเปิดเมือ่คณุกดปุม่หน้าหลกัสามครัง้อย่างรวดเรว็

คณุสามารถเข้าถงึเมนกูารใช้งานได้ดงัต่อไปนี้

•	 การช่วยเหลอืการเข้าถงึ

•	 Voice	Assistant

•	 Universal	Switch

•	 หน้าต่างแว่นขยาย

•	 ส	ีเน	กา	ท	ีฟ

•	 ระดบัสเีทา

•	 การปรบัสี

•	 การควบคมุการโต้ตอบ
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VoiceAssistant(Voicefeedback)

การเปิดใช้งานหรอืปิดใช้งานVoiceAssistant

เมือ่เปิดใช้งาน	Voice	Assistant	อปุกรณ์จะเริม่ใช้	Voice	feedback	เมือ่คณุสมัผสัคณุสมบตัทิีเ่ลอืกหนึง่ครัง้	อุปกรณ์จะส่งเสยีงอ่าน
ข้อความทีป่รากฏบนหน้าจอออกมาดงัๆ	การสมัผสัคณุสมบตัสิองครัง้จะเป็นการเปิดใช้งานคณุสมบตันิี้

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การมองเหน็ → VoiceAssistant	จากนัน้สมัผสัสวติช์เพือ่เปิด
ใช้

การปิดใช้งาน	Voice	Assistant	สมัผสัสวิตช์แล้วสมัผสัที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครัง้อย่างรวดเรว็

เมือ่คณุเปิดใช้	Voice	Assistant	เป็นครัง้แรก	โปรแกรมการสอนจะเร่ิมต้นขึน้หลงัจากการเปิดใช้งาน	คณุสามารถเล่นซ�า้ได้โดยการ
สมัผสั	วธิใีช้VoiceAssistant

คณุสมบตับิางคณุสมบตัอิาจไม่มีให้ใช้งานเมือ่คณุใช้งาน	Voice	Assistant

การควบคมุหน้าจอด้วยท่าทางนิว้มอื

คณุสามารถใช้ท่าทางนิว้มอืได้หลายแบบเพือ่ควบคมุหน้าจอขณะทีค่ณุก�าลงัใช้งาน	Voice	Assistant

ท่าทางน้ิวมือแบบน้ิวเดยีว

•	 การสมัผสั:	อ่านออกเสยีงรายการใต้นิว้มอืของคณุ	การส�ารวจหน้าจอ:	วางนิว้มอืบนหน้าจอแล้วเลือ่นนิว้ไปบนหน้าจอ

•	 การสมัผสัสองครัง้:	เปิดรายการทีเ่ลอืกไว้	ขณะทีร่ายการวตัถทุีเ่ลอืกก�าลงัถกูอ่านออกเสยีง	เมือ่คณุได้ยนิรายการวตัถทุีต้่องการ	
ให้ปล่อยน้ิวมือของคุณจากรายการนัน้	จากนัน้สมัผสัที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครัง้อย่างเรว็

•	 การสมัผสัสองครัง้ค้างไว้ทีห่น้าจอ:	ย้ายรายการหรอืเข้าถงึตวัเลอืกที่ใช้ได้

•	 การปัดไปทางซ้าย:	ไปทีร่ายการก่อนหน้า

•	 การปัดไปทางขวา:	ไปทีร่ายการถดัไป

•	 การปัดขึน้หรอืลง:	เปลีย่นการตัง้ค่าเมนตูามเนือ้หาล่าสดุ

•	 การปัดไปทางซ้ายแล้วกข็วาในการเคลือ่นไหวเดยีว:	เลือ่นหน้าจอขึน้

•	 การปัดไปทางขวาแล้วกซ้็ายในการเคลือ่นไหวเดยีว:	เลือ่นหน้าจอลง

•	 การปัดขึน้แล้วกล็งในการเคลือ่นไหวเดยีว:	ย้ายไปทีร่ายการแรกบนหน้าจอ

•	 การปัดลงแล้วกข็ึน้ในการเคลือ่นไหวเดยีว:	ย้ายไปทีร่ายการสดุท้ายบนหน้าจอ
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ท่าทางนิว้มือแบบสองนิว้

•	 การสมัผสัสองครัง้:	เริม่ต้น	พกั	หรอืเล่นต่อ

•	 การสมัผสัสามครัง้:	ตรวจสอบเวลาปัจจบุนั	พลงังานแบตเตอรีท่ีเ่หลอือยู่	และอืน่ๆ	เพือ่เปลีย่นรายการทีถ่กูอ่านออกเสยีง	เปิด
หน้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การมองเหน็ → VoiceAssistant → การตัง้ค่า → 
ข้อมลูแถบสถานะ

•	 สมัผสัสีค่รัง้:	เปิดใช้งานหรอืปิดใช้งานข้อเสนอแนะเสยีง

•	 การปัดไปทางซ้าย:	ไปทีห่น้าถดัไป

•	 การปัดไปทางขวา:	กลบัสูห่น้าก่อนหน้า

•	 การปัดขึน้:	เลือ่นรายการลง

•	 การปัดลง:	เลือ่นรายการขึน้

•	 การปัดไปตามทศิทางต่างๆ	บนหน้าจอเมือ่ลอ็ก:	ปลดลอ็กหน้าจอ

•	 การปัดหน้าจอลงจากด้านบน:	เปิดแผงการแจ้งเตอืน

ท่าทางน้ิวมือแบบสามน้ิว

•	 การสมัผสั:	เริม่การอ่านออกเสยีงรายการจากด้านบนสดุ

•	 การสมัผสัสองครัง้:	เริม่การอ่านจากรายการถดัไป

•	 การสมัผสัสามครัง้:	อ่านข้อความทีเ่ลอืกไว้ล่าสดุและคดัลอกไปยังคลปิบอร์ด

•	 การปัดไปทางซ้ายหรอืขวา:	เปิดเมนตูามเนือ้หาและเลือ่นดตูวัเลอืก

•	 การปัดขึน้หรอืลง:	เปลีย่นการอ่านข้อความและความละเอียดทีเ่ลอืก

การใช้งานเมนตูามเนือ้หา

ขณะทีค่ณุก�าลงัใช้งาน	Voice	Assistant	ให้ปัดไปทางซ้ายหรอืขวาด้วยสามน้ิว	เมนตูามเน้ือหาจะปรากฏและอุปกรณ์จะอ่านออกเสยีงตวั
เลอืก	ปัดไปทางซ้ายหรอืขวาด้วยสามน้ิวเพือ่เลือ่นดตูวัเลอืก	เมือ่คณุได้ยนิตวัเลอืกทีค่ณุต้องการ	ให้ปัดขึน้หรือลงเพือ่ใช้ตวัเลอืกหรอื
ปรบัการตัง้ค่าส�าหรบัตวัเลือก	ตวัอย่างเช่น	เมือ่คุณได้ยนิ	ระดบัเสยีง	คณุสามารถปรบัระดบัเสยีงได้โดยการปัดขึน้หรอืลง
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การเพิม่และการจดัการป้ายก�ากบัรปูภาพ

คณุสามารถก�าหนดป้ายก�ากบัให้กบัรปูภาพบนหน้าจอ	เครือ่งจะอ่านออกเสยีงป้ายก�ากบัเมือ่เลอืกรปูภาพนัน้	เพิม่ป้ายก�ากบัไปยงั
รปูภาพทีถ่กูถอดป้ายออกโดยการสมัผสัทีห่น้าจอสองครัง้ด้วยสามนิว้ค้างไว้

เพือ่จดัการป้ายก�ากบั	เปิดหน้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การมองเหน็ → VoiceAssistant → 
การตัง้ค่า → จดัการป้ายทีก่�าหนดเอง

การก�าหนดการตัง้ค่าส�าหรบัVoiceAssistant

ตัง้ค่าส�าหรบั	Voice	Assistant	เพือ่ความสะดวกของคณุ

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การมองเหน็ → VoiceAssistant → การตัง้ค่า

•	 ระดบัเสยีงสนุทรพจน์:	เลอืกระดบัเสยีงส�าหรบัการตอบสนองด้วยเสยีงพดู

•	 จากตวัอกัษรเป็นค�าพดู:	เปลีย่นการตัง้ค่าคณุสมบตักิารอ่านข้อความเป็นเสยีงพดูเมือ่เปิดใช้งาน	Voice	Assistant	เช่น	ภาษา	
ความเรว็	ฯลฯ

•	 เปลีย่นเสยีงสงูต�า่:	ตัง้ค่าให้เครือ่งอ่านออกเสยีงข้อความโดยเปลีย่นระดบัขณะใช้แป้นพมิพ์

•	 การตอบสนองแป้นพมิพ์:	ตัง้ค่าให้เครือ่งอ่านออกเสยีงรายการทีน่ิว้กดขณะใช้แป้นพมิพ์

•	 พดูขณะปิดหน้าจอ:	ตัง้ค่าให้เครือ่งอ่านออกเสยีงการแจ้งเตอืนขณะหน้าจอปิด

•	 ใช้เซน็เซอร์ตรวจจับ:	ตัง้ค่าให้เครือ่งพกัการตอบสนองด้วยเสยีงพดูเมือ่คณุน�ามอืไปไว้เหนอืเซนเซอร์ทีด้่านบนของเครือ่ง

•	 เขย่าเพือ่อ่านต่อ:	ตัง้ค่าให้เครือ่งอ่านออกเสยีงข้อความทีแ่สดงบนหน้าจอเมือ่คณุเขย่าเครือ่ง	คณุสามารถเลอืกความแรงของการ
ส่ันได้หลายระดบั

•	 อ่านIDผูโ้ทร:	ตัง้ค่าให้เครือ่งอ่านออกเสยีงชือ่ผูโ้ทร	เมือ่คณุมสีายโทรเข้า

•	 อ่านออกเสยีงตวัอกัษร:	ตัง้ค่าให้เครือ่งอ่านออกเสยีงค�าทีเ่ริม่จากตวัอักษรทีค่ณุสมัผสัแล้วกดค้างบนแป้นพมิพ์ไว้
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•	 อ่านค�าแนะน�าการใช้งาน:	ตัง้ค่าให้เครือ่งอ่านออกเสยีงเคลด็ลบัการใช้งานเมือ่คณุเลอืกรายการโดยการปัดนิว้

•	 การตอบสนองด้วยการสัน่:	ตัง้ค่าให้เครือ่งสัน่เมือ่คณุควบคมุหน้าจอ	เช่นการเลอืกรายการหนึง่

•	 การตอบสนองด้วยเสยีง:	ตัง้ค่าให้เครือ่งส่งเสยีงเมือ่คณุควบคมุหน้าจอ	เช่นการเลอืกรายการหนึง่

•	 มุง่เน้นทีเ่สยีงค�าพดู:	ตัง้ค่าให้เครือ่งหรีเ่สยีงเปิดเล่นมเีดยีเมือ่เครือ่งอ่านออกเสยีง

•	 ระดบัเสยีงของการตอบสนองด้วยเสยีง:	ปรบัระดบัเสยีงทีจ่ะเปิดเล่นเสยีงเมือ่คณุสมัผสัหน้าจอเพือ่การควบคมุ	คณุสมบตันิีม้ีให้ใช้
งานเมือ่เปิดใช้งาน	การตอบสนองด้วยเสยีง

•	 เคอร์เซอร์ใหญ่:	ตัง้ค่าอปุกรณ์ให้ขยายขอบของเคอร์เซอร์สีเ่หลีย่มทีป่รากฏเมือ่คณุสมัผสัรายการให้ใหญ่ขึน้

•	 สเีคอร์เซอร์:	ให้เลอืกสขีองตารางเคอร์เซอร์ทีป่รากฏขึน้เมือ่คณุสมัผสัทีร่ายการ

•	 การตอบสนองปุม่กลบัและล่าสดุ:	ตัง้ค่าอปุกรณ์ให้มกีารตอบสนองด้วยเสยีงพดูเมือ่คณุสมัผสั	 	หรอื	 	ครัง้เดยีว	สมัผสั
สองครัง้	 	หรอื	 	เพือ่ใช้ปุม่

•	 เมนูด่วน:	เลอืกตวัเลอืกเมนตูามเนือ้หาเพือ่แสดงผลเมือ่คณุปัดนิว้ไปทางซ้ายหรอืขวาด้วยสามนิว้

•	 จดัการป้ายทีก่�าหนดเอง:	จัดการป้ายก�ากบัทีค่ณุเพิม่ไว้

•	 ข้อมลูแถบสถานะ:	เลอืกรายการเพือ่อ่านออกเสยีงเมือ่คณุสมัผสัหน้าจอสามครัง้ด้วยสองนิว้

•	 ตวัเลอืกผูพ้ฒันา:	ตัง้ค่าทางเลอืกส�าหรบัการพฒันาแอพ

การใช้งานเครือ่งขณะปิดหน้าจอ

เพือ่ความเป็นส่วนตวั	คณุจะสามารถตัง้ค่าอปุกรณ์ให้ท�างานตามปกตเิมือ่หน้าจอปิดอยู่ได้	หน้าจอจะไม่เปิดเมือ่คณุกดปุม่หน้าหลกัหรอื
สัมผสัหน้าจอ	คณุสมบติัทีเ่ปิดใช้งานในขณะนี้ไม่ปิดการท�างานเมือ่หน้าจอดบั

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การมองเหน็	จากนัน้สมัผสัสวติช์	หน้าจอมดื	เพือ่เปิดใช้	คณุ
สามารถเปิดใช้งานหรอืปิดใช้งานคุณสมบตันิี้โดยกดปุม่เปิด/ปิดเครือ่งสองครัง้
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อ่านออกเสยีงรหสัผ่าน

ตัง้ค่าให้เครือ่งอ่านออกเสยีงรหสัผ่านเมือ่คณุใส่รหสัผ่านขณะทีเ่ปิดใช้งาน	Voice	Assistant

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การมองเหน็	จากนัน้สมัผสัสวติช์	พดูรหสัผ่าน	เพือ่เปิดใช้

การใส่ข้อความโดยใช้แป้นพมิพ์

การแสดงแป้นพมิพ์	สมัผสัช่องใส่ข้อความ	จากนัน้สมัผสัที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครัง้อย่างรวดเรว็

การเปิดใช้คณุสมบติัป้อนปุม่อย่างเรว็	ให้เปิดหน้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การมองเหน็	จากนัน้
สมัผัสสวติช์	ใส่ปุม่ด่วน	เพือ่เปิดใช้

เมือ่คณุสมัผสัแป้นพมิพ์ด้วยนิว้มอื	เครือ่งจะอ่านออกเสียงปุม่ตวัอักษรทีอ่ยู่ใต้นิว้มอื	เมือ่คณุได้ยินชือ่ตวัอกัษรทีค่ณุต้องการ	ให้ปล่อย
นิว้มือจากหน้าจอเพือ่เลอืก	ตวัอกัษรจะถกูป้อน	และเครือ่งจะอ่านออกเสียงตวัอักษร

ถ้าไม่ได้เปิดใช้งาน	ใส่ปุม่ด่วน	ให้ปล่อยนิว้มอืของคณุจากตวัอกัษรทีค่ณุต้องการ	จากนัน้สมัผสัที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครัง้อย่างรวดเรว็

การป้อนตัวอกัษรเพิม่เตมิ

สมัผสัปุม่บนแป้นพมิพ์ค้างไว้เพือ่ป้อนตวัอกัษรเพิม่เตมิที่ใช้ได้ของปุม่	หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏเหนอืปุม่เพือ่แสดงตวัอกัษรที่ใช้ได้	
การเลอืกตวัอกัษร	ให้ลากนิว้บนหน้าต่างป๊อปอพัจนได้ยนิเสยีงตวัอักษรทีต้่องการ	แล้วให้ปล่อยนิว้
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การมองเหน็

เพิม่การบนัทกึเสยีงให้เป็นค�าเรยีกเสยีง

คณุสามารถใช้ค�าเรยีกเสยีงเพือ่แยกความแตกต่างระหว่างวตัถทุีม่รีปูร่างเหมอืนกนัโดยการแนบป้ายก�ากบั	คณุสามารถบนัทกึและ
ก�าหนดการบนัทึกเสยีงให้เป็นค�าเรยีกเสยีงท่ีเปิดใช้	NFC	ได้	ได้มกีารเล่นการบนัทกึเสยีงเมือ่คณุวางเครือ่งของคณุใกล้กบัป้ายก�ากบั

เปิดคณุสมบตั	ิNFC	ก่อนทีจ่ะใช้งานคณุสมบตันิี้

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การมองเหน็ → ป้ายก�ากบัเสยีง

เครือ่งบนัทกึเสยีงจะเริม่ต้น

2 สมัผสั	 	เพือ่เริม่การบนัทกึ	พดูใส่ไมโครโฟน

3 เม่ือบนัทกึเสรจ็แล้ว	สมัผสั	เรยีบร้อย	เพือ่หยดุ

4 ถอืด้านหลงัของอปุกรณ์ของคณุไว้เหนอืค�าเรยีกเสยีง

ข้อมลูในการบนัทึกเสยีงจะถกูเขียนไปเป็นค�าเรยีกเสยีง

การเปลีย่นการซมูหน้าจอและตวัอกัษร

เปลีย่นการตัง้ค่าการซมูหน้าจอหรอืขนาดตวัอกัษรและรปูแบบ

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การมองเหน็ → ซมูหน้าจอและแบบอกัษร

การใช้แบบอกัษรทีม่คีวามคมชดัสงู

ปรบัสแีละขอบของแบบอกัษรเพือ่เพิม่ความคมชัดระหว่างตวัอกัษรและพืน้หลงั

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การมองเหน็	จากนัน้สมัผสัสวติช์	แบบอักษรทีม่คีวามเข้มสงู	เพ่ือ
เปิดใช้
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การใช้แป้นพมิพ์ทีม่คีวามคมชดัสงู

เพิม่ขนาดของแป้นพมิพ์ซมัซงุและเปลีย่นสปีุม่เพือ่เพิม่ความชดัเจนระหว่างข้อความและพืน้หลงั

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การมองเหน็	จากนัน้สมัผสัสวติช์	แป้นพมิพ์ความเข้มสงู	เพือ่เปิด
ใช้

การแสดงรปูร่างปุม่

แสดงรปูร่างของปุม่กบัพืน้หลงัเพือ่ท�าให้โดดเด่นขึน้

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การมองเหน็	จากนัน้สมัผสัสวติช์	แสดงรปูทรงของปุม่	เพือ่เปิดใช้

การใช้งานแว่นขยาย

เปิดใช้งานแว่นขยายเพือ่ซมูเข้าบนหน้าจอเพือ่ดเูเวอร์ช่ันเนือ้หาที่ใหญ่กว่า

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การมองเหน็	และจากนัน้สมัผสัสวติช์	หน้าต่างแว่นขยาย	เพ่ือเปิด
ใช้งาน	แว่นขยายจะปรากฏบนหน้าจอ

ลากทีจ่บัตรงด้านล่างของแว่นขยายเพือ่เคลือ่นแว่นขยายไปยังทีท่ีค่ณุต้องการขยายเข้าทีบ่นหน้าจอ

การขยายหน้าจอ

ขยายหน้าจอและซมูเข้าในบรเิวณทีก่�าหนด

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การมองเหน็	และจากนัน้สมัผสัสวติช์	ท่าทางการขยาย	เพือ่เปิดใช้
งาน

•	 การซมูเข้าและออก:	สมัผสัหน้าจอสามครัง้อย่างรวดเรว็เพือ่ซมูเข้าในบรเิวณทีก่�าหนด	สมัผสัหน้าจอแบบรวดเรว็สามครัง้อกีครัง้
เพ่ือกลบัไปยงัมมุมองปกติ

•	 ส�ารวจหน้าจอโดยการเลือ่น:	ลากนิว้มอืสองนิว้หรอืมากกว่านัน้ผ่านหน้าจอภาพขยาย

•	 การปรบัอตัราการซมู:	จิกนิว้อย่างน้อยสองนิว้บนหน้าจอขยายหรอืแยกออกจากกนั

นอกจากนียั้งสามารถขยายหน้าจอได้ช่ัวคราวโดยสมัผสัหน้าจอค้างไว้สามครัง้	ขณะทีค้่างทีห่น้าจอ	ลากนิว้เพือ่ส�ารวจหน้าจอ	ปล่อยนิว้
เพ่ือกลบัไปยงัการดแูบบปกติ

•	 แป้นพมิพ์บนหน้าจอไม่สามารถขยายได้

•	 เม่ือเปิดใช้งานคณุสมบตันิี	้ประสทิธภิาพการท�างานบางแอพ	เช่น	โทรศพัท์	และ	เครือ่งคดิเลข	อาจได้รบัผลกระทบ
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การขยายเมาส์หรอืตวัชีแ้ผ่นสมัผสั

ขยายตวัชีเ้ม่ือใช้เมาส์ภายนอกหรอืแผ่นสมัผสั

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การมองเหน็	และจากนัน้สมัผสัสวติช์	ตวัชีเ้มาส์/แป้นสมัผสัขนาด
ใหญ่	เพือ่เปิดใช้งาน

การแปลงหน้าจอไปเป็นโหมดเฉดสเีทา

แสดงสบีนหน้าจอเป็นโทนสเีทา

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การมองเหน็	จากนัน้สมัผสัสวติช์	ระดบัสเีทา	เพือ่เปิดใช้

การกลบัสหีน้าจอแสดงผล

ปรบัปรงุการมองเหน็หน้าจอเพือ่ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถอ่านข้อความบนหน้าจอได้ง่ายขึน้

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การมองเหน็	จากนัน้สมัผสัสวติช์	สีเนกาทีฟ	เพือ่เปิดใช้

การปรบัสี

ปรบัการแสดงสบีนหน้าจอ	ถ้าคณุมปัีญหาในการแยกแยะส	ีเครือ่งจะเปลีย่นสเีป็นสทีีส่ามารถรบัรูไ้ด้ง่ายขึน้

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การมองเหน็ → การปรบัส	ีจากนัน้สมัผสัสวติช์เพือ่เปิดใช้	
ปฏบิตัติามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพือ่ท�าการปรบัสีให้เสรจ็สมบรูณ์
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การได้ยนิ

ตวัตรวจจบัเสยีง

ตัง้ค่าเครือ่งให้สัน่เมือ่ตรวจจบัเสยีงกริง่ประต	ูหรอืเดก็ร้องไห้ได้

ขณะทีค่ณุใช้การรูจ้�าเสยีง	เช่น	SVoice	ตวัตรวจจบัเสียงจะไม่ท�างาน

ตวัตรวจจับทารกร้องไห้

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การได้ยนิ → ตวัตรวจจบัเสยีง	จากนัน้สมัผสัสวติช์	ตวัตรวจจบั
ทารกร้องไห้	เพือ่เปิดใช้	เครือ่งจะสัน่เมือ่ตรวจจบัพบเสยีงและจะบนัทกึการแจ้งเตอืนเป็นรายการบนัทกึ

ตวัตรวจจับกริง่ประตู

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การได้ยนิ → ตวัตรวจจบัเสยีง	จากนัน้สมัผสัสวติช์	ตวั
ตรวจจบักริง่ประต	ูเพือ่เปิดใช้

2 สมัผสั	 	เพือ่สร้างบนัทกึส�าหรบักริง่ประตขูองคณุ

อปุกรณ์จะตรวจจบัและบันทกึกริง่ประตู

3 สมัผสั	 	และกดกริง่เพือ่ตรวจสอบว่าบนัทกึเรยีบร้อยแล้วหรอืไม่	เมือ่เครือ่งตรวจจบัเสยีงกริง่ประต	ูสมัผสั	ตกลง

เปลีย่นเสยีงกริง่ประต	ูให้สมัผสั	เปลีย่นเสียงกริง่ประตู

เครือ่งจะสัน่เมือ่ตรวจจบัพบเสยีงและจะบนัทกึการแจ้งเตอืนเป็นรายการบนัทกึ

การตัง้ค่าการแจ้งเตอืนแบบแฟลช

ตัง้ค่าให้แฟลชกะพรบิเมือ่มเีสยีงเตอืนหรอืเมือ่คณุมกีารแจ้งเตอืน	เช่น	สายโทรเข้าและข้อความใหม่

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การได้ยนิ	จากนัน้สมัผสัสวติช์	การแจ้งเตอืนแฟลช	เพือ่เปิดใช้
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การปิดเสยีงทัง้หมด

ตัง้ค่าให้เครือ่งปิดเสยีงของเครือ่งทัง้หมด	เช่น	เสยีงมเีดยี	และเสยีงของผูโ้ทรเข้าระหว่างสายโทรเข้า

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การได้ยนิ	จากนัน้สมัผสัสวติช์	ปิดเสยีงทัง้หมด	เพือ่เปิดใช้

การตัง้ค่าค�าบรรยาย

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การได้ยนิ → ค�าบรรยายSamsung(แบบปิด)	หรอื	ค�าบรรยาย
Google(แบบปิด)	จากนัน้สมัผสัสวติช์เพือ่เปิดใช้

เลอืกทางเลอืกเพือ่ปรบัแก้การตัง้ค่าค�าบรรยาย

การปรบัสมดลุเสยีง

ตัง้ค่าให้เครือ่งปรบัสมดลุเสยีงเมือ่ใช้งานเฮดเซท็

1 เชือ่มต่อเฮดเซท็เข้ากบัเครือ่งแล้วใส่เฮดเซท็

2 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การได้ยนิ

3 ลากแถบการปรบัค่าภายใต้	สมดลุเสยีงซ้าย/ขวา	ไปทางซ้ายหรอืขวาแล้วปรบัสมดลุย์เสยีง

โมโนดจิติอล

โมโนขาออกจะรวมเสยีงสเตอรโิอไปเป็นสญัญาณเดยีวทีเ่ล่นผ่านล�าโพงเฮดเซท็ทัง้หมด	ใช้ตวัเลอืกนีห้ากคณุมคีวามบกพร่องในการ
ได้ยนิเสียงหรอืหากสะดวกทีจ่ะใช้หฟัูงเพยีงข้างเดยีว

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การได้ยิน	จากนัน้สมัผสัสวติช์	โมโนดจิติอล	เพือ่เปิดใช้
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ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ

UniversalSwitch

คณุสามารถควบคมุหน้าจอสมัผสัได้โดยการเช่ือมต่อกบัสวติช์ภายนอก	โดยการสมัผสัหน้าจอ	หรอืโดยการใช้การขยับหวัและท่าทางบน
ใบหน้า

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → UniversalSwitch	จากนัน้
สมัผสัสวติช์เพือ่เปิดใช้	หากสวติช์เอนกประสงค์ยงัไมได้ลงทะเบยีนบนอปุกรณ์	ให้สมัผสั	เพิม่สวติช์	และตัง้ค่าสวิตช์เพือ่ควบคมุอปุกรณ์

การเปิดใช้งานคณุสมบตัสิวติช์เอนกประสงค์	จะต้องลงทะเบยีนอย่างน้อยทีส่ดุหนึง่สวติช์บนอุปกรณ์

การตัง้ค่าสวิตช์เพือ่ควบคมุอปุกรณ์	ให้สมัผสั	การตัง้ค่า → สวติช์

การปิดใช้งานคณุสมบตันิี	้กดปุม่หน้าหลกัสามครัง้

เมนูช่วยเหลอื

การแสดงไอคอนทางลดัผูช่้วย

ตัง้ค่าเครือ่งให้แสดงไอคอนทางลดัผูช่้วยส�าหรบัเข้าถงึแอพ	คณุสมบตั	ิและการตัง้ค่า	คณุสามารถควบคมุเครือ่งได้ง่ายโดยสมัผสัเมนู
ช่วยเหลือในไอคอน

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → เมนชู่วยเหลอื

2 สมัผสัสวติช์เพือ่เปิดใช้งาน

ไอคอนทางลดัผูช่้วยจะปรากฏทีม่มุล่างขวาของหน้าจอ

การเข้าถึงเมนผููช่้วย

ไอคอนทางลดัผูช่้วยจะปรากฏเป็นไอคอนแบบลอยเพือ่ให้เข้าถงึเมนผููช่้วยจากหน้าจอใดๆ	โดยง่าย

เม่ือคณุสมัผสัไอคอนทางลดัผูช่้วย	ไอคอนจะขยายออกเลก็น้อย	และเมนผููช่้วยจะปรากฏที่ไอคอน	สมัผสัลกูศรขึน้หรอืลงเพือ่ย้ายไปยงั
แผงอืน่	หรอืปัดขึน้หรอืลงเพือ่เลอืกเมนอูืน่
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การใช้งานเคอร์เซอร์

ทีเ่มนผููช่้วย	สมัผสั	เคอร์เซอร์	คณุสามารถควบคมุหน้าจอด้วยการเคลือ่นทีน่ิว้มอืของคณุเลก็น้อยบนบรเิวณสมัผสั	ลากนิว้มอืของคณุ
บนบรเิวณสมัผสัเพือ่ย้ายเคอร์เซอร์	นอกจากนัน้	ให้สมัผสัหน้าจอเพือ่เลอืกรายการใต้เคอร์เซอร์

ให้ใช้ทางเลอืกดงัต่อไปนี:้

•	  / 	:	เลือ่นไปทางซ้ายหรอืขวาบนหน้าจอ

•	  / 	:	เลือ่นข้ึนหรอืลงบนหน้าจอ

•	 	:	ขยายพืน้ทีบ่รเิวณทีเ่ป็นมเีคอร์เซอร์อยู่

•	 	:	ย้ายบรเิวณสมัผสัไปยงัต�าแหน่งอืน่

•	 	:	ปิดบรเิวณสมัผสั

การเปล่ียนพืน้ทีส่มัผสัและการตัง้ค่าเคอร์เซอร์	ให้เปิดหน้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → ความ
คล่องแคล่วและการโต้ตอบ → เมนชู่วยเหลอื	จากนัน้	ปรบัการตัง้ค่าใน	การตัง้ค่าแป้นสมัผสัและเคอร์เซอร์

การใช้งานเมนผููช่้วยพเิศษ

ตัง้ค่าให้เครือ่งแสดงเมนผููช่้วยพเิศษส�าหรบัแอพทีเ่ลอืก

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → เมนชู่วยเหลอื → การ
ช่วยเหลอืเพิม่เตมิ	สมัผสัสวติช์เพือ่เปิดใช้งาน	จากนัน้จึงเลอืกแอพ

เปิดใช้Easyscreen

เปิดหน้าจอโดยการเคลือ่นไหวมอืของคณุเหนอืเซนเซอร์ทีด้่านบนสดุของเครือ่ง	คณุสามารถเปิดหน้าจอได้โดยไม่ต้องกดปุม่	เมือ่คณุใช้
งานคณุสมบตันิี	้ให้วางเครือ่งไว้บนพืน้ผวิเรยีบโดยหวัหน้าจอขึน้หรอืถอืเครือ่งอย่างมัน่คงเพือ่ป้องกนัไม่ให้เครือ่งขยับ

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ	และจากน้้นสมัผสัสวติช์	เปิดใช้
Easyscreen	เพือ่เปิดใช้งาน

คลกิอตัโนมตัเิมือ่ตวัชีห้ยดุลง

ตัง้ค่าเครือ่งให้เลอืกรายการโดยอตัโนมตัเิมือ่คณุวางตวัช้ีไปบนรายการนัน้

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ	และจากน้้นสมัผสัสวติช์	คลกิ
อตัโนมัตเิม่ือตวัชีห้ยดุลง	เพือ่เปิดใช้งาน
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ตัง้เวลาการแตะค้าง

ตัง้ค่าเวลาการรบัรูเ้ม่ือสมัผสัค้างไว้ทีห่น้าจอ

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → ตัง้เวลาการแตะค้าง	จาก
นัน้เลอืกทางเลอืก

การควบคมุการโต้ตอบ

เปิดใช้งานโหมดควบคมุการโต้ตอบเพือ่จ�ากดัการตอบสนองอินพตุขณะที่ใช้งานแอพ

คณุสมบตันิี้ไม่สามารถใช้งานได้เมือ่คณุเปิดใช้งาน	ใช้ฝ่ามอืปัดเพือ่จบัภาพ,	การโทรโดยตรง,	การเตอืนอจัฉรยิะ	หรอื	ปิด
เสยีงอย่างง่าย

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → การควบคมุการ
โต้ตอบ

2 สมัผสัสวติช์เพือ่เปิดใช้งาน

3 กดค้างไว้ทีปุ่ม่หน้าหลกัและปุม่ระดบัเสยีงพร้อมกนัในขณะที่ใช้งานแอพ

4 ปรบัขนาดกรอบ	หรอืวาดเส้นรอบบรเิวณทีค่ณุต้องการจ�ากดั

5 สมัผสั	เรยีบร้อย

เครือ่งจะแสดงบรเิวณท่ีถกูจ�ากดั	พืน้ท่ีจ�ากดัจะไม่มผีลเม่ือสมัผสัและจะปิดการท�างานของปุม่หลกัของเคร่ือง	อย่างไรกต็าม	คณุ
สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันต่างๆ	ส�าหรบัปุม่เปิด/ปิด	ปุม่ระดบัเสยีง	และแป้นพมิพ์ในโหมดการควบคมุการโต้ตอบ

การปิดใช้งานโหมดควบคมุการโต้ตอบ	กดค้างไว้ทีปุ่่มหน้าหลกัและปุม่ระดบัเสยีงลงพร้อมกนั



ภาคผนวก

194

ลอ็คทศิทาง
สร้างชดุรวมทศิทางเพือ่ปลดลอ็กหน้าจอ

1 ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → ลอ็คทศิทาง	และจากนัน้สมัผสัสวติช์เพือ่เปิดใช้งาน

2 ลากน้ิวของคณุขึน้	ลง	ซ้าย	หรอื	ขวา	สีถ่งึแปดครัง้	และจากนัน้สมัผสั	ด�าเนนิการ

3 วาดชดุรวมทศิทางอกีครัง้เพือ่ยนืยนัความถกูต้องแล้วสมัผสั	ยนืยัน

ตัวแจ้งเตอืน
ตัง้ค่าอปุกรณ์เพือ่แจ้งเตอืนให้คณุทราบการแจ้งเตอืนทีค่ณุยังไม่ได้ดูในช่วงเวลานัน้

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → ตวัแจ้งเตอืน	จากนัน้สมัผสัสวติช์เพือ่เปิดใช้

ตัง้ค่าเครือ่งให้สัน่เมือ่คณุมกีารแจ้งเตอืนทีย่งัไม่ได้ด	ูให้สมัผสัสวิตช์	สัน่	เพือ่เปิดใช้

การตัง้ค่าคาบเวลาระหว่างการเตอืน	สมัผสั	ช่วงเวลาการเตอืน

เพือ่ตัง้ค่าแอพให้แจ้งเตอืนคณุ	ให้เลอืกแอพภายใต้	แสดงการแจ้งเตอืนจาก

การรับหรอืการวางสาย
ตัง้ค่าให้รบัสายหรอืวางสายโดยการกดปุม่หรอืใช้ค�าสัง่เสยีง

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → การรบัและการวางสาย

เลอืกวธิทีีต้่องการ

การใช้งานโหมดสมัผสัครัง้เดยีว
เมือ่มเีสยีงเตอืนหรอืสายเรยีกเข้า	สมัผสัปุม่เพือ่หยดุการเตอืนหรอืตอบรบัการโทรแทนการลากปุม่

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ	จากนัน้สมัผสัสวติช์	โหมดแตะเดยีว	เพือ่เปิดใช้
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การจัดการตัง้ค่าการเข้าใช้งาน

บนัทกึการตัง้ค่าการเข้าใช้งานลงในไฟล์

ส่งออกการตัง้ค่าการเข้าใช้งานปัจจบุนัเป็นรปูแบบไฟล์

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → จดัการการช่วยเหลอืการเข้าถงึ → น�าเข้า/ส่งออก → ส่งออก
ไปทีไ่ฟล์ส่วนตวั

การน�าเข้าไฟล์การตัง้ค่าการเข้าใช้งาน

น�าเข้าไฟล์การตัง้ค่าการเข้าใช้งาน	และปรบัปรงุการตัง้ค่าปัจจบุนั

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → จดัการการช่วยเหลอืการเข้าถงึ → น�าเข้า/ส่งออก → น�าเข้า
จากไฟล์ส่วนตวั	เลอืกไฟล์ทีจ่ะน�าเข้า	และสมัผสั	เรยีบร้อย	การตัง้ค่าการเข้าใช้งานจะได้รบัการปรบัปรงุจากไฟล์ทีน่�าเข้า

การแชร์ไฟล์การตัง้ค่าการเข้าใช้งาน

แชร์ไฟล์การตัง้ค่าการเข้าใช้งานให้ผูอ้ืน่ผ่านทางอเีมล,	Wi-Fi	Direct,	บลทูธู	ฯลฯ

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การช่วยเหลอืการเข้าถงึ → จดัการการช่วยเหลอืการเข้าถงึ → แชร์ผ่าน	จากนัน้เลอืกไฟล์
การเข้าใช้งาน	และสมัผสั	เรยีบร้อย	เลอืกวธิกีารแชร์	และท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพือ่แชร์ไฟล์นัน้
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การแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น
ก่อนตดิต่อศนูย์บรกิารซมัซงุ	กรณุาลองใช้วธิแีก้ปัญหาดงัต่อไปนี	้สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กบัอปุกรณ์ของคณุได้

เมือ่คณุเปิดเครือ่งหรือใช้งานเคร่ืองของคณุเครือ่งสอบถามให้คณุกรอกรหสัใดรหสัหนึง่ดงัต่อไปนี:้

•	 รหสัผ่าน:	เมือ่เปิดใช้งานคณุสมบตักิารลอ็กอปุกรณ์แล้ว	คณุต้องใส่รหสัผ่านทีค่ณุก�าหนดไว้ส�าหรบัเครือ่ง

•	 PIN:	เมือ่ใช้อปุกรณ์ครัง้แรก	หรอืเมือ่ตัง้ค่าไว้ว่าจะ	ต้องใส่รหสั	PIN	ก่อน	คณุต้องใส่รหสั	PIN	ทีใ่ห้มาพร้อมกบั	SIM	หรอื	USIM	
การ์ด	คณุสามารถปิดใช้งานคณุสมบัตนิี้ได้โดยใช้เมน	ูลอ็ก	SIM	การ์ด

•	 PUK:	SIM	หรอื	USIM	การ์ดของคณุถูกระงบัการใช้งาน	ซึง่ตามปกตแิล้วเป็นผลมาจากการทีค่ณุใส่รหสั	PIN	ผดิตดิต่อกันหลาย
ครัง้	คณุต้องใส่รหสั	PUK	ทีไ่ด้รบัจากผูใ้ห้บรกิาร

•	 PIN2:	เม่ือคณุเข้าสูเ่มนทูีต้่องใช้รหสั	PIN2	คณุต้องใส่รหสั	PIN2	ที่ให้มากบั	SIM	การ์ดหรอื	USIM	การ์ด	โปรดตดิต่อผูใ้ห้บริการ
ของคณุส�าหรบัข้อมลูเพ่ิมเตมิ

อปุกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครอืข่ายหรอืการบรกิาร

•	 เม่ือคณุอยู่ในพืน้ทีท่ีม่สีญัญาณหรอืการรบัสญัญาณอ่อน	คณุอาจสญูเสยีการรบัสญัญาณ	เคลือ่นที่ไปยังพืน้ทีอ่ื่นและลองอกีครัง้	
ขณะทีเ่คลือ่นทีอ่ยู	่อาจมข้ีอความแสดงข้อผดิพลาดซ�า้ๆ

•	 คณุไม่สามารถเข้าถงึบางทางเลอืกโดยปราศจากระบบเครอืข่าย	โปรดตดิต่อผูใ้ห้บรกิารของคณุส�าหรบัข้อมลูเพิม่เตมิ

เครือ่งของคณุไม่ได้เปิดอยู่

เมือ่แบตเตอรีค่ายประจจุนหมดเกลีย้ง	เครือ่งของคณุจะเปิดไม่ตดิ	ชาร์จแบตเตอรี่ให้เตม็ก่อนเปิดเครือ่ง
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หน้าจอสมัผสัตอบสนองช้าหรือไม่ถกูต้อง

•	 ถ้าคณุตดิแผ่นกนัรอยหน้าจอหรอือปุกรณ์เสรมิพเิศษเข้ากบัหน้าจอสมัผสั	หน้าจอสมัผสัอาจไม่ท�างานเป็นปกติ

•	 ถ้าคณุสวมถงุมือ	ถ้ามอืของคณุไม่สะอาดขณะทีส่มัผสัหน้าจอสมัผสั	หรอืถ้าคณุสมัผสัหน้าจอด้วยวตัถแุหลมคมหรอืปลายนิว้	
หน้าจอสมัผสัอาจท�างานไม่เป็นปกติ

•	 หน้าจอสมัผสัอาจท�างานผดิปกติในสภาพทีม่คีวามชืน้หรอืเมือ่ถกูน�า้

•	 เริม่ต้นเครือ่งของคณุใหม่เพือ่ล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชัว่คราว

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของเครือ่งคณุได้รบัการอัพเดทเป็นเวอร์ชัน่ล่าสดุ

•	 หากหน้าจอสมัผสัเป็นรอยหรอืเสยีหาย	ให้ไปทีศ่นูย์บรกิารซมัซงุ

เครือ่งของคณุค้างหรือประสบความผิดพลาดร้ายแรง

ลองวธิแีก้ปัญหาต่อไปนี	้ถ้าหากปัญหายงัไม่ได้รบัการแก้ไข	ตดิต่อศนูย์บรกิารซมัซงุ

การเริม่การท�างานเครือ่งใหม่

หากเครือ่งของคณุช้าหรอืค้าง	คณุอาจต้องปิดแอพ	หรอืปิดเครือ่งแล้วเปิดใหม่อกีครัง้

การบงัคบัให้เริม่การท�างานใหม่

ถ้าเครือ่งของคณุค้างและไม่ตอบสนอง	ให้กดค้างไว้ทีปุ่ม่เปิด/ปิดและปุม่ระดบัเสยีงลงพร้อมกนั	เป็นเวลาอย่างน้อย	7	วนิาที	เพือ่เริม่ต้น
การท�างานใหม่

การรเีซท็เครือ่ง

หากวธิกีารข้างต้นไม่ช่วยแก้ไขปัญหาของคณุ	ให้ด�าเนนิการตัง้ค่าใหม่จากโรงงาน

ทีห่น้าจอแอพ	สมัผสั	การตัง้ค่า → การจดัการทัว่ไป → ตัง้ค่าใหม่ → ตัง้ค่าข้อมลูจากโรงงาน → รีเซท็อปุกรณ์ → ลบทัง้
หมด	ก่อนทีจ่ะด�าเนินการคนืค่าจากโรงงาน	อย่าลมืท�าส�าเนาเพือ่ส�ารองข้อมลูทีส่�าคญัทัง้หมดทีเ่กบ็ไว้ในเครือ่ง

ถ้าคณุได้ลงทะเบยีนบญัชี	Google	ไปยงัเครือ่งแล้ว	คณุต้องลงชือ่เข้าใช้บญัช	ีGoogle	เดยีวกนัหลงัจากการรเีซต็เครือ่งแล้ว



ภาคผนวก

198

การโทรไม่มกีารเช่ือมต่อ

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณุได้เข้าถงึเครอืข่ายมอืถอืทีถ่กูต้อง

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณุไม่ได้ตัง้ค่าการระงบัการโทรส�าหรบัหมายเลขที่โทรออก

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณุไม่ได้ตัง้ค่าการระงบัการโทรส�าหรบัหมายเลขที่โทรเข้า

คูส่นทนาไม่สามารถได้ยินท่ีคณุพดูระหว่างการโทร

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณุไม่ได้บงัช่องไมโครโฟนภายใน

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคณุ

•	 ถ้าหากใช้งานเฮดเซท็	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฮดเซท็เชือ่มต่อถกูต้อง

มเีสยีงสะท้อนกลบัระหว่างการโทร

ปรบัระดบัเสยีงโดยการกดปุม่ระดบัเสยีง	หรอืเคลือ่นย้ายไปยงับรเิวณอืน่

เครอืข่ายมอืถอืหรืออนิเทอร์เน็ตหลุดบ่อยคร้ังหรอืคณุภาพเสยีงไม่ดี

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณุไม่ได้บงัเสาอากาศในตวัเครือ่ง

•	 เม่ือคณุอยู่ในพืน้ทีท่ีม่สีญัญาณหรอืการรบัสญัญาณอ่อน	คณุอาจสญูเสยีการรบัสญัญาณ	คณุอาจมปัีญหาการเชือ่มต่อเนือ่งจาก
ปัญหากับเสาสญัญาณของผูใ้ห้บรกิาร	เคลือ่นท่ีไปยังพืน้ทีอ่ื่นและลองอีกครัง้

•	 เม่ือใช้งานเครือ่งขณะทีก่�าลงัเคลือ่นที	่บรกิารเครอืข่ายไร้สายอาจปิดการท�างานเนือ่งจากปัญหากบัเครอืข่ายของผูใ้ห้บรกิาร

ไอคอนแบตเตอรีว่่างเปล่า

แบตเตอรีต่�า่	ชาร์จแบตเตอรี่
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แบตเตอรีไ่ม่ได้รบัการชาร์จอย่างถกูต้อง(ส�าหรบัเครือ่งชาร์จทีผ่่านการรบัรองโดยซมัซงุ)

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือ่งชาร์จเชือ่มต่ออย่างถกูต้องแล้ว

•	 ไปทีศ่นูย์บรกิารซมัซงุ	และเปลีย่นแบตเตอรี่

แบตเตอรีห่มดเรว็กว่าตอนท่ีซ้ือมาคร้ังแรก

•	 เม่ือคณุน�าอปุกรณ์หรอืแบตเตอรี่ไปสมัผสัถกูอณุหภมูทิีเ่ย็นมากหรอืร้อนมาก	ประจทุี่ใช้ได้อาจลดลง

•	 อตัราการใช้งานแบตเตอรีจ่ะเพิม่ข้ึนเมือ่คณุใช้คณุสมบตักิารส่งข้อความหรอืบางแอพ	เช่น	เกม	หรอือนิเตอร์เนต็

•	 แบตเตอรีเ่ป็นอปุกรณ์สิน้เปลอืง	และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรือ่ยๆ	เมือ่เวลาผ่านไป

ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมือ่เร่ิมต้นกล้องถ่ายรปู

เครือ่งของคณุจะต้องมหีน่วยความจ�าและพลงังานแบตเตอรีเ่พยีงพอทีจ่ะใช้งานแอพกล้องถ่ายรปู	หากคณุได้รบัข้อความแสดงข้อผดิ
พลาดเม่ือเริม่ต้นกล้องถ่ายรปู	ให้ทดลองดงันี:้

•	 ชาร์จแบตเตอรี่

•	 ล้างหน่วยความจ�าบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยงัคอมพวิเตอร์	หรอืลบไฟล์ออกจากเครือ่ง

•	 เริม่การท�างานเครือ่งใหม่	หากคณุยงัมปัีญหากบัแอพกล้องถ่ายรปูหลงัจากลองท�าตามค�าแนะน�าเหล่านี	้ให้ตดิต่อศนูย์บรกิารซมั
ซงุ

คณุภาพภาพแย่กว่าภาพตวัอย่าง

•	 คณุภาพของภาพของคณุอาจแตกต่างกนัไป	ทัง้นีข้ึน้กบัสภาพแวดล้อมรอบข้าง	และเทคนคิการถ่ายภาพทีค่ณุใช้

•	 ถ้าคณุถ่ายภาพในทีม่ดืหรอืในอาคาร	อาจปรากฏสญัญาณรบกวนในภาพ	หรอืภาพอาจหลดุโฟกสั
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ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมือ่เปิดเล่นไฟล์มลัตมิเีดยี

หากคณุได้รบัข้อความแสดงข้อผดิพลาดหรอืไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์มลัตมิเีดยีได้	เมือ่เปิดเล่นไฟล์มลัตมิเีดยีในเครือ่งของคณุ	ให้
ทดลองดงันี:้

•	 ล้างหน่วยความจ�าบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยงัคอมพวิเตอร์	หรอืลบไฟล์ออกจากเครือ่ง

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนัน้ไม่ถกูป้องกนัด้วย	Digital	Rights	Management	(DRM)	ถ้าหากไฟล์นัน้ถูกป้องกนัด้วย	DRM	
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณุมีใบอนญุาตหรอืปุม่ส�าหรบัเล่นไฟล์

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือ่งรองรบัรปูแบบไฟล์นัน้	ถ้าหากเป็นรปูแบบไฟล์ที่ไม่รองรบั	เช่น	DivX	หรอื	AC3	ให้ตดิตัง้แอพทีร่องรบั
รปูแบบไฟล์นัน้	ถ้าต้องการตรวจสอบรปูแบบไฟล์ทีเ่ครือ่งรองรบั	โปรดไปที	่www.samsung.com

•	 เครือ่งของคณุรองรบัรปูภาพและวดิโีอทีบ่นัทกึด้วยเครือ่งนัน้	รปูภาพและวดิโีอทีบ่นัทกึโดยเครือ่งอ่ืนอาจไม่ท�างานเป็นปกติ

•	 เครือ่งของคณุรองรบัไฟล์มลัตมิเีดยีทีอ่นญุาตโดยผู้ให้บรกิารเครอืข่ายของคณุ	หรอืผูใ้ห้บรกิารในบรกิารเพิม่เตมิ	เนือ้หาบางอย่าง
ทีเ่ผยแพร่ในอนิเทอร์เนต็	เช่น	เสยีงเรยีกเข้า	วดิโีอ	หรอืภาพพืน้หลงั	อาจไม่ท�างานเป็นปกติ

ไม่พบอปุกรณ์บลทููธอืน่

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณุสมบตัไิร้สายบลทูธูถกูเปิดใช้งานในเครือ่งของคณุ

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณุสมบตัไิร้สายบลทูธูถกูเปิดใช้งานในเครือ่งทีค่ณุต้องการเชือ่มต่อ

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือ่งของคณุและอปุกรณ์บลทูธูอืน่อยู่ภายในขอบเขตระยะสงูสดุของบลทูธู	(10	ม.)

หากค�าแนะน�าเหล่านีไ้ม่สามารถแก้ปัญหาได้	ให้ตดิต่อศนูย์บริการซมัซงุ

การเชือ่มต่อไม่ส�าเร็จเมือ่คณุเชือ่มต่อเคร่ืองเข้ากับคอมพวิเตอร์

•	 ควรแน่ใจว่าสาย	USB	ทีค่ณุใช้สามารถใช้งานร่วมกบัอปุกรณ์ของคณุได้

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณุได้ตดิตัง้ไดรเวอร์ทีถ่กูต้องและอพัเดทเครือ่งคอมพวิเตอร์ของคณุแล้ว

•	 หากคณุใช้	Windows	XP	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตดิตัง้	Windows	XP	Service	Pack	3	หรอืสงูกว่าในคอมพวิเตอร์ของคณุ
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เครือ่งของคณุไม่พบต�าแหน่งปัจจุบันของคณุ

สญัญาณ	GPS	อาจถกูบดบงัในบางสถานที	่เช่น	ภายในอาคาร	ตัง้ค่าให้เครือ่งใช้งาน	Wi-Fi	หรอืเครอืข่ายมือถอืเพือ่ค้นหาต�าแหน่ง
ปัจจบุนัของคุณในสถานการณ์เหล่านี้

ข้อมลูทีจ่ดัเกบ็ในเคร่ืองสูญหาย

ท�าการส�ารองข้อมลูทีส่�าคญัทีเ่กบ็ในเครือ่งเสมอ	มฉิะนัน้คณุอาจไม่สามารถกูค้นืข้อมลูได้	ในกรณทีีข้่อมลูเสยีหายหรอืสญูหาย	ซมัซงุไม่
รบัผดิชอบต่อการสญูเสยีข้อมลูทีจ่ดัเกบ็ในเครือ่ง

มช่ีองว่างขนาดเลก็ปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตวัเครือ่ง

•	 ช่องว่างดงักล่าวเป็นคณุสมบตัขิองการผลติทีจ่�าเป็น	และส่วนประกอบอาจมกีารโยกหรอืสัน่คลอนได้

•	 เม่ือเวลาผ่านไป	แรงเสยีดทานระหว่างส่วนประกอบอาจท�าให้ช่องว่างนีข้ยายขึน้เลก็น้อย

พืน้ทีจ่ดัเกบ็ในเครือ่งไม่พอ

โปรดลบข้อมลูที่ไม่จ�าเป็น	เช่น	ข้อมลูแคช	โดยใช้	Smart	Manager	หรอืลบแอพหรอืไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วด้วยตนเองเพือ่เพิม่พ้ืนที่
ว่าง
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