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บทที่ 1 เริ่มตนการใชงาน
1.1 ลักษณะเครือ
่ งและปุม
 กด

1.2 อุปกรณในกลอง
ภายในกลองประกอบดวยอุปกรณดังตอไปนี้
• เครื่องแท็บเล็ต
• สาย USB
• สาย OTG
• สาย HDMI
• ปากกา
• อุปกรณชารจ
• คูมือ + ใบรับประกัน
• หูฟง
• ซองหนัง
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1.3 การติดตัง้ การดความจํา
การดความจํา
สําหรับเก็บขอมูล ภาพ, เสียง, วิดีโอ และขอมูลอื่นๆ
·การติดตั้งการด
ใสการดความจําดานที่มีตัวหนังสือ ใหสวนวงจรสีทองอยูดานลาง
และดันเขาไปในเครื่อง หลังจากนั้นจะสามารถอานขอมูลในการดได
·การถอดการด
1. ใหทําการตัดการเชื่อมตอระหวางการดและตัวเครื่องกอนทุกครั้ง
> การตั้งคา>ที่เก็บขอมูล>ยกเลิกการเชื่อมตอการด SD
คลิก
2. เปดแผนปดการดความจํา
3. ใชเล็บดันการดหนวยความจําเบาๆ
หนึ่งครั้งจากนั้นการดจะเดงออกมาโดยอัตโนมัติ

1.4 การชารจและใสหฟ
ู ง
การชารจ
ในขณะชารจแบตเตอรี่จะปรากฏไอคอน
และแสดงไอคอน
เมื่อแบตเตอรี่เต็ม
การใสหฟ
ู ง

บนแถบสถานะ

เมื่อตองการใชหูฟงเพื่อการฟงเพลง ใหเสียบในชองหูฟงเทานั้น
หมายเหตุ:
·ในขณะใชหูฟงจะไดยินเสียงภายนอกลดลง
·เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองไมควรใชหูฟงในขณะขามถนน
·ไมควรเปดเสียงดังสุดเพราะอาจเกิดอันตรายกับการไดยินได

1.5 การเปด/ปดเครือ
่ ง
การเปดเครือ
่ ง
กดปุม
คางเพื่อทําการเปดเครื่อง ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 30 วินาที
หรือมากกวา เพื่อเขาสูหนาจอหลัก (ขึ้นอยูกับแอพพลิเคชั่นและขอมูลที่มีในเครื่อง)
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การปดเครือ
่ ง
กดปุม
ตกลง
สแตนดบาย

คางจากนั้นจะมีเมนู ตัวเลือก ปรากฏขึ้น เลือก ปดเครื่องแลวกด

1. หากไมปลดล็อคหนาจอภายในเวลาที่กําหนด หนาจอเครื่องจะดับอัตโนมัติ
2. แสดงหนาจออีกครั้งโดยการกดปุม
 ดานขาง
3. กดคางและเลื่อนไปยังไอคอนปลดล็อค เพื่อปลดล็อค

บทที่ 2 การใชงานเบื้องตน
2.1 หนาโฮม
ในหนาจอหลักนี้ประกอบไปดวย 5 หนาจอ
สามารถเลื่อนไปทางซายหรือขวาเพื่อแสดงหนาจอเหลานั้น
ไอคอนหลัก
·ไอคอนเมนู
: เพื่อเปดหนาจอแอพพลิเคชั่น
·Google Search
: ใชกูเกิลในการคนหา
: กลับสูหนาจอหลัก

·ไอคอนโฮม
·ไอคอนยอนกลับ

: กลับไปยังหนาจอกอนหนา

·ไอคอน Daemon

: แสดงแอพพลิเคชั่นที่ใชงานลาสุด

แถบสถานะ
แถบสถานะจะแสดงขอมูลตางๆสามารถคลิก
ไอคอน คําอธิบาย
ไอคอน
กําลังชารจ
แบตเตอรี่เต็ม
โหมดสั่น

เพื่อปดแถบสถานะได
คําอธิบาย
แบตเตอรี่ต่ํา
โหมดเงียบ
ตั้งปลุก

เปด GPS

เชื่อมตอไวไฟแลว

เชื่อมตอ
USB แลว

บลูทูธ
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หมายเหตุ: คูมือนี้จัดทําขึ้นในขณะพัฒนาซอฟตแวร
อาจเปนผลใหขอมูลหรือไอคอนตางๆมีความแตกตางกันได
เมนูลด
ั
สามารถจัดการหนาจอหลักโดยการเพิ่ม/ลบ เมนูลัดของแอพพลิเคชั่น
หรือยายตําแหนงเมนูลัดได
·คลิก
เพื่อเปดหนาจอแอพพลิเคชั่น
กดคางที่แอพพลิเคชั่นที่ตองการแลวลากมายังหนาจอหลัก
วิดเจ็ต
สามารถเพิ่มนาฬิกา, เครื่องเลนเพลง, ปฏิทิน
และวิดเจ็ตอื่นๆบนหนาจอหลักได
คลิก
เพื่อเปดเมนูแอพพลิเคชั่น จากนั้นเลือก วิดเจ็ต

หรือเลื่อนจอไปทางซาย
จากนั้นกดคางที่วิดเจ็ตที่ตองการแลวลากมายังหนาจอหลัก
ภาพพืน
้ หลัง
1.กดคางบนหนาจอหลักจะปรากฏกลองเมนู
คลิก “แกลเลอรี่” สามารถเลือกภาพถายของตนเองเพื่อเปนภาพพื้นหลังได
คลิก “วอลเปเปอรภาพเคลื่อนไหว”
สามารถเลือกภาพเคลื่อนไหวเปนภาพพื้นหลังได
คลิก “วอลเปเปอร” สามารถเลือกภาพจากระบบเปนภาพพื้นหลังได
2. คลิก

>

การตั้งคา>การแสดงผล >ภาพพื้นหลัง

หนาจอสัมผัส
ขั้นตอน:
1. กดสั้นคางบนหนาจอเพื่อเขาสูเมนูตางๆ
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2. กดคางบนหนาจอเพื่อเปดเมนูยอย
3. การลาก สามารถทําไดโดยการกดคางแลวลากสกอลบารขึ้นหรือลง
4. การยอ/ขยาย สามารถดับเบิลคลิกบนหนาจอเพื่อยอหรือขยายได

2.2 ระดับเสียง
·ระดับเสียงมีเดีย：ตั้งระดับเสียงเพลง, วิดีโอ, เกมส และเครื่องเลนอื่นๆ
·ระดับเสียงเรียกเขา：ตั้งระดับเสียงเตือน
·ระดับเสียงปลุก：ตั้งระดับเสียงปลุก
ตั้งระดับเสียง
ขั้นตอน: คลิก
·ตั้งคาการสั่น

>

การตั้งคา >เสียง>ระดับเสียง

> การตั้งคา >เสียง>ระดับเสียง
ขั้นตอน: คลิก
เลือก “ระบบสั่น” เพื่อเปดหรือปดการสั่นของอุปกรณ

2.3 บุคคล
สามารถบันทึกรายชื่อผูติดตอ, หมายเลขโทรศัพท, อีเมล และขอมูลอื่นๆ
รายชือ
่ ใหม
ขั้นตอน: คลิก

>

บุคคล>

รายชื่อใหม

1. ใสขอมูลผูติดตอ
2. คลิก “เสร็จสิ้น” เพื่อบันทึกรายชื่อ
แกไขรายชือ
่ /ลบรายชื่อ
แกไขรายชื่อ:
1. คลิก

เพื่อเปดรายการรายชื่อ

2. เลือกรายชื่อที่ตองการแกไข คลิก
เพื่อบันทึกรายชื่อ
ลบรายชื่อ:
1. คลิก

เพื่อเปดรายการรายชื่อ
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หลังจากแกไขแลวคลิก “เสร็จสิ้น”

2. คลิก
เพื่อแสดงเมนูเลือก “ลบ”
3. เลือกรายชื่อที่ตองการลบ คลิก “ตกลง” เพื่อลบรายชื่อที่เลือก
สํารองรายชือ
่
สามารถสงออกขอมูลรายชื่อไปยังการดความจําได
ขั้นตอน:
1. คลิก

เพื่อเปดรายการรายชื่อ

เลือกเมนู นําเขา/สงออก
2. คลิก
3. คลิก “สงออกไปยังแหลงเก็บขอมูล”
การนําเขารายชือ
่
·นําเขาจากการดความจํา
ขั้นตอน:
1. คลิก

เพื่อเปดรายการรายชื่อ

2. คลิก
เลือกเมนู นําเขา/สงออก
3. คลิก “นําเขาจากแหลงเก็บขอมูล”
รายชือ
่ ทีต
่ ด
ิ ตอบอย
สามารถเพิ่มรายชื่อผูติดตอที่ใชงานบอย และรายชื่อพิเศษได
ขั้นตอน:
เลือกรายชื่อผูติดตอ จากนั้นคลิกที่รูปดาวเพื่อเปลี่ยนเปนสีน้ําเงิน

บทที่ 3 อีเมล
3.1 การล็อกอินดวยบัญชีกเู กิล
การล็อกอินดวยบัญชีกูเกิลจะทําใหเกิดการเชื่อมตอระหวางเครื่องแท็บเล็ตกับเ
ซิรฟเวอร
กูเกิล เพื่อเขาใชงาน กูเกิล แอพพลิเคชั่น, กูเกิล ทอลค และ เพลยสโตร
>
การตั้งคา> บัญชี & ซิงค> เพิ่มบัญชี >Google
ขั้นตอน: คลิก
คลิก “Sign in” เพื่อใส ชื่อ G-mail และ รหัสผาน จากนั้นคลิก “Sign in”
หลังจากลงชื่อเขาใชแลว อีเมล, รายชื่อ
-9-

และปฏิทินทั้งหมดจากบัญชีกูเกิลจะถูกเชื่อมตอกับอุปกรณแท็บเล็ต
หมายเหตุ: หากไมมีบัญชีกูเกิลใหเลือก “Create”
ขอรหัสผานบัญชีกเู กิลใหม
หากคุณลืมรหัสผานบัญชีกูเกิลสามารถทําตามขั้นตอนตอไปนี้：
1. จากหนาจอคอมพิวเตอร เปดเบราวเซอร และไปที่:
http://google.com/accounts
2. ในดานขวาของเว็บคลิก “หากไมสามารถเขาถึงบัญชีของคุณได ”
3. เลือก “ฉันไมทราบรหัสผานของฉัน”
4. จากนั้นทําตามขั้นตอนเพื่อตั้งรหัสผานใหม
ตั้งคาการซิงคบญ
ั ชีขอ
 มูล
สามารถรวมรายชื่อจากบัญชีกูเกิลในเครื่องแท็บเล็ตกับเว็บไซตไดซึ่งสามารถ
อัพเดทขอมูลและแอพพลิเคชั่นไดอยางตอเนือ
่ ง
ขั้นตอน:
>
การตั้งคา > บัญชี & ซิงค
1. คลิก
2. คลิกบัญชีที่คุณตองการเชื่อมตอ

3.2 Gmail
เขียนอีเมลใหม
ขั้นตอน:
1. คลิก

>

Gmail

เลือก “เขียน”
2. คลิก
3. ใสอีเมลผูรับและขอความ จากนั้นกด

เพื่อสงอีเมล

3.3 อีเมล
สามารถใชอเี มลเพื่อรับและสงขอความอีเมลได
หมายเหตุ:
1. ตองทําการตั้งคาอีเมลกอน
2. อีเมลจะสงผานการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
และคุณสามารถแกไขการตั้งคาตามที่ผูใหบริการอีเมลกําหนดได
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ตั้งคาบัญชีอเี มล
ขั้นตอน: คลิก

>

อีเมล

ตั้งคาบัญชี：
1. ใสที่อยูอีเมล และรหัสผานจากนั้นคลิก “ถัดไป”
2. เลือกประเภทของบัญชีอีเมล：POP3/IMAP/Exchange
หากคุณไมทราบกรุณาติดตอผูใหบริการอีเมล
3. สามารถตั้งคาความถี่ของการตรวจอีเมลหลังจากเลือกแลว คลิก “ถัดไป”
4. สรางชื่อและลายเซ็น
สามารถตั้งคาไดหลายบัญชี：
1．หลังจากตั้งคาอีเมลแลวคลิก
เลือก "ตั้งคา"
2. คลิก "เพิ่มบัญชี" เพื่อเพิ่มบัญชีอีเมลอื่น
เขียนและสงขอความ
ขั้นตอน: คลิก

>

อีเมล

เพื่อแกไขขอความอีเมล
1. คลิก
2. ใสที่อยูอีเมลของผูรับ
3. ใสหัวขอ
4. ใสขอความ
5. คลิก
เพื่อสงอีเมล
แสดงและบันทึกอีเมล
ขอความอีเมลที่ไดรับจะถูกเก็บไวในเซิรฟเวอรผูใหบริการอีเมล
กอนที่จะถูกดึงมายังอุปกรณแท็บเล็ต
·เลือกอีเมลที่จะอานในกลองขอมูล
·คลิกที่ไอคอนไฟลแนบ เพื่อแสดงไฟลที่แนบมากับอีเมล
·คลิกบันทึกเพื่อดาวนโหลดไฟลแนบ ซึ่งจะถูกบันทึกไวในการดความจํา
ตอบกลับอีเมล
· ในกลองขอความเขาเลือกอีเมลที่ตองการตอบกลับ คลิก
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เพื่อตอบกลับ

บทที่ 4 เครือขายและเบราวเซอร
4.1 บริการไรสาย
การเปด/ปด WLAN
ขั้นตอน: คลิก

>

การตั้งคา > บริการไรสาย &เครือขาย

คลิกเพื่อเปดหรือปด
การคนหาและเชือ
่ มตอ WLAN
>
การตั้งคา > บริการไรสาย &เครือขาย
1. คลิก
2. เปด WLAN อุปกรณจะแสดงเครือขายที่ใชไดโดยอัตโนมัติ
·หากเลือกเครือขายแบบเปด จะสามารถเชื่อมตอไดทันที
·หากเลือกเครือขายที่มีการปองกัน
ตองใสรหัสผานเพื่อที่จะเชื่อมตอเครือขาย
·คลิก "เพิ่มเครือขาย" เพื่อเพิ่มเครือขาย WLAN ใหม
บนแถบสถานะ
เมื่ออุปกรณเชื่อมตออินเตอรเน็ตแลวจะแสดงไอคอน
หมายเหตุ:
เมื่ออยูในบริเวณที่มส
ี ัญญาณอินเตอรเน็ตและอุปกรณเคยเชื่อมตอเครือขายนี้มากอ
น อุปกรณแท็บเล็ตจะทําการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ

4.2 เบราวเซอร
สามารถเขาเว็บไซตตางๆผานทางเบราวเซอรผานการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
หมายเหตุ: ประเภทของการเชื่อมตอขึน
้ อยูกับผูใหบริการเครือขายไรสาย
สําหรับการตั้งคาตางๆกรุณาติดตอผูใหบริการเครือขาย
ขั้นตอน: คลิก

>

เบราวเซอร

·สามารถคลิกบนแถบดานบนเพื่อเปดเว็บไซต
·คลิก × เพื่อปดเว็บไซต
·คลิก ＋ เพื่อเปดเว็บไซตใหม
เพื่อรีเฟรชเว็บไซตใหม
·คลิก
·คลิก

เพื่อดูเว็บไซตกอนหนาหรือถัดไปได
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·คลิก

เพื่อเพิ่มเว็บไซตในบุคมารค

·คลิก

สามารถคนหาหรือเขาเว็บไซตที่ใสไป

·คลิก

สามารถแสดงบุคมารคทั้งหมด, ประวัติการใชงาน

และหนาที่บันทึกไว
·คลิก

เพื่อแสดงเมนูยอย

แสดงลิงคในเพจ
สามารถคลิกลิงคในหนาเว็บไซตเพื่อเปดได
กดคางที่ลิงคเพื่อเลือกเปดลิงคในหนาตางใหม หรือเก็บเปนบุค
 มารค
คุณสามารถใสที่อยูเว็บไซตที่ตองการเขาโดยตรงบนแถบที่อยูเว็บไซตได
การยอ ขยายเพจ
ดับเบิลคลิกบนเว็บไซตเพื่อขยายเว็บไซต
ลากเว็บไซตขึ้นหรือลงเพื่อสํารวจเว็บไซตอยางรวดเร็วได
ตั้งคาเบราวเซอร
ขั้นตอน:
คลิก

>

เบราวเซอร >

> การตั้งคา

บทที่ 5 บลูทูธ
5.1 การใชบลูทธู
การเปด /ปด บลูทธู
หมายเหตุ: คลิก

>

การตั้งคา >บลทูธ คลิกเพื่อเปดหรือปดบลูทูธ

การเชือ
่ มตออุปกรณใหม
1.
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ตรวจสอบวาอุปกรณที่ตองการจับคูไดเปดบลูทูธและตั้งใหสามารถมองเห็นไดแลว
2. หลังจากเปดบลูทูธ คลิก “คนหาอุปกรณ”
3. เลือกอุปกรณบลูทูธในรายการเพื่อเชื่อมตอ
4. ใสรหัส PIN (เชน 0000) ใหตรงกัน จากนั้นเลือก “จับคู”
เพื่อเชื่อมตออุปกรณ
เมื่อเปดบลูทูธ จะปรากฏไอคอน บนแถบสถานะ
หมายเหตุ: วิธีการเชื่อมตออุปกรณบลูทูธอาจแตกตางกัน ตามยี่หอและรุน
คูมือนี้ใชสําหรับการอางอิงเทานั้น
การตัดการเชือ
่ มตอ
คลิกที่ชื่อบลูทูธที่ตองการตัดการเชื่อมตอจากนั้น คลิก “ยกเลิกการจับคู”

บทที่ 6 มัลติมเี ดีย
6.1 เพลง
เลนเพลง
ขั้นตอน: คลิก

>

เพลง

อุปกรณแท็บเล็ตจะคนหาเพลงจากการดความจําโดยอัตโนมัติ
เลือกชื่อเพลงที่ตองการเลน
/ ：เลน/ หยุด
/ ：กอนหนา/ถัดไป
：เปดรายการเพลงปจจุบัน
：เลนซ้ําเพลงทั้งหมด หรือเพลงปจจุบัน
：เปด/ปดการสลับเพลง
 ย
คลิก เพื่อแสดงเมนูยอ
คลิก
เพื่อกลับสูหนาหลัก และเพลงยังคงเลนตอ
เพื่อปดเพลง
คลิก
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6.2 กลอง
ขั้นตอน: คลิก

>

กลองถายรูป

·หนาจอแสดงกรอบและขอบเขตของภาพถาย
สามารถสลับการใชงานระหวาง กลองถายรูปและกลองวิดีโอได

·
·

ปุม
 ถายภาพ

·

ลากวงแหวนเพื่อปรับการยอขยายขอบเขต

·

ตัวเลือกการตั้งคากลอง

คลิกที่ไอคอนรูปภาพเพื่อแสดงรูป
คลิกตัวเลือกบนหนาจอเพื่อจัดการรูปภาพได
ตัวเลือกภาพถาย
เพื่อตั้งคา และสามารถตั้งคาไดตอไปนี้：

คลิก
·

ไวทบาลานซ

·

ความสวาง

·

ตั้งคากลอง

แสดงรูปภาพ
ขั้นตอน: คลิก

>

แกลเลอรี่

คลิกที่รูปภาพที่ตองการดู และสามารถลากไปซายหรือขวาเพื่อดูภาพอื่นได
สไลดโชว
สามารถแสดงภาพแบบสไลดได 2วิธี
1. คลิก

เพื่อเริ่มสไลดโชว
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2. คลิกที่รูปภาพเพื่อแสดงรูปภาพ จากนั้นคลิก

เลือก "สไลดโชว"

การแชรรป
ู ภาพ
1. คลิกรูปภาพที่ตองการแชร เปดภาพจากนั้นคลิก
2. เลือกวิธีการที่จะแชร: บลูทูธ, Gmail หรือ อีเมล
การแกไขรูปภาพ
ที่หนาจอแสดงรูปภาพ คลิก

เลือก "แกไข"

เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับแกไขรูปภาพ

6.3 เครือ
่ งบันทึกวิดโี อ
ขั้นตอน: คลิก

>

กลองวิดีโอ

·หนาจอแสดงกรอบและขอบเขตของภาพถาย
สามารถสลับการใชงานระหวาง กลองถายรูปและกลองวิดีโอได

·

ไอคอนบันทึกวิดีโอ

·

ลากวงแหวนเพื่อปรับการยอขยายขอบเขต

·

ตัวเลือกการตั้งคากลอง

·

ตัวเลือกวิดโี อ
เพื่อเขาหนาจอการตั้งคาดังตอไปนี้：

เลือก
·

ไวทบาลานซ

·

หนวงเวลา

·

ตั้งคากลอง

แสดงวิดโี อ
คลิกที่ภาพวิดีโอที่มุมบนขวา จะสามารถเปดวิดีโอได
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สามารถคลิกที่ปม
ุ เลนวิดีโอหรือปุมอื่นที่ตองการได
การจัดการวิดโี อ
·เลนวิดโี อ
>
วิดีโอ
ขั้นตอน: คลิก
คลิกที่วิดีโอที่ตอ
 งการจะเลน
·การแชรวด
ิ โี อ
1. ในหนาจอวิดีโอ คลิก
2. เลือกวิธีการที่จะแชร: บลูทูธ, Gmail หรือ อีเมล

6.4 เครือ
่ งบันทึกเสียง
ขั้นตอน: คลิก

>

เครื่องบันทึกเสียง

ปุม
 บันทึกเสียง
ปุม
 หยุด
หลังจากบันทึกเสียงเสร็จแลวสามารถกดปุมนีเ้ พื่อเลนเสียงที่บันทึกได

บทที่ 7 สาย USB & การดความจํา
7.1 การเชือ
่ มตอ USB
สามารถใชสาย USB เชือ
่ มตออุปกรณกับเครื่องคอมพิวเตอร
เพื่อยายรูปภาพ, วิดีโอ, เพลง และไฟลอื่นๆได
1. เมื่อการดความจําอยูในเครื่องแท็บเล็ต จะสามารถใชสาย USB ยาย,
คัดลอกไฟลระหวางอุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอรได
2. แถบสถานะจะแสดงไอคอน
3. คลิก "เชื่อมตอ USB แลว" เมือ
่ ปรากฏหนาจอเชื่อมตอ USB ใหกด ตกลง
เพื่อเชื่อมตออุปกรณกับเครื่องคอมพิวเตอร
หมายเหตุ:
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ในระหวางการโอนถายขอมูลจะไมสามารถใชงานการดความจําได
ดังนั้นฟงกชั่นที่เกี่ยวของกับการดความจําจะไมสามารถใชได เชน กลอง, แกลเลอรี่
และเพลง
4. จะปรากฏหนาตางพบไดรฟใหมบนเครื่องคอมพิวเตอร
5. เลือก “My computer” จะแสดงไดรฟใหม เลือกไดรฟเพื่อโอนถายขอมูล
6. ยาย, คัดลอกไฟลระหวางอุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอร
7. คลิกที่เครื่องแท็บเล็ต “ปดที่เก็บขอมูล USB” แลวทําการถอดสาย USB
ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร

7.2 การดความจํา
สําหรับฟงกชั่น "ที่เก็บขอมูล" จะแสดงการใชงานการดความจํา
หมายเหตุ:
กรุณาติดตั้งการดหนวยความจํากอนการใชงานเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบตอการใชง
านฟงกชั่นที่มีความจําเปนตองใชการดความจํา
กอนทําการถอดการดความจําออกจากตัวเครื่อง
ตองทําการปดการดเชื่อมตอการดกับตัวเครื่องกอน
> การตั้งคา>ทีเ่ ก็บขอมูล>ยกเลิกการเชื่อมตอการด SD
คลิก
หลังจากยกเลิกการเชื่อมตอการดความจํา จะสามารถเลือก “ลบ SD card”
เพื่อลบขอมูลทั้งหมดบนการดความจําได
หมายเหตุ: กอนทําการติดตั้งหรือถอดการดความจํา
ควรปดอุปกรณกอนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอการดความจําได

บทที่ 8 แอพพลิเคชัน
่ อื่น
8.1 นาฬิกาปลุก
เพิม
่ การตัง้ ปลุก
ขั้นตอน: คลิก

>

นาฬิกา > ตั้งปลุก

เพิ่มการตั้งปลุก และใสขอมูลการตั้งปลุกจากนั้นคลิก เสร็จสิ้น
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8.2 ปฏิทน
ิ
ใชปฏิทินในการจัดตารางเวลาได
หมายเหตุ: ในการใชฟงกชั่นนี้ตองทําการล็อกอินเขาใชงานบัญชีกูเกิลกอน
และตั้งเวลาในอุปกรณใหถูกตอง
หมายเหตุ: คลิก

>

ปฏิทิน

เพิม
่ เหตุการณใหม
คลิก

เพื่อเพิ่มเหตุการณใหม

คลิกตัวเลือกแลวคลิกเสร็จสิ้นเพื่อบันทึกเหตุการณ
แกไขเหตุการณ
·แกไข
เลือกเหตุการณแลวคลิก
·ลบ

เพื่อแกไข

เลือกเหตุการณแลวคลิก

เพื่อลบ

8.3 แผนที่
ฟงกชั่นแผนที่จะชวยในการคนหาตําแหนงที่อยู แสดงสภาพการจราจร
และรับขอมูลเสนทาง ซึ่งมีเครื่องมือคนหาตําแหนงที่ตองการได
หมายเหตุ:
·ตองเปด 3G/GPRS หรือ Wi-Fi เพื่อใชงานแผนที่
·แอพพลิเคชั่นแผนที่อาจไมครอบคลุมประเทศและเมืองทั้งหมด
·ตองเปดบริการตําแหนง
> การตั้งคา >บริการตําแหนง
ขั้นตอน: คลิก
เลือกบริการแสดงตําแหนงของกูเกิล และ ดาวเทียม GPS
หมายเหตุ: การใชงานกาวเทียม GPS จะชวยในการคนหาแผนที่ ถนน
ที่ตองการจะไป แตตองอยูในบริเวณที่ทองฟาโปรงเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
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ใชแผนที่
> แผนที่
ขั้นตอน: คลิก
·คนหาทีอ
่ ยูข
 องฉันบนแผนที่
ในหนาจอแผนทีค
่ ลิก
จากนั้นจะแสดงตําแหนงที่อยูของคุณกระพริบบนแผนที่
·คนหาสถานทีท
่ ต
ี่ อ
 งการไป
1.คลิก “คนหาแผนที่”
2.ใสชื่อสถานที่ที่ตองการคนหาสามารถใสที่อยู, เมือง หรือชื่อสถานที่
(ตัวอยาง: สยามพารากอน)
หมายเหต: เมื่อตองการใสสถานที่
แอพพลิเคชั่นจะแสดงรายการสถานที่ที่เคยคนหากอนหนา
สามารถคลิกที่รายการที่อยูนั้นได
3.คลิก รายการผลการคนหาจะแสดงบนแผนที่
4.คลิกที่กลองขอความเพื่อแสดงขอมูลของสถานที่ที่คนหา
แสดงแผนที่
ในขณะที่แสดงแผนที่ สามารถยอ ขยาย หรือเลื่อนไปตามทิศทางที่ตองการได
ยอ/ขยาย แผนที่
ใช 2 นิ้วเคลื่อนที่เขาหากัน หรือแยกออกจากกันในเวลาเดียวกันเพื่อยอ
หรือขยายแผนที่
เปลีย่ นโหมดแผนที่
คลิก เพื่อเปลี่ยนโหมดแผนที่ ไดแก
·การจราจร (แสดงผลเฉพาะบางพื้นทีเ่ ทานั้น)：
จะแสดงสภาพจราจรในปจจุบันซึ่งแสดงสีที่แตกตางกันตามความเร็วที่สามารถเคลื่
อนที่ไดบนถนน
·ดาวเทียม：ใชขอมูลเดียวกันกับกูเกิลเอิรท
อยางไรก็ตามจะไมใชภาพในปจจุบันซึ่งเปนภาพที่อยูระหวาง 1-3 ป
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·ภูมิประเทศ：เปนโหมดเริ่มตนซึ่งจะแสดงชื่อถนน, แมน้ํา, ทะเลสาบ, ภูเขา,
สวนสาธารณะและชื่อสถานที่
แสดงทิศทาง
หมายเหตุ：
1. คลิก
เพื่อคนหาเสนทาง
2. ในชองแรกใหใสจุดเริ่มตนและในชองที่สองใหใสปลายทาง
เพื่อแสดงรายการตําแหนง
คุณสามารถคลิก
และเลือกจุดเริ่มตน/ปลายทาง ได
3. เลือกวิธีที่ใชในการเดินทาง：รถยนต,รถประจําทาง หรือ เดินเทา
4. คลิก “ไป” และรอสักพัก
จากนั้นจะแสดงเสนทางที่สามารถไปถึงจุดหมายได
5. กดที่เมนูเพื่อลบ หรือรีเซตเสนทางใหมได
ซึ่งจุดหมายทีเ่ คยคนหาจะถูกบันทึกไวโดยอัตโนมัติ

บทที่ 9 การตั้งคา
9.1 การตัง้ คาอุปกรณ
สามารถตั้งคาไดโดย：
·คลิก
>
การตั้งคา
·คลิกแถบสถานะที่หนาจอหลักจากนั้นจะปรากฏเมนู
·คลิก

เพื่อเขาเมนูการตั้งคา

·คลิก "การตั้งคา"เพื่อตั้งคาตางๆ

9.2 วันที่ & เวลา
ขั้นตอน: คลิก
> การตั้งคา >วันที่ & เวลา
หมายเหตุ: เมื่อเลือก “วันที่ & เวลาแบบอัตโนมัติ” และ
“เลือกโซนเวลาอัตโนมัติ” อุปกรณจะแสดงเวลาเครือขายโดยอัตโนมัติทั้งวันที่
และโซนเวลา
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หากตองการตั้งเวลาดวยตัวเองไมตองเลือก 2 ขอนี้ และตั้งโดย：
·คลิก “ตั้งวันที่” ปรับวัน เดือน ป และเลือกตั้งคา
·คลิก “เลือกโซนเวลา ” เลือกโซนเวลาที่ตองการในรายการ
·คลิก “ตั้งเวลา” ปรับชั่วโมงและนาที
·สามารถเลือกหรือไมเลือก “ใชรูปแบบ 24 ชั่วโมง” ระหวาง 12 ชั่วโมงหรือ
24 ชั่วโมง
·คลิก“เลือกรูปแบบวันที่” และเลือกรูปแบบทีต
่ องการ

9.3 ภาษา & การปอนขอมูล
ขั้นตอน: คลิก

>

การตั้งคา>ภาษา & การปอนขอมูล>ภาษา

เลือกภาษาที่ตองการใช

9.4 การแสดงผล
การตัง้ คาความสวางหนาจอ
ขั้นตอน: คลิก

>

การตั้งคา>การแสดงผล>ความสวาง

>

การตั้งคา>การแสดงผล>โหมดสลีป

โหมดสลีป
ขั้นตอน: คลิก

เพื่อเลือกเวลาล็อคหนาจอ
9.5 รีเซ็ตขอมูลเปนคาเริม
่ ตน
สามารถใชฟงกชั่นนี้ในการลบขอมูลทั้งหมดในเครื่องได
หมายเหตุ:
ฟงกชั่นนี้จะลบขอมูลจากอุปกรณไดแก
·บัญชีของคุณ
·ขอมูลระบบ และการตั้งคา
·แอพพลิเคชั่น
และจะไมลบขอมูลตอไปนี้
·ซอฟตแวรระบบ และแอพพลิเคชั่นที่มาพรอมตัวเครื่อง
·ไฟลในการดความจํา เชนเพลงและรูปภาพ
ขั้นตอน: คลิก

>

การตั้งคา> แบคอัพ & รีเซต>
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รีเซ็ตขอมูลใหเปนคาจากโรงงาน

9.6 การดูแลรักษาเครื่อง
การปองกันหนาจอ
สามารถล็อคหนาจอ
หรือใหใสรูปแบบการปลดล็อคกอนเริ่มใชงานอุปกรณได
·ล็อคหนาจอ
มีหลายรูปแบบดังนี้：
·สไลด
เปนรูปแบบเบื้องตนในการปลดล็อคหนาจอ ซึ่งจะแสดงหลังจากเปดเครื่อง
กดและลากไอคอน

เพื่อยายไปยังไอคอนปลดล็อค

·สรางรูปแบบการล็อคหนาจอ
สามารถสรางรูปแบบการล็อคหนาจอสวนตัวไดดังนี้
ขั้นตอน:
>
การตั้งคา>ความปลอดภัย>การล็อคหนาจอ >รูปแบบ
1. คลิก
2. อานวิธีทําบนหนาจอและจากนั้นคลิก “ถัดไป”
3. ลากอยางนอย 4 จุดเชื่อมตอกัน
หมายเหตุ: ตองทําการลากนิ้วเพื่อเชื่อมตอแตละจุด
4. อุปกรณจะทําการบันทึกรูปแบบการปลดล็อค จากนั้น คลิก “ถัดไป”
5. ลากรูปแบบการปลดล็อคอีกครั้ง จากนั้นคลิก “ยืนยัน”
หมายเหตุ:
1.
หากไมตองการแสดงรูปแบบการปลดล็อคบนหนาจอใหเอาเครื่องหมายถูกหนา
“ทําใหรูปแบบปรากฏขึ้น” ออก
2. ในการเปลี่ยนรูปแบบการปลดล็อค
ตองทําการใสรูปแบบปลดล็อคเดิมกอนแลวเลือก “รูปแบบ” เพื่อลากเสนใหมอีกครั้ง
3. หากใสรูปแบบผิดตองรอ 30 วินาทีเพื่อลองใหมอีกครั้ง
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หากใสรูปแบบผิดติดตอกันหลายครั้ง
จะปรากฏหนาจอใหล็อกอินดวยบัญชีและรหัสผานกูเกิลของอุปกรณนี้
เพื่อสรางรูปแบบการล็อคหนาจอใหม (ตองมีการเชื่อมตอไวไฟอยู)
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