
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับบริการเสริมได้ที่

www.philips.com/welcome
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การฟงอยางปลอดภัย

  
ฟงที่ระดับเสียงปานกลาง:
การใชหูฟงในระดับเสียงที่ดังมากอาจเปนอันตรา

ยตอการไดยินของคุณ ผลิตภัณฑนี้สามารถใหเสียง

ในชวงระดับความดังที่อาจกอใหเกิดการสูญเสียการ

ไดยินสําหรับบุคคลปกติ แมวาจะฟงในระยะเวลา

ไมถึงนาที ชวงระดับความดังเสียงที่ดังขึ้นมีไวสําหรับ

ผซึ่งอาจประสบกับการสูญเสียการไดยินอยแลว

เสียงอาจจะผิดเพี้ยนได ในชวงระยะเวลาหนึ่งการ

ปรับการไดยินเสียง “ในระดับที่ฟงสบาย” จะเปนระ

ดับเสียงที่ดังขึ้น ดังนั้น หลังการฟงเปนเวลานาน 

เสียง “ปกติ” แทจริงแลวอาจเปนเสียงดัง และเปนอัน

ตรายตอการไดยินเสียงของคุณ เพื่อปองกันมิใหเกิด

เหตุการณนี้ ใหคุณตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอด

ภัยกอนที่จะปรับการไดยินเสียง และปลอยไว

ในการตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัย:

ใหปรับการควบคุมเสียงไปที่การตั้งคาต

ใหเพิ่มระดับเสียงอยางชาๆ จนกระทั่งคุณสามารถ

ไดยินเสียงชัดเจนและรสึกสบาย โดยไมมีความผิด

เพี้ยน

ฟงเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสม:

การฟงเปนระยะเวลานาน แมในระดับเสียง ‘ปลอดภัย’ 

สามารถกอใหเกิดการสูญเสียการไดยิน

ตรวจสอบใหแนใจวาใชงานอุปกรณอยางพอเหมาะ

และหยุดพักอยางเหมาะสม

ตรวจสอบใหแนใจวาไดทําตามคําแนะนําตอไปนี้เมื่อ

ใชงานหูฟงของคุณ

ฟงที่ระดับเสียงพอดีและเปนระยะเวลาที่เหมาะสม

ระมัดระวังไมปรับระดับเสียงเนื่องจากการปรับการ

ไดยินเสียงของคุณ

หามเปดเสียงดังมากเกินไปเนื่องจากคุณจะไมสามารถ

ไดยินเสียงรอบตัวคุณ

คุณควรใชอยางระมัดระวังหรือหยุดการใชงานชั่วคราว

ในสถานการณที่มีแนว 

โนมวาจะเปนอันตราย

หามใชหูฟงขณะควบคุมยานพาหนะ ป่นจักรยาน 

เลนสเก็ตบอรด และอื่นๆ เนื่องจากอาจเปนอันตรา

ยตอการจราจรและผิดกฎหมายในหลายพื้นที่ 

 

1 ขอมูลความ
ปลอดภัยที่สําคัญ

การบํารุงรักษาทั่วไป
การแปลเอกสารนี้ใชเพื่อการอางอิงเทานั้น 

หากฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลไมสอดคลองกัน 

ฉบับภาษาอังกฤษเปนฉบับที่มีผลบังคับใชเหนือกวา 

ขอควรระวัง
 ในการหลีกเลี่ยงความเสียหายและการทํางานผิดปกติ:

 อยาใหเครื่องเลนถูกความรอนสูงมากเกินไป ซึ่งเกิดจากอุปก

รณทําความรอนหรือแสงแดดโดยตรง

 หามทําเครื่องเลนตก หรือหามทําใหวัตถุใดๆ ตกลงบนเครื่อง

เลนของคุณ

 หามทําเครื่องเลนตกน หามมิใหชองเสียบหูฟง หรือชอง

ใสแบตเตอรี่ถูกนเนื่องจากนที่เขาไปในตัวเครื่องอาจทําใหตัว

เครื่องไดรับความเสียหายรุนแรง

 อาจมีสัญญาณรบกวนหากมีโทรศัพทมือถือที่ใชงานในบริเวณ

ใกลเคียง 

 สํารองไฟลของคุณ ตรวจสอบวาคุณเก็บไฟลตนฉบับที่คุณ

ดาวนโหลดลงในอุปกรณของคุณ Philips จะไมรับผิดชอบตอ

ความเสียหายใดที่เกิดขึ้นกับขอมูล หากผลิตภัณฑไดรับความ

เสียหาย หรือไมสามารถอานขอมูลได 

 จัดการ (ถายโอน, ลบ, อื่นๆ) ไฟลเพลงของคุณดวย

ซอฟตแวรเพลงที่ใหมาเทานั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาตางๆ 

 หามใชสารทําความสะอาดที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล 

แอมโมเนีย เบนซิน หรือ สารที่มีฤทธิ์กัดกรอน เนื่องจากสาร

เหลานี้จะทําใหเครื่องเลนชํารุดเสียหาย

เกี่ยวกับการทํางานและอุณหภูมิการจัดเก็บ
ใชงานในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 0 และ 35ºC 

(32 ถึง 95ºF) เสมอ

จัดเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง -20 และ 45ºC 

(-4 to 113ºF) เสมอ

อายุการใชงานแบตเตอรี่อาจสั้นลงในสภาพอุณห

ภูมิต

 

ชิ้นสวน/อุปกรณเสริม:
โปรดไปที่ www.philips.com/support เพื่อสั่งซื้อชิ้น

สวน/อุปกรณเสริม
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แนะนําในการใชลิขสิทธิ์ซึ่งกําหนดโดยเจาของลิขสิทธิ์

ของงานนั้นในที่สุด คําแนะนํานั้นอาจระบุวาหาม

มิใหมีการคัดลอกเพิ่มเติม การสตรีมวิดีโออาจมี

เทคโนโลยีปองกันการคัดลอกซึ่งไมอนุญาตใหทําการ

คัดลอกเพิ่มเติม ในสถานการณเชนนั้น ฟงกชัน

การบันทึกจะไมทํางาน และคุณจะไดรับขอความ

แจงใหทราบ

 

การบันทึกขอมูล
Philips มงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของคุณ 

และเสริมประสบการณผใช Philips ใหนาประทับใจ

ยิ่งขึ้น เพื่อใหทราบถึงลักษณะการใชงานอุปกรณนี้ 

เครื่องเลนนี้จะบันทึกขาวสาร / ขอมูลลักษณะการ

ใชงานไวในสวนของหนวยความจําแบบไมลบเลือน

ของเครื่อง ขอมูลเหลานี้นําไปใชเพื่อระบุ และคน

หาขอผิดพลาด หรือปญหาตาง ๆ ที่คุณในฐานะที่

เปนผใชอาจประสบขณะใชอุปกรณ ขอมูลที่จัดเก็บ 

ไดแก ระยะเวลาการเลนในโหมดเพลง ระยะเวลาการ

เลนในโหมดวิทยุ จํานวนครั้งที่แบตเตอรี่ใกลจะหมด 

ฯลฯ ขอมูลที่จัดเก็บจะไมแสดงใหเห็นถึงเนื้อหา หรือ

สื่อที่ใชบนอุปกรณ หรือแหลงที่ดาวนโหลด ขอมูลที่จัด

เก็บบนอุปกรณสามารถเรียกดู และนํามาใช เฉพาะ

เมื่อผใชสงอุปกรณคืนแกศูนยบริการ Philips เทานั้น 

และเพื่อใหงายตอการคนหา และปองกันขอผิดพลาด

เทานั้น ผใชสามารถใชขอมูลที่จัดเก็บไดในครั้งแรกที่

ผใชรองขอ

 

บางส่วนของผลิตภัณฑ์นี้อ้างอิงตามซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์ส ข้อความการอนุญาตและการรับ
ทราบ สามารถขอเรียกได้จากอุปกรณ์ใน  > 

ขอมูล > ขอมูลกฎหมาย
Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers 

to deliver, upon request, a copy of the complete 

corresponding source code for the copyrighted 

open source software packages used in this 

product for which such offer is requested by 

the respective licenses.

This offer is valid up to three years after 

product purchase to anyone in receipt of this 

information. To obtain source code, please 

contact open.source@philips.com. If you prefer 

not to use email or if you do not receive 

confirmation receipt within a week after mailing 

การดัดแปลง
การดัดแปลงใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผผลิ

ตอาจสงผลใหสิทธิ์การใชงานอุปกรณของผใชเปน

โมฆะ

 

ขอมูลลิขสิทธิ์
ชื่อผลิตภัณฑและยี่หออื่นๆ ทั้งหมดเปน

เครื่องหมายการคาของบริษัทหรือองคกรรายนั้นๆ

การทําสําเนาสิ่งที่บันทึกใดๆโดยไมไดรับอนุญาต 

ไมวาจะเปนการดาวนโหลดจากอินเตอรเน็ตหรือจาก

ซีดีเพลงถือเปนการละเมิดกฏหมายลิขสิทธิ์และสนธิ

สัญญาระหวางประเทศ

การทําสําเนาสื่อที่มีการปองกันการทําสําเนา รวมถึง

โปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟล การกระจายเสียง และ

การบันทึกเสียงโดยไมไดรับอนุญาตอาจเปนการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ และถือวาเปนการกระทําผิดทางอาญา 

ไมควรนําอุปกรณนี้ไปใชเพื่อจุดประสงคดังกลาว

Windows Media และโลโก Windows เปน

เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Microsoft 

Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

 

มีความรับผิดชอบ! เคารพลิขสิทธิ์

  
Philips เคารพตอทรัพยสินทางปญญาของผอื่น และ

เราขอใหผใชของเรากระทําเชนนั้นดวย 

ขอมูลมัลติมีเดียบนอินเตอรเน็ตอาจมีการสรางขึ้น 

และ/หรือเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ

ลิขสิทธิ์เดิม 

การคัดลอก หรือการเผยแพรขอมูลที่ไมไดรับอนุญาต

อาจเปนการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในหลาย ๆ 

ประเทศ รวมทั้งประเทศของคุณ 

การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจึงอยในความรับผิด

ชอบของคุณ

การบันทึก และการถายโอนไปยังเครื่องเลนแบบ

พกพาของการสตรีมวิดีโอซึ่งดาวนโหลดไวในเครื่อง

คอมพิวเตอรของคุณนั้นมีจุดประสงคเพื่อใชกับโดเมน

สาธารณะหรือขอมูลที่ไดรับลิขสิทธิ์ถูกตองเทานั้น 

คุณอาจใชขอมูลนั้นสําหรับการ 

ใชสวนตัวซึ่งไมใชเชิงพาณิชย และตองเคารพคํา

TH
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การรีไซเคิลผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มี

คุณภาพสูงในการผลิต และสามารถนําไปรีไซเคิล 

หรือนํากลับมาใชใหมได 

ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและ

มีกากบาทขีดทับอย คือผลิตภัณฑที่

อยภายใตขอบังคับ European Directive 

2002/96/EC:

หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรด

ศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บ

ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การทิ้ง

ผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพอยางถูกวิธีจะชวยปองกัน

ไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพได

คําเตือน
 การถอดแบตเตอรี่ในตัวเครื่องออกสงผลใหการรับประกันเปน

โมฆะและสามารถทําใหผลิตภัณฑเสียหายได 

 คําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการถอดและกําจัดนั้นเปนขั้นตอนที่

สามารถทําไดเมื่อผลิตภัณฑหมดอายุการใชงานแลวเทานั้น 

ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ที่สามา

รถชารจไฟใหมไดภายใต European 

Directive 2006/66/EC และคุณ

ไมสามารถทิ้งแบตเตอรี่ดังกลาวรวมกับ

ขยะปกติจากครัวเรือนได

เพื่อเปนการปกปองการทํางานและความปลอดภัย

ของผลิตภัณฑของคุณ ใหนําผลิตภัณฑของคุณไป

ยังศูนยเก็บรวบรวมแบตเตอรี่อยางเปนทางการ หรือ

ศูนยบริการที่มีผเชี่ยวชาญที่สามารถถอดแบตเตอรี่

ตามที่แสดงได

to this email address, please write to “Open 

Source Team, Philips Intellectual Property & 

Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, 

The Netherlands.” If you do not receive timely 

confirmation of your letter, please email to the 

email address above.

 

© 2009, Xiph.Org Foundation
Redistribution and use in source and binary 

forms, with or without modification, are 

permitted provided that the following 

conditions are met: 

Redistributions of source code must retain 

the above copyright notice, this list of 

conditions and the following disclaimer. 

Redistributions in binary form must 

reproduce the above copyright notice, 

this list of conditions and the following 

disclaimer in the documentation and/

or other materials provided with the 

distribution. 

Neither the name of the Xiph.

org Foundation nor the names of its 

contributors may be used to endorse 

or promote products derived from this 

software without specific prior written 

permission. 

This software is provided by the copyright 

holders and contributors “as is” and any express 

or implied warranties, including, but not limited 

to, the implied warranties of merchantability and 

fitness for a particular purpose are disclaimed. 

In no event shall the foundation or contributors 

be liable for any direct, indirect, incidental, 

special, exemplary, or consequential damages 

(including, but not limited to, procurement of 

substitute goods or services; loss of use, data, 

or profits; or business interruption) however 

caused and on any theory of liability, whether 

in contract, strict liability, or tort (including 

negligence or otherwise) arising in any way out 

of the use of this software, even if advised of 

the possibility of such damage

TH
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โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บ

แบตเตอรี่ การทิ้งแบตเตอรี่อยางถูกวิธีจะชวยปอง

กันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพได

 

คําประกาศของสหภาพยุโรป 
อุปกรณนี้ถูกตองตามขอกําหนดสัญญาณรบกวน

คลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป

 
ผลิตภัณฑนี้เปนไปตามขอกําหนดของ 1999/5/EC

 

1588

TH
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คมือเริ่มตนใชงานอยางยอ

 
เอกสารคคา

หมายเหตุ

 รูปภาพที่ปรากฏเปนการอางอิงเทานั้น Philips สงวนสิทธิ์ใน

การออกแบบ / สีสันของผลิตภัณฑโดยไมตองแจงลวงหนา

ซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่โหลด
ไปยังอุปกรณ
Connect มาพรอมกับซอฟตแวรคอมพิวเตอรตอไปนี้: 

Philips Songbird (ชวยใหคุณจัดการไลบรารี

สื่อของคุณบนคอมพิวเตอรและอุปกรณ)

ไฟลที่โหลดไปยังอุปกรณ
ไฟลตอไปนี้ถูกโหลดไปยัง Connect:

คมือผใช

Philips GoGear audio player

Quick start guide

2 อุปกรณใหมของ
คุณ

ใน Connect คุณสามารถทําสิ่งเหลานี้ได:

เขาใชอินเตอรเน็ตผาน Wi-Fi; 

เขาถึงแอปพลิเคชันและเกมนับพันรายการใน 

Android Market;

เขาถึงบริการออนไลน เชน เพลงและวิดีโอ 

วิทยุอินเตอรเน็ตหนังสือเสียง การโทรทาง

อินเตอรเน็ต บริการเครือขายสังคม แผนที่ และ

บริการอื่นๆ;

แบงปนไฟลสื่อผาน Bluetooth หรืออีเมล;

ซิงค Connect กับไลบรารีสื่อของ PC;

เลนเพลง;

ดูวิดีโอ;

ดูรูปภาพ;

การฟงวิทยุ FM

ภายในกลองมีอะไรบาง
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดรับสินคาตามรายการตอ

ไปนี้:

Connect

 
หูฟง

  
สายเคเบิล USB

  
TH
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เลือกโหมดการเชื่อมตอ USB

เปดอุปกรณและเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร หนาจอปอ

ปอัพจะปรากฏเพื่อใหคุณเลือกโหมดการเชื่อมตอ:

  
โหมดชารจเทานั้น
ตามคาเริ่มตน อุปกรณนี้จะเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรใน

โหมดชารจเทานั้น ในโหมดนี้ คุณจะสามารถเลน

ไฟลสื่อไดขณะชารจไฟ 

กด  หรือ  เพื่อออกจากหนาจอปอปอัพ

โหมดการจัดเก็บขอมูล USB
ในการคัดลอก ซิงค หรือยายไฟลระหวาง

คอมพิวเตอรและอุปกรณ ใหเลือกโหมดการจัดเก็บ

ขอมูล USB เมื่อคุณเปดโหมดการจัดเก็บขอมูล USB 

แลว คุณจะไมสามารถเลนไฟลสื่อใน Connect ได

บนหนาจอปอปอัพ ใหแตะ Turn on USB 
storage (เปดการจัดเก็บขอมูล USB) หรือ 

Turn off USB storage (ปดการจัดเก็บขอมูล 
USB)

โหมดการตรวจสอบหาขอบกพรอง USB
คุณสามารถใชโหมดนี้เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน 

Android ของคุณ ในโหมดนี้ อุปกรณจะสามารถเชื่อม

ตอกับคอมพิวเตอรผานสาย USB

ในการเปดโหมดการตรวจสอบหาขอบกพรอง USB 

1 จากหนาจอหลัก ไปที่  > Applications 
(แอปพลิเคชัน)

3 เริ่มตนใชงาน

การชารจไฟ
Connect มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชารจผานพ

อรต USB ของคอมพิวเตอรได

เชื่อมตออุปกรณกับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB 

 
เปดหรือปดอุปกรณ
กด  /  คางไวเพื่อเปดหรือปดอุปกรณ 

 
TH
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2 ในหนาจอปอปอัพ ใหแตะ Silent mode 
(โหมดไมมีเสียง) เพื่อเปดหรือปดโหมดไมมี

เสียง 

2 ใน Development (การพัฒนา) ใหเลือก USB 
debugging (การตรวจสอบหาขอบกพรอง 
USB)

 » ในฟงกชันเปดใชงาน กลองทําเครื่องหมาย

จะถูกเลือกไว

การสลับระหวางโหมดการจัดเก็บขอมูล USB 
และโหมดการตรวจสอบหาขอบกพรอง USB
1 ลากแถบสถานะลงมา

2 ในรายการแบบพูลดาวน ใหเลือก USB 
connected (เชื่อมตอ USB) หรือ USB 
debugging connected (เชื่อมตอการตรวจ
สอบหาขอบกพรอง USB)

3 ในหนาจอปอปอัพ ใหเลือกตัวเลือกของคุณ

การเปลี่ยนไปยังโหมดเครื่อง
บิน
ใหเปดโหมดเครื่องบินเมื่อ: 

คุณจําเปนตองปดการเขาถึง Wi-Fi หรือ 

Bluetooth เพื่อจุดประสงคดานความปลอดภัย 

เชน เมื่ออยบนเครื่องบิน 

1 เมื่อเปดอุปกรณ ใหกด  /  คาง

ไวจนกวาหนาจอปอปอัพจะแสดงขึ้น

 » หากจําเปน ปลดล็อคหนาจอกอนที่คุณจะกด

ปุ่มดังกลาวคางไว

2 ในหนาจอปอปอัพ ใหแตะ Airplane mode 
(โหมดเครื่องบิน) เพื่อเปดหรือปดโหมดเครื่อง

บิน 

การเปลี่ยนไปยังโหมดไมมี
เสียง
ในโหมดไมมีเสียง คุณไดปดเสียงเอาตพุตทั้งหมดของ

อุปกรณยกเวนการเลนสื่อและการปลุก

1 เมื่อเปดอุปกรณ ใหกด  /  คาง

ไวจนกวาหนาจอปอปอัพจะแสดงขึ้น

 » หากจําเปน ปลดล็อคหนาจอกอนที่คุณจะกด

ปุ่มดังกลาวคางไว

TH



13

หนาจอหลัก
จากหนาจอหลัก ใหแตะไอคอนตางๆ เพื่อใชงานแอป

พลิเคชัน

ว ิด โีอ/ ภาพ: เลนวิดีโอ/ ภาพจาก 

แอปพล ิเคช นั: เรียงรายการแอปพลิเคชัน

ทั้งหมดตามลําดับตัวอักษร

เพลง: เลนเพลงจาก  Philips Songbird
Market: ดาวนโหลดแอปพลิเคชันตางๆ เกม 

และอื่นๆ

เบราเซอร : เบราสเว็บเพจ

มมุมองโฟลเดอร : เบราสไฟล/โฟลเดอรในอุ

ปกรณ ติดตั้งแอปพลิเคชัน และจัดการไฟล

การต ั ้ งค า: ปรับแตงการตั้งคาของ 

Connect
Philips Songbird: เลนเพลงและวิดีโอผาน 

Philips Songbird
คลงัภาพ: ดูภาพและวิดีโอที่เก็บอยใน 

Connect
YouTube: บริการวิดีโอออนไลน

สตรีมวิดีโอจากไลบรารีวิดีโอออนไลน หรือ

อัพโหลดวิดีโอและภาพของคุณออนไลน

ว ิทย :ุ เลนวิทยุ FM

Google Mail

Google Maps

Places: บริการคนหาสถานที่ของ Google

Talk: บริการรับสงขอความดวนของ Google

การค นหาด วยเส ยีง: คนหาดวยเสียง

นาฬ กิาปลกุ: ตั้งนาฬิกาปลุก

ปฏ ิท ิน: ซิงคปฏิทินของคุณ เพิ่มกิจกรรม 

และตั้งการแจงเตือนกิจกรรม

เครื่องคิดเลข

อ ีเมล : ตั้งคาบัญชีอีเมลบนอุปกรณ

การบ นัท กึเส ยีง: บันทึกและเลนเสียงที่

บันทึกไว

4 ภาพรวม

การควบคุม

  
1  / กดค าง: เปดหรือปดอุปกรณ

กด: ล็อค/ปลดล็อคหนาจอ ในการ

ปลดล็อคหนาจอ ใหลากแถบเลื่อน

บนหนาจอ

2 ช องเส ยีบหฟู ง 3.5 มม.

3 MIC ไมโครโฟน

4 ช องเส ยีบ USB สําหรับการชารจ

ไฟและถายโอนขอมูล

5 ยอนกลับหนึ่งระดับ

กด: ปลดล็อคหนาจอ ในการปลด

ล็อคหนาจอ ใหลากแถบเลื่อนบน

หนาจอ

กด: เพื่อยอนกลับไปยังหนาจอหลัก

กดคาง: แสดงแอปพลิเคชันที่คุณ

เปดเมื่อเร็วๆ นี้

แสดงเมนูตัวเลือก

6 RESET กดรูนี้โดยใชปลายปากกาลูกลื่นเมื่อ

หนาจอไมตอบสนองตอการกดปุ่ม

7 หนาจอสัมผัส

8 , กด: เพิ่ม/ลดระดับเสียง

กดคางไว: เพิ่ม/ลดความเร็วในการ

เลน

9 ลําโพง

h

f

g

i
a

e

b
c

d

TH
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ในการยอนกลับไปยังหนาจอกอนหนา

กด  ซ 

ในการยอนกลับไปยังหนาจอหลัก
กด 

แถบสถานะและรายการการแจงเตือนแบบ
พูลดาวน

  
แถบสถานะ
แถบสถานะอยที่ดานบนของหนาจอ ไอคอนกิจกรรม

จะแสดงอยบนแถบนี้

ใชแอปพลิเคชันเหลานี้เพื่อเพลิดเพลินไปกับบริการ

ตางๆ จากคคาของเราผานอินเตอรเน็ต

7 digital: รานคาเพลง (จายเมื่อดา

วนโหลด)

ดูวิธีใชจาก:

http://www.7digital.com/help

VIEWSTER VIEWSTER: บริการ Video on 

demand

ดูวิธีใชจาก:

http://viewster.com/help.aspx

AUPEO!: วิทยุอินเตอรเน็ตที่ปรับ

แตงตามที่คุณตองการ

ดูวิธีใชจาก:
https://www.aupeo.com/faq

Audible: หนังสือเสียง

ดูวิธีใชจาก:
http://www.audible.com/

helpcenter/http://mobile.

audible.com/faqAndroid.htm

การนาวิเกตบนหนาจอหลัก

นาวิเกตบนหนาจอหลักเพื่อคนหาแอปพลิเคชัน:

เลื่อนไปดานซาย/ ขวาเพื่อเลือกภาพ

  
หรือ แตะ  เพื่อเปดรายการแอปพลิเคชันที่

ถูกถูกเรียงลําดับตามตัวอักษร เลื่อนขึ้น/ ลงเพื่อ

เลื่อนผานรายการ แตะ  เพื่อปดรายการ 

TH

http://www.7digital.com/help
http://viewster.com/help.aspx
http://www.audible.com/helpcenter/
http://www.audible.com/helpcenter/
http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm
http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm
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1 Power Saver (ประหยัดไฟ)
ปด Wi-Fi, Bluetooth, หรือลดความสวางของ

หนาจอเมื่อแบตเตอรี่อยในระดับต

2 Screen Brightness C ontrol (ควบคุม
ความสวางของหนาจอ)
เปลี่ยนระดับความสวางของหนาจอ

3 Bluetooth on/ off (เปด/ ปด Bluetooth)
เปดหรือปดการใชงาน Bluetooth

4 Wi-Fi on/off (เปด/ ปด Wi-Fi)
เปดหรือปดการใชงาน Wi-Fi

5 Wi-Fi settings (การตั้งคา Wi-Fi)
คนหาเครือขาย Wi-Fi ที่มี เชื่อมตอกับเครือขาย

ที่เลือก

ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และเพิ่มระยะ
เวลาในการเลน ใหทําขั้นตอนตอไปนี้บนอุปก
รณ:

ใชวิดเจ็ตการควบคุมการทํางานเพื่อปดฟงกชัน

เมื่อไมจําเปนตองใช

ตั้งคาตัวตั้งเวลาปดหนาจอเปนคาต (ไปที่  

> Display (จอแสดงผล) > Screen timeout 
(หมดเวลาการแสดงผล)

วิดเจ็ตดนตรี

เมื่อเลนดนตรีจาก , ใหใชวิดเจ็ตดนตรีในการควบคุม

ดนตรีที่เลนจากหนาจอหลัก 

บนหนาจอหลัก ใหคนหาวิดเจ็ตดนตรี:

  
 / แตะเพ ื อ่เล น/หยุดเลนชั่วคราว

 / แตะเพ ื อ่ข ามเพลง;

กดคางเพื่อคนหาภายในเพ

ลงปจจุบัน

แบตเตอรี่ชารจไฟเต็มแลว

แบตเตอรี่หมด

เช ื อ่มต อกบัเคร ือข าย Wi-Fi และบริการ

ของ Google

เช ื อ่มต อกบัเคร ือข าย Wi-Fi

เป ดเคร ือข าย Wi-Fi ที่มี ในการรับการแจง

เตือน ไปที่  > Wireless & networks 
(ไรสายและเครือขาย) > Wi-Fi settings 
(การตั้งคา Wi-Fi) และแตะเพื่อเลือก 

Network notification (การแจงเตือน
เครือขาย)
เป ดโหมดเคร ื อ่งบ ิน: ปดเขาใชงาน Wi-Fi 

และ Bluetooth

เช ื อ่มต อกบัคอมพ ิวเตอร ผ านช องเส ยีบ 

USB

Bluetooth เปดใชงาน

เช ื อ่มต อกบัอปุกรณ Bluetooth อื่น

อยระหวางการซิงคขอมูล

รับอีเมลแลว

การแจงเตือนปฏิทินเปดอย

ตั้งนาฬิกาปลุกแลวและเปดใชงาน

รายการการแจงเตือนแบบพูลดาวน
ลากแถบสถานะลงมาเพื่อดูรายการการแจงเตือนแบบ

พูลดาวน 

วิดเจ็ตควบคุมการทํางาน (Power control)

วิดเจ็ตจะใหคุณเขาถึงฟงกชันตางๆ ไดอยางรวดเร็ว

บนหนาจอหลัก

บนหนาจอหลัก ใหกวาดไปทางซาย/ ขวาเพื่อหาวิด

เจ็ตควบคุมการทํางาน แตะที่ไอคอนเพื่อเปดหรือ

ปดฟงกชันตางๆ

  a b c d e

TH
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เพิ่มไอคอน
1 เลื่อนไปดานซาย/ ขวาเพื่อเลือกหนา 

ตรวจสอบใหแนใจวาหนานั้นวาง

2 แตะ  เพื่อเปดรายการของไอคอนแอปพลิเค

ชัน 

3 แตะคางที่ไอคอนจนกวาหนานั้นแสดงขึ้น 

4 ลากไอคอนไปยังที่วาง 

 » ไอคอนถูกเพิ่มไปยังหนาที่เลือก 

  
การจัดเรียงไอคอนใหม
คุณสามารถจัดเรียงไอคอนบนหนาไดโดยการลบหรือ

วางตําแหนงไอคอนใหม

 ในการลบไอคอน 

1 แตะคางบนไอคอนเพื่อปลดล็อค

2 ลากไอคอนไปที่ 

การปรับแตงหนาจอหลัก

การปรับแตงหนาจอหลัก คุณสามารถ 

เพิ่มวิดเจ็ตและช็อตคัทเพื่อเขาถึงฟงกชันตางๆ 

ไดรวดเร็ว;

เรียงลําดับแอปพลิเคชัน วิดเจ็ท และช็อตคัทบน

หนาตางๆ ใหม;

จัดการแอปพลิเคชันตามตองการ

การแอดวิดเจ็ตหรือช็อตคัท
ดวยวิดเจ็ตหรือช็อตคัท คุณสามารถเขาถึงฟงกชัน

ตางๆ ไดรวดเร็ว 

1 เลื่อนไปดานซาย/ ขวาเพื่อเลือกหนา

ตรวจสอบใหแนใจวาหนานั้นวาง

2 กด  และเลือก เพิ่ม:

 » รายการตัวเลือกถูกแสดงขึ้นมาบนหนาจอปอ

ปอัพ

  
3 แตะเพื่อเลือกตัวเลือกที่จะสรางช็อตคัทหรือวิด

เจ็ต 

 » ช็อตคัทหรือวิดเจ็ตถูกเพิ่มไปยังหนาที่เลือก 

TH
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หนาจอ
หมุนหนาจอ

ในการเลือกมุมมองแนวนอนหรือแนวตั้ง 
1 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเปดใช Auto-

rotate screen (หมุนหนาจออัตโนมัติ) ใน  

> Display (จอแสดงผล)
2 การหมุนหนาจอซาย/ขวา 

  
ในการวางตําแหนงไอคอนใหม

1 แตะคางบนไอคอนเพื่อปลดล็อค

2 ลากไอคอนไปยังพื้นที่วางในหนา

3 ปลอยไอคอน 

 » ไอคอนยายไปยังที่วาง 

การใชโฟลเดอรในการจัดการไอคอน
1 สรางโฟลเดอร:

กดคางบนพื้นที่วางในหนานั้น

 » รายการตัวเลือกถูกแสดงขึ้นมาบนหนา

จอปอปอัพ

แตะตัวเลือกเพื่อสรางโฟลเดอร

 » โฟลเดอรถูกสรางบนหนานั้น

2 ลากไอคอนไปยังโฟลเดอร:

กดคางที่ไอคอนเพื่อปลดล็อค

ลากไอคอนไปยังโฟลเดอร

3 ในการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร:

แตะเพื่อเปดโฟลเดอร

แตะคางที่แถบชื่อ

โฟลเดอรจนกวาแปนพิมพบนหนาจอแส

ดงขึ้น;

ปอนชื่อโฟลเดอร

TH
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การปอนขอความ
ดวยแปนพิมพบนหนาจอ คุณสามารถปอนขอความใน

ภาษาอื่นได 

เลือกตัวเลือกสําหรับปอนขอความ

เลือกปอนวิธีการ
กดคางบนกลองขอความจนกวาหนาจอปอปอัพ

แสดงขึ้น

 »  คุณสามารถเลือกวิธีการปอนขอความไดดัง

ตอไปนี้:

แปนพิมพ Android: สําหรับการปอนในภาษาอื่นๆ 

นอกเหนือจากภาษาจีน

Google Pinyin (พินอินกูเกิล): สําหรับการปอนพิ

นอินจีนและอังกฤษ

เลือกการจัดวางแปนพิมพ
ในการใชแปนพิมพบนหนาจอขนาดเล็กลงหรือ

ใหญขึ้น ใหหมุนอุปกรณไปยังมุมมองแนวนอนหรือ

แนวตั้ง

ใชแปนพิมพ Android ในการปอนขอความ

1 แตะกลองขอความเพื่อเริ่มตนปอนขอความ 

 » แปนพิมพบนหนาจอถูกแสดงขึ้น 

2 แตะปุ่มเพื่อปอนขอความ

3 ในการเลือกตั้งคาการแนะนําคํา

  
การล็อค/ ปลดล็อคหนาจอ

การปลดล็อคหนาจอ คุณสามารถล็อคระบบควบคุม

แบบสัมผสบนหนาจอได ทั้งนี้ เปนการปองกันการทํา

งานโดยไมไดตั้งใจ 

ล็อคอัตโนมัติ
หลังจากผานระยะเวลาที่กําหนด หนาจอจะสลัวและ

ถูกล็อคอัตโนมัติ ในการตั้งคาระยะเวลา ใหไปที่  > 

Display (จอแสดงผล) > Screen timeout (หมด
เวลาการแสดงผล)

ในการล็อคหนาจอดวยตนเอง
กด  / 

ในการล็อคหนาจอ
1 กด  / 

หรือ กด 

2 ลากตัวเลื่อนบนหนาจอ 

TH



19

2 บน , เลื่อนไปดานซาย/ขวาเพื่อเลือก

ภาษา 

  
ในการสลับไปมาระหวางตัวอักษรและตัวเลข/
สัญลักษณ

แตะ  / 

เคล็ดลับ

 ในแปนพิมพตัวเลข/สัญลักษณ แตะ  เพื่อสลับระหวาง

ตัวเลข/สัญลักษณและตัวเลือกสัญลักษณอื่น 

ในการสลับไปมาระหวางตัวอักษรตัวใหญและ
ตัวเล็ก

แตะ  ซๆ เพื่อสลับไปมาระหวาง , ,  

และ 

 »  : ตัวอักษรถัดไปที่ปอนเปนตัวอักษรตัว

ใหญ 

 »  : ตัวอักษรทั้งหมดที่ปอนเปนตัวอักษรตัว

ใหญ 

 »  : ตัวอักษรทั้งหมดที่ปอนเปนตัวอักษรตัว

เล็ก 

ในการเพิ่มตัวเลือกสําหรับตัวอักษรและ
สัญลักษณ

แตะคางที่ปุ่มตัวอักษรหรือสัญลักษณจนกระทั่ง

หนาจอปอปอัพแสดงขึ้น 

เลื่อนไปดานซาย/ขวาเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม 

แตะตัวเลือกที่เลือก

ในการเลือกการตั้งคาแปนพิมพหรือวิธีการ
ปอนขอความ

บนแปนพิมพบนหนาจอ ใหแตะ  และ

เลือก Android keyboard settings (การตั้ง
คาแปนพิมพ Android)

  
ในการแสดง  บนแปนพิมพบนหนาจอ ใหไป

ที่  > 

 Language & keyboard (ภาษาและ
แปนพิมพ) > Android keyboard 
(แปนพิมพ Android)เลือก Show settings 
key (แสดงปุ่มการตั้งคา)

ในการแสดงการแนะนําคําระหวางการปอนขอ
ความ 
1 บนแปนพิมพบนหนาจอ ใหแตะ  > Android 

keyboard settings (การตั้งคาแปนพิมพ 
Android)

2 เลือก Show suggestions (แสดงการแนะนํา)

ในการสลับไปมาระหวางภาษาการปอนที่เลือก
1 เพิ่มไปยังรายการตัวเลือกภาษาที่ใชบอย 

บนแปนพิมพบนหนาจอ ใหแตะ  

> Android keyboard (แปนพิมพ 
Android) เลือก Input languages (ภาษา
การปอน)
แตะชองทําเครื่องหมายเพื่อเลือกภาษา

TH
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ในการสลับไปมาระหวางตัวอักษรตัวใหญและ
ตัวเล็ก

แตะ  /  เพื่อสลับไปมาระหวาง  และ 

 »  : ตัวอักษรที่ปอนเปนตัวอักษรตัวใหญ

 »  : ตัวอักษรที่ปอนเปนตัวอักษรตัวเล็ก 

ในการเลื่อนไปยังบรรทัดถัดไป
แตะ 

ในการลบขอความกอนหนาเคอรเซอร
แตะ 

แกไขขอความ

คุณสามารถตัด, คัดลอกและวางขอความที่ปอน

เลือกขอความ
1 เลือกตําแหนงเริ่มตน:

กดคางบนขอความจนกระทั่งหนาจอปอ

ปอัพแสดงขึ้น

 » ในหนาจอปอปอัพ จะแสดงตัวเลือก: 
Select word (เลือกคํา), เลือก
ทั้งหมด (Select all) 

2 แตะ Select word (เลือกคํา)
 » คําปจจุบันจะถูกเลือก พรอมมีเครื่องหมาย

สําหรับตําแหนงเริ 

่มตนและสิ้นสุด 

 » แตะ เลือกทั้งหมด (Select all) เพื่อเลือก

ขอความทั้งหมด 

3 ลากเครื่องหมายเพื่อเลือกหรือเปลี่ยนตําแหนง

เริ่มตน/สิ้นสุด 

การคัดลอกหรือตัดขอความ
1 กดคางบนขอความที่เลือกจนกระทั่งหนาจอปอ

ปอัพแสดงขึ้น

 » ในหนาจอปอปอัพ จะแสดงตัวเลือก Copy 
(คัดลอก), Cut (ตัด)

2 แตะ Copy (คัดลอก) หรือ Cut (ตัด)
 » ขอความที่เลือกจะถูกคัดลอกหรือตัด 

  
ในการเลื่อนไปยังบรรทัดถัดไป

แตะ 

การใช Google Pinyin (พินอินกูเกิล) เพื่อ
ปอนขอความ

เลือกโหมดปอนขอความ
บนแปนพิมพ ใหแตะ  /  เพื่อสลับไป

มาระหวางการปอนพินอินจีนและอังกฤษ

แตะ  เพื่อปอนหรือออกจากโหม

ดการปอนตัวเลข/สัญลักษณ

เคล็ดลับ

 ในแปนพิมพตัวเลข/สัญลักษณ แตะ  เพื่อสลับระหวาง

ตัวเลข/สัญลักษณและตัวเลือกสัญลักษณอื่น 
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การวางขอความ
1 วางเคอรเซอรในตําแหนงนั้น 

2 กดคางบนตําแหนงนั้นจนกระทั่งหนาจอปอปอัพ

แสดงขึ้น

 » ในหนาจอปอปอัพ ตัวเลือก Paste (วาง) 

แสดงขึ้น

3 แตะ Paste (วาง)
 » ขอความถูกวางในตําแหนงที่เลือก 
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หมายเหตุ

 ตรวจสอบใหแนใจวาเราเตอรไดเชื่อมตอเขากับอินเตอรเน็ตโดย

ตรงและไมจําเปนตองมีการโทรออกบนคอมพิวเตอร

 กอนเริ่มตนการเชื่อมตอ Wi-Fi โปรดเตรียมคียการเขารหัสเรา

เตอรของคุณใหพรอม

ในการเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi

  
1 จากหนาจอหลัก ใหเลื่อนไปทางซาย/ ขวาเพื่อ

เลือกวิดเจ็ตควบคุมการทํางาน 

2 แตะ  เพื่อเปดฟงกชัน Wi-Fi

 » อุปกรณเริ่มการเชื่อมตอเขากับเครือขายที่

เชื่อมตอกอนหนานี้ 

 »  แสดงขึ้นในแถบสถานะเมื่อการเชื่อมตอ 

Wi-Fi เสร็จสมบูรณ

ในการสลับไปยังเครือขาย Wi-Fi อื่น 

  

5 การรับเนื้อหาบน
อุปกรณ

บน Connect, คุณสามารถรับขอมูล:

จากอินเตอรเน็ตผาน Wi-Fi; 

จากพีซีผานสาย USB

ในการตรวจสอบเนื้อหาบนConnect,
ใหไปที่  จากหนาจอหลัก 

การรับเนื้อหาจากอินเตอรเน็ต
ดวยอินเตอรเน็ต คุณสามารถทําสิ่งเหลานี้ใน 

Connect:
จาก Android Market, ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน

ที่แตกตางกัน, เกม, ดนตรี, วิดีโอ, และอื่นๆ

เขาใชบริการออนไลนผานแอปพลิเคชัน

ออนไลนที่ถูกติดตั้งใน 

 Connect, เชน Google Search, แผนที่, 

ปฏิทิน, Google Mail, Talk, YouTube และ 

Skype 

การสตรีมหรือดาวนโหลดดนตรี, หนังสือเสียง, 

วิดีโอ, โปรแกรมวิทยุ, หรือขอมูลเสียง/ วิดีโอ

อื่นๆ จากอินเตอรเน็ตผานแอปพลิเคชัน เชน 7 
digital, VIEWSTER, Audible, AUPEO!;
เลือกเว็บไซต

เชื่อมตออินเตอรเน็ต

เชื่อมตอ Connect เขากับเราเตอรไรสาย (จุดเชื่อม

ตอ) คุณสามารถเชื่อมตอ 

 Connect เขากับเครือขายที่สรางไวรอบเราเตอร 
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1 ใน , คนหาแอปพลิเคชันเมื่อตองการ:

แตะ Apps (แอปพลิเคชัน) หรือ Games  
(เกม) เพื่อคนหาตามประเภท;

แตะ  เพื่อคนหาตามคําหลัก 

  
2 ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน:

แตะแอปพลิเคชัน ยืนยันตามตองการ 

 » เมื่อการดาวนโหลดเสร็จสิ้น การติดตั้ง

จะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ 

 » ลากแถบสถานะลงเพื่อคนหาสถานะ 

ในการติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหลงอื่นนอก
เหนือจาก Market

จากหนาจอหลัก ไปที่  > Applications 
(แอปพลิเคชัน) แตะเพื่อเปด Unknown 
sources (ไมทราบแหลงที่มา)

เคล็ดลับ
 บนอุปกรณ คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันที่ถายโอนมา

จากพีซีผานสาย USB ไดอีกดวย (โปรดดูที่ ‘ลากและวางใน 

Windows Explorer’ ในหนา 25) ใน , คนหาแอปพลิเค

ชันและแตะตัวเลือกเพื่อเริ่มการติดตั้ง

การจัดการแอปพลิเคชัน

คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชันบนอุปกรณได เชน 

ติดตั้ง/ยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชัน หยุดการรันแอป

พลิเคชัน หรือเลือกตัวเลือกอื่น

1 บนหนาจอหลัก กด  และเลือก Manage 
applications (การจัดการแอปพลิเคชัน):

1 บนวิดเจ็ตควบคุมการทํางาน แตะ  เพื่อเลือก

การตั้งคา Wi-Fi

 » คุณจะเห็นรายการเครือขาย Wi-Fi ที่มี และ

เครือขายที่เชื่อมตอกอนหนานี้ (หากเครือ

ขายถูกจดจําได)

2 เชื่อมตอ Connect เขากับเครือขาย:

ในรายการของเครือขาย Wi-Fi ใหแตะหนึ่ง

เครือขายที่เลือก;

ปอนคียการเขารหัสในกลองขอความปอ

ปอัพ 

หมายเหตุ

 หากเปดใชการกรอง MAC แอดเดรสบนเราเตอร ใหเพิ่ม 

MAC แอดเดรสของ Connect เขากับรายการอุปกรณที่ไดรับ

อนุญาตใหรวมเครือขาย ในการคนหาแอดเดรส Wi-Fi MAC 

ใหไปที่  > Information (ขอมูล) > Status (สถานะ) 
บนหนาจอหลัก

 หากคุณปดการถายทอด SSID หรือซอน Service Set 

Identifier (SSID) ของเราเตอร ใหปอน SSID หรือชื่อ

สาธารณะของเครือขายดวยตนเอง ไปที่  > Wi-Fi 
settings (การตั้งคา Wi-Fi settings) > Add Wi-Fi 
network (เพิ่มเครือขาย Wi-Fi)

 หาก DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

ไมพรอมใชงานหรือถูกปดบนเราเตอร ใหปอน IP แอดเดรส

ของ Connect ดวยตนเอง (โปรดดูที่ ‘การตั้งคาขั้นสูง’ ใน

หนา 57)

Market (ตลาด)

สรางหรือลงชื่อเขาใชแอคเคาท Google
ดวยแอคเคาท Google คุณสามารถเขาถึง, ดาวนโหลด

หรืออัพเดตแอปพลิเคชัน เชน Google Mail, Talk, 

YouTube, Maps ได

1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 

2 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อสรางหรือลงชื่อ

เขาใชแอคเคาท Google ของคุณ

การติดตั้งแอปพลิเคชัน

การติดตั้งแอปพลิเคชันจาก Market
จากหนาจอหลัก ไปที่  คุณสามารถดาวนโหลดและ

ติดตั้งแอปพลิเคชันและเกมได
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2 เปด  Background data (ขอมูลแวดลอม) 

และ Auto-sync (ซิงคอัตโนมัติ)
 » ในฟงกชันเปดใชงาน กลองทําเครื่องหมาย

จะถูกเลือกไว

เคล็ดลับ
 ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ใหปด Background data 

(ขอมูลแวดลอม) 
 หากไมจําเปนตองใชงาน 

  Auto-sync (ซิงคอัตโนมัติ) จะถูกปดการใชงานเมื่อคุณปด 

Background data (ขอมูลแวดลอม)

เลือกตัวเลือกการซิงคอัตโนมัติ
1 เปด  Auto-sync (ซิงคอัตโนมัติ)

ตรวจดูวาคุณไดเปด Background data 
(ขอมูลแวดลอม) แลว

 » ใน Manage accounts (การจัดการ
แอคเคาท), รายการแอคเคาทขอมูลที่

มีอยจะถูกแสดงขึ้น

2 แตะที่แอคเคาทเพื่อดูตัวเลือกการซิงค

3 แตะเพื่อเลือกขอมูลที่จะซิงค (เชน ปฏิทิน, 

จดหมาย) 

การซิงคดวยตนเอง
หากคุณปดการซิงคอัตโนมัติ คุณสามารถซิงคขอมู

ลดวยตนเองไดเมื่อตองการ

1 ใน Manage accounts (การจัดการแอคเคา
ท), ใหแตะบนแอคเคาท

 » รายการตัวเลือกการซิงคจะแสดงขึ้น

2 แตะเพื่อเลือกขอมูลที่จะซิงค (เชน ปฏิทิน, 

จดหมาย) 

3 แตะ Sync now (ซิงคทันที)

เคล็ดลับ

 ในการซิงคขอมูลดวยตนเอง คุณสามารถกด  แลวเลือก 

Refresh (รีเฟรช) ในแอปพลิเคชันไดอีกดวย 

  
ใน Downloaded (ที่ดาวนโหลด), คนหา

แอปพลิเคชันที่ดาวนโหลดมาจาก Market 

หรือแหลงอื่น 

ใน Running (กําลังรัน), คนหาแอปพลิเค

ชันที่กําลังรันบนอุปกรณ 

ใน All (ทั้งหมด), คนหาแอปพลิเคชัน

ทั้งหมดที่ติดตั้งไวบนอุปกรณ 

2 แตะแอปพลิเคชัน

 » ตัวเลือกและขอมูลถูกแสดงขึ้น 

3 แตะเพื่อเลือกตัวเลือก

การซิงคขอมูล

เลือกตัวเลือกการซิงคสําหรับแอปพลิเคชันออนไลน

การซิงคอัตโนมัติ
ดวยการซิงคอัตโนมัติ คุณสามารถซิงคขอมูลเมื่อแอป

พลิเคชันไมไดรัน เชน อีเมล ปฏิทิน หรือขอมูล

1 จากหนาจอหลัก ไปที่  > Accounts & sync 
settings (ตั้งคาการซิงคและแอคเคาท) 
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หมายเหตุ

 เมื่อคุณเปดโหมดการจัดเก็บขอมูล USB แลว คุณจะไมสามา

รถเลนไฟลสื่อใน Connect ได ในการเลนไฟลสื่อบนอุปกรณ 

ใหปดโหมดการจัดเก็บขอมูล USB

การจัดการไฟลตามโฟลเดอรไฟล
คุณสามารถจัดการรูปภาพหรือไฟลอื่นใน

โฟลเดอรได 

การจัดการไฟลสื่อตามขอมูลไฟล
หากไฟลสื่อมีขอมูลไฟล (แท็กขอมูลที่กํากับ

หรือแท็ก ID3) สามารถจัดเรียงไฟลตามชื่อ 

ศิลปน อัลบั้ม หรือประเภทในอุปกรณได ในการ

แกไขขอมูล ใหใชซอฟตแวรการจัดการสื่อ เชน 

 Windows Media Player 11 หรือ Philips 
Songbird

การซิงคผาน Philips Songbird

ดวย Philips Songbird คุณสามารถซิงคเพลง วิดีโอ 

หรือภาพจากพีซีไปที่อุปกรณของคุณได กระบวน

การซิงคชวยใหไฟลสื่อถูกแปลงเปนรูปแบบที่สามา

รถเลนไดบนอุปกรณ 

การติดตั้ง Philips Songbird
1 เชื่อมตออุปกรณเขากับพีซีโดยใชสายเคเบิล 

USB

2 บนอุปกรณ ใหเปดอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB:

บนหนาจอปอปอัพ ใหแตะ Turn on USB 
storage (เปดการจัดเก็บขอมูล USB)

3 บน PC, เลือก My Computer 
(คอมพิวเตอรของฉัน)(Windows XP /  

Windows 2000) / Computer  (คอมพิวเตอร) 

(Windows Vista / Windows 7)

 » การตั้งคา Philips Songbird exe ปรากฏ

ขึ้น 

4 ในการเริ่มการติดตั้ง ใหดับเบิลคลิก การตั้งคา 
exe

การถายโอนขอมูลจากพีซีของ
คุณ
เชื่อมตออุปกรณเขากับพีซีผานสายเคเบิล USB ทํา

ตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อถายโอนแอปพลิเคชันหรือ

ไฟลสื่อจากพีซีของคุณไปยังอุปกรณ:

ใน Windows Explorer, ใหลากและวางแอปพลิ

เคชันหรือไฟลสื่อจากพีซีไปยังอุปกรณ;

ติดตั้ง Philips Songbird จากอุปกรณ ซิงค 

Connect 
 กับไลบรารีสื่อพีซีของคุณผาน Philips 
Songbird

ลากและวางใน Windows Explorer

  
1 เชื่อมตออุปกรณเขากับพีซีโดยใชสายเคเบิล 

USB

ตรวจดูวาคุณไดเปดอุปกรณแลว 

2 บนอุปกรณ ใหเปดอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB:

บนหนาจอปอปอัพ ใหแตะ Turn on USB 
storage (เปดการจัดเก็บขอมูล USB)

3 บน PC ใหคลิก My Computer 
(คอมพิวเตอรของฉัน) หรือ 

 Computer (คอมพิวเตอร)
คนหา Connect;
คนหาไฟล/โฟลเดอร 

4 จากพีซี, ลากและวางไฟล/โฟลเดอรไปยัง 

Connect
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4 คลิกปุ่ม Import Library (อิมพอรตไลบรารี) 
ถัดจากที่ตั้งไลบรารี 

 » ซอฟตแวรจะอิมพอรตไลบรารี iTunes ลง

ใน Philips Songbird

ในการตั้งคาโฟลเดอรตรวจสอบ
ใน Philips Songbird, ใหตั้งคาโฟลเดอรตรวจสอบ

ดังนี้:

  
1 เลือก Tools (เครื่องมือ) > Options (ตัว

เลือก)
2 ใน Options (ตัวเลือก), เลือก Media 

Importer (เครื่องมืออิมพอรตสื่อ) จากนั้น 

เลือกแท็บ Watch Folders (โฟลเดอรตรวจ
สอบ)

3 ใน Watch Folders (โฟลเดอรตรวจสอบ) 
ทําเครื่องหมายที่กลองทําเครื่องหมายตามที่แสดง 

การอิมพอรตสื่อไปในPhilips Songbird
การเริ่มตนครั้งแรกของคุณ Philips Songbird บน PC 

ใหทําตามขั้นตอนเมื่อพรอมทเพื่ออิมพอรตไฟลสื่อที่

มีอยไปที่ Philips Songbird:

เลือกโฟลเดอรสื่อ iTunes เพื่ออิมพอรตไลบรารี 

iTunes ที่มี;

เลือกโฟลเดอรสื่อเพื่อคนหาและอิมพอรตไฟลสื่อ

ที่มีอย

 » โฟลเดอรสื่อถูกตั้งเปนโฟลเดอรตรวจสอบ

ของ Philips Songbird

ในโฟลเดอรสื่อ iTunes

  
1 ใน Philips Songbird, ไปที่ Tools (เครื่องมือ) 

> 

 Options...(ตัวเลือก)
2 เลือก Media Importer (เครื่องมืออิมพอรต

สื่อ), จากนั้นแท็บ iTunes Importer (เครื่อง
มืออิมพอรต iTunes)

3 ตรวจสอบที่ตั้งไลบรารีและตัวเลือก
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1 เลือกอุปกรณใน Devices (อุปกรณ)

2 เลือก Manual(ดวยตนเอง) หรือ Auto 

(อัตโนมัติ)

3 คลิก Apply (ใช) เพื่อยืนยันการเลือก 

การซิงคอัตโนมัติ
หากคุณเลือกซิงคอัตโนมัติไว การซิงคจะเริ่ม

ตนขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมตออุปกรณเขา

กับพีซี

หรือ เลือกอุปกรณใน Devices (อุปกรณ) และ

คลิก Sync (ซิงค)

การซิงคดวยตนเอง
ในการถายโอนรายการเพลงที่เลือกไวดวยตนเอง 

  
1 เลือกรายการเพลง 

2 ลากและวางรายการเพลงลงใน Connect

4 คลิก Browse (เลือก) และเลือกโฟลเดอรกลาง 

(เชน D:\Songbird media) เปนโฟลเดอรตรวจ

สอบ 

 » ใน Philips Songbird ไฟลสื่อจะถูก

เพิ่มหรือลบเมื่อไฟลเหลานั้นอยใน

โฟลเดอรเพลงกลาง

Sync through (ซิงคผาน) Philips Songbird
เมื่อคุณเชื่อมตออุปกรณกับ Philips Songbird เปนครั้

งแรก ใหเลือกการซิงคอัตโนมัติหรือการซิงคดวย

ตนเองสําหรับอุปกรณ 

บนอุปกรณ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเปดโหมดการ

จัดเก็บขอมูล USB แลว (โปรดดูที่ ‘เลือกโหมดการ

เชื่อมตอ USB’ ในหนา 11)

  
ในการเปลี่ยนการตั้งคาซิงคในภายหลัง 
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2 แตะกลองทําเครื่องหมายเพื่อเลือกหรือยกเลิก

การเลือกไฟล/โฟลเดอร 

3 เลือกตัวเลือกของคุณ และยืนยันเมื่อพรอมท

การแบงปนไฟล

ใน , คุณสามารถแบงปนไฟลผาน Bluetooth ได

1 บนหนาจอรายการไฟล ใหกด  > Send via 
BT (สงผาน BT)

 » รายการของกลองทําเครื่องหมายจะแสดงขึ้น

ติดกับไฟล 

2 แตะกลองทําเครื่องหมายเพื่อเลือกหรือยกเลิก

การเลือกไฟล ยืนยันเมื่อพรอมท 

3 บน Connect, จับคอุปกรณ Bluetooth:

 แตะ Scan for devices (การสแกนหาอุ

ปกรณ) เพื่อคนหาและจับคกับอุปกรณ 

หรือแตะอุปกรณที่จับคเพื่อเริ่มตนการสง 

 » เมื่อ Connect เชื่อมตอกับอุปกรณ 

Bluetooth  จะถูกแสดงบนหนาจอ 

4 บนอุปกรณ Bluetooth เมื่อไดรับไฟล:

ยืนยันเมื่อพรอมท

บันทึกไฟลเมื่อพรอมท 

ในการถายโอนไฟลสื่อที่เลือกไวดวยตนเอง

  
1 ในหนาเนื้อหา คลิกขวาบนไฟลสื่อที่เลือก 

2 เลือก Add to Device (เพิ่มไปยังอุปกรณ) > 

Connect
 » ไฟลที่เลือกถูกถายโอนไปยัง Connect

เคล็ดลับ
 ในการเลือกไฟลหลายไฟลพรอมๆ กัน ใหกดปุ่ม Ctrl คางไว 

ขณะที่คุณคลิกตัวเลือก 

มุมมองโฟลเดอร
ดวย , คุณสามารถคนหาและจัดการไฟลบนหนวย

ความจําภายในของอุปกรณได 

การคนหาไฟล

จากหนาจอหลัก แตะ  คุณสามารถคนหาไฟลที่จัด

เก็บบนหนวยความจําภายในของ Connect

การจัดการไฟล

ใน , ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อจัดการไฟล: 

การลบไฟล/โฟลเดอรออกจากหนวยความจํา

ภายใน 

ในการลบไฟล/โฟลเดอร 
1 ในหนาจอของไฟลหรือโฟลเดอร กด  แลว

เลือก Delete (ลบ)
 » รายการของกลองทําเครื่องหมายจะแสดงขึ้น

ติดกับไฟล/โฟลเดอร 
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การเลือกตัวเลือกการคนหา

คุณสามารถเลือกตัวเลือกสําหรับคนหาผานกลองคน

หาดวนได

1 แตะกลองคนหาหรือ 

2 กด  > Search settings (ตั้งคาการคนหา)

3 แตะเพื่อเลือกตัวเลือก 

 » ในฟงกชันเปดใชงาน กลองทําเครื่องหมาย

จะถูกเลือกไว 

Google Search: เลือกตัวเลือกสําหรับ Google 

Search ในเว็บ

Searchable items (รายการที่สามารถคนหาได): 
เลือกรายการที่สามารถคนหาบนอุปกรณ 

Clear search shortcuts (ลางช็อตคัทการคนหา): 

ลางช็อตคัทของผลลัพธการคนหาที่เลือกกอนหนา จะ

แสดงช็อตคัทในกลองคนหาดวน 

Voice Search (การคนหาดวย
เสียง)
ใช Google Voice Search เพื่อคนหาดวยเสียง

หมายเหตุ

 Voice Search พรอมใชงานเปนบางภาษา 

1 ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดเชื่อมตอ Connect กับ

อินเตอรเน็ตแลว 

2 จากหนาจอหลัก ใหเลื่อนไปที่ 

หรือ เลื่อนไปยังกลองคนหาดวน แตะ 

3 เริ่มการคนหา:

พูดออกเสียงคําหลักที่ตองการคนหา

6 คนหาบนอุปก
รณ

ดวยกลองคนหาดวนของ Google Search คุณสามารถ

คนหาเว็บ; หรือ/ และ

คนหาอุปกรณสําหรับแอปพลิเคชันและผติดตอ 

Google Mail ของคุณ

การใชกลองคนหาดวน
ไปที่ Google Search จากหนาจอหลัก ใชกลองคน

หาดวนเพื่อคนหาเว็บ หรือคนหาอุปกรณสําหรับแอป

พลิเคชันที่ติดตั้งหรือผติดตอ Google Mail ของคุณ 

1 ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดเชื่อมตออุปกรณกับ

อินเตอรเน็ตแลว 

2 บนหนาจอหลัก ใหเลื่อนไปยังกลองคนหาดวน 

3 แตะกลองคนหาหรือ 

4 เลือกตัวเลือกการคนหา:

เลือกตัวเลือกในรายการดรอปดาวน 
หากจําเปน ใหแตะ  เพื่อแสดงรายการด

รอปดาวน

  
5 เริ่มการคนหา:

แตะกลองคนหา;

 » แปนพิมพบนหนาจอถูกแสดงขึ้น 

ปอนคําหลักสําหรับการคนหา;

แตะ  เพื่อเริ่มคนหา 

TH



30

  
1 บนหนาจอไลบรารี ใหแตะ , , หรือ  เพื่อ

จัดเรียงไลบรารีตามตองการ 

 » ไลบรารีเพลงถูกจัดเรียงตามขอมูลเพลงตาม

ลําดับตัวอักษร 

 » เมื่อจัดเรียงไลบรารีตามอัลบั้ม Album art 

ที่พรอมใชงานจะแสดงขึ้น 

2 บน , , หรือ , ใช Superscroll เพื่อคนหา

รายการที่เริ่มตนดวยตัวอักษรที่เลือก:

  
ในรายการ ใหเลื่อนขึ้น/ลง;

 » ตัวเลื่อนจะแสดงขึ้น 

7 ดนตรีและวิดีโอ
ไปที่  หรือ  Philips Songbird เพื่อเลนดนตรี

และวิดีโอจากไลบรารีสื่อบนอุปกรณ

เลนดนตรีจาก Philips Songbird
ดวย  Philips Songbird, คุณสามารถเลือกตัวเลือก

เสียงของ Philips สําหรับการเลนดนตรี 

ตัวเลือกเสียง Philips

ใน Philips Songbird, กด  และเลือก [การ
ตั้งคา] > 

 [ตัวเลือกเสียง Philips]

[FullSound] เรียกคืนรายละเอียดโซนิคที่สูญ

เสียจากการบีบอัดเพลง (เชน 

MP3, WMA)

[Sound 
Personalization]

แตะบนหนาจอเพื่อเลือกการ

ตั้งคาเสียง

เคล็ดลับ
 เมื่อคุณเลือก [FullSound] และ [Sound Personalization] 

ตัวใดตัวหนึ่ง อีกหนึ่งตัวเลือกจะปดการทํางาน

ในการเลือกตัวเลือกการเลนบนหูฟงสเตอริโอ 
Bluetooth
เมื่อคุณฟงดนตรีผานหูฟงสเตอริโอ Bluetooth คุณ

สามารถเลือกตัวเลือกการเลนโดยใชการเลือกบนหูฟง 

Bluetooth 

ใน Philips Songbird, กด  และเลือก [การ
ตั้งคา] > 

 [การควบคุมชุดหูฟง]

การเลือกไลบรารีเพลง

คนหาเพลงตามขอมูลเพลง
บนหนาจอไลบรารี ใหคนหาตามศิลปน ชื่อเพลง หรือ

อัลบั้ม 
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ในการแสดงหรือซอนหนาจอการเลน

ลาก  ขึ้น/ลง 

 
กดคางที่ตัวเลื่อน

 » ในกลองขอความปอปอัพ ตัวอักษรปจจุ

บันจะแสดงขึ้น

ในการเลือกตัวอักษร ใหลากตัวเลื่อนขึ้น/ลง

จนถึงตัวอักษร 

 » ที่ดานบนของรายการ คุณจะเปนรา

ยการแรกที่เริ่ 

มตนดวยตัวอักษร

เคล็ดลับ

 Superscroll พรอมใชงานในรายการจํานวนมากใน , 

, หรือ 

การคนหาตามคําหลัก
บนหนาจอไลบรารี ใหแตะ  เพื่อคนหาคําหลักใน

กลองคนหาดวน

การคนหาดนตรีตามประเภท
บนอุปกรณ คุณสามารถเลือกไลบรารีตามประเภท 

เชน ปอป ร็อค และบลูส แกไขขอมูลเพลงผาน

ซอฟตแวรการจัดการสื่อบนพีซี เชน Windows 
Media Player 11 และ Philips Songbird

บนหนาจอไลบรารี แตะปุ่มประเภทเพื่อคนหา

ประเภทต 

ามตองการ 

คนหาเพลงตามรายการเพลง
บนอุปกรณคุณสามารถสรางรายการเพลงสําหรับเพ

ลงที่ตองการเลนดวยกัน 

บนหนาจอไลบรารี แตะ  เพื่อคนหารายการเพ

ลงที่ตองการ 

เลนเพลง

1 ในไลบรารีเพลง เลือกเพื่อคนหาเพลง 

2 ในการเริ่มเลน แตะ  ที่อยติดกับศิลปน อัลบั้ม 

เพลง ประเภท หรือรายการเพลง

 » เริ่มเลนศิลปน อัลบั้ม เพลง ประเภท หรือ

รายการเพลง 
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เชื่อมตอกับบริการออนไลน

ดวย Philips Songbird, คุณสามารถเชื่อมตอกับ

บริการออนไลนในระหวางการเลนดนตรีได

การสตรีมรูปภาพจากFlickr
Flickr สามารถสตรีมรูปภาพที่พรอมใชงานของ

ศิลปนปจจุบันไปยังอุปกรณ

1 ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดเชื่อมตออุปกรณกับ

อินเตอรเน็ตแลว 

2 บนหนาจอการเลน ใหแตะปุ่ม 2 เพื่อเปด Flickr
 » รูปภาพที่พรอมใชงานจะถูกสตรีมไปยังเพ

ลงปจจุบัน 

บอกเพื่อนวาคุณชื่นชอบเพลงใดผา
นทางFacebook

บนหนาจอการเลน แตะปุ่ม 1

 
Scrobble ขอมูลเพลงไปยังLast .fm
ในการทํารายการไปยัง Last .fm เพลงที่ฟงบน 

Connect, 
1 ใน Philips Songbird, กด  และเลือก [Last.

fm scrobbling]
 » ในฟงกชันเปดใชงาน กลองทําเครื่องหมาย

จะถูกเลือกไว

2 ระหวางการเลนดนตรี โปรดตรวจสอบใหแนใจวา

คุณไดเชื่อมตออุปกรณเขากับอินเตอรเน็ตแลว 

a
b

ในการเลือกตัวเลือกการเลนบนหนาจอการเลน 

แตะเพื่อยอนกลับไปยังรายการ

แตะเพื่อเลนเพลงทั้งหมดใน

โฟลเดอรปจจุบันโดยการสม

แตะหน ึ ่งคร ั ้ งเพ ื อ่เล ือกต วัเล ือก

ซ :

ซทั้งหมด: แตะเพื่อเลนซเพลง

ทั้งหมดในโฟลเดอรปจจุบัน

เลนซหนึ่งเพลง: แตะเพื่อเลนซเพ

ลงปจจุบัน

 / แตะเพ ื อ่เล น/หยุดเลนชั่วคราว

 / แตะเพ ื อ่ข ามเพลง;

แตะคางที่เดินหนาหรือถอยหลังอยาง

รวดเร็วภายในเพลงปจจุบัน

ใชหนาจอการเลนเมื่อล็อคหนาจอ
ระหวางการเลนดนตรี หนาจอจะถูกล็อคโดยอัตโน

มัติเมื่อผานไประยะหนึ่ง บนหนาจอการเลนที่ถูก

ล็อค ใหกด  /  และคุณสามารถเลือกตัวเลือกการ

เลนบนหนาจอที่ล็อค

 
ในการปดการล็อคหนาจอ

ใน Philips Songbird ใหกด  และยกเลิกการ

เลือก [วิดเจ็ตล็อคหนาจอ]
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2 แตะคางที่ศิลปน อัลบั้ม เพลงหรือประเภทจน

กระทั่งหนาจอปอปอัพถูกแสดงขึ้น แตะ [เพิ่ม
ในรายการเพลง...]

3 การเลือกหรือสรางรายการเพลง 

 » เพลงที่เลือก หรือเพลงทั้งหมดที่มีในศิลปน 

อัลบั้ม หรือประเภทจะถูกเพิ่มไปยังรายการ

เพลง 

การเปลี่ยนชื่อรายการเพลง
1 เลือกรายการเพลง 

2 กดคางบนรายการเพลงนั้นจนกระทั่งหนาจอปอ

ปอัพแสดงขึ้น แตะ [เปลี่ยนชื่อ]
 » แปนพิมพบนหนาจอถูกแสดงขึ้น 

3 แกไขชื่อของรายการเพลง 

 » รายการเพลงถูกเปลี่ยนชื่อแลว 

การลบเพลงออกจากรายการเพลง
1 ในรายการเพลง ใหเลือกหรือเลนเพลง 

2 กดคางบนเพลงนั้นจนกระทั่งหนาจอปอปอัพ

แสดงขึ้น แตะ [ลบออกจากรายการเพลง]
 » เพลงที่เลือกจะถูกลบจากรายการเพลง 

ลบรายการเพลง
1 เลือกรายการเพลง 

2 กดคางบนรายการเพลงนั้นจนกระทั่งหนาจอปอ

ปอัพแสดงขึ้น แตะ [ลบ]
 » รายการเพลงถูกลบ 

เลนวิดีโอจาก Philips Songbird
ดวย  Philips Songbird, คุณสามารถเลือกตัวเลือก

เสียงของ Philips เพื่อเลนวิดีโอ 

สลับไปมาระหวางหนาจอ

ใน Philips Songbird, ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อ

สลับไปมาระหวางหนาจอไลบรารี หนาจอการเลน 

และรายการ:

 
ในการแสดงหรือซอนหนาจอการเลน

ลาก  ขึ้น/ลง 

ในการยอนกลับไปยังรายการบนหนาจอการเลน 
แตะปุ่ม 3  

ในการยอนกลับไปยังหนาจอไลบรารี
แตะปุ่ม 4

รายการเพลง

คุณสามารถสรางรายการเพลงสําหรับเพลงที่ตองการ

เลนดวยกัน

เพิ่มเพลงลงในรายการเพลง
1 บนหนาจอไลบรารี เลือกศิลปน อัลบั้ม เพลง 

หรือประเภท

c

d
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ในการเลือกตัวเลือกการเลนบนหนาจอการเลน 

 / แตะเพ ื อ่เล น/หยุดเลน

ชั่วคราว

 / แตะคางที่เดินหนาหรือถอย

หลังอยางรวดเร็วภายในเพ

ลงปจจุบัน

 / แตะเพื่อขามเพลง

ตัวเลือกเสียง Philips

บนหนาจอการเลนวิดีโอ กด  และเลือก [การ
ตั้งคา] > [ตัวเลือกเสียง Philips]

เสียงเซอรราวด เอฟเฟกตเสียงรอบ

ทิศทาง

เลือกไลบรารีวิดีโอ

คนหาวิดีโอตามชื่อ

 
ในหนาจอไลบรารี แตะ 

 » ไลบรารีวิดีโอถูกจัดเรียงตามชื่อตามลําดับ

ตัวอักษร 

การคนหาวิดีโอตามคําหลัก
บนหนาจอไลบรารี ใหแตะ  เพื่อคนหาคําหลักใน

กลองคนหาดวน

หรือ แตะกลองคนหาในไลบรารีวิดีโอ

การเลนวิดีโอ

1 ในไลบรารีวิดีโอ ใหคนหาวิดีโอ 

2 ในการเริ่มเลน ใหแตะ  ที่อยติดกับวิดีโอ

 » เริ่มเลนวิดีโอ

TH
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ในการแสดงรายการรูปภาพหรือวิดีโอเปนภาพ
ขนาดเล็กหรือเรียงตามวันที่

ลากปุ่ม 2

ในการไปยังเมนูหลักของคลังภาพ 
แตะปุ่ม 3

การเลนวิดีโอ
1 ในวิดีโอไลบรารี เลือกเพื่อคนหาวิดีโอ 

2 แตะวิดีโอเพื่อเริ่มเลน

 » หนาจอการเลนจะปรากฏขึ้น 

เลือกตัวเลือกการเลน

ในหนาจอการเลน แตะไอคอนเพื่อเลือกตัว
เลือกการเลน:

 / แตะเพ ื อ่เล น/หยุดเลนชั่วคราว

แตะคางเพื่อคนหาไปขางหลังหรือ

ไปขางหนา

หรือ ลากแถบความคืบหนาเพื่อคนหา

ภายในวิดีโอ

การเลือกตัวเลือกเสียง

เลือกการตั้งคาเสียง
ในหนาจอการเลน  เพื่อเลือก/ยกเลิกการ

เลือก Surround Sound (เสียงเซอรราวด) 

การเลนภาพ
แตะรูปภาพเพื่อเริ่มเลน 

 » หนาจอการเลนจะปรากฏขึ้น 

8 คลังภาพ
ไปที่  หรือ  เพื่อเลน:

วิดีโอ/รูปภาพที่จัดเก็บไวในอุปกรณ

เลือกไลบรารี
1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 

 » โฟลเดอรรูปภาพและวิดีโอแสดงขึ้น 

2 แตะโฟลเดอร 

 » รูปภาพและวิดีโอในโฟลเดอรถูกแสดงขึ้น 

 
ในการเลือกผานรูปภาพหรือวิดีโอ 

เลื่อนไปดานซาย/ขวาบนหนาจอ หรือ 

แตะปุ่ม 1 เพื่อลบรูปภาพหรือวิดีโอบนหนากอน

หนาหรือถัดไป 

c

a

b
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1 เลนภาพ (โปรดดูที่ ‘การเลนภาพ’ ในหนา 35)

2 บนหนาจอการเลน ใหแตะปุ่ม เมนู บนหนาจอ

และเลือกเพิ่มเติม
3 แตะ ครอป

 » เฟรมการครอปถูกแสดงขึ้น 

4 ภายในเฟรมการครอป ใหเลือกพื้นที่ที่คุณตอง

การเก็บไว:

เลื่อนไปดานซาย/ขวาเพื่อเลือกพื้นที่;

ในการเพิ่มขนาด/ลดขนาดพื้นที่ในสวนการ

เลือก ใหลากมุมของเฟรม;

ในการเพิ่มขนาด/ลดขนาดพื้นที่ตามตอง

การ ใหลากมุมของเฟรม 

5 แตะ บันทึก
 » คุณบันทึกเวอรชันที่ครอปแลว 

กําหนดภาพเปนวอลเปเปอร

คุณสามารถตั้งคารูปภาพเปนวอลลเปเปอรของหนา

จอได

1 เลนภาพ (โปรดดูที่ ‘การเลนภาพ’ ในหนา 35)

2 บนหนาจอการเลน ใหแตะปุ่ม เมนู บนหนาจอ

และเลือกเพิ่มเติม
3 แตะ ตั้งเปน และเลือก วอลลเปเปอร
4 ครอปรูปภาพเมื่อพรอมท 

การลบรูปภาพ

1 เลนภาพ (โปรดดูที่ ‘การเลนภาพ’ ในหนา 35)

2 บนหนาจอการเลน ใหแตะปุ่ม เมนู บนหนาจอ

และเลือกลบ
 » คุณลบภาพปจจุบัน 

 
ในการเลือกตัวเลือกการเลนบนหนาจอการเลน

หากจําเปน ใหแตะหนาจอเพื่อแสดงปุ่มบน

หนาจอ

แตะเพ ื อ่เร ิ ม่เล นภาพสไลด  

คุณสามารถเลนรูปภาพทีละ

ภาพได

, แตะเพื่อซูมเขาหรือซูมออกใน

รูปภาพ

ในการหมุนภาพ 
1 บนหนาจอการเลน ใหแตะปุ่ม เมนู บนหนาจอ

และเลือกเพิ่มเติม
 » รายการปอปอัพของตัวเลือกจะแสดงขึ้น 

2 แตะ หมุนซาย หรือ หมุนขวา

 
การครอปภาพ

การครอปภาพ ทําใหคุณสามารถลดขนาดรูปภาพได 

แกไขหรือครอปภาพเมื่อ:

คุณแบงปนรูปภาพผานอีเมล, Bluetooth, หรือ

บริการเครือขายสังคม; หรือ 

คุณตั้งคารูปภาพเปนวอลลเปเปอร
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9 เบราเซอร
ดวย , คุณสามารถเลือกเว็บเพจ

1 จากหนาจอหลัก แตะ 

2 แตะกลองขอความเพื่อเริ่มตนปอนขอความ 

 » แปนพิมพบนหนาจอถูกแสดงขึ้น 

3 ปอนเว็บแอดเดรส

4 บนแปนพิมพบนหนาจอ แตะ ไป

ในการเปดเว็บเพจใหม 
บนหนาจอเว็บเพจ กด  และเลือก 

หนาตางใหม
 » คุณสามารถไปที่เว็บเพจอื่นได

ในการสลับหนาจอ
1 บนหนาจอเว็บเพจ กด  และเลือก หนาตาง
2 แตะเว็บเพจที่เลือก

การเพิ่มบคมารค
การเพิ่มบคมารค คุณสามารถเขาใชงานเว็บเพจที่เยี่ยม

ชมไดรวดเร็ว 

1 ไปที่เว็บเพจ

2 กด , และเลือก เพิ่มเติม > เพิ่มบคมารค
 » หนาจอปอปอัพจะแสดงขึ้น

3 แกไขชื่อและเว็บแอดเดรส

 » บคมารคจะถูกเพิ่มไปยังเว็บเพจ 

ในการไปที่เว็บเพจที่บคมารคไว
1 จากหนาจอหลัก แตะ 

2 กด  > บคมารค เพื่อเลือกบคมารค

 » คุณจะไปที่เว็บเพจที่บคมารคไว 

TH
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การคนหาสถานที่
ใน , คุณสามารถรับทิศทางไปยังสถานที่ที่ระบุ 

หรือสถานที่ที่ตองการได 

ทิศทาง

ดวย Directions (ทิศทาง), คุณสามารถรับทิศทาง

สําหรับสถานที่ที่ระบุได

1 ใน , แตะกลองคนหาดวนบนแผนที่ 

หรือกด  และเลือก 

 » แปนพิมพบนหนาจอถูกแสดงขึ้น 

2 ปอนรายการที่ตองการคนหา

 » ผลลัพธการคนหาจะแสดงบนแผนที่

 
3 แตะที่ผลลัพธการคนหา

 » หนาขอมูลปลายทางจะถูกแสดงขึ้น 

10 แผนที่
จากหนาจอหลัก ไปที่  คุณสามารถใชบริการ 

Maps ผานเครือขาย Wi-Fi ได รวมถึง My location, 

Directions, Places, Navigation, Latitude

ในการใชบริการ Maps 
1 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเขาใชบริการ Maps 

ผานเครือขาย Wi-Fi

จากหนาจอหลัก ไปที่  > Location 
& security (ตําแหนง & การรักษาความ

ปลอดภัย) > Use wireless networks 
(ใชเครือขายไรสาย) แตะเพื่อเปดฟงกชัน 

 » ในฟงกชันเปดใชงาน กลองทํา

เครื่องหมายจะถูกเลือกไว 

2 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเชื่อมตออุปกรณเขา
กับเครือขาย Wi-Fi แลว 

การคนหาตําแหนงของฉัน
ดวย My location (ตําแหนงของฉัน), คุณสามารถ

แสดงตําแหนงปจจุบันของคุณบนแผนที่ได 

1 ไปที่ 

 » แผนที่จะแสดงขึ้น 

2 ในแผนที่ ใหแตะ 

 » ตําแหนงของคุณไดรับการอัพเดตในแผนที่

แลว 

 » ลูกศรสีฟาระบุตําแหนงของคุณบนแผนที่ 
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 » รายการสถานที่จะปรากฏขึ้น 

 
2 แตะประเภทของสถานที่ 

 » ผลลัพธการคนหาจะแสดงขึ้น

3 แตะที่ผลลัพธการคนหา

 » หนาขอมูลปลายทางจะถูกแสดงขึ้น 

4 ในหนาขอมูล แตะเพื่อเลือกตัวเลือก:

 : แตะเพื่อขอเสนทางของปลายทาง ใน

การเลือกพาหนะอื่นๆ ใหแตะเมนูแบบพูล

ดาวน

 : แตะเพื่อแสดงปลายทางบนแผนที่ 

 : แตะเพื่อติดดาวที่ปลายทาง

การดูแผนที่
การติดดาวในตําแหนง
ในการคนหาตําแหนงบนแผนที่อยางรวดเร็ว 
ใหติดดาวบนตําแหนงที่คุณใชงานบอย 
1 บนแผนที่ ใหแตะคางที่ตําแหนง 

 » กลองปอปอัพจะแสดงขึ้นเพื่อโหลดที่อย 

2 แตะกลองที่อยปอปอัพ 

แตะที่ผลลัพธการคนหา 

 » หนาขอมูลปลายทางจะถูกแสดงขึ้น 

3 แตะ 

 
4 ในหนาขอมูล แตะเพื่อเลือกตัวเลือก:

 : แตะเพื่อขอเสนทางของปลายทาง 

 : แตะเพื่อแสดงปลายทางบนแผนที่ 

 : แตะเพื่อติดดาวที่ปลายทาง

หรือ
1 บนแผนที่ ใหกด  และเลือก  Directions 

(ทิศทาง)
2 เลือกพาหนะของคุณ รถยนต รถโดยสาร หรือ

เดิน

3 เลือกสถานที่เริ่มตนและสิ้นสุด: 

ใช My Location (ตําแหนงของฉัน) 

เปนสถานที่เริ่มตน ในการใชตัวเลือกอื่น 

ใหแตะ  ที่อยติดกับกลองขอความ 

คนหาจุดเริ่มตนและสิ้นสุด ในการใชตัว

เลือกอื่น ใหแตะ  ที่อยติดกับกลองขอ

ความ 

4 แตะ ไป

 
สถานที่ตางๆ

ดวย Places (สถานที่ตางๆ ) คุณสามารถคนหา

ประเภทของสถานที่ที่ใกลกับตําแหนงของคุณ เชน 

โรงแรม ้านอาหาร ป๊มนมัน และ ATM

1 ใน , แตะ  บนแผนที่ 

หรือจากหนาจอหลัก แตะ  จากรายการ

ตัวเลือก
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การแบงปนตําแหนงกับเพื่อนๆ
ใช Latitude (ละติจูด) เพื่อแบงปนขอมูลกับเพื่อน

ของคุณ

Join Latitude (การรวมละติจูด)

ครั้งแรกที่คุณเปดใช Latitude (ละติจูด) ใหใชแอค

เคาท Google Mail ของคุณเพื่อล็อกอิน 

ใน , กด  และเลือก Join Latitude (การ

รวมละติจูด) บนแผนที่

หรือ จากหนาจอหลัก แตะ  Latitude 

(ละติจูด)

การเพิ่มเพื่อน

หลังจากคุณรวม Latitude (ละติจูด), ใหเพิ่มเพื่อน

บนหนาจอ Latitude  (ละติจูด) 

1 ใน , กด  และเลือก Latitude (ละติจูด) 

บนแผนที่

หรือ จากหนาจอหลัก แตะ  Latitude 

(ละติจูด)

 » รายการละติจูดของเพื่อนๆ จะแสดงขึ้น 

2 กด  และเลือก Add friends (เพิ่มเพื่อน):
เพิ่มจากผติดตอ Google Mail ของคุณ 

หรือ 

ปอนอีเมลแอดเดรสในกลองขอความ

 » ขอความอีเมลจะถูกสงไปยังผติดตอ

 » หากเพื่อนของคุณเปนผใช Latitude 

(ละติจูด) และยอมรับคําเชิญ คุณ

สามารถแบงปนขอมูลตําแหนงกับ

เพื่อนได 

การรับตําแหนงของเพื่อน

1 ในแผนที่ ใหแตะ 

 » รายการละติจูดของเพื่อนๆ จะแสดงขึ้น 

2 แตะเพื่อน 

 » หนาขอมูลจะแสดงขึ้น

เลือกดู
ในแผนที่ ใหแตะ 

 » คุณสามารถเลือกมุมมอง

Traffic view (มุม

มองการจราจร):

ใชสีเขียว, เหลือง หรือแดงเพื่อ

ทําเครื่องหมายการจราจรแบบ

เรียลไทมไปตลอดเสนทาง

Satellite view (มุม

มองดาวเทียม):

แสดงเสนทางในมุมมอง

ดาวเทียม 3D

Terrain view (มุม

มองภูมิประเทศ):

แสดงคุณสมบัติของพื้นผิว

Latitude (ละติจูด): แสดงผติดตอละติจูดบนแผนที่

Navigation (การนาวิเกต)
ใช Navigation (การนาวิเกต) เพื่อคนหาและนาวิเกต

ไปยังปลายทาง จากหนาจอหลัก แตะ  จากรายการ

ตัวเลือก 

คนหาปลายทาง
1 เลือกพาหนะของคุณ รถยนต รถโดยสาร หรือ

เดิน

2 ทําสิ่งตอไปนี้เพื่อคนหาปลายทาง:

ปอนชื่อปลายทาง;

พูดออกเสียงชื่อปลายทาง; 

คนหาผผติดตอที่แบงปนตําแหนงที่ตั้งกับ

คุณผาน Latitude; หรือ 

คนหาสถานที่สถานที่ที่คุณทําเครื่องหมาย

ดาว

นาวิเกตไปยังปลายทาง
1 ในรายการผลลัพธการคนหา แตะที่ปลายทาง

2 เลือกตัวเลือกเพื่อนาวิเกตไปยังปลายทาง

ในการแสดงเสนทางบนแผนที่ เลือกตัว

เลือก
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3 ในหนาขอมูล แตะเพื่อเลือกตัวเลือก:

 : แตะเพื่อแสดงตําแหนงของเพื่อนบน

แผนที่ 

 : แตะเพื่อขอรับเสนทางของเพื่อน 

 
การแบงปนตําแหนงของเพื่อน

1 ในแผนที่ ใหแตะ 

 » รายการละติจูดของเพื่อนๆ จะแสดงขึ้น 

2 แตะชื่อของคุณ 

 » หนาขอมูลจะแสดงขึ้น

3 กด  และเลือก Privacy (ความเปนสวนตัว)
แบงปนที่ตั้งที่อัพเดตของคุณโดบอัตโนมัติ; 

แบงปนที่ตั้งที่เลือกของคุณโดยอัตโนมัติ; 

หรือ

ซอนที่ตั้งของคุณ 

ในการเปลี่ยนวิธีที่คุณจะแบงปนตําแหนงกับ
เพื่อน 
1 บนรายการละติจูดของเพื่อน ใหแตะเพื่อน

 »  หนาขอมูลจะแสดงขึ้น

2 แตะ Sharing options (เลือกการแบงปน) 
เพื่อเลือกตัวเลือก:

แบงปนตําแหนงที่ดีที่สุด;

แบงปนตําแหนงระดับเมือง; หรือ 

ซอนตําแหนงของคุณจากเพื่อนคนนี้ 
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1 บนหนาจอรายการจดหมาย กด  > เพิ่มเติม 

เลือก การตั้งคา เพื่อสลับไปที่ การทํางานของ 
Batch

 » กลองทําเครื่องหมายถูกไฮไลท หาก

เปดใชงานฟงกชันนี้ใน 

 Connect

2 บนหนาจอรายการจดหมาย แตะกลองทํา

เครื่องหมายเพื่อเลือกขอความ 

 » รายการตัวเลือกปอปอัพจะปรากฏขึ้น 

3 แตะกลองทําเครื่องหมายเพื่อเลือกขอความ 

4 บนรายการตัวเลือกปอปอัพ แตะตัวเลือก

 » ขอความที่ยอจะถูกเก็บไวในปายกํากับ

จดหมายทั้งหมด 

เลือกตัวเลือกการแจงเตือน
คุณสามารถเลือกวิธีการแจงเตือนเมื่อไดรับขอความ

1 บนหนาจอรายการจดหมาย กด  > เพิ่มเติม 

เลือก การตั้งคา
2 แตะเพื่อเลือกการแจงเตือนที่ตองการ:

Email notifications 
(การแจงเตือนอีเมล)

การแจงเตือนจะแสดงใน

แถบสถานะที่อยดานบน

สุดเมื่อไดรับขอความ;

Select ringtone (เลือก
ริงโทน)

เลือกริงโทนสําหรับการ

แจงเตือนอีเมล;

เลือกตัวเลือกการซิงค
คุณสามารถเลือกระยะเวลาที่ตองการใหซิงคขอความ 

และปายกํากับใดที่ตองถูกซิงค

บนหนาจอรายการจดหมาย กด  > เพิ่มเติม 

เลือก ปายกํากับ

11 Google Mail
ล็อกอินไปยังแอคเคาท Google Mail เพื่อตรวจสอบ

อีเมล 

จากหนาจอหลัก ไปที่ 

ตรวจสอบจดหมายดวยปายกํากับ
บนหนาจอรายการจดหมาย กด  > ไปยังปา
ยกํากับ เพื่อตรวจสอบขอความตามปายกํากับ 

เชน กลองจดหมาย, จดหมายที่สงแลว, จดหมาย

ทั้งหมด 

เขียนจดหมาย
บนหนาจอรายการจดหมาย กด  > เขียน
จดหมาย

การเพิ่มลายเซ็นในแตละครั้งที่สงขอความ

บนหนาจอรายการจดหมาย กด  > เพิ่มเติม 

เลือก การตั้งคา > ลายเซ็นต  เพื่อแกไขลาย

เซ็นต

ใชแอคเคาท Google Mail มากกวาหนึ่งแอคเคา
ท

บนหนาจอรายการจดหมาย กด  > บัญชี > 

เพิ่มบัญชี
ในการตรวจสอบจดหมายตามแอคเคาท

บนหนาจอรายการจดหมาย กด  > บัญชี 
แตะบัญชีเพื่อตรวจสอบขอความในแอคเคาท

การทําเครื่องหมายบนจดหมาย
คุณสามารถทําเครื่องหมายบนขอความไดดังนี้:

เปลี่ยนปายกํากับของขอความ;

ติดดาวใหกับขอความ;

ทําเครื่องหมายบนขอความวายังไมอาน

เมื่ออานจดหมาย กด  และเลือกตัวเลือกของคุณ 

การจัดการจดหมายของคุณ
คุณสามารถจัดการขอความไดดังนี้:

เก็บขอความที่เกี่ยวของกันไวในปายกํากับ

เดียวกัน;

ยอขอความเกา;

ลบขอความเมื่อจําเปน
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2 แตะ ลบบัญชี

ในการเลือกตัวเลือกสําหรับแอคเคาท
1 บนหนาจอรายการแอคเคาท ใหแตะคางที่แอค

เคาท 

 » หนาจอปอปอัพจะแสดงขึ้น 

2 แตะ ตั้งคาบัญชี

การตรวจสอบขอความ
อีเมลของคุณ
คุณสามารถตรวจสอบขอความอีเมลไดดังนี้:

ตรวจสอบกลองจดหมายที่รวมกัน;

ตรวจสอบขอความตามแอคเคาท;

ตรวจสอบขอความที่ติดดาว;

ตรวจสอบขอความที่ไมไดอาน

การตรวจสอบกลองจดหมายที่รวม

จากกลองจดหมายที่รวมกันกลองหนึ่ง คุณสามารถ

ตรวจอบขอความจากแอคเคาทอื่นได 

1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 

2 บนหนาจอรายการแอคเคาท แตะ กลอง
จดหมายที่รวม

ในการไปยังรายการแอคเคาท กด  ซๆ

หรือ กด  และเลือก บัญชี
 » ขอความจากแอคเคาทที่แตกตางกันจะ

ถูกทําเครื่องหมายดวยสีที่แตกตางกัน

12 อีเมล
บน Connect, คุณสามารถรับและสงอีเมลเหมือนที่

คุณใชงานบนคอมพิวเตอร ใหทําดังนี้: 

ตั้งคาแอคเคาทอีเมลของคุณบนเครื่องเลน

การตั้งคาแอคเคาทอีเมลของ
คุณ
บน Connect, ใหตั้งคาแอคเคาทอีเมลของคุณตามวิธี

ตอไปนี้:

ตั้งคาแอคเคาทอีเมล POP3 หรือ IMAP ของ

คุณหรือ 

ตั้งคาแอคเคาท Microsoft Exchange ของคุณ

ไปยังกลองจดหมาย Exchange ของที่ทํางาน

การตั้งคาแอคเคาท POP3/ IMAP ของคุณ
1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 

2 การตั้งคาแอคเคาทอีเมลของคุณ 

ปอนขอมูลเกี่ยวกับแอคเคาทของคุณ;

เลือกแอคเคาท POP3 หรือ IMAP

3 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อตั้งคาใหเสร็จสม

บูรณ 

ปรึกษาผใหบริการอีเมลของคุณสําหรับ

ขอมูลการตั้งคา เชน เซิรฟเวอรขาเขา 

เซิรฟเวอรขาออก

ในการเพิ่มแอคเคาท 
1 ไปยังหนาจอรายการแอคเคาท:

หากจําเปน ใหกด  ซๆ

หรือ กด  และเลือก บัญชี บนหนาจอ

รายการอีเมล 

2 บนหนาจอรายการแอคเคาท ใหกด  และ

เลือก เพิ่มบัญชี

ในการลบแอคเคาท 
1 บนหนาจอรายการแอคเคาท ใหแตะคางที่แอค

เคาท 

 » หนาจอปอปอัพจะแสดงขึ้น 
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การตรวจสอบขอความที่ติดดาว

ในการตรวจสอบขอความที่ติดดาว
1 ไปยังหนาจอรายการแอคเคาท:

หากจําเปน ใหกด  ซๆ

หรือ กด  และเลือก บัญชี บนหนาจอ

รายการอีเมล 

2 แตะ ที่ติดดาว
 » ขอความที่ติดดาวจากทุกแอคเคาทจะแสดง

ขึ้น 

ในการติดดาวแกขอความ 
บนหนาจอรายการอีเมล ใหแตะดาวที่อยติ

ดกับขอความ 

 » สําหรับขอความที่ติดดาว ใหเลือกดาว

หรือ 

1 บนหนาจอรายการอีเมล ใหแตะกลองที่อยติ

ดกับขอความ 

 » เลือกกลองที่ทําเครื่องหมาย

2 แตะตัวเลือกที่อยฐานของหนาจอ

การตรวจสอบขอความที่ไมไดอาน

ในการตรวจสอบขอความที่ไมไดอาน
บนหนาจอรายการอีเมล ขอความที่ไมไดอานจะ

ถูกไฮไลท

ในการทําเครื่องหมายขอความที่เลือกเปนอาน
หรือไมไดอาน 
1 บนหนาจอรายการอีเมล ใหแตะกลองที่อยติ

ดกับขอความ 

 » เลือกกลองที่ทําเครื่องหมาย

2 แตะตัวเลือกที่อยฐานของหนาจอ

หรือ 

1 บนหนาจอรายการอีเมล ใหแตะคางที่ขอความ 

 » รายการตัวเลือกจะแสดงขึ้น 

2 แตะตัวเลือกเพื่อทําเครื่องหมายขอความเปนอาน

หรือไมไดอาน 

 
ในการสลับไปยังโฟลเดอรอื่น 
คุณสามารถตรวจสอบขอความในโฟลเดอรตางๆ ได 

เชน กลองจดหมายเขา สงแลว ราง และกลองจดหมาย

ออก 

1 บนหนาจอรายการอีเมล กด  และเลือก 

โฟลเดอร
2 แตะโฟลเดอรที่เลือก

การตรวจสอบขอความตามแอคเคาท

ในการตรวจสอบขอความจากแอคเคาทหนึ่งแอค
เคาท
1 ไปยังหนาจอรายการแอคเคาท:

หากจําเปน ใหกด  ซๆ

หรือ กด  และเลือก บัญชี บนหนาจอ

รายการอีเมล 

2 แตะแอคเคาทที่เลือก 

 » ขอความจากแอคเคาทจะแสดงขึ้น 
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การเขียนขอความอีเมล
ในการเขียนขอความใหม 
1 ในการเลือกแอคเคาทที่คุณใชสงขอความ ไปที่

หนาจอรายการแอคเคาท: 

หากจําเปน ใหกด  ซๆ

หรือ กด  และเลือก บัญชี บนหนาจอ

รายการอีเมล

2 บนหนาจอรายการอีเมล กด  และเลือก 

เขียนจดหมาย
 » หนาจอจะแสดงขึ้นเพื่อใหคุณเขียนจดหมาย 

3 ในการเลือกตัวเลือก กด 

ในการตอบขอความปจจุบัน 
1 บนหนาจอรายการอีเมล แตะเพื่ออานขอความที่

เลือก 

 » เนื้อหาขอความจะแสดงขึ้น 

2 แตะตัวเลือกบนหนาจอ 

ในการสงตอขอความปจจุบัน 
เมื่อคุณอานขอความ กด  และเลือก สงตอ

ในการเพิ่มลายเซ็นของคุณในขอความขาออก
1 บนหนาจอรายการอีเมล กด  และเลือก ตั้ง

คาบัญชี
2 ในการแกไขลายเซ็นต เลือก ลายเซ็น

การจัดการขอความอีเมล
ในการลบขอความปจจุบัน

เมื่อคุณอานขอความ แตะปุ่มบนหนาจอ

ในการลบขอความที่เลือก
1 บนหนาจอรายการอีเมล ใหแตะกลองที่อยติ

ดกับขอความ 

 » เลือกกลองที่ทําเครื่องหมาย

2 แตะตัวเลือกที่อยฐานของหนาจอ
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3 การจับคกับอุปกรณ:

บน Connect, แตะอุปกรณ และปอนรหัส

ผานเมื่อพรอมท;

บนอุปกรณ ปอนรหัสผานเมื่อพรอมท

 » ขอความจะปรากฏขึ้นเมื่อการจับคสิ้น

สุดลง 

การรับการเชื่อมตอจากอุปกรณ Bluetooth อื่น
1 บน Connect, ตรวจสอบใหแนใจวา Connect 

สามารถถูกคนพบโดยอุปกรร Bluetooth อื่น:

จากหนาจอหลัก ใหแตะ  > Wireless 
& networks (ไรสายและเครือขาย) > 

Bluetooth settings(การตั้งคา Wi-Fi) ;

หากจําเปน ใหแตะเพื่อเปด Bluetooth;

 » ในฟงกชันเปดใชงาน กลองทํา

เครื่องหมายจะถูกเลือกไว

แตะ Discoverable (สามารถคนพบได)

 » Connect สามารถถูกคนพบไดใน 

120 วินาที 

2 บนอุปกรณ Bluetooth คนหาและจับคกับ 

Connect
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนตางๆ โปรด

ดูคมือผใชของอุปกรณ Bluetooth

สงหรือรับไฟลผาน Bluetooth
สงไฟลไปยังอุปกรณ Bluetooth อื่น
1 ตรวจสอบใหแนใจวา 

คุณไดจับค Connect กับอุปกรณ 

Bluetooth;

บน Connect และอุปกรณ Bluetooth, 

เปดใช Bluetooth 

2 บน Connect, สงไฟลผาน Bluetooth:

บนไลบรารีหรือหนาจอการเลน กด  > 

Send via BT (สงผาน BT) หรือ Share 

(แบงปน) เลือกตัวเลือกเพื่อถายโอนผาน 

Bluetooth;

บนรายการไฟล แตะเพื่อเลือกไฟล;

แตะอุปกรณที่จับคเพื่อเริ่มตนการสง 

 » เมื่อ Connect เชื่อมตอกับอุปกรณ 

Bluetooth  จะถูกแสดงบนหนาจอ 

13 Bluetooth
ผาน Bluetooth คุณสามารถดําเนินการตอไปนี้บน 

Connect:
รับหรือสงไฟลจากหรือไปยังอุปกรณ Bluetooth 

ที่เชื่อมตอ;

ฟงไฟลเสียงผานหูฟงสเตอริโอ Bluetooth

เชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth
ุคุณสามารถเชื่อมตอ Connect กับอุปกรณ 

Bluetooth โดย:

เชื่อมตออุปกรณ Bluetooth อื่น;

รับการเชื่อมตอจากอุปกรณ Bluetooth อื่น

เคล็ดลับ
 กอนการเชื่อมตอ โปรดอานคมือผใชของอุปกรณ Bluetooth 

เพื่อรับรหัสผานการจับค Bluetooth หรือ ลอง 0000 หรือ 

1234 

การเชื่อมตออุปกรณ Bluetooth อื่น
1 บนอุปกรณ Bluetooth ตรวจสอบใหแนใจวาอุ

ปกรณสามารถถูกคนพบโดยอุปกรณ Bluetooth 

อื่น

อานคมือผใชของอุปกรณ Bluetooth 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

2 บน Connect, คนหาอุปกรณ Bluetooth:

จากหนาจอหลัก ใหแตะ  > Wireless 
& networks (ไรสายและเครือขาย) > 

Bluetooth settings(การตั้งคา Wi-Fi) ;

หากจําเปน ใหแตะเพื่อเปด Bluetooth;

 » ในฟงกชันเปดใชงาน กลองทํา

เครื่องหมายจะถูกเลือกไว

 »  แสดงบนแถบสถานะ 

แตะ Scan for devices (การสแกนหาอุ

ปกรณ)

 » อุปกรณถูกแสดงใต Scan for devices 
(การสแกนหาอุปกรณ) หลังจากถูก

พบแลว
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3 บนอุปกรณ Bluetooth เมื่อไดรับไฟล:

ยืนยันเมื่อพรอมท

บันทึกไฟลเมื่อพรอมท

การรับไฟลจากอุปกรณ Bluetooth อื่น
1 ตรวจสอบใหแนใจวา 

คุณไดจับค Connect กับอุปกรณ 

Bluetooth;

บน Connect และอุปกรณ Bluetooth, 

เปดใช Bluetooth 

2 บนอุปกรณ Bluetooth, สงไฟลไปยัง Connect 
ผาน Bluetooth

 » เมื่อ Connect เชื่อมตอกับอุปกรณ 

Bluetooth  จะถูกแสดงบนหนาจอ 

3 บน Connect, รับไฟลโดย:

ยืนยันเมื่อพรอมท 

 » ใน , โฟลเดอร bluetooth จะถูก

สรางขึ้นสําหรับไฟลที่ไดรับ 

การฟงเพลงผานหูฟงสเตอริโอ 
Bluetooth
เชื่อมตอหูฟงสเตอริโอ Bluetooth

 ทําตามขั้นตอนใน”เชื่อมตอกับอุปกรณ 
Bluetooth อื่น”

 » หลังจากเชื่อมตอแลว  จะแสดงขึ้น

 » ในครั้งตอไป เมื่อคุณเปดใช Bluetooth 

บนอุปกรณ อุปกรณจะสรางการเชื่อมตอ 

Bluetooth โดยอัตโนมัติ

การฟงดนตรีผานหูฟงสเตอริโอ Bluetooth
การเลนเพลงจาก Connect

 » คุณฟงเพลงผนหูฟง Bluetooth ที่เชื่อม

ตอแลว
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ในการใชการแจงเตือนแถบสถานะ
1 ใหเปดใชการแจงเตือนแถบสถานะ:

ใน Reminder settings (การตั้งคาการ
เตือน), แตะ  ที่อยติดกับ Set alerts 
& notifications (ตั้งคาการเตือนและ
การแจงเตือน) ;
เลือก Status bar notification (การแจง
เตือนแถบสถานะ)

 » เมื่อถึงเวลาการเตือนที่ตั้งไว  จะ

ปรากฏขึ้นบนแถบสถานะ 

 » ใหลากแถบสถานะลงมาเพื่อดูราย

ละเอียดกิจกรรมในรายการพูลดา

วนการแจงเตือน 

ในการใชการเตือน
1 เปดใชการเตือน:

ใน Reminder settings (การตั้งคาการ
เตือน), แตะ  ที่อยติดกับ Set alerts 
& notifications (ตั้งคาการเตือนและ
การแจงเตือน) ;
เลือก Alerts (การเตือน)

2 การเลือกริงโทน:

ใน Reminder settings (การตั้งคาการ
เตือน), แตะ  ที่อยติดกับ Select 
ringtone (เลือกริงโทน);
เลือกริงโทน 

 » เมื่อถึงเวลาการเตือนที่ตั้งไว จะมีเสียง

เตือน

ดูปฏิทิน
คุณสามารถดูปฏิทินเปนวัน สัปดาห เดือน หรือตาม

วาระการประชุมได 

การดูตามเดือน
1 บนหนาจอปฏทิน กด  และเลือกตัวเลือก

สําหรับการดูตามเดือน 

2 ในการเลือกเดือน ใหเลื่อนขึ้น/ลง 

14 ปฏิทิน
บนอุปกรณ คุณสามารถซิงคปฏิทินกับ:

Google ปฏิทินบนเว็บ ;

ปฏิทินของแอคเคาท Microsoft Exchange ของ

คุณ (โปรดดูที่ ‘การใชอุปกรณในเครือขายอง

คกร’ ในหนา 54)

การเพิ่มเหตุการณไปยังปฏิทิน
1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 

2 บนหนาจอปฏิทิน กด  และเลิอก เพิ่มเติม > 

กิจกรรมใหม
หรือ แตะคางบนชวงวันที่หรือเวลาบน

ปฏิทิน บนปอปอัพ ใหเลือก กิจกรรมใหม 
3 เพิ่มกิจกรรม:

แตะกลองขอความเพื่อแกไขกิจกรรม รวม

ถึงหัวขอ เวลา และตําแหนง 

4 หากจําเปน ใหตั้งคาการเตือนเพื่อเตือนตนเอง

 
แตะปุ่ม 1 เพื่อเลือกตัวเลือกการเตือนซ 
เชน หนึ่งครั้ง, ทุกวัน, ทุกสัปดาห, ทุก
เดือน หรือทุกป
แตะปุ่ม 2 เพื่อตั้งคาเวลาตัวเตือน ชวงเวลา

กอนจะถึงเวลาที่กําหนดวไวของกิจกรรม

5 แตะปุ่มบนหนาจอเพื่อยืนยัน

เลือกตัวเลือกสําหรับเตือน

บนหนาจอปฏิทิน กด  และเลือก More (เพิ่ม
เติม) > Settings (การตั้งคา) > Reminder 
settings (การตั้งคาการเตือน)

a

b
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การดูตามสัปดาห
1 ใหไปที่มุมมองสัปดาห 

ในมุมมองเดือน แตะวันในสัปดาห กด  

และเลือกตัวเลือกสําหรับมุมมองสัปดาห 

ในมุมมองวัน กด  และเลือกตัวเลือก

สําหรับมุมมองสัปดาห 

2 ในการเลือกสัปดาห ใหเลื่อนไปดานซาย/ขวา 

มุมมองวัน
ในมุมมองเดือนหรือสัปดาห แตะวันใดวันหนึ่ง 

 » ปฏิทินจะถูกเรียงลําดับตามกิจกรรม

มุมมองวาระการประชุม 
บนหนาจอปฏิทิน กด  > Agenda (วาระ
การประชุม)

 » รายการกิจกรรมจะปรากฏขึ้น

การแกไขกิจกรรม
1 ใน , แตะกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด 

2 บนหนาจอรายละเอียดกิจกรรม คุณสามารถ

ดําเนินการ:

ในการแกไขกิจกรรม กด  และเลือก 

Edit event (แกไขกิจกรรม);
ในการลบกิจกรรม กด  และเลือก 

Delete event (ลบกิจกรรม);
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หาคลื่นดวยตนเอง
ใชจูนดวยตนเองเพื่อจูนไปยังความถี่หรือสถานี

1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 

 » สถานีที่คุณเปดฟงลาสุดจะเริ่มเลน

2 บนหนาจอการเลนวิทยุ เลื่อนไปดานซาย/ขวา

บนแถบความถี่ 

 » คุณจะทําการจูนไปยังสถานีตอไปที่อยถัด

จากความถี่ในปจจุบัน 

จัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนา
ภายใน Connect คุณสามารถจัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวง

หนาไดถึง 20 สถานี 

1 การหาคลื่นสถานีวิทยุ

2 บนหนาจอการเลนวิทยุ กด  และเลือก 

บันทึกสถานีที่ตั้งไวลวงหนา
 » สถานีที่ตั้งไวลวงหนาจะปรากฏขึ้นบน

รายการสถานีที่ตั้งไวลวงหนา

3 ลากสถานีที่ตั้งไวลวงหนาไปยังตําแหนงที่เลือก 

15 วิทยุ FM

หมายเหตุ

 ใหเสียบหูฟงที่ใหมาเสมอเมื่อใชสถานีวิทยุ หูฟงทําหนาที่เปน

สายอากาศอีกดวย เพื่อการรับสัญญาณไดดีขึ้น ใหสายหูฟงไป

ในทิศทางตางๆ กัน 

การจูนสถานีวิทยุ
หาคลื่นอัตโนมัติ
1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 

 » สถานีที่คุณเปดฟงลาสุดจะเริ่มเลน 

 » ครั้งแรกที่คุณคนหาคลื่นวิทยุ หาคลื่น

อัตโนมัติจะเริ่มตนทํางานเอง

 » สามารถจัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนาไดถึง 

20 สถานี แตะเพื่อเลนสถานีที่ตั้งไวลวงหนา

2 การหมุนหนาจอในมุมมองแนวตั้งหรือแนวนอน:

มุมมองแนวนอน: หนาจอการเลนวิทยุ

มุมมองแนวตั้ง: รายการที่ตั้งไวลวงหนา

3 บนหนาจอการเลนวิทยุ เพื่อเลือกสถานีที่ตั้ง

ไวลวงหนา

เลื่อนไปดานซาย/ขวาเพื่อสลับไปยังสถานี

ที่ตั้งไวกอนหนา/ถัดไป; 

หรือ แตะ  เพื่อไปยังรายการที่ตั้งไวลวง

หนา

4 ในการปดเสียง/เปดเสียงวิทยุ

แตะ  /  บนหนาจอการเลนวิทยุ

เคล็ดลับ
 เมื่อคุณเปลี่ยนสถานที่ (ตัวอยางเชน เปลี่ยนเมืองหรือประเทศ) 

รีสตารทหาคลื่นอัตโนมัติเพื่อการรับสัญญาณที่ดีขึ้น

 ในการรีสตารทหาคลื่นอัตโนมัติ กด  และเลือก หาคลื่น
อัตโนมัติ
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3 บนหนาจอการเลนวิทยุ แตะ 

 » หนาจอการบันทึกจะปรากฏขึ้น

4 ทําตามขั้นตอนที่ 4 และ 5 ใน Voice 
recording (การบันทึกเสียง)

เลนรายการบันทึก
1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 

 » ในไลบรารีการบันทึก การบันทึกที่มีจะถูก

แสดงขึ้น

2 แตะการบันทึกเพื่อเริ่มเลน

3 แตะ  /  เพื่อหยุดเลนชั่วคราว/เลนตอ 

แบงปนการบันทึก
คุณสามารถแบงปนการบันทึกผานอินเตอรเน็ตหรือ 

Bluetooth ได 

1 แตะ  เพื่อสลับไปยังไลบรารีการบันทึก

 » ในไลบรารีการบันทึก การบันทึกที่มีจะถูก

แสดงขึ้น

2 กด , และเลือก แบงปน
3 แตะเพื่อเลือกตัวเลือก 

4 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อสงไฟลที่เลือก 

16 Recordings 
(รายการบันทึก)

จากหนาจอหลัก ไปที่  เพื่อทําการบันทึกและ

เลนการบันทึกเสียง

Voice recordings (การบันทึก
เสียง)
1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 

 » ในไลบรารีการบันทึก การบันทึกที่มีจะถูก

แสดงขึ้น

2 แตะ  เพื่อสลับไปยังหนาจอการบันทึก 

3 ตรวจสอบใหแนใจวาไมโครโฟนอยใกลกับแหลง

เสียงที่จะบันทึก

 
4 ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเริ่ม, หยุดชั่วคราว 

หรือหยุดการบันทึก

แตะเพื่อเริ่มการบันทึก

แตะเพื่อหยุดการบันทึก

5 แตะ  เพื่อสลับไปยังไลบรารีการบันทึก 

FM radio recording (การ
บันทึกวิทยุ FM)
1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 

2 การหาคลื่นสถานีวิทยุ

MIC
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17 นาฬิกาปลุก
บนเครื่องเลน คุณสามารถตั้งคาการปลุก 

การตั้งคาการปลุก
1 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดตั้งเวลานาฬิกาแลว 

(โปรดดูที่ ‘วันและเวลา’ ในหนา 63)

2 จากหนาจอหลัก แตะ  แตะ 

3 ในการตั้งคานาฬิกาปลุก

ในการเพิ่มการปลุก แตะ Add alarm (เพิ่ม

การปลุก)

 ในการเปลี่ยนการปลุก แตะเวลาการปลุกที่

ตั้งไวลวงหนา 

4 เลือกตัวเลือกของคุณ ยืนยันเมื่อพรอมท 

Time (เวลา) ตั้งเวลาการปลุก

Ringtone (เสียง
ริงโทน)

เลือกเสียงริงโทนสําหรับ 

การปลุก เงียบ Buzzer หรือ

เสียงริงโทน

Repeat (ซ) เลือกวิธีการปลุกซ

Label (ปายกํากับ) การเพิ่มคําอธิบายสําหรับ

การปลุก

การเปดหรือปดการปลุก 
ใน  > , แตะกลองทําเครื่องหมายที่อยติด

กับเวลาการปลุกที่ตั้งไว 

 » ในฟงกชันเปดใชงาน กลองทําเครื่องหมาย

จะถูกเลือกไว

 » เมื่อเปดใชการปลุก  จะปรากฏขึ้นบน

แถบสถานะ 

การใชการปลุก 
เมื่อถึงเวลาการปลุกที่ตั้งไว เสียงการปลุกและการแจง

เตือนจะแสดงบนแถบสถานะ ลากแถบสถานะลงเพื่อ

ดูรายละเอียด 

ในการหยุดการปลุกชั่วคราว แตะ Snooze 

(เลื่อนการปลุก) 

 » เสียงการปลุกจะดังขึ้นในอีก 10 นาที 

ในการหยุกการปลุก แตะ Dismiss (ยกเลิกการ

ปลุก) 

 » การปลุกจะปลุกซเมื่อถึงเวลาการปลุกที่ตั้ง

ไวถัดไป 
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18 เครื่องคิดเลข
จากหนาจอหลัก แตะ  เพื่อใชเครื่องคิดเลข 

1 ปอนตัวเลขและตัวดําเนินการตรรกะ:

ใชแปนพิมพบนหนาจอเพื่อปอน;

เลื่อนไปดานซายเพื่อใชฟงกชันทาง

คณิตศาสตรเพิ่มเติม

2 แตะ = เพื่อเริ่มการคํานวณ 

ในการลบสิ่งที่ปอน 
1 แตะเพื่อวางเคอรเซอรไวดานหลังขอมูลที่คุณจะ

เริ่มลบ

2 แตะ CLEAR ซ 

ขอมูลกอนเคอรเซอรจะถูกลบ 

ในการลบขอมูลทั้งหมด แตะคางที่ CLEAR

TH
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แตะไฟลเพื่อเริ่มการติดตั้ง; 

แตะรหัสผานและชื่อสําหรับขอมูลเมื่อพร

อมท 

ในการนําขอมูลอางอิงที่มีการรักษาความปลอด
ภัยมาใช
1 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดตั้งรหัสผานแกการ

จัดเก็บขอมูลแลว 

ใน , เลือก Location & security 
(ตําแหนง & การรักษาความปลอดภัย) 
> Set password (ตั้งคารหัสผาน)

2 ใน , เลือก Location & security (ตําแหนง 
& การรักษาความปลอดภัย) > Use secure 
credentials (ใชขอมูลอางอิงที่มีการรักษา
ความปลอดภัย)

 » บนอุปกรณ ทําใหแอปพลิเคชันสามา

รถใชขอมูลอางอิงที่มีการรักษาความ

ปลอดภัยได 

ตั้งคาแอคเคาท Microsoft 
Exchange ของคุณ
1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 

2 การตั้งคาแอคเคาทอีเมลของคุณ

ปอนขอมูลเกี่ยวกับแอคเคาทของคุณ และ

เลือก Exchange (แลกเปลี่ยน) เปนประ

เภทแอคเคาท

หากคุณมีแอคเคาทอีเมลอื่น กด  และ

เลือก Add account (เพิ่มแอคเคาท) บน

หนาจอรายการแอคเคาท

3 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อตั้งคาใหเสร็จสม

บูรณ 

สําหรับแอดเดรสเซิรฟเวอร ใหปอนเว็บ

แอดเดรสเพื่อเขาใชเว็บ Outlook ของคุณ 

เชน owa.company name.com หรืออีเมล 

company name.com/owa

สําหรับขอมูลการตั้งคาอื่น เชน ชื่อโดเมน, 

ชื่อผใช โปรดตรวจสอบกับผดูแลระบบ

ของคุณ 

19 การใชอุปก
รณในเครือขา
ยองคกร

คุณสามารถใช Connect ในเครือขายองคกรได ติดตั้ง

ขอมูลอางอิงที่มีการรักษาความปลอดภัยหรือใบรับรอง

การรักษาความปลอดภัยกอนที่คุณจะเขาใชเคร 

ือขายองคกร

การเขาใชเครือขายองคกรอาจทําใหคุณตั้งคาแอค

เคาท Microsoft Exchange และเพิ่ม VPN บนอุ

ปกรณได ดวยแอคเคาท Microsoft Exchange คุณ

สามารถเขาใชการแลกเปลี่ยนกลองจดหมายของที่

ทํางานได 

การติดตั้งขอมูลอางอิงที่มีการ
รักษาความปลอดภัย
โปรดถามผดูแลระบบเครือขายของคุณสําหรับ

ขอมูลอางอิงที่มีการรักษาความปลอดภัยหรือใบรับรอง

การรักษาความปลอดภัย 

ในการติดตั้งขอมูลอางอิงที่มีการรักษาความ
ปลอดภัย
1 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดถายโอน

ไฟลขอมูลอางอิงที่มีการรักษาความปลอดภัยจาก

พีซีไปยังอุปกรณแลว (โปรดดูที่ ‘ลากและวางใน 

Windows Explorer’ ในหนา 25)

หมายเหตุ

 บน Connect, ตรวจสอบใหแนใจวาขอมูลอางอิงที่มีการรักษา

ความปลอดภัยถูกบันทึกไวในไดเรคทอรี่ราก ไมใชในโฟลเดอร 

2 ติดตั้งขอมูลอางอิงที่มีการรักษาความปลอดภัย

จากหนาจอหลัก ไปที่  > Location & 
security (ตําแหนง & การรักษาความ
ปลอดภั) > Install from USB storage 
ติดตั้งจากอุปกรณเก็บขอมูลแบบ 
USB);
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หมายเหตุ

 อุปกรณสามารถทํางานกับ Microsft Exchange 2003 และ 

2007 ได

การเพิ่ม VPN
Virtual private network (VPN) ชวยใหคุณเชื่อม

ตอกับเครือขายสวนตัวผานการใชงาานที่มีความ

ปลอดภัยได 

ในบางครั้ง คุณจําเปนตองเขาใช VPN เพื่อเชื่อม

ตอกับเครือขายองคกร 

ในการเพิ่ม VPN บนอุปกรณ
1 สอบถามผดูแลระบบเครือขายของคุณสําหรับ

ขอมูลการตั้งคา 

2 จากหนาจอหลัก ไปที่  > Wireless & 
networks (เครือขายและไรสาย) > VPN 
settings (การตั้งคา VPN) > Add VPN (เพิ่ม 

VPN)

3 ตั้งคา VPN เมื่อพรอมท 

4 ติดตั้งขอมูลอางอิงที่มีการรักษาความปลอดภัย

เมื่อจําเปน (โปรดดูที่ ‘การติดตั้งขอมูลอางอิงที่มี

การรักษาความปลอดภัย’ ในหนา 54)

ในการเชื่อมตอกับ VPN 
1 ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดเชื่อมตอ Connect กับ

อินเตอรเน็ตแลว 

2 จากหนาจอหลัก ไปที่  > Wireless & 
networks (เครือขายและไรสาย) > VPN 
settings (การตั้งคา VPN)

 » รายการ VPN จะปรากฏขึ้น

3 แตะ VPN เพื่อเริ่มการเชื่อมตอ 
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หมายเหตุ

 หากคุณปดการถายทอด SSID หรือซอน Service Set 

Identifier (SSID) ของเราเตอร ใหปอน SSID หรือชื่อ

สาธารณะของเครือขายดวยตนเอง

 หาก DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

ไมพรอมใชงานหรือถูกปดบนเราเตอร ใหปอน IP แอดเดรส

ของ Connect ดวยตนเอง (โปรดดูที่ ‘การตั้งคาขั้นสูง’ ใน

หนา 57)

ในการรีเฟรชรายการเครือขาย Wi-Fi,
ใน Wireless & networks (เครือขายและ

ไรสาย)> Wi-Fi settings (การตั้งคา Wi-Fi) 

กด  และเลือก Scan (สแกน)

การแจงเตือนเครือขาย

 เปดใช Network notification (การแจงเตือนเครือ

ขาย) บนแถบสถานะ  แสดงขึ้นเมื่อเครือขาย Wi-

Fi แบบเปดพรอมใชงาน 

เพิ่มเครือขาย Wi-Fi

การปอน SSID ดวยตนเอง
SSID (Service Set Identifier) คือชื่อของเราเตอร 

เราเตอรถูกจดจําโดยอุปกรณ Wi-Fi ตามชื่อ หากคุณ

ซอน SSID ของเราเตอรไว (เชน ปดการถายทอด 

SSID) ชื่อเราเตอรจะหายไปจากรายการเครือขายที่

พรอมใชงาน ในการเชื่อมตอ 

 Connect เขากับเราเตอร ใหปอน SSID ของเรา

เตอรดวยตนเอง กอนที่คุณจะคนหาเครือขายที่มีใน 

Connect
1 ใน Wi-Fi settings(การตั้งคา Wi-Fi) เลือก 

Add Wi-Fi network (เพิ่มเครือขาย Wi-Fi)

2 ปอน SSID ของเราเตอร

 » Connect เริ่มตนการคนหาเครือขาย

 » คุณสามารถคนหาเครือขายในรายการเครือ

ขายได 

3 เชื่อมตอ Connect เขากับเครือขาย 

 »  แสดงขึ้นในแถบสถานะเมื่อการเชื่อมตอ 

Wi-Fi เสร็จสมบูรณ

20 การตั้งคา
จากหนาจอหลัก ไปที่  เพื่อเลือกการตั้งคา 

ใชนิ้วเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนดูรายการตัวเลือก 

แตะที่ตัวเลือกเพื่อเลือก

แตะ  เพื่อไปที่หนาจอหลัก;

แตะ  เพื่อไปที่หนาจอกอนหนา

โหมดเครื่องบิน
ใน Wireless & networks (เครือขายและไรสาย) > 

Airplane mode (โหมดเครื่องบิน) ใหเปดหรือปดการ

เขาใชงาน Wi-Fi หรือ Bluetooth 

ใหเปดโหมดเครื่องบินเมื่อ: 

คุณจําเปนตองปดการเขาถึง Wi-Fi หรือ 

Bluetooth เพื่อจุดประสงคดานความปลอดภัย 

เชน เมื่ออยบนเครื่องบิน 

การตั้งคา Wi-Fi
ใน Wireless & networks (เครือขายและไรสาย) > 

Wi-Fi settings (การตั้งคา Wi-Fi) ใหเลือกการตั้งคา 

Wi-Fi บนอุปกรณของคุณ

1 หากจําเปนใหแตะ Wi-Fi
 » ในฟงกชันเปดใชงาน กลองทําเครื่องหมาย

จะถูกเลือกไว

 » คุณจะเห็นรายการเครือขาย Wi-Fi ที่มี และ

เครือขายที่เชื่อมตอกอนหนานี้ (หากเครือ

ขายถูกจดจําได)

2 เชื่อมตอ Connect เขากับเครือขาย:

ในรายการของเครือขาย Wi-Fi ใหแตะหนึ่ง

เครือขายที่เลือก;

ในกลองขอความปอปอัพ ปอนคียการเขา

รหัส 
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2 กําหนดการตั้งคาที่จําเปน: 

ที่อย IP การกําหนด IP แอดเดรสและ Subnet 

mask สําหรับ Connect บนเครือขาย 

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดปอน IP 

แอดเดรสที่กําหนดใหกับคอมพิวเตอร/

อุปกรณบนเครือขายแลว

เกตเวย, 
Netmask

ปอนเกตเวยและ Netmask ของเครือ

ขายที่ Connect ถูกเชื่อมตอ

DNS1, 

 DNS2
DNS (Domain Name Service) 

มีใหโดยผใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) 

ของคุณ หรือคือการตั้งคา IP ของเรา

เตอรที่เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต

การตั้งคา Bluetooth
ใน  > Wireless & networks (เครือขาย

และไรสาย) > Bluetooth settings (การตั้งคา 

Bluetooth) เพื่อจัดการการตั้งคา Bluetooth

Bluetooth
แตะ Bluetooth เพื่อเปด/ปดฟงกชัน

ชื่ออุปกรณ
ดวยชื่ออุปกรณ Connect ถูกพบบนอุปกรณ 

Bluetooth เครื่องอื่นในระหวางการจับคและการเชื่อม

ตอ Bluetooth 

1 ใน Device name (ชื่ออุปกรณ) แตะเพื่อแสดง

กลองขอความ 

2 แตะกลองขอความเพื่อปอนชื่ออุปกรณ 

 » แปนพิมพบนหนาจอถูกแสดงขึ้น 

3 ปอนชื่ออุปกรณ 

สามารถคนพบ
เมื่อเปดใช Discoverable (สามารถคนพบได) , 

ในบางครั้ง Connect จะสามารถคนพบบนอุ
ปกรณ Bluetooth อื่นได ทําให Connect สา
มารถคนพบไดเมื่อถูกเชื่อมตอบนอุปกรณ 
Bluetooth อื่น

การตั้งคาขั้นสูง

ปอน IP แอดเดรสดวยตนเอง
1 ใน Wi-Fi settings (การตั้งคา Wi-Fi) กด  

และเลือก Advanced (ขั้นสูง) > Use static IP 

(ใช Static IP)

หากจําเปน ใหแตะ Use static IP (ใช 

Static IP) เพื่อเปดใชฟงกชัน

 » ในฟงกชันเปดใชงาน กลองทํา

เครื่องหมายจะถูกเลือกไว 

2 ใน IP settings (การตั้งคา IP) ใหกําหนด

แอดเดรส IP ดวยตนเอง

ปอน IP แอดเดรสที่อนุญาตใหอุปก

รณอยในเครือขายยอยเดียวกับเราเต

อร เชน หากเราเตอรมี IP แอดเดรส: 

192.168.1.1, Subnet mask: 

255.255.255.000; จากนั้น ปอนหมาย

เลขตอไปนี้ในอุปกรณ: IP แอดเดรส: 

192.168.1.XX (เมื่อ XX คือตัวเลข), 

Subnet mask: 255.255.255.000

 » Connect เริ่มตนการเชื่อมตอกับเครือ

ขายโดยใช IP แอดเดรส 

 »  แสดงขึ้นในแถบสถานะเมื่อการ

เชื่อมตอ Wi-Fi เสร็จสมบูรณ

หมายเหตุ

 หาก DHCP พรอมใชงานบนเราเตอร IP อัตโนมัติถูกนํา

มาใชสําหรับ Connect
 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดปอน IP แอดเดรสที่กํา

หนดใหกับคอมพิวเตอร/อุปกรณบนเครือขายแลว 

การตั้งคาขั้นสูงอื่นๆ
ในสิ่งแวดลอมเครือขายบางแหง ใหเลือกการตั้งคาขั้น

สูงสําหรับ Connect
1 ใน Wi-Fi settings (การตั้งคา Wi-Fi) กด  

และเลือก Advanced (ขั้นสูง)

หากจําเปน ใหแตะ Use static IP (ใช 

Static IP) เพื่อเปดใชฟงกชัน

 » ในฟงกชันเปดใชงาน กลองทํา

เครื่องหมายจะถูกเลือกไว 
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Tethering (การ
แชรอินเตอรเน็ต)
ดวยฟงกชัน Tethering (การแชรอินเตอรเน็ต), คุณ

สามารถแบงปนการเชื่อมตออินเตอรเน็ตของอุปก

รณกับพีซีได ดังนั้นอุปกรณWi-Fi hotspot. 

1 บนพีซี ดาวนโหลดไฟลการตั้งคาจาก http://

www.android.com/tether#usb

2 บนอุปกรณ เลือก Wireless & networks 
(เครือขายและไรสาย) > 

 Tethering (การแชรอินเตอรเน็ต)

 » ในฟงกชันเปดใชงาน กลองทําเครื่องหมาย

จะถูกเลือกไว

3 เชื่อมตออุปกรณกับพีซีผานสาย USB

 » บนพีซี หนาจอปอปอัพจะแสดงขึ้นเพื่อการ

ติดตั้ง

4 ติดตั้งไฟลการตั้งคาที่ดาวนโหลดมาเมื่อพรอมท 

(ดู ขั้นตอนที่ 1)

5 บนอุปกรณ เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตผาน Wi-Fi 

 » บนพีซี คุณสามารถแบงปนการเชื่อมตออิน

เตอรเน็ตจากอุปกรณ 

การตั้งคา VPN
การตั้งคา VPN เพื่อเขาใชงานเครือขายสวนตัว เชน 

เครือขายองคกร (โปรดดูที่ ‘การใชอุปกรณในเครือขา

ยองคกร’ ในหนา 54)

เสียง
ใน Sound (เสียง) เลือกการตั้งคาเสียงสําหรับอุปก

รณของคุณ 

การตั้งคาระดับเสียง

โหมดเงียบ ปดเสียงหรือเปดเสียงเอาตพุต

ยกเวนการเลนสื่อหรือการปลุก

ระดับเสียง ลากตัวเลื่อนเพื่อเลือกระดับเสียง

สําหรับสื่อและการปลุก

แตะ Discoverable (สามารถคนพบได) เพื่อ

เปดหรือปดฟงกชัน 

 » ในฟงกชันเปดใชงาน กลองทําเครื่องหมาย

จะถูกเลือกไว

 » บนอุปกรณ Bluetooth อื่น คุณสามารถ

สแกนหา Connect ได 

เคล็ดลับ
 ในการเชื่อมตอกับ Connect บนอุปกรณ Bluetooth โปรด

ดูคมือผใชของอุปกรณ Bluetooth

การสแกนหาอุปกรณ 
ในการเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth อื่นบน 

Connect, ใหสแกนหาอุปกรณ Bluetooth บน 

Connect

เคล็ดลับ
 กอนการเชื่อมตอ โปรดอานคมือผใชของอุปกรณ Bluetooth 

เพื่อรับรหัสผานการจับค Bluetooth หรือ ลอง 0000 หรือ 

1234 

1 บนอุปกรณ Bluetooth ตรวจสอบ
ใหแนใจวาอุปกรณสามารถถูกคนพบโดยอุ
ปกรณ Bluetooth อื่นได

อานคมือผใชของอุปกรณ Bluetooth 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

2 บน Connect, แตะ Scan for devices (การ

สแกนหาอุปกรณ) เพื่อคนหาอุปกรณ

 » อุปกรณจะปรากฏใน Scan for devices 
เมื่อถูกพบโดย Connect

3 เชื่อมตออุปกรณบน Connect:
ใน Connect, แตะอุปกรณเพื่อเริ่มตนการ

จับค:

บนกลองขอความปอปอัพ ปอนรหัสผานอุ

ปกรณ 

 » หลังจากเชื่อมตอแลว  จะแสดงขึ้น
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การปรับแตง G-sensor

G sensor ใหคุณสลับไปมาระหวางมุมมองแนวนอน

และแนวตั้งใน Connect ดวย G sensor ที่ไดรับการ

ปรับแตง ทําให Connect สามารถตอบสนองตอการ

หมุนหนาจอไดอยางแมนยําและสลับไปมาระหวางมุม

มองแนวนอนและแนวตั้ง 

1 แตะ G-Sensor Calibration (การปรับแตง 

G-sensor) เพื่อเริ่มตนการปรับแตง 

2 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อทําการปรับ

แตงใหสมบูรณ

ตําแหนง & การรักษาความ
ปลอดภัย
ใชเครือขายไรสาย

ใน Location & security (ตําแหนง & การ

รักษาความปลอดภัย), เปดหรือปด Use 
wireless networks (ใชเครือขายไรสาย)

 » ในฟงกชันเปดใชงาน กลองทําเครื่องหมาย

จะถูกเลือกไว

 » คุณสามารถอนุญาตใหไมอนุญาตใน

การนํา* ขอมูลตําแหนงของคุณไปใชใน

บริการตําแหนงออนไลนได เชน Maps 

หรือบริการอื่นที่เกี่ยวของและแอปพลิเคชัน

เคล็ดลับ
 *ขอมูลตําแหนงถูกอางอิงจาก IP แอดเดรส ที่กําหนดใหกับอุ

ปกรณในเครือขาย Wi-Fi 

ตั้งคาการล็อคหนาจอ

จากคาดีฟอลต ในการปลดล็อคหนาจอของ Connect, 
ใหกด  /  จากนั้นลากตัวเลื่อนเพื่อเปดล็อค

ใน Set up screen lock (ตั้งคาการล็อคหนาจอ) คุณ

สามารถตั้งคารูปแบบ, PIN (รหัส), หรือรหัสผานเปน

ปลดล็อคการรักษาความปลอดภัย ในการปลดล็อค

หนาจอ จําเปนตองปลดล็อคการรักษาความปลอดภัย 

การตั้งคาเสียงสําหรับการแจงเตือน
ริงโทนการแจงเตือนจะดังขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณใหม 

ลากแถบสถานะลงเพื่อดูขอมูลจากรายการพูลดา

วนการแจงเตือน 

ริงโทนการแจงเตือน ตั้งไฟลเสียงเปนริงโทน

การตอบสนองการกดแปนพิมพ

การเลือกที่สามารถ
ไดยินได

เลนเสียงเมื่อคุณแตะบน

หนาจอ

เสียงล็อคหนาจอ เลนเสียงเมื่อคุณล็อค/

ปลดล็อคหนาจอ

การแสดงผล
ใน Display (การแสดงผล) เลือกตั้งคาการแสดงผล:

ความสวาง ลากแถบเลื่อนเพื่อเปลี่ยนความ

สวางของจอแสดงผล

หมุนหนาจอ
อัตโนมัติ

เปด/ปดการหมุนนหนาจอระหวา

งมุมมองแนวนอนและแนวตั้ง

ภาพแอนิเมชั่น เลือกวาตองการแสดงภาพแอนิ

เมชั่นเมื่อคุณเปดหรือปดหนาจอ

หรือไม

หมดเวลาการ
แสดงผล

่เมื่อพนระยะเวลาที่เลือก หนา

จอจะปดโดยอัตโนมัติ หากตอง

การประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ 

ใหเลือกคาที่นอย

การควบคุม XEC DLS

ดวย eXtreme Energy Conservation Dynamic 

Luminance Scaling (XEC DLS), สามารถปรับความ

สวางของจอแสดงผล Connect  โดยอัตโนมัติไดเพื่อ

ประหยัดพลังงาน 

แตะ XEC DLS Control  (การควบคุม XEC 

DLS) เพื่อเลือกตัวเลือก
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ใชขอมูลอา
งอิงที่มีการ
รักษาความ
ปลอดภัย

อนุญาตใหแอปพลิเคชันใชขอมูลอา

งอิงที่มีการรักษาความปลอดภัย 

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดตั้งรหัส

ผานแกการจัดเก็บขอมูลแลว

ติดตั้งจากอุ
ปกรณเก็บ
ขอมูลแบบ 
USB

ติดตั้งขอมูลอางอิงที่มีการรักษาความ

ปลอดภัยจากอุปกรณ (โปรดดูที่ ‘การ

ติดตั้งขอมูลอางอิงที่มีการรักษาความ

ปลอดภัย’ ในหนา 54)

ตั้งคารหัส
ผาน

ในการตั้งคาหรือเปลี่ยนรหัสผานของ

การจัดเก็บที่ตองใชขอมูลอางอิง

ลบการจัด
เก็บ

ลบรหัสผานและขอมูลอางอิงที่มี

การรักษาความปลอดภัยทั้งหมดใน

การจัดเก็บขอมูลอางอิงที่มีการรักษา

ความปลอดภัย

แอปพลิเคชัน
ใน Applications (แอปพลิเคชัน) จัดการแอปพลิเค

ชันที่คุณติดตั้งบน Connect

ไมทราบแหลงที่มา

บน Connect, คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันที่ดา

วนโหลดจาก Market หรือจากแหลงอื่นนอกเหนือจาก 

Market

สําหรับแอปพลิเคชันจากแหลงอื่นนอกเหนือจาก 

Market ใหแตะ Unknown sources (ไมทราบ

แหลงที่มา) เพื่ออนุญาตใหติดตั้งบน Connect 
ได

การจัดการแอปพลิเคชัน

ใน Manage applications (การจัดการแอปพลิเคชัน) 

จัดการแอปพลิเคชันบนอุปกรณ คุณสามารถติดตั้ง/

ยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชัน หรือเลือกตัวเลือกอื่นได 

1 คนหาแอปพลิเคชัน:

ใน Downloaded (ที่ดาวนโหลด) คนหา

แอปพลิเคชันที่ดาวนโหลดมาจาก Market 

หรือแหลงอื่น 

ใน Running (กําลังรัน), คนหาแอปพลิเค

ชันที่กําลังรันบนอุปกรณ 

ไมมี ไมจําเปนตองปลดล็อคการรักษา

ความปลอดภัย

รูปแบบ ตั้งคารูปแบบเปนปลดล็อคการ

รักษาความปลอดภัย

PIN ตั้งคา PIN ที่ประกอบดวยตัวเลข

รหัสผาน ตั้งรหัสผานที่ประกอบดวยตัวเลข 

ตัวอักษร และสัญลักษณ

มองเห็นรหัสผาน

รหัสผานของคุณประกอบดวยอักขระมากมาย ใน

การตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดปอนอักขระถูกตอง 

ใหแสดงอักขระเมื่อคุณพิมพรหัสผาน เปดหรือปด 

Visible password (มองเห็นรหัสผาน) เมื่อตองการ

แตะที่กลองทําเครื่องหมาย

 » ในฟงกชันเปดใชงาน กลองทําเครื่องหมาย

จะถูกเลือกไว

เลือกผดูแลระบบอุปกรณ

แอปพลิเคชันในเครือขายองคกรตองมีสิทธิผดูแล

ระบบอุปกรณ เชน อีเมล และปฏิทินในแอคเคาท 

Microsoft Exchange ของคุณ 

กอนที่จะยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชัน ใหปดสิทธิ

ผดูแลระบบอุปกรณ 

ใน Select device administrator (เลือกผดูแล

ระบบอุปกรณ) แตะบนแอปพลิเคชัน

 » สิทธิผดูแลระบบอุปกรณถูกปด

 » คุณไมสามารถซิงคขอมูลแอปพลิเคชันได

การจัดเก็บที่ตองใชขอมูลอางอิง

ในการเชื่อมตอไรสาย คุณตองมีขอมูลอางอิงที่มีการ

รักษาความปลอดภัย เมื่อ:

คุณเขาใชงานเว็บเซิรฟเวอรที่ตองมีขอมูลอางอิง

ที่มีการรักษาความปลอดภัย หรือคุณเชื่อมตอกับ

เครือขายองคกร 

ใน Location & security (ตําแหนง & การรักษา

ความปลอดภัย) > Credential storage (การจัดเก็บ

ที่ตองใชขอมูลอางอิง) เลือกตัวเลือกตอไปนี้:
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การรักษาขอมูล
ใน Privacy (การรักษาขอมูล) > Factory data 
reset (รีเซ็ตคาเริ่มตนของโรงงาน) คุณสามารถ

ลบขอมูลที่จัดเก็บไวในหนวยความจําภายในทั้งหมด

ของเครื่องเลน 

การจัดเก็บ
ใน Storage (การจัดเก็บ) ดูขอมูลพื้นที่วางเกี่ยวกับ

หนวยความจําภายในของ 

 Connect

ภาษาและแปนพิมพ
เลือกภาษา

ใน Select language (เลือกภาษา) เลือกภาษาสําหรับ

คําแนะนําบนหนาจอของ 

 Connect

พจนานุกรมผใช

ใน User dictionary (พจนานุกรมผใช) เพิ่มหรือลบ

คําหรือประโยคไปใน/ออกจากพจนานุกรมของผใช 

คุณสามารถกําหนดการแนะนําคําที่แสดงบนหนา

จอปอปอัพระหวางการปอนขอมูลถัดไปบนแปนพิมพ 

Android 

ในการเพิ่มคําหรือประโยค 
กด  เพื่อเพิ่มคําหรือประโยค

ในการแกไขหรือลบคําหรือประโยค 
1 แตะบนคําหรือประโยค 

 » หนาจอปอปอัพจะแสดงขึ้น 

2 แกไขหรือลบคําหรือประโยค 

ใน All (ทั้งหมด), คนหาแอปพลิเคชัน

ทั้งหมดที่ติดตั้งไวบนอุปกรณ 

2 แตะแอปพลิเคชัน

 » ตัวเลือกและขอมูลถูกแสดงขึ้น 

3 แตะเพื่อเลือกตัวเลือก 

ในการติดตั้งแอปพลิเคชันที่คุณถายโอนจากพี
ซีผานสาย USB 
1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 

2 คนหาแอปพลิเคชันและแตะตัวเลือกเพื่อเริ่ม

ตนการติดตั้ง

การรันการบริการ

ใน Running services (การรันการบริการ) ตรวจสอบ

การรันบริการบนอุปกรณ หากจําเปน ใหแตะเพื่อหยุด

บริการ 

การใชแบตเตอรี่

ใน Battery use (การใชแบตเตอรี่) ตรวจสอบ

แบตเตอรี่ที่ใชโดยแอปพลิเคชัน 

แอคเคาทและการซิงค
ใน Accounts & sync (แอคเคาทและการซิงค) เลือก

วิธีการซิงคขอมูลในแอปพลิเคชัน 

ขอมูลแวดลอม ซิงตขอมูลเมื่อไมไดรันแอปพลิ

เคชัน

ซิงคอัตโนมัติ ซิงคขอมูลอัตโนมัติตามกําหนด

ที่ตั้งไว

การจัดการแอค
เคาท

เลือกแอคเคาทสําหรับ

ซิงคอัตโนมัติหรือซิงคในขอมูล

แวดลอม หรือซิงคแอคเคาทดวย

ตนเอง

เคล็ดลับ
 Auto-sync (ซิงคอัตโนมัติ) จะถูกปดการใชงานเมื่อคุณปด 

Background data (ขอมูลแวดลอม)
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Voice input & output (อินพุต
และเอาตพุตเสียง)
ใน Voice input & output (อินพุตและเอาตพุต

เสียง) เลือกตัวเลือกสําหรับ: 

ขอควาที่ปอนผานปุ่มอินพุตเสียง  บน

แปนพิมพ Android;

เอาตพุตเสียงสําหรับฟงกชันที่สามารถเขาใชงาน

ไดบนอุปกรณ (โปรดดูที่ ‘Accessibility (การเขา

ถึง)’ ในหนา 63)

Voice input (อินพุตเสียง):
ใน Voice recognizer settings (การตั้งคาระบบ

จดจําเสียง) เลือกตัวเลือกของคุณสําหรับการจดจํา

เสียง เชน ภาษา

Voice output (เอาตพุตเสียง): 
ติดตั้งขอมูลเสียง

ดาวนโหลดจาก Market ขอมูลเสียงสําหรับการ
สังเคราะหคําพูด
1 เชื่อมตออุปกรณกับอินเตอรเน็ต

2 ใน Text-to-speech settings (การตั้งคาการอา

นออกเสียง) ใหแตะ 

 Install voice data (ติดตั้งขอมูลเสียง)

 » คนหาและดาวนโหลดขอมูลเสียง 

เลือกตัวเลือกสําหรับเอาตพุตเสียง

1 ใน Language (ภาษา) เลือกภาษาที่ตองการ

2 ใน Speech rate (อัตราความเร็วคําพูด) เลือก

ความเร็วที่อานขอความ ปกติ เร็ว หรือชา

3 แตะ Listen to an example (ฟงตัวอยาง)

 » ตัวเลือกของคุณถูกนํามาใชในการสาธิตการ

สังเคราะหคําพูด 

ใชตัวเลือกของคุณสําหรับเอาตพุตเสียง

แตะ Always use my settings (ใชการตั้งคา

ของฉันเสมอ)

 » ในฟงกชันเปดใชงาน กลองทําเครื่องหมาย

จะถูกเลือกไว 

แปนพิมพ Android

ใน Android keyboard (แปนพิมพ Android) เลือก

ตัวเลือกสําหรับการปอนขอความผานแปนพิมพบน

หนาจอ

แตะที่กลองทําเครื่องหมายเพื่อเลือกตัวเลือก 

 » ในฟงกชันเปดใชงาน กลองทําเครื่องหมาย

จะถูกเลือกไว

การตั้งคาแปนพิมพ Android

มีเสียงเมื่อกดปุ่ม ปุ่มกดจะมีเสียงดังทุกครั้งที่กด

บนแปนพิมพบนหนาจอ

Popup on key 
press (ปอปอัพเมื่อ
กดปุ่ม)

สําหรับการกดปุ่ม ปอปอัพตัว

อักษรจะปรากฏขึ้น

Touch to correct 
words (แตะเพื่อ
แกไขขอความ)

ขีดเสนใตความแตกตางของ

คําที่ปอนกับคําที่แนะนํา

Auto-capitalization 
(ตัวอักษรตัว
ใหญอัตโนมัติ)

อักษรตัวแรกในประโยค

ใหมเปนตัวใหญ

Show settings key 
(แสดงปุ่มการตั้ง
คา)

แสดงหรือซอนปุ่มการตั้งคา

ในแปนพิมพ Android

Voice input 
(อินพุตเสียง)

เลือกวาจะวางปุ่มอินพุตเสียง

ไวที่ใน , บนแปนพิมพหลัก

หรือแปนพิมพสัญลักษณ

Input languages 
(อินพุตภาษา)

เลือกภาษาที่คุณสามารถสลับ

ไปมาระหวางการปอนขอ

ความ

การตั้งคาการแนะนําคํา

Quick fixes 
(แกไขทันที)

ขอผิดพลาดในการสะกดคําทั่วไป

จะไดรับการแกไขโดยอัตโนมัติ

Show 
suggestions 
(แสดงคํา
แนะนํา)

คําที่ปอนกอนหนานี้จะแสดง

ในหนาจอปอปอัพระหวา

งการปอนขอความ

Auto-complete 
(สิ้นสุดอัตโนมัติ)

แตะ  หรือเครื่องหมาย

วรรคตอนเพื่อเลือกคําที่

ไฮไลตและปอนขอความ 

ใหเสร็จสมบูรณ
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การตั้งคาดวยตนเอง

1 ใน วันและเวลา ใหแตะเพื่อปดสวิตช 

อัตโนมัติ
 » หากฟงกชันเปดใชงาน กลองทําเครื่องหมาย

จะถูกเลือกไว

2 แตะเพื่อตั้งเวลา วันที่ และโซนเวลาใน ตั้งวันที่, 
ตั้งคาโซนเวลา และตั้งเวลา

ในการเลือกตัวเลข ใหแตะ ,  คางไว

ขอมูลของคุณ
ใน ขอมูล เรียนรสถานะและขอมูลเกี่ยวกับ Connect 
ของคุณ 

การอัพเดต
ระบบ

ตรวจสอบการอัพเดตระบบของ 

Connect ตรวจดูใหแนใจวา

คุณไดเชื่อมตออุปกรณกับ

อินเตอรเน็ตแลว

สถานะ
สถานะ
แบตเตอรี่

แสดงสถานะการชารจพลังงาน

ระดับไฟ
แบตเตอรี่

แสดงพลังงานที่เหลือเปน

เปอรเซ็นต

MAC แอดเดรส 
Wi-Fi

แสดงตัวระบุที่ไมซกันที่กํา

หนดใหกับอะแดปเตอรเครือขาย

ของ Connect
หากเปดใชการกรอง MAC 

แอดเดรสบนเราเตอร ใหเพิ่ม 

MAC แอดเดรสของ 

 Connect เขากับรายการอุปก

รณที่ไดรับอนุญาตใหรวมเครือ

ขาย

ที่อย Bluetooth แสดงที่อย Bluetooth ของ 

Connect เมื่อเปดฟงกชัน 

Bluetooth

ระยะเวลาที่ใช แสดงระยะเวลาที่เปดอุปกรณ

Accessibility (การเขาถึง)
ดวยฟงกชันการเขาถึง การดําเนินการบนหนาจอของ

อุปกรณถูกอานดวยเทคโนโลยีการอานออกเสียง เชน 

การแตะ การเลือกรายการเมนู สําหรับผที่ไมสามา

รถอานขอความบนหนาจอได ฟงกชันนี้จะชวยใหใชอุ

ปกรณไดงาย 

ติดตั้งแอปพลิเคชันการเขาถึง
จาก Market ใหดาวนโหลดแอปพลิเคชัน เชน 

Talkback ติดตั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ 

ใชแอปพลิเคชันการเขาถึง
1 เลือก การเขาถึง

 » ในฟงกชันเปดใชงาน กลองทําเครื่องหมาย

จะถูกเลือกไว 

2 เลือกแอปพลิเคชันการเขาถึงที่คุณจะติดตั้ง 

3 เลือกตัวเลือกสําหรับเอาตพุตเสียง (โปรดดูที่ 

‘Voice input 62)

วันและเวลา
การตั้งคาอัตโนมัติ

คุณสามารถซิงควันและเวลาบน Connect จาก 

บริการออนไลน Philips  (โปรดดูที่ ‘Philips’ ในหนา 

64)ไดผานอินเตอรเน็ต 

ในการเปดการตั้งคานาฬิกาอัตโนมัติ 
1 ใน วันและเวลา ใหแตะเพื่อเปดสวิตช 

อัตโนมัติ
 » ในฟงกชันเปดใชงาน กลองทําเครื่องหมาย

จะถูกเลือกไว 

2 ใน เลือกโซนเวลา เลือกโซนเวลาปจจุบันของ

คุณ 

3 ใน ใชรูปแบบ 24 ชั่วโมง และ เลือกรูปแบบ
วันที่ ใหเลือกตัวเลือกสําหรับการแสดงผลเวลา

และวัน 
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ตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียน
คุณสามารถตรวจสอบวาคุณลงทะเบียน Connect 
ของคุณแลวหรือไม คุณดําเนินการลงทะเบียนเสร็จ

สมบูรณแลวหรือไม และคุณใชแอคเคาทใดในการลง

ทะเบียน 

แตะ [Registration] > [Registration 
information]

ถอนการลงทะเบียนConnect
หากตองการใชอีเมลแอดเดรสอื่นเปนแอคเคาทของ

คุณกับ www.philips.com/welcome คุณสามารถ

ถอนการลงทะเบียน Connect ได

1 แตะ [Registration] > [UnRegister]
2 ยืนยันเมื่อพรอมท

อัพเกรด

1 ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดเชื่อมตออุปกรณกับ

อินเตอรเน็ตแลว

2 แตะ [Upgrade]
 » อุปกรณเริ่มตรวจสอบการอัพเดตเฟรมแวร

 » การดาวนโหลดและการติดตั้งกา

รอัพเดตเฟรมแวรจะเริ่มโดยอัตโนมัติ 

หมายเหตุ

 เปดเครื่องไวกอนการอัพเดตเฟรมแวรจะเสร็จสมบูรณ 

การ
ใชแบตเตอรี่

แสดงการสิ้นเปลืองพลังงานตาม

แอปพลิเคชันที่กําลังรันทํางาน

แตละตัว

ขอมูลกฎหมาย ขอมูลกฎหมายสําหรับ Connect
ID การลง
ทะเบียน

แสดง ID การลงทะเบียนที่คุณ

ใชลงทะเบียน Connect กับ 

www.philips.com/welcome

หมายเลขรน หมายเลขรน ของ Connect
Android 
version 
(เวอรชัน 
Android)

เวอรชันเฟรมแวรของ

แพลตฟอรม Android ที่อุปก

รณกําลังรันทํางาน

Build number 
(หมายเลขบิวด)

เวอรชันซอฟตแวรของ Connect

Philips
บน Connect คุณสามารถเขาใชบริการออนไลน 

Philips ผานอินเตอรเน็ต เชน การลงทะเบียน วันและ

เวลา และการอัพเกรดเฟรมแวร

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนConnect
หากตองการลงทะเบียน Connect กับ www.philips.

com/welcome ใหใชอีเมลแอดเดรสเปนแอคเคา

ทของคุณ จากนั้น ดําเนินการลงทะเบียนใหเสร็จสม

บูรณผานลิงคเว็บเพจที่คุณไดรับในอีเมล

1 ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดเชื่อมตออุปกรณกับ

อินเตอรเน็ตแลว

2 ในการลงทะเบียน Connect
เลือก Philips > [Registration] > 

[Register];
ปอนอีเมลแอดเดรสที่ถูกตองของคุณ;

 » คุณจะไดรับขอความอีเมลจาก 

ConsumerCare@Philips.com

ใชลิงคเว็บเพจในอีเมลเพื่อลงทะเบียน

ใหเสร็จสมบูรณ
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21 ตรวจสอบกา
รอัพเดตเฟรม-
แวร

หาก Connect ถูกเชื่อมตอกับ Wi-Fi คุณสามารถรับ

การแจงเตือนเกี่ยวกับการอัพเดตเฟรมแวร ลากแถบ

สถานะที่อยดานบนสุดลงมาเพื่อตรวจสอบการแจง

เตือน

คุณสามารถอัพเดตเฟรมแวรของ Connect บนอุปก

รณได

การอัพเดตเฟรมแวรบนอุปก
รณ
บน Connectคุณสามารถอัพเดตเฟรมแวรผานบริการ

ออนไลน Philips ทางอินเตอรเน็ต (โปรดดูที่ ‘อัพเกรด’ 

ในหนา 64)
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การเลนเสียง
รูปแบบที่รองรับ:

- WAV

- MP3

- WMA (ไมมีการปกปองสิทธิ์)

- Audible (.aax)

- AAC/. m4a (ไมมีการปกปองสิทธิ์)

- RealAudio (.ra, .ram)

- OGG Vorbis

- OGG Flac

- APE

- 3GPP

- AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo)

- MIDI (Type 0 และ 1 (.mid, .xmf,.mxmf)), 

RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) และ 

iMelody(.imy)

การจัดเก็บเสียง
AMR-NB

- อัตราบิต: 4.75 ถึง 12.2 kbps

- อัตราการสมตัวอยาง: 8 kHz

- ไฟลที่รองรับ : 3GPP (.3gp )

ระบุเฉพาะ

- อัตราบิต: 128 kbps

- อัตราการสมตัวอยาง: 44.1 kHz

- รูปแบบไฟล: MP3

ไมโครโฟนในตัว: โมโน

การเลนวิดีโอ
รูปแบบที่รองรับ:

- WMV (.wmv, .avi), (ไมมีการปกปองสิทธิ์)

- MPEG-4 (.avi)

- MPEG-2

- H.264 (3gpp, .mp4)

- H.263 Sorrenson

- On2/VP6

- FLV (รองรับการสตรีมจากอินเตอรเน็ต)

การเลนภาพนิ่ง
รูปแบบที่รองรับ:

- JPEG

- BMP

- PNG

- GIF

22 ขอมูลทางเทคนิค
เปด/ปด
แหลงจายไฟ: แบตเตอรี่ภายใน 1,100 mAh Li-ion 

Polymer แบบชารจได

เวลาเลน¹ 

- เสียง: 25 ชั่วโมง

- วิดีโอ: 5 ชั่วโมง

การแสดงผล
ประเภท: หนาจอสัมผัส LCD ตอบสนองไดรวดเร็ว

ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 3.2

ความละเอียด: 480 x 320 พิกเซล (HVGA),  

262K สี

อัตราการจัดมุมมอง: 3:2

แพลตฟอรม
Android™ 2.3

ซอฟตแวร
Philips Songbird: สําหรับโอนไฟลสื่อ

การเชื่อมตอ
หูฟง: 3.5 มม. 

USB: 2.0 ความเร็วสูง

LAN ไรสาย: Wi-Fi 802.11 b/g/n

Bluetooth

- Bluetooth profiles: A2DP, AVRCP, Object push 

profile

- เวอรชัน Bluetooth: 2.1+EDR

เสียง
การแยกชอง: > 45dB

การตอบสนองตอความถี่: 22 - 20,000 Hz

กําลังเอาตพุต: 2 x 2.4 mW

อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน: > 83 dB
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ความตองการของระบบ PC
Windows®XP (SP3 หรือสูงกวา), Vista/7 (32 

บิต, 64 บิต)

Pentium III 800 MHz processor หรือสูงกวา

512 MB RAM

พื้นที่บนฮารดดิสก 500 MB

การเชื่อมตออินเตอรเน็ต

Windows® Internet Explorer 6.0 หรือใหมกวา

พอรต USB

วิทยุ FM
- การจูนอัตโนมัติ/ ดวยตนเอง 

- สถานีที่ตั้งไวลวงหนา 20 สถานี

สื่อจัดเก็บขอมูล
ความจุหนวยความจําภายใน²:

SA3CNT08 8 GB NAND Flash

SA3CNT16 16 GB NAND Flash

SA3CNT32 32 GB NAND Flash

แอปพลิเคชันที่มีในตัวเครื่อง
Android Market™

YouTube™

เว็บเบราเซอร

Google Search

Google Voice Search

Google Mail

Google Talk™

Google Maps™

Google Latitude™

Google Places™

Google Navigation

Google Calendar™

นาฬิกาปลุก

เครื่องคิดเลข

หมายเหตุ

 ¹ แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจํานวนรอบของการชารจที่จํากัด อา

ยุการใชงานของแบตเตอรี่และจํานวนรอบของการชารจไฟ

ใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการตั้งคา 

 ² 1GB = 1 พันลานไบต; พื้นที่จัดเก็บจะนอยกวา ความจุหนวย

ความจําอาจไมสามารถใชงานไดทั้งหมดเนื่องจากมีการสงวน

หนวยความจําบางสวนไวสําหรับอุปกรณ ความจุของการจัด

เก็บคํานวณโดยอางอิงจากเพลงที่มีความยาว 4 นาทีและใชการ

เขารหัสแบบ MP3 128 kbps
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23 ขอมูลฝายบริการ
ลูกคาของคคาที่
ใหบริการ

7 digital
ดวยแอปพลิเคชัน 7 digital Music Store ใหคุณ

คนหา ซื้อ และฟงเพลงไดทุกที่ อินเตอรเฟซสวยงาม

ใชงานงาย คุณจะไดสัมผัสถึงความสมบูรณแบบกับ 

GoGear ของคุณ อันที่จริง ไดติดตั้งแลวในอุปกรณ 

MP3 ของคุณ เพียงคุณคลิกที่โลโก 7digital และเริ่ม

ฟงเพลง

คําถามที่พบบอย (FAQ)
http://www.7digital.com/help

AUPEO!
AUPEO! Personal Radio เปนวิธีคนหาเพลงที่งาย

และฟรี คุณตองชื่นชอบและเพลิดเพลินกับสถานี

เพลงกวา 100 สถานีซึ่งครอบคลุมทุกแนวเพลง 

ใหบริการบนเว็บ แบบแอปพลิเคชัน...ไดทุกที่ 

คําถามที่พบบอย (FAQ)
https://www.aupeo.com/faq

VIEWSTER
แอปพลิเคชัน VIEWSTER เปลี่ยน Philips GoGear 

ของคุณเปนอุปกรณเพื่อความบันเทิงระดับพรีเมี่ยม 

เลือกดูภาพยนตร ซีรี่ส และคลิป ใหทุกการเดินทาง

ของคุณเปนประสบการณนาตื่นเตน เพียงเขาสระบบ

และกดเลน – ทุกเมื่อที่และทุกเมื่อที่คุณตองการ!

คําถามที่พบบอย (FAQ)
http://viewster.com/help.aspx

Audible
Audible.com ประกอบดวยหนังสือเสียงดิจิตอลและ

อื่นๆ

คําถามที่พบบอย (FAQ)
http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm
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