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เกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้
เครื่องนี้ให้คุณได้รับการสื่อสารและความบันเทิงคุณภาพสูงด้วยมาตรฐานระดับสูงและความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีของซัม
ซุง คู่มือการใช้งานนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อที่จะให้รายละเอียดฟังก์ชั่นและคุณสมบัติของเครื่อง

•	 โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง

•	 ค�าอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง

•	 รูปภาพและภาพหน้าจอต่างๆ อาจแตกต่างจากที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์จริง

•	 เนื้อหาอาจแตกต่างออกไปจากผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ หรือแตกต่างจากซอฟท์แวร์ที่จัดให้โดยผู้ให้บริการหรือผู้ให้
บริการเครือข่าย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ส�าหรับรุ่นล่าสุดของคู่มือนี้ โปรดดูจากเว็บ
ไซท์ของซัมซุงที่ www.samsung.com

•	 เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จ�าเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�างานโดย
รวมของอุปกรณ์ แอพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นอาจไม่สามารถท�างานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อก�าหนดของอุปกรณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น

•	 คุณสมบัติที่ใช้งานได้และบริการเพิ่มเติมต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือผู้ให้บริการ

•	 แอพและฟังก์ชั่นต่างๆ จะแตกต่างกันตามประเทศ, ภูมิภาค หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาด้าน
ประสิทธิภาพที่เกิดจากแอพจากผู้ให้บริการอื่นนอกเหนือจากซัมซุง

•	 ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการท�างานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการแก้ไขการตั้งค่ารีจิสทรีหรือการ
เปลี่ยนแปลงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ การพยายามก�าหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจท�าให้เครื่องของคุณหรือแอพ
ท�างานผิดปกติ

•	 ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจ�ากัด การ
ดึงเอาข้อมูลและใช้เอกสารประกอบเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มี
ความรับผิดชอบทุกประการส�าหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย

•	 คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�าหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความสนทนา การอัพโหลดและดาวน์โหลด การ
ซิงค์อัตโนมัติ หรือการใช้งานบริการบอกต�าแหน่ง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้เลือกแพ็กเกจค่าบริการข้อมูลที่
เหมาะสม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�าหรับรายละเอียด
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•	 แอพพื้นฐานที่มากับอุปกรณ์อาจมีการอัพเดทและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
หากคุณมีค�าถามเกี่ยวกับแอพที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง ส�าหรับแอพที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้
ให้บริการ

•	 การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อุปกรณ์ท�างานผิดปกติ 
และข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย การกระท�าเหล่านี้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ข้อตกลงการใช้งานของซัมซุง และจะท�าให้การ
รับประกันสิ้นสุดลง

ไอคอนเพื่อการแนะน�า

ค�าเตือน: สถานการณ์ที่อาจท�าให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น

ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อควรรู้ ค�าแนะน�า หรือข้อมูลเพิ่มเติม
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สารบัญ

การเริ่มต้นใช้งาน

8 ส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง

10 ปุ่ม

11 ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์

12 การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด และ
แบตเตอรี่

15 การชาร์จแบตเตอรี่

18 การใส่การ์ดความจ�า

20 การเปิดและปิดเครื่อง

20 การถือเครื่อง

21 การล็อกและการปลดล็อกเครื่อง

เบื้องต้น

22 การใช้หน้าจอสัมผัส

25 ไอคอนตวับ่งชี้

26 แผงการแจ้งเตือนและแผงการตั้งค่าด่วน

30 หน้าจอหลักและหน้าจอแอพ

34 การเปิดแอพ

34 การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ

36 การกรอกข้อความ

38 การเข้าถึงข้อมูลวิธีใช้

การปรับให้เป็นส่วนตัว

39 การสลับเป็นโหมดใช้ง่าย

39 การจัดการหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ

42 การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ

43 การตั้งค่าวอลเปเปอร์

43 การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

44 การตั้งค่าแอคเคาท์

44 การย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่นมายังเครื่อง
ของคุณ

การเชื่อมต่อเครือข่าย

47 การเชื่อมเข้ากับเครือข่ายมือถือ

47 การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

48 การใช้งานการสลับเครือข่ายอัจฉริยะ

49 การใช้งานการเร่งความเร็วการดาวน์โหลด

50 การเชื่อมโยงเครือข่ายของเครื่องและการใช้
งานฮอตสปอตแบบพกพา

ควบคุมและใช้งาน

52 การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม

56 แอร์ววิ

57 ซัมซุงการเลื่อนอัจฉริยะ

58 มัลตวิินโดว์
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91 การใช้ลักษณะพิเศษฟิลเตอร์

91 การใช้งานคุณสมบัติซูม

92 การใช้งานโหมดช่องมองภาพระยะไกล

93 การเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

แกลเลอรี่

96 การดูเนื้อหาในเครื่อง

97 การแก้ไขเนื้อหาในเครื่อง

100 การเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม

100 การแท็กใบหน้า

101 การใช้งานแท็กคู่หู

อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม

102 อินเตอร์เน็ต

103 Chrome

104 แฮงเอาท์

104 ChatON

S Health

107 เกี่ยวกับ S Health

108 การเริ่มต้น S Health

109 การก�าหนดค่าหน้าจอหลักของ S Health

110 การใช้งานเมนู S Health

111 การนับจ�านวนก้าว

113 การใช้งาน Exercise mate

115 การบันทึกอาหารที่รับประทาน

118 การใช้งานเมนูเพิ่มเติม

118 การก�าหนดค่าการตั้งค่าส�าหรับ S Health

62 กล่องเครื่องมือ

63 ท�างานมือเดียว

64 เพิ่มความไวของหน้าจอสัมผัส

โทรศัพท์

65 การโทรออก

68 การรับสายโทรเข้า

69 ระหว่างการโทร

รายชื่อ

71 การเพิ่มรายชื่อ

72 การจัดการรายชื่อ

ข้อความและอีเมล

75 ข้อความ

78 อีเมล์

80 Gmail

กล้องถ่ายรูป

82 การถ่ายภาพหรือวิดีโอ

84 การใช้งานเอฟเฟ็กต์ HDR

84 การใช้งานโหมดเลือกโฟกัส

85 เริ่มต้นกล้องในหน้าจอเมื่อล็อก

85 การใช้งานโหมดถ่ายภาพ

86 การใช้งานโหมดถ่ายภาพและเพิ่มเติม

88 การใช้งานโหมดกล้องคู่

89 การใช้งานโหมดทวัร์เสมือน
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โปรแกรมอรรถประโยชน์

149 S Finder

150 S Planner

152 แสงไฟช่วยเหลือ

153 เครื่องคิดเลข

153 นาฬิกา

155 ไดรฟ์

155 Dropbox

156 Google

157 Kids Mode

163 แว่นขยาย

164 แผนที่

164 บันทึก

166 ไฟล์ส่วนตวั

การเชื่อมต่อ

168 NFC

170 บลูทูธ

172 S Beam

173 การเชื่อมต่อด่วน

177 Smart Remote

180 Screen Mirroring

182 การใช้งานคุณสมบัติการพิมพ์จากมือถือ

การรู้จ�าเสียง

120 S Voice

122 บันทึกเสียง

124 ค้นหาด้วยเสียง

125 โหมดรถยนต์

มัลติมีเดีย

132 เพลง

134 วิดีโอ

136 YouTube

137 Flipboard

137 Play หนังสือ

137 Play เกม

138 Play ภาพยนตร์

138 Play เพลง

138 Play Newsstand

ระบบป้องกัน

139 เครื่องสแกนนิว้มือ

143 โหมดส่วนตวั

ความปลอดภัย

145 โหมดฉุกเฉิน

146 การส่งข้อความฉุกเฉิน

147 การแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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230 การกลับสีหน้าจอ

230 การปรับสี

231 การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยแฟลช

231 การปิดเสียงทั้งหมด

231 การก�าหนดค่าค�าบรรยาย

232 การปรับสมดุลเสียง

232 การใช้งานเสียงโมโน

232 การใช้งานการตรวจจับเสียงเด็กร้องไห้

233 ใช้การตอบสนองระบบสัมผัสอัตโนมัติ

233 การใช้งานทางลัดผู้ช่วย

234 เปิดหน้าจอด้วยคุณสมบัติท่าทางแบบไม่
สัมผัส

235 การใช้งานคุณสมบัติการเลื่อนอัจฉริยะ

235 การตั้งค่าทางเลือกการหน่วงเวลาการสัมผัส
ค้าง

235 การใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบ

236 การรับหรือการวางสาย

236 การใช้งานโหมดสัมผัสครั้งเดียว

237 การก�าหนดค่าการเข้าใช้งาน

238 การใช้งานคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่นๆ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การจัดการเครื่องและข้อมูล

183 การอัพเกรดเครื่อง

184 การถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับ
คอมพิวเตอร์

185 การส�ารองและการเรียกคืนข้อมูล

186 การรีเซ็ทข้อมูล

การตั้งค่า

187 เกี่ยวกับการตั้งค่า

187 การตั้งค่าด่วน

187 การเชื่อมต่อเครือข่าย

192 เชื่อมต่อและแชร์

193 เสียงและการแสดงผล

197 การปรับให้เป็นส่วนตวั

199 การเคลื่อนไหว

200 ผู้ใช้และแบ็คอัพ

201 ระบบ

207 แอพพลิเคชั่น

214 การตั้งค่า Google

การเข้าใช้งาน

215 การเข้าใช้งาน

216 การเข้าถึงเมนูการเข้าใช้งาน

216 การใช้งาน TalkBack เพื่อฟังการตอบสนอง
ด้วยเสียงพูด

229 การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร

229 การขยายหน้าจอ

229 การเตือนเมื่อมีการแจ้งเตือน
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การเริ่มต้นใช้งาน

ส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง

ปุมยอนกลับ

แจ็คอเนกประสงค

แอลอีดีอินฟราเรด เซ็นเซอรตรวจจับการเขาใกล/แ
สง/ทาทาง

ปุมเมนู

ไมโครโฟน

กลองหนา

ปุมเปดปดเครื่อง

ปุมหนาหลัก

หูฟง

หนาจอสัมผัส

กลองหลัง

เสาอากาศ GPS

เสาอากาศหลัก

ไมโครโฟนสําหรับสนทนาผาน
ลําโพง

ปุมระดับเสียง

แฟลชฝาครอบดานหลัง

ลําโพง

ชองเสียบชุดหูฟง

เสาอากาศ NFC 
(เมื่อใชแบตเตอรี่)
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ไมโครโฟนที่ด้านบนของตัวเครื่องจะเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อคุณใช้การสนทนาผ่านล�าโพงหรือถ่ายวีดีโอ

•	 อย่าบังบริเวณเสาอากาศด้วยมือของคุณหรือวัตถุอื่นๆ การกระท�าเช่นนั้นอาจท�าให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อ
หรือท�าให้แบตเตอรี่หมดลง

•	 ห้ามติดฟิล์มกันรอย เนื่องจากเป็นสาเหตุให้เซนเซอร์ท�างานผิดปกติ

การดูแลรักษาคุณสมบัติกันน�้าและกันฝุ่น

เครื่องอาจเสียหายถ้ามีน�า้หรือฝุ่นเข้าสู่ตัวเครื่อง ปฏิบัติตามค�าแนะน�าเหล่านี้อย่างรอบคอบเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับ
เครื่อง และเพื่อรักษาประสิทธิภาพการกันน�้าและกันฝุ่นของเครื่อง

•	 ห้ามแช่เครื่องลงในของเหลว

•	 ห้ามแช่เครื่องลงในน�้าที่ความลึกเกิน 1 ม. และห้ามแช่ไว้นานเกิน 30 นาที

•	 ตรวจสอบว่าฝาหลังและฝาปิดแจ็คอเนกประสงค์ปิดสนิท มิฉะนั้นอาจไม่สามารถกันน�้าและฝุ่นได้

•	 ห้ามแช่เครื่องไว้ในน�้าเป็นระยะเวลานาน

•	 อย่าให้เครื่องสัมผัสถูก น�้าที่มีแรงดันสูง เช่น คลื่นทะเลหรือน�้าตก

•	 ห้ามแช่เครื่องลงในน�้าร้อน

•	 ห้ามเปิดฝาเครื่องในขณะที่เครื่องอยู่ในน�้า หรืออยู่ในสถานที่ที่มีความชื้นสูง เช่น สระว่ายน�้า หรือห้องน�้า

•	 ห้ามเปิดฝาครอบด้านหลังโดยใช้มือเปียก หรือในขณะที่เครื่องเปียก

•	 ยางกันรั่วที่ติดเข้ากับฝาครอบด้านหลังเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของเครื่อง เปิดหรือปิดฝาครอบด้านหลังด้วยความ
ระมัดระวังเพื่อไม่ให้ยางกันรั่วเสียหาย ตรวจสอบด้วยว่ายางกันรั่วไม่มีเศษวัสดุ เช่น ทรายหรือฝุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหายต่อเครื่อง

•	 ห้ามถอดหรือน�าฝาปิดแจ็คอเนกประสงค์ออกจากเครื่อง

•	 ห้ามน�าเครื่องไปสัมผัส ถูกน�า้เค็มสารละลายไอออนหรือน�้าสบู่

•	 ฝาครอบด้านหลังและฝาครอบแจ็คอเนกประสงค์อาจหลวม ถ้าท�าเครื่องร่วงหล่นหรือกระแทก ตรวจสอบว่าฝาครอบ
ทั้งหมดเข้าที่และปิดสนิท



การเริ่มต้นใช้งาน

10

•	 ถ้าเครื่องตกน�้าหรือไมโครโฟนหรือล�าโพงเปียก เสียงที่ได้ยินในระหว่างการโทรอาจไม่ชัดเจน ตรวจสอบว่าไมโครโฟน
หรือล�าโพงสะอาดและแห้งโดยการเช็ดด้วยผ้าแห้ง

•	 ถ้าหากเครื่องเปียก ให้ท�าให้แห้งสนิทด้วยผ้าสะอาดและนุ่ม

•	 การออกแบบให้เครื่องมีคุณสมบัติกันน�้า ท�าให้เครื่องอาจสั่นเล็กน้อยในบางสถานการณ์ การสั่นในกรณีเหล่านี้ เช่นเมื่อ
เปิดระดับเสียงดัง เป็นอาการปกติ และไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�างานของเครื่อง

•	 ซัมซุงไม่รับประกันว่าเครื่องจะท�างานปกติ ถ้าใช้เครื่องในน�้าหรือในของเหลวอื่นๆ

•	 เครื่องของคุณได้รับการทดสอบภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการควบคุมและได้แสดงให้เห็นคุณสมบัติการกันน�้าและกัน
ฝุ่นภายใต้สภาวการณ์เฉพาะ(ตรงตามข้อก�าหนดของการจัดประเภทIP67ดังที่ระบุไว้ในมาตรฐานสากลIEC60529
-ระดับการป้องกันโดยตัวถัง[รหัสIP];เงื่อนไขการทดสอบ:15–35°C,86–106kPa,1เมตร,เป็นเวลา30นาที)
แม้ว่าจะมีการจัดประเภทดังกล่าวก็ตามแต่เครื่องของคุณไม่ได้ปลอดจากความเสียหายเนือ่งจากการถูกน�า้ในสถานกา
รณ์ใดๆ

ปุ่ม

ปุ่ม ฟังก์ชั่น

ปุ่มเปิด/ปิด

•	 กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง

•	 กดเพื่อล็อกหรือปลดล็อกเครื่อง เครื่องจะเข้าสู่โหมดล็อกเมื่อหน้าจอสัมผัสปิด
ลง

แอพส์ล่าสุด
•	 สัมผัสเพื่อเปิดรายการแอพล่าสุด

•	 สัมผัสค้างไว้เพื่อเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติมส�าหรับหน้าจอปัจจุบัน

หน้าหลัก

•	 กดเพื่อปลดล็อกเครื่อง เครื่องจะเข้าสู่โหมดล็อกเมื่อหน้าจอสัมผัสปิดลง

•	 กดเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

•	 กดสองครั้งเพื่อเริ่ม S Voice

•	 กดค้างไว้ที่หน้าจอหลักเพื่อเริ่มต้นการค้นหาด้วย Google

กลับ •	 สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า

ระดับเสียง •	 กดเพื่อปรับระดับเสียงของเครื่อง
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ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ:

•	 เครื่อง

•	 แบตเตอรี่

•	 คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน

•	 รายการสิ่งที่ให้มากับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ

•	 รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะส�าหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น

•	 ลักษณะภายนอกและข้อมูลจ�าเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•	 คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจ�าหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนซื้อ

•	 ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การท�างานผิดปกติที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่
ผ่านการรับรอง จะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยบริการการรับประกัน

•	 อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซท์ของซัมซุง
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การติดตั้งSIMหรือUSIMการ์ดและแบตเตอรี่

การติดตั้งSIMหรือUSIMการ์ดและแบตเตอรี่

ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้มา และใส่แบตเตอรี่ที่ให้มา

•	 เครื่องนี้ใช้ได้กับ microSIM การ์ด เท่านั้น

•	 บริการ LTE บางบริการอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�าหรับราย
ละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการ

1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

ระวังไม่ให้เล็บของคุณหักเมื่อคุณถอดฝาครอบด้านหลังออก

อย่าบิดหรืองอฝาครอบด้านหลังมากเกินไป การกระท�าดังกล่าวอาจท�าให้ฝาครอบเสียหายได้
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2 ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด โดยให้หน้าสัมผัสสีทองหันหน้าลง

•	 ห้ามใส่การ์ดความจ�าในช่อง SIM การ์ด การ์ด หากการ์ดความจ�าติดค้างอยู่ในช่อง SIM การ์ด ให้น�าเครื่องไปที่
ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อถอดการ์ดความจ�าออก

•	 ใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผู้อื่นใช้งาน ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการท�าการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย

3 ใส่แบตเตอรี่

2

1
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4 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

•	 ตรวจสอบว่าฝาครอบด้านหลังปิดสนิท

•	 ให้ใช้เฉพาะฝาครอบด้านหลังและอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง เพื่อใช้งานกับเครื่อง

การถอดSIMหรือUSIMการ์ดและแบตเตอรี่

1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

2 ดึงแบตเตอรี่ออก
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3 ใช้นิ้วมือกด SIM หรือ USIM การ์ดแล้วดึงออก

การชาร์จแบตเตอรี่

การชาร์จแบตเตอรี่

ใช้เครื่องชาร์จเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานครั้งแรก สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อชาร์จตัวเครื่องเครื่องได้โดยการ
เชื่อมต่อ ทั้งสองสิ่งเข้าด้วยกันผ่านสาย USB

ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่
ผ่านการรับรองอาจท�าให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือท�าให้เครื่องเสียหาย

•	 เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต�า่ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงลักษณะว่างเปล่า

•	 หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จ 
ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง

•	 หากคุณใช้งานหลายแอพพร้อมกัน ใช้แอพเครือข่าย หรือแอพที่ต้องการการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น 
แบตเตอรี่จะหมดลงอย่างรวดเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงการหลุดจากเครือข่ายหรือเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล 
ให้ใช้งานแอพเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุกครั้ง
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1 เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB

2 เปิดฝาปิดแจ็คอเนกประสงค์

3 เมื่อใช้งานสาย USB เสียบสาย USB ด้านที่ถูกต้องเข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้

•	 การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจท�าให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆที่เกิด
จากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบด้านหลังและฝาครอบแจ็คอเนกประสงค์ปิดอย่างสนิทเพื่อป้องกันน�้าและฝุ่นเข้า
เครื่อง การเปิดหรือปิดฝาไม่สนิทอาจท�าให้น�้าหรือฝุ่นเข้าไปในเครื่อง และสร้างความเสียหาย

•	 ระวังไม่ให้ท�าให้ฝาครอบแจ็คอเนกประสงค์เกิดความเสียหายหรือหลุดออก ฝาครอบที่เสียหายหรือสูญหายอาจ
ท�าให้เครื่องเกิดอันตรายเนื่องจากน�้าเข้า

4 เสียบตัวแปลงไฟผ่าน USB เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

•	 เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะท�าให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม

•	 หากอุปกรณ์ได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ท�างาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ 
ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์

•	 ในขณะชาร์จ อุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องแต่
อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดท�างาน

•	 หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้น�าเครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
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5 หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จ โดยให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่องก่อน จากนั้นจึงถอด
ปลั๊กออกจากช่องเสียบไฟ

อย่าน�าแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะถอดเครื่องชาร์จ การกระท�าดังกล่าวอาจท�าให้เครื่องเสียหายได้

เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่มเปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊ก
เครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรน�าเครื่องชาร์จไว้ใกล้กับ
ช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่ก�าลังชาร์จ

6 ปิดฝาปิดแจ็คเอนกประสงค์

ตรวจสอบว่าฝาปิดแจ็คอเนกประสงค์ปิดสนิท

วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่

เครื่องของคุณมีทางเลือกที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้ โดยการก�าหนดค่าทางเลือกเหล่านี้และปิดใช้
งานคุณสมบัติเบื้องหลัง คุณจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ยาวนานขึ้นระหว่างการชาร์จ:

•	 เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ ให้สลับไปสู่โหมดพักเครื่องโดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง

•	 ปิดแอพที่ไม่จ�าเป็นด้วยตัวจัดการงาน

•	 ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ

•	 ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi

•	 ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอพ

•	 ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์

•	 ลดความสว่างของหน้าจอ
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การใส่การ์ดความจ�า

การใส่การ์ดความจ�า

เครื่องของคุณรองรับการ์ดความจ�าที่มีความจุได้สูงสุด 128 GB โดยขึ้นกับผู้ผลิตและชนิดของการ์ดความจ�า การ์ดความจ�า
บางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องของคุณ

•	 การ์ดความจ�าบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้โดยสมบูรณ์กับเครื่องของคุณ การใช้การ์ดที่เข้ากันไม่ได้อาจท�าให้
เครื่องหรือการ์ดความจ�าเสียหาย หรือท�าให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย

•	 ใช้ความระมัดระวังในการใส่การ์ดความจ�าให้ถูกด้าน

•	 อุปกรณ์นี้รองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT และ exFAT ส�าหรับการ์ดความจ�าเท่านั้น เมื่อใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้
ระบบไฟล์แบบอื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมตข้อมูลในการ์ดความจ�าใหม่

•	 การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะท�าให้การ์ดความจ�ามีอายุการใช้งานสั้นลง

•	 เมื่อใส่การ์ดความจ�าลงในเครื่อง ไดเร็กทอรี่ไฟล์ในการ์ดความจ�าจะปรากฏในโฟลเดอร์ ไฟล์ส่วนตัว → SD 
card

1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

2 ใส่การ์ดความจ�าเข้ากับเครื่องโดยคว�่าด้านที่มีโลหะสีทองลง

3 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม
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การถอดการ์ดความจ�า

ก่อนถอดการ์ดความจ�าออก ให้ถอดการ์ดออกก่อนเพื่อถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การตั้ง
ค่า → ที่จัดเก็บ → ถอดSDการ์ด

1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

2 ดึงการ์ดความจ�าออก

3 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

อย่าถอดการ์ดความจ�าขณะที่เครื่องก�าลังถ่ายโอนหรือเข้าถึงข้อมูลอยู่ การกระท�าเช่นนั้นอาจท�าให้ข้อมูลสูญหาย
หรือเสียหาย หรือท�าให้การ์ดความจ�าหรืออุปกรณ์เสียหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการใช้
งานที่ไม่ถูกต้องของการ์ดความจ�าที่เสียหาย รวมทั้งการสูญเสียข้อมูล

การฟอร์แมทการ์ดความจ�า

การ์ดความจ�าที่ฟอร์แมทโดยคอมพิวเตอร์อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง ให้ฟอร์แมตการ์ดความจ�าบนอุปกรณ์ของคุณ

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การตั้งค่า → ที่จัดเก็บ → ฟอร์แมตSDการ์ด → ฟอร์แมตSDการ์ด → ลบทั้งหมด

ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจ�า อย่าลืมท�าส�าเนาเพื่อส�ารองข้อมูลส�าคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง การรับ
ประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้
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การเปิดและปิดเครื่อง
เมื่อเปิดเครื่องขึ้นเป็นครั้งแรก โปรดท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ

กดค้างไว้ปุ่มเปิดปิดเครื่องเป็นเวลาไม่กี่วินาที เพื่อเปิดเครื่อง

เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิดเครื่อง

ปฏิบัติตามค�าเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอ�านาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บน
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล

การถือเครื่อง
อย่าบังบริเวณเสาอากาศด้วยมือของคุณหรือวัตถุอื่นๆ การกระท�าเช่นนั้นอาจท�าให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อหรือท�าให้
แบตเตอรี่หมดลง
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การล็อกและการปลดล็อกเครื่อง
กดปุ่มเปิดปิดเครื่องเพื่อปิดหน้าจอและให้เครื่องเข้าสู่โหมดล็อก เครื่องจะล็อกโดยอัตโนมัติถ้าหากไม่ได้ใช้งานตามเวลาที่
ก�าหนด

เพื่อปลดล็อกเครื่อง กดปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือปุ่มหน้าหลัก และลากนิ้วไปในทิศทางใดๆ ภายในบริเวณปลดล็อกหน้าจอ

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสปลดล็อกเพื่อปลดล็อกเครื่องได้ อ้างอิง ‘การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ’ เพื่อดูรายละเอียด
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เบื้องต้น

การใช้หน้าจอสัมผัส

•	 ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจท�าให้หน้าจอสัมผัสท�างานผิดปกติได้

•	 เพื่อหลีกเลี่ยงการท�าความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจอ
อย่างแรงเกินไปด้วยปลายนิ้วมือ

•	 เครื่องอาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส

•	 การปล่อยให้หน้าจอสัมผัสพักการท�างานเป็นระยะเวลายาวนานอาจท�าให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดหน้าจอ
สัมผัสเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์

•	 แนะน�าให้ใช้นิ้วมือเมื่อคุณใช้งานหน้าจอสัมผัส

การสัมผัส

สัมผัสด้วยนิ้วมือเพื่อเปิดแอพ เพื่อเลือกรายการจากเมนู เพื่อกดปุ่มบนหน้าจอ หรือเพื่อกรอกตัวอักษรโดยใช้แป้นพิมพ์บน
หน้าจอ
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การสัมผัสค้างไว้

สัมผัสค้างไว้ที่รายการใดๆ เป็นเวลานานกว่า 2 วินาที เพื่อเข้าถึงทางเลือกที่มี

การลาก

เพื่อเคลื่อนย้ายไอคอนหรือภาพย่อ ให้สัมผัสค้างไว้แล้วลากไปยังต�าแหน่งเป้าหมาย

การสัมผัสสองครั้ง

สัมผัสสองครั้งที่หน้าเว็บหรือภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง สัมผัสสองครั้งอีกครั้งเพื่อย้อนกลับ
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การสะบัด

สะบัดไปทางซ้ายหรือขวาที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพเพื่อดูแผงหน้าจออื่นๆ สะบัดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านหน้าเว็บหรือ
รายการใดๆ เช่น รายชื่อ

การแยกนิ้วออกจากกันและบีบนิ้วเข้าหากัน

แยกสองนิ้วออกจากกันบนหน้าเว็บ แผนที่ หรือภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง บีบเข้าหากันเพื่อซูมออก
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ไอคอนตัวบ่งชี้
ไอคอนที่แสดงที่ด้านบนสุดของหน้าจอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเครื่อง ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่
พบบ่อยที่สุด

แถบสถานะอาจไม่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอในทุกแอพพลิเคชั่น เพื่อแสดงแถบสถานะ ให้ลากลงมาจากด้าน
บนสุดของหน้าจอ

ไอคอน ความหมาย

ไม่มีสัญญาณ

ความแรงของสัญญาณ

โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)

เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS

เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE

เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS

เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA

เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSPA+

เชื่อมต่อกับเครือข่าย LTE

Wi-Fi เชื่อมต่อแล้ว

เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ

เปิดใช้งาน GPS

ก�าลังใช้สาย

เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

คุณสมบัติ Air Gesture เปิดใช้งานแล้ว

คุณสมบัติหน้าจออัจฉริยะเปิดใช้งานแล้ว
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ไอคอน ความหมาย

ซิงค์กับเว็บแล้ว

เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว

ไม่มี SIM หรือ USIM การ์ด

ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่

ตั้งเวลาเตือนไว้

เปิดใช้งานโหมดปิดเสียง

เปิดใช้งานโหมดระบบสั่น

เปิดใช้งานโหมดการบิน

เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง

แสดงระดับแบตเตอรี่

แผงการแจ้งเตือนและแผงการตั้งค่าด่วน

การใช้งานแผงการแจ้งเตือน

เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่ เช่นข้อความหรือสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอนบ่งชี้สถานะปรากฏที่แถบสถานะ เพื่อดูข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนเหล่านี้ เปิดแผงการแจ้งเตือนและดูรายละเอียด

ลากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน เพื่อปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอขึ้น
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คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้ในแผงการแจ้งเตือน

เริ่มตนการตั้งคา

เริ่มตน S Finder

สัมผัสการแจงเตือนและดําเนินการตางๆ

ลางการแจงเตือนทั้งหมดปรับความสวาง

ดูและกําหนดคาสําหรับการตั้งคาเครื่อง
เพิ่้มเติม

เปดใชงานหรือปดใชงานทางเลือกในแผง
การตั้งคาดวน 

สัมผัสคางไวที่ทางเลือกเพื่อดูการตั้งคา
แบบละเอียดเพิ่มเติม

เริ่มตนการเชื่อมตอดวน

การปรับความสว่าง

เพื่อตั้งค่าให้เครื่องปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ ให้ท�าเครื่องหมายที่ ออโต้ เพื่อปรับความสว่างจากระดับความสว่างอัตโนมัติ 
ลากแถบปรับความสว่างไปทางซ้ายหรือทางขวา

เมื่อระดับพลังงานแบตเตอรี่ต�่า แถบปรับความสว่างจะหายไปจากแผงการแจ้งเตือน
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การใช้งานแผงการตั้งค่าด่วน

ที่แผงการแจ้งเตือนจะมีปุ่มการตั้งค่าด่วนอยู่หลายปุ่ม เพื่อดูหรือเข้าถึงปุ่มการตั้งค่าด่วน เปิดแผงการตั้งค่าด่วน เมื่อคุณเปิด
แผงการตั้งค่าด่วน คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าได้หลายอย่าง

เพื่อเปิดแผงการตั้งค่าด่วน ลากแถบสถานะลงมาด้วยนิ้วมือสองนิ้ว

เพื่อปิดแผงการตั้งค่าด่วน ลากแถบจากด้านล่างสุดของหน้าจอขึ้นมา

ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

•	 Wi-Fi: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi

•	 ต�าแหน่ง: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS

•	 เสียง: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดปิดเสียง คุณสามารถเปิดสั่นหรือปิดเสียงเครื่องของคุณได้ในโหมดปิดเสียง

•	 การหมุนหน้าจอ: อนุญาตหรือสั่งห้ามไม่ให้อินเทอร์เฟซหมุน เมื่อคุณหมุนเครื่อง

บางแอพพลิเคชั่นไม่อนุญาตให้ท�าการหมุนหน้าจอ

•	 บลูทูธ: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ

•	 ข้อมูลมือถือ: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูล

•	 ดาวน์โหลดบูสเตอร์: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติเร่งการดาวน์โหลด

•	 ประหยัดพลังงาน: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน

•	 มัลติวินโดว์: ตั้งค่าให้ใช้หน้าจอหลายหน้าต่าง
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•	 กล่องเครื่องมือ: ซ่อนหรือแสดงคุณสมบัติกล่องเครื่องมือ

•	 ฮอตสปอตWi-Fi: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการ เชื่อมโยงเครือข่ายด้วย Wi-Fi

•	 ScreenMirroring: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอ

•	 NFC: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC

•	 ซิงค์: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติของแอพพลิเคชั่น

•	 พักหน้าจออัจฉริยะ: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการพักหน้าจออัจฉริยะ

•	 การพักอัจฉริยะ: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการพักอัจฉริยะ

•	 โหมดการห้าม: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดการห้าม ในโหมดการห้าม เครื่องของคุณจะปิดกั้นการแจ้งเตือน เพื่อ
เลือกการแจ้งเตือนที่จะปิดกั้น สัมผัส การตั้งค่า → โหมดการห้าม

•	 โหมดการบิน: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดการบิน

•	 โหมดรถยนต์: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดรถยนต์

•	 โหมดส่วนตัว: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดความเป็นส่วนตัว

เพื่อจัดเรียงต�าแหน่งของปุ่มการตั้งค่าด่วน ในแผงการแจ้งเตือน สัมผัส  จากนั้นสัมผัสค้างที่รายการ และลากรายการนั้น
ไปยังต�าแหน่งอื่น
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หน้าจอหลักและหน้าจอแอพ

หน้าจอหลัก

หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นส�าหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง เพื่อแสดงไอคอนตัวบ่งชี้วิดเจ็ดทางลัดของแอพ 
ฯลฯ วิดเจ็ดเป็นแอพขนาดเล็กที่ใช้เริ่มต้นฟังก์ชั่นของแอพบางอย่าง เพื่อให้ข้อมูลและการเข้าถึงที่สะดวกบนหน้าจอหลักของ
คุณ

หน้าจอหลักสามารถมีแผงหน้าจอหลายแผง เพื่อดูแผงอื่นๆ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

วิดเจ็ต

แอปส โฟลเดอร

ตัวบอกสถานะบนหนาจอ

แอพที่ชื่นชอบ

วารสารของฉัน
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โหมดแก้ไขแผงหน้าจอ

บีบนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอหลักเพื่อเปิดโหมดแก้ไขแผงหน้าจอ
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การใช้งานแมกกาซีนส่วนตัว

สัมผัส  หรือเลื่อนไปทางขวาที่หน้าจอหลักเพื่อเปิด MyMagazine

MyMagazine แสดงอัพเดตข้อมูลเครือข่ายสังคมพร้อมทั้งข่าวที่คุณสนใจแบบทันสถานการณ์

เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม

เพื่อเลือกเนื้อหาที่จะแสดง สัมผัส  → การตั้งค่า จากนั้นเลือกประเภทที่คุณสนใจ

เพื่ออัพเดตเนื้อหาโดยอัตโนมัติเมื่อเปิด MyMagazine สัมผัส  → การตั้งค่า จากนั้นท�าเครื่องหมายเลือก รีเฟรช
อัตโนมัติเมื่อเปิด

เพื่อเปิดใช้งาน MyMagazine บีบนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่าหน้าจอหลัก จากนั้นยกเลิกการเลือก My
Magazine
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หน้าจอแอพ

หน้าจอแอพจะแสดงไอคอนส�าหรับแอพทั้งหมด รวมทั้งแอพที่ติดตั้งใหม่

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอพ เพื่อเปิดหน้าจอแอพ เพื่อดูแผงหน้าจออื่น เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือเลือกตัวบ่งชี้บน
หน้าจอที่ด้านล่างของหน้าจอ

เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม

แอปส

ตัวบอกสถานะบนหนาจอ
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การเปิดแอพ
ที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพ เลือกไอคอนแอพเพื่อเปิดใช้งาน

เพื่อเปิดดูรายชื่อแอพที่ใช้ล่าสุด สัมผัส  และเลือกไอคอนแอพเพื่อเปิด

การปิดแอพ

ปิดแอพที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ และรักษาประสิทธิภาพของเครื่อง

สัมผัส  →  จากนั้นสัมผัส ปิด ด้านข้างแอพใดๆ เพื่อปิด เพื่อปิดแอพทั้งหมด สัมผัส ปิดทั้งหมด หรืออีกวิธีหนึ่ง 
สัมผัส  → 

การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ

SamsungApps

ใช้งานแอพนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีให้เฉพาะซัมซุง

สัมผัส SamsungApps ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การติดตั้งแอพ

เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัส  เพื่อค้นหาด้วยค�าส�าคัญ

เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ฟรี เพื่อสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสปุ่มที่แสดงราคาแอพ

โดยปกติเครื่องจะอัพเดตแอพที่ติดตั้งอยู่โดยอัตโนมัติเมื่อมีเวอร์ชันใหม่ เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นหรือเพื่อ
อัพเดตแอพด้วยตนเอง สัมผัส  → การตั้งค่า → อัพเดทแอพอัตโนมัติ จากนั้นเลือกตัวเลือก
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Playสโตร์

ใช้งานแอพนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอพและเกมที่สามารถรันบนเครื่องได้

สัมผัส Playสโตร์ ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การติดตั้งแอพ

เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัส  เพื่อค้นหาด้วยค�าส�าคัญ

เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตั้ง เพื่อสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอ

•	 ติดตั้งแอพที่คุณดาวน์โหลดจากแหล่งอื่น ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → แหล่งที่ไม่
รู้จัก

•	 โดยปกติเครื่องจะอัพเดตแอพที่ติดตั้งอยู่โดยอัตโนมัติเมื่อมีเวอร์ชันใหม่ เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นหรือเพื่อ
อัพเดตแอพด้วยตนเอง สัมผัส  → การตั้งค่า → อัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติ จากนั้นเลือกตัวเลือก

แอพส�าหรับGalaxy

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส  → แอพที่จ�าเป็นส�าหรับGALAXY จากนั้นสัมผัส  ที่ด้านข้างแอพ

เพื่อดาวน์โหลดแอพทั้งหมดในรายการ สัมผัส ดาวน์โหลดทั้งหมด

การจัดการแอพ

การถอนการติดตั้งหรือการปิดใช้งานแอพ

เพื่อเปิดใช้งานแอพพื้นฐาน ที่หน้าจอแอพ สัมผัส  → ถอนการติดตั้ง/ปิดใช้งานแอพ  จะปรากฏที่แอพที่คุณสามารถ
ปิดใช้งาน เลือกแอพแล้วสัมผัส ไม่ใช้

เพื่อถอนการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดมา ที่หน้าจอแอพ สัมผัส  → แอพที่ดาวน์โหลด →  → ลบการติดตั้ง หรือ
อีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การจัดการแอพพลิเคชั่น เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส ลบการติดตั้ง
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การเปิดใช้งานแอป

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส  → แสดงแอพที่ซ่อน เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การจัดการแอพพลิเคชั่น เลื่อนไปที่ ท�างาน เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส 
ไม่ท�างาน

•	 ซ่อนแอพ: ซ่อนแอพในหน้าจอแอพเท่านั้น คุณสามารถใช้งานแอพที่ถูกซ่อนต่อไปได้

•	 ปิดใช้งานแอพ: ปิดใช้งานแอพพื้นฐานที่เลือกที่ไม่สามารถถอนการติดตั้งจากเครื่องได้ คุณไม่สามารถใช้แอพที่
ถูกปิดใช้งานได้

•	 การถอนการติดตั้งแอพ: ถอนการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดมา

การกรอกข้อความ
แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่ข้อความเพื่อส่งข้อความ สร้างบันทึก ฯลฯ

การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาเขียนเป็นภาษาใดภาษา
หนึ่งที่รองรับ

ตัดไปยังบรรทัดถัดไป

คําสําคัญที่แนะนํา

ลบตัวอักษรที่ตามหลัง

ใสเครื่องหมายวรรคตอน

ใสตัวพิมพใหญ

ตั้งคาทางเลือกสําหรับแปนพิมพซัมซุง

ใสเวนวรรค

การตั้งค่าภาษาที่ใช้

สัมผัส  → เลือกภาษาที่ใช้ป้อน จากนั้นเลือกภาษาที่จะใช้ ถ้าคุณเลือกภาษาตั้งแต่สองภาษาขึ้นไป คุณสามารถเปลี่ยน
ภาษาได้โดยการเลื่อนแป้นเว้นวรรคไปทางซ้ายหรือทางขวา
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การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์

สัมผัสค้างไว้ที่  และใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้:

•	  : ใส่ข้อความด้วยเสียง

เปลี่ยนภาษา

เปดแปนพิมพ

เริ่มตนหรือหยุดพักการปอนขอความดวยเ
สียงพูด

ตรวจสอบว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือท�างานอยู่ก่อนที่จะติดตั้งคุณสมบัตินี้ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม
เติมเมื่อใช้งานคุณสมบัติการอินพุตด้วยเสียงผ่านทางเครือข่ายมือถือ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้
ให้บริการของคุณ

•	  : สลับเป็นโหมดเขียนด้วยมือ เพื่อกลับสู่แป้นพิมพ์แบบมาตรฐาน สัมผัส 

สลับเปนแปนพิมพมาตรฐาน

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

•	  : เพิ่มรายการจากคลิปบอร์ด

•	  : ตั้งค่าทางเลือกส�าหรับแป้นพิมพ์

•	  : ใส่ไอคอนแสดงอารมณ์
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•	  : สลับเป็นแป้นพิมพ์แบบลอยตัว คุณสามารถย้ายแป้นพิมพ์ไปยังต�าแหน่งอื่นได้โดยลากที่  เพื่อกลับสู่แป้น
พิมพ์แบบมาตรฐาน สัมผัส  อีกครั้ง

สลับเปนแปนพิมพมาตรฐาน

การคัดลอกและวาง

1 สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ

2 ลาก  หรือ  เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ หรือสัมผัส เลือกทั้ง... เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด

3 สัมผัส คัดลอก หรือ ตัด ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

4 สัมผัสค้างไว้ที่ต�าแหน่งที่จะแทรกข้อความ จากนั้นสัมผัส วาง เพื่อวางข้อความที่คุณคัดลอกมา สัมผัส คลิปบอร์ด และ
เลือกข้อความ

การเข้าถึงข้อมูลวิธีใช้
เพื่อเข้าถึงข้อมูลวิธีใช้แอพ ขณะที่คุณใช้งานแอพนั้น สัมผัส  → วิธีใช้

แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
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การสลับเป็นโหมดใช้ง่าย
โหมดใช้ง่ายช่วยเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้ที่ง่ายขึ้นโดยใช้รูปแบบโปรแกรมที่ง่ายขึ้น และไอคอนที่หน้าจอหลักที่ใหญ่ขึ้น นอกจาก
นั้น แอพต่างๆ จะมีรูปแบบที่เรียบง่ายมากขึ้น และมีคุณสมบัติไฟช่วยเหลือและแว่นขยายให้ใช้งานในโหมดนี้ คุณสามารถ
เข้าถึงแอพยอดนิยมและการตั้งค่าที่ใช้บ่อย และเพิ่มทางลัดไปยังรายชื่อผู้ติดต่อที่เป็นรายการโปรดของคุณได้

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → โหมดใช้ง่าย → โหมดใช้ง่าย เลือกแอพที่จะใช้รูปแบบเรียบง่าย จากนั้นสัมผัส 
เรียบร้อย

เพื่อกลับสู่โหมดมาตรฐาน ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่าใช้ง่าย → โหมดใช้ง่าย → โหมดมาตรฐาน → เรียบร้อย

การจัดการหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ

การจัดการหน้าจอหลัก

การเพิ่มรายการ

สัมผัสค้างไว้ที่แอพหรือโฟลเดอร์จากหน้าจอแอพ จากนั้นลากไปที่หน้าจอหลัก

เพื่อเพิ่มวิดเจ็ด บีบนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอหลัก สัมผัส วิดเจ็ด สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ด จากนั้นลากไปที่หน้าจอหลัก
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การย้ายและการลบรายการ

สัมผัสค้างไว้ที่รายการที่หน้าจอหลัก จากนั้นลากไปยังต�าแหน่งใหม่ เพื่อย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้า
จอ เพื่อจัดระเบียบรายการในโฟลเดอร์ สัมผัสค้างไว้ที่รายการนั้น และลากไปใส่ในโฟลเดอร์

และคุณยังสามารถย้ายแอพที่ใช้บ่อยไปยังบริเวณทางลัดที่ด้านล่างสุดของหน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่แอพ แล้วลากไปยัง
บริเวณทางลัด

เพื่อลบรายการ ให้สัมผัสค้างไว้ที่รายการนั้น จากนั้นลากไปที่ ลบ ที่ปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การสร้างโฟลเดอร์

1 ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่แอพ และลากไปยัง สร้างแฟ้มใหม่ ที่ปรากฏอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ

2 ใส่ชื่อโฟลเดอร์

3 สัมผัส  เลือกแอพที่จะย้ายไปยังโฟลเดอร์ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

การจัดการแผงหน้าจอ

บีบนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอหลักเพื่อเพิ่ม ย้าย หรือลบแผงหน้าจอ

เพื่อเพิ่มแผงหน้าจอ เลื่อนไปทางซ้ายไปยังหน้าสุดท้าย จากนั้นสัมผัส 

เพื่อย้ายแผงหน้าจอ ให้สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ แล้วลากไปยังต�าแหน่งใหม่

เพื่อลบแผงหน้าจอ สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ จากนั้นลากไปยัง ลบ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

เพื่อก�าหนดแผงหน้าจอให้เป็นแผงหน้าจอหลัก สัมผัส 
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การจัดการหน้าจอแอพ

การเปลี่ยนโหมดมุมมอง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส  → แสดงเป็น จากนั้นเลือกวิธีการจัดเรียง

การซ่อนแอพ

ซ่อนแอพที่คุณไม่ต้องการดูที่หน้าจอแอพ คุณสามารถซ่อนแอพ รวมทั้งแอพเพิ่มต้นที่คุณต้องการซ่อนได้

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส  → ซ่อนแอพ เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

เพื่อแสดงแอพที่ถูกซ่อนอยู่ สัมผัส  → แสดงแอพที่ซ่อน เลือกแอพพลิเคชั่น จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

การย้ายรายการ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส  → แก้ไช สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่ง แล้วลากไปยังต�าแหน่งใหม่

เพื่อย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ

เพื่อจัดระเบียบรายการในโฟลเดอร์ สัมผัสค้างไว้ที่รายการนั้น และลากไปใส่ในโฟลเดอร์

เพื่อย้ายรายการไปยังแผงหน้าจอใหม่ ให้ลากไปที่ สร้างหน้า ที่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การสร้างโฟลเดอร์

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส  → สร้างแฟ้มใหม่

2 ใส่ชื่อโฟลเดอร์

3 สัมผัส  เลือกแอพที่จะย้ายไปยังโฟลเดอร์ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
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การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ
คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการล็อกหน้าจอของคุณ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ล็อกหน้าจอ → ล็อกหน้าจอ จากนั้นเลือกวิธีการล็อกหน้าจอ เครื่องจะถามรหัสปลด
ล็อกเมื่อใดก็ตามที่คุณปลดล็อกเครื่อง

ถ้าคุณลืมรหัสปลดล็อก ให้น�าเครื่องไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อตั้งค่าใหม่

รูปแบบ

วาดรูปแบบโดยการเชื่อมต่อจุดสี่จุดขึ้นไป จากนั้นวาดรูปแบบอีกครั้งเพื่อยืนยัน ตั้งค่า PIN ส�ารอง เพื่อปลดล็อกหน้าจอเมื่อ
คุณลืมรูปแบบการปลดล็อก

ลายนิ้วมือ

ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ อ้างอิง ‘เครื่องสแกนนิ้วมือ’ เพื่อดูรายละเอียด

PIN

PIN ประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น ใส่ตัวเลขสี่ตัวขึ้นไป แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน
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รหัสผ่าน

รหัสผ่านประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ใส่ตัวอักษรสี่ตัวขึ้นไปรวมทั้งตัวเลขและสัญลักษณ์ แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อ
ยืนยัน

การตั้งค่าวอลเปเปอร์
ตั้งค่าให้ใช้รูปภาพหรือภาพถ่ายที่บันทึกในเครื่องเป็นวอลเปเปอร์ส�าหรับหน้าจอหลักหรือหน้าจอเมื่อล็อก

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → วอลเปเปอร์ นอกจากนั้น ให้บีบนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอหลัก และสัมผัส 
วอลเปเปอร์

2 เลือกหน้าจอที่จะเปลี่ยนแปลงหรือน�าวอลล์เปเปอร์

3 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา และเลือกจากภาพที่แสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ

เพื่อดูภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปในเครื่องหรือภาพที่ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต สัมผัส รูปภาพเพิ่มเติม

4 สัมผัส เรียบร้อย

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า
เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าส�าหรับสายโทรเข้าและการแจ้งเตือน

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → เสียง

เพื่อตั้งค่าเสียงเรียกเข้าส�าหรับสายโทรเข้า สัมผัส เสียงเรียกเข้า เลือกเสียงเรียกเข้า จากนั้นสัมผัส ตกลง เพื่อใช้เพลงที่จัด
เก็บไว้ในเครื่องหรือในบัญชีของคุณเป็นเสียงเรียกเข้า สัมผัส เพิ่ม

เพื่อตั้งค่าเสียงเรียกเข้าส�าหรับการแจ้งเตือน สัมผัส การแจ้งเตือน เลือกเสียงเรียกเข้า จากนั้นสัมผัส ตกลง
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การตั้งค่าแอคเคาท์

การเพิ่มแอคเคาท์

แอพบางแอพที่ใช้งานในเครื่องของคุณจ�าเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ที่มีการลงทะเบียน สร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้
งานที่ดีที่สุดจากอุปกรณ์

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → แอคเคาท์ → เพิ่มแอคเคาท์ และเลือกบริการบัญชีผู้ใช้ จากนั้นปฏิบัติตามค�าแนะน�า
บนหน้าจอเพื่อท�าการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์

เพื่อซิงค์เนื้อหากับบัญชีของคุณ เลือกบริการบัญชีผู้ใช้ และท�าเครื่องหมายเลือกรายการที่จะซิงค์

การลบแอคเคาท์

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → แอคเคาท์ เลือกบริการบัญชีภายใต้ แอคเคาท์ส่วนตัว เลือกบัญชีที่จะลบออก จากนั้น
สัมผัส  → ลบบัญชีผู้ใช้

การย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่นมายังเครื่องของคุณ

การย้ายรายชื่อโดยใช้SamsungSmartSwitch

คุณสามารถย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่นและคอมพิวเตอร์มายังเครื่องของคุณได้โดยใช้ Samsung Smart Switch

แอพนี้อาจใช้ไม่ได้ในบางเครื่อง

การใช้งานSamsungSmartSwitchMobile

คุณสามารถใช้งานแอพนี้เพื่อย้ายรายชื่อจากอุปกรณ์มือถือเครื่องหนึ่งมายังอีกเครื่องหนึ่งได้

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

•	 ตรวจสอบดูว่าแอพ Samsung Smart Switch Mobile ได้รับการติดตั้งในเครื่องทั้งสองเครื่องแล้ว คุณสามารถดาวน์
โหลดแอพได้จาก SamsungApps หรือ Playสโตร์
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1 ที่เครื่องทั้งสองเครื่อง เรียกใช้ SamsungSmartSwitchMobile

2 ที่เครื่องทั้งสองเครื่อง อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นสัมผัส ยืนยัน

3 ที่เครื่องใดเครื่องหนึ่ง สัมผัส เชื่อมต่อ

4 ที่เครื่องที่คุณจะส่งรายชื่อ ท�าเครื่องหมายเลือก รายชื่อ และสัมผัส ส่ง

5 ที่เครื่องที่จะรับรายชื่อเข้ามา สัมผัส ตกลง เพื่อเริ่มส่งรายชื่อจากอีกเครื่องหนึ่ง

การใช้งานSamsungSmartSwitchกับคอมพิวเตอร์

คุณสามารถใช้งานแอพนี้เพื่อย้ายรายชื่อจากคอมพิวเตอร์มายังเครื่องได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างขั้นตอนการด�าเนินการในการ
ย้ายรายชื่อจากอุปกรณ์มือถือเครื่องที่แล้วของคุณมายังเครื่องใหม่ผ่านทางคอมพิวเตอร์ของคุณ

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

•	 ตรวจสอบดูว่า Samsung Smart Switch ส�าหรับคอมพิวเตอร์ ได้รับการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว คุณสามารถ
ดาวน์โหลดแอพได้จากเว็บไซต์ซัมซุง (www.samsung.com)

1 ส�ารองข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อจากอุปกรณ์มือถือเครื่องก่อนหน้าไปยังคอมพิวเตอร์ โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานอุปกรณ์
เครื่องก่อนหน้า

2 ที่คอมพิวเตอร์ เริ่มต้น SmartSwitch

3 ที่คอมพิวเตอร์ อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นคลิก ตกลง

4 เชื่อมต่อเครื่องปัจจุบันของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

5 ที่คอมพิวเตอร์ คลิกชื่อผู้ผลิตของอุปกรณ์เครื่องก่อนหน้า และท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพื่อย้ายรายชื่อมายังเครื่อง
ของคุณ

http://www.samsung.com
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การใช้งานSamsungKies

น�าเข้าไฟล์รายชื่อที่ส�ารองข้อมูลเอาไว้จากคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Samsung Kies เพื่อเรียกคืนรายชื่อในเครื่องของคุณ คุณ
ยังสามารถส�ารองข้อมูลรายชื่อไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Samsung Kies อ้างอิง ‘การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies’ เพื่อดู
รายละเอียด
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การเชื่อมต่อเครือข่าย

การเชื่อมเข้ากับเครือข่ายมือถือ
เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่ายมือถือเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตเมื่อเครือข่าย Wi-Fi ไม่มีให้ใช้งาน

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การใช้ข้อมูล จากนั้นท�าเครื่องหมายเลือก ข้อมูลมือถือ หรือเปิดแผงการแจ้งเตือนหรือ
แผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส ข้อมูลมือถือ เพื่อเปิดใช้งาน

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fi
เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือแบ่งปันไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่น อ้างอิง ‘Wi-Fi’ เพื่อดูตัว
เลือกเพิ่มเติม

•	 อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันฮาร์โมไนซ์ และเหมาะส�าหรับน�าไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด สามารถใช้
งาน WLAN ในยุโรปโดยไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องการใช้งานในอาคาร แต่ไม่สามารถน�าไปใช้กลางแจ้ง

•	 ปิดใช้งาน Wi-Fi เพื่อประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → Wi-Fi หรือเปิดแผงการแจ้งเตือนหรือแผงการตั้งค่าด่วน จากนั้นสัมผัสค้างไว้ที่ 
Wi-Fi เพื่อเปิดใช้งาน

2 ลากสวิตซ์ Wi-Fi ไปทางขวา

3 เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi ที่หาพบ เครือข่ายที่ต้องการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กุญแจ

4 สัมผัส เชื่อมต่อ หลังจากที่เครื่องเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi เครื่องจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้โดยอัตโนมัติถ้าหากมี
เครือข่ายนี้อยู่
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การเพิ่มเครือข่ายWi-Fi

หากเครือข่ายที่ต้องการไม่ปรากฏในรายการเครือข่าย ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → Wi-Fi จากนั้นสัมผัส เพิ่มเครือ
ข่ายWi-Fi ที่ด้านล่างสุดของรายการเครือข่าย ใส่ชื่อเครือข่ายใน SSIDเครือข่าย เลือกระบบ ป้องกัน แล้วใส่รหัสผ่านถ้า
หากเครือข่ายนั้นไม่ได้เป็นแบบเปิด จากนั้นจึงสัมผัส เชื่อมต่อ

การเปิดใช้งานWi-FiPasspoint

Wi-Fi Passpoint ท�าให้เครื่องค้นหาและเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ได้รับการรับรอง คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Passpoint 
เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะที่รองรับการรับรองความถูกต้องแบบอัตโนมัติ เมื่อคุณย้ายไปยังสถานที่ใหม่ 
เครื่องจะค้นหาและเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ที่ได้รับการรับรอง

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → Wi-Fi →  → แอดวานซ์ จากนั้นท�าเครื่องหมายที่ Passpoint

การลืมเครือข่ายWi-Fi

เครือข่ายใดๆ ที่เคยใช้งาน รวมทั้งเครือข่ายปัจจุบัน สามารถสั่งให้ลืมได้เพื่อให้เครื่องไม่ท�าการเชื่อมต่ออัตโนมัติไปยังเครือ
ข่ายนั้น ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → Wi-Fi เลือกเครือข่ายในรายชื่อเครือข่าย จากนั้นสัมผัส ลืม

การใช้งานการสลับเครือข่ายอัจฉริยะ
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อรักษาการเชื่อมต่อเครือข่ายให้เสถียรเมื่อคุณเรียกดูหน้าเว็บ ดาวน์โหลดเนื้อหา ฯลฯ

คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�าหรับรายละเอียด

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

•	 ตรวจสอบว่าได้ปิดการท�างานโหมดการบินแล้ว

•	 ตรวจสอบว่าคุณสมบัติเครือข่ายมือถือเปิดใช้งานอยู่
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ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → Wi-Fi จากนั้นท�าเครื่องหมายเลือก สลับเครือข่ายอัจฉริยะ เครื่องจะสลับเครือข่ายโดย
อัตโนมัติจากเครือข่าย Wi-Fi เป็นเครือข่ายมือถือเมื่อเครือข่าย Wi-Fi ปัจจุบันมีสัญญาณอ่อนหรือไม่เสถียร เมื่อเครือข่าย 
Wi-Fi มีสัญญาณแรง เครื่องจะสลับจากเครือข่ายมือถือกลับเป็นเครือข่าย Wi-Fi

การใช้งานการเร่งความเร็วการดาวน์โหลด
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ให้เร็วขึ้นผ่านทาง Wi-Fi และเครือข่ายมือถือพร้อมกัน ตรวจสอบว่าคุณสมบัติ
เครือข่ายมือถือและ Wi-Fi เปิดใช้งาน สัญญาณ Wi-Fi ที่แรงกว่าจะท�าให้ได้ความเร็วการดาวน์โหลดที่เร็วขึ้น

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ดาวน์โหลดบูสเตอร์ จากนั้นลากสวิตช์ ดาวน์โหลดบูสเตอร์ ไปทางขวา หรือเปิดแผง
การแจ้งเตือนหรือแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส ดาวน์โหลดบูสเตอร์ เพื่อเปิดใช้งาน

•	 คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่ม
เติม ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

•	 เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ เครื่องอาจมีอุณหภูมิสูง ถ้าเครื่องมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าอุณหภูมิที่ก�าหนด 
คุณสมบัตินี้จะปิดการท�างาน

•	 ถ้าสัญญาณเครือข่ายไม่เสถียร ความเร็วและประสิทธิภาพของคุณสมบัตินี้อาจได้รับผลกระทบ

•	 ถ้าความเร็วการรับส่งข้อมูลของ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเร็วกว่า เครื่องอาจใช้งานเฉพาะการเชื่อมต่อที่เร็ว
กว่า

•	 คุณสมบัตินี้รองรับ Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 เท่านั้น คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานกับ
โพรโทคอลอื่น เช่น HTTPS หรือ FTP
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การเชื่อมโยงเครือข่ายของเครื่องและการใช้งานฮอตสปอตแบบพกพา

เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ถ้าหากไม่มีการเชื่อม
ต่ออินเทอร์เน็ตที่พร้อมใช้งาน การเชื่อมต่อสามารถท�าได้ผ่านคุณสมบัติ Wi-Fi USB หรือคุณสมบัติบลูทูธ

คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�าหรับรายละเอียด

การใช้งานฮอตสปอตแบบพกพา

ใช้เครื่องของคุณเป็นฮอตสปอตแบบพกพาเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

•	 ตรวจสอบว่าคุณสมบัติ Wi-Fi ปิดใช้งานอยู่

•	 ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือเปิดใช้งาน

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การแชร์อินเตอร์เน็ต... → ฮอตสปอตWi-Fiแบบพกพา

2 ลากสวิตซ์ ฮอตสปอตWi-Fiแบบพกพา ไปทางขวา

•	  จะปรากฏบนแถบสถานะ เครื่องอื่นจะสามารถค้นพบเครื่องของคุณในรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi

•	 เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านฮอตสปอต สัมผัส  → ตั้งค่า และเลือกระดับการรักษาความปลอดภัย จากนั้นใส่รหัสผ่าน
และสัมผัส บันทึก

3 ที่หน้าจอของเครื่อง ค้นหาและเลือกเครื่องของคุณจากรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
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การใช้งานการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านUSB

แชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การแชร์อินเตอร์เน็ต...

2 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB

3 ท�าเครื่องหมายเลือก การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยUSB

 จะปรากฏบนแถบสถานะเมื่อเครื่องทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกันแล้ว

4 ที่คอมพิวเตอร์ ใช้เครือข่ายมือถือของเครื่องของคุณ

การใช้งานการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านบลูทูธ

แชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

•	 ตรวจสอบว่าเครื่องของคุณมีการจับคู่กับเครื่องอื่นผ่านบลูทูธ อ้างอิง ‘บลูทูธ’ เพื่อดูรายละเอียด

•	 ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ที่คุณเชื่อมต่อนั้นรองรับคุณสมบัติบลูทูธ

1 ที่เครื่องของคุณ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การแชร์อินเตอร์เน็ต...

2 ท�าเครื่องหมายเลือก การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ

3 ที่เครื่องที่เชื่อมต่อ เปิดหน้าจอการตั้งค่าบลูทูธ สัมผัส  จากนั้นสัมผัส การเข้าใช้อินเตอร์เน็ต

 จะปรากฏบนแถบสถานะเมื่อเครื่องทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกันแล้ว

4 ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้เครือข่ายมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
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ควบคุมและใช้งาน

การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม

การสั่นสะเทือนหรือกระแทกอุปกรณ์มากไปอาจท�าให้มีการป้อนข้อความที่ไม่ได้เจตนา ให้ควบคุมการเคลื่อนไหว
อย่างเหมาะสม

เรียกดูโดยไม่สัมผัส

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเคลื่อนไหวและท่าทาง → เรียกดูโดยไม่สัมผัส จากนั้นลากสวิตช์ เรียกดูโดยไม่
สัมผัส ไปทางขวา

เลื่อนมือของคุณไปทางซ้ายหรือทางขวาผ่านเซนเซอร์เพื่อเรียกดูภาพ หน้าเว็บ เพลง หรือบันทึก
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เลื่อนมือขึ้นหรือลงผ่านเซนเซอร์เพื่อเลื่อนหน้าขึ้นหรือลงขณะที่ดูอีเมลหรือหน้าเว็บ

โทรโดยตรง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเคลื่อนไหวและท่าทาง → การโทรโดยตรง จากนั้นลากสวิตช์ การโทรโดยตรง ไป
ทางขวา

ขณะก�าลังดูการโทร ข้อความ หรือรายละเอียดรายชื่อ ยกเครื่องขึ้นและถือไว้แนบหูเพื่อท�าการโทรออก
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เตือนอัจฉริยะ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเคลื่อนไหวและท่าทาง → การเตือนอัจฉริยะ จากนั้นลากสวิตช์ การเตือนอัจฉริยะ 
ไปทางขวา

เมื่อคุณยกเครื่องขึ้นหลังจากที่เครื่องพักการท�างานเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือเมื่อหน้าจอถูกปิดอยู่ เครื่องจะสั่นหากคุณมีสายที่
ไม่ได้รับหรือข้อความใหม่

ปิดเสียง/พักการเล่น

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเคลื่อนไหวและท่าทาง → ปิดเสียง/พัก จากนั้นลากสวิตช์ ปิดเสียง/พัก ไปทางขวา

ปิดหน้าจอด้วยฝ่ามือ

ใช้ฝ่ามือปิดหน้าจอเพื่อพักการเล่นมีเดีย
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การคว�่าเครื่อง

พลิกเครื่องเพื่อปิดเสียงเรียกเข้าหรือพักการเล่นมีเดีย

การพักอัจฉริยะ

การเปิดเล่นจะหยุดพักโดยอัตโนมัติเมื่อคุณมองออกไปจากหน้าจอ พอมองที่หน้าจออีกครั้งหนึ่ง เครื่องก็จะเล่นต่อ
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บันทึกภาพหน้าจอ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเคลื่อนไหวและท่าทาง → ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ จากนั้นลากสวิตช์ ใช้ฝ่ามือปัด
เพื่อจับภาพ ไปทางขวา

วางสันมือลงบนหน้าจอและปาดผ่านหน้าจอจากขวาไปซ้าย หรือจากซ้ายไปขวาเพื่อบันทึกภาพหน้าจอ ภาพจะถูกบันทึกไว้
ในโฟลเดอร์ แกลเลอรี่ →  → อัลบั้ม → Screenshots

ขณะที่ก�าลังใช้งานบางแอพอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้

แอร์วิว
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อสั่งการฟังก์ชันต่างๆ ขณะที่นิ้วของคุณจ่ออยู่เหนือหน้าจอ ชี้นิ้วที่หน้าจอเพื่อดูตัวอย่างเนื้อหาหรือดูข้อมูล
ในหน้าต่างป็อปอัพ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → แอร์วิว จากนั้นลากสวิตช์ แอร์วิว ไปทางขวา
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ซัมซุงการเลื่อนอัจฉริยะ
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลงโดยการเอียงศีรษะของคุณหรือตัวเครื่อง

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → การเลื่อนอัจฉริยะ

2 ลากสวิตซ์ การเลื่อนอัจฉริยะ ไปทางขวา

3 เลือกชนิดการเลื่อน

เมื่อคุณดูอีเมลหรือหน้าเว็บ จะปรากฏไอคอนชนิดการเลื่อน (  ส�าหรับทิศทางของศีรษะ) ที่แสดงสถานะการรับรู้การ
เคลื่อนไหว

เมื่อเครื่องรับรู้การเคลื่อนไหวของศีรษะหรือตัวเครื่องแล้ว ไอคอนจะเปลี่ยนเป็น  หรือ  จากนั้นก้มหน้าลงหรือเงย
หน้าขึ้น หรือเอียงอุปกรณ์มาข้างหน้าหรือไปข้างหลัง เพื่อเลื่อนไปในทิศทางนั้น
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มัลติวินโดว์

เกี่ยวกับมัลติวินโดว์

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อเปิดใช้งานแอพสองแอพบนหน้าจอพร้อมกัน คุณสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อดูอีเมลหรือใช้งาน
อินเทอร์เน็ตขณะที่คุณก�าลังเล่นวิดีโอได้พร้อมกัน

การเริ่มต้นมัลติวินโดว์

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → มัลติวินโดว์ จากนั้นลากสวิตช์ มัลติวินโดว์ ไปทางขวา หรือเปิดแผงการแจ้งเตือน
หรือแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส มัลติวินโดว์ เพื่อเปิดใช้งาน

2 สัมผัส  ที่ด้านซ้ายของหน้าจอเพื่อเปิดถาดมัลติวินโดว์

ถาดมัลติวินโดว
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3 สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอนของแอพที่จะเริ่มต้นจากในถาดมัลติวินโดว์ จากนั้นลากมายังต�าแหน่งที่ต้องการ

แอพที่มี  อยู่ด้านข้าง สามารถเริ่มต้นสองอินสแตนซ์บนหน้าจอพร้อมกัน

การสร้างชุดแอพพลิเคชันมัลติวินโดว์

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อบันทึกชุดการจับคู่แอพมัลติวินโดว์ที่ก�าลังท�างานอยู่

1 เริ่มต้นแอพสองแอพในหน้าจอมัลติวินโดว์แบบแยกส่วนหน้าจอ

2 เปิดถาดมัลติวินโดว์ และสัมผัส  → สร้าง

3 ใส่ชื่อและสัมผัส ตกลง

ชุดแอพพลิเคชั่นมัลติวินโดว์ที่ก�าลังท�างานจะถูกเพิ่มไว้ในถาดมัลติวินโดว์
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การปรับขนาดหน้าต่าง

ลากวงกลมระหว่างหน้าต่างแอพในทิศทางใดๆ เพื่อปรับขนาดหน้าต่าง

การใช้งานทางเลือกมัลติวินโดว์

เมื่อคุณใช้แอพมัลติวินโดว์ เลือกหน้าต่างแอพและจะมีกรอบสีขาวปรากฏขึ้นรอบหน้าต่างนั้น สัมผัสที่วงกลมที่อยู่ระหว่าง
หน้าต่างแอพเพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:

•	  : สลับต�าแหน่งระหว่างแอพมัลติวินโดว์
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•	  : ลากและวางข้อความหรือรูปภาพจากหน้าต่างหนึ่งไปยังอีกหน้าต่างหนึ่ง สัมผัสค้างไว้ที่รายการในหน้าต่างที่
เลือก และลากไปยังต�าแหน่งที่อยู่ในอีกหน้าต่างหนึ่ง วัตถุจะย้ายจากหน้าต่างหนึ่งไปยังอีกหน้าต่างหนึ่ง

แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

•	  : ปิดแอพ

การจัดเรียงแอพในถาดมัลติวินโดว์ใหม่

คุณสามารถจัดเรียงแอพในถาดมัลติวินโดว์ใหม่

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → มัลติวินโดว์ จากนั้นลากสวิตช์ มัลติวินโดว์ ไปทางขวา หรือเปิดแผงการแจ้งเตือน
หรือแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส มัลติวินโดว์ เพื่อเปิดใช้งาน

2 เปิดถาดมัลติวินโดว์ และสัมผัส  → แก้ไข

เครื่องจะแสดงแอพที่คุณสามารถใช้งานในถาดมัลติวินโดว์ได้
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3 สัมผัสค้างไว้ที่แอพ แล้วลากไปยังถาดมัลติวินโดว์

เพิ่มแอพที่ใช้บ่อยไปยังถาดมัลติวินโดว์

4 สัมผัส เรียบร้อย

กล่องเครื่องมือ
คุณสามารถเรียกใช้แอพต่างๆ จากไอคอนกล่องเครื่องมือขณะที่ใช้งานแอพอื่นได้

เปิดแผงการแจ้งเตือนหรือแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส กล่องเครื่องมือ เพื่อเปิดใช้งาน  จะปรากฏบนหน้าจอ

เพื่อเรียกแอพ สัมผัส  และเลือกแอพ

เพื่อเคลื่อนย้ายกล่องเครื่องมือ สัมผัส  และลากไปยังต�าแหน่งอื่น

เพื่อเปลี่ยนแปลงแอพที่อยู่ในกล่องเครื่องมือ สัมผัสค้างไว้ที่  จากนั้นลากไปที่ แก้ไข

เพื่อซ่อนไอคอนกล่องเครื่องมือ ให้สัมผัสค้างไว้ที่  จากนั้นลากไปที่ ลบ



ควบคุมและใช้งาน

63

ท�างานมือเดียว

เกี่ยวกับการท�างานมือเดียว

คุณสามารถสลับเป็นโหมดการท�างานมือเดียวเพื่อสั่งการเครื่องได้อย่างสะดวกด้วยมือข้างเดียว ขณะที่แอพอยู่ในโหมดนี้ รูป
แบบอินเทอร์เฟซของแอพจะถูกแปลงให้สามารถใช้ได้โดยสะดวกด้วยมือข้างเดียว

การเปิดใช้งานการท�างานมือเดียว

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ท�างานมือเดียว จากนั้นลากสวิตช์ ท�างานมือเดียว ไปทางขวา

เพื่อสลับไปเป็นโหมดการท�างานมือเดียว ลากนิ้วของคุณจากขอบหน้าจอ จากนั้นลากกลับอย่างรวดเร็ว

การใช้งานอินเทอร์เฟซการท�างานมือเดียว

ขณะที่ใช้งานโหมดนี้ สัมผัสค้างไว้ที่ด้านบนของหน้าจอที่ดัดแปลงแล้ว และลากไปที่ต�าแหน่งใหม่เพื่อย้ายหน้าจอ เพื่อสั่งการ
แอพโดยสะดวกด้วยมือข้างเดียว ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

•	  : ขยายหรือย่อขนาดหน้าจอ

•	  : เปิดถาดการใช้งานมือเดียวเพื่อเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อไปยังรายการ สัมผัส 

•	  : เปิดถาดการใช้งานมือเดียวเพื่อเข้าถึงแอพที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มแอพไปยังรายการ สัมผัส 

•	  : กลับสู่โหมดมาตรฐาน
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เพิ่มความไวของหน้าจอสัมผัส
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเพิ่มความไวของการสัมผัสของเครื่อง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → จอภาพ จากนั้นท�าเครื่องหมายเลือก เพิ่มความไวการสัมผัส

•	 ใช้ถุงมือหนังเพื่อการรับรู้ที่ดีขึ้นขณะที่แตะหน้าจอ วัตถุชนิดอื่นๆ อาจไม่สามารถรับรู้ได้

•	 เพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้น สัมผัสหน้าจอให้แนบแน่นขณะที่สวมถุงมือ

•	 หน้าจออาจไม่ตอบสนองถ้าหากคุณสวมถุงมือขณะที่ใช้เครื่องผ่านหน้าต่างของ S View Cover



65

โทรศัพท์

การโทรออก
สัมผัส โทรศัพท์ ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส แป้นพิมพ์ ใส่หมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส  เพื่อโทรปกติ หรือสัมผัส  เพื่อโทรวิดีโอ และคุณยังสามารถ
โทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ใน บันทึกล่าสุด, รายชื่อที่ชอบ และ รายชื่อ

เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อผูติดตอ

ดูตัวอยางหมายเลขโทรศัพท

ดูรายชื่อที่ชอบ

ลบตัวอักษรที่ตามหลัง

ดูรายชื่อผูติดตอ

ดูประวัติสายโทรเขาและโทรออก 
และขอความ

ใสตัวเลขโดยใชปุมกด
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ท�าเครื่องหมายการโทรจากบันทึกการโทรหรือรายชื่อ

สัมผัส บันทึกล่าสุด หรือ รายชื่อ จากนั้นลากชื่อผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ไปทางขวาเพื่อโทร

เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัติการโทรโดยการลากไอคอนไปทางขวา สัมผัส  → การตั้งค่า → รายชื่อ จากนั้นยกเลิกการ
เลือก ปัดเพื่อโทรหรือส่งข้อความ

เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะไม่สามารถเลื่อนดูหน้าจอใน รายชื่อ หรือ บันทึกการท�างาน เพื่อเลื่อนผ่าน
หน้าจอ ให้ปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

ท�าการโทรจากรายการโปรด

คุณสามารถโทรหารายชื่อที่คุณติดต่อบ่อยครั้งได้โดยเพิ่มรายชื่อเหล่านั้นไปยังรายชื่อที่ชอบ

เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อไปยังรายชื่อที่ชอบ สัมผัส รายชื่อ เลือกรายชื่อ จากนั้นสัมผัส 

เพื่อโทรหารายชื่อที่ชอบ สัมผัส รายชื่อที่ชอบ และเลือกผู้ติดต่อ
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การคาดคะเนหมายเลข

สัมผัส ปุ่มกด

เมื่อใส่หมายเลขจากปุ่มกด การคาดคะเนหมายเลขอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อท�าการโทร
ออก

หมายเลขโทรด่วน

สัมผัส ปุ่มกด

ส�าหรับหมายเลขโทรด่วน ให้สัมผัสค้างไว้ที่ตัวเลขนั้น

การโทรระหว่างประเทศ

สัมผัส ปุ่มกด

สัมผัสค้างไว้ที่เลข 0 จนกระทั่งมีสัญลักษณ์ + ปรากฏขึ้น ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส 

เพื่อปิดกั้นสายโทรออกต่างประเทศ สัมผัส  → การตั้งค่า → โทร → การตั้งค่าเพิ่มเติม → การระงับการโทร จาก
นั้นเลือกชนิดการโทรและยกเลิกการเลือก การโทรต่างประเทศ
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การรับสายโทรเข้า

การตอบรับการโทร

เมื่อมีสายเข้า สัมผัส ตอบรับ

หากมีการเปิดใช้งานการรับสายซ้อน จะสามารถโทรอีกสายหนึ่งได้ เมื่อสายที่สองถูกตอบรับแล้ว สายแรกจะถูกพักสาย

การปฏิเสธสาย

เมื่อมีสายเข้า สัมผัส ปฏิเสธ

เมื่อต้องการส่งข้อความเมื่อปฏิเสธการรับสาย ให้ลากแถบข้อความปฏิเสธการโทรขึ้น

เพื่อสร้างข้อความปฏิเสธการโทรต่างๆ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส โทรศัพท์ →  → การตั้งค่า → โทร → การปฏิเสธการ
รับสาย → ตั้งค่าข้อความปฏิเสธการโทร

การปฏิเสธสายอัตโนมัติจากหมายเลขที่ไม่ต้องการ

1 สัมผัส โทรศัพท์ ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส  → การตั้งค่า → โทร → การปฏิเสธการรับสาย → โหมดปฏิเสธอัตโนมัติ → หมายเลขปฏิเสธ
อัตโนมัติ

3 สัมผัส รายการปฏิเสธอัตโนมัติ → สร้าง ใส่หมายเลข และก�าหนดประเภท

4 สัมผัส บันทึก

เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

หากมีสายที่ไม่ได้รับ จะมี  ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการสายที่ไม่ได้รับ
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ระหว่างการโทร

ระหว่างการโทรปกติ

สามารถท�าสิ่งต่อไปนี้ได้:

•	 เพิ่มสาย: โทรออกไปยังสายที่สอง

•	 ปุ่มกด: เปิดปุ่มกด

•	 จบการสนทนา: จบการสนทนาสายปัจจุบัน

•	 ล�าโพง: เปิดใช้งานการโทรผ่านล�าโพง น�าอุปกรณ์วางไว้ห่างจากหูของคุณเมื่อใช้งานการโทรผ่านล�าโพง

•	 ปิดเสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ

•	 บลูทูธ: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง

•	  →พักสาย: พักสายที่สนทนา สัมผัส เลิกพัก เพื่อรับสายที่พักไว้

•	  →รายชื่อ: เปิดรายชื่อผู้ติดต่อ

•	  →สมุดบันทึก: สร้างสมุดบันทึก

•	  →ข้อความ: ส่งข้อความ

•	  →ปรับเสียงการโทรส่วนตัว: เลือกชนิดเสียงการโทรที่จะใช้กับเฮดเซ็ท

•	  →ระดับเสียงพิเศษ: เพิ่มระดับเสียง

•	  →การตั้งค่า: เปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ
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ระหว่างการโทรวีดีโอ

สามารถท�าสิ่งต่อไปนี้ได้:

•	 Switchcamera: สลับระหว่างกล้องถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลัง

•	 ปิดเสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ

•	 จบการสนทนา: จบการสนทนาสายปัจจุบัน

•	  →ซ่อนตัวเอง: ซ่อนภาพของคุณจากคู่สนทนา

•	  →รูปภาพโทรออก: เลือกรูปภาพที่จะแสดงให้บุคคลอื่นเห็น

•	  →ปุ่มกด: เปิดปุ่มกด

•	  →เปลี่ยนไปยังเฮดเซ็ท: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง

•	  →เปิดล�าโพง: เปิดใช้งานการโทรผ่านล�าโพง น�าอุปกรณ์วางไว้ห่างจากหูของคุณเมื่อใช้งานการโทรผ่านล�าโพง

สัมผัสค้างไว้ที่ภาพของคู่สนทนาเพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:

•	 จับภาพ: บันทึกภาพของคู่สนทนา

•	 บันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอจากภาพของคู่สนทนา

การบันทึกการสนทนาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคู่สนทนาก่อนถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในหลายประเทศ

สัมผัสค้างไว้ที่ภาพของคุณเพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:

•	 Switchcamera: สลับระหว่างกล้องถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลัง

•	 รูปภาพโทรออก: เลือกรูปภาพที่จะแสดงให้บุคคลอื่นเห็น
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รายชื่อ

การเพิ่มรายชื่อ

การย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่น

คุณสามารถย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่นมายังเครื่องของคุณ อ้างอิง ‘การย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่นมายังเครื่องของคุณ’ เพื่อดู
รายละเอียด

การสร้างรายชื่อด้วยตนเอง

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ

2 สัมผัส  และใส่ข้อมูลรายชื่อ

•	  : เพิ่มรูปภาพ

•	  /  : เพิ่มและลบรายละเอียดการติดต่อ

3 สัมผัส บันทึก

เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อจากปุ่มกด สัมผัส ปุ่มกด ใส่หมายเลข จากนั้นสัมผัส เพิ่มในรายชื่อ

การสร้างรายชื่อจากนามบัตร

ถ่ายภาพนามบัตรและแยกมูลผู้ติดต่อจากนามบัตรนั้น

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ

2 สัมผัส  → นามบัตร → 

เพื่อเลือกหรือเพิ่มภาษาที่จะรู้จ�า สัมผัส  → ภาษาเป้าหมาย
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3 วางนามบัตรบนพื้นผิวราบเรียบ และหมุนเครื่องเป็นแนวนอน

4 ปรับต�าแหน่งเครื่องให้นามบัตรอยู่พอดีในกรอบบนหน้าจอ เมื่อกรอบบนหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีเขียว เครื่องจะถ่ายภาพ
โดยอัตโนมัติ และเครื่องจะอ่านข้อมูลผู้ติดต่อจากนามบัตรและแปลงเป็นรายการในรายชื่อผู้ติดต่อ

ถ้าเครื่องไม่ถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ ให้สัมผัส 

•	 เพื่อถ่ายภาพนามบัตรด้วยตนเอง สัมผัส  → จับภาพอัตโนมัติ → ปิด

•	 เพื่อแยกข้อความจากรูปที่บันทึกไว้ สัมผัส  → โหลดภาพ

5 แก้ไขหรือเพิ่มข้อมูล แล้วสัมผัส บันทึก

การจัดการรายชื่อ

การแก้ไขรายชื่อ

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ

2 เลือกรายชื่อที่จะแก้ไข และสัมผัส 

3 แก้ไขข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ หรือสัมผัส เพิ่มฟิลด์อื่น เพื่อเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อเพิ่มเติม

4 สัมผัส บันทึก

การลบรายชื่อ

เลือกรายชื่อที่จะลบ สัมผัส  → ลบ

การแชร์รายชื่อ

เลือกรายชื่อที่จะแชร์ สัมผัส  → แลกเปลี่ยนนามบัตร จากนั้นเลือกวิธีการแชร์
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จัดการกลุ่ม

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ

สัมผัส 

การสร้างกลุ่มใหม่

สัมผัส  ใส่ชื่อกลุ่ม จากนั้นสัมผัส บันทึก

การเพิ่มรายชื่อไปยังกลุ่ม

เลือกกลุ่ม จากนั้นสัมผัส  เลือกรายชื่อที่จะเพิ่ม จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

การลบกลุ่ม

สัมผัส  → ลบกลุ่ม เลือกกลุ่มที่เพิ่มโดยผู้ใช้ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

การส่งข้อความหรืออีเมล์ไปยังสมาชิกในกลุ่ม

เลือกกลุ่ม สัมผัส  → ส่งข้อความหรืออีเมล์ → ข้อความ หรือ อีเมล์ เลือกสมาชิก สัมผัส เรียบร้อย จากนั้นสัมผัสปุ่ม
ส่ง

การย้ายรายชื่อจากบัญชีอื่น

ย้ายรายชื่อที่บันทึกไว้ในบัญชีอื่นมายังเครื่อง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ

สัมผัส  → รวมบัญชีผู้ใช้ → Google หรือ Samsungaccount

การน�าเข้าหรือการส่งออกรายชื่อ

น�าเข้ารายชื่อจากบริการที่จัดเก็บมายังเครื่องของคุณ หรือส่งออกรายชื่อจากเครื่องไปยังบริการที่จัดเก็บ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ

สัมผัส  → การตั้งค่า → รายชื่อ → น�าเข้า/น�าออก จากนั้นเลือกทางเลือกการน�าเข้าหรือส่งออก
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การค้นหารายชื่อ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ

ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

•	 เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ

•	 ลากนิ้วไปตามแถบตัวอักษรดัชนีที่ด้านขวาของรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเลื่อนผ่านอย่างรวดเร็ว

•	 สัมผัสช่องการค้นหาที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อ และใส่เงื่อนไขการค้นหา

เมื่อเลือกรายชื่อแล้ว ให้เลือกท�าสิ่งต่อไปนี้:

•	  : เพิ่มไปยังราย ชื่อที่ ชอบ

•	  /  : ท�าการโทรออกหรือโทรวีดีโอ

•	  : เขียนข้อความ

•	  : เขียนอีเมล์

การเพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลัก

เพิ่มทางลัดไปยังรายชื่อที่คุณติดต่อบ่อยไว้ที่หน้าจอหลัก

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ

2 เลือกรายชื่อ

3 สัมผัส  → เพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลัก
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ข้อความและอีเมล

ข้อความ

การส่งข้อความ

ใช้งานแอพนี้เพื่อส่งข้อความตัวอักษร (SMS) หรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS)

คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�าหรับการส่งหรือรับข้อความขณะที่คุณอยู่นอกพื้นที่ให้บริการปกติ โปรดติดต่อผู้ให้
บริการของคุณส�าหรับรายละเอียด

1 สัมผัส ข้อความ ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส 

3 เพิ่มผู้รับและใส่ข้อความ

เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม

ใสขอความ

เลือกรายชื่อจากรายชื่อผูติดตอ

ใสไอคอนแสดงอารมณ

ใสผูรับ

แนบไฟล

สงขอความ

4 สัมผัส  เพื่อส่งข้อความ
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ขณะที่ก�าลังเขียนข้อความ สัมผัส  เพื่อใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

•	 การตอบกลับด่วน: เลือกแม่แบบข้อความและใส่ข้อความ

•	 แทรกไอคอนหน้ายิ้ม: ใส่ไอคอนแสดงความรู้สึก

•	 เพิ่มเรื่อง: ใส่หัวเรื่อง

•	 เพิ่มสไลด์: เพิ่มสไลด์ข้อความ

•	 ตั้งเวลาข้อความ: ก�าหนดเวลาและวันที่ที่จะส่งข้อความ

•	 ละทิ้ง: ยกเลิกการเขียนข้อความ

•	 ขนาดอักษร: เปลี่ยนขนาดตัวอักษรในช่องข้อความ

เพิ่มรายชื่อไปยังรายชื่อส�าคัญ

ตั้งค่ารายชื่อที่คุณติดต่อบ่อยเป็นรายชื่อที่ส�าคัญ ส่งข้อความให้พวกเข้าโดยการเลือกไอคอนรายชื่อจากด้านบนรายการ
ข้อความ

สัมผัส สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้ส่งที่ส�าคัญ → ข้อความเข้า หรือ สมุดโทรศัพท์ เลือกรายชื่อที่จะเพิ่ม จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย เพื่อ
เพิ่มรายชื่ออีก สัมผัส 

เพื่อลบรายชื่อจากรายชื่อที่ส�าคัญ สัมผัสค้างไว้ที่รายชื่อ จากนั้นสัมผัส จัดการผู้ส่งที่มีความส�าคัญ →  → เรียบร้อย

การส่งข้อความแบบตั้งเวลา

ขณะที่เขียนข้อความ สัมผัส  → ตั้งเวลาข้อความ ตั้งเวลาและวันที่ และสัมผัส เรียบร้อย เครื่องจะส่งข้อความเมื่อถึง
เวลาและวันที่ที่ก�าหนด

•	 หากเครื่องถูกปิดเครื่อง ณ เวลาที่ตั้งไว้ ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเครือข่ายไม่เสถียร ข้อความนี้จะไม่ได้
รับการส่ง

•	 คุณสมบัตินี้จะใช้เวลาและวันที่ที่ตั้งไว้ในเครื่อง เวลาและวันที่อาจไม่ถูกต้องหากคุณย้ายข้ามโซนเวลาและเครือ
ข่ายไม่ได้อัพเดทข้อมูล
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การดูข้อความเข้า

ข้อความเข้าจะถูกจัดกลุ่มเป็นเธรดข้อความตามรายชื่อ เลือกรายชื่อเพื่อดูข้อความของผู้นั้น

คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�าหรับการส่งหรือรับข้อความขณะที่คุณอยู่นอกพื้นที่ให้บริการปกติ โปรดติดต่อผู้ให้
บริการของคุณส�าหรับรายละเอียด

ขณะที่ก�าลังดูข้อความ สัมผัส  และใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

•	 การโทรวีดีโอ: โทรวิดีโอไปยังรายชื่อผู้ติดต่อ

•	 ดูรายชื่อ: ดูข้อมูลของรายชื่อผู้ติดต่อ

•	 เพิ่มในรายชื่อ: เพิ่มผู้ติดต่อไปยังรายชื่อ

•	 การตอบกลับด่วน: ใส่ข้อความโดยเลือกจากแม่แบบข้อความ

•	 เพิ่มผู้รับ: เพิ่มผู้รับที่จะส่งข้อความถึง

•	 แทรกไอคอนหน้ายิ้ม: ใส่ไอคอนแสดงความรู้สึก

•	 เพิ่มเรื่อง: ใส่หัวเรื่อง

•	 เพิ่มสไลด์: เพิ่มสไลด์ข้อความ

•	 ตั้งเวลาข้อความ: ก�าหนดเวลาและวันที่ที่จะส่งข้อความ

•	 เพิ่มในผู้ส่งที่มีความส�าคัญ / ลบจากผู้ส่งที่มีความส�าคัญ: เพิ่มหรือลบรายชื่อจากรายการรายชื่อที่ส�าคัญ

•	 เพิ่มเป็นหมายเลขสแปม: ระบุว่าหมายเลขโทรศัพท์นั้นเป็นสแปม

•	 ละทิ้ง: ยกเลิกการเขียนข้อความ

•	 ขนาดอักษร: เปลี่ยนขนาดตัวอักษรในช่องข้อความ
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การจัดการข้อความ

ขณะที่ดูรายการข้อความ สัมผัส  และใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

•	 เลือก: เลือกข้อความที่จะลบ หรือระบุเป็นสแปม

•	 ลบ: ลบข้อความที่เลือกหรือข้อความทั้งหมด

•	 ข้อความร่าง: ดูข้อความที่บันทึกไว้เพื่อส่งในภายหลัง

•	 ข้อความที่ล็อก: ดูข้อความที่ล็อกไว้

•	 ข้อความที่วางก�าหนดการไว้: ดูข้อความที่ตั้งเวลา

•	 ข้อความขยะ: ดูข้อความขยะ

•	 ขนาดอักษร: เปลี่ยนขนาดตัวอักษร

•	 การตั้งค่า: เปลี่ยนการตั้งค่าข้อความ

•	 วิธีใช้: เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับการส่งและการจัดการข้อความ

อีเมล์

การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล์

สัมผัส อีเมล์ ที่หน้าจอแอพ

ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล์เมื่อเปิดใช้ อีเมล์ เป็นครั้งแรก

ใส่ที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่าน สัมผัส ถัดไป ส�าหรับแอคเคาท์อีเมล์ส่วนตัวเช่น Google Mail หรือสัมผัส การตั้งค่าเอง ส�าหรับ
แอคเคาท์อีเมล์ของบริษัท หลังจากนั้นให้ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพื่อท�าการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น

เพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมล์เพิ่มเติม สัมผัส  → จัดการแอคเคาท์ → 

การส่งข้อความ

สัมผัส อีเมล์ ที่หน้าจอแอพ

สัมผัสแอคเคาท์อีเมล์ที่จะใช้งาน จากนั้นสัมผัส  ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ ใส่ผู้รับ หัวเรื่อง และข้อความ จากนั้นสัมผัส 

สัมผัส  เพื่อเพิ่มผู้รับจากรายชื่อผู้ติดต่อ

สัมผัส  เพื่อแนบรูปภาพ วีดีโอ ฯลฯ

สัมผัส  →  เพื่อแทรกรูปภาพ เหตุการณ์ ฯลฯ ไปยังข้อความ
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การส่งข้อความแบบตั้งเวลา

ขณะที่เขียนข้อความ สัมผัส  → วางก�าหนดการอีเมล์ ท�าเครื่องหมายเลือก วางก�าหนดการอีเมล์ ตั้งเวลาและวันที่ และ
สัมผัส เรียบร้อย เครื่องจะส่งข้อความเมื่อถึงเวลาและวันที่ที่ก�าหนด

•	 หากเครื่องถูกปิดเครื่อง ณ เวลาที่ตั้งไว้ ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเครือข่ายไม่เสถียร ข้อความนี้จะไม่ได้
รับการส่ง

•	 คุณสมบัตินี้จะใช้เวลาและวันที่ที่ตั้งไว้ในเครื่อง เวลาและวันที่อาจไม่ถูกต้องหากคุณย้ายข้ามโซนเวลาและเครือ
ข่ายไม่ได้อัพเดทข้อมูล

การอ่านข้อความ

สัมผัส อีเมล์ ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส  เลือกบัญชีอีเมลที่จะใช้งาน และข้อความใหม่จะถูกรับเข้ามา เพื่อรับข้อความใหม่เอง สัมผัส 

สัมผัสที่ข้อความเพื่อเปิดอ่าน

เปดเอกสารแนบ

ตอบกลับขอความ

เพิ่มอีเมลไปยังรายชื่อผูติดตอ

ทําเครื่องหมายขอความเปนการแจงเตือน

ตอบกลับไปยังผูรับทั้งหมด

สงตอขอความ

ไปยังขอความกอนหนาหรือถัดไป

ลบขอความ

เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม

สัมผัส  เพื่อเปิดเอกสารแนบ และสัมผัส ดาวน์โหลด เพื่อบันทึก
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เพิ่มรายชื่อไปยังรายชื่อส�าคัญ

ตั้งค่ารายชื่อที่คุณติดต่อบ่อยให้เป็นรายชื่อที่ส�าคัญ ส่งอีเมลถึงพวกเขาโดยการเลือกไอคอนรายชื่อจากด้านบนรายการอีเมล

สัมผัส  → ล�าดับตามความส�าคั... → สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้ส่งที่ส�าคัญ → ใส่อีเมล์ หรือ สมุดโทรศัพท์ เลือกอีเมลหรือ
รายชื่อที่จะเพิ่ม จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย คุณสามารถเลือกรายชื่อจากรายชื่อผู้ติดต่อที่แนะน�า

เพื่อเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อไปยังรายการที่ส�าคัญ สัมผัส 

เพื่อลบรายชื่อออกจากรายชื่อที่ส�าคัญ สัมผัสค้างไว้ที่รายชื่อ สัมผัส แก้ไขรายการผู้ส่งที่มีความส�าคัญ สัมผัส  ที่แต่ละ
รายชื่อ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

Gmail

เกี่ยวกับGoogleMail

ใช้งานแอพนี้เพื่อเข้าถึงบริการ Google Mail อย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมา

สัมผัส Gmail ที่หน้าจอแอพ

•	 แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

•	 แอพนี้อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ

การส่งข้อความ

ในกล่องข้อความใดๆ สัมผัส  ใส่ผู้รับ หัวเรื่อง และข้อความ จากนั้นสัมผัส 
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การอ่านข้อความ

ดูตัวอยางเอกสารแนบ

เก็บขอความโดยการจัดเก็บระยะยาว

ทําเครื่องหมายขอความเปนการแจงเตือน

ลบขอความ

ตอบกลับขอความ

ทําเครื่องหมายขอความวายังไมไดอาน

ตอบกลับไปยังผูรับทั้งหมด 
หรือสงตอขอความนี้ไปยังผูอื่น ฯลฯ

เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม

ป้าย

Google Mail ไม่ได้ใช้แฟ้มจัดเรียงจริง แต่ใช้การติดป้ายแทน เมื่อเริ่มต้นใช้งาน Google Mail จะแสดงข้อความที่ติดป้าย 
Inbox

สัมผัส  และเลือกป้ายก�ากับใน ป้ายก�ากับทั้งหมด เพื่อดูข้อความที่ติดป้ายก�ากับอื่น
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กล้องถ่ายรูป

การถ่ายภาพหรือวิดีโอ

เกี่ยวกับการถ่ายภาพหรือวิดีโอ

ใช้งานแอพนี้เพื่อถ่ายรูปหรือวีดีโอ

ใช้งาน แกลเลอรี่ เพื่อดูภาพและวีดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องของเครื่อง อ้างอิง ‘การดูเนื้อหาในเครื่อง’ เพื่อดูรายละเอียด

มารยาทในการถ่ายรูป

•	 อย่าถ่ายรูปหรือวีดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

•	 อย่าถ่ายรูปหรือวีดีโอในสถานที่ที่มีกฎห้าม

•	 อย่าถ่ายรูปหรือวีดีโอในสถานที่ที่คุณอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

•	 กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน

•	 ตรวจสอบว่าเลนส์สะอาดดี มิฉะนั้นเครื่องอาจท�างานไม่เป็นปกติในบางโหมดที่ต้องการความละเอียดสูง

•	 เลนส์กล้องด้านหน้าเหมาะส�าหรับถ่ายภาพมุมกว้าง อาจมีความบิดเบี้ยวเล็กน้อยในภาพมุมกว้าง และไม่ได้
แสดงถึงปัญหาการท�างานของเครื่อง

1 สัมผัส กล้อง ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องท�าการโฟกัสที่จุดนั้น

เมื่อเป้าหมายอยู่ในโฟกัส เฟรมโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
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3 สัมผัส  เพื่อถ่ายภาพ หรือ  เพื่อถ่ายวีดีโอ

•	 เพื่อเปลี่ยนจุดโฟกัสขณะที่ถ่ายวิดีโอ ให้สัมผัสจุดที่คุณต้องการโฟกัส เพื่อโฟกัสที่กึ่งกลางหน้าจอ สัมผัส 

•	 เพื่อบันทึกภาพจากวีดีโอขณะที่ก�าลังบันทึกวีดีโอ สัมผัส 

สลับระหวางกลองถายรูป
ดานหนาและดานหลัง

เปดใชงานหรือปดใชงาน 
HDR

เปดใชงานหรือปดใชงาน
โหมดเลือกโฟกัส

เปลี่ยนการตั้งคากลองถาย
รูป

เปลี่ยนโหมดการถายรูป

เริ่มตนถายวีดีโอ

ถายรูป

ดรูปูภาพและวดิโีอท่ีคณุถาย

แสดงโหมดปจจุบัน

การดูภาพหรือวิดีโอ

คุณสามารถดูภาพหรือวิดีโอได้ทันทีหลังจากการถ่ายภาพหรือวิดีโอนั้น โดยการเปิดภาพตัวอย่างขนาดย่อบนหน้าจอกล้อง

สัมผัสภาพตัวอย่างขนาดย่อที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
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การใช้งานเอฟเฟ็กต์HDR
ถ่ายภาพที่มีสีสรรสดใส และให้รายละเอียดแม้ในบริเวณที่แสงจ้าและมืดสลัว

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้อง →  จากนั้นจึงถ่ายภาพ

ไมมีเอฟเฟกต มีเอฟเฟกต

การใช้งานโหมดเลือกโฟกัส
ใช้เอฟเฟ็กต์ภาพหลุดโฟกัสเพื่อท�าให้ฉากหลังเบลอ และท�าให้เป้าหมายดูโดดเด่น

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้อง →  จากนั้นจึงถ่ายภาพ

•	 เมื่อถ่ายภาพ ให้ระยะห่างจากเป้าหมายกับฉากหลังมากเพียงพอ คุณควรก�าหนดต�าแหน่งเป้าหมายไว้ที่ระยะ
ห่างระหว่าง 10 − 70 ซม. จากเครื่อง

•	 คุณภาพของภาพจากเครื่องอาจได้รับผลกระทบถ้าหากคุณถ่ายภาพเป้าหมายที่ไม่สามารถแยกแยะออกจาก
ฉากหลังได้ หลีกเลี่ยงฉากหลังที่ไม่สามารถแยกแยะได้ เช่นเงามืดหรือผนังสีเรียบ
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เริ่มต้นกล้องในหน้าจอเมื่อล็อก
เพื่อถ่ายภาพช่วงเวลาที่พิเศษอย่างรวดเร็ว เริ่มต้น กล้อง ที่หน้าจอเมื่อล็อก

1 ที่หน้าจอเมื่อล็อก ลาก  ไปด้านนอกวงกลมใหญ่

2 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องท�าการโฟกัสที่จุดนั้น

เมื่อเป้าหมายอยู่ในโฟกัส เฟรมโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

3 สัมผัส  เพื่อถ่ายภาพ หรือ  เพื่อถ่ายวีดีโอ

การใช้งานโหมดถ่ายภาพ
สามารถใช้งานลักษณะพิเศษต่างๆ ส�าหรับภาพได้

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้อง → โหมด

•	 อัตโนมัติ: ใช้เพื่ออนุญาตให้กล้องประเมินสิ่งแวดล้อมและพิจารณาโหมดที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับภาพ

•	 หน้าสวย: ถ่ายภาพโดยท�าให้หน้าสว่างขึ้นเพื่อให้ได้รูปที่ดูอ่อนโยน

•	 ช็อตและอื่นๆ: ถ่ายภาพเป็นชุดและใช้ลักษณะพิเศษหลายอย่างกับภาพเหล่านั้น

•	 พาโนรามา: ถ่ายภาพที่ประกอบจากหลายภาพมาต่อกัน

เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุด ท�าตามค�าแนะน�าเหล่านี้

	– เคลื่อนกล้องไปช้าๆ ในทิศทางเดียว

	– จัดให้ช่องมองภาพของกล้องอยู่ภายในกรอบบอกแนว

	– หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปเป้าหมายหน้าฉากหลังที่ไม่สามารถตรวจรู้ได้ เช่นภาพท้องฟ้าที่ว่างเปล่าหรือผนังเรียบ

•	 ช็อตทัวร์เสมือน: ถ่ายภาพพื้นที่โดยการย้ายเครื่องและถ่ายภาพจากมุมต่างๆ และใช้เอฟเฟ็กต์ 3D กับภาพ

•	 กล้องคู่: ถ่ายภาพหรือวิดีโอแนวนอนด้วยกล้องหลังหรือกล้องหน้า ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องหน้าจะปรากฏในหน้าต่าง
ภายในภาพที่ถ่ายด้วยกล้องหลัง หรือกลับกันก็ได้

•	 ดาวน์โหลด: ดาวน์โหลดโหมดถ่ายภาพเพิ่มเติมจาก SamsungApps
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การใช้งานโหมดถ่ายภาพและเพิ่มเติม

เกี่ยวกับโหมดถ่ายภาพและเพิ่มเติม

ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพเป็นชุด และแก้ไขภาพโดยใช้งานเอฟเฟ็กต์ต่างๆ โดยใช้โหมดการถ่ายภาพ

ฟังก์ชั่นซูมจะไม่มีให้ใช้งานขณะที่ถ่ายภาพในโหมดนี้

1 สัมผัส กล้อง ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส โหมด → ช็อตและอื่นๆ

3 สัมผัส 

เครื่องจะถ่ายภาพเป็นชุดและแสดงโหมดถ่ายภาพที่มี

4 เลือกโหมดถ่ายภาพ ใช้งานเอฟเฟ็กต์กับภาพ จากนั้นสัมผัส 

•	 รูปภาพที่ดีที่สุด: ถ่ายภาพเป็นชุดแล้วบันทึกภาพที่ดีที่สุด เพื่อดูภาพอื่นๆ ในชัด ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา 
เครื่องจะแนะน�าภาพที่ดีที่สุดและแสดงให้ทราบด้วยสัญลักษณ์ 

•	 เบสท์เฟซ: ถ่ายภาพหมู่หลายภาพในเวลาเดียวกันแล้วน�ามารวมกันเพื่อสร้างเป็นรูปภาพที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ สัมผัส
กรอบสีขาวที่ใบหน้าแต่ละหน้า และเลือกท่าทางที่ดีที่สุดของแต่ละคนจากท่าทางที่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ 
จากนั้นรวมรูปภาพเข้าเป็นภาพเดียว เครื่องจะแนะน�าภาพที่ดีที่สุดและแสดงให้ทราบด้วยสัญลักษณ์ 

•	 การลบ: ลบวัตถุเคลื่อนไหวในฉากหลัง สัมผัส  เพื่อลบวัตถุที่เคลื่อนไหว สัมผัส  เพื่อเรียกคืนภาพดั้งเดิม

•	 ช็อตดราม่า: ถ่ายภาพเป็นชุดแล้วน�ามารวมกันเพื่อสร้างเป็นภาพที่แสดงร่องรอยการเคลื่อนไหว

•	 การแพนช็อต: ใช้ลักษณะพิเศษกับฉากหลังเพื่อให้เป้าหมายดูเคลื่อนที่เร็ว สัมผัส วัตถุ เพื่อเลือกบริเวณที่คุณไม่
ต้องการใช้เอฟเฟ็กต์ สัมผัส เบลอแบบเคลื่อนไหว เพื่อเปลี่ยนมุมการเบลอที่จะใช้กับฉากหลัง สัมผัส  และวาด
วงกลมด้วยนิ้วมือรอบวงกลมใหญ่เพื่อปรับมุมภาพเบลอ เพื่อปรับระดับความเบลอของฉากหลัง สัมผัส มุม และ
ลากแถบเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา
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ช็อตดราม่า

1 สัมผัส กล้อง ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส โหมด → ช็อตและอื่นๆ

3 สัมผัส 

เครื่องจะถ่ายภาพเป็นชุดและแสดงเอฟเฟ็กต์ที่มี

4 เมื่อคุณถ่ายภาพเสร็จแล้ว สัมผัส ช็อตดราม่า

5 เลือกภาพเพิ่มเติมที่มีรอยทางการเคลื่อนไหวที่คุณต้องการใช้ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

เพื่อแก้ไขร่องรอยการเคลื่อนไหวของภาพที่เลือก สัมผัส  และเลือกภาพ

สัมผัส  เพื่อแสดงร่องรอยการเคลื่อนไหวของเป้าหมาย หรือสัมผัส  เพื่อลบร่องรอยการเคลื่อนไหว แก้ไข
รูปภาพตามต้องการแล้วสัมผัส เรียบร้อย

6 สัมผัส  เพื่อบันทึก

เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุด ท�าตามค�าแนะน�าเหล่านี้ อุปกรณ์อาจไม่สามารถถ่ายภาพได้อย่างถูกต้องในสภาพ
แวดล้อมการถ่ายภาพอื่น

•	 ถือกล้องอย่างมั่นคงและอยู่นิ่งกับที่ขณะที่ถ่ายภาพ

•	 ถ่ายภาพเป้าหมายที่ก�าลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียว

•	 ถ่ายภาพโดยมีฉากหลังที่ปราศจากวัตถุที่ก�าลังเคลื่อนที่

•	 หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพเป้าหมายและฉากหลังที่มีสีคล้ายกัน
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การใช้งานโหมดกล้องคู่
เมื่อคุณถ่ายภาพทิวทัศน์ด้วยกล้องหลัง ภาพหรือวีดีโอที่ถ่ายโดยกล้องหน้าจะปรากฏในหน้าต่างแทรก หรือกลับกัน ใช้งาน
คุณสมบัตินี้เพื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ที่งดงามพร้อมกับภาพถ่ายตนเองพร้อมกัน

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้อง → โหมด → กล้องคู่ เพื่อสลับเป็นโหมดกล้องคู่ สัมผัส  เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส  
เพื่อถ่ายวีดีโอ

เลือกใชสารพัดรูปแบบที่มี
ให

สัมผัสเพื่อปรับขนาดหรือ
ยายไปยังตําแหนงอื่น

สลับระหวางกลองถายรูป
ดานหนาและดานหลัง

•	 คุณสามารถบันทึกวีดีโอในโหมดกล้องคู่ได้สูงสุด 5 นาที ด้วยความละเอียด Full HD และได้สูงสุด 10 นาที 
ด้วยความละเอียด HD

•	 ขณะที่ถ่ายวีดีโอในโหมดนี้ เสียงจะถูกบันทึกด้วยไมโครโฟนภายใน
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การใช้งานโหมดทัวร์เสมือน

เกี่ยวกับโหมดทัวร์เสมือน

ใช้โหมดถ่ายภาพนี้เพื่อถ่ายภาพบริเวณโดยการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า และหมุนไปทางซ้ายหรือทางขวา ภาพของบริเวณนั้นจะ
ถูกถ่ายจากหลายมุม คุณสามารถดูภาพที่มีเอฟเฟ็กต์ 3D ในการฉายภาพสไลด์ และจ�าลองการเคลื่อนที่จริงผ่านพื้นที่

1 สัมผัส กล้อง ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส โหมด → ช็อตทัวร์เสมือน

3 เคลื่อนที่เครื่องเพื่อให้ต�าแหน่งวงกลมเล็กอยู่ในวงกลมใหญ่ที่จุดกึ่งกลางของหน้าจอภาพตัวอย่าง จากนั้นเครื่องจะระบุ
ทราบบริเวณและเริ่มถ่ายภาพ

4 เคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือข้างหลังช้าๆ และหมุนไปทางซ้ายหรือทางขวาขณะที่ถ่ายภาพ เมื่อใดก็ตามที่วงกลมเล็กอยู่
ภายในวงกลมใหญ่ เครื่องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
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5 เคลื่อนที่เครื่องอย่างช้าๆ ในทิศทางตามลูกศร เมื่อวงกลมเล็กอยู่ตรงกลางวงกลมใหญ่ เครื่องจะเริ่มถ่ายภาพ ด�าเนิน
การซ�้าเพื่อถ่ายภาพเพิ่มเติม

เพื่อดูภาพตัวอย่าง สัมผัส  ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ทิศทางที่ถ่ายภาพจะแสดงบนภาพตัวอย่างแบบย่อแต่ละภาพ

เพื่อลบภาพถ่ายล่าสุด สัมผัส เลิกท�า

6 เมื่อด�าเนินการเสร็จแล้ว สัมผัส 

การดูภาพที่ถ่ายในโหมดทัวร์เสมือน

ดูภาพที่ถ่ายเป็นชุดจากทิศทางต่างๆ

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่

2 เลือกรูปที่มีไอคอน  บนภาพย่อ

3 สัมผัส 

เครื่องจะแสดงภาพเป็นการฉายภาพสไลด์

แสดงเสนทางการเคลื่อน
ไหว

เริ่มตนหรือหยุดพักการ
แสดงภาพสไลด

ลากเพื่อดูภาพจากทิศทาง
อื่น
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การใช้ลักษณะพิเศษฟิลเตอร์
ใช้งานเอฟเฟ็กต์ฟิลเตอร์เพื่อถ่ายภาพหรือวีดีโอรูปแบบเฉพาะ

1 สัมผัส กล้อง ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส  → เอฟเฟ็กต์ จากนั้นเลือกเอฟเฟ็กต์ที่ต้องการใช้งาน

เพื่อดาวน์โหลดเอฟเฟ็กต์เพิ่มเติม สัมผัส ดาวน์โหลด

เพื่อเลือกเอฟเฟ็กต์ที่จะแสดง สัมผัส จัดการเอฟเฟ็กต์

การใช้งานคุณสมบัติซูม
ซูมเข้าและออกจากหน้าจอขณะที่ถ่ายภาพหรือวิดีโอ

ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

•	 แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก

เอฟเฟ็กต์การซูมเข้า/ออก จะมีให้เลือกเมื่อใช้งานคุณสมบัติการซูมขณะถ่ายวีดีโอ
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การใช้งานโหมดช่องมองภาพระยะไกล
ใช้เครื่องของคุณเป็นช่องมองภาพส�าหรับเครื่องอื่น คุณสามารถควบคุมเครื่องอื่นจากระยะไกลให้ถ่ายภาพถ่ายหรือวิดีโอจาก
ระยะไกล เครื่องของคุณจะแสดงภาพเดียวกันกับที่แสดงที่เครื่องที่เชื่อมต่อกันอยู่

1 สัมผัส กล้อง ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส  → ช่องมองภาพระยะไกล

3 สัมผัส เชื่อมต่อผ่านNFCอย่างง่ายดาย หรือ การตั้งค่าWi-FiDirect เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องอื่น

•	 เชื่อมต่อผ่านNFCอย่างง่ายดาย: เปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC ที่เครื่องทั้งสองเครื่อง

•	 การตั้งค่าWi-FiDirect: เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi Direct ที่เครื่องทั้งสองเครื่อง

4 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้เครื่องท�าการโฟกัสที่จุดนั้น

5 สัมผัส  เพื่อถ่ายภาพที่แสดงที่ช่องมองภาพของเครื่องที่เชื่อมต่อ

ตรวจสอบว่าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อนั้นรองรับโหมดช่องมองภาพระยะไกล



กล้องถ่ายรูป

93

การเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

การจัดเรียงทางลัดของกล้องถ่ายรูปใหม่

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้อง → 

2 สัมผัสค้างไว้ที่วัตถุ และลากไปยังช่องใส่ด้านซ้ายของหน้าจอ

คุณสามารถจัดเรียงทางลัดของกล้องถ่ายรูปใหม่เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วและง่ายดายที่หน้าจอภาพตัวอย่าง

การก�าหนดค่า

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้อง →  ทางเลือกต่อไปนี้อาจไม่มีให้เลือกครบทั้งโหมดภาพนิ่งและโหมดกล้องวีดีโอ ขั้นที่มีให้
เลือกนั้นจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับโหมดที่เลือกใช้

•	 ขนาดรูปภาพ: เลือกความละเอียด ใช้งานความ ละเอียดสูงขึ้นเพื่อคุณภาพที่สูงขึ้น แต่จะท�าให้ใช้งานหน่วยความจ�าเพิ่ม
ขึ้น

•	 ช็อตต่อเนือ่ง: ถ่ายชุดของภาพวัตถุที่ก�าลังเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่อง

•	 ความเสถียรรูปภาพ: ตั้งค่าให้เครื่องตรวจจับสภาพแวดล้อมที่มืดโดยอัตโนมัติ และปรับค่าความสว่างของภาพโดยไม่ใช้
แฟลช

ทางเลือกนี้ไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณถ่ายวิดีโอ
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•	 ตรวจจับใบหน้า: ตั้งค่าให้เครื่องรับรู้ใบหน้าบุคคลเพื่อช่วยให้คุณถ่ายภาพพวกเขา

•	 ISO: เลือกค่า ISO ส่วนนี้จะควบคุมความไวแสงของกล้องถ่ายรูป ซึ่งจะวัดโดยสมมูลกับความไวแสงของกล้องฟิล์ม 
ค่าที่ต�า่กว่าจะเหมาะกับวัตถุที่อยู่นิ่งและมีแสงสว่างมาก ค่าที่สูงกว่าจะเหมาะสมกับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วและมีแสงสว่าง
น้อย

•	 โหมดเครื่องวัด: เลือกวิธีวัดแสง ซึ่งเป็นการก�าหนดวิธีการค�านวณค่าแสง เฉลี่ยหนักกลาง วัดแสงฉากหลังที่บริเวณ
กลางฉาก เฉพาะจุด วัดแสงที่เฉพาะต�าแหน่ง เมทริกซ์ เฉลี่ยทั้งภาพ

•	 สัมผัสเพื่อถ่ายภาพ: สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอภาพตัวอย่างเพื่อถ่ายภาพ

•	 ขนาดวิดีโอ: เลือกความละเอียด ใช้งานความ ละเอียดสูงขึ้นเพื่อคุณภาพที่สูงขึ้น แต่จะท�าให้ใช้งานหน่วยความจ�าเพิ่ม
ขึ้น

•	 โหมดบันทึก: เปลี่ยนโหมดการบันทึกเสียง

•	 ความเสถียรวิดีโอ: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานระบบป้องกันการสั่นไหว ระบบป้องการสั่นไหวช่วยในการโฟกัสขณะที่กล้อง
เคลื่อนที่

•	 ออดิโอซูม: ท�าให้เสียงจากวัตถุที่ซูมดังขึ้นเมื่อบันทึกภาพ

•	 เอฟเฟ็กต์: เลือกใช้สารพัดเอฟเฟ็กต์ที่มีให้

•	 แฟลช: เปิดหรือปิดใช้งานแฟลช

•	 โฟกัสที่เลือก: ใช้ถ่ายภาพด้วยเอฟเฟ็กต์หลุดโฟกัส

•	 HDR(ริชโทน): ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อถ่ายรูปด้วยอัตราส่วนคอนทราสต์ที่ดีขึ้น ทั้งภาพเดิมและภาพที่ปรับแต่งแล้วจะได้รับ
การบันทึก

•	 การตั้งเวลา: ใช้ส�าหรับการถ่ายแบบหน่วงเวลา

•	 แท็กสถานที่: แนบต�าแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย

•	 เพื่อให้ใช้สัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปในต�าแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น 
ต�าแหน่งระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต�่ากว่าน�า้ทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย

•	 ต�าแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัพโหลดสู่อินเตอร์เน็ต เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ปิดใช้
งานการตั้งค่าแท็ก GPS



กล้องถ่ายรูป

95

•	 ที่จัดเก็บข้อมูล: เลือกต�าแหน่งหน่วยความจ�าส�าหรับจัดเก็บข้อมูล

•	 ตรวจสอบรูป/วิดีโอ: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอหลังจากการถ่ายภาพ

•	 ช่องมองภาพระยะไกล: ตั้งค่าให้ใช้เครื่องเป็นช่องมองภาพและควบคุมเครื่องอื่นให้ถ่ายภาพหรือวิดีโอ

•	 สมดุลสีขาว: เลือกค่าสมดุล สี ขาวที่เหมาะสม เพื่อให้ภาพมีช่วงสีที่สมจริงตามที่เห็น การตั้งค่านี้ออกแบบมาส�าหรับ
สภาพแสงเฉพาะกรณี การตั้งค่านี้คล้ายกับช่วงความร้อนของค่าสมดุลแสงของการรับแสงในกล้องมืออาชีพ

•	 ค่าการรับแสง: เปลี่ยนค่ารับแสง ก�าหนดปริมาณแสงที่เซ็นเซอร์รับภาพของกล้องถ่ายรูปจะรับเข้ามา ส�าหรับสภาวะที่มี
แสงน้อย ให้ใช้ค่าชดเชยแสงเพิ่มขึ้น

•	 ไกด์ไลน์: แสดงเส้นบอกแนวบนช่องมองภาพเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบเมื่อเลือกเป้าหมาย

•	 ควบคุมด้วยเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องถ่ายรูปด้วยการสั่งด้วยเสียง

•	 วิธีใช้: เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้ส�าหรับกล้องถ่ายรูป

•	 รีเซ็ท: ตั้งค่าใหม่ส�าหรับกล้องถ่ายรูป
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แกลเลอรี่

การดูเนือ้หาในเครื่อง

1 สัมผัส แกลเลอรี่ ที่หน้าจอแอพ

เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม

เริ่มตนกลองถายรูป

รูปภาพและวิดีโอ

จัดเรียงรูปภาพหรือวิดีโอตามเวลา อัลบั้ม 
ฯลฯ

คนหารูปภาพหรือวิดีโอ

2 เลือกรูปภาพ

•	 การเลือกรูปภาพหลายรูป:

เมื่อคุณสัมผัสค้างไว้ที่รูปภาพ  จะปรากฏขึ้นบนรูป จากนั้นสัมผัสที่รูปเพื่อเลือกเพิ่ม

•	 การเลือกรูปภาพทั้งหมด:

เมื่อคุณสัมผัสค้างไว้ที่รูปภาพ  จะปรากฏขึ้นบนรูป จากนั้นสัมผัส1ถูกเลือกแล้ว → เลือกทั้งหมด
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3 เลือกทางเลือก

เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม

ลบรูปภาพ

แกไขรูปภาพ

เลื่อนไปยังหนาจอกอนหนา

สงรูปภาพใหผูอื่น

คนหาเครื่องอื่นเพื่อดูรูปภาพ

การแก้ไขเนือ้หาในเครื่อง

การใช้งานโหมดสตูดิโอ

ขณะที่ดูรูปหรือวิดีโอ คุณสามารถใช้คุณสมบัติการแก้ไขในโหมดสตูดิโอเพื่อแก้ไขเนื้อหาได้

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่ →  → สตูดิโอ

•	 สตูดิโอภาพ: แก้ไขรูปภาพโดยใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ

•	 สตูดิโอคอลลาจ: น�าภาพหลายภาพมารวมกันเพื่อสร้างภาพปะติด

•	 ช็อตและอื่นๆ: ใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ กับรูปภาพที่คุณถ่าย

•	 สตูดิโอคลิปวิดีโอ: แก้ไขหรือสร้างวิดีโอด้วยภาพหลายภาพ

•	 Video trimmer: ตัดบางส่วนของวิดีโอ
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การแก้ไขภาพ

1 สัมผัส แกลเลอรี่ ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส  → สตูดิโอ → สตูดิโอภาพ จากนั้นเลือกภาพ หรือเลือกรูปภาพแล้วสัมผัส 

3 แก้ไขรูปภาพโดยใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ

ตกแตงภาพโดยการเพิ่มสติกเกอร ใสกรอบ 
หรือวาดเขียนบนภาพ

แกไขตาแดง ปรับและตกแตงใบหนา 
หรือทําใหฉากหลังเบลอ

ปรับระดับ สีหรือความสวางของรูปภาพ

ใชงานเอฟเฟกตกับรูปภาพ

ตัด บาง สวน หมุน หรือปรับ ขนาดรูปภาพ

4 สัมผัส เรียบร้อย → 

5 เลือกทางเลือกการบันทึก และสัมผัส ตกลง

ภาพที่แก้ไขแล้วจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ Studio เพื่อเปิดโฟลเดอร์ สัมผัส แกลเลอรี่ →  → อัลบั้ม → Studio
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การแก้ไขวิดีโอ

1 สัมผัส แกลเลอรี่ ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส  → สตูดิโอ → สตูดิโอคลิปวิดีโอ

3 เลือกวิดีโอที่จะแก้ไข และสัมผัส เรียบร้อย

และคุณสามารถเลือกรูปภาพเพื่อสร้างวิดีโอ

4 แก้ไขวิดีโอโดยใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ

บันทึกคลิปวิดีโอ

ปรับความยาวคลิปวิดีโอ

แสดงภาพตัวอยางคลิปวิดีโอ

เลือกเพลงพื้นหลัง

เปดเลนคลิปวิดีโอ

เปลี่ยนลําดับของวิดีโอหรือรูปภาพในคลิป
วิดีโอ หรือเพิ่มไฟล

ลบคลิปวิดีโอ

ใชงานเอฟเฟกตกับคลิปวิดีโอ

5 สัมผัส 

6 เลือกทางเลือกการบันทึก และสัมผัส เรียบร้อย

วิดีโอที่แก้ไขแล้วจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ Studio เพื่อเปิดโฟลเดอร์ สัมผัส แกลเลอรี่ →  → อัลบั้ม → Studio
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การเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ใช้ทางเลือกเพิ่มเติมเช่นการจัดเรียงเนื้อหา ดูการแสดงสไลด์ และอื่นๆ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่ →  จากนั้นใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

•	 เลือก: เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ

•	 ลบ: ลบรูปภาพ

•	 เรียงตามล�าดับเก่าสุด: เรียงรูปภาพและวิดีโอตามล�าดับที่เก่าที่สุดในเครื่อง

•	 สร้างอัลบั้มใหม่: สร้างอัลบั้มใหม่

•	 คอนเทนท์ที่จะแสดง: เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่จะแสดง

•	 สไลด์โชว์: เริ่มต้นการแสดงสไลด์จากรูปภาพในแฟ้มปัจจุบัน

•	 สตูดิโอ: แก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอในโหมดสตูดิโอ

•	 การตั้งค่า: เปลี่ยนการตั้งค่าแกลเลอรี่

•	 วิธีใช้: เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้แกลเลอรี่

การแท็กใบหน้า
ลงทะเบียนใบหน้าในรูปภาพเพื่อท�าการแท็กใบหน้า

1 สัมผัส แกลเลอรี่ ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส  → การตั้งค่า → แท็กใบหน้า

กรอบสีขาวจะปรากฏรอบใบหน้าที่จดจ�าได้

3 สัมผัสที่ใบหน้าและสัมผัส เพิ่มชื่อ

4 เลือกหรือเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อไปยังแท็ก

เมื่อแท็กใบหน้าปรากฏบนรูปภาพ สัมผัสแท็กใบหน้า และใช้ทางเลือกที่มี เช่นท�าการโทรหรือส่งข้อความ

ความส�าเร็จใจการรู้จ�าใบหน้าจะขึ้นกับมุม ขนาด และสีผิวของใบหน้า และการแสดงอารมณ์ นอกจากนั้นยังขึ้นกับ
สภาพแสงและเครื่องประดับที่เป้าหมายสวมใส่
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การใช้งานแท็กคู่หู
แท็กบัดดี้ให้คุณแท็กรูปภาพด้วยข้อมูลเช่นต�าแหน่งที่ตั้ง ชื่อบุคคล และวันที่

เพื่อเปิดใช้งานแท็กบัดดี้ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่ →  → การตั้งค่า → แท็กบัดดี้ จากนั้นลากสวิตช์ แท็กบัด
ดี้ ไปทางขวา

เลือกทางเลือกการแท็กดังต่อไปนี้:

•	 วันที่: เพิ่มเวลาและวันที่ แท็กข้อมูลนี้จะอาศัยเวลาและวันที่ที่ตั้งไว้ในเครื่องในปัจจุบัน

•	 ต�าแหน่ง: เพิ่มรายละเอียดต�าแหน่งที่ตั้งไปยังภาพที่คุณถ่าย ก่อนใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS ใน 
กล้องถ่ายรูป อ้างอิง ‘แท็กสถานที’ เพื่อดูรายละเอียด

•	 หมวดหมู่: ก�าหนดประเภทให้รูป เครื่องจะก�าหนดประเภทให้รูปโดยอัตโนมัติ

•	 แท็กส์: เพิ่มแท็กที่จะแสดงบนภาพถ่าย และคุณสามารถแท็กใบหน้าของบุคคลได้โดยใช้การตั้งค่าการแท็กใบหน้า 
อ้างอิง ‘การแท็กใบหน้า’ เพื่อดูรายละเอียด

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่ใส่ไว้โดยใช้แท็กบัดดี้ ขณะที่ดูภาพที่มีแท็ก สัมผัสที่ข้อมูลแท็กที่ด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นสัมผัส 
 แก้ไขรายละเอียด จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
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อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม

อินเตอร์เน็ต

เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

ใช้งานแอพนี้เพื่อท่องอินเตอร์เน็ต

สัมผัส อินเตอร์เน็ต ที่หน้าจอแอพ

การเปิดดูหน้าเว็บ

สัมผัสช่องใส่ที่อยู่ ใส่ที่อยู่เว็บ จากนั้นสัมผัส ไป

สัมผัส  เพื่อเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติมขณะที่ดูหน้าเว็บ

เพื่อเปลี่ยนเครื่องมือค้นหา สัมผัสเขตข้อมูลที่อยู่ จากนั้นสัมผัสไอคอนเครื่องมือค้นหาถัดจากที่อยู่เว็บ

การเปิดหน้าใหม่

สัมผัส  → หน้าต่างใหม่

เพื่อไปยังหน้าเว็บอื่น สัมผัส  จากนั้นสัมผัสหน้านั้นเพื่อเลือก

การค้นหาเว็บด้วยเสียง

สัมผัสช่องกรอกที่อยู่ สัมผัส  →  พูดค�าส�าคัญ แล้วเลือกหนึ่งในค�าส�าคัญที่แนะน�าที่ปรากฏขึ้นมา

บุ๊คมาร์ค

เพื่อใส่บุ๊คมาร์คหน้าเว็บปัจจุบัน สัมผัส  →  → บันทึก

เพื่อเปิดหน้าเว็บที่บุ๊คมาร์คไว้ สัมผัส  แล้วเลือกรายการ
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ประวัติ

สัมผัส  → ประวัติ เพื่อเปิดหน้าเว็บจากรายการหน้าเว็บที่เพิ่งเข้าใช้ หากต้องการล้างประวัติ สัมผัส  → ลบประวัติ

บันทึกหน้าเว็บที่เปิดในปัจจุบัน

ขณะที่ดูหน้าเว็บ สัมผัส  → บันทึกหน้า

หน้าที่บันทึกไว้

เพื่อดูหน้าเว็บที่บันทึกไว้ สัมผัส 

ลิงค์

สัมผัสค้างไว้ที่ลิงค์บนหน้าเว็บเพื่อเปิดในหน้าใหม่ บันทึก หรือคัดลอก

เพื่อดูลิงค์ที่บันทึกไว้ ให้ใช้ ไฟล์ส่วนตัว อ้างอิง ‘ไฟล์ส่วนตัว’ เพื่อดูรายละเอียด

การแชร์หน้าเว็บ

เพื่อแชร์ที่อยู่ของหน้าเว็บให้ผู้อื่น สัมผัส  → แชร์ผ่าน

Chrome

เกี่ยวกับChrome

ใช้งานแอพนี้เพื่อค้นหาข้อมูลและเข้าดูหน้าเว็บ

สัมผัส Chrome ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
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การเปิดดูหน้าเว็บ

สัมผัสช่องใส่ที่อยู่ จากนั้นใส่ที่อยู่เว็บหรือเงื่อนไขการค้นหา

การเปิดหน้าใหม่

สัมผัส  → แท็บใหม่

เพื่อไปยังหน้าเว็บอื่น สัมผัส  → หน้าเว็บที่ต้องการ

แฮงเอาท์
ใช้งานแอพนี้เพื่อสนทนากับผู้อื่น

สัมผัส แฮงเอาท์ ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เลือกเพื่อนจากรายชื่อเพื่อน หรือใส่ข้อมูลเพื่อค้นหาและเลือกเพื่อนจากผลการค้นหาเพื่อเริ่มต้นการสนทนา

ChatON

เกี่ยวกับChatON

ใช้งานแอพนี้เพื่อสนทนากับเครื่องอื่นๆ เพื่อใช้งานแอพนี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงของคุณ และหรือยืนยัน
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

สัมผัส ChatON ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
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การเริ่มต้นChatON

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพื่อท�าการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

1 อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นสัมผัส ยอมรับ

2 ใส่รหัสประเทศและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นสัมผัส ถัดไป เพื่อตรวจสอบยืนยัน

ChatON จะส่งหมายเลขยืนยันหาคุณ

3 ใส่หมายเลขยืนยันและสัมผัส ถัดไป

เพื่อน�าเข้ารายชื่อจากการ์ด SIM หรือ USIM สัมผัส รวมถึงรายชื่อในSIMด้วย

4 ใส่ชื่อผู้ใช้ และสัมผัส เรียบร้อย

ดูรายการการสนทนา

ดูรายชื่อเพื่อน

คนหาเพื่อน

รายชื่อเพื่อน

แฟมประวัติสวนตัว

เพิ่มเพื่อนไปยังรายชื่อเพื่อน

ดาวนโหลดรายการและดูรายชื่อเพื่อนที่
แนะนํา

เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม

ดูหรือแกไขรายละเอียดแฟมประวัติ

เริ่มสนทนา
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โปรไฟล์สาธารณะ

สัมผัส เพจส่วนตัว และเปลี่ยนภาพโปรไฟล์หรือข้อความสถานะ

เปลี่ยนรายชื่อเพื่อน

สร้างรายชื่อเพื่อนโดยการกรอกหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ของแอคเคาท์ซัมซุง หรือเลือกเพื่อนจากรายการที่แนะน�า หรือ
สัมผัส  → ซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อ เพื่อซิงค์ข้อมูลรายชื่อจากเครื่องด้วยตนเอง

การสนทนากับเพื่อน

สัมผัส  → เริ่มแชต และเลือกเพื่อนเพื่อเริ่มต้นการสนทนา จากนั้นใส่ข้อความในช่องข้อความและสัมผัส 

เพื่อส่งข้อความแบบกระจาย สัมผัส  → เผยแพร่

เพื่อเริ่มต้นการสนทนาด้วยเสียงหรือวีดีโอ สัมผัส  → การสนทนาเสียงChatON หรือ การสนทนาวิดีโอChatON

การสนทนาวีดีโอด้วยโหมดกล้องคู่ใช้ได้นานที่สุดถึง 3 นาที หลังจากเวลาผ่านไป 3 นาที เครื่องจะปิดกล้องหลัง
เพื่อรักษาประสิทธิภาพ
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S Health

เกี่ยวกับSHealth
ใช้งานแอพนี้เพื่อก�าหนดระดับแคลอรี่ที่ได้รับและแคลอรี่ที่เผาผลาญโดยขึ้นกับสถิติทางร่างกายของคุณ คุณสามารถใช้แอพนี้
เพื่อบันทึกการรับประทานและการเผาผลาญแคลอรี่จริง นอกจากนั้นแอพยังแนะน�าการออกก�าลังกายและให้ค�าแนะน�าด้าน
สุขภาพเพื่อช่วยคุณรักษารูปแบบการด�าเนินชีวิตแบบสมดุล

สัมผัส S Health ที่หน้าจอแอพ

•	 ก่อนใช้งานคุณสมบัตินี้ แนะน�าผู้ใช้ที่มีสภาวะทางการแพทย์ใดๆ ให้รับค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
ที่ได้รับอนุญาตก่อน ซึ่งค�าแนะน�านี้หมายรวมถึงผู้ใช้ที่มีโรคหัวใจเรื้อรังหรือความดันโลหิตสูง สตรีมีครรภ์ ผู้สูง
อายุ และเด็กเล็กด้วย

•	 ถ้าคุณรู้สึกวิงเวียน เจ็บปวด หรือหายใจติดขัดระหว่างการออกก�าลังกาย ให้หยุดใช้งานคุณสมบัตินี้ จากนั้น
รับค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาต

คุณสมบัติของSHealth

ขณะที่ก�าลังใช้งาน S Health คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติได้ดังต่อไปนี้:

•	 การนับก้าว: นับจ�านวนก้าวของคุณ

•	 การออกก�าลังกาย: ตั้งค่าและจัดการเป้าหมายการออกก�าลังกายของคุณ คุณสามารถบันทึกและตรวจสอบข้อมูลการ
ออกก�าลังกายเช่น ปริมาณ ความเร็ว และแคลอรี่ที่เผาผลาญ นอกจากนั้นเมื่อคุณออกก�าลังกายกลางแจ้ง คุณสามารถ
ใช้คุณสมบัติการออกก�าลังกายเพื่อถ่ายภาพ ฟังเพลง และตรวจดูต�าแหน่งที่ตั้งของคุณ

•	 อาหาร: จัดการแคลอรี่ที่คุณรับประทานเข้าไป
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การเริ่มต้นSHealth
เมื่อเรียกใช้แอพนี้เป็นครั้งแรก อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นก�าหนดค่าแฟ้มประวัติของผู้ใช้

1 สัมผัส S Health ที่หน้าจอแอพ

2 อ่านข้อมูลบนหน้าจอเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น และสัมผัส ถัดไป

3 อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นสัมผัส ถัดไป

4 ลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุง หรือสัมผัส ข้าม เพื่อข้ามขั้นตอน

5 ใส่ชื่อผู้ใช้และวันเกิดของคุณ เลือกเพศ จากนั้นสัมผัส ถัดไป

เพื่อป้องกันไม่ให้แฟ้มประวัติของคุณสามารถเปิดดูได้โดยผู้ใช้ S Health ผู้อื่น ให้ท�าเครื่องหมายที่ ซ่อนแฟ้มประวัติ
ส่วนตัวจากผู้ใช้SHealthคนอื่น

6 ใส่ค่าสถิติทางร่างกายของคุณ และสัมผัส ถัดไป

7 เลือกระดับกิจกรรม จากนั้นสัมผัส ถัดไป

เมื่อคุณตั้งค่าแฟ้มประวัติของคุณเสร็จแล้ว ข้อมูลแฟ้มประวัติที่คุณใส่จะปรากฏขึ้น

โดยขึ้นกับสถิติทางร่างกายของคุณ เครื่องจะค�านวณอัตราการเผาผลาญพื้นฐาน (BMR) และแนะน�าปริมาณ
แคลอรี่ต่อวันที่เหมาะสม ข้อแนะน�านี้อาจไม่แม่นย�าส�าหรับทุกช่วงอายุ สัดส่วนร่างกาย และความต้องการทาง
โภชนาการ

8 ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มประวัติของคุณ และสัมผัส เริ่ม

หน้าจอหลักของ S Health จะปรากฏขึ้น
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การก�าหนดค่าหน้าจอหลักของSHealth
ดูการสรุปที่แสดงจ�านวนก้าวปัจจุบันของคุณ และแคลอรี่ที่คุณเผาผลาญหรือรับประทานเข้าไป คุณยังสามารถจัดเรียงทางลัด
ใหม่เพื่อให้สามารถเข้าถึงเมนู S Health ได้ง่าย หรือเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหน้าจอหลักของ S Health

ที่หน้าจอหลักของ S Health สัมผัส  → แก้ไขรายการโปรด 
จากนั้นสัมผัส  เพื่อเพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลักของ S Health

เพื่อลบทางลัด สัมผัส 

เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติมเขาถึงหนาจอเมนู S Health

สรุปการนับจํานวนกาว เปาหมายแคลอรี่ 
และแคลอรี่ที่รับประทาน

คนหาและดาวนโหลดแอพทางลัดไปยังเมนู S Health

สัมผัส  และใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้:

•	 แก้ไขรายการโปรด: เพิ่มหรือแก้ไขทางลัดเมนู S Health

•	 ตั้งพื้นหลัง: เลือกภาพพื้นหลัง

•	 การตั้งค่า: ก�าหนดค่าส�าหรับ S Health

•	 วิธีใช้: เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน S Health
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การใช้งานเมนูSHealth
สัมผัส  เพื่อเข้าถึงเมนูต่างๆ

เลือกเพื่อใชเมนู

เขาถึงหนาจอหลักของ S Health

แฟมประวัติสวนตัว

•	 การนับก้าว: ตรวจสอบการนับจ�านวนก้าวของคุณ และตรวจดูแคลอรี่ที่เผาผลาญ อ้างอิง ‘การนับจ�านวนก้าว’ เพื่อดู
รายละเอียด

•	 การออกก�าลังกาย: บันทึกระยะเวลาการออกก�าลังกาย และตรวจดูแคลอรี่ที่เผาผลาญ อ้างอิง ‘การใช้งาน Exercise 
mate’ เพื่อดูรายละเอียด

•	 อาหาร: บันทึกและจัดการแคลอรี่ที่บริโภค อ้างอิง ‘การบันทึกอาหารที่รับประทาน’ เพื่อดูรายละเอียด

•	 แอพเพิ่มเติม: ค้นหาและดาวน์โหลดแอพที่สามารถซิงค์กับ S Health

มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชั่น S Health หรือแอพที่ดาวน์โหลดมาผ่าน แอพเพิ่มเติม เพื่อเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติม 
สัมผัส  บนหน้าจอที่คุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และสัมผัส วิธีใช้
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การนับจ�านวนก้าว
เครื่องจะนับจ�านวนก้าวของคุณและวัดระยะทางที่เดิน และเครื่องยังวัดจ�านวนแคลอรี่ที่คุณเผาผลาญโดยใช้เซนเซอร์อีกด้วย

1 สัมผัส  → การนับก้าว

2 สัมผัส เริ่ม และเริ่มเดิน

เครื่องจะวัดจ�านวนก้าวของคุณ ระยะทางที่เดิน และแคลอรี่ที่เผาผลาญ และแสดงผลแบบทันที

เริ่มการวัด

เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม

ดูและจัดการการเชื่อมตออุปกรณเสริม

ดูบันทึกจํานวนกาวรายวันของคุณ

จํานวนกาวเปาหมาย

ดูกราฟการนับจํานวนกาวของคุณ

ระยะทางที่คุณเดิน

เลือ่นไปยังวันท่ีท่ีกาํหนดในบนัทกึการนับจาํ
นวนกาว

แคลอรี่ที่คุณเผาผลาญ

การนับจํานวนกาว

ตรวจดูอันดับของคุณในชุมชน

3 เพื่อหยุดการวัดค่า สัมผัส พัก → ตกลง

การวัดค่าจะถูกบันทึก
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สัมผัส  และใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้:

•	 เป้าหมายจ�านวนก้าวรายวัน: เปลี่ยนจ�านวนก้าวเป้าหมาย

•	 รีเซ็ทข้อมูลประจ�าวัน: รีเซ็ทการนับจ�านวนก้าวรายวัน

•	 แชร์ผ่าน: ส่งหน้าปัจจุบันให้ผู้อื่น

•	 การตั้งค่า: ก�าหนดค่าส�าหรับ S Health

•	 วิธีใช้: เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน S Health

•	 คุณอาจพบการหน่วงเวลาสั้นๆ ขณะที่ตัวนับการก้าวเดิน เฝ้าติดตามการก้าวเดินของคุณและแสดงจ�านวนก้าว

•	 ถ้าคุณใช้งานตัวนับการก้าวเดิน ขณะเดินทางในรถยนต์หรือรถไฟ การสั่นสะเทือนอาจส่งผลต่อการนับจ�านวน
ก้าวของคุณ

การดูกราฟการนับจ�านวนก้าวของคุณ

ดูแคลอรี่ที่คุณเผาผลาญในช่วงเวลาในกราฟ สัมผัส 

กลับสูหนาจอกอนหนา

ดูและจัดการการเชื่อมตออุปกรณเสริม

ดูกราฟบันทึกขอมูลรายชั่วโมง รายวัน 
หรือรายเดือน

ดูกราฟการนับจํานวนกาวของคุณ

เขาถึงหนาจอเมนู S Health

จํานวนกาวรวม

ดูบันทึกจํานวนกาวรายวันของคุณ

การรีเซ็ทบันทึกการนับจ�านวนก้าวรายวัน

เครื่องจะนับรวมบันทึกการนับจ�านวนก้าวรายวัน

เพื่อรีเซ็ทการนับจ�านวนก้าวรายวัน สัมผัส  → รีเซ็ทข้อมูลประจ�าวัน → ตกลง
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การใช้งานExercisemate
ตั้งเป้าหมายการออกก�าลังกายเพื่อวางแผนการออกก�าลังกายของคุณ ตรวจดูและจัดการปริมาณการออกก�าลังกายและ
แคลอรี่ที่เผาผลาญของคุณ โดยอ้างอิงจากก�าหนดเวลาการออกก�าลังกาย คุณสามารถดูข้อมูลการออกก�าลังกายและแคลอรี่
ที่เผาผลาญของคุณในรูปแบบกราฟ และแชร์ข้อมูลกับผู้อื่นได้

การใช้งานการไปฝึกซ้อม

1 สัมผัส  → การออกก�าลังกาย

2 ตั้งค่าชนิดการออกก�าลังกาย เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงแนะน�า เลือกเสียงพื้นหลัง จากนั้นสัมผัส เริ่ม

เครื่องจะบันทึกเวลาการออกก�าลังกายและแสดงความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมายการออกก�าลังกาย

3 เริ่มออกก�าลังกายและใช้คุณสมบัติต่างๆ บนหน้าจอ

สัมผัส  เพื่อล็อกหน้าจอและแสดงข้อมูลการออกก�าลังกายเท่านั้น เพื่อปลดล็อกหน้าจอ สัมผัสค้างไว้ที่ 

ถายรูปสถานที่ออกกําลังกาย ดูแผนที่สถานที่ที่คุณเคยไปออกกําลังกาย

ควบคุมการเปดเลนเพลง

ชนิดการออกกําลังกาย ดูและจัดการการเชื่อมตออุปกรณเสริม

ขอมลูทีแ่สดงระหวางการออกกาํลงักายเชน 
ความเร็ว เวลา ฯลฯ สัมผัสเพื่อดูเพิ่มเติม

เปดใชงานหรือปดใชงานเสียงแนะนํา
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4 เพื่อสิ้นสุดการใช้งานเพื่อนร่วมออกก�าลังกาย สัมผัส พัก → หยุด

ข้อมูลการออกก�าลังกาย ระยะทาง และรูปภาพที่คุณถ่ายจะแสดงบนหน้าจอ

5 ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม และสัมผัส เรียบร้อย

เครื่องจะบันทึกข้อมูลการออกก�าลังกาย

สัมผัส  และใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้:

•	 เป้าหมายแคลอรี่รายวัน: เปลี่ยนปริมาณการเผาผลาญแคลอรี่ที่คุณวางแผนไว้ในแต่ละวัน

•	 รีเซ็ทข้อมูลประจ�าวัน: รีเซ็ทข้อมูลการออกก�าลังกายประจ�าวัน

•	 การตั้งค่า: ก�าหนดค่าส�าหรับ S Health

•	 วิธีใช้: เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน S Health

การดูบันทึกแคลอรี่ที่เผาผลาญ

เปรียบเทียบบันทึกแคลอรี่ที่เผาผลาญในช่วงเวลาหนึ่งโดยดูเป็นกราฟ สัมผัส 

กลับสูหนาจอกอนหนา

ดูและจัดการการเชื่อมตออุปกรณเสริม

ดูกราฟบันทึกขอมูลรายชั่วโมง รายวัน 
หรือรายเดือน

ดูกราฟแคลอรี่ที่เผาผลาญของคุณ

เขาถึงหนาจอเมนู S Health

แคลอรี่ที่เผาผลาญรวม

ดูบันทึกการออกกําลังกายรายวันของคุณ
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การใส่ข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์เสริม

น�าเข้าข้อมูลการออกก�าลังกายจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

สัมผัส  → ค้นหา จากนั้นเลือกเครื่องจากรายชื่อเครื่องที่ตรวจพบ ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์
เข้ากับเครื่องของคุณ

การบันทึกอาหารที่รับประทาน
บันทึกการรับประทานอาหารรายวันและจัดการการบริโภคแคลอรี่ของคุณ

1 สัมผัส  → อาหาร

2 สัมผัส  ถัดจากมื้ออาหาร

3 ใส่ข้อมูลเวลารับประทานอาหาร และสัมผัส เรียบร้อย

•	 เพื่อค้นหาอาหาร สัมผัส ค้นหา จากนั้นเลือกจากผลการค้นหา

•	 เพื่อเลือกจากรายการอาหารที่จัดเรียงเป็นหมวดหมู่ สัมผัส หมวดหมู่

•	 เพื่อเลือกอาหารที่รับประทานบ่อย สัมผัส ที่ใช้บ่อย

•	 เพื่อเลือกจากรายการอาหารส่วนตัว สัมผัส อาหารของฉัน
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4 ใส่ข้อมูลอาหารเพิ่มเติม และสัมผัส บันทึก

ข้อมูลอาหารจะถูกบันทึกเป็นการบริโภคแคลอรี่ส�าหรับมื้ออาหารนั้น

ดูบันทึกการรับแคลอรี่รายวัน

ดูหรือแกไขขอมูลเวลารับประทานอาหาร

ดูกราฟปริมาณแคลอรี่ที่คุณบริโภค

เลื่อนไปยังวันที่ที่กําหนดเพื่อดูบันทึกการ
รับแคลอรี่

เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม

แคลอรี่ที่ไดรับรวม

เพิ่มขอมูลมื้ออาหาร

เปาหมายแคลอรี่

เลือกจากรายการอาหารสวนตัว

ถายรปูอาหารเพือ่เพิม่ไปยงัขอมลูมือ้อาหาร

สัมผัส  และใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้:

•	 เป้าหมายแคลอรี่รายวัน: เปลี่ยนเป้าหมายปริมาณแคลอรี่ที่บริโภคประจ�าวันของคุณ

•	 อาหารของฉัน: ใส่รายการอาหารที่รับประทานบ่อย

•	 รีเซ็ทข้อมูลประจ�าวัน: รีเซ็ทข้อมูลแคลอรี่ที่บริโภคประจ�าวัน

•	 แชร์ผ่าน: ส่งหน้าปัจจุบันให้ผู้อื่น

•	 การตั้งค่า: ก�าหนดค่าส�าหรับ S Health

•	 วิธีใช้: เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน S Health

ใช้ข้อมูลแคลอรี่ใน อาหาร ส�าหรับอ้างอิงส่วนตัวเท่านั้น ข้อมูลที่ให้นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง และข้อมูลอาหารบาง
อย่างอาจแตกต่างจากระดับแคลอรี่จริง
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การดูกราฟปริมาณแคลอรี่ที่คุณบริโภค

เปรียบเทียบบันทึกแคลอรี่ที่บริโภคในช่วงเวลาหนึ่งโดยดูเป็นกราฟ สัมผัส 

กลับสูหนาจอกอนหนา

ดูบันทึกการรับแคลอรี่รายวัน

ดูกราฟบันทึกขอมูลรายชั่วโมง รายวัน 
หรือรายเดือน

ดูกราฟปริมาณแคลอรี่ที่คุณบริโภค

เขาถึงหนาจอเมนู S Health

แคลอรี่ที่ไดรับรวม

การใส่ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่รับประทานบ่อย

บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่คุณรับประทานเป็นประจ�า คุณสามารถปรับปรุงข้อมูลปริมาณแคลอรี่ที่บริโภคของคุณได้โดย
การเพิ่มข้อมูลอาหารที่บันทึกไว้แทนการใส่ข้อมูลแต่ละครั้งที่คุณรับประทาน

1 สัมผัส  → อาหารของฉัน

2 สัมผัส เพิ่มรายการอาหาร ใส่ชื่ออาหารและข้อมูลแคลอรี่ จากนั้นสัมผัส บันทึก ข้อมูลอาหารจะถูกเพิ่มไปยังรายการ
อาหารส่วนตัว

3 เพื่อบันทึกข้อมูลอาหารจากรายการอาหารที่รับประทานบ่อย สัมผัส อาหารของฉัน เลือกอาหารที่เพิ่มไว้ จากนั้นสัมผัส 
เรียบร้อย

4 สัมผัส บันทึก
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การใช้งานเมนูเพิ่มเติม
คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอพต่างๆ ที่เข้ากันได้กับแอพนี้

1 สัมผัส  → แอพเพิ่มเติม

2 สัมผัส เพิ่มเติม และเลือกแอพ

3 ปฏิบัติตามค�าแนะน�าบนหน้าจอและติดตั้งแอพ

การก�าหนดค่าการตั้งค่าส�าหรับSHealth
สัมผัส  → การตั้งค่า จากนั้นเลือกหนึ่งในทางเลือกต่อไปนี้:

•	 โปรไฟล์: ใส่สถิติทางร่างกายของคุณ

•	 แอคเคาท์: ลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงของคุณเพื่อจัดการข้อมูล S Health ออนไลน์

•	 รหัสผ่าน: ตั้งค่า PIN เพื่อล็อกหรือปลดล็อก S Health

•	 การตั้งค่าหน่วย: ตั้งค่าทางเลือกหน่วย

•	 การแจ้งเตือน: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเหตุการณ์และความส�าเร็จใหม่

•	 อุปกรณ์เสริมส่วนตัว: ดูและจัดการการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

•	 อุปกรณ์เสริมที่ท�างานร่วมกันได้: ดูอุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้กับเครื่อง หรือจัดการอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อ

•	 ตั้งค่าข้อมูลใหม่: ตั้งค่าข้อมูล S Health ใหม่

•	 เช็กการอัพเดท: ตรวจสอบ S Health เวอร์ชั่นปัจจุบัน

•	 ข้อตกลงและเงื่อนไข: ดูข้อ ตกลง และ เงื่อนไข รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวและนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล

•	 เกี่ยวกับSHealth: ดูข้อมูลเกี่ยวกับ S Health
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•	 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย S Health จะถูกบันทึกไว้ในเครื่องเพื่อจุดประสงค์ในการวินิจฉัยส่วนตัวเท่านั้น ซัมซุง
ไม่ได้รับ จัดเก็บ หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (แต่ถ้าหากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงจาก S Health ข้อมูลอาจ
ถูกบันทึกในเซิร์ฟเวอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการส�ารองข้อมูล) ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้จนกระทั่งส�าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้น คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย S Health ได้โดยใช้ทาง
เลือกรีเซ็ทข้อมูลในเมนูการตั้งค่า หรือโดยการถอนการติดตั้งแอพ การรีเซ็ทข้อมูลจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บ
ในแอพ เพื่อลบข้อมูลใดๆ ที่คุณแชร์กับเครือข่ายสังคมหรือถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์บันทึก คุณจะต้องลบข้อมูลเหล่านั้น
แยกต่างหาก

•	 S Health สามารถส�ารองข้อมูลสุขภาพของคุณไปยังบัญชีซัมซุง ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงของคุณ ข้อมูลที่ใส่ไว้ใน 
S Health จะถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์บัญชีซัมซุง

ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจะได้รับการเก็บรักษาไว้จนกระทั่งส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้น วิธี
การที่ใช้ลบข้อมูลส่วนบุคคลจะระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง

•	 คุณมีความรับผิดชอบทุกประการส�าหรับการใช้งานข้อมูลที่แชร์ในเครือข่ายสังคมหรือส่งต่อให้ผู้อื่นโดยไม่เหมาะสม 
ปฏิบัติตามข้อควรระวังเมื่อแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่น

•	 เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่หน้าจอหลักของ S Health สัมผัส  → การตั้งค่า → รหัส
ผ่าน จากนั้นจึงตั้งรหัสผ่าน

•	 ถ้าเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ตรวจวัด ให้ตรวจสอบความถูกต้องของโพรโทคอลการสื่อสาร เพื่อยืนยันว่าจะมีการ
ด�าเนินการอย่างถูกต้อง ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อไร้สาย เช่น บลูทูธ หรือ ANT+ เครื่องอาจถูกรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากอุปกรณ์อื่น หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องใกล้กับอุปกรณ์อื่นที่ส่งคลื่นวิทยุ

•	 เนื้อหาที่ใช้ในของแอพ S Health อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับรุ่นของซอฟต์แวร์แอพ บริการที่ให้โดยแอพอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสนับสนุนโดยไม่แจ้งให้ทราบ
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S Voice

เกี่ยวกับSVoice

ใช้แอพนี้เพื่อสั่งงานเครื่องด้วยเสียง เพื่อด�าเนินการคุณสมบัติต่างๆ

สัมผัส S Voice ที่หน้าจอแอพ หรืออาจใช้วิธีกดปุ่มหน้าหลักสองครั้ง คุณสามารถปิดการเข้าถึงได้โดยการกดปุ่มหน้าหลัก 
สัมผัส  → Settings และยกเลิกการเลือก Openviathehomekey

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่าภาษา

สัมผัส  → Settings → Language จากนั้นเลือกภาษา

•	 ภาษาที่เลือกจะถูกน�าไปใช้กับ S Voice เท่านั้น ไม่น�าไปใช้กับภาษาที่แสดงผลของเครื่อง

•	 คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา

การใช้งานSVoice

เมื่อคุณเริ่มต้น S Voice เครื่องจะเริ่มการรู้จ�าเสียง และไอคอนไมโครโฟนจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

พูดค�าสั่งเสียง

ถ้าคุณพูดค�าสั่งและเครื่องรับรู้ค�าสั่งนั้น ไอคอนไมโครโฟนที่ด้านล่างของหน้าจอจะกระพริบเป็นสีเขียว จากนั้นเครื่องจะ
ปฏิบัติตามค�าสั่ง
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เคล็ดลับส�าหรับการรู้จ�าเสียงที่ดีขึ้น:

•	 พูดให้ชัดเจน

•	 พูดในสถานที่ที่เงียบ

•	 อย่าใช้ภาษาไม่สุภาพและค�าสแลง

•	 หลีกเลี่ยงการพูดด้วยส�าเนียงเฉพาะถิ่น

เครื่องอาจไม่สามารถรู้จ�าค�าสั่งของคุณหรืออาจกระท�าค�าสั่งที่ไม่ต้องการ ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมหรือวิธีการพูดของคุณ

การเรียกSVoiceในโหมดพร้อมรอใช้งาน

ถ้าไม่ใช้งาน S Voice เป็นระยะเวลาหนึ่ง โปรแกรมจะสลับเป็นโหมดพร้อมรอใช้งาน

สัมผัสไอคอนไมโครโฟน หรือพูด “ไฮ กาแล็กซี่” กับเครื่องเพื่อให้การรู้จ�าเสียงท�างานต่อ

การเปลี่ยนค�าสั่งปลุก

คุณสามารถเปลี่ยนค�าสั่งปลุกเป็นค�าอื่นนอกจาก “ไฮ กาแล็กซี่” ค�าสั่งปลุกใช้เพื่อเริ่มต้น S Voice เมื่อเครื่องอยู่ในโหมด
พร้อมรอใช้งาน

เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ สัมผัส  → Settings → Voicewake-up → Setwake-upcommand

การปิดใช้งานการตอบสนองด้วยเสียงพูด

สัมผัส  → Disablevoiceprompt เครื่องจะหยุดการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อคุณพูดค�าสั่ง

การแก้ไขค�าสั่งเสียงที่ไม่ต้องการ

คุณสามารถแก้ไขค�าสั่งเสียงถ้าหากเครื่องไม่รับรู้ค�าสั่งนั้น

เพื่อแก้ไขค�าสั่งเสียง สัมผัสที่กล่องค�าพูดล่าสุดที่มีค�าพูดที่คุณพูด และแก้ไขข้อความด้วยแป้นพิมพ์
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บันทึกเสียง

เกี่ยวกับการบันทึกเสียง

ใช้งานแอพนี้เพื่อบันทึกหรือเปิดเล่นเสียงบันทึก

สัมผัส บันทึกเสียง ที่หน้าจอแอพ

การบันทึกเสียงบันทึก

สัมผัส  เพื่อเริ่มการบันทึก พูดใส่ไมโครโฟนที่ใต้เครื่อง สัมผัส  เพื่อพักการบันทึก สัมผัส  เพื่อสิ้นสุดการบันทึก

เมื่อต้องการยกเลิกการบันทึก สัมผัส 

ขณะที่ก�าลังบันทึกสมุดบันทึกเสียง สัมผัส  เพื่อแทรกบุ๊กมาร์ก

แสดงรายการเสียงบันทึก เปลี่ยนโหมดการบันทึก

เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม

เริ่มตนการบันทึก

บันทึกเวลาที่ใชไป

เพื่อตั้งค่าให้เครื่องก�าจัดเสียงรบกวนพื้นหลัง สัมผัส  → การตั้งค่า → ลดนอยส์
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บันทึกไฟล์ด้วยแท็กบริบท

เพิ่มแท็กบริบทเช่นต�าแหน่งที่ตั้งและวันที่ไปยังชื่อไฟล์เมื่อบันทึกสมุดบันทึกเสียง

สัมผัส  → การตั้งค่า และท�าเครื่องหมายที่ ชื่อไฟล์บอกต�าแหน่ง เครื่องจะเพิ่มวันที่บันทึกเสียงไปยังชื่อไฟล์ เพื่อเพิ่ม
ต�าแหน่งที่ตั้งที่บันทึกสมุดบันทึกเสียง สัมผัส  → การตั้งค่า จากนั้นท�าเครื่องหมายที่ แท็กสถานที่

การเปิดเล่นเสียงบันทึก

สัมผัส  และเลือกเสียงบันทึกเพื่อจะเล่น

•	  : ตัดแต่งสมุดบันทึกเสียง

•	  : ตั้งค่าให้ใช้ส่วนหนึ่งของบันทึกเสียงในการเปิดเล่นวนซ�้า

•	  : ปรับความเร็วการเล่น

•	  : ข้ามส่วนที่เงียบในสมุดบันทึกเสียง

•	  : แทรกบุ๊กมาร์คในสมุดบันทึกเสียง

•	  /  : พักหรือเล่นต่อ

•	  /  : ข้ามไปยังสมุดบันทึกเสียงก่อนหน้าหรือถัดไป

การใช้งานรายชื่อบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถท�าเครื่องหมายจุดที่ก�าหนดในสมุดบันทึกเสียงได้โดยใช้บุ๊กมาร์ก บุ๊กมาร์กแต่ละรายการจะมีไอคอนบุ๊กมาร์กก�า
กับไว้ในสมุดบันทึกเสียง

เพื่อดูรายละเอียดบุ๊กมาร์กขณะที่เปิดเล่นสมุดบันทึกเสียง สัมผัส  → บุ๊คมาร์ค เลือกบุ๊กมาร์กจากรายการบุ๊กมาร์ก เพื่อ
เปิดเล่นสมุดบันทึกเสียงจากต�าแหน่งนั้น

การจัดการเสียงบันทึก

ในรายการเสียงบันทึก สัมผัส  และเลือกรายการต่อไปนี้:

•	 เลือก: เลือกบันทึกเสียงเพื่อแชร์หรือลบ

•	 ลบ: เลือกเสียงบันทึกที่จะลบ

•	 เรียงตาม: จัดเรียงสมุดบันทึกเสียงตามวันที่ ชื่อ หรือหมวดหมู่

•	 กรองตามหมวดหมู่: ดูบันทึกที่กรองตามการจัดประเภท

•	 แก้ไขหมวดหมู่: เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่

•	 การตั้งค่า: เปลี่ยนการตั้งค่าการบันทึกเสียง
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การเปลี่ยนชื่อเสียงบันทึก

ในรายชื่อสมุดบันทึกเสียง สัมผัสค้างไว้ที่สมุดบันทึกเสียง สัมผัส  → เปลี่ยนชื่อ จากนั้นใส่ชื่อสมุดบันทึกเสียง และ
สัมผัส ตกลง

การจัดการหมวดหมู่

ในรายชื่อสมุดบันทึกเสียง สัมผัส  → แก้ไขหมวดหมู่ →  ใส่ชื่อหมวดหมู่ เลือกสี จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

เพื่อเปลี่ยนหรือก�าหนดหมวดหมู่สมุดบันทึกเสียง สัมผัสค้างไว้ที่สมุดบันทึกเสียง จากนั้นสัมผัส  → เปลี่ยนหมวดหมู่ 
จากนั้นเลือกหมวดหมู่

เพื่อกรองสมุดบันทึกเสียงตามหมวดหมู่ สัมผัส  → กรองตามหมวดหมู่ จากนั้นเลือกหมวดหมู่

ค้นหาด้วยเสียง
ใช้งานแอพนี้เพื่อค้นหาหน้าเว็บโดยการพูด

สัมผัส ค้นหาด้วยเสียง ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

พูดค�าหรือวลีส�าคัญเมื่อมี พูดเลย ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
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โหมดรถยนต์

เกี่ยวกับโหมดรถยนต์

ใช้โหมดนี้เพื่อควบคุมเครื่องขณะที่คุณขับรถ คุณสามารถฟังข้อความและเพลงได้โดยใช้ค�าสั่งเสียง และไม่ต้องสัมผัสกับ
เครื่อง

เปิดแผงการแจ้งเตือนหรือแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส โหมดรถยนต์

สั่งการเครื่องด้วยมือขณะที่ขับรถโดยไม่ต้องมองที่หน้าจอ

•	 แผนที่การน�าทาง ต�าแหน่งปัจจุบันของคุณ และข้อมูลการน�าทางอื่นๆ อาจแตกต่างจากข้อมูลต�าแหน่งจริง 
คุณควรระมัดระวังกับสภาพถนน การจราจร และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการขับรถของคุณ ปฏิบัติ
ตามการเตือนและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยขณะขับรถ

•	 คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัติการน�าทาง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ให้
บริการของคุณ

•	 แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

•	 แอพนี้อาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา

ก่อนการใช้งานแอพนี้

•	 ตรวจสอบว่ารถที่คุณเชื่อมต่อเครื่องนั้นรองรับคุณสมบัติบลูทูธ

•	 ตรวจสอบว่าคุณสมบัติบลูทูธของเครื่องและรถยนต์ของคุณเปิดใช้งานเมื่อคุณลงทะเบียนรถยนต์เข้ากับเครื่อง
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การเริ่มต้นโหมดรถยนต์

เมื่อเมื่อเรียกใช้แอพนี้เป็นครั้งแรก ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพื่อด�าเนินการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น

1 เปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส โหมดรถยนต์

2 อ่านค�าแนะน�าบนหน้าจอและสัมผัส OpenSVoice ข้อมูลบนหน้าจอไม่ปรากฏหลังจากคุณใช้งานแอพรู้จ�าเสียงพูด

3 เมื่อหน้าจอโหมดรถยนต์ปรากฏขึ้น สัมผัส Next

4 อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นสัมผัส Next

5 อ่านเนื้อหาค�าเตือน และสัมผัส Next

6 สัมผัส ใช่ เพื่อเชื่อมต่อเครื่องของคุณและรถยนต์เข้าด้วยกันผ่านบลูทูธ

เมื่อเครื่องไม่สามารถค้นพบรถยนต์ ที่เครื่อง ให้สัมผัส Searchfrommobiledevice และลงทะเบียนรถยนต์ด้วยตนเอง

7 เมื่อคุณลงทะเบียนเสร็จแล้ว สัมผัส Next

8 อ่านค�าแนะน�าบนหน้าจอ และสัมผัส Start

เมื่อคุณตั้งค่าเสร็จแล้ว หน้าจอหลักของโหมดรถยนต์จะปรากฏขึ้น
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การลงทะเบียนรถยนต์

เมื่อคุณลงทะเบียนรถยนต์เข้ากับเครื่อง คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องเปิดใช้งานโหมดรถยนต์โดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องและ
รถยนต์เชื่อมต่อกันแล้ว ฟังเสียงตอบกลับจากล�าโพงของรถยนต์และอื่นๆ

1 สัมผัส  → Settings → RegisterCar → Addcar

2 ตอบรับการร้องขอการพิสูจน์ตัวจริงบลูทูธ และสัมผัส ใช่ เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ

3 ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องกับรถยนต์เข้าด้วยกัน

ถ้ารถยนต์ไม่ตรวจพบเครื่องของคุณ สัมผัส Searchfrommobiledevice เพื่อค้นหารถยนต์จากเครื่องของคุณ

•	 ก่อนการลงทะเบียนรถยนต์ของคุณ ให้สตาร์ทรถยนต์และเปิดวิทยุ

•	 ขณะที่คุณก�าลังลงทะเบียนรถยนต์เข้ากับเครื่อง ให้วางเครื่องไว้ใกล้กับรถยนต์

การเปิดใช้งานโหมดรถยนต์โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องเปิดใช้งานโหมดรถยนต์ เมื่อเครื่องและรถยนต์เชื่อมต่อกันผ่านบลูทูธ

เมื่อคุณลงทะเบียนรถยนต์เสร็จแล้ว สัมผัส  → Settings → RegisterCar → AutoOpenviaBlutooth

การเพิ่มทางลัดไปยังสถานที่ที่ไปบ่อย

บันทึกทางลัดไปยังสถานที่ที่ไปบ่อยเพื่อค้นหาเส้นทางโดยสะดวก

1 สัมผัส  → Settings → RegisteredPlaces

2 สัมผัส Home, Work หรือ Car

3 สัมผัส เลือกวิธี เลือกวิธีการตรวจหาสถานที่ เช่น แผนที่ Wi-Fi หรือ บลูทูธ จากนั้นสัมผัส ตกลง

4 สัมผัส เรียบร้อย

เพื่อเพิ่มสถานที่ใหม่ สัมผัส  ใส่ชื่อสถานที่ ตั้งค่าวิธีการตรวจหาต�าแหน่งที่ตั้ง สัมผัส เรียบร้อย
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การใช้งานเมนูโหมดรถยนต์

เปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส โหมดรถยนต์

เมื่อหน้าจอหลักของโหมดรถยนต์ปรากฏขึ้น พูด “ไฮ กาแล็กซี่” และพูดค�าสั่งเสียง หรือสัมผัส “HiGalaxy” บนหน้าจอ และ
เลือกเมนู

ถ้าโหมดรถยนต์ก�าลังท�างานเป็นพื้นหลัง คุณสามารถใช้ค�าสั่งเสียงเพื่อปลุกโหมดรถยนต์ได้ คุณสมบัตินี้ไม่มีให้
ใช้งานถ้าเครื่องถูกตั้งค่าให้เริ่มต้น Google โดยการพูด “โอเค กูเกิ้ล” เพื่อปิดใช้งานค�าสั่งปลุกด้วยเสียง ที่หน้าจอ
แอพ สัมผัส Google →  → การตั้งค่า → เสียง จากนั้นท�าเครื่องหมายเลือก การตรวจหาค�าที่นิยม

เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม

ฟงเพลงโทรออกหรอืตอบรบัการโทร

คนหาสถานที่ 
แชรสถานที่ของคุณ ฯลฯ

เขียนและสงขอความ

เปดใชงานคุณสมบัติคําสั่ง
เสียง

สัมผัส  เพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

•	 Examplecommands: ดูตัวอย่างค�าสั่งเสียงพูด

•	 Settings: เปลี่ยนการตั้งค่าโหมดรถยนต์

•	 Help: เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานโหมดรถยนต์

การโทรและการตอบรับการโทร

เปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส โหมดรถยนต์

การโทรออกโดยใช้ค�าสั่งเสียง

ในหน้าจอหลักของโหมดรถยนต์ พูด “ไฮ กาแล็กซี่” หรือสัมผัส “HiGalaxy” พูดค�าสั่งเสียงรวมทั้งชื่อในรายชื่อผู้ติดต่อ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของค�าสั่งเสียงพูด:

"โทรหามือถือของชาลี"
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การโทรโดยการสัมผัสเมนู

ที่หน้าจอหลักของโหมดรถยนต์ สัมผัส Phone พูดค�าสั่งเสียงรวมทั้งชื่อในรายชื่อผู้ติดต่อ หรือเลือกผู้ติดต่อจากรายชื่อที่
แนะน�าที่ด้านล่างของหน้าจอ

เพื่อค้นหารายชื่อ สัมผัส  และพูดชื่อผู้ติดต่อ

การส่งข้อความ

เปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส โหมดรถยนต์

การส่งข้อความโดยใช้ค�าสั่งเสียง

ในหน้าจอหลักของโหมดรถยนต์ พูด “ไฮ กาแล็กซี่” หรือสัมผัส “HiGalaxy” พูดเสียงพูดรวมทั้งชื่อของผู้ติดต่อ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของค�าสั่งเสียงพูด:

"ส่งข้อความถามแคทีว่าว่างไปทานอาหารเย็นคืนนี้ไหม"

การส่งข้อความโดยใส่ข้อความ

1 ที่หน้าจอหลักของโหมดรถยนต์ สัมผัส Messages

2 พูดชื่อผู้ติดต่อหรือเลือกผู้ติดต่อจากรายชื่อที่แนะน�าที่ด้านล่างของหน้าจอ

3 สัมผัส  และป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์ หรือพูดข้อความที่จะป้อน

4 สัมผัส Send เพื่อส่งข้อความ

เพื่อค้นหารายชื่อ สัมผัส  และพูดชื่อผู้ติดต่อ
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การใช้งานคุณสมบัติการน�าทาง

เปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส โหมดรถยนต์

การน�าทางไปยังจุดหมายที่ก�าหนดไว้

เครื่องจะน�าทางคุณไปยังจุดหมายปลายทางที่ก�าหนดไว้ ก่อนใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้บันทึกทางลัดไปยังสถานที่ที่ไปบ่อยเพื่อ
ค้นหาเส้นทางโดยสะดวก อ้างอิง ‘การเพิ่มทางลัดไปยังสถานที่ที่ไปบ่อย’ เพื่อดูรายละเอียด

พูด “รูท” จากนั้นพูดจุดหมายปลายทางที่ก�าหนดไว้ เช่น Home Work หรือ MyPlace นอกจากนั้น สัมผัส Navigation 
และเลือกจุดหมายปลายทางที่ก�าหนดไว้

การน�าทางไปยังจุดหมายปลายทาง

เลือกต�าแหน่งที่ตั้งอย่างแม่นย�าโดยใช้นิ้วมือสัมผัสค้างไว้บนแผนที่ หรือใช้ค�าสั่งเสียงเพื่อน�าทางไปยังจุดหมายปลายทาง

1 พูด “รูท” หรือสัมผัส Navigation

2 พูดค�าส�าคัญหรือที่อยู่ของสถานที่ หรือสัมผัส Map และใส่ค�าส�าคัญหรือที่อยู่ของสถานที่

3 พูดค�าสั่งเสียงรวมทั้งชื่อสถานที่ หรือสัมผัสช่องค้นหา ใส่ที่อยู่ จากนั้นสัมผัส  เพื่อค้นหาสถานที่ด้วยตนเอง

การฟังเพลง

เปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส โหมดรถยนต์

การเปิดเล่นเพลงโดยใช้ค�าสั่งเสียง

1 ในหน้าจอหลักของโหมดรถยนต์ พูด “ไฮ กาแล็กซี่” หรือสัมผัส “HiGalaxy”

2 พูดค�าสั่งเสียงรวมทั้งค�าส�าคัญของเพลง

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของค�าสั่งเสียงพูด:

“เพลย์ มิวสิก”

3 เมื่อหน้าจอเครื่องเล่นเพลงปรากฏขึ้น พูดค�าสั่งเสียงเพื่อควบคุมการเปิดเล่น
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เล่นเพลงโดยการสัมผัสหน้าจอ

1 ที่หน้าจอหลักของโหมดรถยนต์ สัมผัส Music

2 พูดค�าสั่งเสียง

3 ควบคุมการเปิดเล่นโดยการสัมผัสปุ่ม

เพื่อค้นหาเพลง สัมผัส  และพูดค�าส�าคัญของเพลง

การก�าหนดค่า

เปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส โหมดรถยนต์

สัมผัส  → Settings จากนั้นเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้:

•	 Language: เลือกภาษาส�าหรับคุณสมบัติแปลงข้อความเป็นเสียงพูด

•	 RegisterCar:

	– AutoOpenviaBlutooth: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดใช้งานโหมดรถยนต์เมื่อเครื่องและรถยนต์เชื่อมต่อกันผ่านบลูทูธ

	– Addcar: ลงทะเบียนรถยนต์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องผ่านบลูทูธ

•	 Rejectmessage: ตั้งค่าให้เครื่องส่งข้อความขณะที่ปฏิเสธสายโทรเข้า คุณสามารถสร้างหรือแก้ไขข้อความปฏิเสธการ
รับสายได้

•	 Editsuggestedcontacts:

	– Autorecommend: ตั้งค่าให้เครื่องแนะน�ารายชื่อจากรายชื่อผู้ติดต่อ

	– Setfavorites: เพิ่มรายชื่อในรายชื่อที่ชอบ สัมผัส Addcontact เพื่อเพิ่มรายชื่อที่ชอบ

•	 RegisteredPlaces: ก�าหนดสถานที่เฉพาะใดๆ เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติ GPS, Wi-Fi หรือบลูทูธเพื่อค้นหาต�าแหน่ง
ปัจจุบันของคุณ

•	 TermsofService: ดูข้อตกลงการใช้งานโหมดรถยนต์



132

มัลติมีเดีย

เพลง

การเล่นเพลง

สัมผัส เพลง ที่หน้าจอแอพ

เลือกประเภทเพลง จากนั้นเลือกเพลงที่จะเล่น

เพิ่มเพลงไปยังรายการเพลง

ขามไปยังเพลงถัดไป 
สัมผัสคางไวเพื่อเดินหนาอยางเร็ว

พักและเลนตอ

เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม

เปลี่ยนโหมดเลนซํ้า

ขามไปยังเพลงกอนหนา 
สัมผัสคางไวเพื่อถอยหลังอยางเร็ว

เปดการสุม

เปดรายการเพลง

คนหาเครื่องอื่นเพื่อเปดเลนไฟล

ตั้งคาไฟลนี้ใหเปนแทร็กที่ชื่นชอบของคุณ

ปรับระดับเสียง
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เพื่อฟังเพลงด้วยระดับเสียงเท่ากัน สัมผัส  → การตั้งค่า → ระดับเสียงอัตโนมัติ

เมื่อ ระดับเสียงอัตโนมัติ ถูกเปิดใช้งาน อาจท�าให้ระดับเสียงดังกว่าระดับเสียงของเครื่องได้ โปรดใช้ความ
ระมัดระวังในการไม่สัมผัสกับเสียงดังเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

ระดับเสียงอัตโนมัติ อาจไม่ท�างานกับบางไฟล์

เพื่อตั้งค่าเสียงแบบส่วนตัวขณะที่ฟังเพลงผ่านทางเฮดเซ็ท สัมผัส  → การตั้งค่า → AdaptSound → เปิด เมื่อคุณ
ปรับระดับเสียงขึ้นเป็นระดับ 14 หรือสูงกว่า ตัวเลือกปรับเปลี่ยนเสียงจะไม่น�าไปใช้งานกับการเล่นเพลง ถ้าคุณปรับระดับ
เสียงลงมาเป็นระดับ 13 หรือต�่ากว่า ตัวเลือกนี้จะน�าไปใช้งานอีกครั้ง

การตั้งค่าเพลงเป็นเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน

เพื่อใช้เพลงที่ก�าลังเปิดเล่นในปัจจุบันเป็นเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน สัมผัส  → ตั้งเป็น → จากจุดเริ่มต้น หรือ ข้อ
แนะน�าอัตโนมัติ จากนั้นเลือกทางเลือกที่ต้องการ

การสร้างรายการเพลง

สร้างรายการเพลงที่เลือกเอง

สัมผัส รายการเพลง จากนั้นสัมผัส  → สร้างรายการเพลง ใส่ชื่อและสัมผัส ตกลง สัมผัส  เลือกเพลงที่จะเพิ่ม จาก
นั้นสัมผัส เรียบร้อย

เมื่อต้องการเพิ่มเพลงที่ก�าลังเปิดเล่นลงในรายการเพลง สัมผัส  และเลือกรายการเพลง

การเปิดเล่นเพลงตามอารมณ์

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเปิดเล่นเพลงให้เหมาะกับอารมณ์ของคุณ

คุณสมบัตินี้สามารถเปิดใช้งานได้เมื่อคุณมีไฟล์มากกว่า 25 ไฟล์บันทึกอยู่ในเครื่องของคุณ

สัมผัส มิวสิคสแค... เพลงทั้งหมดจะถูกจัดหมวดหมู่ตามอารมณ์ สัมผัสช่องอารมณ์หรือลากช่องหลายช่องเพื่อฟังเพลงใน
ช่องนั้น
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เล่นเพลงที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่น

ค้นหาเพลงที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่นและน�ามาเล่นในเครื่องของคุณ

การเข้าถึงเพลงในเครื่องที่ลงทะเบียน

สัมผัส อุปกรณ์ และเลือกเครื่องที่อยู่ในรายการ อุปกรณ์ที่ลงทะเบียน เพื่อเข้าถึงเพลงที่จะเล่น คุณสามารถเปิดเล่นเพลงใน
เครื่องที่ลงทะเบียนเข้ากับบัญชีซัมซุงของคุณได้

การเข้าถึงเพลงในเครื่องที่อยู่ใกล้เคียง

สัมผัส อุปกรณ์ และเลือกเครื่องที่อยู่ในรายการ อุปกรณ์ใกล้เคียง เพื่อเข้าถึงเพลงที่จะเล่น คุณสามารถเล่นเพลงในเครื่องที่
เปิดใช้งานคุณสมบัติการแชร์เนื้อหาได้

เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → อุปกรณ์ใกล้เคียง จากนั้นลากสวิตช์ อุปกรณ์ใกล้เคียง ไป
ทางขวา อ้างอิง “อุปกรณ์ใกล้เคียง” เพื่อดูการตั้งค่าเพิ่มเติม

วิดีโอ

การเล่นวีดีโอ

สัมผัส วิดีโอ ที่หน้าจอแอพ

เลือกวีดีโอที่จะเล่น

เปลี่ยนอัตราสวนหนาจอ

เลื่อนไปขางหนาหรือถอย
หลังโดยการลากแถบควบ

คุม

คนหาเครือ่งอ่ืนเพ่ือเปดเลน
ไฟล

ขามไปยังวีดีโอกอนหนา 
สัมผัสคางไวเพื่อถอยหลัง

อยางเร็ว

ขามไปยังวีดีโอถัดไป 
สัมผัสคางไวเพื่อเดินหนา
อยางเร็ว

เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม

สลับไปเปนโหมดหนาจอ
ลอยหรือไม

พักและเลนตอ

ปรับระดับเสียง



มัลติมีเดีย

135

เพื่อก�าหนดต�าแหน่งแผงควบคุม ระหว่างการเปิดเล่น สัมผัส  → การตั้งค่า และท�าเครื่องหมายที่ ตัวควบคุมขนาดเล็ก 
จากนั้นสัมผัส  หรือ  เพื่อย้ายแผงควบคุมไปยังด้านใดด้านหนึ่งของหน้าจอ

คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในการจัดวางแนวนอนเท่านั้น

การใช้เครื่องเล่นวีดีโอป๊อปอัพ

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อใช้งานแอพอื่นโดยไม่ต้องปิดเครื่องเล่นวีดีโอ ขณะที่ก�าลังชมวีดีโอ สัมผัส  เพื่อใช้งานเครื่องเล่น
ป็อปอัพ

แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อขยายเครื่องเล่น และบีบนิ้วเพื่อย่อลง เพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น ให้ลากเครื่องเล่น
ไปยังต�าแหน่งอื่น

การบันทึกรูป

เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ สัมผัส การตั้งค่า และท�าเครื่องหมายเลือก จับภาพ

สัมผัส  เพื่อบันทึกรูปภาพจากวิดีโอระหว่างการเปิดเล่น

การแชร์หรือการลบวิดีโอ

สัมผัส  → เลือก เลือกวิดีโอ สัมผัส  → แชร์ผ่าน จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์

สัมผัส  → ลบ เลือกวิดีโอ แล้วสัมผัส เรียบร้อย

การแก้ไขวิดีโอ

เลือกวิดีโอ สัมผัส  → แก้ไข → ตัดบางส่วน เลื่อนวงเล็บของจุดเริ่มต้นไปยังจุดเริ่มต้นที่ต้องการ เลื่อนวงเล็บของจุด
สิ้นสุดไปยังจุดสิ้นสุดที่ต้องการ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย เพื่อบันทึกวีดีโอ

เพื่อแก้ไขวิดีโอโดยใช้แอพแก้ไขวิดีโอ สัมผัส การแก้ไขวีดีโอ
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การเปิดเล่นวิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่น

ค้นหาวิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่นและน�ามาเล่นในเครื่องของคุณ

การเข้าถึงวิดีโอในเครื่องที่ลงทะเบียน

สัมผัส อุปกรณ์ และเลือกเครื่องที่อยู่ในรายการ อุปกรณ์ที่ลงทะเบียน เพื่อเข้าถึงวิดีโอที่จะเล่น คุณสามารถเปิดเล่นวิดีโอใน
เครื่องที่ลงทะเบียนเข้ากับบัญชีซัมซุงของคุณได้

การเข้าถึงวิดีโอในเครื่องที่อยู่ใกล้เคียง

สัมผัส อุปกรณ์ และเลือกเครื่องจากในรายการ อุปกรณ์ใกล้เคียง เพื่อเข้าถึงและเปิดเล่นวิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องนั้น คุณ
สามารถเล่นวิดีโอในเครื่องที่เปิดใช้งานคุณสมบัติการแชร์เนื้อหาได้

เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการแชร์เนื้อหา สัมผัส การตั้งค่า → อุปกรณ์ใกล้เคียง จากนั้นลากสวิตช์ อุปกรณ์ใกล้เคียง ไปทาง
ขวา อ้างอิง “อุปกรณ์ใกล้เคียง” เพื่อดูการตั้งค่าเพิ่มเติม

YouTube
ใช้งานแอพนี้เพื่อชมวีดีโอจากเว็บไซท์ YouTube

สัมผัส YouTube ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การดูวีดีโอ

สัมผัส  แล้วใส่ค�าส�าคัญ เลือกหนึ่งในผลการค้นหาเพื่อชมวีดีโอ

หมุนเครื่องเป็นแนวนอนเพื่อแสดงภาพเต็มหน้าจอ

การแชร์วีดีโอ

เลือกวีดีโอที่จะดู สัมผัส  แล้วเลือกวิธีการแชร์

การอัพโหลดวีดีโอ

สัมผัส  → การอัปโหลด →  เลือกวีดีโอใส่ข้อมูลของวีดีโอ จากนั้นสัมผัส 
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Flipboard
ใช้งานแอพนี้เพื่อเข้าถึงนิตยสารที่จัดเตรียมให้เฉพาะคุณ

สัมผัส Flipboard ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เพื่อเริ่มต้น Flipboard ของคุณ ให้สะบัดขึ้นบนหน้าต้อนรับ เลือกหัวข้อข่าว จากนั้นสัมผัส BuildYourFlipboard

เลือกเรื่องจากหน้าปกหรือหัวข่าว สะบัดเพื่อพลิกผ่านหน้า Flipboard จากนั้นเลือกบทความที่จะอ่าน

Playหนังสือ
ใช้งานแอพนี้เพื่ออ่านและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ

สัมผัส Playหนังสือ ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Playเกม
ใช้แอพนี้เพื่อดาวน์โหลดและเล่นเกม

สัมผัส Playเกม ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
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Playภาพยนตร์
ใช้งานแอพนี้เพื่อชม ดาวน์โหลด และเช่าหนังหรือรายการทีวี

สัมผัส Playภาพยนตร์และทีวี ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Playเพลง
ใช้งานแอพนี้เพื่อฟังเพลงจากเครื่องหรือสตรีมข้อมูลเพลงจากบริการคลาวด์ของ Google

สัมผัส Playเพลง ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

PlayNewsstand
ใช้งานแอพนี้เพื่ออ่านหัวข้อข่าวล่าสุด

สัมผัส PlayNewsstand ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
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เครื่องสแกนนิ้วมือ

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอหรือยืนยันรหัสผ่านบัญชีซัมซุงของคุณ

เพื่อให้สามารถรู้จ�าลายนิ้วมือได้ดีขึ้น

เมื่อคุณใช้เครื่องสแกนนิ้วมือ ให้ตระหนักถึงเงื่อนไขต่อไปนี้ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�างานของคุณสมบัติ:

•	 ปุ่มหน้าหลักประกอบด้วยเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ ตรวจสอบว่าปุ่มหน้าหลักไม่มีรอยขีดข่วนหรือเสียหายเนื่องจากวัตถุ
ที่เป็นโลหะเช่น เหรียญ กุญแจ หรือสร้อยคอ

•	 ฟิล์มกันรอยหน้าจอที่ให้มากับเครื่องอาจท�าให้เซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือท�างานผิดปกติ ถอดแผ่นกันรอยหน้าจอออกเพื่อ
ปรับปรุงความไวในการอ่านลายนิ้วมือ

•	 ตรวจสอบว่าบริเวณที่รู้จ�าลายนิ้วมือและนิ้วมือของคุณสะอาด ถ้าบริเวณอ่านลายนิ้วมือสกปรก ให้ท�าความสะอวดด้วย
ผ้านุ่ม และถ้าหากนิ้วมือของคุณสกปรก เปียกชื้น หรือเหงื่อออก ให้ท�าความสะอาดนิ้วมือของคุณ

•	 เครื่องอาจไม่สามารถอ่านลายนิ้วมือที่มีรอยย่นหรือเป็นแผลเป็น

•	 เครื่องอาจไม่สามารถรับรู้ลายนิ้วมือจากนิ้วมือขนาดเล็กหรือบาง

•	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านลายนิ้วมือ ให้ลงทะเบียนลายนิ้วมือด้วยมือที่ใช้บ่อยท�างานกับเครื่องที่สุด

•	 อย่าลากนิ้วมือเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป ลากนิ้วมือของคุณด้วยความเร็วปานกลางเพื่อให้เครื่องสามารถรู้จ�าได้

•	 ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตสะสมที่เครื่อง หลีกเลี่ยงการใช้งานคุณสมบัตินี้ในที่แห้ง หรือก่อนใช้งาน
คุณสมบัตินี้ ให้คายประจุไฟฟ้าสถิตโดยสัมผัสที่วัตถุที่เป็นโลหะก่อน
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การลงทะเบียนลายนิ้วมือ

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัวสแกนลายนิ้วมือ → ตัวจัดการลายนิ้วมือ

2 สแกนลายนิ้วมือของคุณที่เครื่อง

•	 เมื่อคุณลงทะเบียนลายนิ้วมือเป็นครั้งแรก ให้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นสัมผัส ตกลง

•	 ถ้าคุณลงทะเบียนลายนิ้วมือเพิ่มเติม หน้าต่างป็อปอัพการอ่านลายนิ้วมือจะปรากฏขึ้น สแกนลายนิ้วมือที่ลง
ทะเบียนไว้กับเครื่อง และสัมผัส 

3 น�านิ้วมือของคุณวางลงบนบริเวณอ่านลายนิ้วมือที่ตรงกลางด้านล่างของหน้าจอ

4 สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอที่บริเวณที่อ่านลายนิ้วมือ จากนั้นลากนิ้วของคุณลงมาผ่านปุ่มหน้าหลัก

ท�าซ�้าจนกระทั่งเครื่องรับรู้ลายนิ้วมือ

ถ้าคุณเอียงนิ้วมือหรือใช้ปลายนิ้วมือ เครื่องอาจไม่สามารถรับรู้ลายนิ้วมือของคุณได้

5 ใส่รหัสผ่านทางเลือก สัมผัส ด�าเนินการ ใส่รหัสผ่านทางเลือกอีกครั้งเพื่อยืนยัน จากนั้นสัมผัส ตกลง

หน้าต่างรู้จ�าลายนิ้วมือจะปรากฏขึ้น เพื่อปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือของคุณ สัมผัส ตกลง → ลายนิ้วมือ คุณ
สามารถใช้ลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้นิ้วใดก็ได้เพื่อปลดล็อกหน้าจอ

คุณสามารถใช้รหัสผ่านทางเลือกแทนการสแกนลายนิ้วมือของคุณ
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การจัดการลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้

คุณสามารถลบหรือเปลี่ยนชื่อลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัวสแกนลายนิ้วมือ → ตัวจัดการลายนิ้วมือ สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอด้วยนิ้วมือที่ลง
ทะเบียนไว้ จากนั้นลากนิ้วมือลงมาผ่านปุ่มหน้าหลัก

เพื่อลบลายนิ้วมือ สัมผัส  → ยกเลิกการลงทะเบียน เลือกลายนิ้วมือ จากนั้นสัมผัส 

เพื่อลบลายนิ้วมือ สัมผัส  → เลือก เลือกลายนิ้วมือ สัมผัส  จากนั้นสัมผัส เปลี่ยนชื่อ

การเปลี่ยนรหัสผ่านทางเลือก

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่คุณใช้เป็นทางเลือกแทนการสแกนลายนิ้วมือของคุณได้

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัวสแกนลายนิ้วมือ → รหัสผ่านที่ใช้แทน

2 ใส่รหัสผ่านทางเลือกที่ใช้ในปัจจุบัน และสัมผัส ด�าเนินการ

3 ใส่รหัสผ่านใหม่ และสัมผัส ด�าเนินการ

4 ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง และสัมผัส ตกลง

การปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือ

คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัวสแกนลายนิ้วมือ → ล็อกหน้าจอ → ลายนิ้วมือ หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอพ 
สัมผัส การตั้งค่า → ล็อกหน้าจอ → ล็อกหน้าจอ → ลายนิ้วมือ
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การตรวจสอบยืนยันรหัสผ่านบัญชีซัมซุง

ใช้ลายนิ้วมือเพื่อยืนยันรหัสผ่านบัญชีซัมซุง คุณสามารถใช้ลายนิ้วมือแทนการใส่รหัสผ่าน เช่น เมื่อคุณซื้อเนื้อหาต่างๆ จาก 
SamsungApps

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัวสแกนลายนิ้วมือ → ตรวจสอบSamsungaccount จากนั้นลากสวิตช์ ตรวจสอบ
Samsungaccount ไปทางขวา ใส่รหัสผ่านบัญชีซัมซุงของคุณ และสัมผัส ยืนยัน

ถ้าบัญชีซัมซุงของคุณไม่ได้ลงทะเบียนเข้ากับเครื่อง สัมผัส ตกลง และลงชื่อเข้าใช้บัญชี

การลงชื่อเข้าใช้และการลงทะเบียนกับPayPal

คุณสามารถใช้วิธีการช�าระเงินด้วย PayPal เพื่อการซื้อโดยสแกนลายนิ้วมือของคุณแทนการใส่รหัส PIN

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัวสแกนลายนิ้วมือ → ช�าระเงินโดยใช้PayPal

2 สัมผัส ติดตั้ง ถัดจาก โพรโทคอลFIDO

3 สัมผัส เชื่อมโยง ถัดจาก บัญชีPayPal เพื่อเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับ PayPal

4 ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ PayPal และลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณ
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โหมดส่วนตัว

เกี่ยวกับโหมดส่วนตัว

ใช้โหมดนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้งานหรือเข้าถึงเนื้อหาที่ก�าหนด เช่นรูปภาพและเอกสารที่จัดเก็บในเครื่อง คุณสามารถ
เปิดใช้งานโหมดนี้ บันทึกเนื้อหาไปยังต�าแหน่งที่ก�าหนด จากนั้นปิดใช้งานโหมดส่วนตัวเพื่อซ่อนวัตถุอย่างปลอดภัย

การเริ่มต้นโหมดส่วนตัว

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → โหมดส่วนตัว จากนั้นลากสวิตช์ โหมดส่วนตัว ไปทางขวา หรือเปิดแผงการแจ้ง
เตือนหรือแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส โหมดส่วนตัว เพื่อเปิดใช้งาน

2 อ่านข้อมูลบนหน้าจอ และสัมผัส ถัดไป

3 ดูชนิดเนื้อหาที่สามารถบันทึกในโหมดส่วนตัว และสัมผัส ถัดไป

4 อ่านข้อมูลบนหน้าจอเกี่ยวกับการใช้งานโหมดส่วนตัว และสัมผัส เริ่ม

5 ตั้งรหัสปลดล็อก และรหัส PIN ส�ารอง

เมื่อเปิดใช้งานโหมดนี้แล้ว  จะปรากฏที่ด้านบนหน้าจอ

การซ่อนเนือ้หา

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → โหมดส่วนตัว จากนั้นลากสวิตช์ โหมดส่วนตัว ไปทางขวา หรือเปิดแผงการแจ้ง
เตือนหรือแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส โหมดส่วนตัว เพื่อเปิดใช้งาน

2 ใส่รหัสปลดล็อกโหมดส่วนตัว

เมื่อเปิดใช้งานโหมดนี้แล้ว  จะปรากฏที่ด้านบนหน้าจอ

3 เลือกวัตถุ จากนั้นสัมผัส  → ย้ายไปที่ส่วนตัว

วัตถุที่ถูกเพิ่มไปยังโหมดส่วนตัวจะปรากฏโดยที่มี  อยู่ด้วย
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4 เมื่อคุณเลือกวัตถุที่จะซ่อนแล้ว ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → โหมดส่วนตัว จากนั้นลากสวิตช์ โหมดส่วนตัว ไป
ทางขวา หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส โหมดส่วนตัว เพื่อปิดใช้งาน

วัตถุที่เลือกจะหายไปจากหน้าจอ

ตรวจสอบว่าไฟล์ทั้งหมดได้รับการบันทึกหรือย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะปิดใช้งานโหมดส่วนตัว

การดูเนือ้หาที่ถูกซ่อน

คุณสามารถดูรายการที่ถูกซ่อนเมื่อเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → โหมดส่วนตัว จากนั้นลากสวิตช์ โหมดส่วนตัว ไปทางขวา หรือเปิดแผงการตั้งค่า
ด่วน และปิดใช้งาน โหมดส่วนตัว

2 ใส่รหัสปลดล็อกโหมดส่วนตัว

3 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว → ส่วนตัว

วัตถุทั้งหมดที่เพิ่มในโหมดส่วนตัวจะปรากฏบนหน้าจอ
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โหมดฉุกเฉิน

เกี่ยวกับโหมดฉุกเฉิน

ใช้งานโหมดนี้เพื่อขยายเวลารอการท�างานของเครื่องเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อโหมดนี้เปิดใช้งาน ความสว่างของ
หน้าจอจะลดลง และอัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะลดลงโดยการจ�ากัดคุณสมบัติบางอย่าง และคุณสามารถเปิดแฟลช ส่งเสียง
เตือน และส่งข้อมูลต�าแหน่งที่ตั้งของคุณไปให้ผู้อื่นผ่านทางข้อความ

การเปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน

กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง จากนั้นสัมผัส โหมดฉุกเฉิน → ตกลง หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัว
ช่วยความปลอดภัย → โหมดฉุกเฉิน จากนั้นลากสวิตช์ โหมดฉุกเฉิน ไปทางขวา

คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมส�าหรับการส่งข้อความหรือการใช้งานเครือข่ายมือถือ เพื่อหลีกเลี่ยงค่า
บริการเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

สงเสียงเตือน

เพิ่มแอพที่จะใชงาน

โทรแจงเหตุฉุกเฉิน

เวลาใชงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยูและเวลา
สแตนดบาย

เปดแฟลช

โทรไปยังผูติดตอที่กําหนดไวสงขอมูลตําแหนงปจจุบันไปกับขอความ

เริ่มตนอินเทอรเน็ต

เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
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การปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน

เพื่อปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน สัมผัส  → ปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน → ตกลง โหมดฉุกเฉินจะถูกปิดใช้งาน

การส่งข้อความฉุกเฉิน

เกี่ยวกับการส่งข้อความฉุกเฉิน

คุณสามารถก�าหนดผู้ติดต่อไว้ล่วงหน้าส�าหรับการส่งข้อความหาในยามฉุกเฉิน โทรหรือส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อฉุกเฉินโดย
กดปุ่มเปิดปิดเครื่องสามครั้งอย่างรวดเร็ว

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัวช่วยความปลอดภัย อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นสัมผัส ตกลง เมื่อ
เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อฉุกเฉินไปยังเครื่องได้

การเพิ่มผู้ติดต่อฉุกเฉิน

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัวช่วยความปลอดภัย → จัดการรายชื่อหลัก จากนั้นสัมผัส  จากนั้นสัมผัส สร้าง
รายชื่อใหม่ หรือ เลือกจากรายชื่อ เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อฉุกเฉิน

การตั้งค่าข้อความฉุกเฉิน

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัวช่วยความปลอดภัย → ส่งข้อความช่วยเหลือ จากนั้นลากสวิตช์ ส่งข้อความ
ช่วยเหลือ ไปทางขวา

2 อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นสัมผัส ตกลง

3 เลือกเนื้อหาที่จะใส่ไว้ในข้อความฉุกเฉิน
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การส่งข้อความฉุกเฉิน

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน กดปุ่มเปิดปิดเครื่องสามครั้งอย่างรวดเร็ว เครื่องจะส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อฉุกเฉินของคุณ ข้อความ
จะประกอบด้วยข้อมูลต�าแหน่งที่ตั้งของคุณ

คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมส�าหรับการส่งข้อความหรือการใช้งานเครือข่ายมือถือ เพื่อหลีกเลี่ยงค่า
บริการเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติใกล้กับต�าแหน่งปัจจุบันของคุณ

•	 คุณสมบัตินี้จะระบุต�าแหน่งของคุณและให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติแก่คุณ หากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในพื้นที่ของคุณ 
ข้อมูลที่ให้อาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการในพื้นที่ปัจจุบันของคุณ

เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบริการข้อมูลภัยพิบัติที่มีในภูมิภาคและภาษาต่างๆ โปรดเยี่ยมชม 
www.samsung.com/geonews

•	 อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมถ้าหากคุณรับการแจ้งเตือนจากบริการพยากรณ์อากาศขณะที่คุณก�าลังใช้
งานแบบโรมมิ่ง

การส่งการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัวช่วยความปลอดภัย → GeoNews จากนั้นลากสวิตช์ GeoNews ไปทางขวา

การรับการแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนให้ระวัง

ท�าเครื่องหมายเลือก การแจ้งเตือนแบบป็อปอัพ

เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติร้ายแรงขึ้น เครื่องจะแสดงการแจ้งเตือนในหน้าต่างป็อปอัพ คุณสามารถโทรฉุกเฉินหรือส่ง
ข้อความฉุกเฉินไปยังผู้ติดต่อที่ก�าหนดไว้ได้จากหน้าต่างแบบป็อปอัพ

http://www.samsung.com/geonews
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การแจ้งเตือนให้จับตามอง

การแจ้งเตือนภัยพิบัติที่มีความร้ายแรงน้อยกว่าจะปรากฏที่แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ข้อมูลที่ให้มาจะแสดงอยู่ในวิด
เจ็ต GeoNews

การใช้งานวิดเจ็ตGeoNews

คุณสามารถดูต�าแหน่งปัจจุบันของคุณและข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติในภูมิภาคของคุณได้ในวิดเจ็ต GeoNews

ที่หน้าจอหลัก เลื่อนไปทางซ้ายและสัมผัสวิดเจ็ต GeoNews

ตําแหนงที่ตั้งปจจุบัน

ขอมลูภยัพบิตัสิาํหรบัตาํแหนงท่ี
ตั้งปจจุบันของคุณ

เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
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โปรแกรมอรรถประโยชน์

S Finder
ใช้แอพนี้เพื่อค้นหาเนื้อหาในเครื่องและค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ต คุณสามารถใช้ตัวกรองต่างๆ และดูประวัติการค้นหาได้

เปิดแผงการแจ้งเตือนหรือแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส S Finder

การค้นหาเนือ้หา

สัมผัสช่องค้นหาและใส่ค�าส�าคัญ หรือสัมผัส  และพูดค�าส�าคัญ

เพื่อให้ได้ผลการค้นหาที่เจาะจงยิ่งขึ้น สัมผัส  และใช้ฟิลเตอร์ภายใต้ช่องข้อความค้นหา

เพื่อปรับปรุงรายการผลการค้นหา สัมผัส  → รีเฟรช

คุณสามารถตั้งพารามิเตอร์การค้นหาได้โดยใช้ตัวกรองที่มีอยู่ หรือเลือกหมวดหมู่การค้นหา สัมผัส  → การตั้งค่า → 
เลือกตัวกรอง หรือ เลือกหมวดหมู่การค้นหา

การจัดการประวัติการค้นหา

ดูผลการค้นหาครั้งก่อนหน้าของคุณ และคุณยังสามารถสัมผัสผลการค้นหาในรายการประวัติเพื่อปรับปรุงข้อมูลได้

เมื่อต้องการลบประวัติ สัมผัส  → การตั้งค่า → ลบประวัติ

เพื่อตั้งค่าให้เครื่องไม่บันทึกผลการค้นหา สัมผัส  → การตั้งค่า จากนั้นยกเลิกการเลือก บันทึกประวัติการค้นหา



โปรแกรมอรรถประโยชน์

150

SPlanner

การเริ่มต้นSPlanner

ใช้งานแอพนี้เพื่อจัดการเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องท�า

สัมผัส SPlanner ที่หน้าจอแอพ

เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม

สรางเหตุการณหรือสิ่งที่ตองทํา

เปลี่ยนโหมดมุมมอง

ไปที่วันที่ปจจุบัน

สัมผัส  แล้วเลือกใช้:

•	 ไปยัง: ย้ายไปยังวันที่ที่ก�าหนด

•	 ลบ: ลบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�า

•	 ค้นหา: ค้นหาเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�า

•	 ปฏิทิน: เลือกปฏิทินที่จะแสดง

•	 ซิงค์: ซิงค์ข้อมูลและสิ่งที่ต้องท�าไปยังบัญชีของคุณ

•	 การตั้งค่า: เปลี่ยนการตั้งค่าส�าหรับ S Planner
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การสร้างเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�า

1 สัมผัส SPlanner ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส  หรือเลือกวันที่ที่ไม่มีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�า และสัมผัสวันที่นั้นอีกครั้ง

ถ้าวันที่นั้นมีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�าอยู่แล้ว สัมผัสที่วันที่นั้น และสัมผัส 

3 เลือกเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�า และใส่รายละเอียด

•	 เพิ่มเหตุการณ์: ตั้งค่าวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดเหตุการณ์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าการวนซ�้าได้

•	 เพิ่มงาน: เพิ่มงานที่จะท�าในวันที่ก�าหนด คุณสามารถเลือกตั้งค่าล�าดับความส�าคัญได้

ใสหัวขอ

แนบแผนที่ที่แสดงสถานที่ของเหตุการณ

เพิ่มรายละเอียด

เลือกปฏิทินที่จะใชหรือซิงคขอมูล

เลือกรายการ

ตั้งคาวันที่เริ่มตนและสิ้นสุดเหตุการณ

4 สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�า
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ซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�าไปยังบัญชีของคุณ

คุณจะต้องเลือกบัญชีที่คุณต้องการซิงค์ข้อมูลกับเครื่องของคุณก่อนการซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�า ที่หน้าจอแอพ 
สัมผัส การตั้งค่า → แอคเคาท์ จากนั้นเลือกบริการบัญชีภายใต้ แอคเคาท์ส่วนตัว เลือกบัญชีที่คุณต้องการซิงค์ข้อมูล และ
ท�าเครื่องหมายเลือก ซิงค์ปฏิทิน

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส SPlanner →  → ซิงค์ เพื่อซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�าไปยังบัญชี

เพื่อแสดงเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�าของบัญชีใดๆ สัมผัส  → ปฏิทิน จากนั้นท�าเครื่องหมายเลือกบัญชีที่จะแสดงนั้น

การลบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�า

สัมผัส SPlanner ที่หน้าจอแอพ

เพื่อลบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�า สัมผัส  → ลบ เลือกเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�า จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

เพื่อลบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�าขณะที่ก�าลังเปิดดู สัมผัส  → ตกลง

เพื่อท�าเครื่องหมายว่างานเสร็จ สัมผัสวันที่ที่มีงานนั้น และท�าเครื่องหมายว่าเสร็จงาน

การแชร์เหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�า

สัมผัส SPlanner ที่หน้าจอแอพ

เพื่อแชร์เหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�า สัมผัส  → แชร์ผ่าน จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์

แสงไฟช่วยเหลือ
ใช้วิดเจ็ดนี้เพื่อเปิดหรือปิดแฟลชเพื่อปรับปรุงการมองเห็น ก่อนใช้งานวิดเจ็ดนี้ ให้เพิ่มวิดเจ็ดไปยังหน้าจอหลักจากแผงวิด
เจ็ด

เพื่อเพิ่มวิดเจ็ด แสงไฟ ไปยังหน้าจอหลัก บีบนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอหลัก และสัมผัส วิดเจ็ด สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ด แสงไฟ 
จากนั้นลากไปยังหน้าจอหลัก

สัมผัส แสงไฟ เพื่อเปิดหรือปิดแสงไฟ
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เครื่องคิดเลข
ใช้งานแอพนี้เพื่อการค�านวณอย่างง่ายหรือซับซ้อน

สัมผัส เครื่องคิดเลข ที่หน้าจอแอพ

หมุนอุปกรณ์เป็นแนวนอนเพื่อแสดงเครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ ถ้าหาก การหมุนหน้าจอ ถูกปิดอยู่ สัมผัส  → 
เครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์

เพื่อดูประวัติการค�านวณ สัมผัส  เพื่อซ่อนปุ่มกด

หากต้องการล้างประวัติ สัมผัส  → ลบประวัติ

นาฬิกา

เตือน

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → การเตือน

การตั้งค่าการเตือน

สัมผัส  ตั้งเวลาที่จะท�าการเตือน เลือกวันที่จะเตือนซ�้า จากนั้นสัมผัส บันทึก

•	 ข้าม: เพื่อตั้งค่าคาบเวลาและจ�านวนครั้งที่เตือนซ�้าหลังจากเวลาที่ตั้งไว้

•	 การเตือนอัจฉริยะ: เพื่อตั้งเวลาให้การเตือนดังก่อนเวลาที่ตั้งไว้

การหยุดการเตือน

ลาก  ออกนอกวงกลมใหญ่เพื่อหยุดการเตือน ลาก  ออกนอกวงกลมใหญ่เพื่อเตือนซ�้าหลังจากระยะเวลาที่ก�าหนด

เพื่อเปิดหรือปิดการเตือน สัมผัส 

การลบการเตือน

สัมผัส  → ลบ เลือกการเตือน จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
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เวลาโลก

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → เวลาโลก

การสร้างเวลาโลก

สัมผัส  และใส่ชื่อเมืองหรือเลือกจากรายชื่อเมือง

หากต้องการใช้เวลาฤดูร้อน ให้สัมผัสค้างไว้ที่นาฬิกา และสัมผัส 

การลบนาฬิกา

สัมผัส  → ลบ เลือกนาฬิกา แล้วสัมผัส เรียบร้อย

การจับเวลา

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → การจับเวลา

สัมผัส เริ่ม เพื่อเริ่มจับเวลาเหตุการณ์ สัมผัส รอบ เพื่อบันทึกรอบเวลา

สัมผัส หยุด เพื่อหยุดการจับเวลา เพื่อล้างรอบการจับเวลา สัมผัส ตั้งค่าใหม่

การตั้งเวลา

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → การตั้งเวลา

ตั้งระยะเวลา จากนั้นสัมผัส เริ่ม

ลาก  ออกนอกวงกลมใหญ่เมื่อมีการเตือน
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ไดรฟ์
ใช้แอพนี้เพื่อสร้างและแก้ไขเอกสาร และแชร์กับผู้อื่นผ่านทางบริการที่จัดเก็บ Google Drive เมื่อคุณสร้างเอกสารหรือ
อัพโหลดไฟล์ไปยัง Google Drive เครื่องของคุณจะท�าการซิงค์ข้อมูลกับเว็บเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ ที่มี 
Google Drive ติดตั้งอยู่ เข้าถึงไฟล์ของคุณโดยไม่ต้องถ่ายโอนหรือดาวน์โหลด

สัมผัส ไดรฟ์ ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Dropbox
ใช้งานแอพนี้เพื่อบันทึกและแชร์ไฟล์กับผู้อื่นผ่านทางที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ Dropbox เมื่อคุณบันทึกไฟล์ไปยัง Dropbox 
เครื่องของคุณจะท�าการซิงค์ข้อมูลกับเว็บเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ ที่มี Dropbox ติดตั้งอยู่

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 สัมผัส Dropbox ที่หน้าจอแอพ

2 เลื่อนไปทางซ้ายเพื่อไปยังหน้าสุดท้าย สัมผัส Signin! ใส่ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน จากนั้นสัมผัส Signin

3 สัมผัส TurnonCameraUpload

เครื่องจะอัพโหลดภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องของเครื่องไปยัง Dropbox เพื่ออัพโหลดวิดีโอ ลากสวิตช์ Includevideo ไป
ทางขวา

เพื่ออัพโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอด้วยตนเอง สัมผัส Skipthis

4 ใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้:

•	  : อัพโหลดหรือเปิดไฟล์ สัมผัส  → Uploadhere เพื่ออัพโหลดไฟล์

•	  : ดูหรืออัพโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอ สัมผัส  เพื่อแชร์หรือลบไฟล์ หรือสร้างอัลบั้ม

•	  : เปิดไฟล์ในรายการโปรด

•	  : ดูการแจ้งเตือน
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Google
ใช้งานแอพนี้เพื่อค้นหาอินเตอร์เน็ต และคุณยังสามารถใช้แอพนี้เพื่อค้นหาแอพและเนื้อหาของแอพที่บันทึกไว้ในเครื่องหรือ
การ์ดความจ�า

สัมผัส Google ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การค้นหาในเครื่อง

สัมผัสช่องค้นหาแล้วกรอกค�าส�าคัญ หรือสัมผัส  แล้วพูดค�าส�าคัญ

เพื่อเลือกแอพที่จะใช้ท�าการค้นหา สัมผัส  → การตั้งค่า → ค้นหาในโทรศัพท์ จากนั้นท�าเครื่องหมายรายการที่จะให้
ค้นหา

GoogleNow

เริ่มต้นการค้นหา Google เพื่อดูบัตร Google Now ที่จะแสดงสภาพอากาศปัจจุบัน ข้อมูลขนส่งสาธารณะ การนัดหมาย ถัด
ไปของคุณ และข้อมูลอื่นๆ เมื่อคุณมีแนวโน้มว่าจะต้องการข้อมูลเหล่านั้น

เข้าร่วม Google Now เมื่อคุณเปิดใช้งานการค้นหา Google เป็นครั้งแรก เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า Google Now สัมผัส  
→ การตั้งค่า จากนั้นลากสวิตช์ GoogleNow ไปทางซ้ายหรือขวา
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KidsMode

การเริ่มต้นโหมดเด็ก

ใช้แอพนี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานและปลอดภัยส�าหรับเด็ก โดยการจ�ากัดการเข้าถึงแอพและเนื้อหาบางอย่าง

ก่อนการใช้งานแอพนี้ ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ สัมผัส ติดตั้ง และท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอ

เพื่อเริ่มต้นโหมดเด็ก บีบนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอหลัก สัมผัส วิดเจ็ด สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ด KidsMode จากนั้นลากไปที่หน้า
จอหลัก

สัมผัสวิดเจ็ด KidsMode ที่หน้าจอหลัก

คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนี้ผ่านทางเครือข่ายมือถือ เพื่อหลีกเลี่ยงค่า
บริการเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

เมื่อคุณเริ่มต้นแอพนี้เป็นครั้งแรก สัมผัส ตั้งรหัส PIN ที่ด้านล่างของหน้าจอ ตั้งรหัสPIN ใส่รายละเอียดโปรไฟล์ จากนั้น
สัมผัส เสร็จสิ้น

เพื่อออกจากโหมดเด็ก ลากนิ้วของคุณลงมาจากด้านบนของหน้าจอ และสัมผัส 

หน้าจอหลักโหมดเด็ก

หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นส�าหรับการเข้าถึงแอพทั้งหมดของโหมดเด็ก เพื่อดูแอพเพิ่มเติม เลื่อนขึ้นหรือลงที่หน้าจอหลัก

การวาดรูปสําหรับเด็ก มีเดียสําหรับเด็ก

แอปสําหรับการเขาถึง

การบันทึกเสียงสําหรับเด็ก

กลองสําหรับเด็ก

แกลเลอรี่สําหรับเด็ก
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ใช้งานแอพนี้เพื่อถ่ายรูปหรือวีดีโอ

กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน

ปรับโฟกัสและสัมผัส  เพื่อถ่ายรูป

เพื่อถ่ายวิดีโอ สัมผัส  เมื่อต้องการหยุดการบันทึก สัมผัส 

สลับระหวางกลองถายรูป
ดานหนาและดานหลัง

ติดสติกเกอรที่ใบหนาของ
คน

เริ่มตนถายวีดีโอ

ถายรูป

ใช้งานแอพนี้เพื่อสร้างสมุดบันทึกพร้อมภาพวาด รูปภาพ และสติกเกอร์

เลือกรูปภาพที่มีอยู

ติดสติกเกอร

เปลี่ยนสีปากกา

บันทึกขอมูลสมุดบันทึกปจจุบันและสราง
สมุดบันทึกใหม

วาดดวยปากกา ลบภาพวาด

วาดดวยพูกัน
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ใช้งานแอพนี้เพื่อเล่นไฟล์วีดีโอ ก่อนใช้งานแอพนี้ ให้เพิ่้มวิดีโอที่บันทึกไว้ในเครื่องไปยังแอพ อ้างอิง ‘มีเดีย’ เพื่อดูราย
ละเอียด

ใช้งานแอพนี้เพื่อดูรูปภาพและสมุดบันทึกที่ได้บันทึกไว้

ใช้งานแอพนี้เพื่อบันทึกหรือเปิดเล่นเสียงบันทึก

สัมผัส  เพื่อเริ่มการบันทึก พูดใส่ไมโครโฟนที่ใต้เครื่อง สัมผัส  เพื่อสิ้นสุดการบันทึก

เมื่อเสร็จสิ้นการบันทึก สัมผัส  เพื่อฟังสมุดบันทึกเสียง

เปดเลนสมุดบันทึกเสียง

ลากลงมาเพื่อเปลี่ยนหนาตัวละครและดัด
แปลงเสียง

บันทึกสมุดบันทึกเสียงใหม แสดงรายการเสียงบันทึก
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หน้าจอการเล่นส�าหรับโหมดเด็ก

คุณสามารถโต้ตอบกับตัวละคร วัตถุบนฉากหลัง ฯลฯ

เวลาปจจุบัน

ตัวละครแบบมีการตอบ
สนอง

เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าและสีของตัวละคร สัมผัสตัวละคร และสัมผัสกล่องค�าพูด

เมื่อคุณสัมผัสที่วัตถุ วัตถุนั้นจะตอบสนองโดยการส่งเสียงหรือเปลี่ยนแปลงรูปภาพ
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การเปิดแผงการใช้งานด่วนส�าหรับโหมดเด็ก

ลากนิ้วของคุณลงมาจากด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการใช้งานด่วนส�าหรับเด็ก

ออกจากโหมดเด็ก

เขาถึงการควบคุมโดยผูปกครอง

ปดแผงการใชงานดวนสําหรับเด็ก

ปรับความสวาง

แสดงปุมการตั้งคาดวน

การควบคุมโดยผู้ปกครองส�าหรับโหมดเด็ก

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อตั้งค่าการจ�ากัดส�าหรับโหมดเด็ก เพื่อควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาและแอพ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าโหมด
เด็ก ขีดจ�ากัดเวลาใช้งาน ฯลฯ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส KidsMode และลากนิ้วของคุณลงมาจากด้านบนสุดของหน้าจอ สัมผัส  และใส่รหัส PIN

เพื่อออกจากการควบคุมโดยผู้ปกครอง ลากนิ้วลงมาจากด้านบนสุดของหน้าจอ สัมผัส  หรือสัมผัส  เพื่อเริ่มต้น Kids
Mode
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การดูการใช้งานของเด็ก

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องโดยเด็กของคุณ คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับรายการวัตถุต่างๆ เช่นแอพที่ใช้บ่อย 
และวิดีโอที่เปิดเล่นบ่อย

สัมผัส  → กิจกรรม

ตั้งค่าขีดจ�ากัดเวลาเมื่อใช้งานโหมดเด็ก

ตั้งค่าขีดจ�ากัดเวลาเพื่อจัดการการใช้งานของเด็กของคุณ

สัมผัส  → ขีดจ�ากัดเวลารายวัน และลากสวิตช์ ขีดจ�ากัดการเล่นรายวัน ไปทางขวา สัมผัส  และวาดรูปวงกลมรอบ
นาฬิกาที่ปรากฏขึ้น เพื่อตั้งขีดจ�ากัดเวลาที่คุณจะอนุญาตให้เด็กใช้งานเครื่อง

ถ้าเด็กของคุณใช้งานโหมดเด็กจนถึงขีดจ�ากัดเวลา เครื่องจะเข้าสู่โหมดพัก เพื่อเปลี่ยนขีดจ�ากัดเวลา สัมผัส 

การตั้งค่ารายการที่สามารถเข้าถึงได้ส�าหรับโหมดเด็ก

คุณสามารถอนุญาตการเข้าถึงแอพ รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ ได้โดยการเพิ่มสิ่งเหล่านั้นไปยังหน้าจอแอพส�าหรับโหมดเด็ก

แอพพลิเคชั่น

สัมผัส  → แอพพลิเคชั่น

เพื่อเปลี่ยนล�าดับแอพ สัมผัส  สัมผัสค้างไว้ที่แอพ ลากไปที่ต�าแหน่งใหม่ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

เพื่อเพิ่มแอพ สัมผัส  เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

เพื่อลบแอพ สัมผัสค้างไว้ที่แอพ จากนั้นสัมผัส 

มีเดีย

อนุญาตให้เด็กของคุณเข้าถึงรูปภาพและวิดีโอบางรายการที่บันทึกอยู่ในเครื่อง

สัมผัส  → มีเดีย

เพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอ สัมผัส  เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
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การตั้งค่าโหมดเด็ก

สัมผัส  → ทั่วไป จากนั้นใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้:

•	 เอฟเฟ็กต์การเอียง3D: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานเอฟเฟ็กต์การเอียง เมื่อเอียงเครื่องไปข้างหน้าหรือข้างหลัง เอฟเฟ็กต์นี้
สามารถใช้เมื่อเครื่องอยู่ในหน้าจอหลักโหมดเด็ก

•	 ปิดกั้นปุ่มกด: ใช้เพื่อปิดใช้งานปุ่มย้อนกลับของเครื่อง

•	 เปลี่ยนรหัสPINของผู้ปกครอง: เปลี่ยนรหัส PIN ส�าหรับการเข้าถึง การควบคุมโดยผู้ปกครอง

•	 รีเซ็ท: คืนค่าโหมดเด็กให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น และลบข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บในแอพ

•	 เกี่ยวกับโหมดเด็ก: ตรวจสอบการอัพเดต หรือดูข้อมูลเกี่ยวกับโหมดเด็ก

แว่นขยาย
ใช้วิดเจ็ดนี้เพื่อขยายข้อความหรือวัตถุด้วยกล้องหลัง ก่อนที่คุณจะสามารถใช้งานวิดเจ็ดนี้ ให้เพิ่มวิดเจ็ดไปยังหน้าจอหลัก
จากแผงวิดเจ็ด

เพื่อเพิ่มไปยังหน้าจอหลัก บีบนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอหลัก สัมผัส วิดเจ็ด จากนั้นสัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ด แว่นขยาย

สัมผัส  หรือ  เพื่อปรับระดับเสียง

เพื่อถ่ายภาพข้อความหรือวัตถุ สัมผัส 

เพื่อเปิดแฟลชเพื่อดูข้อความหรือวัตถุในที่มืด สัมผัส 

เพื่อโฟกัสที่กึ่งกลางหน้าจอ สัมผัส  และคุณยังสามารถปรับโฟกัสด้วยตนเองโดยการสัมผัสที่ต�าแหน่งที่คุณต้องการโฟกัส
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แผนที่
ใช้งานแอพนี้เพื่อระบุต�าแหน่งของเครื่อง ค้นหาสถานที่ หรือหาเส้นทาง

สัมผัส แผนที่ ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การค้นหาต�าแหน่ง

ค้นหาต�าแหน่งโดยการใส่ที่อยู่หรือค�าส�าคัญ เมื่อหาต�าแหน่งพบแล้ว เลือกต�าแหน่งนั้นเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด ดูที่วิธีใช้ 
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การค้นหาเส้นทางไปยังปลายทาง

สัมผัส  เพื่อก�าหนดต�าแหน่งเริ่มต้นและสิ้นสุด จากนั้นเลือกวิธีการเดินทาง เครื่องจะแสดงเส้นทางที่ไปยังจุดหมายปลาย
ทาง

บันทึก
ใช้งานแอพนี้เพื่อบันทึกข้อมูลที่ส�าคัญเพื่อบันทึกและเปิดดูในวันหลัง

สัมผัส สมุดบันทึก ที่หน้าจอแอพ

การเพิ่มและการจัดการหมวดหมู่

สร้างหมวดหมู่ในรายการสมุดบันทึก เพื่อจัดเรียงและจัดการสมุดบันทึกของคุณ

ที่รายการสมุดบันทึก สัมผัส  → จัดการหมวดหมู่

เพื่อเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ สัมผัส  เพื่อใส่ชื่อหมวดหมู่ จากนั้นสัมผัส ตกลง

เพื่อลบหมวดหมู่ สัมผัส  ถัดจากหมวดหมู่

เพื่อเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่ สัมผัสค้างไว้ที่ชื่อหมวดหมู่ ใส่ชื่อหมวดหมู่ใหม่ จากนั้นสัมผัส ตกลง

เพื่อเปลี่ยนล�าดับหมวดหมู่ สัมผัส  ถัดจากหมวดหมู่นั้น และลากขึ้นหรือลงไปยังต�าแหน่งอื่น
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การสร้างสมุดบันทึก

สัมผัส  ที่รายการสมุดบันทึก และเขียนบันทึก ขณะที่เขียนบันทึก ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

•	  : สร้างหรือก�าหนดหมวดหมู่

•	  : แทรกรูปภาพ

•	  : บันทึกเสียงที่ต้องการแทรก

เพื่อบันทึกข้อมูลสมุดบันทึก สัมผัส เรียบร้อย

เพื่อแก้ไขสมุดบันทึก สัมผัสสมุดบันทึก จากนั้นสัมผัสเนื้อหาของสมุดบันทึก

การค้นหาสมุดบันทึก

สัมผัส  ในรายการสมุดบันทึก และใส่ค�าส�าคัญเพื่อค้นหาสมุดบันทึกที่มีค�าส�าคัญนั้น

การลบสมุดบันทึก

เพื่อลบสมุดบันทึก สัมผัส  → ทั้งหมด →  → ลบ เลือกสมุดบันทึก จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

เพื่อลบสมุดบันทึกขณะที่ก�าลังเปิดดู สัมผัส  → ลบ

การแชร์สมุดบันทึก

สัมผัส  → เลือก เลือกสมุดบันทึก สัมผัส , แชร์ผ่าน จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์

เพื่อแชร์สมุดบันทึกให้ผู้อื่นขณะที่ก�าลังเปิดดู สัมผัส  → แชร์ผ่าน จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์

การซิงค์สมุดบันทึก

ส�ารองข้อมูลและเรียกคืนสมุดบันทึกโดยการซิงค์บัญชีซัมซุงของคุณเข้ากับเครื่อง สัมผัส  → ทั้งหมด →  → 
แอคเคาท์ จากนั้นท�าเครื่องหมายเลือก ซิงค์สมุดบันทึก

การพิมพ์สมุดบันทึก

สัมผัส  → เลือก เลือกสมุดบันทึก สัมผัส  → พิมพ์ จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์

เพื่อพิมพ์สมุดบันทึกขณะที่ก�าลังเปิดดู สัมผัส  → พิมพ์
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ไฟล์ส่วนตัว

เกี่ยวกับไฟล์ส่วนตัว

ใช้งานแอพนี้เพื่อเข้าถึงไฟล์ทุกชนิดที่เก็บไว้ในเครื่อง รวมทั้งรูปภาพ วีดีโอ เพลง และคลิปเสียงต่างๆ

สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว ที่หน้าจอแอพ

การเปิดดูไฟล์

เลือกแฟ้มเพื่อเปิดดู เพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า สัมผัส  เมื่อต้องการกลับสู่ไดเร็กทอรี่หลัก สัมผัส 

เลือกโฟลเดอร์ สัมผัส  จากนั้นเลือกทางเลือกต่อไปนี้:

•	 เลือก: เลือกไฟล์หรือแฟ้ม

•	 ลบ: ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์

•	 สร้างแฟ้มใหม่: สร้างแฟ้มใหม่

•	 โหมดการแสดง: เปลี่ยนโหมดมุมมอง

•	 เรียงตาม: จัดเรียงไฟล์และแฟ้ม

•	 เพิ่มทางลัด: เพิ่มทางลัดไปยังโฟลเดอร์ใน ทางลัด หรือที่หน้าจอหลัก

•	 การตั้งค่า: เปลี่ยนการตั้งค่าตัวจัดการไฟล์

สัมผัสค้างไว้ที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ จากนั้นใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

•	  : ส่งหรือแชร์ไฟล์ให้ผู้อื่น

•	  : ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์

•	  → ย้าย: ย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์อื่น

•	  → คัดลอก: คัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์อื่น

•	  → เปลี่ยนชื่อ: เปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์

•	  → เพิ่มทางลัด: เพิ่มทางลัดของแฟ้มไปยังพื้นที่ทางลัด

•	  → Zip: บีบอัดไฟล์หรือแฟ้มเพื่อสร้างไฟล์ zip

•	  → ข้อมูล: ดูรายละเอียดไฟล์หรือโฟลเดอร์
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การค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์

สัมผัส  จากนั้นใส่เงื่อนไขการค้นหาเพื่อท�าการค้นหา

การดูข้อมูลที่จัดเก็บ

สัมผัส  เพื่อดูข้อมูลหน่วยความจ�าส�าหรับเครื่องของคุณและการ์ดความจ�า

เพิ่มทางลัดไปยังแฟ้ม

เพิ่มทางลัดไปยังแฟ้มที่ใช้งานบ่อยไปยังไดเร็กทอรี่หลัก

สัมผัส  → เพิ่มทางลัด เลือกโฟลเดอร์ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

เพิ่มทางลัดเซิร์ฟเวอร์FTPไว้ที่เครื่อง

เพิ่มทางลัดเซิร์ฟเวอร์ FTP ไปยังพื้นที่ทางลัด

สัมผัส  → เพิ่มเซิร์ฟเวอร์FTP ใส่รายละเอียดเช่นที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
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NFC

เกี่ยวกับNFC

อุปกรณ์ของคุณสามารถให้คุณอ่านแท็กการสื่อสารผ่านสนามระยะใกล้ (NFC) ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้คุณ
ยังสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อท�าการจ่ายเงินและซื้อตั๋วเพื่อการเดินทางหรือเหตุการณ์ต่างๆ หลังจากดาวน์โหลดแอพที่
จ�าเป็นแล้ว

แบตเตอรี่นี้มีเสาอากาศ NFC ในตัว หยิบจับแบตเตอรี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสาอากาศ NFC เสียหาย

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

•	 ตรวจสอบต�าแหน่งของเสาอากาศ NFC ในเครื่องของคุณและเครื่องอื่น

•	 ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC ที่เครื่องของคุณและเครื่องอื่นที่คุณต้องการจะเชื่อมต่อ

•	 ตรวจสอบว่าหน้าจอของเครื่องได้รับการปลดล็อกแล้ว มิฉะนั้นเครื่องจะไม่อ่านแท็ก NFC และไม่ได้รับข้อมูล
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การใช้งานคุณสมบัติNFC

ใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่อส่งรูปภาพหรือรายชื่อผู้ติดต่อไปยังเครื่องอื่น และอ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแท็ก NFC ถ้าคุณใส่
การ์ด SIM หรือ USIM ที่มีคุณสมบัติการช�าระเงิน คุณสามารถใช้เครื่องเพื่อช�าระเงินได้โดยสะดวก

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → NFC จากนั้นลากสวิตช์ NFC ไปทางขวา

น�าเสาอากาศ NFC ที่อยู่ด้านหลังเครื่องของคุณเข้าไปใกล้แท็ก NFC ข้อมูลจากแท็กจะปรากฏขึ้น

การใช้จ่ายผ่านคุณสมบัติNFC

ก่อนที่คุณจะใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่อช�าระเงิน คุณจะต้องลงทะเบียนบริการช�าระเงินทางมือถือก่อน เพื่อลงทะเบียนหรือ
รับรายละเอียดเกี่ยวกับบริการนี้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → NFC จากนั้นลากสวิตช์ NFC ไปทางขวา

น�าเสาอากาศ NFC ที่อยู่ด้านหลังเครื่องของคุณไปสัมผัสกับเครื่องอ่านการ์ด NFC

เพื่อตั้งค่าแอพช�าระเงินเริ่มต้น สัมผัส Tapandpay และเลือกแอพ

แอพช�าระเงินบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัติ NFC

การส่งข้อมูล

ใช้งานคุณสมบัติ Android Beam เพื่อส่งข้อมูลเช่นหน้าเว็บและรายชื่อไปยังเครื่องที่เปิดใช้งาน NFC

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → NFC จากนั้นลากสวิตช์ NFC ไปทางขวา

2 สัมผัส AndroidBeam จากนั้นลากสวิตช์ AndroidBeam ไปทางขวา

3 เลือกรายการแล้วแตะเสาอากาศ NFC ของเครื่องอื่นเข้ากับเสาอากาศ NFC ของเครื่องของคุณ

4 เมื่อ แตะเพื่อบีม ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัสหน้าจอของเครื่องของคุณเพื่อส่งรายการ
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บลูทูธ

เกี่ยวกับบลูทูธ

บลูทูธจะสร้างการเชื่อมต่อแบบโดยตรงระหว่างสองอุปกรณ์ผ่านระยะทางใกล้ ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์
มีเดียกับเครื่องอื่นๆ

•	 ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณ
สมบัติบลูทูธ

•	 หมั่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะท�าให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง

•	 อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับ
เครื่องของคุณไม่ได้

•	 ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการ
สื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)

ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัติบลูทูธ

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

•	 ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธที่เครื่องของคุณและเครื่องอื่นที่คุณต้องการจะเชื่อมต่อ

•	 ตรวจสอบว่าเครื่องทั้งสองได้รับการตั้งค่าให้มองเห็นได้โดยอุปกรณ์บลูทูธเครื่องอื่น

การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → บลูทูธ จากนั้นลากสวิตช์ บลูทูธ ไปทางขวา จากนั้นสัมผัส ค้นหา เครื่องที่ค้นพบ
จะถูกแสดงในรายการ

เพื่อตั้งค่าให้เครื่องสามารถมองเห็นได้โดยอุปกรณ์บลูทูธเครื่องอื่น ให้สัมผัสชื่อเครื่อง
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2 เลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน

ถ้าเครื่องของคุณมีการจับคู่กับอีกเครื่องหนึ่งมาแล้วก่อนหน้านี้ ให้สัมผัสชื่อเครื่องโดยไม่ต้องใส่รหัสยืนยันที่สร้างโดย
อัตโนมัติ

3 ยอมรับการร้องขอการอนุญาตบลูทูธที่เครื่องทั้งสองเครื่องเพื่อยืนยัน

การส่งและการรับข้อมูล

แอพจ�านวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ คุณสามารถส่งข้อมูล เช่นรายชื่อผู้ติดต่อหรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์บลู
ทูธเครื่องอื่นได้ การด�าเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่น

การส่งรูปภาพ

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่

2 เลือกรูปภาพ

3 สัมผัส  → บลูทูธ จากนั้นเลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน

ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้ หรือตั้งค่าให้เครื่องของคุณ
สามารถมองเห็นได้โดยเครื่องอื่น

4 ยอมรับการร้องขอการอนุญาตบลูทูธที่อีกเครื่องหนึ่ง

การรับรูปภาพ

เมื่ออีกเครื่องหนึ่งส่งรูปภาพให้คุณ ให้ยอมรับการร้องขอการอนุญาตบลูทูธ รูปภาพที่ได้รับจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ แกล
เลอรี่ → Download

การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → บลูทูธ

เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่กันแล้ว

2 สัมผัส  ที่ด้านข้างชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการจับคู่

3 สัมผัส เลิกจับคู่
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SBeam
ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อส่งข้อมูล เช่นวีดีโอ รูปภาพ และเอกสารต่างๆ

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

•	 ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC หรือ Wi-Fi Direct ที่เครื่องของคุณและเครื่องอื่นที่คุณต้องการจะส่งไฟล์ไป
ให้

การส่งข้อมูล

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → NFC จากนั้นลากสวิตช์ NFC ไปทางขวา

2 สัมผัส SBeam จากนั้นลากสวิตช์ SBeam ไปทางขวา

3 เลือกไฟล์แล้วแตะเสาอากาศ NFC ของเครื่องอื่นเข้ากับเสาอากาศ NFC ของเครื่องของคุณ

4 เมื่อ แตะเพื่อบีม ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัสหน้าจอของเครื่องของคุณเพื่อส่งไฟล์

•	 ห้ามส่งข้อมูลที่คุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ผ่านทาง S Beam การท�าดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซัม
ซุงไม่รับผิดชอบต่อการรับผิดใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์อย่างผิดกฎหมาย

•	 หากทั้งสองเครื่องพยายามส่งข้อมูลพร้อมกัน การถ่ายโอนไฟล์อาจล้มเหลว
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การเชื่อมต่อด่วน

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อด่วน

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อค้นหาและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ข้างเคียง คุณสามารถใช้งานเครื่องเป็นรีโมทคอนโทรล โดยการเชื่อมต่อเข้า
กับทีวี และคุณยังสามารถแชร์เนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในเครื่องของคุณให้กับคอมพิวเตอร์ได้

•	 วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับชนิดของเครื่องที่เชื่อมต่อ หรือเนื้อหาที่แชร์

•	 ชื่อเครื่องอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับอุปกรณ์บลูทูธที่จะจับคู่ เช่น เชื่อเครื่องอาจแสดงเป็น BT MAC

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

•	 ตรวจสอบว่าเครื่องที่จะเชื่อมต่อนั้นรองรับคุณสมบัติการเชื่อมต่อด่วน และหน้าจอเปิดอยู่

•	 ตรวจสอบว่าได้เปิดการท�างาน Wi-Fi Direct หรือบลูทูธที่เครื่องที่ไม่รองรับคุณสมบัติการเชื่อมต่อด่วน

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

1 เปิดแผงการแจ้งเตือนหรือแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส เชื่อมต่อด่วน

เมื่อแผงหน้าจอเปิด คุณสมบัติบลูทูธจะเปิดท�างานโดยอัตโนมัติ และเครื่องจะค้นหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียง

2 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ

ขั้นตอนถัดไปอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่อง
เข้าด้วยกัน

เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงสามารถค้นพบเครื่องของคุณและท�าการเชื่อมต่อ สัมผัส  → พร้อมเชื่อมต่อ
เสมอ จากนั้นลากสวิตช์ พร้อมเชื่อมต่อเสมอ ไปทางขวา
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การค้นหาเครื่องอีกครั้ง

ถ้าหากไม่พบเครื่องที่ต้องการในรายชื่อ ให้ค้นหาเครื่องเอง

สัมผัส  และเลือกเครื่องจากรายชื่อเครื่องที่ค้นพบ

การยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่อง

เพื่อปิดการท�างานคุณสมบัติเชื่อมต่อด่วน สัมผัส  ที่ด้านบนของหน้าจอ หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส 

การแชร์เนือ้หา

แชร์เนื้อหากับเครื่องที่เชื่อมต่อกัน

1 เปิดแผงการแจ้งเตือนหรือแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส เชื่อมต่อด่วน

2 เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ

3 เลือกประเภทมีเดีย

4 เลือกเนื้อหาที่จะแชร์ และสัมผัส เรียบร้อย

เครื่องของคุณจะส่งเนื้อหาไปยังเครื่องที่เชื่อมต่อกัน

การเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับทีวี และควบคุมทีวีโดยใช้เครื่องแทนรีโมทคอนโทรล

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีเปิดอยู่

•	 ตรวจสอบว่าเครื่องของคุณและทีวีเชื่อมต่อกันแล้วผ่านเครือข่ายเดียวกัน

•	 ตรวจสอบว่าทีวีได้รับการลงทะเบียนกับคุณสมบัติรีโมทอัจฉริยะ

1 เปิดแผงการแจ้งเตือนหรือแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส เชื่อมต่อด่วน
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2 สัมผัส ควบคุม จากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ

ในรายชื่ออุปกรณ์จะปรากฏเฉพาะทีวีที่รองรับคุณสมบัติการเชื่อมต่อด่วน

3 เลือกทีวีที่จะเชื่อมต่อ

4 ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเข้าด้วยกัน

เข้าร่วมกลุ่มการเล่นเป็นกลุ่ม

แชร์เนื้อหากับเครื่องอื่นโดยใช้คุณสมบัติการเล่นเป็นกลุ่ม

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

•	 ตรวจสอบว่าเครื่องทั้งหมดที่ใช้งานคุณสมบัตินี้เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน

•	 ค้นหาหรือเข้าร่วมเซสชั่นที่สร้างแล้ว หรือสร้างเซสชั่นใหม่

•	 ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งแอพการเล่นเป็นกลุ่ม ที่เครื่องทั้งสองเครื่องแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก Playสโตร์

1 เปิดแผงการแจ้งเตือนหรือแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส เชื่อมต่อด่วน

2 สัมผัส เข้าร่วมการเล่นเป็นกลุ่ม จากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ

ในรายชื่ออุปกรณ์จะปรากฏเฉพาะอุปกรณ์ที่รองรับเซสชั่นการเล่นเป็นกลุ่ม

3 เลือกเซสชั่นการเล่นเป็นกลุ่มเพื่อเข้าร่วม

4 ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเข้าด้วยกัน
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การส�ารวจคอมพิวเตอร์

เริ่มต้น SamsungLink เพื่อใช้งานเนื้อหาที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันแบบระยะไกล เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้
ลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงของคุณ

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

•	 ตรวจสอบว่าเครื่องทั้งหมดที่ใช้งานคุณสมบัตินี้เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน

•	 ตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องนี้ได้ลงทะเบียนกับ SamsungLink แล้ว

•	 ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งแอพ Samsung Link ที่เครื่องทั้งสองเครื่องแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก Playสโตร์

1 เปิดแผงการแจ้งเตือนหรือแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส เชื่อมต่อด่วน

2 สัมผัส ส�ารวจแล็ปท็อป จากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ

ในรายชื่อจะปรากฏเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานเท่านั้น

3 เลือกคอมพิวเตอร์ที่จะเชื่อมต่อ

4 ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเข้าด้วยกัน
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SmartRemote

เกี่ยวกับรีโมทอัจฉริยะ

ใช้แอพนี้เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับทีวี และใช้เครื่องเป็นรีโมทคอนโทรล คุณสามารถค้นหาและเลือกรายการทีวี และควบคุมช่อง
รายการด้วยเครื่องของคุณ

สัมผัส SmartRemote ที่หน้าจอแอพ

ก่อนการใช้งานแอพนี้

•	 ตรวจสอบว่าคุณได้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย

•	 ตรวจสอบว่าพอร์ตอินฟราเรดของเครื่องหันเข้าหาทีวี

การเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์

1 สัมผัส SmartRemote ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส เลือกประเทศหรือภูมิภาค และเลือกประเทศหรือภูมิภาค

3 เลือกบริการกระจายสัญญาณ

โปรแกรมทีวีที่มีจะปรากฏขึ้น
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การใช้งานเครื่องเป็นรีโมทคอนโทรล

คุณสามารถเปิดหรือปิดทีวี เรียกดูช่องรายการ หรือปรับระดับเสียงทีวีได้โดยใช้เครื่องเป็นรีโมทคอนโทรล

1 ที่เครื่อง สัมผัส  → ด�าเนินการ

2 เลือกแบรนด์ของทีวี

3 ตรวจสอบว่าพอร์ตอินฟราเรดของเครื่องหันเข้าหาทีวี และสัมผัส  จากนั้นสัมผัส ใช่รหัสนี้ใช้งานได้ ถ้าเครื่องสั่งปิด
ทีวีได้

ถ้าเครื่องไม่สามารถสั่งปิดทีวี สัมผัส ส่งรหัสนี้อีกครั้ง หรือ ไม่ทดสอบรหัสถัดไป จากนั้นท�าซ�้าจนกว่าทีวีจะรับรู้
สัญญาณ

4 เลือกแหล่งช่องสัญญาณ

5 สัมผัส เรียบร้อย เพื่อด�าเนินการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว แผงควบคุมรีโมทจะปรากฏบนหน้าจอ

เปดหรือปดทีวี

เมนูควบคุมทีวี

ฟงกชั่นเพิ่มเติม

เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
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การรับชมทีวีโดยใช้เครื่อง

เลือกรายการทีวีจากรายการที่มีเพื่อรับชมที่ทีวีที่เชื่อมต่อ

1 สัมผัส  → การแสดงทีวี, ภาพยนต์ หรือ กีฬา และเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเลือกหมวดหมู่

2 เลือกรายการทีวี และสัมผัส ดูตอนนี้

รายการที่เลือกจะปรากฏขึ้นบนทีวีที่เชื่อมต่ออยู่

3 สัมผัส  เพื่อเปลี่ยนช่องรายการหรือปรับระดับเสียง

แผงควบคุมรีโมทจะปรากฏบนหน้าจอ

การตั้งค่าการแจ้งเตือนรายการ

1 เลือกรายการทีวีที่จะรับชม

2 สัมผัส การเตือน ตั้งการเตือนเวลาเริ่มต้นรายการทีวี จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

การเตือนจะเปิดท�างานในเวลาที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า
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ScreenMirroring

เกี่ยวกับการสะท้อนหน้าจอ

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับจอขนาดใหญ่ที่มีดองเกิลส�าหรับ AllShare Cast หรือ HomeSync จาก
นั้นแชร์เนื้อหาของคุณ คุณยังสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้กับอุปกรณ์อื่นที่รองรับคุณสมบัติ Wi-Fi Miracast ได้เช่นกัน

อุปกรณที่สามารถใชงาน Screen 
Mirroring
(ดองเกิ้ล AllShare Cast, 
HomeSync และอุปกรณ Wi-Fi 
Miracast)

•	 คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

•	 อุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน Miracast ที่ไม่รองรับ High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X) 
อาจเข้ากันไม่ได้กับคุณสมบัตินี้

•	 บางไฟล์อาจมีการบัฟเฟอร์ระหว่างการเปิดเล่น ทั้งนี้ขึ้นกับการเชื่อมต่อเครือข่าย

•	 เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

•	 หากคุณก�าหนดความถี่ Wi-Fi ดองเกิล AllShare Cast หรือ HomeSync อาจไม่สามารถค้นพบหรือเชื่อมต่อ
ได้

•	 หากคุณเล่นวีดีโอหรือเกมบนโทรทัศน์ ให้เลือกโหมดโทรทัศน์ที่เหมาะสมเพื่อให้คุณได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุด
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ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

•	 ตรวจสอบว่าเครื่องที่รองรับคุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอเชื่อมต่อกับทีวีด้วยสาย HDMI

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีเปิดอยู่

การดูเนือ้หาในทีวี

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครื่อง ให้เชื่อมต่อทีวีและเครื่องที่รองรับ Screen Mirroring เข้าด้วยกัน เพื่อตั้งค่าการ
เชื่อมต่อ อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของเครื่อง การด�าเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการดูเนื้อหาในทีวีที่เชื่อมต่อผ่านดองเกิล 
AllShare Cast

1 ในทีวี เลือกโหมดการเชื่อมต่อ เช่นโหมด HDMI เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

2 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ScreenMirroring จากนั้นลากสวิตช์ ScreenMirroring ไปทางขวา

จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ

3 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ

หน้าจอของเครื่องของคุณจะปรากฏบนจอทีวี

ถ้าคุณเชื่อมต่อเครื่องเป็นครั้งแรก สัมผัสค้างไว้ที่ชื่อดองเกิลในรายชื่อ และใส่รหัส PIN ที่แสดงบนจอทีวี

4 เปิดหรือเล่นไฟล์ จากนั้นควบคุมหน้าจอด้วยปุ่มกดบนเครื่องของคุณ

หยัดการรับชมเนือ้หา

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ScreenMirroring จากนั้นลากสวิตช์ ScreenMirroring ไปทางซ้าย
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การใช้งานคุณสมบัติการพิมพ์จากมือถือ
เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์รูปภาพหรือเอกสาร

เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

•	 ตรวจสอบว่าคุณสมบัติ Wi-Fi หรือ Wi-Fi Direct เปิดใช้งานที่เครื่องของคุณและเครื่องพิมพ์

การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การพิมพ์ → SamsungPrintServicePlugin จากนั้นลากสวิตช์ SamsungPrint
ServicePlugin ไปทางขวา เครื่องจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับเครื่องของคุณ เลือก
เครื่องพิมพ์ที่จะใช้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง สัมผัส  → เพิ่มเครื่องพิมพ์ →  ใส่รายละเอียด จากนั้นสัมผัส OK

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ สัมผัส  → การตั้งค่า

การพิมพ์เนือ้หา

ขณะที่ก�าลังดูเนื้อหาเช่นรูปภาพหรือเอกสาร สัมผัส  → พิมพ์ จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์

เพื่อยกเลิกการพิมพ์ สัมผัสที่เครื่องพิมพ์ และสัมผัส ยกเลิก
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การอัพเกรดเครื่อง
เครื่องสามารถอัพเกรดให้ซอฟท์แวร์เป็นรุ่นล่าสุดได้

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การอัพเกรดด้วยSamsungKies

เริ่มต้น Samsung Kies และเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ Samsung Kies จะตรวจพบเครื่องและแสดงการอัพเดทที่
มีให้ในกล่องสนทนา ในกรณีที่มีการอัพเดท คลิกปุ่มอัพเดตในกล่องสนทนาเพื่อเริ่มต้นการอัพเกรด โปรดอ้างอิงวิธีใช้ของ 
Samsung Kies ส�าหรับรายละเอียดวิธีการอัพเกรด

•	 อย่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือถอดสาย USB ขณะที่เครื่องก�าลังอัพเกรด

•	 ขณะที่ก�าลังอัพเกรดเครื่อง อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์มีเดียอื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ การกระท�าเช่นนั้นอาจรบกวน
กระบวนการอัพเดท

การอัพเกรดผ่านอากาศ

อุปกรณ์สามารถอัพเกรดซอฟท์แวร์ล่าสุดได้โดยตรงผ่านบริการ firmware over-the-air (FOTA)

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → เกี่ยวกับอุปกรณ์ → อัพเดทซอฟท์แวร์ → อัพเดทตอนนี้
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การถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์

การถ่ายโอนไฟล์

ย้ายไฟล์เสียง วีดีโอ รูปภาพ หรือไฟล์ชนิดอื่นๆ จากเครื่องของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ หรือกลับกัน

ถ้าหากแอพไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์ในรูปแบบ divx หรือ ac3 ให้ติดตั้งแอพที่รองรับไฟล์เหล่านั้น

เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์มีเดีย

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

2 เปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วสัมผัส เชื่อมต่อเป็นเครื่องเล่นสื่อ → อุปกรณ์มีเดีย(MTP)

สัมผัส กล้องถ่ายรูป(PTP) ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รองรับ Media Transfer Protocol (MTP) หรือไม่มีไดรเวอร์ที่
เหมาะสมติดตั้งอยู่

3 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
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การเชื่อมต่อกับSamsungKies

Samsung Kies เป็นแอพบนคอมพิวเตอร์ที่จัดการเนื้อหามีเดียและข้อมูลส่วนตัว กับเครื่องของซัมซุง ดาวน์โหลด 
Samsung Kies รุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซท์ซัมซุง

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

Samsung Kies จะเริ่มต้นการท�างานบนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ หาก Samsung Kies ไม่เปิดขึ้น ให้ดับเบิลคลิกที่
ไอคอน Samsung Kies บนคอมพิวเตอร์

2 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การส�ารองและการเรียกคืนข้อมูล
ช่วยให้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตั้งค่าในเครื่องของคุณมีความปลอดภัย คุณสามารถส�ารองข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไป
ยังบัญชีการส�ารองข้อมูล และเข้าถึงในภายหลัง หรือเรียกคืนแอพโดยไม่ต้องติดตั้งใหม่ และคุณยังสามารถใช้คุณสมบัตินี้ถ้า
หากคุณเปลี่ยนหรือรีเซ็ทเครื่อง

การใช้งานบัญชีGoogle

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → แอคเคาท์ → เพิ่มแอคเคาท์ → Google จากนั้นลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google 
ของคุณ

2 สัมผัส การตั้งค่า ที่หน้าจอแอพ

3 สัมผัส แบ็คอัพและรีเซ็ท และท�าเครื่องหมายเลือก แบ็คอัพข้อมูลส่วนตัว

เครื่องจะเริ่มต้นส�ารองข้อมูลแอพ รหัสผ่าน Wi-Fi และการตั้งค่าอื่นๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google

4 สัมผัส แบ็กอัพบัญชีผู้ใช้ และเลือกบัญชีเพื่อตั้งเป็นบัญชีส�ารองข้อมูล

เพื่อเรียกคืนข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้งแอพใหม่ ท�าเครื่องหมายเลือก คืนค่าอัตโนมัติ

หลังจากที่คุณด�าเนินการคืนค่าจากโรงงานกับเครื่องแล้ว เครื่องจะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ เมื่อตัวช่วยการตั้งค่าเปิดขึ้นมา 
ให้ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอและลงชื่อเข้าใช้บัญชีส�ารองข้อมูล Google เพื่อเรียกคืนข้อมูลที่ส�ารองไว้ ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้
บัญชีส�ารองข้อมูลหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้ว เครื่องจะไม่เรียกคืนข้อมูลที่ส�ารองไว้
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การใช้งานบัญชีซัมซุง

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → แอคเคาท์ → เพิ่มแอคเคาท์ → Samsungaccount จากนั้นลงชื่อเข้าใช้บัญชี
ซัมซุงของคุณ

2 สัมผัส การตั้งค่า ที่หน้าจอแอพ

3 สัมผัส Cloud → แบ็กอัพ เลือกรายการที่จะส�ารองข้อมูล จากนั้นสัมผัส แบ็คอัพเดี๋ยวนี้ → ส�ารอง

เพื่อเรียกคืนข้อมูล สัมผัส คืนค่า เลือกรายการที่จะเรียกคืน จากนั้นสัมผัส คืนค่าเดี๋ยวนี้

การรีเซ็ทข้อมูล
ลบการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมดในเครื่อง ก่อนที่จะด�าเนินการคืนค่าจากโรงงาน ให้ส�ารองข้อมูลที่ส�าคัญทั้งหมดที่คุณเก็บไว้ใน
เครื่อง อ้างอิง ‘การส�ารองและการเรียกคืนข้อมูล’ เพื่อดูรายละเอียด

1 สัมผัส การตั้งค่า ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส แบ็คอัพและรีเซ็ท → ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน

3 สัมผัส รีเซ็ทอุปกรณ์ → ลบทั้งหมด

เครื่องจะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ
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เกี่ยวกับการตั้งค่า
ใช้งานแอพนี้เพื่อก�าหนดค่าเครื่อง ตั้งค่าทางเลือกแอพ และเพิ่มแอคเคาท์

สัมผัส การตั้งค่า ที่หน้าจอแอพ

เพื่อค้นหาการตั้งค่าโดยการใส่ค�าส�าคัญ สัมผัส 

การตั้งค่าด่วน
ดูรายการทางเลือกการตั้งค่าที่เป็นรายการโปรดของคุณ

เพื่อแก้ไขทางเลือกการตั้งค่าที่เป็นรายการโปรดของคุณ สัมผัส  → แก้ไขการตั้งค่าอย่างเร็ว เลือกทางเลือกการตั้งค่า 
จากนั้นสัมผัส บันทึก

การเชื่อมต่อเครือข่าย

Wi-Fi

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Wi-Fi จากนั้นลากสวิตช์ Wi-Fi ไปทางขวา

คุณสามารถรักษาการเชื่อมต่อเครือข่ายให้เสถียรโดยการเลือก Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ใช้สัญญาณที่
แรงที่สุด เพื่อสลับระหว่างเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ท�าเครื่องหมายเลือก สลับเครือข่ายอัจฉริยะ
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เพื่อใช้งานทางเลือก สัมผัส 

•	 ค้นหา: ค้นหาเครือข่ายที่มีอยู่

•	 Wi-Fi Direct: เปิดใช้งาน Wi-Fi Direct และเชื่อมต่อเครื่องเข้าด้วยกันโดยตรงผ่าน Wi-Fi เพื่อแชร์ไฟล์

•	 แอดวานซ์: ก�าหนดค่าการตั้งค่า Wi-Fi

•	 ปุ่มกดWPS: เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ด้วยปุ่มกด WPS

•	 ใส่WPSPIN: เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัยด้วย WPS PIN

•	 วิธีใช้: เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้ Wi-Fi

การตั้งค่านโยบายการพักWi-Fi

สัมผัส  → แอดวานซ์ → เปิดWi-Fiไว้ระหว่างพัก

เมื่อหน้าจอถูกปิด เครื่องจะปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว เครื่องจะเข้าถึงเครือข่ายข้อมูล
ถ้าหากได้รับการตั้งค่าให้ใช้งาน ซึ่งอาจท�าให้เสียค่าบริการการถ่ายโอนข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้
ก�าหนดค่าเป็น ทุกครั้ง

การตั้งค่าการแจ้งเตือนเครือข่าย

เครื่องสามารถตรวจพบเครือข่าย Wi-Fi และแสดงไอคอนบนแถบสถานะเพื่อแจ้งเตือนเมื่อใช้งานได้

สัมผัส  → แอดวานซ์ และท�าเครื่องหมายที่ การแจ้งเตือนเครือข่าย เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ใช้เชื่อมต่อเครื่องผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ

สัมผัส  → Wi-Fi Direct
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ตัวเร่งการดาวน์โหลด

ตั้งค่าให้เครื่องดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทั้งเครือข่าย Wi-Fi และเครือข่ายมือถือพร้อมกัน

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การตั้งค่า ดาวน์โหลดบูสเตอร์ จากนั้นลากสวิตช์ ดาวน์โหลดบูสเตอร์ ไปทางขวา

คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่ม
เติม ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

•	 อย่าแสดงข้อมูลความเร็ว: ตั้งค่าให้เครื่องไม่แสดงข้อมูลความเร็วการรับส่งข้อมูลในหน้าต่างป็อปอัพขณะที่ใช้งานโหมด
เร่งความเร็วการดาวน์โหลด

บลูทูธ

เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระยะทางใกล้

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บลูทูธ จากนั้นลากสวิตช์ บลูทูธ ไปทางขวา

เพื่อใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม สัมผัส 

•	 หมดเวลาการแสดงให้เห็น: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะสามารถมองเห็นได้

•	 ได้รับไฟล์แล้ว: ดูไฟล์ที่ได้รับผ่านทางคุณสมบัติบลูทูธ

•	 เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์: เปลี่ยนชื่อเครื่อง

•	 วิธีใช้: เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้บลูทูธ

การเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตWi-Fi

ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตแบบพกพาเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น อ้างอิง ‘การเชื่อมโยง
เครือข่ายของเครื่องและการใช้งานฮอตสปอตแบบพกพา’ เพื่อดูรายละเอียด

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การแชร์อินเตอร์เน็ต...

•	 ฮอตสปอตWi-Fiแบบพกพา: ใช้งานฮอตสปอต Wi-Fi เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านเครือข่าย Wi-Fi คุณสามารถใช้คุณสมบัติเมื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่พร้อมใช้งาน
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•	 การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยUSB: ใช้การ เชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือให้กับ
คอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องจะถูกใช้เป็นโมเด็มส�าหรับคอมพิวเตอร์

•	 การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือให้กับ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ

โหมดการบิน

เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชั่นการใช้งานแบบไร้สายในเครื่องของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้เท่านั้น

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส โหมดการบิน

การใช้ข้อมูล

ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณ และก�าหนดการตั้งค่าส�าหรับขีดจ�ากัด

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การใช้ข้อมูล

•	 ข้อมูลมือถือ: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดๆ

•	 ตั้งค่าขีดจ�ากัดข้อมูลมือถือ: ตั้งค่าขีดจ�ากัดส�าหรับการใช้งานข้อมูลมือถือ

•	 รอบการใช้ข้อมูล: ใส่วันที่รายเดือนที่จะท�าการล้างค่าการเฝ้าดูการใช้งานข้อมูลมือถือของคุณ

เพื่อใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม สัมผัส 

•	 โรมมิ่งข้อมูล: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานข้อมูลระหว่างที่คุณโรมมิ่ง

•	 จ�ากัดข้อมูลพื้นหลัง: ตั้งค่าให้เครื่องปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลเบื้องหลังขณะที่คุณใช้งานเครือข่ายมือถือ

•	 ซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติ: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติของแอพ คุณสามารถเลือกข้อมูลที่จะซิงค์ส�าหรับ
แต่ละบัญชีใน การตั้งค่า → แอคเคาท์

•	 แสดงการใช้Wi-Fi: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงการใช้งานข้อมูลผ่าน Wi-Fi ของคุณ

•	 ฮอตสปอตมือถือ: เลือกฮอตสปอต Wi-Fi เพื่อป้องกันไม่ให้แอพที่ท�างานเป็นเบื้องหลังใช้งานฮอตสปอตนั้น

•	 วิธีใช้: เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับการใช้งานข้อมูล
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สถานที่

เปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตข้อมูลต�าแหน่ง

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ต�าแหน่ง จากนั้นลากสวิตช์ ต�าแหน่ง ไปทางขวา

•	 โหมด: เลือกวิธีการเก็บข้อมูลต�าแหน่งของคุณ

•	 ค�าขอต�าแหน่งล่าสุด: ดูว่ามีแอพใดบ้างที่ร้องขอข้อมูลต�าแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ และอัตราการใช้งานแบตเตอรี่ของ
แอพเหล่านั้น

•	 บริการระบุต�าแหน่ง: ดูบริการต�าแหน่งที่ตั้งที่เครื่องของคุณใช้งาน

•	 สถานที่ส่วนตัว: ตั้งค่าโปรไฟล์ที่จะใช้งานส�าหรับต�าแหน่งเฉพาะใดๆ เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติ GPS, Wi-Fi หรือบลูทูธ
เพื่อค้นหาต�าแหน่งปัจจุบันของคุณ

เครือข่ายเพิ่มเติม

ก�าหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมเครือข่าย

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เครือข่ายเพิ่มเติม

แอพการส่งข้อความเริ่มต้น

เลือกแอพเริ่มต้นส�าหรับการรับส่งข้อความ

เครือข่ายมือถือ

•	 ข้อมูลมือถือ: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดๆ

•	 โรมมิ่งข้อมูล: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานข้อมูลระหว่างที่คุณโรมมิ่ง

•	 ชื่อแอคเซสพอยท์: ตั้งค่าชื่อแอคเซสพอยท์ (APN)

•	 โหมดเครือข่าย: เลือกชนิดเครือข่าย

•	 ผู้ให้บริการเครือข่าย: ค้นหาเครือข่ายที่ใช้ได้และเลือกเครือข่ายส�าหรับการโรมมิ่ง

VPN

ตั้งค่าและเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัว (VPNs)
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เชื่อมต่อและแชร์

NFC

เปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่ออ่านหรือเขียนแท็ก NFC ที่มีข้อมูล

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส NFC จากนั้นลากสวิตช์ NFC ไปทางขวา

•	 AndroidBeam: เปิดใช้งานคุณสมบัติ Android Beam เพื่อส่งข้อมูลเช่นหน้าเว็บและรายชื่อไปยังเครื่องที่เปิดใช้งาน 
NFC

•	 SBeam: เปิดใช้งานคุณสมบัติ S Beam เพื่อส่งข้อมูล เช่น วีดีโอ รูปภาพ และเอกสาร ไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ NFC 
และ Wi-Fi Direct

•	 Tapandpay: ตั้งค่าวิธีการช�าระเงินพื้นฐานส�าหรับการช�าระเงินผ่านมือถือ

อุปกรณ์ใกล้เคียง

เปลี่ยนการตั้งค่าส�าหรับการแชร์เนื้อหาเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องที่อยู่ใกล้เคียง

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส อุปกรณ์ใกล้เคียง จากนั้นลากสวิตช์ อุปกรณ์ใกล้เคียง ไปทางขวา

•	 ชื่ออุปกรณ์: ใส่ชื่อมีเดียเซิร์ฟเวอร์ส�าหรับเครื่องของคุณ

•	 คอนเทนท์ที่ใช้ร่วมกัน: ตั้งค่าให้เครื่องแชร์เนื้อหาของคุณกับเครื่องอื่น

•	 อุปกรณ์ที่อนุญาต: ดูรายการอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงเครื่องของคุณ

•	 รายการอุปกรณ์ที่ไม่อนุญาต: ดูรายการอุปกรณ์ที่ถูกกันไม่ให้เข้าถึงเครื่องของคุณ

•	 ดาวน์โหลดไปที่: เลือกต�าแหน่งในหน่วยความจ�าเพื่อบันทึกไฟล์มีเดีย

•	 อัพโหลดจากอุปกรณ์อื่น: ตั้งค่าให้เครื่องยอมรับการอัพโหลดจากอุปกรณ์อื่น

การพิมพ์

ก�าหนดค่าส่วนเสริมส�าหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ หรือเพิ่มเครื่องพิมพ์เองเพื่อ
พิมพ์ไฟล์ผ่าน Wi-Fi หรือบริการกลุ่มเมฆ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การพิมพ์
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ScreenMirroring

เปิดใช้งานคุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอ และแชร์หน้าจอของคุณกับผู้อื่น

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ScreenMirroring จากนั้นลากสวิตช์ ScreenMirroring ไปทางขวา

เสียงและการแสดงผล

เสียง

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าส�าหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียง

•	 โหมดเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานโหมดเสียงหรือโหมดเงียบ

•	 ระดับเสียง: ปรับระดับเสียงส�าหรับเสียงเรียกเข้า เพลงและวีดีโอ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน

•	 ระดับการสั่น: ปรับค่าความแรงของการแจ้งเตือนด้วยการสั่น

•	 เสียงเรียกเข้า: เพิ่มหรือเลือกเสียงเรียกเข้าส�าหรับสายเรียกเข้า

•	 การสั่น: เพิ่มหรือเลือกรูปแบบของการสั่น

•	 การแจ้งเตือน: เลือกเสียงเรียกเข้าส�าหรับเหตุการณ์ เช่นข้อความเข้า และสายที่ไม่ได้รับ

•	 สั่นเมื่อมีการเรียกเข้า: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าส�าหรับสายเข้า

•	 เสียงปุ่มกดโทรออก: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่มกด

•	 เสียงสัมผัส: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อคุณเลือกแอพหรือทางเลือกบนหน้าจอสัมผัส

•	 เสียงล็อกหน้าจอ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส

•	 การตอบสนองระบบสัมผัส: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อคุณสัมผัสปุ่มกด

•	 เสียงเมื่อสัมผัส: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อแตะปุ่มใดๆ

•	 สั่นเมื่อสัมผัส: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อแตะปุ่มใดๆ

•	 แอพพลิเคชั่นSAMSUNG: เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนส�าหรับแต่ละแอพ

•	 เอฟเฟ็กต์เพลง: เลือกเอฟเฟ็กต์เสียงที่จะใช้งานเมื่อคุณปรับแต่งเสียงเพลง
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จอภาพ

เปลี่ยนการตั้งค่าส�าหรับหน้าจอ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ

•	 ความสว่าง: ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ

•	 แบบอักษร:

	– รูปแบบอักษร: เปลี่ยนชนิดแบบอักษรของข้อความที่แสดง

	– ขนาดอักษร: เปลี่ยนขนาดตัวอักษร

•	 การหมุนหน้าจอ: ตั้งค่าให้เนื้อหาหมุนอัตโนมัติเมื่อหมุนเครื่อง

•	 การพักหน้าจออัจฉริยะ: ตั้งค่าให้เครื่องป้องกันไม่ให้แสงหน้าจอดับลงขณะที่คุณมองที่จอ

•	 หมดเวลาหน้าจอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ

•	 โหมดหน้าจอ:

	– ปรับหน้าจอ: ใช้งานโหมดนี้เพื่อปรับหน้าจอให้เหมาะสมที่สุดตามการตั้งค่าหน้าจอ

	– ไดนามิค: ใช้โหมดนี้เพื่อท�าให้โทนสีบนหน้าจอมีสีสันสดใสมากขึ้น

	– มาตรฐาน: ใช้งานโหมดนี้ในสภาพแวดล้อมแบบปกติ

	– รูปภาพแบบมืออาชีพ: ใช้งานโหมดนี้เพื่อท�าให้โทนสีหน้าจอดูมีสีสันสมจริง

	– โรงภาพยนตร์: ใช้โหมดนี้ในสภาพแวดล้อมที่มืด เช่นในห้องมืด

•	 ปรับโทนหน้าจออัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องประหยัดพลังงานโดยการปรับความสว่างของจอภาพ

•	 เดย์ดรีม: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้นโปรแกรมรักษาหน้าจอเมื่อเครื่องของคุณเชื่อมต่อกับด็อคตั้งโต๊ะหรือก�าลังชาร์จ
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•	 ตัวบ่งชี้LED:

	– การชาร์จ: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดไฟแจ้งเตือนขณะที่คุณก�าลังชาร์จแบตเตอรี่

	– แบตเตอรี่ต�่า: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดไฟแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต�่า

	– การแจ้งเตือน: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดไฟแจ้งเตือนเมื่อคุณมีสายที่ไม่ได้รับ ข้อความ หรือการแจ้งเตือน

	– การบันทึกเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดไฟแจ้งเตือนเมื่อคุณบันทึกสมุดบันทึกเสียง

•	 ระยะเวลาของแสงหน้าจอปุ่มสัมผัส: ตั้งค่าระยะเวลาของไฟส่องหลังปุ่มสัมผัส

•	 เพิ่มความไวการสัมผัส: ตั้งค่าให้เครื่องเพิ่มความไวการสัมผัส

ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของวัสดุที่คุณสวมใส่ขณะที่แตะเครื่อง ค�าสั่งบางค�าสั่งอาจไม่สามารถตรวจพบได้

วอลเปเปอร์

เปลี่ยนการตั้งค่าส�าหรับวอลเปเปอร์

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส วอลเปเปอร์

•	 หน้าจอหน้าหลัก: เลือกรูปภาพพื้นหลังส�าหรับหน้าจอหลัก

•	 ล็อกหน้าจอ: เลือกรูปภาพพื้นหลังส�าหรับหน้าจอล็อก

•	 หน้าจอหลักและหน้าจอล็อค: เลือกรูปภาพพื้นหลังส�าหรับหน้าจอหลักและหน้าจอล็อก

ล็อกหน้าจอ

เปลี่ยนการตั้งค่าส�าหรับหน้าจอเมื่อล็อก

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ล็อกหน้าจอ

•	 ล็อกหน้าจอ: เปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกหน้าจอ ทางเลือกต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับคุณสมบัติการล็อกหน้า
จอที่เลือก

•	 นาฬิกาคู่: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงนาฬิกาคู่
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•	 ขนาดนาฬิกา: เปลี่ยนขนาดของนาฬิกา

•	 แสดงวันที่: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงวันที่พร้อมนาฬิกา

•	 ทางลัดกล้องถ่ายรูป: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงทางลัดกล้องถ่ายรูปบนหน้าจอเมื่อล็อก

•	 ข้อมูลเจ้าของ: ใส่ข้อมูลของคุณที่จะแสดงพร้อมนาฬิกา

•	 ปลดล็อคเอฟเฟ็กต์: เลือกเอฟเฟ็กต์เมื่อคุณปลดล็อกหน้าจอ

•	 ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงข้อมูลบนหน้าจอเมื่อล็อก เพื่อแสดงสภาพอากาศ เหตุการณ์ที่ใกล้ถึง หรือการนับ
จ�านวนก้าว ขณะที่คุณใช้งานเพื่อร่วมเดิน ใน S Health

•	 ข้อความวิธีใช้: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงข้อความวิธีใช้บนหน้าจอล็อก

มัลติวินโดว์

ตั้งค่าให้เครื่องใช้มัลติวินโดว์

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การตั้งค่า มัลติวินโดว์ จากนั้นลากสวิตช์ มัลติวินโดว์ ไปทางขวา

•	 เปิดในมุมมองมัลติวินโดว์: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดใช้งานคุณสมบัติมัลติวินโดว์เมื่อคุณเปิดไฟล์จาก ไฟล์ส่วนตัว หรือ วีดีโอ 
นอกจากนั้น เครื่องจะเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เมื่อคุณดูเอกสารแนบในข้อความ

แผงแจ้งเตือน

ก�าหนดรายการที่จะปรากฏในแผงการแจ้งเตือน

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แผงแจ้งเตือน

•	 การปรับความสว่าง: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงแถบปรับความสว่างบนแผงการแจ้งเตือน

•	 แอพที่แนะน�า: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรายการแอพที่แนะน�าบนแผงการแจ้งเตือนโดยขึ้นกับการกระท�าของคุณ เช่นการ
เชื่อมต่อเฮดเซ็ทเข้ากับเครื่อง

•	 ตั้งค่าปุ่มการตั้งค่าด่วน: จัดต�าแหน่งปุ่มการตั้งค่าด่วนที่แสดงบนแผงการแจ้งเตือน
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กล่องเครื่องมือ

ตั้งค่าให้เครื่องใช้กล่องเครื่องมือ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส กล่องเครื่องมือ จากนั้นลากสวิตช์ กล่องเครื่องมือ ไปทางขวา

•	 แอพพลิเคชั่น: ดูรายชื่อแอพที่จะแสดงในกล่องเครื่องมือ

•	 แก้ไข: เลือกแอพที่จะแสดงในกล่องเครื่องมือ

ท�างานมือเดียว

เปิดใช้งานโหมดท�างานมือเดียวเพื่อความสะดวกของคุณเมื่อคุณใช้เครื่องด้วยมือเดียว

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ท�างานมือเดียว จากนั้นลากสวิตช์ ท�างานมือเดียว ไปทางขวา

การปรับให้เป็นส่วนตัว

โหมดใช้ง่าย

ตั้งค่าให้เครื่องเป็นโหมดใช้ง่าย

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส โหมดใช้ง่าย

•	 โหมดมาตรฐาน: ตั้งค่าให้เครื่องเป็นโหมดมาตรฐาน

•	 โหมดใช้ง่าย: ตั้งค่าให้เครื่องเป็นโหมดใช้ง่าย

•	 แอพพลิเคชั่นแบบง่าย: เลือกแอพที่จะใช้งานรูปแบบที่เรียบง่าย

การเข้าใช้งาน

คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าเพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเครื่อง อ้างอิง ‘การเข้าใช้งาน’ เพื่อดูรายละเอียด

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การเข้าใช้งาน
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โหมดการห้าม

เลือกว่าจะปิดกั้นการแจ้งเตือนใดบ้าง หรือก�าหนดให้อนุญาตการแจ้งเตือนการโทรจากรายชื่อที่ก�าหนด ในโหมดการห้าม

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส โหมดการห้าม จากนั้นลากสวิตช์ โหมดการห้าม ไปทางขวา

โหมดส่วนตัว

ตั้งค่าให้เครื่องป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงเนื้อหาส่วนตัวของคุณ โดยการเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส โหมดส่วนตัว จากนั้นลากสวิตช์ โหมดส่วนตัว ไปทางขวา

ตัวสแกนลายนิ้วมือ

ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณกับเครื่องเพื่อการรักษาความปลอดภัยของเครื่องหรือเพื่อลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีซัมซุงของคุณ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ตัวสแกนลายนิ้วมือ

•	 ตัวจัดการลายนิ้วมือ: ลงทะเบียนหรือลบข้อมูลลายนิ้วมือ

•	 เปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้แทน: เปลี่ยนรหัสผ่านทางเลือกถ้าเครื่องไม่สามารถรู้จ�าลายนิ้วมือ

•	 ล็อกหน้าจอ: เปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกหน้าจอ ทางเลือกต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับคุณสมบัติการล็อกหน้า
จอที่เลือก

•	 ตรวจสอบSamsungaccount: ตั้งค่าให้เครื่องตรวจสอบยืนยันบัญชีซัมซุงของคุณด้วยลายนิ้วมือ

•	 ช�าระเงินโดยใช้PayPal: ตั้งค่าให้เครื่องยืนยันบัญชี PayPal ของคุณและรับรองความถูกต้องของการซื้อโดยใช้ลายนิ้ว
มือของคุณ
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การเคลื่อนไหว

การเคลื่อนไหวและท่าทาง

เปิดใช้งานคุณสมบัติรับรู้การเคลื่อนไหว และเปลี่ยนการตั้งค่าควบคุมการรับรู้การเคลื่อนไหวในเครื่องของคุณ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การเคลื่อนไหวและท่าทาง

•	 เรียกดูโดยไม่สัมผัส: เลื่อนมือของคุณไปทางซ้ายหรือทางขวาผ่านเซนเซอร์เพื่อเรียกดูภาพ หน้าเว็บ เพลง หรือบันทึก

•	 การโทรโดยตรง: ตั้งค่าให้เครื่องท�าการโทรปกติโดยการยกเครื่องแนบหูขณะที่ก�าลังดูการโทร ข้อความ หรือราย
ละเอียด ผู้ติดต่อ

•	 การเตือนอัจฉริยะ: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนเมื่อคุณไม่ได้รับสายหรือมีข้อความใหม่เข้าเมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้น

•	 ปิดเสียง/พัก: ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงเรียกเข้า เพลง และวิดีโอ โดยใช้การเคลื่อนไหวฝ่ามือหรือมองออกไปจากหน้าจอ

	– ใช้มือบังหน้าจอ: ตั้งค่าให้เครื่องพักการเล่นมีเดีย เมื่อคุณแตะหน้าจอด้วยฝ่ามือ

	– คว�่าอุปกรณ์: ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงเรียกเข้า การเตือน และเพลงโดยการวางเครื่องคว�่าลง

	– การพักอัจฉริยะ: ตั้งค่าให้เครื่องหยุดเล่นวีดีโอชั่วคราวเมื่อคุณมองออกไปจากหน้าจอ

•	 ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ: ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกภาพของหน้าจอเมื่อคุณใช้มือลูบไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ

แอร์วิว

แสดงตัวอย่างคอนเทนท์หรือแสดงข้อมูลในหน้าต่างป็อบอัพโดยการชี้นิ้วไปที่รายการนั้น

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอร์วิว จากนั้นลากสวิตช์ แอร์วิว ไปทางขวา



การตั้งค่า

200

ผู้ใช้และแบ็คอัพ

แอคเคาท์

เพิ่มเพิ่มแอคเคาท์อีเมล์หรือ SNS

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอคเคาท์

Cloud

เปลี่ยนการตั้งค่าส�าหรับการซิงค์ข้อมูลหรือไฟล์กับแอคเคาท์ซัมซุงหรือ ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ Dropbox

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Cloud

แบ็คอัพและรีเซ็ท

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อจัดการการตั้งค่าต่างๆ และข้อมูล

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แบ็คอัพและรีเซ็ท

•	 แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัว: ตั้งค่าให้เครื่องส�ารองข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลของแอพไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google

•	 แบ็กอัพบัญชีผู้ใช้: ตั้งค่าหรือแก้ไขแอคเคาท์ Google เพื่อการส�ารองข้อมูลของคุณ

•	 คืนค่าอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องเรียกคืนการตั้งค่าและข้อมูลของแอพเมื่อมีการติดตั้งแอพที่อุปกรณ์อีกครั้ง

•	 ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน: ตั้งค่าการตั้งค่าไปที่ค่าที่ก�าหนดจากโรงงานและลบข้อมูลของคุณทั้งหมด
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ระบบ

ภาษาและการใส่ข้อมูล

เปลี่ยนการตั้งค่าส�าหรับการป้อนข้อความ ทางเลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับภาษาที่เลือก

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ภาษาและการใส่ข้อมูล

ภาษา

เลือกภาษาแสดงผลส�าหรับเมนูและแอพทั้งหมด

พื้นฐาน

เลือกชนิดแป้นพิมพ์พื้นฐานส�าหรับการป้อนข้อความ

แป้นพิมพ์Samsung

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์ซัมซุง สัมผัส 

ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ

•	 English(UK): เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์เริ่มต้น

•	 เลือกภาษาที่ใช้ป้อน: เลือกภาษาที่ใช้ส�าหรับการป้อนข้อความ

•	 ข้อความล่วงหน้า: เปิดใช้งานโหมดข้อความล่วงหน้าเพื่อคาดเดาค�าจากการใส่ตัวอักษรของคุณและแสดงการแนะน�าค�า 
และคุณยังสามารถก�าหนดการตั้งค่าการคาดเดาค�าเองได้

•	 การเปลี่ยนอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องแก้ไขค�าสะกดผิดหรือค�าที่ไม่สมบูรณ์โดยการสัมผัสแป้นเว้นวรรคหรือเครื่องหมาย
วรรคตอน

•	 ทางลัดของฉัน: ตั้งค่าจ�านวนทางลัดข้อความที่ใช้บ่อย คุณสามารถสัมผัสค้างไว้ที่ปุ่มตัวเลขเพื่อแทรกข้อความที่ก�าหนด
ไว้ล่วงหน้า

•	 ปรับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบ
ประโยค เช่น จุด (.) เครื่องหมายค�าถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)

•	 ปรับระยะห่างอัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องให้แทรกเว้นวรรคอัตโนมัติระหว่างค�า

•	 วรรคตอนอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องใส่จุดเมื่อคุณสัมผัสสองครั้งที่แป้นเว้นวรรค
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•	 ปัดแป้นพิมพ์:

	– ไม่มี: ตั้งค่าให้เครื่องปิดการใช้งานการกวาดนิ้วบนแป้นพิมพ์

	– อินพุตต่อเนือ่ง: ตั้งค่าให้กรอกข้อความไปยังเครื่องโดยการกวาดนิ้วบนแป้นพิมพ์

	– การควบคุมเคอร์เซอร์: เปิดใช้งานคุณสมบัติการน�าทางแป้นพิมพ์อัจฉริยะเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์โดยการเลื่อนแป้น
พิมพ์

	– การใส่ข้อมูลแบบปัด: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการใช้แป้นพิมพ์เพื่อใส่ตัวเลขหรือสัญลักษณ์เมื่อคุณสัมผัสค้างไว้ที่
ปุ่มแล้วสะบัดนิ้วขึ้น

•	 เสียง: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อแตะปุ่มใดๆ

•	 ระบบสั่น: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อแตะปุ่มใดๆ

•	 ตัวอย่างตัวอักษร: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรูปภาพขนาดใหญ่ของตัวอักษรแต่ละตัวที่คุณสัมผัส

•	 ตั้งเวลาการสัมผัสค้าง: ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ

•	 ตั้งค่าใหม่: ตั้งค่าใหม่ส�าหรับแป้นพิมพ์ซัมซุง

Googleพิมพ์ด้วยเสียง

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการป้อนด้วยเสียง สัมผัส 

•	 บล็อกค�าที่ไม่เหมาะสม: ตั้งค่าไม่ให้เครื่องรู้จ�าค�าที่ไม่เหมาะสมส�าหรับการป้อนด้วยเสียง

•	 การจดจ�าเสียงแบบออฟไลน์: ดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลภาษาเพื่อการป้อนข้อมูลด้วยเสียงพูดแบบออฟไลน์

ค้นหาด้วยเสียง

•	 ภาษา: เลือกภาษาส�าหรับการรู้จ�าเสียง

•	 เอาต์พุตเสียงพูด: ตั้งค่าให้เครื่องมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดเพื่อแจ้งเตือนคุณถึงการกระท�าปัจจุบัน

•	 บล็อกค�าที่ไม่เหมาะสม: ซ่อนค�าที่ไม่เหมาะสมออกจากผลลัพธ์การค้นหาด้วยเสียง

•	 การตรวจหาค�าที่นิยม: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มการรู้จ�าเสียงเมื่อคุณพูดค�าสั่งปลุกขณะที่ใช้งานแอพการค้นหา

•	 การจดจ�าเสียงแบบออฟไลน์: ดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลภาษาเพื่อการป้อนข้อมูลด้วยเสียงพูดแบบออฟไลน์

•	 ชุดหูฟังบลูทูธ: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตการค้นหาด้วยเสียงผ่านเฮดเซ็ทบลูทูธ เมื่อเชื่อมหต่อเฮดเซ็ทบลูทูธอยู่กับเครื่อง
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ตัวเลือกตัวอักษรเป็นค�าพูด

•	 เครื่องมือTTSที่ต้องการ: เลือกเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าส�าหรับเครื่องมือการสังเคราะห์
เสียงพูด สัมผัส 

•	 อัตราการพูด: เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด

•	 ฟังตัวอย่าง: ฟังเสียงอ่านข้อความเป็นตัวอย่าง

•	 สถานะภาษาพื้นฐาน: ดูสถานะของภาษาเริ่มต้นส�าหรับคุณสมบัติแปลงข้อความเป็นเสียงพูด

อ่านการแจ้งเตือน

ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงการแจ้งเตือนเมื่อคุณมีสายโทรเข้า ข้อความ หรือเหตุการณ์

ความเร็วตัวชี้

ปรับความเร็วตัวชี้ส�าหรับเมาส์หรือแป้นสัมผัสที่เชื่อมต่อกับเครื่องของคุณ

วันที่และเวลา

เข้าถึงและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีที่เครื่องจะแสดงเวลาและวันที่

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส วันที่และเวลา

หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงหรือมีการถอดออกจากอุปกรณ์ เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่

•	 วันที่และเวลาอัตโนมัติ: อัพเดทเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติเมื่อย้ายต�าแหน่งข้ามโซนเวลา

•	 ตั้งค่าวันที่: ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง

•	 ตั้งเวลา: ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง

•	 ไทม์โซนอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องรับข้อมูลโซนเวลาจากเครือข่ายเมื่อคุณเคลื่อนย้ายข้ามโซนเวลา

•	 เลือกไทม์โซน: เลือกโซนเวลาบ้าน

•	 ใช้รูปแบบ24ชั่วโมง: แสดงเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง

•	 เลือกรูปแบบวันที่: เลือกรูปแบบวันที่
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ตัวช่วยความปลอดภัย

เปิดใช้งานโหมดฉุกเฉินและตั้งค่าผู้ติดต่อและข้อความฉุกเฉิน อ้างอิง ‘โหมดฉุกเฉิน’ เพื่อดูรายละเอียด

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ตัวช่วยความปลอดภัย

•	 โหมดฉุกเฉิน: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดโหมดฉุกเฉินและลดการใช้งานแบตเตอรี่โดยใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน เช่นการโทรออก

•	 GeoNews: ตั้งค่าให้เครื่องรับการแจ้งเตือนการพยากรณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

•	 ส่งข้อความช่วยเหลือ: ตั้งค่าให้เครื่องส่งข้อความฉุกเฉินโดยการกดปุ่มหน้าหลักสามครั้ง

	– ส่งรูปภาพ: ตั้งค่าให้เครื่องส่งภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องหน้าและกล้องหลัง พร้อมข้อความฉุกเฉิน

	– ส่งเสียงบันทึก: ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกเสียงและส่งไปยังผู้รับพร้อมกับข้อความ

•	 จัดการรายชื่อหลัก: เลือกหรือแก้ไขผู้รับข้อความฉุกเฉิน

อุปกรณ์เสริม

เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์เสริม

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส อุปกรณ์เสริม

•	 สัญญาณเสียงออก: เลือกรูปแบบสัญญาณเสียงขาออกเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับอุปกรณ์ HDMI บางอุปกรณ์อาจไม่
รองรับการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์

แบตเตอรี่

ดูระดับของพลังงานแบตเตอรี่ที่ใช้โดยเครื่องของคุณ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แบตเตอรี่

•	 แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงอายุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
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โหมดประหยัดพลังงาน

•	 โหมดประหยัดพลังงาน: เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานและเปลี่ยนการตั้งค่าส�าหรับโหมดประหยัดพลังงาน

	– จ�ากัดประสิทธิภาพ: ตั้งค่าให้เครื่องจ�ากัดการใช้ทรัพยากร เช่นการลดความสว่างของหน้าจอ หรือปิดการสั่นเมื่อ
สัมผัสปุ่ม

	– บล็อคข้อมูลพื้นหลัง: ตั้งค่าให้เครื่องป้องกันแอพที่ท�างานเบื้องหลังไม่ให้สามารถใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือได้

	– โหมดสเกลสีเทา: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงสีทั้งหมดเป็นโทนสีเทา

•	 โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด: ขยายเวลาพร้อมรอรับสาย และลดการใช้งานแบตเตอรี่โดยการแสดงรูปแบบที่เรียบง่าย
ขึ้น และอนุญาตการใช้งานแอพแบบจ�ากัด

ที่จัดเก็บ

ดูข้อมูลหน่วยความจ�าของเครื่องและการ์ดความจ�า หรือฟอร์แมทการ์ดความจ�า

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ที่จัดเก็บ

การฟอร์แมตการ์ดความจ�าจะลบข้อมูลทั้งหมดจากการ์ดความจ�าอย่างถาวร

ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจ�าภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจ�าเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอพพื้นฐาน
จะใช้งานหน่วยความจ�าส่วนหนึ่ง ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัพเกรดอุปกรณ์

ระบบป้องกัน

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่องและ SIM หรือ USIM การ์ด

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ระบบป้องกัน

•	 เข้ารหัสอุปกรณ์: ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่บันทึกในเครื่อง คุณจะต้องกรอกรหัสผ่านในแต่ละครั้งที่คุณเปิด
เครื่อง

ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะเปิดใช้งานการตั้งค่านี้เนื่องจากอาจต้องใช้เวลานานกว่าชั่วโมงในการเข้ารหัสข้อมูลของคุณ
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•	 เข้ารหัสSDการ์ดภายนอก: ตั้งค่าให้เครื่องเข้ารหัสไฟล์ในการ์ดความจ�า

หากคุณตั้งค่าเครื่องใหม่กลับสู่ค่าเริ่มต้นของโรงงานโดยที่เปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องจะไม่สามารถอ่านไฟล์ที่เข้า
รหัสของคุณได้ เปิดการตั้งค่านี้ก่อนท�าการล้างการตั้งค่าเครื่อง

•	 รีโมทคอนโทรล: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตให้ควบคุมเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยได้จากระยะไกลผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้
งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ซัมซุงของคุณ

	– การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้: เพิ่มหรือดูแอคเคาท์ซัมซุงของคุณ

	– ใช้เครือข่ายไร้สาย: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตให้เก็บข้อมูลต�าแหน่งหรือพิจารณาหาต�าแหน่งของเครื่องที่สูญหายหรือ
ถูกขโมยผ่านเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ

•	 การเตือนการเปลี่ยนSIM: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหาโทรศัพท์ของฉัน ซึ่งจะช่วยระบุต�าแหน่งเครื่องที่
สูญหายหรือถูกขโมย

•	 ไปที่เว็บไซต์: เข้าถึงเว็บไซต์ค้นหามือถือของฉัน (findmymobile.samsung.com) คุณสามารถติดตามและควบคุม
เครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยผ่านเว็บไซท์ค้นหามือถือส่วนตัว

•	 ล็อคการเปิดใช้งานใหม่: ตั้งค่าให้เครื่องต้องใช้บัญชีซัมซุงของคุณหลังจากที่เครื่องถูกรีเซ็ทเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเปิด
การท�างานเครื่องใหม่

•	 ตั้งค่าการล็อกSIMการ์ด:

	– ล็อกSIMการ์ด: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อก PIN เพื่อให้สอบถาม PIN ก่อนการใช้งานเครื่อง

	– เปลี่ยนPINของSIM: เปลี่ยนรหัส PIN ที่ใช้เข้าถึงข้อมูล SIM หรือ USIM

•	 ท�ารหัสผ่านให้มองเห็นได้: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรหัสผ่านขณะที่กรอกรหัสผ่าน

•	 ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์: ดูผู้ดูแลระบบที่ติดตั้งในเครื่อง คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์ก�าหนดนโยบายใหม่เพื่อ
ใช้กับเครื่องของคุณได้

•	 แหล่งที่ไม่รู้จัก: เลือกเพื่อให้ติดตั้งแอพจากแหล่งที่มาใดๆก็ได้ หากไม่ได้เลือกไว้ จะสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก 
Playสโตร์ เท่านั้น

•	 ตรวจสอบแอพ: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตให้ Google ตรวจสอบแอพว่ามีพฤติกรรมอันตรายหรือไม่ก่อนการติดตั้ง

•	 อัพเดทนโยบายความปลอดภัย: ตั้งค่าให้เครื่องตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลความปลอดภัย

http://findmymobile.samsung.com
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•	 ส่งรายงานความปลอดภัย: ตั้งค่าให้เครื่องส่งการปรับปรุงรายงานการรักษาความปลอดภัยไปให้ซัมซุงโดยอัตโนมัติ

•	 ชนิดที่จัดเก็บ: ตั้งค่าชนิดที่เก็บไฟล์ข้อมูลประจ�าตัว

•	 ใบรับรองที่เชื่อถือได้: ใช้การรับรองและหนังสือรับรองเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานของแอพต่างๆ

•	 ติดตั้งจากที่จัดเก็บในเครื่อง: ติดตั้งหนังสือรับรองที่ถูกเข้ารหัสที่จัดเก็บในที่เก็บข้อมูล USB

•	 ลบหนังสือรับรอง: ลบเนื้อหาหนังสือรับรองออกจากอุปกรณ์และตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

เกี่ยวกับอุปกรณ์

เข้าถึงข้อมูลเครื่อง แก้ไขชื่อเครื่อง หรืออัพเดตซอฟต์แวร์เครื่อง

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เกี่ยวกับอุปกรณ์

แอพพลิเคชั่น

การจัดการแอพพลิเคชั่น

ดูและจัดการแอพในเครื่องของคุณ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การจัดการแอพพลิเคชั่น

แอพพลิเคชั่นพื้นฐาน

เลือกการตั้งค่าเริ่มต้นส�าหรับการใช้งานแอพ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอพพลิเคชั่นพื้นฐาน

•	 หน้าหลัก: เลือกโหมดหน้าจอหลักเริ่มต้น

•	 ข้อความ: เลือกแอพเริ่มต้นส�าหรับการรับส่งข้อความ

โทร

ก�าหนดค่าการตั้งค่าส�าหรับคุณสมบัติการโทร

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส โทร

•	 การปฏิเสธการรับสาย: ปฏิเสธการรับสายจากหมายเลขที่ก�าหนดโดยอัตโนมัติ เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายการ
ปฏิเสธสาย
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•	 การรับและการวางสาย:

	– การกดปุ่มหน้าหลัก: ตั้งค่าให้เครื่องรับสายเมื่อกดปุ่มหน้าหลัก

	– ควบคุมด้วยเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องตอบรับหรือปฏิเสธสายด้วยค�าสั่งเสียง

	– เลื่อนมือเหนอือุปกรณ์: เมื่อมีสายเข้า เลื่อนมือของคุณไปทางซ้ายแล้วเลื่อนไปทางขวาผ่านเซนเซอร์เพื่อตอบรับ
สายโทรเข้า

	– การกดปุ่มเปิด/ปิด: ตั้งค่าให้เครื่องวางสายเมื่อกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง

•	 แสดงข้อมูลผู้โทร: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงกิจกรรมเครือข่ายสังคมล่าสุดของผู้โทรเมื่อมีสายเข้า

•	 การเตือนการโทร:

	– สั่นเมื่อรับสาย: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อคู่สนทนารับสาย

	– การสั่นเมื่อวางสาย: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อคู่สนทนาวางสาย

	– เสียงเชื่อมต่อสาย: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงเชื่อมต่อสาย

	– เสียงเตือนนาที: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงเตือนนาที

	– เสียงวางสาย: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงวางสาย

	– แจ้งเตือนขณะก�าลังโทร: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนเหตุการณ์คุณระหว่างการโทร

•	 อุปกรณ์เสริมการโทร:

	– การตอบรับอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องตอบรับสายอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาที่ก�าหนด (ใช้ได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อเฮด
เซ็ทอยู่)

	– ตั้งเวลาตอบรับอัตโนมัติ: ตั้งระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะตอบรับการโทร

	– เงื่อนไขการโทรออก: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตให้โทรออกได้ด้วยเฮดเซ็ทบลูทูธ แม้ว่าเครื่องของคุณจะล็อกอยู่ก็ตาม

	– ชนิดการโทรออก: เลือกชนิดการโทรออกส�าหรับการใช้งานเฮดเซ็ทบลูทูธ
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•	 การตั้งค่าเพิ่มเติม:

	– IDผู้โทร: แสดงรหัสผู้โทรให้คู่สนทนาทราบส�าหรับสายโทรออก

	– การส่งต่อการโทร: โอนสายเข้าไปยังหมายเลขอื่น

	– รหัสพื้นที่อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องแทรกรหัสน�าหน้า (รหัสพื้นที่หรือรหัสประเทศ) ไว้หน้าหมายเลขโทรศัพท์โดย
อัตโนมัติ

	– การระงับการโทร: ปิดกั้นการโทรเข้าหรือการโทรออก

	– การรับสายซ้อน: อนุญาตให้แจ้งเตือนการโทรเข้าระหว่างที่มีสายสนทนาอยู่

	– โทรซ�า้อัตโนมัติ: เปิดใช้งานการโทรซ�้าอัตโนมัติส�าหรับการโทรที่ไม่ได้รับสายหรือที่สายหลุด

	– โหมดก�าหนดการโทรออก: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดก�าหนดการโทรออกเพื่อจ�ากัดการโทรไปยังหมายเลขใน
รายการก�าหนดการโทรออก ใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ

•	 เสียงเรียกเข้าและเสียงปุ่ม:

	– เสียงเรียกเข้า: เพิ่มหรือเลือกเสียงเรียกเข้าส�าหรับสายเรียกเข้า

	– การสั่น: เพิ่มหรือเลือกรูปแบบของการสั่น

	– สั่นเมื่อมีการเรียกเข้า: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าส�าหรับสายเข้า

	– เสียงปุ่มกดโทรออก: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่มต่างๆ หรือปุ่มกด

•	 ปรับเสียงการโทรส่วนตัว: เลือกชนิดเสียงการโทรที่จะใช้กับเฮดเซ็ท

•	 ลดเสียงรบกวน: ตั้งค่าให้เครื่องตัดเสียงรบกวนเบื้องหลังเพื่อให้คู่สนทนาสามารถได้ยินคุณได้ชัดเจนขึ้น

•	 ภาพการโทรวีดีโอ: เลือกรูปภาพที่จะแสดงให้บุคคลอื่นเห็น

•	 บริการข้อความเสียง: เลือกหรือตั้งค่าผู้ให้บริการข้อความเสียง

•	 การตั้งค่าข้อความเสียง: ใส่หมายเลขเพื่อเข้าถึงบริการข้อความเสียง ขอหมายเลขดังกล่าวได้จากผู้ให้บริการ

•	 เสียง: เลือกเสียงเรียกเข้าส�าหรับข้อความเสียงใหม่

•	 สั่น: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อได้รับข้อความเสียง

•	 บัญชีผู้ใช้: ตั้งค่าให้เครื่องรับ IP call และตั้งค่าแอคเคาท์ของคุณส�าหรับบริการ IP call

•	 ใช้การโทรอินเตอร์เน็ต: ตั้งค่าว่าจะให้ใช้งานบริการ IP call ส�าหรับการโทรทั้งหมดหรือเฉพาะ IP call เท่านั้น
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รายชื่อ

เปลี่ยนการตั้งค่าส�าหรับการใช้งานรายชื่อ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส รายชื่อ

•	 น�าเข้า/น�าออก: น�าเข้าหรือส่งออกรายชื่อ

•	 รายชื่อที่จะแสดง: เลือกว่าจะแสดงรายชื่อใด

•	 ปัดเพื่อโทรหรือส่งข้อความ: ตั้งค่าให้เครื่องโทรหรือส่งข้อความเมื่อคุณกวาดมือไปทางซ้ายหรือทางขวาผ่านหน้าจอ
ขณะที่คุณดูรายชื่อผู้ติดต่อ

•	 เฉพาะรายชื่อที่มีโทรศัพท์: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรายชื่อที่มีหมายเลขโทรศัพท์ระบุไว้เท่านั้น

•	 เรียงตาม: เลือกตัวเลือกการจัดเรียงรายชื่อ

•	 แสดงรายชื่อตาม: เลือกตัวเลือกส�าหรับการแสดงชื่อผู้ติดต่อ

•	 ส่งข้อมูลติดต่อ: เลือกวิธีการแชร์รายชื่อ

•	 แอคเคาท์: เพิ่มหรือแก้ไขบัญชีเพื่อซิงค์รายชื่อ

อีเมล์

เปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้ส�าหรับการจัดการและการส่งอีเมล

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส อีเมล์

•	 จัดการแอคเคาท์: จัดการบัญชีอีเมลที่มีอยู่ หรือเพิ่มบัญชีใหม่

•	 จอภาพ: เปลี่ยนการตั้งค่าส�าหรับการแสดงอีเมล

•	 การแสดงผลพื้นฐาน: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดหน้าจอที่ก�าหนดหลังจากคุณลบอีเมล

•	 การตั้งค่าผู้ส่งที่ส�าคัญ: เปลี่ยนการตั้งค่าส�าหรับผู้ส่งที่ส�าคัญ

•	 ที่อยู่ที่ส่งสแปม: เพิ่มที่อยู่อีเมลที่จะปิดกั้น

•	 เลื่อนเวลาการส่งอีเมล์: ตั้งเวลาที่จะให้เครื่องรอก่อนจะส่งอีเมล หลังจากคุณสัมผัสปุ่มส่ง
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แกลเลอรี่

เปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งาน แกลเลอรี่

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แกลเลอรี่

•	 ซิงค์ผ่านWi-Fiเท่านั้น: ตั้งค่าให้เครื่องซิงค์เนื้อหาเฉพาะเมื่อการเชื่อมต่อ Wi-Fi เปิดใช้งาน

•	 กรองตาม: เลือกหมวดหมู่ในการจัดเรียงรูปภาพ เมื่อคุณถ่ายภาพ ภาพจะถูกจัดเรียงเป็นหมวดหมู่โดยอัตโนมัติ ตาม
หมวดหมู่ที่คุณก�าหนด

•	 แท็กบัดดี้: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงแท็กตามเนื้อหา

•	 แท็กใบหน้า: ลงทะเบียนใบหน้าในรูปภาพเพื่อท�าการแท็กใบหน้า

อินเตอร์เน็ต

เปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งานอินเตอร์เน็ต

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส อินเตอร์เน็ต

•	 แอคเคาท์: ลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุง

•	 ตั้งค่าโฮมเพจ: ตั้งค่าหน้าโฮมเพจเริ่มต้น

•	 ฟอร์มเติมอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องใส่ข้อมูลผู้ใช้เช่นชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มใน
หน้าเว็บ

•	 ส่วนตัว: จัดการข้อมูลส่วนตัวเมื่อเยี่ยมชมหน้าเว็บ

•	 หน้าจอและข้อความ: เปลี่ยนการตั้งค่า ปรับขนาดแบบอักษร ฯลฯ เมื่อดูหน้าเว็บ

•	 การตั้งค่าคอนเทนท์: เปลี่ยนการตั้งค่าส�าหรับการจัดการคุกกี้จากการเยี่ยมชมหน้าเว็บ หรือตั้งค่าว่าจะให้แสดงหน้าต่าง
ป็อปอักหรือไม่ ฯลฯ

•	 การจัดการแบนด์วิธ: เปลี่ยนการตั้งค่าแบนด์วิดธ์
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ข้อความ

เปลี่ยนการตั้งค่าดังต่อไปนี้ส�าหรับการใช้งานข้อความ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ข้อความ

•	 แอพการส่งข้อความเริ่มต้น: เลือกแอพเริ่มต้นส�าหรับการรับส่งข้อความ

•	 จอภาพ: เปลี่ยนการตั้งค่าส�าหรับหน้าต่างข้อความ เช่นขนาดแบบอักษร สีพื้นหลัง ฯลฯ

•	 การตอบกลับด่วน: เพิ่มหรือแก้ไขแม่แบบข้อความ

•	 ข้อความ: เปลี่ยนการตั้งค่าข้อความตัวอักษร

•	 ข้อความMMS: เปลี่ยนการตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย

•	 ลบข้อความเก่า: ตั้งค่าให้เครื่องลบข้อความเก่า

•	 ล�าดับตามความส�าคัญของผู้ส่ง: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรายชื่อผู้ส่งที่ส�าคัญ

•	 ข้อความพุช: ตั้งค่าคาบเวลาส�าหรับการแจ้งเตือนแบบป็อปอัพที่แจ้งให้คุณทราบเมื่อมีข้อความใหม่

•	 การส่งสัญญาณถึงโทรศัพท์มือถือ: ตั้งค่าให้เครื่องรับข้อความบรอดคาสต์ผ่านระบบมือถือ

•	 การแจ้งเตือน: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อมีข้อความใหม่

•	 ลายเซ็น: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงลายเซ็นของคุณที่ข้อความ

•	 เงื่อนไขข้อความขยะ: ตั้งค่าให้เครื่องปิดกั้นข้อความจากหมายเลขที่ก�าหนด หรือข้อความที่ประกอบด้วยค�าบางค�า

•	 เลื่อนเวลาการส่งข้อความ: ตั้งเวลาที่จะให้เครื่องรอก่อนจะส่งข้อความ หลังจากคุณสัมผัสปุ่มส่ง

•	 โหมดความปลอดภัย:

	– อนุญาตให้เข้าถึงทุกลิงก์: ตั้งค่าให้เครื่องยอมรับการเปิดลิงก์ที่มากับข้อความ เมื่อคุณสัมผัสลิงก์นั้น

	– การเตือนการคุกคามที่เป็นไปได้: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนคุณเมื่อคุณติดตั้งแอพที่รองรับคุณสมบัติข้อความ เพื่อ
ป้องกันการโจมตีแบบฟิชชิ่ง
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SPlanner

เปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งาน SPlanner

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส SPlanner

•	 วันแรกของสัปดาห์: เลือกวันแรกของสัปดาห์

•	 ล็อกไทม์โซน: ตั้งค่าไม่ให้เครื่องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโซนเวลาเมื่อเคลื่อนย้ายข้ามโซนเวลา

•	 เลือกไทม์โซน: เลือกโซนเวลา

•	 แสดงหมายเลขสัปดาห์: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเลขสัปดาห์ของปี

•	 ซ่อนเหตุการณ์ที่ถูกปฏิเสธ: ตั้งค่าให้เครื่องซ่อนเหตุการณ์ที่เลยเวลาแล้ว

•	 ซ่อนงานที่เสร็จสมบูรณ์: ตั้งค่าให้เครื่องซ่อนงานที่เสร็จแล้ว

•	 สภาพอากาศ: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงการพยากรณ์อากาศ

•	 เลือกประเภทการเตือน: เลือกการตั้งค่าการแจ้งเตือนส�าหรับเหตุการณ์

•	 เสียงการแจ้งเตือน: เลือกเสียงเรียกเข้าส�าหรับเหตุการณ์หรืองานที่ต้องท�า

•	 ระบบสั่น: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเพื่อเตือนเหตุการณ์หรืองาน

•	 การตอบกลับด่วน: สร้างแม่แบบส�าหรับส่งข้อความให้กับผู้เข้าร่วมเหตุการณ์

S Voice

เปลี่ยนการตั้งค่าการรู้จ�าเสียงพูด

•	 Language: เลือกภาษาส�าหรับการรู้จ�าเสียง

•	 Hideoffensivewords: ซ่อนค�าที่ไม่เหมาะสมออกจากผลลัพธ์การค้นหาด้วยเสียง

•	 About: ดูข้อมูลเวอร์ชั่น

•	 Openviathehomekey: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้น S Voice โดยการสัมผัสปุ่มหน้าหลักสองครั้ง

•	 Voicewake-up: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มการจ�าแนกเสียงด้วยการพูดค�าสั่งปลุกขณะใช้งาน S Voice

•	 Autostartspeakerphone: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดการโทรผ่านล�าโพงอัตโนมัติเมื่อโทรออกด้วย S Voice

•	 Showbodyofmessage: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเนื้อหาข้อความใหม่
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•	 Checkmissedevents: ตั้งค่าให้ตรวจสอบการโทรที่ไม่ได้รับ ข้อความ หรือเหตุการณ์เมื่อเริ่มต้น S Voice โดยการกด
ปุ่มเฮดเซ็ท

•	 Personalbriefing: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ใน SPlanner ขณะที่คุณใช้ S Voice

•	 Home address: ใส่ที่อยู่บ้านเพื่อใช้งานข้อมูลต�าแหน่งผ่านคุณสมบัติสั่งงานด้วยเสียง

•	 LogintoFacebook: ใส่ข้อมูลบัญชี Facebook ของคุณเพื่อใช้ Facebook ด้วย S Voice

•	 LogintoTwitter: ใส่ข้อมูลบัญชี Twitter ของคุณเพื่อใช้ Twitter ด้วย S Voice

การตั้งค่าGoogle
ใช้งานแอพนี้เพื่อก�าหนดค่าการตั้งค่าส�าหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ให้มาโดย Google

สัมผัส การตั้งค่าGoogle ที่หน้าจอแอพ
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การเข้าใช้งาน
เมนูการเข้าใช้งานเป็นคุณสมบัติพิเศษส�าหรับผู้ที่มีความพิการทางร่ายกายบางอย่าง เช่นสายตาไม่ปกติ หรือมีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน คุณสามารถใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้:

•	 การใช้งาน TalkBack เพื่อฟังการตอบสนองด้วยเสียงพูด

•	 การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร

•	 การขยายหน้าจอ

•	 การเตือนเมื่อมีการแจ้งเตือน

•	 การกลับสีหน้าจอ

•	 การปรับสี

•	 การปิดเสียงทั้งหมด

•	 การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยแฟลช

•	 การปรับสมดุลเสียง

•	 การใช้งานเสียงโมโน

•	 การก�าหนดค่าค�าบรรยาย

•	 ใช้การตอบสนองระบบสัมผัสอัตโนมัติ

•	 การใช้งานการตรวจจับเสียงเด็กร้องไห้

•	 การใช้งานทางลัดผู้ช่วย

•	 เปิดหน้าจอด้วยคุณสมบัติท่าทางแบบไม่สัมผัส

•	 การใช้งานคุณสมบัติการเลื่อนอัจฉริยะ

•	 การตั้งค่าทางเลือกการหน่วงเวลาการสัมผัสค้าง

•	 การใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบ

•	 การรับหรือการวางสาย

•	 การใช้งานโหมดสัมผัสครั้งเดียว

•	 การก�าหนดค่าการเข้าใช้งาน

เพื่อใช้งานเมนูการเข้าใช้งาน ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน
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การเข้าถึงเมนูการเข้าใช้งาน
คุณสามารถเข้าถึงเมนูการเข้าใช้งานได้โดยกดปุ่มหน้าหลักสามครั้งอย่างรวดเร็ว

•	 การเข้าใช้งาน

•	 TalkBack

•	 สีเนกาทีฟ

•	 การควบคุมการโต้ตอบ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การเข้าถึงโดยตรง จากนั้นลากสวิตช์ การเข้าถึงโดยตรง ไปทาง
ขวา จากนั้นเลือกเมนูการเข้าใช้งานเพื่อแสดงเป็นทางลัด

ถ้าคุณเลือกเมนูมากกว่าหนึ่งเมนู เครื่องจะแสดงหน้าต่างป็อปอัพที่สอบถามว่าควรใช้เมนูใดในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่มหน้า
หลักสามครั้งอย่างรวดเร็ว เพื่อแสดงการควบคุมการโต้ตอบบนเมนูการเข้าใช้งาน ให้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ที่หน้าจอแอพ 
สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → การควบคุมการโต้ตอบ ลากสวิตช์ การ
ควบคุมการโต้ตอบ ไปทางขวา

การใช้งานTalkBackเพื่อฟังการตอบสนองด้วยเสียงพูด

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานTalkBack

เมื่อคุณเปิดใช้งาน TalkBack เครื่องจะอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอหรือคุณสมบัติที่เลือก คุณสมบัตินี้มีประโยชน์ถ้าคุณ
ไม่สามารถมองเห็นได้ หรือมีอุปสรรคในการมองหน้าจอ

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การมองเห็น → TalkBack

2 ลากสวิตซ์ TalkBack ไปทางขวา

เพื่อปิดใช้งาน TalkBack ลากสวิตช์ TalkBack ไปทางซ้าย

3 สัมผัส ตกลง
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เมื่อคุณเปิดใช้งาน TalkBack เครื่องจะมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดและอ่านออกเสียงคุณสมบัติที่คุณเลือก นอกจากนั้น
เครื่องจะมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อปิดหน้าจอ เมื่อคุณมีการแจ้งเตือนใหม่ ฯลฯ

เมื่อคุณเปิดใช้งาน ส�ารวจโดยการแตะ ขณะที่ใช้งาน TalkBack เครื่องจะอ่านออกเสียงรายการที่เลือก ประการแรก เครื่อง
จะอ่านออกเสียงรายการบนหน้าจอเมื่อคุณสัมผัสรายการนั้น จากนั้น เครื่องจะด�าเนินการฟังก์ชั่น หรือเปิดแอพ ถ้าหากคุณ
สัมผัสที่ใดๆ บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว เปิดใช้งาน ส�ารวจโดยการแตะ เพื่อควบคุมเครื่องโดยใช้ท่าทางนิ้วมือ

เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การมองเห็น → TalkBack → การตั้ง
ค่า จากนั้นท�าเครื่องหมายเลือก ส�ารวจโดยการแตะ

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานTalkBackโดยใช้ปุ่มหน้าหลัก

คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน TalkBack ได้โดยกดปุ่มหน้าหลักสามครั้งอย่างรวดเร็ว

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การเข้าถึงโดยตรง ลากสวิตช์ การเข้าถึงโดยตรง ไปทางขวา จาก
นั้นท�าเครื่องหมายเลือก TalkBack

ถ้าคุณเลือกเมนูมากกว่าหนึ่งเมนู เครื่องจะแสดงหน้าต่างป็อปอัพที่สอบถามว่าควรใช้เมนูใดในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่มหน้า
หลักสามครั้งอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติบางคุณสมบัติอาจไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณใช้งาน TalkBack
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การควบคุมหน้าจอด้วยท่าทางนิ้วมือ

เมื่อคุณใช้งาน TalkBack จะสามารถใช้ท่าทางนิ้วมือเพื่อควบคุมหน้าจอได้ดังต่อไปนี้ ถ้า ส�ารวจโดยการแตะ ปิดใช้งานอยู่ 
จะไม่สามารถควบคุมเครื่องโดยใช้ท่าทางนิ้วมือได้

เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ ส�ารวจโดยการแตะ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การมองเห็น → 
TalkBack → การตั้งค่า จากนั้นท�าเครื่องหมายเลือก ส�ารวจโดยการแตะ

•	 ส�ารวจหน้าจอ: วางนิ้วมือบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วมือของคุณไปเพื่อส�ารวจหน้าจอ เครื่องจะอ่านออกเสียงรายการที่อยู่
ใต้นิ้วมือของคุณ ให้นิ้วมือของคุณค้างอยู่บนรายการ จากนั้นปล่อยมือเพื่อเน้นที่รายการนั้น

•	 การเน้นรายการ: สัมผัสรายการวัตถุเพื่อเน้น หรือปล่อยนิ้วมือของคุณจากรายการขณะที่ส�ารวจเมนูโดยการเลื่อนนิ้วมือ

•	 การเลือกรายการที่เน้น: เมื่อรายการวัตถุถูกเน้นอยู่ ปล่อยนิ้วมือของคุณจากรายการวัตถุ และสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอ
สองครั้งอย่างรวดเร็ว

•	 ย้ายการเน้นไปยังรายการก่อนหน้า: เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนไปทางซ้ายบนหน้าจออย่างรวดเร็วด้วยนิ้วมือนิ้วเดียว

•	 ย้ายการเน้นไปยังรายการถัดไป: เลื่อนลงหรือเลื่อนไปทางขวาบนหน้าจออย่างรวดเร็วด้วยนิ้วมือนิ้วเดียว

•	 เลื่อนดูรายการ: เลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลงด้วยนิ้วมือสองนิ้ว

•	 กลับสู่หน้าก่อนหน้า: เลื่อนหน้าจอไปทางขวาด้วยนิ้วมือสองนิ้ว

•	 ย้ายไปยังหน้าถัดไป: เลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายด้วยนิ้วมือสองนิ้ว

•	 ปลดล็อกหน้าจอ: เลื่อนหน้าจอไปในทิศทางใดๆ ภายในบริเวณปลดล็อกหน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้ว

•	 การเปิดแผงการแจ้งเตือน: ลากด้านบนของหน้าจอลงมาด้วยนิ้วมือสองนิ้ว

คุณสามารถก�าหนดค่าท่าทางนิ้วมือส�าหรับ TalkBack ได้ใน จัดการท่าทางสัมผัส อ้างอิง ‘การตั้งค่าท่าทางนิ้วมือ’ เพื่อดูราย
ละเอียด
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การตั้งค่าท่าทางนิ้วมือ

เมื่อคุณใช้งาน TalkBack คุณสามารถก�าหนดค่าท่าทางนิ้วมือให้ด�าเนินการต่างๆ เช่นกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า เปิดหน้าจอ
หลัก ฯลฯ

ตั้งค่าท่าทางแนวตั้งสองขั้นตอน

คุณสามารถใช้ท่าทางแนวตั้งสองขั้นตอนโดยการลากนิ้วมือของคุณจากด้านล่างของหน้าจอขึ้นแล้วลง หรือจากด้านบนของ
หน้าจอลงแล้วขึ้น

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การมองเห็น → TalkBack → การตั้งค่า → จัดการท่าทาง
สัมผัส → ท่าทางสัมผัสในแนวตั้งสองส่วน จากนั้นเลือกคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งดังต่อไปนี้:

•	 ย้ายไปยังรายการแรกและรายการสุดท้ายบนหน้าจอ: เมื่อคุณลากนิ้วมือขึ้นแล้วลงอย่างรวดเร็วบนหน้าจอ จะเป็นการ
เลือกรายการแรกที่ด้านบนสุดของหน้าจอ เมื่อคุณลากนิ้วมือลงแล้วขึ้นบนหน้าจออย่างรวดเร็ว จะเป็นการเลือกรายการ
สุดท้ายที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

•	 วนผ่านระดับรายละเอียดการอ่าน: เมื่อคุณลากนิ้วมือของคุณขึ้นและลงบนหน้าจออย่างรวดเร็ว จะเป็นการเปลี่ยนล�าดับ
หน่วยย่อยของการอ่าน ซึ่งจะเปลี่ยนจากหน้า ย่อหน้า บรรทัด ค�า ตัวอักษร และหน่วยพื้นฐาน ตามล�าดับ เมื่อคุณลาก
นิ้วมือลงแล้วขึ้นบนหน้าจออย่างรวดเร็ว หน่วยย่อยในการอ่านจะเปลี่ยนย้อนกลับ

การตั้งค่าส�าหรับทางลัดท่าทาง

คุณสมบัตินี้ให้คุณสามารถใช้ท่าทางนิ้วมือที่แตกต่างกันได้ถึงแปดแบบ เช่นการลากนิ้วมือของคุณขึ้นแล้วไปทางขวาบนหน้า
จอโดยไม่ยกมือ ฯลฯ คุณสามารถใช้ทางลัดท่าทางพื้นฐาน หรือก�าหนดคุณสมบัติให้กับทางลัดที่ว่างอยู่

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การมองเห็น → TalkBack → การตั้งค่า → จัดการท่าทาง
สัมผัส เลือกท่าทาง จากนั้นก�าหนดคุณสมบัติให้ท่าทางนั้น



การเข้าใช้งาน

220

มีคุณสมบัติให้เลือกดังต่อไปนี้:

•	 ไม่ได้ก�าหนด: ไม่ก�าหนดคุณสมบัติ

•	 ปุ่มย้อนกลับ: กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า

•	 ปุ่มหน้าหลัก: เปิดหน้าจอหลัก

•	 ปุ่มแอปล่าสุด: เปิดรายการแอพที่เพิ่งเรียกใช้ล่าสุด

•	 เปิดการแจ้งเตือน: เปิดแผงการแจ้งเตือน

•	 เปิดเมนูตามบริบททั่วโลก: สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอเพื่อเปิดเมนูบริบทส่วนกลางรูปวงกลม คุณสามารถใช้คุณสมบัติเช่น 
การน�าทางด่วน, อ่านจากด้านบน, สะกดค�าสุดท้ายที่พูดและ อ่านจากรายการถัดไป จากนั้นส�ารวจเมนูโดยการวาดรูป
วงกลมด้วยนิ้วมือของคุณโดยไม่ยกมือ เมื่อคุณพบเมนูที่คุณต้องการ ให้ปล่อยนิ้วมือจากเมนูเพื่อเลือก

สัมผัส หยุดการตอบกลับชั่วคราว ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอเพื่อพักการตอบสนองด้วยเสียงพูด

สัมผัส การตั้งค่าTalkBack ที่มุมบนขวาของหน้าจอเพื่อเข้าถึงการตั้งค่า TalkBack อ้างอิง ‘การตั้งค่าการตอบสนอง
ด้วยเสียงพูดส�าหรับ TalkBack’ เพื่อดูรายละเอียด

•	 เปิดเมนูตามบริบทในตัวเครื่อง: เลือกหน่วยย่อยของการอ่านข้อความบนหน้าจอ เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัตินี้ขณะที่ป้อน
ข้อความ จะมีเมนูบริบทเช่น เมนูการควบคุมเคอร์เซอร์ ให้ใช้งาน สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอเพื่อเปิดเมนูบริบทรูปวงกลม 
จากนั้นส�ารวจเมนูโดยการวาดรูปวงกลมด้วยนิ้วมือของคุณโดยไม่ยกมือ เมื่อคุณพบเมนูที่คุณต้องการ ให้ปล่อยนิ้วมือ
จากเมนูเพื่อเลือก

•	 อ่านจากด้านบน: อ่านออกเสียงรายการโดยเริ่มจากรายการแรกจนถึงรายการสุดท้ายตามล�าดับ

•	 อ่านจากรายการถัดไป: อ่านออกเสียงรายการโดยเริ่มจากรายการถัดไปของรายการที่เน้นอยู่จนถึงรายการสุดท้ายตาม
ล�าดับ
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การเปลี่ยนหน่วยย่อยในการอ่าน

เมื่อเปิดใช้งาน TalkBack แล้ว คุณสามารถฟังการตอบสนองด้วยเสียงพูดได้โดยลากนิ้วขึ้น ลง ซ้าย ขวา บนหน้าจอ โดยค่า
เริ่มต้น เครื่องจะอ่านออกเสียงข้อความที่บริเวณที่เลือก หรือคุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความในหน่วยที่ใหญ่
ขึ้น เช่น บรรทัดหรือย่อหน้า

การเปลี่ยนหน่วยย่อยในการอ่านโดยใช้เมนูบริบทเฉพาะที่

1 เลือกข้อความส่วนที่จะอ่าน

2 ลากนิ้วมือขึ้นแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ จากนั้นเลื่อนไปทางขวาเพื่อเปิดเมนูบริบทเฉพาะที่

3 สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ จากนั้นใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมเพื่อส�ารวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วของคุณเมื่อ เปลี่ยนหน่วยย่อย 
ถูกเน้นอยู่ เพื่อท�าการเลือก

4 สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจออีกครั้ง จากนั้นใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมเพื่อส�ารวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อหน่วยย่อย
ในการอ่านที่คุณต้องการถูกเน้นอยู่ เพื่อท�าการเลือก

เพื่อเปลี่ยนทางลัดท่าทางเพื่อจะเปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ โปรดอ้างอิง “การตั้งค่าท่าทางนิ้วมือ”

การเปลี่ยนหน่วยย่อยในการอ่านโดยใช้ท่าทางแนวตั้งสองขั้นตอน

เมื่อคุณลากนิ้วมือของคุณขึ้นและลงบนหน้าจออย่างรวดเร็ว จะเป็นการเปลี่ยนล�าดับหน่วยย่อยของการอ่าน ซึ่งจะเปลี่ยน
จากหน้า ย่อหน้า บรรทัด ค�า ตัวอักษร แล้วเป็นค่าพื้นฐาน ตามล�าดับ เมื่อคุณลากนิ้วมือลงแล้วขึ้นบนหน้าจออย่างรวดเร็ว 
หน่วยย่อยในการอ่านจะเปลี่ยนย้อนกลับ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การมองเห็น → TalkBack → การตั้งค่า → จัดการท่าทาง
สัมผัส → ท่าทางสัมผัสในแนวตั้งสองส่วน → วนผ่านระดับรายละเอียดการอ่าน

เพื่อฟังการอ่านออกเสียงข้อความในหน่วยย่อยในการอ่านที่คุณเลือก ลากนิ้วมือของคุณลงมาหรือไปทางขวาบนหน้าจอ 
เครื่องจะอ่านออกเสียงข้อความในหน่วยย่อยในการอ่านถัดไป เพื่อฟังข้อความในหน่วยย่อยในการอ่านก่อนหน้า ลากนิ้วมือ
ของคุณขึ้นหรือไปทางซ้ายบนหน้าจอ
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การพักการตอบสนองด้วยเสียงพูด

เปิดเมนูบริบทส่วนกลางโดยการลากนิ้วมือของคุณลงแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ เมื่อคุณสัมผัส หยุดการตอบ
กลับชั่วคราว ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ จะเป็นการพักการตอบสนองด้วยเสียงพูด

เมื่อพักการตอบสนองด้วยเสียงพูดแล้ว คุณสามารถด�าเนินการต่อได้โดยการเปิดหน้าจอ ฯลฯ เพื่อเปลี่ยนวิธีการด�าเนินการ
ต่อส�าหรับการตอบสนองด้วยเสียงพูด ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การมองเห็น → TalkBack 
→ การตั้งค่า → กลับมาท�างานอีกครั้งจากการระงับ จากนั้นเลือกทางเลือก

เพื่อเปลี่ยนทางลัดท่าทางเพื่อจะเปิดเมนูบริบทหลัก โปรดอ้างอิง “การตั้งค่าท่าทางนิ้วมือ”

การใช้งานคุณสมบัติส�ารวจโดยการสัมผัส

ด้วยคุณสมบัติส�ารวจโดยการสัมผัส คุณสามารถเข้าถึงเมนูได้โดยการวาดเป็นวงกลมบนหน้าจอโดยไม่ต้องเลื่อนขึ้นหรือเลื่อน
ลง เพื่อค้นหารายการ

เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่โดยการลากนิ้วมือของคุณลงแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ จากนั้นสัมผัสค้างไว้ที่หน้า
จอ และเมนูรูปวงกลมจะปรากฏขึ้น ใช้นิ้วมือของคุณวาดวงกลมรอบเมนูเพื่อส�ารวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณ เมื่อ 
การน�าทางด่วน ถูกเลือกแล้ว สัมผัสหน้าจออีกครั้ง และเมนูรูปวงกลมอีกเมนูหนึ่งจะปรากฏขึ้น ใช้นิ้วมือของคุณวาดวงกลม
รอบเมนูเพื่อส�ารวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อเมนูที่คุณต้องการถูกเน้น

การเพิ่มและการจัดการป้ายก�ากับรูปภาพ

รูปภาพบนหน้าจอจะมีป้ายก�ากับเพื่อให้เครื่องสามารถอ่านออกเสียงป้ายนั้นได้เมื่อรายการถูกเน้น เพิ่มป้ายก�ากับไปยัง
รูปภาพโดยใช้เมนูบริบทเฉพาะที่

เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่โดยการลากนิ้วมือของคุณขึ้นแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ จากนั้นสัมผัสค้างไว้ที่หน้า
จอ และเมนูรูปวงกลมจะปรากฏขึ้น ใช้นิ้วมือของคุณวาดวงกลมรอบเมนูเพื่อส�ารวจเมนู เมื่อเมนูเพิ่มป้ายก�ากับถูกเน้นแล้ว 
ปล่อยนิ้วมือของคุณเพื่อเพิ่มป้ายก�ากับ

เพื่อดูป้ายก�ากับ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การมองเห็น → TalkBack → การตั้งค่า → 
จัดการป้ายก�ากับที่ก�าหนดเอง
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การตั้งค่าการตอบสนองด้วยเสียงพูดส�าหรับTalkBack

ตั้งค่าส�าหรับ TalkBack เพื่อความสะดวกของคุณ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การมองเห็น → TalkBack → การตั้งค่า หรือเปิดเมนูบริบท
เฉพาะที่โดยการลากนิ้วมือของคุณลงแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ จากนั้นสัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ และเมนูรูป
วงกลมจะปรากฏขึ้น ใช้นิ้วมือของคุณวาดวงกลมรอบเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณ เมื่อ การตั้งค่าTalkBack ถูกเลือก
แล้ว

•	 ระดับเสียงพูด: ปรับระดับเสียงส�าหรับการตอบสนองด้วยเสียงพูด

ระดับเสียงของการตอบสนองด้วยเสียงพูดอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับเมเดียที่ก�าลังเปิดเล่น เพื่อปรับมีเดียขณะที่
ก�าลังฟังการตอบสนองด้วยเสียงพูด กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง หรือสัมผัส การตั้งค่า → เสียง → ระดับเสียง จาก
นั้นลากแถบปรับระดับเสียงส�าหรับมีเดียนั้นไปทางซ้ายหรือขวา

•	 ใช้การเปลี่ยนแปลงระดับเสียงสูงต�า่: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความที่ป้อนด้วยแป้นพิมพ์ ด้วยเสียงทุ้มลง

•	 เสียงสะท้อนของแป้นพิมพ์: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ป้อนด้วยแป้นพิมพ์ และคุณยัง
สามารถตั้งค่าชนิดแป้นพิมพ์ที่จะใช้งานคุณสมบัตินี้ได้

•	 พูดเมื่อหน้าจอปิด: ตั้งค่าให้เครื่องมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อปิดหน้าจอ

•	 ใช้พร็อกซิมิตีเซนเซอร์: ตั้งค่าให้เครื่องพักการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อคุณน�ามือไปไว้เหนือเซนเซอร์ที่ด้านบนของ
เครื่อง เพื่อให้มีการตอบสนองด้วยเสียงพูดต่อไป ให้สัมผัสหน้าจอ

•	 เขย่าเพื่อเริ่มต้นการอ่านอย่างต่อเนือ่ง: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอเมื่อคุณเขย่าเครื่อง คุณ
สามารถเลือกทางเลือกความแรงของการสั่นได้หลายระดับ

•	 บอกหมายเลขผู้โทร: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงชื่อผู้โทร เมื่อคุณมีสายโทรเข้า

•	 การสั่นเตือน: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อคุณสัมผัสหน้าจอหรือมีการแจ้งเตือนเช่นข้อความใหม่หรือสายที่ไม่ได้รับ

•	 เสียงเตือน: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อคุณควบคุมหน้าจอ เช่นการเลื่อนหน้าจอ ฯลฯ

•	 เน้นที่เสียงพูด: ตั้งค่าให้เครื่องหรี่เสียงเปิดเล่นมีเดียเมื่อเครื่องอ่านออกเสียง
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•	 ระดับเสียง: ปรับระดับเสียงส�าหรับเสียงเรียกเข้า เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน คุณสมบัตินี้มีให้ใช้งานเมื่อเลือก 
ตอบสนองด้วยเสียง

•	 ส�ารวจโดยการแตะ: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงรายการบนหน้าจอที่คุณสัมผัสด้วยนิ้วมือ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณสัมผัส 
แอพ ที่หน้าจอหลักด้วยนิ้วมือ เครื่องจะอ่านออกเสียงค�าว่า “แอปส์” เพื่อเลือกเมนู ให้ปล่อยนิ้วมือของคุณจากเมนู 
และสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว คุณสามรถย้ายหน้าที่คุณต้องการโดยเลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายหรือ
ทางขวาด้วยนิ้วมือสองนิ้ว เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมหน้าจอโดยใช้คุณสมบัติส�ารวจโดยการแตะ อ้างอิง ‘การ
ควบคุมหน้าจอด้วยท่าทางนิ้วมือ’ เพื่อทราบรายละเอียด

•	 เลื่อนรายการอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องเลื่อนผ่านรายการส่วนที่เหลือที่อยู่ด้านนอกหน้าจอ และอ่านออกเสียงรายการ
เหล่านั้น

•	 การเลือกแบบแตะครั้งเดียว: ตั้งค่าให้เครื่องเลือกรายการโดยสัมผัสเพียงครั้งเดียว

•	 เปิดบทแนะน�า“ส�ารวจด้วยการแตะ”: ดูการสอนใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานคุณสมบัติส�ารวจโดยการแตะ

•	 จัดการท่าทางสัมผัส: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดใช้งานคุณสมบัติโดยการใช้ท่าทางนิ้วมือ อ้างอิง ‘การควบคุมหน้าจอด้วย
ท่าทางนิ้วมือ’ เพื่อดูรายละเอียด

•	 จัดการป้ายก�ากับที่ก�าหนดเอง: ดูป้ายก�ากับที่คุณเพิ่มไว้

•	 กลับมาท�างานอีกครั้งจากการระงับ: เลือกทางเลือกนี้เพื่อให้การตอบสนองด้วยเสียงพูดด�าเนินต่อ

•	 การตั้งค่าส�าหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์: ตั้งค่าทางเลือก TalkBack ส�าหรับการพัฒนาแอพ

การใช้งานเครื่องขณะปิดหน้าจอ

ตั้งค่าให้เครื่องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยการปิดหน้าจอไว้ หน้าจอจะไม่เปิดเมื่อคุณกดปุ่มภายนอกหรือสัมผัสหน้าจอ 
นอกจากนั้น คุณสมบัติที่เปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันจะไม่ปิดลง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การมองเห็น จากนั้นท�าเครื่องหมายที่ หน้าจอมืด คุณสามารถเปิด
ใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัตินี้โดยกดปุ่มเปิดปิดเครื่องสองครั้ง

การใช้งานการป้อนตัวอักษรอย่างรวดเร็ว

ตั้งค่าให้เครื่องป้อนตัวอักษรเมื่อคุณสัมผัสและปล่อยนิ้วมือจากตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ ใช้คุณสมบัตินี้แทนการสัมผัสปุ่มตัว
อักษรสองครั้งอย่างรวดเร็ว

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การมองเห็น จากนั้นท�าเครื่องหมายที่ ใส่ปุ่มด่วน
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อ่านออกเสียงรหัสผ่าน

ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงรหัสผ่านเมื่อเปิดใช้งาน TalkBack ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใส่รหัสผ่านถูกต้อง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การมองเห็น จากนั้นท�าเครื่องหมายที่ ใส่รหัสผ่าน

ตั้งค่าคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูดเมื่อเปิดใช้งาน TalkBack เช่น ภาษา ความเร็ว ฯลฯ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การมองเห็น → ตัวเลือกตัวอักษรเป็นค�าพูด จากนั้นใช้งานฟังก์ชั่น
ดังต่อไปนี้:

•	 เครื่องมืออักษรเป็นค�าพูดของSamsung / เครื่องมืออ่านออกเสียงข้อความของGoogle: เลือกเครื่องมือที่ใช้ส�าหรับ
คุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด

•	 อัตราการพูด: เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด

•	 ฟังตัวอย่าง: ฟังเสียงอ่านข้อความเป็นตัวอย่าง ถ้าเครื่องไม่สามารถอ่านออกเสียงข้อความตัวอย่างได้ ให้สัมผัส  
เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลเสียงส�าหรับคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด

•	 สถานะภาษาพื้นฐาน: ดูสถานะของภาษาเริ่มต้นส�าหรับคุณสมบัติแปลงข้อความเป็นเสียงพูด

การใส่ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์

เพื่อแสดงแป้นพิมพ์ สัมผัสช่องใส่ข้อความ จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว

เมื่อคุณแตะแป้นพิมพ์ด้วยนิ้วมือ เครื่องจะอ่านออกเสียงปุ่มตัวอักษรที่อยู่ใต้นิ้วมือ เมื่อคุณได้ยินชื่อตัวอักษรที่คุณต้องการ 
ให้ปล่อยนิ้วมือจากหน้าจอเพื่อเลือก ตัวอักษรจะถูกป้อน และเครื่องจะอ่านออกเสียงตัวอักษร

ถ้าไม่ได้เปิดคุณสมบัติ ป้อนตัวอักษรอย่างรวดเร็ว ให้ยกนิ้วมือของคุณขึ้นจากหน้าจอเล็กน้อย จากนั้นเมื่อคุณได้ยินชื่อตัว
อักษรที่คุณต้องการ สัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติป้อนตัวอักษรอย่างรวดเร็ว ที่
หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การมองเห็น จากนั้นท�าเครื่องหมายที่ ใส่ปุ่มด่วน
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การป้อนตัวอักษรเพิ่มเติม

สัมผัสค้างไว้ที่ปุ่มบนแป้นพิมพ์ ถ้ามีตัวอักษรเพิ่มเติมที่ปุ่มนั้น จะมีหน้าต่างป็อปอัพปรากฏขึ้นเหนือแป้นพิมพ์เพื่อแสดงตัว
อักษรเหล่านั้น TalkBack จะอ่านออกเสียงชื่อตัวอักษรที่มี สัมผัสที่ตัวอักษรที่คุณต้องการ จากนั้นป้อนตัวอักษรต่อไป

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้ของแป้นพิมพ์

เพื่อเพิ่มภาษาที่ใช้ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ภาษาและการใส่ข้อมูล จากนั้นสัมผัส  ถัดจาก แป้นพิมพ์
Samsung→ เลือกภาษาที่ใช้ป้อน จากนั้นจึงเลือกภาษา

เพื่อเปลี่ยนภาษาที่ใช้ของแป้นพิมพ์ สัมผัสค้างไว้ที่  จากนั้นเลือกภาษา

การแก้ไขข้อความ

ใช้เมนูบริบทเฉพาะที่เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ หรือคัดลอกและวางข้อความ

เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่โดยการลากนิ้วมือของคุณขึ้นแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอเพื่อเปิด
เมนูบริบทรูปวงกลม จากนั้นส�ารวจเมนูโดยการวาดรูปวงกลมด้วยนิ้วมือของคุณโดยไม่ยกมือ เมื่อ เปลี่ยนรายละเอียด ถูก
เลือกแล้ว ให้ปล่อยนิ้วมือของคุณ สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจออีกครั้ง ส�ารวจดูเมนูโดยการวาดเป็นวงกลม จากนั้นปล่อยนิ้วมือของ
คุณเมื่อเลือกหน่วยย่อยในการอ่านที่คุณต้องการแล้ว

เมื่อคุณแก้ไขข้อความ ตั้งหน่วยย่อยในการอ่านให้เป็นค�าหรือตัวอักษร ในโหมดการเลือก เครื่องจะหน่วยย่อยในการอ่าน
ข้อความตามหน่วยย่อยในการอ่านที่คุณเลือก

เมื่อเครื่องอ่านออกเสียงข้อความที่คุณต้องการเลือกแล้ว ให้ท�าดังต่อไปนี้:

•	 การลบข้อความ: สัมผัสปุ่มลบบนแป้นพิมพ์

•	 การเลือกข้อความโดยใช้โหมดการเลือก: เปิดใช้งานโหมดการเลือก เพื่อเลือกและฟังการอ่านข้อความ เพื่อเปิดใช้งาน
โหมดการเลือก เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ และสัมผัส การควบคุมเคอร์เซอร์ → เริ่มโหมดการเลือก เลื่อนไปทางซ้าย
หรือทางขวาเพื่อฟังการอ่านข้อความก่อนหน้าหรือถัดไปจากข้อความที่เลือกในปัจจุบัน

เพื่อปิดใช้งานโหมดการเลือก เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ และสัมผัส การควบคุมเคอร์เซอร์ → สิ้นสุดโหมดการเลือก
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•	 การเลือกข้อความทั้งหมด: เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ และสัมผัส การควบคุมเคอร์เซอร์ → เลือกทั้งหมด ข้อความใน
เอกสารทั้งหมดจะถูกเลือก

•	 การคัดลอกหรือการตัดข้อความบางส่วน: เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่และเลือกข้อความ จากนั้นเปิดเมนูบริบทเฉพาะที่อีก
ครั้ง สัมผัส การควบคุมเคอร์เซอร์ จากนั้นปล่อยนิ้วมือ สัมผัส คัดลอก เพื่อคัดลอกข้อความที่เลือก หรือสัมผัส ตัด 
เพื่อตัดข้อความที่เลือก

•	 การวางข้อความ: น�าเคอร์เซอร์ไปไว้ต�าแหน่งที่จะแทรก เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ จากนั้นสัมผัส การควบคุมเคอร์เซอร์ 
→ วาง

การใส่ข้อความด้วยเสียง

คุณสามารถใส่ข้อความด้วยเสียง สัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว แป้นพิมพ์จะปรากฏที่ส่วนล่างของหน้าจอ

สัมผัสค้างไว้ที่  เครื่องจะแสดงหน้าต่างป็อปอัพที่มีทางเลือกแป้นพิมพ์ สัมผัส  โดยไม่ต้องยกนิ้วมือ และพูดค�าที่คุณ
ต้องการใส่ในช่องข้อความ ค�าที่พูดจะปรากฏเป็นข้อความบนหน้าจอ และเครื่องจะอ่านออกเสียงข้อความนั้น

เพื่อใส่ข้อความเพิ่มเติม สัมผัสปุ่มไมโครโฟน และพูดค�าเหล่านั้น

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้

ขณะที่ใส่ข้อความด้วยเสียง สัมผัส English(UK) จากนั้นเลือกภาษาเพื่อเปลี่ยนภาษาที่ใช้

เพื่อเพิ่มภาษาไปยังรายการ สัมผัส English(UK) → เพิ่มภาษาอื่นๆ ยกเลิกการเลือก อัตโนมัติ จากนั้นเลือกภาษาที่คุณ
ต้องการ อ้างอิง ‘การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์’ เพื่อดูรายละเอียด
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การอ่านออกเสียงข้อมูลจากเอกสารหรือรูปภาพ

ใช้กล้องถ่ายรูป ถ่ายภาพเอกสารหรือรูปภาพ และแยกแยะข้อความและอ่านออกเสียงข้อความนั้น และคุณอาจได้ข้อมูลสี
และลวดลายโดยการถ่ายภาพลวดลายเหล่านั้น ใช้งานแอพสโตร์ เช่น SamsungApps และดาวน์โหลดและติดตั้ง เครื่องอ่า
นออพติคอล

สัมผัส เครื่องอ่านออพติคอล ที่หน้าจอแอพ

เพื่อเลือกภาษาที่จะรับรู้ สัมผัส  → การตั้งค่าภาษา

การใช้งานโหมดเอกสาร

โหมดเริ่มต้นของแอพพลิเคชั่นนี้คือโหมดเอกสาร เมื่อคุณใช้โหมดสีสันและลวดลาย สัมผัส  เพื่อสลับเป็นโหมดเอกสาร 
ในโหมดเอกสาร เมื่อคุณถ่ายภาพของเอกสาร เครื่องจะแสดงข้อความที่แยกได้

วางวัตถุบนพื้นผิวเรียบ และสัมผัส 

เพื่อแยกข้อความจากรูปที่บันทึกไว้ สัมผัส  → โหลดรูปภาพ

เพื่ออ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอ สัมผัส  → อ่านข้อความเป็นเสียงพูด

การใช้งานโหมดสีและลวดลาย

เพื่อใช้งานโหมดสีและลวดลาย ให้เปิดใช้งาน TalkBack

สัมผัส  เพื่อสลับไปเป็นโหมดสีและสวดลาย ในโหมดโหมดสีและสวดลาย เครื่องจะแสดงข้อมูลสีเมื่อคุณถ่ายภาพที่มี
โหมดสีและสวดลายผสมผสานกัน ข้อมูลจะมีรายละเอียดสี เช่นสีและลวดลายที่นิยมใช้ โหมดนี้ช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็นสามารถเลือกสีและลวดลายที่ตนต้องการได้

วางวัตถุบนพื้นผิวเรียบ และสัมผัส  หลังจากถ่ายภาพแล้ว เครื่องจะอ่านออกเสียงข้อมูลสีและสวดลายโดยอัตโนมัติ

สัมผัส  → อ่านข้อความเป็นเสียงพูด เพื่ออ่านออกเสียงข้อความนั้น

ผลข้อมูลสีอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับสภาพแสง ตรวจสอบว่าคุณได้ถ่ายภาพในโหมดสีและลวดลายในสภาพ
แสงที่สว่าง
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การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเปลี่ยนขนาดแบบอักษร เครื่องจะให้ขนาดแบบอักษรที่หลากหลายเพื่อใช้งานเครื่องได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น 
การตั้งค่าขนาดแบบอักษรเป็น ใหญ่มาก อาจใช้ไม่ได้ในบางแอพ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การมองเห็น → ขนาดอักษร

การขยายหน้าจอ
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อขยายหน้าจอและเพื่อซูมเข้าในบริเวณที่ก�าหนด

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การมองเห็น → ท่าทางการขยาย จากนั้นลากสวิตช์ ท่าทางการ
ขยาย ไปทางขวา

•	 การซูมเข้าและออก: สัมผัสหน้าจอสามครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อซูมเข้าในบริเวณที่ก�าหนด สัมผัสหน้าจอสามครั้งอีกครั้ง
อย่างรวดเร็วเพื่อย้อนกลับ

•	 ส�ารวจหน้าจอโดยการเลื่อน: ใช้นิ้วมือสองนิ้วเลื่อนผ่านหน้าจอภาพขยาย

•	 การปรับอัตราส่วนการซูม: สัมผัสหน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้วในหน้าจอภาพขยาย จากนั้นแยกนิ้วมือสองนิ้วออกจากกัน 
หรือบีบนิ้วมือเข้าด้วยกันเพื่อปรับอัตราส่วนการซูม

•	 แป้นพิมพ์บนหน้าจอไม่สามารถขยายได้

•	 เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ประสิทธิภาพการท�างานบางแอพ เช่น โทรศัพท์ และ เครื่องคิดเลข อาจได้รับผลก
ระทบ

การเตือนเมื่อมีการแจ้งเตือน
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบการแจ้งเตือนที่คุณยังไม่ได้ดูในช่วงเวลานั้น

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การมองเห็น → ตัวแจ้งเตือน จากนั้นลากสวิตช์ ตัวแจ้งเตือน ไป
ทางขวา

เพื่อตั้งค่าคาบเวลาระหว่างการเตือน สัมผัส ช่วงเวลาการเตือน
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การกลับสีหน้าจอ
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อปรับปรุงการมองเห็นหน้าจอ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านข้อความบนหน้าจอได้ง่ายขึ้น เมื่อเปิดใช้งาน
คุณสมบัตินี้ เครื่องจะแสดงข้อความกลับสี ที่จะกลับสีบนหน้าจอ การกลับสีจะเพิ่มความต่างสีระหว่างสีด�าและสีขาว

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การมองเห็น จากนั้นท�าเครื่องหมายที่ สีเนกาทีฟ

การปรับสี
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อปรับการแสดงสีบนหน้าจอ ถ้าคุณมีปัญหาในการแยกแยะสี เครื่องจะเปลี่ยนสีเป็นสีที่สามารถรับรู้ได้ง่ายขึ้น

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การมองเห็น → การปรับสี

2 ลากสวิตซ์ การปรับสี ไปทางขวา

3 สัมผัส เริ่ม

4 จัดเรียงไทล์สีตามล�าดับความคล้าย เริ่มจากสีหลัก

5 เมื่อคุณปรับสีเสร็จแล้ว สัมผัส เรียบร้อย

ถ้าคุณสามารถแยกแยะสีได้ง่ายขึ้น คุณไม่จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนสีอีก

6 ถ้าคุณยังแยกแยะสีได้ยาก สัมผัส กล้อง หรือ รูปภาพ

7 ลากแถบปรับสีไปทางซ้ายหรือขวา และสัมผัส เรียบร้อย

เพื่อปรับสีใหม่ สัมผัส  → ปรับสีใหม่
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การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยแฟลช
ตั้งค่าให้แฟลชกระพริบเมื่อคุณมีสายเข้า ข้อความใหม่ หรือการแจ้งเตือน

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การได้ยิน จากนั้นท�าเครื่องหมายที่ การแจ้งเตือนแฟลช

การปิดเสียงทั้งหมด
ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงของเครื่องทั้งหมด เช่นเสียงมีเดีย รวมทั้งเสียงของผู้โทรเข้าระหว่างสายโทรเข้า

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การได้ยิน จากนั้นท�าเครื่องหมายที่ ปิดเสียงทั้งหมด

การก�าหนดค่าค�าบรรยาย

ค�าบรรยายซัมซุง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การได้ยิน → ค�าบรรยายSamsung(CC) จากนั้นลากสวิตช์ ค�า
บรรยาย(แบบปิด) ไปทางขวา

ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

•	 การจัดแนว: เปลี่ยนต�าแหน่งค�าบรรยาย

•	 แบบอักษร: เปลี่ยนชนิดแบบอักษร

•	 ขนาดอักษร: เปลี่ยนขนาดตัวอักษร

•	 ขอบ: เปลี่ยนลักษณะขอบของข้อความบรรยาย

•	 แบบอักษร: ปรับความโปร่งใสและเปลี่ยนสีข้อความ

•	 สีพื้นหลัง: ปรับความโปร่งใสและเปลี่ยนสีของพื้นหลังของกล่องค�าบรรยาย

•	 หน้าต่างค�าบรรยาย: ปรับความโปร่งใสและเปลี่ยนสีของกล่องค�าบรรยายทั้งหมด
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ค�าบรรยายGoogle

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การได้ยิน → ค�าบรรยายGoogle(CC) จากนั้นลากสวิตช์ ค�า
บรรยายGoogle(CC) ไปทางขวา

ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

•	 ภาษา: เลือกภาษาที่แสดงผลส�าหรับค�าบรรยาย

•	 ขนาดตัวอักษร: เปลี่ยนขนาดอักษร

•	 รูปแบบค�าบรรยาย: เปลี่ยนสีการแสดงผลส�าหรับค�าบรรยาย

การปรับสมดุลเสียง
ตั้งค่าให้เครื่องปรับสมดุลเสียงเมื่อใช้งานเฮดเซ็ทแบบคู่

เพื่อปรับสมดุลเสียง เชื่อมต่อเฮดเซ็ทแบบคู่เข้ากับเครื่อง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การได้ยิน 
→ สมดุลเสียง ลากแถบการปรับค่าไปทางซ้ายหรือทางขวา และปรับสมดุลเสียง จากนั้นสัมผัส ตั้งค่า

การใช้งานเสียงโมโน
ตั้งค่าให้เครื่องเปิดใช้งานเสียงโมโนเมื่อคุณฟังเสียงด้วยหูฟังเพียงข้างเดียว

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การได้ยิน จากนั้นท�าเครื่องหมายที่ โมโนดิจิตอล

การใช้งานการตรวจจับเสียงเด็กร้องไห้
ตั้งค่าให้เครื่องตรวจจับเสียงเด็กร้องไห้ และแจ้งเตือนคุณโดยการส่งเสียงเตือน สั่น และกระพริบแสงแฟลช

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การได้ยิน → การตรวจจับทารกร้องไห้ จากนั้นลากสวิตช์ ตัว
ตรวจจับเสียงเด็กร้องไห้ ไปทางขวา

สัมผัส  เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติตรวจจับเสียง เมื่อเครื่องตรวจพบเสียง เครื่องจะส่งเสียงและสั่น เพื่อตั้งค่าให้แฟลชกระ
พริบเมื่อตรวจพบเสียง สัมผัส  → การตั้งค่า และจากนั้นท�าเครื่องหมายที่ การแจ้งเตือนแฟลช
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ใช้การตอบสนองระบบสัมผัสอัตโนมัติ
ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อเปิดเล่นเสียงในแอพที่ดาวน์โหลดมา

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การได้ยิน จากนั้นท�าเครื่องหมายที่ การสัมผัสอัตโนมัติ

แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

การใช้งานทางลัดผู้ช่วย

การแสดงไอคอนทางลัดผู้ช่วย

ใช้ไอคอนทางลัดเพื่อเข้าถึงแอพ คุณสมบัติ และการตั้งค่า โดยการสัมผัสไอคอนทางลัดบนหน้าจอ ควบคุมเครื่องโดยการ
สัมผัสไอคอนทางลัดผู้ช่วยโดยไม่ต้องส�ารวจหน้าจอ เมื่อเริ่มต้นคุณสมบัตินี้ จะเป็นการเปิดใช้งาน โหมดสัมผัสเดียว

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → ความคล่องแคล่วตัวและการโต้ตอบ → เมนูช่วยเหลือ

2 ลากสวิตซ์ เมนูช่วยเหลือ ไปทางขวา

ไอคอนทางลัดผู้ช่วยจะปรากฏที่มุมล่างขวาของหน้าจอ

3 สัมผัส มือที่ถนัด เพื่อย้ายไอคอนทางลัดผู้ช่วยไปยังต�าแหน่งที่สะดวก

การใช้งานเมนูทางลัดผู้ช่วย

ทางลัดผู้ช่วยจะปรากฏเป็นไอคอนแบบลอยเพื่อให้การเข้าถึงไอคอนจากหน้าจอใดๆ โดยง่าย

สัมผัสไอคอนทางลัดผู้ช่วย และเมนูที่มีจะปรากฏบนไอคอน สัมผัสไอคอนขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปยังแผงอื่น หรือเลื่อนหน้าจอ
ขึ้นหรือลงเพื่อเลือกเมนูอื่น
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การใช้งานเคอร์เซอร์

ที่เมนูผู้ช่วย สัมผัส เคอร์เซอร์ เคอร์เซอร์และบริเวณสัมผัสที่สามารถควบคุมเคอร์เซอร์ได้ จะแสดงอยู่บนหน้าจอ

•	  /  : เลือกรายการที่จะเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาบนหน้าจอ

•	  /  : เลื่อนขึ้้้้นหรือลงบนหน้าจอ

•	  : ย้ายบริเวณสัมผัสไปยังต�าแหน่งอื่น

•	  : ปิดบริเวณสัมผัส

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเคอร์เซอร์ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → ความคล่องแคล่วตัวและการโต้ตอบ 
→ เมนูช่วยเหลือ ลากสวิทช์ เมนูช่วยเหลือ ไปทางขวาจากนั้นใช้ทางเลือกที่อยู่ภายใต้ ตั้งแป้นสัมผัสและเคอร์เซอร์

การใช้งานเมนูผู้ช่วยพิเศษ

ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเมนูผู้ช่วยพิเศษส�าหรับแอพที่เลือก ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณเริ่มต้น ข้อความ จะมีฟังก์ชั่นการค้นหาและการ
เขียนปรากฏบนเมนูผู้ช่วย

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → ความคล่องแคล่วตัวและการโต้ตอบ → เมนูช่วยเหลือ → การ
ช่วยเหลือเพิ่มเติม ลากสวิตช์ การช่วยเหลือเพิ่มเติม ไปทางขวา จากนั้นจึงเลือกแอพ

การแก้ไขเมนูทางลัดผู้ช่วย

คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อแก้ไขเมนูที่ไอคอนทางลัดผู้ช่วย

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → ความคล่องแคล่วตัวและการโต้ตอบ → เมนูช่วยเหลือ ลากสวิตช์ 
เมนูช่วยเหลือ ไปทางขวา จากนั้นสัมผัส แก้ไข

เปิดหน้าจอด้วยคุณสมบัติท่าทางแบบไม่สัมผัส
ใช้คุณสมบัตินี้เมื่อเครื่องอออยู่บนพื้นผิวเรียบ หรือถืออย่างมั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องขยับ ตั้งค่าให้เครื่องเปิดหน้าจอโดย
ยกมือไว้เหนือเซนเซอร์ คุณสามารถเปิดหน้าจอได้โดยไม่ต้องแตะ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → ความคล่องแคล่วตัวและการโต้ตอบ → ปลุกโดยไม่สัมผัส จากนั้น
ลากสวิตช์ ปลุกโดยไม่สัมผัส ไปทางขวา
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การใช้งานคุณสมบัติการเลื่อนอัจฉริยะ
ตั้งค่าให้เครื่องเลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลงโดยการเอียงศีรษะของคุณหรือตัวเครื่อง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → ความคล่องแคล่วตัวและการโต้ตอบ → การเลื่อนอัจฉริยะ จากนั้น
ลากสวิตช์ การเลื่อนอัจฉริยะ ไปทางขวา

ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

•	 การเอียงศีรษะ: เอียงหัวของคุณขึ้นหรือลง

•	 การเอียงอุปกรณ์: เอียงเครื่องมาข้างหน้าหรือไปข้างหลัง

•	 ความเร็ว: ปรับความเร็วของการเลื่อนหน้าจอ

•	 แสดงการตอบสนองกลับด้วยภาพ: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงไอคอนสัญญาณเมื่อเครื่องตรวจพบการกระท�าของคุณ

การตั้งค่าทางเลือกการหน่วงเวลาการสัมผัสค้าง
ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → ความคล่องแคล่วตัวและการโต้ตอบ → ตั้งเวลาการสัมผัสค้าง จาก
นั้นเลือกทางเลือก

การใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบ
เปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบเพื่อจ�ากัดการตอบสนองอินพุตขณะที่ใช้งานแอพ ใช้งานโหมดนี้เมื่อคุณต้องการให้ผู้อื่นมี
การเข้าถึงแบบจ�ากัด และควบคุมมีเดียหรือข้อมูลของคุณ

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → ความคล่องแคล่วตัวและการโต้ตอบ → การควบคุมการ
โต้ตอบ

2 ลากสวิตช์ การควบคุมการโต้ตอบ ไปทางขวาเพื่อเปิดใช้งานโหมดนี้
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3 กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันขณะที่ใช้งานแอพ

4 ปรับขนาดกรอบ หรือวาดเส้นรอบบริเวณที่คุณต้องการจ�ากัด

5 สัมผัส เรียบร้อย

เครื่องจะแสดงบริเวณที่ถูกจ�ากัด ถ้าคุณสัมผัสหน้าจอหรือกดปุ่ม เช่นปุ่มหน้าหลัก ปุ่มนั้นจะไม่ท�างานในบริเวณเหล่านี้

เพื่อปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบ กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกัน

การรับหรือการวางสาย
ตั้งค่าวิธีการตอบรับและวางสาย

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → การรับและการวางสาย คุณสามารถเลือกทางเลือกดังต่อไปนี้:

•	 การกดปุ่มหน้าหลัก: ตั้งค่าให้เครื่องรับสายเมื่อกดปุ่มหน้าหลัก

•	 ควบคุมด้วยเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องตอบรับหรือปฏิเสธสายด้วยค�าสั่งเสียง

•	 เลื่อนมือเหนอือุปกรณ์: เมื่อมีสายเข้า เลื่อนมือของคุณไปทางซ้ายแล้วเลื่อนไปทางขวาผ่านเซนเซอร์เพื่อตอบรับสาย
โทรเข้า

•	 การกดปุ่มเปิด/ปิด: ตั้งค่าให้เครื่องวางสายเมื่อคุณกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง

การใช้งานโหมดสัมผัสครั้งเดียว
เมื่อมีเสียงเตือนหรือสายเรียกเข้า สัมผัสปุ่มเพื่อหยุดการเตือนหรือตอบรับการโทรแทนการลากปุ่ม

ตั้งค่าให้ควบคุมสายเรียกเข้าหรือการแจ้งเตือนโดยการสัมผัสปุ่มแทนการลากปุ่ม

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน จากนั้นท�าเครื่องหมายเลือก โหมดสัมผัสเดียว
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การก�าหนดค่าการเข้าใช้งาน

บันทึกการตั้งค่าการเข้าใช้งานไปยังต�าแหน่งอื่น

ส่งออกการตั้งค่าการเข้าใช้งานปัจจุบันเป็นรูปแบบไฟล์

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → จัดการการเข้าใช้งาน → น�าเข้า/น�าออก เลือกทางเลือกการส่ง
ออก จากนั้นสัมผัส ตกลง ไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งานจะถูกบันทึกไว้ในเครื่อง

การน�าเข้าไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งาน

น�าเข้าไฟล์ส�ารองข้อมูลการตั้งค่าการเข้าใช้งาน

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → จัดการการเข้าใช้งาน → น�าเข้า/ส่งออก จากนั้นเลือกทางเลือก
การน�าเข้า เลือกไฟล์ที่จะน�าเข้า และสัมผัส เรียบร้อย → ตกลง การตั้งค่าการเข้าใช้งานจะได้รับการปรับปรุงจากไฟล์ที่น�า
เข้า

การแชร์ไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งาน

ส่งไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งานไปให้ผู้อื่นผ่านทางอีเมล หรือแชร์ไฟล์ผ่าน Wi-Fi Direct, บลูทูธ ฯลฯ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน → จัดการการเข้าใช้งาน → แชร์ผ่าน จากนั้นเลือกไฟล์การเข้าใช้งาน 
และสัมผัส เรียบร้อย เลือกวิธีการแชร์ และท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพื่อแชร์ไฟล์นั้น

การเปิดดูไฟล์การเข้าใช้งาน

การดูไฟล์การเข้าใช้งานที่ติดตั้งในเครื่อง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งาน และดูรายการไฟล์การเข้าใช้งานใน บริการ
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การใช้งานคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่นๆ
•	 การใช้งาน S Voice: คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อด�าเนินการต่างๆ โดยใช้ค�าสั่งเสียง เริ่มต้น S Voice และโทรออก 

ส่งข้อความ และดูงานต่างๆ อ้างอิง ‘S Voice’ เพื่อดูรายละเอียด

•	 ค้นหาด้วยเสียง: ใช้ค�าสั่งเสียงเพื่อค้นหาเนื้อหาเว็บ ใช้คุณสมบัตินี้เมื่อคุณก�าลังเคลื่อนที่และไม่สามารถใช้มือป้อน
ข้อความได้ อ้างอิง ‘ค้นหาด้วยเสียง’ เพื่อดูรายละเอียด

•	 การใช้งานแผงการแจ้งเตือน: ลากลงมาจากด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน คุณสามารถดูสายที่ไม่ได้
รับ ข้อความใหม่ ปรับความสว่างหน้าจอ ฯลฯ อ้างอิง ‘แผงการแจ้งเตือนและแผงการตั้งค่าด่วน’ เพื่อดูรายละเอียด

•	 สลับเป็นโหมดใช้ง่าย: โหมดใช้ง่ายจะใช้รูปแบบหน้าจอแบบเรียบง่ายขึ้น และไอคอนขนาดใหญ่ เพื่อให้ประสบการณ์
การใช้งานที่ง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่มแอพและทางลัดที่ใช้บ่อยไปยังหน้าจอหลักเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย อ้างอิง ‘การสลับ
เป็นโหมดใช้ง่าย’ เพื่อดูรายละเอียด

•	 การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม: ควบคุมเครื่องด้วยการเคลื่อนไหวหรือท่าทางฝ่ามือ อ้างอิง ‘การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม’ 
เพื่อดูรายละเอียด

•	 การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ: ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณกับเครื่องเพื่อปลดล็อกหน้าจอหรือเพื่อยืนยันรหัสผ่าน
บัญชีซัมซุง อ้างอิง ‘เครื่องสแกนนิ้วมือ’ เพื่อดูรายละเอียด

•	 การใช้งานโหมดรถยนต์: ควบคุมเครื่องให้ด�าเนินการฟังก์ชั่นต่างๆ ด้วยค�าสั่งเสียงขณะที่ก�าลังขับรถ คุณสามารถรับ
สายโทรเข้า ดูข้อความ และฟังเพลงโดยไม่ต้องสัมผัสเครื่อง อ้างอิง ‘โหมดรถยนต์’ เพื่อดูรายละเอียด

•	 การใช้งานทางลัดผู้ติดต่อ: เพิ่มทางลัดผู้ติดต่อที่หน้าจอหลักเพื่อโทรหรือส่งข้อความ อ้างอิง ‘การเพิ่มทางลัดไปยังหน้า
จอหลัก’ เพื่อดูรายละเอียด

•	 การใช้งานการบันทึกเสียง: บันทึกหรือเปิดเล่นสมุดบันทึกเสียง อ้างอิง ‘บันทึกเสียง’ เพื่อดูรายละเอียด
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ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
ได้

เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณเครื่องสอบถามให้คุณกรอกรหัสใดรหัสหนึ่งดังต่อไปนี้:

•	 รหัสผ่าน: เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณก�าหนดไว้ส�าหรับเครื่อง

•	 PIN: เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM 
หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด

•	 PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อ
กันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

•	 PIN2: เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อ
ผู้ให้บริการของคุณส�าหรับรายละเอียด

อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ

•	 เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลอง
อีกครั้ง ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ�า้ๆ

•	 คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้จากผู้ให้บริการของคุณ

เครื่องของคุณไม่ได้เปิดอยู่

•	 เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง เครื่องของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้สมบูรณ์ก่อนเปิดเครื่อง

•	 อาจใส่แบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง ใส่แบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง

•	 เช็ดขั้วสัมผัสสีทองและใส่แบตเตอรี่อีกครั้ง
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หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง

•	 ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ท�างานเป็นปกติ

•	 ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่แตะหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือ
ปลายนิ้วมือของคุณ หน้าจอสัมผัสอาจท�างานไม่เป็นปกติ

•	 หน้าจอสัมผัสอาจท�างานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�้า

•	 เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟท์แวร์แบบชั่วคราว

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟท์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัพเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุด

•	 หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

เครื่องของคุณค้างหรือมีความผิดพลาดร้ายแรง

หากเครื่องของคุณช้าหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอพ หรือใส่แบตเตอรี่ใหม่ และเริ่มต้นการท�างานเครื่องใหม่อีกครั้งเพื่อให้การ
ท�างานกลับคืนมา ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องและปุ่มระดับเสียงพร้อมกัน เป็นเวลา
อย่างน้อย 7 วินาที เพื่อเริ่มต้นการท�างานใหม่

หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ด�าเนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → แบ็คอัพและรีเซ็ท 
→ ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน → รีเซ็ทอุปกรณ์ → ลบทั้งหมด ก่อนที่จะด�าเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมท�าส�าเนาเพื่อ
ส�ารองข้อมูลที่ส�าคัญทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง

ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�าหรับหมายเลขที่โทรออก

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�าหรับหมายเลขที่โทรเข้า

คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ

•	 ถ้าหากใช้งานเฮดเซ็ท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฮดเซ็ทเชื่อมต่อถูกต้อง
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มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร

ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่มระดับเสียง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น

เครือข่ายมือถือหรืออินเตอร์เน็ตหลุดบ่อยครั้งหรือคุณภาพเสียงไม่ดี

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศในตัวเครื่อง

•	 เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อ
เนื่องจากปัญหากับเสาสัญญาณของผู้ให้บริการ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง

•	 เมื่อใช้งานเครื่องขณะที่ก�าลังเคลื่อนที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการท�างานเนื่องจากปัญหากับเครือข่ายของผู้ให้
บริการ

ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า

แบตเตอรี่ต�า่ ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง(ส�าหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว

•	 ถ้าหากขั้วของแบตเตอรี่สกปรก แบตเตอรี่อาจไม่ชาร์จตามปกติ หรือเครื่องอาจดับ เช็ดขั้วสัมผัสสีทองและลองชาร์จ
แบตเตอรี่อีกครั้ง

•	 แบตเตอรี่ในเครื่องบางรุ่นอาจไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก

•	 เมื่อคุณน�าแบตเตอรี่ไปถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง

•	 อัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติการส่งข้อความหรือบางแอพ เช่นเกมหรืออินเตอร์เน็ต

•	 แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
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เครื่องของคุณร้อนเมื่อแตะ

เมื่อคุณใช้งานแอพที่ต้องการการประมวลผลมากขึ้น หรือใช้งานแอพในเครื่องเป็นระยะเวลานาน เครื่องของคุณอาจร้อนเมื่อ
สัมผัส ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด

ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป

เครื่องของคุณจะต้องมีหน่วยความจ�าและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะใช้งานแอพกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความ
แสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:

•	 ชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มแล้ว

•	 ล้างหน่วยความจ�าบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง

•	 เริ่มการท�างานเครื่องใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอพกล้องถ่ายรูปหลังจากลองท�าตามค�าแนะน�าเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์
บริการซัมซุง

คุณภาพภาพแย่กว่าในภาพตัวอย่าง

•	 คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้

•	 ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส

ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดีย

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์ได้ เมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียในเครื่องของคุณ ให้
ทดลองดังนี้:

•	 ล้างหน่วยความจ�าบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกัน
ด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุ่มส�าหรับเล่นไฟล์

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณรองรับชนิดไฟล์นั้น
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•	 เครื่องของคุณรองรับรูปภาพและวีดีโอที่บันทึกด้วยเครื่องนั้น รูปภาพและวีดีโอที่บันทึกโดยเครื่องอื่นอาจไม่ท�างานเป็น
ปกติ

•	 เครื่องของคุณรองรับไฟล์มัลติมีเดียที่อนุญาตโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผู้ให้บริการในบริการเพิ่มเติม 
เนื้อหาบางอย่างที่เผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต เช่นเสียงเรียกเข้า วีดีโอ หรือภาพพื้นหลัง อาจไม่ท�างานเป็นปกติ

ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องของคุณ

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)

หากค�าแนะน�าเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

การเชื่อมต่อไม่ส�าเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์

•	 ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและอัพเดทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

•	 หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์
ของคุณ

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Samsung Kies หรือ Windows Media Player 10 หรือสูงกว่าติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เครื่องของคุณไม่พบต�าแหน่งปัจจุบันของคุณ

สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่นภายในอาคาร ตั้งค่าให้เครื่องใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อค้นหา
ต�าแหน่งปัจจุบันของคุณในสถานการณ์เหล่านี้
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ข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องสูญหาย

ท�าการส�ารองข้อมูลที่ส�าคัญที่เก็บในเครื่องเสมอ มิฉะนั้น คุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือ
สูญหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่อง

มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่อง

•	 ช่องว่างดังกล่าวเป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จ�าเป็น และส่วนประกอบอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนได้

•	 เมื่อเวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบอาจท�าให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย
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