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ห้ามท�าซ�า้ สง่ตอ่ คดัลอก เก็บในระบบท่ีสามารถเรียกกลบัมาได้ หรือแปลสว่นหนึง่สว่นใดของคูมื่อฉบบันีเ้ป็นภาษาอ่ืน ซึง่ 

รวมถงึผลติภณัฑ์และซอฟต์แวร์ท่ีบรรจอุยูภ่ายใน ยกเว้นเอกสารท่ีผู้ ซือ้เป็นผู้ เก็บไว้เพ่ือจดุประสงค์ในการส�ารองเทา่นัน้  

โดยไมไ่ด้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) 

ASUS “ในลกัษณะท่ี” ไมมี่การรับประกนัใดๆ โดยไมมี่การรับประกนัใดๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจ้งหรือเป็นนยั ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัอยูเ่พียง 
การรับประกนั หรือเง่ือนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเข้ากนัได้ส�าหรับวตัถปุระสงค์เฉพาะ ไมมี่เหตกุารณ์ใดท่ี ASUS,  
คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าท่ี, พนกังาน หรือตวัแทนของบริษัทต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหาย ไมว่า่จะเป็นความเสียหายทางอ้อม,ความ 
เสียหายพิเศษ, อบุตัเิหต ุหรือความเสียหายท่ีเกิดขึน้ตามมา (รวมทัง้ความเสียหายท่ีเกิดจากการสญูเสียผลก�าไร, ความเสียหายทาง 
ธรุกิจ, ความเสียหายของการใช้ข้อมลู, การหยดุชะงกัทางธรุกิจ หรือลกัษณะอ่ืนๆ) แม้วา่ ASUS จะได้รับการบอกกลา่ววา่อาจมีความ 
เสยีหายเหลา่นัน้เกิดขึน้จากข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดในคูมื่อหรือผลติภณัฑ์

การรับประกนัผลติภณัฑ์หรือบริการ จะไมข่ยายออกไปถ้า: (1) ผลติภณัฑ์ได้รับการซอ่มแซม, ดดัแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าการ 
ซอ่มแซม, การดดัแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงนัน้ไมไ่ด้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก ASUS; หรือ (2) หมายเลขผลติภณัฑ์ 
ของผลติภณัฑ์ถกูขีดฆา่ หรือหายไป ข้อมลูจ�าเพาะและข้อมลูท่ีบรรจใุนคูมื่อฉบบันี ้มีไว้ส�าหรับเป็นข้อมลูประกอบเทา่นัน้ และอาจ 
เปลี่ยนแปลงได้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และไมค่วรถือเป็นพนัธะสญัญาจาก ASUS ASUS ไมรั่บผิดชอบตอ่ข้อผิดพลาด หรือ 
ความไมเ่ท่ียงตรงใดๆ ท่ีอาจปรากฏในคูมื่อฉบบันี ้รวมถงึผลติภณัฑ์ และซอฟต์แวร์ท่ีอธิบายสทิธ์ิ

ลขิสทิธ์ิถกูต้อง © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลขิสทิธ์ิ

ข้อจ�ากัดของความรับผิดชอบ

อาจมีเหตกุารณ์บางอยา่งเกิดขึน้เน่ืองจากสว่นของ ASUS หรือความรับผิดชอบอ่ืน คณุมีสทิธ์ิท่ีจะกู้ คืนความเสียหายจาก ASUS ใน 

สถานการณ์ดงักลา่ว โดยไมค่�านงึถงึหลกัการท่ีคณุมีสทิธ์ิท่ีจะเรียกร้องความเสียหายจาก ASUS, ASUS จะรับผิดชอบเป็นจ�านวนเงิน 

ของความเสียหายส�าหรับการบาดเจ็บของร่างกาย (รวมทัง้การเสียชีวิต) และความเสียหายท่ีเกิดขึน้กบัทรัพย์สนิจริง และทรัพย์สนิสว่น 
บคุคลท่ีสามารถจบัต้องได้; หรือความเสียหายท่ีแท้จริงอ่ืน และความเสียหายทางตรงท่ีเป็นผลจากความละเลย  หรือการไมป่ฏิบตัติาม 
หน้าท่ีทางกฎหมายภายใต้ถ้อยแถลงของการรับประกนัน ้ไมม่ากไปกวา่ราคาท่ีแสดงไว้ของผลติภณัฑ์แตล่ะอยา่ง

ASUS จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหาย เน่ืองจากการสญูหาย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ ตามท่ีระบภุายใต้ถ้อยแถลงการ 
รับประกนันี ้

ข้อจ�ากดันีย้งัใช้กบัผู้จ�าหนา่ยและร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย น่ีเป็นความรับผิดชอบสงูสดุท่ี ASUS, ผู้จ�าหนา่ย หรือร้านค้าปลีกของ 
คณุจะรับผิดชอบ

ASUS จะไมรั่บผิดชอบใดๆ เก่ียวกบัสถานการณ์เหลา่นี:้ (1) บริษัทอ่ืนเรียกร้องความเสียหายจากคณุ; (2) การสญูหาย หรือความ 
เสียหายของรายการบนัทกึหรือข้อมลูของคณุ; หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ, อบุตัเิหต ุหรือความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหาย 
ท่ีเกิดขึน้ตามมา (รวมทัง้การสญูเสียผลก�าไร หรือการท่ีไมส่ามารถประหยดัได้) แม้วา่ ASUS, ผู้จ�าหนา่ย หรือร้านค้าปลีกของคณุจะ 
ได้รับแจ้งวา่อาจมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดความเสียหายเหลา่นัน้

การบริการและสนับสนุน

เย่ียมชมเวบ็ไซต์หลายภาษาของเราท่ี http://support.asus.com



K00Z 3

สารบัญ

เก่ียวกบัคูมื่อฉบบันี ้.............................................................................................................6

ข้อก�าหนดท่ีใช้ในคูมื่อนี ้....................................................................................................7

การใช้ตวัพิมพ์ .................................................................................................................7

ข้อควรระวงัเพ่ือความปลอดภยั ............................................................................................8

การชาร์จอปุกรณ์ของคณุ .................................................................................................8

การใช้แทบ็เลต็ ASUS ของคณุ .........................................................................................8

ข้อควรระวงัเก่ียวกบัการใช้งานบนเคร่ืองบนิ .......................................................................8

สิง่ตา่งๆ ในกลอ่งบรรจ ุ........................................................................................................9

บทที่ 1:  การตัง้ค่าฮาร์ดแวร์

ท�าความรู้จกัแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ .................................................................................12

มมุมองด้านหน้า ............................................................................................................12

มมุมองด้านหลงั ............................................................................................................14

ด้านในชอ่งด้านข้าง .......................................................................................................17

บทที่ 2:  การใช้แทบ็เล็ต ASUS ของคุณ

การตัง้คา่แทบ็เลต็ ASUS ของคณุ ......................................................................................20

การตดิตัง้ไมโคร SIM การ์ด ............................................................................................20

การตดิตัง้ไมโคร SD การ์ด ..............................................................................................23

การชาร์จแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ ...................................................................................26

การเปิดเคร่ืองแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ ............................................................................28

เจสเจอร์ส�าหรับ แทบ็เลต็ ASUS ........................................................................................29

บทที่ 3:  การท�างานกับ Android™

การเร่ิมต้นในครัง้แรก ........................................................................................................36

หน้าจอลอ็คของ Android™ ..............................................................................................37

การปลดลอ็คอปุกรณ์ของคณุ .........................................................................................38

การเพ่ิมวอลเปเปอร์บนหน้าจอลอ็ค .................................................................................38



คูมื่ออิเลก็ทรอนิกส์ แทบ็เลต็ ASUS4

การเพ่ิมวิดเจ็ตบนหน้าจอลอ็ค ........................................................................................39

การเข้าไปยงั Google Now.............................................................................................39

หน้าจอหลกั ......................................................................................................................41

มมุมองหน้าจอ .................................................................................................................42

การลอ็คทิศทางหน้าจอ ..................................................................................................43

การโทรออก  .................................................................................................................44

การตัง้คา่รายช่ือของคณุ .................................................................................................44

การสง่ข้อความตวัอกัษร .................................................................................................45

การจดัการการตัง้คา่ SIM การ์ดของคณุ ..........................................................................46

การเช่ือมตอ่เข้ากบัโลก ......................................................................................................47

การเช่ือมตอ่ไปยงัเครือขา่ยมือถือ ....................................................................................47

การเช่ือมตอ่ไปยงัเครือขา่ย Wi-Fi ....................................................................................47

การใช้บลทูธู  .................................................................................................................48

การใช้แอปส์และวิดเจ็ต .....................................................................................................51

การสร้างทางลดัของแอป ................................................................................................51

การลบแอปจากหน้าจอโฮม ............................................................................................51

การดขู้อมลูแอป .............................................................................................................52

การสร้างโฟลเดอร์แอป ...................................................................................................53

การดแูอปภายใต้หน้าจอ เร็วๆ นี ้.....................................................................................54

ตวัจดัการงาน ................................................................................................................56

ตวัจดัการไฟล์   .................................................................................................................58

การเข้าถงึท่ีเก็บข้อมลูภายใน ..........................................................................................58

การเข้าถงึอปุกรณ์เก็บข้อมลูภายนอก ..............................................................................58

การก�าหนดคา่เนือ้หาของคณุ ..........................................................................................59

การตัง้คา่  ........................................................................................................................60

การปิดเคร่ืองแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ ................................................................................62

การสัง่ให้แทบ็เลต็ ASUSเข้าสูโ่หมดสลีป .........................................................................62



K00Z 5

บทที่ 4:  แอปที่ตดิตัง้มาให้ล่วงหน้า

แอปท่ีมีประโยชน์ท่ีตดิตัง้มาให้ลว่งหน้า ..............................................................................64

Play Music (เลน่เพลง) ..................................................................................................64

Camera (กล้อง) ............................................................................................................66

แกลเลอร่ี  .................................................................................................................70

อีเมล  .................................................................................................................76

Gmail    .................................................................................................................78

Play สโตร์  .................................................................................................................79

แผนท่ี  .................................................................................................................80

SuperNote (ซปุเปอร์โน้ต) ..............................................................................................81

AudioWizard (ตวัชว่ยสร้างเสียง) ...................................................................................87

App Lock   .................................................................................................................88

Widgets (วิดเจ็ต) ..........................................................................................................91

ASUS Battery (ASUS แบตเตอร่ี)...................................................................................92

ภาคผนวก

การประกาศความสอดคล้องกบั EC  ...............................................................................94

การป้องกนัการสญูเสียการได้ยิน .....................................................................................94

เคร่ืองหมาย CE.............................................................................................................95

ข้อมลูการสมัผสัถกู RF (SAR) - CE ................................................................................95

ข้อก�าหนดด้านความปลอดภยัทางไฟฟ้า ..........................................................................96

บริการรีไซเคลิ/การน�ากลบัของ ASUS .............................................................................96

ประกาศเก่ียวกบัการเคลือบ ............................................................................................96

ประกาศ ASUS สีเขียว ...................................................................................................96

การทิง้อยา่งเหมาะสม ....................................................................................................97



คูมื่ออิเลก็ทรอนิกส์ แทบ็เลต็ ASUS6

เก่ียวกับคู่มือฉบบันี ้
คูมื่อนีใ้ห้ข้อมลูเก่ียวกบัคณุสมบตัด้ิานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ  
โดยจดัหมวดหมูเ่ป็นบทตา่งๆ ดงันี:้

บทที่ 1: การตัง้ค่าฮาร์ดแวร์

บทนีใ้ห้รายละเอียดเก่ียวกบัองค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ของแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ

บทที่ 2: การใช้แทบ็เล็ต ASUS ของคุณ

บทนีแ้สดงถงึวิธีการใช้สว่นตา่งๆ ของแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ

บทที่ 3: การท�างานกับ Android™ 
บทนีใ้ห้ภาพรวมเก่ียวกบัการใช้ Android™ ในแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ

บทที่ 4: แอปที่ตดิตัง้มาให้ล่วงหน้า 

บทนีอ้ธิบายเก่ียวกบัแอปพลเิคชัน่ท่ีตดิตัง้ไว้ลว่งหน้าท่ีมาพร้อมกบั แทบ็เลต็ ASUS  
ของคณุ

ภาคผนวก

สว่นนีค้รอบคลมุข้อมลูเก่ียวกบัความปลอดภยัและการแจ้งเตือนในเคร่ืองแทบ็เลต็  
ASUS ของคณุ
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ข้อก�าหนดที่ใช้ในคู่มือนี ้
เพ่ือเน้นข้อมลูส�าคญัในคูมื่อนี ้ข้อความจะถกูน�าเสนอดงันี:้

ส�าคัญ! ข้อความนีป้ระกอบด้วยข้อมลูส�าคญัท่ีคณุต้องท�าตาม เพ่ือท�างานให้สมบรูณ์ 

หมายเหตุ: ข้อความนีป้ระกอบด้วยข้อมลูเพ่ิมเติม และเทคนิคตา่งๆ ท่ีสามารถชว่ยให้ท�างาน 

สมบรูณ์

ค�าเตอืน! ข้อความนีป้ระกอบด้วยข้อมลูส�าคญัท่ีคณุต้องปฏิบตัติาม เพ่ือให้คณุปลอดภยัในขณะ 

ท่ีท�างานบางอยา่ง และป้องกนัความเสียหายตอ่ข้อมลูและชิน้สว่นตา่งๆ ของแทบ็เลต็ ASUS  

ของคณุ

การใช้ตวัพมิพ์
ตวัหนา =  เป็นการระบถุงึเมน ูหรือรายการท่ีสามารถถกูเลือกได้

ตวัเอียง =  น่ีระบถุงึสว่นท่ีคณุสามารถอ้างถงึในคูมื่อฉบบันี ้
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ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภยั

การชาร์จอุปกรณ์ของคุณ

ตรวจดใูห้แนใ่จวา่ได้ชาร์จแทบ็เลต็ ASUS ของคณุให้เตม็ก่อนท่ีจะใช้ในโหมดแบตเตอร่ีเป็นระยะ 
เวลานาน จ�าไว้วา่อะแดปเตอร์เพาเวอร์จะชาร์จแทบ็เลต็ ASUS ตราบเทา่ท่ีเสียบอยูก่บัแหลง่จา่ยไฟ  
AC โปรดทราบวา่ในขณะท่ีใช้แทบ็เลต็ ASUS ไปด้วย จะใช้เวลาการชาร์จนานกวา่มาก

ส�าคัญ! อยา่ปลอ่ยให้ แทบ็เลต็ ASUS เช่ือมตอ่อยูก่บัแหลง่จา่ยไฟหลงัจากท่ีชาร์จเตม็แล้ว แทบ็เลต็ ASUS  

ไมไ่ด้ถกูออกแบบมาให้เสียบทิง้ไว้กบัแหลง่จา่ยไฟเป็นระยะเวลานานๆ

การใช้แทบ็เล็ต ASUS ของคุณ

คณุควรใช้แทบ็เลต็ ASUS นีเ้ฉพาะในสภาพแวดล้อมท่ีมีอณุหภมิูอยูร่ะหวา่ง 0°C (32°F) ถงึ  
35°C (95°F)

การให้สมัผสัถกูอณุหภมิูท่ีสงูหรือต�่ามากๆ เป็นระยะเวลานาน อาจท�าให้แบตเตอร่ีหมดเร็ว หรือ 
อายแุบตเตอร่ีสัน้ลงได้ เพ่ือให้มัน่ใจถงึสมรรถนะท่ีดีท่ีสดุของแบตเตอร่ี ให้แนใ่จวา่เก็บแบตเตอร่ี 
ภายในอณุหภมิูสภาพแวดล้อมท่ีแนะน�า

ข้อควรระวังเก่ียวกับการใช้งานบนเคร่ืองบนิ

ตดิตอ่พนกังานสายการบนิของคณุ เพ่ือเรียนรู้เก่ียวกบับริการบนเคร่ืองท่ีเก่ียวข้องท่ีสามารถใช้ได้  
และข้อจ�ากดัตา่งๆ ท่ีต้องปฏิบตัติามเม่ือใช้แทบ็เลต็ ASUS ของคณุในเท่ียวบนิ

ส�าคัญ! คณุสามารถสง่แทบ็เลต็ ASUS ของคณุผา่นเคร่ืองเอก็ซเรย์ (ท่ีใช้ตรวจสิง่ของท่ีวางบนสายพาน)  

แตอ่ยา่ให้เคร่ืองสมัผสัถกูตวัตรวจจบัแมเ่หลก็ และอปุกรณ์ท่ีใช้มือถือ
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สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ

หมายเหตุ:

• ถ้ามีรายการใดๆ เสียหายหรือหายไป ให้ตดิตอ่ร้านค้าปลีกท่ีคณุซือ้มา

•  อะแดปเตอร์เพาเวอร์ท่ีให้มาพร้อมเคร่ือง แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศหรือภมิูภาค

แท็บเล็ต ASUS

อะแดปเตอร์เพาเวอร์

ASUS Tablet

สายเคเบิลไมโคร USB

เอกสารทางเทคนิค  

และใบรับประกนั
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บทที่ 1:  
การตัง้ค่าฮาร์ดแวร์
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ท�าความรู้จกัแทบ็เล็ต ASUS ของคุณ

มุมมองด้านหน้า

แผงหน้าจอสัมผัส
แผงหน้าจอสัมผัส อนุญาตให้คุณใช้งานแท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยใช้สไตลัส หรือท่าทาง 

ในการสัมผัส

ช่องเสียงออก
ช่องเสียงออกช่วยให้คุณได้ยินบุคคลที่อยู่อีกด้านของสาย
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พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ปิดท�างานฟังก์ชั่นสัมผัส และปิดแบคไลท์เมื่อคุณใช้แท็บเล็ต ASUS เพื่อ 

ท�าการโทรออกหรือรับสาย

LED พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ LED (ไดโอดเปล่งแสง) ปล่อยแสงอินฟราเรดอ่อน ๆ เพื่อให้พร็อกซิมิตี้ 

เซนเซอร์ตรวจจับระยะห่างระหว่างคุณและแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

กล้องหน้า

กล้องหน้าในตัวช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณ
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มุมมองด้านหลัง

ปุ่มระดบัเสียง

ปุ่ มระดบัเสียงชว่ยให้คณุเพ่ิมหรือลดระดบัเสียงแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ

นอกจากนี ้คณุยงัสามารถท�าสิง่ตา่งๆ ตอ่ไปนีโ้ดยใช้ปุ่ มปรับระดบัเสียง:

• กดปุ่ มลดระดบัเสียงค้างไว้ เพ่ือเปิดใช้งานโหมดสัน่

• เม่ืออยูใ่นโหมดสัน่ กดปุ่ มลดระดบัเสียงอีกครัง้เพ่ือเปลี่ยนไปยงัโหมดเงียบ

• กดปุ่ มเพ่ิมระดบัเสียงค้างไว้ เพ่ือแสดงและปรับเสียงดนตรี การแจ้งเตือนเก่ียวกบัข้อความ  
และระดบัเสียงนาฬิกาปลกุ
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ปุ่มเพาเวอร์

กดปุ่ มเพาเวอร์เป็นเวลาประมาณสอง (2) วินาที เพ่ือเปิดแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ หรือปลกุเคร่ือง 
ขึน้จากโหมดสแตนด์บาย

ในการปิดแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ ให้กดปุ่ มเพาเวอร์เป็นเวลาประมาณสอง (2) วินาที และเม่ือ 
เคร่ืองถาม ให้แทป ปิดเคร่ือง จากนัน้แทป ตกลง

ในการลอ็คแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ หรือสัง่ให้เข้าสูโ่หมดสแตนด์บาย ให้กดแล้วปลอ่ยปุ่ ม 
เพาเวอร์อยา่งเร็ว

ในกรณีท่ีแทบ็เลต็ ASUS ของคณุไมต่อบสนอง ให้กดปุ่ มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาประมาณสี่ (4)  
วินาทีเพ่ือบงัคบัให้แทบ็เลต็ของคณุปิดเคร่ือง

ส�าคญั!

• เม่ือแทบ็เลต็ ASUS ของคณุไมไ่ด้ใช้งานเป็นเวลาสบิห้า (15) วินาที เคร่ืองจะเข้าสโูหมด 
สแตนด์บายโดยอตัโนมตัิ

• การบงัคบัให้ระบบเร่ิมต้นใหมอ่าจเป็นผลให้ข้อมลูสญูหาย เราขอแนะน�าให้คณุส�ารองข้อมลู 
ของคณุเป็นประจ�า

พอร์ตไมโคร USB 2.0

ใช้ไมโคร USB (บสัอนกุรมสากล) 2.0 เพ่ือชาร์จแบตเตอร่ีแพค หรือจา่ยพลงังานให้กบัแทบ็เลต็  
ASUS ของคณุ นอกจากนี ้พอร์ตนีย้งัอนญุาตให้คณุถ่ายโอนข้อมลูจากคอมพิวเตอร์ไปยงัแทบ็เลต็  
ASUS และในทางกลบักนัด้วย

หมายเหตุ: เม่ือคณุเช่ือมตอ่แทบ็เลต็ ASUS ของคณุเข้ากบัพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์,  

แทบ็เลต็ ASUS จะถกูชาร์จเฉพาะเม่ือเคร่ืองอยูใ่นโหมดสลีป (ปิดหน้าจอ) หรือปิดเคร่ืองเทา่นัน้

ล�าโพง / พอร์ตแจค็ชุดหฟัูง

พอร์ตนีช้ว่ยให้คณุเช่ือมตอ่แทบ็เลต็ ASUS ของคณุกบัล�าโพงท่ีมีแอมปลฟิายขบั หรือชดุหฟัูง

ส�าคัญ! พอร์ตนีไ้มส่นบัสนนุไมโครโฟนภายนอก
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กล้องหลัง

กล้องหลงัในตวั ชว่ยให้คณุสามารถถ่ายภาพหรือบนัทกึวิดีโอความละเอียดสงูโดยใช้แทบ็เลต็  
ASUS ของคณุ

ช่องด้านข้าง

ชอ่งด้านข้างประกอบด้วยชอ่งเสียบการ์ด micro SIM (โมดลูหมายเลขประจ�าตวัผู้ใช้) และชอ่ง 
เสียบการ์ด microSD

หมายเหตุ: ดสูว่น ด้านในชอ่งด้านข้าง ส�าหรับรายละเอียดเพ่ิมเตมิ

ล�าโพง

ล�าโพงอนญุาตให้คณุได้ยินเสียงจากแทบ็เลต็ ASUS โดยตรงของคณุได้ ซึง่ควบคมุจากซอฟต์แวร์

ไมโครโฟน

ไมโครโฟนในตวั สามารถใช้ในการประชมุทางวิดีโอ การบรรยายด้วยเสียง หรือการอดัเสียงแบบ 
งา่ยๆ ได้
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ด้านในช่องด้านข้าง

สล็อตไมโคร SD การ์ด

แท็บเล็ต ASUS มาพร้อมกับสล็อตเคร่ืองอ่านการ์ดหน่วยความจ�าในตัว ท่ีสนับสนุนรูปแบบ 

ไมโคร SD ไมโคร SDHC และไมโคร SDXC การ์ด

หมายเหตุ: ดสูว่น การตดิตัง้ไมโคร SD การ์ด ส�าหรับรายละเอียดเพ่ิมเตมิ

สล็อตไมโคร SIM การ์ด*

แท็บเล็ต ASUS มาพร้อมกับสล็อตไมโคร SIM การ์ดในตัว ซึ่งสนับสนุนแถบความถี่ของเครือข่าย  

WCDMA, DC-HSPA และ GSM/EDGE

หมายเหตุ: ดสูว่น การตดิตัง้ไมโคร SIM การ์ด ส�าหรับรายละเอียดเพ่ิมเตมิ

* จ�านวนของสล็อตไมโคร SIM การ์ดอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค
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K00Z 19

บทที่ 2:  
การใช้แทบ็เล็ต ASUS ของคุณ
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การตัง้ค่าแทบ็เล็ต ASUS ของคุณ

การตดิตัง้ไมโคร SIM การ์ด

ก่อนท่ีคณุจะสามารถโทรออก สง่ข้อความ หรือเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ยบรอดแบนด์มือถือโดยใช้แทบ็เลต็  
ASUS ของคณุได้ คณุจ�าเป็นต้องติดตัง้ไมโคร SIM การ์ด (Subscriber Identity Module - โมดลูหมายเลข 
สมาชิก) ก่อน

ในการตดิตัง้ไมโคร SIM การ์ด:

1. เปิดฝาชอ่งด้านข้างของแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ

ส�าหรับรุ่น SIM คู่

ส�าหรับรุ่น SIM เดียว
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2. ใสไ่มโคร SIM การ์ดลงในสลอ็ตไมโคร SIM การ์ดใดก็ได้ โดยให้หน้าสมัผสัโลหะหงายขึน้ 

ส�าหรับรุ่น SIM คู่

ส�าหรับรุ่น SIM เดียว

คอนเทคโลหะ

คอนเทคโลหะ
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3. จัดและใส่ถาดไมโคร SIM การ์ดกลับลงในสล็อต

ส�าหรับรุ่น SIM คู่

ส�าหรับรุ่น SIM เดียว
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การตดิตัง้ไมโคร SD การ์ด

ในการตดิตัง้ไมโคร SD การ์ด:

1. เปิดฝาช่องด้านข้างของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ส�าหรับรุ่น SIM คู่

ส�าหรับรุ่น SIM เดียว
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2. ใสไ่มโคร SD การ์ดลงในสลอ็ตไมโคร SD การ์ดโดยให้หน้าสมัผสัโลหะหงายขึน้ ดงัแสดงในภาพ

คอนเทคโลหะ

คอนเทคโลหะ

ส�าหรับรุ่น SIM คู่

ส�าหรับรุ่น SIM เดียว
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3. ปิดฝาปิดชอ่งด้านข้างเข้าสูต่�าแหนง่อยา่งแนน่หนา

ส�าหรับรุ่น SIM คู่

ส�าหรับรุ่น SIM เดียว
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ชาร์จแทบ็เลต็ ASUS ของคณุเป็นเวลาแปด (8) ชัว่โมงก่อนท่ีจะใช้เคร่ืองในโหมด 
แบตเตอร่ีเป็นครัง้แรก

เช่ือมตอ่สายเคเบลิไมโคร USB เข้ากบัอะแดปเตอร์เพาเวอร์

เสียบขัว้ตอ่ไมโคร USB เข้ากบัแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ

เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากบัเต้าเสียบไฟฟ้าท่ีมีสายกราวนด์

ในการชาร์จแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ:

การชาร์จแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
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ส�าคัญ!

• ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์และสายเคเบลิไมโคร USB ท่ีมาพร้อมแทบ็เลต็ ASUS เพ่ือชาร์จ การใช้ 

อะแดปเตอร์เพาเวอร์ชนิดอ่ืนอาจท�าให้แทบ็เลต็ ASUS ของคณุเสียหายได้

• โปรดลอกฟิล์มป้องกนัออกจากอะแดปเตอร์เพาเวอร์ และสายเคเบลิ ไมโคร USB ก่อนท่ีจะชาร์จแทบ็เลต็  

ASUS เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง หรือการบาดเจ็บ 

• ให้แนใ่จวา่คณุเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากบัเต้าเสียบไฟฟ้าท่ีถกูต้อง โดยมีระดบัแรงดนัไฟฟ้าอินพตุ 

ท่ีถกูต้อง แรงดนัไฟฟ้าเอาต์พตุของอะแดปเตอร์นีคื้อ DC5.2V, 1.35A

• ในขณะท่ีใช้แทบ็เลต็ ASUS ของคณุในโหมดอะแดปเตอร์เพาเวอร์ เต้าเสียบไฟฟ้าท่ีมีสายกราวนด์ต้องอยู ่

ใกล้กบัเคร่ือง และสามารถเข้าถงึได้งา่ย

• อยา่วางวตัถใุดๆ บนแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ

หมายเหตุ:

• คณุสามารถชาร์จแทบ็เลต็ ASUS ผา่นพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ได้เฉพาะเม่ือเคร่ืองอยูใ่นโหมดสลีป  

(หน้าจอปิด) หรือปิดเคร่ืองเทา่นัน้

• การชาร์จผา่นพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์จนพลงังานเตม็อาจใช้เวลานานกวา่

• ถ้าคอมพิวเตอร์ของคณุไมไ่ด้ให้พลงังานเพียงพอส�าหรับการชาร์จแทบ็เลต็ ASUS, ให้ชาร์จแทบ็เลต็ ASUS  

ผา่นเต้าเสียบไฟฟ้าท่ีมีสายกราวนด์แทน
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การเปิดเคร่ืองแทบ็เล็ต ASUS ของคุณ

กดปุ่ มเพาเวอร์เป็นเวลาประมาณสอง (2) วินาทีเพ่ือเปิดเคร่ืองแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ
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เจสเจอร์ส�าหรับ แท็บเล็ต ASUS

เจสเจอร์อนุญาตให้คุณเปิดโปรแกรม เข้าถึงการตั้งค่าต่าง ๆ และบังคับทิศทางในแท็บเล็ต ASUS ของคุณ  
โปรดดูขั้นตอนต่อไปนี้ เมื่อใช้เจสเจอร์มือบนแผงทัชสกรีนของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

•  ในการย้ายแอป แทปท่ีแอปค้างไว้ จากนัน้ ลากไปยงัต�าแหนง่ใหม่

•  ในการลบแอปจากหน้าจอหลกั แทปท่ีแอปค้างไว้ จากนัน้ลากแอปขึน้ไปยงัด้านบนสดุของ 

หน้าจอ

• ในการจบัภาพหน้าจอ แทป  ค้างไว้ 

หมายเหตุ:  ในการเปิดท�างานการตัง้ค่านี ้ ไปท่ี  > การตัง้ค่าที่ก�าหนดเองของ ASUS จากนัน้ 

ท�าเคร่ืองหมายท่ี Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (จบัภาพหน้าจอโดยการ 

กดค้างปุ่มแอปเร็วๆ นี)้

ลาก/แทปค้าง/กดยาว
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แทป/แตะ

• แทปท่ีแอปเพ่ือเรียกใช้งานแอป

• ในแอป ตวัจดัการไฟล์, แทปเพ่ือเลือก และเปิดไฟล์
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ซูมออก

หบุนิว้ทัง้สองเข้าหากนับนหน้าจอสมัผสั เพ่ือซมูออกภาพในแกลเลอร่ี แผนท่ี หรือสถานท่ี
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ซูมเข้า

แยกนิว้ทัง้สองออกจากกนับนหน้าจอสมัผสั เพ่ือซมูเข้าภาพในแกลเลอร่ี แผนท่ี หรือสถานท่ี
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ปัด

ปัดนิว้ของคณุไปทางขวาหรือไปทางซ้ายบนหน้าจอสมัผสั เพ่ือสลบัระหวา่งหน้าจอตา่งๆ หรือเพ่ือพลกิหน้า 

ของอีบุ๊ค หรือแกลเลอร่ีภาพ
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บทที่ 3:  
การท�างานกับ Android™
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การเร่ิมต้นในครัง้แรก
เม่ือคณุใช้แทบ็เลต็ ASUS ในครัง้แรก จะมีหน้าจอตา่งๆ ปรากฏขึน้มาเป็นชดุ เพ่ือแนะน�าคณุในการก�าหนด 
คา่การตัง้คา่พืน้ฐานตา่งๆ ส�าหรับระบบปฏิบตักิาร Android™ ของคณุ

ในการเร่ิมต้น แทบ็เลต็ ASUS ในครัง้แรก:

1. เปิดเคร่ืองแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ

2. เลือกภาษา, จากนัน้แทป 

3. เลือกวิธีการป้อน หรือรูปแบบแป้นพิมพ์, จากนัน้แทป 

4. เลือกชนิดเครือขา่ย (ระบบมือถือ, Wi-Fi หรือทัง้สองอยา่ง) เพ่ือเช่ือมตอ่ไปยงัอินเทอร์เน็ต,  

จากนัน้แทป 

5. จากรายการของเครือขา่ย Wi-Fi ท่ีใช้ได้, แทปช่ือเครือขา่ย จากนัน้แทป 

ในการข้ามการเช่ือมตอ่ไปยงัเครือขา่ย, แทป 

หมายเหตุ:  เครือขา่ย Wi-Fi บางแหง่ อาจขอให้คณุป้อนรหสัผา่น

6. เลือกชนิดของการซงิโครไนซ์ข้อมลู จากนัน้แทป 

7. ปฏิบตัติามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพ่ือตัง้คา่รายการตอ่ไปนี:้

 • แอคเคาท์ Google

 • การตัง้คา่และบริการ Google

8. ตัง้วนัท่ีและเวลาท้องถ่ิน, จากนัน้แทป 

9. แตะ  หรือ  เพ่ือเข้าสูห่น้าจอหลกั

10. บนหน้าจอโฮม, แทป ตกลง เพ่ือเร่ิมการเข้าไปยงัสว่นตา่งๆ ของ แทบ็เลต็ ASUS



K00Z 37

หน้าจอล็อคของ Android™

ไอคอนล็อค

Google Now ลอนเชอร์

เวลา วนัท่ี และ 

แผงพยากรณ์อากาศ
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การเพิ่มวอลเปเปอร์บนหน้าจอล็อค
ปัดหน้าจอลอ็กจากซ้ายไปขวาเพ่ือดวูอลเปเปอร์และแผงวิดเจ็ต จากนัน้แตะ  และเลือกวอลเปเปอร์ 
จากแกลเลอร่ีหรือวอลเปเปอร์ตา่งๆ

การปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณ

แทปและลาก  ไปยัง 
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การเพิ่มวดิเจต็บนหน้าจอล็อค
ปัดหน้าจอลอ็กจากซ้ายไปขวาเพ่ือดวูอลเปเปอร์และแผงวิดเจ็ต จากนัน้แตะ  และเลือกวิดเจ็ต

การเข้าไปยัง Google Now

แทป  บนแถบระบบ แล้วลากไปยังไอคอน Google



คูมื่ออิเลก็ทรอนิกส์ แทบ็เลต็ ASUS40

Google Now

Google Now เป็นผู้ชว่ยสว่นตวัของแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ ซึง่ให้ข้อมลูอปัเดตเก่ียวกบัสภาพอากาศ,  
ร้านอาหารท่ีอยูใ่กล้เคียง, ก�าหนดการสายการบนิ, ตารางนดัหมาย และข้อมลูท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ จาก 
ประวตักิารทอ่งเวบ็ของคณุ ปฏิทินท่ีซงิค์อยู ่และการเตือนตา่งๆ 
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หน้าจอหลัก

เปิดตวัค้นหาข้อความ 

ของ Google
เปิดตวัค้นหาเสียงของ 

Google

เปิดหน้าจอ  

แอปทัง้หมด

บริเวณการแจ้งเตือน & การตัง้คา่

ทางลัด

แสดงแอปท่ีใช้เร็วๆ นี ้

กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

ทางลัด

กลบัไปยงัหน้าจอหลกั

ทางลดัไปยทิูลตีิ ้Android™

แทปเพ่ือเลือกสถานท่ี วนัท่ี  

และการตัง้คา่เวลาปลกุ

แทปเพ่ืออา่นอีเมล  

ในแอปอีเมล

แถบระบบ
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มุมมองหน้าจอ
เซนเซอร์แรงโน้มถ่วงในตวัของแทบ็แลต็ ASUS ชว่ยให้สามารถหมนุหน้าจออตัโนมตัโิดยขึน้อยูก่บัวิธีการ 
ถือของคณุ  คณุสามารถสลบัระหวา่งโหมดแนวนอนหรือแนวตัง้อยา่งรวดเร็ว โดยการเอียงแทบ็เลต็ ASUS  
ของคณุไปทางซ้ายหรือไปทางขวา 

มุมมองแนวนอน

มุมมองแนวตัง้



K00Z 43

การล็อคทศิทางหน้าจอ
ตามคา่เร่ิมต้น หน้าจอแทบ็เลต็ ASUS ของคณุจะเปลี่ยนทิศทางจากโหมดแนวนอนเป็นแนวตัง้และในทาง 
กลบักนัตามลกัษณะท่ีคณุถือแทบ็เลต็ ASUS โดยอตัโนมตัิ

คณุสามารถปิดท�างานฟังก์ชัน่การหมนุหน้าจออตัโนมตั ิโดยการท�าตามขัน้ตอนเหลา่นี:้

1. แทป  บนหน้าจอโฮม เพ่ือเปิดหน้าจอ แอปทัง้หมด

2. แทป  > การเข้าถงึ จากนัน้แทป หมุนหน้าจออัตโนมัต ิเพ่ือยกเลกิการเลือก

หมายเหตุ: นอกจากนีค้ณุยงัสามารถเปิดท�างาน/ปิดท�างานฟังก์ชัน่หมนุหน้าจออตัโนมตัจิาก ASUS Quick  

Settings (การตัง้ค่าด่วนของ ASUS) ได้ด้วย ส�าหรับรายละเอียดเพ่ิมเตมิ โปรดดสูว่น การตัง้ค่า
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การใช้คุณสมบัติการโทรและส่งข้อความ

การโทรออก

ในการโทรออก:

1. แทป  บนหน้าจอโฮม 

2. แทปปุ่มต่างๆ เพื่อป้อนตัวเลขที่คุณต้องการโทร

3. แทป  หรือ  เพื่อโทร

หมายเหตุ:

• นอกจากนี้ คุณสามารถก�าหนดชื่อให้กับปุ่มโทร และแก้ไขฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของ SIM การ์ดได้ด้วย ส�าหรับ 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชั่นเหล่านี้ ให้ดูส่วน การจัดการการตั้งค่า SIM การ์ดของคุณ

• ถ้ามีเพียง SIM การ์ดเดียวติดตั้งอยู่ กด  เพื่อโทร

4. แทป  เพื่อวางสาย

การตั้งค่ารายชื่อของคุณ

การเพิ่มรายชื่อใหม่
ในการเพิ่มรายชื่อใหม่:

1. จากหน้าจอโฮม, แทป  > 

2. ในการบันทึกรายชื่อใหม่ไปยังแท็บเล็ต ASUS ของคุณ, แทป Device (อุปกรณ์) ในการบันทึก 

รายชื่อใหม่ไปยัง SIM การ์ดของคุณ, แทปบัญชี SIM 

3. ป้อนรายละเอียดของรายชื่อใหม่ จากนั้นแทป Done (เสร็จ)

การน�าเข้ารายชื่อ
ในการน�าเข้ารายชื่อ:

1. จากหน้าจอโฮม, แทป  จากนั้นแทป  > Manage contacts (จัดการรายชื่อ)

2. แทป Import/Export (น�าเข้า/ส่งออก) จากนั้นแทป SIM ที่บรรจุรายชื่อที่คุณต้องการน�าเข้าไปยัง 

แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

3. แทป Device (อุปกรณ์) จากนั้นแทปรายชื่อ

4. เมื่อท�าเสร็จ แทป Import (น�าเข้า)
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การส่งข้อความตัวอักษร

แท็บเล็ต ASUS ของคุณจัดระเบียบข้อความตัวอักษรของคุณจากผู้ติดต่อไปเป็นเธรดการสนทนาเดียวกัน  
ท�าให้ง่ายในการติดตามการไหลของข้อความ และส่งการตอบสนองที่เหมาะสม

ในการส่งข้อความตัวอักษร:

1. จากหน้าจอโฮม, แทป 

2. บนฟิลด์ To (ถึง) ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ หรือแทป  เพื่อเลือกผู้รับจากรายการรายชื่อ 

ของคุณ, จากนั้นแทป OK (ตกลง)

3. แทปและพิมพ์ข้อความของคุณบนฟิลด์ Type message (พิมพ์ข้อความ)

4. เมื่อท�าเสร็จ แทปบัญชี SIM ที่คุณต้องการส่งข้อความจาก

หมายเหตุ:  ถ้ามีเพียง SIM เดียวติดตัง้อยู,่ แทป  เพ่ือสง่ข้อความ 

แทปเพ่ือพิมพ ์ 

ข้อความของคณุ

รายการตรวจสอบ 

การสะกดอตัโนมตัิ

แทปบญัชี SIM ท่ีจะ 

สง่ข้อความจาก

แทปเพ่ือเพ่ิมหมายเลข 

โทรศพัท์ของผู้ รับ

แทปส�าหรับการตัง้คา่ 

ข้อความเพ่ิมเตมิ
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การจัดการการตั้งค่า SIM การ์ดของคุณ

แท็บเล็ต ASUS ของคุณอนุญาตให้คุณจัดการฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของ SIM การ์ดของคุณได้ เครื่องอนุญาตให ้
คุณเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานบัญชี SIM ของคุณ, ก�าหนดชื่อบัญชีส�าหรับ SIM การ์ดของคุณ หรือตั้งค่าหนึ่ง 
ใน SIM การ์ดของคุณเป็น SIM การ์ดหลักของคุณ

หมายเหตุ:  คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะส�าหรับแท็บเล็ต ASUS ที่มีสล็อต SIM การ์ดคู่เท่านั้น
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การเช่ือมต่อเข้ากับโลก

การเช่ือมต่อไปยังเครือข่ายมือถอื
หลงัจากตดิตัง้ซมิการ์ดเสร็จแล้ว คณุก็พร้อมท่ีจะใช้แทบ็เลต็ ASUS ของคณุเพ่ือโทรออก/รับสาย หรือรับ/สง่ 
ข้อมลู ประเทศหรือภมิูภาคท่ีแตกตา่งกนัอาจมีเครือขา่ยมือถือท่ีแตกตา่งกนั และคณุอาจจะต้องก�าหนดคา่  
ASUS  Fonepad ของคณุเพ่ือเข้าถงึเครือขา่ยเหลา่นี ้

เม่ือต้องการตัง้คา่เครือขา่ยมือถือ:

1. ท�าตามขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พ่ือไปท่ีหน้าจอ การตัง้คา่:

• แทป  เพ่ือไปยงัหน้าจอ แอปทัง้หมด จากนัน้แทป การตัง้ค่า 

• ปัดนิว้ลงจากด้านบนของหน้าจอเพ่ือไปท่ี ASUS Quick Settings (การตัง้ค่าด่วนของ  

ASUS) จากนัน้แตะ 

2. จากหน้าจอการตัง้คา่ แตะ More... (เพิ่มเตมิ...) จากนัน้แตะ Mobile networks (เครือข่ายมือถอื)

หมายเหตุ:  ดท่ีูหวัข้อ Settings (การตัง้ค่า) ส�าหรับรายละเอียดเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการตัง้คา่ดว่นของ ASUS 

สิ่งส�าคัญ:  ถ้าแทบ็เลต็ ASUS ของคณุไมส่ามารถเช่ือมตอ่ไปยงัเครือขา่ย โปรดตดิตอ่ผู้ให้บริการเครือขา่ย 

มือถือของคณุเพ่ือขอความชว่ยเหลือ

การเช่ือมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi
เทคโนโลยีเครือขา่ยไร้สาย Wi-Fi อนญุาตให้คณุแลกเปลี่ยนข้อมลูผา่นเครือขา่ยแบบไร้สายได้ ในการใช้  
Wi-Fi, เปิดท�างานคณุสมบตั ิWi-Fi ในแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ และเช่ือมตอ่ไปยงัเครือขา่ยไร้สาย เครือขา่ย 
ไร้สายบางอยา่งอาจมีการป้องกนัไว้ด้วยคีย์ หรือใบรับรองดจิิตอล และต้องมีขัน้ตอนเพ่ิมขึน้ในการตัง้คา่;  
สว่นเครือขา่ยแบบอ่ืนๆ เป็นแบบเปิด และคณุสามารถเช่ือมตอ่เข้ากบัเครือขา่ยเหลา่นัน้ได้อยา่งงา่ยดาย

หมายเหตุ: ปิด Wi-Fi เม่ือคณุไมไ่ด้ใช้งาน เพ่ือชว่ยประหยดัพลงังานแบตเตอร่ี

ในการเปิดท�างาน Wi-Fi และเช่ือมตอ่ไปยงัเครือขา่ย Wi-Fi:

1.  แทป  เพ่ือไปยงัหน้าจอ แอปทัง้หมด จากนัน้แทป การตัง้ค่า  
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การใช้บลูทธู

การเปิดท�างานหรือปิดท�างานบลูทธูในอุปกรณ์ของคุณ

บลทูธูเป็นมาตรฐานไร้สายท่ีใช้ส�าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมลูผา่นระยะทางใกล้ๆ บลทูธูมีอยูใ่นผลติภณัฑ์ 
มากมาย เชน่ สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์แทบ็เลต็ และหฟัูง 

บลทูธูมีประโยชน์มากส�าหรับการถ่ายโอนข้อมลูระหวา่งอปุกรณ์ตัง้แตส่องอยา่งขึน้ไป ซึง่อยูใ่นระยะทาง 
ใกล้ๆ

ครัง้แรกท่ีคณุเช่ือมตอ่เข้ากบัอปุกรณ์บลทูธู คณุต้องจบัคูอ่ปุกรณ์กบัแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ 

หมายเหตุ:  ปิดบลทูธูเม่ือคณุไมไ่ด้ใช้งาน เพ่ือชว่ยประหยดัพลงังานแบตเตอร่ี

ในการเปิดท�างานหรือปิดท�างานบลทูธูในแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ คณุสามารถด�าเนินการอยา่งใดอยา่ง 
หนึง่ตอ่ไปนี:้

• แทป  เพ่ือไปยงัหน้าจอ แอปทัง้หมด จากนัน้แทป  เลื่อนสวิตช์บลทูธูไปท่ี เปิด

• เลื่อนลงบริเวณการแจ้งเตือนเพ่ือแสดงแผง ASUS Quick Settings (การตัง้ค่าด่วนของ ASUS)  

จากนัน้แทป 

2.  เลื่อนสวิตช์ Wi-Fi ไปท่ีเปิด เม่ือเปิดใช้งานแล้ว แทบ็เลต็ ASUS ของคณุจะสแกนหาเครือขา่ย Wi-Fi  

ท่ีใช้ได้  

3. แทปช่ือเครือขา่ยเพ่ือเช่ือมตอ่เข้ากบัเครือขา่ยท่ีต้องการ ถ้าเครือขา่ยมีระบบรักษาความปลอดภยั 

หรือมีการป้องกนั คณุจะถกูขอให้ป้อนรหสัผา่น หรือป้อนช่ือและรหสัผา่นอ่ืนๆ

ส�าคัญ! ถ้าแทบ็เลต็ ASUS ของคณุพบเครือขา่ยท่ีคณุเช่ือมตอ่อยูก่่อนหน้า เคร่ืองก็จะเช่ือมตอ่เข้ากบั 

เครือขา่ยนัน้โดยอตัโนมตัิ
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การจบัคู่แทบ็เล็ต ASUS ของคุณกับอุปกรณ์บลูทธู

ก่อนท่ีคณุสามารถเช่ือมตอ่เข้ากบัอปุกรณ์บลทูธู แรกสดุคณุต้องจบัคูแ่ทบ็เลต็ ASUS ของคณุกบัอปุกรณ์ 
นัน้ อปุกรณ์จะจบัคูไ่ปเร่ือยๆ จนกระทัง่คณุลบการเช่ือมตอ่ท่ีจบัคูร่ะหวา่งอปุกรณ์ทัง้สอง

ในการจบัคูแ่ทบ็เลต็ ASUS ของคณุเข้ากบัอปุกรณ์บลทูธู:

1. แทป  เพ่ือไปยงัหน้าจอ แอปทัง้หมด จากนัน้แทป  เลื่อนสวิตช์บลทูธูไปท่ี เปิด

2. แทป บลูทธู เพ่ือแสดงอปุกรณ์บลทูธูท่ีมีทัง้หมดท่ีอยูภ่ายในระยะการท�างาน 

หมายเหตุ:

• ถ้าอปุกรณ์ท่ีคณุต้องการจบัคูไ่มไ่ด้อยูใ่นรายการ ให้แนใ่จวา่คณุสมบตับิลทูธูเปิดอยู ่และตัง้คา่เป็น  

มองเหน็ได้

• ดเูอกสารด้านเทคนิคท่ีมาพร้อมกบัอปุกรณ์ เพ่ือเรียนรู้เก่ียวกบัวิธีการเปิดคณุสมบตับิลทูธู และวิธีการตัง้

คา่อปุกรณ์เป็นโหมดท่ีสามารถท�าให้อปุกรณ์อ่ืนมองเหน็ได้

3. ถ้าแทบ็เลต็ ASUS ของคณุสแกนเสร็จก่อนท่ีอปุกรณ์บลทูธูของคณุจะพร้อม แทป ค้นหาอุปกรณ์

4. ในรายการของอปุกรณ์ท่ีใช้ได้ แทปอปุกรณ์บลทูธูท่ีคณุต้องการจบัคูด้่วย ปฏิบตัติามขัน้ตอนบน 

หน้าจอเพ่ือจบัคูใ่ห้สมบรูณ์ ถ้าจ�าเป็น ให้ดเูอกสารด้านเทคนิคท่ีมาพร้อมกบัอปุกรณ์

การเช่ือมต่อแทบ็เล็ต ASUS ของคุณไปยังอุปกรณ์บลูทธู

หลงัจากท่ีคณุจบัคูแ่ทบ็เลต็ ASUS ของคณุเข้ากบัอปุกรณ์บลทูธูแล้ว คณุสามารถเช่ือมตอ่เข้ากบัอปุกรณ์ 
อีกครัง้อยา่งงา่ยดายด้วยตวัเอง หลงัจากท่ีกลบัเข้ามาในระยะการท�างานแล้ว

ในการเช่ือมตอ่ไปยงัอปุกรณ์บลทูธู:

1. แทป  เพ่ือไปยงัหน้าจอ แอปทัง้หมด จากนัน้แทป  เลื่อนสวิตช์บลทูธูไปท่ี เปิด

2. ในรายการ อปุกรณ์ท่ีจบัคู,่ แทปช่ือของอปุกรณ์ท่ีจบัคู่
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การเลิกการจบัคู่และการก�าหนดค่าอุปกรณ์บลูทธู

ในการเลกิการจบัคูแ่ละก�าหนดคา่อปุกรณ์บลทูธู:

1. แทป  เพ่ือไปยงัหน้าจอ แอปทัง้หมด จากนัน้แทป  เลื่อนสวิตช์บลทูธูไปท่ี เปิด

2. แทป บลูทธู จากนัน้แทป  ข้างๆ  

อปุกรณ์บลทูธูท่ีคณุต้องการเลกิจบัคูห่รือก�าหนดคา่

3. จากหน้าจอ อปุกรณ์บลทูธูท่ีจบัคู,่ คณุสามารถด�าเนินการตอ่ไปนี:้

 • แทป เลิกจบัคู่ เพ่ือเลกิจบัคูอ่ปุกรณ์

 • แทป Rename (เปล่ียนช่ือ) เพ่ือเปลี่ยนช่ืออปุกรณ์บลทูธู

 • แทปโปรไฟล์ท่ีแสดงใดๆ เพ่ือเปิดท�างานหรือปิดท�างานโปรไฟล์

4. แทป  บนแถบระบบ เพ่ือกลบัไปยงัหน้าจอก่อนหน้า
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การใช้แอปและวดิเจต็

การสร้างทางลัดของแอป
ท�าให้เข้าถงึแอปพลเิคชัน่โปรดของคณุได้งา่ย โดยการสร้างทางลดัแอปบนหน้าจอโฮมของคณุ 

ในการสร้างทางลดัแอป:

1. แทป  เพ่ือไปยงัหน้าจอ แอปพลิเคช่ันทัง้หมด

2. จากหน้าจอแอปพลเิคชัน่ทัง้หมด,แทปแอปพลเิคชัน่ท่ีต้องการค้างไว้ จากนัน้ลากไปยงัหน้าจอโฮม

การลบแอปจากหน้าจอโฮม
จดัเตรียมพืน้ท่ีวา่งส�าหรับทางลดัแอปใหม ่โดยการลบทางลดัแอปท่ีมีอยูเ่ดมิบนหน้าจอโฮมของคณุ   
ในการลบทางลดัแอป:

1. แทปแอปค้างไว้ จนกระทัง่ สญัลกัษณ์ X น�าออก ปรากฎบนหน้าจอ

2. ลากแอปไปยงั X น�าออก เพ่ือลบแอปออกจากหน้าจอโฮม
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การดขู้อมูลแอป

คณุสามารถดขู้อมลูของแอปอยา่งละเอียด ในขณะท่ีคณุสร้างทางลดัส�าหรับแอปได้ ในขณะกดค้างแอป 
บนหน้าจอ แอปทัง้หมด, หน้าจอจะสลบัไปยงัหน้าจอโฮม และ App info (ข้อมูลแอป) จะปรากฏขึน้ท่ี 
สว่นบนของหน้าจอโฮม ลากแอปไปยงั App info (ข้อมูลแอป) เพ่ือแสดงข้อมลูอยา่งละเอียดของแอป
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การสร้างโฟลเดอร์แอป
คณุสามารถสร้างโฟลเดอร์เพ่ือจดัระเบียบทางลดัตา่งๆ บนหน้าจอโฮมของคณุ

ในการสร้างโฟลเดอร์ App (แอป):

1. บนหน้าจอหลกั ให้แตะและลากแอปพลเิคชัน่ หรือทางลดัลงบนแอปพลเิคชัน่อ่ืนๆ จนกวา่รูป 

สี่เหลี่ยมโปร่งแสงจะปรากฏขึน้

หมายเหตุ: 

• โฟลเดอร์ท่ีถกูสร้างขึน้จะแสดงในสี่เหลี่ยมโปร่งใส

• คณุสามารถเพ่ิมแอปได้หลายรายการในโฟลเดอร์ของคณุ

2. แทปโฟลเดอร์ใหม ่และแทป โฟลเดอร์ที่ไม่มีช่ือ เพ่ือเปลี่ยนช่ือโฟลเดอร์ 
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การดแูอปภายใต้หน้าจอ เร็วๆ นี ้

หน้าจอ เร็วๆ นี ้อนญุาตให้คณุดรูายการของทางลดัแอป โดยดจูากแอปท่ีเรียกใช้เร็วๆ นีข้องคณุ ด้วยการ 
ใช้หน้าจอ เร็วๆ นี ้คณุสามารถกลบัไปยงั หรือสลบัระหวา่งแอปตา่งๆ ท่ีคณุเรียกใช้เร็วๆ นีไ้ด้อยา่งงา่ยดาย

ในการเข้าถงึหน้าจอ เร็วๆ นี:้ 

1. แทป  บนแถบระบบ

2. รายการจะแสดงขึน้ โดยแสดงแอปท่ีเรียกใช้เร็วๆ นีข้องคณุทัง้หมด แทปแอปท่ีคณุต้องการเรียกใช้



K00Z 55

1. แทปค้าง แอปลา่สดุค้างไว้ เพ่ือแสดงเมนู

2. ในการลบแอปจากรายการ, เลือก ลบจากรายการ ในการดขู้อมลูของแอป, เลือก App info (ข้อมูล 

แอป)

ในการดเูมนแูอปท่ีใช้งานลา่สดุ:

หมายเหตุ: นอกจากนีค้ณุยงัสามารถลบแอปพลเิคชนัลา่สดุออกจากรายการโดยปัดแอปพลเิคชนันัน้ไปทาง 

ซ้ายหรือขวา
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ตวัจดัการงาน
วิดเจ็ต ASUS แสดงรายการของยทิูลตีิแ้ละแอปพลเิคชัน่ท่ีก�าลงัรันอยูใ่นปัจจบุนั และเปอร์เซน็ต์การใช้ 
งานบนแทบ็เลต็ ASUS ของคณุนอกจากนี ้คณุสามารถเปิดและปิดแอปท่ีก�าลงัรันอยูที่ละตวั หรือปิดแอป 
และยทิูลตีิท้ัง้หมดพร้อมกนั โดยใช้ฟังก์ชัน่ Close All (ปิดทัง้หมด) ได้ด้วย

ในการจดัการตวัจดัการงาน:

1. แทป  เพ่ือไปยงัหน้าจอ แอปทัง้หมด แทป วดิเจต็ เพ่ือแสดงเมนวูิดเจ็ต

2. แทปค้าง ASUS Task Manager (ตวัจดัการงาน ASUS) เพ่ือแสดงกลอ่ง ASUS Task Manager  

(ตวัจดัการงาน ASUS) บนหน้าจอโฮม
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3. ปัดรายการขึน้และลงเพ่ือดแูอปท่ีเปิดใช้งานทัง้หมด

4.
แทป  ข้างๆ แอปท่ีก�าลงัรันเพ่ือปิดแอป แทป ปิดทัง้หมด เพ่ือปิดแอปท่ีก�าลงัรันทัง้หมดใน 

ครัง้เดียว
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ตวัจดัการไฟล์  
ตวัจดัการไฟล์ อนญุาตให้คณุค้นหาและจดัการข้อมลูของคณุ ไมว่า่จะอยูบ่นอปุกรณ์เก็บข้อมลูภายใน หรือ 
อปุกรณ์เก็บข้อมลูภายนอกท่ีเช่ือมตอ่อยูไ่ด้อยา่งงา่ยดาย

การเข้าถงึที่เกบ็ข้อมูลภายใน
ในการเข้าถงึอปุกรณ์เก็บข้อมลูภายใน:

1. แทป เพ่ือไปยงัหน้าจอ แอปทัง้หมด

2. แทป  > ที่เกบ็ข้อมูลภายใน ท่ีแผงด้านซ้าย เพ่ือดเูนือ้หาของแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ  

จากนัน้แทปรายการเพ่ือเลือก 

การเข้าถงึอุปกรณ์เกบ็ข้อมูลภายนอก
ในการเข้าถงึอปุกรณ์เก็บข้อมลูภายนอก:

1. ปัดแถบการแจ้งเตือนท่ีสว่นบนของหน้าจอลง เพ่ือแสดงกลอ่งการแจ้งเตือน

2. แทป  เพ่ือแสดงเนือ้หาของไมโคร SD การ์ดของคณุ  

ในการเลกิเมาต์ไมโคร SD การ์ดจากแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ, แทป 

ส�าคัญ! ให้แนใ่จวา่คณุบนัทกึข้อมลูท่ีเก็บในไมโคร SD การ์ดของคณุก่อนท่ีจะเลกิเมาต์ไมโคร SD จาก  

แทบ็เลต็ ASUS
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การก�าหนดค่าเนือ้หาของคุณ

จากตวัจดัการไฟล์, คณุสามารถคดัลอก, ตดั, แชร์ และลบเนือ้หาของอปุกรณ์ของคณุ และอปุกรณ์เก็บ 

ข้อมลูภายนอกท่ีติดตัง้อยูไ่ด้

ในขณะท่ีคณุก�าหนดคา่ไฟล์หรือโฟลเดอร์, ท�าเคร่ืองหมายท่ีกลอ่งข้างๆ ไฟล์หรือโฟลเดอร์ และแถบการ 

กระท�าจะปรากฏขึน้ท่ีมมุขวาบนของหน้าจอ

หมายเหตุ:

• การกระท�า  จะปรากฏเฉพาะเม่ือคณุปรับแตง่ไฟล์ภายในโฟลเดอร์เทา่นัน้

• นอกจากนี ้คณุสามารถท�าเคร่ืองหมายท่ีไฟล์หรือโฟลเดอร์ จากนัน้ลากและวางยงัโฟลเดอร์เป้าหมายท่ีคณุ 

ต้องการได้ด้วย 

แถบการกระท�า
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การตัง้ค่า 
หน้าจอ การตัง้ค่า อนญุาตให้คณุก�าหนดคา่การตัง้คา่ตา่งๆ ของแทบ็เลต็ ASUS ด้วยแอประบบนี ้คณุ 
สามารถก�าหนดคา่การเช่ือมตอ่ไร้สาย, ฮาร์ดแวร์, การตัง้คา่สว่นตวั, แอคเคาท์ และระบบของแทบ็เลต็  
ASUS ของคณุได้

มีสองวิธีในการเข้าสูห่น้าจอ การตัง้คา่

1. จากหน้าจอ แอปทัง้หมด, แทป  เพ่ือแสดงเมนู

2. ปัดแถบการแจ้งเตือนท่ีสว่นบนของหน้าจอลง เพ่ือแสดงแผง ASUS Quick Settings (การตัง้ค่า 

ด่วนของ ASUS) จากนัน้แทป 

ASUS Quick Settings (การตั้งค่าด่วนของ ASUS)

แสดงวนัท่ีและเวลาท้องถ่ิน

การตัง้คา่ Wi-Fi

เมน ูการตัง้คา่

การตัง้คา่การแสดงผล

การปรับความสวา่งแบบแมนนวล

แผงการปรับการตัง้คา่ดว่น 

Audio Wizard
การตัง้คา่การแสดงผลไร้สาย

ล้างการแจ้งเตือน

การตัง้คา่ดว่นของ ASUS
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แผงการปรับการตัง้ค่าด่วนของ ASUS

แทปไอคอนยทิูลตีิแ้ตล่ะรายการ เพ่ือเปิดท�างานหรือปิดท�างานฟังก์ชัน่

หน้าจอการแจ้งเตอืน

หน้าจอการแจ้งเตือนจะปรากฏขึน้ภายใต้แผง Quick Setting (การตัง้คา่ดว่น) ส�าหรับเตือนหรือแสดง 
อพัเดตตา่งๆ เก่ียวกบัแอป อีเมลเข้า และสถานะยทิูลตีิ ้

หมายเหตุ:  ปัดการแจ้งเตือนไปทางขวาหรือไปทางซ้าย เพ่ือลบรายการทิง้ไป

GPSWi-Fi

Bluetooth

การประหยัดอัจฉริยะ หมนุอตัโนมตัิ

โหมดการอ่าน โหมดเคร่ืองบนิ

Wi-Fi ฮ็อตสป็อต

ข้อมูลมือถือ เสียง

หน้าจอการแจ้งเตือน
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การปิดเคร่ืองแทบ็เล็ต ASUS ของคุณ
คณุสามารถปิดเคร่ืองแทบ็เลต็ ASUS ของคณุโดยการด�าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้

• กดปุ่ มเพาเวอร์เป็นเวลาประมาณสอง (2) วินาที และเม่ือเคร่ืองถาม ให้แทป ปิดเคร่ือง จากนัน้ 

แทป ตกลง

• ถ้าแทบ็เลต็ ASUS ของคณุค้าง, ให้กดปุ่ มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาประมาณสี่ (4) วินาที จนกระทัง่  

แทบ็เลต็ ASUS ของคณุปิดเคร่ือง

ส�าคัญ!  การบงัคบัให้ระบบปิดเคร่ือง อาจเป็นผลให้ข้อมลูสญูหาย ให้แนใ่จวา่คณุส�ารองข้อมลูเป็นประจ�า

การส่ังให้แทบ็เล็ต ASUSเข้าสู่โหมดสลีป
ในการสัง่ให้แทบ็เลต็ ASUS ของคณุเข้าสูโ่หมดสลีป, ให้กดปุ่ มเพาเวอร์หนึง่ครัง้
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บทที่ 4:  
แอปที่ตดิตัง้มาให้ล่วงหน้า
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แอปที่มีประโยชน์ที่ตดิตัง้มาให้ล่วงหน้า
Play Music (เล่นเพลง)

แอป เลน่เพลง เป็นอินเตอร์เฟซในตวัส�าหรับคอลเลก็ชัน่เพลงของคณุ ซึง่ใช้ส�าหรับการเลน่ไฟล์เพลงท่ี 
บนัทกึไว้ในเคร่ือง หรือเลน่เพลงจากอปุกรณ์เก็บข้อมลูภายนอกท่ีตดิตัง้อยูก็่ได้

คณุสามารถสลบัและเลน่ไฟล์เพลงทัง้หมดแบบสุม่ หรือพลกิเพ่ือเลือกอลับัม้ท่ีต้องการส�าหรับความบนัเทิง 
ในการฟังก็ได้

ในการเลน่เพลง ให้แตะ  บนหน้าจอหลกัแล้วแตะ 

การตัง้คา่ส�าหรับเลน่เพลง

ค้นหาไฟล์เพลง

แทปเพ่ือเรียงไฟล์เพลงตาม  

เร็วๆ นี,้ อลับัม้, ศลิปิน, เพลง,  

รายการเพลง และแนวเพลง
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รูปแบบการเข้ารหสัเสียงและวิดีโอท่ีสนบัสนนุโดยแทบ็เลต็ ASUS:

ตัวถอดรหัส
การเข้ารหัสเสียง

AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2 (เอนฮานซ์ 

AAC+),AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/

WAVE, Vorbis,WAV a-law/mu-law, WAV ลเินียร์ PCM, 

WMA 10,WMA ลอสเลส, WMA โปร LBR
การเข้ารหัสวิดีโอ H.263, H.264, โปรไฟล์แบบง่าย MPEG4

ตัวเข้ารหัส
การเข้ารหัสเสียง AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

การเข้ารหัสวิดีโอ H.263, H.264, MPEG4
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Camera (กล้อง)

แอป กล้อง ใช้ส�าหรับการถ่ายภาพ และบนัทกึวิดีโอโดยใช้แทบ็เลต็ ASUS ของคณุ 

เม่ือต้องการเปิดใช้กล้อง ให้แตะ   บนหน้าจอหลกั

หมายเหตุ: ภาพท่ีถ่ายและวิดีโอท่ีบนัทกึสามารถดไูด้โดยใช้แอปพลเิคชัน่ Gallery (แกลเลอร่ี)

การถ่ายภาพ

จากหน้าจอกล้องถ่ายภาพ ให้แตะ  เพ่ือถ่ายภาพ

แตะเพ่ือจบัภาพ

แตะเพ่ือแสดงตวัอยา่งภาพหรือวิดีโอลา่สดุ

แตะเพ่ือสลบักล้อง

แตะเพ่ือเลือกโหมด

แตะเพ่ือเลือกเอฟเฟกต์

แตะเพ่ือก�าหนดคา่ 

การตัง้คา่กล้อง 

เลื่อนเพ่ือยอ่หรือขยาย 
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การบันทึกวิดีโอ

จากหน้าจอกล้องถ่ายภาพ ให้แตะ  เพ่ือเร่ิมต้นบนัทกึวิดีโอ

ในขณะท่ีก�าลงับนัทกึวิดีโอ คณุยงัสามารถใช้ตวัเลื่อนการซมูเพ่ือซมูวิดีโอเข้าหรือออกได้ด้วย

ตวัเลื่อนการซมู

แตะเพ่ือหยดุการบนัทกึ แตะเพ่ือแสดงตวัอยา่งภาพหรือวิดีโอลา่สดุ
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การก�าหนดค่าการตัง้ค่ากล้องและเอฟเฟกต์ต่างๆ

นอกจากนี ้แอปพลเิคชัน่กล้องถ่ายภาพยงัชว่ยให้คณุสามารถปรับการตัง้คา่กล้อง และใช้เอฟเฟกต์ตา่งๆ  
กบัภาพและวิดีโอของคณุ 

การก�าหนดค่าการตัง้ค่ากล้อง

เม่ือต้องการก�าหนดคา่การตัง้คา่กล้อง: 

จากหน้าจอกล้องถ่ายภาพ ให้แตะ 

แตะไอคอนนีเ้พ่ือปรับสมดลุสีขาว การตัง้คา่ ISO คา่เปิดรับแสง ความละเอียดของกล้อง  
โหมดการถ่ายภาพ และการตัง้คา่โฟกสัเพ่ือถ่ายภาพความละเอียดสงู 

แตะไอคอนนีเ้พ่ือปรับสมดลุสีขาว คา่เปิดรับแสง คณุภาพวิดีโอ และการตัง้คา่โฟกสัเพ่ือ 
บนัทกึวิดีโอความละเอียดสงู

แตะท่ีไอคอนนีเ้พ่ือเปิดท�างานค�าแนะน�าบนหน้าจอ เพ่ิมข้อมลูต�าแหนง่ท่ีตัง้บนภาพและวิดีโอ 
ของคณุ ก�าหนดคา่การตัง้คา่กล้องอ่ืนๆ และเรียกคืนการตัง้คา่เร่ิมต้นของกล้องแทบ็เลต็  
ASUS ของคณุ

ด้านลา่งคือการตัง้คา่กล้องแทบ็แลต็ ASUS ของคณุท่ีคณุสามารถใช้เพ่ือถ่ายภาพหรือบนัทกึวิดีโอแบบ 
ความละเอียดสงู:

สิ่งส�าคัญ!  ต้องตัง้คา่ก่อนท่ีจะถ่ายภาพหรือบนัทกึวิดีโอ

หมายเหตุ:  คณุสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชัน่สมดลุสีขาวเม่ือใช้กล้องด้านหลงัเทา่นัน้

แตะเพ่ือปรับ 

การตัง้คา่กล้องแตะเพ่ือปรับ 

การตัง้คา่วิดีโอ

แตะเพ่ือปรับ 

การตัง้คา่อ่ืนๆ
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การใช้เอฟเฟ็กต์กล้อง
ในการใช้เอฟเฟ็กต์กล้อง: 

จากหน้าจอกล้อง, แทป  จากนั้นแทปเพื่อเลือกจากเอฟเฟ็กต์การถ่ายภาพของกล้องประเภทต่าง ๆ  

ที่มีมากมาย

สิ่งส�าคัญ!  เลือกเอฟเฟกต์ก่อนท่ีจะถ่ายภาพหรือบนัทกึวิดีโอ

แตะเพ่ือเลือกเอฟเฟกต์



คูมื่ออิเลก็ทรอนิกส์ แทบ็เลต็ ASUS70

แกลเลอร่ี
ดภูาพและเลน่วิดีโอบนแทบ็เลต็ ASUS ของคณุโดยใช้แอป แกลเลอร่ี นอกจากนี ้แอปนีย้งัอนญุาตให้คณุ 
แก้ไข แชร์ หรือลบไฟล์ภาพและวิดีโอท่ีเก็บในแทบ็เลต็ ASUS ของคณุได้ด้วย จาก แกลเลอร่ี, คณุสามารถ 
แสดงภาพเป็นสไลด์โชว์ หรือแทปเพ่ือดไูฟล์ภาพหรือวิดีโอท่ีเลือก 

เม่ือต้องการเปิดใช้แกลเลอร่ี ให้แตะ  บนหน้าจอหลกั

หน้าจอหลัก แกลเลอร่ี

การตัง้คา่แกลเลอร่ี

แตะเพ่ือเปิดใช้แอปพลเิคชัน่กล้อง 

แบบรวดเร็ว 

เลื่อนจากซ้ายไปขวาหรือในทางกลับกัน 

เพ่ือดภูาพและวิดีโอลา่สดุ

ปัดลกูศรไปทางขวาเพ่ือเปิดภาพถ่ายและวิดีโอจากอลับัม้  

เวลา สถานท่ีเก็บและบคุคล

ปัดลกูศรไปทางขวาเพ่ือเปิดภาพถ่าย 

และวิดีโอจากท่ีเก็บข้อมลูบนคลาวด์ 
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การแชร์ และการลบอัลบัม้

ในการแชร์อลับัม้, แทปค้างท่ีอลับัม้ จนกระทัง่แถบเคร่ืองมือปรากฏท่ีสว่นบนของหน้าจอ คณุสามารถ 
อพัโหลดหรือแชร์อลับัม้ท่ีเลือกออนไลน์ หรือลบอลับัม้จากแทบ็เลต็ ASUS ของคณุได้

แถบเคร่ืองมือ

แทปไอคอนนี ้เพ่ือลบอลับัม้ท่ีเลือก

แทปไอคอนนี ้เพ่ือแชร์อลับัม้ท่ีเลือก 

ผา่นแอปการแชร์ตา่งๆ
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การแชร์, การลบ และการแก้ไขภาพ

ในการแชร์, แก้ไข หรือลบภาพ, แทปเพ่ือเปิดภาพ จากนัน้แทปบนภาพเพ่ือเปิดแถบเคร่ืองมือท่ีด้านบนของ 
หน้าจอ

การแชร์ภาพ

ในการแชร์ภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอร่ี, เปิดอลับัม้ท่ีบรรจภุาพท่ีคณุต้องการแชร์

2. แทปเพ่ือเลือก จากนัน้แทป  และเลือกจากรายการของแอปส�าหรับแชร์
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ในการแชร์หลายภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอร่ี, เปิดอลับัม้ท่ีบรรจภุาพท่ีคณุต้องการแชร์

2. แทปค้างท่ีภาพหนึง่ จากนัน้แทปภาพอ่ืนๆ

3. แทป  จากนัน้เลือกจากรายการของแอปส�าหรับแชร์
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การแก้ไขภาพ

ในการแก้ไขภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอร่ี, เปิดอลับัม้ท่ีบรรจภุาพท่ีคณุต้องการแก้ไข

2. แตะภาพเพ่ือเปิด จากนัน้แตะ 

3. แทปเคร่ืองมือการแก้ไข เพ่ือเร่ิมการแก้ไข

เคร่ืองมือการแก้ไข

เลิกท�า

ท�าซ�า้

กลบัไปยงัหน้าจอก่อนหน้า บันทึก

ตัด

หมุน
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การลบภาพ

ในการลบภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอร่ี, เปิดอลับัม้ท่ีบรรจภุาพท่ีคณุต้องการลบ

2. แตะภาพเพ่ือเปิด จากนัน้แตะ  

3. แทป ตกลง

ในการลบหลายภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอร่ี, เปิดอลับัม้ท่ีบรรจภุาพท่ีคณุต้องการลบ

2. แทปค้างท่ีภาพหนึง่ จากนัน้แทปภาพอ่ืนๆ

3. แทป  จากนัน้แทป ตกลง
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อีเมล
แอป อีเมล อนญุาตให้คณุเพ่ิมแอคเคาท์ POP3, IMAP และ Exchange เพ่ือท่ีคณุสามารถรับ สร้าง และ 
เรียกดอีูเมลโดยตรงจากแทบ็เลต็ ASUS ของคณุได้ 

ส�าคัญ! คณุต้องเช่ือมตอ่กบัอินเทอร์เน็ต เพ่ือท่ีคณุสามารถเพ่ิมแอคเคาท์อีเมล หรือสง่และรับอีเมลจาก 

แอคเคาท์ท่ีเพ่ิมเข้ามาได้ 

การตัง้คา่อีเมลแอคเคาท์

ในการตัง้คา่บญัชีอีเมล:

1. แทป File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office My Library Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz

 เพ่ือไปยงัหน้าจอ แอปทัง้หมด

2. แทป อีเมล  เพ่ือเปิดแอปอีเมล

3. จากหน้าจอแอปอีเมล, ป้อน อีเมลแอดเดรส และ รหสัผ่าน  

ของคณุ, จากนัน้แทป ถดัไป

4. ก�าหนดค่า ตัวเลือกของบัญชี และแทป ถัดไป

หมายเหตุ: รอให้แทบ็เลต็ ASUS ของคณุตรวจสอบการตัง้คา่เมล 

เซร์ิฟเวอร์ขาเข้าและขาออกโดยอตัโนมตัิ
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5. ป้อนช่ือแอคเคาท์ท่ีคณุต้องการให้แสดงในข้อความสง่ออก,  

จากนัน้แทป ถดัไป เพ่ือลอ็กอินเข้าไปยงักลอ่งข้อความเข้า 

ของคณุ

การเพิ่มแอคเคาท์อีเมล

ในการเพ่ิมบญัชีอีเมล:

1. แทป File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office My Library Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz

 เพ่ือไปยงัหน้าจอ แอปทัง้หมด

2. แทป  จากนัน้ลอ็กอินโดยใช้แอคเคาท์ของคณุ

3. แตะ  > การตัง้ค่า จากนัน้แตะ  เพ่ือเพ่ิม 

บญัชีอีเมล



คูมื่ออิเลก็ทรอนิกส์ แทบ็เลต็ ASUS78

Gmail  
ในการใช้แอป Gmail, คณุสามารถสร้างแอคเคาท์ Gmail ใหม ่หรือซงิโครไนซ์แอคเคาท์ Gmail ท่ีมีอยูข่อง 
คณุ เพ่ือท่ีคณุสามารถสง่ รับ และเรียกดอีูเมลจากแทบ็เลต็ ASUS ของคณุโดยตรง การเปิดใช้งานแอปนี ้ 
อนญุาตให้คณุเข้าถงึแอป Google อ่ืนๆ ท่ีคณุอาจจ�าเป็นต้องใช้แอคเคาท์ Google ด้วย เชน่ Play สโตร์

การตัง้ค่าแอคเคาท์ Gmail

ในการตัง้คา่บญัชี Gmail: 

1. แทป  เพ่ือไปยงัหน้าจอ แอปทัง้หมด

2. แทป Gmail  เพ่ือเปิด Gmail

3. และป้อน อีเมล ท่ีมีอยูแ่ละ รหสัผ่าน ของคณุ, จากนัน้ 

แทป 

ส�าคัญ! ถ้าคณุมีบญัชีอีเมลหลายบญัชีท่ีนอกเหนือจาก Gmail, ให้ 

ใช้ อีเมล เพ่ือประหยดัเวลาของคณุ และเข้าถงึบญัชีอีเมลของคณุ 

ทัง้หมดพร้อมกนั

4. ใช้แอคเคาท์ Google ของคณุเพ่ือส�ารองและกู้ คืนการตัง้คา่และ 

ข้อมลูของคณุ แทป  เพ่ือลงช่ือเข้าใช้ยงัแอคเคาท์ Gmail  

ของคณุ

หมายเหตุ:

• แทป ใหม่ ถ้าคณุไมมี่ บญัชี Google

• เม่ือลงช่ือเข้าใช้ คณุต้องรอในขณะท่ีแทบ็เลต็ ASUS สื่อสาร 

กบั Google เซร์ิฟเวอร์เพ่ือตัง้คา่แอคเคาท์ของคณุ
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Play สโตร์
เข้าถงึเกมสนกุๆ และเคร่ืองมือมากมายใน Play สโตร์ โดยใช้แอคเคาท์ Google ของคณุ 

ส�าคัญ!  คณุสามารถเข้าถงึ Play สโตร์ได้เฉพาะโดยการลงช่ือเข้าใช้แอคเคาท์ Google ของคณุเทา่นัน้ 

การเข้าถงึ Play สโตร์

ในการเข้าถงึ Play สโตร์:

1. จากหน้าจอโฮม, แทป Play สโตร์ 

2. ถ้าคณุมีแอคเคาท์ Google อยูแ่ล้ว, แทป ที่มีอยู่ และป้อนแอคเคาท์อีเมลและรหสัผา่นของคณุ  

ถ้าคณุไมมี่แอคเคาท์, แทป ใหม่ และท�าตามขัน้ตอนบนหน้าจอ เพ่ือสร้างแอคเคาท์ 

3. หลงัจากท่ีลงช่ือเข้าใช้ คณุสามารถเร่ิมการดาวน์โหลดแอปจาก Play สโตร์ และตดิตัง้ลงในแทบ็เลต็  

ASUS ของคณุได้

หมายเหตุ: แอปพลเิคชัน่บางตวัฟรี และบางตวัอาจคดิเงินคณุผา่นทางบตัรเครดติ
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แผนที่
Google Maps อนญุาตให้คณุดแูละค้นหาสถานท่ี สถานประกอบการตา่งๆ และขอเส้นทาง นอกจากนี ้ 
แอปยงัอนญุาตให้คณุเช็คอินในสถานท่ีปัจจบุนัของคณุ และแชร์ข้อมลูกบัผู้ อ่ืนได้ด้วย

การใช้ Google Maps

ในการใช้ Google Maps:

1. แทป  เพ่ือแสดงหน้าจอ แอปทัง้หมด จากนัน้แทป 

2. ใช้แถบการค้นหาท่ีด้านบนของหน้าจอเพ่ือปรับแตง่การค้นหาของคณุ

มุมมองแนวตั้ง

แถบการค้นหา

GPS

แตะเพ่ือดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิ

แทปตวัเลือกนีเ้พ่ือ 

แสดงการตัง้คา่อ่ืน ๆ
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SuperNote (ซุปเปอร์โน้ต)
SuperNote (ซปุเปอร์โน้ต) เป็นแอปท่ีใช้งา่ยท่ีคณุสามารถใช้เพ่ือจดบนัทกึ วาดลวดลาย ถ่ายภาพและ 
แทรกภาพถ่าย บนัทกึเสียงและวิดีโอ เพ่ือประสบการณ์การใช้งานท่ีนา่ต่ืนเต้นย่ิงขึน้

นอกจากนีค้ณุยงัสามารถแชร์สมดุโน้ตของคณุผา่นแอคเคาท์ ASUS WebStorage ของคณุได้ด้วย

เม่ือต้องการเปิดใช้ SuperNote ให้แตะ 
SuperNote

 บนหน้าจอหลกั 

หน้าจอหลัก SuperNote

แทปเพ่ือดตูามประเภท

สมดุบนัทกึของคณุทัง้หมด

แทปเพ่ือการตัง้คา่ขัน้สงู

แตะเพ่ือเลือกและลอ็ค ลบ หรือสง่ออก 

สมดุบนัทกึเป็นไฟล์ PDF หรือรูปแบบ  

SuperNote 

แตะเพ่ือสง่ออก ค้นหา หรือ 

แสดงสมดุบนัทกึท่ีถกูลอ็ก

แทปเพ่ืออปัโหลดสมดุโน้ต 
ของคณุไปยงัแอคเคาท์  

ASUS WebStorage 

แตะเพ่ือเรียงล�าดบั

สมดุบนัทกึ

แตะเพ่ือลงช่ือเข้าใช้บญัชี  

ASUS WebStorage ของคณุ  

และซงิค์โน้ตบุ๊กของคณุ
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การสร้างสมุดบนัทกึใหม่

ในการสร้างสมดุบนัทกึใหม:่

1. แตะ Add a new Notebook (เพิ่มสมุดบนัทกึใหม่)

2. ตัง้ช่ือไฟล์ และเลือก Pad (แพด) หรือ Phone (โทรศัพท์)  

ส�าหรับขนาดหน้า 

3. เลือกแมแ่บบ หน้าบนัทกึใหมจ่ะปรากฏขึน้ทนัที
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ระบบตดิต่อสมุดบนัทกึใหม่ของ SuperNote

หมายเหตุ:  การตัง้คา่โหมด และแถบเคร่ืองมือสมดุบนัทกึเปลี่ยนแปลงเม่ือคณุแทปโหมด ,  

โหมด  หรือโหมด 

หน้าใหม่

การตัง้คา่

การตัง้คา่โหมด

บันทึก

หน้าก่อนหน้า

หน้าถัดไป

เส้นทางกลับ

แถบเคร่ืองมือสมดุบนัทกึ

ขนาดหน้าและหมายเลข
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การก�าหนดค่าสมุดบนัทกึของคุณ

SuperNote อนญุาตให้คณุเขียนสมดุโน้ตของคณุอยา่งสร้างสรรค์ จากแถบเคร่ืองมือ คณุสามารถเลือก 
เคร่ืองมือหลายอยา่งท่ีอนญุาตให้คณุปรับแตง่สมดุโน้ตของคณุได้

หมายเหตุ:  การตัง้คา่ของแถบเคร่ืองมืออาจแตกตา่งจากนี ้ขึน้อยูก่บัโหมดท่ีคณุเลือก

ในการปรับแตง่สมดุบนัทกึของคณุ:

1. ในหน้าจอหลกัของ SuperNote, แทปสมดุบนัทกึท่ีคณุต้องการปรับแตง่

2. แทปไอคอนใดก็ได้บนแถบเคร่ืองมือ เพ่ือเร่ิมการแก้ไขสมดุโน้ตของคณุ

หมายเหตุ: 

• ส�าหรับโหมด , แทป  บนแถบเคร่ืองมือสมดุโน้ต จากนัน้แทป  ส�าหรับแนวทางการเขียน 

ด้วยลายมือ ถ้าจ�าเป็น

• ส�าหรับโหมด  แตะ  เพ่ือเลือกสีและความหนาของตวัอกัษร

• ส�าหรับโหมด  แตะ  เพ่ือเลือก แปรง ลายเส้น สี ความทบึและความหนา
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การเปล่ียนช่ือสมุดบนัทกึของคุณ

ในการเปลี่ยนช่ือสมดุบนัทกึของคณุ:

1. ในหน้าจอหลกัของ SuperNote, แทปค้างไฟล์สมดุโน้ต จากนัน้แทป Rename (เปล่ียนช่ือ)

2. พิมพ์ช่ือไฟล์ จากนัน้แทป ตกลง

โหมดอ่านได้อย่างเดยีวของ SuperNote

เม่ือต้องการเปิดใช้งานโหมดอา่นอยา่งเดียว ให้แตะ  จากนัน้แตะ Read only (อ่านอย่างเดยีว)

แทปเพ่ือเปิดใช้งานโหมดแก้ไข
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การซ่อนสมุดบนัทกึของคุณ

ในการซอ่นสมดุบนัทกึของคณุ:

1. ในหน้าจอหลกัของ SuperNote, แทปค้างไฟล์สมดุโน้ต จากนัน้แทป Lock to hide (ล็อคเพื่อซ่อน)

2. พิมพ์รหสัผา่นของคณุ จากนัน้แทป ตกลง

หมายเหตุ:

• คณุจะถกูขอให้ป้อนรหสัผา่นใหม ่เม่ือคณุซอ่นสมดุโน้ตของคณุในครัง้แรก

• ในการดสูมดุโน้ตท่ีซอ่นบนหน้าจอหลกั, แทป  จากนัน้แทป Show locked notebook (แสดง 

สมุดโน้ตที่ล็อค)

การลบสมุดบนัทกึของคุณ

ในการลบสมดุบนัทกึของคณุ:

1. ในหน้าจอหลกัของ SuperNote, แทปค้างไฟล์สมดุโน้ต จากนัน้แทป Delete (ลบ)

2. แทป Delete (ลบ) เพ่ือยืนยนัการลบสมดุโน้ต
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AudioWizard (ตวัช่วยสร้างเสียง)

ตวัชว่ยสร้างเสียง อนญุาตให้คณุปรับแตง่โหมดเสียงตา่งๆ ของ แทบ็เลต็ ASUS ของคณุเพ่ือให้ได้เอาต์พตุ 
เสียงท่ีคมชดัขึน้ ซึง่เหมาะกบัสถานการณ์จริงในการใช้งาน

ในการเปิด ตวัชว่ยสร้างเสียง, แทป  บนหน้าจอโฮม จากนัน้แทป AudioWizard

การใช้ ตวัช่วยสร้างเสียง

ในการใช้ ตวัชว่ยสร้างเสียง:

1. ในหน้าตา่ง ตวัชว่ยสร้างเสียง, แทปโหมดเสียงท่ีคณุต้องการเปิดใช้งาน

2. แทป ตกลง เพ่ือบนัทกึโหมดเสียงท่ีเลือก และออกจากหน้าตา่ง ตวัชว่ยสร้างเสียง

โหมดพรีเซ็ต

แทปเพ่ือยืนยนัการเลือกโหมด



App Lock 
App Lock เป็นแอปเพื่อความปลอดภัย ที่อนุญาตให้คุณจ�ากัดและควบคุมการเข้าถึงไปยังแอปและไฟล์ที ่
ต้องการ

การใช้ App Lock

ในการใช้ App Lock:

1. บนหน้าจอโฮม, แทป  จากนัน้แทป 

2. แทป Start (เร่ิม) จากนัน้ตัง้รหสัผา่นของคณุ

3. แทปตกลง เพ่ือด�าเนินการไปยงัหน้าจอ App Lock
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หมายเหตุ:

•  เคร่ืองหมายลอ็คจะปรากฏตามแอปท่ีลอ็คบนหน้าจอ โฮม 

•  คณุจะถกูถามรหสัผา่นทกุครัง้ท่ีคณุเรียกใช้แอปท่ีถกูลอ็ค 

หน้าจอ App Lock

เลื่อนตวัเลื่อนไปทางขวา เพ่ือเปิด 

ใช้งานรายการแอป

แทปท่ีน่ี เพ่ือก�าหนดคา่ 

การตัง้คา่ของ App Lock

แตะแอปพลเิคชัน่ท่ีคณุต้องการลอ็ค หรือ 

แตะแอปพลเิคชัน่ท่ีถกูลอ็คเพ่ือปลดลอ็ค



การใช้การป้องกันไฟล์

ในการใช้การป้องกนัไฟล์:

1. แตะ การป้องกันไฟล์ จากนัน้แตะ  เพ่ือเปิดแอปพลเิคชัน่ File Manager (ตวัจดัการไฟล์) 

2. แทปเพ่ือเลอืกไฟล์ท่ีคณุต้องการป้องกนั, จากนัน้แทป  ไฟล์ท่ีคณุต้องการป้องกนัจะปรากฏ 

ขึน้บนหน้าจอ การป้องกนัไฟล์

หน้าจอ การป้องกันไฟล์

คูมื่ออิเลก็ทรอนิกส์ แทบ็เลต็ ASUS90

แท็บประเภทไฟล์

รายช่ือไฟล์ท่ีป้องกนั

แถบเคร่ืองมือ
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Widgets (วดิเจต็)
วิดเจ็ตคือแอปขนาดเลก็ ท่ีอนญุาตให้คณุเข้าถงึแอปพลเิคชัน่ท่ีมีประโยชน์และสนกุสนานบนหน้าจอโฮม 
ของแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ

ในการดวูิดเจ็ต, แทป  บนหน้าจอโฮม จากนัน้แทป วดิเจต็

การแสดงวดิเจต็บนหน้าจอโฮม

จากหน้าจอ วิดเจ็ต, ปัดนิว้ของคณุไปทางซ้ายหรือขวาเพ่ือเลือกวิดเจ็ต แทปค้างวิดเจ็ตท่ีเลือก จากนัน้ลาก 
ไปยงัหน้าจอโฮม

ข้อส�าคัญ:

• คณุอาจถกูขอให้ด�าเนินงานเพ่ิมเตมิ (เชน่ การลงทะเบียน การเปิดใช้งาน) ก่อนท่ีคณุจะสามารถใช้วิดเจ็ต 

ท่ีเลือกได้ 

• ถ้าบนหน้าจอมีพืน้ท่ีไมเ่พียงพอในการวางวิดเจ็ต วิดเจ็ตจะไมส่ามารถถกูเพ่ิมไปยงัหน้าจอนัน้ได้

การลบวดิเจต็ออกจากหน้าจอโฮม

จากหน้าจอโฮม, แทปค้างวิดเจ็ต จนกระทัง่ X Remove (X น�าออก) ปรากฏขึน้ ลากวิดเจ็ตไปยงั  
X Remove (X น�าออก) โดยไมย่กนิว้ขึน้ เพ่ือลบวิดเจ็ตจากหน้าจอโฮมของคณุ

การลบวิดเจ็ตออกจากหน้าจอโฮม



ASUS Battery (ASUS แบตเตอร่ี)
ASUS แบตเตอร่ี เป็นวิดเจ็ตพิเศษท่ีได้รับการออกแบบมาเพ่ือแสดงสถานะแบตเตอร่ีของ แทบ็เลต็ ASUS  
และอปุกรณ์เสริมท่ีเช่ือมตอ่อยูก่บัเคร่ืองของคณุ โดยแสดงเป็นเปอร์เซน็ต์และสีตา่งๆ 

ในการดวูิดเจ็ต ASUS แบตเตอร่ี, แทป File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office My Library Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz

 บนหน้าจอโฮม จากนัน้แทป วดิเจต็

การแสดงวดิเจต็ ASUS แบตเตอร่ี บนหน้าจอโฮม

จากหน้าจอ วิดเจ็ต, ปัดนิว้ของคณุไปทางซ้ายหรือขวาเพ่ือมองหาวิดเจ็ต ASUS แบตเตอร่ี แทปค้างวิดเจ็ต 
จากนัน้ลากไปยงัหน้าจอโฮม

หมายเหตุ:  นอกจากนีค้ณุยงัสามารถดสูถานะแบตเตอร่ีของ แทบ็เลต็ ASUS ของคณุในการตัง้คา่ดว่นของ  

ASUS และบริเวณการแจ้งเตือนได้ด้วย ส�าหรับรายละเอียดเพ่ิมเตมิ ให้ดสูว่น การตัง้ค่าด่วนของ ASUS  
และ แผงการแจ้งเตอืน

คูมื่ออิเลก็ทรอนิกส์ แทบ็เลต็ ASUS92
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ภาคผนวก



คูมื่ออิเลก็ทรอนิกส์ แทบ็เลต็ ASUS94

การประกาศความสอดคล้องกับ EC 
ผลติภณัฑ์นีส้อดคล้องกบัระเบียบข้อบงัคบัของข้อก�าหนด R&TTE 1999/5/EC คณุสามารถดาวน์โหลด 
ประกาศความสอดคล้องได้จาก http://support.asus.com

การป้องกันการสูญเสียการได้ยนิ
เพ่ือป้องกนัความเสียหายของระบบรับฟังท่ีอาจเป็นไปได้ อยา่ฟังด้วยระดบัเสียงท่ีสงูเป็นระยะเวลานาน

 
การฟังด้วยระดบัเสียงที่สูงเป็นเวลานาน 

ตดิต่อกัน จะท�าให้เกดิความเสียหายต่อ 

หขูองผู้ใช้

ส�าหรับประเทศฝร่ังเศส ชดุสวมศีรษะ/หฟัูงส�าหรับอปุกรณ์นี ้มีความสอดคล้องกบัข้อก�าหนดของระบบ 
ความดนัเสียงท่ีประกาศใช้ในมาตรฐาน EN 50332-1:2000 และ/หรือ EN50332-2:2003 ท่ีจ�าเป็นตาม 
บทบญัญตัิของฝร่ังเศส L.5232-1
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เคร่ืองหมาย CE

เคร่ืองหมาย CE ส�าหรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทธู

อปุกรณ์นีส้อดคล้องกบัความต้องการของข้อก�าหนด 1999/5/EC ของรัฐสภาและคณะกรรมการแหง่  
สหภาพยโุรป ตัง้แตว่นัท่ี 9 มีนาคม 1999 ท่ีควบคมุอปุกรณ์วิทยแุละการสื่อสารโทรคมนาคม และการ 
รับรู้ถงึความสอดคล้องร่วมกนั

คา่ SAR ของ CE สงูสดุส�าหรับอปุกรณ์คือ 1.49 วตัต์/กก.

อปุกรณ์นีส้ามารถท�างานใน:

ผู้ใช้ต้องไมส่ามารถเข้าถงึตวัควบคมุ DFS ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการตรวจจบัเรดาร์ได้

AT BE BG CH CY CZ DE DK
EE ES FI FR GB GR HU IE
IT IS LI LT LU LV MT NL

NO PL PT RO SE SI SK TR

ข้อมูลการสัมผัสถูก RF (SAR) - CE

อปุกรณ์นีมี้คณุสมบตัติรงตามข้อก�าหนด EU (1999/519/EC) เก่ียวกบัข้อจ�ากดัในการสมัผสัถกูสนาม 
แมเ่หลก็ไฟฟ้าของผู้คนในท่ีสาธารณะทัว่ไป ตามวิธีของการป้องกนัสขุภาพ

ข้อจ�ากดัตา่งๆ เป็นสว่นของค�าแนะน�าท่ีครอบคลมุส�าหรับการป้องกนัในท่ีสาธารณะทัว่ไป ค�าแนะน�าเหลา่ 
นีไ้ด้รับการพฒันาขึน้และตรวจสอบโดยองค์กรวิทยาศาสตร์อิสระ ผา่นการประเมินของการศกึษาทาง 
วิทยาศาสตร์ตามปกตแิละทัว่ถงึ หนว่ยของการวดัขีดจ�ากดัท่ีแนะน�าของสภายโุรปส�าหรับอปุกรณ์มือถือ 
ตา่งๆ คือ “อตัราดดูซมึเฉพาะ” (SAR) และขีดจ�ากดั SAR คือ 2.0 วตัต์/กก. เฉลี่ยตอ่น�า้หนกัเนือ้เย่ือร่างกาย  
10 กรัม อปุกรณ์มีคณุสมบตัติรงตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการระหวา่งประเทศ เก่ียวกบัการป้องกนั 
การแผรั่งสีแบบนนัไอโอไนซิง่ (ICNIRP)

ส�าหรับการท�างานท่ีอยูใ่กล้กบัร่างกาย อปุกรณ์นีไ้ด้รับการทดสอบและมีคณุสมบตัสิอดคล้องกบัค�าแนะน�า 
ในการสมัผสัถกูของ ICNRP และมาตรฐานของสหภาพยโุรป EN 50566 และ EN 62209-2  SAR ถกูวดั 
เม่ืออปุกรณ์สมัผสักบัร่างกายโดยตรงในขณะท่ีก�าลงัสง่สญัญาณท่ีระดบัความแรงเอาต์พตุสงูสดุ ในทกุ 
ยา่นความถ่ีของอปุกรณ์มือถือ
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ข้อก�าหนดด้านความปลอดภยัทางไฟฟ้า

ผลติภณัฑ์ท่ีใช้กระแสไฟฟ้าสงูถงึ 6A และมีน�า้หนกัมากกวา่ 3 กก. ต้องใช้สายไฟท่ีได้รับการรับรองท่ี  
มากกวา่ หรือเทา่กบั: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm2

บริการรีไซเคลิ/การน�ากลับของ ASUS

โปรแกรมการรีไซเคลิและน�ากลบัของ ASUS มาจากความมุง่มัน่ของเราในการสร้างมาตรฐานสงูสดุ 
ส�าหรับการปกป้องสิง่แวดล้อมของเรา เราเช่ือวา่การให้ทางแก้ปัญหาส�าหรับคณุ จะท�าให้สามารถรีไซเคิล 
ผลติภณัฑ์ แบตเตอร่ี และชิน้สว่นอ่ืนๆ รวมทัง้วสัดบุรรจหีุบหอ่ของเราอยา่งมีความรับผิดชอบ โปรดไปท่ี  
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm ส�าหรับข้อมลูในการรีไซเคลิอยา่งละเอียดในภมิูภาคตา่งๆ

ประกาศเก่ียวกับการเคลือบ

ส�าคัญ! เพ่ือให้เป็นฉนวนไฟฟ้า และรักษาความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้า มีการใช้สารเคลือบเพ่ือป้องกนั 

ตวัเคร่ืองของ ASUS แทบ็เลต็ ยกเว้นท่ี ด้านข้างซึง่มีพอร์ต IO อยู่

ประกาศ ASUS สีเขียว

ASUS ทุม่เทในการสร้างผลติภณัฑ์/บรรจภุณัฑ์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมเพ่ือปกป้องสขุภาพของผู้บริโภค  
ในขณะเดียวกนัก็ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมให้เหลือน้อยท่ีสดุ หน้ากระดาษในคูมื่อ สอดคล้องกบั 
แนวทางการลดการปลอ่ยของเสียสูส่ภาพแวดล้อม

ส�าหรับคูมื่อผู้ใช้อยา่งละเอียด และข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ให้ดคููมื่อผู้ใช้ท่ีให้อยูใ่นแทบ็เลต็ ASUS หรือเย่ียมชม 
ไซต์สนบัสนนุของ ASUS ท่ี http://support.asus.com/
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การทิง้อย่างเหมาะสม

ผู้ผลติ: ASUSTeK Computer Inc.
ที่อยู่ : 4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ตวัแทนที่ได้รับการแต่งตัง้ในยุโรป: ASUS Computer GmbH
ที่อยู่ : HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

มีความเส่ียงจากการระเบดิถ้าใส่แบตเตอร่ีชนิดที่ไม่ถูกต้อง ทิง้แบตเตอร่ีที่ใช้แล้ว 

ตามขัน้ตอนที่ระบุไว้

ห้ามทิง้แบตเตอร่ีลงในถงัขยะของชมุชน สญัลกัษณ์ถงัขยะมีล้อถกูขีดฆา่มีความหมายวา่ 

ห้ามทิง้แบตเตอร่ีลงในถงัขยะ ของชมุชน

อยา่ทิง้เคร่ืองแทบ็เลต็ ASUS ปะปนกบัของเสียในชมุชน เคร่ืองได้รับการออกแบบเพ่ือให้ 

น�าชิน้สว่นตา่งๆ มาใช้ซ�า้ และรีไซเคลิได้อยา่งเหมาะสม สญัลกัษณ์ถงัขยะตดิล้อท่ีมี 

เคร่ืองหมายกากบาท เป็นการระบวุา่ไมค่วรทิง้ผลติภณัฑ์ (อปุกรณ์ไฟฟ้า, อิเลก็ทรอนิกส์  

และแบตเตอร่ีเหรียญท่ีมีสว่นประกอบของปรอท) ปะปนไปกบัของเสียทัว่ไปจากภายใน 

บ้าน ตรวจสอบกฎระเบียบในท้องถ่ินเก่ียวกบัวิธีก�าจดัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทิง้

อยา่ทิง้ แทบ็เลต็ ASUS ลงในกองไฟ อยา่ลดัวงจรหน้าสมัผสัตา่งๆ อยา่ถอดชิน้สว่น  

แทบ็เลต็ ASUS

ช่ือรุ่น: K00Z (ME175CG)
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     EC Declaration of Conformity 

 
We, the undersigned, 

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. 

Address, City: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN 

Country: TAIWAN 

 Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH 

Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN 
Country: GERMANY 

declare the following apparatus: 

Product name : ASUS Tablet 

Model name : K00Z 

conform with the essential requirements of the following directives: 

2004/108/EC-EMC Directive 

 EN 55022:2010+AC:2011 
 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 
 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 

 EN 55024:2010 
 EN 61000-3-3:2008 
 EN 55020:2007+A11:2011 

1999/5/EC-R &TTE Directive 

 EN 300 328 V1.7.1(2006-10) 
 EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) 
 EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) 
 EN 301 511 V9.0.2(2003-03) 
 EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) 
 EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) 
 EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05) 
 EN 301 893 V1.6.1(2011-11) 
 EN 62209-1(2006-07) 
 EN 62209-2(2010-06) 
 EN 62479:2010 
 EN 50566:2013 

 EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) 
 EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08) 
 EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) 
 EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) 
 EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10) 
 EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07) 
 EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07) 
 EN 50332-1(2000-03) 
 EN 50332-2(2003-12) 
 EN 50360 (2001-07) 
 EN 50360/A1 (2012-03) 

 

2006/95/EC-LVD Directive 

 EN 60950-1 / A12:2011  EN 60065:2002 / A12:2011 

2009/125/EC-ErP Directive 

 Regulation (EC) No. 1275/2008 

 Regulation (EC) No. 642/2009 

 Regulation (EC) No. 278/2009 

 Regulation (EC) No. 617/2013 

2011/65/EU-RoHS Directive                                                                                  Ver. 130816 

CE marking   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaration Date: 6/1/2014 

Year to begin affixing CE marking:2014 

Position :  CEO   
Name :   Jerry  Shen 

 

Signature : __________ 

(EC conformity marking) 
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support.asus.compo
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