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ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ห้ามทำาซ้ำา ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้ หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาอื่น  
ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสำารองเท่านั้น  
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) 

ASUS ให้คู่มือฉบับนี้ “ในลักษณะที่เป็น” โดยไม่มีการร ับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดอยู่เพียงการรับประกัน หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์  
หรือความเข้ากันได้สำาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ ASUS, คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, พนักงาน 
หรือตัวแทนของบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางอ้อม,ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ 
หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำาไร, ความเสียหายทางธุรกิจ,  
ความเสียหายของการใช้ข้อมูล, การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือลักษณะอื่นๆ) แม้ว่า ASUS  
จะได้รับการบอกกล่าวว่าอาจมีความเสียหายเหล่านั้นเกิดขึ้นจากข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์น

การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ขยายออกไปถ้า: (1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม, ดัดแปลง  
หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม, การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 
ASUS; หรือ (2) หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถูกขีดฆ่า หรือหายไป  
ข้อมูลจำาเพาะและข้อมูลที่บรรจุในคู่มือฉบับนี้ มีไว้สำาหรับเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น 

และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
และไม่ควรถือเป็นพันธะสัญญาจาก ASUS ASUS ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือความไม่เที่ยงตรงใดๆ  
ที่อาจปรากฏในคู่มือฉบับนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ และซอฟต์แวร์ที่อธิบายอยู่ภายใน

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ฉ 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธ

ข้อจำากัดของความรับผิดชอบ
อาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากส่วนของ ASUS  
หรือความรับผิดชอบอื่น คุณมีสิทธิ์ที่จะกู้คืนความเสียหายจาก ASUS  
ในสถานการณ์ดังกล่าว โดยไม่คำานึงถึงหลักการที่คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายจาก ASUS,  
ASUS จะรับผิดชอบเป็นจำานวนเงินของความเสียหายสำาหรับการบาดเจ็บของร่างกาย (รวมทั้งการเสียชีวิต)  
และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจริง และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถจับต้องได้;  
หรือความเสียหายที่แท้จริงอื่น และความเสียหายทางตรงที่เป็นผลจากความละเลย  
หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้ถ้อยแถลงของการรับประกันนี้  
ไม่มากไปกว่าราคาที่แสดงไว้ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง

ASUS จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหาย เนื่องจากการสูญหาย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ  
ตามที่ระบุภายใต้ถ้อยแถลงการรับประกันนี้

ข้อจำากัดนี้ยังใช้กับผู้จำาหน่ายและร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย นี่เป็นความรับผิดชอบสูงสุดที่ ASUS,  
ผู้จำาหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะรับผิดชอบ

ASUS จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้: (1) บริษัทอื่นเรียกร้องความเสียหายจากคุณ;  
(2) การสูญหาย หรือความเสียหายของรายการบันทึกหรือข้อมูลของคุณ; หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ,  
อุบัติเหตุ หรือความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำาไร  
หรือการที่ไม่สามารถประหยัดได้) แม้ว่า ASUS,  
ผู้จำาหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น

การบริการและสนับสนุน
เยี่ยมชมเว็บไซต์หลายภาษาของเราที่ http://support.asus.com
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เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้
คู่มือนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของแท็บเล็ต ASUS 

ของคุณ โดยจัดหมวดหมู่เป็นบทต่างๆ ดังนี้:

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์
บทนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ของแท็บเล็ต ASUS 

ของคุณ

บทที่ 2: การใช้แท็บเล็ต ASUSของคุณ
บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ส่วนต่างๆ ของแท็บเล็ต ASUSของคุณ

บทที่ 3: การทำางานกับ Android™ 
บทนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ Android™ ในแท็บเล็ต ASUS 

ของคุณ

บทที่ 4: แอพพ์ที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้า 
บทนี้อธิบายเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าที่มาพร้อมกับ  

แท็บเล็ต ASUSของคุณ

ภาคผนวก
ส่วนนี้ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการแจ้งเตือนในเครื่องแท็บเล็ต 

ASUSของคุณ
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ข้อกำาหนดที่ใช้ในคู่มือนี้

เพื่อเน้นข้อมูลสำาคัญในคู่มือนี้ ข้อความจะถูกนำาเสนอดังนี้:

สำาคัญ! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำาคัญที่คุณต้องทำาตาม เพื่อทำางานให้สมบูรณ์ 

หมายเหตุ: ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ทำางานสมบูรณ์

คำาเตือน! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำาคัญที่คุณต้องปฏิบัติตาม  

เพื่อให้คุณปลอดภัยในขณะที่ทำางานบางอย่าง  

และป้องกันความเสียหายต่อข้อมูลและชิ้นส่วนต่างๆ ของแท็บเล็ต ASUSของคุณ

การใช้ตัวพิมพ์

ตัวหนา =  เป็นการระบุถึงเมนู หรือรายการที่สามารถถูกเลือกได้

ตัวเอียง =  นี่ระบุถึงส่วนที่คุณสามารถอ้างถึงในคู่มือฉบับนี้์
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ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
การชาร์จอุปกรณ์ของคุณ
ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแท็บเล็ต ASUS  

ของคุณให้เต็มก่อนที่จะใช้ในโหมดแบตเตอรี่เป็นระยะเวลานาน  

จำาไว้ว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์จะชาร์จแท็บเล็ต ASUS  

ตราบเท่าที่เสียบอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ AC โปรดทราบว่าในขณะที ่

ใช้แท็บเล็ต ASUS ไปด้วย จะใช้เวลาการชาร์จนานกว่ามาก

สำาคัญ! อย่าปล่อยให้ แท็บเล็ต ASUS เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ หลังจากที่ชาร์จเต็มแล้ว แท็บเล็ต ASUS  

ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เสียบทิ้งไว้กับแหล่งจ่ายไฟเป็นระยะเวลานานๆ

การใช้แท็บเล็ต ASUSของคุณ
คุณควรใช้แท็บเล็ต ASUS นี้เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง  

0°C (32°F) ถึง 35°C (95°F) การให้สัมผัสถูกอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำามากๆ เป็นระยะเวลานาน  

อาจทำาให้แบตเตอรี่หมดเร็ว หรืออายุแบตเตอรี่สั้นลงได้  

เพื่อให้มั่นใจถึงสมรรถนะที่ดีที่สุดของแบตเตอรี่  

ให้แน่ใจว่าเก็บแบตเตอรี่ภายในอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่แนะนำา

ข้อควรระวังเกี่ยวกับเครื่องบิน
ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ  

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้  

และข้อจำากัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้ แท็บเล็ต ASUSของคุณในเที่ยวบิน

สำาคัญ! คุณสามารถส่ง แท็บเล็ต ASUSของคุณผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ (ที่ใช้ตรวจสิ่งของที่วางบนสายพาน)  

แต่อย่าให้เครื่องสัมผัสถูกตัวตรวจจับแม่เหล็ก และอุปกรณ์ที่ใช้มือถือ
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สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจ

หมายเหตุ:

• ถ้ามีรายการใดๆ เสียหายหรือหายไป ให้ติดต่อร้านค้าปลีกที่คุณซื้อมา

•  อะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่ให้มาพร้อมเครื่อง แตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค

อะแดปเตอร์เพาเวอร

แท็บเล็ต ASUS เข็มเปิดถาดไมโคร  
SIM การ์ด

ASUS Tablet

สายเคเบิลไมโคร USB เอกสารทางเทคนิค  
และใบรับประกัน
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บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร
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ทำาความรู้จักแท็บเล็ต ASUSของคุณ

มุมมองด้านหน้า

แผงหน้าจอสัมผัส

แผงหน้าจอสัมผัส อนุญาตให้คุณใช้งาน แท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยใช้สไตลัส 
หรือท่าทางในการสัมผัส

ลำาโพง

ลำาโพงอนุญาตให้คุณได้ยินเสียงจากแท็บเล็ต ASUS  
โดยตรงS ของคุณได นั้นควบคุมจากซอฟต์แวร
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กล้องหน้า

กล้องหน้าในตัวช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ปิดทำางานฟังก์ชั่นสัมผัส และปิดแบคไลท์เมื่อคุณใช้แท็บเล็ต ASUS 

เพื่อ ทำาการโทรออกหรือรับสาย

เซนเซอร์แสงแวดล้อม

เซนเซอร์แสงแวดล้อม  
ตรวจจับปริมาณของแสงแวดล้อมในสภาพแวดล้อมของคุณ  
โดยทำาให้ระบบปรับความสว่างของจอแสดงผลตามสภาพของแสงแวดล้อมโดยอัตโนมัต
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มุมมองด้านหลัง

สล็อตไมโคร SD การ์ด

แท็บเล็ต ASUS มาพร้อมกับสล็อตเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำาเพิ่มเติม 
ที่สนับสนุนรูปแบบไมโคร SD, ไมโคร SDHC, และไมโคร SDXC การ์ด

ปุ่มระดบัเสียง

ปุ่ มระดบัเสียงชว่ยให้คณุเพ่ิมหรือลดระดบัเสียงแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ

นอกจากนี ้คณุยงัสามารถทำาสิง่ตา่งๆ ตอ่ไปนีโ้ดยใช้ปุ่ มปรับระดบัเสียง:

• กดปุ่ มลดระดบัเสียงค้างไว้ เพ่ือเปิดใช้งานโหมดสัน่

• เม่ืออยูใ่นโหมดสัน่ กดปุ่ มลดระดบัเสียงอีกครัง้เพ่ือเปลี่ยนไปยงัโหมดเงียบ

• กดปุ่ มเพ่ิมระดบัเสียงค้างไว้ เพ่ือแสดงและปรับเสียงดนตรี  
การแจ้งเตือนเก่ียวกบัข้อความ และระดบัเสียงนาฬิกาปลกุ
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ปุ่มเพาเวอร์

กดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลาประมาณสอง (2) วินาที เพื่อเปิด แท็บเล็ต ASUS ของคุณ 
หรือปลุกเครื่องขึ้นจากโหมดสแตนด์บาย

ในการปิด แท็บเล็ต ASUS ของคุณ ให้กดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลาประมาณสอง (2) วินาที  
และเมื่อเครื่องถาม ให้แทป ปิดเครื่อง จากนั้นแทป ตกลง

ในการล็อค แท็บเล็ต ASUS ของคุณ หรือสั่งให้เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย  
ให้กดแล้วปล่อยปุ่มเพาเวอร์อย่างเร็ว

ในกรณีที่แท็บเล็ต ASUS ของคุณไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาประมาณสี่ (4)  
วินาทีเพื่อบังคับให้แท็บเล็ตของคุณปิดเครื่อง

สำาคัญ!

• เมื่อ แท็บเล็ต ASUS ของคุณไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาสิบห้า (15) วินาที  

เครื่องจะเข้าสูโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัต

• การบังคับให้ระบบเริ่มต้นใหม่อาจเป็นผลให้ข้อมูลสูญหาย  

เราขอแนะนำาให้คุณสำารองข้อมูลของคุณเป็นประจำา

กล้องหลัง

กล้องหลังในตัว ช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงโดยใช้แท็บเล็ต 
ASUS ของคุณ

ลำาโพง / พอร์ตแจ็คชุดหูฟัง

พอร์ตนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อ แท็บเล็ต ASUS ของคุณกับลำาโพงที่มีแอมปลิฟายขับ หรือชุดหูฟัง

สำาคัญ! พอร์ตนี้ไม่สนับสนุนไมโครโฟนภายนอก
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สล็อตไมโคร SIM การ์ด

แท็บเล็ต ASUS มาพร้อมกับสล็อตไมโคร SIM (โมดูลระบุตัวตนผู้ใช้บริการ)  
การ์ดในตัว ซึ่งสนับสนุนแถบความถี่ของเครือข่าย GSM, WCDMA และ LTEี้

หมายเหตุ: ดูส่วน การติดตั้งไมโคร SIM การ์ด สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

พอร์ตไมโคร USB 2.0

ใช้ไมโคร USB (บัสอนุกรมสากล) 2.0 เพื่อชาร์จแบตเตอรี่แพค หรือจ่ายพลังงานให้กับ แท็บเล็ต 
ASUS ของคุณ นอกจากนี้ พอร์ตนี้ยังอนุญาตให้คุณถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยัง 
แท็บเล็ต ASUS และในทางกลับกันด้วย

หมายเหตุ: เมื่อคุณเชื่อมต่อ แท็บเล็ต ASUS ของคุณเข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต ASUS  

จะถูกชาร์จเฉพาะเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสลีป (ปิดหน้าจอ) หรือปิดเครื่องเท่านั้น

ไมโครโฟน

ไมโครโฟนในตัว สามารถใช้ในการประชุมทางวิดีโอ  
การบรรยายด้วยเสียง หรือการอัดเสียงแบบ ง่ายๆ ได
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บทที่ 2: การใช้แท็บเล็ต ASUSของคุณ
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การตั้งค่าแท็บเล็ต ASUSของคุณ

การติดตั้งไมโคร SIM การ์ด
ก่อนที่คุณจะสามารถโทรออก ส่งข้อความ  

หรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายบรอดแบนด์มือถือโดยใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณได้ 

คุณจำาเป็นต้องติดตั้งไมโคร SIM (Subscriber Identity Module - โมดูลหมายเลขสมาชิก) 

การ์ดก่อน

หมายเหต:ุ ใช้เฉพาะซิมการ์ดแบบไมโครซิมในแท็บเล็ต ASUS  

ของคุณ ซิมการ์ดที่ตัดแต่งอาจมีขนาดที่ไม่เหมาะสมหรือแท็บเล็ตของคุณอาจไม่สามารถตรวจพบ

ในการติดตั้งไมโคร SIM การ์ด:

1. เสียบปลายเข็มเปิดถาดไมโคร SIM การ์ดที่ให้มาลงในรูนำาถาดออก  

เพื่อนำาถาดไมโคร SIM การ์ดออกมา

2. ดึงถาดไมโคร SIM การ์ดออก แล้วใส่ไมโคร SIM การ์ดลง 

บนถาดโดยให้คอนเทคโลหะหันหน้าขึ้นดังแสดงในภาพ

คอนเทคโลหะ
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3. จัดและใส่ถาดไมโคร SIM การ์ดกลับลงในสล็อต
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ชาร์จ แท็บเล็ต ASUSของคุณเป็นเวลาแปด (8)  

ชั่วโมงก่อนที่จะใช้เครื่องในโหมดแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก

เชื่อมต่อสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับอะแดปเตอร์เพาเวอร์

เสียบขั้วต่อไมโคร USB เข้ากับ แท็บเล็ต ASUSของคุณ

เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายกราวนด์

ในการชาร์จ แท็บเล็ต ASUSของคุณ:

การชาร์จแท็บเล็ต ASUSของคุณ
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สำาคัญ!

• ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์และสายเคเบิลไมโคร USB ที่มาพร้อม แท็บเล็ต ASUS เพื่อชาร์จ 

การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ชนิดอื่นอาจทำาให้ แท็บเล็ต ASUS ของคุณเสียหายได้

• โปรดลอกฟิล์มป้องกันออกจากอะแดปเตอร์เพาเวอร์ และสายเคเบิล ไมโครUSB ก่อนที่จะชาร์จ แท็บเล็ต ASUS 

เพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือการบาดเจ็บ 

• ให้แน่ใจว่าคุณเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ถูกต้อง  

โดยมีระดับแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ถูกต้อง แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของอะแดปเตอร์นี้คือ DC5.2V, 1.35A

• ในขณะที่ใช้ แท็บเล็ต ASUS ของคุณในโหมดอะแดปเตอร์เพาเวอร์  

เต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายกราวนด์ต้องอยู่ใกล้กับเครื่อง และสามารถเข้าถึงได้ง่าย

• อย่าวางวัตถุใดๆ บนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

หมายเหตุ:

• คุณสามารถชาร์จ แท็บเล็ต ASUS ผ่านพอร์ต USB  

บนคอมพิวเตอร์ได้เฉพาะเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสลีป (หน้าจอปิด) หรือปิดเครื่องเท่านั้น

• การชาร์จผ่านพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์จนพลังงานเต็มอาจใช้เวลานานกว่า

• ถ้คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ให้พลังงานเพียงพอสำาหรับการชาร์จ แท็บเล็ต ASUS, ให้ชาร์จ แท็บเล็ต ASUS 

ผ่านเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายกราวนด์แทน
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การเปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

กดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลาประมาณสอง (2) วินาทีเพื่อเปิดเครื่อง แท็บเล็ต ASUS ของคุณ
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เจสเจอร์สำาหรับ แท็บเล็ต ASUS
เจสเจอร์อนุญาตให้คุณเปิดโปรแกรม เข้าถึงการตั้งค่าต่าง ๆ และบังคับทิศทางในแท็บเล็ต ASUS 

ของคุณ โปรดดูขั้นตอนต่อไปนี้ เมื่อใช้เจสเจอร์มือบนแผงทัชสกรีนของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

•  ในการย้ายแอป แทปท่ีแอปค้างไว้ จากนัน้ ลากไปยงัตำาแหนง่ใหม่

•  ในการลบแอปจากหน้าจอหลกั แทปท่ีแอปค้างไว้ จากนัน้ลากแอปขึน้ไปยงัด้านบนสดุของ 

หน้าจอ

• ในการจบัภาพหน้าจอ แทป  ค้างไว้ 

หมายเหตุ:  ในการเปิดทำางานการตัง้คา่นี ้ไปท่ี  > การตัง้ค่าที่กำาหนดเองของ ASUS จากนัน้ 

ทำาเคร่ืองหมายท่ี Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (จับภาพหน้าจอโดยการ 

กดค้างปุ่มแอปเร็วๆ นี)้

ลาก/แทปค้าง/กดยาว
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แทป/แตะ

•  แทปที่แอพพ์เพื่อเรียกใช้งานแอพพ์

•  ในแอพพ์ ตัวจัดการไฟล์, แทปเพื่อเลือก และเปิดไฟล์
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ซูมออก

หุบนิ้วทั้งสองเข้าหากันบนหน้าจอสัมผัส เพื่อซูมออกภาพในแกลเลอรี่  
แผนที่ หรือสถานที่
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ซูมเข้า

แยกนิ้วทั้งสองออกจากกันบนหน้าจอสัมผัส  
เพื่อซูมเข้าภาพในแกลเลอรี่ แผนที่ หรือสถานที่
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ปัด

ปัดนิ้วของคุณไปทางขวาหรือไปทางซ้ายบนหน้าจอสัมผัส  
เพื่อสลับระหว่างหน้าจอต่างๆ หรือเพื่อพลิกหน้าของอีบุ๊ค หรือแกลเลอรี่ภาพ
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บทที่ 3: การทำางานกับ Android™
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การเริ่มต้นในครั้งแรก

เมื่อคุณใช้แท็บเล็ต ASUS ในครั้งแรก จะมีหน้าจอต่างๆ ปรากฏขึ้นมาเป็นชุด  

เพื่อแนะนำาคุณในการกำาหนดค่าการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ สำาหรับระบบปฏิบัติการ Android™ 

ของคุณ

ในการเริ่มต้น แท็บเล็ต ASUS ในครั้งแรก:
1. เปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

2. เลือกภาษา, จากนั้นแทป . 

3. เลือกวิธีการป้อน หรือรูปแบบแป้นพิมพ์, จากนั้นแทป .

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

จากนัน้แทป 

5. จากรายการของเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้ได้, แทปชื่อเครือข่าย จากนั้นแทป  

ในการข้ามการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย, แทป 

หมายเหตุ:  เครือข่าย Wi-Fi บางแห่ง อาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน

6. เลือกชนิดของการซิงโครไนซ์ข้อมูล จากนั้นแทป .

7. ปฏิบัติตามคำาแนะนำาบนหน้าจอเพ่ือตั้งค่ารายการต่อไปนี้:

 •  แอคเคาท์ Google

 •  การตั้งค่าและบริการ Google

8. ตั้งวันที่และเวลาท้องถิ่น, จากนั้นแทป .

9. อ่านเงื่อนไขของ Inspire ASUS อย่างละเอียด ทำาเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมาย I 

understand (ฉันเข้าใจ) จากนั้นแตะ 

10. แตะ  หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก

11. บนหน้าจอโฮม, แทป ตกลง เพื่อเริ่มการเข้าไปยังส่วนต่างๆ ของ แท็บเล็ต ASUS
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หน้าจอล็อคของ Android™

ไอคอนล็อค

Google Now ลอนเชอร์

เวลา วันที่ และแผงพยากรณ์
อากาศ
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การเพิ่มวอลเปเปอร์บนหน้าจอล็อค
ปัดหน้าจอล็อกจากซ้ายไปขวาเพื่อดูวอลเปเปอร์และแผงวิดเจ็ต จากนั้นแตะ   

และเลือกวอลเปเปอร์จากแกลลอรีหรือวอลเปเปอร์ต่างๆ

การปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณ

แทปและลาก  ไปยัง .



K00Y 33

การเพิ่มวิดเจ็ตบนหน้าจอล็อค
ปัดหน้าจอล็อกจากซ้ายไปขวาเพื่อดูวอลเปเปอร์และแผงวิดเจ็ต จากนั้นแตะ   

และเลือกวิดเจ็ต

การเข้าไปยัง Google Now

แทป  บนแถบระบบ แล้วลากไปยังไอคอน Google
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Google Now
Google Now เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของ แท็บเล็ต ASUSของคุณ  

ซึ่งให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสภาพอากาศ, ร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียง,  

กำาหนดการสายการบิน, ตารางนัดหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  

จากประวัติการท่องเว็บของคุณ ปฏิทินที่ซิงค์อยู่ และการเตือนต่างๆ 
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หน้าจอหลัก

เปิดตัวค้นหาข้อความของ 
Google

เปิดตัวค้นหาเสียงของ 
Google

เปิดหน้าจอ  
แอพพ์ทั้งหมด

ทางลัด

แสดงแอพพ์ที่ใช้เร็วๆ น

กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

ทางลัด

กลับไปยังหน้าจอหลัก

ทางลัดไปยูทิลิตี้ Android™

แทปเพื่อเลือกสถานที่ วันที่ 
และการตั้งค่าเวลาปลุก

แทปเพื ่ออ่านอีเมล 
ในแอพพ์อีเมล

แถบระบบ

บริเวณการแจ้งเตือน & การตัง้คา่
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มุมมองหน้าจอ
เซนเซอร์แรงโน้มถ่วงในตัวของแท็บแล็ต ASUS  

ช่วยให้สามารถหมุนหน้าจออัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับวิธีการถือของคุณ   

คุณสามารถสลับระหว่างโหมดแนวนอนหรือแนวตั้งอย่างรวดเร็ว  

โดยการเอียงแท็บเล็ต ASUS ของคุณไปทางซ้ายหรือไปทางขวา 

มุมมองแนวนอน

มุมมองแนวตั้ง
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การปลดล็อคทิศทางหน้าจอ
ตามค่าเริ่มต้น ทิศทางหน้าจอของแท็บเล็ต ASUS ของคุณถูกล็อคในโหมดแนวตั้ง  

คุณสามารถเปิดทำางาน ฟังก์ชั่นการหมุนหน้าจออัตโนมัติ โดยการทำาตามขั้นตอนเหล่านี้:

คุณสามารถปิดทำางานฟังก์ชั่นการหมุนหน้าจออัตโนมัติ  

โดยการทำาตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. แทป  บนหน้าจอโฮม เพื่อเปิดหน้าจอ แอพพ์ทั้งหมด

2. แทป  > Accessibility (การเข้าใช้งาน) จากนัน้แทป  

Auto-rotate screen (หมุนหน้าจ)

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดทำางาน/ปิดทำางานฟังก์ชั่นหมุนหน้าจออัตโนมัติจาก ASUS Quick Settings 

(การตั้งค่าด่วนของ ASUS) ได้ด้วย สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน การตั้งค่า
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การใช้คุณสมบัติการโทรและส่งข้อความ
การโทรออก
ในการโทรออก:

1. แทป  บนหน้าจอโฮม 

2. แทปปุ่มต่างๆ เพื่อป้อนตัวเลขที่คุณต้องการโทร

3. แทป  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)

การนำาเข้ารายชื่อ
ในการนำาเข้ารายชื่อ:

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

2. แทป Import/Export (นำาเข้า/ส่งออก) จากนั้นแทป SIM 

ที่บรรจุรายชื่อที่คุณต้องการนำาเข้าไปยัง 

แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

3. แทป Device (อุปกรณ์) จากนั้นแทปรายชื่อ

4. เมื่อทำาเสร็จ แทป Import (นำาเข้า)
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การส่งข้อความตัวอักษร
แท็บเล็ต ASUS 

ของคุณจัดระเบียบข้อความตัวอักษรของคุณจากผู้ติดต่อไปเป็นเธรดการสนทนาเดียวกัน  

ทำาให้ง่ายในการติดตามการไหลของข้อความ และส่งการตอบสนองที่เหมาะสม

ในการส่งข้อความตัวอักษร:

1. จากหน้าจอโฮม, แทป 

2. บนฟิลด์ To (ถึง) ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ หรือแทป  

เพื่อเลือกผู้รับจากรายการรายชื่อ 

ของคุณ, จากนั้นแทป OK (ตกลง)

3. แทปและพิมพ์ข้อความของคุณบนฟิลด์ Type message (พิมพ์ข้อความ)

4. เม่ือทำาเสร็จ แทป  เพ่ือสง่ข้อความ

แทปเพ่ือพิมพ ์ 
ข้อความของคณุ

รายการตรวจสอบ 
การสะกดอตัโนมตัิ

แทปเพ่ือเพ่ิมหมายเลข 
โทรศพัท์ของผู้ รับ

แทปสำาหรับการตัง้คา่ 
ข้อความเพ่ิมเตมิ

แทปเพ่ือสง่ข้อความ
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การเชื่อมต่อเข้ากับโลก
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายมือถือ

หลังจากติดตั้งซิมการ์ดเสร็จแล้ว คุณก็พร้อมที่จะใช้ ASUS Fonepad ของคุณเพื่อโทรออก/รับ

สาย หรือรับ/ส่งข้อมูล ประเทศหรือภูมิภาคที่แตกต่างกันอาจมีเครือข่ายมือถือที่แตกต่างกัน และ

คุณอาจจะต้องกำาหนดค่า ASUS  Fonepad ของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่ายเหล่านี้

เมื่อต้องการตั้งค่าเครือข่ายมือถือ:

1. ทำาตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อไปที่หน้าจอ การตั้งค่า:

•  แทป  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปพส์เดขัแ จากนั้นแทป การตั้งค่า 

•  ปัดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อไปที่ ASUS Quick Settings (การตั้งค่าด่วน

ของ ASUS) จากนั้นแตะ 

2. จากหน้าจอการตั้งค่า แตะ More... (เพิ่มเติม...) จากนั้นแตะ Mobile networks (เครือ

ข่ายมือถือ)

หมายเหตุ:  ดูที่หัวข้อ Settings (การตั้งค่า)  

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าด่วนของ ASUS 

สิ่งสำาคัญ:  ถ้า ASUS Fonepad ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของ

คุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi
เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi  

อนุญาตให้คุณแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายแบบไร้สายได้ ในการใช้ Wi-Fi,  

เปิดทำางานคุณสมบัติ Wi-Fi ในแท็บเล็ต ASUSของคุณ  

และเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย  

เครือข่ายไร้สายบางอย่างอาจมีการป้องกันไว้ด้วยคีย์ หรือใบรับรองดิจิตอล  

และต้องมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นในการตั้งค่า; ส่วนเครือข่ายแบบอื่นๆ เป็นแบบเปิด  

และคุณสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ: ปิด Wi-Fi เมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ในการเปิดทำางาน Wi-Fi และเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi:

1.  แทป  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปพส์เดขัแ จากนั้นแทป การตั้งค่า  
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การใช้บลูทูธ
การเปิดทำางานหรือปิดทำางานบลูทูธในอุปกรณ์ของคุณ

บลูทูธเป็นมาตรฐานไร้สายที่ใช้สำาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระยะทางใกล้ๆ บลูทูธมีอยู่ใน

ผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์  

อุปกรณ์แท็บเล็ต และหูฟัง 

บลูทูธมีประโยชน์มากสำาหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป ซึ่งอยู่ใน

ระยะทางใกล้ๆ

ครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์บลูทูธ คุณต้องจับคู่อุปกรณ์กับ แท็บเล็ต ASUSของคุณ 

หมายเหตุ:  ปิดบลูทูธเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ในการเปิดทำางานหรือปิดทำางานบลูทูธใน แท็บเล็ต ASUSของคุณ  

คุณสามารถดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

•  แทป  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปส์ทั้งหมด จากนั้นแทป  เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปที่ เปิด

•  เลื่อนลงบริเวณการแจ้งเตือนเพื่อแสดงแผง ASUS Quick Settings (การตั้งค่าด่วนของ 

ASUS) จากนั้นแทป 

2.  เลื่อนสวิตช์ Wi-Fi ไปที่เปิด เมื่อเปิดใช้งานแล้ว แท็บเล็ต ASUS 

ของคุณจะสแกนหาเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้ได้  

3. แทปชื่อเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายที่ต้องการ  

ถ้าเครือข่ายมีระบบรักษาความปลอดภัยหรือมีการป้องกัน  

คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสผ่าน หรือป้อนชื่อและรหัสผ่านอื่นๆ

สำาคัญ! ถ้าแท็บเล็ต ASUSของคุณพบเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่ออยู่ก่อนหน้า  

เครื่องก็จะเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายนั้นโดยอัตโนมัติ
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การจับคู่ แท็บเล็ต ASUSของคุณกับอุปกรณ์บลูทูธ

ก่อนที่คุณสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์บลูทูธ แรกสุดคุณต้องจับคู่ แท็บเล็ต 

ASUSของคุณกับอุปกรณ์นั้น อุปกรณ์จะจับคู่ไปเรื่อยๆ  

จนกระทั่งคุณลบการเชื่อมต่อที่จับคู่ระหว่างอุปกรณ์ทั้งสอง

ในการจบัคูแ่ทบ็เลต็ ASUS ของคณุเข้ากบัอปุกรณ์บลทูธู:

1. แทป  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปส์ทั้งหมด จากนั้นแทป  เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปที่ เปิด

2. แทป บลูทูธ เพื่อแสดงอุปกรณ์บลูทูธที่มีทั้งหมดที่อยู่ภายในระยะการทำางาน 

หมายเหตุ:

• ถ้าอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ไม่ได้อยู่ในรายการ  

ให้แน่ใจว่าคุณสมบัติบลูทูธเปิดอยู่ และตั้งค่าเป็น มองเห็นได้

• ดูเอกสารด้านเทคนิคที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดคุณสมบัติบลูทูธ 

และวิธีการตั้งค่าอุปกรณ์เป็นโหมดที่สามารถทำาให้อุปกรณ์อื่นมองเห็นได้

3. ถ้า แท็บเล็ต ASUSของคุณสแกนเสร็จก่อนที่อุปกรณ์บลูทูธของคุณจะพร้อม แทป ค้นหา

อุปกรณ์

4. ในการรายของอุปกรณ์ที่ใช้ได้ แทปอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการจับคู่ด้วย ปฏิบัติตามขั้น

ตอนบนหน้าจอเพื่อจับคู่ให้สมบูรณ์ ถ้าจำาเป็น  

ให้ดูเอกสารด้านเทคนิคที่มาพร้อมกับอุปกรณ์

การเชื่อมต่อ แท็บเล็ต ASUSของคุณไปยังอุปกรณ์บลูทูธ

หลังจากที่คุณจับคู่ แท็บเล็ต ASUSของคุณเข้ากับอุปกรณ์บลูทูธแล้ว  

คุณสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อีกครั้งอย่างง่ายดายด้วยตัวเอง  

หลังจากที่กลับเข้ามาในระยะการทำางานแล้ว

ในการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์บลูทูธ:

1. แทป  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปส์ทั้งหมด จากนั้นแทป  เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปที่ เปิด

2. ในรายการ อุปกรณ์ที่จับคู่, แทปชื่อของอุปกรณ์ที่จับคู่
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การเลิกการจับคู่และการกำาหนดค่าอุปกรณ์บลูทูธ

ในการเลิกการจับคู่และกำาหนดค่าอุปกรณ์บลูทูธ:

1. แทป  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปส์ทั้งหมด จากนั้นแทป  เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปที่ เปิด

2. แทป บลูทูธ จากนั้นแทป  ข้างๆ  

อุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการเลิกจับคู่หรือกำาหนดค่า

3. จากหน้าจอ อุปกรณ์บลูทูธที่จับคู่, คุณสามารถดำาเนินการต่อไปนี้:

 •  แทป เลิกจับคู่ เพื่อเลิกจับคู่อุปกรณ์

 •  แทป Rename (เปลี่ยนชื่อ) เพื่อเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์บลูทูธ

 •  แทปโปรไฟล์ที่แสดงใดๆ เพื่อเปิดทำางานหรือปิดทำางานโปรไฟล์

4. แทป  บนแถบระบบ เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
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การใช้แอปส์และวิดเจ็ตส์

การสร้างทางลัดของแอพพ์
ทำาให้เข้าถึงแอพพลิเคชั่นโปรดของคุณได้ง่าย  

โดยการสร้างทางลัดแอพพ์บนหน้าจอโฮมของคุณ 

ในการสร้างทางลัดแอพพ์:

1. แทป  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปพส์เดขัแ 

2. จากหน้าจอ แอพพ์ทั้งหมด, แทปไอคอนของแอพพ์  

จากนั้นลากไปยังหน้าจอโฮม

การลบแอปจากหน้าจอโฮม
จัดเตรียมพื้นที่ว่างสำาหรับทางลัดแอพพ์ใหม่  

โดยการลบทางลัดแอพพ์ที่มีอยู่เดิมบนหน้าจอโฮมของคุณ   

ในการลบทางลัดแอพพ์:

1. แทปแอพพ์ค้างไว้ จนกระทั่ง X น้าลลก ปรากฏบนหน้าจอ

2. ลากแอปไปยัง X น้าลลก เพื่อลบแอปออกจากหน้าจอโฮม
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การดูข้อมูลแอพพ์

คุณสามารถดูข้อมูลของแอพพ์อย่างละเอียด  
ในขณะที่คุณสร้างทางลัดสำาหรับแอพพ์ได้ ในขณะกดค้างแอพพ์บนหน้าจอ แอพพ์ทั้งหมด, หน้า
จอจะสลับไปยังหน้าจอโฮม และ App info (ข้อมูลแอพพ์) จะปรากฏขึ้นที่ส่วนบนของหน้าจอ
โฮม ลากแอพพ์ไปยัง App info (ข้อมูลแอพพ์) เพื่อแสดงข้อมูลอย่างละเอียดของแอพพ์
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การสร้างโฟลเดอร์แอพพ์
คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบทางลัดต่างๆ บนหน้าจอโฮมของคุณ

ในการสร้างโฟลเดอร์ App (แอพพ์):

1. บนหน้าจอหลัก ให้แตะและลากแอพพลิเคชั่น  

หรือทางลัดลงบนแอพพลิเคชั่นอื่นๆ จนกว่ารูปสี่เหลี่ยมโปร่งแสงจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: 

• โฟลเดอร์ที่ถูกสร้างขึ้นจะแสดงในสี่เหลี่ยมโปร่งใส

• คุณสามารถเพิ่มแอพพ์ได้หลายรายการในโฟลเดอร์ของคุณ

2. แทปโฟลเดอร์ใหม่ และแทป โฟลเดอร์ที่ไม่ได้ตั้งชื่อ เพื่อเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ 
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การดูแอพพ์ภายใต้หน้าจอ เร็วๆ นี้
หน้าจอ เร็วๆ นี้  

อนุญาตให้คุณดูรายการของทางลัดแอพพ์โดยดูจากแอพพ์ที่เรียกใช้เร็วๆ  

นี้ของคุณ ด้วยการใช้หน้าจอ เร็วๆ นี้ คุณสามารถกลับไปยัง  

หรือสลับระหว่างแอพพ์ต่างๆ ที่คุณเรียกใช้เร็วๆ นี้ได้อย่างง่ายดาย

ในการเข้าถึงหน้าจอ เร็วๆ นี้: 

1. แทป  บนแถบระบบ

2. รายการจะแสดงขึ้น โดยแสดงแอพพ์ที่เรียกใช้เร็วๆ นี้ของคุณทั้งหมด  
แทปแอพพ์ที่คุณต้องการเรียกใช้
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1. แทปแอพพ์เร็วๆ นี้ค้างไว้ เพื่อแสดงเมนู 

2. ในการลบแอพพ์จากรายการ, เลือก ลบจากรายการ ในการดูข้อมูลของแอพพ์, เลือก App info (ข้อ
มูลแอพพ์)

ในการดูเมนูของแอพพ์เร็วๆ นี้:

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถลบแอปพลิเคชันล่าสุดออกจากรายการโดยปัดแอปพลิเคชันนั้นไปทางซ้ายหรือ

ขวา
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ตัวจัดการงาน

วิดเจ็ต ASUS แสดงรายการของยูทิลิตี้และแอพพลิเคชั่นที่กำาลังรันอยู่ในปัจจุบัน  

และเปอร์เซ็นต์การใช้งานบน แท็บเล็ต ASUSของคุณ 

นอกจากนี้ คุณสามารถเปิดและปิดแอพพ์ที่กำาลังรันอยู่ทีละตัว  

หรือปิดแอพพ์และยูทิลิตี้ทั้งหมดพร้อมกัน โดยใช้ฟังก์ชั่น Close All (ปิดทั้งหมด) ได้ด้วย

ในการจัดการตัวจัดการงาน:
1. แทป  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปพส์เดขัแ แทป วิดเจ็ตส์  

เพื่อแสดงเมนูวิดเจ็ตส์

2. แทปค้าง ASUS Task Manager (ตัวจัดการงาน ASUS) เพื่อแสดงกล่อง ASUS Task 

Manager (ตัวจัดการงาน ASUS) บนหน้าจอโฮม
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3. ปัดรายการขึ้นและลงเพื่อดูแอพพ์ที่เปิดใช้งานทั้งหมด

4. แทป  ข้างๆ แอพพ์ที่กำาลังรันเพื่อปิดแอพพ์ แทป ปิดทั้งหมด  
เพื่อปิดแอพพ์ที่กำาลังรันทั้งหมดในครั้งเดียว
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ตัวจัดการไฟล์  

ตัวจัดการไฟล์ อนุญาตให้คุณค้นหาและจัดการข้อมูลของคุณ  

ไม่ว่าจะอยู่บนอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายใน  

หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ได้อย่างง่ายดาย

การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน

ในการเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายใน:

1. แทป เพื่อไปยังหน้าจอ แอปพส์เดขัแ

2. แทป  > ที่เก็บข้อมูลภายใน ที่แผงด้านซ้าย เพื่อดูเนื้อหาของ  

แท็บเล็ต ASUSของคุณ จากนั้นแทปรายการเพื่อเลือก

การเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก
ในการเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก:

1. ปัดแถบการแจ้งเตือนที่ส่วนบนของหน้าจอลง เพื่อแสดงกล่องการแจ้งเตือน

2. แทป  เพื่อแสดงเนื้อหาของไมโคร SD การ์ดของคุณ  

ในการเลิกเมาต์ไมโคร SD การ์ดจาก แท็บเล็ต ASUSของคุณ, แทป 

สำาคัญ! ให้แน่ใจว่าคุณบันทึกข้อมูลที่เก็บในไมโคร SD  

การ์ดของคุณก่อนที่จะเลิกเมาต์ไมโคร SD จาก แท็บเล็ต ASUS
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การกำาหนดค่าเนื้อหาของคุณ

จากตัวจัดการไฟล์, คุณสามารถคัดลอก, ตัด, แชร์  
และลบเนื้อหาของอุปกรณ์ของคุณ และอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่ติดตั้งอยู่ได้

ในขณะที่คุณกำาหนดค่าไฟล์หรือโฟลเดอร์, ทำาเครื่องหมายที่กล่องข้างๆ ไฟล์หรือโฟลเดอร์ และ

แถบการกระทำาจะปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของหน้าจอ

หมายเหตุ:

• การกระทำา  จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณปรับแต่งไฟล์ภายในโฟลเดอร์เท่านั้น

• นอกจากนี้ คุณสามารถทำาเครื่องหมายที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์  

จากนั้นลากและวางยังโฟลเดอร์เป้าหมายที่คุณต้องการได้ด้วย 

แถบการกระทำา
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การตั้งค่า 

หน้าจอ การตั้งค่า อนุญาตให้คุณกำาหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ  

ของ แท็บเล็ต ASUSด้วยแอพพ์ระบบนี้ คุณสามารถกำาหนดค่าการเชื่อมต่อไร้สาย, ฮาร์ดแวร์, 

การตั้งค่าส่วนตัว, แอคเคาท์ และระบบของ แท็บเล็ต ASUSของคุณได้
มีสองวิธีในการเข้าสู่หน้าจอ การตั้งค่า

1. จากหน้าจอ แอพพ์ทั้งหมด, แทป  เพื่อแสดงเมนู

2. ปัดแถบการแจ้งเตือนที่ส่วนบนของหน้าจอลง เพื่อแสดงแผง  

ASUS Quick Settings (การตั้งค่าด่วนของ ASUS) จากนั้นแทป 

ASUS Quick Settings (การตั้งค่าด่วนของ ASUS)

การตั้งค่าด่วนของ ASUS

แสดงวันที่และเวลาท้องถิ่น

การตั้งค่า Wi-Fi

เมนู การตั้งค่า

การตั้งค่าการแสดงผล

การปรับความสว่างแบบแมนนวล

แผงการปรับการตั้งค่าด่วน 

Audio Wizard
การตั้งค่าการแสดงผลไร้สาย

ล้างการแจ้งเตือน

ความสว่างอัตโนมัติ
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แผงการปรับการตั้งค่าด่วนของ ASUS
แทปไอคอนยูทิลิตี้แต่ละรายการ เพื่อเปิดทำางานหรือปิดทำางานฟังก์ชั่น

หน้าจอการแจ้งเตือน
หน้าจอการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นภายใต้แผง Quick Setting (การตั้งค่าด่วน)  

สำาหรับเตือนหรือแสดงอัพเดตต่างๆ เกี่ยวกับแอพพ์ อีเมลเข้า และสถานะยูทิลิตี้

หมายเหตุ:  ปัดการแจ้งเตือนไปทางขวาหรือไปทางซ้าย เพื่อลบรายการทิ้งไป

GPSWi-Fi

Bluetoothการประหยัดอัจฉริยะ

หมุนอัตโนมัตโหมดการอ่าน โหมดเครื่องบินWi-Fi ฮ็อตสป็อตข้อมูลมือถือ

พจนานุกรมทันที ปิดเสียง

หน้าจอการแจ้งเตือน
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การปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUSของคุณ
คุณสามารถปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS 

ของคุณโดยการดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

•  กดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลาประมาณสอง (2) วินาที และเมื่อเครื่องถาม  

ให้แทป ปิดเครื่อง จากนั้นแทป ตกลง

•  ถ้า แท็บเล็ต ASUSของคุณค้าง, ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาประมาณสี่ (4) วินาที 

จนกระทั่ง แท็บเล็ต ASUSของคุณปิดเครื่อง

สำาคัญ!  การบังคับให้ระบบปิดเครื่อง อาจเป็นผลให้ข้อมูลสูญหาย ให้แน่ใจว่าคุณสำารองข้อมูลเป็นประจำา

การสั่งให้แท็บเล็ต ASUSเข้าสู่โหมดสลีป
ในการสั่งให้แท็บเล็ต ASUSของคุณเข้าสู่โหมดสลีป, ให้กดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง
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บทที่ 4: แอพพ์ที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้า
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แอพพ์ที่มีประโยชน์ที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้า
PLAY MUSIC (เล่นเพลง)
แอพพ์ เล่นเพลง เป็นอินเตอร์เฟซในตัวสำาหรับคอลเล็กชั่นเพลงของคุณ  

ซึ่งใช้สำาหรับการเล่นไฟล์เพลงที่บันทึกไว้ในเครื่อง  

หรือเล่นเพลงจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่ติดตั้งอยู่ก็ได้

คุณสามารถสลับและเล่นไฟล์เพลงทั้งหมดแบบสุ่ม  

หรือพลิกเพื่อเลือกอัลบั้มที่ต้องการสำาหรับความบันเทิงในการฟังก็ได้

ในการเล่นเพลง ให้แตะ  บนหน้าจอหลักแล้วแตะ 

การตั้งค่าสำาหรับเล่นเพลง

ค้นหาไฟล์เพลง

แทปเพ่ือดไูฟล์เพลง ตาม 
แนวเพลง ศลิปิน อลับัม้ และเพลง
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รูปแบบการเข้ารหัสเสียงและวิดีโอที่สนับสนุนโดย แท็บเล็ต 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 ลิเนียร์  
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)

แอพพ์ กล้อง ใช้สำาหรับการถ่ายภาพ และบันทึกวิดีโอโดยใช้ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ 
เมื่อต้องการเปิดใช้กล้อง ให้แตะ   บนหน้าจอหลัก

หมายเหตุ: ภาพที่ถ่ายและวิดีโอที่บันทึกสามารถดูได้โดยใช้แอพพลิเคชั่น Gallery (แกลเลอรี่)

การถ่ายภาพ
จากหน้าจอกล้องถ่ายภาพ ให้แตะ  เพื่อถ่ายภาพ

แตะเพื่อจับภาพ

แตะเพื่อแสดงตัวอย่างภาพหรือวิดีโอล่าสุด

แตะเพื่อสลับกล้อง

แตะเพื่อเลือกโหมด

แตะเพื่อเลือกเอฟเฟกต์

แตะเพื่อกำาหนดค่า
การตั้งค่ากล้อง 

เลื่อนเพื่อย่อหรือขยาย 
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การบันทึกวิดีโอ

จากหน้าจอกล้องถ่ายภาพ ให้แตะ  เพื่อเริ่มต้นบันทึกวิดีโอ

ในขณะที่กำาลังบันทึกวิดีโอ  
คุณยังสามารถใช้ตัวเลื่อนการซูมเพื่อซูมวิดีโอเข้าหรือออกได้ด้วย

ตัวเลื่อนการซูม

แตะเพื่อหยุดการบันทึก แตะเพื่อแสดงตัวอย่างภาพหรือวิดีโอล่าสุด
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การกำาหนดค่าการตั้งค่ากล้องและเอฟเฟกต์ต่างๆ
นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นกล้องถ่ายภาพยังช่วยให้คุณสามารถปรับการตั้งค่ากล้อง 

และใช้เอฟเฟกต์ต่างๆ กับภาพและวิดีโอของคุณ 

การกำาหนดค่าการตั้งค่ากล้อง
เมื่อต้องการกำาหนดค่าการตั้งค่ากล้อง: 

จากหน้าจอกล้องถ่ายภาพ ให้แตะ 

แตะไอคอนนี้เพื่อปรับสมดุลสีขาว การตั้งค่า ISO ค่าเปิดรับแสง ความละเอียดของกล้อง 

โหมดการถ่ายภาพ และการตั้งค่าโฟกัสเพื่อถ่ายภาพความละเอียดสูง 

แตะไอคอนนี้เพื่อปรับสมดุลสีขาว ค่าเปิดรับแสง คุณภาพวิดีโอ  

และการตั้งค่าโฟกัสเพื่อบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง

แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดทำางานคำาแนะนำาบนหน้าจอ  

เพิ่มข้อมูลตำาแหน่งที่ตั้งบนภาพและวิดีโอของคุณ กำาหนดค่าการตั้งค่ากล้องอื่นๆ  

และเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นของกล้องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ด้านล่างคือการตั้งค่ากล้องแท็บแล็ต ASUS 

ของคุณที่คุณสามารถใช้เพื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอแบบความละเอียดสูง:

สิ่งสำาคัญ!  ต้องตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

หมายเหตุ:  คุณสามารถปรับเปลี่ยนเฉพาะฟังก์ชั่นสมดุลสีขาวเมื่อใช้กล้องด้านหลัง

แตะเพื่อปรับการตั้งค่ากล้อง

แตะเพื่อปรับการตั้ง
ค่าวิดีโอ

แตะเพื่อปรับการตั้ง
ค่าอื่นๆ
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การใช้เอฟเฟ็กต์กล้อง
ในการใช้เอฟเฟ็กต์กล้อง: 

จากหน้าจอกล้อง, แทป  จากนั้นแทปเพื่อเลือกจากเอฟเฟ็กต์การถ่ายภาพของกล้องประเภทต่าง ๆ  
ที่มีมากมาย

สิ่งสำาคัญ!  เลือกเอฟเฟกต์ก่อนท่ีจะถ่ายภาพหรือบนัทกึวิดีโอ

แตะเพ่ือเลือกเอฟเฟกต์
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แกลเลอรี่
ดูภาพและเล่นวิดีโอบน แท็บเล็ต ASUSของคุณโดยใช้แอพพ์ แกลเลอรี่  

นอกจากนี้ แอพพ์นี้ยังอนุญาตให้คุณแก้ไข แชร์  

หรือลบไฟล์ภาพและวิดีโอที่เก็บใน แท็บเล็ต ASUSของคุณได้ด้วย จาก แกลเลอรี่,  

คุณสามารถแสดงภาพเป็นสไลด์โชว์ หรือแทปเพื่อดูไฟล์ภาพหรือวิดีโอที่เลือก 

เมื่อต้องการเปิดใช้แกลเลอรี่ ให้แตะ  บนหน้าจอหลัก

หน้าจอหลัก แกลเลอรี่

การตั้งค่าแกลเลอรี่

แตะเพื่อเปิดใช้แอพพลิเคชั่นกล้องแบบรวดเร็ว 

เลื่อนจากซ้ายไปขวาหรือในทางกลับ
กันเพื่อดูภาพและวิดีโอล่าสุด

ปัดลูกศรไปทางขวาเพ่ือเปิดภาพถ่ายและวิดีโอ
จากอัลบั้ม เวลา สถานที่เก็บและบุคคล

ปัดลูกศรไปทางขวาเพื่อเปิดภาพถ่ายและวิดีโอ
จากที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 
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การแชร์ และการลบอัลบั้ม
ในการแชร์อัลบั้ม, แทปค้างที่อัลบั้ม จนกระทั่งแถบเครื่องมือปรากฏที่ส่วนบนของหน้าจอ  

คุณสามารถอัพโหลดหรือแชร์อัลบั้มที่เลือกออนไลน์ หรือลบอัลบั้มจาก แท็บเล็ต 

ASUSของคุณได้

แถบเครื่องมือ

แทปไอคอนนี้ เพื่อลบอัลบั้มที่เลือก

แทปไอคอนนี้  
เพื่อแชร์อัลบั้มที่เลือกผ่านแอพพ์การแชร์ต่างๆ
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การแชร์, การลบ และการแก้ไขภาพ
ในการแชร์, แก้ไข หรือลบภาพ, แทปเพื่อเปิดภาพ  

จากนั้นแทปบนภาพเพื่อเปิดแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าจอ

การแชร์ภาพ
ในการแชร์ภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี่, เปิดอัลบั้มที่บรรจุภาพที่คุณต้องการแชร์

2. แทปเพื่อเลือก จากนั้นแทป  และเลือกจากรายการของแอพพ์สำาหรับแชร์
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ในการแชร์หลายภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี่, เปิดอัลบั้มที่บรรจุภาพที่คุณต้องการแชร์

2. แทปค้างที่ภาพหนึ่ง จากนั้นแทปภาพอื่นๆ

3. แทป  จากนั้นเลือกจากรายการของแอพพ์สำาหรับแชร์
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การแก้ไขภาพ

ในการแก้ไขภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี่, เปิดอัลบั้มที่บรรจุภาพที่คุณต้องการแก้ไข

2. แตะภาพเพื่อเปิด จากนั้นแตะ 

3. แทปเครื่องมือการแก้ไข เพื่อเริ่มการแก้ไข

เครื่องมือการแก้ไข

เลิกทำา

ทำาซ้ำา

กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า บันทึก

ตัด

หมุน
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การลบภาพ
ในการลบภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี่, เปิดอัลบั้มที่บรรจุภาพที่คุณต้องการลบ

2. แตะภาพเพื่อเปิด จากนั้นแตะ 

3. แทป ตกลง

ในการลบหลายภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี่, เปิดอัลบั้มที่บรรจุภาพที่คุณต้องการลบ

2. แทปค้างที่ภาพหนึ่ง จากนั้นแทปภาพอื่นๆ

3. แทป  จากนั้นแทป ตกลง
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อีเมล
แอพพ์ อีเมล อนุญาตให้คุณเพิ่มแอคเคาท์ POP3, IMAP และ Exchange  

เพื่อที่คุณสามารถรับ สร้าง และเรียกดูอีเมลโดยตรงจาก  

แท็บเล็ต ASUSของคุณได้ 

สำาคัญ! คุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อที่คุณสามารถเพิ่มแอคเคาท์อีเมล  

หรือส่งและรับอีเมลจากแอคเคาท์ที่เพิ่มเข้ามาได้ 

การตั้งค่าอีเมลแอคเคาท์

ในการตั้งค่าบัญชีอีเมล:

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

 เพื่อไปยังหน้าจอ แอปพส์เดขัแ

2. แทป อีเมล  เพื่อเปิดแอปอีเมล

3. จากหน้าจอแอปอีเมล, ป้อน อีเมลแอดเดรส และ 

รหัสผ่าน ของคุณ, จากนั้นแทป ถัดไป

4. กำาหนดค่า ตัวเลือกของบัญชี และแทป ถัดไป

หมายเหตุ: รอให้แท็บเล็ต ASUS 

ของคุณตรวจสอบการตั้งค่าเมลเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าและขาออกโดยอัตโนมัติ
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5. ป้อนชื่อแอคเคาท์ที่คุณต้องการให้แสดงในข้อความส่ง

ออก, จากนั้นแทป ถัดไป เพื่อล็อกอินเข้าไปยังกล่อง

ข้อความเข้าของคุณ

การเพิ่มแอคเคาท์อีเมล
ในการเพิ่มบัญชีอีเมล:

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

 เพื่อไปยังหน้าจอ แอปพส์เดขัแ

2. แทป  จากนั้นล็อกอินโดยใช้แอคเคาท์ของ

คุณ

3. แตะ  > การตั้งค่า จากนั้นแตะ  เพื่อเพิ่ม

บัญชีอีเมล
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Gmail  

ในการใช้แอพพ์ Gmail, คุณสามารถสร้างแอคเคาท์ Gmail ใหม่ หรือซิงโครไนซ์แอคเคาท์ Gmail 

ที่มีอยู่ของคุณ เพื่อที่คุณสามารถส่ง รับ และเรียกดูอีเมลจาก แท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยตรง 

การเปิดใช้งานแอพพ์นี้ อนุญาตให้คุณเข้าถึงแอพพ์ Google อื่นๆ ที่คุณอาจจำาเป็นต้องใช้แอค

เคาท์ Google ด้วย เช่น Play สโตร์
การตั้งค่าแอคเคาท์ Gmail

ในการตั้งค่าบัญชี Gmail: 

1. แทป  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปพส์เดขัแ

2. แทป Gmail  เพื่อเปิด Gmail

3. และป้อน อีเมล ที่มีอยู่และ รหัสผ่าน ของคุณ, จา

กนั้นแทป 

สำาคัญ! ถ้าคุณมีบัญชีอีเมลหลายบัญชีที่นอกเหนือจาก Gmail, ให้ใช้ 

อีเมล เพื่อประหยัดเวลาของคุณ และเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณทั้งหมด

พร้อมกัน

4. ใช้แอคเคาท์ Google ของคุณเพื่อสำารองและกู้คืนการ

ตั้งค่าและข้อมูลของคุณ แทป  เพื่อลงชื่อเข้าใช้ยัง

แอคเคาท์ Gmail ของคุณ

หมายเหตุ:

• แทป ใหม ่ถ้าคุณไม่มี บัญชี Google

• เมื่อลงชื่อเข้าใช้ คุณต้องรอในขณะที่ แท็บเล็ต ASUS สื่อสารกับ 

Google เซิร์ฟเวอร์เพื่อตั้งค่าแอคเคาท์ของคุณ
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Play สโตร์

เข้าถึงเกมสนุกๆ และเครื่องมือมากมายใน Play สโตร์ โดยใช้แอคเคาท์ Google ของคุณ 

สำาคัญ!  คุณสามารถเข้าถึง Play สโตร์ได้เฉพาะโดยการลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Google ของคุณเท่านั้น 

การเข้าถึง Play สโตร์

ในการเข้าถึง Play สโตร์:

1. จากหน้าจอโฮม, แทป Play สโตร์ 

2. ถ้าคุณมีแอคเคาท์ Google อยู่แล้ว, แทป ที่มีอยู ่ 

และป้อนแอคเคาท์อีเมลและรหัสผ่านของคุณ ถ้าคุณไม่มีแอคเคาท์,  

แทป ใหม ่และทำาตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อสร้างแอคเคาท์ 

3. หลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้ คุณสามารถเริ่มการดาวน์โหลดแอพพ์จาก  

Play สโตร์ และติดตั้งลงใน แท็บเล็ต ASUSของคุณได้

หมายเหตุ: แอปพลิเคชั่นบางตัวฟรี และบางตัวอาจคิดเงินคุณผ่านทางบัตรเครดิต
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แผนที่
Google Maps อนุญาตให้คุณดูและค้นหาสถานที่ สถานประกอบการต่างๆ  

และขอเส้นทาง นอกจากนี้ แอพพ์ยังอนุญาตให้คุณเช็คอินในสถานที่ปัจจุบันของคุณ 

และแชร์ข้อมูลกับผู้อื่นได้ด้วย

การใช้ Google Maps
ในการใช้ Google Maps:

1. แทป  เพื่อแสดงหน้าจอ แอพพ์ทั้งหมด จากนั้นแทป 

2. ใช้แถบการค้นหาที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ

มุมมองแนวตั้ง

แถบการค้นหา

GPS

แตะเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แทปตัวเลือกนี้เพื่อแสดง 
การตั้งค่าอื่น 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 

แตะเพ่ือเรียง
ลำาดบัสมดุบนัทกึ

แตะเพ่ือลงช่ือเข้าใช้บญัชี  
ASUS WebStorage ของคณุ  

และซงิค์โน้ตบุ๊กของคณุ
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การสร้างสมุดบันทึกใหม่

ในการสร้างสมดุบนัทกึใหม:่

1. แตะ Add a new Notebook (เพิ่มสมุดบนัทกึใหม่)

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

สำาหรับขนาดหน้า 

3. เลือกแมแ่บบ หน้าบนัทกึใหมจ่ะปรากฏขึน้ทนัที
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ระบบตดิต่อสมุดบนัทกึใหม่ของ SuperNote

หมายเหตุ:  การตัง้คา่โหมด และแถบเคร่ืองมือสมดุบนัทกึเปลี่ยนแปลงเม่ือคณุแทปโหมด ,  

โหมด  หรือโหมด 

หน้าใหม่

การตัง้คา่

การตัง้คา่โหมด

บันทึก

หน้าก่อนหน้า

หน้าถัดไป

เส้นทางกลับ

แถบเคร่ืองมือสมดุบนัทกึ

ขนาดหน้าและหมายเลข



คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ แท็บเล็ต ASUS78

การกำาหนดค่าสมุดบันทึกของคุณ
SuperNote อนญุาตให้คณุเขียนสมดุโน้ตของคณุอยา่งสร้างสรรค์ จากแถบเคร่ืองมือ คณุ

สามารถเลือก เคร่ืองมือหลายอยา่งท่ีอนญุาตให้คณุปรับแตง่สมดุโน้ตของคณุได้

หมายเหตุ:  การตัง้คา่ของแถบเคร่ืองมืออาจแตกตา่งจากนี ้ขึน้อยูก่บัโหมดท่ีคณุเลือก

ในการปรับแตง่สมดุบนัทกึของคณุ:

1. ในหน้าจอหลกัของ SuperNote, แทปสมดุบนัทกึท่ีคณุต้องการปรับแตง่

2. แทปไอคอนใดก็ได้บนแถบเคร่ืองมือ เพ่ือเร่ิมการแก้ไขสมดุโน้ตของคณุ

หมายเหตุ: 

• สำาหรับโหมด , แทป  บนแถบเคร่ืองมือสมดุโน้ต จากนัน้แทป  สำาหรับแนวทางการเขียน 

ด้วยลายมือ ถ้าจำาเป็น

• สำาหรับโหมด  แตะ  เพ่ือเลือกสีและความหนาของตวัอกัษร

• สำาหรับโหมด  แตะ  เพ่ือเลือก แปรง ลายเส้น สี ความทบึและความหนา
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การเปลี่ยนชื่อสมุดบันทึกของคุณ

ในการเปลี่ยนช่ือสมดุบนัทกึของคณุ:

1. ในหน้าจอหลกัของ SuperNote, แทปค้างไฟล์สมดุโน้ต จากนัน้แทป Rename (เปล่ียน

ช่ือ)

2. พิมพ์ช่ือไฟล์ จากนัน้แทป ตกลง

โหมดอ่านได้อย่างเดียวของ SuperNote

เม่ือต้องการเปิดใช้งานโหมดอา่นอยา่งเดียว ให้แตะ  จากนัน้แตะ Read only (อ่านอย่าง

เดยีว)

แทปเพ่ือเปิดใช้งานโหมดแก้ไข
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การซ่อนสมุดบันทึกของคุณ

ในการซ่อนสมุดบันทึกของคุณ:

1. ในหน้าจอหลักของ SuperNote, แทปค้างไฟล์สมุดโน้ต จากนั้นแทป Lock to hide (ล็อค

เพื่อซ่อน)

2. พิมพ์รหัสผ่านของคุณ จากนั้นแทป ตกลง

หมายเหต:ุ

• คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านใหม่ เมื่อคุณซ่อนสมุดโน้ตของคุณในครั้งแรก

• ในการดูสมุดโน้ตที่ซ่อนบนหน้าจอหลัก, แทป  จากนั้นแทป Show locked notebook (แสดงสมุดโน้ตที่ล็อค)

การลบสมุดบันทึกของคุณ

ในการลบสมุดบันทึกของคุณ:

1. ในหน้าจอหลักของ SuperNote, แทปค้างไฟล์สมุดโน้ต จากนั้นแทป Delete (ลบ)

2. แทป Delete (ลบ) เพื่อยืนยันการลบสมุดโน้ต
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AudioWizard (ตัวช่วยสร้างเสียง)
ตัวช่วยสร้างเสียง อนุญาตให้คุณปรับแต่งโหมดเสียงต่างๆ ของ แท็บเล็ต ASUS 
ของคุณเพื่อให้ได้เอาต์พุตเสียงที่คมชัดขึ้น ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์จริงในการใช้งาน

ในการเปิด ตัวช่วยสร้างเสียง, แทป  บนหน้าจอโฮม จากนั้นแทป 
AudioWizard

การใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง

ในการใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง:

1. ในหน้าต่าง ตัวช่วยสร้างเสียง, แทปโหมดเสียงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน

2. แทป ตกลง เพื่อบันทึกโหมดเสียงที่เลือก และออกจากหน้าต่าง  

 ตัวช่วยสร้างเสียง

โหมดพรีเซ็ต

แทปเพื่อยืนยันการเลือกโหมด



App Lock 
App Lock เป็นแอปเพื่อความปลอดภัย 

ที่อนุญาตให้คุณจำากัดและควบคุมการเข้าถึงไปยังแอปและไฟล์ที่ ต้องการ

การใช้ App Lock

ในการใช้ App Lock:

1. บนหน้าจอโฮม, แทป  จากนัน้แทป 

2. แทป Start (เร่ิม) จากนัน้ตัง้รหสัผา่นของคณุ

3. แทปตกลง เพ่ือดำาเนินการไปยงัหน้าจอ App Lock

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ แท็บเล็ต ASUS82
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หมายเหตุ:

•  เคร่ืองหมายลอ็คจะปรากฏตามแอปท่ีลอ็คบนหน้าจอ โฮม 

•  คณุจะถกูถามรหสัผา่นทกุครัง้ท่ีคณุเรียกใช้แอปท่ีถกูลอ็ค 

หน้าจอ App Lock

เลื่อนตวัเลื่อนไปทางขวา เพ่ือเปิด 
ใช้งานรายการแอป

แทปท่ีน่ี เพ่ือกำาหนดคา่ 
การตัง้คา่ของ App Lock

แตะแอปพลเิคชัน่ท่ีคณุต้องการลอ็ค หรือ 
แตะแอปพลเิคชัน่ท่ีถกูลอ็คเพ่ือปลดลอ็ค



การใช้การป้องกันไฟล์

ในการใช้การป้องกันไฟล์:
1. แตะ การป้องกันไฟล ์จากนั้นแตะ   

เพื่อเปิดแอพพลิเคชั่น File Manager (ตัวจัดการไฟล์) 

2. แทปเพื่อเลือกไฟล์ที่คุณต้องการป้องกัน, จากนั้นแทป  ไฟล์ที่คุณต้องการ

ป้องกันจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ การป้องกันไฟล์

หน้าจอ การป้องกันไฟล์
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แท็บประเภทไฟล์

รายชื่อไฟล์ที่ป้องกัน

แถบเครื่องมือ
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Widgets (วิดเจ็ตส์)

วิดเจ็ตส์คือแอพพ์ขนาดเล็ก  

ที่อนุญาตให้คุณเข้าถึงแอพพลิเคชั่นที่มีประโยชน์และสนุกสนานบนหน้าจอโฮมของ แท็บเล็ต 

ASUS ของคุณ

ในการดูวิดเจ็ตส์, แทป  บนหน้าจอโฮม จากนั้นแทป วิดเจ็ตส์
การแสดงวิดเจ็ตบนหน้าจอโฮม

จากหน้าจอ วิดเจ็ตส์, ปัดนิ้วของคุณไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกวิดเจ็ต  

แทปค้างวิดเจ็ตที่เลือก จากนั้นลากไปยังหน้าจอโฮม

ข้อสำาคัญ:

• คุณอาจถูกขอให้ดำาเนินงานเพิ่มเติม (เช่น การลงทะเบียน การเปิดใช้งาน) ก่อนที่คุณจะสามารถใช้วิดเจ็ตที่เลือกได้ 

• ถ้าบนหน้าจอมีพื้นที่ไม่เพียงพอในการวางวิดเจ็ต วิดเจ็ตจะไม่สามารถถูกเพิ่มไปยังหน้าจอนั้นได้

การลบวิดเจ็ตออกจากหน้าจอโฮม

จากหน้าจอโฮม, แทปค้างวิดเจ็ต จนกระทั่ง X Remove (X ลบ) ปรากฏขึ้น ลากวิดเจ็ตไปยัง X 

Remove (X ลบ) โดยไม่ยกนิ้วขึ้น เพื่อลบวิดเจ็ตจากหน้าจอโฮมของคุณ

การลบวิดเจ็ตออกจากหน้าจอโฮม



ASUS Battery (ASUS แบตเตอรี่)
ASUS แบตเตอรี่ เป็นวิดเจ็ตพิเศษที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงสถานะแบตเตอรี่ของ 
แท็บเล็ต ASUS และอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องของคุณ  

โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และสีต่างๆ 

ในการดูวิดเจ็ต ASUS แบตเตอรี่, 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 จากนั้นแทป วิดเจ็ตส์
การแสดงวิดเจ็ต ASUS แบตเตอรี่ บนหน้าจอโฮม

จากหน้าจอ วิดเจ็ตส์, ปัดนิ้วของคุณไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อมองหาวิดเจ็ต ASUS  

แบตเตอรี่ี่ แทปค้างวิดเจ็ต จากนั้นลากไปยังหน้าจอโฮม

หมายเหตุ:  นอกจากนี้คุณยังสามารถดูสถานะแบตเตอรี่ของ แท็บเล็ต ASUS  

ของคุณในการตั้งค่าด่วนของ ASUS และบริเวณการแจ้งเตือนได้ด้วย  

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน การตั้งค่าด่วนของ ASUS และ แผงการแจ้งเตือน

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ แท็บเล็ต ASUS86
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ภาคผนวก
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ข้อมูลการสัมผัสถูก RF (SAR) - CE
ค่า SAR ของ CE สูงสุดสำาหรับอุปกรณ์คือ 1.61 วัตต์/กก.

อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำาหนด EU (1999/519/EC) เกี่ยวกับข้อจำากัดในการสัมผัสถูก

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าของผู้คนในที่สาธารณะทั่วไป ตามวิธีของการป้องกันสุขภาพ ข้อจำากัดต่างๆ 

เป็นส่วนของคำาแนะนำาที่ครอบคลุมสำาหรับการป้องกันในที่สาธารณะทั่วไป  

คำาแนะนำาเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นและตรวจสอบโดยองค์กรวิทยาศาสตร์อิสระ 

ผ่านการประเมินของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ตามปกติและทั่วถึง 

หน่วยของการวัดขีดจำากัดที่แนะนำาของสภายุโรปสำาหรับอุปกรณ์มือถือต่างๆ คือ  

“อัตราดูดซึมเฉพาะ” (SAR) และขีดจำากัด SAR คือ 2.0 วัตต์/กก. เฉล่ียต่อน้ำาหนักเน้ือเย่ือร่างกาย 

10 กรัม อุปกรณ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการระหว่างประเทศ 

เกี่ยวกับการป้องกันการแผ่รังสีแบบนันไอโอไนซิ่ง (ICNIRP)

สำาหรับการทำางานที่อยู่ใกล้กับร่างกาย  

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคำาแนะนำาในการสัมผัสถูกของ 

ICNRP และมาตรฐานของสหภาพยุโรป EN 62311, EN62209-2 และ EN 50360 SAR 

ถูกวัดเมื่ออุปกรณ์สัมผัสกับร่างกาย 

โดยตรงในขณะที่กำาลังส่งสัญญาณที่ระดับความแรงเอาต์พุตสูงสุด  

ในทุกย่านความถี่ของอุปกรณ์มือถือ

การประกาศความสอดคล้องกับ EC 
ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของข้อกำาหนด R&TTE 1999/5/EC  

คุณสามารถดาวน์โหลดประกาศความสอดคล้องได้จาก http://support.asus.com

ข้อกำาหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำาหนักมากกว่า 3 กก. 

ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่ มากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 หรือ 

H05VV-F, 2G, 0.75mm2

บริการรีไซเคิล/การนำากลับของ ASUS
โปรแกรมการรีไซเคิลและนำากลับของ ASUS  

มาจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำาหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา 

เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาสำาหรับคุณ จะทำาให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่  

และชิ้นส่วนอื่นๆ รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อของเราอย่างมีความรับผิดชอบ  

โปรดไปที่ http://csr.asus.com/english/Takeback.htm  

สำาหรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ
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การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน
เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบรับฟังที่อาจเป็นไปได้  

อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน

 À pleine puissance, l’écoute 
prolongée du baladeur peut 
endommager l’oreille de 
l’utilisateur.

สำาหรับประเทศฝรั่งเศส ชุดสวมศีรษะ/หูฟังสำาหรับอุปกรณ์นี้ 

มีความสอดคล้องกับข้อกำาหนดของระบบความดันเสียงที่ประกาศใช้ในมาตรฐาน EN 50332-

1:2000 และ/หรือ EN50332-2:2003 ที่จำาเป็นตามบทบัญญัติของฝรั่งเศส L.5232-1

ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ
สำาคัญ! เพื่อให้เป็นฉนวนไฟฟ้า และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า  

มีการใช้สารเคลือบเพื่อป้องกันตัวเครื่องของ ASUS แท็บเล็ต ยกเว้นที่ ด้านข้างซึ่งมีพอร์ต IO อย

ประกาศ ASUS สีเขียว
ASUS ทุ่มเทในการสร้างผลิตภัณฑ์/ 

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้บริโภค  

ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด์  

ของหน้ากระดาษในคู่มือ สอดคล้องกับแนวทางการลดการปล่อย

สำาหรับคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียด และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ดูคู่มือผู้ใช้ที่ให้อยู่ใน แท็บเล็ต ASUS 

หรือเยี่ยมชมไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่ http://support.asus.com/
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เครื่องหมาย CE

เครื่องหมาย CE สำาหรับอุปกรณ์ที่มี LAN  
ไร้สาย/บลูทูธ
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำาหนด 1999/5/EC  

ของรัฐสภาและคณะกรรมการแห่ง สหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 1999  

ที่ควบคุมอุปกรณ์วิทยุและการสื่อสารโทรคมนาคม  

และการรับรู้ถึงความสอดคล้องร่วมกัน

ค่า SAR ของ CE สูงสุดสำาหรับอุปกรณ์คือ 1.470 วัตต์/กก.

อุปกรณ์นี้สามารถทำางานใน:

ผู้ใช้ต้องไม่สามารถเข้าถึงตัวควบคุม DFS ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตรวจจับเรดาร์ได้

อุปกรณ์นี้ถูกจำากัดให้ใช้เฉพาะภายในอาคารเมื่อทำางานที่ช่วง ความถี่ 5150 MHz ถึง 5350 MHz

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
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สรุป SAR สูงสุดสำาหรับ EU และสิงคโปร์

ตำาแหน่งการ 

เปิดรับแสง

แถบคลื่นความถี่ 10g-SAR (วัตต/์กก.) สูงสุด 10g-SAR 

(วัตต/์กก.)

ศีรษะ

GSM900 0.152

0.335

GSM1800 0.139

WCDMA I 0.116

WCDMA VIII 0.136

LTE แถบคลื่น 20 0.107

LTE แถบคลื่น 8 0.093

LTE แถบคลื่น 3 0.149

LTE แถบคลื่น 7 0.087

WLAN 2.4 GHz แถบคลื่น 0.335

สวมใส่บนร่างกาย

GSM900 1.470

1.470

GSM1800 1.310

WCDMA I 1.450

WCDMA VIII 1.250

LTE แถบคลื่น 20 0.944

LTE แถบคลื่น 8 0.829

LTE แถบคลื่น 3 1.370

LTE แถบคลื่น 7 1.470

WLAN 2.4GHz แถบคลื่น 0.520



คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ แท็บเล็ต ASUS92

การทิ้งอย่างเหมาะสม

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

มีความเสี่ยงจากการระเบิด ถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง  

ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามขั้นตอนที่ระบุไว้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะของชุมชน สัญลักษณ์ถังขยะ 
มีล้อถูกขีดฆ่ามีความหมายว่าห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะ ของชุมชน

อย่าทิ้งเครื่อง แท็บเล็ต ASUSปะปนกับของเสียในชุมชน  
ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำาชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำา และ  
รีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มี  
เครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์  
(อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่เหรียญที่มี  
ส่วนประกอบของปรอท) ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจาก ภายในบ้าน  
ตรวจสอบกฎระเบียบใน ท้องถิ่น เกี่ยวกับวิธี กำาจัด เครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้ง

อย่าทิ้ง แท็บเล็ต ASUSลงในกองไฟ อย่าลัดวงจรหน้าสัมผัสต่างๆ  
อย่าถอดชิ้นส่วน แท็บเล็ต ASUS

ชื่อรุ่น: K00Y (ME372CL)
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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 : K00Y 

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 V6.2.1(2013-04) 
 EN 301 908-2 V5.4.1(2011-07) 
 EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05) 
 EN 301 893 V1.7.1(2012-06) 
 EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) 
 EN 302 623 V1.1.1(2009-01) 
 EN 50360:2001+A1:2012 
 EN 62479:2010 
 EN 50385:2002 
 EN 62311:2008 

 EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) 
 EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08) 
 EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05) 
 EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) 
 EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) 
 EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) 
 EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09) 
 EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) 
 EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) 
 EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11) 
 EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07) 
 EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07) 
 EN 50566:2013 
 EN 62209-1:2006 
 EN 62209-2:2010 

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   

 

 
 
 
 
 
 
 
   Original Declaration Date: 20/02/2014 

Year to begin affixing CE marking: 2014 

Position :  CEO   
Name :   Jerry  Shen 

 

Signature : __________ 

(EC conformity marking) 
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