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ข้อตกลงที่ใช้ 
เพื่อเน้นข้อมูลสำ�คัญในคู่มือนี้ บ�งข้อคว�มจะถูกนำ�เสนอดังนี้:

สำาคัญ!  ข้อคว�มนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำ�คัญที่คุณต้องทำ�ต�ม เพื่อทำ�ง�นให้สมบูรณ์ 

หมายเหตุ: ข้อคว�มนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม และเทคนิคต่�งๆ ที่ส�ม�รถช่วยให้ทำ�ง�นสมบูรณ์

ข้อควรระวัง! ข้อคว�มนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำ�คัญที่คุณต้องปฏิบัติต�ม เพื่อให้คุณปลอดภัยในขณะที่ทำ�ง�น  
และป้องกันคว�มเสียห�ยต่อข้อมูลและชิ้นส่วนต่�งๆ ของ ZenFone ของคุณ 
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การดูแลและความปลอดภัย
คำาแนะนำา

คว�มปลอดภัยบนท้องถนนม�เป็นอันดับแรก เร�แนะนำ�ไม่ให้คุณใช้อุปกรณ์ในขณะที่ขับขี่ หรือบังคับย�น 
พ�หนะทุกชนิด

ควรใช้อุปกรณ์นี้เฉพ�ะในสภ�พแวดล้อม ที่มีอุณหภูมิโดยรอบอยู่ระหว่�ง 5°C (41°F) ถึง 35°C (95°F)

ปิดอุปกรณ์ของคุณในบริเวณที่มีก�รจำ�กัดก�รใช้ง�นซ่ึงห้�มใช้อุปกรณ์มือถือ เค�รพกฎข้อบังคับและระเบีย 
บต่�ง ๆ ในบริเวณที่มีก�รจำ�กัดก�รใช้ง�น เช่น ในเครื่องบิน โรงภ�พยนตร์ ในโรงพย�บ�ล หรือสถ�นที่ใกล้ 
อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ ใกล้ปั๊มน้ำ�มันหรือปั๊มแก๊ส สถ�นที่ก่อสร้�ง บริเวณที่มีก�รระเบิดหิน  
หรือบริเวณอื่น ๆ
ใช้เฉพ�ะอะแดปเตอร์ AC และส�ยเคเบิลที่ได้รับก�รรับรองโดย ASUS สำ�หรับใช้กับอุปกรณ์นี้เท่�นั้น  
ดูแผ่น ป้�ยระบุกำ�ลังไฟฟ้�ใต้อุปกรณ์ของคุณ  
และตรวจดูให้มั่นใจว่�อะแดปเตอร์เพ�เวอร์ของคุณมีกำ�ลังไฟฟ้�สอดคล้องกับระดับกำ�ลังไฟฟ้�นี้

อย่�ใช้ส�ยไฟ อุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ที่ชำ�รุดเสียห�ยกับอุปกรณ์ของคุณ

รักษ�อุปกรณ์ให้แห้ง อย่�ใช้ หรือให้อุปกรณ์ของคุณอยู่ใกล้ของเหลว ฝน หรือคว�มชื้น 

คุณส�ม�รถส่งอุปกรณ์ของคุณผ่�นเครื่องเอ็กซเรย์ (เช่นเครื่องที่ใช้ในส�ยพ�นลำ�เลียงเพื่อรักษ�คว�ม 
ปลอดภัยที่สน�มบิน) แต่อย่�ให้อุปกรณ์สัมผัสถูกอุปกรณ์ตรวจจับแม่เหล็กที่ใช้มือถือ

หน้�จออุปกรณ์ทำ�จ�กกระจก ถ้�กระจกแตก ให้หยุดก�รใช้อุปกรณ์ และอย่�สัมผัสถูกชิ้นส่วนที่เป็นกระจกที ่
แตก ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมแซมยังผู้ให้บริก�รที่ได้รับก�รรับรองจ�ก ASUS ทันที

อย่�ฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวล�น�น เพื่อป้องกันคว�มเสียห�ยต่อระบบรับฟังที่อ�จเป็นไปได้ 

ตัดก�รเชื่อมต่อไฟ AC ก่อนที่จะทำ�คว�มสะอ�ดอุปกรณ์ของคุณ  
ใช้เฉพ�ะฟองน้ำ�เซลลูโลสหรือผ้�ช�มัวร์ที่ สะอ�ด เมื่อทำ�คว�มสะอ�ดหน้�จออุปกรณ์ของคุณ

ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมแซมยังผู้ให้บริก�รที่ได้รับก�รรับรองจ�ก ASUS เท่�นั้น
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การทิ้งอย่างเหมาะสม
อย่�ทิ้งอุปกรณ์ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชน ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับก�รออกแบบเพื่อให้นำ�ชิ้นส่วนต่�งๆ  
ม�ใช้ซ้ำ� และรีไซเคิลได้อย่�งเหม�ะสม สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหม�ยก�กบ�ท  
เป็นก�รระบุว่�ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้�,  
อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่เหรียญที่มีส่วนประกอบของปรอท) ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจ�กภ�ยในบ้�น  
สอบกฏข้อบังคับในก�รทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส

อย่�ทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับของเสียทั่วไปภ�ยในบ้�น  
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อท่ีมีเครื่องหม�ยก�กบ�ท  
เป็นก�รระบุว่�ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจ�กภ�ยในบ้�น
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1
เตรียม Zen ของคุณให้พร้อม!

1 เตรียม Zen ของคุณให้พร้อม!



14

ส่วนต่าง ๆ และคุณสมบัติ
หยิบอุปกรณ์ของคุณขึ้นม� เปิดเครื่อง และปล่อยให้เครื่องทำ�ง�นสักครู่หนึ่ง

เครื่องรับ

กล้องหน้�

จอแสดงผล 
ทัชสกรีน

ปุ่มเพ�เวอร์

ปุ่มระดับเสียง

ไมโครโฟน

แจ็คเสียง

ไมโคร USB

กล้องหลัง

ลำ�โพง
ร่อง
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สำาคัญ:
• เร�ไม่แนะนำ�ให้ติดฟิล์มป้องกันหน้�จอ เนื่องจ�กจะรบกวนก�รทำ�ง�นของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์  

ถ้�คุณต้องก�รติดฟิล์ม ป้องกันหน้�จอ ให้แน่ใจว่�ฟิล์มไม่ขว�งกั้นก�รทำ�ง�นของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
• รักษ�อุปกรณ์ให้แห้งตลอดเวล� โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งบริเวณทัชสกรีน  

น้ำ�หรือของเหลวอื่น ส�ม�รถทำ�ให้ทัชสกรีน ทำ�ง�นผิดพล�ดได้
• ให้แน่ใจว่�ฝ�ปิดช่องใส่ไมโคร SIM/ก�ร์ดหน่วยคว�มจำ�ปิดอยู่ตลอดเวล�ในขณะที่ใช้ง�น หรือถืออุปกรณ์

การติดตั้งไมโคร SIM การ์ด
ไมโคร SIM ก�ร์ด (โมดูลระบุตัวตนของผู้สมัครใช้บริก�ร) เก็บข้อมูลต่�ง ๆ เช่น  
หม�ยเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ ร�ยชื่อ ข้อคว�ม และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งใช้สำ�หรับก�รเข้�ถึงไปยังเครือข่�ยมือถือ 
ZenFone ของคุณม�พร้อมกับสล็อตใส่ไมโคร SIM ก�ร์ดสองสล็อต ซ่ึงอนุญ�ตให้คุณต้ังค่�  
และใช้บริก�รเครือข่�ยมือถือสองอย่�ง โดยไม่ต้องถืออุปกรณ์มือถือสองเครื่องไปพร้อมกัน

ข้อควรระวัง:
• อุปกรณ์นี้ได้รับก�รออกแบบสำ�หรับใช้ไมโคร SIM ก�ร์ดที่ได้รับก�รรับรองโดยผู้ให้บริก�รมือถือเท่�นั้น 
• เร�ไม่แนะนำ�ให้ใส่ SIM ก�ร์ดที่ทำ�ก�รตัดเองลงในสล็อตไมโคร SIM ก�ร์ด 
• ปิดอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะใส่ไมโคร SIM ก�ร์ด 
• ใช้คว�มระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดก�รไมโคร SIM ก�ร์ด ASUS ไม่รับผิดชอบถึงคว�มสูญเสีย  

หรือคว�มเสียห�ยใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับไมโคร SIM ก�ร์ดของคุณ
• อย่�ใส่ก�ร์ดหน่วยคว�มจำ�ลงในสล็อตไมโคร SIM ก�ร์ด! ถ้�เกิดเหตุก�รณ์ที่มีก�รใส่ก�ร์ดหน่วยคว�มจำ�ลงในสล็อต 

ไมโคร SIM ก�ร์ด ให้ส่งอุปกรณ์ของคุณไปยังผู้ให้บริก�รที่ได้รับก�รรับรองจ�ก ASUS
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ในก�รติดต้ังไมโคร SIM ก�ร์ด:

1.  ปิดอุปกรณ์ของคุณ

2. แงะฝ�ให้หลุดจ�กร่องที่มุมซ้�ยล่�ง จ�กนั้นดึงฝ�ด้�นหลังออก

ข้อควรระวัง!  ใช้คว�มระมัดระวังในขณะที่คุณแงะเปิดฝ� 

3.  ว�งทิศท�งไมโคร SIM ก�ร์ดโดยให้หน้�สัมผัสเคลือบทองหันลงด้�นล่�ง  
จ�กนั้นเสียบเข้�ไปในสล็อตไมโคร SIM ก�ร์ด 1

4.  ผลักไมโคร SIM ก�ร์ดให้เข้�ไปในสล็อตจนสุด จนกระทั่งยึดในตำ�แหน่งอย่�งแน่นหน�
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6. ใส่ฝ�ด้�นหลังกลับเข้�กับเครื่อง กดฝ�ด้�นหลังลงบนทุกด้�นเพื่อยึดให้เข้�ตำ�แหน่ง

หมายเหตุ: ถ้�คุณติดตั้งไมโคร SIM ก�ร์ดสองอัน ให้ไปที่ Settings (การตั้งค่า) > Dual SIM card settings  
(การตั้งค่า SIM การ์ดคู่) สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม และก�รกำ�หนดค่�ของ SIM ก�ร์ดของคุณ

5.  ถ้�คุณต้องก�รติดต้ังไมโคร SIM ก�ร์ดอันที่สอง ให้ว�งทิศท�งไมโคร SIM ก�ร์ดโดยให้หน้�สัมผัสเคลือบ 
ทองหันลงด้�นล่�ง จ�กนั้นเสียบเข้�ไปในสล็อตไมโคร SIM ก�ร์ด 2
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การถอดไมโคร SIM การ์ด

ข้อควรระวัง: ใช้คว�มระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดก�รไมโคร SIM ก�ร์ด ASUS ไม่รับผิดชอบถึงคว�มสูญเสีย  
หรือคว�มเสียห�ยใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับไมโคร SIM ก�ร์ดของคุณ

ในก�รถอดไมโคร SIM ก�ร์ด:

1.  ปิดอุปกรณ์ของคุณ

2. แงะฝ�ให้หลุดจ�กร่องที่มุมซ้�ยล่�ง จ�กนั้นดึงฝ�ด้�นหลังออก

ข้อควรระวัง!  ใช้คว�มระมัดระวังในขณะที่คุณแงะเปิดฝ�
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3.  กดไมโคร SIM ก�ร์ดที่คุณต้องก�รนำ�ออก จ�กนั้นดึงก�ร์ดออกม�

  ถ้�คุณต้องก�รถอดไมโคร SIM ก�ร์ดอีกอันหนึ่ง ให้ทำ�ขั้นตอนเดียวกันซ้ำ�

4. ใส่ฝ�ด้�นหลังกลับเข้�กับเครื่อง กดฝ�ด้�นหลังลงบนทุกด้�นเพื่อยึดให้เข้�ตำ�แหน่ง
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ในการติดตั้งการ์ดหน่วยความจำา
ZenFone ของคุณสนับสนุนก�ร์ดหน่วยคว�มจำ� microSD™, microSDHC™ และ microSDXC™ ที่มีคว�มจุสูงถึง  
64 GB 

หมายเหตุ: ก�ร์ดหน่วยคว�มจำ�บ�งอย่�งอ�จใช้ง�นไม่ได้กับ ZenFone ของคุณ ให้แน่ใจว่�คุณใช้เฉพ�ะก�ร์ดหน่วย 
คว�มจำ�ที่ใช้ง�นด้วยกันได้ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญห�ย หรือคว�มเสียห�ยต่ออุปกรณ์หรือก�ร์ดหน่วยคว�มจำ�ของคุณ  
หรือทั้งสองอย่�ง

ข้อควรระวัง!
• ใช้คว�มระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดก�รกับก�ร์ดหน่วยคว�มจำ� ASUS ไม่รับผิดชอบถึงก�รที่ข้อมูลสูญห�ย  

หรือคว�มเสียห�ยใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับก�ร์ดหน่วยคว�มจำ�ของคุณ
• อย่�ใส่ไมโคร SIM ก�ร์ดลงในสล็อตใส่ก�ร์ดหน่วยคว�มจำ�! ถ้�เกิดเหตุก�รณ์ที่มีก�รใส่ไมโคร SIM  

ก�ร์ดลงในสล็อตใส่ก�ร์ดหน่วยคว�มจำ� ให้ส่งอุปกรณ์ของคุณไปยังผู้ให้บริก�รที่ได้รับก�รรับรองจ�ก ASUS

ในก�รติดต้ังก�ร์ดหน่วยคว�มจำ�:

1.  ปิดอุปกรณ์ของคุณ

2. แงะฝ�ให้หลุดจ�กร่องที่มุมซ้�ยล่�ง จ�กนั้นดึงฝ�ด้�นหลังออก

ข้อควรระวัง!  ใช้คว�มระมัดระวังในขณะที่คุณแงะเปิดฝ� 
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หมายเหตุ: หลังจ�กที่ติดตั้งก�ร์ดหน่วยคว�มจำ�ที่ฟอร์แมตแล้ว คุณส�ม�รถเรียกใช้เนื้อห�ต่�ง ๆ บนก�ร์ดได้จ�ก  
File Manager (ตัวจัดการไฟล์) > sdcard (sd การ์ด)

2.  จัดทิศท�งและใส่ก�ร์ดหน่วยคว�มจำ�ลงในสล็อตใส่ก�ร์ดหน่วยคว�มจำ�

3.  ผลักก�ร์ดหน่วยคว�มจำ�ให้เข้�ไปในสล็อตจนสุด จนกระทั่งยึดในตำ�แหน่งอย่�งแน่นหน�

4. ใส่ฝ�ด้�นหลังกลับเข้�กับเครื่อง กดฝ�ด้�นหลังลงบนทุกด้�นเพื่อยึดให้เข้�ตำ�แหน่ง
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การถอดการ์ดหน่วยความจำา

ข้อควรระวัง!
• ใช้คว�มระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดก�รกับก�ร์ดหน่วยคว�มจำ� ASUS ไม่รับผิดชอบถึงก�รที่ข้อมูลสูญห�ย  

หรือคว�มเสียห�ยใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับก�ร์ดหน่วยคว�มจำ�ของคุณ
• นำ�ก�ร์ดหน่วยคว�มจำ�ออกอย่�งเหม�ะสม เพื่อถอดก�ร์ดออกจ�กอุปกรณ์อย่�งปลอดภัย  

ในก�รนำ�ก�ร์ดหน่วยคว�ม จำ�ออก ไปที่ หน้าจอโฮม > All Apps (แอพพ์ทั้งหมด) > Settings (การตั้งค่า)  
> Storage (ที่เก็บข้อมูล) > Unmount external storage (เลิกเมาต์ที่เก็บข้อมูลภายนอก)

ในก�รถอดก�ร์ดหน่วยคว�มจำ�:

1.  ปิดอุปกรณ์ของคุณ

2. แงะฝ�ให้หลุดจ�กร่องที่มุมซ้�ยล่�ง จ�กนั้นดึงฝ�ด้�นหลังออก

ข้อควรระวัง!  ใช้คว�มระมัดระวังในขณะที่คุณแงะเปิดฝ�
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2.  กดก�ร์ดหน่วยคว�มจำ�เพื่อให้ก�ร์ดเด้งขึ้นม� จ�กนั้นดึงก�ร์ดออกจ�กเครื่อง

3. ใส่ฝ�ด้�นหลังกลับเข้�กับเครื่อง กดฝ�ด้�นหลังลงบนทุกด้�นเพื่อยึดให้เข้�ตำ�แหน่ง
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การชาร์จ ZenFone ของคุณ
ZenFone ของคุณมีก�รช�ร์จพลังง�นม�แล้วบ�งส่วน แต่คุณต้องช�ร์จพลังง�นให้เต็มก่อนที่จะใช้ง�นในครั้งแรก  
อ่�นข้อสังเกตและข้อควรระวังที่สำ�คัญต่อไปนี้ ก่อนที่จะช�ร์จอุปกรณ์ของคุณ

 สำาคัญ:
• ใช้เฉพ�ะอะแดปเตอร์ AC และส�ยเคเบิลไมโคร USB ที่ม�พร้อมเครื่องเพื่อช�ร์จ ZenFone ของคุณเท่�นั้น  

ก�รใช้อะแดปเตอร์เพ�เวอร์ AC และส�ยเคเบิลอื่นอ�จทำ�ให้อุปกรณ์ของคุณเสียห�ยได้
• ลอกฟิล์มป้องกันบนอะแดปเตอร์เพ�เวอร์ AC และส�ยเคเบิลไมโคร USB ออกก่อนที่จะใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
• ให้แน่ใจว่�เสียบอะแดปเตอร์เพ�เวอร์ AC เข้�กับเต้�เสียบไฟฟ้�ที่ใช้ง�นด้วยกันได้ คุณส�ม�รถเสียบอะแดปเตอร์เพ� 

เวอร์ AC เข้�กับเต้�เสียบไฟฟ้�ที่มีแรงดัน 100~240 V 
• แรงดันไฟฟ้�เอ�ต์พุตของอะแดปเตอร์เพ�เวอร์ AC สำ�หรับอุปกรณ์นี้คือ DC 5.2V, 1.35A
• เมื่อใช้ ZenFone ในขณะที่เครื่องเสียบอยู่กับเต้�เสียบไฟฟ้� เต้�เสียบไฟฟ้�ต้องอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ของคุณและ 

ส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ย
• เพื่อประหยัดไฟฟ้� ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์เพ�เวอร์ AC ออกจ�กเต้�เสียบไฟฟ้�เมื่อไม่ได้ใช้ง�น
• อย่�ว�งวัตถุที่หนักทับบน ZenFone ของคุณ

ข้อควรระวัง! 
• ในขณะที่ช�ร์จ เครื่อง ZenFone ส�ม�รถอุ่นขึ้นได้ นี่เป็นอ�ก�รปกติ อย่�งไรก็ต�ม ถ้�อุปกรณ์ของคุณร้อนขึ้นอย่�ง 

ผิดปกติ ให้ถอดส�ยเคเบิลไมโคร USB ออกจ�กอุปกรณ์ของคุณ และส่งอุปกรณ์ รวมทั้งอะแดปเตอร์เพ�เวอร์ AC  
และส�ยเคเบิลไปยังผู้ให้บริก�รที่ได้รับก�รรับรองของ ASUS

• เพื่อป้องกันคว�มเสียห�ยที่จะเกิดกับ ZenFone, อะแดปเตอร์ AC หรือส�ยเคเบิล USB ของคุณ ให้แน่ใจว่�ส�ยเคเบิล 
ไมโคร USB, อะแดปเตอร์ AC และอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกันอย่�งเหม�ะสมก่อนที่จะช�ร์จ



25

สำาคัญ: 
• ช�ร์จ ZenFone ของคุณเป็นเวล�แปด (8) ชั่วโมงก่อนที่จะใช้เครื่องในโหมดแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก
• สถ�นะของพลังง�นแบตเตอรี่ ถูกระบุด้วยไอคอนต่อไปนี้:
    ต่ำา            ไม่ชาร์จ            กำาลังชาร์จ          เต็ม

          

ในก�รช�ร์จ ZenFone ของคุณ:

1.  เชื่อมต่อส�ยเคเบิลไมโคร USB เข้�กับอะแดปเตอร์เพ�เวอร์ AC

2.  เสียบอะแดปเตอร์เพ�เวอร์ AC เข้�กับเต้�เสียบไฟฟ้�ที่มีส�ยดิน 

3.  เชื่อมต่อส�ยเคเบิลไมโคร USB เข้�กับ ZenFone ของคุณ

3

1

2
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4. เมื่อช�ร์จเต็มแล้ว ถอดส�ยเคเบิล USB ออกจ�ก ZenFone ก่อนที่จะถอดปลั๊กอะแดปเตอร์เพ�เวอร์ AC  
ออกจ�กเต้�เสียบไฟฟ้�

หมายเหตุ: 
• คุณส�ม�รถใช้อุปกรณ์ของคุณในขณะที่ช�ร์จได้ แต่อ�จทำ�ให้เวล�ในก�รช�ร์จอุปกรณ์จนเต็มน�นขึ้น
• ก�รช�ร์จอุปกรณ์ของคุณผ่�นพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์อ�จใช้เวล�น�นกว่�ในก�รช�ร์จอุปกรณ์ให้เต็ม
• ถ้�คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้จ่�ยกำ�ลังที่ไฟเพียงพอสำ�หรับก�รช�ร์จผ่�นพอร์ต USB ให้ช�ร์จ ZenFone  

ของคุณโดยใช้อะแดปเตอร์เพ�เวอร์ AC ที่เสียบเข้�กับเต้�เสียบไฟฟ้�แทน
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การเปิดหรือปิดเครื่อง ZenFone
การเปิดอุปกรณ์ของคุณ
ในก�รเปิดอุปกรณ์ของคุณ ให้กดปุ่มเพ�เวอร์ค้�งไว้ จนกระทั่งอุปกรณ์ของคุณสั่น และเริ่มต้นทำ�ง�น

การปิดอุปกรณ์ของคุณ
ในก�รปิดอุปกรณ์ของคุณ: 

1. ถ้�หน้�จอของคุณดับอยู่ ให้กดปุ่มเพ�เวอร์ เพื่อเปิดขึ้นม� ถ้�หน้�จอของคุณล็อค  
ให้ปลดล็อคหน้�จออุปกรณ์

2. กดปุ่มเพ�เวอร์ค้�งไว้ จ�กนั้นเมื่อระบบถ�ม ให้แทป Power off (ปิดเครื่อง) จ�กนั้นแทป OK (ตกลง)

โหมดสลีป
ในก�รส่ังให้อุปกรณ์ของคุณเข้�สู่โหมดสลีป กดปุ่มเพ�เวอร์หนึ่งครั้ง จนกระทั่งหน้�จอดับ
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การใช้ครั้งแรก
เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์ Zen ของคุณในครั้งแรก, ตัวช่วยสร้�งก�รตั้งค่�จะแนะนำ�คุณผ่�นกระบวนก�รต้ังค่� ทำ�ต�มขั้น 
ตอนบนหน้�จอเพื่อเลือกภ�ษ�, เลือกวิธีก�รป้อน, ต้ังค่�เครือข่�ยมือถือและ Wi-Fi ของคุณ, ซิงค์บัญชี และกำ�หนด 
ค่�บริก�รระบุตำ�แหน่งของคุณ
ใช้แอคเค�ท์ Google หรือ ASUS ของคุณเพื่อต้ังค่�อุปกรณ์ ถ้�คุณยังไม่มีแอคเค�ท์ Google หรือ ASUS  
ให้สร้�งแอคเค�ท์ขึ้นม�

แอคเคาท์ Google
ก�รใช้แอคเค�ท์ Google อนุญ�ตให้คุณใช้คุณสมบัติต่�ง ๆ เหล่�นี้ของ Android OS ได้อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ:

 • จัดระเบียบและดูข้อมูลทั้งหมดของคุณจ�กที่ใดก็ได้

 • สำ�รองข้อมูลทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ

 • ใช้บริก�ร Google อย่�งสะดวกสบ�ยจ�กทุกสถ�นที่

แอคเคาท์ ASUS
ก�รมีแอคเค�ท์ ASUS ทำ�ให้คุณสนุกสน�นกับคุณสมบัติต่อไปนี้:

 • ปรับแต่งบริก�รสนับสนุน ASUS และส่วนขย�ยก�รรับประกัน สำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน

 • พื้นที่เก็บข้อมูลบนคล�วด์ฟรี 5 GB

 • รับอัพเดตอุปกรณ์และเฟิร์มแวร์ล่�สุด

หมายเหตุ: นอกจ�กนี้ คุณยังส�ม�รถใช้ตัวช่วยสร้�งก�รตั้งค่� เพื่อกำ�หนดค่�อุปกรณ์ของคุณใหม่ได้ตลอดเวล�ที่คุณ 
สะดวกอีกด้วย จ�ก หน้าจอโฮม ไปที่ All Apps (แอพพ์ทั้งหมด) > Setup Wizard (ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า)
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เทคนิคในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
พลังง�นแบตเตอรี่เปรียบเสมือนเส้นชีวิตของอุปกรณ์ Zen ของคุณ ด้�นล่�งเป็นเทคนิคในก�รประหยัดพลังง�น 
แบตเตอรี่บ�งอย่�ง เพื่อช่วยประหยัดพลังง�นของแบตเตอรี่บนอุปกรณ์ Zen ของคุณ

 – เมื่อไม่ได้ใช้ ให้กดปุ่มเพ�เวอร์ เพื่อให้อุปกรณ์เข้�สู่โหมดสลีป

 – เปิดใช้ง�น ก�รประหยัดสม�ร์ต ในแอพพ์ Power Saver (ตัวประหยัดพลังง�น)

 – ต้ังค่�เสียงเป็นโหมดประหยัดพลังง�น 

 – ลดคว�มสว่�งของจอแสดงผล

 – ต้ังระดับเสียงลำ�โพงไว้ที่ระดับต่ำ�

 – ปิดทำ�ง�นคุณสมบัติ Wi-Fi 

 – ปิดทำ�ง�นคุณสมบัติ บลูทูธ

 – ปิดทำ�ง�นคุณสมบัติ Miracast 

 – ปิดทำ�ง�น GPS

 – ปิดทำ�ง�นคุณสมบัติ ก�รหมุนหน้�จออัตโนมัติ

 – ปิดทำ�ง�นคุณสมบัติ ซิงค์อัตโนมัติ ทั้งหมดในอุปกรณ์ของคุณ
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2
หน้าจอโฮมมีทุกสิ่งที่จำาเป็น

2 หน้าจอโฮมมีทุกสิ่งที่จำาเป็น
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คุณสมบัติบนโฮม Zen 
หน้าจอโฮม
ได้รับคำ�เตือนของกิจกรรมสำ�คัญ ก�รอัพเดตแอพพ์และระบบ ก�รพย�กรณ์อ�ก�ศ และข้อคว�มตัวอักษรจ�กผู้ที่มี 
คว�มสำ�คัญกับคุณจริง ๆ บนหน้�จอโฮมของคุณ 

ปัดหน้�จอโฮมไปท�งซ้�ยหรือขว� เพื่อแสดงหน้�จอโฮมในส่วนขย�ย 

ปัดบริเวณนี้ลง เพื่อแสดง การแจ้งเตือนระบบ

ปัดบริเวณนี้ลง เพื่อแสดง การตั้งค่าด่วน

แทปเพื่อเปิดหน้�จอ All Apps (แอพพ์ทั้งหมด)

แทปเพื่อเปิดแอพพ์

แทปเพื่อแสดง การตั้งเวลา
แทปเพื่ออัพเดตก�รต้ังค่� สภาพอากาศ

แทปเพื่อเปิดหน้� Google Search (ค้นหาจากกูเกิล)

แทปเพื่อเปิด Voice Search (ค้นหาด้วยเสียง)
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การทำาความเข้าใจไอคอนต่าง ๆ
ไอคอนเหล่�นี้จะแสดงบนแถบสถ�นะ และจะแนะนำ�คุณถึงสถ�นะปัจจุบันของ ZenFone ของคุณ

ไอคอนนี้แสดงคว�มแรงสัญญ�ณของเครือข่�ยมือถือของคุณ

1
ไอคอนนี้แสดงว่�มีไมโคร SIM ก�ร์ดเสียบอยู่ในสล็อตไมโคร SIM ก�ร์ด 1

หมายเหตุ:  ถ้�ไอคอน SIM ก�ร์ดแสดงเป็นสีเขียว หม�ยคว�มว่�ก�ร์ดนั้นถูกตั้งค่�เป็นเครือข่�ยเริ่มต้น

2 ไอคอนนี้แสดงว่�มีไมโคร SIM ก�ร์ดเสียบอยู่ในสล็อตไมโคร SIM ก�ร์ด 2

ไอคอนนี้แสดงว่�คุณมีข้อคว�มที่ยังไม่ได้อ่�น

ไอคอนนี้แสดงคว�มแรงสัญญ�ณของก�รเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ
ไอคอนนี้แสดงสถ�นะแบตเตอรี่ของ ZenFone ของคุณ

ไอคอนนี้แสดงว่�มีไมโคร SD ก�ร์ดเสียบอยู่ใน ZenFone ของคุณ

ไอคอนนี้แสดงว่�คุณได้จับภ�พหน้�จอของ ZenFone ของคุณ

ไอคอนนี้แสดงว่� ZenFone ของคุณอยู่ในโหมดก�รบิน

ไอคอนนี้แสดงว่� Wi-Fi ฮ็อตสป็อตของ ZenFone ของคุณเปิดทำ�ง�น

ไอคอนนี้แสดงว่�โหมดก�รประหยัดสม�ร์ต เปิดทำ�ง�น

ไอคอนนี้แสดงว่�โหมดปิดเสียง เปิดทำ�ง�น

ไอคอนนี้แสดงว่�โหมดสั่น เปิดทำ�ง�น

ไอคอนนี้แสดงสถ�นะก�รด�วน์โหลดของแอพพ์หรือไฟล์

ไอคอนนี้แสดงว่�โหมดก�รอ่�น เปิดทำ�ง�น
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การจัดการหน้าจอโฮมของคุณ
ใส่คว�มเป็นส่วนตัวของคุณไปยังหน้�จอโฮมของคุณ เลือกดีไซน์ที่ดึงดูดเป็นวอลล์เปเปอร์ เพิ่มท�งลัดสำ�หรับเรียก 
ใช้แอพพ์โปรดของคุณอย่�งรวดเร็ว และเพิ่มวิดเจ็ตเพื่อดูข้อมูลสำ�คัญต่�ง ๆ อย่�งรวดเร็ว  นอกจ�กนี้ คุณยังส�ม�รถ 
เพิ่มหน้�ม�กขึ้น เพื่อที่คุณส�ม�รถเรียกใช้หรือดูแอพพ์หรือวิดเจ็ตอย่�งรวดเร็วบนหน้�จอโฮมของคุณม�กขึ้นได้ด้วย 

• ในก�รเพิ่มร�ยก�รไปยังหน้�จอโฮม, แทปบริเวณที่ว่�งบนหน้�จอโฮมของคุณค้�งไว้ และเลือกประเภทเหล่�นี้:  
Apps (แอพพ์), Widgets (วิดเจ็ต), Wallpaper (วอลล์เปเปอร์) และ Edit page (แก้ไขหน้า)

• ในก�รเปล่ียนระหว่�งหน้�ต่�ง ๆ ของหน้�จอโฮมของคุณ ให้ปัดไปท�งซ้�ยหรือขว�
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ทางลัดแอพพ์
เพิ่มท�งลัด เพื่อเรียกใช้แอพพ์ที่ใช้บ่อย ๆ ของคุณจ�กหน้�จอโฮมโดยตรง
ในก�รเพิ่มท�งลัดแอพพ์:

1. แทปบริเวณที่ว่�งบนหน้�จอโฮมของคุณค้�งไว้ และเลือก Apps (แอพพ์)

2. จ�ก All Apps (แอพพ์ทั้งหมด), แทปแอพพ์ที่ต้องก�รค้�งไว้ จ�กนั้นล�กไปยังบริเวณที่ว่�งบน  
หน้าจอโฮม ของคุณ 

ในก�รลบท�งลัดแอพพ์:
จ�ก หน้าจอโฮม ของคุณ, แทปแอพพ์ค้�งไว้ จ�กนั้นล�กแอพพ์ไปยัง X Remove (X ลบ)  
ที่ส่วนบนของหน้�จอของคุณ

วิดเจ็ต
เพิ่มวิดเจ็ตสำ�หรับดูปฏิทิน แผนที่ สถ�นะแบตเตอรี่ และข้อมูลอื่น ๆ อย่�งรวดเร็ว 
ในก�รเพิ่มวิดเจ็ต:

1. แทปบริเวณที่ว่�งบนหน้�จอโฮมของคุณค้�งไว้ และเลือก Widgets (วิดเจ็ต)

2. จ�ก Widgets (วิดเจ็ต), แทปวิดเจ็ตที่ต้องก�รค้�งไว้ จ�กนั้นล�กไปยังบริเวณที่ว่�งบนหน้�จอโฮมของคุณ 

ในก�รลบท�งลัดแอพพ์:
จ�ก หน้าจอโฮม ของคุณ, แทปวิดเจ็ตค้�งไว้ จ�กนั้นล�กไปยัง X Remove (X ลบ) ที่ส่วนบนของหน้�จอของคุณ

หมายเหตุ: นอกจ�กนี้คุณยังส�ม�รถแทป   บนหน้�จอโฮมของคุณ เพื่อดู All Apps (แอพพ์ทั้งหมด) และ  
Widgets (วิดเจ็ต) ได้ด้วย
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วอลล์เปเปอร์
ว�งแอพพ์ ไอคอน และส่วนประกอบ Zen อื่น ๆ ของคุณบนวอลล์เปเปอร์ที่มีก�รออกแบบอย่�งสวยง�ม  
คุณส�ม�รถเพิ่มคว�มโปร่งใสของพื้นหลังไปยังวอลล์เปเปอร์ของคุณ เพื่อทำ�ให้อ่�นง่�ยและชัดยิ่งขึ้น 
นอกจ�กนี้ คุณยังส�ม�รถเลือกวอลล์เปเปอร์เคล่ือนไหว เพื่อทำ�ให้หน้�จอของคุณดูมีชีวิตชีว�ม�กขึ้นได้ด้วย

แทปเพื่อใช้คว�มเข้มพื้นหลัง

แทปเพื่อเลือกคว�มเข้มพื้นหลัง
เลื่อนตัวเล่ือนเพื่อปรับคว�มโปร่งใสของวอลล์เปเปอร์

แทปวอลล์เปเปอร์
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การใช้วอลล์เปเปอร์ และความเข้มพื้นหลัง
ในก�รใช้วอลล์เปเปอร์ และคว�มเข้มพื้นหลัง: 

1. แทปบริเวณที่ว่�งบนหน้�จอโฮมของคุณค้�งไว้ และเลือก Wallpapers (วอลล์เปเปอร์)

2. เลือกสถ�นที่ซ่ึงคุณต้องก�รใช้วอลล์เปเปอร์: บน Home screen (หน้าจอโฮม), Lock screen  
(หน้าจอล็อค) หรือ Home screen and Lock screen (หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อค)  
ถ้�คุณไม่ต้องก�รเพิ่มคว�มเข้มพื้นหลังไปยังวอลล์เปเปอร์ของคุณ ให้ข้�มไปขั้นตอนที่ 5

3. ทำ�เครื่องหม�ยที่ Background tint (ความเข้มพื้นหลัง), จ�กนั้นปรับระดับคว�มโปร่งใส

4. แทป  จ�กนั้นเลือกสี

5. เลือกวอลล์เปเปอร์ จ�กนั้นแทป Apply (ใช้)

หมายเหตุ: 
• คว�มเข้มพื้นหลังส�ม�รถถูกใช้กับ Home screen (หน้าจอโฮม) หรือ Home screen and Lock screen  

(หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อค) ของคุณ

• นอกจ�กนี้ คุณส�ม�รถตั้งค่�ก�รตั้งค่�วอลล์เปเปอร์ของคุณจ�ก   > Settings (การตั้งค่า) > Display  
(การแสดงผล) ก็ได้

การใช้วอลล์เปเปอร์เคลื่อนไหว
ในก�รใช้วอลล์เปเปอร์เคล่ือนไหว: 

1. แทปบริเวณที่ว่�งบนหน้�จอโฮมของคุณค้�งไว้ และเลือก Wallpapers (วอลล์เปเปอร์)

2. เลือกสถ�นที่ซ่ึงคุณต้องก�รใช้วอลล์เปเปอร์: บน Home screen (หน้าจอโฮม) หรือ  
Home Screen and Lock screen (หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อค) ของคุณ

3. เลือกวอลล์เปเปอร์เคลื่อนไหว จ�กนั้นแทป Apply (ใช้)

หมายเหตุ:  นอกจ�กนี้ คุณส�ม�รถตั้งค่�ก�รตั้งค่�วอลล์เปเปอร์ของคุณจ�ก   > Settings (การตั้งค่า) >  
Display (การแสดงผล) ก็ได้



38

การตั้งค่าด่วน
เปิดทำ�ง�นฟังก์ชั่นต่�ง ๆ ด้วยก�รแทปครั้งเดียว และปรับแต่ง ZenFone ของคุณโดยใช้ การตั้งค่าด่วน คุณสมบัติ 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Zen นี้ยังแสดงก�รแจ้งเตือนระบบ ซ่ึงช่วยคุณติดต�มอัพเดตและก�รเปลี่ยนแปลงที่เพิ่งเกิดขึ้น 
บน ZenFone ของคุณได้ด้วย

คุณส�ม�รถเรียกใช้ก�รต้ังค่�ด่วนได้ตลอดเวล�ที่ต้องก�ร แม้ในขณะที่คุณกำ�ลังใช้แอพพ์บน ZenFone อยู่

การเรียกใช้การตั้งค่าด่วน
ปัดจ�กมุมขว�บนของหน้�จอ ZenFone ของคุณลง

แทปปุ่มเหล่�นี้เพื่อเปิดทำ�ง�นหรือปิด 
ทำ�ง�นฟังก์ชั่นของปุ่มเหล่�นั้น 

เลื่อนไปท�งซ้�ยหรือขว� เพื่อปรับคว�ม 
สว่�งของหน้�จอ

แทปเพื่อเปิด Settings (การตั้งค่า)
แทปเพื่อเปิดทำ�ง�น/ปิดทำ�ง�นคุณสมบัติต่�ง ๆ  
ในก�รตั้งค่�ด่วน

แทปเพื่อดูก�รแจ้งเตือนระบบปัจจุบัน
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เข้าถึงการตั้งค่า แทป   เพื่อเรียกใช้แอพพ์ Settings (ก�รต้ังค่�) ของ ZenFone ของคุณ

ดูรายการ การตั้งค่าด่วน 
ของ ASUS

แทป  เพื่อดูร�ยก�รคุณสมบัติปัจจุบันที่คุณต้องก�รเปิดทำ�ง�นหรือปิดทำ�ง�นจ�กแผงก�รแจ้งเตือน  
ก�รต้ังค่�ด่วน

ดูการแจ้งเตือนระบบ แทป  เพื่อดูอัพเดตปัจจุบัน และก�รเปลี่ยนแปลงที่ทำ�บน ZenFone ของคุณ 

กลับไปยังหน้าจอโฮมของ 
การตั้งค่าด่วน

จ�กหน้�จอ ก�รแจ้งเตือนระบบ, แทป  เพื่อกลับไปยังหน้�จอโฮม

เข้าถึงการตั้งค่าการแสดง 
ผล

แทป  เพื่อเรียกใช้แอพพ์ Display (ก�รแสดงผล)

ภายในการตั้งค่าด่วน
ใช้ก�รต้ังค่�ด่วน เป็นก�รเข้�ถึงด้วยแทปเดียว สำ�หรับคุณสมบัติและโปรแกรมบ�งตัวของ ZenFone ของคุณ 
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การใช้แผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วน
แผงก�รแจ้งเตือนก�รต้ังค่�ด่วน เป็นก�รเข้�ถึงด้วยแทปเดียว ไปยังคุณสมบัติไร้ส�ยและก�รต้ังค่�บ�งอย่�งของ  
ZenFone ของคุณ คุณสมบัติแต่ละอย่�งเหล่�นี้ถูกแทนที่ด้วยปุ่ม 

หมายเหตุ: ปุ่มสีน้ำ�เงิน ระบุว่�คุณสมบัติกำ�ลังเปิดใช้ง�นอยู่ในขณะนั้น ในขณะที่ปุ่มสีเท�  
เป็นก�รระบุว่�คุณสมบัติถูกปิด ทำ�ง�น 

การเพิ่มหรือการลบปุ่ม

ในก�รเพิ่มหรือลบปุ่มที่มีอยู่จ�กแผงก�รแจ้งเตือนก�รตั้งค่�ด่วนของ ASUS:

1. เรียกใช้ ก�รต้ังค่�ด่วน จ�กนั้นแทป 

2. แทปกล่องข้�ง ๆ คุณสมบัติ เพื่อเพิ่มหรือลบคุณสมบัตินั้นออกจ�กแผงก�รแจ้งเตือนก�รต้ังค่�ด่วนของ ASUS

หมายเหตุ: กล่องที่ถูกทำ�เครื่องหม�ย ระบุว่�ปุ่มของคุณสมบัติน้ันส�ม�รถถูกเข้�ถึงได้ผ่�นแผงก�รแจ้งเตือนก�รตั้งค่� 
ด่วนของ ASUS ในขณะที่กล่องที่ไม่มีเครื่องหม�ย ระบุถึงสถ�นะตรงกันข้�ม 

3. แทป  เพื่อถอยกลับ และดูแผงก�รแจ้งเตือนก�รต้ังค่�ด่วนของ ASUS
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การใช้การแจ้งเตือนระบบ
ภ�ยในก�รแจ้งเตือนระบบ คุณส�ม�รถเห็นอัพเดตที่ทำ�ล่�สุด และก�รเปลี่ยนแปลงของระบบที่ทำ�บน ZenFone  
ของคุณ ก�รเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่นั้นเกี่ยวข้องกับข้อมูลและระบบ หน้�จอก�รแจ้งเตือนระบบ นั้นเข้�ใจง่�ย  
และส�ม�รถใช้ง�นด้วยวิธีก�รต่อไปนี้:

แทปที่นี่ เพื่อลบก�รแจ้งเตือนที่แสดงท้ังหมด

ปัดก�รแจ้งเตือนไปท�งซ้�ยหรือขว�  
เพื่อลบออกจ�กร�ยก�ร 

แทปที่ก�รแจ้งเตือน เพื่อดูร�ยละเอียด 
ของร�ยก�ร
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การตั้งค่าแป้นพิมพ์ ASUS
สร้�งข้อคว�ม SMS, อีเมล และรหัสผ่�นก�รล็อกอินโดยใช้แป้นพิมพ์สัมผัสของ ZenFone ของคุณ 

ในก�รเข้�ถึงก�รตั้งค่�แป้นพิมพ์ ASUS:

1. เรียกใช้ ก�รต้ังค่�ด่วน จ�กนั้นแทป 

2. เลื่อนหน้�จอ Settings (การตั้งค่า) ลง และเลือก Language & input (ภาษาและการใส่ข้อมูล)

3. แทป  ข้�ง ๆ ASUS keyboard settings (การตั้งค่าแป้นพิมพ์ ASUS) 

4.  กำ�หนดค่�ก�รต้ังค่�ต�มคว�มชอบส่วนตัวของคุณ 
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ค้นหาด้วยเสียง
สร้�งคำ�ส่ังเสียงไปยัง ZenFone ของคุณ จ�กนั้นดูแอพพ์ทำ�ก�รฟัง และทำ�ง�นโดยใช้แอพพ์ Voice Search  
(ค้นห�ด้วยเสียง) ด้วยก�รใช้ Voice Search (ค้นห�ด้วยเสียง) คุณส�ม�รถสร้�งคำ�สั่งเสียงเพื่อดำ�เนินก�รในลักษณะ 
ต่อไปนี้:

•  ค้นห�ข้อมูลออนไลน์ หรือบน ZenFone ของคุณ

•  เรียกใช้แอพพ์ภ�ยใน ZenFone ของคุณ

•  ขอทิศท�งเพื่อไปยังสถ�นที่ที่ต้องก�ร

สำาคัญ! ZenFone ของคุณต้องเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ส�ม�รถใช้คุณสมบัตินี้ได้ 

การเรียกใช้ Voice Search (ค้นหาด้วยเสียง)

1. แทป   > Voice Search (ค้นหาด้วยเสียง)

2. ทันทีที่ไอคอนรูปไมโครโฟนเปล่ียนเป็นสีแดง ให้เริ่มพูดคำ�ส่ังเสียงของคุณ

หมายเหตุ: พูดอย่�งชัดเจน และใช้วลีที่รัดกุมในขณะที่พูดคุยกับ ZenFone ของคุณ นอกจ�กนั้น  
เครื่องยังช่วยเริ่มคำ�สั่งของคุณด้วยคำ�กริย�ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ ZenFone ที่คุณต้องก�รใช้ด้วย
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การปรับแต่งผลลัพธ์การค้นหาด้วยเสียงจากกลุ่มค้นหาโทรศัพท์
ถ้�คุณต้องก�รต้ังค่�พ�ร�มิเตอร์สำ�หรับผลลัพธ์ก�รค้นห�ด้วยเสียงโดยรวบรวมจ�กแอคเค�ท์ Google  
ของคุณและข้อมูลของ ZenFone ของคุณ คุณส�ม�รถดำ�เนินก�รได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. บนหน้�จอโฮมของ ZenFone ของคุณ แทป   > Voice Search (ค้นหาด้วยเสียง)

2. แทป  > Settings (การตั้งค่า)
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 3. แทป Phone search (ค้นหาโทรศัพท์) 

 4. ทำ�เครื่องหม�ยที่กล่องของกลุ่มค้นห�ที่คุณต้องก�รรวมเป็นแหล่งข้อมูลเมื่อใช้ Voice Search  
(ค้นหาด้วยเสียง) 
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หน้าจอล็อค
ต�มค่�เริ่มต้น หน้�จอล็อคจะปร�กฏหลังจ�กที่เปิดเครื่องอุปกรณ์ของคุณ และในขณะท่ีปลุกขึ้นจ�กโหมดสลีป  
จ�กหน้�จอล็อค คุณส�ม�รถเข้�ไปยังระบบ Android® ของอุปกรณ์ของคุณได้โดยก�รปัดบนหน้�จอสัมผัสของคุณ
นอกจ�กนี้ คุณยังส�ม�รถปรับแต่งหน้�จอล็อคของอุปกรณ์ของคุณเพื่อควบคุมก�รเข้�ถึงไปยังข้อมูลและแอพพ์มือ 
ถือของคุณได้ด้วย

การปรับแต่งหน้าจอล็อค
ถ้�คุณต้องก�รเปลี่ยนแปลงก�รตั้งค่�ต่�ง ๆ ของหน้�จอล็อคของคุณจ�กตัวเลือกก�ร Swipe (ปัด)  ม�ตรฐ�น  
ให้ปฏิบัติต�มขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เรียกใช้ ก�รต้ังค่�ด่วน จ�กนั้นแทป 

2. เลื่อนหน้�จอ Settings (การตั้งค่า) ลง และเลือก Lock screen (หน้าจอล็อค) 

3. ในหน้�จอถัดไป แทป Screen lock (หน้าจอล็อค)

4. แทปตัวเลือกหน้�จอล็อคที่คุณต้องก�รใช้
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การเชื่อมต่อ ZenFone ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อ ZenFone เข้�กับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช�ร์จพลังง�น หรือถ่�ยโอนไฟล์ระหว่�งอุปกรณ์

หมายเหตุ:
• ก�รช�ร์จผ่�นพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์อ�จใช้เวล�น�นกว่�ในก�รช�ร์จจนเต็ม
• ถ้�คอมพิวเตอร์ของคุณให้พลังง�นไม่เพียงพอสำ�หรับก�รช�ร์จ ZenFone ให้ช�ร์จ ZenFone ของคุณผ่�นเต้�เสียบ 

ไฟฟ้�ที่มีส�ยดินแทน

การเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊คของคุณ
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ในก�รเชื่อมต่อ ZenFone ของคุณเข้�กับคอมพิวเตอร์:

1. เสียบขั้วต่อไมโคร USB เข้�กับ ZenFone ของคุณ

2. เสียบขั้วต่อ USB เข้�กับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเชื่อมต่อกับเดสก์ทอป PC ของคุณ



3
โทรอย่างมีสไตล์

3 โทรอย่างมีสไตล์
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การจัดการรายชื่อ
เพิ่ม นำ�เข้� หรือส่งออกร�ยชื่อของคุณจ�ก SIM หรือแอคเค�ท์อีเมลของคุณไปยัง ZenFone และในท�งกลับกัน

การเพิ่มรายชื่อ
ในก�รเพิ่มร�ยชื่อ:

1. แทปแอพพ์ Contacts (รายชื่อ) จ�กนั้นแทป Create a new contact (สร้างรายชื่อใหม่)

2. บนหน้�จอ Contacts (ร�ยชื่อ) เลือกแอคเค�ท์ที่คุณต้องก�รบันทึกร�ยชื่อของคุณ:

a. อุปกรณ์

b. ที่เก็บข้อมูลบน SIM ก�ร์ด (SIM1 หรือ SIM2)

c. แอคเค�ท์อีเมล

หมายเหตุ:  ถ้�คุณไม่มีแอคเค�ท์อีเมล แทป Add account (เพิ่มแอคเคาท์) จ�กนั้นสร้�งแอคเค�ท์ขึ้นม�

3. ทำ�ต�มขั้นตอนบนหน้�จอที่ปร�กฏขึ้น เพื่อเพิ่มและบันทึกร�ยชื่อใหม่
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การนำาเข้ารายชื่อ
นำ�เข้�ร�ยชื่อของคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจ�กแหล่งเก็บร�ยชื่อไปยัง ZenFone,  แอคเค�ท์อีเมล หรือไมโคร SIM  
ก�ร์ด 
ในก�รนำ�เข้�ร�ยชื่อ:

1. แทปแอพพ์ Contacts (รายชื่อ) จ�กนั้นแทป  > Manage contacts (จัดการรายชื่อ)

2. แทป Import/export (นำาเข้า/ส่งออก) จ�กนั้นเลือกจ�กตัวเลือกก�รนำ�เข้�ต่อไปนี้:

a. นำ�เข้�จ�ก SIM ก�ร์ด 1/นำ�เข้�จ�ก SIM ก�ร์ด 2

b. นำ�เข้�จ�กที่เก็บข้อมูล

3.  เลือกจ�กบัญชีต่อไปนี้ เพื่อบันทึกร�ยชื่อ:

a. แอคเค�ท์อีเมล

b. อุปกรณ์

c. SIM1/SIM2

4. ทำ�เครื่องหม�ยเพื่อเลือกร�ยชื่อที่คุณต้องก�รนำ�เข้� และเมื่อทำ�เสร็จ แทป Import (นำาเข้า)
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การส่งออกรายชื่อ
ส่งออกร�ยชื่อของคุณไปยังแอคเค�ท์เก็บข้อมูลใด ๆ ก็ได้ใน ZenFone ของคุณ

1. แทปแอพพ์ Contacts (รายชื่อ) จ�กนั้นแทป  > Manage contacts (จัดการรายชื่อ)

2. แทป Import/export (นำาเข้า/ส่งออก) จ�กนั้นเลือกจ�กตัวเลือกก�รส่งออกต่อไปนี้:

a. ส่งออกไป SIM ก�ร์ด 1/ส่งออกไป SIM ก�ร์ด 2

b. ส่งออกไปยังที่เก็บข้อมูล

3.  แทปเพื่อเลือกร�ยชื่อจ�กแอคเค�ท์ต่อไปนี้:

a. ร�ยชื่อทั้งหมด

b. แอคเค�ท์อีเมล

c. อุปกรณ์

d. SIM1/SIM2

4. ทำ�เครื่องหม�ยร�ยชื่อที่คุณต้องก�รส่งออก

5. เมื่อทำ�เสร็จ แทป Export (ส่งออก)
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การโทรออกและการรับสาย
โทรออก
ZenFone ของคุณมีวิธีก�รหล�ยวิธีในก�รโทรออก โทรห�เพื่อนของคุณจ�กร�ยก�รร�ยชื่อที่บันทึกไว้  
หมุนหม�ยเลขโทรศัพท์โดยตรง หรือแม้กระทั่งหมุนหม�ยเลขโดยไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่�นบนหน้�จอล็อค

การโทรจากแอพพ์ Contacts (รายชื่อ)
ใช้แอพพ์ Contacts (ร�ยชื่อ) เพื่อทำ�ก�รโทรจ�กร�ยก�รร�ยชื่อของคุณ
ในก�รโทรด้วยแอพพ์ Contacts (ร�ยชื่อ):

1. จ�กหน้�จอโฮมของคุณ แทปแอพพ์ Contacts (รายชื่อ) จ�กนั้นค้นห�ชื่อของผู้ติดต่อท่ีคุณต้องก�รโทรห�

หมายเหตุ:  ในก�รดูร�ยชื่อทั้งหมดจ�กแอคเค�ท์ร�ยชื่อทั้งหมด แทปร�ยก�ร Contacts to display  
(รายชื่อที่จะแสดง) จ�กนั้นทำ�เครื่องหม�ยแอคเค�ท์ทั้งหมด

2. แทปชื่อของผู้ติดต่อ จ�กนั้นแทปหม�ยเลข

3. ถ้�เครื่องมี SIM ก�ร์ดสองอันติดต้ังอยู่ ให้แทป SIM ก�ร์ดที่คุณต้องก�รโทรออก
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การหมุนหมายเลขโทรศัพท์
ใช้แอพพ์ Phone (โทรศัพท์) เพื่อหมุนหม�ยเลขโทรศัพท์โดยตรง
ในก�รโทรด้วยแอพพ์ Phone (โทรศัพท์):

1. จ�กหน้�จอโฮมของคุณ แทปแอพพ์ Phone (โทรศัพท์) จ�กนั้นแทปปุ่มหม�ยเลข

2. เลือกจ�กปุ่มโทร SIM1 หรือ SIM2 เพื่อหมุนหม�ยเลข

หมายเหตุ:  ลักษณะของปุ่มโทรอ�จแตกต่�งจ�กนี้ ขึ้นอยู่กับก�รตั้งค่�ที่คุณทำ�ไปยังไมโคร SIM ก�ร์ดของคุณ  
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน คุณสมบัติ SIM คู ่ของคู่มือฉบับนี้

ปุ่มโทร
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รับสาย
ทัชสกรีนของ ZenFone ของคุณจะสว่�งขึ้นเมื่อมีส�ยเรียกเข้� ลักษณะของก�รแสดงส�ยเรียกเข้�จะแตกต่�งกัน  
ขึ้นอยู่กับสถ�นะของ ZenFone ของคุณ

การรับสาย
ก�รรับส�ยมีสองวิธี ขึ้นอยู่กับสถ�นะของ ZenFone ของคุณ:

•  ถ้�อุปกรณ์ของคุณแอกทีฟอยู่ แทป Answer (รับสาย) ในก�รปฏิเสธส�ย แทป Decline (ปฏิเสธ)

•  ถ้�อุปกรณ์ของคุณถูกล็อค ล�ก  ไปยัง   เพื่อรับส�ย หรือล�กไปยัง  เพื่อปฏิเสธส�ย

หมายเหตุ:  นอกจ�กนี้ คุณยังส�ม�รถส่งข้อคว�มเพื่อปฏิเสธส�ยได้ด้วย ปัด Reject with message  
(ปฏิเสธด้วยข้อความ) ขึ้น จ�กนั้นเลือกจ�กตัวเลือกที่แสดงขึ้นม�เพื่อส่งข้อคว�ม
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คุณสมบัติ SIM คู่
คุณสมบัติ SIM คู่ของ ZenFone ของคุณ ใช้สำ�หรับจัดก�รกับก�รตั้งค่�ต่�ง ๆ ของไมโคร SIM ก�ร์ดที่ติดต้ังเข้�ม� 
ในเครื่อง ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณส�ม�รถเปิดทำ�ง�น/ปิดทำ�ง�นไมโคร SIM ก�ร์ด, กำ�หนดชื่อ SIM หรือต้ังค่�ก�ร์ด 
หนึ่งเป็นเครือข่�ยที่เลือกใช้ได้

การเปลี่ยนชื่อไมโคร SIM การ์ดของคุณ
เปล่ียนชื่อของไมโคร SIM ก�ร์ดของคุณบน ZenFone เพื่อที่คุณส�ม�รถระบุก�ร์ดต่�ง ๆ ได้อย่�งง่�ยด�ย 
ในก�รเปล่ียนชื่อของไมโคร SIM ก�ร์ดของคุณ แทป ชื่อ SIM1: SIM1 หรือ ชื่อ SIM2: SIM2 จ�กนั้นป้อนชื่อ 
สำ�หรับไมโคร SIM ก�ร์ดของคุณ

หมายเหตุ:  ถ้� SIM ของคุณม�จ�กผู้ให้บริก�รมือถือที่แตกต่�งกัน เร�แนะนำ�ให้คุณใช้ชื่อของผู้ให้บริก�รเป็นชื่อ SIM  
ของคุณ ถ้� SIM ทั้งสองม�จ�กผู้ให้บริก�รมือถือเดียวกัน เร�แนะนำ�ให้คุณใช้หม�ยเลขมือถือเป็นชื่อ SIM ของคุณ
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การกำาหนดไมโคร SIM การ์ดเริ่มต้น
กำ�หนดไมโคร SIM ก�ร์ดเป็น SIM ที่เลือกใช้อันดับแรกสำ�หรับส�ยสนทน� และบริก�รข้อมูลต่�ง ๆ 

SIM การ์ดสำาหรับสายสนทนา
เมื่อคุณโทรออก ZenFone ของคุณจะใช้ไมโคร SIM ก�ร์ดที่เลือกใช้เพื่อเชื่อมต่อส�ย
ในก�รกำ�หนดไมโคร SIM ก�ร์ดสำ�หรับส�ยทนทน� แทป Voice call (สายสนทนา) จ�กนั้นแทป SIM  
ที่คุณต้องก�รใช้

สำาคัญ!  คุณส�ม�รถใช้คุณสมบัตินี้ได้เฉพ�ะเมื่อคุณโทรจ�กร�ยก�รร�ยชื่อของคุณเท่�นั้น

SIM การ์ดสำาหรับบริการข้อมูล
ในก�รกำ�หนดไมโคร SIM ก�ร์ดสำ�หรับบริก�รข้อมูล แทป Data service network (เครือข่ายบริการข้อมูล)  
จ�กนั้นเลือกระหว่�ง SIM1 หรือ SIM2
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สำารอง/กู้คืนบันทึกการโทร
เก็บบันทึกก�รโทรของคุณใน ZenFone เพื่อติดต�มส�ยต่�ง ๆ ที่คุณได้รับ โทรออก หรือไม่ได้รับส�ย นอกจ�ก 
นี้ คุณยังส�ม�รถส่งบันทึกก�รโทรที่บันทึกไว้ไปยังแอคเค�ท์ที่เก็บข้อมูลออนไลน์ หรือส่งอีเมลออกไป ผ่�นแอพพ ์
อีเมลที่ติดต้ังไว้ใน ZenFone ของคุณได้ด้วย

การสร้างข้อมูลสำารองบันทึกการโทร
ในก�รสำ�รองบันทึกก�รโทร:

1. จ�กหน้�จอโฮมของคุณ แทป Phone (โทรศัพท์) จ�กนั้นแทป  เพื่อซ่อนปุ่มกด

2. แทป  จ�กนั้นแทป Backup call log (สำารองบันทึกการโทร)

3. แทป Backup call log to device (สำารองบันทึกการโทรไปยังอุปกรณ์) เพื่อบันทึกข้อมูลสำ�รองของ 
บันทึกก�รโทรใน ZenFone ของคุณ ในก�รอีเมลข้อมูลสำ�รองบันทึกก�รโทร แทป Backup call log to  
device and send out (สำารองบันทึกการโทรไปยังอุปกรณ์และส่งออกไป)

4. ป้อนชื่อไฟล์สำ�รอง จ�กนั้นแทป OK (ตกลง) หลังจ�กที่ก�รสำ�รองสำ�เร็จ แทป OK (ตกลง)

การกู้คืนข้อมูลสำารองบันทึกการโทร
ในก�รกู้คืนข้อมูลสำ�รองบันทึกก�รโทร:

1. จ�กหน้�จอโฮมของคุณ แทป Phone (โทรศัพท์) จ�กนั้นแทป  เพื่อซ่อนปุ่มกด

2. แทป  จ�กนั้นแทป Restore call log (กู้คืนบันทึกการโทร)

3. เลือกข้อมูลสำ�รองของบันทึกก�รโทรที่คุณต้องก�รกู้คืน จ�กนั้นแทป OK (ตกลง)

4. หลังจ�กที่ก�รกู้คืนบันทึกก�รโทรสำ�เร็จ แทป OK (ตกลง)

5. แทป  เพื่อดูบันทึกก�รโทรที่กู้คืนม�



4
ส่งข้อความ และทำางานอื่น ๆ

4 ส่งข้อความ และทำางานอื่น ๆ
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ข้อความ
Messaging (ข้อคว�ม) อนุญ�ตให้คุณส่ง ตอบกลับทันที หรือตอบกลับในภ�ยหลังไปยังข้อคว�มสำ�คัญจ�กร�ยชื่อ 
ของคุณใน SIM ก�ร์ดใดก็ได้ที่ติดต้ังบนอุปกรณ์ของคุณ นอกจ�กนี้ คุณยังส�ม�รถส่งอีเมลเธรดข้อคว�มของคุณ  
หรือก�รสนทน�ไปให้ผู้อื่น เพื่อให้บุคคลนั้นอยู่ในวงสนทน�ได้ด้วย

การส่ง หรือการตอบกลับข้อความ
ในก�รเริ่มเธรดข้อคว�ม:

1. จ�ก หน้าจอโฮม แทป  จ�กนั้นแทป 

2. ในฟิลด์ To (ถึง), ป้อนหม�ยเลข หรือแทป  เพื่อเลือกร�ยชื่อจ�กร�ยก�รของคุณ

3. เริ่มเขียนข้อคว�มของคุณในฟิลด์ Type message (พิมพ์ข้อความ)

4. เมื่อคุณเขียนเสร็จ ให้เลือกบัญชี SIM ที่คุณกำ�ลังจะส่งข้อคว�มจ�ก
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การตั้งค่าตัวเลือกระบบข้อความของคุณ
คุณส�ม�รถส่งต่อเธรดข้อคว�มหรือก�รสนทน�ไปให้ผู้อื่น และต้ังค่�ก�รแจ้งเตือนเพื่อที่คุณส�ม�รถตอบกลับ 
ข้อคว�มสำ�คัญในเวล�ที่สะดวกได้
ในก�รส่งต่อก�รสนทน� SMS:

1. จ�ก หน้าจอโฮม แทป 

2. แทปเพื่อเลือกภ�พผู้ส่ง จ�กนั้นแทป  > Forward SMS conversation (ส่งต่อการสนทนา SMS)

3. แทป Select All (เลือกทั้งหมด) หรือเลือกข้อคว�มใด ๆ จ�กเธรด จ�กนั้นแทป Forward (ส่งต่อ)

4. ในฟิลด์ To (ถึง) แทป  เพื่อเลือกอีเมลแอดเดรส หรือหม�ยเลขมือถือของผู้ติดต่อ 

5� เมื่อคุณเขียนเสร็จ ให้เลือกบัญชี SIM ที่คุณกำ�ลังจะส่งข้อคว�มจ�ก ก�รสนทน�จะถูกส่งต่อเป็นข้อคว�ม MMS  
(บริก�รข้อคว�มมัลติมีเดีย)

หมายเหตุ: 
• ให้แน่ใจว่�คุณสมัครเพื่อเปิดใช้บริก�ร MMS กับผู้ให้บริก�รมือถือของคุณ

• ให้แน่ใจว่�ก�รเข้�ถึงข้อมูลนั้นเปิดทำ�ง�นบนอุปกรณ์ของคุณ จ�กหน้�จอโฮมของคุณ แทป   > Settings  
(การตั้งค่า) > More (เพิ่มเติม)... > Mobile networks (เครือข่ายมือถือ) จ�กนั้นทำ�เครื่องหม�ยที่ Data  
enabled (เปิดทำางานข้อมูล)

• เสียค่�บริก�รข้อมูลมือถือ และก�รส่งข้อคว�มเมื่อส่งต่อก�รสนทน�ไปให้ผู้อื่นต�มโปรโมชั่นที่เลือกใช้

ในก�รต้ังค่�ข้อคว�มเป็นง�นตอบกลับภ�ยหลัง:
เมื่อคุณได้รับข้อคว�มสำ�คัญในขณะที่กำ�ลังยุ่ง คุณส�ม�รถเพิ่มข้อคว�มนั้นไปยังร�ยก�รส่ิงที่ต้องทำ�ของคุณ  
เพื่อที่คุณส�ม�รถตอบกลับข้อคว�มนั้นในภ�ยหลังได้

1. ในหน้�จอข้อคว�ม แทป  

2. แทป Reply later (ตอบกลับภายหลัง) ข้อคว�มจะถูกเพิ่มไปยังง�น Do It Later (ทำาภายหลัง) ของคุณ

3. เมื่อคุณพร้อมที่จะตอบกลับข้อคว�มนั้นแล้ว ให้ไปที่แอพพ์ Do It Later (ทำาภายหลัง) จ�ก All Apps  
(แอพพ์ทั้งหมด)



62

Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)
Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) เป็นแอพพ์ระบบข้อคว�มออนไลน์ ที่อนุญ�ตให้คุณแชตกับเพื่อน ๆ ส่งข้อคว�ม 
มัลติมีเดีย และเก็บข้อมูลของคุณบนบัญชีคล�วด์ใด ๆ ก็ได้อย่�งปลอดภัย และมีคว�มเป็นส่วนตัว

หมายเหตุ:  แอพพ์ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) อ�จมีเฉพ�ะในบ�งประเทศเท่�นั้น

การลงทะเบียนใน Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)
มีสองวิธีในก�รลงทะเบียนไปยัง Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) นั่นคือโดยก�รใช้หม�ยเลขโทรศัพท์มือถือ  
และแอคเค�ท์อีเมลหรือแอคเค�ท์เฟซบุ๊ค
การลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ
ใช้หม�ยเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อลงชื่อเข้�ใช้ยัง Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)
ในก�รลงทะเบียนหม�ยเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ:

1. แทป  จ�กนั้นแทปแอพพ์ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

2. บนหน้� Sign in (ลงชื่อเข้�ใช้) เลือกประเทศของคุณ และป้อนหม�ยเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเข้�ไป  
จ�กนั้นแทป Next (ถัดไป)  แอพพ์ Omlet Chat  (ออมเล็ตแชต) ส่งข้อคว�มตัวอักษรซ่ึงบรรจุ PIN  
เพื่อใช้ในก�รลงทะเบียน

3. ป้อน PIN เข้�ไป จ�กนั้นแทป Next (ถัดไป)
4. ป้อนชื่อของคุณ จ�กนั้นแทป Get Started (เริ่มต้นใช้งาน)
5. ถ้�คุณต้องก�รให้ Omlet Chat  (ออมเล็ตแชต) อัพเดตเพื่อนของคุณจ�กร�ยก�รร�ยชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ  

แทป Okay (ตกลง)! Let’s do it (ทำาเลย)! ถ้�คุณต้องก�รเพิ่มเพื่อน ๆ ของคุณด้วยตัวเอง แทป No  
thanks (ไม่ ขอบคุณ)
หมายเหตุ: 
• หน้�จอต่�ง ๆ จะแสดงขึ้นเพื่อแนะนำ�แอพพ์ ปฏิบัติต�มขั้นตอนบนหน้�จอ จนกระทั่งหน้�จอหลักของ Omlet Chat  

(ออมเล็ตแชต) ปร�กฏขึ้น
• แอพพ์ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) ส�ม�รถเพิ่มร�ยชื่อเฉพ�ะผู้ที่มี Omlet chat (ออมเล็ตแชต)  

ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์เท่�นั้น 

6. บนหน้�จอหลัก Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) แทป START CHAT (เริ่มแชต)  
จ�กนั้นเลือกร�ยชื่อที่คุณต้อง ก�รแชต
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การลงทะเบียนอีเมล หรือแอคเคาท์เฟซบุ๊คของคุณ
ใช้อีเมล หรือแอคเค�ท์เฟซบุ๊คของคุณ เพื่อลงชื่อเข้�ใช้ยัง Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)
ในก�รลงทะเบียนอีเมล หรือแอคเค�ท์เฟซบุ๊คของคุณ:

1. แทป  จ�กนั้นแทปแอพพ์ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

2. บนหน้� Sign in (ลงชื่อเข้�ใช้) แทป Connect a different account here (เชื่อมต่อแอคเคาท์อื่นที่นี่)  
เพื่อเลือกแอคเค�ท์จ�ก อีเมล หรือ เฟซบุ๊ค, จ�กนั้นปฏิบัติต�มขั้นตอนบนหน้�จอให้เสร็จ  

• ถ้�คุณเลือก Email (อีเมล) ให้ป้อนแอคเค�ท์อีเมลของคุณ จ�กนั้นแทป Next (ถัดไป) แอพพ์ Omlet  
Chat (ออมเล็ตแชต) จะส่งข้อคว�มยืนยันไปยังแอคเค�ท์อีเมลของคุณ

• ถ้�คุณเลือก Facebook (เฟซบุ๊ค) แอพพ์ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จะนำ�คุณไปยังเฟซบุ๊ค  
เพื่อล็อกอินไปยังแอคเค�ท์เฟซบุ๊คของคุณ

3. ป้อนชื่อของคุณ จ�กนั้นแทป Get Started (เริ่มต้นใช้งาน)

4. ถ้�คุณต้องก�รให้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) อัพเดตเพื่อนของคุณจ�กร�ยก�รร�ยชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ  
แทป Okay (ตกลง)! Let’s do it (ทำาเลย)! ถ้�คุณต้องก�รเพิ่มเพื่อน ๆ ของคุณด้วยตัวเอง แทป No  
thanks (ไม่ ขอบคุณ)

หมายเหตุ: 
• หน้�จอต่�ง ๆ จะแสดงขึ้นเพื่อแนะนำ�แอพพ์ ปฏิบัติต�มขั้นตอนบนหน้�จอ จนกระทั่งหน้�จอหลักของ Omlet Chat  

(ออมเล็ตแชต) ปร�กฏขึ้น
• แอพพ์ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) ส�ม�รถเพิ่มร�ยชื่อเฉพ�ะผู้ที่มี Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)  

ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์เท่�นั้น 

5. บนหน้�จอหลัก Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) แทป START CHAT (เริ่มแชต) จ�กนั้นเลือกร�ยชื่อที่คุณต้อง 
ก�รแชต
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การส่งคำาเชิญออมเล็ต
ในก�รเพิ่มร�ยชื่อไปยัง Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) คุณจำ�เป็นต้องส่งคำ�เชิญไปยังเพื่อนของคุณ เพื่อด�วน์โหลด 
และใช้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)
ในก�รส่งคำ�เชิญออมเล็ต:

1. แทป Contacts (รายชื่อ) บนเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

2. จ�กหน้�จอ Add contacts (เพิ่มร�ยชื่อ) แทป Invite a friend (เชิญเพื่อน) จ�กนั้นเลือกจ�กตัวเลือกต่อ 
ไปนี้:

• Invite an Email or Phone number (เชิญอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์) ป้อนหม�ยเลขโทรศัพท ์
มือถือหรืออีเมลของเพื่อนของคุณ จ�กนั้นแทป Go (ไป)

• Invite Facebook friends (เชิญเพื่อนเฟซบุ๊ค) แทปเพื่อล็อกอินเข้�ไปยังแอคเค�ท์เฟซบุ๊คของคุณ

• Invite address book friends (เชิญเพื่อนในสมุดที่อยู่) แทปเพื่อเชิญเพื่อนจ�กร�ยก�รร�ยชื่อของ 
อีเมลของคุณ

3. แอพพ์ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จะรวมร�ยชื่อของแอคเค�ท์ของคุณ หลังจ�กที่เลือกร�ยชื่อแล้ว ทำ�ต�ม 
ขั้นตอนบนหน้�จอ เพื่อทำ�กระบวนก�รให้สมบูรณ์

• สำ�หรับแอพพ์ Facebook (เฟซบุ๊ค) ทำ�เครื่องหม�ยเพื่อเลือกร�ยชื่อ จ�กนั้นแทป Send (ส่ง)

• สำ�หรับสมุดที่อยู่ ทำ�เครื่องหม�ยเพื่อเลือกร�ยชื่อ จ�กนั้นแทป SEND INVITES (ส่งคำาเชิญ)
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การใช้ Omlet chat (ออมเล็ตแชต)
ส่งข้อคว�มตัวอักษร และข้อคว�มมัลติมีเดียเพื่อก�รสนทน�ที่สนุก สร้�งสรรค์ และมีชีวิตชีว�
เพื่อเริ่มก�รสนทน� แทป Contacts (รายชื่อ) จ�กเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จ�กนั้นแทปชื่อของผู้ติดต่อ

การส่งข้อความแชต
ในก�รส่งข้อคว�มแชต ป้อนข้อคว�มของคุณในฟิลด์ What’s up (เป็นไงบ้าง) จ�กนั้นแทป 
การส่งข้อความเสียง

ในก�รส่งข้อคว�มเสียง แทปค้�ง  ในขณะที่พูดข้อคว�มของคุณ จ�กนั้นปล่อย  เพื่อส่ง
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การส่งเวอร์ชวลสติ๊กเกอร์
ในก�รส่งเวอร์ชวลสติ๊กเกอร์ แทป  จ�กนั้นเลือกจ�กเวอร์ชวลสต๊ิกเกอร์ที่มี

หมายเหตุ:  คุณส�ม�รถด�วน์โหลดเวอร์ชวลสติ๊กเกอร์ม�กขึ้นได้จ�ก Sticker Store (ร้�นค้�สติ๊กเกอร์) ในก�ร 
ด�วน์โหลดเวอร์ชวลสติ๊กเกอร์ แทป   >  จ�กนั้นแทป 

การส่งข้อความมัลติมีเดีย

จ�กเธรดก�รแชต แทป  จ�กนั้นเลือกจ�กไอคอนเหล่�นี้ เพื่อส่งข้อคว�มมัลติมีเดียที่เฉพ�ะเจ�ะจง

แทปเพื่อส่งที่อยู่ปัจจุบันของ 
คุณพร้อมแผนที่ขน�ดเล็ก

แทปเพื่อสร้�งและส่งภ�พว�ด  
หรือล�ยเส้น

แทปเพื่อส่งภ�พจ�ก ZenFone  
ของคุณ

แทปเพื่อเรียกใช้แอพพ์ Camera 
 (กล้อง) และส่งภ�พที่ถ่�ย

แทปค้�งที่แอพพ์ จ� 
กนั้นแทป Pin it  

(ปักหมุด)! เพื่อเพิ่มไป 
ยังร�ยก�รของแอพพ์ใน  
Omlet Chat (ออมเล็ต 

แชต)
แทปเพื่อแก้ไข และส่ง 
ภ�พถ่�ย 

แทปเพื่อสร้�งสต๊ิกเกอร ์
จ�กภ�พที่บันทึกไว้

แทปเพื่อค้นห�ไฟล์ GIF 
 ในอินเทอร์เน็ต และ 

ส่งไฟล์ GIF ไปยังเธรด 
ข้อคว�มของคุณ

ปัดหน้�จอที่แสดงด้�นบนขึ้น เพื่อดูไอคอนเหล่�นี้:

แทปเพื่อส่งโพล/แบบ 
สำ�รวจ 

แทปเพื่อแชร์ภ�พในระยะเวล� 
ที่จำ�กัด

แทปเพื่อค้นห� และส่งวิดีโอคลิปจ�ก YouTube™



5
เข้าถึงอีเมลของคุณ

5 เข้าถึงอีเมลของคุณ
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Email (อีเมล)
เพิ่มแอคเค�ท์ Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP เพื่อที่คุณส�ม�รถรับ สร้�ง  
และเรียก ดูอีเมลต่�ง ๆ จ�กอุปกรณ์ของคุณโดยตรง นอกจ�กนี้  
คุณยังส�ม�รถซิงค์ร�ยชื่ออีเมลของคุณจ�กแอคเค�ท์เหล่�นี้ ไปยัง ZenFone ของคุณได้ด้วย 

สำาคัญ! คุณต้องเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตเพื่อที่คุณส�ม�รถเพิ่มแอคเค�ท์อีเมล  
หรือส่งและรับอีเมลจ�กแอคเค�ท์ที่เพิ่ม เข้�ม�ได้

การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล
ในก�รต้ังค่�แอคเค�ท์อีเมล:

1. จ�กหน้�จอโฮม, แทป Email (อีเมล) เพื่อเปิดแอพพ์ Email (อีเมล)

2. แทปผู้ให้บริก�รเมลที่คุณต้องก�รต้ังค่�

3. ป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่�นของคุณ และแทป Next (ถัดไป)

หมายเหตุ: รอในขณะที่อุปกรณ์ของคุณตรวจสอบก�รตั้งค่�เมลเซิร์ฟเวอร์ข�เข้�และข�ออกของคุณโดยอัตโนมัติ

4. กำ�หนดค่� การตั้งค่าบัญชีต่�ง ๆ เช่น คว�มถี่ก�รตรวจสอบกล่องจดหม�ยเข้� วันในก�รซิงค์ หรือก�รแจ้ง 
เตือนสำ�หรับอีเมลเข้� เมื่อทำ�เสร็จ แทป Next (ถัดไป)

5. ป้อนชื่อแอคเค�ท์ที่คุณต้องก�รให้แสดงในข้อคว�มออก จ�กนั้นแทป Next (ถัดไป)  
เพื่อล็อกอินไปยังกล่อง จดหม�ยเข้�ของคุณ
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การเพิ่มแอคเคาท์อีเมล
ในก�รเพิ่มแอคเค�ท์อีเมลอื่น ๆ:

1. จ�กหน้�จอโฮม, แทป Email (อีเมล) เพื่อเปิดแอพพ์ Email (อีเมล)

2. แทป  > Settings (การตั้งค่า) จ�กนั้นเพิ่มแอคเค�ท์อีเมล

3. แทปผู้ให้บริก�รเมลที่คุณต้องก�รต้ังค่�

4. ปฏิบัติต�มขั้นตอนเพื่อทำ�ก�รต้ังค่�แอคเค�ท์อีเมลใหม่ของคุณให้สมบูรณ์ 

หมายเหตุ: นอกจ�กนี้ คุณส�ม�รถดูขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 ในส่วน การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล ของคู่มือฉบับนี้เพื่อทำ� 
กระบวนก�รตั้งค่�นี้ให้สมบูรณ์ก็ได้
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Gmail (จีเมล)
ด้วยก�รใช้แอพพ์ Gmail (จีเมล) คุณส�ม�รถสร้�งแอคเค�ท์จีเมลใหม่ หรือซิงโครไนซ์แอคเค�ท์จีเมลที่มีอยู่ของ 
คุณ เพื่อที่คุณส�ม�รถส่ง รับ และเรียกดูอีเมลจ�กอุปกรณ์ของคุณโดยตรง 

การตั้งค่าแอคเคาท์จีเมล
1. แทป Google (กูเกิล) จ�กนั้นแทป Gmail (จีเมล)

2. แทป Existing (ที่มีอยู่) และป้อนแอคเค�ท์และรหัสผ่�นจีเมลที่มีอยู่เดิมของคุณ จ�กนั้นแทป  

หมายเหตุ:

• แทป New (ใหม่) ถ้�คุณไม่มีแอคเค�ท์ Google
• ในขณะที่กำ�ลังลงชื่อเข้�ใช้ คุณต้องรอในขณะที่อุปกรณ์ของคุณสื่อส�รกับเซิร์ฟเวอร์ Google  

เพื่อตั้งค่�แอคเค�ท์ของ คุณ
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3. ใช้แอคเค�ท์ Google ของคุณเพื่อสำ�รองและกู้คืนก�รต้ังค่�และข้อมูลของคุณ แทป [ไอคอนลูกศรขว�]  
เพื่อลงชื่อเข้�ใช้ยังแอคเค�ท์ Gmail ของคุณ

สำาคัญ!  ถ้�คุณมีแอคเค�ท์อีเมลหล�ยร�ยก�รที่นอกเหนือจ�ก Gmail ให้ใช้แอพพ์ Email (อีเมล)  
เพื่อตั้งค่�และเข้�ถึง แอคเค�ท์อีเมลทั้งหมดของคุณ
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6
จับภาพเหตุการณ์

6 จับภาพเหตุการณ์
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การเรียกใช้แอพพ์ Camera (กล้อง)
ถ่�ยภ�พและบันทึกวิดีโอโดยใช้แอพพ์ Camera (กล้อง) ของ ZenFone ของคุณ ดูขั้นตอนด้�นล่�ง เพื่อเปิดแอพพ์  
Camera (กล้อง)

จากหน้าจอล็อค

ล�ก  ลง จนกระทั่งแอพพ์กล้องถูกเปิดขึ้นม�

การใช้วิดเจ็ตกล้อง
จ�กหน้�จอล็อค ปัดไปซ้�ยเพื่อเปิดวิดเจ็ตกล้อง ซึ่งจะเปิดแอพพ์ Camera (กล้อง) โดยอัตโนมัติ

จากหน้าจอโฮม
แทป Camera (กล้อง)

การใช้ปุ่มระดับเสียง
ในขณะที่ ZenFone ของคุณอยู่ในโหมดสลีป ดับเบิลคลิกปุ่มระดับเสียงเพื่อปลุกเครื่องขึ้นม� และเรียกใช้แอพพ์  
Camera (กล้อง) ทันที 

หมายเหตุ: ก่อนที่จะใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อเรียกใช้แอพพ์ Camera (กล้อง) ให้เปิดทำ�ง�นฟังก์ชั่นนี้จ�ก Settings  
(การตั้งค่า) > Lock screen (หน้าจอล็อค) จ�กนั้นเลื่อน Instant camera (กล้องทันที) ไปยัง ON (เปิด)
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การใช้กล้องในครั้งแรก
หลังจ�กที่เปิดกล้องขึ้นม�ในครั้งแรก คุณสมบัติสองอย่�งจะปร�กฏขึ้นต่อเนื่องกันเพื่อช่วยคุณในก�รเริ่มต้น:  
ก�รสอน และตำ�แหน่งภ�พ 

การสอน
ถ้�นี่เป็นครั้งแรกที่คุณใช้กล้องของ ZenFone คุณจะพบกับหน้�จอก�รสอนต่อไปนี้หลังจ�กที่เปิดแอพพ์ Camera  
(กล้อง) ทำ�ต�มขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดำ�เนินก�รจ�กหน้�จอนี้

1. บนหน้�จอก�รสอน แทป Skip (ข้าม) ถ้�คุณต้องก�รข้�มก�รรับชม หรือ Start (เริ่ม)  
เพื่อดูก�รสอนพื้นฐ�นเกี่ยวกับก�รใช้ Camera (กล้อง) 

2. หลังจ�กที่แทปตัวเลือกเหล่�นี้แล้ว คุณจะไปยังหน้�จอ Image Locations (ตำ�แหน่งภ�พ) 
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ตำาแหน่งภาพ
หลังจ�กที่ดำ�เนินก�รในหน้�จอก�รสอนเสร็จแล้ว หน้�จอตำ�แหน่งภ�พ จะปร�กฏขึ้นเพื่อช่วยให้คุณสร้�งแท็ก 
ตำ�แหน่งโดยอัตโนมัติสำ�หรับภ�พและวิดีโอของคุณ  ทำ�ต�มขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดำ�เนินก�รจ�กหน้�จอนี้:

1. บนหน้�จอ ตำ�แหน่งภ�พ แทป No thanks (ไม่ ขอบคุณ) เพื่อดำ�เนินก�รต่อยังหน้�จอกล้อง หรือ Yes  
(ใช่) เพื่อตั้งค่�แท็กตำ�แหน่งสำ�หรับภ�พและวิดีโอที่คุณถ่�ย

2. เลื่อน Location Access (เข้าถึงตำาแหน่ง) ไปยัง ON (เปิด) เพื่อเปิดทำ�ง�นคุณสมบัติก�รแท็กตำ�แหน่ง

3. แทป Agree (ยอมรับ) บนหน้�จอถัดไป เพื่อเปิดทำ�ง�นคุณสมบัติอย่�งสมบูรณ์ และดำ�เนินก�รต่อยังหน้�จอ  
Camera (กล้อง)
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หน้าจอโฮมของกล้อง
แทปไอคอนเพื่อเริ่มก�รใช้กล้องของคุณ และสำ�รวจคุณสมบัติต่�ง ๆ เกี่ยวกับภ�พและวิดีโอของ ZenFone ของคุณ

* ในเครื่องบ�งรุ่นเท่�นั้น

ใช้ก�รต้ังค่�กล้องขั้นสูง

เปล่ียนก�รต้ังค่� 
แฟลช*

สลับระหว่�งกล้องหน้� 
และหลัง

ดูแกลเลอรี่

ซูมเข้� หรือซูมออก

บันทึกวิดีโอ

ถ่�ยภ�พ
ใช้เทอร์โบเบิรสต์
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การตั้งค่าภาพ
ปรับลักษณะของภ�พที่คุณถ่�ย โดยก�รกำ�หนดค่�ก�รตั้งค่�ของกล้องโดยใช้ขั้นตอนด้�นล่�งนี้

สำาคัญ!  ทำ�ก�รตั้งค่�ก่อนที่จะถ่�ยภ�พ

1. บนหน้�จอโฮมของกล้อง แทป   >  

2. เลื่อนลง และกำ�หนดค่�ตัวเลือกที่ใช้ได้

ภาพ
กำ�หนดค่�คุณภ�พของภ�พโดยใช้ตัวเลือกเหล่�นี้
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โหมดถ่ายรูป
ต้ังค่�คว�มเร็วชัตเตอร์ของคุณเป็นโหมด การตั้งค่าเวลา หรือเปล่ียนคว�มเร็วการถ่ายภาพต่อเนื่อง ภ�ยใต้ตัว 
เลือกนี้ 

โฟกัส & ค่าชดเชยแสง
เปิดทำ�ง�น แตะชดเชยแสงอัตโนมัติ หรือ ตรวจจับใบหน้า ภ�ยใต้ตัวเลือกนี้
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การตั้งค่าวิดีโอ
ปรับลักษณะของวิดีโอที่คุณถ่�ย โดยก�รกำ�หนดค่�ก�รต้ังค่�ของกล้องโดยใช้ขั้นตอนด้�นล่�งนี้

สำาคัญ!  ทำ�ก�รตั้งค่�ก่อนที่จะถ่�ยภ�พ

1. บนหน้�จอโฮมของกล้อง แทป   >  

2. เลื่อนลง และกำ�หนดค่�ตัวเลือกที่ใช้ได้

ภาพ
กำ�หนดค่�คุณภ�พของวิดีโอโดยใช้ตัวเลือกเหล่�นี้

โฟกัส & ค่าชดเชยแสง
เปิดทำ�ง�น แตะชดเชยแสงอัตโนมัติ ภ�ยใต้ตัวเลือกนี้
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คุณสมบัติกล้องขั้นสูง
สำ�รวจวิธีใหม่ ๆ ในก�รถ่�ยภ�พหรือวิดีโอ และทำ�ให้ภ�พที่ถ่�ยกล�ยเป็นเหตุก�รณ์สุดพิเศษ  
โดยใช้คุณสมบัติกล้อง ขั้นสูงของ ZenFone 

สำาคัญ!  ทำ�ก�รตั้งค่�ก่อนที่จะถ่�ยภ�พ คุณสมบัติที่ใช้ได้อ�จแตกต่�งกันในรุ่นต่�ง ๆ

ย้อนเวลา
หลังจ�กที่เลือก Time Rewind (ย้อนเวลา) ชัตเตอร์ของคุณจะเริ่มถ่�ยต่อเนื่องสองส�มวิน�ทีก่อนท่ีคุณจะกดปุ่ม 
ชัตเตอร์จริง ๆ ผลที่ได้ก็คือ คุณได้ชุดของภ�พซึ่งคุณส�ม�รถเลือกภ�พที่ดีที่สุด เพื่อบันทึกไว้บนแกลเลอรี่ของคุณ 

หมายเหตุ: คุณสมบัติ Time Rewind (ย้อนเวล�) ส�ม�รถใช้ได้บนกล้องหลังเท่�นั้น

การถ่ายภาพย้อนเวลา

1. บนหน้�จอโฮมของแอพพ์ Camera (กล้อง) แทป 

2. แทป  > Time Rewind (ย้อนเวลา)

3. แทป  หรือปุ่มระดับเสียง เพื่อเริ่มก�รถ่�ยภ�พ 

การใช้ตัวดูการย้อนเวลา

1. หลังจ�กก�รกดชัตเตอร์ ตัวดูก�รย้อนเวล�จะปร�กฏขึ้นบนหน้�จอ ที่ส่วนบนของภ�พที่ถ่�ย หมุนปุ่มบนตัวดู  
เพื่อเรียกดูระหว่�งภ�พต่�ง ๆ ที่คุณเพิ่งถ่�ย

หม�ยเหตุ: แทป Best (ดีที่สุด) เพื่อดูภ�พที่แนะนำ�ว่�ดีที่สุดจ�กไทม์ไลน์

2. เลือกภ�พหนึ่ง จ�กนั้นแทป Done (เสร็จ) เพื่อบันทึกไปยังแกลเลอรี่
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HDR
คุณสมบัติ HDR (ไฮไดน�มิกเรนจ์) อนุญ�ตให้คุณถ่�ยภ�พท่ีมีร�ยละเอียดม�กขึ้น สำ�หรับบริเวณที่มีแสงน้อย และมี 
คว�มเปรียบต่�งสูง แนะนำ�ให้ใช้ HDR เมื่อถ่�ยภ�พในสถ�นที่ซึ่งสว่�งม�ก ซ่ึงช่วยดึงคว�มสมดุลของสีที่สร้�งขึ้นใน 
บริเวณต่�ง ๆ บนภ�พของคุณ

การถ่ายภาพ HDR

1. บนหน้�จอโฮมของแอพพ์ Camera (กล้อง) แทป 

2. แทป  > HDR

3. แทป  หรือปุ่มระดับเสียง เพื่อเริ่มก�รถ่�ยภ�พแบบ HDR 

พานอราม่า
ถ่�ยภ�พจ�กมุมที่หล�กหล�ยโดยใช้พ�นอร�ม่� ภ�พที่ถูกถ่�ยจ�กมุมมองที่กว้�ง จะถูกต่อเข้�ด้วยกันโดยอัตโนมัติ 
โดยใช้คุณสมบัตินี้ 

การถ่ายภาพพานอราม่า

1. บนหน้�จอโฮมของแอพพ์ Camera (กล้อง) แทป 

2. แทป  > Panorama (พานอราม่า)

3. แทป  หรือปุ่มระดับเสียง จ�กนั้นแพน ZenFone ของคุณไปท�งซ้�ยหรือขว�เพื่อถ่�ยภ�พทิวทัศน์

หมายเหตุ: ในขณะที่กำ�ลังแพน ZenFone ของคุณ ไทม์ไลน์ของธัมบ์เนลจะปร�กฏที่ส่วนล่�งของหน้�จอของคุณ  
ในขณะที่กำ�ลังถ่�ยทิวทัศน์

4. แทป  เมื่อทำ�เสร็จ
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กลางคืน
ถ่�ยภ�พที่สว่�งสม่ำ�เสมอกันในเวล�กล�งคืน หรือในสถ�นก�รณ์ที่มีแสงน้อย โดยใช้คุณสมบัติกล�งคืนของ  
ZenFone ของคุณ

หมายเหตุ: ถือกล้องให้นิ่ง ทั้งก่อนและขณะที่ ZenFone กำ�ลังถ่�ยภ�พ เพื่อป้องกันผลลัพธ์ที่มีก�รสั่นไหว

การถ่ายภาพกลางคืน

1. บนหน้�จอโฮมของแอพพ์ Camera (กล้อง) แทป 

2. แทป  > Night (กลางคืน)

3. แทป  หรือปุ่มระดับเสียง เพื่อเริ่มก�รถ่�ยภ�พกล�งคืน
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แสงน้อย
แก้ปัญห�เกี่ยวกับแสงโดยใช้คุณสมบัติ แสงน้อย ของ ZenFone ของคุณ คุณสมบัตินี้ปรับก�รถ่�ยต่อเนื่องในก�รต้ัง 
ค่�ก�รถ่�ยภ�พในที่แสงน้อยได้อย่�งเหม�ะสมที่สุด

การถ่ายภาพในที่แสงน้อย

1. จ�กหน้�จอแอพพ์ Camera (กล้อง) แทป 

2. แทป  > Low light (แสงน้อย)

3. แทป  หรือปุ่มระดับเสียง เพื่อเริ่มก�รถ่�ยภ�พแบบแสงน้อย

การถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อย

1. จ�กหน้�จอแอพพ์ Camera (กล้อง) แทป 

2. แทป  > Low light (แสงน้อย)

3. แทป  หรือปุ่มระดับเสียง เพื่อเริ่มก�รถ่�ยวิดีโอแบบแสงน้อย
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เซลฟี
ใช้ประโยชน์ของกล้องหลังที่มีจำ�นวนพิกเซลสูง โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับก�รปุ่มชัตเตอร์ ด้วยก�รใช้คุณสมบัติก�ร 
ตรวจจับใบหน้� คุณส�ม�รถตั้งค่�ให้ ZenFone ของคุณตรวจจับใบหน้�ได้ม�กถึงสี่ใบหน้�โดยใช้กล้องหลัง จ�กนั้น 
ถ่�ยภ�พตัวคุณเอง หรือกลุ่มที่มีตัวคุณเองรวมอยู่ด้วยโดยอัตโนมัติ 

การถ่ายภาพตัวเอง

1. จ�กหน้�จอแอพพ์ Camera (กล้อง) แทป  

2. แทป  > Selfie (เซลฟี)

3. แทป  เพื่อเลือกจำ�นวนคนที่จะรวมอยู่ในภ�พถ่�ย

4. ใช้กล้องหลังเพื่อตรวจจับใบหน้� และรอให้ ZenFone ของคุณเริ่มบ๊ีป นับถอยหลัง จนกระทั่งถ่�ยภ�พ 

5� ตัวดูก�รย้อนเวล�จะปร�กฏขึ้นบนหน้�จอ ที่ส่วนบนของภ�พที่ถ่�ย หมุนปุ่มบนตัวดู เพื่อเรียกดูระหว่�งภ�พต่�ง  
ๆ ที่คุณเพิ่งถ่�ย 

6. เลือกภ�พหนึ่ง จ�กนั้นแทป Done (เสร็จ) เพื่อบันทึกไปยังแกลเลอรี่
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ภาพแนวโมเดล
จำ�ลองเอฟเฟ็กต์ก�รเล่ือนเลนส์ของกล้อง DSLR ด้วยคุณสมบัติ ภ�พแนวโมเดล ก�รใช้คุณสมบัตินี้  
อนุญ�ตให้คุณ โฟกัสในบริเวณที่เฉพ�ะเจ�ะจงของวัตถุที่คุณจะถ่�ย แล้วเพิ่มเอฟเฟ็กต์โบเก้เข้�ไป  
ซ่ึงส�ม�รถใช้ได้ทั้งบนภ�พถ่�ย และวิดีโอโดยใช้ ZenFone ของคุณ

การถ่ายภาพแนวโมเดล

1. จ�กหน้�จอแอพพ์ Camera (กล้อง) แทป 

2. แทป  > Miniature (ภาพแนวโมเดล)

3. แทป  หรือ  เพื่อเลือกบริเวณโฟกัสของคุณ 

4. แทป  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดก�รเบลอของพื้นหลัง 

5. แทป  เพื่อถ่�ยภ�พแนวโมเดล 

ความชัดลึกของภาพ 
ถ่�ยภ�พม�โครโดยมีพื้นหลังที่นุ่ม โดยใช้คว�มชัดลึกของภ�พ  
คุณสมบัตินี้เหม�ะสำ�หรับภ�พระยะใกล้ของวัตถุ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีร�ยละเอียดครบ และสวยง�มม�กขึ้น

การถ่ายภาพโดยใช้ความชัดลึกของภาพ

1. จ�กหน้�จอแอพพ์ Camera (กล้อง) แทป 

2. แทป  > Depth of Field (ความชัดลึกของภาพ)

3. แทป  หรือปุ่มระดับเสียง เพื่อเริ่มก�รถ่�ยภ�พม�โคร
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ลบอัจฉริยะ
กำ�จัดวัตถุเคล่ือนไหวที่ไม่ต้องก�รทันทีหลังจ�กที่ถ่�ยภ�พโดยใช้คุณสมบัติ ลบอัจฉริยะ

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติลบอัจฉริยะ

1. จ�กหน้�จอแอพพ์ Camera (กล้อง) แทป 

2. แทป  > Smart remove (ลบอัจฉริยะ)

3. แทป  หรือปุ่มระดับเสียง เพื่อเริ่มก�รถ่�ยภ�พ ซ่ึงส�ม�รถถูกแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติ ลบอัจฉริยะ

4.  หน้�จอต่อไปนี้ แสดงภ�พที่คุณถ่�ย และวัตถุที่ส�ม�รถลบได้ ซึ่งคุณอ�จต้องก�รลบออกไป 

5. แทป  เพื่อลบวัตถุที่ตรวจจับได้ หรือ  เพื่อลบภ�พถ่�ย และกลับไปยังแอพพ์กล้อง

ยิ้มทั้งหมด
จับภ�พรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบ หรือก�รแสดงออกท�งใบหน้�ที่ประหล�ดที่สุดจ�กชุดภ�พถ่�ย โดยใช้คุณสมบัติ  
ยิ้มทั้งหมด คุณสมบัตินี้อนุญ�ตให้คุณถ่�ยภ�พต่อเนื่องกันห้�ภ�พหลังจ�กที่กดปุ่มชัตเตอร์  
ซ่ึงมีก�รตรวจจับใบหน้� บนภ�พโดยอัตโนมัติสำ�หรับก�รเปรียบเทียบ

การถ่ายภาพยิ้มทุกคน

1. บนหน้�จอโฮมของแอพพ์ Camera (กล้อง) แทป 

2. แทป  > Smart remove (ลบอัจฉริยะ)

3. แทป  หรือปุ่มระดับเสียง เพื่อเริ่มก�รถ่�ยภ�พ ซ่ึงส�ม�รถถูกแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติ ยิ้มทั้งหมด

4. ปฏิบัติต�มขั้นตอนบนหน้�จอเพื่อเลือกภ�พถ่�ยที่ดีที่สุดของคุณ
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บิวตี้
สนุกสน�นระหว่�งก�รถ่�ยภ�พ และหลังจ�กที่ถ่�ยภ�พครอบครัวและเพื่อน ๆ  
โดยใช้คุณสมบัติบิวต้ีของ ZenFone ของคุณ เมื่อเปิดทำ�ง�น  
คุณสมบัตินี้อนุญ�ตให้คุณทำ�ให้ใบหน้�ของบุคคลที่ถูกถ่�ยเนียนขึ้นได้ทันทีก่อนท่ีคุณจะกด ปุ่มชัตเตอร์

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติบิวตี้

1. บนหน้�จอโฮมของแอพพ์ Camera (กล้อง) แทป 

2. แทป   > Beautification (บิวตี้)

3. แทป  เพื่อเริ่มก�รถ่�ยภ�พซึ่งส�ม�รถถูกแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติบิวต้ี

GIF แอนนิเมชั่น
สร้�งภ�พ GIF (รูปแบบก�รแลกเปลี่ยนกร�ฟฟิก) โดยตรงจ�กกล้องของ ZenFone ของคุณโดยใช้คุณสมบัติ  
GIF แอนนิเมชั่น 

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติบิวตี้

1. บนหน้�จอโฮมของแอพพ์ Camera (กล้อง) แทป 

2. แทป   > GIF

3. แทป  เพื่อเริ่มก�รถ่�ยภ�พซึ่งส�ม�รถแปลงไปเป็น GIF แอนนิเมชั่นได้
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ไทม์แลปส์
คุณสมบัติไทม์แลปส์วิดีโอของโทรศัพท์ ZenFone อนุญ�ตให้คุณถ่�ยภ�พนิ่งเพื่อก�รเล่นแบบไทม์แลปส์โดย 
อัตโนมัติ ผลลัพธ์ที่ได้คือ เหตุก�รณ์จะดูเหมือนเคล่ือนที่ในลักษณะที่มีคว�มเร็วสูงกว่�ปกติ  
ซ่ึงอันที่จริงเกิดขึ้นและ ถูกบันทึกระหว่�งช่วงเวล�ที่ย�วน�น    

การบันทึกไทม์แลปส์วิดีโอ

1. บนหน้�จอโฮมของแอพพ์ Camera (กล้อง) แทป 

2. แทป   > Time lapse (ไทม์แลปส์)

3.  แทป  เพื่อเริ่มก�รถ่�ยไทม์แลปส์วิดีโอ
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ปาร์ตี้ลิงค์
เปิดทำ�ง�น ป�ร์ตี้ลิงค์ และแชร์ภ�พถ่�ยแบบเรียลไทม์ โดยก�รสร้�งกลุ่ม หรือเข้�ร่วมกับกลุ่มที่มีอยู่แล้ว ส่งและรับ 
ภ�พที่เพิ่งถ่�ยสด ๆ ในหมู่เพื่อน แม้ในขณะที่ไม่มีก�รเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยใช้คุณสมบัตินี้ของ Zen  

สำาคัญ! คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพ�ะกับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติ ป�ร์ตี้ลิงค์ ด้วยเท่�นั้น

การแชร์ภาพถ่าย
เพื่อแชร์ภ�พที่ถ่�ยโดยตรงจ�กกล้องของ ZenFone ของคุณ หรือรับภ�พถ่�ยจ�กอุปกรณ์ที่เปิดใช้ง�น ป�ร์ต้ี
ลิงค์ อื่น:

1. เรียกใช้ Camera (กล้อง) จ�กนั้นแทป 

2. แทป  > OK (ตกลง)
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3. (ทำ�หรือไม่ก็ได้) ในหน้�จอโฮมของป�ร์ตี้ลิงค์ ต้ังค่�ร�ยก�รต่อไปนี้:

แทปที่นี่ เพื่อสร้�งชื่อกลุ่มใหม่สำ�หรับ ZenFone ของคุณ

แทปที่นี่ ถ้�คุณต้องก�รป้องกันก�รเข้�ถึงด้วยรหัสผ่�นไปยัง 
กลุ่มของคุณ

4� แทป Create a group (สร้างกลุ่ม) หรือ Join a group (เข้าร่วมกลุ่ม) > Scan (สแกน) เพื่อเริ่มก�ร
แชร์ภ�พที่ถ่�ยจ�ก ZenFone ของคุณ หรือรับภ�พถ่�ยจ�กอุปกรณ์ที่เปิดใช้ง�น ป�ร์ต้ีลิงค์ อื่น

สำาคัญ! ถ้�คุณสร้�งกลุ่มท่ีมีก�รป้องกันด้วยรหัสผ่�น คุณจำ�เป็นต้องแชร์รหัสผ่�นไปยังผู้รับที่อยู่ในกลุ่มเพื่อให้ส�ม�รถรับ 
ภ�พของคุณได้ ถ้�คุณต้องก�รเข้�ร่วมกลุ่มที่มีก�รป้องกันด้วยรหัสผ่�น ให้ขอรหัสผ่�นจ�กเจ้�ของกลุ่มเพื่อดำ�เนิน
ก�รต่อ
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7
แกลเลอรี่

7 แกลเลอรี่
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การใช้แกลเลอรี่
ดูภ�พและเล่นวิดีโอบน ZenFone ของคุณโดยใช้แอพพ์ Gallery (แกลเลอรี่) 
แอพพ์นี้ยังอนุญ�ตให้คุณแก้ไข แชร์ หรือลบภ�พและไฟล์วิดีโอที่เก็บใน ZenFone ของคุณได้ด้วย จ�กแกลเลอรี่  
คุณส�ม�รถแสดงภ�พเป็นสไลด์โชว์ หรือแทปเพื่อดูภ�พหรือไฟล์วิดีโอที่เลือก 
ในก�รเปิดแกลเลอรี่ แทป  > Gallery (แกลเลอรี่)

หน้าจอหลัก



95

การดูไฟล์จากสถานที่แหล่งอื่น ๆ
ต�มค่�เริ่มต้น แกลเลอรี่ของคุณจะแสดงไฟล์ทั้งหมดบน ZenFone ของคุณต�มโฟลเดอร์อัลบ้ัมที่มีอยู่ในเครื่อง 
ในก�รดูไฟล์จ�กสถ�นที่อื่น ๆ ที่ส�ม�รถเข้�ถึงได้ผ่�น ZenFone ของคุณ:

1.  จ�กหน้�จอหลัก แทป 

2. แทปสถ�นที่ต้นท�งต่อไปนี้ เพื่อดูไฟล์ที่อยู่ในนั้น

สำาคัญ! จำ�เป็นต้องมีก�รเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำ�หรับก�รดูภ�พและวิดีโอภ�ยใต้ My cloud photos  
(ภาพบนคลาวด์ของฉัน) และ Friends photos (ภาพของเพื่อน)
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การแชร์ไฟล์จากแกลเลอรี่
ในก�รแชร์ไฟล์จ�กแกลเลอรี่:

1. จ�กหน้�จอ Gallery (แกลเลอรี่) แทปโฟลเดอร์ซ่ึงบรรจุไฟล์ที่คุณต้องก�รแชร์อยู่

2. หลังจ�กที่เปิดโฟลเดอร์ แทป  เพื่อเปิดใช้ง�นก�รเลือกไฟล์ 

3.  แทปไฟล์ที่คุณต้องก�รแชร์ เครื่องหม�ยถูกจะปร�กฏที่ส่วนบนของภ�พที่คุณเลือก 

4. แทป  จ�กนั้นเลือกจ�กร�ยก�รซึ่งคุณต้องก�รแชร์ภ�พ

การลบไฟล์จากแกลเลอรี่
ในก�รลบไฟล์จ�กแกลเลอรี่:

1. จ�กหน้�จอ Gallery (แกลเลอรี่) แทปโฟลเดอร์ซ่ึงบรรจุไฟล์ที่คุณต้องก�รลบอยู่

2. หลังจ�กที่เปิดโฟลเดอร์ แทป  เพื่อเปิดใช้ง�นก�รเลือกไฟล์  

3.  แทปไฟล์ที่คุณต้องก�รลบ เครื่องหม�ยถูกจะปร�กฏที่ส่วนบนของภ�พที่คุณเลือก 

4. แทป  
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การแก้ไขภาพ
นอกจ�กนี้ แกลเลอรี่ยังมีเครื่องมือในก�รแก้ไขภ�พของตัวเอง ซึ่งคุณส�ม�รถใช้เพื่อทำ�ให้ภ�พที่บันทึกไว้บน  
ZenFone ดูดีขึ้นได้
ในก�รแก้ไขภ�พ:

1. จ�กหน้�จอ Gallery (แกลเลอรี่) แทปโฟลเดอร์ซ่ึงบรรจุไฟล์ไว้

2. หลังจ�กที่เปิดโฟลเดอร์ แทปภ�พที่คุณต้องก�รแก้ไข

3.  หลังจ�กที่ภ�พถูกเปิดขึ้นม� แทปภ�พอีกครั้งเพื่อแสดงฟังก์ชั่นต่�ง ๆ

4. แทป  เพื่อเปิดแถบเครื่องมือก�รแก้ไขภ�พ

5. แทปไอคอนใด ๆ บนแถบเครื่องมือก�รแก้ไข เพื่อทำ�ก�รเปลี่ยนแปลงไปยังภ�พ

การซูมเข้า/ออกธัมบ์เนล หรือภาพ
จ�กหน้�จอ Gallery (แกลเลอรี่) หรือภ�พที่คุณเลือก แยกนิ้วออกจ�กกันบนแผงทัชสกรีนเพื่อซูมออก ในก�รซูมเข้�  
หุบนิ้วของคุณเข้�ห�กันบนแผงทัชสกรีน
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8
ทำางานหนัก เล่นหนักยิ่งกว่า

8 ทำางานหนัก เล่นหนักยิ่งกว่า
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Supernote (ซุปเปอร์โน้ต)
เปล่ียนก�รจดบันทึกที่น่�เบ่ือไปเป็นกิจกรรมสนุก ๆ และสร้�งสรรค์ซ่ึงซิงค์กับข้อมูลมือถือของคุณโดยใช้  
Supernote (ซุปเปอร์โน้ต) 
แอพพ์ที่เรียนรู้ก�รใช้ง�นได้เองนี้ อนุญ�ตให้คุณสร้�งบันทึกที่มีก�รจัดระเบียบต�มสมุดบันทึก  
โดยก�รเขียนหรือว�ด ลงบนทัชสกรีนโดยตรง ในขณะที่กำ�ลังสร้�งบันทึก  
คุณส�ม�รถเพิ่มไฟล์มัลติมีเดียจ�กแอพพ์อื่น ๆ และแชร์บันทึก ผ่�นเครือข่�ยสังคมออนไลน์  
หรือแอคเค�ท์ที่เก็บข้อมูลบนคล�วด์ของคุณก็ได้ 

แทปเพื่อเลือกโหมดก�รป้อน

แทปเพื่อกำ�หนดค่�ก�รต้ังค่�ต่�ง ๆ สำ�หรับสมุดบันทึก
แทปเพื่อทำ�ซ้ำ�ก�รเปลี่ยนแปลงที่ทำ�ไป

แทปเพื่อเลิกทำ�ก�รเปล่ียนแปลงที่ทำ�ไป
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การทำาความเข้าใจไอคอนต่าง ๆ
ขึ้นอยู่กับโหมดก�รป้อนที่คุณเลือก ไอคอนเหล่�นี้จะปร�กฏขึ้นในขณะที่คุณจดบันทึกบน SuperNote  
(ซุปเปอร์โน้ต)

เลือกโหมดพิมพ์นี้ เมื่อคุณต้องก�รใช้แป้นพิมพ์บนหน้�จอเพื่อป้อนบันทึกของคุณ

เลือกโหมดเขียนนี้ เมื่อคุณต้องก�รจดด้วยล�ยมือ หรือเขียนบันทึกของคุณเอง

เลือกโหมดว�ดนี้ เมื่อคุณต้องก�รสร้�งภ�พว�ด หรือล�ยเส้น

เมื่ออยู่ในโหมดว�ด แทปไอคอนนี้เพื่อเลือกเครื่องมือก�รว�ดภ�พที่จะใช้ และสีของป�กก� หรือขน�ด

เมื่ออยู่ในโหมดว�ด แทปไอคอนนี้เพื่อลบเนื้อห�บ�งอย่�งในบันทึกของคุณ

แทปไอคอนนี้เพื่อถ่�ยภ�พหรือวิดีโอ บันทึกเสียง เพิ่มประทับเวล� และสิ่งอื่น ๆ ไปยังบันทึกของคุณ

แทปไอคอนนี้ เพื่อเพิ่มหน้�ใหม่ไปยังสมุดบันทึกของคุณ
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การสร้างสมุดบันทึก
ในก�รสร้�งไฟล์ใหม่โดยใช้ Supernote (ซุปเปอร์โน้ต) ให้ทำ�ต�มขั้นตอนต่อไปนี้:

1. แทป  > Supernote (ซุปเปอร์โน้ต)

2. แทป Add a new notebook (เพิ่มสมุดบันทึกใหม่)

3. ต้ังชื่อไฟล์ และเลือก Pad (แพด) หรือ Phone (โทรศัพท์) เป็นขน�ดหน้�

4. เลือกแม่แบบ และเริ่มเขียนบันทึกของคุณ

การแชร์สมุดบันทึกบนคลาวด์
คุณส�ม�รถแชร์สมุดบันทึกของคุณบนคล�วด์โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. บนหน้�จอหลักของซุปเปอร์โน้ต แทปสมุดบันทึกที่คุณต้องก�รแชร์ค้�งไว้ 

2. ในหน้�จอที่ปร�กฏขึ้น แทป Enable cloud sync (เปิดทำางานการซิงค์คลาวด์)

3. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่�นของแอคเค�ท์ ASUS WebStorage ของคุณ  
เพื่อดำ�เนินก�รซิงค์สมุดบันทึกของคุณ ไปยังคล�วด์

4. หลังจ�กที่สมุดบันทึกถูกซิงค์ไปยังคล�วด์สำ�เร็จแล้ว ไอคอน คล�วด์  
จะปร�กฏที่ส่วนบนของสมุดบันทึกที่แชร์ 

การแชร์บันทึกไปยังคลาวด์
นอกจ�กสมุดบันทึกของคุณแล้ว คุณยังส�ม�รถแชร์บันทึกแต่ละร�ยก�รจ�ก Supernote (ซุปเปอร์โน้ต)  
ของคุณไป ยังแอคเค�ท์ที่เก็บข้อมูลบนคล�วด์ของคุณได้ด้วย ในก�รดำ�เนินก�ร:

1. เปิดสมุดบันทึกซึ่งบรรจุบันทึกที่คุณต้องก�รแชร์

2. แทปค้�งบันทึกที่คุณต้องก�รแชร์ 
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3. ในหน้�จอที่ปร�กฏขึ้น แทป Share (แชร์) จ�กนั้นเลือกชนิดของรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องก�รแชร์ไปเป็น

4. ในหน้�จอถัดไป เลือกแอคเค�ท์ที่เก็บข้อมูลบนคล�วด์ ซึ่งคุณต้องก�รแชร์บันทึกของคุณ

5. ดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนต่อม�ให้เสร็จ เพื่อแชร์บันทึกที่เลือกของคุณ

ปฏิทิน
แอพพ์ Calendar (ปฏิทิน) อนุญ�ตให้คุณติดต�มกิจกรรมสำ�คัญต่�ง ๆ โดยใช้ ZenFone ของคุณ  
ควบคู่ไปกับก�ร สร้�งกิจกรรม คุณส�ม�รถเพิ่มบันทึก ตั้งตัวเตือน หรือสร้�งก�รนับถอยหลัง  
เพื่อให้มั่นใจว่�คุณจะไม่ลืมโอก�สท่ีสำ�คัญเหล่�นี้ 

การสร้างกิจกรรมจาก ZenFone ของคุณ

1. แทป  > Calendar (ปฏิทิน)

2. แทป New Event (กิจกรรมใหม่) เพื่อเริ่มก�รสร้�งกิจกรรมใหม่

3.  ในหน้�จอ New event (กิจกรรมใหม่) ป้อนร�ยละเอียดที่จำ�เป็นทั้งหมดของกิจกรรมของคุณ

4. หลังจ�กที่เสร็จแล้ว แทป  เพื่อบันทึกและออก
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การเพิ่มแอคเคาท์ไปยัง Calendar (ปฏิทิน)
นอกเหนือจ�กก�รสร้�งกิจกรรมที่บันทึกบน ZenFone ของคุณแล้ว คุณยังส�ม�รถใช้ Calendar (ปฏิทิน)  
เพื่อสร้�ง กิจกรรมที่จะมีก�รซิงค์โดยอัตโนมัติกับแอคเค�ท์ออนไลน์ของคุณ แต่แรกสุด  
คุณต้องเพิ่มแอคเค�ท์เหล่�นี้ไปยัง Calendar (ปฏิทิน) โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เรียกใช้ Calendar (ปฏิทิน)

2. แทป   > Accounts (แอคเคาท์)

3. แทปแอคเค�ท์ที่คุณต้องก�รเพิ่ม 

4. ทำ�ต�มขั้นตอนบนหน้�จอที่ปร�กฏขึ้น เพื่อเพิ่มแอคเค�ท์ใหม่ไปยัง Calendar (ปฏิทิน)

การสร้างกิจกรรมจากแอคเคาท์ของคุณ
หลังจ�กที่เพิ่มแอคเค�ท์ออนไลน์ที่คุณต้องก�รซิงค์กับ Calendar (ปฏิทิน) แล้ว ขณะนี้คุณส�ม�รถใช้  
ZenFone ของคุณเพื่อสร้�งก�รแจ้งเตือนสำ�หรับแอคเค�ท์ออนไลน์เหล่�นี้ โดยก�รปฏิบัติต�มขั้นตอนเหล่�นี้:

หมายเหตุ: แอคเค�ท์ออนไลน์ของคุณต้องถูกเพิ่มไว้กับ Calendar (ปฏิทิน) เรียบร้อยแล้ว  
ก่อนที่คุณจะส�ม�รถดำ�เนิน ก�รด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ได้ สำ�หรับร�ยละเอียดเพิ่มเติม คุณส�ม�รถดูส่วน  
ก�รเพิ่มแอคเค�ท์ไปยัง Calendar (ปฏิทิน) ในคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ 

1. แทป   > Calendar (ปฏิทิน)

2. แทป New Event (กิจกรรมใหม่) เพื่อเริ่มก�รสร้�งกิจกรรมใหม่

3. ในหน้�จอ New event (กิจกรรมใหม่) แทป My Calendar (ปฏิทินของฉัน) เพื่อดูแอคเค�ท์ทั้งหมดที่ซิงค์ 
กับ Calendar (ปฏิทิน) ในปัจจุบัน

4. แทปแอคเค�ท์ที่คุณต้องก�รสร้�งกิจกรรมใหม่ 

5. ในหน้�จอ New event (กิจกรรมใหม่) ป้อนร�ยละเอียดที่จำ�เป็นทั้งหมดของกิจกรรมของคุณ
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อะไรถัดไป
อย่�พล�ดกิจกรรมสำ�คัญ ก�รออกไปท่องเที่ยวท่�มกล�งแสงแดด หรือก�รรับข้อคว�ม/อีเมล/ส�ยจ�กผู้ที่คุณชื่น 
ชอบ  ต้ังค่�กิจกรรมต่�ง ๆ บนปฏิทินของคุณ ร�ยก�รโปรด และกลุ่ม VIP หรือก�รต้ังค่�ก�รอัพเดตสภ�พอ�ก�ศ  
เพื่อรับก�รแจ้งเตือนและตัวเตือนว่�มีอะไรถัดไป ดูก�รแจ้งเตือน What’s Next (อะไรถัดไป) ของคุณจ�กหน้�จอ 
ล็อค, แผงก�รแจ้งเตือนระบบ และวิดเจตหรือแอพพ์ What’s Next (อะไรถัดไป )

ถ้�คุณใช้ What’s Next (อะไรถัดไป) เป็นครั้งแรก คุณอ�จต้องตั้งค่�แอคเค�ท์ปฏิทินของคุณ หรือใช้แอพพ์  
Calendar (ปฏิทิน) ใน ZenFone ของคุณ

หมายเหตุ: 
• ตั้งค่�ร�ยชื่อโปรด และกลุ่ม VIP ของคุณเพื่อรับก�รแจ้งเตือนสำ�หรับส�ยที่ไม่ได้รับ และข้อคว�มที่ยังไม่อ่�น  

หรืออีเมลจ�กบุคคลที่มีคว�มสำ�คัญกับคุณ 
• ดูข้อมูลอย่�งละเอียดเกี่ยวกับก�รสร้�งกิจกรรมบนปฏิทินของคุณ จ�กส่วน ปฏิทิน
• เรียนรู้วิธีในก�รรับข้อมูลอัพเดตสภ�พอ�ก�ศ จ�กส่วน สภาพอากาศ
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ทำาภายหลัง
จัดก�รได้แม้กระทั่งส่ิงที่น่�รำ�ค�ญที่สุดในชีวิตที่วุ่นว�ยของคุณ แม้ในขณะที่คุณยุ่งม�ก  
คุณก็ส�ม�รถตอบกลับอีเมล, ข้อคว�ม SMS, โทรกลับ หรืออ่�นข่�วส�รออนไลน์ได้เมื่อคุณสะดวก
ทำ�เครื่องหม�ยข้อคว�มหรืออีเมลท่ียังไม่ได้อ่�น เว็บเพจที่น่�สนใจ และส�ยท่ีไม่ได้รับของคุณเป็นร�ยก�ร  
Reply Later (ตอบกลับภายหลัง), Read Later (อ่านภายหลัง) หรือ Call Later (โทรภายหลัง)  
ร�ยก�รที่ถูกทำ� เครื่องหม�ยเหล่�นี้จะถูกเพิ่มไปยังง�น Do It Later (ทำ�ภ�ยหลัง) ของคุณ  
และคุณส�ม�รถทำ�ง�นเหล่�นี้ได้ในเวล� ท่ีสะดวก

หมายเหตุ: 
• แอพพ์ของบริษัทอื่นที่สนับสนุน Do It Later (ทำาภายหลัง) ประกอบด้วย Google Maps, Google Chrome,  

Google Play, YouTube และ iMDb
• ไม่ใช่ทุกแอพพ์ส�ม�รถแชร์ และเพิ่มง�นไปยัง Do It Later (ทำาภายหลัง) ได้
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การเข้าถึง หรือการสร้างงานสิ่งที่ต้องทำา
เมื่อคุณตั้งค่�ข้อคว�มหรืออีเมลไว้ก่อนหน้�นี้เป็น Reply Later (ตอบกลับภายหลัง), หรือต้ังค่�ส�ยเป็น Call  
Later (โทรภายหลัง), หรือต้ังค่�เว็บเพจเป็น Read Later (อ่านภายหลัง) คุณส�ม�รถกลับไปยังข้อคว�ม/ 
อีเมล/ส�ย/เว็บเพจที่สำ�คัญเหล่�นี้บนแอพพ์ Do It Later (ทำาภายหลัง)

ในก�รเข้�ถึงง�นส่ิงที่ต้องทำ�ของคุณ:

1. จ�กหน้�จอโฮม แทป  จ�กนั้นแทป Do It Later (ทำาภายหลัง) จ�ก All Apps (แอพพ์ทั้งหมด)

2. เลือกง�นที่คุณต้องก�รทำ�

ในก�รสร้�งง�นที่ต้องทำ�ใหม่:

จ�กหน้�จอ Do It Later (ทำ�ภ�ยหลัง) แทป  จ�กนั้นดำ�เนินก�รสร้�งง�นสิ่งท่ีต้องทำ�ของคุณต่อไป
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สภาพอากาศ
รับข้อมูลอัพเดตสภ�พอ�ก�ศแบบเรียลไทม์จ�ก ZenFone ของคุณโดยตรงโดยใช้แอพพ์ Weather  
(สภ�พอ�ก�ศ) ด้วยก�รใช้แอพพ์ Weather (สภ�พอ�ก�ศ)  
คุณยังส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดเกี่ยวกับสภ�พอ�ก�ศอื่น ๆ จ�กรอบ โลกได้ด้วย 

แอพพ์ลอนเชอร์ Weather  
(สภ�พอ�ก�ศ)

หมายเหตุ: เพื่อรับอัปเดตสภ�พอ�ก�ศต�มสถ�นที่ปัจจุบันของคุณ ให้เปิด Wi-Fi และเครือข่�ยมือถือเมื่อคุณอยู่ใน
อ�ค�ร และเปิด GPS เมื่อคุณอยู่นอกอ�ค�ร
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หน้าจอโฮมของ Weather (สภาพอากาศ)

ปัดลงเพื่อดูข้อมูลสภ�พอ�ก�ศอื่น ๆ

แทปที่นี่ เพื่อกำ�หนดค่�ก�ร 
ต้ังค่�สภ�พอ�ก�ศ

แทปที่นี่ เพื่อค้นห�ข้อมูลสภ�พ 
อ�ก�ศจ�กเมืองอื่น
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นาฬิกา
ปรับแต่งก�รต้ังค่�เขตเวล�ของ ZenFone ของคุณ, ต้ังน�ฬิก�ปลุก และใช้ ZenFone ของคุณเป็นน�ฬิก�จับเวล� 
โดยใช้แอพพ์ Clock (น�ฬิก�)

การเรียกใช้ Clock (นาฬิกา)
เรียกใช้แอพพ์ Clock (น�ฬิก�) โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

• บนหน้�จอโฮมของ ZenFone แทปก�รแสดงน�ฬิก�ดิจิตอล

• แทป   > Clock (นาฬิกา)
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นาฬิกาโลก
แทป  เพื่อเข้�ถึงก�รต้ังค่�ต่�ง ๆ ของน�ฬิก�โลกบน ZenFone ของคุณ

แทปที่นี่ เพื่อเข้�ถึงก�รตั้งค่�ของ 
คุณสมบัติน�ฬิก�โลก

แทปที่นี่ เพื่อต้ังค่�น�ฬิก�ของคุณเป็น 
โหมดกล�งคืน

แทปที่นี่ เพื่อดูร�ยก�รของเมืองต่�ง ๆ  
ที่ทำ�เครื่องหม�ยบนน�ฬิก�โลกของคุณ

แทปที่นี่ เพื่อเพิ่มเมืองใหม่เพื่อทำ� 
เครื่องหม�ยบนแผนที่ของน�ฬิก�โลก 
ของคุณ

ในก�รใช้น�ฬิก�โลก:

1. จ�กหน้�น�ฬิก�โลก แทป  จ�กนั้นคลิก Automatic home clock (นาฬิกาโฮมอัตโนมัติ) และแทป 
Home time zone (โฮมไทม์โซน) เพื่อเลือกไทม์โซนของโฮม

2. กลับไปยังหน้�น�ฬิก�โลก และแทป  เพื่อเลือกน�ฬิก�โลก
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นาฬิกาปลุก

แทป  เพื่อเข้�ถึงก�รต้ังค่�ต่�ง ๆ ของน�ฬิก�โลกบน ZenFone ของคุณ

แทปที่นี่เพื่อเข้�ถึงก�รตั้งค่�ต่�ง ๆ  
ของคุณสมบัติน�ฬิก�ปลุก

แทปที่นี่ เพื่อลบก�รปลุกท่ีตั้งไว้ก่อน 
หน้�ใด ๆ ที่มี

แทปที่นี่ เพื่อต้ังค่�เวล�ปลุกใหม่
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การจับเวลา

แทป  เพื่อใช้ ZenFone ของคุณเป็นน�ฬิก�จับเวล�

แทปปุ่มนี้ เพื่อเริ่มใช้คุณสมบัติก�รจับ 
เวล�



114

การตั้งเวลา
คุณส�ม�รถต้ังค่�ตัวเลือกก�รต้ังเวล�หล�ยอย่�งสำ�หรับ ZenFone ของคุณ ในก�รดำ�เนินก�ร  
ให้ทำ�ต�มขั้นตอนด้�น ล่�ง:

การตั้งค่าการตั้งเวลา

1. แทป  เพื่อเข้�ถึงคุณสมบัติก�รต้ังเวล�ของ ZenFone ของคุณ

ปุ่มตัวเลข

2. ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนเวล�เป้�หม�ยของคุณ จ�กนั้นแทป Start (เริ่ม) เพื่อเริ่มก�รต้ังเวล� 
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แทปที่นี่ เพื่อลบก�รตั้งเวล�ที่ต้ังไว ้
ก่อนหน้�

แทปที่นี่ เพื่อสร้�งก�รตั้งค่�ก�รต้ังเวล�ใหม่

การเพิ่มหรือการลบการตั้งค่าการตั้งเวลา
นอกจ�กนี้ คุณยังส�ม�รถเพิ่มก�รต้ังค่�ก�รต้ังเวล�ใหม่ หรือลบก�รต้ังเวล�ที่มีอยู่เดิมซึ่งคุณไม่จำ�เป็นต้องใช้อีกต่อ 
ไป ในก�รใช้ตัวเลือกเหล่�นี้ ให้ดูขั้นตอนต่อไปนี้:

1. แทป  เพื่อเข้�ถึงคุณสมบัติก�รต้ังเวล�ของ ZenFone ของคุณ

2. ถ้�คุณเคยสร้�งก�รต้ังค่�ก�รต้ังเวล�ไว้ก่อนหน้�นี้  
ค่�เหล่�นั้นจะปร�กฏบนหน้�จอโฮมของก�รต้ังเวล�ของคุณ คุณส�ม�รถลบ  
หรือเพิ่มก�รต้ังค่�ก�รต้ังเวล�ใหม่โดยใช้ไอคอนต่�ง ๆ บนหน้�จอโฮมของก�รตั้งเวล�ของคุณ 
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File Manager (ตัวจัดการไฟล์)
ก�รใช้ตัวจัดก�รไฟล์ อนุญ�ตให้คุณค้นห�และจัดก�รข้อมูลของคุณ ทั้งบนที่เก็บข้อมูลภ�ยในของ ZenFone  
และอุปกรณ์เก็บข้อมูลภ�ยนอกที่เชื่อมต่ออยู่ได้อย่�งง่�ยด�ย

การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน
ในก�รเข้�ถึงที่เก็บข้อมูลภ�ยใน:

1. แทป  > File Manager (ตัวจัดการไฟล์)

2. แทป  > Internal storage (ที่เก็บข้อมูลภายใน) เพื่อดูเนื้อห�ของ ZenFone ของคุณ จ�กนั้นแท 
ปร�ยก�รเพื่อเลือก
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การเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก
ในก�รเข้�ถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภ�ยนอก:

1. ใส่ไมโคร SD ก�ร์ดลงใน ZenFone ของคุณ

หม�ยเหตุ: สำ�หรับร�ยละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน ก�รติดตั้งก�ร์ดหน่วยคว�มจำ� ในคู่มือผู้ใช้นี้

2. แทป  > File Manager (ตัวจัดการไฟล์)

3. แทป  > SD การ์ดเพื่อดูเนื้อห�ของไมโคร SD ก�ร์ดของคุณ
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การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

สำาคัญ! เปิดทำ�ง�น Wi-Fi บน ZenFone ของคุณเพื่อดูไฟล์จ�ก ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

ในก�รเข้�ถึงไฟล์ที่บันทึกบนแอคเค�ท์ที่เก็บข้อมูลบนคล�วด์ของคุณ:

1. แทป   > File Manager (ตัวจัดการไฟล์)

2. แทป  จ�กนั้นแทปตำ�แหน่งของที่เก็บข้อมูลบนคล�วด์ภ�ยใต้ Cloud Storage (ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์)



9
อินเทอร์เน็ต

9 อินเทอร์เน็ต
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เบราเซอร์
ระบบติดต่อผู้ใช้ Zen ท่ีเป็นระเบียบและใช้ง่�ยของเบร�เซอร์ของคุณ ทำ�ให้ก�รท่องเว็บเป็นเรื่องที่ง่�ยขึ้น ด้วย 
คว�มเร็วก�รโหลดหน้�ที่รวดเร็วซ่ึงทำ�ง�นด้วยเอ็นจินเบร�เซอร์ของ Chrome นอกจ�กนี้ คุณยังส�ม�รถแชร์  
หรือส่งอีเมลเนื้อห�บนเว็บ รวมท้ังส่งออกไปเป็นง�นสำ�หรับอ่�นในภ�ยหลังได้ด้วย

ไปที่หน้�ที่คุณต้องก�รแชร์ จ�กนั้นแทป 

• แทปแชร์หน้�, แทป Share page (แชร์หน้�), จ�กนั้นเลือกแอคเค�ท์ หรือแอพพ์ที่คุณต้องก�รแชร์หน้�ไปยัง
• ในก�รส่งหน้�ออกไปสำ�หรับก�รอ่�นในภ�ยหลัง แทป Read later (อ่�นภ�ยหลัง) หน้�จะถูกเพิ่มเป็นง�นที่ต้อง 

ทำ�ในแอพพ์ Do It Later (ทำ�ภ�ยหลัง) ของคุณ

หมายเหตุ:
• ตรวจดูให้แน่ใจว่� ZenFone ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่�ยมือถือ
• ถ้�คุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่�ยมือถือ อ�จเสียค่�ใช้จ่�ยต�มโปรโมชั่นที่คุณใช้ง�นอยู่
• ดูส่วน ก�รเชื่อมต่อไปยังเครือข่�ย Wi-Fi สำ�หรับร�ยละเอียด
• เข้�ถึงง�นที่ต้องทำ�ของคุณจ�กแอพพ์ Do It Later (ทำาภายหลัง) บน All Apps (แอพพ์ทั้งหมด)



10
สนุกสนานและความบันเทิง

10 สนุกสนานและความบันเทิง
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การใช้หูฟัง
ด้วยก�รใช้หูฟัง ทำ�ให้คุณมีอิสรภ�พในก�รทำ�ส่ิงอื่น ๆ ระหว่�งที่อยู่ในส�ย  
หรือเพลิดเพลินกับก�รฟังเพลงโปรดของ คุณ  

การเชื่อมต่อแจ็คเสียง
เสียบแจ็คหูฟัง 2.5 มม. เข้�กับพอร์ตเสียงของอุปกรณ์ของคุณ

คำาเตือน!
• อย่�เสียบวัตถุอื่น ๆ ลงในพอร์ตแจ็คเสียง
• อย่�เสียบส�ยเคเบิลที่มีเอ�ต์พุตพลังง�นไฟฟ้�ลงในพอร์ตแจ็คเสียง
• ก�รฟังที่ระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวล�น�น ส�ม�รถทำ�ให้ระบบรับฟังของคุณเสียห�ยได้

หมายเหตุ:
• เร�แนะนำ�ให้คุณใช้เฉพ�ะหูฟังที่ใช้ง�นด้วยกันได้ หรือหูฟังที่ให้ม�พร้อมกับอุปกรณ์นี้เท่�นั้น
• ก�รถอดปลั๊กแจ็คเสียงในขณะที่กำ�ลังฟังเพลง จะหยุดก�รเล่นเพลงชั่วคร�วโดยอัตโนมัติ
• ก�รถอดปลั๊กแจ็คเสียงในขณะที่กำ�ลังดูวิดีโอ จะหยุดก�รเล่นวิดีโอชั่วคร�วโดยอัตโนมัติ
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ตัวช่วยสร้างเสียง
AudioWizard (ตัวช่วยสร้�งเสียง) อนุญ�ตให้คุณปรับแต่งโหมดเสียงของ ZenFone  
ของคุณเพื่อให้ได้เอ�ต์พุตเสียง ที่คมชัด ซึ่งเหม�ะกับสถ�นก�รณ์ก�รใช้ง�นท่ีแท้จริง 

การใช้ Audio Wizard (ตัวช่วยสร้างเสียง)
ในก�รใช้ AudioWizard (ตัวช่วยสร้�งเสียง): 

1. แทป  > Audio Wizard (ตัวช่วยสร้างเสียง)

2. ในหน้�ต่�ง AudioWizard (ตัวช่วยสร้�งเสียง), แทปโหมดเสียงที่คุณต้องก�รเปิดใช้ง�น จ�กนั้นแทป  
Done (เสร็จ) เพื่อบันทึกและออก
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เล่นเกม
รับเกมล่�สุดออนไลน์ และแชร์ในแอคเค�ท์เครือข่�ยสังคมออนไลน์ของคุณโดยใช้แอพพ์ Play Games  
(เล่นเกม) นอกจ�กนี้คุณยังส�ม�รถเข้�ร่วมก�รเล่นเกมที่มีผู้เล่นหล�ยคน  
และตรวจสอบกระด�นผู้นำ�เพื่อทำ�ให้ก�รเล่นเกมที่มี ก�รแข่งขันสนุกม�กขึ้นอีกด้วย 

สำาคัญ! ล็อกอินเข้�ไปยังแอคเค�ท์ Google ของคุณเพื่อใช้ง�นคุณสมบัติของ Play Games (เล่นเกม) ให้เต็ม 
ประสิทธิภ�พ

การใช้ Play Games (เล่นเกม)
ในก�รใช้ Play Games (เล่นเกม): 

1. แทป  > Play Games (เล่นเกม)

2. แทปตัวเลือกที่คุณต้องก�รใช้

แทปเพื่อดูภ�พรวมของกิจกรรมก�รเล่นเกมของคุณ นอกจ�กนี้ ระบบ 
ยังแสดงกิจกรรมก�รเล่นเกมของแอคเค�ท์ Google+ ของคุณด้วย 
แทปเพื่อแสดงกิจกรรมก�รเล่นเกมของคุณภ�ยใต้ตัวเลือกต่อไปนี้:  
ALL MY GAMES (เกมของฉันทั้งหมด), MOST RECENTLY  
PLAYED (ที่เล่นล่าสุด), INSTALLED (ที่ติดตั้ง)

แทปเพื่อดูเกมทั้งหมดที่คุณเล่นโดยใช้แอคเค�ท์ Google+ ของคุณ

แทปเพื่อดูร�ยชื่อเพื่อนของคุณท้ังหมดใน Google ที่กำ�ลังเล่นเกม 
ผ่�น Play Store (เพลย์สโตร์) เช่นเดียวกัน คุณส�ม�รถดูร�ยชื่อภ�ย 
ใต้ตัวเลือกเหล่�นี้: ALL (ทั้งหมด), MOST RECENT (ล่าสุด),  
YOU MAY KNOW (คุณอาจรู้จัก)
แทปเพื่อเรียกดูระหว่�งเกมต่�ง ๆ ภ�ยใต้ประเภทต่อไปนี้:  
FEATURED (ได้รับความสนใจ), POPULAR (ยอดนิยม),  
POPULAR MULTIPLAYER (ผู้เล่นหลายคนยอดนิยม)
แทปเพื่อเปิดประเภท เกม ของ Play Store (เพลย์สโตร์)
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ดนตรี
เข้�ถึงคอลเล็กชั่นเพลงของคุณบน ZenFone ของคุณโดยตรงโดยใช้แอพพ์ Music (เพลง) Music (เพลง)  
อนุญ�ตให้คุณเล่นไฟล์เพลงที่เก็บภ�ยในเครื่อง หรือเล่นจ�กอุปกรณ์เก็บข้อมูลภ�ยนอก 

การเรียกใช้ Music (เพลง)
ในก�รเรียกใช้ Music (เพลง) แทป  > Music (เพลง)

การเล่นเพลง
ต�มค่�เริ่มต้น Music (เพลง) จะเล่นเพลงทั้งหมดที่บันทึกในที่เก็บข้อมูลภ�ยในของ ZenFone เริ่มเล่นเพลงโด 
ยก�รแทปท่ีเพลง 

การเล่นเพลงจาก SD การ์ดของคุณ
ในก�รเล่นเพลงจ�ก SD ก�ร์ดของคุณ:

1. ตรวจดูให้แน่ใจว่� SD ก�ร์ดของคุณถูกเสียบไว้ใน ZenFone ของคุณแล้ว

หม�ยเหตุ: สำ�หรับร�ยละเอียดเกี่ยวกับวิธีก�รติดตั้ง SD ก�ร์ด ให้ดูส่วน ใส่ไมโคร SD ก�ร์ด  
ในคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้

2. จ�กหน้�จอโฮมของ Music (เพลง) แทป 

3. ภ�ยใต้ My Device (อุปกรณ์ของฉัน) แทป Music (เพลง) เพื่อเรียกดูระหว่�งไฟล์เพลงต่�ง ๆ ที่บันทึกใน SD  
ก�ร์ดของคุณ
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การเล่นเพลงบนคลาวด์

สำาคัญ! เปิดทำ�ง�น Wi-Fi บน ZenFone ของคุณเพื่อดูไฟล์จ�ก เพลงบนคลาวด์

ขณะนี้ ZenFone ของคุณสนับสนุนไฟล์เพลงที่บันทึกในแอคเค�ท์ที่เก็บข้อมูลบนคล�วด์ต่อไปนี้:

•  ASUS Webstorage

•  Dropbox

•  OneDrive

•  Drive

การเพิ่มแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

ในก�รเล่นเพลงที่บันทึกจ�กแอคเค�ท์ที่เก็บข้อมูลบนคล�วด์เหล่�นี้:

1. จ�กหน้�จอโฮมของ Music (เพลง) แทป 

2. ภ�ยใต้ Cloud Music (เพลงบนคล�วด์) เลือก Add cloud service (เพิ่มบริการคลาวด์)

3.  เลือกบริก�รที่เก็บข้อมูลบนคล�วด์ซึ่งคุณต้องก�รเล่นไฟล์เพลงจ�ก

4. ปฏิบัติต�มขั้นตอนเพื่อทำ�ก�รลงชื่อเข้�ใช้ยังแอคเค�ท์ที่เก็บข้อมูลบนคล�วด์ของคุณให้สมบูรณ์

การเล่นเพลงจากแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

1. เรียกใช้แอพพ์ Music (เพลง) จ�กนั้นแทป 

2. ภ�ยใต้ Cloud Music (เพลงบนคล�วด์) เลือกบริก�รท่ีเก็บข้อมูลบนคล�วด์ที่คุณต้องก�รเล่นเพลงจ�ก
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วิทยุ FM
ฟังสถ�นีวิทยุท้องถิ่นโปรดของคุณโดยใช้ ZenFone 
ในก�รใช้คุณสมบัตินี้:

1. เชื่อมต่อหูฟังที่ให้ม�กับ ZenFone ของคุณ 

2. แทป   > FM Radio (วิทยุ FM)

หน้าจอหลักของวิทยุ FM 

แทปปุ่มเหล่�นี้ เพื่อค้นห� 
สถ�นีวิทยุ 

แทปที่นี่ เพื่อสลับระหว่�ง 
โหมดหูฟังและโหมด 
ลำ�โพง

แทปที่นี่เพื่อปิด
วิทยุ FM
แทปที่นี่เพื่อเลือกคว�มถี่
คลื่นจ�ก ร�ยก�รโปรด 
หรือร�ยก�รวิทยุ

แทปปุ่มใด ๆ เหล่�นี้ เพื่อ
เพิ่มคว�มถี่ปัจจุบันเข้�ไป
ในร�ยก�รโปรด
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เครื่องบันทึกเสียง
บันทึกไฟล์เสียงโดยใช้ ZenFone ของคุณโดยก�รเปิดใช้ง�นแอพพ์ Sound Recorder (เครื่องบันทึกเสียง) 

การเรียกใช้ Sound Recorder (เครื่องบันเสียง)
ในก�รเรียใช้ Sound Record (เครื่องบันทึกเสียง) แทป   > Sound Recorder (เครื่องบันทึกเสียง)

หน้าจอโฮมของ Sound Recorder (เครื่องบันทึกเสียง)

แทปที่นี่เพื่อเริ่มก�รบันทึก 
เสียง

แทปที่นี่ เพื่อปรับแต่งก�รต้ังค่� 
ของเครื่องบันทึกเสียง

แทปที่นี่ เพื่อดูร�ยก�รของไฟล์ 
เสียงที่ทำ�ก�รบันทึกไว้



11
บำารุงรักษา Zen ของคุณ

11 บำารุงรักษา Zen ของคุณ
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การทำาให้อุปกรณ์ของคุณทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
อัพเดตระบบ Android บน ZenFone ของคุณ และทำ�ก�รอัพเกรดแอพพ์และคุณสมบัติต่�ง ๆ อยู่เสมอ

การอัพเดตระบบของคุณ
ในก�รอัพเดต ZenFone ของคุณ:

1. แทป  จ�กนั้นแทป Settings (การตั้งค่า)

2. บนหน้�จอ Settings (ก�รตั้งค่�) เล่ือนลงเพื่อแสดงร�ยก�รอื่น ๆ จ�กนั้นแทป About (เกี่ยวกับ)

3. แทป System update (อัพเดตระบบ) จ�กนั้นแทป Check Update (ตรวจสอบอัพเดต)

หมายเหตุ: คุณส�ม�รถพรีวิวครั้งสุดท้�ยที่ระบบ ZenFone ของคุณถูกอัพเดตได้ที่ Last update check  
(ตรวจสอบอัพเดตครั้งล่าสุด): ของหน้�ต่�ง System update (อัพเดตระบบ)

ที่เก็บข้อมูล
คุณส�ม�รถเก็บข้อมูล แอพพ์ หรือไฟล์ต่�ง ๆ บน ZenFone (ที่เก็บข้อมูลภ�ยใน), บนที่เก็บข้อมูลภ�ยนอก  
หรือบน ที่เก็บข้อมูลออนไลน์ คุณจำ�เป็นต้องมีก�รเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อถ่�ยโอน  
หรือด�วน์โหลดไฟล์ของคุณบนที่เก็บ ข้อมูลออนไลน์  ใช้ส�ยเคเบิล USB ที่ม�พร้อมเครื่อง  
เพื่อคัดลอกไฟล์ไปยังหรือจ�กคอมพิวเตอร์ไปยัง ZenFone ของคุณ 
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สำารองและรีเซ็ต
สำ�รองข้อมูล, รหัสผ่�น Wi-Fi และก�รตั้งค่�อื่น ๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google โดยใช้ ZenFone ของคุณ  
ในก�รดำ�เนินก�ร:

1. แทป  จ�กนั้นแทป Settings (การตั้งค่า) > Backup and reset (สำารองและรีเซ็ต)

2. จ�กหน้�ต่�ง Backup & reset (สำ�รองและรีเซ็ต) คุณส�ม�รถ:

• สำารองข้อมูลของฉัน:  คุณสมบัตินี้ใช้สำ�หรับสำ�รองข้อมูลของคุณ, รหัสผ่�น Wi-Fi และก�รตั้งค่�อื่น  
ๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google เมื่อเปิดทำ�ง�น

• แอคเคาท์การสำารอง:  อนุญ�ตให้คุณระบุแอคเค�ท์ที่คุณจะเชื่อมโยงด้วยเมื่อคุณบันทึกข้อมูลสำ�รองของ 
คุณ

• กู้คืนอัตโนมัติ:  คุณสมบัตินี้ ช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รกู้คืนก�รตั้งค่�และข้อมูลที่สำ�รองไว้  
เมื่อคุณติดต้ังแอพพ์ใหม่

• รีเซ็ตข้อมูลโรงงาน:  ลบข้อมูลทั้งหมดบนโทรศัพท์
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การรักษาความปลอดภัย ZenFone ของคุณ
ใช้คุณสมบัติด้�นก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของ ZenFone ของคุณเพื่อป้องกันก�รโทร  
หรือก�รเข้�ถึงข้อมูลโดยไม่ได้ รับอนุญ�ต 

การปลดล็อคหน้าจอ
เมื่อหน้�จอถูกล็อค คุณส�ม�รถเปิดเครื่องได้ด้วยตัวเลือกในก�รปลดล็อคต่�ง ๆ ท่ี ZenFone มีให้
ในก�รเลือกก�รปลดล็อคหน้�จอของ ZenFone ของคุณ:

1.  แทป  จ�กนั้นแทป Settings (การตั้งค่า) > Lock Screen (หน้าจอล็อค)

2. แทป Screen lock (หน้าจอล็อค) จ�กนั้นเลือกตัวเลือกในก�รปลดล็อค ZenFone ของคุณ

หมายเหตุ:
• สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน ตัวเลือกการปลดล็อคหน้าจอ
• เพื่อปิดใช้ง�นตัวเลือกก�รปลดล็อคหน้�จอที่คุณตั้งค่�ไว้ แทป None (ไม่มี) บนหน้�จอ Choose screen lock  

(เลือกก�รล็อคหน้�จอ)
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ตัวเลือกการปลดล็อคหน้าจอ
เลือกจ�กตัวเลือกเหล่�นี้เพื่อล็อค ZenFone ของคุณ

•  Slide (สไลด์):  เลื่อนนิ้วของคุณในทิศท�งใดก็ได้ เพื่อปลดล็อค ZenFone
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•  Face Unlock (ปลดล็อกใบหน้า):  แสดงใบหน้�ของคุณบนหน้�ต่�งสีดำ�ของหน้�จอล็อค เพื่อปลดล็อค  
ZenFone  

สำาคัญ!
• Face Unlock (ปลดล็อกใบหน้�) มีคว�มปลอดภัยน้อยกว่�รูปแบบ, PIN หรือรหัสผ่�น
• ผู้อื่นที่มีหน้�คล้�ยคุณอ�จปลดล็อค ZenFone ของคุณได้
• ข้อมูลที่ใช้เพื่อระบุใบหน้�ของคุณถูกเก็บอยู่ใน ZenFone ของคุณ

ในก�รต้ังค่�ก�รปลดล็อกใบหน้�:

1. จ�กหน้�จอ Choose screen lock (เลือกก�รล็อคหน้�จอ) แทป Face Unlock (ปลดล็อกใบหน้า)

2. อ่�นเงื่อนไขในก�รใช้คุณสมบัติ ปลดล็อกใบหน้� บนหน้�จอของคุณ จ�กนั้นแทป Set it up (ตั้งค่า)

3. อ่�นขั้นตอนในก�รตั้งค่�ก�รปลดล็อกใบหน้�บนหน้�จอของคุณ จ�กนั้นแทป Continue (ทำาต่อ)

4. ถือ ZenFone ที่ระดับส�ยต� และเล็งให้ใบหน้�ของคุณอยู่ในหน้�จอของคุณเพื่อถ่�ยภ�พ

หมายเหตุ:  กรอบเส้นประสีเขียว เป็นก�รบ่งชี้ว่� ZenFone ตรวจพบใบหน้�ของคุณแล้ว  
และอยู่ระหว่�งกระบวนก�รถ่�ย ภ�พ
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5. หลังจ�กที่ใบหน้�ของคุณถูกถ่�ยแล้ว แทป Continue (ทำาต่อ)

6. ถ้�ก�รปลดล็อกใบหน้�ไม่รู้จักใบหน้�ของคุณ คุณจะถูกขอให้เลือกตัวเลือกสำ�รองในก�รปลดล็อค  
ZenFone ของคุณ เลือก Pattern (รูปแบบ) ถ้�คุณต้องก�รปลดล็อค ZenFone ของคุณด้วยรูปแบบ  
หรือ PIN (พิน) เพื่อปลดล็อคเครื่องโดยก�รป้อน PIN เข้�ไป  
จ�กนั้นดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนบนหน้�จอให้ เสร็จ

สำาคัญ!   ให้แน่ใจว่�จำ� PIN หรือรูปแบบที่คุณสร้�งขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

7. หลังจ�กที่ต้ังค่�ก�รปลดล็อคใบหน้�เสร็จ แทป OK (ตกลง)
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•  Pattern (รูปแบบ):  เลื่อนนิ้วของคุณบนจุด เพื่อสร้�งรูปแบบ  

สำาคัญ!  คุณส�ม�รถสร้�งรูปแบบโดยใช้จุดอย่�งน้อยที่สุดสี่จุด  
ให้แน่ใจว่�จำ�รูปแบบที่คุณสร้�งขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ ของคุณได้
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•  PIN (พิน):  ป้อนตัวเลขอย่�งน้อยส่ีหลัก เพื่อต้ังค่� PIN

สำาคัญ!  ให้แน่ใจว่�จำ� PIN ที่คุณสร้�งขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้
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•  Password (รหัสผ่าน):  ป้อนตัวอักษรอย่�งน้อยส่ีตัว เพื่อต้ังค่�รหัสผ่�น

สำาคัญ!  ให้แน่ใจว่�จำ�รหัสผ่�นที่คุณสร้�งขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้
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การกำาหนดค่าคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของหน้าจออื่น ๆ
นอกเหนือจ�กโหมดก�รล็อคหน้�จอแล้ว คุณส�ม�รถทำ�ส่ิงต่อไปนี้บนหน้�ต่�งระบบรักษ�คว�มปลอดภัยของหน้�จอ 
ได้ด้วย:

•  Quick Access (เข้าถึงด่วน): เลื่อนสวิตช์ก�รเข้�ถึงด่วนไปที่ ON (เปิด) เพื่อเรียกใช้แอพพ์บนหน้�จอล็อค

• วิดเจ็ต What’s Next (อะไรถัดไป): เลื่อนสวิตช์วิดเจ็ต What’s Next (อะไรถัดไป) ไปที่ ON (เปิด)  
เพื่อแสดงวิดเจ็ตดังกล่�วบนหน้�จอล็อค

• Instant camera (อินสแตนต์คาเมร่า):  เลื่อนสวิตช์ Instant camera (อินสแตนต์ค�เมร่�) ไปที่ ON  
(เปิด) เพื่อเรียกใช้แอพพ์ Camera (กล้อง) แม้ว่� ZenFone ของคุณจะอยู่ในโหมดไม่ได้ทำ�ง�น  
โดยก�รกดปุ่ม ระดับเสียงสองครั้ง

•  Owner info (ข้อมูลเจ้าของ):  แทปที่นี่ เพื่อแก้ไขและป้อนข้อมูลที่คุณต้องก�รให้ปร�กฏแม้ในขณะท่ีหน้� 
จอถูกล็อค 

หมายเหตุ: ก�รเปิด Quick access (การเข้าถึงด่วน) อนุญ�ตให้คุณเรียกใช้แอปบนหน้�จอล็อคได้
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การตั้งค่าการระบุตัวตนของ ZenFone
ทร�บข้อมูลระบุตัวตนของ ZenFone ของคุณ เช่น หม�ยเลขผลิตภัณฑ์, หม�ยเลข IMEI (หม�ยเลขอุปกรณ์มือ 
ถือส�กล) หรือหม�ยเลขรุ่น 
ตัวเลขนี้มีคว�มสำ�คัญ เมื่อคุณทำ� ZenFone ของคุณห�ย คุณส�ม�รถติดต่อผู้ให้บริก�รโทรศัพท์ของคุณ และให้ 
ข้อมูลนี้เพื่อขึ้นบัญชีดำ�ก�รใช้ง�นโดยไม่ได้รับอนุญ�ตของ ZenFone ของคุณได้
ในก�รแสดงหม�ยเลขระบุตัวตนของ ZenFone ของคุณ:

1. แทป All Apps (แอพพ์ทั้งหมด) จ�กนั้นแทป Settings (การตั้งค่า)

2. บนหน้�จอ Settings (ก�รตั้งค่�) เล่ือนลงเพื่อแสดงร�ยก�รอื่น ๆ จ�กนั้นแทป About (เกี่ยวกับ) หน้�จอ  
About (เกี่ยวกับ) แสดงสถ�นะ, ข้อมูลท�งกฎหม�ย, หม�ยเลขรุ่น, เวอร์ชั่นระบบปฏิบัติก�ร, ข้อมูลฮ�ร์ดแวร์ 
และซอฟต์แวร์ของ ZenFone ของคุณ

3. ในก�รดูหม�ยเลขผลิตภัณฑ์, หม�ยเลขติดต่อ SIM และ IMEI ของ ZenFone ของคุณ แทป Status  
(สถานะ)



12
เชื่อมต่อ Zen ของคุณ

12 เชื่อมต่อ Zen ของคุณ
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Wi-Fi
เทคโนโลยี Wi-Fi ของ ZenFone เชื่อมต่อคุณเข้�กับโลกไร้ส�ย อัพเดตแอคเค�ท์เครือข่�ยสังคมออนไลน์ ท่อง 
อินเทอร์เน็ต หรือแลกเปล่ียนข้อมูลและข้อคว�มแบบไร้ส�ยกับ ZenFone ของคุณ

การเปิดทำางาน Wi-Fi
ในก�รเปิดทำ�ง�น Wi-Fi:

1. แทป  บนหน้�จอโฮม จ�กนั้นแทปแอพพ์ Settings (การตั้งค่า)

2. เลื่อนสวิตช์ Wi-Fi ไปท�งขว� เพื่อเปิด Wi-Fi

หมายเหตุ:  นอกจ�กนี้ คุณยังส�ม�รถเปิดทำ�ง�น Wi-Fi จ�กหน้�จอ Quick Settings (ก�รตั้งค่�ด่วน) ได้ด้วย ดูส่วน  
การตั้งค่าด่วน สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับก�รเปิดหน้�จอ Quick Settings (ก�รตั้งค่�ด่วน)

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi
ในก�รเชื่อมต่อไปยังเครือข่�ย Wi-Fi:

1. บนหน้�จอ Settings (ก�รตั้งค่�) แทป Wi-Fi (Wi-Fi) เพื่อแสดงเครือข่�ย Wi-Fi ที่ตรวจพบทั้งหมด

2. แทปชื่อเครือข่�ยเพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่�ยนั้น สำ�หรับเครือข่�ยท่ีมีระบบป้องกัน  
ระบบอ�จขอให้คุณป้อนรหัส ผ่�น หรือข้อมูลเพื่อคว�มปลอดภัยอื่น ๆ

หมายเหตุ:
• ZenFone ของคุณจะเชื่อมต่อไปยังเครือข่�ยที่คุณเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้�นี้โดยอัตโนมัติ

• ปิดคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อช่วยประหยัดพลังง�นแบตเตอรี่
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การปิดทำางาน Wi-Fi
ในก�รปิดทำ�ง�น Wi-Fi:

1. แทป  บนหน้�จอโฮม จ�กนั้นแทปแอพพ์ Settings (การตั้งค่า)

2. เลื่อนสวิตช์ Wi-Fi ไปท�งซ้�ย เพื่อปิด Wi-Fi

หมายเหตุ:  นอกจ�กนี้ คุณยังส�ม�รถปิดทำ�ง�น Wi-Fi จ�กหน้�จอ Quick Settings (ก�รตั้งค่�ด่วน) ได้ด้วย  
ดูส่วน การตั้งค่าด่วน สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับก�รเรียกใช้หน้�จอ Quick Settings (ก�รตั้งค่�ด่วน)

Bluetooth®

ใช้คุณสมบัติบลูทูธของ ZenFone ของคุณเพื่อส่งและรับไฟล์ และสตรีมไฟล์มัลติมีเดียกับอุปกรณ์สม�ร์ตอื่น ๆ  
ในระยะท�งใกล้ ๆ ด้วยบลูทูธ คุณส�ม�รถแชร์ไฟล์มีเดียของคุณระหว่�งอุปกรณ์สม�ร์ตต่�ง ๆ กับเพื่อน ๆ,  
ส่งข้อมูลสำ�หรับพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์บลูทูธ หรือเล่นไฟล์เพลงด้วยลำ�โพงบลูทูธ

การเปิดทำางาน Bluetooth®

ในก�รเปิดทำ�ง�นบลูทูธ:

1. แทป  บนหน้�จอโฮม จ�กนั้นแทปแอพพ์ Settings (การตั้งค่า)

2. เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปท�งขว� เพื่อเปิดบลูทูธ

หมายเหตุ:  นอกจ�กนี้ คุณยังส�ม�รถเปิดทำ�ง�นบลูทูธจ�กหน้�จอ Quick Settings (ก�รตั้งค่�ด่วน) ได้ด้วย  
ดูส่วน การตั้งค่าด่วน สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับก�รเรียกใช้หน้�จอ Quick Settings (ก�รตั้งค่�ด่วน)
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การจับคู่ ZenFone ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth®

ก่อนที่จะใช้คุณสมบัติบลูทูธของ ZenFone ของคุณได้อย่�งเต็มที่ แรกสุดคุณต้องจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธก่อน  
ZenFone จะเก็บก�รจับคู่ก�รเชื่อมต่อของอุปกรณ์บลูทูธไว้โดยอัตโนมัติ
ในก�รจับคู่ ZenFone ของคุณกับอุปกรณ์บลูทูธ:

1. บนหน้�จอ Settings (ก�รตั้งค่�) แทป Bluetooth (บลูทูธ) เพื่อแสดงอุปกรณ์ที่มีทั้งหมด

สำาคัญ!
• ถ้�อุปกรณ์ที่คุณต้องก�รจับคู่ด้วยไม่ได้อยู่ในร�ยก�ร ให้แน่ใจว่�เปิดทำ�ง�นคุณสมบัติบลูทูธของอุปกรณ์นั้น  

และตั้งค่�เป็น Discoverable (ส�ม�รถมองเห็นได้)
• ดูคู่มือผู้ใช้ที่ม�พร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ เพื่อเรียนรู้วิธีก�รเปิดทำ�ง�นบลูทูธของอุปกรณ์นั้น และตั้งค่�เป็น  

Discoverable (ส�ม�รถมองเห็นได้)

2. แทป SEARCH FOR DEVICES (ค้นหาอุปกรณ์) เพื่อสแกนห�อุปกรณ์บลูทูธม�กขึ้น

3. ในร�ยก�รอุปกรณ์ที่ใช้ได้ แทปอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องก�รจับคู่ด้วย ปฏิบัติต�มขั้นตอนที่ต�มม�เพื่อทำ� 
กระบวนก�รจับคู่ให้สมบูรณ์

หมายเหตุ:  ปิดคุณสมบัติบลูทูธ เพื่อช่วยประหยัดพลังง�นแบตเตอรี่

การเลิกจับคู่ ZenFone ของคุณจากอุปกรณ์ Bluetooth®

ในก�รเลิกจับคู่ ZenFone ของคุณกับอุปกรณ์บลูทูธ:

1. บนหน้�จอ Settings (ก�รตั้งค่�) แทป Bluetooth (บลูทูธ) เพื่อแสดงอุปกรณ์ที่มีและจับคู่ไว้ทั้งหมด

2. ในร�ยก�รของอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ แทป  ของอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องก�รเลิกจับคู่ จ�กนั้นแทป Unpair  
(เลิกจับคู่)
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Miracast™
ด้วยก�รใช้เทคโนโลยี Miracast คุณส�ม�รถสกรีนแคสต์หน้�จอ ZenFone  
ของคุณไปยังจอแสดงผลที่สนับสนุน Miracast ได้ ก�รทำ�เช่นนี้อนุญ�ตให้ใช้จอแสดงผลภ�ยนอกเป็นจอภ�พคู่  
หรือหน้�จอที่สองของ ZenFone ของคุณ

การเรียกใช้ Miracast
มีสองวิธีที่คุณส�ม�รถใช้ในก�รเริ่มใช้ Miracast จ�ก ZenFone ของคุณ:

จากการตั้งค่าด่วน

1. ต้ังค่�จอแสดงผลที่สนับสนุน Miracast ที่คุณต้องก�รใช้กับ ZenFone  
ของคุณ

2. เรียกใช้ Quick settings (ก�รต้ังค่�ด่วน) บน ZenFone ของคุณ

3. บนแผงก�รแจ้งเตือน แทป Miracast

4. เลื่อนตัวเลือก Wireless display (Miracast) (จอแสดงผลไร้สาย  
(Miracast))ไปที ่ON (เปิด)

5. ดู SSID ที่แสดงบนจอแสดงผลที่สนับสนุน Miracast ของคุณ และเลือก  
SSID เดียวกันบน ZenFone ของคุณ เพื่อเริ่มก�รจับคู่

6. หลังจ�กที่ก�รเชื่อมต่อถูกสร้�งขึ้นแล้ว จอแสดงผลที่สนับสนุน Miracast  
ของคุณจะแสดงเนื้อห�เดียวกับที่ แสดงบน ZenFone ของคุณในขณะนี้

จากการตั้งค่า 

1. แทป   > Settings (การตั้งค่า)

2� ภ�ยใต้ Display (การแสดงผล) เลือก Wireless display (Miracast) (จอแสดงผลไร้สาย (Miracast))

3. ต้ังค่�ตัวเลือก Wireless display (Miracast) (จอแสดงผลไร้สาย (Miracast))ไปที่ ON (เปิด)

4. ดู SSID ที่แสดงบนจอแสดงผลที่สนับสนุน Miracast ของคุณ และเลือก SSID เดียวกันบน ZenFone  
ของคุณเพื่อเริ่มก�รจับคู่

5. หลังจ�กที่ก�รเชื่อมต่อถูกสร้�งขึ้นแล้ว จอแสดงผลที่สนับสนุน Miracast ของคุณจะแสดงเนื้อห�เดียวกับที่ 
แสดงบน ZenFone ของคุณในขณะนี้
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Share Link (แชร์ลิงค์)
แชร์และรับไฟล์ แอพพ์ หรือเนื้อห�มีเดียกับอุปกรณ์มือถือ Android ต่�ง ๆ โดยใช้แอพพ์ Share Link  
(แชร์ลิงค์) (สำ�หรับอุปกรณ์มือถือ ASUS) หรือแอพพ์ Shareit (แชร์อิท) (สำ�หรับอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ)  
ผ่�นก�รเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยแอพพ์นี้ คุณส�ม�รถส่งหรือรับไฟล์ที่มีขน�ดใหญ่กว่� 100 MB  
และอนุญ�ตให้คุณแชร์หรือรับไฟล์หล�ยไฟล์ พร้อมกัน แอพพ์ Share Link (แชร์ลิงค์)  
ส่งและรับไฟล์ได้เร็วกว่�ก�รใช้บลูทูธ

การแชร์ไฟล์
ในก�รแชร์ไฟล์:

1. จ�กหน้�จอโฮมของคุณ แทป  จ�กนั้นแทป Share Link (แชร์ลิงค์)

2. แทป Send file (ส่งไฟล์) จ�กนั้นเลือกจ�กตัวเลือกที่ปร�กฏบนหน้�จอ
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3. แทปไฟล์ที่คุณต้องก�รส่ง จ�กนั้นแทป Done (เสร็จ)

4. หลังจ�กที่ ZenFone ของคุณตรวจพบอุปกรณ์อื่น ๆ แล้ว  
ให้แทปอุปกรณ์ที่คุณต้องก�รแชร์ไฟล์ของคุณด้วย

การรับไฟล์
ในก�รรับไฟล์:

1. จ�กหน้�จอโฮมของคุณ แทป  จ�กนั้นแทป Share Link (แชร์ลิงค์)

2. แทป Receive file (รับไฟล์) เพื่อรับไฟล์จ�กผู้ส่ง
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คลาวด์
สำ�รองข้อมูลของคุณ, ซิงค์ไฟล์ระหว่�งอุปกรณ์ต่�ง ๆ และแชร์ไฟล์อย่�งปลอดภัยและเป็นส่วนตัวผ่�นแอคเค�ท์คล� 
วด์ เช่น ASUS WebStorage, Drive, OneDrive และ Dropbox

ASUS WebStorage
ลงทะเบียน หรือลงชื่อเข้�ใช้ยัง ASUS WebStorage และรับพื้นที่ของแอคเค�ท์เก็บข้อมูลบนคล�วด์ฟรี 5GB  
อัพโหลดภ�พที่ถ่�ยใหม่โดยอัตโนมัติ สำ�หรับแชร์ทันที, ซิงค์ไฟล์ระหว่�งอุปกรณ์ต่�ง ๆ  
หรือแชร์ไฟล์ผ่�นแอคเค�ท์ ASUS WebStorage ของคุณ

หมายเหตุ: ในก�รใช้ฟังก์ชั่นก�รอัพโหลดอัตโนมัติ ให้เปิดทำ�ง�น Instant Upload (อัพโหลดทันที) จ�ก  
Settings (การตั้งค่า) > Instant Upload (อัพโหลดทันที) ใน ASUS WebStorage ของคุณ



13
แอพพ์ที่จำาเป็น

13 แอพพ์ที่จำาเป็น
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การสลับแอพพ์
เมื่อคุณเรียกใช้แอพพ์หล�ยตัวบนเครื่อง Zen คุณส�ม�รถสลับระหว่�งแอพพ์ที่เรียกใช้เร็ว ๆ นี้ของคุณได้อย่�ง 
ง่�ยด�ย 

แทป  เพื่อดูแอพพ์ที่เรียกใช้เร็ว ๆ นี้ของคุณ
• แทปแอพพ์เพื่อดู
• ในก�รลบแอพพ์ เพียงปัดแอพพ์ไปท�งซ้�ยหรือขว�

การล็อคแอพพ์
ป้องกันแอพพ์ของคุณจ�กก�รใช้โดยไม่ได้รับอนุญ�ตด้วยรหัสผ่�น 4-12 หลัก
ในก�รล็อคแอพพ์ของคุณ:

1.  จ�ก All Apps (แอพพ์ทั้งหมด) แทป  > Lock (ล็อค)

2. ป้อนรหัสผ่�นที่ประกอบด้วยตัวเลข 4-12 หลัก จ�กนั้นแทป OK (ตกลง)

ในก�รเปล่ียนรหัสผ่�นของแอพพ์ที่ล็อคของคุณ:

1.  จ�ก All Apps (แอพพ์ทั้งหมด) แทป  > Lock app settings (การตั้งค่าการล็อคแอพพ์) ป้อนรหัส 
ผ่�นของคุณเมื่อระบบถ�ม

2. แทป Change password (เปลี่ยนรหัสผ่าน) และป้อนรหัสผ่�นเก่�และใหม่ของคุณ
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การถอนการติดตั้ง/การปิดทำางานแอป
ในก�รถอนก�รติดต้ัง/ปิดทำ�ง�นแอป:

1. จ�ก All Apps (แอปทั้งหมด) แทป > Uninstall/Disable (ถอนการติดตั้ง/ปิดทำางาน)

2. แทปแอปที่คุณต้องก�รถอนก�รติดต้ัง/ปิดทำ�ง�น และทำ�ต�มขั้นตอนบนหน้�จอเพื่อดำ�เนินก�รให้เสร็จ
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การดาวน์โหลดแอพพ์
ด�วน์โหลดแอพพ์และเกมม�กม�ยจ�ก Play Store (เพลย์สโตร์) โดยตรงไปยัง ZenFone ของคุณ  
แอพพ์และเกม บ�งร�ยก�รนั้นฟรี ส่วนแอพพ์อื่น ๆ คุณอ�จจำ�เป็นต้องซื้อโดยใช้บัตรเครดิต  
หรือรูปแบบก�รจ่�ยเงินอื่น ๆ

ในก�รด�วน์โหลดแอพพ์:

1. แทป Play Store (เพลย์สโตร์) จ�กหน้�จอโฮมของคุณ

2. ปฏิบัติต�มขั้นตอนบนหน้�จอเพื่อลงชื่อเข้�ใช้ยังแอคเค�ท์ Gmail ที่มีอยู่ของคุณ ถ้�คุณไม่มีแอคเค�ท์  
Google โปรดสร้�งแอคเค�ท์ขึ้นม�

3. หลังจ�กที่ลงชื่อเข้�ใช้สำ�เร็จ คุณส�ม�รถเริ่มก�รด�วน์โหลดแอพพ์จ�กเพลย์สโตร์ได้



14
คุณสมบัติอื่น ๆ ใน Zen ของคุณอีกมากมาย

14 คุณสมบัติอื่น ๆ ใน Zen ของคุณอีกมากมาย
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ตัวประหยัดพลังงาน
เพิ่มหรือยืดอ�ยุก�รใช้ง�นของ ZenFone ให้น�นที่สุดเมื่อไม่ได้ใช้ง�น หรือในขณะที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่�ยของ  
คุณ ปรับแต่งก�รตั้งค่�พลังง�นอย่�งช�ญฉล�ดสำ�หรับกิจกรรมที่ใช้บ่อย ๆ ของคุณ เช่น ก�รอ่�นอีเมล หรือก�รดู 
วิดีโอ

การตั้งค่าตัวประหยัดพลังงาน
ยืดอ�ยุ ปรับแต่ง หรือกำ�หนดค่�ก�รใช้พลังง�นของ ZenFone ของคุณด้วยตัวเลือกก�รประหยัดพลังง�นอัจฉริยะ 
ต่�ง ๆ
ในก�รต้ังค่�ตัวประหยัดพลังง�น:

1. จ�ก All Apps (แอพพ์ทั้งหมด) แทป Power Saver (ตัวประหยัดพลังงาน)

2. เลื่อนก�รประหยัดแบบสม�ร์ตไปที่ ON (เปิด)
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3. เลือกโหมดใด ๆ เหล่�นี้: 
 • Ultra-saving mode (โหมดการประหยัดพิิเศษ): ตัดก�รเชื่อมต่อเครือข่�ยเมื่อ ZenFone  

ของคุณไม่มี กิจกรรม เพื่อยืดอ�ยุแบตเตอรี่ให้น�นที่สุด
 • Optimized mode (โหมดออปติไมซ์): ยืดอ�ยุแบตเตอรี่ในขณะที่ ZenFone  

ของคุณยังเชื่อมต่อไปยัง เครือข่�ยของคุณ
 • Customized mode (โหมดกำาหนดเอง):  

อนุญ�ตให้คุณตั้งค่�ก�รตั้งค่�พลังง�นสำ�หรับกิจกรรมที่ทำ�บ่อย ๆ ของคุณเอง และ 

การปรับแต่งตัวประหยัดพลังงาน
ต้ังค่�ระดับคว�มสว่�งสำ�หรับกิจกรรมที่ทำ�บ่อย ๆ ของคุณ เช่น ก�รอ่�นอีเมลหรือหนังสือ ก�รดูวิดีโอ ก�รท่อง 
เว็บไซต์ และก�รฟังเพลง เป็นต้น นอกจ�กนี้  
คุณยังส�ม�รถเปิดทำ�ง�นฟังก์ชั่นก�รประหยัดพลังง�นสำ�หรับแอพพ ์
บ�งตัว หรือเปิดทำ�ง�นก�รตัดก�รเชื่อมต่ออัตโนมัติของเครือข่�ยของคุณ เมื่อ ZenFone สลีปก็ได้
ในก�รปรับแต่งตัวประหยัดพลังง�น:

1. จ�ก Power Saver (ตัวประหยัดพลังงาน) ทำ�เครื่องหม�ยที่ Customized mode (โหมดกำาหนดเอง)  

จ�กนั้นแทป 

2. ทำ�เครื่องหม�ยกิจกรรม จ�กนั้นต้ังค่�ระดับคว�มสว่�งเป็นเปอร์เซ็นต์

3. ถ้�คุณต้องก�รเปิดทำ�ง�นก�รตัดก�รเชื่อมต่อเครือข่�ยของคุณโดยอัตโนมัติ ให้ทำ�เครื่องหม�ยที่ IM and  
other apps using push notification (IM และแอพพ์อื่น ๆ ที่ใช้การแจ้งเตือนพุช) ZenFone จะตัด 
ก�รเชื่อมต่อจ�กเครือข่�ยของคุณเมื่อไม่ได้ใช้ง�นโดยอัตโนมัติ  
และจะกลับม�เชื่อมต่อกับเครือข่�ยใหม่เมื่อคุณ ปลุก ZenFone ขึ้นม�
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โหมดถุงมือ
คุณยังคงส�ม�รถใช้ทัชสกรีนของ ZenFone ได้แม้ในขณะที่คุณกำ�ลังสวมถุงมือ

ในก�รเปิดทำ�ง�นโหมดถุงมือ:

1. จ�กหน้�จอโฮม แทป   > Settings (การตั้งค่า) > ASUS customized settings  
(การตั้งค่าที่กำาหนดเองของ ASUS)

2. ทำ�เครื่องหม�ย Glove mode (โหมดถุงมือ)



157

ASUS Splendid (ASUS สเปล็นดิด)
ASUS Splendid (ASUS สเปล็นดิด) อนุญ�ตให้คุณปรับก�รต้ังค่�ก�รแสดงผลอย่�งง่�ย ๆ

ในก�รใช้ ASUS Splendid (ASUS สเปล็นดิด):

1. แทป  > ASUS Splendid (ASUS สเปล็นดิด) 

2. ปรับอุณหภูมิสีและคอนทร�สต์ของหน้�จอผ่�นแท็บ Temperature (อุณหภูมิ) และ Enhancement  
(การเพิ่มคุณภาพ) 

3. แทป Done (เสร็จ) เพื่อใช้ก�รเปลี่ยนแปลง

แทปเพื่อสลับระหว่�งแท็บต่�ง ๆ

เลื่อนเพื่อเปิด/ปิดโหมดส ี
สดใส

เลื่อนเพื่อปรับอุณหภูมิสี

แทปเพื่อต้ังค่�ไปเป็นค่�เริ่มต้นจ�ก 
โรงง�น

แทปเพื่อรีเซ็ตไปเป็นก�ร 
เปล่ียนแปลงล่�สุดที่คุณทำ�
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ประกาศ
ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมผัสถูก RF (SAR) – CE
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติตรงต�มข้อกำ�หนด EU (1999/519/EC) เกี่ยวกับขีดจำ�กัดใน 
ก�รสัมผัสคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้�ของคนทั่วไป ต�มวิธีของก�รป้องกันสุขภ�พ 
สำ�หรับก�รทำ�ง�นเมื่อสวมที่ร่�งก�ย อุปกรณ์นี้ได้รับ ก�รทดสอบ และพบว่�สอดคล้องกับคำ�แนะนำ� ICNIRP  
และม�ตรฐ�นของสหภ�พยุโรป EN 62209-2 สำ�หรับใช้กับอุปกรณ์เสริมท่ีออกแบบ ม�เฉพ�ะ SAR  
ถูกวัดเมื่ออุปกรณ์อยู่ห่�งจ�ก ร่�งก�ยที่ระยะ 1.5 ซม. ในขณะที่ส่งระดับพลังง�นเ 
อ�ต์พุตที่ได้รับก�รรับรองสูงที่สุดในทุกย่�น คว�มถี่ของอุปกรณ์นี้ ก�รใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ซึ่ง 
ประกอบด้วยโลหะ อ�จไม่สอดคล้องกับคำ�แนะนำ� ในก�รสัมผัสถูกของ ICNIRP

คำาเตือนเครื่องหมาย CE

เครื่องหมาย CE สำาหรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของ ข้อกำ�หนด 1999/5/EC ของรัฐสภ�และ 
คณะกรรมก�รแห่งสหภ�พยุโรป ต้ังแต่วันที่ 9 มีน�คม 1999 ที่ควบคุมอุปกรณ์วิทยุและก�ร ส่ือส�ร
โทรคมน�คม และก�รรับรู้ถึงคว�มสอดคล้อง ร่วมกัน
ค่� SAR ของ CE สูงที่สุดสำ�หรับอุปกรณ์มีค่�ดังนี้:
• 0.752 วัตต์/กก. (ร่�งก�ย/GSM 900)
• 0.769 วัตต์/กก. (ศีรษะ/GSM 900) 

ข้อกำาหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้กระแสไฟฟ้�สูงถึง 6A และมีน้ำ�หนักม�กกว่� 3 กก. ต้องใช้ส�ยไฟที่ได้รับก�รรับรองที่ม�กกว่� หรือ 
เท่�กับ: H05VV-F, 3G, 0.75 มม.2 หรือ H05VV-F, 2G, 0.75 มม.2

บริการรีไซเคิล/การนำากลับของ ASUS
โปรแกรมก�รรีไซเคิลและนำ�กลับของ ASUS ม�จ�กคว�มมุ่งมั่นของเร�ในก�รสร้�งม�ตรฐ�นสูงสุดสำ�หรับก�ร 
ปกป้องส่ิงแวดล้อมของเร� เร�เชื่อว่�ก�รให้ท�งแก้ปัญห�สำ�หรับคุณ จะทำ�ให้ส�ม�รถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่  
และชิ้นส่วนอื่นๆ รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อของเร�อย่�งมีคว�มรับผิดชอบ โปรดไปที่  
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm สำ�หรับข้อมูลในก�รรีไซเคิลอย่�งละเอียดในภูมิภ�คต่�งๆ
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ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ
สำาคัญ!  เพื่อให้เป็นฉนวนไฟฟ้� และรักษ�คว�มปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้� มีก�รใช้ส�รเคลือบเพื่อป้องกันอุปกรณ์  
ยกเว้นที่ด้�นข้�งซึ่งมีพอร์ต I/O อยู่ 

ประกาศเกี่ยวกับ ASUS สีเขียว
ASUS ทุ่มเทในก�รสร้�งผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพื่อป้องกันสุขภ�พของผู้บริโภค  
ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีน้อยท่ีสุด ก�รลดจำ�นวนหน้�ของคู่มือให้เหลือน้อยลง ก็สอดคล้อง 
กับก�รลดก�รปล่อยค�ร์บอน

สำ�หรับคู่มือผู้ใช้อย่�งละเอียด และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ดูคู่มือผู้ใช้ที่ให้ม�ในแท็บเล็ต ASUS หรือเยี่ยมชมไซต์ 
สนับสนุนของ ASUS ที่ http://support.asus.com/
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 À pleine puissance, l’écoute prolongée du 
baladeur peut endommager l’oreille de 
l’utilisateur.

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน
เพื่อป้องกันคว�มเสียห�ยต่อระบบก�รได้ยินที่เป็นไปได้ อย่�ฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวล�น�น

สำ�หรับประเทศฝรั่งเศส หูฟังสำ�หรับอุปกรณ์นี้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รเกี่ยวกับระดับคว�มดันเสียงที่กำ�หนดไว้ใน 
ม�ตรฐ�น EN50332-1:2000 และ/หรือ EN50332-2:2003 ในม�ตร� L.5232-1 ของฝรั่งเศส

คุณสมบัติก�รเลือกรหัสประเทศ ถูกปิดทำ�ง�นสำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่ว�งจำ�หน่�ยในประเทศสหรัฐอเมริก�/แคน�ด�  
สำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่ว�งจำ�หน่�ยในประเทศสหรัฐอเมริก�/แคน�ด� ส�ม�รถใช้ง�นได้เฉพ�ะแชนเนล 1-11 เท่�นั้น  
ก�รเลือกแชนเนลอื่นๆ ไม่ส�ม�รถกระทำ�ได้

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง EC
ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของข้อกำ�หนด R&TTE 1999/5/EC คุณส�ม�รถด�วน์โหลดประก�ศเกี่ยว 
กับคว�มสอดคล้องได้จ�ก http://support.asus.com
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ชื่อรุ่น: ASUS_T00Q

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
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ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ห้�มทำ�ซ้ำ� ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่ส�ม�รถเรียกกลับม�ได้ หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็นภ�ษ�อื่น ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ ์
และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภ�ยใน ยกเว้นเอกส�รที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในก�รสำ�รองเท่�นั้น โดยไม่ได้รับคว�มยินยอมเป็นล�ย 
ลักษณ์อักษรอย่�งชัดแจ้งจ�ก ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”)

ASUS ให้คู่มือฉบับนี้ “ในลักษณะท่ีเป็น” โดยไม่มีก�รรับประกันใด ๆ ไม่ว่�จะโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดอยู่เพียงก�รรับ 
ประกัน หรือเงื่อนไขของคว�มส�ม�รถเชิงพ�ณิชย์ หรือคว�มเข้�กันได้สำ�หรับวัตถุประสงค์เฉพ�ะ ไม่ว่�จะในกรณีใด ๆ ก็ต�ม ASUS กรรมก�ร  
เจ้�หน้�ที่ พนักง�น หรือตัวแทนของบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบต่อคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นโดยอ้อม โดยกรณีพิเศษ โดยไม่ได้ต้ังใจ หรือโดยเป็น 
ผลกระทบที่ต�มม� (รวมถึงคว�มเสียห�ยจ�กก�รสูญเสียกำ�ไร ก�รข�ดทุนของธุรกิจ ก�รสูญเสียก�รใช้ง�นหรือข้อมูล ก�รหยุดชะงักของธุรกิจ  
และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันนี้) แม้ว่� ASUS จะได้รับทร�บถึงคว�มเป็นไปได้ของคว�มเสียห�ยดังกล่�ว อันเกิดจ�กข้อบกพร่องหรือข้อผิด 
พล�ดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์นี้

ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทที่ปร�กฏในคู่มือนี้อ�จเป็น หรือไม่เป็นเครื่องหม�ยก�รค้�จดทะเบียน หรือลิขสิทธิ์ของบริษัทที่เป็นเจ้�ของ และมีก�ร 
ใช้เฉพ�ะสำ�หรับก�รอ้�งอิง หรืออธิบ�ยเพื่อประโยชน์ของเจ้�ของเท่�นั้น โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในก�รละเมิดใด ๆ

ข้อกำ�หนดและข้อมูลต่�ง ๆ ที่ระบุในคู่มือฉบับนี้ เป็นเพียงข้อมูลเพื่อก�รใช้ง�นเท่�นั้น และอ�จเปล่ียนแปลงได้เมื่อเวล�ผ่�นไปโดยไม่ต้องแจ้ง 
ให้ทร�บ จึงไม่ควรถือเป็นภ�ระผูกพันของ ASUS ASUS ไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดต่อข้อผิดพล�ด หรือคว�มไม่ถูกต้องใด ๆ ที่อ�จเกิดขึ้นใน 
คู่มือฉบับนี้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่ระบุในคู่มือด้วย

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ฉ 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์

ขีดจำากัดความรับผิดชอบ

อ�จมีเหตุก�รณ์บ�งอย่�งเกิดขึ้นเนื่องจ�กส่วนของ ASUS หรือคว�มรับผิดชอบอื่น คุณมีสิทธิ์ที่จะกู้คืนคว�มเสียห�ยจ�ก ASUS ในกรณีดัง 
กล่�วไม่ว่�คุณจะมีสิทธิ์เรียกร้องค่�เสียห�ยจ�ก ASUS หรือไม่ แต่ ASUS จะรับผิดชอบต่อคว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กอ�ก�รบ�ดเจ็บท�งร่�งก�ย  
(รวมถึงก�รเสียชีวิต) และคว�มเสียห�ยต่ออสังห�ริมทรัพย์ และสังห�ริมทรัพย์ส่วนตัว หรือคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นจริงและเกิดโดยตรงอื่นๆ อัน 
เป็นผลม�จ�กก�รละเว้น หรือไม่ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้ต�มกฎหม�ย ภ�ยใต้เง่ือนไขก�รรับประกัน ไม่เกินกว่�ร�ค�ของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที ่
ระบุไว้ในสัญญ�

ASUS จะรับผิดชอบหรือชดใช้ค่�สูญเสีย ค่�เสียห�ย หรือกรณีเรียกร้องต่�งๆ ต�มสัญญ� ก�รละเมิด หรือก�รฝ่�ฝืน ที่เกิดขึ้นภ�ยใต้เง่ือนไข 
ก�รรับประกันนี้

ข้อจำ�กัดนี้ยังใช้กับผู้จำ�หน่�ยและร้�นค้�ปลีกของ ASUS ด้วย ถือเป็นคว�มรับผิดชอบสูงสุดร่วมกันของ ASUS ผู้ข�ย และผู้จำ�หน่�ยสินค้�

ไม่ว่�อย่�งไรก็ต�ม ASUS จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังนี้: (1) ก�รเรียกร้องคว�มเสียห�ยของบุคคลที่ส�มจ�กคุณ (2) ก�รสูญเสียหรือเสียห�ย 
ของบันทึกหรือข้อมูลของคุณ หรือ (3) คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นโดยกรณีพิเศษ โดยไม่ได้ต้ังใจ หรือโดยอ้อม หรือคว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กผลก 
ระทบที่ต�มม�ท�งเศรษฐกิจ (รวมถึงก�รสูญเสียกำ�ไรหรือเงินสะสม) แม้ว่� ASUS ผู้ข�ย หรือผู้จำ�หน่�ย จะรับทร�บถึงคว�มเป็นไปได้ที่อ�จ 
เกิดขึ้นก็ต�ม
การบริการและการสนับสนุน

เยี่ยมชมเว็บไซต์หล�ยภ�ษ�ของเร�ที่: http://support.asus.com
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