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การดูแลและความปลอดภัย

คำาแนะนำา

ความปลอดภัยบนท้องถนนมาเป็นอันดับแรก  
เราแนะนำาไม่ให้คุณใช้อุปกรณ์ในขณะที่ขับขี่ หรือบังคับยาน พาหนะทุกชนิด

ควรใช้อุปกรณ์นี้เฉพาะในสภาพแวดล้อม ที่มีอุณหภูมิโดยรอบอยู่ระหว่าง 5°C  
(41°F) ถึง 35°C (95°F)

ปิดอุปกรณ์ของคุณในบริเวณที่มีการจำากัดการใช้งานซึ่งห้ามใช้อุปกรณ์มือถือ 
เคารพกฎข้อบังคับและระเบียบ ต่าง ๆ ในบริเวณที่มีการจำากัดการใช้งาน เช่น  
ในเครื่องบิน โรงภาพยนตร์ ในโรงพยาบาล หรือสถานที่ใกล้  
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใกล้ปัมนำามันหรือปัมแก๊ส สถานที่ก่อสร้าง  
บริเวณที่มีการระเบิดหิน หรือบริเวณอื่น ๆ
ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC และสายเคเบิลที่ได้รับการรับรองโดย ASUS  
สำาหรับใช้กับอุปกรณ์นีเท่านั้น ดู แผ่นป้ายระบุกำาลังไฟฟ้าใต้อุปกรณ์ของคุณ  
และตรวจดูให้มั่นใจว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของคุณมีกำาลัง 
ไฟฟ้าสอดคล้องกับระดับกำาลังไฟฟ้านี

อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ  
ที่ชำารุดเสียหายกับอุปกรณ์ของคุณ

รักษาอุปกรณ์ให้แห้ง อย่าใช้ หรือให้อุปกรณ์ของคุณอยู่ใกล้ของเหลว ฝน  
หรือความชื้น 

คุณสามารถส่งอุปกรณ์ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซเรย์  
(เช่นเครื่องที่ใช้ในสายพานลำาเลียงเพื่อรักษาความ ปลอดภัยที่สนามบิน)  
แต่อย่าให้อุปกรณ์สัมผัสถูกอุปกรณ์ตรวจจับแม่เหล็กที่ใช้มือถือ
หน้าจออุปกรณ์ทำาจากกระจก ถ้ากระจกแตก ให้หยุดการใช้อุปกรณ์  
และอย่าสัมผัสถูกชิ้นส่วนที่เป็นกระจกที่ แตก  
ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมแซมยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS ทันที

อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน  
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบรับฟังที่อาจเป็นไปได้ 

ตัดการเชื่อมต่อไฟ AC ก่อนที่จะทำาความสะอาดอุปกรณ์ของคุณ  
ใช้เฉพาะฟองนำาเซลลูโลสหรือผ้าชามัวร์ ที่สะอาด  
เมื่อทำาความสะอาดหน้าจออุปกรณ์ของคุณ

ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมแซมยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS เท่านั้น
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การทิ้งอย่างเหมาะสม

มีความเสี่ยงจากการระเบิด ถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ ถูกต้อง  
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามขั้นตอนที่ระบุไว้

อย่าทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน  
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท เป็นการระบ ุ
ว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน

อย่าทิ้งอุปกรณ์ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชน  
ผลิตภัณฑ์นีได้รับการออกแบบเพื่อให้นำาชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ ซำา  
และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม  
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้ง 
ผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์  
และแบตเตอรี่เหรียญที่มีส่วนประกอบของปรอท) ปะปนไปกับของเสีย 
ทั่วไปจากภายในบ้าน สอบกฏข้อบังคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส

อย่าทิ้ง ASUS Phone ลงในกองไฟ อย่าลัดวงจรหน้าสัมผัส ต่างๆ  
อย่าถอดชิ้นส่วน ASUS Phone

กระดานสนทนาสำาหรับแฟนคลับ ZenTalk 
(http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)
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พื้นฐาน 1
1 พื้นฐาน

ยินดีต้อนรับ!
สัมผัสความง่ายของระบบติดต่อผู้ใช้ ASUS Zen 2.0 ที่เรียนรู้การใช้งานได้เอง!

ระบบติดต่อผู้ใช้ ASUS Zen 2.0 
เป็นระบบที่มีความสวยงามและใช้งานง่ายที่ออกแบบมาเฉพาะสำาหรับASUS Phone  
ระบบนี้มีแอป พิเศษต่าง ๆ มากมาย ซึ่งรวมอยู่ในเครื่องหรือมาพร้อมกับแอปอื่น ๆ  
เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของคุณ และทำาให้ชีวิต คุณง่ายขึ้น  
ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณสนุกสนานกับการใช้ASUS Phone ของคุณด้วย

ASUS Support
ค้นหาคำาตอบได้จาก FAQs (คำาถามที่พบบ่อย) หรือแสดงความคิดเห็นของคุณใน 
กระดานสนทนาสำาหรับผู้ใช้
Camera (กล้อง)
จับภาพเหตุการณ์ที่มีค่าเหล่านั้นเป็นภาพและวิดีโอคุณภาพสูงที่สวยงาม ด้วยเทคโนโลยี  
PixelMaster

Do It Later (ทำาภายหลัง)
เก็บและดำาเนินการกับอีเมลสำาคัญ ข้อความ SMS เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หรืองานสำาคัญอื่น  
ๆ ของคุณ เมื่อสะดวกในการ 
ดำาเนินการมากขึ้น

แอป What’s Next
ดูรายละเอียดการประชุม อีเมล และการแจ้งเตือนเหตุการณ์อื่น ๆ  
ได้อย่างรวดเร็วจากหน้าจอโฮมของคุณ หน้าจอล็อค  
หรือแอป What’s Next (มีอะไรถัดไป) 

ZenLink
เพิ่มผลผลิตในการทำางานให้สูงที่สุดจาก ZenLink ซึ่งประกอบด้วยแอป  
Remote Link (รีโมทลิงค์), Share Link (แชร์ลิงค์) และ PC Link (PC ลิงค์)  
ใช้แอปเหล่านี้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ  
สำาหรับการแชร์และการรับไฟล์

หมายเหตุ: การมีแอป ZenLink ให้ใช้นั้นจะแตกต่างกันไปในรุ่นASUS Phone 
 ต่าง ๆ

หมายเหตุ: การมีแอป ASUS Zen UI 2.0 
ให้ใช้นั้นแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคและรุ่นASUS Phone แตะ  จากหน้าจอโฮมของ 
คุณ เพื่อตรวจสอบแอปที่มีบนASUS Phone ของคุณ
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เตรียม ASUS Phone ให้พร้อมใช้งาน!

ส่วนต่าง ๆ และคุณสมบัติ
หยิบอุปกรณ์ของคุณขึ้นมา และปล่อยให้เครื่องทำางานสักครู่หนึ่ง

ไมโคร USB

กล้องหลัง

หมายเหตุ:
• ถอดฝาด้านหลังออกเพื่อให้เห็นสล็อตไม โคร SIM คู่และไมโคร SD การ์ด
• สล็อตไมโคร SIM การ์ดสนับสนุนแถบ ความถี่เครือข่าย WCDMA, DC-HSPA, GSM/EDGE, และ  

FDD-LTE  
• สล็อตไมโคร SD การ์ดสนับสนุนรูปแบบไม โคร SD และไมโคร SDHC การ์ด

สำาคัญ:
• เราไม่แนะนำาให้ติดฟิล์มป้องกันหน้าจอ เนื่องจากจะรบกวนการทำางานของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์  

ถ้าคุณต้องการติดฟิล์ม ป้องกันหน้าจอ  
ให้แน่ใจว่าฟิล์มไม่ขวางกั้นการทำางานของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

• รักษาอุปกรณ์ให้แห้งตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทัชสกรีน  
น้ำาหรือของเหลวอื่น สามารถทำาให้ทัชสกรีน ทำางานผิดพลาดได้

• ให้แน่ใจว่าฝาปิดช่องใส่ไมโคร SIM/การ์ดหน่วยความจำาปิดอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ใช้งาน  
หรือถืออุปกรณ์

กล้องหน้า

เครื่องรับ

แจ็คเสียง ไมโครโฟน

ไมโครโฟน
รูสายคล้องคอ ลำาโพง

กล้องหลัง เลเซอร์โฟกัส

ลำาโพง

เซนเซอร์วัดแสง

ร่อง

ปุ่มระดับเสียง

P-เซ็นเซอร์

รูสายคล้องคอ

ปุ่มเพาเวอร์

จอแสดงผล 
ทัชสกรีน

ปุ่มสัมผัส

ปุ่มเพาเวอร์

ปุ่มระดับเสียง

ปุ่มบันทึก
ปุ่มชัตเตอร์
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การติดตั้งไมโคร SIM การ์ด
ไมโคร SIM การ์ด (โมดูลระบุตัวตนของผู้สมัครใช้บริการ) เก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ รายชื่อ ข้อความ และข้อมูลอื่น ๆ  
ซึ่งใช้สำาหรับการเข้าถึงไปยังเครือข่ายมือถือ 

ASUS Phone ของคุณมาพร้อมกับสล็อตใส่ไมโคร SIM การ์ดสองสล็อต ซึ่งอนุญาตให้คุณตั้งค่า  
และใช้บริการเครือข่ายมือถือสองอย่าง โดยไม่ต้องถืออุปกรณ์มือถือสองเครื่องไปพร้อมกัน

ข้อควรระวัง:
• อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบสำาหรับใช้ไมโคร SIM  

การ์ดที่ได้รับการรับรองโดยผู้ให้บริการมือถือเท่านั้น 
• เราไม่แนะนำาให้ใส่ SIM การ์ดที่ทำาการตัดเองลงในสล็อตไมโคร SIM การ์ด
• ปิดอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะใส่ไมโคร SIM การ์ด 
• ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการไมโคร SIM การ์ด ASUS ไม่รับผิดชอบถึงความสูญเสีย  

หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับไมโคร SIM การ์ดของคุณ
• อย่าใส่การ์ดหน่วยความจำาลงในสล็อตไมโคร SIM การ์ด!  

ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีการใส่การ์ดหน่วยความจำาลงในสล็อต 
ไมโคร SIM การ์ด ให้ส่งอุปกรณ์ของคุณไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS

ในการติดตั้งไมโคร SIM การ์ด:

1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ

2. ค้นหาร่องท่ีด้านใต้ของ ASUS Phone

ข้อควรระวัง!  ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแงะเปิดฝา 

3. แงะฝาให้หลวม จากนั้นดึงฝา ด้านหลังออก

ข้อควรระวัง!  ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแงะเปิดฝา 

คำาเตือน!
• ห้ามใช้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ไขควงเพื่อแกะฝาด้านหลังออก

• ห้ามแงะ พอร์ต micro USB

4. ใส่ไมโคร SD การ์ดลงในไมโคร SD การ์ดสล็อต

5. ใส่ฝาด้านหลังกลับเข้ากับเครื่อง

ข้อควรระวัง: อย่าใช้เครื่องมือที่มีคมหรือ  
ตัวทำาละลายบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อ  
หลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนบนอุปกรณ์
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การถอดไมโคร SIM การ์ด

ข้อควรระวัง: ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการไมโคร SIM การ์ด ASUS  
ไม่รับผิดชอบถึงความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับไมโคร SIM การ์ดของคุณ

ในการถอดไมโคร SIM การ์ด:

1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ

2. ค้นหาร่องท่ีด้านใต้ของ ASUS Phone

ข้อควรระวัง!  ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแงะเปิดฝา 

3. แงะฝาให้หลวม จากนั้นดึงฝา ด้านหลังออก

ข้อควรระวัง!  ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแงะเปิดฝา 

คำาเตือน!
• ห้ามใช้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ไขควงเพื่อแกะฝาด้านหลังออก
• ห้ามแงะ พอร์ต micro USB

4. ถอดการ์ด micro-SIM ออกจากช่องใส่การ์ด micro-SIM

5. ใส่ฝาด้านหลังกลับเข้ากับเครื่อง 
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ในการติดตั้งการ์ดหน่วยความจำา
ASUS Phone ของคุณสนับสนุนการ์ดหน่วยความจำา microSD™ และ  
microSDHC™ ที่มีความจุสูงถึง 128 GB 

หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำาบางอย่างอาจใช้งานไม่ได้กับ ASUS Phone ของคุณ  
ให้แน่ใจว่าคุณใช้เฉพาะการ์ดหน่วย ความจำาที่ใช้งานด้วยกันได้ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย  
หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือการ์ดหน่วยความจำาของคุณ หรือทั้งสองอย่าง

ข้อควรระวัง!
• ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการกับการ์ดหน่วยความจำา ASUS  

ไม่รับผิดชอบถึงการที่ข้อมูลสูญหาย  
หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับการ์ดหน่วยความจำาของคุณ

• อย่าใส่ไมโคร SIM การ์ดลงในสล็อตใส่การ์ดหน่วยความจำา! ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีการใส่ไมโคร SIM  
การ์ดลงในสล็อตใส่การ์ดหน่วยความจำา  
ให้ส่งอุปกรณ์ของคุณไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS

ในการติดตั้งการ์ดหน่วยความจำา:

1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ

2. ค้นหาร่องท่ีด้านใต้ของ ASUS Phone

ข้อควรระวัง!  ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแงะเปิดฝา 

3. แงะฝาให้หลวม จากนั้นดึงฝา ด้านหลังออก

ข้อควรระวัง!  ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแงะเปิดฝา 

คำาเตือน!
• ห้ามใช้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ไขควงเพื่อแกะฝาด้านหลังออก
• ห้ามแงะ พอร์ต micro USB

4. ใส่ไมโคร SD การ์ดลงในไมโคร SD การ์ดสล็อต

5. ใส่ฝาด้านหลังกลับเข้ากับเครื่อง 

ข้อควรระวัง: อย่าใช้เครื่องมือที่มีคมหรือ  
ตัวทำาละลายบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อ 
หลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนบนอุปกรณ์
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การถอดการ์ดหน่วยความจำา

ข้อควรระวัง!
• ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการกับการ์ดหน่วยความจำา ASUS  

ไม่รับผิดชอบถึงการที่ข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับการ์ดหน่วยความจำาของคุณ
• นำาการ์ดหน่วยความจำาออกอย่างเหมาะสม เพื่อถอดการ์ดออกจากอุปกรณ์อย่างปลอดภัย  

ในการนำาการ์ดหน่วยความ จำาออก ไปที่ หน้าจอโฮม > All Apps (แอพพ์ทั้งหมด) >  
Settings (การตั้งค่า) > Storage (ที่เก็บข้อมูล) >  
Unmount external storage (เลิกเมาต์ที่เก็บข้อมูลภายนอก)

ในการถอดการ์ดหน่วยความจำา:

1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ

2. ค้นหาร่องท่ีด้านใต้ของ ASUS Phone

ข้อควรระวัง!  ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแงะเปิดฝา 

3. แงะฝาให้หลวม จากนั้นดึงฝา ด้านหลังออก

ข้อควรระวัง!  ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแงะเปิดฝา 

คำาเตือน!
• ห้ามใช้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ไขควงเพื่อแกะฝาด้านหลังออก

• ห้ามแงะ พอร์ต micro USB

4. ถอดการ์ด microSD ออกจากช่องใส่การ์ด microSD

5. ใส่ฝาด้านหลังกลับเข้ากับเครื่อง 

ข้อควรระวัง: อย่าใช้เครื่องมือที่มีคมหรือ  
ตัวทำาละลายบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อ 
หลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนบนอุปกรณ์
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การชาร์จ ASUS Phone ของคุณ
ASUS Phone ของคุณมีการชาร์จพลังงานมาแล้วบางส่วน  
แต่คุณต้องชาร์จพลังงานให้เต็มก่อนที่จะใช้งานในครั้งแรก  
อ่านข้อสังเกตและข้อควรระวังที่สำาคัญต่อไปนี้ ก่อนที่จะชาร์จอุปกรณ์ของคุณ

สำาคัญ:
• ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC และสายเคเบิลไมโคร USB ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อชาร์จ ASUS Phone  

ของคุณเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลอื่นอาจทำาให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
• ลอกฟิล์มป้องกันบนอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลไมโคร USB  

ออกก่อนที่จะใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
• ให้แน่ใจว่าเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ใช้งานด้วยกันได้  

คุณสามารถเสียบอะแดปเตอร์เพา เวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีแรงดัน 100~240 V 
• แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC สำาหรับอุปกรณ์นี้คือ DC +9V 2A, 18W
• เมื่อใช้ ASUS Phone ในขณะที่เครื่องเสียบอยู่กับเต้าเสียบไฟฟ้า  

เต้าเสียบไฟฟ้าต้องอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ของคุณและ สามารถเข้าถึงได้ง่าย
• เพื่อประหยัดไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• อย่าวางวัตถุที่หนักทับบน ASUS Phone ของคุณ

ข้อควรระวัง! 
• ในขณะที่ชาร์จ เครื่อง ASUS Phone สามารถอุ่นขึ้นได้ นี่เป็นอาการปกติ อย่างไรก็ตาม  

ถ้าอุปกรณ์ของคุณร้อนขึ้นอย่าง ผิดปกติ ให้ถอดสายเคเบิลไมโคร USB ออกจากอุปกรณ์ของคุณ  
และส่งอุปกรณ์ รวมทั้งอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC  
และสายเคเบิลไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองของ ASUS

• เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับ ASUS Phone, อะแดปเตอร์ AC หรือสายเคเบิล USB ของคุณ  
ให้แน่ใจว่าสายเคเบิลไมโคร USB, อะแดปเตอร์ AC  
และอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกันอย่างเหมาะสมก่อนที่จะชาร์จ

ในการชาร์จ ASUS Phone ของคุณ:

1.  เชื่อมต่อสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC

2.  เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายดิน 

3.  เชื่อมต่อสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับ ASUS Phone ของคุณ

3

1

2
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สำาคัญ:
• เมื่อใช้ ASUS Phone ในขณะที่เครื่องเสียบอ ยู่กับเต้าเสียบไฟฟ้า เต้าเสียบไฟฟ้าที่ต่อสา 

ยดินต้องอยู่ใกล้กับเครื่องและเข้าถึงได้ง่าย
• ในขณะที่ชาร์จ ASUS Phone ของคุณผ่านท างคอมพิวเตอร์ ให้แน่ใจว่าคุณเสียบสายเค 

เบิลไมโคร USB เข้ากับพอร์ต USB 2.0 / USB 3.0 ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
• หลีกเล่ียงการชาร์จ ASUS Phone ของคุณใ นสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 35oC (95oF). 
• ชาร์จ ASUS Phone ของคุณเป็นเวลาแปด (8)  

ชั่วโมงก่อนที่จะใช้เครื่องในโหมดแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก
• สถานะของพลังงานแบตเตอรี่ ถูกระบุด้วยไอคอนต่อไปนี้:
    ต่ำา        ไม่ชาร์จ    กำาลังชาร์จ   เต็ม

  

ข้อสังเกต:
• ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มา พร้อมกับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น  

การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์อื่นอาจทำา ให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
• การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์และ สายเคเบิลสัญญาณของ ASUS Phone  

ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อเชื่อมต่อ ASUS Phone ของคุณเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า  
เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการชาร์จ ASUS Phone ของคุณ

• ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าระหว่าง เต้าเสียบที่ผนังและอะแดปเตอร์นี้คือ AC 100V - 240V  
แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต ผ่านสายเคเบิลไมโคร USB คือ DC +9V 2A, 18W 

4. เมื่อชาร์จเต็มแล้ว ถอดสายเคเบิล USB ออกจาก ASUS Phone  
ก่อนที่จะถอดปลั๊กอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า

หมายเหตุ: 
• คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณในขณะที่ชาร์จได้  

แต่อาจทำาให้เวลาในการชาร์จอุปกรณ์จนเต็มนานขึ้น
• การชาร์จอุปกรณ์ของคุณผ่านพอร์ต USB  

ของคอมพิวเตอร์อาจใช้เวลานานกว่าในการชาร์จอุปกรณ์ให้เต็ม
• ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้จ่ายกำาลังที่ไฟเพียงพอสำาหรับการชาร์จผ่านพอร์ต USB ให้ชาร์จ  

ASUS Phone ของคุณโดยใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ที่เสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าแทน
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การเปิดหรือปิดเครื่อง ASUS Phone
การเปิดอุปกรณ์ของคุณ
ในการเปิดอุปกรณ์ของคุณ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ จนกระทั่งอุปกรณ์ของคุณสั่น  
และเริ่มต้นทำางาน

การปิดอุปกรณ์ของคุณ
ในการปิดอุปกรณ์ของคุณ: 

1. ถ้าหน้าจอของคุณดับอยู่ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดขึ้นมา ถ้าหน้าจอของคุณล็อค  
ให้ปลดล็อคหน้าจออุปกรณ์

2. กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ จากนั้นเมื่อระบบถาม ให้แทป Power off (ปิดเครื่อง) จากนั้นแทป OK  
(ตกลง)

โหมดสลีป
ในการสั่งให้อุปกรณ์ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป กดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง จนกระทั่งหน้าจอดับ

ปุ่มเพาเวอร์
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การใช้ครั้งแรก
เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์ASUS Phone ในครั้งแรก,  
ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าจะแนะนำาคุณผ่านกระบวนการตั้งค่า ทำาตามขั้นตอน 
บนหน้าจอเพื่อเลือกภาษา, เลือกวิธีการป้อน, ตั้งค่าเครือข่ายมือถือและ Wi-Fi ของคุณ,  
ซิงค์บัญชี และกำาหนดค่าบริการ ระบุตำาแหน่งของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลของคุณ เช่น รายชื่อผู้ติดต่อและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จากอุปกรณ์มือถือเครื่องเก่าไปยัง ASUS Phone ผ่านแอป Data Transfer (การถ่ายโอนข้อมูล)

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้แอป Data Transfer (การถ่ายโอนข้อมูล) ได้ตลอดเวลาตามความสะดวก  
จาก Home screen (หน้าจอหลัก)แตะ    > Data Transfer (การถ่ายโอนข้อมูล) สำาหรับ 
รายละเอียดเพิ่มเติม ดูที ่Data Transfer (การถ่ายโอนข้อมูล)

ใช้แอคเคาท์ Google หรือ ASUS ของคุณเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ ถ้าคุณยังไม่มีแอคเคาท์ Google  
หรือ ASUS ให้สร้างแอคเคาท์ ขึ้นมา

แอคเคาท์ Google
การใช้แอคเคาท์ Google อนุญาตให้คุณใช้คุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ของ Android OS  
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ:

 • จัดระเบียบและดูข้อมูลทั้งหมดของคุณจากที่ใดก็ได้

 • สำารองข้อมูลทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ

 • ใช้บริการ Google อย่างสะดวกสบายจากทุกสถานที่

แอคเคาท์ ASUS
การมีแอคเคาท์ ASUS ทำาให้คุณสนุกสนานกับคุณสมบัติต่อไปนี้:

 •  ปรับแต่งบริการสนับสนุน ASUS และส่วนขยายการรับประกัน  
สำาหรับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน

 • พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรี 5 GB

 • รับอัพเดตอุปกรณ์และเฟิร์มแวร์ล่าสุด

หมายเหตุ: นอกจากนี คุณยังสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า  
เพื่อกำาหนดค่าอุปกรณ์ของคุณใหม่ได้ตลอดเวลาที่คุณสะดวกอีกด้วย  
จาก หน้าจอโฮม ไปที่   > Setup Wizard (ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า)
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เทคนิคในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
พลังงานแบตเตอรี่เปรียบเสมือนเส้นชีวิตของอุปกรณ์ ASUS Phone  
ด้านล่างเป็นเทคนิคในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี ่
บางอย่าง เพื่อช่วยประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่บนอุปกรณ์ASUS Phone

 – ปิดแอปที่กำาลังทำางานทั้งหมดที่ไม่ใช้งาน

 – เมื่อไม่ได้ใช้ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อให้อุปกรณ์เข้าสู่โหมดสลีป

 – เปิดใช้งาน การประหยัดสมาร์ต ในแอพพ์ ตัวประหยัดพลังงาน

 – ตั้งค่าเสียงเป็นโหมดประหยัดพลังงาน 

 – ลดความสว่างของจอแสดงผล

 – ตั้งระดับเสียงลำาโพงไว้ที่ระดับต่ำา

 – ปิดทำางานคุณสมบัติ Wi-Fi 

 – ปิดทำางานคุณสมบัติ บลูทูธ

 – ปิดทำางานคุณสมบัติ การหมุนหน้าจออัตโนมัติ

 – ปิดทำางานคุณสมบัติ ซิงค์อัตโนมัติ ทั้งหมดในอุปกรณ์ของคุณ
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การใช้หน้าจอสัมผัส 
ใช้ท่าทางเหล่านี้บนหน้าจอสัมผัสเพื่อเปิดใช้แอป เข้าถึงการตั้งค่าบางอย่าง และนำาทาง 
ASUS Phone

การเปิดใช้งานแอปหรือการเลือกรายการ 
ดำาเนินการต่อไปนี้: 

• หากต้องการเปิดใช้งานแอป ง่ายๆ เพียงแค่แตะที่แอป 

• หากต้องการเลือกรายการเช่น แอป File Manager (ตัวจัดการไฟล์) ง่ายๆ เพียงแค่ 
แตะที่รายการ 

การย้ายหรือการลบรายการ 
ดำาเนินการต่อไปนี้:

• หากต้องการย้ายแอปหรือวิดเจ็ต แตะค้างไว้จากนั้นลากไปยังตำาแหน่งที่ต้องการ 

• หากต้องการลบแอปหรือวิดเจ็ตจาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะค้างไว้จากนั้นลากขึ้นไปที่  
Remove
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การย้ายผ่านหน้าเพจหรือหน้าจอ 
ดำาเนินการต่อไปนี้:

• ปัดน้ิวของคุณไปทางขวาหรือไปทางซ้ายเพื่อสลับระหว่างหน้าจอต่างๆ หรือเพื่อ 
พลิกดูแกลเลอรี่ภาพคราวๆ 

• เลื่อนนิ้วมือขึ้นหรือลงเพื่อตรวจสอบหน้าเว็บหรือรายการ 

การซูมเข้า 
แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนแผงสัมผัสเพื่อซูมภาพเข้าใน Gallery (แกลเลอรี่) หรือ Map (แผนที่)  
หรือซูมหน้าเว็บเข้า
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การซูมออก
หุบนิ้วสองนิ้วเข้าหากันบนแผงสัมผัสเพื่อซูมภาพออกใน Gallery (แกลเลอรี่) หรือ Map (แผนที่)  
หรือซูมหน้าเว็บออก

หมายเหตุ: คุณอาจไม่สามารถซูมเข้า/ซูมออกหน้าเว็บบางหน้าเนื่องจากหน้าเว็บเหล่านี้ได้รับการ 
ออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าจอโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะ
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หน้าจอโฮมมีทุกสิ่งที่จำาเป็น 2
2 หน้าจอโฮมมีทุกสิ่งที่จำาเป็น

คุณสมบัติบนโฮม Zen 

หน้าจอโฮม
ได้รับคำาเตือนของกิจกรรมสำาคัญ การอัพเดตแอพพ์และระบบ การพยากรณ์อากาศ  
และข้อความตัวอักษรจากผู้ที่มีความสำาคัญ กับคุณจริง ๆ บนหน้าจอโฮมของคุณ 

ปัดหน้าจอโฮมไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อแสดงหน้าจอโฮมในส่วนขยาย 

หมายเหตุ: วิธีการเพิ่มหน้าไปยังหน้าจอโฮมของคุณมากขึ้น ให้ดู  
Extended Home screen (หน้าจอโฮมที่ขยาย).

ปัดบริเวณนีลง เพื่อแสดง System notifications 
 (การแจ้งเตือนระบบ)
ปัดบริเวณนีลง เพื่อแสดง Quick settings  
(การตั้งค่าด่วน)
แทปเพื่อแสดง Time settings (การตั้งเวลา)

แทปเพื่ออัพเดตการตั้งค่า Weather (สภาพอากาศ)

แทปเพื่อเปิดหน้าจอ All Apps (แอพพ์ทั้งหมด)

แทปเพื่อเปิดแอพพ์

แตะเพื่อเปิดหน้า Google Search (ค้นหาจากกูเกิล)
แตะเพื่อเปิด Voice Search (ค้นหาด้วยเสียง)
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การทำาความเข้าใจไอคอนต่าง ๆ
ไอคอนเหล่านี้จะแสดงบนแถบสถานะ และจะแนะนำาคุณถึงสถานะปัจจุบันของASUS Phone 
 ของคุณ

เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
แสดงความแรงสัญญาณของเครือข่ายมือถือของคุณ
ข้อความ
แสดงว่าคุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

Wi-Fi
ไอคอนนี้แสดงความแรงสัญญาณของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ

อายุแบตเตอรี่
ไอคอนนี้แสดงสถานะแบตเตอรี่ของASUS Phone ของคุณ

ไมโคร SD การ์ด
ไอคอนนี้แสดงว่ามีไมโคร SD การ์ดเสียบอยู่ในASUS Phone ของคุณ
ภาพถ่ายหน้าจอ
ไอคอนนี้แสดงว่าคุณได้จับภาพหน้าจอของASUS Phone ของคุณ

โหมดเครื่องบิน
ไอคอนนี้แสดงว่าASUS Phone ของคุณอยู่ในโหมดการบิน
ฮอตสปอต Wi-Fi
ไอคอนนี้แสดงว่า Wi-Fi ฮ็อตสป็อตของASUS Phone ของคุณเปิดทำางาน
โหมดประหยัดสมาร์ท
ไอคอนนี้แสดงว่าโหมดการประหยัดสมาร์ต เปิดทำางาน

หมายเหตุ:  สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ด ูPower Saver (การประหยัดพลังงาน).

โหมดปิดเสียง
ไอคอนนี้แสดงว่าโหมดปิดเสียง เปิดทำางาน

โหมดสั่น
แสดงว่าโหมดสั่น เปิดทำางาน

สถานะการดาวน์โหลด 
แสดงสถานะการดาวน์โหลดของแอปหรือไฟล์
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การตั้งค่าด่วน
แผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วน เป็นการเข้าถึงด้วยแทปเดียว  
ไปยังคุณสมบัติไร้สายและการตั้งค่าบางอย่างของASUS Phone ของคุณ  
คุณสมบัติแต่ละอย่างเหล่านี้ถูกแทนที่ด้วยปุ่ม

ในการเรียกใช้งานแผงการตั้งค่าด่วน ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอสองครั้ง

หมายเหตุ: ปุ่มสีน้ำาเงิน ระบุว่าคุณสมบัติกำาลังเปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น  
ในขณะที่ปุ่มสีเทา เป็นการระบุว่าคุณสมบัติถูกปิด ทำางาน ปุ่มสีเขียว  
หมายถึงยูทิลิตี้แต่ละตัวที่คุณสามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็วผ่านหน้าจอการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วน 

แทปปุ่มเหลา่นี้เพื่อเปดิทำางานหรือปดิทำางาน 
ฟังก์ชั่นของปุ่มเหล่านั้น 

เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อปรับความ สว่างของหน้าจอ

แตะเพื่อเปิด Settings (การตั้งค่า)
แตะเพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกรายการที่จะแสดงใน Quick setting 
(การตั้งค่าด่วน)

แตะเพื่อเปิดหน้าจอการตั้งค่า Display (การแสดงผล)

แตะเพื่อแสดงข้อมูลของเจ้าของเครื่อง

ปัดนิ้วขึ้นเพื่อสลับไปที่แผงการแจ้งเตือนของระบบ
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การเพิ่มหรือการลบปุ่ม

ในการเพิ่มหรือลบปุ่มที่มีอยู่จากแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแทป 

2. แทปกล่องข้าง ๆ คุณสมบัติ  
เพื่อเพิ่มหรือลบคุณสมบัตินั้นออกจากแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS

หมายเหตุ: กล่องที่ถูกทำาเครื่องหมาย  
ระบุว่าปุ่มของคุณสมบัตินั้นสามารถถูกเข้าถึงได้ผ่านแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS  
ในขณะที่กล่องที่ไม่มีเครื่องหมาย ระบุถึงสถานะตรงกันข้าม 

3. แทป  เพื่อถอยกลับ และดูแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS

การใช้การแจ้งเตือนระบบ
ภายในการแจ้งเตือนระบบ คุณสามารถเห็นอัพเดตที่ทำาล่าสุด  
และการเปลี่ยนแปลงของระบบที่ทำาบนASUS Phone ของคุณ

วิธีการเปิดแผงการแจ้งเตือนระบบ ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ 

แตะเพื่อเปิด Settings (การตั้งค่า)

แตะเพื่อแสดงข้อมูลของเจ้าของเครื่อง

แทปที่นี่ เพื่อลบการแจ้งเตือนที่แสดงทั้งหมด

ปัดการแจ้งเตือนไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อลบออกจากรายการ 

แทปที่การแจ้งเตือน เพื่อดูรายละเอียดของรายการ
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การปรับแต่งหน้าจอโฮมของคุณ
ใส่ความเป็นส่วนตัวของคุณไปยังหน้าจอโฮมของคุณ เลือกดีไซน์ที่ดึงดูดเป็นวอลเปเปอร์  
เพิ่มทางลัดสำาหรับเรียกใช้แอพพ์ โปรดของคุณอย่างรวดเร็ว  
และเพิ่มวิดเจ็ตเพื่อดูข้อมูลสำาคัญต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มหน้ามาก ขึ้น  
เพือ่ทีค่ณุสามารถเรียกใช้หรือดแูอพพ์หรือวิดเจ็ตอย่างรวดเร็วบนหนา้จอโฮมของคณุมากขึ้นได้ดว้ย

ในการเรียกใช้งานการจัดการหน้าจอหลัก: 

• แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอหลักของคุณค้างไว้ 

• ปัดข้ึนจากด้านล่างของหน้าจอหลัก

แอปและวิดเจ็ต 
ทางลัดแอปทำาให้สามารถเข้าถึงแอปที่ใช้งานบ่อยหรือแอปรายการโปรดจากหน้าจอหลักได้ง่ายขึ้น  
คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดกลุ่มแอปไว้ในโฟลเดอร์เดียว 

คุณสามารถใส่วิดเจ็ต ซึ่งเป็นแอปเล็ก ๆ ที่ทำางานตลอดเวลา ลงบนหน้าจอหลักของคุณได้ วิดเจ็ต 
ช่วยให้คุณดูสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น พยากรณ์อากาศ ข้อมูลเหตุการณ์ในปฏิทิน สถานะ 
แบตเตอรี่ และอื่น ๆ อีกมากมาย 

การเพิ่มทางลัดแอปหรือวิดเจ็ต 
ในการเพิ่มทางลัดแอป หรือวิดเจ็ต: 

1. แตะพ้ืนที่ว่างบนหน้าจอหลักของคุณค้างไว้ และเลือก Apps & Widgets (แอปและวิดเจ็ต) 

2. จากรายการ All Apps (แอปทั้งหมด) หรือหน้าจอ Widgets (วิดเจ็ต) แตะแอปหรือวิดเจ็ตค้างไว้  
จากนั้นลากไปยังพื้นที่ว่างบน หน้าจอหลักของคุณ 

การลบทางลัดแอปหรือวิดเจ็ต 
จากหน้าจอหลักของคุณ แตะแอปหรือวิดเจ็ตค้างไว้ จากนั้นลากไปยัง Remove (ลบ) ที่ด้านบนของ 
หน้าจอของคุณ แอปที่คุณลบจากหน้าจอหลักจะยังคงอยู่ในหน้าจอ All Apps (แอปทั้งหมด)
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การจัดกลุ่มทางลัดแอปของคุณลงในโฟลเดอร์
สร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบทางลัดแอปของคุณบนหน้าจอโฮม

1. บนหน้าจอหลักของคุณ แตะและลากแอปลงบนอีกแอปหนึ่ง และโฟลเดอร์จะปรากฏขึ้นพร้อมกับ 
ชื่อที่กำาหนดให้โดยอัตโนมัติ 

2. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ แตะโฟลเดอร์ และแตะชื่อโฟลเดอร์ เพื่อตั้งชื่อใหม่ให้กับ 
โฟลเดอร์นี้

วอลเปเปอร์
วางแอพพ์ ไอคอน และส่วนประกอบ Zen อื่น ๆ  
ของคุณบนวอลเปเปอร์ที่มีการออกแบบอย่างสวยงาม คุณสามารถเพิ่มความโปร่งใส 
ของพื้นหลังไปยังวอลเปเปอร์ของคุณ เพื่อทำาให้อ่านง่ายและชัดยิ่งขึ้น นอกจากนี้  
คุณยังสามารถเลือกวอลเปเปอร์เคลื่อนไหว เพื่อทำา  
ให้หน้าจอของคุณดูมีชีวิตชีวามากขึ้นได้ด้วย

แทปเพื่อใช้ความเข้มพื้นหลัง

เลื่อนตัวเลื่อนเพื่อปรับความโปร่งใสของ วอลเปเปอร์

แทปเพื่อเลือกวอลเปเปอร์

แทปเพื่อใช้การตั้งค่าวอลเปเปอร์

การใช้วอลเปเปอร์ และความเข้มพื้นหลัง
ในการใช้วอลเปเปอร์ และความเข้มพื้นหลัง: 

1. แทปบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก Wallpapers (วอลเปเปอร์)

2. เลือกสถานที่ซึ่งคุณต้องการใช้วอลเปเปอร์: บน Home screen (หน้าจอโฮม), Lock screen  
(หน้าจอล็อค) หรือ Home screen and lock screen (หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อค)  
ถ้าคุณไม่ ต้องการเพิ่มความเข้มพื้นหลังไปยังวอลเปเปอร์ของคุณ ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 5

3. ทำาเครื่องหมายที่ Background tint (ความเข้มพื้นหลัง), จากนั้นปรับระดับความโปร่งใส

4. แทป   จากนั้นเลือกสี

5. เลือกวอลเปเปอร์ จากนั้นแทป Apply (ใช)้

หมายเหตุ: ความเข้มพื้นหลังสามารถถูกใช้กับ Home screen (หน้าจอโฮม) หรือ Home screen  
and lock screen (หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อค) ของคุณ
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การใช้วอลเปเปอร์เคลื่อนไหว
ในการใช้วอลเปเปอร์เคลื่อนไหว: 

1. แทปบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก Wallpapers (วอลเปเปอร์)

2. เลือกสถานที่ซึ่งคุณต้องการใช้วอลเปเปอร์: บน Home screen (หน้าจอโฮม) หรือ  
Home Screen and lock screen (หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อค) ของคุณ

3. เลือกวอลเปเปอร์เคลื่อนไหว จากนั้นแทป ใช้

หมายเหตุ:  นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าการตั้งค่าวอลเปเปอร์ของคุณจาก  >  
Settings (การตั้งค่า) > Display (การแสดงผล) ก็ได้

หน้าจอโฮมที่ขยาย

การขยายหน้าจอโฮมของคุณ
คุณสามารถเพิ่มหน้ามากขึ้นเพื่อขยายหน้าจอโฮมของคุณ และใส่ทางลัดและวิดเจ็ตส์ต่าง ๆ  
มากขึ้นบนหน้าจอที่ขยายออกไป

1. แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก Edit page (แก้ไขหน้า)

2. แตะ  เพื่อเพิ่มหน้าใหม่ ถ้าคุณต้องการลบหน้าจอโฮมที่ขยาย ให้เลือกหน้าจอ  
จากนั้นลากและทิ้งลงใน .

Easy Mode (โหมดง่าย) 
นำาทางASUS Phone ของคุณได้ดีขึ้นด้วย Easy Mode (โหมดง่าย) อินเทอร์เฟสที่ง่ายต่อการ 
ใช้งานด้วยไอคอน ปุ่ม และขนาดตัวอักษรที่ใหญ่เพื่อความสามารถในการอ่านที่ดีกว่า และ 
ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ง่ายขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานหลักได้อย่างรวดเร็วเช่น การ 
โทรออก การส่งข้อความ และอีกมากมายใน Easy Mode (โหมดง่าย) 

การเปิดใช้งาน Easy Mode (โหมดง่าย) 
หากต้องการเปิดใช้งาน Easy Mode (โหมดง่าย) 

1. เปิดหน้าจอ Setting (การตั้งค่า) โดยดำาเนินการต่อไปนี้:

 • เปิด Quick setting (การตั้งค่าด่วน) จากนั้นแตะ    
 • แตะ    > Settings (การตั้งค่า).

2. เลื่อนหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) ลง และเลือก Easy Mode (โหมดง่าย)

3. เลื่อน Easy Mode (โหมดง่าย) ไปที่ ON (เปิด)
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การเพิ่มทางลัด 
ในโหมดง่าย คุณสามารถเพิ่มทางลัดแอปได้มากถึงสามสิบหก (36) รายการบนหน้าจอหลัก

1. ปัดน้ิวไปทางขวาของ Home screen (หน้าจอหลัก) จากนั้นแตะที่ 

2. จากหน้าจอแอปทั้งหมด เลือกแอปที่คุณต้องการจะเพิ่มในรายการ 

การลบทางลัด 
ดำาเนินการต่อไปนี้ 

1. แตะท่ี  

2. เลือกแอปท่ีคุณต้องการจะลบออกจากรายการ จากนั้นแตะที่ Delete (ลบ)
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การเพิ่มรายชื่อ 
ในโหมดง่าย คุณสามารถเพิ่มรายชื่อที่ใช้บ่อย ๆ บนหน้าจอหลัก 

1. ปัดไปทางซ้ายของหน้าจอหลัก จากนั้นแตะ  .

2. จากหน้าจอ Contacts (รายชื่อ) เลือกรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายการ 

การลบรายชื่อ 
ดำาเนินการดังนี้: 

1. ปัดไปทางซ้ายของหน้าจอหลัก จากนั้นแตะ Edit contacts (แก้ไขรายชื่อ) 

2. เลือกรายชื่อที่คุณต้องการลบจากรายการ จากนั้นแตะ Delete (ลบ) 

การปิดทำางานโหมดง่าย 
ในการปิดทำางานโหมดง่าย: 

1. ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ จากนั้นแทป  .  

2. เลือก Easy Mode (โหมดง่าย) จากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) 

3. เลื่อนโหมดง่ายไปที่ OFF (ปิด)
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การตั้งค่าวันที่และเวลา
ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะแสดงวันที่และเวลาบนหน้าจอโฮมของคุณโดยอัตโนมัติ  
โดยซิงค์กับการตั้งค่าของผู้ให้บริการมือถือของคุณ

วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าวันที่และเวลา:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำาเนินการต่อไปนี้:

 • เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 • แตะ  > Settings (การตั้งค่า)

2. เลื่อนหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) ลงและเลือก Date & time (วันที่ & เวลา)

3. ยกเลิกการเลือก Automatic date & time (วันที่ & เวลาอัตโนมัติ) และ  
Automatic time zone (เขตเวลาอัตโนมัติ)

4. เลือกเขตเวลาที่ถูกต้อง และตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตัวเอง

5. คุณสามารถเลือกใช้เวลารูปแบบ 24 ชั่วโมงก็ได้ ถ้าต้องการ

6. เลือกรูปแบบวันที่ที่คุณต้องการแสดง

หมายเหตุ: ให้ดู Clock (นาฬิกา) ด้วย

การตั้งค่าริงโทนและเสียงเตือนของคุณ
ตั้งค่าเสียงสำาหรับริงโทนโทรศัพท์ของคุณ การแจ้งเตือนต่าง ๆ เช่น ข้อความตัวอักษร อีเมล  
และการแจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถเลือกที่จะเปิดทำางานหรือปิดทำางานเสียงสัมผัสของปุ่มกด เสียงสัมผัส  
เสียงการล็อคหน้าจอ หรือคุณสามารถเลือกที่ 
จะให้ASUS Phone ของคุณสั่นเมื่อคุณแตะที่หน้าจอก็ได้

วิธีการตั้งค่าเสียง:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำาเนินการต่อไปนี้:

 • เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 • แตะ  > Settings (การตั้งค่า)

2. เลื่อนหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) ลง และเลือก Sound & notification  
(เสียงและการแจ้งเตือน)

3. ตั้งค่าเสียงตามความชอบของคุณ
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4. แทปตัวเลือกหน้าจอล็อคท่ีคุณต้องการใช้

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ด  
Securing your ASUS Phone (การรักษาความปลอดภัยASUS Phone ของคุณ).

หน้าจอล็อค
ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอล็อคจะปรากฏหลังจากที่เปิดเครื่องอุปกรณ์ของคุณ  
และในขณะที่ปลุกขึ้นจากโหมดสลีปจากหน้าจอล็อค คุณสามารถเข้าไปยังระบบ Android®  
ของอุปกรณ์ของคุณได้โดยการปัดบนหน้าจอสัมผัสของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งหน้าจอล็อคของอุปกรณ์ของคุณเพื่อควบคุมการเข้าถึงไปยัง
ข้อมูลและแอพพ์มือ ถือของคุณได้ด้วย

การปรับแต่งหน้าจอล็อค
ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าจอล็อคของคุณจากตัวเลือกการ  
Swipe (ปัด) มาตรฐาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี้:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแทป 

2. เลื่อนหน้าจอ Settings (การตั้งค่า), ลง และเลือก Lock screen (หน้าจอล็อค) 

3. ในหน้าจอถัดไป แทป Screen lock (ล็อกหน้าจอ)
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การปรับแต่งปุ่มการเข้าถึงด่วน
ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอล็อคของคุณจะประกอบด้วยปุ่มการเข้าถึงด่วนสำาหรับแอปเหล่านี้: Phone  
(โทรศัพท์), Messaging (ข้อความ) 
 และ Camera (กล้อง) เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นนี้ และปรับแต่งปุ่มเหล่านี้เพื่อเรียกใช้แอปอื่น ๆ  
บนหน้าจอล็อค โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแทป 

2. เลื่อนหน้าจอ Settings (การตั้งค่า), ลง และเลือก Lock screen (หน้าจอล็อค)

3. ภายใต้ Display (การแสดงผล), เลื่อนแถบจาก OFF (ปิด) ไป ON (เปิด) ข้าง ๆCustomized  
quick access (การเข้าถึงด่วน แบบกำาหนดเอง) เพื่อเปิด ทำางานคุณสมบัตินี้

4. ภายใต้หน้าจอ Customized quick access (การเข้าถึงด่วนที่กำาหนดเอง)  
เลือกปุ่มซึ่งคุณต้องการ ปรับแต่งค่า

5. แตะแอปที่คุณต้องการพรีเซ็ตลงบนปุ่มเข้าถึงด่วนที่คุณเลือกกำาหนดค่า 

หมายเหตุ: เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูรายการแอปปัจจุบันที่คุณสามารถกำาหนดค่าได้

6. ลากและปล่อยปุ่มการเข้าถึงด่วน เพื่อจัดเรียงลำาดับ
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3 ทำางานหนัก เล่นหนักยิ่งกว่า

เบราเซอร์
เอ็นจินที่ใช้ Chromium ที่ทันสมัยของเบราเซอร์ของคุณ  
ทำาให้คุณสามารถท่องอินเทอร์เน็ตได้ด้วยความเร็วในการโหลดที่รวดเร็วมาก 
 อินเตอร์เฟซ Zen ที่สะอาดและใช้ง่าย ที่ใช้เทคโนโลยี Text-reflow  
ซึ่งปรับเนื้อหาบนเว็บให้พอดีหน้าจอของASUS Phone ของคุณ 
โดยอัตโนมัติ ด้วยโหมดมุมมองนิตยสารผ่านคุณสมบัติ Smart Reader (สมาร์ตรีดเดอร์)  
คุณสามารถอ่านเนื้อหาบนเว็บโปรดของ 
คุณได้อย่างสบายตาทั้งขณะออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ถูกรบกวนด้วยสิ่งรบกวนต่าง ๆ เช่น  
แบนเนอร์โฆษณา นอกจากนี้ คุณยัง 
สามารถทำาเครื่องหมายหน้าที่น่าสนใจเป็นงานสำาหรับอ่านในภายหลัง  
ซึ่งคุณสามารถเรียกได้จากแอป Do It Later (ทำาภายหลัง) เพื่ออ่านในเวลาที่คุณสะดวกอีกด้วย

สำาคัญ! ก่อนที่จะทำาการท่องอินเทอร์เน็ต หรือทำากิจกรรมใด ๆ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต  
ให้แน่ใจว่าASUS Phone ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ  
สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู Staying connected (เชื่อมต่อตลอดเวลา)

การเรียกใช้แอป Browser (เบราเซอร์)
จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำาเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอป Browser (เบราเซอร์):

• แตะ 

• แตะ   > Browser (เบราเซอร์)

ทำางานหนัก เล่นหนักยิ่งกว่า
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การแชร์หน้า
แชร์หน้าที่น่าสนใจจากASUS Phone ของคุณไปให้ผู้อื่นผ่านบัญชีอีเมล  
บัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ บลูทูธ หรือแอปอื่น ๆ บน ASUS Phone

1. เปิดเบราเซอร์

2. จากหน้าเว็บ แตะ  > Share Link (แชร์ลิงค์)

3. แตะบัญชีหรือแอปที่คุณต้องการใช้เป็นสื่อในการแชร์หน้า

การอ่านหน้าต่าง ๆ ในภายหลัง
เมื่อมีข้อมูลที่น่าสนใจออนไลน์ แต่คุณยังไม่มีเวลาอ่านในขณะนั้น  
คุณสามารถทำาเครื่องหมายเป็นงานอ่านภายหลังได้ คุณสามารถ 
เรียกดู และอ่านหน้านี้ในภายหลังเมื่อสะดวกขึ้นได้จากแอป Do It Later (ทำาภายหลัง)

1. ในการทำาเครื่องหมายเป็นอ่านภายหลัง จากหน้า แตะ   > Read later (อ่านภายหลัง)

2. วิธีการเรียกดูหน้า แตะ Asus > Do It Later (ทำาภายหลัง) จากหน้าจอโฮม

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดในการเรียกดูหน้าสำาหรับอ่านภายหลัง ดู  
Catching up on my online reading now (การกลับมาอ่านออนไลน์ต่อเดี๋ยวนี้)

การเพิ่มแท็บใหม่
ซ่อนเว็บไซต์ปัจจุบัน และเปิดหน้าต่างใหม่ เพื่อทำาการท่องเน็ต หรือเบราซ์เว็บไซต์อื่น ๆ ต่อไป

1. จากหน้าปัจจุบัน แท็บ  > New tab (แท็บใหม่) 

2. ป้อนที่อยู่ URL ในฟิลด์ URL  
และเพลิดเพลินกับการเบราซ์อินเทอร์เน็ตต่อไปจากASUS Phone ของคุณ

3. ถ้าคุณต้องการเพิ่มอีกแท็บหนึ่ง ให้ทำาตามขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง 

หมายเหตุ: 
• การเปิดเว็บไซต์จำานวนมากในเบราเซอร์ของคุณ จะทำาให้สมรรถนะในการโหลดเนื้อหาช้าลง
• ถ้าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้าลง ให้ลองล้างแคช สำาหรับรายละเอียด ให้ดูส่วน  

Clearing the browser cache (การล้างแคชของเบราเซอร์)
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การบุ๊คมาร์กหน้า
บุ๊คมาร์กหน้าหรือเว็บไซต์ที่คุณชอบ เพื่อที่คุณจะสามารถกลับไป และเรียกดูข้อมูลเหล่านั้นได้อีก

วิธีการบุ๊คมาร์กหน้า:

จากหน้า แท็บ  > Save to bookmarks (บันทึกไปบุ๊คมาร์ก)  
ครั้งถัดไปที่คุณเปิดเบราเซอร์ขึ้นมา คุณสามารถแตะหน้าที่บุ๊คมาร์ก ไว้ของคุณได้อย่างรวดเร็วอ่าน
ออนไลน์แบบสมาร์ต

อ่านออนไลน์แบบสมาร์ต
ASUS Phone ของคุณจะเปิดทำางานโหมด Smart Reader (สมาร์ตรีดเดอร์)  
โดยอัตโนมัติในหน้าที่ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ  
มากมายซึ่งคุณอาจพบสิ่งที่ไม่จำาเป็น หรือสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจของคุณ เช่น แบนเนอร์โฆษณา  
หรือรายการเมนูต่าง ๆ คุณ  
สามารถลบรายการเหล่านี้และอ่านเฉพาะเนื้อหาหลักของหน้าได้

หมายเหตุ: โหมด Smart Reader (สมาร์ตรีดเดอร์) สนับสนุนไซต์ Wikipedia, CNN, ESPN,  
BCC และ NY Times 

วิธีการใช้โหมด Smart Reader (สมาร์ตรีดเดอร์):

• แตะไอคอน Smart Reader Mode (โหมดสมาร์ตรีดเดอร์)   
เพื่อลบรายการที่ไม่จำาเป็นหรือเบี่ยงเบนความสนใจใด ๆ ออก 
ไป และแสดงเฉพาะเนื้อหาหลักของหน้าเท่านั้น

• จากหน้า Smart Reader Mode (โหมดสมาร์ตรีดเดอร์) ให้ทำาดังนี้:

 • แตะ  เพื่อแสดงรายการของผู้อ่านของคุณ หรือหน้าที่บันทึกไว้
 • แตะ  เพื่อเปิดเครื่องมือ มาร์กเกอร์ และเลือกสีที่คุณชอบ  

จากนั้นปาดเหนือข้อความที่คุณต้องการไฮไลต์
 • หุบสองนิ้วเข้าหากัน หรือแยกสองนิ้วออกจากกันเพื่อซูมออก/ซูมเข้าบนหน้า

ซูมเข้า/ซูมออกบนหน้า

แตะเพื่อเปิดรายการของผู้อ่าน

แตะเพื่อเรียกใช้เครื่องมือ มาร์กเกอร์

แตะเพื่อแชร์หน้ากับผู้อื่น หรือเพื่อบันทึกหน้าไปยังรายการของผู้อ่าน

แตะเพื่อแบ่งปันหน้าเว็บ
แตะเพื่อบันทึกหน้าเว็บในรายการผู้อ่าน

แตะเพื่อบันทึกหน้าเว็บไว้อ่านภายหลัง
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การล้างแคชของเบราเซอร์
ล้างแคชของเบราเซอร์เพื่อลบไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว เว็บไซต์ และคุกกี้ต่าง ๆ  
ซึ่งเก็บชั่วคราวอยู่ในASUS Phone ของคุณ การทำา 
เช่นนี้ช่วยปรับปรุงสมรรถนะในการโหลดของเบราเซอร์ของคุณ

1. เปิดเบราเซอร์

2. แตะ  > Settings (การตั้งค่า) > Privacy & security  
(ความเป็นส่วนตัว & ระบบป้องกัน) > Clear cache (ล้างแคช)

3. คลิก OK (ตกลง) บนข้อความการยืนยัน

อีเมล
เพิ่มแอคเคาท์ Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP  
เพื่อที่คุณสามารถรับ สร้าง และเรียก ดูอีเมลต่าง ๆ จากอุปกรณ์ของคุณโดยตรง นอกจากนี้  
คุณยังสามารถซิงค์รายชื่ออีเมลของคุณจากแอคเคาท์เหล่านี้ ไปยัง ASUS Phone ของคุณ 
ได้ด้วย

สำาคัญ! ASUS Phone ของคุณต้องเชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi  หรือเครือข่ายมือถือ  
เพื่อที่คุณสามารถเพิ่มบัญชีอีเมล หรือส่งและรับอีเมล จากบัญชีที่เพิ่มเข้ามาได้  
สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู Staying connected(เชื่อมต่อตลอดเวลา)

การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล
ตั้งค่าบัญชีอีเมลส่วนตัวหรืออีเมลที่ทำางานที่มีอยู่แล้ว เพื่อที่คุณสามารถรับ อ่าน  
และส่งอีเมลจากASUS Phone ของคุณได้

1. จากหน้าจอโฮม, แทป Email (อีเมล) เพื่อเปิดแอพพ์ อีเมล

2. แทปผู้ให้บริการเมลที่คุณต้องการตั้งค่า

3. ป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ และแทป Next (ถัดไป)

หมายเหตุ: รอในขณะที่อุปกรณ์ของคุณตรวจสอบการตั้งค่าเมลเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าและขาออกของคุณ
โดยอัตโนมัติ

4. กำาหนดค่า Account settings (การตั้งค่าบัญช)ีต่าง ๆ เช่น  
ความถี่การตรวจสอบกล่องจดหมายเข้า วันในการซิงค์ หรือการแจ้งเตือนสำาหรับอีเมลเข้า  
เมื่อทำาเสร็จ แทป Next (ถัดไป)

5. ป้อนชื่อแอคเคาท์ที่คุณต้องการให้แสดงในข้อความออก จากนั้นแทป Next (ถัดไป)  
เพื่อล็อกอินไปยังกล่อง จดหมายเข้าของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตั้งค่าบัญชีที่ทำางานของคุณบนASUS Phone  
ให้สอบถามการตั้งค่าอีเมลจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายของ คุณ
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การเพิ่มแอคเคาท์อีเมล
ถ้าคุณไม่มีบัญชีอีเมลที่มีอยู่เดิม คุณสามารถสร้างใหม่เพื่อที่คุณสามารถรับ อ่าน  
และส่งอีเมลตรงจากASUS Phone ของคุณ

1. จากหน้าจอโฮม, แทป Email (อีเมล) เพื่อเปิดแอพพ์ อีเมล

2. แทป  > Settings (การตั้งค่า) จากนั้นเพิ่มแอคเคาท์อีเมล

3. แทปผู้ให้บริการเมลที่คุณต้องการตั้งค่า

4. ปฏิบัติตามข้ันตอนเพื่อทำาการตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลใหม่ของคุณให้สมบูรณ์ 

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถดูขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 ในส่วน  
Setting up email accounts (การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล) ของคู่มือฉบับนี้เพื่อทำากระบวนการตั้งค่านี้ให้  
สมบูรณ์ก็ได้

การตั้งค่าแอคเคาท์จีเมล
ตั้งค่าบัญชี Gmail ของคุณ จะได้รับการให้บริการของกูเกิล และเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน 
แบบเดียวกับการรับส่งอีเมล เรียกดูอีเมล และการค้นหาอีเมล ได้จากโทรศัพท์เอซุสของคุณ

1. แทป Google (กูเกิล) จากนั้นแทป Gmail (จีเมล)

2. แทป Existing (ท่ีมีอย)ู่ และป้อนแอคเคาท์และรหัสผ่านจีเมลที่มีอยู่เดิมของคุณ จากนั้นแทป  

หมายเหตุ:
• แทป New (ใหม่) ถ้าคุณไม่มีแอคเคาท์ Google
• ในขณะที่กำาลังลงชื่อเข้าใช้ คุณต้องรอในขณะที่อุปกรณ์ของคุณสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ Google  

เพื่อตั้งค่าแอคเคาท์ของคุณ

3. ใช้แอคเคาท์ Google ของคุณเพื่อสำารองและกู้คืนการตั้งค่าและข้อมูลของคุณ แทป   
เพื่อลงชื่อเข้าใช้ยังแอคเคาท์ Gmail ของคุณ

สำาคัญ!  ถ้าคุณมีแอคเคาท์อีเมลหลายรายการที่นอกเหนือจาก Gmail ให้ใช้แอพพ์ อีเมล  
เพื่อตั้งค่าและเข้าถึง แอคเคาท์อีเมล ทั้งหมดของคุณ
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การส่งอีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 
คุณสามารถส่งอีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรมได้จากASUS Phone ของคุณ พร้อมกับตั้งค่าการ 
แจ้งเตือนสำาหรับกิจกรรม 

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะที่ Email (อีเมล) 

2. แตะ    > Meeting invitation (การเชิญประชุม) 

3. ในฟิลด์ Event name (ช่ือกิจกรรม) ใส่ชื่อกิจกรรม 

4. ในฟิลด์ Location (ตำาแหน่งที่ตั้ง) ใส่ถนน ตำาบล/เมือง/จังหวัด ประเทศ และ 
รหัสไปรษณีย์ของสถานที่จัดกิจกรรม 

5. ตั้งค่าการนับถอยหลังเป็น ON (เปิด) คุณจะได้การแจ้งเตือนการนับถอยหลังในแผงการ 
แจ้งเตือนของ System (ระบบ) เป็นวันที่เหลือจนกว่ากิจกรรมนี้จะจัดขึ้น 

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดบนแผงการแจ้งเตือนของ System (ระบบ) ดูที่ System notifications  
(การแจ้งเตือนของระบบ)

6 ในฟิลด์ Reminders (การเตือนความจำา) เลือกเวลาที่คุณต้องการจะให้แจ้งเตือนหรือ 
เตือนความจำาเกี่ยวกับกิจกรรม 

หมายเหตุ: คุณจะได้รับการแจ้งเตือนของกิจกรรมเป็นกิจกรรม What's Next (มีอะไรใหม่)  
สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ What's Next (มีอะไรใหม่)

7. แตะท่ีฟิลด์ Guests (แขกรับเชิญ) และเลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการจะส่งคำาเชิญ 

8. หลังจากที่เสร็จแล้ว แตะที่  เพื่อบันทึกและออกจากระบบ

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณสามารถส่งอีเมลคำาเชิญได้จากแอป Calendar (ปฏิทิน) สำาหรับ 
รายละเอียด ดูที่ Creating events (การสร้างกิจกรรม)

การตอบกลับอีเมลภายหลัง 
เมื่อคุณได้รับอีเมล คุณสามารถตั้งค่าอีเมลเป็นตอบกลับอีเมลภายหลัง และคุณสามารถที่จะ 
ตอบกลับอีเมลนี้ในเวลาที่สะดวกได้จากแอป Do It Later (ทำาภายหลัง) 

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะที่ Email (อีเมล) 

2. เลือกอีเมลท่ีคุณต้องการจะตอบกลับภายหลังจากกล่องขาเข้าของคุณ 

3. แตะ   > Reply Later (ตอบกลับภายหลัง) 

4. หากต้องการคืนค่าอีเมล แตะ Asus> Do It Later (ทำาภายหลัง) จาก Home screen  
(หน้าจอหลัง) 

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตอบกลับอีเมลภายหลัง ดูที ่Emailing now  
(การตอบกลับอีเมลทันที)
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ปฏิทิน
แอพพ์ ปฏิทิน อนุญาตให้คุณติดตามกิจกรรมสำาคัญต่าง ๆ โดยใช้ ASUS Phone  
ควบคู่ไปกับการสร้างกิจกรรม คุณสามารถตั้งตัวเตือน หรือสร้างการนับถอยหลัง  
เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ลืมโอกาสที่สำาคัญเหล่านี้ นอกจากนี้ ระบบยังสามารถเก็บเหตุการณ์ต่าง ๆ  
เช่น วันเกิด และวันครบรอบต่าง ๆ ซึ่งคุณตั้งค่าไว้สำาหรับรายชื่อ VIP ของคุณด้วย

การสร้างเหตุการณ์
วิธีการสร้างเหตุการณ์:

1. แทป ASUS > Calendar (ปฏิทิน)

2. แทป  เพื่อเริ่มการสร้างกิจกรรมใหม่

3. ในหน้าจอ กิจกรรมใหม่ ป้อนรายละเอียดที่จำาเป็นทั้งหมดของกิจกรรมของคุณ

4. ตั้งค่าคุณสมบัติการนับถอยหลังเป็น ON (เปิด)  
คุณจะได้รับประกาศการนับถอยหลังที่แผงการแจ้งเตือนระบบไปยังวันที่เหลือ 
อยู่ จนกระทั่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแผงการแจ้งเตือนระบบ ให้ดู System notifications  
(การแจ้งเตือนระบบ)

5 บนฟิลด์ Reminders (ตัวเตือน) เลือกเวลาที่คุณต้องการได้รับการแจ้ง  
หรือตัวเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์

6. หลังจากที่เสร็จ แทป  เพื่อบันทึกและออก

การเพิ่มแอคเคาท์ไปยัง ปฏิทิน
นอกเหนือจากการสร้างกิจกรรมที่บันทึกบน ASUS Phone ของคุณแล้ว  
คุณยังสามารถใช้ ปฏิทิน เพื่อสร้างกิจกรรมที่จะมีการซิงค์ 
โดยอัตโนมัติกับแอคเคาท์ออนไลน์ของคุณ แต่แรกสุด คุณต้องเพิ่มแอคเคาท์เหล่านี้ไปยัง ปฏิทิน  
โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. แทป ASUS > Calendar (ปฏิทิน)

2. แทป  > Accounts (แอคเคาท)์ > 

3. แทปแอคเคาท์ที่คุณต้องการเพิ่ม 

4. ทำาตามขั้นตอนบนหน้าจอที่ปรากฏขึ้น เพื่อเพิ่มแอคเคาท์ใหม่ไปยัง ปฏิทิน
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การสร้างกิจกรรมจากแอคเคาท์ของคุณ
หลังจากที่เพิ่มแอคเคาท์ออนไลน์ที่คุณต้องการซิงค์กับ ปฏิทิน แล้ว  
ขณะนี้คุณสามารถใช้ASUS Phone ของคุณเพื่อสร้างการ 
แจ้งเตือนสำาหรับแอคเคาท์ออนไลน์เหล่านี้ โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. แทป ASUS > Calendar ( ปฏิทิน)

2. แทป  เพื่อเริ่มการสร้างกิจกรรมใหม่

3. ในหน้าจอ กิจกรรมใหม่ แทป My Calendar (ปฏิทินของฉัน) เพื่อดูแอคเคาท์ทั้งหมดที่ซิงค์กับ  
ปฏิทิน ในปัจจุบัน

4. แทปแอคเคาท์ที่คุณต้องการสร้างกิจกรรมใหม่

5. ในหน้าจอ New event (กิจกรรมใหม่) ป้อนรายละเอียดที่จำาเป็นทั้งหมดของกิจกรรมของคุณ

หมายเหตุ: บัญชีออนไลน์ของคุณต้องถูกเพิ่มไว้กับ Calendar (ปฏิทิน) เรียบร้อยแล้ว  
ก่อนที่คุณจะสามารถดำาเนินการด้วยขั้นตอน ต่อไปนี้ได้ สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  
โปรดดูส่วน Adding accounts to Calendar (การเพิ่มบัญชีไปยังปฏิทิน). 

การเปิดทำางานการแจ้งเตือนสำาหรับเหตุการณ์
เปิดฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนจากแอป Calendar (ปฏิทิน)  
เพื่อรับตัวเตือนและการแจ้งเตือนสำาหรับเหตุการณ์พิเศษต่าง ๆ เช่น วันเกิด  
วันครบรอบ การประชุม และกิจกรรมสำาคัญอื่น ๆ ที่มีความหมายกับคุณ

1. แทป ASUS > Calendar ( ปฏิทิน)

2. แทป  > Accounts (แอคเคาท์)

3. แตะบัญชีซึ่งคุณต้องการรับการแจ้งเตือนจาก

หมายเหตุ: 
• สำาหรับรายละเอียดในการตั้งค่าการแจ้งเตือนกิจกรรมเกี่ยวกับ VIP ของคุณ ดู  

Adding an event to a VIP contact (การเพิ่มเหตุการณ์ไปยังรายชื่อ VIP)
• รับการแจ้งเตือนหรือตัวเตือนเป็น What's Next (มีอะไรถัดไป)
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อะไรถัดไป
อย่าพลาดกิจกรรมสำาคัญ การออกไปท่องเที่ยวท่ามกลางแสงแดด หรือการรับข้อความ/อีเมล/ 
สายจากผู้ที่คุณชื่น ชอบ ตั้งค่ากิจกรรมต่าง ๆ บนปฏิทินของคุณ รายการโปรด  
และกลุ่ม VIP หรือการตั้งค่าการอัพเดตสภาพอากาศ เพื่อรับการแจ้งเตือน 
และตัวเตือนว่ามีอะไรถัดไป ดูการแจ้งเตือน What’s Next (อะไรถัดไป)  
ดูการแจ้งเตือน What’s Next (มีอะไรถัดไป) จากวิดเจ็ตหรือ แอป What’s Next (มีอะไรถัดไป) 

เปิดแอป What’s Next (มีอะไรถัดไป): 

 • แตะ    > What’s Next (มีอะไรถัดไป) 

การรับตัวเตือนเหตุการณ์
วิธีการรับการแจ้งเตือนและตัวเตือนเหตุการณ์ มีอะไรถัดไป ของคุณ ให้ทำาดังนี้:

 • ตั้งค่าข้อมูลเหตุการณ์ของ VIP ของคุณ เช่น วันเกิด หรือวันครบรอบบนแอป  
Contacts (รายชื่อ) สำาหรับรายละเอียด ดู Adding an event to a VIP contact 
(การเพิ่มเหตุการณ์ไปยังรายชื่อ VIP)

 • คุณสามารถส่งคำาเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และตั้งเวลาการแจ้งเตือนในแอป Email (อีเมล)  
สำาหรับ รายละเอียด ดูที่ Emailing invites to events  
(การส่งอีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรม)

 • คุณสามารถตั้งค่าเหตุการณ์ และตั้งค่าเวลาตัวเตือนในแอป Calendar (ปฏิทิน)  
สำาหรับรายละเอียด ดู Creating events (การสร้างเหตุการณ์)
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การยอมรับหรือการปฏิเสธคำาเชิญไปยังเหตุการณ์
ตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณในแอป Email (อีเมล) เพื่อส่งหรือรับอีเมล เช่น คำาเชิญไปยังเหตุการณ์  
เมื่อคุณยอมรับคำาเชิญอีเมล เหตุการณ์จะถูกซิงค์กับแอป Calendar (ปฏิทิน)

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ Email (อีเมล) และ Calendar (ปฏิทิน)

สำาคัญ! ASUS Phone ของคุณต้องเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi  
หรือเครือข่ายมือถือเพื่อรับคำาเชิญทางอีเมล หรือการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับ 
เหตุการณ์ สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู Staying connected (เชื่อมต่อตลอดเวลา).

วิธีการยอมรับหรือปฏิเสธคำาเชิญ:

1. แตะคำาเชิญอีเมลของคุณเพื่อเปิดขึ้นมา

2. แตะ Yes (ใช่) เพื่อยอมรับ หรือ No (ไม่) เพื่อปฏิเสธคำาเชิญ  
การตอบกลับของคุณจะถูกส่งอีเมลไปยังผู้จัดกิจกรรมหรือเจ้า ภาพ
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การรับการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
เมื่อคุณยอมรับการเชิญไปยังเหตุการณ์ คุณจะได้รับการเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  
ไปยังเหตุการณ์ เช่น การเลื่อน การยกเลิก การเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรม  
หรือการเลื่อน กำาหนดการจัด เป็นต้น การแจ้งเตือนที่  
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านี้จะถูกประกาศบนวิดเจ็ตหรือแอป What’s Next (มีอะไรถัดไป)

เริ่มการแจ้งเตือนเหตุการณ์
สองสามนาทีก่อนที่จะถึงเหตุการณ์ คุณจะได้รับตัวเตือนว่าเหตุการณ์กำาลังจะเริ่มขึ้น  
คุณสามารถโทรบอกผู้จัดงานหรือเจ้าภาพได้ว่า คุณกำาลังจะไปสาย
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การแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ยกเลิก
คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการยกเลิกผ่านอีเมล เมื่อผู้จัดงานหรือเจ้าภาพยกเลิกเหตุการณ์

การแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่มีกำาหนดการใหม่
คุณจะได้รับการแจ้งเตือนถ้าเหตุการณ์ถูกเลือก กำาหนดเวลาใหม่ หรือย้ายไปยังสถานที่อื่น
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การรับอัปเดตสภาพอากาศ
รับอัปเดต AccuWeather® แบบเรียลไทม์สำาหรับตำาแหน่งปัจจุบันของคุณ หรือส่วนอื่น ๆ  
ของโลกทุกชั่วโมง หรือนานถึง 12 ชั่วโมง คุณสามารถวางแผนล่วงหน้าเป็นเวลานานถึงเจ็ด (7)  
วันด้วยการพยากรณ์สภาพอากาศ 7 วัน หรือแต่งตัวให้เหมาะกับอุณหภูมิของ  
AccuWeather RealFeel® นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูดัชนี UV  
หรือดัชนีมลพิษทางอากาศแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยให้คุณเตรียม 
มาตรการการป้องกันที่จำาเป็นจากรังสีอัลตราไวโอเลต หรือมลพิษทางอากาศอีกด้วย

1. ก่อนที่จะรับอัปเดตสภาพอากาศ ให้แน่ใจว่า:

 • เปิด Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแล้ว
 • เปิดการเข้าถึงตำาแหน่งจาก   > Settings (การตั้งค่า) > Location (สถานที่)

2. เรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ) โดยใช้หนึ่งในสองวิธีเหล่านี้:

 • แตะ  > Weather (สภาพอากาศ)
 • จากหน้าจอโฮมของASUS Phone ของคุณ แตะไอคอนสภาพอากาศ

3. แตะ   > Edit (แก้ไข) จากนั้นแตะ  

4. ในกล่องค้นหา ป้อนเมืองหรือพื้นที่ ซึ่งคุณต้องการดูอัปเดตสภาพอากาศ

5. รอสักครู่ ในขณะที่ASUS Phone ของคุณรับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ  
ข้อมูลสภาพอากาศของเมืองหรือพื้นที่จะถูกเพิ่มไป ยังรายการตำาแหน่งของคุณ  
แตะข้อมูลสภาพอากาศของเมืองหรือของพื้นที่ที่คุณต้องการแสดงบนวิดเจ็ต  
What’s Next (มีอะไรถัดไป) บนหน้าจอโฮม

แตะเพื่อเปิดแอป Weather (พยากรณ์อากาศ)
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ทำาภายหลัง
จัดการได้แม้กระทั่งสิ่งที่น่ารำาคาญที่สุดในชีวิตที่วุ่นวายของคุณ แม้ในขณะที่คุณยุ่งมาก  
คุณก็สามารถตอบกลับอีเมล ข้อความ SMS โทรกลับ อ่านข่าวสารออนไลน์  
หรือเพิ่มงานที่ต้องทำาที่สำาคัญ อื่น ๆ ได้อย่างสะดวก

ทำาเครื่องหมายข้อความหรืออีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน เว็บเพจที่น่าสนใจ  
และสายที่ไม่ได้รับของคุณเป็นรายการ Reply Later (ตอบกลับภายหลัง), Read Later  
(อ่านภายหลัง) หรือ Call Later (โทรภายหลัง) รายการที่ถูกทำา  
เครื่องหมายเหล่านี้จะถูกเพิ่มไปยังงาน ทำาภายหลัง ของคุณ  
และคุณสามารถ ทำางานเหล่านี้ได้ในเวลาที่สะดวก

หมายเหตุ: 
• แอพพ์ของบริษัทอื่นที่สนับสนุน ทำาภายหลัง ประกอบด้วย Google Maps, Google Chrome,  

Google Play, YouTube และ iMDb
• ไม่ใช่ทุกแอพพ์สามารถแชร์ และเพิ่มงานไปยัง ทำาภายหลัง ได้

การเพิ่มงานที่ต้องทำา
สร้างงานที่ต้องทำาที่มีความสำาคัญ  
เพื่อจัดระเบียบงานหรือกิจกรรมทางสังคมในชีวิตแบบมืออาชีพ หรือชีวิตในสังคมของคุณ

1. จากหน้าจอโฮม แตะ ASUS > Do It Later (ทำาภายหลัง)

2. แตะ  จากนั้นกรอกข้อมูลที่จำาเป็น

3. ถ้าคุณต้องการตั้งระดับความสำาคัญ เลือก High (สูง) ในฟิลด์ Importance (ความสำาคัญ)

4. เมื่อทำาเสร็จ แตะ  

การจัดลำาดับความสำาคัญของงานที่ต้องทำา
ตั้งค่าระดับความสำาคัญของงานที่ต้องทำาของคุณ  
เพื่อที่คุณสามารถจัดลำาดับความสำาคัญของงาน และลงมือทำางานได้อย่างเหมาะ สม 

1. จากหน้าจอโฮม แตะ ASUS > Do It Later (ทำาภายหลัง)

2. แตะงานที่คุณต้องการตั้งค่าว่ามีความสำาคัญสูงสุด

3. ภายใต้ฟิลด์ Importance (ความสำาคัญ) ในหน้าจองาน เลือก High (สูง)

4. เมื่อทำาเสร็จ แตะ 

หมายเหตุ: งานที่ต้องทำาที่มีความสำาคัญสูง ถูกทำาเครื่องหมายเป็น  บนรายการ  
Do It Later (ทำาภายหลัง) ของคุณ ทั้งนี้เพื่อให 
คุณเห็นได้อย่างรวดเร็วว่างานที่ต้องทำางานใดที่จำาเป็นต้องได้รับการดำาเนินการทันที
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การโทรกลับเดี๋ยวนี้
เมื่อคุณตั้งค่าสายที่สำาคัญเป็นงานที่ต้องโทรภายหลังไว้ก่อนหน้า คุณสามารถเรียกดู  
และโทรกลับเมื่อคุณมีเวลาโทรได้จากแอป Do It Later (ทำาภายหลัง)

1. จากหน้าจอโฮม แตะ ASUS > Do It Later (ทำาภายหลัง)

2. เลือกสายที่คุณต้องการโทรกลับ จากนั้นแตะ Call now (โทรเดี๋ยวนี้)

3. เมื่อเสร็จแล้ว แตะที่    เพื่อทำาเครื่องหมายที่งานเป็นเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดในการตั้งค่าสายเป็นงานโทรภายหลัง ดู:
• Set callbacks for incoming calls (การตั้งค่าการโทรกลับสำาหรับสายเรียกเข้า)
• Set callbacks for missed calls (การตั้งค่าการโทรกลับสำาหรับสายที่พลาด)

การตอบกลับอีเมลทันที 
คุณสามารถทำาเครื่องหมายที่อีเมลเป็นงานตอบกลับภายหลัง และตอบกลับอีเมลภายหลัง 
จากแอป Do It Later (ทำาภายหลัง) 

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะที่ ASUS > Do It Later (ทำาภายหลัง)

2. เลือกอีเมลท่ีคุณต้องการตอบกลับทันที จากนั้นแตะที่ Reply now (ตอบกลับทันที) .

3. เมื่อเสร็จแล้ว แตะที่    เพื่อทำาเครื่องหมายที่งานเป็นเสร็จแล้ว 

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าอีเมลเป็นงานตอบกลับภายหลัง ดูที่ Emailing later  
(การตอบกลับอีเมลภายหลัง)

การอ่านเนื้อหาออนไลน์ต่อเดี๋ยวนี้
คุณสามารถเรียกหน้าที่คุณทำาเครื่องหมายเป็นงานที่จะอ่านภายหลังไว้ก่อนหน้า  
และทำาการอ่านต่อเมื่อสะดวกได้จากแอป Do It Later (ทำาภายหลัง)

1. จากหน้าจอโฮม แตะ ASUS > Do It Later (ทำาภายหลัง)

2. เลือกหน้าที่คุณต้องการอ่านเดี๋ยวนี้ จากนั้นแตะ Read now (อ่านเดี๋ยวนี้)

3. เมื่อเสร็จแล้ว แตะที่    เพื่อทำาเครื่องหมายที่งานเป็นเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดในการตั้งค่าหน้าเป็นงานอ่านภายหลัง ดู  
 Reading the pages later (การอ่านหน้าต่าง ๆ ในภายหลัง).
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การตอบกลับเดี๋ยวนี้
เมื่อคุณตั้งค่าข้อความ SMS เป็นงานที่ต้องตอบกลับในภายหลังไว้ก่อนหน้า  
คุณสามารถเรียกดู และตอบกลับข้อความเมื่อสะดวกได้ จากแอป Do It Later (ทำาภายหลัง)

1. จากหน้าจอโฮม แตะ ASUS > Do It Later (ทำาภายหลัง)

2. เลือกข้อความ SMS ที่คุณต้องการส่งการตอบกลับไปยัง จากนั้นแตะ  
Reply now (ตอบกลับเดี๋ยวนี้)

3. เมื่อเสร็จแล้ว แตะที่    เพื่อทำาเครื่องหมายที่งานเป็นเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดในการตั้งค่าหน้าเป็นงานอ่านภายหลัง ดู  
Messaging later (การส่งข้อความภายหลัง)

การลบงานที่ต้องทำา
คุณสามารถลบงานที่เสร็จแล้ว งานที่เกินเวลา หรืองานที่ต้องทำาที่ไม่จำาเป็นจากแอป Do It Later  
(ทำาภายหลัง) ได้

1. จากหน้าจอโฮม แตะ ASUS > Do It Later (ทำาภายหลัง)

2. ปัดงานที่คุณต้องการลบออกจากรายการไปทางซ้าย/ขวา 
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Supernote (ซุปเปอร์โน้ต)
เปลี่ยนการจดบันทึกที่น่าเบื่อไปเป็นกิจกรรมสนุก ๆ  
และสร้างสรรค์ซึ่งซิงค์กับข้อมูลมือถือของคุณโดยใช้ Supernote (ซุปเปอร์โน้ต) 

แอพพ์ที่เรียนรู้การใช้งานได้เองนี้  
อนุญาตให้คุณสร้างบันทึกที่มีการจัดระเบียบตามสมุดบันทึก โดยการเขียนหรือวาด  
ลงบนทัชสกรีน โดยตรง ในขณะที่กำาลังสร้างบันทึก  
คุณสามารถเพิ่มไฟล์มัลติมีเดียจากแอพพ์อื่น ๆ และแชร์บันทึก ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  
หรือแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณก็ได้ 

แทปเพื่อเลือกโหมดการป้อน

แทปเพื่อกำาหนดค่าการตั้งค่าต่าง ๆ สำาหรับ สมุดบันทึก

แทปเพื่อทำาซ้ำาการเปลี่ยนแปลงที่ทำาไป

แทปเพื่อเลิกทำาการเปลี่ยนแปลงที่ทำาไป

การทำาความเข้าใจไอคอนต่าง ๆ
ขึ้นอยู่กับโหมดการป้อนที่คุณเลือก  
ไอคอนเหล่านี้จะปรากฏขึ้นในขณะที่คุณจดบันทึกบน SuperNote (ซุปเปอร์โน้ต)

เลือกโหมดพิมพ์นี้ เมื่อคุณต้องการใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อป้อนบันทึกของคุณ

เลือกโหมดเขียนนี้ เมื่อคุณต้องการจดด้วยลายมือ หรือเขียนบันทึกของคุณเอง

เลือกโหมดวาดนี้ เมื่อคุณต้องการสร้างภาพวาด หรือลายเส้น

เมื่ออยู่ในโหมดเขียนหรือโหมดพิมพ์ แทปไอคอนนี้เพื่อเลือกน้ำาหนักและสีของข้อความ

เมื่ออยู่ในโหมดวาด แทปไอคอนนี้เพื่อเลือกเครื่องมือการวาดภาพที่จะใช้  
และสีของปากกา หรือขนาด

เมื่ออยู่ในโหมดวาด แทปไอคอนนี้เพื่อลบเนื้อหาบางอย่างในบันทึกของคุณ

แทปไอคอนนี้เพื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอ บันทึกเสียง เพิ่มประทับเวลา และสิ่งอื่น ๆ  
ไปยังบันทึกของคุณ

แทปไอคอนนี้ เพื่อเพิ่มหน้าใหม่ไปยังสมุดบันทึกของคุณ
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การสร้างสมุดบันทึก
ในการสร้างไฟล์ใหม่โดยใช้ Supernote (ซุปเปอร์โน้ต) ให้ทำาตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. แตะ ASUS > SuperNote, จากนั้นแตะ  

2. ในหน้าจอผุดขึ้น เลือก Blank notebook (สมุดบันทึกว่าง) หรือ Choose a template (เลือก 
แม่แบบ)

3. ตั้งช่ือไฟล์ และเลือก Pad (แพด) หรือ Phone (โทรศัพท์) เป็นขนาดหน้า

4. เลือกแม่แบบ และเริ่มเขียนบันทึกของคุณ

การแชร์สมุดบันทึกบนคลาวด์
คุณสามารถแชร์สมุดบันทึกของคุณบนคลาวด์โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. บนหน้าจอหลักของซุปเปอร์โน้ต แทปสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ค้างไว้ 

2. ในหน้าจอที่ปรากฏขึ้น แทป Enable cloud sync (เปิดทำางานการซิงค์คลาวด์)

3. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของแอคเคาท์ ASUS WebStorage ของคุณ  
เพื่อดำาเนินการซิงค์สมุดบันทึกของคุณ ไปยังคลาวด์

4. หลังจากที่สมุดบันทึกถูกซิงค์ไปยังคลาวด์สำาเร็จแล้ว ไอคอน คลาวด์  
จะปรากฏที่ส่วนบนของสมุดบันทึกที่แชร์ 

การแชร์บันทึกไปยังคลาวด์
นอกจากสมุดบันทึกของคุณแล้ว คุณยังสามารถแชร์บันทึกแต่ละรายการจาก  
Supernote (ซุปเปอร์โน้ต) ของคุณไปยังแอคเคาท์ ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณได้ด้วย  
ในการดำาเนินการ:

1. เปิดสมุดบันทึกซึ่งบรรจุบันทึกที่คุณต้องการแชร์

2. แทปค้างบันทึกที่คุณต้องการแชร์ 

3. ในหน้าจอที่ปรากฏขึ้น แทป Share (แชร์)  
จากนั้นเลือกชนิดของรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการแชร์ไปเป็น

4. ในหน้าจอถัดไป เลือกแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์  
ซึ่งคุณต้องการแชร์บันทึกของคุณ

5. ดำาเนินการตามขั้นตอนต่อมาให้เสร็จ เพื่อแชร์บันทึกที่เลือกของคุณ
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ตัวจัดการไฟล์
การใช้ตัวจัดการไฟล์ อนุญาตให้คุณค้นหาและจัดการข้อมูลของคุณ  
ทั้งบนที่เก็บข้อมูลภายในของASUS Phone และ 
อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ได้อย่างง่ายดาย

การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน
ในการเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน:

1. แทป ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์)

2. แทป   > Internal storage (ที่เก็บข้อมูลภายใน) เพื่อดูเนื้อหาของ ASUS Phone ของคุณ  
จากนั้นแทปรายการเพื่อเลือก

การเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก
ในการเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก:

1. ใส่ไมโคร SD การ์ดลงในASUS Phone ของคุณ

2. แทป ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์)

3. แทป   > MicroSD เพื่อแสดงเนื้อหาของไมโคร SD การ์ดของคุณ

การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
สำาคัญ! ให้แน่ใจว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเปิดทำางานบนASUS Phone ของคุณ  
สำาหรับรายละเอียด ดู Staying connected (เชื่อมต่อตลอดเวลา)

ในการเข้าถึงไฟล์ที่บันทึกบนแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ:

1. แทป ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์)

2. แทป   จากนั้นแทปตำาแหน่งของที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ภายใต้ Cloud Storage  
(ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์)
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คลาวด์
สำารองข้อมูลของคุณ, ซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ  
และแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัวผ่านแอคเคาท์คลาวด์ เช่น ASUS WebStorage, Drive,  
OneDrive และ Dropbox

ASUS WebStorage
ลงทะเบียน หรือลงชื่อเข้าใช้ยัง ASUS WebStorage และรับพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟร ี
ถ่ายใหม่โดยอัตโนมัติ สำาหรับแชร์ทันที, ซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ  
หรือแชร์ไฟล์ผ่านแอคเคาท์ ASUS WebStorage ของคุณ

หมายเหตุ: ในการใช้ฟังก์ชั่นการอัพโหลดอัตโนมัติ ให้เปิดทำางาน  
Instant Upload (อัพโหลดทันที) จาก Settings (การตั้งค่า) >  
Instant Upload (อัพโหลดทันที) ใน ASUS WebStorage ของคุณ

สำาคัญ! ให้แน่ใจว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเปิดทำางานบนASUS Phone ของคุณ  
สำาหรับรายละเอียด ดู Staying connected (เชื่อมต่อตลอดเวลา)
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ถ่่ายโอนข้อมูล
ถ่ายโอนข้อมูลของคุณ เช่น รายชื่อ รายการปฏิทิน หรือข้อความ SMS  
จากอุปกรณ์มือถือเครื่องเก่าไปยังASUS Phone ของคุณ ผ่านเทคโนโลยีบลูทูธ

วิธีการใช้การถ่ายโอนข้อมูล:

1. จับคู่อุปกรณ์มือถือเครื่องเก่าของคุณกับASUS Phone ผ่านบลูทูธ

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับคู่อุปกรณ์ ดู  
 Pairing your Zen device to a Bluetooth device (การจับคู่ASUS Phone ของคุณไปยัง
อุปกรณ์ Bluetooth®).

2. จากหน้าจอแอปทั้งหมด แตะ Data transfer (ถ่ายโอนข้อมูล)

3. แตะ Transfer Wizard (ตัวช่วยสร้างการถ่ายโอน) จากนั้นทำาตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อทำา
กระบวนการถ่ายโอนข้อมูลให้ เสร็จ
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ASUS Support
ค้นหาคำาตอบจาก FAQs (คำาถามที่พบบ่อย) หรือพูดคุยโดยตรงกับผู้ใช้ Zen UI ท่านอื่นๆ เพื่อค้นหา 
และแชร์วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแอปต่างๆ ของ ZenUI 2.0

ในการใช้งาน ASUS Support:

1. แตะ  > ASUS Support

2. แตะ ZenUI tips (เคล็ดลับสำาหรับ ZenUI), หลังจากนั้นเลือกแอปที่คุณต้องการหาคำาตอบ
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โทรอย่างมีสไตล์
การโทรออก
ASUS Phone ของคุณมีวิธีการโทรออกหลายรูปแบบ โทรหาเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อ  
หมุนแบบอัจฉริยะเพื่อทำาการโทร 
อย่างรวดเร็ว หรือป้อนหมายเลขโทรด่วนเพื่อโทรไปยังรายชื่อที่คุณโทรบ่อย ๆ 

หมายเหตุ:  จัดระเบียบรายชื่อของคุณในแอป Contacts (รายชื่อ) สำาหรับรายละเอียด ดู Managing 
contacts (การจัดการรายชื่อ)

การเปิดแอป Phone (โทรศัพท์)
จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำาเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอป Phone (โทรศัพท์):

• แตะ 

• แตะ  > Phone (โทรศัพท์)

การหมุนหมายเลขโทรศัพท์
ใช้แอป Phone (โทรศัพท์) เพื่อหมุนหมายเลขโทรศัพท์โดยตรง

1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ  จากนั้นแตะปุ่มตัวเลข

2. แตะปุ่มโทรเพื่อหมุนหมายเลข

การหมุนหมายเลขต่อ
เมื่อคุณจำาเป็นต้องโทรไปยังหมายเลขที่มีหมายเลขต่อ คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อข้ามส่วนที่
เป็นเสียงพูดได้

พรอมต์สำาหรับการยืนยันหมายเลขต่อ
คุณสามารถใส่พรอมต์การยืนยันสำาหรับหมายเลขต่อหลังจากที่หมุนหมายเลขหลัก

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) ป้อนหมายเลขหลัก

2. แตะ # ค้างไว้ เพื่อใส่พรอมต์การยืนยัน ซึ่งจะแสดงด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอน (;)

3. แตะปุ่มโทรเพื่อทำาการโทร

4. เมื่อระบบถาม แตะ Yes (ใช่) เพื่อยืนยันหมายเลขต่อ
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การหมุนหมายเลขต่ออัตโนมัติ
คุณสามารถใส่การหยุดชั่วคราวแบบสั้นและยาวหลังจากที่หมุนหมายเลขหลัก  
จากนั้นหมายเลขต่อจะถูกกดเข้าไปโดยอัตโนมัติ

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) ป้อนหมายเลขหลัก

2. แตะ * ค้างไว้เพื่อใส่การหยุดชั่วคราว ซึ่งจะแสดงด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) 

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้หยุดชั่วคราวนานขึ้น ให้แตะ * ค้างไว้อีกครั้ง

3. ป้อนหมายเลขต่อ  

4. แตะปุ่มโทรเพื่อทำาการโทร

5. แตะ  เพื่อวางสาย

การหมุนรายชื่ออัจฉริยะ
ขณะที่คุณป้อนหมายเลขหรือตัวอักษรสองสามตัวแรกของชื่อของผู้ติดต่อของคุณ  
การหมุนอัจฉริยะจะกรองรายการรายชื่อหรือ 
บันทึกการโทรของคุณ และแนะนำาหมายเลขที่สามารถเป็นไปได้ให้กับคุณ   
คุณสามารถตรวจสอบว่ารายชื่อที่คุณกำาลังจะโทรหานั้น 
อยู่บนรายการที่อาจเป็นไปได้หรือไม่ จากนั้นคุณสามารถทำาการโทรไปยังหมายเลขนั้นอย่างรวดเร็ว

1. เปิดแอป Phone (โทรศัพท์) จากนั้นป้อนหมายเลขหรือชื่อของผู้ติดต่อ  

2. จากรายการของรายชื่อที่เป็นไปได้ แตะรายชื่อที่คุณต้องการโทร ถ้ารายชื่อไม่ได้อยู่ในรายการ  
ให้ป้อนหมายเลขหรือชื่อของผู้ 
ติดต่อคนนั้นให้สมบูรณ์

3. แตะปุ่มโทรเพื่อทำาการโทร

การโทรด่วนไปยังรายชื่อของคุณ
กำาหนดปุ่มโทรด่วนเพื่อโทรหารายชื่อที่คุณโทรหาบ่อย ๆ  
อย่างรวดเร็วด้วยการแตะเพียงหนึ่งครั้งที่ตัวเลขตัวเดียวจากแอป Phone (โทรศัพท์)

หมายเหตุ:  ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลข 1 ถูกสงวนไว้สำาหรับวอยซ์เมลของคุณ คุณสามารถฟังวอยซ์เมลของ
คุณได้โดยการแตะตัวเลข 1 ถ้า คุณสมัครบริการนี้ไว้กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ
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การสร้างรายการโทรด่วน
สร้างรายการโทรด่วนจากปุ่มตัวเลข 2 ถึง 9 สำาหรับรายชื่อที่คุณโทรหาบ่อย ๆ

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) ให้ทำาดังนี้:

 • แตะตัวเลขใด ๆ ตั้งแต่ 2 ถึง 9 ค้างไว้ จากนั้นแตะ OK (ตกลง)  
บนหน้าจอการยืนยันการโทรด่วน

 • แตะ  > Speed dial (โทรด่วน) เพื่อเปิดหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)

2. เลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อของคุณ รายการโทรด่วนนี้จะถูกบันทึกบนหน้าจอ Speed Dial  
(โทรด่วน)

การลบรายการโทรด่วน
วิธีการลบรายการโทรด่วน:

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์), แตะ  > Speed dial (โทรด่วน) เพื่อเปิดหน้าจอ Speed Dial  
(โทรด่วน)

2. แตะรายการโทรด่วนค้างไว้ จากนั้นแตะ Remove (ลบ)

3. แตะ OK (ตกลง) บนข้อความการยืนยัน

การแทนที่รายการโทรด่วน
คุณสามารถแทนที่รายชื่อที่กำาหนดไว้กับปุ่มโทรด่วนด้วยอีกรายชื่อหนึ่งได้

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์), แตะ  > Speed dial (โทรด่วน) เพื่อเปิดหน้าจอ Speed Dial  
(โทรด่วน)

2. แตะรายการโทรด่วนค้างไว้ จากนั้นแตะ Replace (แทนที่)

3. เลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อของคุณ
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การโทรกลับบ้าน
เมื่อคุณเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ การเปิดทำางานและการกำาหนดค่าการตั้งค่าการโทรกลับบ้านจะ
ทำาให้คุณโทรกลับบ้านอย่าง รวดเร็วได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ: การใช้บริการโรมมิ่ง จะทำาให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  
สอบถามผู้ให้บริการมือถือของคุณก่อนที่จะใช้บริการโรมมิ่ง

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำาเนินการต่อไปนี้:

 • เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 • แตะ  > Settings (การตั้งค่า)

2. แตะ Call settings (การตั้งค่าการโทร) > Home dialing (การโทรกลับบ้าน)

3. ทำาเครื่องหมาย Home dialing (การโทรกลับบ้าน)

4. แตะ Home dialing settings (การตั้งค่าการโทรกลับบ้าน), เลือกการตั้งค่าต่าง ๆ,  
จากนั้นแตะ OK (ตกลง) เมื่อทำาเสร็จ

หมายเหตุ: สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการโทรอื่น ๆ ดู Call Settings (การตั้งค่าการโทร)

การโทรจากแอป Contacts (รายชื่อ)
ใช้แอป Contacts (รายชื่อ) เพื่อทำาการโทรจากรายการรายชื่อของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)

2. แตะชื่อของผู้ติดต่อ จากน้ันแตะหมายเลขที่คุณต้องการโทร

3. แตะปุ่มโทรเพื่อทำาการโทร

4. แตะ  เพื่อวางสาย

หมายเหตุ:  วิธีการดูรายชื่อทั้งหมดจากบัญชีรายชื่อทั้งหมด แตะรายการ  
Contacts to display (รายชื่อที่จะแสดง) จากนั้นทำา เครื่องหมายบัญชีทั้งหมด

การโทรไปยังรายชื่อที่ชอบของคุณ
เมื่อคุณเพิ่มรายชื่อไปยังรายชื่อที่ชอบของคุณ  
คุณสามารถโทรไปยังรายชื่อเหล่านี้อย่างรวดเร็วจากแอป Phone (โทรศัพท์)

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) หรือ Phone (โทรศัพท์)

2. แตะ  เพื่อแสดงรายชื่อที่ชอบของคุณ จากนั้นแตะรายชื่อที่ชอบที่คุณต้องการโทรหา

3. แตะ  เพื่อวางสาย
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การรับสาย
จอสัมผัสของASUS Phone ของคุณจะสว่างขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้า  
ลักษณะของการแสดงสายเรียกเข้าจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ สถานะของASUS Phone ของคุณ

การรับสาย
การรับสายมีสองวิธี ขึ้นอยู่กับสถานะของASUS Phone ของคุณ:

• ถ้าอุปกรณ์ของคุณทำางานอยู่ แตะ Answer (รับสาย) หรือถ้าต้องการปฏิเสธสาย แตะ  
Decline (ปฏิเสธ)

• ถ้าอุปกรณ์ของคุณถูกล็อค ลาก  ไปยัง  เพื่อรับสาย หรือลากไปยัง   
เพื่อปฏิเสธสาย

การตั้งค่าการโทรกลับสำาหรับสายเรียกเข้า
เมื่อคุณไม่สามารถรับสายเรียกเข้าจากหมายเลขมือถือนั้นได้ทันที  
คุณสามารถตั้งค่าสายดังกล่าวให้เป็นงานโทรกลับในภายหลังได้  
คุณสามารถเรียกดู และทำางานนี้ในภายหลังเมื่อสะดวกขึ้นได้จากแอป  
Do It Later (ทำาภายหลัง) 

1. บนสายเรียกเข้าจากหมายเลขมือถือ ปัดขึ้นจากส่วนล่างของหน้าจอ

2. แตะ Can’t talk now, will call you later (คุยตอนนี้ไม่ได้ เดี๋ยวโทรกลับ)  
ข้อความ SMS จะถูกส่งไปให้ผู้โทรหาคุณ

3. วิธีการเรียกดูสาย แตะ Asus > Do It Later (ทำาภายหลัง) จากหน้าจอโฮม

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดในการโทรกลับ ให้ดู Calling back now (การโทรกลับทันที)

การจัดการบันทึกการโทรของคุณ
จากบันทึกการโทรของคุณ คุณสามารถโทรกลับไปยังสายที่พลาด  
บันทึกสายไปยังรายการรายชื่อ บล็อกผู้โทรเข้า หรือโทรซ้ำาไปยัง  
หมายเลขหรือรายชื่อที่โทรล่าสุด 

การตั้งค่าการโทรกลับสำาหรับสายที่พลาด
คุณสามารถตั้งค่าสายที่ไม่ได้รับให้เป็นงานโทรในภายหลังได้ คุณสามารถเรียกดู  
และทำาการโทรกลับไปยังสายที่ไม่ได้รับได้จากแอป Do It Later (ทำาภายหลัง)

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) แตะ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ

2. เลือกบันทึกการโทร จากนั้นแตะ  > Call later (โทรภายหลัง)

3. วิธีการเรียกดูสาย แตะ Asus > Do It Later (ทำาภายหลัง) จากหน้าจอโฮม

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดในการโทรกลับ ให้ดู Calling back now (การโทรกลับทันที)
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การบล็อกสาย
คุณสามารถเพิ่มหมายเลข หรือสายจากบันทึกการโทรของคุณไปยังรายการบล็อกของคุณได้

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) แตะ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ

2. เลือกหมายเลขที่คุณต้องการบล็อก แตะ   > Add to block list (เพิ่มไปยังรายการบล็อก)  
จากนั้นแตะ OK (ตกลง)

การบันทึกสายไปยังรายชื่อ
คุณสามารถเพิ่มสายจากบันทึกการโทรไปยังรายการรายชื่อของคุณได้

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) แตะ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ

2. แตะหมายเลขที่คุณต้องการเพิ่มในรายชื่อผู้ติดต่อ 

3. แตะ  ข้างหมายเลข

4. แตะ Create new contact (สร้างรายชื่อใหม่) เพื่อเพิ่มรายการใหม่ไปยังรายการรายชื่อของคุณ 

 แตะ Add to existing contact (เพิ่มไปยังรายชื่อที่มีอยู่) เลือกรายชื่อ จากนั้นแตะ  
OK (ตกลง) ถ้าคุณต้องการเขียนทับ หมายเลขของรายชื่อด้วยหมายเลขใหม่นี้

การโทรซ้ำาหมายเลขที่โทรล่าสุด
วิธีการโทรซ้ำาหมายเลขที่โทรล่าสุด:

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) แตะ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ

2. แตะ Call (โทร) เพื่อแสดงหมายเลขที่โทรล่าสุดของคุณ จากนั้นแตะ Call (โทร) อีกครั้ง  
เพื่อโทรซ้ำาหมายเลข

3. แตะ  เพื่อวางสาย
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ตัวเลือกการโทรอื่น ๆ

ระหว่างการใช้สายโทรศัพท์ แตะ  และแตะตัวเลือกการโทรใด ๆ  
ก็ได้ที่สามารถทำาได้ในขณะที่อยู่ระหว่างการโทร

ไมโครโฟน
เปิดหรือปิดไมโครโฟนสำาหรับสายที่ใช้งานอยู่ เมื่อไมโครโฟนถูกปิด  
หรืออยู่ในโหมดปิดเสียง คุณสามารถได้ยินเสียงผู้ โทรได้  
แต่ผู้โทรไม่สามารถได้ยินคุณได้

สปีกเกอร์โฟน
เปิดหรือปิดสปีกเกอร์โฟน

พักสาย
พักสายที่ใช้งานอยู่

การประชุมทางโทรศัพท์
เมื่อคุณสมัครใช้บริการการประชุมทางโทรศัพท์กับผู้ให้บริการมือถือของคุณแล้ว  
ไอคอนนี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่ม รายชื่อผู้ติดต่อเข้ามาในสายที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ:  
• จำานวนของผู้เข้าร่วมในการประชุมทางโทรศัพท์  

ขึ้นอยู่กับการสมัครการประชุมทางโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถ 
สอบถามเกี่ยวกับบริการนี้จากผู้ให้บริการมือถือของคุณ

• สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมทางโทรศัพท์ ดู Managing multiple 
calls (การจัดการหลายสาย)

SuperNote (ซุปเปอร์โน้ต)
เปิดแอป SuperNote (ซุปเปอร์โน้ต) เพื่อใช้สำาหรับจดบันทึกสั้น ๆ ระหว่างที่ใช้สาย

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู SuperNote

บันทึก
บันทึกสายที่ใช้งานอยู่

สำาคัญ! กฎหมายสำาหรับประเทศส่วนใหญ่บอกให้ต้องขออนุญาตจากคู่สนทนา  
หรือบุคคลที่อยู่ในสายก่อนที่จะบันทึก สาย

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน Recording calls (การบันทึกสาย)
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การจัดการหลายสาย
ASUS Phone ของคุณมีวิธีการที่สะดวกในการโทร หรือรับสองสาย นอกจากนี้  
คุณสามารถตั้งการประชุมทางโทรศัพท์ที่เหมาะ สำาหรับการประชุมทางธุรกิจ สายปาร์ตี้  
และสายกลุ่มแบบอื่น ๆ ได้ด้วย

การรับอีกสายหนึ่ง
ในขณะที่คุณกำาลังพูดคุยบนASUS Phone ของคุณ  
คุณอาจได้ยินเสียงบี๊ปซึ่งจะเป็นการระบุว่ามีสายเรียกเข้าอีกสายหนึ่งเข้ามา  
แตะ Answer (รับสาย) บนจอสัมผัส เพื่อรับสายเรียกเข้าในขณะที่กำาลังใช้งานอีกสายหนึ่งอยู่

การสลับระหว่างสายต่าง ๆ 

วิธีการสลับระหว่างสายต่าง ๆ แตะ  บนจอสัมผัส
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การตั้งค่าการประชุมทางโทรศัพท์
ด้วยASUS Phone ของคุณ พร้อมกับความสามารถของระบบ GSM  
คุณสามารถตั้งค่าการประชุมทางโทรศัพท์ที่ประกอบด้วยผู้คน 
จำานวนสูงสุดห้า (5) คน ระหว่างการโทร คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อมากขึ้น  
และรวมสายทั้งหมดเข้าเป็นการประชุมทางโทรศัพท์หนึ่งสายได้

1. โทรด้วยรายชื่อ หรือหมุนหมายเลข รอให้อีกฝ่ายหนึ่งรับสายของคุณ

2. เมื่อสายของคุณถูกรับแล้ว แตะ  จากนั้นแตะรายชื่อ  
หรือหมุนหมายเลขที่คุณต้องการรวมเข้ามาในการประชุมทางโทรศัพท์

3. แตะ  เพื่อรวมสายทั้งสองในการประชุมทางโทรศัพท์

4. แตะ  เพื่อเพิ่มอีกรายชื่อหนึ่ง จากนั้นแตะ   
เพื่อรวมสายเข้ามาในการประชุมทางโทรศัพท์ที่กำาลังดำาเนินการอยู่ ทำา 
ขั้นตอนนี้ซ้ำา ถ้าคุณต้องการเพิ่มรายชื่ออื่นเข้ามายังการประชุมทางโทรศัพท์ของคุณ
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การจัดการการประชุมทางโทรศัพท์
ระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ คุณสามารถแยกรายชื่อออกจากกลุ่มการประชุมเพื่อสนทนา
เป็นการส่วนตัว หรือตัดการเชื่อมต่อคน ใดคนหนึ่งจากการประชุมทางโทรศัพท์ได้

1. จากหน้าจอ Conference call (การประชุมทางโทรศัพท์) แตะ  
Manage conference call (จัดการการประชุมทางโทรศัพท์)  
เพื่อเปิดรายการของรายชื่อในการประชุมทางโทรศัพท์

2. วิธีการลบรายชื่อจากการประชุมทางโทรศัพท์ แตะ   

วิธีการตัดการเชื่อมต่อรายชื่อจากการประชุมทางโทรศัพท์ แตะ 

3. แตะ  เพื่อกลับไปยังหน้าจอการประชุมทางโทรศัพท์
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การบันทึกสาย
ASUS Phone ของคุณช่วยให้คุณสามารถบันทึกการสนทนา  
เพื่อใช้สำาหรับเป็นข้อมูลหรือให้เพื่ออ้างอิงในอนาคต

1. โทรด้วยรายชื่อ หรือหมุนหมายเลข 

2. แตะ  เพื่อบันทึกสาย 

สำาคัญ!   ก่อนที่จะบันทึกสาย ให้แน่ใจว่าคุณขออนุญาตจากคู่สนทนาอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว

3. วิธีการหยุดการบันทึก แตะ   ไอคอน  นี้จะปรากฏขึ้นบนแถบการแจ้งเตือนระบบ

4. ปัดจากมุมซ้ายบนของหน้าจอลง จากนั้นแตะ การแจ้งเตือน Call recording saved  
(การบันทึกสายที่จัดเก็บ) เพื่อดูการ สนทนาที่บันทึกไว้
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การจัดการรายชื่อ
จัดระเบียบรายชื่อของคุณ และติดต่อกับรายชื่อเหล่านั้นง่าย ๆ ด้วยการโทร การส่งข้อความ  
SMS อีเมล หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ จัดกลุ่มรายชื่อของคุณเป็นรายชื่อที่ชอบ  
เพื่อติดต่อกับรายชื่อเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว หรือจัดกลุ่มรายชื่อที่ต้องการเป็นวีไอพี เพื่อรับ 
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำาลังจะมาถึง สายที่ไม่ได้รับ หรือข้อความที่ยังไม่ได้อ่านใด ๆ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถซิงค์รายชื่อของคุณกับบัญชีอีเมลหรือบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์  
ลิงค์ข้อมูลของรายชื่อ เพื่อให้เข้าถึงได้ ง่ายจากสถานที่เดียว  
หรือกรองรายชื่อที่คุณต้องการติดต่อด้วยได้
เพื่อเปิดแอปรายชื่อผู้ติดต่อ, แตะ ASUS > Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ)

การตั้งค่ารายชื่อ
เลือกลักษณะที่คุณต้องการแสดงรายชื่อของคุณจากการตั้งค่ารายชื่อ  
ตัวเลือกการแสดงผลดังกล่าว ประกอบด้วยการแสดงเฉพาะ 
รายชื่อเหล่านั้นพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์ การเรียงรายการตามชื่อ/นามสกุล  
หรือการดูชื่อของผู้ติดต่อตามชื่อ/นามสกุลก่อน  
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกว่าจะให้แท็บใดเหล่านี้แสดงบนหน้าจอรายชื่อของคุณด้วย:  
Favorites (รายชื่อที่ชอบ), Groups (กลุ่ม), VIP (วีไอพี)

วิธีการตั้งค่ารายชื่อของคุณ แตะ   > Settings (การตั้งค่า) จากแอป Contacts (รายชื่อ) 

การตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ
ทำาให้ASUS Phone เป็นของคุณจริง ๆ และตั้งค่าข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ  
Set up my profile (ตั้งค่าโปรไฟล์ของฉัน) หรือ ME (ฉัน)

หมายเหตุ: ME ปรากฏขึ้นเมื่อคุณตั้งค่าบัญชี Google ของคุณบนASUS Phone ของคุณ

2. กรอกข้อมูลของคุณ เช่น หมายเลขมือถือ หรือหมายเลขที่บ้าน วิธีการเพิ่มข้อมูลอื่น ๆ แตะ  
Add another field (เพิ่มฟิลด์อื่น)

3. เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว แตะ Done (เสร็จ) วิธีการดูข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ  
ปัดจากมุมขวาบนของหน้าจอของคุณลง เพื่อ เปิดแผงการตั้งค่าด่วน  
หลังจากนั้นแตะปุ่มเจ้าของเครื่อง

แตะเพื่อแสดงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ
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การเพิ่มรายชื่อ
เพิ่มรายชื่อไปยังอุปกรณ์ บัญชีบริษัท บัญชี Google หรืออีเมลอื่น ๆ ของคุณ  
และกรอกข้อมูลผู้ติดต่อที่สำาคัญเพิ่มเติมเข้าไป เช่น  
หมายเลขติดต่อ อีเมลแอดเดรส เหตุการณ์สำาคัญสำาหรับ VIP และอื่น ๆ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ 

2. เลือก Device (อุปกรณ์)

หมายเหตุ:  
• นอกจากนี้ คุณยังบันทึกรายชื่อไปยัง SIM การ์ดหรือบัญชีอีเมลของคุณได้ด้วย
• ถ้าคุณไม่มีแอคเคาท์อีเมล แทป เพิ่มบัญชีใหม ่จากนั้นสร้างแอคเคาท์ขึ้นมา

3. กรอกข้อมูลที่จำาเป็น เช่น หมายเลขมือถือ หรือหมายเลขบ้าน อีเมลแอดเดรส  
หรือกลุ่มที่คุณต้องการใส่รายชื่อเข้าไป 

4. หลังจากที่กรอกข้อมูลแล้ว และคุณต้องการเพิ่มหมายเลขติดต่อหรืออีเมลแอดเดรสอื่นๆ แตะ  
New (ใหม่)

5. ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อมูลติดต่ออื่น ๆ แตะ Add another field (เพิ่มฟิลด์อื่น)

6. เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว แตะ Done (เสร็จ)

การเพิ่มหมายเลขต่อไปยังหมายเลขติดต่อ
คุณสามารถเพิ่มหมายเลขต่อของรายชื่อ เพื่อข้ามข้อความที่เป็นเสียงในขณะที่ทำาการโทรได้

1. ในหน้าจอข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หลักและเลขหมายต่อภายในของ 
ผู้ติดต่อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้: 

 • ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) หลังหมายเลขหลัก จากนั้นใส่เลขหมายต่อ 
ภายในของผู้ติดต่อ ซึ่งจะหยุดชั่วคราวระยะสั้นๆ ก่อนที่จะหมุนเลขหมายต่อภายใน 
อัตโนมัติ หากต้องการเพิ่มระยะเวลาการหยุดชั่วคราว แตะที่ Pause (หยุดชั่วคราว) 
 เพื่อแทรกเครื่องหมายจุลภาคอีกอัน 

 • ใส่เครื่องหมายอัฒภาค (;) หลังหมายเลขหลัก จากนั้นใส่เลขหมายต่อ 
ภายในของผู้ติดต่อ เมื่อกดหมายเลขของผู้ติดต่อ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยัน 
เลขหมายต่อภายใน คลิก Yes (ใช่) บนข้อความการยืนยัน 

2. เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว แตะที่ Done (เสร็จสิ้น)
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การปรับแต่งโปรไฟล์ของผู้ติดต่อของคุณ
แก้ไขข้อมูลของผู้ติดต่อ เพิ่มภาพถ่าย  
ตั้งค่าริงโทน หรือถ่ายภาพเป็นรูปหน้าสำาหรับโปรไฟล์ของผู้ติดต่อของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)  
จากนั้นเลือกผู้ติดต่อซึ่งมีข้อมูลหรือโปรไฟล์ที่คุณต้องการแก้ไขหรือปรับแต่ง

2. ทำาการเปลี่ยนแปลงจากหน้าโปรไฟล์ของผู้ติดต่อ

การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ
จัดกลุ่มรายชื่อของคุณเป็นรายชื่อ VIP เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวันครบรอบ วันเกิด  
และเหตุการณ์สำาคัญอื่น ๆ ที่กำาลังจะมาถึง นอกจากนี้  
คุณจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับข้อความหรืออีเมลที่ยังไม่ได้อ่านใด ๆ  
หรือสายที่ไม่ได้รับจากรายชื่อ VIP ของคุณอีกด้วย คุณ 
จะได้รับประกาศเหล่านี้ทั้งหมดเป็นการแจ้งและตัวเตือน มีอะไรถัดไป

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน What's Next (อะไรถัดไป)

ตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ
วิธีการตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ:

1. เปิดแอป Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) แล้วแตะรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการตั้งค่าเป็น VIP

2. แตะท่ี  เพื่อแสดงหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ

3. ในหน้าจอของผู้ติดต่อที่เลือกของคุณ เลือก VIP (วีไอพี) ภายใต้ฟิลด์ Group (กลุ่ม)

4. เมื่อทำาเสร็จ แตะ Done (เสร็จ) ผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มไปยังรายการ VIP ของคุณ

แตะเพื่อเพิ่มภาพถ่ายของผู้ติดต่อจากแกลเลอรี่ หรือโดยการถ่ายภาพ 

แตะเพื่อแก้ไขข้อมูลของผู้ติดต่อของคุณ

•  แตะเพ่ือเพิ่มรูปหน้าของโปรไฟล์ของผู้ติดต่อของคุณจากแกลเลอร่ี 
หรือโดยการถ่ายภาพ

•  คุณสามารถแสดงหน้าปกของโปรไฟล์ Facebook  
เป็นหน้าปกธีมสำาหรับผู้ติดต่อ Facebook ได้
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ตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอ VIP 
วิธีการตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอ VIP:

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)

2. แตะ  > VIP (วีไอพี)

3. ในหน้าจอ VIP, แตะ 

4. เลือกรายชื่อที่คุณต้องการจัดกลุ่มเป็นรายชื่อ VIP, จากนั้นแตะ Add (เพิ่ม)  
รายชื่อเหล่านั้นก็จะถูกเพิ่มไปยังรายการ VIP ของคุณ

การเพิ่มเหตุการณ์ไปยังรายชื่อ VIP 
คุณสามารถเพิ่มเหตุการณ์ไปยังรายชื่อ VIP เช่น วันครบรอบ วันเกิด และเหตุการณ์สำาคัญอื่น ๆ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) แตะผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มรายละเอียดเหตุการณ์ไปยัง  
จากนั้นแตะ 

2. ในหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ แตะ Add another field (เพิ่มฟิลด์อื่น) > Events (เหตุการณ์)

3. เลือกวันที่สำาหรับเหตุการณ์ จากนั้นแตะ Set (ตั้งค่า)

4. ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือก VIP (วีไอพี) ภายใต้ฟิลด์ Group (กลุ่ม)  
เมื่อทำาเสร็จ แตะ Done (เสร็จ)

5. เหตุการณ์พิเศษของผู้ติดต่อจะปรากฏขึ้นในปฏิทินเหตุการณ์ของคุณ  
ถ้าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์ ให้ตั้งค่าเวลา ตัวเตือนในแอป Calendar (ปฏิทิน)

หมายเหตุ:
• ตั้งค่าเวลาตัวเตือนสำาหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน Calendar (ปฏิทิน)  

เพื่อรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์หรือตัวเตือน What’s Next (มีอะไรถัดไป)

• นอกเหนือจากการได้รับการเตือนเหตุการณ์ที่กำาลังจะมาถึง  
คุณยังจะได้การแจ้งเตือนอีเมลใหม่/ข้อความ SMS และสายที่ไม่ได้รับ จาก What's Next 
(มีอะไรถัดไป) ด้วย สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู What’s Next (มีอะไรถัดไป)
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การทำาเครื่องหมายรายชื่อที่ชอบของคุณ
ตั้งค่ารายชื่อที่คุณโทรหาบ่อย ๆ เป็นรายชื่อที่ชอบของคุณ เพื่อให้สามารถโทรหาพวกเขาเหล่านั้น
ได้อย่างรวดเร็วจากแอป Phone (โทรศัพท์)

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะที่ Asus > Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) 

2. เลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพื่อทำาเครื่องหมายเป็นรายการโปรด

3. แตะ   รายชื่อผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการ Favorites (รายการโปรด) ในแอป  
Phone (โทรศัพท์)

หมายเหตุ: 

• วิธีการดูรายการ Favorites (รายชื่อที่ชอบ) ของคุณ แตะ   จากหน้าจอโฮม จากนั้นแตะ 
• สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน  

Calling favorite contacts (การโทรหารายชื่อที่ชอบของคุณ)
• นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่ารายชื่อที่ชอบเป็น VIP ได้ด้วย สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  

โปรดดูส่วน Setting up your VIPs (การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ)

การนำาเข้ารายชื่อ
นำาเข้ารายชื่อของคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งเก็บรายชื่อไปยังASUS Phone,  
บัญชีอีเมล หรือไมโคร SIM การ์ด 

1. แตะ Asus (Asus) > Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ  >  
Manage contacts (จัดการรายชื่อ)

2. แทป Import/export (นำาเข้า/ส่งออก) จากนั้นเลือกจากตัวเลือกการนำาเข้าต่อไปนี้:

a. นำาเข้าจาก SIM การ์ด

b. นำาเข้าจากที่เก็บข้อมูล

3. แทปบัญชีที่คุณต้องการนำาเข้ารายชื่อของคุณ:

a. แอคเคาท์อีเมล

b. อุปกรณ์

c. SIM

4. ทำาเครื่องหมาย เพื่อเลือกรายชื่อที่คุณต้องการนำาเข้า เมื่อทำาเสร็จ แทป Import (นำาเข้า)
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การส่งออกรายชื่อ
ส่งออกรายชื่อของคุณไปยังแอคเคาท์เก็บข้อมูลใด ๆ ก็ได้ใน ASUS Phone ของคุณ

1. แตะ Asus > Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ  > Manage contacts (จัดการรายชื่อ)

2. แทป Import/export (นำาเข้า/ส่งออก) จากนั้นเลือกจากตัวเลือกการส่งออกต่อไปนี้:

a. ส่งออกไปยัง SIM การ์ด

b. ส่งออกไปยังที่เก็บข้อมูล

3.  แทปเพื่อเลือกรายชื่อจากแอคเคาท์ต่อไปนี้:

a. รายชื่อทั้งหมด

b. แอคเคาท์อีเมล

c. อุปกรณ์

d. SIM การ์ด

4. ทำาเครื่องหมายรายชื่อที่คุณต้องการส่งออก

5. เมื่อทำาเสร็จ แทป Export (ส่งออก)

การจัดการรายชื่อที่บล็อกของคุณ

การบล็อกรายชื่อหรือหมายเลข
สร้างรายการของรายชื่อหรือหมายเลขที่บล็อก  
เพื่อหลีกเลี่ยงการรับสายหรือข้อความที่ไม่ต้องการ สายและข้อความที่ถูกบล็อกของ  
คุณจะถูกบันทึกไปยังที่เก็บถาวรของรายการที่ถูกบล็อก

1. แตะ Asus > Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ   > Manage contacts (จัดการรายชื่อ) >  
Blocked list (รายการที่ถูกบล็อก)

2. แตะ  จากนั้นดำาเนินการต่อไปนี้:

 • ในการบล็อกรายชื่อ แตะ Choose from contacts (เลือกจากรายชื่อ)  
จากนั้นเลือกผู้ติดต่อที่ คุณต้องการบล็อกจากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ 

 • ในการบล็อกหมายเลขจากบันทึกการโทรล่าสุด แตะ Choose from recent call logs  
(เลือก จากบันทึกการโทรล่าสุด)  
จากนั้นเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อกจากรายชื่อผู้ติดต่อของ คุณ 

 • ในการบล็อกหมายเลข แตะ Enter a number (ป้อนหมายเลข)  
จากนั้นป้อนหมายเลขที่คุณ ต้องการบล็อก 

 • ในการบล็อกหมายเลข SIP แตะ Enter a SIP number (ป้อนหมายเลข SIP)  
จากนั้นป้อน หมายเลขที่คุณต้องการบล็อก 

3. เมื่อทำาเสร็จ แตะ OK (ตกลง)
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การปลดบล็อกรายชื่อหรือหมายเลข
คุณสามารถเลิกบล็อกรายชื่อหรือหมายเลขจากรายการของคุณ  
เพื่อให้สามารถได้รับสายและข้อความจากรายชื่อหรือหมายเลขอีก ครั้งได้

1. แตะ Asus > Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ  > Manage contacts (จัดการรายชื่อ) >  
Blocked list (รายการที่ถูกบล็อก)

2. แตะค้างไว้ท่ีรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการยกเลิกการปิดกั้น จากนั้นแตะที่ ลบออก
จากรายการที่ปิดกั้น.

การใช้เครือข่ายสังคมกับรายชื่อของคุณ
การรวมบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของรายชื่อของคุณ ทำาให้การดูโปรไฟล์ ข่าวสาร  
และฟีดสังคมอื่น ๆ ง่ายขึ้น เกาะติดข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ติดต่อของคุณแบบเรียลไทม์

สำาคัญ!  ก่อนที่คุณจะสามารถรวมบัญชีเครือข่ายสังคมของรายชื่อของคุณได้  
คุณจำาเป็นต้องล็อกอินเข้าไปยังบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ และซิงค์การตั้งค่าต่าง ๆ ก่อน

การซิงค์บัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ
ซิงค์บัญชีเครือข่ายสังคมของคุณเพื่อเพิ่มบัญชีเครือข่ายสังคมของผู้ติดต่อของคุณไปยังASUS 
Phone ของคุณ

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำาเนินการต่อไปนี้:

 • เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 • แตะ  > Settings (การตั้งค่า)

2. จากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) แตะบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ ภายใต้ส่วน  
Accounts (บัญชี)

3. ทำาเครื่องหมาย Contacts (รายชื่อ) เพื่อซิงค์บัญชีเครือข่ายสังคมของผู้ติดต่อของคุณ

4. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) เพื่อดูรายการรายชื่อของคุณ

5. วิธีการดูเฉพาะรายชื่อที่มีบัญชีเครือข่ายสังคม แตะ  
Contacts to display (รายชื่อที่แสดง) จากนั้นลบเครื่องหมายออกจาก 
แหล่งผู้ติดต่ออื่น ๆ คงเหลือไว้เพียงชื่อเครือข่ายสังคมที่กาเครื่องหมายไว้

6. เมื่อทำาเสร็จ แตะ   หรือที่ใดก็ได้บนหน้าจอ
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การเชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ 
เมื่อคุณเพิ่มเครือข่ายทางสังคมหรือบัญชีอีเมล ข้อมูลจากบัญชีเหล่านี้จะซิงค์กับแอป 
Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) อัตโนมัติ ในบางกรณี ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อบางอย่างจะปรากฎ 
ขึ้นในหลายตำาแหน่งหรือภายใต้ความผันแปรของชื่อที่แตกต่างกัน หรือชื่อเล่นในแอป  
Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) คุณสามารถเชื่อมโยงหรือรวมข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดเป็นหน่วย 
เดียวกัน และใส่ข้อมูลเหล่านี้ไว้ในตำาแหน่งหรือโพรไฟล์เดียว 

1. จากแอป Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) แตะที่รายชื่อผู้ติดต่อของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่คุณ 
ต้องการเชื่อมโยง

2. จากหน้าโปรไฟล์ของรายชื่อ แตะ    > Link (ลิงค์)

3. จากหน้าจอ Link contact (ลิงค์รายชื่อ) แตะ   . 

4. เลือกโปรไฟล์รายชื่อที่คุณคิดว่าควรถูกลิงค์ไปยังโปรไฟล์หนึ่ง จากนั้นแตะ Link (ลิงค์) 

5. เมื่อทำาเสร็จ แตะ Done (เสร็จสิ้น) ขณะนี้ คุณสามารถดูและดึงข้อมูลของรายชื่อทั้งหมดของคุณ 
ภายใต้โปรไฟล์เดียวกันได้

สำารอง/กู้คืนบันทึกการโทร
เก็บบันทึกการโทรของคุณในASUS Phone ของคุณเพื่อติดตามสายต่าง ๆ ที่คุณได้รับ  
โทรออก หรือไม่ได้รับสาย นอกจากนี้ คุณยัง 
สามารถส่งบันทึกการโทรที่บันทึกไว้ไปยังบัญชีที่เก็บข้อมูลออนไลน์ หรือส่งอีเมลออกไป  
ผ่านแอปอีเมลที่ติดตั้งไว้ในASUS Phone ของคุณได้ด้วย

การสร้างข้อมูลสำารองบันทึกการโทร

1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ Phone (โทรศัพท์) จากนั้นแตะ  เพื่อซ่อนปุ่มกด

2. แตะ  จากนั้นแตะ Backup call log (สำารองบันทึกการโทร)

3. แตะ Backup call log to device (สำารองบันทึกการโทรไปยังอุปกรณ์)  
เพื่อบันทึกข้อมูลสำารองของบันทึกการโทรใน ASUS Phone ของคุณ  
วิธีการอีเมลข้อมูลสำารองบันทึกการโทร แตะ Backup call log to device and send out  
(สำารองบันทึกการโทรไปยังอุปกรณ์และส่งออกไป)

4. ป้อนชื่อไฟล์สำารอง จากนั้นแตะ OK (ตกลง) หลังจากที่การสำารองสำาเร็จ แตะ OK (ตกลง)

การกู้คืนข้อมูลสำารองบันทึกการโทร

1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ Phone (โทรศัพท์) จากนั้นแตะ  เพื่อซ่อนปุ่มกด

2. แตะ  จากนั้นแตะ Restore call log (กู้คืนบันทึกการโทร)

3. เลือกข้อมูลสำารองของบันทึกการโทรที่คุณต้องการกู้คืน จากนั้นแตะ OK (ตกลง)

4. หลังจากที่การกู้คืนบันทึกการโทรสำาเร็จ แตะ OK (ตกลง) แตะ  เพื่อดูบันทึกการโทรที่กู้คืนมา
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การตั้งค่าการโทร
กำาหนดค่าการต้ังค่าสำาหรับสายเรียกเข้าหรือสายโทรออก การห้ามโทร การโทรกลับบ้าน และอื่น ๆ อีกมาก
1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำาเนินการต่อไปนี้:

 • เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 • แตะ  > Settings (การตั้งค่า)

2. แตะ Call settings (การตั้งค่าการโทร) จากนั้นเลือกการตั้งค่าเหล่านี้ซ่ึงคุณต้องการกำาหนดค่า

การตั้งค่าบล็อกสาย
การตั้งค่าการบล็อกสาย กำาหนดการตั้งค่าสำาหรับฟังก์ชันการบล็อก
Block List (รายการที่ 
บล็อก)

แสดงรายชื่อผู้ติดต่อหรือหมายเลขที่ถูกบล็อก

การตั้งค่าสายเรียกเข้า
ริงโทนโทรศัพท์ ตั้งค่าเสียงเรียกเข้า 
สั่นเมื่อเรียกเข้า ทำาเครื่องหมายเมื่อคุณต้องการให้ASUS Phone  

ของคุณสั่นเมื่อมีสายเรียกเข้า
การโอนสาย ใช้คุณสมบัตินี้  

ถ้าคุณต้องการส่งสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขอื่นในสถานการณ์ 
ใด ๆ เหล่านี้: Always forward (โอนสายตลอด), When 
 busy (เมื่อไม่ว่าง), When unanswered (เมื่อไม่รับสาย)และ 
 When unreachable (เมื่อติดต่อไม่ได้) 

ข้อความปฏิเสธสาย เลือกหรือสร้างข้อความที่คุณต้องการส่งออกไป  
เมื่อคุณไม่สามารถรับสายเรียกเข้าได้

การตั้งค่าเฮดเซ็ตสำาหรับ
สายเรียกเข้า

เมื่อคุณเชื่อมต่อเฮดเซ็ตบลูทูธหรือเฮดเซ็ตแบบมีสายเข้ากับเครื่อง  
Zen ของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะรับสายโดยอัตโนมัติ  
หรือตั้งเวลารอสำาหรับสายเรียกเข้าได้

การตั้งค่าสายโทรออก
เสียงสัมผัสแผงปุ่มกด ทำาเครื่องหมายหรือลบเครื่องหมาย เพื่อเปิดทำางานหรือปิดทำางาน

เสียงของแผงปุ่มกด ในแอป Phone (โทรศัพท์)
การตั้งค่าการแจ้งเตือน
การเชื่อมต่อ

เปิดหรือปิดการสั่นสำาหรับการแจ้งเตือนการเชื่อมต่อ

หมายเลขโทรออกคงที่ 
(FDN)

ตั้งค่าการตั้งค่าเหล่านี้เมื่อคุณต้องการจำากัดสายโทรออกให้โทร
ไปยังหมายเลขที่อยู่ ในรายการ FDN ของคุณ หรือโทรไปยัง
หมายเลขที่มีรหัสนำาหน้าที่แน่นอนเท่านั้น  
สอบถามเกี่ยวกับการเปิดให้บริการ FDN สำาหรับ SIM การ์ดของ
คุณจากผู้ให้บริการมือ ถือของคุณ

การโทรกลับบ้าน เปิดทำางาน และกำาหนดค่าการต้ังค่าการโทรกลับบ้านของคุณ  
สำาหรับรายละเอียดเพิ่ม เติม ดู Home dialing (การโทรกลับบ้าน)

การตั้งค่าอื่น ๆ
Auto call recording 
(การ บันทึกการโทรอัตโนมัติ)

กำาหนดการตั้งค่าสำาหรับฟังก์ชันการบันทึกการโทรอัตโนมัติ

ระยะเวลาโทร แสดงระยะเวลาของการโทรระหว่างสองฝ่าย ระยะเวลาโทรถูกวัด
แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือ

วอยซ์เมล ตั้งค่าการตั้งค่าวอยซ์เมล ถ้าคุณสมัครรับบริการวอยซ์เมลไว้กับผู้
ให้บริการมือถือของ คุณ
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การตั้งค่าเพิ่มเติม
No background during the  
call (ไม่มีภาพพื้นหลัง 
ระหว่างการโทร)

เมื่อเปิดใช้งาน ภาพพื้นหลังจะเป็นสีดำาในระหว่างการโทร

การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ 
โทรศัพท์

กำาหนดบัญชีผู้ใช้ SIP และการตั้งค่าโทรศัพท์อื่นๆ

ส่งข้อความ และทำางานอื่น ๆ
ข้อความ
Messaging (ข้อความ) อนุญาตให้คุณส่ง ตอบกลับทันที  
หรือตอบกลับในภายหลังไปยังข้อความสำาคัญจากรายชื่อ ของคุณใน SIM  
การ์ดใดก็ได้ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งอีเมลเธรดข้อความของคุณ  
หรือการสนทนาไปให้ผู้อื่น เพื่อให้บุคคลนั้นอยู่ในวงสนทนาได้ด้วย

การเรียกใช้แอป Messaging (ข้อความ)
จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำาเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอป Messaging (ข้อความ):

• แตะ 

• แตะ   > Messaging (ข้อความ)

การส่งข้อความ

1. เรียกใช้แอป Messaging (ข้อความ) จากนั้นแตะ 

2. ในฟิลด์ ถึง, ป้อนหมายเลข หรือแทป  เพื่อเลือกรายชื่อจากรายการของคุณ

3. เริ่มเขียนข้อความของคุณในฟิลด์ พิมพ์ข้อความ

4. เมื่อทำาเสร็จ แตะเพื่อส่งข้อความของคุณ

การตอบกลับข้อความ
1. แตะการแจ้งเตือนข้อความเข้าของคุณจากหน้าจอโฮม หรือหน้าจอล็อค

2. เริ่มเขียนข้อความของคุณในฟิลด์ พิมพ์ข้อความ

3. เมื่อทำาเสร็จ แตะเพื่อส่งข้อความของคุณ

การบล็อกข้อความ
บล็อกข้อความสแปม เช่น ข้อความโฆษณาขายของ หรือข้อความจากผู้ส่งที่ไม่ต้องการ

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะที่  

2. จากรายการเธรดข้อความ เลือกผู้ส่งที่คุณไม่ต้องการท่ีจะรับข้อความใดๆ จากคนนั้น

3. แตะ    > Add to block list (เพิ่มไปยังรายการที่บล็อก)
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การส่งต่อเธรดข้อความ
คุณสามารถส่งต่อเธรดข้อความหรือการสนทนาไปให้ผู้อื่น  
และตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณสามารถตอบกลับ ข้อความสำาคัญในเวลาที่สะดวกได้

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะ 

2. แตะเธรดข้อความ จากนั้นแตะ   >  
Forward SMS conversation (ส่งต่อการสนทนา SMS)

3. แทป Select All (เลือกทั้งหมด) หรือเลือกข้อความใด ๆ จากเธรด จากนั้นแทป  
Forward (ส่งต่อ)

4. ในฟิลด์ ถึง แทป  เพื่อเลือกอีเมลแอดเดรส หรือหมายเลขมือถือของผู้ติดต่อ 

5. เมื่อทำาเสร็จ แตะเพื่อส่งข้อความของคุณ การสนทนาจะถูกส่งต่อเป็นข้อความ MMS (บริการ 
ข้อความมัลติมีเดีย)

หมายเหตุ: 
• ให้แน่ใจว่าคุณสมัครเพื่อเปิดใช้บริการ MMS กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ

• ให้แน่ใจว่าการเข้าถึงข้อมูลนั้นเปิดทำางานบนอุปกรณ์ของคุณ จากหน้าจอโฮมของคุณ แทป  >  
Settings (การตั้งค่า) > More (เพิ่มเติม) > Cellular networks (เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ)  
จากนั้นเลื่อน Data enabled (ข้อมูลที่เปิดใช้ งาน) เป็น ON (เปิด)

• เสียค่าบริการข้อมูลมือถือ และการส่งข้อความเมื่อส่งต่อการสนทนาไปให้ผู้อื่นตามโปรโมชั่นที่เลือกใช้

การส่งข้อความภายหลัง
คุณสามารถตั้งค่าข้อความสำาคัญเป็นงานสำาหรับตอบกลับในภายหลัง  
และตอบกลับข้อความนั้นในภายหลังได้จากแอป Do It Later (ทำาภายหลัง)

1. ในหน้าจอข้อความ แทป  

2. แทป Reply later (ตอบกลับภายหลัง) ข้อความจะถูกเพิ่มไปยังงาน  
Do It Later (ทำาภายหลัง) ของคุณ

3. วิธีการเรียกดูและตอบกลับไปยังอีเมล แตะ Asus > Do It Later (ทำาภายหลัง) จากหน้าจอโฮม

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดในการตอบกลับไปยังข้อความตอบกลับภายหลัง ให้ดู  
Replying now (การตอบกลับทันที).

ตัวเลือกการส่งข้อความอื่น ๆ
เมื่อคุณอยู่ในเธรดข้อความที่แอกทีฟ หรือในขณะที่กำาลังเขียนข้อความ คุณสามารถแตะ   
และใช้ตัวเลือกอื่น ๆ เหล่านี้ด้านล่างได้

Add subject (เพิ่มเรื่อง) แตะเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องของข้อความของคุณ
Insert smiley (ใส่สไมลีย)์ ใส่สไมลีย์ หรืออีโมติคอนลงในข้อความของคุณ
Insert text templates  
(ใส่แม่แบบข้อความ)

ใส่ข้อความตอบกลับที่กำาหนดไว้ล่วงหน้าลงในเนื้อเรื่อง 
ของข้อความของคุณ

Delete messages  
(ลบข้อความ) แตะตัวเลือกนี้ และเลือกข้อความที่คุณต้องการลบจากเธรด

Settings (การตั้งค่า) แตะตัวเลือกนี้ เพื่อกำาหนดค่าการตั้งค่าข้อความ
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Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)
Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) เป็นแอปข้อความเปิด  
และการแชร์บนมือถือซึ่งช่วยให้คุณสามารถแชตกับเพื่อน ๆ ได้ นอกจากนี้ แอป 
ยังช่วยให้คุณสามารถจัดการข้อมูลโดยการเก็บอย่างปลอดภัยบนบัญชีคลาวด์ส่วนตัวของคุณได้ด้วย

หมายเหตุ:
• แอพพ์ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) อาจมีเฉพาะในบางประเทศเท่านั้น
• วิธีการใช้ครั้งแรก คุณต้องไปที่ Play สโตร์ เพื่ออัปเดต Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)  

คุณต้องมีบัญชี Google เพื่ออัปเดต Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

การลงทะเบียนใน Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)
ลงทะเบียนกับ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) ด้วยการใช้บัญชีแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้:

 •  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 •  บัญชีอีเมล
 •  บัญชี Gmail
 •  บัญชี Facebook

การลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ
ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อลงชื่อเข้าใช้ยัง Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)
ในการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ:

1. แทป  จากนั้นแทปแอพพ์ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

2. บนหน้าจอแนะนำาของ Omlet, แทป Skip (ข้าม) ถ้าคุณต้องการข้ามการแนะนำา  
หรือปัดหน้าจอไปทางซ้าย เพื่ออ่าน คุณสมบัติเด่นของแอพพ์ Omlet Chat 

3. บนหน้า Sign Up (ลงทะเบียน) เลือกประเทศของคุณ  
และป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ จากนั้นแทป Next (ถัดไป) แอพพ์  
Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จะส่งข้อความตัวอักษรซึ่งบรรจุ PIN เพื่อใช้ในการลงทะเบียน

4. ป้อน PIN เข้าไป จากนั้นแทป Next (ถัดไป)

5. ป้อนชื่อของคุณ จากนั้นแทป Get Started (เริ่มต้นใช้งาน)

6. ถ้าคุณต้องการให้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)  
อัพเดตเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ  
แทป Okay (ตกลง)! Let’s do it (ทำาเลย)! ถ้าคุณต้องการเพิ่มเพื่อน ๆ  
ของคุณด้วยตัวเอง แทป No thanks (ไม่ ขอบคุณ)

หมายเหตุ: รายชื่อ Omlet ของคุณจะรวมเข้ากับรายการรายชื่อของคุณในแอป Contacts (รายชื่อ) 
โดยอัตโนมัติ ดูส่วน การดูรายชื่อ Omlet ของคุณจากแอป Contacts (รายชื่อ) สำาหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม
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การใช้บัญชี Google™ 
วิธีการลงทะเบียนโดยใช้บัญชี Google™ ของคุณ:

1. แทป  จากนั้นแทปแอพพ์ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

2. บนหน้าจอ Sign Up (ลงทะเบียน) แตะ Connect a different account here  
(เชื่อมต่อบัญชีอื่นที่นี่) จากนั้นแตะ Google (กูเกิล)

3. แตะ OK (ตกลง) เพื่อใช้บัญชี Google ที่คุณลงทะเบียนกับอุปกรณ์ของคุณ

4. ป้อนชื่อของคุณ จากนั้นแทป Get Started (เริ่มต้นใช้งาน)

5. ถ้าคุณต้องการให้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)  
อัพเดตเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ  
แทป Okay (ตกลง)! Let’s do it (ทำาเลย)! ถ้าคุณต้องการเพิ่มเพื่อน ๆ  
ของคุณด้วยตัวเอง แทป No thanks (ไม่ ขอบคุณ)

หมายเหตุ: รายชื่อ Omlet ของคุณจะรวมเข้ากับรายการรายชื่อของคุณในแอป Contacts (รายชื่อ)  
โดยอัตโนมัติ ดูส่วน Viewing your Omlet contacts from Contacts app (การดูรายชื่อ Omlet 
ของคุณจากแอป รายชื่อ) สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม

6. แตะ  เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) 

การใช้บัญชีอีเมล
วิธีการลงทะเบียนโดยใช้บัญชีอีเมลของคุณ:

1. แทป  จากนั้นแทปแอพพ์ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

2. บนหน้าจอ Sign Up (ลงทะเบียน) แตะ Connect a different account here  
(เชื่อมต่อบัญชีอื่นที่นี่) จากนั้นแตะ E-mail

3.  ป้อนบัญชีอีเมลของคุณ จากนั้นแตะ Next (ถัดไป) แอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)  
จะส่งอีเมลยืนยันไปยังบัญชีอีเมลของ คุณ

4. จากบัญชีอีเมล เปิดอีเมลยืนยันจาก Omlet จากนั้นแตะลิงค์ เพื่อเปิดใช้งานบัญชีของคุณ

5. ป้อนชื่อของคุณ จากนั้นแทป Get Started (เริ่มต้นใช้งาน)

6. ถ้าคุณต้องการให้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)  
อัพเดตเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ  
แทป Okay (ตกลง)! Let’s do it (ทำาเลย)! ถ้าคุณต้องการเพิ่มเพื่อน ๆ  
ของคุณด้วยตัวเอง แทป No thanks (ไม่ ขอบคุณ)

หมายเหตุ: รายชื่อ Omlet ของคุณจะรวมเข้ากับรายการรายชื่อของคุณในแอป Contacts (รายชื่อ)  
โดยอัตโนมัติ ดูส่วน Viewing your Omlet contacts from Contacts app (การดูรายชื่อ Omlet 
ของคุณจากแอป รายชื่อ) สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม

7. แตะ  เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) 
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การใช้บัญชี Facebook® 
วิธีการลงทะเบียนโดยใช้บัญชี Facebook ของคุณ:

1. แทป  จากนั้นแทปแอพพ์ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

2. บนหน้าจอ Sign Up (ลงทะเบียน) แตะ Connect a different account here  
(เชื่อมต่อบัญชีอื่นที่นี่) จากนั้นแตะ Facebook Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)  
จะนำาคุณไปยังหน้าจอ Facebook เพื่อล็อกอินไปยังบัญชี Facebook ของคุณ

3. ลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชี Facebook ของคุณ จากนั้นแตะ OK (ตกลง)

4. ป้อนชื่อของคุณ จากนั้นแทป Get Started (เริ่มต้นใช้งาน)

5. ถ้าคุณต้องการให้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)  
อัพเดตเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ  
แทป Okay (ตกลง)! Let’s do it (ทำาเลย)! ถ้าคุณต้องการเพิ่มเพื่อน ๆ  
ของคุณด้วยตัวเอง แทป No thanks (ไม่ ขอบคุณ)

หมายเหตุ: รายชื่อ Omlet ของคุณจะรวมเข้ากับรายการรายชื่อของคุณในแอป Contacts (รายชื่อ)  
โดยอัตโนมัติ ดูส่วน Viewing your Omlet contacts from Contacts app (การดูรายชื่อ Omlet  
ของคุณจากแอป รายชื่อ) สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม

6. แตะ  เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) 

การส่งคำาเชิญออมเล็ต
เชิญเพื่อน ๆ ของคุณให้ใช้ Omlet Chat โดยการส่งคำาเชิญ Omlet ไปยังอีเมลหรือบัญชี  
Facebook ของพวกเขา

การส่งคำาเชิญ Omlet ผ่าน Facebook
วิธีการส่งคำาเชิญ Omlet ผ่าน Facebook:

1. จากหน้าจอ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) แตะ  เพื่อแสดงเมนู  
Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

2. แตะ Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ Add/Invite friends (เพิ่ม/เชิญเพื่อน ๆ)

3. จากหน้าจอ Add contacts (เพิ่มรายชื่อ) แตะ  
Invite Facebook friends (เชิญเพื่อน Facebook)

4. ลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชี Facebook ของคุณ จากนั้นแตะ OK (ตกลง) เพื่อให้  
Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) เข้าถึงบัญชีของคุณ

5. แตะ + เพื่อเลือกรายชื่อ จากนั้นแตะ Send (ส่ง)

การส่งคำาเชิญ Omlet ผ่านอีเมล

1. จากหน้าจอ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) แตะ  เพื่อแสดงเมนู  
Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

2. แตะ Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ Add/Invite friends (เพิ่ม/เชิญเพื่อน ๆ)

3. จากหน้าจอ Add contacts (เพิ่มรายชื่อ) แตะ  
Invite address book friends (เชิญเพื่อนในสมุดที่อยู่)

4. ทำาเครื่องหมายเพื่อเลือกรายชื่อที่ต้องการ จากนั้นแตะ 
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การใช้ Omlet chat (ออมเล็ตแชต)
วิธีการเริ่มการสนทนา:

1. จากหน้าจอ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) แตะ  เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)  
จากนั้นแตะ Contacts (รายชื่อ)

2. แตะรายชื่อที่คุณต้องการแชต จากนั้นแตะ 

การส่งข้อความแชต
ในการส่งข้อความแชต ป้อนข้อความของคุณในฟิลด์ What’s up (เป็นไงบ้าง)  
จากนั้นแทป 

การส่งข้อความเสียง

ในการส่งข้อความเสียง แทปค้าง  ในขณะที่พูดข้อความของคุณ จากนั้นปล่อย  เพื่อส่ง

การส่งเวอร์ชวลสติ๊กเกอร์
ในการส่งเวอร์ชวลสติ๊กเกอร์ แทป  จากนั้นเลือกจากเวอร์ชวลสติ๊กเกอร์ที่มี

หมายเหตุ:  คุณสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชวลสติ๊กเกอร์มากขึ้นได้จาก  
Sticker Store (ร้านค้าสติ๊กเกอร์) ในการดาวน์โหลดเวอร์ชวลสติ๊กเกอร์ แทป  >  

 จากนั้นแทป 
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การใช้ดรอเออร์แอป
Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) มีดรอเออร์แอปที่เพิ่มความสามารถเหล่านี้มา  
ช่วยให้คุณสามารถแชร์ข้อความมัลติมีเดียอย่าง สนุกสนานมากขึ้น  
และได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

วิธีการใช้ดรอเออร์แอปเหล่านี้ แตะ  จากเธรดแชต  
จากนั้นเลือกแอปจากรายการดรอเออร์แอป เพื่อส่งข้อความมัลติมีเดียที่ เฉพาะเจาะจง

ดรอเออร์แอปส์เพิ่มเติม
นอกเหนือจากแอปมาตรฐานในรายการดรอเออร์แอปแล้ว ยังมีแอปอื่น ๆ ที่อยู่ในแอป Omlet Chat  
(ออมเล็ตแชต) ของคุณซึ่งคุณ 
สามารถใช้ได้ เพียงแตะ  จากเธรดแชต จากนั้นแตะ  เพื่อดูดรอเออร์แอปเพิ่มเติม

การใช้ดรอเออร์แอปอื่น
วิธีการใช้ดรอเออร์แอปอื่น แตะ  จากนั้นแตะแอป เพื่อเรียกใช้แอปนั้น

การเพิ่มดรอเออร์แอปมากขึ้นไปยังรายการดรอเออร์แอป
แตะ  เพื่อดูแอปเพิ่มเติม จากนั้นแตะแอปค้างไว้ และแตะ Pin it! (ปักหมุด!)

หมายเหตุ:  ดรอเออร์แอปอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับตำาแหน่ง

แตะเพื่อสร้างสติ๊กเกอร์ Bbbler  
และส่งไปยังเธรดของคุณ

แทปเพื่อสร้างและส่งภาพวาด หรือลายเส้น

แทปเพื่อค้นหา และส่งวิดีโอคลิปจาก  
YouTube™

แตะเพื่อใช้หรือเพิ่มดรอเออร์
แอปมากขึ้นไปยังรายการดรอ

เออร์แอป

แทปเพื่อส่งที่อยู่ปัจจุบันของคุณ 
พร้อมแผนที่ขนาดเล็ก

แทปเพื่อส่งภาพจาก ASUS Phone 
ของคุณ

แทปเพื่อเรียกใช้แอพพ์ Camera 
 (กล้อง) และส่งภาพที่ถ่าย

แทปเพื่อแก้ไข และส่ง  
ภาพถ่าย 

แทปเพื่อสร้างสติ๊กเกอร ์
จากภาพที่บันทึกไว้

แทปเพื่อค้นหาไฟล์ GIF 
 ในอินเทอร์เน็ต และ 

ส่งไฟล์ GIF ไปยังเธรด 
ข้อความของคุณ

แทปเพื่อสร้างและส่งภาพวาด  
หรือลายเส้น

ปัดหน้าจอที่แสดงขึ้นด้านบน เพื่อดูไอคอนนี้
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การใช้ Social Hotspot (โซเชียลฮอตสปอต)
Social Hotspot (โซเชียลฮอตสปอต) เป็นวิธีที่เร็วและง่ายในการแชตกับเพื่อน ๆ  
ของคุณในแชตรูมห้องหนึ่ง ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณ สามารถเริ่มแชตเป็นกลุ่ม  
หรือเพียงเข้าร่วมในการแชตเป็นกลุ่มโดยไม่ต้องแสดงตัวตน หรือข้อมูลติดต่อของคุณก็ได้

หมายเหตุ:
• คุณจำาเป็นต้องเปิดใช้งาน GPS ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อใช้โซเชียลฮอตสปอต
• คุณสมบัติโซเชียลฮอตสปอต สามารถตรวจหาผู้ใช้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) ในรัศมีสอง (2)  

กิโลเมตร และจะแอกทีฟเป็นเวลา เพียงสี่ (4) ชั่วโมงเท่านั้น

การสร้างโซเชียลฮอตสปอต
วิธีการสร้างโซเชียลฮอตสปอต:

1. จากหน้าจอ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) แตะ  เพื่อแสดงเมนู  
Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จากนั้นแตะ Broadcasts here (ออกอากาศที่นี่)

2. แตะ Create (สร้าง) เพื่อสร้าง Omlet ID จากนั้นแตะ OK (ตกลง)

3. แตะ  เพื่อกลับไปยังหน้าจอ Broadcasts here (ออกอากาศที่นี่) อุปกรณ์ของคุณจะแสดง
ตำาแหน่งของคุณผ่านแอป Google Maps (Google แผนที่) โดยอัตโนมัติ

4. ที่มุมบนขวาของหน้าจอ แตะ 

5. จากหน้าจอ Broadcasts here (ออกอากาศที่นี่) ที่แสดงขึ้นมา  
คุณสามารถทำาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

• เปลี่ยนภาพห้องสนทนา

• แก้ไขชื่อโซเชียลฮอตสปอต

• ป้องกันฮอตสปอต

6. เมื่อทำาเสร็จ แตะ OK (ตกลง) เพื่อออกอากาศโซเชียลฮอตสปอตของคุณ 

แตะเพื่อเปลี่ยนภาพห้องสนทนา

แตะเพื่อแก้ไขชื่อโซเชียลฮอตสปอต
เลื่อนตัวเลื่อนนี้ไปทางขวาเพื่อเปิดทำางาน 
Protect with PIN (ป้องกันด้วย PIN)
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การเข้าร่วมโซเชียลฮอตสปอต
วิธีการเข้าร่วมโซเชียลฮอตสปอต:

1. จากหน้าจอ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) แตะ  เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)  
จากนั้นแตะ Broadcasts here (ออกอากาศที่นี่) Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จะเปิดแอป  
Google Maps (Google แผนที่) บนหน้าจอของคุณ และแสดงโซ 
เชียลฮอตสปอตที่แอกทีฟ

หมายเหตุ:  โซเชียลฮอตสปอตถูกทำาเครื่องหมายโดยไอคอน 

2. เลือกฮอตสปอตเพื่อเข้าร่วม โดยการปฏิบัติดังนี้:

• จากหน้าจอ Google Maps (Google แผนที่) แตะ  เพื่อแสดงชื่อของโซเชียลฮอต
สปอต จากนั้นแตะ OK (ตกลง) เพื่อเข้าร่วมในการสนทนา

• ที่มุมขวาบนของหน้าจอ แตะ   
จากนั้นแตะที่โซเชียลฮอตสปอตซึ่งคุณต้องการเข้าร่วม และแตะ OK (ตกลง)
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บนหน้าจอ Social Hotspot (โซเชียลฮอตสปอต) คุณสามารถแชตกับเพื่อน ๆ ส่งสติ๊กเกอร์  
หรือแชร์ภาพถ่ายกับกลุ่มได้

หมายเหตุ:  วิธีการดูภาพที่แชร์ ให้ดูส่วน Viewing shared photos in Gallery app  
(การดูภาพที่แชร์ในแอป แกลเลอรี่)
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การดูภาพที่แชร์ในแอป Gallery (แกลเลอรี่)
ภาพถ่ายที่คุณและเพื่อน ๆ แชร์ในห้องสนทนาของ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)  
จะถูกบันทึกไปยังอุปกรณ์ของคุณทันที คุณสามารถ ดูภาพถ่ายที่แชร์โดยใช้แอป  
Gallery (แกลเลอรี่) 

วิธีการดูภาพถ่ายที่แชร์:

1. เปิดแอป Gallery (แกลเลอรี่)

2. จากหน้าจอหลัก Gallery (แกลเลอรี่) แตะ  แล้วเลือก Social Gallery – Omlet

การดูรายชื่อ Omlet ของคุณจากแอป Contacts (รายชื่อ)
นอกเหนือจากการเชื่อมต่อกับรายชื่อ Omlet ของคุณในแอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)  
แล้ว คุณยังสามารถดูและแชตกับรายชื่อ Omlet ของคุณโดยใช้แอป Contacts (รายชื่อ)  
ได้ด้วย  การรวมกันของรายชื่อ Omlet ของคุณเข้ากับแอป Contacts (รายชื่อ) ทำาให้ 
การมองหา และแชตกับรายชื่อ Omlet ของคุณง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเปิดแอป  
Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) ขึ้นมา

วิธีการดูรายชื่อ Omlet จากแอป Contacts (รายชื่อ):

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) โดยการดำาเนินการต่อไปนี้:

a. จากหน้าจอโฮม แตะ ASUS > แอป Contacts (รายชื่อ)

b. จากหน้าจอโฮม แตะแอป Phone (โทรศัพท์) จากนั้นแตะ 

c. จากหน้าจอแอปทั้งหมด แตะแอป Contacts (รายชื่อ)
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3. ลบเครื่องหมายจากกลุ่มผู้ติดต่อทั้งหมด ยกเว้น Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)  
จากนั้นแตะที่ใดก็ได้ หน้าจอ Contacts (รายชื่อ) ของคุณจะแสดงรายชื่อ Omlet ทั้งหมด

4. แตะรายชื่อ Omlet เพื่อเลือกและดูรายละเอียดผู้ติดต่อ หรือแชตกับผู้ติดต่อคนนั้นโดยตรง

2. แตะรายการแบบดึงลง Contacts to display (รายชื่อที่แสดง) เพื่อดูกลุ่มรายชื่อ
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การซิงค์ Omlet Chat (ออมเล็ตแช็ต) ไปยังคลาวด์
ถ้าคุณมีบัญชี Dropbox®, Box® หรือ Baidu PCS คลาวด์, แอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)  
จะอัปโหลดการสนทนาส่วนตัวของ คุณทันที และบันทึกการแชตอย่างปลอดภัย 

ก่อนที่แอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จะอัปโหลดข้อมูลของคุณ  
คุณต้องซิงค์บัญชีคลาวด์เข้ากับแอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) ก่อน วิธีการดำาเนินการ:

1. จากเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) แตะ Settings (การตั้งค่า)

2. แตะ Cloud Storage (ท่ีเก็บข้อมูลบนคลาวด์) จากนั้นเลือกจากบริการคลาวด์ต่อไปนี้:

a. Dropbox

b. Box

c. Baidu PCS

3. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อล็อกอินไปยังบัญชีคลาวด์ของคุณ  
ทำาตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อซิงค์บัญชีคลาวด์ของ คุณกับแอป  
Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)
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สนุกสนานและความบันเทิง 5
5 สนุกสนานและความบันเทิง

การใช้หูฟัง
ด้วยการใช้หูฟัง ทำาให้คุณมีอิสรภาพในการทำาสิ่งอื่น ๆ ระหว่างที่อยู่ในสาย  
หรือเพลิดเพลินกับการฟังเพลงโปรดของคุณ  

การเชื่อมต่อแจ็คเสียง
เสียบแจ็คหูฟัง 3.5 มม. เข้ากับพอร์ตเสียงของอุปกรณ์ของคุณ

คำาเตือน!
• อย่าเสียบวัตถุอื่น ๆ ลงในพอร์ตแจ็คเสียง
• อย่าเสียบสายเคเบิลที่มีเอาต์พุตพลังงานไฟฟ้าลงในพอร์ตแจ็คเสียง
• การฟังที่ระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน สามารถทำาให้ระบบรับฟังของคุณเสียหายได้

หมายเหตุ:
• เราแนะนำาให้ใช้เฉพาะหูฟังที่ใช้ด้วยกันได้สำาหรับอุปกรณ์นี้เท่านั้น
• การถอดปลั๊กแจ็คเสียงในขณะที่กำาลังฟังเพลง จะหยุดการเล่นเพลงชั่วคราวโดยอัตโนมัติ
• การถอดปลั๊กแจ็คเสียงในขณะที่กำาลังดูวิดีโอ จะหยุดการเล่นวิดีโอชั่วคราวโดยอัตโนมัติ
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เพลง
แอป Music (เพลง) จะค้นหาไฟล์เพลงจากที่เก็บข้อมูลภายในและภายนอกบนASUS Phone  
ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถ จัดระเบียบไฟล์เพลงเหล่านี้ในรายการเพลง  
หรือเพิ่มเพลงลงในคิวเพื่อเล่นตามลำาดับก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสตรีมเพลงจาก 
บัญชีคลาวด์ต่าง ๆ เช่น ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive และ Drive ได้ด้วย

สำาคัญ! ก่อนที่จะสตรีมเพลงจากบัญชีคลาวด์ ให้แน่ใจว่าASUS Phone  
ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ สำาหรับ รายละเอียดเพิ่มเติม ดู  
Staying connected (เชื่อมต่อตลอดเวลา)

การเรียกใช้ เพลง
ในการเรียกใช้ เพลง แทป  > Music (เพลง)

การเล่นเพลง
วิธีการเล่นเพลง:

1. จากแอป Music (เพลง) แตะ Music (เพลง) จากนั้นเลือก Songs (เพลง) นอกจากนี้  
คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกอื่น ๆ สำาหรับวิธีการเรียกดูไฟล์เพลงของคุณได้ด้วย:  
Album (อัลบั้ม), Artist (ศิลปิน), Genres (แนวเพลง), Composer (ผู้แต่ง)  
หรือ Folder (โฟลเดอร์)

2. จากรายการของคุณ แตะเพลงที่คุณต้องการเล่น แตะ Play All (เล่นทั้งหมด)  
ถ้าคุณต้องการเล่นเพลงทั้งหมด

3. ปัดข้ึนจากแถบชื่อเพลง เพ่ือดูหน้าจอเต็มของเพลงที่กำาลังเล่นในขณะนี้

หมายเหตุ: วิธีการเพิ่มหลายเพลงไปยังรายการเพลงที่มีอยู่ ดู  
Adding songs to a playlist (การเพิ่มเพลงไปยังรายการเพลง)

แตะเพื่อเพิ่มเพลงไปยังรายการโปรดของคุณ

แตะเพื่อเล่นเพลงหรือหยุดเพลงชั่วคราว

แตะเพื่อเล่นเพลงถัดไป แตะค้างไว้เพื่อเร่งไปยังเพลงถัดไป

แตะเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า แตะค้าง เพื่อกรอเพลงย้อนกลับ

แตะเพื่อเล่นซ้ำาเพลงปัจจุบัน เพลงทั้งหมด หรือปิดฟังก์ชั่นการซ้ำา

แตะเพื่อเปิดทำางาน/ปิดทำางานฟังก์ชั่นสลับ
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การสตรีมเพลงบนคลาวด์
ลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชีคลาวด์ และสตรีมเพลงจากบัญชีคลาวด์ของคุณไปยังASUS  
Phone

สำาคัญ! ให้แน่ใจว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเปิดทำางานบนASUS Phone ของคุณ  
สำาหรับรายละเอียด ดู Staying connected (เชื่อมต่อตลอดเวลา)

การเพิ่มบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
วิธีการเพิ่มบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์:

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) แตะ 

2. ภายใต้ Cloud Music (เพลงบนคลาวด์) แตะ Add cloud service (เพิ่มบริการคลาวด์) 

3. เลือกบริการที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ซึ่งคุณต้องการเล่นไฟล์เพลงจาก

4. ปฏิบัติตามข้ันตอนเพื่อทำาการลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณให้สมบูรณ์

ตัวเลือกการเล่นอื่น ๆ 
ระหว่างการเล่น คุณสามารถแตะ  และใช้ตัวเลือกอื่น ๆ ด้านล่างเหล่านี้ได้

Add to playlist  
(เพิ่มไปยังรายการ
เพลง)

แตะเพื่อเพิ่มเพลงไปยังรายการเพลงที่มีอยู่แล้ว  
หรือสร้างรายการเพลงใหม่เพื่อเพิ่มเพลงเข้าไป

Play To (เล่นไปยัง) แตะเพื่อสแกน และเล่นเพลงไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียด ดู PlayTo other devices  
(เล่นไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ)

Edit info (แก้ไข 
ข้อมูล) แตะเพื่อเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับเพลง

Share (แชร์)
แตะเพื่อแชร์เพลงผ่านแอปบางตัว หรือบัญชีคลาวด์ต่าง ๆ

ตั้งเป็นเสียงเรียกเข้า
แตะเพื่อใช้เพลงเป็นเสียงเรียกเข้า 

เพิ่มในลำาดับคิว /  
ลบข้อมูลลำาดับคิว 

แตะ Add to queue (เพิ่มในลำาดับคิว) เพื่อเพิ่มเพลงในรายการลำาดับคิว 
ของคุณ แตะ Clear queue (ล้างข้อมูลลำาดับคิว) เพื่อลบเพลงทั้งหมดใน 
ลำาดับคิว 

Equalizer  
(อีควอไลเซอร์)

แตะเพื่อกำาหนดค่าการตั้งค่าอีควอไลเซอร์  
เพื่อให้ได้เสียงดีขึ้นสำาหรับเพลงของคุณ

Sleep timer  
(ตัวจับเวลาสลีป) ตั้งเวลาเพื่อให้หยุดเล่นเพลง

Settings (การตั้งค่า) แตะตัวเลือกนี้ เพื่อกำาหนดค่าการตั้งค่าเพลงต่าง ๆ
ให้กำาลังใจเรา แตะเพื่อให้คะแนน ASUS Music 5 ดาว บน Play Store 
Feedback & Help 
(คำา ติชมและวิธีใช้)

ขอคำาตอบสำาหรับคำาถามของคุณและคุณสามารถส่งความคิดเห็นมายัง 
เราได้
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การสตรีมเพลงจากคลาวด์
วิธีการสตรีมเพลงจากบัญชีคลาวด์ของคุณ

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) แตะ 

2. ภายใต้ Cloud Music (เพลงบนคลาวด์) แตะบัญชีคลาวด์ที่คุณต้องการสตรีมเพลงจาก

3. เลือกเพลง จากนั้นแตะเพื่อเล่นเพลงการสร้างรายการเพลง

การสร้างรายการเพลง
ดึงเพลงโปรดของคุณจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ที่เก็บข้อมูลภายใน ที่เก็บข้อมูลภายนอก  
หรือบัญชีคลาวด์ และจัดเรียงเพลงเหล่านั้นเป็น รายการเพลง 

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) แตะ 

2. ภายใต้ Playlist (รายการเพลง) แตะ My playlist (รายการเพลงของฉัน) จากนั้นแตะ 

3. กำาหนดชื่อให้กับรายการเพลงของคุณ จากนั้นแตะ Save (บันทึก)

การเพิ่มเพลงไปยังรายการเพลง
คุณสามารถเพิ่มเพลงหลายเพลงไปยังรายการเพลงของคุณในครั้งเดียวจากแหล่งเก็บข้อมูลใน
เครื่องของคุณ (ที่เก็บข้อมูลภายในและภายนอก) หรือบัญชีคลาวด์

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) แตะ 

2. ภายใต้ Playlist (รายการเพลง) แตะ My playlist (รายการเพลงของฉัน)  
จากนั้นแตะชื่อของรายการเพลงของคุณ

3. แตะ Add songs (เพิ่มเพลง)

4. แตะแหล่งเก็บเพลงซึ่งคุณต้องการดึงเพลงเข้ามา เพื่อเพิ่มลงในรายการเพลงของคุณ

5. เลือกลักษณะที่คุณต้องการเรียกดูเพลงของคุณ: Album (อัลบั้ม), Artist (ศิลปิน), Genres  
(แนวเพลง), Composer (ผู้แต่ง), Songs (เพลง) หรือ Folder (โฟลเดอร์)

6. เลือกเพลงท่ีคุณต้องการเพ่ิมไปยังรายการเพลงของคุณ แตะ Select All (เลือกทั้งหมด)  
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเพลงทั้งหมดจาก รายการเพลง อัลบั้ม โฟลเดอร์  
หรือจากศิลปินโปรดของคุณ

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มเพลงที่กำาลังเล่นในปัจจุบันไปยังรายการเพลงที่มีได้ด้วย  
สำาหรับรายละเอียด ดู Other playback options (ตัวเลือกการเล่นอื่น ๆ)
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วิทยุ FM 
ฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นโปรดของคุณโดยใช้ASUS Phone องคุณ 

1. เชื่อมต่อหูฟังที่ให้มากับASUS Phone ของคุณ 

2. แตะ  > FM Radio (วิทยุ FM)

เล่นไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ
ใช้ฟังก์ชั่น PlayTo (เล่นไปยัง) เพื่อสตรีมเพลงจากASUS Phone  
ของคุณไปยังอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติ Miracast หรือ DLNA อื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

วิธีการใช้ PlayTo (เล่นไปยัง):

1. จากเพลงที่กำาลังเล่นในขณะนี้ แตะ  > PlayTo (เล่นไปยัง)

2. แตะอุปกรณ์ที่คุณต้องการสตรีมเพลงไปยัง เพลงจากASUS Phone ของคุณจะเล่น  
หรือสตรีมบนอุปกรณ์อื่น

3.  วิธีการหยุด PlayTo (เล่นไปยัง) แตะ   > Disconnect (ตัดการเชื่อมต่อ)

แตะเพื่อไปยังสถานีถัดไป

แตะเพื่อกลับไปยังสถานีก่อนหน้า 

แตะเพื่อเล่นสถานีนั้น

แตะเพื่อเพิ่มในสถานีโปรดของคุณ

แตะเพื่อเปิด/ปิดวิทยุ FM 

แตะและเลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งจากตัวเลือก 3 ตัวนี้: Turn on  
speaker (เปิดลำาโพง), Sleep timer(ตัวจับเวลาสลีป), และ  
Band  Selection (การเลือกแถบความถี่)

แตะเพื่อรับแถบความถี่ที่สูงขึ้น
แตะเพื่อรับแถบความถี่ที่ต่ำาลง

แตะเพื่อค้นหาสถานีที่สามารถใช้งานได้
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การค้นหาสถานีในท้องถิ่น 
เพื่อค้นหาสถานีในพื้นที่ของคุณ, แตะ  > Scan (สแกน) เพื่อค้นหาสถานีวิทยุท้องถิ่นอย่างอัตโนมัติ  
สถานีวิทยุ ท้องถิ่นที่สามารถใช้งานได้จะแสดงบนหน้าจอวิทยุ FM

การหมุนไปที่แถบความถี่อื่น 
ดำาเนินการต่อไปนี้หากคุณต้องการฟังสถานีวิทยุที่เฉพาะเจาะจง:

1. จากแอป FM Radio (วิทยุ FM) แตะที่สถานีวิทยุปัจจุบัน 

2. บนกล่องปรับจูนแถบความถี่ ใส่ช่องสัญญาณของสถานีวิทยุโปรดของคุณ 

3. หากคุณต้องการเพิ่มในรายการโปรด ทำาเครื่องหมายที่ Add to favorites (เพิ่มในรายการโปรด)

4. เมื่อเสร็จสิ้น แตะที่ OK (ตกลง)
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6เหตุการณ์อันมีค่าของคุณ

จับภาพเหตุการณ์

การเรียกใช้แอพพ์ กล้อง
ถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอโดยใช้แอพพ์ กล้อง ของ ASUS Phone ของคุณ ดูขั้นตอนด้านล่าง  
เพื่อเปิดแอพพ์ กล้อง

จากหน้าจอล็อค

ลาก  ลง จนกระทั่งแอพพ์กล้องถูกเปิดขึ้นมา

จากหน้าจอ แอปทั้งหมด

แทป 

การใช้ปุ่มระดับเสียง
ในขณะที่ ASUS Phone ของคุณอยู่ในโหมดสลีป  
ดับเบิลคลิกปุ่มระดับเสียงเพื่อปลุกเครื่องขึ้นมา และเรียกใช้แอพพ์ กล้อง ทันที

หมายเหตุ: ก่อนที่จะใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อเรียกใช้แอพพ์ กล้อง ให้เปิดทำางานฟังก์ชั่นนี้จาก Settings  
(การตั้งค่า) > Lock screen (หน้าจอล็อค) จากนั้นเลื่อน Instant camera (กล้องทันที) ไปยัง ON  
(เปิด)

6 เหตุการณ์อันมีค่าของคุณ
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การใช้กล้องในครั้งแรก
หลังจากที่เปิดกล้องขึ้นมาในครั้งแรก  
คุณสมบัติสองอย่างจะปรากฏขึ้นต่อเนื่องกันเพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้น:  
การสอน และ ตำาแหน่งภาพ 

การสอน
ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณใช้กล้องของ ASUS Phone  
คุณจะพบกับหน้าจอการสอนต่อไปนี้หลังจากที่เปิดแอพพ ์Camera (กล้อง) ทำาตามขั้นตอน 
ต่อไปนี้เพื่อดำาเนินการจากหน้าจอนี้

1. บนหน้าจอการสอน แทป Skip (ข้าม) ถ้าคุณต้องการข้ามการรับชม หรือ Start (เริ่ม)  
เพื่อดูการสอนพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ กล้อง 

2. หลังจากที่แทปตัวเลือกเหล่านี้แล้ว คุณจะไปยังหน้าจอ Image Locations (ตำาแหน่งภาพ) 

ตำาแหน่งภาพ
หลังจากที่ดำาเนินการในหน้าจอการสอนเสร็จแล้ว  
หน้าจอจดจำาตำาแหน่งภาพจะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้คุณสร้างแท็กตำาแหน่งโดยอัตโนมัติสำาหรับภาพของคุณ  
ทำาตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดำาเนินการจากหน้าจอนี้:

1. บนหน้าจอจดจำาตำาแหน่งภาพ แตะที่ No thanks (ไม่ ขอบคุณ)  
เพื่อดำาเนินการต่อยังหน้าจอกล้อง หรือ Yes (ใช่) เพื่อตั้งค่า  
แท็กตำาแหน่งสำาหรับภาพที่คุณถ่าย

2. เลื่อน Location (สถานที่) ไปยัง ON (เปิด) เพื่อเปิดทำางานคุณสมบัติการแท็กตำาแหน่ง

3. แทป Agree (ยอมรับ) บนหน้าจอถัดไป เพื่อเปิดทำางานคุณสมบัติอย่างสมบูรณ์  
และดำาเนินการต่อยังหน้าจอ กล้อง
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หน้าจอโฮมของกล้อง
กล้องของASUS Phone ของคุณมาพร้อมกับคุณสมบัติการตรวจจับฉากอัตโนมัติ  
และระบบป้องกันภาพสั่นอัตโนมัติ นอกจากนี้ กล้องยังมีฟังก์ชั่นระบบป้องกันวิดีโอสั่น  
ซึ่งช่วยป้องกันการสั่นไหวของภาพในขณะที่ถ่ายวิดีโออีกด้วย 

แทปไอคอนเพื่อเริ่มการใช้กล้องของคุณ และสำารวจคุณสมบัติต่าง ๆ  
เกี่ยวกับภาพและวิดีโอของ ASUS Phone ของคุณ

ใช้การตั้งค่ากล้องขั้นสูง

สลับระหว่างกล้องหน้า และหลัง

ปรับการตั้งค่า

เปิดทำางานหรือปิดทำางานฟังก์ชั่นแฟลช

ดูแกลเลอรี่

บันทึกวิดีโอ
ถ่ายภาพ
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การตั้งค่าภาพ
ปรับลักษณะของภาพที่คุณถ่าย โดยการกำาหนดค่าการตั้งค่าของกล้องโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้

สำาคัญ!  ทำาการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ

1. บนหน้าจอโฮมของกล้อง แทป   >  

2. เลื่อนลง และกำาหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้

ภาพ
กำาหนดค่าคุณภาพของภาพโดยใช้ตัวเลือกเหล่านี้

โหมดถ่ายรูป
ต้ังค่าความเร็วชัตเตอร์ของคุณเป็นโหมด Timer (ตัวจับเวลา) หรือเปล่ียนความเร็ว Burst (การถ่าย 
ภาพต่อเนื่อง) ภายใต้ตัวเลือกนี้

โฟกัส & ค่าแสง
เปิดทำางาน Touch auto-exposure (แตะกำาหนดค่าแสงอัตโนมัต) หรือ Face detection  
(ตรวจจับใบหน้า) ภายใต้ตัวเลือกนี้
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การตั้งค่าวิดีโอ
ปรับลักษณะของวิดีโอที่คุณถ่าย โดยการกำาหนดค่าการตั้งค่าของกล้องโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้

สำาคัญ!  ทำาการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ

1. บนหน้าจอโฮมของกล้อง แทป   >  

2. เลื่อนลง และกำาหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้

ภาพ
กำาหนดค่าคุณภาพของวิดีโอโดยใช้ตัวเลือกเหล่านี้

โฟกัส & ค่าแสง
เปิดทำางาน Touch auto-exposure (แตะกำาหนดค่าแสงอัตโนมัต) ิภายใต้ตัวเลือกนี้
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คุณสมบัติกล้องขั้นสูง
สำารวจวิธีใหม่ ๆ ในการถ่ายภาพหรือวิดีโอ  
และทำาให้ภาพที่ถ่ายกลายเป็นเหตุการณ์สุดพิเศษ โดยใช้คุณสมบัติกล้องขั้นสูงของ ASUS Phone 

สำาคัญ!  ทำาการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ คุณสมบัติที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันในรุ่นต่าง ๆ

แสงน้อย 
โดยการใช้ PixelMaster ความไวแสงของกล้องจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 400% เพื่อลดสัญญาณr 
รบกวน และเพิ่มความเข้มของสีได้สูงสุดถึง 200% ใช้โหมดนี้เพื่อเปลี่ยนวัตถุต่างๆ เป็นภาพ 
หรือวิดีโอที่ดีที่สุด - ทั้งที่มีหรือไม่มีแสงธรรมชาติโดยรอบ 

การถ่ายภาพในที่แสงน้อย 

1. จากหน้าจอหลักของแอป Camera (กล้อง) แตะที่   > Low light (แสงน้อย)

2. แตะ    เพื่อเริ่มถ่ายภาพ

การถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อย 

1. จากหน้าจอหลักของแอป Camera (กล้อง) แตะที่  > Low light (แสงน้อย)

2. แตะ  เพื่อเริ่มการบันทึกวิดีโอ

HDR
คุณสมบัติ HDR (ไฮไดนามิกเรนจ์) อนุญาตให้คุณถ่ายภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้น  
สำาหรับบริเวณที่มีแสงน้อย และมีความ เปรียบต่างสูง แนะนำาให้ใช้ HDR  
เมื่อถ่ายภาพในสถานที่ซึ่งสว่างมาก ซึ่งช่วยดึงความสมดุลของสีที่สร้างขึ้นในบริเวณต่าง ๆ  
บนภาพของคุณ

การถ่ายภาพ HDR

1. บนหน้าจอโฮมของแอพพ์ กล้อง แทป  > HDR

2. แตะ    เพื่อเริ่มถ่ายภาพ HDR
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พานอราม่า
ถ่ายภาพจากมุมที่หลากหลายโดยใช้พานอราม่า ภาพที่ถูกถ่ายจากมุมมองที่กว้าง  
จะถูกต่อเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติโดยใช้ คุณสมบัตินี้ 

การถ่ายภาพพานอราม่า

1. บนหน้าจอโฮมของแอพพ์ กล้อง แทป  > Panorama (พานอราม่า)

2. แตะ    หลังจากนั้นแพน ASUS Phoneไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อถ่ายภาพภูมิประเทศ

หมายเหตุ: ในขณะที่กำาลังแพน ASUS Phone ของคุณ  
ไทม์ไลน์ของธัมบ์เนลจะปรากฏที่ส่วนล่างของหน้าจอของคุณ ในขณะที่ กำาลังถ่ายทิวทัศน์

3. แทป  เมื่อทำาเสร็จ

กลางคืน
ถ่ายภาพที่สว่างสม่ำาเสมอกันในเวลากลางคืน หรือในสถานการณ์ที่มีแสงน้อย  
โดยใช้คุณสมบัติกลางคืนของASUS Phone ของคุณ

หมายเหตุ: ถือกล้องให้นิ่ง ทั้งก่อนและขณะที่ ASUS Phone กำาลังถ่ายภาพ  
เพื่อป้องกันผลลัพธ์ที่มีการสั่นไหว

การถ่ายภาพกลางคืน

1. บนหน้าจอโฮมของแอพพ์ กล้อง แทป  > Night (กลางคืน)

2. แตะ    เพื่อเริ่มถ่ายภาพโหมดกลางคืน

เซลฟี
ใช้ประโยชน์ของกล้องหลังที่มีจำานวนพิกเซลสูง โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการปุ่มชัตเตอร์  
ด้วยการใช้คุณสมบัติการ ตรวจจับใบหน้า คุณสามารถตั้งค่าให้ ASUS Phone  
ของคุณตรวจจับใบหน้าได้มากถึงสี่ใบหน้าโดยใช้กล้องหลัง จากนั้น ถ่ายภาพตัวคุณเอง  
หรือกลุ่มที่มีตัวคุณเองรวมอยู่ด้วยโดยอัตโนมัติ 

การถ่ายภาพตัวเอง

1. จากหน้าจอแอพพ์ กล้อง แทป  > Selfie (เซลฟี)

2. แทป  เพื่อเลือกจำานวนคนที่จะรวมอยู่ในภาพถ่าย

3. ใช้กล้องหลังเพื่อตรวจจับใบหน้า และรอให้ASUS Phone ของคุณเริ่มบี๊ป นับถอยหลัง  
จนกระทั่งถ่ายภาพ 

4. แตะ    เพื่อบันทึกภาพถ่าย
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ระยะชัด 
ถ่ายมาโครโดยมีพื้นหลังที่เบลอสวยงามโดยใช้คุณสมบัติระยะชัด คุณสมบัตินี้เหมาะกับการถ่ายภาพ 
ระยะใกล้วัตถุมาก ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดูโดดเด่นมากขึ้น 

การถ่ายภาพโดยอาศัยคุณสมบัติระยะชัด 

1. จากหน้าจอแอป Camera (กล้อง) แตะ   > Depth of field (ระยะชัด) 

2. แตะ   เพื่อเริ่มการถ่ายภาพมาโคร

ภาพแนวโมเดล 
จำาลองเอฟเฟ็กต์การเลื่อนเลนส์ของกล้อง DSLR ด้วยคุณสมบัติ ภาพแนวโมเดล การใช ้
คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณสามารถโฟกัสในบริเวณที่เฉพาะเจาะจงของวัตถุที่คุณจะถ่าย แล้ว 
เพิ่มเอฟเฟ็กต์โบเก้เข้าไป ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบนภาพถ่ายและวิดีโอโดยใช้ASUS Phone ของ 
คุณ 

การถ่ายภาพแนวโมเดล 

1. จากหน้าจอของแอป Camera (กล้อง) แตะที่  . > Miniature (ภาพแนวโมเดล)

2. แตะ    หรือ    เพื่อเลือกพื้นที่โฟกัส จากน้ันใช้สองนิ้วเพื่อปรับขนาดและตำาแหน่ง 
พื้นที่การโฟกัส 

3. แตะ    หรือ    เพื่อเพิ่มหรือลดการเบลอของพื้นหลัง แตะ    หรือ   เพื่อเพิ่มหรือ 
ลดความเข้มสี

4. แตะ    เพื่อถ่ายภาพย่อส่วน

ลบอัจฉริยะ
กำาจัดรายละเอียดที่ไม่ต้องการทันทีหลังจากที่ถ่ายภาพโดยใช้คุณสมบัติ ลบอัจฉริยะ 

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติลบอัจฉริยะ

1. จากหน้าจอแอพพ์ กล้อง แทป  > Smart remove (ลบอัจฉริยะ)

2. แตะ    เพื่อถ่ายภาพที่สามารถแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติลบอัจฉริยะ

3. บนภาพถ่าย แตะเส้นขอบรอบวัตถุที่เคลื่อนไหวและตรวจจับได้เพื่อลบ

4. แตะ    เพื่อบันทึกภาพถ่าย
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ยิ้มทั้งหมด
จับภาพรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบ หรือการแสดงออกทางใบหน้าที่ประหลาดที่สุดจากชุดภาพถ่าย  
โดยใช้คุณสมบัติ ยิ้มทั้งหมด  
คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณถ่ายภาพต่อเนื่องกันห้าภาพหลังจากที่กดปุ่มชัตเตอร์  
ซึ่งมีการตรวจจับใบหน้าบนภาพโดยอัตโนมัติ สำาหรับการเปรียบเทียบ

การจับภาพยิ้มทั้งหมด

1. บนหน้าจอโฮมของแอพพ์ กล้อง แทป  > All smiles (ยิ้มทั้งหมด)

2. แตะ    เพื่อเริ่มการถ่ายภาพซึ่งสามารถถูกแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติยิ้มทั้งหมด

3. สัมผัสที่ใบหน้าของบุคคลน้ัน จากนั้นเลือกใบหน้าที่ดีท่ีสุดของบุคคลนั้น

4. ปัดน้ิวลงจากด้านบน จากนั้นแตะ    เพื่อบันทึกภาพ

บิวตี้
สนุกสนานระหว่างการถ่ายภาพ และหลังจากที่ถ่ายภาพครอบครัวและเพื่อน ๆ  
โดยใช้คุณสมบัติบิวตี้ของASUS Phone ของคุณ  
เมื่อเปิดทำางานคุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณทำาให้ใบหน้าของบุคคลที่ถูกถ่ายเนียนขึ้นได้ทันทีก่อนที่คุณ
จะกด ปุ่มชัตเตอร์

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติบิวตี้

1. บนหน้าจอโฮมของแอพพ์ กล้อง แทป  > Beautification (บิวตี้)

2. แตะ    เพื่อเริ่มการถ่ายภาพ

3. แตะรูปขยายย่อเพื่อแสดงตัวอย่างภาพ และแสดงการต้ังค่าแต่งสวย

4. แตะ    และเลือกคุณสมบัติการแต่งสวยที่ต้องการ จากนั้นแตะ    เพื่อบันทึกภาพ

GIF แอนนิเมชั่น
สร้างภาพ GIF (รูปแบบการแลกเปลี่ยนกราฟฟิก) โดยตรงจากกล้องของ ASUS Phone  
ของคุณโดยใช้คุณสมบัติ GIF แอนนิเมชั่น 

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติบิวตี้

1. บนหน้าจอโฮมของแอพพ์ กล้อง แทป  > GIF Animation (GIF แอนนิเมชั่น)

2. กดค้างไว้ท่ี    เพื่อเริ่มต้นการถ่ายภาพแบบต่อเนื่องสำาหรับภาพเคลื่อนไหว GIF

3. ทำาการปรับเปลี่ยนที่คุณต้องการเพื่อตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว GIF

4. แตะ    เมื่อเสร็จสิ้น
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ไทม์แลปส์
คุณสมบัติไทม์แลปส์วิดีโอของโทรศัพท์ ASUS Phone  
อนุญาตให้คุณถ่ายภาพนิ่งเพื่อการเล่นแบบไทม์แลปส์โดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์ที่ได้คือ  
เหตุการณ์จะดูเหมือนเคลื่อนที่ในลักษณะที่มีความเร็วสูงกว่าปกติ  
ซึ่งอันที่จริงเกิดขึ้นและถูกบันทึกระหว่าง ช่วงเวลาที่ยาวนาน

การบันทึกไทม์แลปส์วิดีโอ

1. บนหน้าจอโฮมของแอพพ์ กล้อง แทป  > Time lapse (ไทม์แลปส์)

2. แตะ   จากนั้นเลือกช่วงการหน่วงเวลา

3. แทป  เพื่อเริ่มการถ่ายไทม์แลปส์วิดีโอ
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การดูไฟล์จากเครือข่ายสังคมหรือที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ
ตามค่าเริ่มต้น แกลเลอรี่ของคุณจะแสดงไฟล์ทั้งหมดบนASUS Phone  
ของคุณตามโฟลเดอร์อัลบั้มที่มีอยู่ในเครื่อง 

ในการดูไฟล์จากสถานที่อื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านASUS Phone ของคุณ:

1. จากหน้าจอหลัก แทป 

2. แทปสถานที่ต้นทางต่อไปน้ี เพื่อดูไฟล์ที่อยู่ในนั้น

หมายเหตุ:   
• คุณสามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายไปยังASUS Phone จากบัญชีคลาวด์ของคุณ  

และใช้ภาพเหล่านั้นเป็นวอลเปเปอร์ หรือรูปหน้า ของผู้ติดต่อก็ได้
• สำาหรับรายละเอียดในการเพิ่มภาพรูปหน้าไปยังรายชื่อของคุณ ดู  

Customizing your contact's profile (การปรับแต่งโปรไฟล์ของรายชื่อของคุณ)
• สำาหรับรายละเอียดในการใช้ภาพถ่ายหรือภาพเป็นวอลเปเปอร์ของคุณ ดู  

Wallpapers (วอลเปเปอร์)

การใช้แกลเลอรี่
ดูภาพและเล่นวิดีโอบน ASUS Phone ของคุณโดยใช้แอพพ์ แกลเลอรี่ 

แอพพ์นี้ยังอนุญาตให้คุณแก้ไข แชร์ หรือลบภาพและไฟล์วิดีโอที่เก็บใน ASUS Phone  
ของคุณได้ด้วย จากแกลเลอรี่ คุณสามารถแสดงภาพเป็นสไลด์โชว์  
หรือแทปเพื่อดูภาพหรือไฟล์วิดีโอที่เลือก 

ในการเปิดแกลเลอรี่ แทป ASUS > Gallery (แกลเลอรี่)

สำาคัญ! จำาเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำาหรับการดูภาพและวิดีโอภายใต้  
Asus HomeCloud, Social Gallery - Omlet, และ My cloud
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แตะเพื่อแสดงรายละเอียดตำาแหน่งภาพ

การดูตำาแหน่งภาพถ่าย
เปิดทำางานการเข้าถึงตำาแหน่งบนASUS Phone ของคุณ  
และรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำาแหน่งบนภาพถ่ายของคุณ รายละเอียด 
เกี่ยวกับตำาแหน่งของภาพถ่ายประกอบด้วยบริเวณซึ่งภาพถูกถ่าย  
รวมทั้งแผนที่ของสถานที่นั้นผ่าน Google Map (Google แผนที่) หรือ  
Baidu (ไป่ตู้) (ในประเทศจีนเท่านั้น) 

วิธีการดูรายละเอียดของภาพถ่าย:

1. เปิดการเข้าถึงตำาแหน่งจาก   > Settings (การตั้งค่า) > Location (ตำาแหน่ง)

2. ให้แน่ใจว่าคุณแชร์ตำาแหน่งของคุณไปยัง Google Map (Google แผนที่) หรือ  
Baidu (ไป่ตู้)

3. เรียกใช้แอป Gallery (แกลเลอรี่)  
และเลือกภาพถ่ายซึ่งมีรายละเอียดภาพถ่ายที่คุณต้องการดู

4. แตะภาพถ่าย จากนั้นแตะ 
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การแชร์ไฟล์จากแกลเลอรี่
1. จากหน้าจอ แกลเลอรี่ แทปโฟลเดอร์ซึ่งบรรจุไฟล์ที่คุณต้องการแชร์อยู่

2. หลังจากที่เปิดโฟลเดอร์ แทป  เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์ 

3. แทปไฟล์ที่คุณต้องการแชร์ เครื่องหมายถูกจะปรากฏที่ส่วนบนของภาพที่คุณเลือก 

4. แทป  จากนั้นเลือกจากรายการซึ่งคุณต้องการแชร์ภาพ

การลบไฟล์จากแกลเลอรี่
1. จากหน้าจอ แกลเลอรี่ แทปโฟลเดอร์ซึ่งบรรจุไฟล์ที่คุณต้องการลบอยู่

2. หลังจากที่เปิดโฟลเดอร์ แทป  เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์  

3. แทปไฟล์ที่คุณต้องการลบ เครื่องหมายถูกจะปรากฏที่ส่วนบนของภาพที่คุณเลือก 

4. แทป  

การแก้ไขภาพ
นอกจากนี้ แกลเลอรี่ยังมีเครื่องมือในการแก้ไขภาพของตัวเอง  
ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อทำาให้ภาพที่บันทึกไว้บนASUS Phone ดูดีขึ้นได้

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี่ แทปโฟลเดอร์ซึ่งบรรจุไฟล์ไว้

2. หลังจากที่เปิดโฟลเดอร์ แทปภาพที่คุณต้องการแก้ไข

3. หลังจากที่ภาพถูกเปิดขึ้นมา แทปภาพอีกครั้งเพื่อแสดงฟังก์ชั่นต่าง ๆ

4. แทป  เพื่อเปิดแถบเครื่องมือการแก้ไขภาพ

5. แทปไอคอนใด ๆ บนแถบเครื่องมือการแก้ไข เพื่อทำาการเปลี่ยนแปลงไปยังภาพ

การซูมเข้า/ออกธัมบ์เนล หรือภาพ
จากหน้าจอ แกลเลอรี่ หรือภาพที่คุณเลือก แยกนิ้วออกจากกันบนแผงทัชสกรีนเพื่อซูมออก  
ในการซูมเข้า หุบนิ้วของคุณ เข้าหากันบนแผงทัชสกรีน
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การลงประกาศภาพถ่ายไปยังกระดานเหตุการณ์ปฏิทิน
การเปิดทำางานคุณสมบัตินี้ใน Gallery (แกลเลอรี่) ของคุณ  
ช่วยให้คุณสามารถดูภาพถ่ายโดยตรงจากเหตุการณ์ปฏิทินของคุณได้  
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดกลุ่มภาพที่ถ่ายได้ทันทีตามชื่อเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจง

1. หลังจากที่ถ่ายภาพจากASUS Phone ของคุณ เรียกใช้ Gallery (แกลเลอรี่)

2. แตะ   > Events wall (กระดานเหตุการณ์)

3. แตะ  ที่มุมขวาบนของโฟลเดอร์ท่ีประกอบด้วยภาพซึ่งคุณถ่ายระหว่างเหตุการณ์นั้น 

4. เลือกเหตุการณ์ปฏิทินซึ่งคุณต้องการรวมเข้ากับโฟลเดอร์ภาพถ่าย

5. ไอคอน  จะปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของโฟลเดอร์ภาพถ่าย  
เป็นการระบุว่าภาพถ่ายถูกลงประกาศบนกระดานเหตุการณ์ สำาเร็จแล้ว

6. วิธีการดูภาพถ่ายของเหตุการณ์ เปิดเหตุการณ์จากแอป Calendar (ปฏิทิน) จากนั้นแตะ  

สำาคัญ!
• คุณสมบัตินี้ถูกเปิดทำางานได้หลังจากการตั้งค่าเหตุการณ์บน Calendar (ปฏิทิน) เท่านั้น  

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้ง ค่าเหตุการณ์ ดู Calendar (ปฏิทิน)
• เฉพาะภาพที่ถูกถ่ายด้วยกล้องของASUS Phone  

ของคุณในวันที่และเวลาเดียวกับเหตุการณ์ปฏิทินเท่านั้นที่สามารถใช้คุณสมบัติ นี้ได้ 
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แตะธีมเหล่านี้ เพื่อดูภาพพรีวิว

การใช้ MiniMovie
เปลี่ยนภาพถ่ายให้เป็นสไลด์โชว์ที่สร้างสรรโดยการใช้คุณสมบัติ MiniMovie ของ Gallery  
(แกลเลอ รี่) MiniMovie  
ประกอบด้วยชุดรูปแบบงานนำาเสนอของสไลด์โชว์ที่ซึ่งคุณสามารถนำามาปรับใช้กับ 
ภาพถ่ายที่เลือกได้ในทันที 

เพื่อสร้าง MiniMovie จากโฟลเดอร์ภาพถ่าย:

1. เปิด Gallery (แกลเลอรี่) จากนั้นแตะ  เพื่อเลือกตำาแหน่งของโฟลเดอร์ภาพถ่ายของคุณ

2. เลือกโฟลเดอร์ภาพถ่าย จากนั้นแตะ    > Auto MiniMovie.

3. เลือกชุดรูปแบบ MiniMovie ที่คุณต้องการใช้สำาหรับสไลด์โชว์ภาพถ่ายของคุณ

4. หลังจากที่เลือกธีมแล้ว แตะ  เพื่อบันทึกสไลด์โชว์ 

5. จากนั้นคุณสามารถแชร์สไลด์โชว์ไปยังไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์  
หรือแอประบบข้อความทันที เช่น Facebook (เฟซบุ๊ค), Google Plus (กูเกิลพลัส) หรือ Omlet  
Chat (ออมเล็ตแชต)
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เพื่อสร้าง MiniMovie จากการเลือกภาพถ่าย

1. เปิด Gallery (แกลเลอรี่) จากนั้นแตะ  เพื่อเลือกตำาแหน่งของภาพถ่ายของคุณ

2. แตะ  เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์

3. หลังจากการเลือกภาพถ่าย แตะ MiniMovie

4. เลือกชุดรูปแบบ MiniMovie ที่คุณต้องการใช้สำาหรับสไลด์โชว์ภาพถ่ายของคุณ

แตะธีมเหล่านี้ เพื่อดูภาพพรีวิว

5. หลังจากที่เลือกธีมแล้ว แตะ  เพื่อบันทึกและออกจาก MicroFilm (ไมโครฟิล์ม)  
คุณสามารถเข้าถึงสไลด์โชว์ที่บันทึกไว้  
จาก ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์) > Movies (ภาพยนต์) > MiniMovie

6. จากนั้นคุณสามารถแชร์สไลด์โชว์ในเว็บไซต์เครือข่ายท้องถิ่นหรือแอปข้อความโต้ตอบแบบ 
ทันทีเช่น Facebook, Google Plus, หรือ Omlet Chat

การใช้ PlayTo (เล่นไปยัง) (ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น)
เล่นไฟล์จาก Gallery (แกลเลอรี่)  
ของคุณไปยังอุปกรณ์การสตรีมที่ใช้งานด้วยกันได้โดยใช้ PlayTo (เล่นไปยัง) 

1. จากหน้าจอ Gallery (แกลเลอรี่) แตะ   
หรือโฟลเดอร์ซึ่งบรรจุไฟล์ที่คุณต้องการสกรีนแคสต์อยู่

2. แตะ  > PlayTo (เล่นไปยัง)

3. ในหน้าจอถัดไป เลือกอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยกันได้ เพื่อเริ่มการสกรีนแคสต์ไฟล์ของคุณ
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เครือข่ายมือถือ
เมื่อไม่มีเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้  
คุณสามารถเปิดทำางานการเข้าถึงข้อมูลของเครือข่ายมือถือของคุณสำาหรับการ  
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การเปิดทำางานเครือข่ายมือถือ
1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำาเนินการต่อไปนี้:

 • เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 • แตะ  > Settings (การตั้งค่า)

2. แตะ More (เพิ่มเติม) > Cellular networks (เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ)

3. เลื่อน Data enabled (ข้อมูลที่เปิดใช้งาน) เป็น ON (เปิด)  
และกำาหนดการตั้งค่าเครือข่ายมือถืออื่น ถ้าจำาเป็น 

หมายเหตุ: 
• ถ้าคุณต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือของคุณ  

จะเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นข้อมูลที่คุณสมัครใช้ บริการ
• สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเครือข่ายมือถือของคุณ  

และการตั้งค่าต่าง ๆ ให้ติดต่อผู้ให้บริการมือถือ ของคุณ

Wi-Fi
เทคโนโลยี Wi-Fi ของ ASUS Phone เชื่อมต่อคุณเข้ากับโลกไร้สาย  
อัพเดตแอคเคาท์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่อง อินเทอร์เน็ต  
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อความแบบไร้สายกับ ASUS Phone ของคุณ

การเปิดทำางาน Wi-Fi
1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำาเนินการต่อไปนี้:

 • เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 • แตะ  > Settings (การตั้งค่า)

2. เลื่อนสวิตช์ Wi-Fi ไปทางขวา เพื่อเปิด Wi-Fi

หมายเหตุ:  นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดทำางาน Wi-Fi จากหน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)  
ได้ด้วย ดูส่วน การตั้งค่าด่วน สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดหน้าจอ  
Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)

เชื่อมต่อตลอดเวลา

7 เชื่อมต่อตลอดเวลา
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การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi
1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แทป Wi-Fi (Wi-Fi) เพื่อแสดงเครือข่าย Wi-Fi ที่ตรวจพบทั้งหมด

2. แทปชื่อเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายนั้น สำาหรับเครือข่ายที่มีระบบป้องกัน  
ระบบอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน หรือข้อมูลเพื่อความปลอดภัยอื่น ๆ

หมายเหตุ:
• ASUS Phone ของคุณจะเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ
• ปิดคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

การปิดทำางาน Wi-Fi
ในการปิดทำางาน Wi-Fi:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำาเนินการต่อไปนี้:

 • เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 • แตะ  > Settings (การตั้งค่า)

2. เลื่อนสวิตช์ Wi-Fi ไปทางซ้าย เพื่อปิด Wi-Fi

หมายเหตุ:  นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดทำางาน Wi-Fi จากหน้าจอ  
Quick Settings (การตั้งค่าด่วน) ได้ด้วย ดูส่วน การตั้งค่าด่วน  
สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)

Bluetooth®

ใช้คุณสมบัติบลูทูธของ ASUS Phone ของคุณเพื่อส่งและรับไฟล์  
และสตรีมไฟล์มัลติมีเดียกับอุปกรณ์สมาร์ตอื่น ๆ ในระยะ 
ทางใกล้ ๆ ด้วยบลูทูธ คุณสามารถแชร์ไฟล์มีเดียของคุณระหว่างอุปกรณ์สมาร์ตต่าง ๆ กับเพื่อน ๆ,  
ส่งข้อมูลสำาหรับพิมพ์ด้วย 
เครื่องพิมพ์บลูทูธ หรือเล่นไฟล์เพลงด้วยลำาโพงบลูทูธ

การเปิดทำางาน Bluetooth®

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำาเนินการต่อไปนี้:

 • เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 • แตะ  > Settings (การตั้งค่า)

2. เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปทางขวา เพื่อเปิดบลูทูธ

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดทำางานบลูทูธจากหน้าจอ  
Quick Settings (การตั้งค่าด่วน) ได้ด้วย ดูส่วน การตั้งค่าด่วน  
สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)
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การจับคู่ASUS Phone ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth®

ก่อนที่จะใช้คุณสมบัติบลูทูธของASUS Phone ของคุณได้อย่างเต็มที่  
แรกสุดคุณต้องจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธก่อน ASUS Phone  
จะเก็บการจับคู่การเชื่อมต่อของอุปกรณ์บลูทูธไว้โดยอัตโนมัติ

ในการจับคู่ ASUS Phone ของคุณกับอุปกรณ์บลูทูธ:

1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แทป Bluetooth (บลูทูธ) เพื่อแสดงอุปกรณ์ที่มีทั้งหมด

สำาคัญ!
• ถ้าอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วยไม่ได้อยู่ในรายการ  

ให้แน่ใจว่าเปิดทำางานคุณสมบัติบลูทูธของอุปกรณ์นั้น และตั้งค่าเป็น  
Discoverable (สามารถมองเห็นได้)

• ดูคู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดทำางานบลูทูธของอุปกรณ์นั้น  
และตั้งค่าเป็น Discoverable (สามารถมองเห็นได้)

2. แตะ    > Refresh (รีเฟรช) เพื่อสแกนหาอุปกรณ์บลูทูธมากขึ้น

3. แทป SEARCH FOR DEVICES (ค้นหาอุปกรณ)์ เพื่อสแกนหาอุปกรณ์บลูทูธมากขึ้น

4. ในรายการอุปกรณ์ที่ใช้ได้ แทปอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการจับคู่ด้วย 

5. ให้แน่ใจว่ารหัสผ่านเดียวกันแสดงบนอุปกรณ์ทั้งคู่ จากนั้นแตะ Pair (จับคู่)

หมายเหตุ:  ปิดคุณสมบัติบลูทูธ เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

การเลิกจับคู่ASUS Phone ของคุณจากอุปกรณ์ Bluetooth®

1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แทป บลูทูธ เพื่อแสดงอุปกรณ์ที่มีและจับคู่ไว้ทั้งหมด

2. ในรายการของอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ แทป  ของอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการเลิกจับคู่  
จากนั้นแทป FORGET (ลืม)
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การแชร์อินเทอร์เน็ต
เมื่อไม่มีบริการ Wi-Fi คุณสามารถใช้ASUS Phone ของคุณเป็นโมเด็ม  
หรือเปลี่ยนแท็บเล็ตไปเป็นฮอตสปอต Wi-Fi เพื่อให้โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต และอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ  
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

สำาคัญ! ผู้ให้บริการมือถือส่วนใหญ่อาจต้องให้คุณสมัครแผนข้อมูล  
เพื่อที่จะสามารถใช้ฟังก์ชั่นการแชร์อินเทอร์เน็ตได้ ติดต่อผู้ให ้
บริการมือถือของคุณเกี่ยวกับการเปิดให้บริการแผนข้อมูลนี้

หมายเหตุ:
• การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านการแชร์อินเทอร์เน็ต อาจช้ากว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi  

หรือการเชื่อมต่อมือถือมาตรฐาน
• อุปกรณ์มือถือจำานวนจำากัดเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตผ่านASUS Phone  

ของคุณได้
• ปิดคุณสมบัติการแชร์อินเทอร์เน็ตเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ฮอตสปอต Wi-Fi
เปลี่ยนASUS Phone ของคุณไปเป็นฮอตสปอต Wi-Fi  
เพื่อแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์อื่น ๆ

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำาเนินการต่อไปนี้:

 • เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 • แตะ  > Settings (การตั้งค่า)

2. แตะ More (เพิ่มเติม) > Tethering (การแชร์อินเทอร์เน็ต) >  
Set up Wi-Fi hotspot (ตั้งค่าฮอตสปอต Wi-Fi)

3. กำาหนด SSID หรือชื่อเครือข่ายที่เป็นเอกลักษณ์ และรหัสผ่าน 8  
ตัวอักษรที่มีความเข้มแข็งสำาหรับฮอตสปอต Wi-Fi ของคุณ เมื่อทำาเสร็จ แตะ Save (บันทึก)
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4. จากหน้าจอการเชื่อมโยงเครือข่าย เลื่อน Portable Wi-Fi hotspot (ฮอตสปอต Wi-Fi  
แบบพกพา) ไปที่ ON (เปิด)

5. เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับการเชื่อมต่อฮอตสปอตของASUS Phone  
ของคุณในลักษณะเดียวกับวิธีการที่คุณเชื่อมต่อไป ยังเครือข่าย Wi-Fi

การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ
เปิดทำางานบลูทูธบนASUS Phone ของคุณ  
และใช้แท็บเล็ตเป็นโมเด็มสำาหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบล ู
ทูธ เช่น โน้ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ต

1. เปิดทำางานบลูทูธบนASUS Phone ของคุณและอุปกรณ์อื่น ๆ

2. จับคู่อุปกรณ์ทั้งสอง

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียด ดู Pairing your Zen device to a Bluetooth® device  
(การจับคู่ASUS Phone ไปยังอุปกรณ์ Bluetooth®)

3. จากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) แตะ More (เพิ่มเติม) >  
Tethering (การแชร์อินเทอร์เน็ต) > Bluetooth tethering  
(การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ) ขณะนี้คุณก็สามารถท่องอินเทอร์เน็ต  
หรือทำากิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตบน ASUS Phone ของคุณได้
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8
สภาพอากาศ
รับข้อมูลอัพเดตสภาพอากาศแบบเรียลไทม์จาก ASUS Phone  
ของคุณโดยตรงโดยใช้แอพพ์ สภาพอากาศ ด้วยการใช้แอพพ์ สภาพอากาศ  
คุณยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพอากาศอื่น ๆ จากรอบโลกได้ด้วย

การเรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ)
จากหน้าจอโฮมของคุณ เรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ) โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

 • แตะ  > Weather (สภาพอากาศ) 
 • จากหน้าจอโฮมของASUS Phone ของคุณ แตะไอคอนสภาพอากาศ

การเดินทางและแผนที่

8 การเดินทางและแผนที่
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หน้าจอโฮมของ สภาพอากาศ
ตั้งค่าและรับอัปเดตสภาพอากาศของตำาแหน่งปัจจุบันของคุณ รวมทั้งส่วนอื่น ๆ ของโลก  
คุณสามารถแสดงอัปเดตสภาพอากาศ  หรือพยากรณ์อากาศประจำาวันบนวิดเจ็ตหรือแอป  
What’s Next (มีอะไรถัดไป) และบนแอป Calendar (ปฏิทิน)

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู  
Getting the weather updates (การรับอัปเดตสภาพอากาศ)

แตะเพื่อค้นหาข้อมูลพยากรณ์อากาศของเมือง 
แตะเพื่อรับข้อมูลพยากรณ์อากาศปัจจุบันของพื้นที ่
รีเฟรชข้อมูลพยากรณ์อากาศ แก้ไข 
รายการตำาแหน่งที่ตั้ง และกำาหนดค่าการตั้งค่าพยากรณ์
อากาศ

ปัดนิ้วขึ้นเพื่อดูข้อมูลพยากรณ์อากาศอื่น 
ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลพยากรณ ์
อากาศของเมืองอื่นในรายการตำาแหน่งที่ตั้งของคุณ
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แตะที่นี่เพื่อตั้งค่านาฬิกาของคุณเป็นโหมดกลางคืน 

แตะที่นี่เพื่อแก้ไขเมืองต่าง ๆ ที่ทำาเครื่องหมายบนนาฬิกาโลกของคุณ
แทปที่นี่ เพื่อเพิ่มเมืองใหม่เพื่อทำาเครื่องหมาย 
บนแผนที่ของนาฬิกาโลกของคุณ

แตะที่นี่เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าแอป Clock (นาฬิกา)

นาฬิกา
ปรับแต่งการตั้งค่าเขตเวลาของ ASUS Phone ของคุณ, ตั้งนาฬิกาปลุก และใช้ ASUS Phone  
ของคุณเป็นนาฬิกาจับเวลา โดยใช้แอพพ์ นาฬิกา

การเรียกใช้ นาฬิกา
เรียกใช้แอพพ์ นาฬิกา โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

 • แทป   > Clock (นาฬิกา)
 • บนหน้าจอโฮมของ ASUS Phone แทปการแสดงนาฬิกาดิจิตอล

นาฬิกาโลก

แทป  เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าต่าง ๆ ของนาฬิกาโลกบนASUS Phone ของคุณ
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แทปที่นี่เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าต่าง ๆ ของคุณสมบัตินาฬิกาปลุก
แทปที่นี่ เพื่อลบการปลุกที่ตั้งไว้ก่อน หน้าใด ๆ ที่มี

แทปที่นี่ เพื่อตั้งค่าเวลาปลุกใหม่

นาฬิกาปลุก

แทป  เพื่อเรียกใช้การตั้งค่านาฬิกาปลุกของASUS Phone ของคุณ

การจับเวลา
แทป  เพื่อใช้ASUS Phone ของคุณเป็นนาฬิกาจับเวลา

แทปปุ่มนี้ เพื่อเริ่มใช้คุณสมบัติการ จับเวลา
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การตั้งเวลา
คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการตั้งเวลาหลายอย่างสำาหรับ ASUS Phone ของคุณ  
ในการดำาเนินการ ให้ทำาตามขั้นตอน ด้านล่าง:

การตั้งค่าการตั้งเวลา

1. แทป  เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติการตั้งเวลาของ ASUS Phone ของคุณ

2. ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนเวลาเป้าหมายของคุณ จากนั้นแทป เริ่ม เพื่อเริ่มการตั้งเวลา 

ปุ่มตัวเลข
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9ZenLink

9 ZenLink

การทำาความรู้จัก ZenLink
เชื่อมต่อตลอดเวลาด้วย ZenLink ซึ่งเป็นระบบเฉพาะของ ASUS  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้สูงสุด ด้วยแอป ZenLink เหล่า 
นี้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อแชร์และรับไฟล์ได้

ZenLink ของคุณประกอบด้วยแอปต่อไปนี้: Share Link (แชร์ลิงค์),  
PC Link (PC ลิงค์) และ Remote Link (รีโมทลิงค์)

หมายเหตุ: แอป ZenLink เหล่านี้บางตัวอาจไม่มีในASUS Phone ของคุณ

Share Link (แชร์ลิงค์)
แชร์และรับไฟล์ แอป หรือเนื้อหามีเดียกับอุปกรณ์มือถือ Android ต่าง ๆ โดยใช้แอป  
Share Link (แชร์ลิงค์) (สำาหรับอุปกรณ์มือถือ ASUS) หรือแอป SHAREit (แชร์อิท)  
(สำาหรับอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ) ผ่านฮอตสปอต Wi-Fi ด้วยแอปนี้ คุณสามารถส่งหรือรับไฟล์ที่ม ี
ขนาดใหญ่กว่า 100 MB และช่วยให้คุณสามารถแชร์หรือรับไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน แอป  
Share Link (แชร์ลิงค์) ส่งและรับไฟล์ได้ เร็วกว่าการใช้บลูทูธ

การแชร์ไฟล์
1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ ZenLink > Share Link (แชร์ลิงค์)

2. แตะ Send file (ส่งไฟล์) จากนั้นเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏบนหน้าจอ
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3. แตะไฟล์ที่คุณต้องการส่ง จากนั้นแตะ Done (เสร็จ)

4. หลังจากที่ASUS Phone ของคุณตรวจพบอุปกรณ์อื่น ๆ แล้ว  
ให้แตะอุปกรณ์ที่คุณต้องการแชร์ไฟล์ของคุณด้วย

การรับไฟล์
วิธีการรับไฟล์:

1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ  จากนั้นแตะ Share Link (แชร์ลิงค์)

2. แตะ Receive file (รับไฟล์) เพื่อรับไฟล์จากผู้ส่ง

PC Link (PC ลิงค์)
ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเข้าถึงและควบคุมASUS Phone ของคุณและแอปต่าง ๆ ผ่าน  
PC Link (PC ลิงค์) แอปนี้ช่วยให้คุณ สามารถควบคุมASUS Phone  
ของคุณโดยใช้แป้นพิมพ์และเมาส์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ:  ก่อนที่จะใช้ PC Link (PC ลิงค์) ให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง PC Link (PC ลิงค์)  
บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ไปที่ http://pclink.asus.com เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง  
PC Link (PC ลิงค์)

การใช้ PC Link (PC ลิงค์)
วิธีการใช้ PC Link (PC ลิงค์):

1. เชื่อมต่อASUS Phone ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายเคเบิล USB 

2. ในASUS Phone หน้าจอป๊อปอัป Allow US debugging (อนุญาตการดีบัก US)  
จะปรากฏขึ้น แตะ OK (ตกลง) เพื่อ 
อนุญาตการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และASUS Phone ของคุณ

3. จากเดสก์ทอปของคอมพิวเตอร์ของคุณ เรียกใช้ PC Link (PC ลิงค์) จากนั้นคลิก  
Connect (เชื่อมต่อ)

4. เปิดหน้าจอ PC Link (PC ลิงค์) คลิก OK (ตกลง) เมื่อเชื่อมต่อแล้ว  
คุณสามารถเข้าถึงและควบคุมอุปกรณ์ของคุณโดยใช้แป้น พิมพ์สำาหรับพิมพ์  
และเมาส์สำาหรับเจสเจอร์มือได้
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แตะที่นี่เพื่อดูการตั้งค่า PC Link (PC ลิงค์) เพิ่มเติม
แตะที่นี่เพื่อย่อหน้าจอ PC Link (PC ลิงค์) ให้เล็กที่สุด
แตะที่นี่เพื่อขยายหน้าจอ PC Link (PC ลิงค์) ให้ใหญ่ที่สุด
แตะที่นี่เพื่อปิด PC Link (PC ลิงค์)

การทำาความเข้าใจการตั้งค่า PC Link (PC ลิงค์) 

คลิกไอคอนนี้เพื่อหมุนหน้าจอASUS Phone  
ที่มีการทำามิร์เรอร์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ

คลิกไอคอนนี้เพื่อลดระดับเสียงหรือเพิ่มระดับเสียง

คลิกไอคอนนี้เพื่อจับภาพหน้าจอ

คลิกไอคอนนี้เพื่อปลุกASUS Phone ของคุณ หรือสั่งให้เข้าสู่โหมดสลีป

คลิกไอคอนนี้เพื่อตรวจสอบอัปเดต PC Link (PC ลิงค์)  
และกำาหนดพาธสำาหรับภาพจับหน้าจอของคุณ
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Remote Link (รีโมทลิงค์)
เปลี่ยนASUS Phoneของคุณไปเป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลไร้สาย และเครื่องมือการนำาเสนอ  
ด้วยการใช้แอปนี้ คุณสามารถใช้ ASUS Phone ของคุณเป็นทัชแพด หน้าจอจอสัมผัส  
ตัวชี้เลเซอร์สำาหรับการนำาเสนอ และตัวควบคุมสำาหรับ Windows® Media Player  
ในขณะที่เชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านบลูทูธ

หมายเหตุ:
• ก่อนที่จะใช้ Remote Link (รีโมทลิงค์) ให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง Remote Link (รีโมทลิงค์)  

บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ไปที่ http://remotelink.asus.com เพื่อดาวน์โหลด  
Remote Link (รีโมทลิงค์) และติดตั้งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

• แรกสุด ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้จับคู่คอมพิวเตอร์ของคุณและASUS Phone ก่อนที่จะใช้  
Remote Link (รีโมทลิงค์)

การใช้ Remote Link (รีโมทลิงค์)
วิธีการใช้ Remote Link (รีโมทลิงค์):

1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ ZenLink > Remote Link (ลิงค์ระยะไกล)

2. แตะ Search device (ค้นหาอุปกรณ์) จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ 

ทัชแพดของรีโมทลิงค์

แตะ  เพื่อเปิดใช้งาน ASUS สมาร์ตเจสเจอร์ และควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณ

เลื่อนนิ้วของคุณบนทัชแพดนี้เพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณ

แตะปุ่มนี้เพื่อจำาลองการใช้ปุ่มเมาส์ซ้าย
แตะปุ่มนี้เพื่อจำาลองการใช้ปุ่มเมาส์ขวา

เลื่อนสไลเดอร์นี้เพื่อซูมเข้า/ซูมออกหน้าจอของคอมพิวเตอร์ของคุณ
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แตะค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งานตัวชี้เลเซอร์

ตัวควบคุมการนำาเสนอของรีโมทลิงค์ 

แตะ  เพื่อควบคุมสไลด์การนำาเสนอบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ตัวควบคุม Windows® Media Player ของรีโมทลิงค์

แตะ  เพื่อควบคุม Windows® Media player

แตะปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังสไลด์ก่อนหน้า

แตะปุ่มนี้เพื่อไปยังสไลด์ถัดไป

แตะปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังไฟล์เพลงก่อนหน้า

เลื่อนสไลเดอร์นี้เพื่อลดระดับเสียงหรือเพิ่มระดับเสียง

แตะปุ่มนี้เพื่อไปยังไฟล์เพลงถัดไป

เลื่อนปุ่มค้นหานี้เพื่อเลือกส่วนของไฟล์เพลงที่คุณต้องการฟังหรือเล่น
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การป้อนผ่านแป้นพิมพ์ของรีโมทลิงค์

แตะ  เพื่อใช้การป้อนผ่านแป้นพิมพ์ นอกจากนี้  
คุณยังสามารถใช้ไอคอนไมโครโฟนเพื่อป้อนข้อมูลด้วยเสียงก็ได้

พิมพ์ข้อความของคุณในฟิลด์นี้

แตะปุ่มนี้เพื่อส่งข้อความไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

แตะปุ่มนี้เพื่อป้อนข้อความของคุณผ่านการพูดด้วยเสียง
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10
เครื่องมือ Zen พิเศษ

ไฟฉาย
คุณสามารถเปลี่ยน ASUS Phone  
เป็นไฟฉายทันทีโดยเปิดใช้งานแผงการตั้งค่าด่วนของคุณจากหน้าจอหรือแอปที่เปิด 
อยู่ต่าง ๆ เพียงแค่แตะบนไอคอนไฟฉายเพื่อเปิดใช้งาน ฟังก์ชันของไฟฉายจากแผงการตั้งค่าด่วน

แตะไอคอนนี้เพื่อเปิดใช้งานไฟฉาย

Zen ทุกหนแห่ง

10 Zen ทุกหนแห่ง
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ตัวเลือกเมนูไฟแฟลช

แตะเพื่อเปิดทำางานหรือปิดทำางานโหมดไฟ
แฟลช 

แตะเพื่อเปิดทำางานหรือปิดทำางานโหมด SOS 

แตะที่ไอคอนใดไอคอนหนึ่งเหล่านี้เพื่อสลับไป
มาระหว่างอัตราความเร็วของไฟ 
แฟลชในขณะที่กะพริบ 

แตะที่นี่เพื่อเปิดหรือปิดไฟ

Boost (การเร่งเพิ่ม) 
ฟังก์ชั่น Boost (การเร่งเพิ่ม) ใช้เพื่อปรับแต่งสมรรถนะของอุปกรณ์ให้ดีที่สุด หลังจากที่อุปกรณ์ถูกใช 
้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ฟังก์ชั่นนี้จะปิดกระบวนการที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งรันอยู่ในเบื้องหลัง เพื่อดึง 
หน่วยความจำาระบบกลับคืนมา 

แตะที่นี่เพื่อใช้ Boost (การเร่งเพิ่ม)



129 บทท 10:  Zen ทุกหนแห่ง

เครื่องคิดเลข 
ปัดนิ้วและแตะครั้งเดียวเป็นการเปิดใช้ Calculator (เครื่องคิดเลข) เมื่อคุณเปิดแผง Quick 
settings (การตั้งค่าด่วน) ไอคอน Calculator (เครื่องคิดเลข) จะแสดงอย่างแจ้งชัดบน 
รายการด้านบน แตะที่เครื่องคิดเลขเพื่อเริ่มต้นการคำานวณของคุณ

แตะเพื่อเปิดทำางานโหมดไฟแฟลช

หน้าจอ Calculator (เครื่องคิดเลข)
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บันทึกย่อ
Quick Memo (บันทึกย่อ) เป็นเครื่องมือการจดบันทึกย่อ ซึ่งให้อิสระคุณในการจดบันทึกสั้น ๆ  
หรือพิมพ์ข้อความสำาคัญที่คุณต้อง จดจำา หลังจากที่สร้างบันทึกย่อ คุณสามารถแชร์บันทึกผ่าน  
Share Link (แชร์ลิงค์) และไซต์สื่อสังคมออนไลน์ หรือเปลี่ยนบันทึกให ้
กลายเป็นงานภายใน Do It Later (ทำาภายหลัง) ก็ได้

การสร้างสติ๊กกี้โน้ต
คุณสามารถเปลี่ยนบันทึกย่อแบบเร็วไปเป็นสติ๊กกี้โน้ต  
เพื่อที่คุณสามารถดูบันทึกที่ไหนก็ได้บนเท็บเล็ต ASUS ของคุณ วิธีการสร้าง สติ๊กกี้โน้ต  
เพียงแตะที่ไอคอนเข็มหมุดที่มุมขวาบนของบันทึกย่อแบบเร็ว หลังจากที่คุณสร้างบันทึกขึ้นมา
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ระหว่างการบันทึก แตะที่นี่เพื่อหยุดการบันทึก หรือ
หยุดการบันทึกชั่วคราว 

เครื่องบันทึกเสียง
บันทึกไฟล์เสียงโดยใช้ ASUS Phone ของคุณโดยการเปิดใช้งานแอพพ์ บันทึกเสียง

การเรียกใช้ บันทึกเสียง
ในการเรียใช้ บันทึกเสียง แทป   > Sound Recorder (บันทึกเสียง)

แทปที่นี่เพื่อเริ่มการบันทึก เสียง

แทปที่นี่ เพื่อปรับแต่งการตั้งค่า 
ของเครื่องบันทึกเสียง

แทปที่นี่ เพื่อดูรายการของไฟล ์
เสียงที่ทำาการบันทึกไว้
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การหยุดการบันทึกชั่วคราว
ระหว่างการหยุดการบันทึกชั่วคราว คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกต่อ ลบ  
หรือจัดเก็บสิ่งที่บันทึกไว้ได้

แตะเพื่อทำาการบันทึกต่อ

แตะเพื่อจัดเก็บสิ่งที่บันทึก

แตะเพื่อลบสิ่งที่บันทึก

รายการสิ่งที่บันทึก
จากรายการสิ่งที่บันทึก คุณสามารถเล่น เปลี่ยนชื่อ แชร์ หรือลบไฟล์เสียงที่บันทึกได้ 

วิธีการดูรายการสิ่งที่บันทึกของคุณ แตะ   จากหน้าจอหลักของ  
Sound Recorder (เครื่องบันทึกเสียง)

แตะเพื่อเล่น/หยุดการบันทึกที่เลือกชั่วคราว

แตะเพื่อแชร์ เปลี่ยนชื่อ หรือลบการบันทึกที่เลือกของคุณ



133 บทท 10:  Zen ทุกหนแห่ง

เมื่อเปิดทำางาน ASUS Phone  
จะสลับไปยังคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดสำาหรับแอป ASUS  
ที่กำาลังรันในขณะนี้โดยอัตโนมัติ

ตัวช่วยสร้างเสียง
ตัวช่วยสร้างเสียง อนุญาตให้คุณปรับแต่งโหมดเสียงของASUS Phone  
ของคุณเพื่อให้ได้เอาต์พุตเสียงที่คมชัด ซึ่งเหมาะกับ สถานการณ์การใช้งานที่แท้จริง 

การใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง
ในการใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง: 

1. แทป ASUS > Audio Wizard (ตัวช่วยสร้างเสียง)

2. ในหน้าต่าง AudioWizard แตะโหมดเสียงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน

3. แตะ Advanced Effect (เอฟเฟ็กต์ขั้นสูง) เพื่อปรับเอฟเฟ็กต์เสียงขั้นสูง
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Splendid (สเปล็นดิด)
ASUS Splendid (ASUS สเปล็นดิด) ช่วยให้คุณสามารถปรับการตั้งค่าการแสดงผลอย่างง่าย ๆ  
ช่วยเพิ่มสีสันบนหน้าจอของคุณด้วย โหมดสีหน้าจอที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

การใช้ Splendid
ในการใช้ Splendid: 

1. จากหน้าจอ Home (หน้าจอหลัก) แตะ ASUS > Splendid

2. เลือกโหมดสีหน้าจอเหล่านี้: สมดุล, ตัวกรองแสงสีน้ำางิน, สดใส, และ กำาหนดเอง

โหมดสมดุล
โหมดนี้มีการแสดงสีที่สมดุลบน ASUS Phone ของคุณ

เลื่อนเพื่อปรับอุณหภูมิสี

แทปเพื่อรีเซ็ตไปเป็นการ เปลี่ยนแปลงล่าสุดที่คุณทำา
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โหมดสดใส
โหมดนี้ได้ปรับแต่งสีอย่างละเอียดไว้ล่วงหน้าเพื่อแสดงสีสันของหน้าจอASUS Phone อย่างเต็ม 
ประสิทธิภาพ

แทปเพื่อรีเซ็ตไปเป็นการ เปลี่ยนแปลงล่าสุดที่คุณทำา

เลื่อนเพื่อปรับอุณหภูมิสี

โหมดตัวกรองแสงสีน้ำาเงิน 
โหมดนี้มีการแสดงผลคล้ายกระดาษสีอ่อนเพื่อลดความล้าของสายตาสำาหรับประสบการณ์การอ่าน 
ที่สบายตาบน ASUS Phone

แตะเพื่อรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

เลื่อนเพื่อปรับสีเหลืองอ่อน
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Customized mode (โหมดกำาหนดเอง)
โหมดนี้ให้คุณปรับแต่งการแสดงผลของหน้าจอตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสี อุณหภูมิสี สีสันและ 
ความเข้มสี

เลื่อนเพื่อปรับอุณหภูมิสี

แทปเพื่อรีเซ็ตไปเป็นการ เปลี่ยนแปลงล่าสุดที่คุณทำา

เลื่อนเพื่อปรับสีสัน

เลื่อนเพื่อปรับความเข้มสี

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกโหมดหน้าจอ Splendid ได้อย่างรวดเร็วจากแผงการตั้งค่าด่วน

แตะไปจนกว่าคุณจะได้โหมดสีหน้าจอที่คุณต้องการ
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ตัวประหยัดพลังงาน
เพิ่มหรือยืดอายุการใช้งานของASUS Phone ให้นานที่สุดเมื่อไม่ได้ใช้งาน  
หรือในขณะที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายของคุณ  
ปรับแต่งการตั้งค่าพลังงานอย่างชาญฉลาดสำาหรับกิจกรรมที่ใช้บ่อย ๆ ของคุณ เช่น  
การอ่านอีเมล หรือการดูวิดีโอ

การตั้งค่าตัวประหยัดพลังงาน
โหมดแบตเตอรี่หลายรูปแบบช่วยปรับพลังงานของ ASUS Phone ให้เหมาะสมสำาหรับสถานการณ์การ 
ใช้งานที่ต่างกัน 

1. แตะ ASUS > Power Saver (การประหยัดพลังงาน) เพื่อเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน

2. แตะ Battery modes (โหมดแบตเตอรี่) เพื่อเลือกโหมดใดโหมดหนึ่งต่อไปนี้: 

 • โหมดประสิทธิภาพการทำางาน: ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของ ASUS Phone โดยไม 
่ต้องประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ 

 • โหมดสมดุล: สร้างความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำางานและพลังงานของ ASUS  
Phone 

 • โหมดประหยัดพลังงานอัจฉริยะ: ตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่เริ่ม 
จะหมด หรือเมื่อ ASUS Phone กำาลังพักหน้าจอหรือไม่ได้ใช้งานเพื่อยืดอายุการใช้งานของ 
แบตเตอรี่ 

 • โหมดการประหยัดขั้นสูง: ตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายเมื่อ ASUS Phone ไม่ได้ใช้งานเพื่อยืด 
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่อย่างเต็มที่ 

3. แตะ Auto-switch to Ultra-saving mode (เปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงานขั้นสูงอัตโนมัติ)  
เพื่อตั้งค่าระดับแบตเตอรี่ที่จะเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงานขั้นสูง 

4. แตะท่ี Auto-switch mode (เปล่ียนโหมดอัตโนมัติ) เพื่อกำาหนดเวลาการเปลี่ยนอัตโนมัติเป็น 
โหมดแบตเตอรี่ที่ระบุ
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คุณสมบัติอื่น ๆ ใน Zen ของคุณอีกมากมาย 

ASUS Cover
เปลี่ยนฝาด้านหลังของ ASUS Phone ด้วยอุปกรณ์เสริมพิเศษเฉพาะ ASUS นี้ และตรวจสอบข้อมูล 
สำาคัญโดยไม่ต้องเปิดฝา 

หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมนี้อาจมาพร้อมกับ ASUS Phone ของคุณ หรือซื้อแยกต่างหาก 

การติดตั้ง ASUS Cover 
ในการติดตั้ง ASUS Cover: 

1. ปิด ASUS Phone ของคุณ 

2. แงะฝาให้หลุดจากร่องที่มุมขวาล่าง จากนั้นดึงฝาด้านหลังออก 

ข้อควรระวัง!  ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแงะเปิดฝา 

3. เปลี่ยนฝาด้านหลังด้วย ASUS Cover
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กำาหนดการตั้งค่า ASUS Cover
เพื่อกำาหนดการตั้งค่า ASUS Cover: 

1. แตะ    > Settings (การตั้งค่า) > ASUS Cover 

2. ทำาเครื่องหมายที่กล่องด้านข้าง Enable ASUS Cover (เปิดใช้งาน ASUS Cover)
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การทำาให้อุปกรณ์ของคุณทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
อัพเดตระบบ Android บนASUS Phone ของคุณ  
และทำาการอัพเกรดแอพพ์และคุณสมบัติต่าง ๆ อยู่เสมอ

การอัพเดตระบบของคุณ
1. แทป  จากนั้นแทป Settings (การตั้งค่า)

2. บนหน้าจอ การตั้งค่า เลื่อนลงเพื่อแสดงรายการอื่น ๆ จากนั้นแทป About (เกี่ยวกับ)

3. แทป System update (อัพเดตระบบ) จากนั้นแทป Check Update (ตรวจสอบอัพเดต)

หมายเหตุ: คุณสามารถพรีวิวครั้งสุดท้ายที่ระบบASUS Phone  
ของคุณถูกอัพเดตได้ที่ ตรวจสอบอัพเดตครั้งล่าสุด: ของหน้าต่าง อัพเดตระบบ

ที่เก็บข้อมูล
คุณสามารถเก็บข้อมูล แอพพ์ หรือไฟล์ต่าง ๆ บน ASUS Phone (ที่เก็บข้อมูลภายใน),  
นที่เก็บข้อมูลภายนอก หรือบน ที่เก็บข้อมูลออนไลน์  
คุณจำาเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อถ่ายโอน  
หรือดาวน์โหลดไฟล์ของคุณบนที่เก็บข้อมูล ออนไลน์  ใช้สายเคเบิล USB ที่มาพร้อมเครื่อง  
เพื่อคัดลอกไฟล์ไปยังหรือจากคอมพิวเตอร์ไปยังASUS Phone ของคุณ 

สำารองและรีเซ็ต
สำารองข้อมูล, รหัสผ่าน Wi-Fi และการตั้งค่าอื่น ๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google โดยใช้ASUS Phone  
ของคุณ ในการดำาเนินการ:

1. แทป  จากนั้นแทป Settings (การตั้งค่า) > Backup & reset (สำารองและรีเซ็ต)

2. จากหน้าต่าง สำารองและรีเซ็ต คุณสามารถ:

• Backup my data (สำารองข้อมูลของฉัน): คุณสมบัตินี้ใช้สำาหรับสำารองข้อมูลของคุณ,  
รหัสผ่าน Wi-Fi และการตั้งค่าอื่น ๆ ไปยัง เซิร์ฟเวอร์ Google เมื่อเปิดทำางาน

• Backup account (แอคเคาท์การสำารอง):  
อนุญาตให้คุณระบุแอคเคาท์ที่คุณจะเชื่อมโยงด้วยเมื่อคุณบันทึกข้อมูลสำารองของคุณ

• Automatic Restore (กู้คืนอัตโนมัต)ิ: คุณสมบัตินี้  
ช่วยอำานวยความสะดวกในการกู้คืนการตั้งค่าและข้อมูลที่สำารองไว้ เมื่อคุณติดตั้ง 
แอพพ์ใหม่

• Factory data reset (รีเซ็ตข้อมูลโรงงาน):  ลบข้อมูลทั้งหมดบนโทรศัพท์
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การรักษาความปลอดภัยASUS Phone ของคุณ
ใช้คุณสมบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของASUS Phone ของคุณเพื่อป้องกันการโทร  
หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับ อนุญาต 

การปลดล็อคหน้าจอ
เมื่อหน้าจอถูกล็อค คุณสามารถเปิดเครื่องได้ด้วยตัวเลือกในการปลดล็อคต่าง ๆ  
ที่ASUS Phone มีให้

1. แทป  จากนั้นแทป Settings (การตั้งค่า) > Lock Screen (หน้าจอล็อค)

2. แทป Lock Screen (หน้าจอล็อค) จากนั้นเลือกตัวเลือกในการปลดล็อค ASUS Phone ของคุณ

หมายเหตุ:
• สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน Unlock screen options (ตัวเลือกการปลดล็อคหน้าจอ)
• เพื่อปิดใช้งานตัวเลือกการปลดล็อคหน้าจอที่คุณตั้งค่าไว้ แทป None (ไม่ม) ีบนหน้าจอ  

เลือกการล็อคหน้าจอ

ตัวเลือกการปลดล็อคหน้าจอ
เลือกจากตัวเลือกเหล่านี้เพื่อล็อคASUS Phone ของคุณ

ปัดนิ้ว
ปัดนิ้วขึ้นเพื่อปลดล็อค ASUS Phone ของท่าน
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รูปแบบ
เลื่อนนิ้วของคุณบนจุด เพื่อสร้างรูปแบบ  

สำาคัญ! คุณสามารถสร้างรูปแบบโดยใช้จุดอย่างน้อยที่สุดสี่จุด  
ให้แน่ใจว่าจำารูปแบบที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

PIN
ป้อนตัวเลขอย่างน้อยสี่หลัก เพื่อตั้งค่า PIN

สำาคัญ!  ให้แน่ใจว่าจำา PIN ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้
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รหัสผ่าน
ป้อนตัวอักษรอย่างน้อยสี่ตัว เพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน

สำาคัญ!  ให้แน่ใจว่าจำารหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

การกำาหนดค่าคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของหน้าจออื่น ๆ
นอกเหนือจากโหมดการล็อคหน้าจอแล้ว  
คุณสามารถทำาสิ่งต่อไปนี้บนหน้าต่างระบบรักษาความปลอดภัยของหน้าจอ ได้ด้วย:

•  Quick Access (เข้าถึงด่วน): เลื่อนสวิตช์การเข้าถึงด่วนไปที่ ON (เปิด)  
เพื่อเรียกใช้แอพพ์บนหน้าจอล็อค

• Instant camera (กล้องอินสแตนต์): เลื่อนสวิตช์กล้องอินสแตนต์ไปที่ ON (เปิด) เพื่อเปิดแอป  
กล้อง บนหน้าจอล็อค โดยการกดปุ่มระดับเสียงสองครั้ง

•  Owner info (ข้อมูลเจ้าของ):  แทปที่นี่  
เพื่อแก้ไขและป้อนข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏแม้ในขณะที่หน้าจอถูกล็อค 
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การตั้งค่าการระบุตัวตนของASUS Phone 
ทราบข้อมูลระบุตัวตนของASUS Phone ของคุณ เช่น หมายเลขผลิตภัณฑ์, หมายเลข  
IMEI (หมายเลขอุปกรณ์มือถือสากล) หรือ หมายเลขรุ่น 

ตัวเลขนี้มีความสำาคัญ เช่นเมื่อคุณทำาASUS Phone ของคุณหาย  
คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ และให้ข้อมูลนี ้
เพื่อขึ้นบัญชีดำาการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตของASUS Phone ของคุณได้

วิธีการแสดงหมายเลขระบุตัวตนของASUS Phone ของคุณ:

1. แตะ   > Settings (การตั้งค่า)

2. บนหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) เลื่อนลงเพื่อแสดงรายการอื่น ๆ จากนั้นแตะ  
About (เกี่ยวกับ) หน้าจอ About (เกี่ยวกับ) แสดงสถานะ, ข้อมูลทางกฎหมาย, หมายเลขรุ่น,  
เวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการ, ข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของแท็บเล็ต  
ASUS ของคุณ

3. วิธีการดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขติดต่อ SIM และ IMEI ของASUS Phone  
ของคุณ แตะ Status (สถานะ)
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ประกาศ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมผัสถูก RF (SAR) – CE
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำาหนด EU (1999/519/EC) เกี่ยวกับขีดจำากัดใน  
การสัมผัสคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของคนทั่วไป ตามวิธีของการป้องกันสุขภาพ 

สำาหรับการทำางานเมื่อสวมที่ร่างกาย อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับคำาแนะนำา  
ICNIRP และมาตรฐานของสหภาพยุโรป EN 62209-2 สำาหรับใช้กับอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมา 
เฉพาะ SAR ถูกวัดเมื่ออุปกรณ์อยู่ห่างจาก ร่างกายที่ระยะ 1.5 ซม. ในขณะที่ส่งระดับพลังงาน 
เอาต์พุตที่ได้รับการรับรองสูงที่สุดในทุกย่าน ความถี่ของอุปกรณ์นี้ การใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆ  
ซึ่งประกอบด้วยโลหะ อาจไม่สอดคล้องกับคำาแนะนำา ในการสัมผัสถูกของ ICNIRP

เครื่องหมาย CE

เครื่องหมาย CE สำาหรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำาหนด 1999/5/EC ของรัฐสภา 
และคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 1999 ที่ควบคุม 
อุปกรณ์วิทยุและการสื่อสารโทรคมนาคม และการรับรู้ถึงความสอดคล้อง ร่วมกัน

ค่า SAR ของ CE สูงที่สุดสำาหรับอุปกรณ์มีค่าดังนี้:

 • 0.343 วัตต์/กก. (ร่างกาย)
 • 0.432 วัตต์/กก. (ศีรษะ) 
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ข้อกำาหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำาหนักมากกว่า 3 กก.  
ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่มากกว่า หรือเท่ากับ:  
H05VV-F, 3G, 0.75 มม.2 หรือ H05VV-F, 2G, 0.75 มม.2

บริการรีไซเคิล/การนำากลับของ ASUS
โปรแกรมการรีไซเคิลและนำากลับของ ASUS  
มาจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำาหรับการปกป้อง 
สิ่งแวดล้อมของเรา เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาสำาหรับคุณ  
จะทำาให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอื่นๆ  
รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อของเราอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่  
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm สำาหรับ 
ข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ
สำาคัญ!  เพื่อให้เป็นฉนวนไฟฟ้า และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า  
มีการใช้สารเคลือบเพื่อป้องกันอุปกรณ์ ยกเว้นที่ด้านข้าง ซึ่งมีพอร์ต I/O อยู่

 À pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut en-
dommager l’oreille de l’utilisateur.

สำาหรับประเทศฝรั่งเศส  
หูฟังสำาหรับอุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการเกี่ยวกับระดับความดันเสียงที่กำาหนดไว้ใน 
มาตรฐาน EN50332-1:2013 และ/หรือ EN50332-2:2013 ในมาตรา L.5232-1 ของฝรั่งเศส

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบการได้ยินที่เป็นไปได้  
อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน

ข้อมูลความปลอดภัยจากเลเซอร์

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ คลาส 1
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ชื่อรุ่น:  ASUS_Z00XS (ZX551ML)

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

ประกาศเกี่ยวกับ ASUS สีเขียว
ASUS ทุ่มเทในการสร้างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เพื่อป้องกันสุขภาพของผู้บริโภค ในขณะเดียว กันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีน้อยที่สุด การ
ลดจำานวนหน้าของคู่มือให้เหลือน้อยลง ก็สอดคล้องกับการลดการปล่อย คาร์บอน

สำาหรับคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียด และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ดูคู่มือผู้ใช้ที่ให้มาในASUS Phone  
หรือเยี่ยมชมไซต์สนับสนุนของ ASUS ท http://csr.asus.com/english/Takeback.htm
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