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�ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ

�ອ່ານຂ້ອຍກ່ອນ
�ກະລຸນາອ່ານຄູ່ມືນີ້ກ່ອນໃຊ້ອຸປະກອນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ.

•  ຄ�າອະທິບາຍຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານຂອງອຸປະກອນ.

•  ບາງເນື້ອໃນອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ, ຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ, ການລະບຸລາຍ
ລະອຽດຂອງລຸ້ນ ຫຼື ຊອບແວຂອງອຸປະກອນ.

•  ອຸປະກອນອາດຕ້ອງການການເຊື່ອມຕ�່ກັບ Wi-Fi ຫລື ເຄືອຂ່າຍມືຖື ເມື່ອໃຊ້ແອັບ ຫລື ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງ.

•  ເນື້ອໃນ (ເນື້ອໃນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ) ທີ່ຈ�າເປັນຕ້ອງມີການນ�າໃຊ້ CPU ແລະ RAM ສູງ ຈະກະທົບຕ�່ການປະຕິບັດ
ງານໂດຍລວມຂອງອຸປະກອນ. ແອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອໃນອາດຈະໃຊ້ບ�່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການລະບຸລາຍ
ລະອຽດຂອງອຸປະກອນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມັນຖືກໃຊ້ງານຢູ່.

•  ຊ�າຊຸງບ�່ຮັບຜິດຊອບຕ�່ບັນຫາດ້ານການປະຕິບັດງານທີ່ເກີດຈາກແອັບທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການອື່ນນອກເໜືອ
ຈາກຊ�າຊຸງ.

•  ຊ�າຊຸງບ�່ຮັບຜິດຊອບຕ�່ບັນຫາດ້ານການປະຕິບັດງານ ຫຼື ຄວາມເຂົ້າກັນບ�່ໄດ້ທີ່ເກີດຈາກການຕັ້ງຄ່າການລົງທະບຽນທີ່
ຖືກແກ້ໄຂ ຫຼື ຊອບແວລະບົບປະຕິບັດການທີ່ຖືກປັບປ່ຽນ. ການພະຍາຍາມທີ່ຈະກກກ�ານົດລະບົບປະຕິບັດການເອງ
ອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນ ຫຼື ແອັບໃຊ້ງານຢ່າງບ�່ຖືກຕ້ອງ.

•  ຊອບແວ, ແຫຼ່ງສຽງ, ວອລເປເປີ, ຮູບ ແລະ ມີເດຍອື່ນທີ່ໃຫ້ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນນີ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ງານແບບ
ຈ�າກັດ. ການແຍກ ແລະ ການໃຊ້ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານການຄ້າ ຫຼື ຈຸດປະສົງອື່ນໆເປັນການລະເມີດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລິຂະສິດ. ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບທັງໝົດຕ�່ກັບການໃຊ້ມີເດຍແບບຜິດກົດໝາຍ.

•  ທ່ານອາດຈະຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສ�າລັບການບ�ລິການຂ�້ມູນ, ເຊັນ່ ການສົ່ງຂ�້ຄວາມ, ການອັບໂຫຼ
ດ ແລະ ການດາວໂຫຼດ, ການຊິງຄ໌ອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ການໃຊ້ການບ�ລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ກັບແຜນຂ�້ມູນຂອງທ່ານ. 
ສ�າລັບການໂອນຂ�້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່, ຂ�ແນະນ�າໃຫ້ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Wi-Fi.

•  ແອັບມາດຕະຖານທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນອາດຈະມີການອັບເດດ ແລະ ອາດຈະບ�່ຮອງຮັບອີກຕ�່ໄປ ໂດຍບ�່ຕ້ອງມີ
ແຈ້ງການກ່ອນ. ຖ້າທ່ານມີຄ�າຖາມກ່ຽວກັບແອັບທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນ, ຕິດຕ�່ສູນບ�ລິການລູກຄ້າຂອງຊ�າຊຸງ. ສ�າ
ລັບແອັບທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍຜູ້ໃຊ້, ຕິດຕ�່ຫາຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ.

•  ການແກ້ໄຂລະບົບປະຕິບັດການຂອງອຸປະກອນ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງຊອບແວຈາກແຫຼ່ງທີ່ບ�່ເປັນທາງການອາດເຮັດໃຫ້
ອຸປະກອນເກີດຂ�້ຂັດຂ້ອງ ແລະ ຂ�້ມູນເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍໄດ້. ການກະທ�າເຫຼົ່ານີ້ເປັນການລະເມີດຂ�້ຕົກລົງໃບ
ອະນຸຍາດຂອງຊ�າຊຸງ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ການຮັບປະກັນຂອງທ່ານເປັນໂມຄະ.
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•  ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ, ເຄື່ອງກັນໜ້າຈ�ແຕກຖືກຄັດຕິດສ�າລັບການປ້ອງກັນໃນລະຫວ່າງການ
ຜະລິດ ແລະ ການຈັດຈ�າໜ່າຍ. ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດກັບເຄື່ອງກັນໜ້າຈ�ແຕກທີ່ຄັດຕິດມາຈະບ�່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ
ໂດຍການຄ�້າປະກັນ.

•  ທ່ານສາມາດເຫັນໜ້າຈ�ສ�າຜັດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ບ່ອນແສງແດດກາງແຈ້ງທີ່ຈ້າ ໂດຍການປັບປ່ຽນຊ່ວງ
ຄວາມຄົມຊັດໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມສະພາບແວດລ້ອມໂດຍລວມ. ເນື່ອງຈາກລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການ
ສະແດງກຣາຟິກແບບຄົງທີ່ເປັນໄລຍະເວລານານອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພາບຊ້ອນ (ໜ້າຈ�ໄໝ້) ຫຼື ເງົາມີດໄດ້.

–  ຂ�ແນະນ�າບ�່ໃຫ້ໃຊ້ກຣາຟິກແບບຄົງທີ່ໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດຂອງໜ້າຈ�ເປັນໄລຍະເວລານານ ແລະ ປິດ
ໜ້າຈ�ສ�າຜັດເມື່ອບ�່ໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນ.

–  ທ່ານສາມາດຕັ້ງໜ້າຈ�ສ�າຜັດ ເພື່ອປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອທ່ານກ�າລັງບ�່ໃຊ້ມັນ. ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍ
ສະແດງຜົນ → ໝົດເວລາໜ້າຈໍ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຄວາມຍາວຂອງເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ອຸປະກອນລ�ຖ້າ
ກ່ອນປິດໜ້າຈ�ສ�າຜັດ.

–  ເພື່ອໃຊ້ໜ້າຈ�ສ�າຜັດໃນການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ, ເປີດໃຊ້
ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ຄວາມແຈ້ງທີ່ປັບໄດ້ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

•  ອຸປະກອນບາງຢ່າງຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກຄະນະກ�າມະການການສື່ສານຂອງລັດຖະບານກາງ (FCC), ຂຶ້ນຢູ່
ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ລຸ້ນ.

�ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຖືກອະນຸຍາດໂດຍ FCC ແລ້ວ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງ FCC ID ຂອງອຸປະກອນໄດ້. ເພື່ອເບິງ່ FCC 
ID, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ກ່ຽວກັບໂທລະສບັ → ຂໍ້ມູນສະຖານະ. ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານບ�່ມີ FCC 
ID, ມັນໝາຍຄວາມວ່າ ອຸປະກອນບ�່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຂາຍໃນສະຫາລັດອາເມລິກາ ຫຼື ດິນແດນຂອງສະຫາ
ລັດ ແລະ ອາດຈະນ�າໄປຍັງສະຫາລັດອາເມລິກາສ�າລັບໃຊ້ສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເທົ່ານັ້ນ.

•  ການໃຊ້ອຸປະກອນມືຖືໃນເຮືອບິນ ຫຼື ກ�າ້ປັ່ນ ອາດເປັນໄປຕາມຫຼັກເກນ ແລະ ຂ�້ຈ�າກັດຂອງລັດຖະບານ
ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ກວດສອບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າຂອງພະນັກງານຈຸບິນທຸກຄັ້ງ
ກ່ຽວກັບເວລາ ແລະ ວິທີທີ່ທ່ານອາດຈະໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

•  ແບນວິດທີ່ຮອງຮັບໂດຍອຸປະກອນອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ.

•  ການມີຢູ່ຂອງເຄືອຂ່າຍ 5G ອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເທດ, ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການເຄືອຂ່າຍ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ
ຂອງຜູ້ໃຊ້.
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�ການຮັກສາບໍ່ໃຫ້ຖືກນໍ້າແລະຝຸ່ນ
�ອຸປະກອນຂອງທ່ານຮອງຮັບການກັນນ�້າ ແລະ ກັນຝຸ່ນ. ປະຕິບັດຕາມເຄັດລັບເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພື່ອຮັກສາຄວາມ
ສາມາດໃນການກັນນ�້າ ແລະ ກັນຝຸ່ນຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ການບ�່ເຮັດແບບນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ
ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

•  ຫ້າມແຊ່ອຸປະກອນໃນນ�າ້ຈືດທີ່ເລິກກວ່າ 1,5 m ຫຼື ແຊ່ມັນໄວ້ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 30 ນາທີ. ຖ້າທ່ານແຊ່ອຸປະກອນ
ໃນຂອງແຫຼວໃດໜຶ່ງນອກຈາກນ�າ້ຈືດ, ເຊັນ່ ນ�າ້ເກື່ອ, ນ�້າໄອອ�ໄນ, ຫຼືເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ, ຂອງແຫຼວຈະເຂົ້າໄປອູ
ປະກອນໄດ້ໄວກວ່າ.

•  ຢ່າໃຫ້ອຸປະກອນສ�າຜັດກັບ ນ້ໍາທີ່ໄຫຼແຮງ.

•  ຖ້າອຸປະກອນສ�າຜັດກັບນ�າ້ຈືດ, ເຊັດມັນໃຫ້ແຫ້ງທຸກດ້ານດ້ວຍຜ້າທີ່ສະອາດ ແລະ ນຸ້ມ. ຖ້າອຸປະກອນສ�າຜັດ
ກັບຂອງແຫຼວອື່ນໆ, ເຊັນ່ ນ�າ້ເກືອ, ນ�າ້ໃນສະລອຍນ�້າ, ນ�້າສະບູ, ນ�້າມັນພືດ, ນ�້າຫອມ, ຄີມກັນແດດ, ນ�້າຢາລ້າງ
ມື ຫຼື ຜະລິດຕະພັນເຄມີ ເຊັນ່ ເຄື່ອງສ�າອາງ, ລ້າງມັນອອກດ້ວຍນ�້າສະອາດ ແລະ ເຊັດໃຫ້ມັນແຫ້ງດ້ວຍຜ້າສະອາດ, 
ນຸ່ມ. ຖ້າທ່ານບ�່ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າເຫຼົ່ານີ້, ການປະຕິບັດງານ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງອຸປະກອນອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ.

•  ຖ້າອຸປະກອນຖືກແຊ່ລົງໃນນ້ໍາ ຫຼື ໄມໂຄຣໂຟນ ຫຼື ລໍາໂພງປຽກ, ສຽງອາດຈະບ�່ໄດ້ຍິນແຈ້ງໃນລະຫວ່າງການໂທ. 
ຫຼັງຈາກເຊັດອຸປະກອນດ້ວຍຜ້າທີ່ແຫ້ງແລ້ວ, ຕາກມັນໃຫ້ແຫ້ງຢ່າງລະອຽດລະອ�ກ່ອນໃຊ້ມັນ.

•  ໜ້າຈ�ສ�າຜັດ ແລະ ຄຸນສົມບັດອື່ນໆອາດຈະໃຊ້ງານບ�່ໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຖ້າອຸປະກອນຖືກໃຊ້ໃນນໍ້າ.

•  ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຕກົ ຫຼື ໄດ້ຮັບແຮງກະແທກ, ຄຸນສົມບັດການກັນນ�້າ ແລະ ຝຸ່ນຂອງອຸປະກອນອາດຈະໄດ້
ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.

•  ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການທົດສອບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການຄວບຄມຸ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າເປັນນໍ້າ
- ແລະຝຸ່ນລະອອງໃນສະຖານະການສະເພາະ (ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດຂອງການແຍກປະເພດ IP68 ທີ່ໄດ້
ອະທິບາຍໄວ້ຕາມມາດຖານສາກນົ IEC 60529-ອົງສາ ຂອງການປ້ອງກັນທີ່ສະໜອງ [ລະຫັດ IP] ທີ່ຄັດ
ຕິດມານໍາ; ເງື່ອນໄຂການທົດສອບ: 15–35°C, 86–106 kPa, ນໍ້າຈືດ, 1,5 ແມັດ, 30 ນາທີ). ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈະມີການແຍກປະເພດນີ້, ມັນຍັງຄົງເປັນໄປໄດ້ທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໃນບາງ
ສະຖານະການ.

�ໄອຄອນກ່ຽວກັບຄໍາແນະນໍາ

� �ຄໍາເຕືອນ: ສະຖານະການທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕ�່ຕົວທ່ານເອງ ຫຼື ຜູ້ອື່ນ

� �ການເຕືອນ: ສະຖານະການທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕ�່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນໆ

� �ແຈ້ງການ: ໝາຍເຫດ, ເຄັດລັບການນ�າໃຊ້ ຫຼື ຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ
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�ສະຖານະການ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຄວາມ
ຮ້ອນເກີນໄປໃນອຸປະກອນ

�ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງສາກແບັດເຕີຣີ
�ໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງສາກ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກອາດຈະຮ້ອນ. ໃນລະຫວ່າງສາກແບບໄວເລສ ຫຼື ການສາກ
ດ່ວນ, ອຸປະກອນອາດຈະຮູ້ສຶກຮ້ອນຂຶ້ນເມື່ອສ�າຜັດ. ສິ່ງນີ້ບ�່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕ�່ອາຍຸໃຊ້ງານ ຫຼື ການປະຕິບັດງານຂອງ
ອຸປະກອນ ແລະ ຢູ່ໃນໄລຍະການປະຕິບັດງານປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນ. ຖ້າແບັດເຕີຣີຮ້ອນເກີນໄປ, ຄວາມໄວການສາກ
ອາດຈະຫຼຸດລົງ ຫຼື ເຄື່ອງສາກອາດຈະຢຸດສາກ.

�ເຮັດສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ:

•  ຕັດເຊື່ອມຕ�່ເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ ແລະ ປິດແອັບໃດໜຶ່ງທີ່ແລ່ນຢູ່. ລ�ຖ້າໃຫ້ອຸປະກອນເຢັນລົງ ແລະ ຈາກ
ນັ້ນເລີ່ມຕົ້ນສາກອຸປະກອນອີກຄັ້ງ.

•  ຖ້າສ່ວນລຸ່ມຂອງອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ, ມັນອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າສາຍ USB ທີ່ເຊື່ອມຕ�່ເສຍຫາຍ. ປ່ຽນ
ແທນສາຍ USB ທີ່ເສຍຫາຍດ້ວຍສາຍໃໝ່ທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຊ�າຊຸງ.

•  ເມື່ອໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ, ຢ່າວາງວັດຖຸແປກປອມ, ເຊັ່ນ ວັດຖຸໂລຫະ, ແມ່ເຫຼກັ ແລະ ບັດທີ່ມີແຖບແມ່
ເຫຼັກໄວ້ລະຫວ່າງອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ.

� �ຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄວເລສ ຫຼື ການສາກດ່ວນມີຢູ່ໃນລຸ້ນທີ່ຮອງຮັບເທົ່ານັ້ນ.

�ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງໃຊ້ງານ
�ເມື່ອທ່ານໃຊ້ຄຸນສົມບັດ ຫຼື ແອັບທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ໃຊ້ມັນເປັນເວລານານ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະ
ຮ້ອນຂຶ້ນເປັນການຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກການໃຊ້ແບັດເຕີຣີເພີ່ມຂຶ້ນ. ປິດແອັບໃດໜຶ່ງທີ່ແລ່ນຢູ່ ແລະ ຢ່າໃຊ້ອຸປະກອນເປັນ
ເວລາໄລຍະໜຶ່ງ.

�ຕ�່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງສະຖານະການທີ່ອຸປະກອນອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບຟັງຄ໌ຊັນ ແລະ ແອັບທີ່ທ່ານໃຊ້, ຕົວຢ່າງ
ເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບ�່ນ�າໃຊ້ກັບລຸ້ນຂອງທ່ານ.

•  ໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງທ�າອິດຫຼັງຈາກຊື້ ຫຼື ເມື່ອກ�າລັງຣີສະຕ�ຣີສະຕ�ຂ�້ມູນ

•  ເມື່ອກ�າລັງດາວໂຫຼດໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່
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•  ເມື່ອກ�າລັງໃຊ້ແອັບທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ກ�າລັງໃຊ້ແອັບເປັນໄລຍະເວລານານ

–  ເມື່ອກ�າລັງຫຼິ້ນເກມຄຸນນະພາບສູງເປັນໄລຍະເວລານານ

–  ເມື່ອກ�າລັງບັນທຶກວິດີໂອເປັນໄລຍະເວລານານ

–  ເມື່ອກ�າລັງສະຕຣີມວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າຄວາມແຈ້ງສູງສຸດ

–  ເມື່ອກ�າລັງເຊື່ອມຕ�່ກັບ TV

•  ໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງເຮັດຫຼາຍໜ້າວຽກ (ຫຼື ເມື່ອກ�າລັງເປີດໃຊ້ຫຼາຍແອັບໃນພື້ນຫຼັງ)

–  ເມື່ອກ�າລັງໃຊ້ຫລາຍໜ້າຕ່າງ

–  ເມື່ອກ�າລັງອັບເດດ ຫຼື ຕິດຕັ້ງແອັບໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກວິດີໂອ

–  ເມື່ອກ�າລັງດາວໂຫຼດໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງໂທວິດີໂອ

–  ເມື່ອກ�າລັງບັນທຶກວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບການກ�ານົດທິດທາງ

•  ເມື່ອກ�າລັງໃຊ້ຂ�້ມູນໃນປະລິມານຫຼາຍສ�າລັບການຊິງຄ໌ກັບຄລາວ, ອີເມລ໌ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ

•  ເມື່ອກ�າລັງໃຊ້ແອັບການກ�ານົດທິດທາງໃນລົດ ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນຖືກວາງຖືກແສງແດດໂດຍກົງ

•  ເມື່ອກ�າລັງໃຊ້ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ຄຸນສົມບັດການເຊື່ອມໂຍງ

•  ເມື່ອກ�າລັງໃຊ້ອຸປະກອນໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ບ�່ມີສັນຍານ

•  ເມື່ອກ�າລັງສາກແບັດເຕີຣີດ້ວຍສາຍ USB ທີ່ເສຍຫາຍ

•  ເມື່ອແຈັກອະເນກປະສົງຂອງອຸປະກອນເສຍຫາຍ ຫຼື ສ�າຜັດກັບວັດຖຸແປກປອມ, ເຊັ່ນ ຂອງແຫຼວ, ຝຸ່ນ, ຜົງ
ໂລຫະ ແລະ ໄສ້ສ�ດ�າ

•  ເມື່ອທ່ານກ�າລັງໂຣມມິງ

�ເຮັດສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ:

•  ໃຫ້ອຸປະກອນອັບເດດດ້ວຍຊອບແວຫຼ້າສຸດຕ�່ໄປ.

•  ຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ. ປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່.

•  ປິດໃຊ້ງານ Wi-Fi, GPS ແລະ ຄຸນສົມບັດບລູທູດ ເມື່ອບ�່ໄດ້ໃຊ້ພວກມັນ.

•  ປິດແອັບທີ່ມີການນ�າໃຊ້ແບັດເຕີຣີເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ທີ່ແລ່ນໃນພື້ນຫຼັງເມື່ອບ�່ໄດ້ໃຊ້.

•  ລຶບໄຟລ໌ທີ່ບ�່ຈ�າເປັນ ຫຼື ແອັບທີ່ບ�່ໄດ້ໃຊ.້

•  ຫຼຸດຄວາມແຈ້ງໜ້າຈ�ລົງ.

•  ຖ້າອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ ຫຼື ຮູ້ສຶກຮ້ອນເປັນໄລຍະເວລານານ, ຢ່າໃຊ້ມັນໄລຍະໜຶ່ງ. ຖ້າອຸປະກອນສືບຕ�່ຮ້ອນ
ຂຶ້ນ, ຕິດຕ�່ສູນບ�ລິການຂອງຊ�າຊຸງ.
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�ຂໍ້ຄວນລະວັງສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ຮ້ອນເກີນໄປ
�ຖ້າທ່ານເລີ່ມຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມບ�່ສະດວກສະບາຍ ເນື່ອງຈາກອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ, ຢຸດໃຊ້ອຸປະກອນ.
�ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ການປະຕິບັດງານອາດຈະຖືກຈ�າກັດ ຫຼື ອຸປະກອນອາດຈະປິດເພື່ອໃຫ້ເຢັນລົງ. 
ຄຸນສົມບັດມີຢູ່ໃນລຸ້ນທີ່ຮອງຮັບເທົ່ານັ້ນ.

•  ຖ້າອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ ແລະ ຮອດອຸນຫະພູມທີ່ກ�ານົດໄວ້, ຂ�້ຄວາມເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມ
ຜິດພາດຂອງອຸປະກອນ, ບັນຫາ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງໜ້າຈ� ແລະ ການຮົ່ວໄຫຼຂອງແບັດເຕີຣີ. ເພື່ອຫຼຸດ
ອຸນຫະພູມຂອງອຸປະກອນລົງ, ຄວາມແຈ້ງໜ້າຈ� ແລະ ຄວາມໄວໃນການປະຕິບັດງານຈະຖືກຈ�າກັດ ແລະ ການສາກ
ແບັດເຕີຣີຈະຢຸດ. ແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ຈະຖືກປິດ ແລະ ຄຸນສົມບັດການໂທ ແລະ ຄຸນສົມບັດອື່ນໆທັງໝົດຈະຖືກຈ�າກັດ, 
ຍົກເວັ້ນການໂທສຸກເສນີ, ຈົນກວ່າອຸປະກອນຈະເຢັນລົງ.

•  ຖ້າຂ�້ຄວາມທີສອງປະກົດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມໃນອຸປະກອນ, ອຸປະກອນຈະປິດ. ຫ້າມໃຊ້
ອຸປະກອນຈົນກວ່າອຸນຫະພູມຂອງອຸປະກອນເຢັນລົງຕ�າ່ກວ່າລະດັບທີ່ກ�ານົດໄວ້. ຖ້າຂ�້ຄວາມເຕືອນທີສອງປະກົດຂຶ້ນ
ໃນລະຫວ່າງການໂທສຸກເສີນ, ການໂທຈະບ�່ຖືກຕັດເຊື່ອມຕ�່ໂດຍການປິດແບບບັງຄັບ.

�ຂໍ້ຄວນລະວັງສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມການປະຕິບັດງານ
�ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກສະພາບແວດລ້ອມໃນເງື່ອນໄຂຕ�່ໄປນີ້. ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງເພື່ອຫຼີກ
ຫຼ່ຽງການເຮັດໃຫ້ອາຍຸໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີສັ້ນລົງ, ການເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນສູນເສຍ ຫຼື ການເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້.

•  ຢ່າເກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໃນອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນຫຼາຍ ຫຼື ຮ້ອນຫຼາຍ.

•  ຢ່າໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານສ�າຜັດກັບແສງແດດໂດຍກົງເປັນເວລານານ.

•  ຫ້າມໃຊ ້ຫຼື ເກັບຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ເປັນເວລານານ ໃນບ�ລິເວນທີ່ຮ້ອນຫຼາຍ, ເຊັນ່ ພາຍໃນລົດໃນຊ່ວງລະ
ດູຮ້ອນ.

•  ຢ່າວາງອຸປະກອນໃນພື້ນທີ່ໃດໜຶ່ງທີ່ອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປ, ເຊັ່ນ ເທິງເສື່ອຄວາມຮ້ອນໄຟຟາ້.

•  ຫ້າມເກັບຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໃກ້ ຫຼື ໃນເຄື່ອງໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ໄມໂຄຣເວບ ອຸປະກອນແຕ່ງກິນດ້ວຍຄວາມ
ຮ້ອນ ຫຼື ຖັງບັນຈຸແຮງດັນສູງ.

•  ຢ່າໃຊ້ສາຍທີ່ເປືອກນອກຫຼຸດອອກ ຫຼື ເສຍຫາຍ ແລະ ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງສາກ ຫຼື ແບັດເຕີຣີໃດໆທີ່ເສຍຫາຍ ຫຼື ໃຊ້ງານ
ຜິດປົກກະຕິ.
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�ຄຸນສົມບັດທີ່ສໍາຄັນ

�

�ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
�ຖ່າຍຮູບໄລຍະໃກ້ຂອງວັດຖຸຂອງທ່ານໄດ້ຊັດເຈນ. 
ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງສາມາດເບິ່ງແຕ່ລະສາກຂອງກ້ອງ
ຖ່າຍຮູບຜ່ານຮູບນ້ອຍ ແລະ ປ່ຽນສາກໃນຂະນະທີ່ບັນ
ທຶກວິດີໂອໃນໂໝດມຸມມອງຂອງຜູ້ກ�າກັບ. ເບິ່ງ ກ້ອງ
ຖ່າຍຮູບ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

�

�xCloud
�ມ່ວນຊື່ນໄປກັບການຫຼິ້ນເກມຄຸນນະພາບສູງໃນອຸປະກອນ
ມືຖືຂອງທ່ານດ້ວຍການບ�ລິການ xCloud.

�

�Samsung DeX
�ສ�າຜັດປະສົບການເຮັດຫຼາຍໜ້າວຽກໃນໜ້າຈ�ໃຫຍ່
ດ້ວຍການເຊື່ອມຕ�່ແບບໄວເລສຂອງ Samsung DeX. 
ເບິ່ງ Samsung DeX ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

�

�ລິ້ງໃສ່ Windows
�ເຊື່ອມຕ�່ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີ ແລະ ຮັບ
ເອົາປະສົບການແບບໄຮ້ຮອຍຕ�່. ເບິ່ງ ລິ້ງໃສ່ Windows 
ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

�

�S Pen
�ຄວບຄຸມໜ້າຈ�ດ້ວຍ S Pen (ຂາຍແຍກຕ່າງຫາກ) 
ແລະ ໃຊ້ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆຂອງ S Pen. ເບິ່ງ S Pen 
(Galaxy S21 Ultra 5G) ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.



�ຂ້ໍມູນພ້ືນຖານ

11

�ແຜນຜັງ ແລະ ຟັງຄ໌ຊັນຂອງອຸປະກອນ

�ເນື້ອໃນແພັກເກດ
�ເບິ່ງຄ�າແນະນ�າເລີ່ມຕົ້ນໂດຍຫຍ�້ສ�າລັບເນື້ອໃນແພັກເກດ.

� •  ລາຍການທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ມີຢູ່ໃດໜຶ່ງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກ
ພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ.

•  ລາຍການທີ່ມາພ້ອມຖືກອອກແບບສ�າລັບອຸປະກອນນີ້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ອາດຈະບ�່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນອື່ນ.

•  ຮູບຮ່າງ ແລະ ການລະບຸລາຍລະອຽດອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໂດຍບ�່ຕ້ອງມີການແຈ້ງກ່ອນ.

•  ທ່ານສາມາດຊື້ອຸປະກອນເສີມເພີ່ມເຕີມຈາກຕົວແທນຈ�າໜ່າຍຊ�າຊຸງໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ. ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ
ພວກມັນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນກ່ອນຊື້.

•  ໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ຮັບຮອງຈາກຊ�າຊຸງເທົ່ານັ້ນ. ການໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ບ�່ຖືກຮັບຮອງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດ
ບັນຫາ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການປະຕິບັດງານ ທີ່ບ�່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມການຮັບປະກັນ.

•  ການມີຢູ່ຂອງອຸປະກອນເສີມທັງໝົດອາດມີການປ່ຽນແປງ ຂຶ້ນກັບບ�ລິສັດຜູ້ຜະລິດທັງໝົດ. ສ�າລັບຂ�້ມູນ
ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອຸປະກອນເສີມທີ່ມີຢູ່, ໃຫ້ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຊ�າຊງຸ.

•  ຊຸດຫູຟັງ (USB ປະເພດ-C) ທີ່ຮອງຮັບຜົນຮັບທາງດິຈິຕອລສາມາດໃຊ້ກັບອຸປະກອນໄດ້. ຢ່າງໃດກ�່ຕາມ, 
ອຸປະກອນອາດຈະເຂົ້າກັນບ�່ໄດ້ກັບຊຸດຫູຟັງທີ່ໃຊ້ວິທີການສົ່ງອອກສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຫຼື ທີ່ຜະລິດໂດຍຜູ້
ຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
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�ແຜນຜັງອຸປະກອນ

�► Galaxy S21 Ultra 5G:

�

ລ�າໂພງ

ເຊັນເຊີຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມື

ປຸ�ມດ�ານຂ�າງ

ປຸ�ມລະດັບສຽງ

ໜ�າຈ�ສ�າຜັດ

ຂອບໜ�າຈ� ຂອບໜ�າຈ�

ກ�ອງໜ�າ

ຖາດແຜ�ນ SIM

ໄມໂຄຣໂຟນ

ແຈັກຫູຟັງ/
ແຈັກອະເນກປະສົງ (USB 
ປະເພດ-C)

ເຊັນເຊີຄວາມໃກ�ຊິດ/
ແສງໄຟ

�

ກ�ອງຫຼັງ

ເຊັນເຊ ີAF ທີ່ເປັນເລເຊີ

ເສົາອາກາດຫຼັກ

ໄມໂຄຣໂຟນລ�າໂພງ

ເສົາອາກາດ GPS

ແຝຼັດ
ໄມໂຄຣໂຟນ

ເສົາອາກາດ NFC / 
ມ�ວນສາກແບບໄວເລສ
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�► Galaxy S21+ 5G:

�

ລ�າໂພງ

ເຊັນເຊີຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມື

ປຸ�ມດ�ານຂ�າງ

ປຸ�ມລະດັບສຽງ

ໜ�າຈ�ສ�າຜັດ

ກ�ອງໜ�າ

ຖາດແຜ�ນ SIM

ໄມໂຄຣໂຟນ

ແຈັກຫູຟັງ/
ແຈັກອະເນກປະສົງ (USB 
ປະເພດ-C)

ເຊັນເຊີຄວາມໃກ�ຊິດ/
ແສງໄຟ

�

ກ�ອງຫຼັງ
ແຝຼັດ

ເສົາອາກາດຫຼັກ

ລ�າໂພງ

ໄມໂຄຣໂຟນ

ເສົາອາກາດ GPS

ໄມໂຄຣໂຟນ

ເສົາອາກາດ NFC / 
ມ�ວນສາກແບບໄວເລສ
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�► Galaxy S21 5G:

�

ລ�າໂພງ

ເຊັນເຊີຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມື

ປຸ�ມດ�ານຂ�າງ

ປຸ�ມລະດັບສຽງ

ໜ�າຈ�ສ�າຜັດ

ກ�ອງໜ�າ

ຖາດແຜ�ນ SIM

ໄມໂຄຣໂຟນ

ແຈັກຫູຟັງ/
ແຈັກອະເນກປະສົງ (USB 
ປະເພດ-C)

ເຊັນເຊີຄວາມໃກ�ຊິດ/
ແສງໄຟ

�

ກ�ອງຫຼັງ
ແຝຼັດ

ເສົາອາກາດຫຼັກ

ໄມໂຄຣໂຟນລ�າໂພງ

ເສົາອາກາດ GPS

ໄມໂຄຣໂຟນ

ເສົາອາກາດ NFC / 
ມ�ວນສາກແບບໄວເລສ
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� •  ເມື່ອໃຊ້ລ�າໂພງ, ເຊັນ່ ເມື່ອຫຼິ້ນໄຟລ໌ມີເດຍ ຫຼື ໃຊ້ລ�າໂພງໂທລະສັບ, ຢ່າວາງອຸປະກອນໃກ້ກັບຫູຂອງທ່ານ.

•  ລະວັງຢ່າເປີດເລັນສກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຍັງແຫຼ່ງກ�າເນີດແສງທີ່ແຮງ, ເຊັນ່ ແສງແດດໂດຍກົງ. ຖ້າເລັນສກ້ອງ
ຖ່າຍຮູບສ�າຜັດກັບແຫຼ່ງກ�າເນີດແສງທີ່ແຮງ, ເຊັນ່ ແສງແດດໂດຍກົງ, ເຊັນເຊີຮູບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບອາດຈະ
ເສຍຫາຍ. ເຊັນເຊີຮູບທີ່ເສຍຫາຍຈະບ�່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຈຸດ ຫຼື ຈຸດເປື້ອນໃນຮູບ.

•  ຖ້າທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີແວ່ນ ຫຼື ຕົວອະກຣີລິກແຕກ, ອາດມີຄວາມສ່ຽງຕ�່ການບາດເຈັບ. ໃຊ້ອຸປະກອນ
ຫຼັງຈາກມັນໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງຢູ່ທີ່ສູນບ�ລິການຂອງຊ�າຊຸງເທົ່ານັ້ນ.

•  ຖ້າຂີ້ຝຸ່ນ ຫຼື ວັດຖຸແປກປອມເຂົ້າໄປໃນໄມໂຄຣໂຟນ, ລ�າໂພງ ຫຼື ເຄື່ອງຮບັ, ສຽງໃນອຸປະກອນອາດຈະ
ງຽບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງອາດຈະໃຊ້ງານບ�່ໄດ້. ຖ້າທ່ານພະຍາຍາມເອົາຂີ້ຝຸ່ນ ຫຼື ວັດຖຸແປກປອມອອກດ້ວຍ
ວັດຖຸມີຄົມ, ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍ ແລະ ອາດຈະກະທົບຮູບລັກສະນະຂອງມັນ.

� •  ບັນຫາການເຊື່ອມຕ�່ ແລະ ການໃຊ້ແບັດເຕີຣີຈົນໝົດອາດເກີດຂຶ້ນໃນສະຖານະການຕ�່ໄປນີ້:

–  ຖ້າທ່ານຕິດສະຕິກເກີແມ່ເຫຼັກຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ເສົາອາກາດຂອງອຸປະກອນ

–  ຖ້າທ່ານແນບຝາປິດອຸປະກອນທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກໃສ່ອຸປະກອນ

–  ຖ້າທ່ານອັດພື້ນທີ່ເສົາອາກາດຂອງອຸປະກອນດ້ວຍມືຂອງທ່ານ ຫຼື ວັດຖຸອື່ນໆ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດ, 
ເຊັນ່ ການໂທ ຫຼື ການເຊື່ອມຕ�່ຂ�້ມູນມືຖື

•  ຂ�ແນະນ�າໃຫ້ໃຊ້ກັນແຕກໜ້າຈ�ທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຊ�າຊຸງ. ກັນແຕກໜ້າຈ�ທີ່ບ�່ຖືກຮັບຮອງອາດຈະເຮັດໃຫ້
ເຊັນເຊີໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິໄດ້.

•  ຫ້າມປົກບັງພື້ນທີ່ເຊັນເຊີຈັບຄວາມໃກ້ຊິດ/ແສງໄຟດ້ວຍອຸປະກອນເສີມໜ້າຈ�, ເຊັນ່ ກັນແຕກໜ້າຈ�, 
ສະຕິກເກີ ຫຼື ຝາປິດ. ການເຮັດແບບນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຊັນເຊີໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິໄດ້.

•  ແສງອາດຈະກະພິບຢູ່ເທິງສຸດຂອງອຸປະກອນໃນລະຫວ່າງການໂທ ເນື່ອງຈາກການໃຊ້ງານເຊັນເຊີຄວາມໃກ້ຊິດ.

•  ສີໃນຂອບໜ້າຈ�ອາດຈະເບິ່ງແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຕ�າແໜ່ງມຸມມອງຂອງທ່ານ. (Galaxy S21 Ultra 5G)
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�ປຸ່ມຮາດ

�ປຸ່ມ �ຟັງຄ໌ຊັນ

�ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ

•  ເມື່ອອຸປະກອນປິດຢູ່, ກົດຄ້າງໄວ້ເພື່ອເປີດມັນ.

•  ກົດເພື່ອເປີດ ຫຼື ລັອກໜ້າຈ�.

•  ກົດຄ້າງໄວ້ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາກັບ Bixby. ເບິ່ງ ການໃຊ້ Bixby ສ�າລັບຂ�້ມູນ
ເພີ່ມເຕີມ.

•  ກົດສອງຄັ້ງ ຫຼື ກົດຄ້າງໄວ້ ເພື່ອເປີດໃຊ້ແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕັ້ງ.

�ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ + ປຸ່ມ
ຫຼຸດລະດັບສຽງ

•  ກົດພ້ອມກັນເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈ�.

•  ກົດພ້ອມກັນຄ້າງໄວ້ເພື່ອປິດອຸປະກອນ.

�ການຕັ້ງຄ່າປຸ່ມດ້ານຂ້າງ
�ເລືອກແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ຈະເປີດໃຊ້ໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງສອງຄັ້ງ ຫຼື ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສງູ → ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

�ປຸ່ມຊອບ

�

ປຸ�ມກັບຄືນ

ປຸ�ມໂຮມ

ປຸ�ມຫຼ້າສຸດ

�ເມື່ອທ່ານເປີດໜ້າຈ�, ປຸ່ມຊອບຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈ�. ເບິ່ງ ແຖບການກ�ານົດທິດທາງ (ປຸ່ມຊອບ) ສ�າລັບຂ�້ມູນ
ເພີ່ມເຕີມ.
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�ການສາກແບັດເຕີຣີ
�ສາກແບັດເຕີຣີກ່ອນໃຊ້ມັນເປັນຄັ້ງທ�າອິດ ຫຼື ເມື່ອມັນບ�່ໄດ້ໃຊ້ເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານ.

� �ໃຊ້ແບັດເຕີຣີ, ເຄື່ອງສາກ ແລະ ສາຍທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຊ�າຊຸງທີ່ອອກແບບມາສະເພາະສ�າລັບອຸປະກອນຂອງ
ທ່ານເທົ່ານັ້ນ. ແບັດເຕີຣີ, ເຄື່ອງສາກ ແລະ ສາຍທີ່ເຂົ້າກັນບ�່ໄດ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ອຸ
ປະກອນຂອງທ່ານເສຍຫາຍໄດ້.

� •  ການເຊື່ອມຕ�່ເຄື່ອງສາກແບບບ�່ຖືກຕ້ອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຕ�່ກັບອຸປະກອນ. 
ຄວາມເສຍຫາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດຈະບ�່ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍການຮັບປະກັນ.

•  ໃຊ້ແຕ່ສາຍ USB ປະເພດ-C ເທົ່ານັ້ນກັບອຸປະກອນ. ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍຖ້າທ່ານໃຊ້ສາຍໄມ
ໂຄຣ USB.

� •  ເພື່ອປະຢັດພະລັງງານ, ຖອດເຄື່ອງສາກເມື່ອບ�່ໄດ້ໃຊ້ງານ. ເຄື່ອງສາກບ�່ມີປຸ່ມສະວິດໄຟ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະຕ້ອງ
ຖອດເຄື່ອງສາກອອກຈາກປັກສຽບໄຟເມື່ອບ�່ໄດ້ໃຊ້ ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງການສິ້ນເປືອງພະລັງງານ. ເຄື່ອງສາກຄວນຈະ
ຢູ່ໃກ້ກັບປັກສຽບໄຟ ແລະ ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງສາກ.

•  ເມື່ອໃຊ້ເຄື່ອງສາກ, ຂ�ແນະນ�າໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບບໃຊ້ສາຍ ຫຼື ແບບໄວເລສທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງທີ່ຮັບປະກັນ
ເຖິງປະສິດທິພາບການສາກ.

�ການສາກແບບໃຊ້ສາຍ
�ເຊື່ອມຕ�່ສາຍ USB ກັບຫົວສາກ USB ແລະ ສຽບສາຍເຂົ້າໃສ່ແຈັກອາເນກປະສົງຂອງອຸປະກອນເພື່ອສາກແບັດເຕີຣີ. 
ຫຼັງຈາກສາກເຕັມແລ້ວ, ຕັດເຊື່ອມຕ�່ເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ.

�
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�ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ
�ອຸປະກອນມີມ້ວນສາກແບບໄວເລສພາຍໃນເຄື່ອງ. ທ່ານສາມາດສາກແບັດເຕີຣີໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ (ທີ່ຂາຍ
ແບບແຍກກັນ).
�ວາງເຄິ່ງກາງຂອງເບື້ອງຫຼັງຂອງອຸປະກອນຢູ່ເທິງຈຸດໃຈກາງເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ ເພື່ອສາກແບັດເຕີຣີ. ຫຼັງຈາກສາກເຕັມ
ແລ້ວ, ຕັດເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນຈາກເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ.
�ເວລາການສາກທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ. ເວລາການສາກຕົວຈິງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນ
ຢູ່ກັບເງື່ອນໄຂການສາກ.

� �ຂໍ້ຄວນລະວັງສໍາລັບການສາກແບບໄວເລສ
�ຖ້າທ່ານບ�່ປະຕິບັດຕາມຂ�້ຄວນລະວັງລຸ່ມນີ້, ອຸປະກອນອາດຈະບ�່ສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼື ອາດຈະຮ້ອນເກີນ
ໄປ ຫຼື ອຸປະກອນ ແລະ ກາດໃດໜຶ່ງອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.

•  ຢ່າວາງອຸປະກອນເທິງເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສທີ່ມີບັດເຄຣດິດ ຫຼື ບັດປະຈ�າຕົວທີ່ມີຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ (RFID) 
(ເຊັ່ນ ບັດຂົນສົ່ງ ຫຼື ຄີກາດ) ທີ່ວາງລະຫວ່າງເບື້ອງຫຼັງຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຝາປິດອຸປະກອນ.

•  ຢ່າວາງອຸປະກອນເທິງເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ ເມື່ອວັດສະດຸທີ່ສາມາດເປັນສື່ນ�າໄຟຟ້າ, ເຊັນ່ ວັດຖຸທີ່ເປັນ
ໂລຫະ ແລະ ແມ່ເຫຼັກ, ທີ່ຖືກວາງລະຫວ່າງອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ.

� •  ຖ້າທ່ານໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານເຄືອຂ່າຍອ່ອນ, ທ່ານອາດຈະສູນເສຍການຮັບສັນຍານ
ເຄືອຂ່າຍ.

•  ໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຊ�າຊຸງ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສອື່ນ, ແບັດເຕີຣີ
ອາດຈະບ�່ສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

�ການສາກໄວ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ → ແບັດເຕີຣີ → ການຕັ້ງຄ່າແບັດເຕີຣີ
ເພີ່ມເຕີມ ແລະຈາກນັ້ນເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

•  ການສາກໄວ: ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດການສາກໄວ, ໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບັດເຕີຣີທີ່ຮອງຮັບກາສາກດ່ວນທີ່ປັບໄດ້.

•  ການສາກໄວພິເສດ: ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດການສາກໄວທີ່ສຸດ, ໃຊ້ເຄື່ອງສາກ USB PD (ການຈັດສົ່ງພະລັງງານ) ທີ່ຮອງ
ຮັບກາສາກໄວທີ່ສຸດ.

•  ການສາກໄວເລສທີ່ໄວ: ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ,້ ໃຊ້ເຄື່ອງສາກ ແລະ ອົງປະກອບທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດການສາກແບບ
ໄວເລສໄວ.

� •  ທ່ານສາມາດສາກແບັດເຕີຣີໄດ້ໄວຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນ ຫຼື ໜ້າຈ�ຂອງມັນປິດຢູ່.

•  ຖ້າເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສມີພັດລົມຢູ່ພາຍໃນ, ພັດລົມອາດຈະສົ່ງສຽງລົບກວນໃນລະຫວ່າງການສາກແບບ
ໄວເລສດ່ວນ. ເພີ່ມວຽກປະຈ�າເພື່ອຕັ້ງຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄວເລສດ່ວນໃຫ້ປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມ
ເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ກ່ອນໜ້າໂດຍໃຊ ້Bixby Routines. ເມື່ອຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄວເລສດ່ວນປິດລົງ, ສຽງ
ພັດລົມເຄື່ອງສາກ ແລະ ແສງໄຟສັນຍານຈະຫຼຸດລົງ.
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�ການແຊຣ໌ໄຟແບບໄວເລສ
�ທ່ານສາມາດສາກອຸປະກອນອື່ນກັບແບັດເຕີຣີໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທ່ານຍັງຄົງສາມາດສາກອຸປະກອນອື່ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ໃນຂະນະທີ່ສາກອຸປະກອນຂອງທ່ານຢູ່. ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງອຸປະກອນເສີມ ຫຼື ຝາປິດທີ່ກ�າລັງຖືກໃຊ້, ຄຸນສົມບັດການ
ແຊຣ໌ໄຟແບບໄວເລສອາດຈະໃຊ້ງານຢ່າງບ�່ຖືກຕ້ອງ. ຂ�ແນະນ�າໃຫ້ເອົາອຸປະກອນເສີມໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຝາປິດທີ່ກ�າລັງຖືກໃຊ້ຢູ່ນັ້ນ
ອອກໄປກ່ອນໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.

1 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ  (ການແຊຣ໌ໄຟແບບໄວເລສ) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

2 ວາງອຸປະກອນອື່ນເທິງຈຸດໃຈກາງຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ໂດຍເອົາເບື້ອງຫຼັງຂອງພວກມັນແປະໃສ່ກັນ.

� ສະມາດໂຟນ Galaxy Watch Galaxy Buds

3 ເມື່ອທ່ານສ�າເລັດການສາກ, ຕັດເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນອື່ນຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

� �ຫ້າມໃຊ້ຊຸດຫູຟັງໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງແຊຣ໌ໄຟ. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນອາດຈະກະທົບຕ�່ອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ.

� •  ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງມວນສາກແບບໄວເລສອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມລຸ້ນຂອງອຸປະກອນ. ປັບປ່ຽນອຸປະກອນເພື່ອ
ເຊື່ອມຕ�່ເຂົ້າດ້ວຍກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

•  ບາງຄຸນສົມບັດບ�່ມີຢູ່ໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງແຊຣ໌ໄຟ.

•  ອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄວເລສເທົ່ານັ້ນສາມາດສາກໄດ້ໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້. ບາງ
ອຸປະກອນອາດຈະສາກບ�່ໄດ້. ເພື່ອເບິ່ງອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດການແຊຣ໌ໄຟແບບໄວເລສ, ເຂົ້າເບິ່ງເວັບ
ໄຊທ໌ຊ�າຊງຸ.

•  ເພື່ອສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຫ້າມຍ້າຍ ຫຼື ໃຊ້ອຸປະກອນທັງສອງໃນຂະນະທີ່ສາກຢູ່.

•  ໄຟທີ່ສາກໃສ່ອຸປະກອນອື່ນອາດຈະໜ້ອຍກວ່າຈ�ານວນທີ່ແຊຣ໌ໃສ່ມັນໂດຍອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

•  ຖ້າທ່ານສາກອຸປະກອນອື່ນໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງສາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ຄວາມໄວການສາກອາດຈະ
ຫຼຸດລົງ ຫຼື ອຸປະກອນອາດຈະບ�່ສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດເຄື່ອງສາກ.

•  ຄວາມໄວ ຫຼື ປະສິດທິພາບການສາກອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມ
ຂ້າງຂອງອຸປະກອນ.
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�ການຕັ້ງຄ່າຂີດຈໍາກັດການແຊຣ໌ໄຟ
�ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຢຸດການແຊຣ໌ໄຟເມື່ອໄຟແບັດເຕີຣີເຫຼືອຢູ່ຕ�າ່ກວ່າລະດັບທີ່ກ�ານົດໄວ້.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ → ແບັດເຕີຣີ → ການແຊຣ໌ໄຟແບບໄວເລສ → ຂີດ
ຈໍາກັດແບັດເຕີຣີ ແລະຈາກນັ້ນຕັ້ງຂີດຈ�າກັດ.

�ການຫຼຸດການໃຊ້ແບັດເຕີຣີລົງ
�ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ຕົວເລືອກຫຼາຍໆຢ່າງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຢັດໄຟແບັດເຕີຣີ.

•  ເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດການດູແລອຸປະກອນ.

•  ເມື່ອທ່ານບ�່ໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນ, ປິດໜ້າຈ�ໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ.

•  ເປີດໃຊ້ງານໂໝດປະຢັດໄຟ.

•  ປິດແອັບທີ່ບ�່ຈ�າເປັນ.

•  ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດບລູທູດເມື່ອບ�່ໄດ້ໃຊ້.

•  ປິດໃຊ້ງານການຊິງຄ໌ແອັບອັດຕະໂນມັດທີ່ຈ�າເປັນຕ້ອງຖືກຊິງຄ໌.

•  ຫຼຸດເວລາແສງເບື້ອງຫຼັງລົງ.

•  ຫຼຸດຄວາມແຈ້ງໜ້າຈ�ລົງ.

�ເຄັດລບັ ແລະ ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການສາກແບັດເຕີຣີ
•  ຖ້າແບັດເຕີຣີໝົດໄຟຮ້ອຍເປີເຊນັ, ຈະບ�່ສາມາດເປີດອຸປະກອນໄດ້ທັນທີເມື່ອເຄື່ອງສາກຖືກເຊື່ອມຕ�່. ປ່ອຍໃຫ້ແບັດ
ເຕີຣີທີ່ໝົດໄຟນັ້ນສາກເປັນເວລາສອງສາມນາທີກ່ອນເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

•  ຖ້າທ່ານໃຊ້ຫຼາຍໆແອັບໃນເທື່ອດຽວ, ແອັບເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ແອັບທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕ�່ກັບອຸປະກອນອື່ນ, ແບັດເຕີຣີ
ຈະໝົດໄຟຢ່າງໄວວາ. ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງການສູນເສຍໄຟໃນລະຫວ່າງການໂອນຂ�້ມູນ, ໃຊ້ແອັບເຫຼົ່ານີ້ທຸກຄັ້ງຫຼັງຈາກສາກ
ແບັດເຕີຣີເຕັມ.

•  ການໃຊ້ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟອື່ນນອກເໜືອຈາກເຄື່ອງສາກ, ເຊັ່ນ ຄອມພິວເຕີ, ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມໄວການສາກຊ້າ
ລົງ ເນື່ອງຈາກກະແສໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ.

•  ອຸປະກອນສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຂະນະທີ່ມັນກ�າລັງສາກ, ແຕ່ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າເພື່ອສາກແບັດເຕີຣີໃຫ້ເຕັມ.

•  ຖ້າອຸປະກອນຮັບການຈ່າຍໄຟທີ່ບ�່ສະຖຽນໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງສາກ, ໜ້າຈ�ສ�າຜັດຈະໃຊ້ງານບ�່ໄດ້. ຖ້າສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ, 
ຖອດເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ.
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•  ໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງສາກ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ. ນີ້ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ແລະ ບ�່ຄວນກະທົບ
ຕ�່ອາຍຸໃຊ້ງານ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ. ຖ້າແບັດເຕີຣີຮ້ອນຂຶ້ນກວ່າປົກກະຕິ, ເຄື່ອງສາກອາດຈະຢຸດ
ສາກ.

•  ຖ້າທ່ານສາກອຸປະກອນ ໃນຂະນະທີ່ແຈັກອະເນກປະສົງປຽກຢູ່, ອຸປະກອນອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ເຊັດ
ແຈັກອະເນກປະສົງໃຫ້ແຫ້ງທັງໝົດ ກ່ອນສາກອຸປະກອນ.

•  ຖ້າອຸປະກອນກ�າລັງສາກຢ່າງບ�່ຖືກຕ້ອງ, ນ�າເອົາອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກໄປຫາສູນບ�ລິການຂອງຊ�າຊຸງ.

�ແຜ່ນ Nano-SIM ແລະ eSIM
�ສຽບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການໂທລະສັບມືຖືເຂົາ້.
�ເພື່ອໃຫ້ມີສອງເບີໂທລະສບັ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການສ�າລັບອຸປະກອນດຽວ, ເປີດໃຊ້ງານ eSIM ຫຼື ແຊກແຜນ SIM ສອງອັນ
ເຂົາ້. ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກແຜ່ນ nano-SIM ແທ້ແລະ eSIM ເປັນ SIM ດິຈິຕອລໃນຕວົ. ການໃຊ້ທັງແຜ່ນ nano-SIM 
ແລະ eSIM ອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວການໂອນຂ�້ມູນຊ້າລົງໃນບາງພື້ນທີ່.

� •  eSIM ອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ, ຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

•  ການບ�ລິການບາງຢ່າງທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕ�່ເຄືອຂ່າຍ ອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການ.

�ການຕິດຕັ້ງແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM

�

21 3 4

<ດ�ານລຸ�ມ>
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1 ສຽບໝຸດຖອດຖາດຊິມໃສ່ຮູຖາດຊິມເພື່ອຖອດມັນອອກ.

2 ດຶງຖາດເບົາໆອອກຈາກຊ່ອງໃສ່ຖາດ.

3 ວາງແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ຢູ່ເທິງຖາດທີ່ມີ ຈຸດຕ�່ສີທອງຫັນໜ້າຂຶ້ນເທງິ ແລະ ຄ່ອຍໆກົດແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ລົງໃສ່
ຖາດເພື່ອໃຫ້ມັນແໜ້ນ.

4 ສຽບຖາດກັບເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຖາດ.

� •  ສຽບໝຸດຖອດຖາດຊິມໃສ່ ຮູຖາດ ເພື່ອເອົາຖາດອອກ.

•  ໃຊ້ແຕ່ແຜ່ນ nano-SIM ເທົ່ານັ້ນ.

•  ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງຢ່າໃຫ້ສູນເສຍ ຫຼື ປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນໃຊ້ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM. ຊ�າຊຸງບ�່ຮັບຜິດຊອບຕ�່
ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຄວາມບ�່ສະດວກສະບາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກບັດທີ່ສູນເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ.

•  ກວດເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໝຸດຖອດຖາດຊິມຕັ້ງສາກກັບຮູ. ບ�່ດັ່ງນັ້ນ, ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍໄດ້.

•  ຖ້າແຜ່ນບ�່ຖືກໃສ່ລົງໃນຖາດຢ່າງແໜ້ນໜາ, ແຜ່ນ SIM ອາດຈະອອກ ຫຼື ຕົກລົງຈາກຖາດ.

•  ຖ້າທ່ານສຽບຖາດລົງໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ຖາດປຽກ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມ
ເສຍຫາຍ. ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈທຸກຄັ້ງວ່າຖາດແຫ້ງດີ.

•  ສຽບຖາດລົງໃສ່ໃນຊ່ອງຖາດໃຫ້ແຈບດີເພື່ອປ້ອງກັນບ�່ໃຫ້ຂອງແຫຼວເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

�ການເປີດໃຊ້ງານ eSIM
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM → ເພີ່ມແຜນມືຖື. ເມື່ອພົບແຜນມືຖື, 
ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າໃນໜ້າຈ� ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ eSIM.
�ຖ້າທ່ານມີລະຫັດ QR ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຕົວ
ຈັດການແຜ່ນ SIM → ເພີ່ມແຜນມືຖື → ສະແກນລະຫດັ QR ຂອງບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍມືຖື ແລະຈາກນັ້ນ ສະແກນ
ລະຫັດ QR.

�ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM.

•  ແຜ່ນ SIM: ເປີດໃຊ້ງານແຜ່ນ SIM ເພື່ອໃຊ້ ແລະ ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າແຜ່ນ SIM ເອງ.

•  eSIM: ເປີດໃຊ້ງານ eSIM.

•  ແຜ່ນ SIM ທີ່ເລືອກ: ເລືອກເພື່ອໃຊ້ແຜນ່ SIM ສະເພາະສ�າລັບຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງ, ເຊັນ່ ການໂທດ້ວຍສຽງ, ເມື່ອ
ເປີດໃຊ້ງານສອງແຜ່ນຊິມ.

•  ການຕັ້ງຄ່າແຜ່ນ SIM ເພີ່ມເຕີມ: ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າການໂທ ຫຼື eSIM ເອງ.
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�ການເປີດ ແລະ ປິດອຸປະກອນ
� �ປະຕິບັດຕາມຄ�າເຕືອນ ແລະ ຄ�າແນະນ�າທີ່ໂພສທ໌ໄວ້ທັງໝົດຈາກບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີການ

ຈ�າກັດການໃຊ້ອຸປະກອນໄວເລສ, ເຊັນ່ ເຮືອບນິ ແລະ ໂຮງໝ�.

�
ປຸ�ມດ�ານຂ�າງ

ປຸ�ມຫ�ດລະດັບສຽງ

�ການເປີດອຸປະກອນ
�ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາສອງສາມວິນາທີເພື່ອເປີດອຸປະກອນ.

�ການປິດອຸປະກອນ

1 ເພື່ອປິດອຸປະກອນ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງພ້ອມໆກັນຄ້າງໄວ້. ຫຼືວ່າ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, 
ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ແຕະ .

2 ແຕະ ປິດເຄື່ອງ.
�ເພື່ອປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່, ແຕະ ປິດເປີດໃໝ່.

� �ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດ ເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້. ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນ
ສງູ → ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ເມນູປິດ ຢູ່ກ້ອງ ກົດຄ້າງໄວ້.

�ການບັງຄັບໃຫ້ປິດເປີດຄືນໃໝ່
�ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄ້າງ ແລະ ບ�່ຕອບສະໜອງ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງໃນເວລາດຽວກັນຄ້າງໄວ້
ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 7 ວິນາທີ ເພື່ອປິດເປີດມັນຄືນໃໝ່.
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�ໂໝດສຸກເສີນ
�ທ່ານສາມາດສັບປ່ຽນອຸປະກອນເປັນໂໝດສຸກເສີນເພື່ອຫຼຸດການໃຊ້ແບັດເຕີຣີລົງ. ແອັບ ແລະ ຟັງຄ໌ຊັນບາງອັນຈະຖືກ
ຈ�າກັດ. ໃນໂໝດສຸກເສີນ, ທ່ານສາມາດເຮັດການໂທອອກສຸກເສີນ, ສົ່ງຂ�້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານຫາຄົນອື່ນ, ເຮັດ
ໃຫ້ໂມງປຸກສຸກເສີນດັງຂຶ້ນ ແລະ ອື່ນໆ.
�ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂໝດສຸກເສີນ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງພ້ອມໆກັນຄ້າງໄວ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ໂໝດ
ສຸກເສນີ. ຫຼືວ່າ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ  → ໂໝດສຸກເສນີ.
�ເພື່ອປິດໃຊ້ງານໂໝດສຸກເສີນ, ແຕະ  → ປິດໂໝດສຸກເສນີ.

� �ເວລາການນ�າໃຊ້ທີ່ເຫຼືອຈະສະແດງເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ກ່ອນໄຟແບັດເຕີຣີຈະໝດົ. ເວລາການນ�າໃຊ້ທີ່ເຫຼືອອາດຈະ
ແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

�ການຕັ້ງທໍາອິດ
�ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນຄັ້ງທ�າອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກດ�າເນີນການຕັ້ງຂ�້ມູນຄືນໃໝ່, ປະຕິບັດຕາມຄ�າ
ແນະນ�າ ໃນໜ້າຈ� ເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

� �ຖ້າທ່ານບ�່ເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ທ່ານອາດຈະບ�່ສາມາດຕັ້ງບາງຄຸນສົມບັດຂອງອຸປະກອນໃນລະຫວ່າງຕັ້ງ
ທ�າອິດ.

�Samsung account
�Samsung account ຂອງທ່ານແມ່ນການບ�ລິການບັນຊີແບບລວມ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ການບ�ລິການຕ່າງໆຂອງ
ຊ�າຊຸງທີ່ມີໃຫ້ໂດຍອຸປະກອນມືຖື, TV ແລະ ເວັບໄຊທ໌ຂອງຊ�າຊງຸ.
�ເພື່ອກວດເບິ່ງລາຍຊື່ການບ�ລິການທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ Samsung account ຂອງທ່ານ, ເຂົ້າ
ເບິ່ງ account.samsung.com.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ Samsung account.

�ຫຼືວ່າ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ຈັດການບັນຊີ → ເພີ່ມບັນຊີ → Samsung 
account.

2 ຖ້າທ່ານມີ Samsung account ຮຽບຮ້ອຍແລວ້, ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.

•  ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ໂດຍໃຊ້ບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ, ແຕະ ສືບຕໍ່ດ້ວຍ Google.
•  ຖ້າທ່ານບ�່ມີ Samsung account, ແຕະ ສ້າງບັນຊີ.

http://account.samsung.com
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�ການຊອກຫາ ID ຂອງທ່ານ ແລະ ການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານຄືນໃໝ່
�ຖ້າທ່ານລືມ ID ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານ, ແຕະ ຊອກຫາ ID ຫຼື ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຄືນໃໝ່ ໃນ
ໜ້າຈ�ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງ Samsung account. ທ່ານສາມາດຊອກຫາ ID ຂອງທ່ານ ຫຼື ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານຄືນໃໝ່
ຫຼັງຈາກທ່ານປ້ອນຂ�້ມູນທີ່ຈ�າເປັນເຂົ້າ.

�ລົງຊື່ອອກລະບບົ Samsung account ຂອງທ່ານ
�ເມື່ອທ່ານລົງຊື່ອອກລະບົບ Samsung account ຂອງທ່ານ, ຂ�້ມູນຂອງທ່ານ, ເຊັນ່ ລາຍຊື່ຕິດຕ�່ ຫຼື ເຫດການ, ຍັງຈະຖືກ
ເອົາອອກຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ຈັດການບັນຊີ.

2 ແຕະ Samsung account → ໂປຣໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ ແລະ ແຕະ ອອກຈາກລະບບົ ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈ�.

3 ແຕະ ອອກຈາກລະບບົ, ປ້ອນລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານເຂົາ້ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ຕົກລງົ.

�ການໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງ
ທ່ານ (Smart Switch)
�ທ່ານສາມາດໃຊ້ Smart Switch ເພື່ອໂອນຂ�້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ອຸປະກອນໃໝ່ຂອງທ່ານ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ເອົາຂໍ້ມູນມາຈາກອຸປະກອນເກົາ່.

� •  ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບ�່ຮອງຮັບໃນອຸປະກອນ ຫຼື ຄອມພິວເຕີບາງເຄື່ອງ.

•  ການນ�າໃຊ້ຂ�້ຈ�າກັດ. ເຂົ້າເບິງ່ www.samsung.com/smartswitch ສ�າລັບລາຍລະອຽດ. ຊ�າຊຸງໃຊ້
ລິຂະສິດຢ່າງຈິງຈັງ. ໂອນເນື້ອໃນທີ່ເປັນຂອງທ່ານເອງ ຫຼື ທີ່ມີສິດໃນການໂອນເທົ່ານັ້ນ.

�ການໂອນຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ສາຍ USB
�ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານກັບສາຍ USB ເພື່ອໂອນຂ�້ມູນຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ.

1 ເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າໂດຍໃຊ້ສາຍ USB ຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

�ອາດຈ�າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີຫົວຕ�່ USB ຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ.

2 ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບການເລືອກແອັບປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ Smart Switch → ຮັບຂໍ້ມນູ.

3 ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ແຕະ ອະນຸຍາດ.
�ຖ້າທ່ານບ�່ມີແອັບ, ດາວໂຫຼດມັນຈາກ Galaxy Store ຫຼື Play Store.

�ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຈົດຈ�າອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ ແລະ ລາຍການຂອງຂ�້ມູນທີ່ທ່ານສາມາດໂອນ ຈະປະກົດຂຶ້ນ.

http://www.samsung.com/smartswitch
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4 ເລືອກລາຍການທີ່ຈະນ�າເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ໂອນ.

� �ຢ່າຕັດເຊື່ອມຕ�່ສາຍ USB ຈາກອຸປະກອນເມື່ອທ່ານກ�າລັງໂອນໄຟລ໌. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ສູນເສຍ
ຂ�້ມູນ ຫຼື ອຸປະກອນເສຍຫາຍ.

� �ການໂອນຂ�້ມູນຈະເພີ່ມການໃຊ້ໄຟແບັດເຕີຣີຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້
ສາກເຕັມກ່ອນໂອນຂ�້ມູນ. ຖ້າໄຟແບັດເຕີຣີເຫຼືອໜ້ອຍ, ການໂອນຂ�້ມູນອາດຈະຖືກຂັດຈັງຫວະ.

�ການໂອນຂໍ້ມູນແບບໄວເລສ
�ໂອນຂ�້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານແບບໄວເລສ ຜ່ານ Wi-Fi Direct.

1 ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ເປີດໃຊ້ Smart Switch.

�ຖ້າທ່ານບ�່ມີແອັບ, ດາວໂຫຼດມັນຈາກ Galaxy Store ຫຼື Play Store.

2 ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ເອົາຂໍ້ມູນມາຈາກອຸປະກອນ
ເກົ່າ.

3 ວາງອຸປະກອນໃກ້ກັນ.

4 ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ແຕະ ສົ່ງຂໍ້ມູນ → ໄວເລສ.

5 ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ແຕະ ອະນຸຍາດ.

6 ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເລືອກລາຍການທີ່ຈະນ�າມາ ແລະ ແຕະ ໂອນ.

�ການໂອນຂໍ້ມູນແບັກອັບຈາກຄອມພິວເຕີ
�ໂອນຂ�້ມູນລະຫວ່າງອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ຄອມພິວເຕີ. ທ່ານຈະຕ້ອງດາວໂຫຼດແອັບເວີຊັນຄອມພິວເຕີຂອງ Smart 
Switch ຈາກ www.samsung.com/smartswitch. ແບັກອັບຂ�້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ຄອມພິວ
ເຕີ ແລະ ນ�າເຂົ້າຂ�້ມູນໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

1 ໃນຄອມພິວເຕີ, ເຂົ້າເບິງ່ www.samsung.com/smartswitch ເພື່ອດາວໂຫດຼ Smart Switch.

2 ໃນຄອມພິວເຕີ, ເປີດໃຊ້ Smart Switch.

� �ຖ້າອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານບ�່ແມ່ນອຸປະກອນຊ�າຊຸງ, ແບັກອັບຂ�້ມູນໃສ່ຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ໂປຣແກຣມທີ່ຈັດ
ໃຫ້ໂດຍຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ. ຈາກນັ້ນ, ຂ້າມຂັ້ນຕອນທີຫ້າໄປ.

3 ເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ສາຍ USB ຂອງອຸປະກອນ.

4 ໃນຄອມພິວເຕີ, ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າໃນໜ້າຈ�ເພື່ອແບັກອັບຂ�້ມູນຈາກອຸປະກອນ.
�ຈາກນັ້ນ, ຕັດເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານຈາກຄອມພິວເຕີ.

5 ເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ສາຍ USB.

6 ໃນຄອມພິວເຕີ, ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າໃນໜ້າຈ� ເພື່ອໂອນຂ�້ມູນໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

http://www.samsung.com/smartswitch
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�ການເຂົ້າໃຈໜ້າຈໍ

�ການຄວບຄຸມໜ້າຈໍສໍາຜັດ
�ການແຕະ
�ແຕະໜ້າຈ�.

�

�ການແຕະຄ້າງໄວ້
�ແຕະໜ້າຈ�ຄ້າງ
ໄວ້ເປັນເວລາ
ປະມານ 2 ວິນາທີ.

�

�ການລາກ
�ແຕະລາຍການຄ້າງ
ໄວ້ ແລະ ລາກມັນໃສ່
ຕ�າແໜ່ງເປົ້າໝາຍ.

�

�ການແຕະສອງຄັ້ງ
�ແຕະໜ້າຈ�ສອງຄັ້ງ.

�

�ການຮູດ
�ຮູດຂຶ້ນເທງິ, ລົງລຸ່ມ, 
ໄປຊ້າຍ ຫຼື ໄປຂວາ.

�

�ການ
ຂະຫຍາຍ ແລະ ການ
ຢິບເຂົ້າ
�ຍະມືສອງນິ້ວອອກ
ຈາກກັນ ຫຼື ຢິບເຂົ້າ
ເທິງໜ້າຈ�.

�

� •  ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ໜ້າຈ�ສ�າຜັດໄປສ�າຜັດກັບອຸປະກອນໄຟຟ້າອື່ນ. ການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າສະຖິດສາມາດເຮັດໃຫ້ໜ້າຈ�
ສ�າຜັດໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ.

•  ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງບ�່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍກັບໜ້າຈ�ສ�າຜັດ, ຢ່າແຕະມັນດ້ວຍສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄົມ ຫຼື ໃຊ້ປາຍນິ້ວ
ກົດມັນຫຼາຍເກີນໄປ.

•  ຂ�ແນະນ�າບ�່ໃຫ້ໃຊ້ກຣາຟິກແບບຄົງທີ່ໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດຂອງໜ້າຈ�ສ�າຜັດເປັນໄລຍະເວລານານ. 
ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພາບຊ້ອນ (ໜ້າຈ�ໄໝ)້ ຫຼື ເງົາມີດໄດ້.

� �ອຸປະກອນອາດບ�່ຈົດຈ�າການປ້ອນຂ�້ມູນແບບສ�າຜັດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຂອບໜ້າຈ�, ເຊິ່ງຢູ່ນອກພື້ນທີ່ປ້ອນຂ�້ມູນແບບສ�າຜັດ.
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�ແຖບການກໍານົດທິດທາງ (ປຸ່ມຊອບ)
�ເມື່ອທ່ານເປີດໜ້າຈ�, ປຸ່ມຊອບຈະປະກົດຂຶ້ນເທິງແຖບການກ�ານົດທິດທາງທີ່ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈ�. ປຸ່ມຊອບຖືກຕັ້ງເປັນປຸ່ມ
ຫຼ້າສຸດ, ປຸ່ມໂຮມ ແລະ ປຸ່ມກັບຄືນຕາມມາດຕະຖານ. ຟັງຄ໌ຊັນຂອງປຸ່ມຕ່າງໆສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມແອັບທີ່ກ�າລັງໃຊ້ງານ
ຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມການນ�າໃຊ້.

�

�ປຸ່ມ �ຟັງຄ໌ຊັນ

� �ຫຼ້າສຸດ •  ແຕະເພື່ອເປີດລາຍການແອັບຫຼ້າສຸດ.

� �ໜ້າຫຼັກ
•  ແຕະເພື່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈ�ຫຼັກ.

•  ແຕະຄ້າງໄວ້ເພື່ອເປີດໃຊ້ແອັບ Google.

� �ກັບຄືນ •  ແຕະເພື່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈ�ກ່ອນໜ້າ.

�ການເຊື່ອງແຖບການກໍານົດທິດທາງ
�ເບິ່ງໄຟລ໌ ຫຼື ໃຊ້ແອັບໃນໜ້າຈ�ທີ່ກວ້າງຂຶ້ນໂດຍການເຊື່ອງແຖບການກ�ານົດທິດທາງ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ແຖບການກໍານົດທິດທາງ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ ທ່າທາງການຮູດ ຢູ່
ກ້ອງ ປະເພດການກໍານົດທິດທາງ. ແຖບການກ�ານົດທິດທາງຈະຖືກເຊື່ອງ ແລະ ຄ�າແນະນ�າທ່າທາງຈະປະກົດຂຶ້ນ. 
ແຕະ ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕມີ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

� ຮູດຈາກລຸ�ມສຸດ ຮູດຈາກດ�ານຂ�າງແລະສ�ວນລຸ�ມສຸດ

�ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອງຄ�າແນະນ�າທ່າທາງຢູ່ສ່ວນລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈ�, ແຕະສະວິດ ຄໍາແນະນໍາແບບທ່າທາງ ເພື່ອປິດໃຊ້
ງານມັນ.



�ຂ້ໍມູນພ້ືນຖານ

29

�ໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍແອັບ
�ໜ້າຈ�ຫຼັກເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສ�າລັບການເຂົ້າໃຊ້ຄຸນສົມບັດທັງໝົດຂອງອຸປະກອນ. ມັນສະແດງວິດເຈັດ, ທາງລັດໃສ່
ແອັບ ແລະ ອື່ນໆ.
�ໜ້າຈ�ແອັບສະແດງໄອຄອນສ�າລັບແອັບທັງໝົດ, ລວມທັງແອັບທີ່ຕິດຕັ້ງໃໝ່ໆ.

�ການສັບປ່ຽນລະຫວ່າງໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍແອັບ
�ໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ, ຮູດຂຶ້ນເທິງເພື່ອເປີດໜ້າຈ�ແອບັ.
�ເພື່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈ�ຫຼກັ, ຮູດຂຶ້ນເທງິ ຫຼື ລົງລຸ່ມໃນໜ້າຈ�ແອັບ. ຫຼືວ່າ, ແຕະປຸ່ມໂຮມ ຫຼື ປຸ່ມກັບຄືນ.

� ໜ�າຈ�ຫຼັກ ໜ�າຈ�ແອັບ

ຕົວ ຊອກ ຫາ

ແອັບທີ່ມັກທີ່ສຸດ

�ຖ້າທ່ານເພີ່ມປຸ່ມແອັບໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ, ທ່ານສາມາດເປີດໜ້າຈ�ແອັບໂດຍການແຕະປຸ່ມ. ໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ, ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງ
ໄວ້, ແຕະ ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ສະແດງປຸ່ມໜ້າຈໍແອັບໃນໜ້າຈໍຫຼັກ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ປຸ່ມແອັບ
ຈະຖືກເພີ່ມຢູ່ທີ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈ�ຫຼັກ.

�
ປຸ�ມແອັບ
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�ການແກ້ໄຂໜ້າຈໍຫຼັກ
�ໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ, ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້ ຫຼື ຢິບນິ້ວມືຂອງທ່ານເຂົ້າກັນເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຕົວເລືອກການແກ້ໄຂ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງ
ວອລເປເປີ, ເພີ່ມວິດເຈດັ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມ, ລຶບ ຫຼື ຈັດລຽງແຜງໜ້າຈ�ຫຼັກຄືນໃໝ່.

•  ການເພີ່ມແຜງ: ຮູດໄປຊ້າຍ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ .

•  ການຍ້າຍແຜງ: ແຕະການສະແດງຕົວຢ່າງແຜງຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.

•  ການລຶບແຜງ: ແຕະ  ໃນແຜງ.

�

•  ວອລເປເປ:ີ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າວອລເປເປີສ�າລັບໜ້າຈ�ຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈ�ທີ່ຖືກລັອກ.

•  ຕີມ: ປ່ຽນຕີມຂອງອຸປະກອນ. ອົງປະກອບທີ່ເປັນພາບຂອງໜ້າຜູ້ໃຊ້ງານ, ເຊັນ່ ສີ, ໄອຄອນ ແລະ ວອລເປເປີ, ຈະ
ປ່ຽນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຕີມທີ່ເລືອກໄວ້.

•  ວິດເຈັດ: ວິດເຈັດເປັນແອັບນ້ອຍໆທີ່ເປີດໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນແອັບສະເພາະ ເພື່ອໃຫ້ຂ�້ມູນ ແລະ ການເຂົ້າໃຊ້ທີ່ສະດວກ
ສະບາຍໃນໜ້າຈ�ຫຼັກຂອງທ່ານ. ເລືອກວິດເຈດັ ແລະ ແຕະ ເພີ່ມ. ວິດເຈັດຈະຖືກເພີ່ມໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ.

•  ການຕັ້ງຄ່າ: ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບໜ້າຈ�ຫຼັກ, ເຊັນ່ ແຜນຜັງໜ້າຈ�.

�ການສະແດງແອັບທັງໝົດໃນໜ້າຈໍຫຼັກ
�ໂດຍບ�່ຕ້ອງໃຊ້ໜ້າຈ�ແອັບທີ່ແຍກກັນ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງແອັບທັງໝົດໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ. ໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ, 
ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ ການຕັ້ງຄ່າ → ແຜນຜັງໜ້າຈໍຫຼັກ → ໜ້າຈໍຫຼັກເທົ່ານັ້ນ → ນໍາໃຊ້.
�ດຽວນີ້ ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ແອັບທັງໝົດຂອງທ່ານໂດຍການຮູດໄປຊ້າຍໃນໜ້າຈ�ຫຼັກຂອງທ່ານ.
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�ການເປີດໃຊ້ Finder
�ຊອກຫາເນື້ອໃນໃນອຸປະກອນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

1 ໃນໜ້າຈ�ແອັບ, ແຕະ ຊອກຫາ. ຫຼືວ່າ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ແຕະ .

2 ປ້ອນຄ�າສ�າຄັນເຂົ້າ.
�ແອັບ ແລະ ເນື້ອໃນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຖືກຊອກຫາ.

�ຖ້າທ່ານແຕະ  ໃນຄີບອດ, ທ່ານສາມາດຊອກຫາເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມ.

�ການຍ້າຍລາຍການ
�ແຕະລາຍການຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່. ເພື່ອຍ້າຍລາຍການໃສ່ແຜງອື່ນ, ລາກມັນໃສ່ດ້ານຂ້າງຂອງ
ໜ້າຈ�.
�ເພື່ອເພີ່ມທາງລັດໃສ່ແອັບໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ, ແຕະລາຍການໃນໜ້າຈ�ແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ ເພີ່ມໃສ່ໜ້າຫຼັກ. ທາງ
ລັດຫາແອັບຈະຖືກເພີ່ມໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ.
�ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຍ້າຍແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆໃສ່ພື້ນທີ່ທາງລັດທີ່ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈ�ຫຼັກ.

�ການສ້າງໂຟລເດີ
�ສ້າງໂຟລເດີ ແລະ ຮວບຮວມແອັບທີ່ຄ້າຍກັນເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ເປີດໃຊ້ແອັບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
�ໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ ຫຼື ໜ້າຈ�ແອັບ, ແຕະແແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນລາກມັນຜ່ານແອັບອື່ນ.
�ໂຟລເດີໃໝ່ທີ່ມີແອັບທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກສ້າງ. ແຕະ ຊື່ໂຟລເດີ ແລະ ປ້ອນຊື່ໂຟລເດີເຂົາ້.

�

•  ການເພີ່ມແອັບເພີ່ມເຕີມ

�ແຕະ  ໃນໂຟລເດີ. ໝາຍຕິກແອັບທີ່ຈະເພີ່ມ ແລະ ແຕະ ສໍາເລັດແລວ້. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມແອັບ
ໂດຍການລາກມັນໃສ່ໂຟລເດີ.
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•  ການຍ້າຍແອັບອອກຈາກໂຟລເດີ

�ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້ ເພື່ອລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.

•  ການລຶບໂຟລເດີ

�ແຕະໂຟລເດີຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບໂຟລເດີ. ໂຟລເດີຈະຖືກລຶບເທົ່ານັ້ນ. ແອັບຂອງໂຟລເດີຈະຖືກຍ້າຍໃສ່
ໜ້າຈ�ແອັບ.

�ຂອບແຜງ
�ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ແອັບແລະຄຸນສົມບັດທີ່ມັກຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວຈາກຂອບແຜງ.
�ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈ�.
�ຖ້າບ�່ເຫັນດ້າມຈັບຂອບແຜງ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ຂອບແຜງ ເພື່ອເປີດ
ໃຊ້ງານມັນ.

�

ດ�າມຈັບຂອບແຜງ ຂອບແຜງ

ການຕັ້ງຄ�າດ�າມຈັບຂອບ
ແຜງ
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�ໜ້າຈໍລັອກ
�ການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຈະປິດໜ້າຈ� ແລະ ລັອກມັນ. ນອກຈາກນີ້, ໜ້າຈ�ຈະປິດ ແລະ ຈະລັອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຖ້າ
ອຸປະກອນບ�່ໄດ້ໃຊ້ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ກ�ານົດໄວ້.
�ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈ�, ຮູດໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງ ເມື່ອໜ້າຈ�ເປີດ.
�ຖ້າໜ້າຈ�ປິດຢູ່, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ເພື່ອເປີດໜ້າຈ�. ຫຼືວ່າ, ແຕະໜ້າຈ�ສອງຄັ້ງ.

�ການປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍ
�ເພື່ອປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈ�, ເປີດ ໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ → ປະເພດການລັອກໜ້າຈໍ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກ
ວິທີ.
�ເມື່ອທ່ານຕັ້ງຮູບແບບ, PIN, ລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ຂ�້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານສ�າລັບວິທີການລັອກໜ້າຈ�, ທ່ານສາມາດ
ປົກປ້ອງຂ�້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໂດຍການປ້ອງກັນບ�່ໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກຕັ້ງຄ່າວິທີການລັອກ
ໜ້າຈ�ແລ້ວ, ອຸປະກອນຈະຕ້ອງການລະຫັດປົດລັອກ ເມື່ອເວລາປົດລັອກມັນ.

� �ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານເພື່ອດ�າເນີນການຕັ້ງຂ�້ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່ ຖ້າທ່ານປ້ອນລະຫັດປົດລັອກ
ເຂົ້າຢ່າງບ�່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຄັ້ງຕິດຕ�່ກັນ ແລະ ຮອດຂີດຈ�າກັດຄວາມພະຍາຍາມ. ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍ
ລັອກ → ການຕັ້ງຄ່າລັອກທີ່ປອດໄພ, ປົດລັອກໜ້າຈ�ໂດຍໃຊ້ວິທີການລັອກທີ່ຕັ້ງຄ່າມາກ່ອນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ສະວິດທ໌ ຕັ້ງຄ່າຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່ອັດຕະໂນມດັ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກ
�ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈ�. ໄອຄອນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ເປັນ
ແບບທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສດຸ.

�ໄອຄອນ �ຄວາມໝາຍ

� �ບ�່ມີສັນຍານ

� �ຄວາມແຮງສັນຍານ

� �ໂຣມມິງ (ຢູ່ນອກພື້ນທີ່ການບ�ລິການປົກກະຕິ)

� �ເຊື່ອມຕ�່ເຄືອຂ່າຍ GPRS ແລ້ວ

� �ເຊື່ອມຕ�່ເຄືອຂ່າຍ EDGE ແລ້ວ

� �ເຊື່ອມຕ�່ເຄືອຂ່າຍ UMTS ແລ້ວ

� �ເຊື່ອມຕ�່ເຄືອຂ່າຍ HSDPA ແລ້ວ

� �ເຊື່ອມຕ�່ເຄືອຂ່າຍ HSPA+ ແລ້ວ

�  / �ເຊື່ອມຕ�່ເຄືອຂ່າຍ LTE ແລ້ວ

� �ເຊື່ອມຕ�່ເຄືອຂ່າຍ 5G ແລ້ວ

� �ເຄືອຂ່າຍ LTE ທີ່ເຊື່ອມຕ�່ໃນເຄືອຂ່າຍ LTE ທີ່ລວມມີເຄືອຂ່າຍ 5G

� �Wi-Fi ເຊື່ອມຕ�່ແລ້ວ
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�ໄອຄອນ �ຄວາມໝາຍ

� �ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດບລູທູດແລ້ວ

� �ການບ�ລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງຖືກໃຊ້ຢູ່

� �ການໂທດ�າເນີນຢູ່

� �ສາຍບ�່ໄດ້ຮັບ

� �ຂ�້ຄວາມໃໝ່ ຫຼື ຂ�້ຄວາມມັລຕິມີເດຍ

� �ເປີດໃຊ້ງານໂມງປຸກແລ້ວ

�  / �ໂໝດປິດສຽງ/ໂໝດສັ່ນ

� �ເປີດໃຊ້ງານໂໝດການບິນແລ້ວ

� �ເກີດຂ�້ຂັດຂ້ອງຂຶນ້ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ

�  / �ການສາກແບັດເຕີຣີ/ລະດັບໄຟແບັດເຕີຣີ

� •  ແຖບສະຖານະອາດຈະບ�່ປະກົດຂຶ້ນໃນເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈ�ໃນບາງແອັບ. ເພື່ອສະແດງແຖບສະຖານະ, 
ລາກລົງຈາກເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈ�.

•  ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກບາງອັນປະກົດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນເທົ່ານັ້ນ.

•  ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກອາດຈະປະກົດຂຶ້ນແບບຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.



�ຂ້ໍມູນພ້ືນຖານ

35

�ແຜງການແຈ້ງເຕືອນ
�ເມື່ອທ່ານຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃໝ່, ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກຈະປະກົດເທິງແຖບສະຖານະ. ເພື່ອເບິ່ງຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໄອ
ຄອນ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ເບິ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆ.
�ເພື່ອເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ລາກແຖບສະຖານະລົງລຸ່ມ. ເພື່ອປິດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດຂຶ້ນເທິງໃນໜ້າຈ�.
�ທ່ານສາມາດໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນຕ�່ໄປນີ້ໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ.

�

ເບິ່ງລາຍລະອຽດການແຈ�ງເຕືອນ ແລະ 
ດ�າເນີນການກະທ�າຫຼາຍໆຢ�າງ.

ລຶບການແຈ�ງເຕືອນທັງໝົດ.

ເປີດໃຊ� ຕັ້ງຄ�າ.

ເຂົ້າໃຊ�ການຕັ້ງຄ�າການແຈ�ງເຕືອນ.

ປຸ�ມການຕັ້ງຄ�າດ�ວນ

�ການໃຊ້ປຸ່ມການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ
�ແຕະປຸ່ມການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານບາງຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງ. ຮູດລົງລຸ່ມໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອເບິ່ງປຸ່ມ
ເພີ່ມເຕີມ. ເພື່ອເພີ່ມປຸ່ມເພີ່ມເຕມີ, ແຕະ .

�
ປັບປ�ຽນຄວາມແຈ�ງຂອງຈ�ສະແດງຜົນ.

ປຸ�ມການຕັ້ງຄ�າດ�ວນ

ຄວບຄຸມອຸປະກອນໃກ�ຄຽງທີ່ຖືກເຊື່ອມຕ�່ 
ແລະ ອຸປະກອນ SmartThings ແລະ 

ສາກ.

ຄວບຄຸມມີເດຍໃນອຸປະກອນຂອງທ�ານ 
ແລະ ອຸປະກອນໃກ�ຄຽງທີ່ຖືກເຊື່ອມຕ�່.
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�ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຄຸນສົມບັດ, ແຕະຂ�້ຄວາມທີ່ຢູ່ກ້ອງແຕ່ລະປຸ່ມ. ເພື່ອເບິ່ງການຕັ້ງຄ່າທີ່ລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ແຕະປຸ່ມຄ້າງ
ໄວ້.

�ເພື່ອຈັດລຽງປຸ່ມຄືນໃໝ່, ແຕະ  → ປຸ່ມແກ້ໄຂ, ແຕະປຸ່ມຄ້າງໄວ້ ແລະຈາກນັ້ນ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ.

�ການຄວບຄຸມການຫຼິ້ນຄືນມີເດຍ
�ຄວບຄຸມການຫຼິ້ນເພງ ຫຼື ວິດີໂອຄືນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດມີເດຍ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດສືບຕ�່ຫຼິ້ນຄືນ
ໃນອຸປະກອນອື່ນ.

1 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ ມີເດຍ.

2 ແຕະໄອຄອນໃນຕົວຄວບຄຸມ ເພື່ອຄວບຄຸມການຫຼິ້ນຄືນ.
�ເພື່ອສືບຕ�່ການຫຼິ້ນຄືນໃນອຸປະກອນອື່ນ, ແຕະ  ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

�ການຄວບຄຸມອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ
�ເປີດໃຊ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕ�່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ອຸປະກອນ SmartThings ແລະ ສາກທີ່ໃຊ້
ເລື້ອຍໆໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ.

1 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ ອຸປະກອນ.

�ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕ�່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ອຸປະກອນ SmartThings ແລະ ສາກຈະປະກົດຂຶ້ນ.

2 ເລືອກອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ ຫຼື ອຸປະກອນ SmartThings ເພື່ອຄວບຄຸມມັນ ຫຼື ເລືອກສາກທີ່ຈະເປີດໃຊ້ມັນ.
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�ການແຄັບເຈີໜ້າຈໍ ແລະ ການບັນທຶກໜ້າຈໍ

�ການແຄັບເຈີໜ້າຈໍ
�ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈ�ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ຂຽນຢູ່ເທງິ, ແຕ້ມຢູ່ເທິງ ຫຼື ແຊຣ໌ໜ້າຈ�ທີ່ຖືກແຄັບເຈີ. ທ່ານສາມາດ
ແຄັບເຈີໜ້າຈ�ປະຈຸບັນ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ສາມາດເລື່ອນໄດ້.

�ວິທີການແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ
�ໃຊ້ວິທີດັ່ງຕ�່ໄປນີ້ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈ�. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບຖ່າຍໜ້າຈ�ທີ່ຖືກແຄັບເຈີໃນ ແກເລີຣີ.
�ວິທີທີ 1) ແຄັບເຈີດ້ວຍປຸ່ມ: ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງພ້ອມໆກັນ.
�ວິທີທີ 2) ແຄັບເຈີດ້ວຍການຮູດ: ດ້ວຍຂອບມືຂອງທ່ານ, ຮູດມືຂອງທ່ານໄປທາງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາຜ່ານໜ້າຈ�.

� •  ມັນເປັນໄປບ�່ໄດ້ທີ່ຈະແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈ� ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດບາງອັນ.

•  ຖ້າການແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈ�ດ້ວຍການຮູດບ�່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນ
ສງູ → ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ໃຊ້ຝາມືປັດເພື່ອແຄັບເຈີ ເພື່ອເປີດໃຊ້
ງານມັນ.

�ຫຼັງຈາກແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈ�, ໃຊ້ຕົວເລືອກດັ່ງຕ�່ໄປນີ້ໃນແຖບເຄື່ອງມືທີ່ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈ�:

�

•   : ແຄັບເຈີເນື້ອໃນປະຈຸບັນ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນໜ້າທີ່ຍາວເກີນ, ເຊັນ່ ໜ້າເວັບ. ເມື່ອທ່ານແຕະ , ໜ້າຈ�
ຈະເລື່ອນລົງໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນໆຈະຖືກແຄັບເຈີ.

•   : ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມໃນຮູບຖ່າຍໜ້າຈ� ຫຼື ຕັດສ່ວນໜຶ່ງອອກຈາກຮູບຖ່າຍໜ້າຈ�. ທ່ານສາມາດເບິ່ງພື້ນທີ່ທີ່ຕັດໃນ ແກ
ເລີຣີ.

•   : ເພ່ີມແທັກໃສ່ຮູບຖ່າຍໜ້າຈ�. ເພື່ອຊອກຫາຮູບຖ່າຍໜ້າຈ�ດ້ວຍແທັກ, ແຕະ ຊອກຫາ ຢູ່ທີ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າ
ຈ�ແອັບ ແລະ ແຕະ ຮູບໜ້າຈໍ → . ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍການແທັກ ແລະ ຊອກຫາຮູບຖ່າຍໜ້າຈ�ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

•   : ແຊຣ໌ຮູບຖ່າຍໜ້າຈ�ກັບຄົນອື່ນໆ.

� �ຖ້າຕົວເລືອກບ�່ປະກົດຂຶ້ນເທິງໜ້າຈ�ທີ່ຖືກແຄັບເຈີ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສງູ → ຮູບໜ້າ
ຈໍ ແລະ ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈໍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ແຖບເຄື່ອງມືຮູບໜ້າຈໍ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
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�ການບັນທຶກໜ້າຈໍ
�ບັນທຶກໜ້າຈ�ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

1 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ  (ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈໍ) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

2 ເລືອກການຕັ້ງຄ່າສຽງ ແລະ ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນການບັນທຶກ.
�ຫຼັງຈາກນັບຖອຍຫຼັງ, ການບັນທຶກຈະເລີ່ມຕົ້ນ.

•  ເພື່ອຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມໃນໜ້າຈ�, ແຕະ .
•  ເພື່ອບັນທຶກໜ້າຈ�ດ້ວຍການຊ້ອນທັບວິດີໂອຂອງຕົນເອງ, ແຕະ .

3 ເມື່ອທ່ານສ�າເລັດການບັນທຶກວິດີໂອ, ແຕະ .
�ທ່ານສາມາດເບິ່ງວິດີໂອໃນ ແກເລີຣີ.

� �ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈ�, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສງູ → ຮູບໜ້າ
ຈໍ ແລະ ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈໍ.

�ການປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ

�ແຜນຜັງຄີບອດ
�ຄີບອດຈະປະກົດຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອທ່ານປ້ອນຂ�້ຄວາມເຂົ້າ.

�

ແຍກໃສ�ແຖວຖັດໄປ.

ລຶບຕົວອັກສອນທີ່ມາກ�ອນ.

ປ�ອນສັນຍາລັກເຂົ້າ.

ປ�ອນຕວົພມິໃຫຍ�ເຂ້ົາ. ສ�າລັບຕົວອັກສອນ
ໃຫຍ�ທັງໝົດ, ແຕະມັນສອງຄັ້ງ.

ຟັງຄ�ຊັນຄີບອດເພີ່ມເຕີມ

ກົດຍະຫວ�າງ.

ເບ່ິງຟັງຄ�ຊັນຄີບອດເພີ່ມເຕີມ.

� �ການປ້ອນຂ�້ຄວາມບ�່ຖືກຮອງຮັບໃນບາງພາສາ. ເພື່ອປ້ອນຂ�້ຄວາມ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ່ຽນພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂ�້ມູນເປັນ
ໜຶ່ງໃນພາສາທີ່ຖືກຮອງຮັບ.

�ການປ່ຽນແປງພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ
�ແຕະ  → ພາສາແລະການພິມ → ຈັດການພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ເລືອກພາສາທີ່ຈະໃຊ້. ເມື່ອທ່ານເລືອກ
ສອງພາສາຂຶ້ນໄປ, ທ່ານສາມາດສັບປ່ຽນພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂ�້ມູນໂດຍການຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ໄປຂວາໃນປຸ່ມຍະຫວ່າງ.
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�ການປ່ຽນຄີບອດ
�ໃນແຖບການກ�ານົດທິດທາງ, ແຕະ  ເພື່ອປ່ຽນຄີບອດ.
�ເພື່ອປ່ຽນປະເພດຄີບອດ, ແຕະ  → ພາສາແລະການພິມ, ເລືອກພາສາ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກປະເພດຄີບອດທີ່ທ່ານ
ຕ້ອງການ.

� •  ຖ້າປຸ່ມຄີບອດ ( ) ບ�່ປະກົດໃນແຖບການກ�ານົດທິດທາງ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຈັດການ
ທົ່ວໄປ → ລາຍການຄີບອດ ແລະ ມາດຕະຖານ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ປຸ່ມຄີບອດຢູ່ເທິງແຖບການ
ກໍານົດທິດທາງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

•  ໃນຄີບອດ 3 x 4, ປຸ່ມໜຶ່ງມີສາມ ຫຼື ສີ່ຕົວອັກສອນ. ເພື່ອປ້ອນຕົວອັກສອນເຂົາ້, ແຕະປຸ່ມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊ�້າຫຼາຍ
ເທື່ອຈົນກວ່າຕົວອັກສອນທີ່ຕ້ອງການຈະປະກົດຂຶ້ນ.

�ຟັງຄ໌ຊັນຄີບອດເພີ່ມເຕີມ
•   : ປ້ອນອິໂມຈິເຂົ້າ.

•   : ປ້ອນສະຕິກເກີເຂົ້າ. ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງສາມາດປ້ອນສະຕິກເກີອີໂມຈິຂອງທ່ານທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບທ່ານໄດ້. 
ເບິ່ງ ການໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງທ່ານໃນການແຊັດ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•   : ຄັດຕິດ GIF ເຄື່ອນໄຫວ.

•   : ປ້ອນຂ�້ຄວາມດ້ວຍສຽງ.

•   : ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຄີບອດ.

�ແຕະ  ເພື່ອໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນຄີບອດເພີ່ມເຕີມ.

•   : ສັບປ່ຽນເປັນໂໝດການຂຽນດ້ວຍມື.

•   : ຊອກຫາເນ້ືອໃນ ແລະ ປ້ອນມັນເຂົ້າ.

•   : ແປຂ�້ຄວາມ ແລະ ປ້ອນມັນເຂົ້າ.

•   : ປ້ອນຂ�້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທີ່ລົງທະບຽນໃນ Samsung Pass ເຂົາ້.

•   : ແຊຣ໌ລິ້ງວິດີໂອ.

•   : ເພ່ີມລາຍການຈາກຄລິບບອດ.

•   : ເປີດແຜງການແກ້ໄຂຂ�້ຄວາມ.

•   : ປ່ຽນໂໝດຄີບອດ.

•   : ປ່ຽນຂະໜາດຄີບອດ.

•   /  /  : ປ້ອນສະຕິກເກີເຂົ້າ.

� �ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.
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�ການກັອບປີ້ ແລະ ການວາງ
1 ແຕະເທິງຂ�້ຄວາມຄ້າງໄວ້.
2 ລາກ  ຫຼື  ເພື່ອເລືອກຂ�້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ແຕະ ເລືອກທັງໝົດ ເພື່ອເລືອກຂ�້ຄວາມທັງໝດົ.

3 ແຕະ ອັດສໍາເນາົ ຫຼື ຕັດ.
�ຂ�້ຄວາມທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກກັອບປີໃສ່ຄລິບບອດ.

4 ແຕະບ່ອນທີ່ຂ�້ຄວາມຈະຖືກສຽບໃສ່ຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະ ແປະ.
�ເພື່ອວາງຂ�້ຄວາມທີ່ທ່ານໄດ້ກັອບປີໄວ້ກ່ອນໜ້າ, ແຕະ ກະດານເກັບຄວາມຈໍາ ແລະ ເລືອກຂ�້ຄວາມ.
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�ການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການຖອນຕິດຕັ້ງແອັບ

�Galaxy Store
�ຊື້ ແລະ ດາວໂຫຼດແອັບ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດແອັບທີ່ເຮັດເປັນພິເສດສ�າລັບອຸປະກອນ Samsung Galaxy.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ Galaxy Store. ທ່ອງແອັບຕາມໝວດ ຫຼື ແຕະ  ເພື່ອຊອກຫາຄ�າສ�າຄັນ.

� •  ແອັບນີ້ອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

•  ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການອັບເດດອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ  →  → ແອັບອັບເດດອັດຕະໂນມດັ ແລະ ຈາກ
ນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.

�Play Store
�ຊື້ ແລະ ດາວໂຫຼດແອັບ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ Play Store. ທ່ອງແອັບຕາມໝວດ ຫຼື ຊອກຫາແອັບຕາມຄ�າສ�າຄັນ.

� �ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການອັບເດດອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າ → ອັບເດດແອັບຯໂດຍ
ອັດຕະໂນມດັ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.

�ການຈັດການແອັບ

�ການຖອນຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການປິດໃຊ້ງານແອັບ
�ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກ.

•  ຖອນຕິດຕັ້ງ: ຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ດາວໂຫຼດໄວ້.

•  ປິດໃຊ້ງານ: ປິດໃຊ້ງານແອັບມາດຕະຖານທີ່ເລືອກໄວ້ທີ່ບ�່ສາມາດຖອນຕິດຕັ້ງຈາກອຸປະກອນໄດ້.

� �ບາງແອັບອາດຈະບ�່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ້.

�ການເປີດໃຊ້ງານແອັບ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ແອັບ →  → ປິດໃຊ້ງານແລ້ວ → ຕົກລງົ, ເລືອກແອັບ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ເປີດໃຊ້ງານ.
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�ການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດແອັບ
�ສ�າລັບບາງແອັບເພື່ອດ�າເນີນການຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພວກມັນອາດຈະຕ້ອງການການອະນຸຍາດເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ ຫຼື ໃຊ້ຂ�້ມູນໃນ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
�ເພື່ອເບິ່ງການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດແອັບຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ແອັບ. ເລືອກແອັບ ແລະ ແຕະ ສດິ. 
ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍການການອະນຸຍາດຂອງແອັບ ແລະ ປ່ຽນການອະນຸຍາດຂອງມັນ.
�ເພື່ອເບິງ່ ຫຼື ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດແອັບຕາມໝວດການອະນຸຍາດ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະແຕະ ແອັບ →  → 
ຕົວຈັດການການອະນຸຍາດ. ເລືອກລາຍການ ແລະ ເລືອກແອັບ.

� �ຖ້າທ່ານບ�່ໃຫ້ການອະນຸຍາດກັບແອັບ, ຄຸນສົມບັດພື້ນຖານຂອງແອັບອາດຈະໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງບ�່ຖືກຕ້ອງ.

�ໂທລະສັບ

�ການແນະນໍາ
�ໂທອອກ ຫຼື ຮັບສາຍໂທດ້ວຍສຽງ ແລະ ວິດີໂອ.

� �ຖ້າພື້ນທີ່ຮອບໆໄມໂຄຣໂຟນເບື້ອງເທິງຖືກປິດບັງ, ສຽງລົບກວນທີ່ບ�່ຕ້ອງການອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການ
ໂທ. ເອົາອຸປະກອນເສີມອອກ, ເຊັນ່ ເຄື່ອງສາຍໜ້າຈ� ຫຼື ສະຕິກເກີ, ຮອບໆພື້ນທີ່ໄມໂຄຣໂຟນເບື້ອງເທງິ.

�ການໂທອອກ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສບັ ແລະ ແຕະ ປຸ່ມໂທ.

2 ປ້ອນເບີໂທລະສັບເຂົາ້.
3 ແຕະ  ເພື່ອໂທອອກດ້ວຍສຽງ ຫຼື ແຕະ  ຫຼື  ເພື່ອໂທອອກດ້ວຍວິດີໂອ.

�

ສະແດງຕົວຢ�າງເບີໂທລະສັບ.

ຕົວເລືອກເພ່ີມເຕີມ

ຊອກຫາຜູ�ຕິດຕ�່.
ເພີ່ມເບີໂທໃສ�ລາຍຊື່ຜູ�ຕິດຕ�່.
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�ສ້າງການໂທຈາກບັນທຶກການໂທ ຫຼື ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສບັ, ແຕະ ຫຼ້າສຸດ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ຈາກນັ້ນ ຮູດໄປຂວາໃນຜູ້ຕິດຕ�່ ຫຼື ເບີໂທລະສບັ ເພື່ອເຮັດການໂທ
ອອກ.
�ຖ້າຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກປິດໃຊ້ງານ, ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າ → ການຕັ້ງຄ່າໂທອື່ນໆ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ຮູດເພື່ອ
ໂທ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ການໃຊ້ໂທດ່ວນ
�ເພື່ອຕັ້ງເບີໂທໃນການໂທດ່ວນ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສບັ, ແຕະ ປຸ່ມໂທ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ່ →  → ເບີໂທດ່ວນ, ເລືອກເບີໂທ
ດ່ວນ ແລະ ຈາກນັ້ນເພີ່ມເບີໂທລະສບັ.
�ເພື່ອໂທອອກ, ແຕະໝາຍເລກໂທດ່ວນໃນແປ້ນໂທຄ້າງໄວ້. ສ�າລັບໝາຍເລກໂທດ່ວນ 10 ຕົວຂຶ້ນໄປ, ແຕະຕົວເລກທ�າອິດ
ຂອງໝາຍເລກ ຈາກນັ້ນແຕະຕົວເລກສຸດທ້າຍຄ້າງໄວ້.
�ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຕັ້ງໝາຍເລກ 123 ເປັນໝາຍເລກໂທດ່ວນ, ແຕະ 1, ແຕະ 2, ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ 3 ຄ້າງໄວ້.

�ການໂທອອກລະຫວ່າງປະເທດ

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສບັ ແລະ ແຕະ ປຸ່ມໂທ.

2 ແຕະ 0 ຈົນກວ່າເຄື່ອງໝາຍ + ຈະປະກົດ.

3 ປ້ອນລະຫັດປະເທດ, ລະຫັດພື້ນທີ່ ແລະ ເບີໂທລະສັບເຂົາ້ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ .

�ການຮັບສາຍໂທ

�ການຮັບສາຍໂທ
�ເມື່ອມີສາຍໂທເຂົາ້, ລາກ  ອອກນອກວົງມົນຂະໜາດໃຫຍ່.

�ການບໍ່ຮັບສາຍ
�ເມື່ອມີສາຍໂທເຂົາ້, ລາກ  ອອກນອກວົງມົນຂະໜາດໃຫຍ່.
�ເພື່ອສົ່ງຂ�້ຄວາມເມື່ອບ�່ຮັບສາຍທີ່ໂທເຂົ້າມາ, ລາກແຖບ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຂຶ້ນເທງິ ແລະ ເລືອກຂ�້ຄວາມທີ່ຈະສົ່ງ.
�ເພື່ອສ້າງຂ�້ຄວາມການບ�່ຮັບສາຍຕ່າງໆ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສບັ, ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າ → ປະຕິເສດຂໍ້ຄວາມດ່ວນ, 
ປ້ອນຂ�້ຄວາມເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ .
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�ການບລັອກເບີໂທລະສັບ
�ບລັອກການໂທຈາກເບີໂທສະເພາະທີ່ເພີ່ມໃສ່ລາຍການບລັອກຂອງທ່ານ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສບັ ແລະ ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າ → ບລັອກໝາຍເລກ.

2 ແຕະ ຫຼ້າສຸດ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ່, ເລືອກຜູ້ຕິດຕ�່ ຫື ເບີໂທລະສບັ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ ສໍາເລັດແລວ້.
�ເພື່ອປ້ອນເບີໂທດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ ເພີ່ມເບີໂທລະສບັ, ປ້ອນເບີໂທລະສັບເຂົາ້ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ .

�ເມື່ອເບີໂທທີ່ຖືກບລັອກພະຍາຍາມຕິດຕ�່ຫາທ່ານ, ທ່ານຈະບ�່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ. ການໂທຈະຖືກລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນທຶກ
ການໂທ.

� �ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດບລັອກສາຍໂທເຂົ້າຈາກຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານບ�່ຮູ້ ID ຜູ້ໂທຂອງພວກເຂາົ. ແຕະສະວິດ ບລັອກ
ເບີໂທທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ/ສ່ວນຕວົ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ.

�ຕົວເລືອກໃນລະຫວ່າງການໂທ
•  ເພີ່ມສາຍ: ກົດສາຍໂທທີສອງ. ສາຍໂທທີໜຶ່ງຈະຖືກພັກສາຍ. ເມື່ອທ່ານສິ້ນສຸດສາຍໂທທີສອງ, ສາຍໂທທີໜຶ່ງຈະ
ຖືກເລີ່ມຕ�່.

•  ພັກສາຍໂທ: ພັກສາຍໂທ.

•  ບລູທູດ: ສັບປ່ຽນເປັນຊຸດຫູຟັງບລູທູດຖ້າມັນຖືກເຊື່ອມຕ�່ກັບອຸປະກອນ.

•  ລໍາໂພງ: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານລ�າໂພງໂທລະສັບ. ເມື່ອກ�າລັງໃຊ້ລ�າໂພງໂທລະສັບ, ຮັກສາໃຫ້ອຸປະກອນຢູ່
ຫ່າງຈາກຫູຂອງທ່ານ.

•  ປິດສຽງ: ປິດໄມໂຄຣໂຟນ ເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນບ�່ສາມາດໄດ້ຍິນທ່ານ.

•  ແປ້ນກົດ/ເຊື່ອງ: ເປີດ ຫຼື ປິດປຸ່ມໂທ.

•   : ສິ້ນສຸດສາຍໂທປະຈຸບັນ.

•  ກ້ອງຖ່າຍຮູບ: ໃນລະຫວ່າງໂທວິດີໂອ, ປິດກ້ອງຖ່າຍຮູບເພື່ອບ�່ໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນສາມາດເຫັນທ່ານ.

•  ສັບປ່ຽນ: ໃນລະຫວ່າງການໂທວິດີໂອ, ສັບປ່ຽນລະຫວ່າງກ້ອງໜ້າ ແລະ ກ້ອງຫຼັງ.

� �ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.
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�ຜູ້ຕິດຕໍ່

�ການແນະນໍາ
�ສ້າງຜູ້ຕິດຕ�່ໃໝ່ ຫຼ ືຈັດການຜູ້ຕິດຕ�່ໃນອຸປະກອນ.

�ການເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່

�ການສ້າງຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ .

2 ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນເກັບຂ�້ມູນ.

3 ປ້ອນຂ�້ມູນຜູ້ຕິດຕ�່ເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.

�ການນໍາເຂົ້າຜູ້ຕິດຕໍ່
�ເພີ່ມຜູ້ຕິດຕ�່ໂດຍການນ�າພວກມັນຈາກບ່ອນເກັບຂ�້ມູນອື່ນເຂົ້າໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ  → ຈັດການຜູ້ຕິດຕໍ່ → ນໍາເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງອອກຜູ້ຕິດຕໍ່ → ນໍາເຂົ້າມາ.

2 ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າໃນໜ້າຈ� ເພື່ອນ�າເຂົ້າຜູ້ຕິດຕ�່.

�ການຊິງຄ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່ດ້ວຍບັນຊີເວັບຂອງທ່ານ
�ຊິງຄ໌ຜູ້ຕິດຕ�່ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບຜູ້ຕິດຕ�່ທາງອອນໄລນ໌ທີ່ຖືກບັນທຶກໃນບັນຊີເວັບຂອງທ່ານ, ເຊັນ່ Samsung 
account ຂອງທ່ານ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ຈັດການບັນຊີ ແລະ ເລືອກບັນຊີທີ່ຈະຊິງຄ໌ດ້ວຍ.

2 ແຕະ ຊິງຄ໌ບັນຊີ ແລະ ແຕະສະວິດ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
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�ການຊອກຫາຜູ້ຕິດຕໍ່
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່. ແຕະ  ຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕ�່ ແລະ ປ້ອນເກນເງື່ອນໄຂການຊອກຫາເຂົາ້.
�ແຕະຜູ້ຕິດຕ�່. ຈາກນັ້ນໃຊ້ໜຶ່ງໃນການກະທ�າຕ�່ໄປນີ້:

•   : ໂທອອກດ້ວຍສຽງ.

•   /  : ໂທອອກດ້ວຍວິດີໂອ.

•   : ຂຽນຂ�້ຄວາມ.

•   : ຂຽນອີເມລ໌.

�ການລຶບຜູ້ຕິດຕໍ່
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ  → ລຶບຜູ້ຕິດຕໍ່.

2 ເລືອກຜູ້ຕິດຕ�່ ແລະ ແຕະ ລຶບ.

�ເພື່ອລຶບຜູ້ຕິດຕ�່ເທື່ອລະຄົນ, ແຕະຜູ້ຕິດຕ�່ຈາກລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕ�່ ແລະ ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → ລບຶ.

�ການແຊຣ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່
�ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ຜູ້ຕິດຕ�່ກັບບຸກຄົນອື່ນໄດ້ໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກການແຊຣ໌ຫຼາຍໆຢ່າງ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ  → ແຊຣ໌ ຜູ້ຕິດຕໍ່.

2 ເລືອກຜູ້ຕິດຕ�່ ແລະ ແຕະ ແບ່ງປັນ.

3 ເລືອກວິທີການແຊຣ໌.

�ການສ້າງກຸ່ມ
�ທ່ານສາມາດເພີ່ມກຸ່ມໄດ້, ເຊັນ່ ຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່ ແລະຈັດການຜູ້ຕິດຕ�່ຕາມກຸ່ມ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ  → ກຸ່ມຕ່າງໆ → ສ້າງກຸ່ມ.

2 ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າໃນໜ້າຈ�ເພື່ອສ້າງກຸ່ມ.

�ການລວມຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຊໍ້າກັນເຂົ້າກັນ
�ຖ້າລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕ�່ຂອງທ່ານມີຜູ້ຕິດຕ�່ທີ່ຊ�້າກັນ, ລວມພວກມັນເຂົ້າເປັນອັນດຽວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕ�່ຂອງທ່ານ
ທັນສະໄໝຂຶນ້.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ  → ຈັດການຜູ້ຕິດຕໍ່ → ລວມຜູ້ຕິດຕໍ່ເຂົ້າກນັ.

2 ໝາຍຕິກຜູ້ຕິດຕ�່ ແລະ ແຕະ ລວມເຂົ້າກນັ.
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�ຂໍ້ຄວາມ

�ການແນະນໍາ
�ສົ່ງ ແລະ ເບິ່ງຂ�້ຄວາມໂດຍການສົນທະນາ.
�ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສ�າລັບການສົ່ງ ຫຼື ການຮັບຂ�້ຄວາມ ເມື່ອທ່ານກ�າລັງໂຣມມິງ.

�ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຕະ .

2 ເພີ່ມຜູ້ຮັບ ແລະ ປ້ອນຂ�້ຄວາມເຂົ້າ.
�ເພື່ອບັນທຶກ ແລະ ສົ່ງຂ�້ຄວາມສຽງ, ແຕະ  ຄ້າງໄວ້, ເວົ້າຂ�້ຄວາມຂອງທ່ານ ແລະຈາກນັ້ນປ່ອຍນິ້ວມືຂອງທ່ານອອກ. 
ໄອຄອນການບັນທຶກຈະປະກົດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຊ່ອງປ້ອນຂ�້ຄວາມເຂົ້າວ່າງເປົ່າເທົ່ານັ້ນ.

3 ແຕະ  ເພື່ອສ່ົງຂ�້ຄວາມ.

�

ປ�ອນຜູ�ຮັບເຂົ້າ.

ປ�ອນຂ�້ຄວາມເຂົ້າ. ປ�ອນສະຕິກເກີເຂົ້າ.

ຄັດຕິດໄຟລ�.

ຜູ�ຮັບ

ສົ່ງຂ�້ຄວາມ.

�ການເບິ່ງຂໍ້ຄວາມ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຕະ ການສົນທະນາ.

2 ໃນລາຍການຂ�້ຄວາມ, ເລືອກຜູ້ຕິດຕ�່ ຫຼື ເບີໂທລະສບັ.

•  ເພື່ອຕອບກັບຫາຂ�້ຄວາມ, ແຕະຊ່ອງປ້ອນຂ�້ຄວາມເຂົ້າ, ປ້ອນຂ�້ຄວາມເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ .
•  ເພື່ອປັບປ່ຽນຂະໜາດຕົວໜັງສື, ຍະມືສອງນິ້ວອອກຈາກກັນ ຫຼື ຢິບເຂົ້າເທິງໜ້າຈ�.

�ການແຍກປະເພດຂໍ້ຄວາມ
�ທ່ານສາມາດແຍກປະເພດຂ�້ຄວາມຕາມໝວດ ແລະ ຈັດການພວກມັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຕະ ການສົນທະນາ → ເພີ່ມໝວດ.
�ຖ້າຕົວເລືອກໝວດບ�່ປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະສະວິດ ໝວດການສົນທະນາ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
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�ການລຶບຂໍ້ຄວາມ
�ແຕະຂ�້ຄວາມຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ, ຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບ.

�ການປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ, ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າ. ທ່ານສາມາດບລັອກຂ�້ຄວາມທີ່ບ�່ຕ້ອງການ, ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງ
ເຕືອນ ແລະ ອື່ນໆ.

�ອິນເຕີເນັດ
�ທ່ອງອິນເຕີເນັດເພື່ອຊອກຫາຂ�້ມນູ ແລະ ບຸກມາກຄ໌ໜ້າເວັບທີ່ມັກຂອງທ່ານເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ພວກມັນໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ອິນເຕີເນັດ.

2 ປ້ອນທີ່ຢູ່ເວັບ ຫຼື ຄ�າສ�າຄັນເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ໄປ.

�ເພື່ອເບິ່ງແຖບເຄື່ອງມື, ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານລົງລຸ່ມໜ້ອຍໜຶ່ງໃນໜ້າຈ�.

�ເພື່ອສັບປ່ຽນລະຫວ່າງແທັບຢ່າງວ່ອງໄວ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນຊ່ອງທີ່ຢູ່.

�

ບຸກມາກຄ�ໜ�າເວັບປະຈຸບັນ.

ເປີດໜ�າຫຼັກ.

ຍ�າຍລະຫວ�າງໜ�າຕ�າງໆ. ຕົວເລືອກເພ່ີມເຕີມ

ຣີເຟຣຊໜ�າເວັບປະຈຸບັນ.

ເບ່ິງບຸກມາກຄ�ຂອງທ�ານ.

ຈັດການແທັບ. / 
ໃຊ�ໂໝດຄວາມລັບ.
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�ການໃຊ້ໂໝດຄວາມລັບ
�ຖ້າທ່ານຕັ້ງລະຫັດຜ່ານສ�າລັບໂໝດຄວາມລັບ, ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນບ�່ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເບິ່ງປະຫວັດຊອກຫາ, ປະຫວັດການ
ທ່ອງເບິ່ງ, ບຸກມາກຄ໌ ແລະ ໜ້າທີ່ບັນທຶກໄວ້ຂອງທ່ານ.

1 ແຕະ  → ເປີດໂໝດຄວາມລັບ.

2 ແຕະສະວິດ ລັອກໂໝດຄວາມລບັ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ, ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຈາກນັ້ນຕັ້ງລະຫັດຜ່ານສ�າລັບໂໝດ
ຄວາມລັບ.
�ໃນໂໝດຄວາມລັບ, ອຸປະກອນຈະປ່ຽນສີຂອງແຖບເຄື່ອງມື. ເພື່ອປິດໃຊ້ງານໂໝດຄວາມລັບ, ແຕະ  → ປິດໂໝດ
ຄວາມລບັ.

� �ໃນໂໝດຄວາມລັບ, ທ່ານບ�່ສາມາດໃຊ້ບາງຄຸນລັກສະນະ, ເຊັນ່ ການແຄັບເຈີໜ້າຈ�.

�ກ້ອງຖ່າຍຮູບ

�ການແນະນໍາ
�ຖ່າຍຮູບ ແລະ ບັນທຶກວິດີໂອໂດຍໃຊ້ໂໝດ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ.
�ມາດລະຍາດການໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ

•  ຢ່າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອຂອງບຸກຄົນອື່ນໂດຍບ�່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພວກເຂາົ.

•  ຢ່າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອບ່ອນທີ່ຕ້ອງຫ້າມຕາມກົດໝາຍ.

•  ຢ່າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອໃນສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານອາດຈະໄປລ່ວງລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນອື່ນ.

�ການຖ່າຍຮູບ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ.

�ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ແອັບໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງສອງຄັ້ງຢ່າງວ່ອງໄວ ຫຼື ລາກ  ໄປທາງເບື້ອງ
ຊ້າຍໃນໜ້າຈ�ລັອກ.

� •  ບາງຄຸນສົມບັດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບບ�່ມີຢູ່ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮບູ ຈາກໜ້າຈ�ທີ່ຖືກລັອກ ຫຼື ເມື່ອໜ້າ
ຈ�ຖືກປິດຢູ່ໃນຂະນະທີ່ວິທີລັອກໜ້າຈ�ຖືກຕັ້ງ.

•  ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອບ�່ໃຊ້.

•  ບາງໂໝດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

2 ແຕະຮູບໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງບ່ອນທີ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບຄວນຈະໂຟກັສ.
�ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງຮູບ, ລາກແຖບການປັບປ່ຽນທີ່ປະກົດຢູ່ເທິງ ຫຼື ຢູ່ລຸ່ມກອບວົງມົນ.
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3 ແຕະ  ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
�ເພື່ອປ່ຽນໂໝດຖ່າຍຮູບ, ລາກລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ຫຼື ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນໜ້າຈ�ສະແດງ
ຕົວຢ່າງ.

�

ການຕັ້ງຄ�າກ�ອງຖ�າຍຮູບ

ຖ�າຍຮູບ.

ສະແດງຕົວຢ�າງຮູບນ�ອຍ

ລາຍຊື່ໂໝດການຖ�າຍຮູບ

ຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບສາກຊູມ

ສັບປ�ຽນລະຫວ�າງກ�ອງໜ�າ ແລະ ກ�ອງຫຼັງ.

ຕົວເລືອກສ�າລັບໂໝດການຖ�າຍຮູບ
ປະຈຸບັນ

� •  ໜ້າຈ�ກ່ອນໜ້າອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດການຖ່າຍຮູບ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ກ�າລັງໃຊ້ຢູ່.

•  ເມື່ອທ່ານຖ່າຍຮູບ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ ຫຼື ອັດຕາການຊູມສູງ, ໂຟກັສອາດຈະບ�່ແຈ້ງຖ້າວັດຖຸຢູ່ໃກ້. 
ຖ່າຍຮູບຫຼືວິດີໂອຈາກໄລຍະຫ່າງທີ່ພ�ດີ.

•  ຖ້າຮູບຖ່າຍທີ່ທ່ານຖ່າຍປະກົດຂຶ້ນມົວ, ອະນາໄມເລັນສກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ລອງໃໝ່ອີກ.

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເລັນສບ�່ເສຍຫາຍ ຫຼື ເປິເປື້ອນ. ບ�່ດັ່ງນັ້ນ, ອຸປະກອນຈະບ�່ໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນບາງໂໝດ
ທີ່ຕ້ອງການຄວາມລະອຽດສູງ.

•  ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານມີເລັນສມຸມກວ້າງ. ຄວາມບິດບ້ຽວໜ້ອຍໜຶ່ງອາດເກີດຂຶ້ນໃນຮູບ
ຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອມຸມກວ້າງ ແລະ ບ�່ບອກເຖິງບັນຫາການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ. ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມບິດ
ບ້ຽວໃນຮູບ, ແຕະ  ໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ ຮູບແບບ ແລະ ຕົວເລືອກຂັ້ນສງູ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ສະວິດ ການແກ້ໄຂຮູບຮ່າງເລັນສກວ້າງພິເສດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

•  ຄວາມຈຸສູງສຸດສ�າລັບການບັນທຶກວິດີໂອອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມລະອຽດ.

•  ກ້ອງຖ່າຍຮູບອາດເກີດຝ້າ ຫຼື ມີອາຍນ�້າຖ້າອຸປະກອນສ�າຜັດກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມອາກາດແບບ
ກະທັນຫັນ, ເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນຂອງຝາປິດກ້ອງຖ່າຍຮູບນັ້ນແຕກຕ່າງກັນ. ພະຍາ
ຍາມຫຼີກຫຼ່ຽງສະພາບດັ່ງກ່າວ ເມື່ອວາງແຜນທີ່ຈະໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ຖ້າເກີດຝ້າ, ປ່ອຍໃຫ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບແຫ້ງ
ຕາມທ�າມະຊາດໃນອຸນຫະພູມຂອງຫ້ອງກ່ອນຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອ, ບ�່ດັ່ງນັ້ນຜົນໄດ້ຮັບອາດເບິ່ງມົວໆ.
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�ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດການຊູມ
�ເລືອກ / / /  ຫຼື ລາກມັນໄປເບື້ອງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ເພ່ືອຊູມເຂົາ້ ຫຼື ອອກ. ຫຼືວ່າ, ຍະສອງນິ້ວມືອອກຈາກກັນ
ໃນໜ້າຈ�ເພື່ອຊູມເຂົາ້ ແລະ ຢິບເຂົ້າເພື່ອຊູມອອກ. ຖ້າອັດຕາການຊູມເກີນລະດັບທີ່ກ�ານົດໄວ້, ແຜ່ນທີ່ແນະນ�າການຊູມຈະ
ປະກົດຂຶ້ນເພື່ອຊີ້ບອກບ່ອນທີ່ທ່ານກ�າລັງຊູມເຂົ້າໃນຮູບ.

•   : ກ້ອງຖ່າຍຮູບມຸມກວ້າງພິເສດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບມຸມກວ້າງ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອມຸມກວ້າງຂອງສິ່ງຕ່າງ
ໆ ເຊັນ່ ທິວທດັ.

•   : ກ້ອງຖ່າຍຮູບມຸມກວ້າງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບພື້ນຖານ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອປົກກະຕິໄດ້.

•   : ກ້ອງຖ່າຍຮູບໄລຍະໄກ (3x) ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອໄດ້ໂດຍການຂະຫຍາຍວັດຖຸໃຫ້
ໃຫຍ່ຂຶ້ນ.

•   : ກ້ອງຖ່າຍຮູບໄລຍະໄກ (10x) ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອໄດ້ໂດຍການຂະຫຍາຍວັດຖຸໃຫ້
ໃຫຍ່ຂຶ້ນ. (Galaxy S21 Ultra 5G)

� �ຄຸນສົມບັດການຊູມມີຢູ່ເມື່ອທ່ານໃຊ້ກ້ອງຫຼັງເທົ່ານັ້ນ.

�ການລັອກໂຟກັສ (AF) ແລະ ຮູຮັບແສງ (AE)
�ທ່ານສາມາດລັອກໂຟກັສ ຫຼື ຮູຮັບແສງໃນພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນບ�່ໃຫ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປ່ຽນໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມ
ການປ່ຽນແປງໃນວັດຖຸ ຫຼື ແຫຼ່ງແສງ.
�ແຕະພື້ນທີ່ຄ້າງໄວ້ເພື່ອໂຟກສັ, ກອບ AF/AE ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນພື້ນທີ່ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າໂຟກັສ ແລະ ຮັບຮູ້ແສງຈະຖືກລັອກ. 
ການຕັ້ງຄ່າຈະຍັງຄົງລັອກຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກທ່ານຖ່າຍຮູບແລ້ວ.

� �ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດການຖ່າຍຮູບ.

�ການນໍາໃຊ້ປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບ
•  ແຕະປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບຄ້າງໄວ້ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.

•  ເພື່ອຖ່າຍຮູບເປັນຊດຸ, ຮູດປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຫາຂອບໜ້າຈ� ແລະ ເນັ້ນມັນໄວ້.

•  ຖ້າທ່ານເພີ່ມປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບອື່ນໆ, ທ່ານສາມາດຍ້າຍມັນໄປບ່ອນໃດໜຶ່ງໃນໜ້າຈ� ແລະ ຖ່າຍຮູບໄດ້ຢ່າງສະດວກ
ສະບາຍ. ໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ  → ວິທີການຖ່າຍຮບູ ແລະ ແຕະສະວິດ ປຸ່ມຊັດເຕີລອຍ ເພື່ອເປີດໃຊ້
ງານມັນ.
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�ຕົວເລືອກສໍາລັບໂໝດການຖ່າຍຮູບປະຈຸບັນ
�ໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ, ໃຊ້ຕົວເລືອກຕ�່ໄປນີ.້

•   : ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານແຝຼັດ.

•   : ເລືອກຄວາມຍາວຂອງຄວາມລ່າຊ້າ ກ່ອນກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

•   : ເລືອກສັດສ່ວນ ແລະ ຄວາມລະອຽດສ�າລັບຮູບຖ່າຍ.

•   : ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຮູບຖ່າຍເຄື່ອນໄຫວ. ຖ້າທ່ານເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ, ຄລິບວິດີໂອຍັງຈະ
ຖືກຖ່າຍຈາກສອງສາມວິນາທີກ່ອນແຕະປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບ.

•   : ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດລະບົບກັນສັ່ນຂັ້ນສຸດຍອດເຮັດໃຫ້ວິດີໂອສະຖຽນ.

•   : ເລືອກຄວາມລະອຽດສ�າລັບວິດີໂອແບບໄຮເປີເລບສ.

•   : ເລືອກອັດຕາກອບ.

•   : ເລືອກສັດສ່ວນສ�າລັບວິດີໂອ.

•   : ເລືອກຄວາມລະອຽດສ�າລັບວິດີໂອ.

•   : ນ�າໃຊ້ເອັບເຝັກຕົວກັ່ນຕອງ ຫຼື ເອັບເຝັກຄວາມງາມ.

•   : ເລືອກວິທີການວັດແທກ. ສິ່ງນີ້ຈະກ�ານົດຄ່າແສງທີ່ຈະຖືກຄິດໄລ່.  ເນັ້ນຈຸດ-ໃຈກາງ ໃຊ້ແສງໃນສ່ວນກາງ
ຂອງຮູບຖ່າຍເພື່ອຄິດໄລ່ຮູຮັບແສງຂອງຮູບຖ່າຍ.  ຕໍາແໜ່ງ ໃຊ້ແສງໃນພື້ນທີ່ສູນກາງສຸດຂີດຂອງຮູບຖ່າຍ ເພື່ອ
ຄິດໄລ່ຮູຮັບແສງຂອງຮູບຖ່າຍ.  ແມັດທຣິກ ສະເລ່ຍສາກທັງໝົດ.

•   : ປ່ຽນພື້ນທີ່ໂຟກັສໃນໂໝດໂຟກັສອັດຕະໂນມັດ.  ມັລຕິ ຟກັສໃສ່ຫຼາຍໆພື້ນທີ່ພາຍໃນກອບ. ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມ
ຫຼາຍຮູບຈະປະກົດຂຶ້ນເພື່ອຊີ້ບອກພື້ນທີ່ທີ່ຖືກໂຟກັສ.  ສນູ ໂຟກັສໃສ່ໃຈກາງພາຍໃນກອບ.

•   : ເລືອກຄວາມລະອຽດສ�າລັບວິດີໂອແບບມືອາຊີບ.

•   : ສະແດງ ຫຼື ເຊື່ອງກຣາຟ ເພື່ອກວດເບິ່ງການກະຈາຍແສງໃນວິດີໂອ.

•   : ໃນໂໝດ ອາຫານ, ໂຟກັສໃສ່ວັດຖຸຢູ່ພາຍໃນກອບວົງມົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮູບຢູ່ນອກກອບມົວ.

•   : ໃນໂໝດ ອາຫານ, ປັບປ່ຽນໂທນສີ.

•   : ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວ ເມື່ອບັນທຶກວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສດຸ.

•   : ໃນໂໝດ ມຸມມອງຂອງຜູ້ກໍາກັບ, ປ່ຽນໜ້າຈ�.

•   : ກ�ານົດຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບເອງເມື່ອຖ່າຍຮູບແບບຖ່າຍຄັ້ງດຽວ.

� �ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ ຫຼື ໂໝດຖ່າຍຮູບ.
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�ໂໝດຮູບຖ່າຍ
�ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປ່ຽນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງອ້ອມຂ້າງ ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໄດ້ຢ່າງ
ງ່າຍດາຍ.
�ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ແຕະ  ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

�ການຖ່າຍຮູບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ
�ຖ່າຍຮູບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ. ທ່ານສາມາດຕັດຮູບຖ່າຍທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງໂດຍການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານ
ຕ້ອງການ ແລະ ບັນທຶກມັນເປັນໄຟລ໌ທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ.
�ໃນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ  →  ຫຼື  ແລະ ຖ່າຍຮູບ.

� �ຄວາມລະອຽດອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

�ຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງສາກ
�ເມື່ອກ້ອງຖ່າຍຮູບຈົດຈ�າວັດຖຸ, ປຸ່ມຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບສາກຈະປ່ຽນ ແລະ ສີທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ເອັບເຝັກຈະຖືກ
ນ�າໃຊ້.

� �ຖ້າຄຸນສົມບັດນີ້ບ�່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ແຕະ  ໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະ ແຕະສະວິດ ຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບ
ຂອງສາກ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ການແນະນໍາການຖ່າຍຮູບ
�ກ້ອງຖ່າຍຮູບແນະນ�າອົງປະກອບທີ່ເໝາະສົມສ�າລັບຮູບຖ່າຍໂດຍການຈົດຈ�າຕ�າແໜ່ງ ແລະ ມຸມຂອງວັດຖຸຂອງທ່ານ.
�ໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ  ແລະ ແຕະສະວິດ ການແນະນໍາການຖ່າຍຮູບ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

1 ໃນລາຍການໂໝດຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ຮູບຖ່າຍ.

�ຄ�າແນະນ�າຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ.

2 ຊີ້ຄ�າແນະນ�າທີ່ວັດຖຸ.
�ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈົດຈ�າອົງປະກອບພາບ ແລະ ອົງປະກອບພາບທີ່ແນະນ�າທີ່ປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ.

3 ຍ້າຍອຸປະກອນເພື່ອໃຫ້ຄ�າແນະນ�າກົງກັບອົງປະກອບທີ່ແນະນ�າ.
�ເມື່ອອົງປະກອບພາບທີ່ເໝາະສົມຖືກເຮັດສ�າເລັດ, ຄ�າແນະນ�າຈະປ່ຽນເປັນສີເຫຼືອງ.
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4 ແຕະ  ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

�
ຄ�າແນະນ�າ

ອົງປະກອບທີ່ເໝາະສົມ

�ການຖ່າຍເຊລຟີ
�ທ່ານຍັງສາມາດຖ່າຍຮູບຕົນເອງດ້ວຍກ້ອງໜ້າໄດ້.

1 ໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ, ຮູດຂຶ້ນເທງິ ຫຼື ລົງລຸ່ມ ຫຼື ແຕະ  ເພື່ອສັບປ່ຽນເປັນກ້ອງໜ້າສ�າລັບການຖ່າຍຮູບຕົນເອງ.

2 ຫັນໜ້າໃສ່ເລັນສກ້ອງໜ້າ.
�ເພື່ອຖ່າຍຮູບຕົນເອງດ້ວຍການຖ່າຍຮູບມຸມກວ້າງຂອງທິວທັດ ຫຼື ຜູ້ຄົນ, ແຕະ .

3 ແຕະ  ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

�ການຖ່າຍຮູບໄລຍະໃກ້ທີ່ຊັດແຈງ້ (Galaxy S21 Ultra 5G)
�ຖ່າຍຮູບໄລຍະໃກ້ຂອງວັດຖຸຂອງທ່ານໄດ້ຊັດເຈນ.

1 ໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ .

2 ວາງກ້ອງຖ່າຍຮູບໄວ້ໃກ້ກັບວັດຖຸ.
3 ເມື່ອ  ປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ  ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

� �ຖ້າຄຸນສົມບັດນີ້ບ�່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ແຕະ  ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ການນໍາໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງ ແລະ ເອັບເຝັກຄວາມງາມ
�ທ່ານສາມາດເລືອກເອັບເຝັກຕົວກັ່ນຕອງ ແລະ ແກ້ໄຂຄຸນສົມໃບໜ້າ, ເຊັນ່ ສີຜິວ ຫຼື ຮູບຮ່າງໃບໜ້າຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ, 
ກ່ອນຖ່າຍຮູບ.

1 ໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ .

2 ເລືອກເອັບເຝກັ ແລະ ຖ່າຍຮູບ.
�ຖ້າທ່ານໃຊ້ຄຸນສົມບັດຕົວກັ່ນຕອງຂອງຂ້ອຍ, ທ່ານສາມາດສ້າງຕົວກັ່ນຕອງຂອງທ່ານເອງໂດຍໃຊ້ຮູບທີ່ມີໂທນສີທີ່ທ່ານ
ຖືກໃຈຈາກ ແກເລີຣີ.
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�ໂໝດວິດີໂອ
�ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປ່ຽນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງອ້ອມຂ້າງ ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ວິດີໂອ ແລະ ແຕະ  ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.

•  ເພື່ອສັບປ່ຽນລະຫວ່າງກ້ອງໜ້າແລະກ້ອງຫຼັງໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກຢູ່, ຮູດຂຶ້ນເທງິ ຫຼື ລົງລຸ່ມໃນໜ້າຈ�ສະແດງ
ຕົວຢ່າງ ຫຼື ແຕະ .

•  ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຈາກວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງບັນທກຶ, ແຕະ .
•  ເພື່ອບັນທຶກສຽງຈາກທິດທາງສະເພາະເຈາະຈົງໃນລະດັບສຽງສູງຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກວິດີໂອ, ແນກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ໄປຍັງທິດທາງນັ້ນ ແລະ ປັບການຊູມ.

2 ແຕະ  ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກວິດີໂອ.

� •  ຖ້າທ່ານໃຊ້ຄຸນສົມບັດການຊູມວິດີໂອເປັນເວລານານ ໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງບັນທຶກວິດີໂອ, ຄຸນນະພາບວິດີໂອ
ອາດຈະຫຼຸດລົງເພື່ອປ້ອງກັນບ�່ໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຮ້ອນເກີນໄປ.

•  ການຊູມແບບເບິ່ງເຫັນອາດຈະໃຊ້ບ�່ໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແສງໜ້ອຍ.

�ການບັນທຶກວິດີໂອຄວາມລະອຽດສູງ
�ບັນທຶກວິດີໂອຄວາມລະອຽດສູງທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງສຸດ 8K.
�ແຕະ  →  ແລະ ບັນທຶກວິດີໂອ.
�ເມື່ອທ່ານສ�າເລັດການບັນທຶກວິດີໂອ, ຫຼິ້ນວິດີໂອໃນແອັບ ແກເລີຣີ. ເມື່ອທ່ານແຕະ  ໃນເຟຣມທີ່ທ່ານຖືກໃຈ, ເຟຣມຈະ
ຖືກບັນທຶກເປັນຮູບຖ່າຍທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ.

�ວິດີໂອທີ່ມີຄວາມສະຖຽນ (Super steady)
�ເມື່ອບັນທຶກວິດີໂອ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນສະຖຽນໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດກັນສັ່ນຂັ້ນສຸດຍອດ.
�ແຕະ ວິດີໂອ ໃນລາຍການໂໝດຖ່າຍຮູບ, ແຕະ  ໃນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ ແລະຈາກນັ້ນບັນທຶກ
ວິດີໂອ.
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�ໂໝດມຸມມອງຂອງຜູ້ກໍາກັບ
�ບັນທຶກວິດີໂອດ້ວຍມຸມມອງທີ່ຫຼາກຫຼາຍດ້ວຍການປ່ຽນກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ໃນໂໝດນີ້, ສາມາດບັນທຶກໄດ້ທັງຕົວ
ແບບ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ກ�າລັງຖ່າຍທ�າໃນເວລາດຽວກັນ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → ມຸມມອງຂອງຜູ້ກໍາກັບ.

2 ເລືອກໜ້າຈ� ແລະ ຮູບນ້ອຍກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ແຕະ  ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.

•  ເພື່ອປ່ຽນໜ້າຈ�ກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ, ແຕະ  ແລະ ເລືອກໜ້າຈ�ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
•  ທ່ານສາມາດປ່ຽນຮູບນ້ອຍກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງບັນທຶກ. ຖ້າຮູບນ້ອຍຖືກເຊື່ອງ, ແຕະ  ເພື່ອສະແດງ
ມັນ.

3 ແຕະ  ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກວິດີໂອ.

�

ປ�ຽນໜ�າຈ�.

ຮູບນ�ອຍ
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�ໂໝດຖ່າຍຮູບດຽວ
�ຖ່າຍຮູບ ແລະ ວິດີໂອຕ່າງໆໃນການຖ່າຍພຽງຄັ້ງດຽວ.
�ອຸປະກອນຂອງທ່ານເລືອກຮູບຖ່າຍທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ສ້າງຮູບຖ່າຍດ້ວຍຕົວກັ່ນຕອງ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ມີບາງ
ສ່ວນທີ່ຊ�້າກັນ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ຖ່າຍຄັ້ງດຽວ.

2 ແຕະ  ແລະ ຍ້າຍກ້ອງຖ່າຍຮູບເພື່ອແຄັບເຈີສ້າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

3 ເມື່ອທ່ານສ�າເລັດແລ້ວ, ແຕະຮູບນ້ອຍສະແດງຕົວຢ່າງ.
�ເພື່ອເບິ່ງຜົນຮັບອື່ນໆ, ລາກໄອຄອນ  ຂຶ້ນເທງິ. ເພື່ອບັນທຶກຜົນຮັບທີ່ລະລາຍການ, ແຕະ ເລືອກ, ໝາຍຕິກເອົາ
ລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ .

�

ປ�ຽນເວລາການ
ບັນທຶກ.

ກ�ານົດຕົວເລືອກການ
ຖ�າຍຮູບເອງ.

�ໂໝດຂີດຂຽນຫຼິ້ນແບບ AR
�ບັນທຶກວິດີໂອທີ່ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນດ້ວຍການຂຽນດ້ວຍມື ຫຼື ການແຕ້ມສະເໝືອນຈິງເທິງໃບໜ້າ ຫຼື ບ່ອນອື່ນໆ.
�ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → ດູໂດລ AR. ເບິ່ງ ດູໂດລ AR ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
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�ໂໝດໂປຣ / ໂໝດວິດີໂອໂປຣ
�ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ປັບປ່ຽນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບຫຼາຍໆຢ່າງດ້ວຍຕົນເອງ, ເຊັນ່ ຄ່າຮູຮັບ
ແສງ ແລະ ຄ່າ ISO.
�ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → ໂປຣ ຫຼື ວິດີໂອໂປຣ. ເລືອກຕົວເລືອກ ແລະ ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າ
ເອງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ  ເພື່ອຖ່າຍຮູບ ຫຼື ແຕະ  ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.

�ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່
•   : ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່.

•   : ເລືອກສຽງຂອງທິດທາງທີ່ທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກໃນລະດັບສຽງທີ່ສູງຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ USB 
ຫລື ໄມໂຄຣໂຟນບລູທດູ ໂດຍການເຊື່ອມຕ�່ມັນກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ (ໂໝດວິດີໂອມືອາຊີບ).

•   : ເລືອກຄ່າ ISO. ສິ່ງນີ້ຈະຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງແສງກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ຄ່າຕ�່າແມ່ນສ�າລັບວັດຖຸທີ່ຢຸດນິ້ງ ຫຼື ທີ່
ໃຫ້ແສງສົດໃສ. ຄ່າສູງຂຶ້ນແມ່ນສ�າລັບວັດຖຸທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄວ ຫຼື ໃຫ້ແສງໜ້ອຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກ�່ຕາມ, ການຕັ້ງຄ່າ ISO 
ສູງຂຶ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີສຽງດັງໃນຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອ.

•   : ປັບປ່ຽນຄວາມໄວຊັດເຕີ. ຄວາມໄວຊັດເຕີຊ້າຊ່ວຍໃຫ້ມີແສງເຂົ້າມາຫຼາຍຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຈິ່ງແຈ້ງ
ຂຶ້ນ. ສິ່ງນີ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດສ�າລັບຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຂອງສາກ ຫຼື ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ຖ່າຍໃນຕອນກາງຄືນ. ຄວາມ
ໄວຊັດເຕີທີ່ໄວຊ່ວຍໃຫ້ມີແສງເຂົ້າມາໜ້ອຍ. ສິ່ງນີ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດສ�າລັບການແຄັບເຈີຮູບ ຫຼື ວິດີໂອຂອງວັດຖຸທີ່
ເຄື່ອນໄຫວໄວ.

•   : ປ່ຽນຄ່າຮູຮັບແສງ. ສິ່ງນີ້ຈະກ�ານົດປະລິມານແສງທີ່ເຊັນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະຮັບ. ສ�າລັບສະຖານະການທີ່ມີແສງ
ໜ້ອຍ, ໃຊ້ຮູຮັບແສງສູງຂຶ້ນ.

•   : ປ່ຽນໂໝດໂຟກັສ. ລາກແຖບການປັບປ່ຽນໄປຫາ  ຫຼື  ເພື່ອປັບປ່ຽນໂຟກັສດ້ວຍຕົນເອງ. ເພື່ອສັບປ່ຽນ
ໂໝດໂຟກັສອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ MANUAL.

•   : ເລືອກຄວາມດຸ່ນດ່ຽງສີຂາວທີ່ເໝາະສົມ, ເພື່ອໃຫ້ຮູບມີຊ່ວງສີແບບມີຊີວິດຈິງ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸນຫະພູມສີ
ໄດ້.

•   : ປັບປ່ຽນໂທນສີ.

•   : ປັບປ່ຽນຄວາມໄວການຊູມ (ໂໝດວິດີໂອມືອາຊີບ).

� �ຫຼັງຈາກຄວາມໄວຊັດເຕີຖືກຕັ້ງດ້ວຍຕົນເອງ, ທ່ານບ�່ສາມາດຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າ ISO ເປັນ AUTO ແລະ ທ່ານບ�່ສາມາດ
ປ່ຽນຄ່າຮູຮັບແສງໄດ້. ຄ່າຮູຮັບແສງຈະປ່ຽນ ແລະ ຖືກສະແດງຂຶ້ນຕາມການຕັ້ງຄ່າຄວາມໄວຊັດເຕີ.

�ການບັນທຶກວິດີໂອມືອາຊີບຄວາມລະອຽດສູງ
�ບັນທຶກວິດີໂອມືອາຊີບຄວາມລະອຽດສູງທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງສຸດ 8K.
�ແຕະ  →  ແລະ ບັນທຶກວິດີໂອມືອາຊີບ.
�ເມື່ອທ່ານສ�າເລັດການບັນທຶກວິດີໂອມືອາຊີບ, ຫຼິ້ນມັນໃນແອັບ ແກເລີຣີ. ເມື່ອທ່ານແຕະ  ໃນເຟຣມທີ່ທ່ານຖືກໃຈ, 
ເຟຣມຈະຖືກບັນທຶກເປັນຮູບຖ່າຍທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ.
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�ການແຍກພື້ນທີ່ໂຟກັສ ແລະ ພື້ນທີ່ຮູຮັບແສງ
�ທ່ານສາມາດແຍກພື້ນທີ່ໂຟກັສ ແລະ ພື້ນທີ່ຮູຮັບແສງໄດ້.
�ແຕະໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງຄ້າງໄວ້. ກອບ AF/AE ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈ�. ລາກກອບໃສ່ພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການແຍກພື້ນທີ່
ໂຟກັສ ແລະ ພື້ນທີ່ຮູຮັບແສງ.

�

�ໂໝດພາໂນຣາມາ
�ການໃຊ້ໂໝດພາໂນຣາມາ, ຖ່າຍຮູບເປັນຊຸດ ແລະ ຈາກນັ້ນຫຍິບພວກມັນໃຫ້ເຂົ້າກັນເພື່ອສ້າງສາກກວ້າງ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → ພາໂນລາມາ.

2 ແຕະ  ແລະ ຍ້າຍອຸປະກອນຊ້າໆໃນໜຶ່ງທິດທາງ.
�ຮັກສາໃຫ້ຮູບຢູ່ພາຍໃນກອບໃນຕົວເບິ່ງພາບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ຖ້າຮູບທີ່ສະແດງຕົວຢ່າງຢູ່ນອກກອບ ຫຼື ທ່ານບ�່ຍ້າຍ
ອຸປະກອນ, ອຸປະກອນຈະຢຸດຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

3 ແຕະ  ເພື່ອຢຸດຖ່າຍຮູບ.

� �ຫຼີກຫຼ່ຽງການຖ່າຍຮູບພື້ນຫຼັງທີ່ບ�່ແຈ້ງ, ເຊັນ່ ທ້ອງຟ້າທີ່ວ່າງເປົ່າ ຫຼື ຝາທົ່ວໄປ.
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�ໂໝດອາຫານ
�ຖ່າຍຮູບອາຫານທີ່ມີສີສັນສົດໃສຫຼາຍຂຶ້ນ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → ອາຫານ.

2 ແຕະໜ້າຈ� ແລະ ລາກກອບວົງມົນຜ່ານພື້ນທີ່ເພື່ອໄຮໄລທ໌.
�ພື້ນທີ່ນອກກອບວົງມົນຈະມົວ.

�ເພື່ອປ່ຽນຂະໜາດກອບວົງມົນ, ລາກມຸມຂອງກອບ.

3 ແຕະ  ແລະ ລາກແຖບການປັບປ່ຽນ ເພືອປັບປ່ຽນໂທນສີ.

4 ແຕະ  ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

�ໂໝດກາງຄືນ
�ຖ່າຍຮູບໃນສະພາບທີ່ມີແສງໜ້ອຍ, ໂດຍບ�່ຕ້ອງໃຊ້ແຝຼັດ. ເມື່ອທ່ານໃຊ້ຂາຕັ້ງກ້ອງ, ທ່ານຈະໄດ້ຜົນຮັບທີ່ແຈ້ງ
ຂຶ້ນ ແລະ ສະໝ�າ່ສະເໝີຂຶ້ນ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → ກາງຄືນ.

�ຖ້າທ່ານຕັ້ງເວລາທີ່ປະກົດຂຶ້ນຢູ່ສ່ວນລຸ່ມເບື້ອງຂວາຂອງໜ້າຈ�ເປັນ ສູງສດຸ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນຂຶນ້.

2 ແຕະ  ແລະ ຖືອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໃຫ້ນິ້ງໆຈົນກວ່າການຖ່າຍຮູບຈະສ�າເລັດ.

�ໂໝດແນວຕັງ້ / ໂໝດວິດີໂອແນວຕັ້ງ
�ກ້ອງຖ່າຍຮູບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອ ບ່ອນທີ່ພື້ນຫຼັງມົວ ແລະ ວັດຖຸເດັ່ນຊັດຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງ
ສາມາດນ�າໃຊ້ເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ ແລະ ແກ້ໄຂມັນຫຼັງຈາກຖ່າຍຮູບ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → ຮູບເຄິ່ງຕວົ ຫຼື ວິດີໂອລວງຕັງ້.

2 ແຕະ  ແລະ ເລືອກເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
�ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມເຂັ້ມຂອງເອັບເຝັກພື້ນຫຼງັ, ລາກແຖບການປັບປ່ຽນ.
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3 ເມື່ອ ພ້ອມແລ້ວ ປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ  ເພື່ອຖ່າຍຮູບ ຫຼື ແຕະ  ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.

�
ແຖບການປບັປ�ຽນຄວາມເຂັມ້ເອບັເຝກັ

ພື້ນຫຼັງ

ເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ

� •  ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ໂໝດຖ່າຍຮູບ.

•  ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງໄຟພຽງພ�.

•  ຄວາມມົວພື້ນຫຼັງອາດຈະບ�່ຖືກນ�າໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເງື່ອນໄຂຕ�່ໄປນີ້:

–  ອຸປະກອນ ຫຼື ວັດຖຸກ�າລັງເຄື່ອນໄຫວ.

–  ວັດຖຸບາງ ຫຼື ໂປ່ງໃສ.

–  ວັດຖຸມີສີທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບພື້ນຫຼັງ.

–  ວັດຖຸ ຫຼື ພື້ນຫຼັງແຈ້ງ.

�ໂໝດການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ
�ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ບັນທຶກຊ່ວງເວລາທີ່ຜ່ານໄປຢ່າງວ່ອງໄວແບບຊ້າໆ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈມັນ
ໄດ້ໃນພາຍຫຼັງ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າທີ່ສດຸ ແລະ ແຕະ  ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.

�ອຸປະກອນຈະແຄັບເຈີຊ່ວງເວລາໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ ແລະ ບັນທຶກມັນເປັນວິດີໂອ.

2 ໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະຮູບນ້ອຍສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະ ແຕະ ຫຼິ້ນວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສດຸ.
�ເພື່ອແກ້ໄຂສ່ວນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສດຸ, ແຕະ  → ເຄື່ອງກວດແກ້ ແລະ ລາກແຖບການແກ້ໄຂສ່ວນໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ.

� ເປີດວົງເລັບ

ສ�ວນທີ່ມີການເຄ່ືອນໄຫວຊ�າສຸດ
ອັດວົງເລັບ

ແຖບການແກ�ໄຂສ�ວນ
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� �ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງໄຟພຽງພ�. ເມື່ອບັນທຶກວິດີໂອໃນຫ້ອງທີ່ມີແສງພຽງພ� ຫຼື ແສງໜ້ອຍ, ໜ້າ
ຈ�ອາດຈະປະກົດເປັນມືດ ຫຼື ເປັນເມັດນ້ອຍໆ. ໜ້າຈ�ອາດຈະມີແສງແມບມາບໃນເງື່ອນໄຂແສງບາງຢ່າງ, ເຊັນ່ ໃນ
ສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງຈາກຫຼອດນີອອນ.

�ການບັນທຶກວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດໂດຍອັດຕະໂນມັດ
�ເພື່ອແຄັບເຈີຊ່ວງເວລາໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດເມື່ອກວດພົບການເຄື່ອນໄຫວໃນພື້ນທີ່ການກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວ, 
ແຕະ  ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຄຸນສົມບັດການກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວຈະຖືກເປີດໃຊ້ງານ ແລະ ພື້ນທີ່ການກວດຫາການ
ເຄື່ອນໄຫວຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ.
�ແຕະ  ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ. ເມື່ອການເຄື່ອນໄຫວຖືກກວດພົບ, ອຸປະກອນຈະເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກເປັນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ
ສຸດ ແລະ ບັນທຶກມັນເປັນວິດີໂອ.

� �ການບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ບ�່ຕ້ອງການ ຖ້າມີເງື່ອນໄຂດັ່ງຕ�່ໄປນີ້:
•  ເມື່ອອຸປະກອນສັ່ນ ຫຼື ເມື່ອວັດຖຸອື່ນກ�າລັງເຄື່ອນໄຫວໃກ້ກັບວັດຖຸໃນພື້ນທີ່ກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວ.

•  ເມື່ອບັນທຶກພາຍໃຕ້ແສງກະພິບ, ເຊັນ່ ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງໄຟນີອອນ.

�ໂໝດການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ
�ບັນທຶກວິດີໂອເພື່ອເບິ່ງມັນໃນການເຄື່ອນໄຫວຊາ້. ທ່ານສາມາດກວດສອບສ່ວນຂອງວິດີໂອທີ່ຈະຖືກສະແດງໃນການ
ເຄື່ອນໄຫວຊາ້.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → ການເຄື່ອນໄຫວຊາ້ ແລະ ແຕະ  ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.

2 ເມື່ອທ່ານສ�າເລັດການບັນທຶກ, ແຕະ  ເພື່ອຢດຸ.

3 ໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະຮູບນ້ອຍສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະ ແຕະ ຫຼິ້ນວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊາ້.
�ສ່ວນທີ່ໄວຂອງວິດີໂອຈະຖືກຕັ້ງເປັນສ່ວນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຊາ້ ແລະ ວິດີໂອຈະເລີ່ມຕົ້ນຫຼິ້ນ. ອີງຕາມວິດີໂອແລ້ວ
ຈະຖືກສ້າງໄດ້ເຖິງສອງສ່ວນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ.

�ເພື່ອແກ້ໄຂສ່ວນການເຄື່ອນໄຫວຊາ້, ແຕະ  → ເຄື່ອງກວດແກ້ ແລະ ລາກແຖບການແກ້ໄຂສ່ວນໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ.

� ເປີດວົງເລັບ

ສ�ວນການເຄ່ືອນໄຫວຊ�າ
ອັດວົງເລັບ

ແຖບການແກ�ໄຂສ�ວນ
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�ໂໝດໄຮເປີເລບສ໌
�ບັນທຶກສາກ, ເຊັນ່ ການຜ່ານຜູ້ຄົນ ຫຼື ລົດ, ແລະ ເບິ່ງພວກມັນເປັນວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວໄວ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → HYPERLAPSE.

2 ແຕະ  ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກອັດຕາກອບ.
�ຖ້າທ່ານຕັ້ງອັດຕາກອບເປັນ ອັດຕະໂນມດັ, ອຸປະກອນຈະປັບປ່ຽນອັດຕາກອບໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມການປ່ຽນແປງ
ອັດຕາຂອງສາກ.

3 ແຕະ  ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ.

4 ແຕະ  ເພື່ອສ�າເລັດການບັນທຶກ.

�ການກໍານົດການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບເອງ
�ໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ . ບາງຕົວເລືອກອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດການຖ່າຍຮູບ.

�ຄຸນສົມບັດທີ່ສະຫຼາດ

•  ຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງສາກ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປັບປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສີ ແລະ ນ�າໃຊ້ເອັບເຝັກທີ່ເພີ່ມ
ປະສິດທິພາບໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວັດຖຸ ຫຼື ສາກ.

•  ການແນະນໍາການຖ່າຍຮູບ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ແນະນ�າອົງປະກອບພາບທີ່ເໝາະສົມສ�າລັບຮູບໂດຍການຈົດຈ�າ
ຕ�າແໜ່ງ ແລະ ມຸມຂອງວັດຖຸຂອງທ່ານ.

•  ສະແກນລະຫດັ QR: ຕັ້ງໃຫ້ອຸປະກອນສະແກນລະຫັດ QR ຈາກໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ.

�ຮູບ

•  ຮູດປຸ່ມຊັດເຕີເພື່ອ: ເລືອກການກະທ�າທີ່ຈະເຮັດເມື່ອທ່ານຮູດປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຫາຂອບໜ້າຈ� ແລະ ເນັ້ນໄວ້.

•  ຮູບແບບ ແລະ ຕົວເລືອກຂັ້ນສູງ: ເລືອກວິທີທີ່ທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກຮບູ.

–  ຮບູ HEIF: ຖ່າຍຮູບໃນຮູບແບບຮູບປະສິດທິພາບສູງ (HEIF).

–  ກັອບປີ້ RAW: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ບັນທຶກຮູບເປັນໄຟລ໌ RAW ທີ່ບ�່ຫຍ�້ (ຮູບແບບໄຟລ໌ DNG) ໃນໂໝດໂປຣ. 
ໄຟລ໌ RAW ເກັບຂ�້ມູນທັງໝົດຂອງຮູບຖ່າຍສ�າລັບຄຸນນະພາບຮູບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແຕ່ພວກມັນຈະໃຊ້ຄວາມຈ�າຫຼາຍ
ຂຶ້ນ. ເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດ ກັອບປີ້ RAW, ແຕ່ລະຮູບຖ່າຍຖືກບັນທຶກໃນສອງຮູບແບບ, DNG ແລະ JPG.

–  ການແກ້ໄຂຮູບຮ່າງເລັນສກວ້າງພິເສດ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມບິດບ້ຽວໃນຮູບທີ່ຖ່າຍດ້ວຍກ້ອງ
ຖ່າຍຮູບກວ້າງພິເສດ.
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�ເຊລຟີ

•  ໃຊ້ມຸມມອງກວ້າງສໍາລັບເຊລຟີກຸ່ມ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສັບປ່ຽນເປັນເຊລຟີມຸມກວ້າງໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອມີຫຼາຍ
ກວ່າສອງຄົນຢູ່ໃນກອບ.

•  ບັນທຶກຮູບເຊລຟີເປັນເບິ່ງຕົວຢ່າງແລ້ວ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ບັນທຶກຮູບຕາມທີ່ພວກມັນປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈ�ສະແດງ
ຕົວຢ່າງ ເມື່ອຖືກຖ່າຍດ້ວຍກ້ອງໜ້າໂດຍບ�່ມີການປີ້ນເບື້ອງພວກມັນ.

•  ໂທນສີເຊລຟ:ີ ຕັ້ງໂທນສີເພື່ອໃຊ້ເມື່ອທ່ານຖ່າຍເຊລຟີ.

�ວິດີໂອ

•  ຕົວເລືອກການບັນທຶກຂັ້ນສູງ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ຕົວເລືອກການບັນທຶກຂັ້ນສູງ.

–  ວິດີໂອປະສິດທິພາບສູງ: ທ່ານສາມາດບັນທຶກວິດີໂອໃນຮູບແບບຕົວແປງວິດີໂອທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ (HEVC). 
ວິດີໂອ HEVC ຈະຖືກບັນທຶກເປັນໄຟລ໌ທີ່ຫຍ�້ແລ້ວເພື່ອຮັກສາຄວາມຈ�າຂອງອຸປະກອນໄວ້.

–  ວິດີໂອ HDR10+: ທ່ານສາມາດບັນທຶກວິດີໂອທີ່ປັບຄວາມຄົມຊັດ ແລະ ສີຂອງແຕ່ລະສາກໄດ້.

–  ການຊູມໄມເຂົ້າ: ໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກວິດີໂອຢູ່, ທ່ານສາມາດບັນທຶກສຽງຈາກທິດທາງທີ່ຊູມເຂົ້າໃນລະດັບສຽງທີ່
ສູງຂຶ້ນ.

� •  ທ່ານບ�່ສາມາດຫຼິ້ນວິດີໂອ HEVC ໃນອຸປະກອນອື່ນ ຫຼື ແຊຣ໌ພວກມັນທາງອອນໄລນ໌ໄດ້.

•  ວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສດຸ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຊາ້ ບ�່ສາມາດຖືກບັນທຶກໃນຮູບແບບ HEVC ໄດ້.

•  ເພື່ອຫຼິ້ນວິດີໂອ HDR10+ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ອຸປະກອນຈະຕ້ອງຮອງຮັບ HDR10+.

•  ກັນວີດີໂອສັ່ນ: ເປີດໃຊ້ງານປ້ອງກັນການສັ່ນ ເພື່ອຫຼຸດ ຫຼື ຕັດຮູບມົວທີ່ເກີດຈາກການສັ່ນຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນຂະນະ
ທີ່ບັນທຶກວິດີໂອນັ້ນອອກ.
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�ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດ

•  HDR ອັດຕະໂນມັດ: ຖ່າຍຮູບດ້ວຍສີທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສ້າງລາຍລະອຽດຂຶ້ນມາໃໝ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່
ແຈ້ງ ແລະ ມືດ.

•  ການຕິດຕາມໂຟກັສອັດຕະໂນມັດ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຕິດຕາມ ແລະ ໂຟກັສໃສ່ວັດຖຸທີ່ເລືອກໄວ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. 
ເມື່ອທ່ານເລືອກວັດຖຸໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ, ອຸປະກອນຈະໂຟກັສໃສ່ວັດຖຸ ເຖິງແມ່ນວ່າອຸປະກອນກ�າລັງເຄື່ອນທີ່
ຢູ ່ຫຼື ທ່ານກ�າລັງປ່ຽນຕ�າແໜ່ງຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ.

� �ການຕິດຕາມວັດຖຸອາດຈະບ�່ສ�າເລັດໃນເງື່ອນໄຂຕ�່ໄປນີ້:
•  ວັດຖຸໃຫຍ່ເກີນໄປ ຫຼື ນ້ອຍເກີນໄປ.

•  ວັດຖຸຍ້າຍຫຼາຍເກີນໄປ.

•  ວັດຖຸຢ້ອນແສງ ຫຼື ທ່ານກ�າລັງຖ່າຍຮູບໃນສະຖານທີ່ມືດ.

•  ສີ ຫຼື ຮູບແບບໃນວັດຖຸ ແລະ ພື້ນຫຼັງຄືກັນ.

•  ວັດຖຸມີຮູບແບບແນວນອນ, ເຊັ່ນ ຜ້າມ່ານ.

•  ກ້ອງຖ່າຍຮູບສັ່ນຫຼາຍເກີນໄປ.

•  ຄວາມລະອຽດວິດີໂອສູງ.

•  ເມື່ອກ�າລັງຊູມເຂົ້າ ຫຼື ອອກໂດຍໃຊ້ການຊູມທີ່ເບິ່ງເຫນັ.

•  ເສັ້ນເງົາ: ສະແດງຄ�າແນະນ�າຕົວເບິ່ງພາບ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຈັດອົງປະກອບເມື່ອເລືອກວັດຖຸ.

•  ແທັກທີ່ຕັ້ງ: ຄັດຕິດແທັກຈຸດທີ່ຕັ້ງ GPS ໃສ່ຮູບ.

� •  ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ GPS ອາດຈະຫຼຸດລົງໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນທີ່ສັນຍານຖືກບັງ, ເຊັນ່ ລະຫວ່າງ
ອາຄານ ຫຼື ໃນພື້ນທີ່ຕ�າ່, ຫຼື ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບອາກາດບ�່ດີ.

•  ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານອາດຈະປະກົດຂຶ້ນໃນຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານອັບໂຫຼດພວກມັນລົງໃນອິນເຕີເນັດ. 
ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງສິ່ງນີ້, ປິດໃຊ້ງານການຕັ້ງຄ່າແທັກຈຸດທີ່ຕັ້ງ.

•  ວິທີການຖ່າຍຮູບ: ເລືອກວິທີການຖ່າຍຮູບເພີ່ມເຕີມສ�າລັບການຖ່າຍຮູບ ຫຼື ການບັນທຶກວິດີໂອ.

•  ການຕັ້ງຄ່າທີ່ຈະຮັກສາໄວ້: ຮັກສາການຕັ້ງຄ່າຫຼ້າສຸດທີ່ທ່ານໃຊ້, ເຊັນ່ ໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ກ້ອງ
ຖ່າຍຮູບ.

•  ຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍການສັ່ນ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສັ່ນໃນບາງສະຖານະການ, ເຊັນ່ ເມື່ອທ່ານແຕະປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບ.

•  ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່: ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບຄືນໃໝ່.

•  ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ: ຖາມຄ�າຖາມ ຫຼື ເບິ່ງຄ�າຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ.

•  ກ່ຽວກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ: ເບິ່ງເວີຊັນແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ຂ�້ມູນດ້ານກົດໝາຍ.

� �ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.
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�ແກເລີຣີ

�ການແນະນໍາ
�ເບິ່ງຮູບ ແລະ ວິດີໂອທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຈັດການຮູບ ແລະ ວິດີໂອຕາມອາ
ລະບ�າ ຫຼື ສ້າງເລື່ອງຕ່າງໆ.

�ການໃຊ້ແກເລີຣີ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ.

�

ຊອກຫາຮູບ.

ຈັດກຸ�ມຮູບທີ່ຄ�າຍຄືກັນ.

ຕົວເລືອກເພ່ີມເຕີມ

�ການຈັດກຸ່ມຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ  ເພື່ອຈັດກຸ່ມຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ສະແດງແຕ່ຮູບທີ່ດີທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນເປັນຕົວຢ່າງ
ຂອງຮູບ. ເມື່ອທ່ານແຕະການສະແດງຕົວຢ່າງຮູບ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບທັງໝົດໃນກຸ່ມໄດ້.
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�ການເບິ່ງຮູບ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮບູ. ເພື່ອເບິ່ງໄຟລ໌ອື່ນໆ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ໄປຂວາໃນໜ້າຈ�.

�

ຕົວເລືອກເພ່ີມເຕີມ

ລຶບຮູບ.

ແຊຣ�ຮູບກັບຄົນອື່ນໆ.

ຮູບພາບນ�ອຍ ແລະ ວິດີໂອ

ແກ�ໄຂຮູບ.

ເບ່ິງເນື້ອໃນໃນໜ�າຈ�ຂະໜາດໃຫຍ�ໂດຍ
ໃຊ�ຄຸນສົມບັດ Smart View.

ເພີ່ມຮູບໃສ�ລາຍການທີ່ມັກ.

Bixby Vision

�ການຕັດຮູບທີ່ຂະຫຍາຍ

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮບູ.

2 ຍະນິ້ວມືສອງນິ້ວອອກຈາກກັນໃນພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະບັນທຶກ ແລະ ແຕະ .
�ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຕັດຈະຖືກບັນທຶກເປັນໄຟລ໌.

�

ຮູບຂະໜາດ
ຫຍ�້ທີ່ບັນທຶກ
ໄວ�



�ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ

68

�ການເບິ່ງວິດີໂອ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກວິດີໂອທີ່ຈະຫຼິນ້. ເພື່ອເບິ່ງໄຟລ໌ອື່ນໆ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ໄປຂວາໃນໜ້າຈ�.

�

ລັອກໜ�າຈ�ການຫຼິ້ນຄືນ.

ຂ�າມໄປຫາວິດີໂອກ�ອນ
ໜ�າ. ແຕະຄ�າງໄວ�ເພື່ອ

ມ�ວນກັບຄືນ.

ສບັປ�ຽນເປັນເຄືອ່ງຫຼິນ້ວດິໂີອ
ແບບປັອບອັບ.

ແຄັບເຈີໜ�າຈ�ປະຈຸບັນ.

ກ�ານົດຄ�າການຕັ້ງຄ�າຄ�າ
ອະທິບາຍ.

ມ�ວນກບັຄນື ຫຼ ືໄປທາງໜ�າໄວ
ໂດຍການລາກແຖບ.

ສ�າງ GIF ແບບເຄື່ອນໄຫວ.

ຕົວເລືອກເພ່ີມເຕີມ

ໝູນໜ�າຈ�.

ຂ�າມໄປຫາວດິໂີອຖດັໄປ. ແຕະ
ຄ�າງໄວ�ເພ່ືອໄປທາງໜ�າໄວ.

ຢຸດຊົ່ວຄາວ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນ
ການຫຼິ້ນ.

ປ�ຽນອັດຕາສ�ວນໜ�າຈ�.

ເບິງ່ເນືອ້ໃນໃນໜ�າຈ�ຂະໜາດ
ໃຫຍ�ໂດຍໃຊ�ຄຸນສົມບັດ 

Smart View.

�ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານຂຶ້ນ ຫຼື ລົງໃນຂ້າງຊ້າຍຂອງໜ້າຈ�ການຫຼິ້ນ ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງ ຫຼື ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ
ໃນຂ້າງຂວາຂອງໜ້າຈ�ການຫຼິ້ນເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບສຽງ.

�ເພື່ອມ້ວນກັບ ຫຼື ສົ່ງຕ�່ດ່ວນ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນໜ້າຈ�ການຫຼິ້ນ.

�ການເບິ່ງວິດີໂອທີ່ແຈ້ງຂຶນ້ ແລະ ຊັດເຈນຂຶ້ນ
�ເພີ່ມຄຸນນະພາບຮູບຂອງວິດີໂອຂອງທ່ານ ເພື່ອມ່ວນຊື່ນກັບສີທີ່ສົດໃສ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍຂຶ້ນ. ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, 
ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສງູ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ຕົວເພີ່ມວິດີໂອ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

� •  ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນບາງແອັບເທົ່ານັ້ນ.

•  ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະເພີ່ມການໃຊ້ແບັດເຕີຣີຂຶ້ນ.
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�ອາລະບໍາ
�ສ້າງອາລະບ�າ ແລະ ຈັດລຽງຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອຂອງທ່ານ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ ອາລະບາໍ →  → ສ້າງອາລະບາໍ ເພື່ອສ້າງອາລະບ�າ.

2 ເລືອກອາລະບ�າ, ແຕະ ເພີ່ມລາຍການ ແລະຈາກນັ້ນ ກັອບປີ້ ຫຼື ຍ້າຍຮູບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

�ເລື່ອງ
�ເມື່ອທ່ານແຄັບເຈີ ຫຼື ບັນທຶກຮບູ ແລະ ວິດີໂອ, ອຸປະກອນຈະອ່ານແທັກວັນທີ ແລະ ຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ປະເພດຂອງຮູບ ແລະ ວິດີ
ໂອຂອງພວກມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສ້າງເລື່ອງ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ແຕະ ເລື່ອງ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກເລື່ອງ.
�ເພື່ອເພີມ່ ຫຼື ລຶບຮູບ ຫຼື ວິດີໂອ, ເລືອກປະຫວັດ ແລະ ແຕະ  → ເພີ່ມ ຫຼື ແກ້ໄຂ.

�ການຊິງຄ໌ຮູບ ແລະ ວິດີໂອ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ → ການຊິງຄ໌ຄລາວ ແລະ ຈາກນັ້ນປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າໃນ
ໜ້າຈ� ເພື່ອສ�າເລັດການຊິງຄ໌. ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ຄລາວ ຈະຖືກຊິງຄ໌.
�ເມື່ອແອັບ ແກເລີຣີ ຂອງທ່ານຖືກຊິງຄ໌ກັບຄລາວ, ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ທ່ານຖ່າຍຈະຖືກບັນທຶກໃນຄລາວເຊັ່ນດຽວກັນ. 
ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບ ແລະ ວິດີໂອທີ່ບັນທຶກໃນຄລາວ ໃນແອັບ ແກເລີຣີ ຂອງທ່ານແລະຈາກອຸປະກອນອື່ນ.

� �ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕ�່ Samsung account ແລະ ບັນຊີ Microsoft ຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງບ່ອນເກັບຂ�້ມູນຄ
ລາວເປັນ Microsoft OneDrive.

�ການລຶບຮບູ ຫຼື ວິດີໂອຕ່າງໆ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ແຕະຮູບ, ວິດີໂອ ຫຼື ເລື່ອງຄ້າງໄວ້ເພື່ອລບຶ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບອອກ.

�ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດຣີໄຊເຄິລ
�ທ່ານສາມາດຮັກສາຮູບແລະວິດີໂອທີ່ລຶບໄວ້ໃນຣີໄຊເຄລິ. ໄຟລ໌ຈະຖືກລຶບຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາທີ່ກ�ານົດໄວ້.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ ເພື່ອເປີດໃຊ້ມັນ.
�ເພື່ອເບິ່ງໄຟລ໌ໃນຖັງຣີໄຊເຄລິ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ  → ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ.
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�ເຂດ AR

�ການແນະນໍາ
�AR Zone ສະໜອງຄຸນສົມບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ AR ຂອງທ່ານ. ເລືອກຄຸນສົມບັດແລະແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ສະໜຸກ
ສະໜານ.

�ການເປີດໃຊ້ AR Zone
�ໃຊ້ວິທີດັ່ງຕ�່ໄປນີ້ເພື່ອເປີດໃຊ້ AR Zone:

•  ເປີດໃຊ້ແອັບ ເຂດ AR.

•  ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → ເຂດ AR.

� �ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

�ກ້ອງຖ່າຍຮູບອິໂມຈິ AR

�ການສ້າງອິໂມຈິ AR
�ສ້າງອິໂມຈິທີ່ຄ້າຍຄືກັບທ່ານ.

1 ເປີດໃຊ້ງານແອັບ ເຂດ AR ແລະ ແຕະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບອິໂມຈິ AR → .

2 ຈັດໃບໜ້າຂອງທ່ານໃນໜ້າຈ�, ແຕະ  ແລະ ຖ່າຍຮູບ ຫຼື ແຕະ ສ້າງຈາກຮູບ ເພື່ອເລືອກຮບູ.
�ຖ້າທ່ານແຕະ ອິໂມຈິທີ່ສ້າງໄວ້ກ່ອນໜາ້, ທ່ານສາມາດເລືອກອິໂມຈິ ແລະ ຕົກແຕ່ງມັນໃນແບບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
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3 ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າໃນໜ້າຈ�ເພື່ອສ້າງອິໂມຈິ.

�

�ການລຶບອິໂມຈິ

�ເປີດໃຊ້ງານແອັບ ເຂດ AR ແລະ ແຕະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບອິໂມຈິ AR. ແຕະ  → ຈັດການອິໂມຈິ, ໝາຍຕິກອິໂມຈິທີ່ທ່ານ
ຕ້ອງການລຶບ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບ.

�ການແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ມີອິໂມຈິ
�ສ້າງຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ສະໜຸກດ້ວຍອິໂມຈິໂດຍໃຊ້ໂໝດການຖ່າຍຮູບຕ່າງໆ.

1 ເປີດໃຊ້ງານແອັບ ເຂດ AR ແລະ ແຕະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບອິໂມຈິ AR.

2 ເລືອກອິໂມຈິແລະ ໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້. ໂໝດທີ່ມີຢູ່ອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບອິໂມຈິທີ່ທ່ານເລືອກ.

•  ສາກ: ອິໂມຈິຮຽນແບບການສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານ.
•  ໜ້າກາກ: ໃບໜ້າຂອງອິໂມຈິປະກົດຂຶ້ນກວມໃບໜ້າຂອງທ່ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນຄ້າຍຄືວ່າທ່ານກ�າລັງສວມໃສ່ໜ້າ
ກາກຢູ່.

•  ກະຈົກ: ອິໂມຈິຈະຮຽນແບບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ.
•  ຫຼິ້ນ: ອິໂມຈິເຄື່ອນໄຫວໃນພື້ນຫຼັງຈງິ.

�
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3 ແຕະໄອຄອນອິໂມຈິເພື່ອຖ່າຍຮູບ ຫຼື ແຕະໄອຄອນຄ້າງໄວ້ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
�ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ແລະ ແຊຣ໌ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ທ່ານໄດ້ແຄັບເຈີໃນ ແກເລີຣີ.

�ສະຕິກເກີອິໂມຈິ AR
�ສ້າງສະຕິກເກີຂອງທ່ານເອງດ້ວຍການສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ການກະທ�າຂອງອິໂມຈິຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ສະຕິກ
ເກີອິໂມຈິຂອງທ່ານເມື່ອສົ່ງຂ�້ຄວາມ ຫຼື ໃນເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ.

�ການສ້າງສະຕິກເກີຂອງທ່ານເອງ

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ເຂດ AR ແລະ ແຕະ ສະຕິກເກີອິໂມຈິ AR.

2 ແຕະ ສ້າງສະຕິກເກີແບບກໍານົດເອງ ຢູ່ສ່ວນລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈ�.

3 ແກ້ໄຂສະຕິກເກີຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ແຕະ ບັກທຶກ.
�ທ່ານສາມາດເບິ່ງສະຕິກເກີທີ່ທ່ານສ້າງຂຶ້ນໄດ້ໂດຍການແຕະ ກໍານົດເອງ.

�ການລຶບສະຕິກເກີອິໂມຈິ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ເຂດ AR ແລະ ແຕະ ສະຕິກເກີອິໂມຈິ AR →  → ລຶບສະຕິກເກີ. ເລືອກສະຕິກເກີອິໂມຈິທີ່ຈະ
ລຶບ ແລະ ແຕະ ລບຶ.

�ການໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງທ່ານໃນການແຊັດ
�ທ່ານສາມາດໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາຜ່ານຂ�້ຄວາມ ຫຼື ໃນເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ. ການ
ກະທ�າຕ�່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງທ່ານໃນແອັບ ຂໍ້ຄວາມ.

1 ໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງແຕ່ງຂ�້ຄວາມໃນແອັບ ຂໍ້ຄວາມ, ແຕະ  ໃນຄີບອດຊ�າຊຸງ.

2 ແຕະໄອຄອນອິໂມຈິ.
3 ເລືອກໜຶ່ງໃນສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງທ່ານ.

�ສະຕິກເກີອິໂມຈິຈະຖືກສຽບໃສ່.

� ໄອຄອນອິໂມຈິ
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�ສະຕູດິໂອອິໂມຈິ AR
�ແກ້ໄຂ ຫຼື ຕົບແຕ່ງອິໂມຈິຂອງທ່ານໃນສະຕູດິໂອອິໂມຈິ AR. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດສ້າງເສື້ອຜ້າດ້ວຍຮູບແບບແລະສີ
ທີ່ກ�ານົດເອງສ�າລັບອິໂມຈິຂອງທ່ານ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ເຂດ AR ແລະ ແຕະ ສະຕູດິໂອອິໂມຈິ AR.

�

ຕົວເລືອກເພ່ີມເຕີມ

ເລືອກອິໂມຈິເພ່ືອແກ�ໄຂ.

ແກ�ໄຂອິໂມຈິ.

�ດູໂດລ AR
�ບັນທຶກວິດີໂອທີ່ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນດ້ວຍການຂຽນດ້ວຍມື ຫຼື ການແຕ້ມທີ່ໃບໜ້າຂອງຜູ້ຄົນ ຫຼື ສັດລ້ຽງ (ແມວ ແລະ ໝາ) 
ຫຼື ບ່ອນອື່ນໆ. ເມື່ອກ້ອງຖ່າຍຮູບຈົດຈ�າໃບໜ້າ ຫຼື ພື້ນທີ່, ຂີດຂຽນຫຼິ້ນເທິງໃບໜ້າຈະປະຕິບັດຕາມໃບໜ້າໃນຂະນະທີ່ມັນ
ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຂີດຂຽນຫຼິ້ນໃນພື້ນທີ່ຈະຖືກແກ້ໄຂໃນບ່ອນດຽວກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະເຄື່ອນໄຫວຢູ່ກ�່ຕາມ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ເຂດ AR ແລະ ແຕະ ດູໂດລ AR.

�ເມື່ອກ້ອງຖ່າຍຮູບຈົດຈ�າວັດຖຸແລ້ວ, ພື້ນທີ່ການຈົດຈ�າຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈ�.
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2 ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມໃນພື້ນທີ່ທີ່ຈົດຈ�າ.
•  ຖ້າທ່ານສັບປ່ຽນເປັນກ້ອງຫຼັງ, ທ່ານຍັງສາມາດຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມຢູ່ນອກພື້ນທີ່ການຈົດຈ�າໄດ້ອີກດ້ວຍ.
•  ຖ້າທ່ານແຕະ  ແລະຈາກນັ້ນເລີ່ມຕົ້ນຂີດຂຽນຫ້ິຼນ, ທ່ານສາມາດບັນທຶກການຂີດຂຽນຫຼິ້ນຂອງຕົນເອງໄດ້.

�

ພື້ນທີ່ການຈົດຈ�າ

ປ�ຽນປະເພດ ແລະ 
ສີປາກກາ.

ເປີດ ຫຼ ືປດິເອບັເຝກັ
ສຽງ.

ເຮັດກັບຄືນ

ລຶບສິ່ງທີ່ຂີດຂຽນ
ຫຼິ້ນ.

ປ�ອນຂ�້ຄວາມເຂ້ົາ.

ເຊື່ອງເຄ່ືອງມື
ປາກກາ.

ຍົກເລີກການເຮັດ

3 ແຕະ  ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.

4 ແຕະ  ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກວິດີໂອ.
�ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ແລະ ແຊຣ໌ວິດີໂອໃນ ແກເລີຣີ.

�Deco Pic
�ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ມີສະຕິກເກີຕ່າງໆ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ເຂດ AR ແລະ ແຕະ Deco Pic.
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�Bixby

�ການແນະນໍາ
�Bixby ເປັນໜ້າໃຊ້ງານຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.
�ທ່ານສາມາດລົມກັບ Bixby ຫຼື ພິມຂ�້ຄວາມໄດ້. Bixby ຈະເປີດໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນທີ່ທ່ານຂ� ຫຼື ສະແດງຂ�້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. 
ໄປທີ່ www.samsung.com/bixby ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

� �Bixby ມີຢູ່ໃນບາງພາສາເທົ່ານັ້ນ ແລະ ມັນອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ.

�ການເລີ່ມຕົ້ນ Bixby
�ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້ ເພື່ອເປີດໃຊ້ Bixby. ໜ້າແນະນ�າ Bixby ຈະປະກົດຂຶ້ນ. ຫຼັງຈາກທ່ານເລືອກພາສາທີ່ຈະໃຊ້
ກັບ Bixby, ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ ແລະ ສ�າເລັດການຕັ້ງໂດຍປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າໃນໜ້າຈ�, 
ໜ້າຈ� Bixby ຈະປະກົດຂຶ້ນ.

�ການໃຊ້ Bixby
�ໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້, ເວົ້າສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການກັບ Bixby ແລະ ປ່ອຍນິ້ວມືອອກຈາກປຸ່ມ. ຫຼື ເວົ້າ
ວ່າ “Hi, Bixby” ແລະ ເວົ້າສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
�ຕົວຢ່າງ, ໃນຂະນະທີ່ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້ຢູ່, ເວົ້າວ່າ “How’s the weather today?” ຂ�້ມູນສະພາບອາກາດຈະ
ປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈ�.
�ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮູ້ສະພາບອາກາດໃນມື້ອື່ນ, ພຽງແຕ່ເວົ້າວ່າ “Tomorrow?” ໃນຂະນະທີ່ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້.
�ຖ້າ Bixby ຖ້າຄ�າຖາມທ່ານໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາ, ໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້, ຕອບ Bixby. 
ຫຼື ແຕະ  ແລະ ຕອບ Bixby.
�ຖ້າທ່ານກ�າລັງໃຊ້ຊຸດຫູຟັງ ຫຼື ອຸປະກອນສຽງບລູທູດ ຫຼື ເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາໂດຍເວົ້າວ່າ “Hi, Bixby”, ທ່ານສາມາດ
ສືບຕ�່ສົນທະນາໂດຍບ�່ຕ້ອງແຕະໄອຄອນ. ເປີດໃຊ້ແອັບ Bixby ແລະ ແຕະ  →  → Automatic listening → 
Hands-free only.

http://www.samsung.com/bixby
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�ການປຸກ Bixby ໂດຍໃຊ້ສຽງຂອງທ່ານ
�ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາກັບ Bixby ໂດຍການເວົ້າວ່າ “Hi, Bixby”. ລົງທະບຽນສຽງຂອງທ່ານເພື່ອທີ່ Bixby 
ຈະຕອບກັບສຽງຂອງທ່ານເມື່ອທ່ານເວົ້າວ່າ “Hi, Bixby”.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ Bixby ແລະ ແຕະ  →  → Voice wake-up.

2 ແຕະສະວິດທ໌ Wake with “Hi, Bixby” ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

3 ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າໃນໜ້າຈ� ເພື່ອສ�າເລັດການຕັ້ງ.
�ຕອນນີ້ ທ່ານສາມາດເວົ້າວ່າ “Hi, Bixby” ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາ.

�ການສື່ສານໂດຍການພິມຂໍ້ຄວາມ
�ຖ້າສຽງຂອງທ່ານບ�່ຖືກຈົດຈ�າເນື່ອງຈາກສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຽງດັງ ຫຼື ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ເວົ້າຍາກ, ທ່ານສາ
ມາດສື່ສານກັບ Bixby ຜ່ານຂ�້ຄວາມ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ Bixby, ແຕະ  ແລະ ຈາກນັ້ນ ພິມສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
�ໃນລະຫວ່າງການສື່ສານ, Bixby ຍັງຈະຕອບທ່ານຜ່ານຂ�້ຄວາມແທນຄ�າຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍສຽງນ�າອີກ.
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�Bixby Vision

�ການແນະນໍາ
�Bixby Vision ເປັນການບ�ລິການທີ່ໃຫ້ຄຸນສົມບັດປະເພດຕ່າງໆຕາມການຈົດຈ�າຮູບ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ Bixby Vision 
ເພື່ອຊອກຫາຂ�້ມູນຢ່າງວ່ອງໄວໂດຍການຈົດຈ�າວັດຖຸ. ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Bixby Vision ທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ.

� •  ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຫຼື ທ່ານອາດຈະບ�່ໄດ້ຮັບຜົນການຊອກຫາທີ່ຖືກຕ້ອງ ຂຶ້ນກັບຂະໜາດຮູບ, 
ຮູບແບບ ຫຼື ຄວາມລະອຽດ.

•  ຊ�າຊຸງບ�່ຮັບຜິດຊອບຕ�່ຂ�້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍ Bixby Vision.

�ການເປີດໃຊ້ Bixby Vision
�ເປີດໃຊ້ Bixby Vision ໂດຍໃຊ້ໜຶ່ງໃນວິທີເຫຼົ່ານີ້.

•  ໃນແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮບູ, ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ BIXBY VISION.

•  ໃນແອັບ ແກເລີຣີ, ເລືອກຮບູ ແລະ ແຕະ .

•  ໃນແອັບ ອິນເຕີເນັດ, ແຕະຮູບຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະ ຊອກຫາດ້ວຍ Bixby Vision.

•  ຖ້າທ່ານເພີ່ມໄອຄອນ Bixby Vision ໃສ່ໜ້າຈ�ແອັບແລ້ວ, ເປີດໃຊ້ແອັບ Bixby Vision.

�ການໃຊ້ Bixby Vision

1 ເປີດໃຊ້ Bixby Vision.

2 ເລືອກຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.
•   : ຈົດຈ�າຂ�້ຄວາມຈາກເອກະສານ ຫຼື ຮູບ ແລະ ແປມັນ.
•   : ຊອກຫາຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບວັດຖຸທີ່ຖືກຈົດຈ�າທາງອອນໄລນ໌ ແລະ ຂ�້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
•   : ຊອກຫາຂ�້ມູນຂອງຜະລິດຕະພັນ.
•   : ຈົດຈ�າລະຫັດ QR ແລະ ເບິ່ງຂ�້ມູນ.

� �ຄຸນສົມບັດທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຜົນການຊອກຫາອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ.
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�Bixby Routines

�ການແນະນໍາ
�ເພີ່ມຮູບແບບການນ�າໃຊ້ທີ່ຊ�້າກັນຂອງທ່ານເປັນວຽກປະຈ�າ ແລະ ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຢ່າງສະດວກສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.
�ຕົວຢ່າງ, ກິດຈະວັດປະຈ�າວັນ ‘ກ່ອນເຂົ້ານອນ’ ຈະດ�າເນີນການຕ່າງໆ, ເຊັນ່ ການເປີດໂໝດງຽບ ແລະ ໂໝດມືດ, ເພື່ອບ�່ໃຫ້
ຕາ ແລະ ຫູຂອງທ່ານສັ່ນສະເທືອນ ເມື່ອທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນກ່ອນເຂົ້ານອນ.

�ການເພີ່ມວຽກປະຈໍາ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສງູ → Bixby Routines.

2 ໃນລາຍການ ຄົ້ນພົບ, ເລືອກວຽກປະຈ�າທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຫຼື ແຕະ ເພີ່ມວຽກປະຈໍາ ເພື່ອເພີ່ມວຽກປະຈ�າຂອງທ່ານ
ເອງ.
•  ທ່ານສາມາດຕັ້ງເງື່ອນໄຂ ແລະ ການກະທ�າຂອງວຽກປະຈ�າໃນລາຍການ ຄົ້ນພົບ.
•  ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕັ້ງເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈ�າເປັນແບບກ�ານົດເອງ, ແຕະ ແຕະປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນແລວ້. ຕົວ
ເລືອກນີ້ຈະປະກົດຂຶ້ນ ເມື່ອບ�່ມີເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ທີ່ຕັ້ງໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ ເພີ່
ມ. ທ່ານສາມາດເພີ່ມວຽກປະຈ�າໃສ່ໜ້າຈ�ຫຼັກເປັນວິດເຈັດ ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ມັນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

�

ລາຍການຄ�າແນະນ�າ

ເພ່ີມວຽກປະຈ�າຂອງທ�ານເອງ.
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�ການເພີ່ມວຽກປະຈໍາທີ່ແນະນໍາ
�ເມື່ອອຸປະກອນຂອງທ່ານຮຽນຮູ້ຮູບແບບການນ�າໃຊ້ຂອງທ່ານ, ມັນຈະແນະນ�າການເພີ່ມຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນ
ປະໂຫຍດ ແລະ ໃຊ້ເລື້ອຍໆເປັນວຽກປະຈ�າ.
�ເມື່ອການແຈ້ງເຕືອນການແນະນ�າປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ ເບິ່ງທັງໝົດ ແລະ ເພີ່ມມັນເປັນວຽກປະຈ�າຂອງທ່ານເອງ.

�ການໃຊ້ວຽກປະຈໍາ

�ການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈໍາອັດຕະໂນມັດ
�ວຽກປະຈ�າອັດຕະໂນມັດຈະເປີດໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອກວດພົບເງື່ອນໄຂຂອງພວກມນັ.

�ການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈໍາແບບກໍານົດເອງ
�ສ�າລັບວຽກປະຈ�າແບບກ�ານົດເອງທີ່ທ່ານຕັ້ງເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ເປັນ ແຕະປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນແລວ້, ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ພວກ
ມັນແບບກ�ານົດເອງໂດຍການແຕະປຸ່ມເມື່ອເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສງູ → Bixby Routines → ວຽກປະຈໍາຂອງຂ້ອຍ ແລະ ແຕະ  
ຖັດໄປຈາກວຽກປະຈ�າທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດໃຊ້. ຫຼືວ່າ, ແຕະວິດເຈັດວຽກປະຈ�າໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ.

�ການເບິ່ງວຽກປະຈໍາທີ່ເປີດໃຊ້
�ວຽກປະຈ�າທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນປະຈຸບັນຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ. ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງວຽກປະຈ�າ, ແຕະການ
ແຈ້ງເຕືອນ.
�ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຢຸດວຽກປະຈ�າທີ່ເປີດໃຊ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ແຕະ  ຖັດຈາກວຽກ
ປະຈ�າ ແລະ ແຕະ ຢຸດ.

�ການຈັດການວຽກປະຈໍາ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສງູ → Bixby Routines → ວຽກປະຈໍາຂອງຂ້ອຍ. ວຽກປະຈ�າຂອງ
ທ່ານຈະປະກົດຂຶ້ນ.
�ເພື່ອປິດໃຊ້ງານວຽກປະຈ�າ, ແຕະວຽກປະຈ�າ →  → ປິດໃຊ້ງານວຽກປະຈໍານີ້ ຫຼື ແຕະ .
�ເພື່ອລຶບວຽກປະຈ�າ, ແຕະ  → ລບຶ, ຕິກເອົາວຽກປະຈ�າ ເພື່ອລຶບ ແລະ ແຕະ ລຶບ.
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�ຫລາຍໜ້າຕ່າງ

�ການແນະນໍາ
�ຫຼາຍໜ້າຕ່າງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເປີດໃຊ້ສອງແອັບໃນເວລາດຽວກັນໃນມຸມມອງໜ້າຈ�ແຍກ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເປີດ
ໃຊ້ຫຼາຍໆແອັບໃນເວລາດຽວກັນໃນມຸມມອງປັອບອັບ.

� ມຸມມອງໜ�າຈ�ແຍກ ມຸມມອງປັອບອັບ

� �ບາງແອັບອາດຈະບ�່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ້.

�ມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ
1 ແຕະປຸ່ມຫຼ້າສຸດ ເພື່ອເປີດລາຍການແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼ້າສຸດ.

2 ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ, ແຕະໄອຄອນຂອງແອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ເປີດຢູ່ໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ.

3 ໃນລາຍການແອັບ, ເລືອກແອັບອື່ນທີ່ຈະເປີດໃຊ້.
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�ການເປີດໃຊ້ແອັບຈາກຂອບແຜງ

1 ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບຢູ່, ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຍັງຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈ�.

2 ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້, ລາກມັນໄປຊ້າຍ ແລະ ຈາກນັ້ນວາງມັນບ່ອນທີ່ ວາງລົງທີ່ນີ້ເພື່ອເປດີ ປະກົດຂຶ້ນ.
�ແອັບທີ່ເລືອກຈະເປີດໃຊ້ໃນມຸມມອງໜ້າຈ�ແຍກ.

� �ທ່ານສາມາດຕັ້ງເພື່ອເປີດໃຊ້ແອັບໃນມຸມມອງໜ້າຈ�ແຍກໂດຍການແຕະມັນໜຶ່ງຄັ້ງ. ແຕະ  →  
ແລະ ແຕະ ແຕະ ຢູ່ກ້ອງ ເປີດຢູ່ໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ. ຖ້າທ່ານແຕະສະວິດ ສະແດງແອັບຫຼ້າສດຸ ເພື່ອເປີດໃຊ້
ງານມັນ, ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼ້າສຸດໃນມຸມມອງໜ້າຈ�ແຍກຈາກຂອບແຜງ.

�ການເພີ່ມຄູ່ແອັບ
�ເພີ່ມສອງແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆ ໃສ່ຂອບແຜງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ພວກມັນຮ່ວມກັນໃນມຸມມອງໜ້າຈ�ແຍກດ້ວຍການແຕະຄັ້ງດຽວ.

1 ໃນມຸມມອງໜ້າຈ�ແຍກ, ແຕະວົງມົນລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງແອັບ.

2 ແຕະ .
�ສອງແອັບທີ່ທ່ານກ�າລັງໃຊ້ຢູ່ໃນມຸມມອງໜ້າຈ�ແຍກ ຈະຖືກບັນທຶກໃນຂອບແຜງເປັນການຈັບຄູ່ແອັບ.

�ການປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງໜ້າຕ່າງ
�ລາກວົງມົນລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງແອັບຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ ເພື່ອປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງໜ້າຕ່າງ.
�ເມື່ອທ່ານລາກວົງມົນລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງແອັບໄປຫາຂອບເທິງສຸດ ຫຼື ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈ�, ໜ້າຕ່າງຈະຂະຫຍາຍອອກ.
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�ມຸມມອງປັອບອັບ
1 ແຕະປຸ່ມຫຼ້າສຸດ ເພື່ອເປີດລາຍການແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼ້າສຸດ.

2 ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ, ແຕະໄອຄອນຂອງແອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ເປີດໃນມຸມມອງປັອບອບັ.
�ໜ້າຈ�ແອັບຈະປະກົດຂຶ້ນໃນມຸມມອງປັອບອັບ.

�ຖ້າທ່ານແຕະປຸ່ມໂຮມໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ໜ້າຕ່າງປັອບອັບຢູ່, ໜ້າຕ່າງຈະຖືກຫຍ�້ລົງ ແລະ ຖືກສະແດງເປັນໄອຄອນແອັບ. 
ເພື່ອໃຊ້ໜ້າຕ່າງປັອບອັບອີກຄັ້ງ, ແຕະໄອຄອນແອັບ.

�ການເປີດໃຊ້ແອັບຈາກຂອບແຜງ

1 ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈ�.

2 ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້, ລາກມັນໄປຊ້າຍ ແລະ ຈາກນັ້ນວາງມັນບ່ອນທີ່ ວາງລົງທີ່ນີ້ສໍາລັບມຸມມອງປັອບອບັ ປະກົດຂຶ້ນ.
�ແອັບທີ່ເລືອກຈະເປີດໃຊ້ໃນມຸມມອງປັອບອັບ.

�ການຍ້າຍໜ້າຕ່າງປັອບອັບ
�ເພື່ອຍ້າຍໜ້າຕ່າງປັອບອັບ, ແຕະແຖບເຄື່ອງມືຂອງໜ້າຕ່າງ ແລະ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.
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�Samsung Health

�ການແນະນໍາ
�Samsung Health ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຈັດການການມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ການອອກກ�າລັງກາຍຂອງທ່ານ. ຕັ້ງເປົ້າໝາຍການ
ອອກກ�າລັງກາຍ, ກວດເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງທ່ານ ແລະ ຕິດຕາມການມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ການອອກກ�າລັງກາຍໂດຍ
ລວມຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປຽບທຽບບັນທຶກການນັບກ້າວຍ່າງຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຊ້ Samsung Health 
ຄົນອື່ນໆ ແລະ ເບິ່ງເຄັດລັບດ້ານສຸຂະພາບ.
�ເຂົ້າເບິງ່ www.samsung.com/samsung-health ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

�ການໃຊ້ Samsung Health
�ເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung Health. ເມື່ອເປີດໃຊ້ແອັບນີ້ເປັນຄັ້ງທ�າອິດ ຫຼື ປິດເປີດມັນຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກດ�າເນີນການຕັ້ງ
ຂ�້ມູນຄືນໃໝ່, ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າ ໃນໜ້າຈ� ເພື່ອສ�າເລັດການຕັ້ງ.
�ເພື່ອແກ້ໄຂລາຍການໃນໜ້າຈ�ຫຼັກຂອງ Samsung Health, ແຕະ ຈັດການລາຍການ ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງລາຍການບັດໂຮມ.

�

ບັດໂຮມ

ເບ່ິງເຄັດລັບດ�ານສຸຂະພາບ.ຕິດຕາມສຸຂະພາບ ແລະ ການ
 ອອກ ກ�າ ລັງ ກາຍຂອງທ�ານ.

ປຽບທຽບການບັນທຶກຈ�ານວນກ�າວ
ຂອງການກັບຜູ�ໃຊ� Samsung 
Health ຄົນອື່ນໆ ຫຼື ແຂ�ງຂັນກັບໝູ�
ຂອງທ�ານ.

� •  ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ.

•  ຖ້າທ່ານໃຊ້ບັດກ້າວຍ່າງໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງດ້ວຍລົດ ຫຼື ລົດໄຟ, ການສັ່ນອາດຈະມີຜົນຕ�່ການນັບກ້າວຍ່າງ
ຂອງທ່ານ.

http://www.samsung.com/samsung-health
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�Samsung Notes

�ການແນະນໍາ
�ສ້າງບັນທຶກໂດຍການປ້ອນຂ�້ຄວາມຈາກຄີບອດເຂົ້າ ຫຼື ໂດຍການຂຽນດ້ວຍມື ຫຼື ແຕ້ມໃນໜ້າຈ�. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານສາມາດ
ແຊກຮູບ ຫຼື ການບັນທຶກສຽງລົງໃນບັນທຶກຂອງທ່ານ.

�ການສ້າງບັນທຶກ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung Notes, ແຕະ  ແລະຈາກນັ້ນສ້າງບັນທຶກ.

�ທ່ານສາມາດປ່ຽນວິທີປ້ອນຂ�້ມູນເຂົ້າໂດຍການແຕະ  ຫຼື .

�

ເພີ່ມຫົວຂ�.້ ແຊກໄຟລ�ໃສ�.

ໂໝດການອ�ານ

2 ເມື່ອທ່ານສ�າເລັດການຂຽນບົດບັນທຶກ, ແຕະປຸ່ມກັບຄືນເພື່ອບັນທຶກມັນ.
�ຖ້າທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກບັນທຶກໃນຮູບແບບໄຟລ໌ອື່ນ, ແຕະ  → ບັນທຶກເປັນໄຟລ໌.

�ການລຶບບັນທຶກ
�ແຕະບັນທຶກຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ ແລະ ແຕະ ລຶບອອກ.
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�ການຂຽນບັນທຶກດ້ວຍການຂຽນດ້ວຍມື
�ໃນໜ້າຈ�ນັກຂຽນບັນທຶກ, ແຕະ  ເພື່ອແຕມ້ ຫຼື ຂຽນໃນການຂຽນດ້ວຍມືຂອງທ່ານເອງ.
�ທ່ານສາມາດປ້ອນການຂຽນດ້ວຍມືຂອງທ່ານເຂົ້າຢ່າງງ່າຍດາຍ ຖ້າທ່ານຂະຫຍາຍໜ້າຈ�ໂດຍການແຍກນິ້ວມືສອງນິ້ວເທິງ
ໜ້າຈ�ອອກຈາກກັນ.

�

ເຄື່ອງມືເນັ້ນ
ຂ�້ຄວາມ

ຢາງລຶບ

ແປງການຂຽນ
ດ�ວຍມືເປັນ
ຂ�້ຄວາມ.

ຍກົເລກີການ
ເຮັດ

ປາກກາ

ເຮັດກັບຄືນ

ຈັດເປັນລະບຽບ ປ�ຽນຮູບແບບ.

ແຜນຂຽນແບບ
ງ�າຍ

ແກ�ໄຂຮບູຮ�າງ
ອັດຕະໂນມັດ

ລັອກແຜ�ນ
ແຕ�ມ.

ເລືອກ ແລະ 
ແກ�ໄຂ.

� •  ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

•  ຖ້າການປ້ອນຂ�້ມູນດ້ວຍນິ້ວມືໃຊ້ງານບ�່ໄດ້ໃນໂໝດທີ່ຮອງຮັບ S Pen, ແຕະ  → ການແຕ້ມດ້ວຍນິ້ວມືເປີດ
ຢູ່.

�ການໃຊ້ຢາງລຶບ
�ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການລຶບການຂຽນດ້ວຍມືຈາກບັນທຶກ, ແຕະ  ແລະ ເລືອກພື້ນທີ່ທີ່ຈະລບຶ.
�ເພື່ອປ່ຽນປະເພດຢາງລຶບ, ແຕະ  ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ.

•  ຢາງລຶບເສັ້ນຂີດ: ລຶບເສັ້ນທີ່ທ່ານເລືອກ.

•  ຢາງລຶບພື້ນທີ່: ລຶບແຕ່ພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານເລືອກເທົ່ານັນ້. ທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງຢາງລຶບໂດຍການລາກແຖບ
ການປັບປ່ຽນຂະໜາດ.

� �ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຢາງລຶບຂະໜາດນ້ອຍ, ທ່ານອາດຈະຍັງບ�່ສາມາດລຶບສ່ວນທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.

�ການບັນທຶກສຽງໃສ່ບັນທຶກ
�ເຮັດການບັນທຶກສຽງຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງສ້າງບັນທຶກ ແລະຈາກນັ້ນເນື້ອໃນຈະຖືກຊິງຄ໌ກັບການບັນທຶກ.
�ໃນໜ້າຈ�ນັກຂຽນບັນທຶກ, ແຕະ  → ການບັນທຶກສຽງ ແລະ ສ້າງບັນທຶກ.
�ເລືອກບັນທຶກຈາກລາຍການ ແລະ ແຕະ  ເພື່ອຫຼິ້ນການບັນທກຶ. ຈາກນັ້ນເນື້ອໃນທີ່ທ່ານສ້າງໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກຈະຖືກ
ສະແດງຂຶ້ນໃນໜ້າຈ�ພ້ອມກັນກັບການບັນທຶກ.
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�ການເພີ່ມບັນທຶກຄວາມຈໍາໃສ່ໄຟລ໌ PDF
�ເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung Notes, ແຕະ  ແລະຈາກນັ້ນເລືອກໄຟລ໌ PDF. ທ່ານສາມາດເພີ່ມບັນທຶກຄວາມຈ�າໃສ່
ໄຟລ໌ PDF ໄດ້.

�Samsung Members
�Samsung Members ໃຫ້ບ�ລິການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລູກຄ້າ, ເຊັນ່ ການວິນິໄສບັນຫາຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້
ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສົ່ງຄ�າຖາມ ແລະ ລາຍງານຂ�້ຂັດຂ້ອງ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແຊຣ໌ຂ�້ມູນກັບບຸກຄົນອື່ນໃນຊຸມຊົນຜູ້
ໃຊ້ Galaxy ຫຼື ເບິ່ງຂ່າວ ແລະ ເຄັດລັບຫຼ້າສຸດ. Samsung Members ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ທ່ານ
ອາດຈະປະສົບໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

�Samsung Kids
�ທ່ານສາມາດຈ�າກັດການເຂົ້າໃຊ້ຂອງເດັກນ້ອຍໃນບາງແອັບ, ຕັ້ງເວລານ�າໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າ ເພື່ອໃຫ້
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສະໜຸກ ແລະ ປອດໄພແກ່ເດັກນ້ອຍ ເມື່ອພວກເຂົາໃຊ້ອຸປະກອນ.
�ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ  (Samsung Kids) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ໜ້າ
ຈ� Samsung Kids ຈະປະກົດຂຶ້ນ. ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນ Samsung Kids ເປັນຄັ້ງທ�າອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກດ�າເນີນການຕັ້ງຂ�້ມູນຄືນ
ໃໝ່ແລ້ວ, ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າໃນໜ້າຈ�ເພື່ອສ�າເລັດການຕັ້ງ.
�ໃນໜ້າຈ� Samsung Kids, ເລືອກແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.

� �ວິທີການລັອກໜ້າຈ�ທີ່ຕັ້ງໄວ້ກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ ຫຼື PIN ທີ່ສ້າງໄວ້ຈະຖືກໃຊ້ເມື່ອມີການເປີດໃຊ້ງານ
ຄຸນສົມບັດ ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ປົກຄອງ ຫຼື ມີການປິດ Samsung Kids.

�ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດການຄວບຄຸມຂອງພໍ່ແມ່
�ທ່ານສາມາດກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບ Samsung Kids ແລະ ເບິ່ງປະຫວັດການນ�າໃຊ້.
�ໃນໜ້າຈ� Samsung Kids, ແຕະ  → ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ປ້ອນລະຫັດປົດລັອກຂອງທ່ານເຂົ້າ.

�ການປິດ Samsung Kids
�ເພື່ອປິດ Samsung Kids, ແຕະປຸ່ມກັບຄືນ ຫຼື ແຕະ  → ປິດ Samsung Kids ແລະ ຈາກນັ້ນປ້ອນລະຫັດປົດລັອກ
ຂອງທ່ານເຂົາ້.
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�Samsung Global Goals
�Global Goals, ເຊິ່ງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສະພາຜູ້ແທນແຫ່ງສາຫະປະຊາຊາດໃນປີ 2015, ປະກອບດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ມຸ້ງ
ສ້າງສັງຄົມທີ່ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້ມີອ�ານາດໃນການຍຸຕິຄວາມຍາກຈົນ, ຕ�່ສູ້ກັບຄວາມບ�່ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ຢຸດການ
ປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ.
�ດ້ວຍ Samsung Global Goals, ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອ
ອະນາຄົດທີ່ດີ.

�Galaxy Shop
�ເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌ຂອງຊ�າຊງຸ ແລະ ເບິ່ງຂ�້ມູນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ Galaxy Shop.

�Galaxy Wearable
�Galaxy Wearable ເປັນແອັບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັດການອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ຂອງທ່ານ. ເມື່ອທ່ານ
ເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້, ທ່ານສາມາດກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແອັບຂອງ
ອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ເອງ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ Galaxy Wearable.
�ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນແລວ້ ເພື່ອເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້. ປະຕິບັດຕາມຄ�າ
ແນະນ�າ ໃນໜ້າຈ� ເພື່ອສ�າເລັດການຕັ້ງ. ເບິ່ງຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ
ວິທີການເຊື່ອມຕ�່ ແລະ ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
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�ປະຕິທິນ
�ຈັດການກ�ານົດເວລາຂອງທ່ານໂດຍການປ້ອນເຫດການທີ່ຈະມາເຖິງເຂົ້າໃນຕົວວາງແຜນຂອງທ່ານ.

�ການສ້າງເຫດການ

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທນິ ແລະ ແຕະ  ຫຼື ແຕະ ວັນທີສອງຄັ້ງ.

�ຖ້າວັນທີໄດ້ບັນທຶກເຫດການ ຫຼື ໜ້າວຽກໃນມັນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ແຕະວັນທີ ແລະ ແຕະ .

2 ປ້ອນລາຍລະອຽດເຫດການເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.

�ການຊິງຄ໌ເຫດການກັບບັນຊີຂອງທ່ານ

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ຈັດການບັນຊີ ແລະຈາກນັ້ນເລືອກບັນຊີທີ່ຈະຊິງຄ໌ດ້ວຍ.

2 ແຕະ ຊິງຄ໌ບັນຊີ ແລະ ແຕະສະວິດ ປະຕິທນິ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ເພື່ອເພີ່ມບັນຊີທີ່ຈະຊິງຄ໌ກບັ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທນິ ແລະ ແຕະ  →  → ເພີ່ມບັນຊີ. ຈາກນັ້ນ, ເລືອກບັນຊີທີ່ຈະ
ຊິງຄ໌ດ້ວຍ ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້. ເມື່ອບັນຊີຖືກເພີ່ມແລ້ວ, ວົງມົນສີຟ້າຈະສະແດງຂຶ້ນຖັດໄປຈາກຊື່ຂອງບັນຊີ.

�Reminder
�ລົງທະບຽນລາຍການທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນການເຕືອນ ແລະ ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້.

� •  ເພື່ອຮັບການແຈ້ງເຕືອນທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊື່ອມຕ�່ກັບ Wi-Fi ຫື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.

•  ເພື່ອໃຊ້ການເຕືອນຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ຈະຕ້ອງເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ GPS. ການເຕືອນທີ່ຕັ້ງອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບ
ລຸ້ນ.

�ການເລີ່ມຕົ້ນການເຕືອນ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທນິ ແລະ ແຕະ  → Reminder. ໜ້າຈ� Reminder ຈະປະກົດຂຶ້ນ ແລະ ໄອຄອນແອບັ ການ
ເຕືອນ ( ) ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ໜ້າຈ�ແອັບ.
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�ການສ້າງການເຕືອນ

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ Reminder.

2 ເປີດໃຊ້ ຂຽນການເຕືອນ ຫຼື , ປ້ອນລາຍລະອຽດເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ບັນທຶກ.

�ການສໍາເລັດການເຕືອນ
�ໃນລາຍການເຕືອນ, ເລືອກການເຕືອນ ແລະ ແຕະ ສໍາເລດັ.

�ການກູ້ຄືນການເຕືອນ

�ກູ້ຄືນການເຕືອນທີ່ສ�າເລັດແລ້ວ.

1 ໃນລາຍການເຕືອນ, ແຕະ  → ສໍາເລັດແລວ້.

2 ເລືອກໝວດ ແລະ ແຕະ ກວດແກ້.

3 ເລືອກການເຕືອນເພື່ອກູ້ຄນື ແລະ ແຕະ ຣີສະຕໍ.
�ການເຕືອນຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ລາຍການເຕືອນ ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການເຕືອນອີກຄັ້ງ.

�ການລຶບການເຕືອນ
�ເພື່ອລຶບການເຕືອນ, ເລືອກການເຕືອນ ແລະ ແຕະ ລບຶ. ເພື່ອລຶບຫຼາຍໆການເຕືອນ, ແຕະການເຕືອນຄ້າງໄວ້, ໝາຍຕິກ
ການເຕືອນທີ່ຈະລຶບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບ.

�ບັນທຶກສຽງ
�ບັນທຶກ ຫຼື ຫຼິ້ນການບັນທຶກສຽງ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ບັນທຶກສຽງ.

2 ແຕະ  ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທກຶ. ເວົ້າໃສ່ໄມໂຄຣໂຟນ.

•  ແຕະ  ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກຊົ່ວຄາວ.
•  ໃນຂະນະທີ່ເຮັດການບັນທຶກສຽງຢູ່, ແຕະ ບຸກມາກຄ໌ ເພື່ອແຊກບຸກມາກຄ໌ໃສ່.

3 ແຕະ  ເພື່ອສ�າເລັດການບັນທຶກ.

4 ປ້ອນຊື່ໄຟລ໌ເຂົາ້ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.
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�ການປ່ຽນໂໝດການບັນທຶກ
�ເລືອກໂໝດຈາກເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈ�ເຄື່ອງບັນທຶກສຽງ.

•  ມາດຕະຖານ: ນີ້ແມ່ນໂໝດການບັນທຶກປົກກະຕິ.

•  ສໍາພາດ: ອຸປະກອນບັນທຶກສຽງຈາກເທິງສຸດຫາລຸ່ມສຸດຂອງອຸປະກອນໃນລະດັບສຽງສູງ ໃນຂະນະທີ່ຂະນະທີ່ກ�າລັງ
ຫຼຸດລະດັບສຽງຈາກດ້ານຂ້າງ.

•  ຄໍາເວົ້າເປັນຂໍ້ຄວາມ: ອຸປະກອນບັນທຶກສຽງຂອງທ່ານ ແລະ ແປງມັນເປັນຂ�້ຄວາມ ໃນໜ້າຈ� ໄປພ້ອມໆກັນ. ສ�າລັບ
ຜົນຮັບທີ່ດີທີ່ສດຸ, ຮັກສາໃຫ້ອຸປະກອນຢູ່ໃກ້ກັບປາກຂອງທ່ານ ແລະ ເວົ້າດັງໆ ແລະ ແຈ້ງໆໃນສະຖານທີ່ທີ່ງຽບ.

� �ຖ້າພາສາລະບົບບັນທຶກຄວາມຈ�າສຽງບ�່ກົງກັນກັບພາສາທີ່ທ່ານກ�າລັງເວົ້າ, ອຸປະກອນຈະບ�່ຈົດຈ�າສຽງຂອງ
ທ່ານ. ກ່ອນນ�າໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ແຕະພາສາປະຈຸບັນ ເພື່ອຕັ້ງພາສາລະບົບບັນທຶກຄວາມຈ�າສຽງ.

�ການຫຼິ້ນການບັນທຶກສຽງທີ່ເລືອກໄວ້
�ເມື່ອທ່ານທວນຄືນການບັນທຶກການສ�າພາດ, ທ່ານສາມາດປິດສຽງ ຫຼື ຍົກເລີກປິດສຽງແຫຼ່ງສຽງບາງສ່ວນໃນການບັນທຶກ.

1 ແຕະ ລາຍການ ແລະ ເລືອກການບັນທຶກສຽງທີ່ເຮັດໃນໂໝດການສ�າພາດ.

2 ເພື່ອປິດແຫຼ່ງສຽງບາງສ່ວນ, ແຕະ  ສ�າລັບທິດທາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຽງຈະຖືກປິດ.
�ໄອຄອນຈະປ່ຽນເປັນ  ແລະ ສຽງຈະຖືກປິດ.

�

ແຫຼ່ງສຽງທີ່ຖືກປິດສຽງ

ແຫຼ່ງສຽງທີ່ຖືກຖອນປິດສຽງ



�ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ

91

�ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ
�ເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ຈັດການໄຟລ໌ຕ່າງໆທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ.
�ເພື່ອກວດຫາຂ�້ມູນທີ່ບ�່ຈ�າເປັນ ແລະ ເພີ່ມບ່ອນເກັບຂ�້ມູນໃນອຸປະກອນຂຶ້ນ, ແຕະ ວິເຄາະບ່ອນເກັບຂໍ້ມນູ.
�ເພື່ອຊອກຫາໄຟລ໌ ຫຼື ໂຟລເດີ, ແຕະ .

�ໂມງ
�ຕັ້ງໂມງປຸກ, ກວດເບິ່ງເວລາປະຈຸບັນໃນຫຼາຍເມືອງໃນທົ່ວໂລກ, ຈັບເວລາເຫດການ ຫຼື ຕັ້ງໄລຍະເວລາສະເພາະ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂມງ.

�ເຄື່ອງຄິດເລກ
�ເຮັດການຄິດເລກແບບງ່າຍດາຍ ຫຼື ຊັບຊ້ອນ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ເຄື່ອງຄິດເລກ.

•   : ເບິ່ງປະຫວັດການຄິດໄລ່. ເພື່ອລຶບປະຫວັດ, ແຕະ ລຶບປະຫວັດ. ເພື່ອປິດປະຫວັດການຄິດເລກ, ແຕະ .

•   : ໃຊ້ເຄື່ອງມືການປ່ຽນຫົວໜ່ວຍ. ທ່ານສາມາດແປງຄ່າຕ່າງໆໄດ້, ເຊັນ່ ເນື້ອທີ່, ຄວາມຍາວ ຫຼື ອຸນຫະພູມ, ເປັນ
ຫົວໜ່ວຍອື່ນ.

•   : ສະແດງເຄື່ອງຄິດເລກທາງວິທະຍາສາດ.
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�Game Launcher
�Game Launcher ຮວບຮວມເກມຂອງທ່ານທີ່ດາວໂຫຼດຈາກ Play Store ແລະ Galaxy Store ລົງໃນບ່ອນດຽວ
ເພ່ືອເຂົ້າໃຊ້ງ່າຍ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເປັນໂໝດເກມ ເພື່ອຫຼິ້ນເກມໄດ້ງ່າຍຂຶນ້.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ Game Launcher ແລະ ເລືອກເກມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

� •  ຖ້າ Game Launcher ບ�່ປະກົດຂຶ້ນ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສງູ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ສະວິດ Game Launcher ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

•  ເກມທີ່ດາວໂຫຼດໄວ້ຈາກ Play Store ແລະ Galaxy Store ຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນໃນໜ້າຈ� Game 
Launcher ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຖ້າທ່ານບ�່ສາມາດເຫັນເກມຂອງທ່ານ, ລາກແຜງຫ້ອງສະໝຸດຂຶ້ນ
ເທງິ ແລະ ແຕະ  → ເພີ່ມແອັບ.

�ການເອົາເກມອອກໄປຈາກ Game Launcher
�ລາກແຜງຫ້ອງສະໝຸດຂຶ້ນເທິງ, ແຕະເກມຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ເອົາອອກໄປຈາກ Game Launcher.

�ການປ່ຽນໂໝດການປະຕິບັດງານ
�ທ່ານສາມາດປ່ຽນໂໝດການປະຕິບັດງານເກມໄດ້.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ Game Launcher, ແຕະ  → ປະສິດທິພາບໃຊ້ງານຂອງເກມ → ປະສິດທິພາບໃຊ້ງານຂອງ
ເກມ ແລະຈາກນັ້ນເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

•  ເນັ້ນໜັກໃສ່ປະສິດທິພາບໃຊ້ງານ: ສິ່ງນີ້ຈະໂຟກັສໃສ່ການໃຫ້ປະສິດທິພາບໃຊ້ງານທີ່ເປັນໄປໄດ້ດີທີ່ສຸດແກ່ທ່ານໃນ
ຂະນະທີ່ກ�າລັງຫຼິ້ນເກມ.

•  ສົມດູນກັນ: ສິ່ງນີ້ຈະດຸນດ່ຽງປະສິດທິພາບໃຊ້ງານ ແລະ ເວລາການນ�າໃຊ້ແບັດເຕີຣີ.

•  ເນັ້ນໜັກໃສ່ການປະຢັດໄຟ: ສິ່ງນີ້ຈະປະຢັດພະລັງງານແບັດເຕີຣີໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງຫຼິ້ນເກມ.

� �ປະສິດທິພາບການໃຊ້ໄຟແບັດເຕີຣີອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແອັບ.
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�Game Booster
�Game Booster ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼິ້ນເກມໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີຂຶ້ນ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ Game Booster ໃນຂະນະທີ່
ຫຼິ້ນເກມຢູ່.
�ເພື່ອເປີດແຜງ Game Booster ໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນເກມຢູ່, ແຕະ  ໃນແຖບການກ�ານົດທິດທາງ. ຖ້າແຖບການກ�ານົດ
ທິດທາງຖືກເຊື່ອງ, ລາກຂຶ້ນເທິງຈາກລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈ� ເພື່ອສະແດງມັນ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຕັ້ງແຖບການກ�ານົດທິດທາງເພື່ອ
ໃຊ້ ທ່າທາງການຮູດ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ ແຕະເພື່ອເປີດ Game Booster.

•   : ກ�ານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບ Game Booster.

•  ໂໝດບຸລິມະສິດ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ບລັອກສາຍໂທເຂົ້າ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນທັງໝົດ ຍົກເວັ້ນໂມງປຸກ ເພື່ອປ້ອງກັນ
ບ�່ໃຫ້ເກມຂອງທ່ານຖືກຂັດຈັງຫວະ.

•  ກໍາລັງຕິດຕາມອຸນຫະພມູ / ກໍາລັງຕິດຕາມໜ່ວຍຄວາມຈໍາ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປັບປ່ຽນລະດັບສຽງ ຫຼື ອັດຕາ
ກອບວິດີໂອໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອປ້ອງກັນບ�່ໃຫ້ອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ ແລະ ເພື່ອຢຸດແອັບຈາກການແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນ
ຫຼັງເມື່ອບ�່ມີຄວາມຈ�າພຽງພ�.

•  ການລັອກປຸ່ມນໍາທາງ: ເຊື່ອງປຸ່ມໃນແຖບການກ�ານົດທິດທາງ. ເພື່ອສະແດງປຸ່ມ, ແຕະ  ໃນແຖບການກ�ານົດ
ທິດທາງ.

•  ລັອກໂດຍການສໍາພັດໜ້າຈ:ໍ ລັອກໜ້າຈ�ສ�າຜັດໃນຂະນະທີ່ເກມກ�າລັງຖືກຫຼິ້ນຢູ່. ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈ�ສ�າຜັດ, ລາກ
ໄອຄອນໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງ.

•  ຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ: ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈ�.

� •  ທ່ານສາມາດຕັ້ງໃຫ້ເປີດແຜງ Game Booster ຈາກແຖບການກ�ານົດທິດທາງ ໃນຂະນະທີ່ແຖບການກ�ານົດ
ທິດທາງຖືກຕັ້ງເປັນ ທ່າທາງການຮູດ. ໃນແຜງ Game Booster, ແຕະ  → ບລັອກໃນລະຫວ່າງຫຼິ້ນ
ເກມ ແລະ ແຕະສະວິດ ທ່າທາງການກໍານົດທິດທາງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

•  ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເກມຂອງທ່ານ.

�ການເປີດໃຊ້ແອັບໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນເກມ
�ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ແອັບໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນເກມ.
�ແຕະ  ແລະ ເລືອກແອັບຈາກລາຍການແອັບ.
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�SmartThings
�ຄວບຄຸມ ແລະ ຈັດການເຄື່ອງໃຊ້ອັດສະລິຍະ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ (IoT) ດ້ວຍສະມາດໂຟນຂອງ
ທ່ານ.
�ເພື່ອເບິ່ງຂ�້ມູນເພີ່ມເຕມີ, ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings ແລະ ແຕະ  → ວິທີໃຊ້.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings.

2 ແຕະ  → ອຸປະກອນ.

3 ເລືອກອຸປະກອນ ແລະ ເຊື່ອມຕ�່ກັບມັນໂດຍການປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າ ໃນໜ້າຈ�.

� •  ວິທີການເຊື່ອມຕ�່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕ�່ ຫຼື ເນື້ອໃນທີ່ຖືກແຊຣ໌.

•  ອຸປະກອນທີ່ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕ�່ໄດ້ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ. ຄຸນສົມບັດທີ່ມີຢູ່ອາດຈະ
ແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕ�່.

•  ຂ�້ຂັດຂ້ອງ ຫຼື ຂ�້ບົກຜ່ອງ ຂອງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕ�່ເອງ ຈະບ�່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍການຮັບປະກັນຂອງ
ຊ�າຊຸງ. ເມື່ອຂ�້ຂັດຂ້ອງ ຫຼື ຂ�້ບົກ່ອງເກີດຂຶ້ນໃນອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕ�່, ຕິດຕ�່ຫາຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ.

�ການແຊຣ໌ເນື້ອໃນ
�ແຊຣ໌ເນື້ອໃນໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກການແຊຣ໌ຕ່າງໆ. ການກະທ�າຕ�່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການແຊຣ໌ຮູບ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮບູ.

2 ແຕະ  ແລະ ເລືອກວິທີການແຊຣ໌ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

� �ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອແຊຣ໌ໄຟລ໌ຜ່ານເຄືອຂ່າຍມືຖື.

�Quick Share

�ການແຊຣ໌ເນື້ອໃນກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ

�ແຊຣ໌ເນື້ອໃນກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງຜ່ານ Wi-Fi Direct ຫຼື ບລູທູດ ຫຼື ກັບອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບ SmartThings.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮບູ.

2 ໃນອຸປະກອນອື່ນ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ  (Quick Share) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ
ມັນ.
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3 ແຕະ  → Quick Share ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະໂອນຮູບໃສ່.

4 ຍອມຮັບຄ�າຂ�ການໂອນໄຟລ໌ໃນອຸປະກອນອື່ນ.

� �ຄຸນສັມບັດນີ້ບ�່ຮອງຮັບການແຊຣ໌ວິດີໂອກັບ TV ຫຼື SmartThings ທີ່ຮອງຮັບອຸປະກອນ. ເພື່ອເບິ່ງວິດີໂອໃນ TV, 
ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Smart View.

�ການຊີ້ໃສ່ເພື່ອແຊຣ໌ (Galaxy S21 Ultra 5G, S21+ 5G)

�ແຊຣ໌ເນື້ອໃນໂດຍການຊີ້ອຸປະກອນໃນກຸ່ມອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ.
�ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນອຸປະກອນ Galaxy ທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດແຖບຄື້ນກວ້າງພິເສດ (UWB). ນອກຈາກນີ້, ໜ້າຈ�ຂອງ
ອຸປະກອນອື່ນທີ່ຮັບໄຟລ໌ຈະຕ້ອງຖືກເປີດ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮບູ.

2 ໃນອຸປະກອນອື່ນ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ  (Quick Share) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ
ມັນ.

3 ໃນອຸປະກອນອື່ນ, ແຕະ  (Quick Share) ຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະສະວິດ ສະແດງຕໍາແໜ່ງຂອງຂ້ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນ
ເຫັນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

4 ແຕະ  → Quick Share ແລະ ຫັນດ້ານຫຼັງອຸປະກອນຂອງທ່ານໄປທີ່ອຸປະກອນອື່ນ.

5 ແຕະອຸປະກອນອື່ນເມື່ອມັນປະກົດຂຶ້ນຢູ່ເທິງສຸດຂອງໜ້າຈ�.

6 ຍອມຮັບຄ�າຂ�ການໂອນໄຟລ໌ໃນອຸປະກອນອື່ນ.

� �ຄຸນສົມບັດແຖບຄື້ນກວ້າງພິເສດ (UWB) ອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ.

�ການຕັ້ງຜູ້ທີ່ສາມາດຊອກຫາອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້

�ຕັ້ງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຊອກຫາ ແລະ ສົ່ງເນື້ອໃນຫາອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

1 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ  (Quick Share) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

2 ແຕະ  (Quick Share) ຄັາງໄວ້.
�ໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າແຊຣ໌ດ່ວນຈະປະກົດຂຶ້ນ.

3 ເລືອກຕົວເລືອກ.

•  ຜູ້ຕິດຕໍ່ເທົ່ານັ້ນ: ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ Samsung ໃນຜູ້ຕິດຕ�່ເທົ່ານັ້ນແຊຣ໌ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
•  ທຸກໆຄົນ: ອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນໃດໜຶ່ງໃກ້ຄຽງແຊຣ໌ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
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�Link Sharing
�ແຊຣ໌ໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່. ອັບໂຫຼດໄຟລ໌ໃສ່ເຊີບເວີບ່ອນເກັບຂ�້ມູນຂອງຊ�າຊງຸ ແລະ ແຊຣ໌ພວກມັນກັບຄົນອື່ນຜ່ານລິ້ງເວັບ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮບູ.

2 ແຕະ  → Link Sharing.
�ລິ້ງສ�າລັບຮູບຈະຖືກສ້າງ.

3 ເລືອກຕົວເລືອກການແຊຣ໌.

�Music Share

�ການແນະນໍາ
�ຄຸນສົມບັດການແຊຣ໌ເພງອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານແຊຣ໌ລ�າໂພງບລູທູດຂອງທ່ານທີ່ຖືກເຊື່ອມຕ�່ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບຄົນອື່ນ
ໄດ້. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຟັງເພງດຽວກັນໃນ Galaxy Buds ຂອງທ່ານ ແລະ Galaxy Buds ຂອງຄົນອື່ນ.
�ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດການແຊຣ໌ເພງເທົ່ານັ້ນ.

�ການແຊຣ໌ລໍາໂພງບລູທູດ
�ທ່ານສາມາດຟັງເພງໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ ແລະ ສະມາດໂຟນຂອງໝູ່ທ່ານຜ່ານລ�າໂພງບລູທູດ.

1 ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ ແລະ ລ�າໂພງບລູທູດຂອງທ່ານຖືກເຊື່ອມຕ�່ແລ້ວ.

�ເບິ່ງ ການຈັບຄູ່ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ ສ�າລັບວິທີທີ່ຈະເຊື່ອມຕ�່.

2 ໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນກວດເບິ່ງວ່າ  (Music Share) 
ເປີດໃຊ້ງານແລ້ວຫຼືບ�່.
�ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມໄດ້, ເຊັນ່ ການຕັ້ງວ່າໃຜຈະແຊຣ໌ອຸປະກອນຂອງທ່ານດ້ວຍ, ໂດຍການແຕະ  
(Music Share) ຄ້າງໄວ້.

3 ໃນສະມາດໂຟນໝູ່ຂອງທ່ານ, ເລືອກລ�າໂພງຂອງທ່ານຈາກລາຍການຂອງອຸປະກອນບລູທູດ.

4 ໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ຍອມຮັບຄ�າຂ�ການເຊື່ອມຕ�່.
�ລ�າໂພງຂອງທ່ານຈະຖືກແຊຣ.໌

�ເມື່ອທ່ານຫຼິ້ນເພງຜ່ານສະມາດໂຟນໝູ່ຂອງທ່ານ, ເພງທີ່ຫຼິ້ນຜ່ານສະມາດໂຟນຂອງທ່ານຈະຖືກຢຸດຊົ່ວຄາວ.
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�ການຟັງເພງຮ່ວມກັນດ້ວຍ Galaxy Buds
�ທ່ານສາມາດຟັງເພງໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານຮ່ວມກັນຜ່ານຫູຟັງຂອງທ່ານ ແລະ ຫູຟັງຂອງໝູ່ທ່ານ.
�ຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກຮອງຮັບໃນ Galaxy Buds series ເທົ່ານັ້ນ.

1 ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສະມາດໂຟນແຕ່ລະເຄື່ອງ ແລະ ຄູ່ຂອງຫູຟັງຖືກເຊື່ອມຕ�່ແລ້ວ.

�ເບິ່ງ ການຈັບຄູ່ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ ສ�າລັບວິທີທີ່ຈະເຊື່ອມຕ�່.

2 ໃນສະມາດໂຟນໝູ່ຂອງທ່ານ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ  (Music Share) ເພື່ອ
ເປີດໃຊ້ງານມັນ.
�ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມໄດ້, ເຊັນ່ ການຕັ້ງວ່າໃຜຈະແຊຣ໌ອຸປະກອນຂອງທ່ານດ້ວຍ, ໂດຍການແຕະ  
(Music Share) ຄ້າງໄວ້.

3 ໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ມີເດຍ.

4 ແຕະ  ແລະ ເລືອກຫູຟັງໝູ່ຂອງທ່ານຈາກລາຍການອຸປະກອນທີ່ກວດພົບ.

5 ໃນສະມາດໂຟນໝູ່ຂອງທ່ານ, ຍອມຮັບຄ�າຂ�ການເຊື່ອມຕ�່.

6 ໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ຕິກເອົາຫູຟັງຂອງທ່ານ ແລະ ຫູຟັງຂອງໝູ່ທ່ານໃນລາຍການສົ່ງສຽງອອກ.
�ເມື່ອທ່ານຫຼິ້ນເພງຜ່ານສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຟັງມັນຮ່ວມກັນຜ່ານຫູຟັງທັງສອງເບື້ອງ.

�

�Smart View
�ເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ຖືກສະແດງໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນໜ້າຈ�ຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍການເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບ TV 
ຫຼ ືຈ�ພາບທີ່ເປີດໃຊ້ງານການສາຍພາບໜ້າຈ�.

1 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ  (Smart View).

2 ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະສາຍພາບໜ້າຈ�ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຫຼື ສະແດງເນື້ອໃນ.

� �ເມື່ອທ່ານຫຼິ້ນວິດີໂອກັບ Smart View, ການແກ້ໄຂບັນຫາອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນກັບລຸ້ນຂອງ TV.
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�ລິ້ງໃສ່ Windows
�ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບ Windows PC ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຂ�້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານທັນທີ, ເຊັນ່ ຮູບ
ຖ່າຍ ຫລື ຂ�້ຄວາມ, ໃນຄອມພິວເຕີ.
�ເມື່ອມີສາຍໂທ ຫຼື ຂ�້ຄວາມເຂົ້າມາ, ທ່ານສາມາດຮັບພວກມັນໄດ້ໃນຄອມພິວເຕີ.

� •  ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນ Windows 10 ເວີຊນັ 1803 ຫຼື ສູງກວ່າເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຂ�ແນະນ�າໃຫ້ໃຊ້ເວີຊັນຫຼ້າສຸດ ເພື່ອ
ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ຢ່າງເຕັມທີ່.

•  ຈ�າເປັນຕ້ອງມີບັນຊີ Microsoft ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້. ເມື່ອທ່ານສ້າງບັນຊີ Microsoft, ທ່ານສາມາດ
ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ການບ�ລິການຂອງ Microsoft ທັງໝົດໄດ້, ເຊັ່ນ ໂປຣແກຣມ Microsoft 
ແລະ Windows 10.

�ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີ

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສງູ → ລິ້ງໃສ່ Windows.

2 ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າໃນໜ້າຈ� ເພື່ອສ�າເລັດການເຊື່ອມຕ�່.

� �ເຂົ້າເບິງ່ https://aka.ms/setupltw ສ�າລັບລາຍລະອຽດຕ່າງໆ.

�ການເບິ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຄອມພິວເຕີ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບຂອງທ່ານ ໃນຄອມພິວເຕີ ແລະ ເລືອກໝວດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

�

ອຸປະກອນຂອງທ�ານ

Notifications

ຂ�້ຄວາມ
Photos

ແອັບ

ການໂທ

� �ຄຸນສົມບັດແລະເມນູທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເວີຊນັ ຫຼື ລຸ້ນຊອບແວ.

https://aka.ms/setupltw
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�Samsung DeX

�ການແນະນໍາ
�Samsung DeX ແມ່ນການບ�ລິການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານຄືກັນກັບຄອມພິວເຕີໂດຍການເຊື່ອມຕ�່
ສະມາດໂຟນກັບຈ�ສະແດງພາຍນອກ, ເຊັນ່ TV ຫຼື ຈ�ພາບ ຫລື ກັບຄອມພິວເຕີ. ເຮັດສ�າເລັດໜ້າວຽກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
ໃຫ້ສ�າເລັດໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ງ່າຍກາຍໃນໜ້າຈ�ໃຫຍ່ໂດຍໃຊ້ຄີບອດ ແລະ ເມົ້າ. ໃນຂະນະທີ່
ໃຊ້ Samsung DeX, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານໄດ້ພ້ອມໆກັນ.

�ການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນ Samsung DeX

�ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບໃຊ້ສາຍກັບຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກ

�ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕ�່ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານກັບຈ�ສະແດງຜົນພາຍນອກໂດຍໃຊ້ຫົວຕ�່ HDMI (USB ປະເພດ-C 
ກັບ HDMI).

� �ໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ຖືກຮອງຮັບຢ່າງເປັນທາງການຈາກ Samsung DeX ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍຊ�າຊຸງ. 
ບັນຫາການປະຕິບັດງານ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ບ�່ຖືກຮອງຮັບຢ່າງເປັນ
ທາງການ ທີ່ບ�່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມການຄ�າ້ປະກັນ.

1 ເຊື່ອມຕ�່ຫົວຕ�່ HDMI ກັບສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.

2 ເຊື່ອມຕ�່ສາຍ HDMI ເຂົ້າກັບຫົວຕ�່ HDMI ແລະ ເຂົ້າກັບຜອດ HDMI ຂອງ TV ຫຼື ຈ�ພາບ.
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3 ໃນໜ້າຈ�ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ແຕະ ເລີ່ມຕົນ້.
�ໂດຍບ�່ມີການປ່ຽນໜ້າຈ�ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ໜ້າຈ� Samsung DeX ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນ TV ຫື ຈ�ພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມ
ຕ�່.

�

ສາຍ HDMI

ຫົວຕ�່ HDMI (USB ປະເພດ-C ກັບ 
HDMI)

�ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບໃຊ້ສາຍກັບຄອມພິວເຕີ
�ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung DeX ໂດຍການເຊື່ອມຕ�່ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ສາຍ USB. ເພື່ອໃຊ້
ສາຍ USB ທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນ, ຄອມພິວເຕີຈະຕ້ອງມີພອດ USB ປະເພດ-C.

1 ໃນຄອມພິວເຕີ, ເຂົ້າເບິງ່ www.samsung.com/samsung-dex ແລະ ດາວໂຫຼດແອັບ Samsung DeX.

2 ເຊື່ອມຕ�່ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ສາຍ USB.

http://www.samsung.com/samsung-dex
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3 ໃນໜ້າຈ�ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນດຽວນີ້.
�ເມື່ອພວກມັນຖືກເຊື່ອມຕ�່ແລ້ວ, ໜ້າຈ� Samsung DeX ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນຄອມພິວເຕີ.

�

�ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບໄວເລສ
�ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung DeX ໂດຍການເຊື່ອມຕ�່ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານກັບ TV ຫລື ຄອມພິວເຕີແບບໄວເລສ.

1 ໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ  (DeX).

2 ແຕະ DeX ໃນ TV ຫຼື ຈໍພາບ ຫຼື DeX ໃນ PC.

3 ເລືອກ TV ຫຼື ຄອມພິວເຕີຈາກລາຍການອຸປະກອນທີ່ກວດພົບ ແລະ ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນດຽວນີ້.
�TV ບາງໜ່ວຍຈະຖືກກວດພົບເມື່ອໂໝດການສາຍພາບໜ້າຈ�ຂອງມັນຖືກເປີດຢູ່ເທົ່ານັ້ນ.

�ຄອມພິວເຕີຈະຕ້ອງຖືກເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ດຽວກັນກັບສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ ແລະ ແອັບ Samsung 
DeX ຈະຕ້ອງເປີດໃຊ້ມັນຢູ່ໃນນັ້ນ.

4 ຖ້າໜ້າຕ່າງຄ�າຂ�ການເຊື່ອມຕ�່ປະກົດຂຶ້ນໃນ TV ຫລື ຄອມພິວເຕີໃຫ້ຍອມຮັບຄ�າຂ�.

5 ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າໃນໜ້າຈ� ເພື່ອສ�າເລັດການເຊື່ອມຕ�່.
�ເມື່ອພວກມັນຖືກເຊື່ອມຕ�່ແລ້ວ, ໜ້າຈ� Samsung DeX ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນ TV ຫລື ຄອມພິວເຕີ.

� •  ຂ�ແນະນ�າໃຫ້ໃຊ້ Samsung Smart TV ທີ່ຜະລິດຫຼັງຈາກປີ 2019.

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການສາຍພາບໜ້າຈ�ຖືກຮອງຮັບໃນ TV ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕ�່ກັບ.
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�ການຄວບຄຸມໜ້າຈໍ Samsung DeX

�ການຄວບຄຸມໃນຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກ

�ການຄວບຄຸມດ້ວຍຄີບອດ ແລະ ເມົ້າພາຍນອກ

�ທ່ານສາມາດສາມາດໃຊ້ຄີບອດ/ເມົ້າແບບໄວເລສໄດ້. ເບິ່ງຄູ່ມືຂອງອຸປະກອນນັ້ນໆສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

� •  ທ່ານສາມາດຕັ້ງຕົວຊີ້ເມົ້າໃຫ້ໄຫຼລົງຈາກຈ�ສະແດງຜົນພາຍນອກໄປຍັງໜ້າຈ�ຂອງສະມາດໂຟນ. ເປີດໃຊ້
ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ເລືອກ Samsung DeX → ເມົາສ໌/ແທັກເພດ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກສະວິດທ໌ ເລື່ອນຕົວຊີ້ໄປ
ຫາໜ້າຈໍໂທລະສບັ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

•  ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ຄີບອດພາຍນອກໃນໜ້າຈ�ສະມາດໂຟນ.

�ການໃຊ້ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານເປັນແປ້ນສໍາຜັດ

�ທ່ານສາມາດໃຊ້ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານເປັນແຜງສ�າຜັດໄດ້.
�ໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ແຕະ  ໃນແຖບການກ�ານົດທິດທາງ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຕັ້ງແຖບການກ�ານົດທິດທາງເພື່ອ
ໃຊ້ ທ່າທາງການຮູດ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ ໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານເປັນແຜງສໍາຜດັ.

� •  ຖ້າທ່ານແຕະ  ສອງຄັ້ງໃນແປ້ນສ�າຜັດ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງທ່າທາງທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ກັບແປ້ນສ�າຜັດໄດ້.

•  ຖ້າເຄສສະມາດໂຟນຂອງທ່ານມີຝາປິດດ້ານໜ້າ, ເປີດຝາປິດດ້ານໜ້າເພື່ອໃຊ້ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານເປັນແປ້ນ
ສ�າຜັດ. ຖ້າຝາປິດດ້ານໜ້າຖືກປິດຢູ່, ແປ້ນສ�າຜັດອາດຈະບ�່ໃຊ້ງານຢ່າງບ�່ຖືກຕ້ອງ.

•  ຖ້າໜ້າຈ�ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານປິດ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ຫຼື ແຕະໜ້າຈ�ສອງຄັ້ງ ເພື່ອເປີດໜ້າຈ�.

�
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�ການໃຊ້ຄີບອດໜ້າຈໍ

�ເມື່ອທ່ານປ້ອນຂ�້ຄວາມເຂົ້າເພື່ອສົ່ງຂ�້ຄວາມ, ສ້າງບັນທຶກ ຫື ເຮັດໜ້າວຽກອື່ນໆ, ຄີບອດໜ້າຈ�ຈະປະກົດຂຶ້ນໂດຍ
ອັດຕະໂນມັດໃນໜ້າຈ�ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ ໂດຍບ�່ຕ້ອງມີການເຊື່ອມຕ�່ຄີບອດພາຍນອກ.

�ການຄວບຄຸມໃນຄອມພິວເຕີ
�ຄວບຄຸມໜ້າຈ� Samsung DeX ໂດຍໃຊ້ຄີບອດ ແລະ ເມົ້າທີ່ເຊື່ອມຕ�່ກັບຄອມພິວເຕີ.
�ທ່ານສາມາດຍ້າຍໄຟລ໌ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍລະຫວ່າງຄອມພິວເຕີ ແລະ Samsung DeX ໂດຍການລາກ ແລະ ວາງ ແລະ ທ່ານ
ຍັງສາມາດກັອບປີ້ ແລະ ວາງຂ�້ຄວາມໄດ້ອີກດ້ວຍ.

� �ເພື່ອເບິ່ງທາງລັດຄີບອດທີ່ມີຢູ່ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ Samsung DeX ຢູ່, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການຈັດການ
ທົ່ວໄປ → ຄີບອດຈິງ → Keyboard shortcuts.

�ການໃຊ້ Samsung DeX
�ໃຊ້ຄຸນສົມບັດຂອງສະມາດໂຟນຂອງທ່ານໃນສະພາບແວດລ້ອມອິນເຕີເຟສທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຄອມພິວເຕີ. ທ່ານສາມາດ
ເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍຢ່າງໂດຍການເປີດໃຊ້ຫຼາຍໆແອັບພ້ອມໆກັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກວດເບິ່ງການແຈ້ງ
ເຕືອນ ແລະ ສະຖານະໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.

�

ໜ�າຈ�ຫຼັກຂອງ 
Samsung DeX

ແຖບໜ�າວຽກ

ແອັບທີ່ມັກທີ່ສຸດ

ແຖບສະຖານະ

Notifications

ແຖບເຂົ້າໃຊ�ດ�ວນ

ປຸ�ມແອັບ

� •  ແຜນຜັງໜ້າຈ� Samsung DeX ອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕ�່.

•  ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ແກ້ໄຂ Samsung DeX, ແອັບທີ່ເປີດໃຊ້ຢູ່ອາດຈະຖືກປິດ.

•  ແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ເມື່ອໃຊ້ Samsung DeX.

•  ເພື່ອປັບປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າໜ້າຈ�, ໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າສະແດງຂອງ TV ຫຼື ຈ�ພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມຕ�່.

•  ເພື່ອປ່ຽນການສົ່ງສຽງອອກ, ແຕະແຖບສະຖານະ, ເລືອກ ມີເດຍ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກອຸປະກອນຢູ່
ກ້ອງ ສັນຍານສຽງອອກ.
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�ການໃຊ້ Samsung DeX ແລະ ສະມາດໂຟນພ້ອມໆກັນ
�ໃນຂະນທີ່ກ�າລັງໃຊ້ Samsung DeX, ທ່ານສາມາດໃຊ້ແອັບແຍກຕ່າງຫາກໃນຈ�ສະແດງຜົນພາຍນອກ ຫຼື ຄອມພິວ
ເຕີ ແລະ ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານພ້ອມໆກັນ.
�ຕົວຢ່າງ, ໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງເບິ່ງວິດີໂອໃນ TV ຫລື ຈ�ພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມຕ�່, ທ່ານສາມາດແຊັດກັບໝູ່ຂອງທ່ານ
ໃນ messenger ໄດ້.
�ໃນ TV ຫື ຈ�ພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມຕ�່, ເປີດໃຊ້ແອັບເພື່ອເປີດໃຊ້ໃນໜ້າຈ� Samsung DeX. ຈາກນັ້ນ, ເປີດໃຊ້ແອັບອື່ນໃນສະ
ມາດໂຟນຂອງທ່ານ.

�ການລັອກໜ້າຈໍ Samsung DeX
�ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລັອກໜ້າຈ� Samsung DeX ແລະ ໜ້າຈ�ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງໃຊ້ Samsung DeX 
ຢູ່, ເລືອກ  → ລັອກ DeX.

� �ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ Samsung DeX ຢູ່, ທ່ານບ�່ສາມາດລັອກໜ້າຈ� Samsung DeX ແລະ ໜ້າຈ�ສະມາດໂຟນຂອງ
ທ່ານໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ.

�ການໂອນຂໍ້ມູນດ້ວຍຄອມພິວເຕີ

�ການກັອບປີ້ໄຟລ໌

�ໃນໜ້າຈ� Samsung DeX, ຄລິກໄຟລ໌ຄ້າງໄວ້ ເພື່ອເລືອກມັນໃນແອັບ ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ ຫຼື ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ລາກ
ມັນໃສ່ໜ້າຈ�ຄອມພິວເຕີ. ໃນໜ້າຈ�ຄອມພິວເຕ,ີ ເລືອກໄຟລ໌ແລະ ລາກມັນໃສ່ໜ້າຈ� Samsung DeX, ແອັບ ໄຟລ໌ຂອງ
ຂ້ອຍ ຫຼື ແອັບ ແກເລີຣີ.

�ການກັອບປີ້ ແລະ ການວາງຂໍ້ຄວາມ

�ການໃຊ້ປຸ່ມທາງລັດຄີບອດ, ກັອບປີ້ຂ�້ຄວາມໃນໜ້າຈ� Samsung DeX ຫຼື ໜ້າຈ�ຄອມພິວເຕີ ແລະ ວາງມັນລົງໃນຊ່ອງ
ປ້ອນຂ�້ມູນໃນໜ້າຈ�ອື່ນ.
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�S Pen (Galaxy S21 Ultra 5G)

�ການແນະນໍາ
�ໃຊ້ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆຂອງ S Pen ກັບ S Pen (ຂາຍແຍກຕ່າງຫາກ).

� �ຄຸນສົມບັດ S Pen ຖືກຮອງຮັບໃນ Galaxy S21 Ultra 5G ເທົ່ານັ້ນ.

�ສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສໍາຜັດ
�ສັ່ງງານໂດຍບ�່ສ�າຜັດເປັນເມນູທີ່ໃຫ້ຄຸນສົມບັດ S Pen ແລະ ການເຂົ້າໃຊ້ແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆຢ່າງວ່ອງໄວ.
�ເພື່ອເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍບ�່ສ�າຜັດ, ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງໜ້າຈ� ແລະ ກົດປຸ່ມ S Pen. ຫຼືວ່າ, ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງໜ້າ
ຈ� ແລະ ແຕະ ໄອຄອນສັ່ງງານໂດຍບ�່ສ�າຜັດ ( ) ດ້ວຍ S Pen.
�ເລືອກຟັງຄ໌ຊັນ ຫຼື ແອັບໃນແຜງສັ່ງງານໂດຍບ�່ສ�າຜັດ.

�
ການຕັ້ງຄ�າ S Pen

•  ສ້າງໝາຍເຫດ: ສ້າງບັນທຶກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດ
ນີ້ໂດຍການແຕະໜ້າຈ�ສອງບາດໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງກົດປຸ່ມ S Pen ຄ້າງໄວ້. ເບິງ່ Samsung Notes ສ�າລັບຂ�້ມູນ
ເພີ່ມເຕີມ.

•  ເບິ່ງບັນທຶກທັງໝົດ: ເບິ່ງບັນທຶກທັງໝົດໃນແອັບ Samsung Notes.

•  ເລືອກອັດສະລິຍະ: ໃຊ້ S Pen ເພື່ອເລືອກພື້ນທີ່ ແລະ ເຮັດການດ�າເນີນການ, ເຊັນ່ ການແຊຣ໌ ຫຼື ການບັນທຶກ.
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•  ຂຽນໜ້າຈໍ: ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈ� ເພື່ອຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມເທິງພວກມັນ ຫຼື ຕັດພື້ນທີ່ຈາກຮູບທີ່ແຄັບເຈີ. ນອກຈາກ
ນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແຄັບເຈີເນື້ອໃນປະຈຸບັນ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນໜ້າທີ່ຍາວເກີນ, ເຊັນ່ ໜ້າເວັບ.

•  ຂໍ້ຄວາມສົດ: ແທນຂ�້ຄວາມຕົວອັກສອນ, ສ້າງ ແລະ ສົ່ງຂ�້ຄວາມທີ່ບ�່ຊ�້າກັນໂດຍການບັນທຶກການດ�າເນີນການຂອງ
ທ່ານໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງຂຽນດ້ວຍມື ຫຼື ກ�າລັງແຕ້ມຂ�້ຄວາມສົດ ແລະ ບັນທຶກມັນເປັນໄຟລ໌ເຄື່ອນໄຫວ.

•  ດູໂດລ AR: ບັນທຶກວິດີໂອທີ່ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນດ້ວຍການຂຽນດ້ວຍມື ຫຼື ການແຕ້ມສະເໝືອນຈິງເທິງໃບໜ້າ ຫຼື ບ່ອນ
ອື່ນໆ. ເບິ່ງ ດູໂດລ AR ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ແປພາສາ: ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງຄ�າສັບເພື່ອແປມັນ.

•  PENUP: ໂພສທ໌ງານສິລະປະ, ເບິ່ງງານສິລະປະຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ຮັບເອົາເຄັດລັບການແຕ້ມທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.

•  Bixby Vision: ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Bixby Vision ເພື່ອຊອກຫາຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກນັ, ກວດຫາ ແລະ ແປ
ຂ�້ຄວາມ ແລະ ອື່ນໆ.

•  ຂະຫຍາຍ: ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ຂອງໜ້າຈ� ເພື່ອຂະຫຍາຍມັນອອກ.

•  ການຫຼຽວເບິ່ງ: ຫຍ�້ແອັບເປັນຮູບນ້ອຍ ແລະ ເລື່ອນ S Pen ເທິງຮູບນ້ອຍ ເພື່ອເປີດແອັບໃນມຸມມອງແບບເຕັມໜ້າ
ຈ�.

•  ການໃສ່ສີ: ເພີ່ມສີໃສ່ຮູບທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍ PENUP ໂດຍໃຊ້ S Pen.

•  ຂຽນໃນປະຕິທິນ: ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທນິ ແລະ ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມໃນໜ້າຈ�.

•  ເພີ່ມທາງລັດ: ເພີ່ມທາງລັດໃສ່ແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆໄປຍັງແຜງສັ່ງງານໂດຍບ�່ສ�າຜັດ.

�ໄອຄອນສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສໍາຜັດ
�ເມື່ອແຜງສັ່ງງານໂດຍບ�່ສ�າຜັດຖືກປິດຢູ່, ໄອຄອນສັ່ງງານໂດຍບ�່ສ�າຜັດຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນໜ້າຈ�ເປັນເວລາສັ້ນໆ. ທ່ານສາມາດ
ເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍບ�່ສ�າຜັດໂດຍການແຕະໄອຄອນດ້ວຍ S Pen.
�ເພື່ອຍ້າຍໄອຄອນ, ລາກ  ໄປຍັງຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.
�ຖ້າໄອຄອນສັ່ງງານໂດຍບ�່ສ�າຜັດບ�່ປະກົດຂຶ້ນຫຼັງຈາກເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງໜ້າຈ�, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດ
ຂັ້ນສງູ → S Pen ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ສະແດງໄອຄອນລອຍ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
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�ການເລືອກໂດຍໃຊ້ປາກກາ
�ໃນຂະນະທີ່ກົດປຸ່ມ S Pen ຄ້າງໄວ້, ລາກ S Pen ຢູ່ເທິງຂ�້ຄວາມ ຫຼື ລາຍການ ເພື່ອເລືອກຫຼາຍໆລາຍການ ຫຼື ຂ�້ຄວາມ. 
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກັອບປີ້ ແລະ ວາງລາຍການ ຫຼື ຂ�້ຄວາມທີ່ເລືອກລົງໃສ່ແອັບອື່ນ ຫຼື ແຊຣ໌ພວກມັນກັບຄົນອື່ນ
ໆ.

�

�ປິດໜ້າຈໍບັນທຶກຄວາມຈໍາ
�ທ່ານສາມາດສ້າງບັນທຶກຄວາມຈ�າໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວໂດຍການຂຽນເທິງໜ້າຈ�ໂດຍບ�່ຕ້ອງມີການເປີດມັນ.
�ເມື່ອໜ້າຈ�ປິດຢູ່, ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງໜ້າຈ� ແລະ ກົດປຸມ່ S Pen.
�ເມື່ອທ່ານແຕະ ບັນທຶກ ຫຼັງຈາກຂຽນບັນທຶກຄວາມຈ�າ, ບັນທຶກຄວາມຈ�າຈະຖືກບັນທຶກໃສ່ Samsung Notes.

�

ປັກໝຸດບັນທຶກຄວາມຈ�າໃນ Always 
On Display.

ບັນທຶກບັນທຶກຄວາມຈ�າໃນ 
Samsung Notes.

ຂະຫຍາຍໜ�າ.

ປ�ຽນຄວາມໜ�າຂອງເສັ້ນ.

ຢາງລຶບ

ປ�ຽນສີປາກກາ.

� �ຖ້າຄຸນສົມບັດນີ້ບ�່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສງູ → S Pen ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ສະວິດທ໌ ປິດໜ້າຈໍບັນທຶກຄວາມຈໍາ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
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�ແອັບ Google
�Google ໃຫ້ການບັນເທີງ, ເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ແລະ ແອັບທຸລະກິດ. ທ່ານອາດຈະຈ�າເປັນຕ້ອງມີບັນຊີ Google ເພື່ອ
ເຂົ້າໃຊ້ບາງແອັບ.
�ເພື່ອເບິ່ງຂ�້ມູນແອັບເພີ່ມເຕມີ, ເຂົ້າໃຊ້ເມນູແນະນ�າຂອງແຕ່ລະແອັບ.

•  Chrome: ຊອກຫາຂ�້ມູນ ແລະ ກວດຫາໜ້າເວັບ.

•  Gmail: ສົ່ງ ຫຼື ຮັບອີເມລ໌ຜ່ານການບ�ລິການ Google Mail.

•  ແຜນທີ່: ຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານໃນແຜນທີ່, ຊອກຫາແຜນທີ່ໂລກ ແລະ ເບິ່ງຂ�້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງສ�າລັບສະຖານທີ່ຕ່າງ
ໆຮອບໆທ່ານ.

•  YT Music: ມ່ວນຊື່ນກັບເພງ ແລະ ວິດີໂອທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ YouTube Music. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ
ຍັງສາມາດເບິ່ງການສະສົມເພງທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ຫຼິ້ນພວກມັນໄດ້.

•  Play Movies & TV: ຊື້ ຫຼື ເຊົ່າວິດີໂອ, ເຊັນ່ ຮູບເງາົ, ລາຍການ TV, ຈາກ Play Store.

•  Drive: ຈັດເກັບເນື້ອໃນຂອງທ່ານໃນຄລາວ, ເຂົ້າໃຊ້ມັນຈາກທຸກບ່ອນ ແລະ ແຊຣ໌ມັນກັບຄົນອື່ນ.

•  YouTube: ເບິງ່ ຫຼື ສ້າງວິດີໂອ ແລະ ແຊຣ໌ພວກມັນກັບຄົນອື່ນ.

•  ຮູບພາບ: ຊອກຫາ, ຈັດການ ແລະ ແກ້ໄຂຮບູ ແລະ ວິດີໂອທັງໝົດຂອງທ່ານຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆໃນສະຖານທີ່ດຽວ.

•  Google: ຊອກຫາລາຍການໃນອິນເຕີເນັດ ຫຼື ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

•  Duo: ໂທອອກດ້ວຍວິດີໂອແບບງ່າຍໆ.

•  Messages: ສົ່ງ ແລະ ຮັບຂ�້ຄວາມໃນອຸປະກອນ ຫຼື ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ ແລະ ແຊຣ໌ເນື້ອໃນຕ່າງໆ, 
ເຊັນ່ ຮູບ ແລະ ວິດີໂອ.

� �ບາງແອັບອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.
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�ຕັ້ງຄ່າ

�ການແນະນໍາ
�ການກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນເອງ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ.
�ເພື່ອຊອກຫາການຕັ້ງຄ່າໂດຍການປ້ອນຄ�າສ�າຄັນເຂົ້າ, ແຕະ . ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຊອກຫາການຕັ້ງຄ່າໂດຍການ
ເລືອກແທັກຢູ່ກ້ອງ ການແນະນໍາ.

�Samsung account
�ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ ແລະ ຈັດການມັນ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ Samsung account.

�ການເຊື່ອມຕໍ່

�ຕົວເລືອກ
�ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບການເຊື່ອມຕ�່ຕ່າງໆ, ເຊັ່ນຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ແລະ ບລູທູດ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່.

•  Wi-Fi: ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ເພື່ອເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄື່ອຂາຍ Wi-Fi ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນດັ ຫື ອຸປະກອນເຄືອ
ຂ່າຍອື່ນ. ເບິງ່ Wi-Fi ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ບລູທູດ: ໃຊ້ບລູທູດເພື່ອແລກປ່ຽນຂ�້ມູນ ຫຼື ໄຟລ໌ມີເດຍກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານບລູທູດຢູ່. ເບິ່ງ ບລູ
ທູດ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  NFC ແລະ ການຊໍາລະເງິນແບບບໍ່ສໍາຜັດ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດອ່ານແທັກການສື່ສານຂ�້ມູນ
ທີ່ຢູ່ໃກ ້(NFC) ທີ່ມີຂ�້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເພື່ອເຮັດການ
ຊ�າລະ ແລະ ຊື້ປີ້ສ�າລັບການຂົນສົ່ງ ຫຼື ເຫດການຫຼັງຈາກດາວໂຫຼດແອັບທີ່ຕ້ອງການ. ເບິ່ງ NFC ແລະ ການຊ�າລະເງິນ
ແບບບ�່ສ�າຜັດ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
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•  ໂໝດເຮືອບິນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປິດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ຊັນໄວເລສທັງໝົດໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ການ
ບ�ລິການ ທີ່ບ�່ຜ່ານເຄືອຂ່າຍ ເທົ່ານັ້ນ.

� �ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ສາຍການບິນກ�ານົດໃຫ້ ແລະ ຄ�າແນະນ�າຂອງພະນັກງານປະຈ�າເຄື່ອງບິນ. ໃນກ�
ລະນີບ່ອນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນ, ໃຫ້ໃຊ້ມັນໃນໂໝດເຄື່ອງບິນຢູ່ສະເໝີ.

•  ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖ:ື ກ�ານົດຄ່າຂອງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍມືຖື.

•  ການໃຊ້ຂໍ້ມູນ: ຕິດຕາມປະລິມານການນ�າໃຊ້ຂ�້ມູນຂອງທ່ານ ແລະ ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບຂີດຈ�າກັດເອງ. ຕັ້ງ
ອຸປະກອນໃຫ້ປິດໃຊ້ງານການເຊື່ອມຕ�່ຂ�້ມູນມືຖື ເມື່ອປະລິມານຂ�້ມູນມືຖືທີ່ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຮອດຂີດຈ�າກັດທີ່ກ�ານົດໄວ້
ແລ້ວ.

�ທ່ານຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຕົວປະຢັດຂ�້ມູນ ເພື່ອປ້ອງກັນບ�່ໃຫ້ບາງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງສົ່ງ ຫຼື ຮັບ
ຂ�້ມູນ. ເບິ່ງ ຕົວປະຢັດຂ�້ມູນ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

�ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເລືອກແອັບເພື່ອໃຊ້ຂ�້ມູນມືຖືເລື້ອຍໆ ເຖິງແມ່ນວ່າເວລາທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານຖືກ
ເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi. ເບິງ່ ແອັບທີ່ໃຊ້ຂ�້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM: ເປີດໃຊ້ງານແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ແລະ ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າແຜ່ນ SIM ເອງ. ເບິ່ງ ຕົວ
ຈັດການແຜ່ນ SIM ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ: ໃຊ້ອຸປະກອນເປັນຮັອດສະປັອດມືຖື ເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕ�່ຂ�້ມູນມືຖື
ຂອງອຸປະກອນກັບອຸປະກອນອື່ນໆ. ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຮັອດສະປັອດມືຖື, ເບິ່ງ ຮັອດສະປັອດມືຖື.

� �ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.

•  ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ: ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າເອງເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນສົມບັດອື່ນ. ເບິ່ງ ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂ
ເພີ່ມເຕີມ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
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�Wi-Fi
�ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ເພື່ອເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນດັ ຫຼື ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍອື່ນ.

�ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → Wi-Fi ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

2 ເລືອກເຄືອຂ່າຍຈາກລາຍການເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.
�ເຄືອຂ່າຍທີ່ມີໄອຄອນລັອກຕ້ອງການລະຫັດຜ່ານ.

� •  ເມື່ອອຸປະກອນເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ອຸປະກອນຈະເຊື່ອມຕ�່ຄືນໃໝ່ກັບເຄືອຂ່າຍນັ້ນໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ມັນ
ມີຢູ່ໂດຍບ�່ຕ້ອງມີລະຫັດຜ່ານ. ເພື່ອປ້ອງກັນບ�່ໃຫ້ອຸປະກອນເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ  
ຖັດຈາກເຄືອຂ່າຍ ແລະ ແຕະສະວິດ ເຊື່ອມອີກຄັ້ງອັດຕະໂນມດັ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.

•  ຖ້າທ່ານບ�່ສາມາດເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ປິດເປີດຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ຫຼື ເຣົາເຕີ້ໄວເລສ
ຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່.

�ການເບິ່ງຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi
�ເບິ່ງຂ�້ມູນຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ເຊັນ່ ຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມສະຖຽນ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → Wi-Fi ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຂ�້ມູນຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍ
ຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ກ້ອງເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi. ຖ້າມັນບ�່ປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ  → ຂັ້ນສງູ ແລະ ແຕະສະວິດ ສະແດງຂໍ້ມູນຄຸນນະ
ພາບເຄືອຂ່າຍ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

� �ຂ�້ມູນຄຸນນະພາບອາດຈະບ�່ປະກົດຂຶ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.

�ການແຊຣ໌ລະຫັດຜ່ານເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi
�ຖ້າທ່ານເຮັດຄ�າຂ�ຫາບຸກຄົນຜູ້ທີ່ຖືກເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ ເພື່ອແຊຣ໌ລະຫັດຜ່ານຂອງມັນ, ທ່ານສາມາດ
ເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍໂດຍບ�່ຕ້ອງປ້ອນລະຫັດຜ່ານເຂົ້າ. ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ລະຫວ່າງອຸປະກອນທີ່ມີລາຍຊື່ຕິດຕ�່ເຊິ່ງກັນແລະ
ກັນ ແລະ ໜ້າຈ�ຂອງອຸປະກອນອື່ນຈະຕ້ອງຖືກເປີດຢູ່.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → Wi-Fi ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

2 ເລືອກເຄືອຂ່າຍຈາກລາຍການເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.

3 ແຕະ ຂໍລະຫັດຜ່ານ.

4 ຍອມຮັບຄ�າຂ�ການແຊຣ໌ໃນອຸປະກອນອື່ນ.
�ລະຫັດຜ່ານ Wi-Fi ຖືກປ້ອນເຂົ້າໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານແລ້ວ ແລະ ມັນຖືກເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍແລ້ວ.
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�Wi-Fi Direct
�Wi-Fi Direct ເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນໂດຍກົງຜ່ານເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໂດຍບ�່ຕ້ອງມີຈຸດເຂົ້າໃຊ້.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → Wi-Fi ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

2 ແຕະ  → Wi-Fi Direct.
�ອຸປະກອນທີ່ກວດພົບຖືກເຮັດເປັນລາຍການໄວ້.

�ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕ�່ກັບບ�່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຂ�ໃຫ້ອຸປະກອນເປີດຄຸນສົມບັດໂດຍ Wi-Fi Direct ຂອງ
ມັນ.

3 ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕ�່ກັບ.
�ອຸປະກອນຈະຖືກເຊື່ອມຕ�່ເມື່ອອຸປະກອນອື່ນຍອມຮັບຄ�າຂ�ການເຊື່ອມຕ�່ Wi-Fi Direct.

�ເພື່ອສິ້ນສຸດການເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນ, ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະຕັດເຊື່ອມຕ�່ຈາກລາຍການ.

�ບລູທູດ
�ໃຊ້ບລູທູດເພື່ອແລກປ່ຽນຂ�້ມູນ ຫຼື ໄຟລ໌ມີເດຍກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານບລູທູດຢູ່.

� •  ຊ�າຊຸງບ�່ຮັບຜິດຊອບຕ�່ການສູນເສຍ, ການສະກັດກັ້ນ ຫຼື ການໃຊ້ຂ�້ມູນຜິດທີ່ສົ່ງ ຫຼື ຮັບຜ່ານບລູທູດ.

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈທຸກຄັ້ງວ່າທ່ານແຊຣ໌ ແລະ ຮັບຂ�້ມູນກັບອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ປອດໄພຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຖ້າມີ
ສິ່ງກີດຂວາງລະຫວ່າງອຸປະກອນ, ອາດຈະຫຼຸດໄລຍະຫ່າງການປະຕິບັດງານລົງ.

•  ບາງອຸປະກອນ, ໂດຍສະເພາະອຸປະກອນທີ່ບ�່ຖືກທົດສອບ ຫຼື ຖືກຮັບຮອງໂດຍ Bluetooth SIG, ອາດຈະ
ເຂົ້າກັນບ�່ໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

•  ຢ່າໃຊ້ຄຸນສົມບັດບລູທູດສ�າລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ (ຕົວຢ່າງ, ການລະເມີດລິຂະສິດການກັອບປີ້
ໄຟລ໌ ຫຼື ການແຕະການສື່ສານສ�າລັບຈຸດປະສົງທາງການຄ້າທີ່ຜິດກົດໝາຍ). ຊ�າຊຸງບ�່ຮັບຜິດຊອບຕ�່ຜົນສະທ້ອນ
ຂອງການໃຊ້ຄຸນສົມບັດບລູທູດທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

�ການຈັບຄູ່ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ບລູທດູ ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ອຸປະກອນທີ່ກວດພົບຈະຖືກເຮັດເປັນລາຍການໄວ້.

2 ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະຈັບຄູ່ກັບ.
�ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັບຄູ່ກັບບ�່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເຂົ້າຫາໂໝດການຈັບຄູ່ບລູທູດ. ເບິ່ງຄູ່ມືຜູ້
ໃຊ້ຂອງອຸປະກອນອື່ນ.

� �ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຖືກອຸປະກອນອື່ນເບິ່ງເຫັນໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າບລູທູດເປີດຢູ່.
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3 ຍອມຮັບຄ�າຂ�ການເຊື່ອມຕ�່ບລູທູດໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານເພື່ອຢືນຢັນ.
�ອຸປະກອນຈະຖືກເຊື່ອມຕ�່ເມື່ອອຸປະກອນອື່ນຍອມຮັບຄ�າຂ�ການເຊື່ອມຕ�່ບລູທູດ.

�ເພື່ອຖອນຈັບຄູ່ອຸປະກອນ, ແຕະ  ຖັດໄປຈາກຊື່ອຸປະກອນ ເພື່ອຖອນຈັບຄູ່ ແລະ ແຕະ ແຍກຄູ່.

�ການສົ່ງ ແລະ ການຮັບຂໍ້ມູນ
�ຫຼາຍແອັບຮອງຮັບການໂອນຂ�້ມູນຜ່ານບລູທູດ. ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ຂ�້ມູນ, ເຊັນ່ ຜູ້ຕິດຕ�່ ຫຼື ໄຟລ໌ມີເດຍ, ກັບອຸປະກອນບລູ
ທູດອື່ນ. ການກະທ�າຕ�່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການສົ່ງຮູບໃສ່ອຸປະກອນອື່ນ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮບູ.

2 ແຕະ  → ບລູທດູ ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະໂອນຮູບໃສ່.
�ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັບຄູ່ກັບບ�່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຂ�ໃຫ້ອຸປະກອນເປີດຕົວເລືອກການເບິ່ງເຫັນຂອງມັນ.

3 ຍອມຮັບຄ�າຂ�ການເຊື່ອມຕ�່ບລູທູດໃນອຸປະກອນອື່ນ.

�NFC ແລະ ການຊໍາລະເງິນແບບບໍ່ສໍາຜັດ
�ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດອ່ານແທັກການສື່ສານຂ�້ມູນທີ່ຢູ່ໃກ້ (NFC) ທີ່ມີຂ�້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ. 
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເພື່ອເຮັດການຊ�າລະ ແລະ ຊື້ປີ້ສ�າລັບການຂົນສົ່ງ ຫຼື ເຫດການຫຼັງຈາກດາວໂຫຼ
ດແອັບທີ່ຕ້ອງການ.

� �ອຸປະກອນມີເສົາອາກາດ NFC ພາຍໃນເຄື່ອງ. ຈັດການອຸປະກອນຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງບ�່ໃຫ້ເສົາ
ອາກາດ NFC ເສຍຫາຍ.

�ການອ່ານຂໍ້ມູນຈາກແທັກ NFC
�ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ NFC ເພື່ອອ່ານຂ�້ມູນຜະລິດຕະພັນຈາກແທັກ NFC.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ແຕະສະວິດ NFC ແລະ ການຊໍາລະເງິນແບບບໍ່ສໍາຜັດ ເພື່ອເປີດໃຊ້
ງານມັນ.
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2 ວາງພື້ນທີ່ເສົາອາກາດ NFC ເທິງດ້ານຫຼັງຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃກ້ແທັກ NFC.
�ຂ�້ມູນຈາກແທັກຈະປະກົດຂຶ້ນ.

�

� �ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໜ້າຈ�ຂອງອຸປະກອນຖືກເປີດຢູ່ ແລະ ປົດລັອກແລ້ວ. ບ�່ດັ່ງນັ້ນ, ອຸປະກອນຈະບ�່ອ່ານແທັກ NFC 
ຫຼື ຮັບຂ�້ມູນ.

�ການເຮັດການຊໍາລະດ້ວຍຄຸນສົມບດັ NFC
�ກ່ອນທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດ NFC ເພື່ອເຮັດການຊ�າລະ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນການບ�ລິການການຊ�າລະຜ່ານມືຖື. 
ເພື່ອລົງທະບຽນ ຫຼື ຮັບເອົາຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການບ�ລິການ, ຕິດຕ�່ຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການຂອງທ່ານ.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ແຕະສະວິດ NFC ແລະ ການຊໍາລະເງິນແບບບໍ່ສໍາຜັດ ເພື່ອເປີດໃຊ້
ງານມັນ.

2 ສ�າຜັດພື້ນທີ່ເສົາອາກາດ NFC ເທິງດ້ານຫຼັງຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃສ່ເຄື່ອງອ່ານບັດ NFC.

�ເພື່ອຕັ້ງແອັບການຊ�າລະມາດຕະຖານ, ເປີດໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → NFC ແລະ ການຊໍາລະເງິນ
ແບບບໍ່ສໍາຜັດ → ການຊໍາລະແບບບໍ່ສໍາຜັດ → ການຊໍາລະ ແລະຈາກນັ້ນ ເລືອກແອັບ.

� �ລາຍການບ�ລິການຊ�າລະອາດຈະບ�່ລວມທັງແອັບການຊ�າລະທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດ.
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�ຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ
�ຫຼຸດການນ�າໃຊ້ຂ�້ມູນຂອງທ່ານລົງໂດຍການປ້ອງກັນບ�່ໃຫ້ບາງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງສົ່ງ ຫຼື ຮັບຂ�້ມູນ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການໃຊ້ຂໍ້ມູນ → ຕົວປະຢັດຂໍ້ມນູ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
�ເມື່ອຄຸນສົມບັດຕົວປະຢັດຂ�້ມູນຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ໄອຄອນ  ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ.

�

ເປີດໃຊ�ງານຄຸນສົມບັດຕົວປະຢັດ
ຂ�້ມູນແລ�ວ

� �ເພື່ອເລືອກແອັບທີ່ຈະໃຊ້ຂ�້ມູນໂດຍບ�່ຕ້ອງມີຂ�້ຈ�າກັດ, ແຕະ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນຂະນະທີ່ຕົວປະຢັດ
ຂໍ້ມູນເປີດຢູ່ ແລະ ເລືອກແອັບ.

�ແອັບທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນ
�ເລືອກແອັບເພື່ອໃຊ້ຂ�້ມູນມືຖືເລື້ອຍໆ ເມື່ອເວລາອຸປະກອນຂອງທ່ານຖືກເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.
�ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນ ເພື່ອໃຊ້ຂ�້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນສ�າລັບແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການເກັບຮັກສາໃຫ້ປອດໄພ ຫຼື ການ
ສະຕຣີມແອັບທີ່ສສາມາດຖືກຕັດເຊື່ອມຕ�່. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບ�່ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Wi-Fi, ແອັບຈະເປີດໃຊ້ໂດຍໃຊ້ຂ�້ມູນ
ມືຖື.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການໃຊ້ຂໍ້ມູນ → ແອັບທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນ, ແຕະສະວິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້
ງານມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະສະວິດທີ່ຢູ່ຂ້າງແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

� �ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.

�ຮັອດສະປັອດມືຖື
�ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນຮັອດສະປັອດມືຖື ເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕ�່ຂ�້ມູນມືຖືຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນ
ອື່ນ.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ → ຮັອດສະປັອດມືຖື.

2 ແຕະສະວິດທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
�ໄອຄອນ  ປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ.

�ທ່ານສາມາດປ່ຽນລະດັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ລະຫັດຜ່ານໂດຍການແຕະ ກໍານົດຄ່າ.
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3 ໃນໜ້າຈ�ຂອງອຸປະກອນອື່ນ, ຊອກຫາ ແລະ ເລືອກອຸປະກອນຂອງທ່ານຈາກລາຍການເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.
�ຫຼືວ່າ, ແຕະ ລະຫັດ QR ໃນໜ້າຈ�ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ສະແກນລະຫັດ QR ດ້ວຍອຸປະກອນອື່ນ.

� •  ຖ້າບ�່ພົບຮັອດສະປັອດມືຖືໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ແຕະ ກໍານົດຄ່າ ແລະ ຕັ້ງ ແຖບຄື້ນ ເປັນ 2.4 GHz, 
ແຕະ ຂັ້ນສູງ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ເຄືອຂ່າຍທີ່ຖືກເຊື່ອງ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.

•  ຖ້າທ່ານເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ ຮັອດສະປັອດອັດຕະໂນມດັ, ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕ�່ຂ�້ມູນມືຖືໃນ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.

�ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ
�ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າເອງເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນສົມບັດການເຊື່ອມຕ�່ອື່ນ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ.

•  ການສະແກນອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສະແກນຫາອຸປະກອນໃກ້ຄຽງເພື່ອຄວບຄຸມໃສ່.

•  ການພິມ: ກ�ານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບການປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາເຄື່ອງ
ພິມທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ເພີ່ມອັນໜຶ່ງດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອພິມໄຟລ໌. ເບິ່ງ ການພິມ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  VPN: ຕັ້ງເຄືອຂ່າຍສ່ວນຕົວສະເໝືອນຈິງ (VPN) ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ເພື່ອເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍສ່ວນຕົວຂອງ
ໂຮງຮຽນ ຫຼື ບ�ລິສັດ.

•  DNS ສ່ວນຕົວ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ຄວາມປອດໄພທີ່ເພີ່ມ DNS ສ່ວນຕົວຂຶ້ນ.

•  ອີເທີເນັດ: ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕ�່ສາຍຕ�່ອີເທີເນດັ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ເຄືອຂ່າຍແບບມີສາຍ ແລະ ກ�ານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າເຄືອ
ຂ່າຍ.

�ການພິມ
�ກ�ານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບການປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ. ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນກັບເຄື່ອງ
ພິມຜ່ານ Wi-Fi ຫຼື Wi-Fi Direct ແລະ ພິມຮູບ ຫຼື ເອກະສານ.

� �ບາງເຄື່ອງພິມອາດຈະບ�່ເຂົ້າກັນກັບອຸປະກອນ.

�ເພີ່ມປລັກອິນເຄື່ອງພິມ

�ເພີ່ມປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນໃສ່.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ → ການພິມ → ດາວໂຫຼດປລັກ
ອນິ.

2 ເລືອກປລັກອິນເຄື່ອງພິມ ແລະ ຕິດຕັ້ງມັນ.

3 ເລືອກປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງ.
�ອຸປະກອນຈະຊອກຫາເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ດຽວກັນກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານໂດຍ
ອັດຕະໂນມັດ.
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4 ເລືອກເຄື່ອງພິມທີ່ຈະເພີມ່.

� �ເພື່ອເພີ່ມເຄື່ອງພິມດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ  → ເພີ່ມເຄື່ອງພິມ.

�ການພິມເນື້ອໃນ

�ໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງເນື້ອໃນ, ເຊັນ່ ຮູບ ຫຼື ເອກະສານ, ເຂົ້າໃຊ້ລາຍການຕົວເລືອກ, ແຕະ ພິມ →  → ທຸກເຄື່ອງພິມ... 
ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກເຄື່ອງພມິ.

� �ວິທີການພິມອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດເນື້ອໃນ.

�ສຽງແລະການສັ່ນ

�ຕົວເລືອກ
�ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບສຽງຕ່າງໆໃນອຸປະກອນ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ສຽງແລະການສັນ່.

•  ໂໝດສຽງ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ໂໝດສຽງ, ໂໝດການສັ່ນ ຫຼື ໂໝດງຽບ.

•  ສັ່ນໃນຂະນະທີ່ມີສາຍໂທເຂົ້າ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສັ່ນ ແລະ ຫຼິ້ນສຽງໂທເຂົ້າສ�າລັບສາຍໂທເຂົາ້.

•  ປິດສຽງຊົ່ວຄາວ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ໂໝດງຽບເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງ.

•  ສຽງເອີ້ນເຂົ້າ: ປ່ຽນສຽງໂທເຂົາ້.

•  ສຽງການແຈ້ງເຕືອນ: ປ່ຽນສຽງຂອງການແຈ້ງເຕືອນ.

•  ສຽງລະບົບ: ປ່ຽນສຽງເພື່ອໃຊ້ການກະທ�າບາງຢ່າງ, ເຊັນ່ ການສາກອຸປະກອນ.

•  ປະລິມານ: ປັບປ່ຽນລະດັບສຽງຂອງອຸປະກອນ.

•  ຮູບແບບການສັ່ນຂອງການໂທ: ປ່ຽນຮູບແບບການສັ່ນຂອງການໂທ.

•  ຮູບແບບການສັ່ນຂອງການແຈ້ງເຕືອນ: ປ່ຽນຮູບແບບການສັ່ນຂອງການແຈ້ງເຕືອນ.

•  ລະດັບການສັ່ນ: ປັບປ່ຽນການບັງຄັບຂອງການແຈ້ງເຕືອນດ້ວຍການສັ່ນ.

•  ການຄວບຄຸມສຽງລະບົບ/ການສັ່ນ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ມີສຽງດັງ ຫຼື ສັ່ນສ�າລັບການກະທ�າ, ເຊັນ່ ການຄວບຄຸມໜ້າຈ�
ສ�າຜັດ.

•  ຄຸນນະພາບສຽງ ແລະເອັບເຝັກ: ຕັ້ງຄຸນນະພາບສຽງ ແລະ ເອັບເຝັກຂອງອຸປະກອນ. ເບິ່ງ ຄຸນນະພາບສຽງ ແລະ
ເອັບເຝັກ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຫຼິ້ນສຽງມີເດຍຈາກແອັບສະເພາະໂດຍແຍກກັນໃນອຸປະກອນສຽງ
ອື່ນໆ. ເບິ່ງ ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

� �ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.
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�ຄຸນນະພາບສຽງ ແລະເອັບເຝັກ
�ຕັ້ງຄຸນນະພາບສຽງ ແລະ ເອັບເຝັກຂອງອຸປະກອນ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ສຽງແລະການສັນ່ → ຄຸນນະພາບສຽງ ແລະເອັບເຝັກ.

•  Dolby Atmos: ເລືອກໂໝດສຽງອ້ອມຮອບທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບສ�າລັບສຽງປະເພດຕ່າງໆ, ເຊັນ່ ຮູບເງາົ, 
ເພງ ແລະ ສຽງເວົ້າ. ດ້ວຍ Dolby Atmos, ທ່ານສາມາດສ�າຜັດກັບສຽງທີ່ຍ້າຍໄປອ້ອມຮອບທ່ານ.

•  Dolby Atmos ສໍາລັບຫຼິ້ນເກມ: ສ�າຜັດກັບສຽງ Dolby Atmos ທີ່ປັບໃຫ້ເໝາະສົມສ�າລັບເກມໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນ
ເກມຢູ.່

•  ອີຄົວໄລເຊີ: ເລືອກຕົວເລືອກສ�າລັບປະເພດເພງສະເພາະ ແລະ ມ່ວນຊື່ນກັບສຽງທີ່ປັບໃຫ້ເໝາະສົມ.

•  UHQ upscaler: ເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມລະອຽດສຽງຂອງເພງ ແລະ ວິດີໂອເມື່ອໃຊ້ຊຸດຫູຟັງແບບໃຊ້ສາຍ.

•  ປັບສຽງ: ຕັ້ງສຽງທີ່ດີທີ່ສຸດສ�າລັບທ່ານ.

� �ທ່ານຈະຕ້ອງເຊື່ອມຕ�່ຊຸດຫູຟັງເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

�ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ
�ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຫຼິ້ນສຽງມີເດຍຈາກແອັບສະເພາະໃນລ�າໂພງບລູທູດ ຫຼື ຊຸດຫູຟັງທີ່ຖືກເຊື່ອມຕ�່.
�ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດຟັງສຽງແອັບການກ�ານົດທິດທາງຜ່ານລ�າໂພງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງຟັງການຫຼິ້ນຈາກ
ແອັບເພງຜ່ານລ�າໂພງບລູທູດຂອງພາຫານະ.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ສຽງແລະການສັນ່ → ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ
ມັນ.

2 ເລືອກແອັບເພື່ອຫຼິ້ນສຽງມີເດຍແບບແຍກກນັ ແລະ ແຕະປຸ່ມກັບຄືນ.

3 ເລືອກອຸປະກອນສ�າລັບການຫຼິ້ນສຽງມີເດຍຂອງແອັບທີ່ເລືອກໄວ້.
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�ແຈ້ງເຕືອນ
�ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ແຈ້ງເຕືອນ.

•  ຮູບແບບປັອບອັບການແຈ້ງເຕືອນ: ເລືອກຮູບແບບປັອບອັບການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າ.

•  ສົ່ງຫຼ້າສຸດນີ:້ ເບິ່ງແອັບທີ່ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຫຼ້າສດຸ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ. ເພື່ອກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າ
ການແຈ້ງເຕືອນເອງສ�າລັບແອັບເພີ່ມເຕີມ, ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ →  → ທັງໝົດ ແລະ ເລືອກແອັບຈາກລາຍການ
ແອັບ.

•  ຫ້າມລົບກວນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປິດສຽງທັງໝົດ ຍົກເວັ້ນຂ�້ຍົກເວັ້ນທີ່ຖືກອະນຸຍາດ.

•  ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ: ກ�ານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງສ�າລັບການແຈ້ງເຕືອນ.

�ຈໍສະແດງຜົນ

�ຕົວເລືອກ
�ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຈ�ສະແດງ ແລະ ໜ້າຈ�ຫຼັກ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ.

•  ແສງໄຟ/ມືດ: ເປີດໃຊ້ານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານໂໝດມືດ.

•  ການຕັ້ງຄ່າໂໝດມືດ: ຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສາຍຕາລົງໂດຍການນ�າໃຊ້ຕີມທີ່ມືດ ເມື່ອກ�າລັງໃຊ້ອຸປະກອນໃນຕອນ
ກາງຄືນ ຫຼື ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມືດ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງກ�ານົດເວລາສ�າລັບການນ�າໃຊ້ໂໝດມືດ.

� �ຕີມທີ່ມືດອາດຈະນ�າໃຊ້ບ�່ໄດ້ກັບບາງແອັບ.

•  ຄວາມສະຫວ່າງ: ປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງຈ�ສະແດງຜົນ.

•  ຄວາມແຈ້ງທີ່ປັບໄດ້: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຕິດຕາມການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງທ່ານ ແລະ ນ�າໃຊ້ພວກມັນໂດຍ
ອັດຕະໂນມັດໃນສະພາບແສງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

•  ຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງການເຄື່ອນໄຫວ: ປ່ຽນອັດຕາການຣີເຟຣຊຂອງໜ້າຈ�. ເມື່ອອັດຕາການຣີເຟຣຊຖືກຕັ້ງແລ້ວ, 
ໜ້າຈ�ຈະເລື່ອນໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ. ເບິ່ງ ຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງການເຄື່ອນໄຫວ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ແຜ່ນປ້ອງກັນຄວາມສະບາຍຕາ: ຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສາຍຕາລົງໂດຍການຈ�າກັດປະລິມານແສງສີຟ້າທີ່ປ່ອຍ
ອອກມາຈາກໜ້າຈ�. ທ່ານສາມາດຕັ້ງກ�ານົດເວລາສ�າລັບການນ�າໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.

•  ໂໝດໜ້າຈໍ: ປ່ຽນໂໝດໜ້າຈ�ເພື່ອປັບປ່ຽນສ ີແລະ ຄວາມຄົມຊັດຂອງຈ�ສະແດງຜົນ. ເບິ່ງ ການປ່ຽນໂໝດໜ້າ
ຈ� ຫຼື ການປັບປ່ຽນສີຂອງຈ�ສະແດງຜົນ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຟອນ: ປ່ຽນຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຕົວໜັງສື.
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•  ຊູມໜ້າຈໍ: ສ້າງລາຍການໃນໜ້າຈ�ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຫຼື ນ້ອຍລົງ.

•  ຄວາມລະອຽດໜ້າຈ:ໍ ປ່ຽນຄວາມລະອຽດໜ້າຈ�. ຄວາມລະອຽດທີ່ສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຈ�ສະແດງຜົນມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍ
ຂຶ້ນ, ແຕ່ພວກມັນຈະໃຊ້ໄຟແບັດເຕີຣີຫຼາຍຂຶ້ນ. ບາງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນຂະນະນີ້ອາດຈະປິດເມື່ອທ່ານປ່ຽນແປງຄວາມ
ລະອຽດ.

•  ແອັບໜ້າຈໍເຕັມ: ເລືອກແອັບເພື່ອໃຊ້ກັບສັດສ່ວນແບບເຕັມໜ້າຈ�.

•  ໝົດເວລາໜ້າຈໍ: ຕັ້ງໄລຍະເວລາທີ່ອຸປະກອນລ�ຖ້າກ່ອນປິດໄຟດ້ານຫຼັງຂອງຈ�ສະແດງຜົນ.

•  ໂໝດງ່າຍ: ສັບປ່ຽນເປັນໂໝດງ່າຍເພື່ອສະແດງໄອຄອນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ນ�າໃຊ້ແຜນຜັງທີ່ງ່າຍຂຶ້ນໃສ່ໜ້າຈ�ຫຼັກ.

•  ຂອບແຜງ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບຂອບແຜງ.

•  ແຖບການກໍານົດທິດທາງ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າແຖບການກ�ານົດທິດທາງ. ເບິ່ງ ແຖບການກ�ານົດທິດທາງ (ປຸ່ມຊອບ) 
ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ການປ້ອງກັນການສໍາຜັດແບບບັງເອີນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປ້ອງກັນໜ້າຈ�ຈາກການກວດຫາການປ້ອນຂ�້ມູນແບບ
ສ�າຜັດເມື່ອມັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ມືດ, ເຊັນ່ ຖົງສົ້ງ ຫຼື ກະເປົາ.

•  ຄວາມໄວການສໍາຜັດ: ເພີ່ມຄວາມໄວການສ�າຜັດຂອງໜ້າຈ�ຂຶ້ນສ�າລັບໃຊ້ກັບກັນແຕກໜ້າຈ�.

•  ສະແດງຂໍ້ມູນການສາກ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງຂ�້ມູນການສາກ, ເຊັນ່ ເປີເຊັນແບັດເຕີຣີທີ່ເຫຼືອຢູ່ເມື່ອໜ້າຈ�ປິດ
ຢູ.່

•  Screen saver: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ເປີດໃຊ້ຮູບພັກໜ້າຈ�ເມື່ອອຸປະກອນກ�າລັງສາກຢູ່.

� �ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

�ຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງການເຄື່ອນໄຫວ
�ອັດຕາການຣີເຟຣຊແມ່ນຈ�ານວນຄັ້ງຂອງໜ້າຈ�ທີ່ຖືກຣີເຟຣຊໃນທຸກໆວິນາທີ. ໃຊ້ອັດຕາການຣີເຟຣຊສູງເພື່ອປ້ອງກັນໜ້າຈ�
ຈາກການກະພິບເມື່ອມີການສັບປ່ຽນລະຫວ່າງໜ້າຈ�. ໜ້າຈ�ຈະໝົດໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ. ເມື່ອທ່ານເລືອກອັດຕາການຣີ
ເຟຣຊມາດຕະຖານ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ແບັດເຕີຣີໄດ້ດົນຂຶ້ນ.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງການເຄື່ອນໄຫວ.

2 ເລືອກອັດຕາການຣີເຟຣຊ.

•  ທີ່ປັບຕົວໄດ:້ ຮັບເອົາພາບເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການເລື່ອນທີ່ບ�່ສະດຸດໂດຍການປັບປ່ຽນອັດຕາຣີເຟຣຊໜ້າຈ�ຂອງທ່ານ
ໂດຍອັດຕະໂນມັດສູງເຖິງ 120 Hz.

•  ມາດຕະຖານ: ໃຊ້ອັດຕາການຣີເຟຣຊມາດຕະຖານໃນສະຖານະການປົກກະຕິ ເພື່ອປະຢັດພະລັງງານແບັດເຕີຣີ.
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�ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ ຫຼື ການປັບປ່ຽນສີຂອງຈໍສະແດງຜົນ
�ປ່ຽນໂໝດໜ້າຈ� ຫຼື ປັບປ່ຽນສີຈ�ສະແດງຜົນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

�ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ໂໝດໜ້າຈໍ ແລະ ເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

•  ສົດໃສ: ສິ່ງນີ້ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບຊ່ວງ, ການອີ່ມຕົວ ແລະ ຄວາມຄົມຊັດຂອງສີຂອງຈ�ສະແດງຜົນຂອງທ່ານ. 
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປັບປ່ຽນຄວາມດຸນດ່ຽງສີຂອງຈ�ສະແດງຜົນຕາມຄ່າສີໄດ້.

•  ຕາມທໍາມະຊາດ: ສິ່ງນີ້ປັບປ່ຽນໜ້າຈ�ເປັນໂທນສີແບບທ�າມະຊາດ.

� •  ທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນສີຈ�ສະແດງຜົນໃນໂໝດ ສົດໃສ ເທົ່ານັ້ນ.

•  ໂໝດ ສົດໃສ ອາດຈະເຂົ້າກັນບ�່ໄດ້ກັບແອັບພາກສ່ວນທີສາມ.

�ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມດຸ່ນດຽງສີໜ້າຈໍ
�ເພີ່ມປະສິດທິພາບສີຈ�ສະແດງຜົນໂດຍການປັບປ່ຽນໂທນສີໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ໂໝດໜ້າຈໍ → ສົດໃສ ແລະ ປັບປ່ຽນແຖບການປັບປ່ຽນສີຢູ່
ພາຍໃຕ້ ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງສີຂາວ.
�ເມື່ອທ່ານລາກແຖບການປັບປ່ຽນສີໄປຍັງ ດີຫຼາຍ, ໂທນສີຟ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ເມື່ອທ່ານລາກແຖບໄປຍັງ ອຸນ່, ໂທນສີແດງຈະ
ເພີ່ມຂຶນ້.

�

�ການປັບປ່ຽນໂທນສີໜ້າຈໍຕາມຄ່າສີ
�ເພີ່ມຂຶນ້ ຫຼື ຫຼຸດໂທນສີບາງສ່ວນລົງ ໂດຍການປັບປ່ຽນຄ່າຂອງສີແດງ, ສີຂຽວ ຫຼື ສີຟ້າ ເປັນແຕ່ລະສີ.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ໂໝດໜ້າຈໍ → ສົດໃສ.

2 ແຕະ ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ.

3 ປັບປ່ຽນແຖບສີ R (ສີແດງ), G (ສີຂຽວ) ຫຼື B (ສີຟ້າ) ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
�ໂທນສີໜ້າຈ�ຈະຖືກປັບປ່ຽນ.
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�ວອລເປເປີ
�ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າວອລເປເປີສ�າລັບໜ້າຈ�ຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈ�ທີ່ຖືກລັອກ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ວອລເປເປີ.

�ຕີມ
�ນ�າໃຊ້ຕີມຕ່າງໆກັບອຸປະກອນ ເພື່ອປ່ຽນອົງປະກອບພາບຂອງໜ້າຈ�ຫຼັກ ແລະ ໄອຄອນ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຕີມ.

�ໜ້າຫຼັກ
�ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບໜ້າຈ�ຫຼັກ, ເຊັນ່ ແຜນຜັງໜ້າຈ�.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຫຼັກ.

�ໜ້າຈໍລັອກ

�ຕົວເລືອກ
�ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບໜ້າຈ�ລັອກ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ.

•  ປະເພດການລັອກໜ້າຈໍ: ປ່ຽນວິທີການລັອກໜ້າຈ�.

•  Smart Lock: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກຕົວມັນເອງ ເມື່ອກວດພົບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື. 
ເບິ່ງ Smart Lock ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ການຕັ້ງຄ່າລັອກທີ່ປອດໄພ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການລັອກໜ້າຈ�ສ�າລັບວິທີການລັອກທີ່ເລືອກໄວ້.

•  Always On Display: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງຂ�້ມູນໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈ�ຖືກປິດຢູ່. ເບິ່ງ Always On Display 
ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ການບໍລິການວອລເປເປ:ີ ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ການບ�ລິການວອລເປເປີ ເຊັນ່ ໜ້າຈ�ລັອກໄດນາມິກ.

•  ແບບໂມງ: ປ່ຽນປະເພດ ແລະ ສີຂອງໂມງໃນໜ້າຈ�ລັອກ.
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•  ໂມງໂຣມມິງ: ປ່ຽນໂມງທີ່ຈະສະແດງເຂດເວລາທັງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບ້ານ ໃນໜ້າຈ�ທີ່ຖືກລັອກເມື່ອທ່ານໂຣມມິງ.

•  ວິດເຈັດ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຂອງລາຍການທີ່ສະແດງຢູ່ໃນໜ້າຈ�ທີ່ຖືກລັອກ.

•  ຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ:່ ຕັ້ງອຸປະກອນທີ່ຈະສະແດງຂ�້ມູນຜູ້ຕິດຕ�່, ເຊັນ່ ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌ຂອງທ່ານ ໃນໜ້າຈ�ທີ່ຖືກລັອກ.

•  ແຈ້ງເຕືອນ: ຕັ້ງວີທີສະແດງການແຈ້ງເຕືອນໃນໜ້າຈ�ທີ່ລັອກ.

•  ທາງລັດ: ເລືອກແອັບທີ່ຈະສະແດງທາງລັດຫາພວກມັນໃນໜ້າຈ�ທີ່ຖືກລັອກ.

•  ກ່ຽວກັບໜ້າຈໍລັອກ: ເບິ່ງເວີຊັນໜ້າຈ�ລັອກ ແລະ ຂ�້ມູນດ້ານກົດໝາຍ.

� �ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວິທີການລັອກໜ້າຈ�ທີ່ເລືອກໄວ້.

�Smart Lock
�ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກຕົວເອງ ແລະ ຍັງຄົງປົດລັອກຢູ່ເມື່ອກວດພົບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
�ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານໄດ້ຕັ້ງບ້ານຂອງທ່ານເປັນຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ເມື່ອທ່ານຮອດບ້ານອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະກວດພົບຈຸດ
ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ປົດລັອກຕົວເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ → Smart Lock ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າໃນໜ້າຈ�ເພື່ອສ�າເລັດການຕັ້ງ.

� •  ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະມີຢູ່ໃຫ້ໃຊ້ຫຼັງຈາກທ່ານຕັ້ງວິທີລັອກໜ້າຈ�.

•  ຖ້າທ່ານບ�່ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນເວລາສີ່ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົດລັອກໜ້າ
ຈ�ໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້.

�Always On Display
�ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂ�້ມູນ, ເຊັນ່ ໂມງ ຫຼື ປະຕິທິນ ຫຼື ຄວບຄຸມການຫຼິ້ນເພງໃນໜ້າຈ� ເມື່ອມັນປິດຢູ່.
�ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກວດເບິ່ງຂ�້ມູນສ�າລັບຂ�້ຄວາມໃໝ່ ຫຼື ສາຍບ�່ໄດ້ຮັບ.
�Always On Display ຖືກຕັ້ງໃຫ້ປະກົດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານແຕະໜ້າຈ�ເທົ່ານັ້ນ. ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນປະກົດຂຶ້ນ
ຢ່າງຕ�່ເນື່ອງ ຫຼື ໃນລະຫວ່າງເວລາທີ່ກ�ານົດໄວ,້ ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ → Always On Display ແລະ
ຈາກນັ້ນເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

� �ຄວາມແຈ້ງຂອງ Always On Display ອາດຈະປ່ຽນແປງໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເງື່ອນໄຂຂອງແສງໄຟ.
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�ການເປີດການແຈ້ງເຕືອນໃນ Always On Display
�ເມື່ອທ່ານຮັບຂ�້ຄວາມ, ສາຍບ�່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ຂ�້ມູນແອັບ, ໄອຄອນການແຈ້ງເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນໃນ Always On Display. 
ແຕະໄອຄອນການແຈ້ງເຕືອນສອງຄັ້ງເພື່ອເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນຂອງມັນ.

�

� �ຖ້າໜ້າຈ�ຖືກລັອກ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົດລັອກມັນເພື່ອເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນ.

�ການປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Always On Display
�ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ  (Always On Display) ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ. ຫຼືວ່າ, ໃນ
ໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ Always On Display ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.

�ໄບໂອແມັດທຣກິ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

�ຕົວເລືອກ
�ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພອຸປະກອນ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.

•  ການຈົດຈໍາໃບໜ້າ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈ�ໂດຍການຈົດຈ�າໃບໜ້າຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ ການຈົດຈ�າໃບ
ໜ້າ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ລາຍນິ້ວມ:ື ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈ�. ເບິ່ງ ການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມື ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ການຕັ້ງຄ່າໄບໂອແມັດທຣິກເພີ່ມເຕີມ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບຂ�້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດ
ເບິ່ງເວີຊັນຂອງໂປຣແກມຄວາມປອດໄພໄບໂອແມັດທຣກິ ແລະ ກວດຫາການອັບເດດ.

•  Google Play Protect: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອກວດຫາແອັບ ແລະ ພຶດຕິກ�າທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ເຕືອນກ່ຽວກັບ
ອັນຕະລາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ເອົາພວກມັນອອກໄປ.

•  ອັບເດດຄວາມປອດໄພ: ເບິ່ງເວີເຊັນຂອງຊອບແວໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ກວດຫາອັບເດດ.
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•  ຊອກຫາມືຖືຂອງຂ້ອຍ: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຊອກຫາມືຖືຂອງຂ້ອຍ. ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຊອກຫາມືຖື
ຂອງຂ້ອຍ (findmymobile.samsung.com) ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ.

•  Samsung Pass: ກວດສອບຕົວຕົນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ປອດໄພຜ່ານຂ�້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງ
ທ່ານ. ເບິ່ງ Samsung Pass ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ: ສ້າງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ເພື່ອປົກປ້ອງເນື້ອໃນສ່ວນຕົວ ແລະ ແອັບຂອງທ່ານຈາກຄົນອື່ນ. 
ເບິ່ງ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົກປ້ອງຂ�້ມູນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ທີ່ບ�່ປອດໄພ. 
ເບິ່ງ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  Private Share: ແຊຣ໌ໄຟລ໌ກັບຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງປອດໄພໂດຍໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີບລັອກເຊນ.

•  Samsung Blockchain Keystore: ຈັດການປຸ່ມສ່ວນຕົວບລັອກເຊນຂອງທ່ານຢ່າງປອດໄພ.

•  ຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕັ້ງຄ່າແອັບຈາກແຫຼ່ງທີ່ບ�່ຮູ້ຈັກ.

•  ການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພອື່ນໆ: ກ�ານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ.

� �ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

�ການຈົດຈໍາໃບໜ້າ
�ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈ�ໂດຍການຈົດຈ�າໃບໜ້າຂອງທ່ານ.

� •  ຖ້າທ່ານໃຊ້ໃບໜ້າຂອງທ່ານເປັນວິທີລັອກໜ້າຈ�, ໃບໜ້າຂອງທ່ານບ�່ສາມາດຖືກໃຊ້ໄດ້ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈ�ສ�າລັບ
ຄັ້ງທ�າອິດຫຼັງຈາກເປີດອຸປະກອນ. ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົດລັອກໜ້າຈ�ໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN 
ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທະບຽນໃບໜ້າ. ລະວັງຢ່າລືມຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ.

•  ຖ້າທ່ານປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈ�ເປັນ ເລື່ອນ ຫຼື ບໍ່ມີ, ເຊິ່ງຈະບ�່ປອດໄພ, ຂ�້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທັງໝົດຂອງທ່ານ
ຈະຖືກລຶບ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຂ�້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານໃນແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ, ທ່ານຈະຕ້ອງ
ລົງທະບຽນຂ�້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານອີກຄັງ້.

�  ຂໍ້ຄວນລະວັງສໍາລັບການໃຊ້ການຈົດຈໍາໃບໜ້າ
�ກ່ອນໃຊ້ການຈົດຈ�າໃບໜ້າເພື່ອປົດລັອກອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ຈົ່ງຄ�ານຶງເຖິງຂ�້ຄວນລະວັງຕ�່ໄປນີ້.

•  ອຸປະກອນຂອງທ່ານບ�່ສາມາດຖືກປົດລັອກໄດ້ໂດຍຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ຫຼື ໂດຍບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຄ້າຍຄືກັບຮູບຂອງທ່ານ.

•  ການຈົດຈ�າໃບໜ້າມີຄວາມປອດໄພໜ້ອຍກວ່າຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.

http://findmymobile.samsung.com
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�ສໍາລັບການຈົດຈໍາໃບໜ້າທີ່ດີກວ່າ
�ພິຈາລະນາດັ່ງຕ�່ໄປນີ້ເມື່ອໃຊ້ການຈົດຈ�າໃບໜ້າ:

•  ພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂເມື່ອລົງທະບຽນ, ເຊັນ່ ການໃສ່ແວ່ນຕາ, ໝວກ, ໜ້າກາກ, ໜວດ ຫຼື ການແຕ່ງໜ້າທີ່ໜ້າ

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພ� ແລະ ເລັນສກ້ອງຖ່າຍຮູບສະອາດໃນເວລາລົງທະບຽນ

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຮູບຂອງທ່ານບ�່ມົວເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ດີຂຶ້ນ

�ການລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານ
�ສ�າລັບການຈົດຈ�າໃບໜ້າທີ່ດີກວ່າ, ລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງ ຫຼື ອອກຈາກແສງແດດໂດຍກົງ.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ການຈົດຈໍາໃບໜ້າ.

2 ອ່ານຄ�າແນະນ�າ ໃນໜ້າຈ� ແລະ ແຕະ ສືບຕໍ່.

3 ຕັ້ງວິທີການລັອກໜ້າຈ�.

4 ເລືອກວ່າທ່ານຈະໃສ່ແວ່ນຕາ ຫຼື ບ�່ ແລະ ແຕະ ສືບຕໍ່.

5 ວາງຕ�າແໜ່ງໃບໜ້າຂອງທ່ານຢູ່ໃນກອບໃນໜ້າຈ�.
�ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະສະແກນໃບໜ້າຂອງທ່ານ.

� •  ຖ້າການປົດລັອກໜ້າຈ�ດ້ວຍໃບໜ້າຂອງທ່ານບ�່ໃຊ້ງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແຕະ ເອົາຂໍ້ມູນໃບໜ້າອອກໄປ ເພື່ອເອົາ
ໃບໜ້າທີ່ລົງທະບຽນຂອງທ່ານອອກໄປ ແລະ ລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ.

•  ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານການຈົດຈ�າໃບໜ້າ, ແຕະ ເພີ່ມຮູບລັກສະນະອືນ່ ແລະ ເພີ່ມລັກສະນະທີ່ປະກົດຂຶ້ນອື່ນໆ.

�ການປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍໃບໜ້າຂອງທ່ານ
�ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈ�ດ້ວຍໃບໜ້າຂອງທ່ານແທນການໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ການຈົດຈໍາໃບໜ້າ.

2 ປົດລັອກໜ້າຈ�ໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈ�ທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.

3 ແຕະສະວິດທ໌ ປົດລັອກດ້ວຍໃບໜາ້ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ.

4 ໃນໜ້າຈ�ທີ່ຖືກລັອກ, ເບິ່ງໄປທີ່ໜ້າຈ�.
�ເມື່ອໃບໜ້າຂອງທ່ານຖືກຈົດຈ�າແລ້ວ, ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈ�ໂດຍບ�່ຕ້ອງໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈ�ເພີ່ມເຕີມໃດໜຶ່ງ. ຖ້າ
ໃບໜ້າຂອງທ່ານບ�່ຖືກຈົດຈ�າ, ໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈ�ທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
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�ການລຶບຂໍ້ມູນໃບໜ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນ
�ທ່ານສາມາດລຶບຂ�້ມູນໃບໜ້າທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ການຈົດຈໍາໃບໜ້າ.

2 ປົດລັອກໜ້າຈ�ໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈ�ທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.

3 ແຕະ ເອົາຂໍ້ມູນໃບໜ້າອອກໄປ → ເອົາອອກ.
�ເມື່ອໃບໜ້າທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ຖືກລຶບແລ້ວ, ຄຸນສົມບັດທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຖືກປິດໃຊ້ງານເຊັ່ນດຽວກັນ.

�ການຈົດຈໍາລາຍນິ້ວມື
�ເພື່ອໃຫ້ການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມືໃຊ້ງານໄດ້, ຈ�າເປັນຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ ແລະ ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ
ຂອງທ່ານ.

� •  ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

•  ການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມືໃຊ້ລັກສະນະພິເສດສະເພາະຂອງແຕ່ລະລາຍນິ້ວມື ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ເຊັນເຊີລາຍນິ້ວມືຈະສັບສົນສອງລາຍນິ້ວມືທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນມີ
ໜ້ອຍຫຼາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກ�່ຕາມ, ເປັນກ�ລະນີທີ່ຫາຍາກທີ່ລາຍນິ້ວມືທີ່ແຍກກັນຈະຄ້າຍຄືກັນເຊິ່ງເຊັນເຊີອາດຈະ
ຈົດຈ�າພວກມັນເປັນຄືກັນໝົດທຸກຢ່າງ.

•  ອຸປະກອນຂອງທ່ານມາພ້ອມກັບການຕິດກັນແຕກໜ້າຈ�. ຖ້າທ່ານປ່ຽນແທນມັນ, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງກັນ
ແຕກໃໝ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເຊັນເຊີລາຍນິ້ວມືອູລຕຣາໂຊນິກຫຼືບ�່. ຢ່າງໃດກ�່ຕາມ, ກັນແຕກໜ້າຈ�ອາດຈະບ�່ຖືກ
ແນບມານ�າ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການ.

•  ຖ້າທ່ານໃຊ້ລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານເປັນວິທີລັອກໜ້າຈ�, ລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານບ�່ສາມາດຖືກໃຊ້ໄດ້ເພື່ອປົດລັອກໜ້າ
ຈ�ສ�າລັບຄັ້ງທ�າອິດຫຼັງຈາກເປີດອຸປະກອນ. ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົດລັອກໜ້າຈ�ໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, 
PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມື. ລະວັງຢ່າລືມຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງ
ທ່ານ.

•  ຖ້າລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານບ�່ຖືກຈົດຈ�າ, ປົດລັອກອຸປະກອນໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງ
ໄວ້ເມື່ອລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມື ແລະ ຈາກນັ້ນລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານຄືນໃໝ່. ຖ້າລືມຮູບແບບ, PIN 
ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະບ�່ສາມາດໃຊ້ອຸປະກອນ ຖ້າທ່ານບ�່ຕັ້ງມັນຄືນໃໝ່. ຊ�າຊຸງຈະບ�່ຮັບຜິດຊອບຕ�່
ການສູນເສຍຂ�້ມູນ ຫຼື ຄວາມບ�່ສະດວກສະບາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການລືມລະຫັດປົດລັອກ.

•  ຖ້າທ່ານປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈ�ເປັນ ເລື່ອນ ຫຼື ບໍ່ມີ, ເຊິ່ງຈະບ�່ປອດໄພ, ຂ�້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທັງໝົດຂອງທ່ານ
ຈະຖືກລຶບ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຂ�້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານໃນແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ, ທ່ານຈະຕ້ອງ
ລົງທະບຽນຂ�້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານອີກຄັງ້.
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�ສໍາລັບການຈົດຈໍາລາຍນິ້ວມືທີ່ດີກວ່າ
�ເມື່ອທ່ານສະແກນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານໃນອຸປະກອນ, ຈົ່ງຄ�ານຶງເຖິງເງື່ອນໄຂທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕ�່ກັບການປະຕິບັດ
ງານຂອງຄຸນສົມບັດ:

•  ອຸປະກອນອາດຈະບ�່ຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມືທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຮອຍແຫ່ວ ຫຼື ແປ້ວ.

•  ອຸປະກອນອາດຈະບ�່ຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມືຈາກນິ້ວມືນ້ອຍ ຫຼື ບາງ.

•  ເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດງານການຈົດຈ�າ, ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງມືທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆທີ່ສຸດ ເພື່ອປະຕິບັດງານນ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

•  ອຸປະກອນຂອງທ່ານມີເຊັນເຊີການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມືຢູ່ພາຍໃນເຄື່ອງ ຢູ່ໃຈກາງສ່ວນລຸ່ມຂອງໜ້າຈ�. ຮັບປະກັນວ່າ
ເຄື່ອງກັນໜ້າຈ�ແຕກ ຫຼື ໜ້າຈ�ສ�າຜັດໃນພື້ນທີ່ເຊັນເຊີການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມືບ�່ມີຮອຍຂີດ ຫຼື ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກ
ວັດຖຸ, ເຊັນ່ ຫຼຽນ, ລູກກະແຈ, ປາກກາ ແລະ ສາຍສ້ອຍຄ�.

•  ຮັບປະກັນວ່າພື້ນທີ່ເຊັນເຊີການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມືທີ່ຢູ່ໃຈກາງສ່ວນລຸ່ມຂອງໜ້າຈ� ແລະ ນິ້ວມືຂອງທ່ານ
ສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ.

•  ຖ້າທ່ານງ�ນິ້ວມືຂອງທ່ານ ຫຼື ໃຊ້ປາຍນິ້ວມື, ອຸປະກອນອາດຈະບ�່ຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ. ກົດໜ້າຈ�ເພື່ອໃຫ້ປາຍ
ນິ້ວມືຂອງທ່ານກະຈາຍໄປທົ່ວພື້ນຜິວກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມື.

�ການລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມື

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ລາຍນິ້ວມື.

2 ອ່ານຄ�າແນະນ�າ ໃນໜ້າຈ� ແລະ ແຕະ ສືບຕໍ່.

3 ຕັ້ງວິທີການລັອກໜ້າຈ�.

4 ວາງນິ້ວມືຂອງທ່ານເທິງເຊັນເຊີການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມື. ຫຼັງຈາກອຸປະກອນກວດພົບນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ຍົກມັນ
ຂຶ້ນ ແລະ ວາງມັນຢູ່ເທິງເຊັນເຊີການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມືອີກຄັ້ງ.
�ເຮັດຊ�າ້ການກະທ�ານີ້ຈົນກວ່າລາຍນິ້ວມືຈະຖືກລົງທະບຽນ.

�
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5 ເມື່ອທ່ານສ�າເລັດການລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ແຕະ ສໍາເລດັ.
�ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງວ່າລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານຖືກລົງທະບຽນໂດຍການແຕະ ກວດເບິ່ງລາຍນິ້ວມືທີ່ຖືກເພີມ່.

�ການປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ
�ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈ�ດ້ວຍລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານແທນການໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ລາຍນິ້ວມື.

2 ປົດລັອກໜ້າຈ�ໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈ�ທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.

3 ແຕະສະວິດທ໌ ປົດລັອກລາຍນີ້ວມື ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ.

4 ໃນໜ້າຈ�ທີ່ຖືກລັອກ, ວາງນິ້ວມືຂອງທ່ານເທິງເຊັນເຊີການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມື ແລະ ສະແກນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ.

�ການປ່ຽນແປງການຕັ້ງຄ່າໄອຄອນການຈົດຈໍາລາຍນິ້ວມື
�ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງ ຫຼື ເຊື່ອງໄອຄອນການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມືເມື່ອທ່ານແຕະໜ້າຈ�ໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈ�ປິດຢູ່.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ລາຍນິ້ວມື.

2 ປົດລັອກໜ້າຈ�ໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈ�ທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.

3 ແຕະ ສະແດງໄອຄອນເມື່ອໜ້າຈໍປດິ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກ.

�ການລຶບລາຍນິ້ວມືທີ່ລົງທະບຽນໄວ້
�ທ່ານສາມາດລຶບລາຍນິ້ວມືທີ່ລົງທະບຽນໄວ້.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ລາຍນິ້ວມື.

2 ປົດລັອກໜ້າຈ�ໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈ�ທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.

3 ເລືອກລາຍນິ້ວມືທີ່ຈະລຶບ ແລະ ແຕະ ເອົາອອກ.
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�Samsung Pass
�ລົງທະບຽນຂ�້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Pass ແລະ ກວດສອບຕົວຕົນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງ
ງ່າຍດາຍ ເມື່ອໃຊ້ການບ�ລິການທີ່ຈ�າເປັນຕ້ອງມີຂ�້ມູນເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ສ່ວນຕົວ.

� •  ຄຸນສົມບັດການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ມີຢູ່ສ�າລັບເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຊ້ຜ່ານແອບັ ອິນເຕີເນັດ ເທົ່ານັ້ນ. 
ບາງເວັບໄຊທ໌ອາດຈະບ�່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ.້

•  ຂ�້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ຈະຖືກບັນທຶກໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຈະບ�່ຖືກຊິງຄ໌ກັບ
ອຸປະກອນ ຫຼື ເຊີບເວີອືນ່.

�ການລົງທະບຽນ Samsung Pass
�ກ່ອນໃຊ້ Samsung Pass, ລົງທະບຽນຂ�້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Pass.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → Samsung Pass. ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າໃນ
ໜ້າຈ� ເພື່ອສ�າເລັດການຕັ້ງ.

�ກວດສອບລະຫັດຜ່ານ Samsung account
�ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂ�້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ຂອງທ່ານ ເພື່ອກວດສອບຕົວຕົນຂອງທ່ານແທນການປ້ອນລະຫັດ
ຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານເມື່ອ, ຕົວຢ່າງ, ທ່ານຊື້ເນື້ອໃນຈາກ Galaxy Store.
�ໃນໜ້າຈ�ຫຼັກຂອງ Samsung Pass, ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າ → ບັນຊີ ແລະ ການຊິງຄ໌ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ກວດ
ສອບດ້ວຍ Samsung Pass ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ການໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆ
�ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆທີ່ຮອງຮັບການຕືມ່ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານໃສ່
ອັດຕະໂນມັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

1 ໃນໜ້າລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງເວັບໄຊທ໌, ປ້ອນ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະປຸ່ມລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງ
ເວັບໄຊທ໌.

2 ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບຖາມວ່າທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກຂ�້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ທີ່ປະກົດຂຶ້ນ ຫຼື ບ�່, ໃຫ້ໝາຍຕິກ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້
ດ້ວຍ Samsung Pass ແລະ ແຕະ ຈື່ໄວ້.

�ການໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ແອັບ
�ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ແອັບທີ່ຮອງຮັບການຕືມ່ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານໃສ່ອັດຕະໂນມັດໄດ້
ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

1 ໃນໜ້າລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງແອັບ, ປ້ອນ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະປຸ່ມລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງແອັບ.

2 ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບຖາມວ່າທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກຂ�້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຫຼືບ�່ປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ ບັນທຶກ.
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�ການຈັດການຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້
�ເບິ່ງລາຍການຂອງເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ຕັ້ງໄວ້ເພື່ອໃຊ້ Samsung Pass ແລະ ຈັດການຂ�້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້
ຂອງທ່ານ.

1 ໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ Samsung Pass, ແຕະ ແອັບ ຫຼື ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆ ແລະ ເລືອກເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບຈາກລາຍການ.

2 ແຕະ ແກ້ໄຂ ແລະ ແກ້ໄຂ ID, ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ ແລະ ຊື່ຂອງເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ຂອງແອັບ.
�ເພື່ອລືບຂ�້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງທ່ານ, ແຕະ ລຶບ.

�ໂດຍໃຊ້ Samsung Pass ກັບເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບຕ່າງໆ
�ເມື່ອໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບຕ່າງໆທີ່ຮອງຮັບ Samsung Pass, ທ່ານສາມາດລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ກັບ Samsung Pass ໄດ້ຢ່າງ
ງ່າຍດາຍ.
�ເພື່ອເບິ່ງລາຍການຂອງເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບທີ່ຮອງຮບັ Samsung Pass, ໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ Samsung Pass, ແຕະ  → 
ຫຸ້ນສ່ວນ. ຖ້າບ�່ມີເວັບໄຊທ ໌ຫຼື ແອັບທີ່ຮອງຮບັ Samsung Pass, ຫຸ້ນສ່ວນ ຈະບ�່ປະກົດຂຶ້ນ.

� •  ເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

•  ຊ�າຊຸງບ�່ຮັບຜິດຊອບຕ�່ການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມບ�່ສະດວກສະບາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບ
ໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບຕ່າງໆຜ່ານ Samsung Pass.

�ການປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເຂົ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດ
�ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອປ້ອນຂ�້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເຂົາ້, ເຊັນ່ ທີ່ຢູ່ ຫຼື ຂ�້ມູນບັດຊ�າລະເງິນຂອງທ່ານໃນ
ແອັບທີ່ຮອງຮັບການປ້ອນເຂົ້າອັດຕະໂນມັດ.

1 ໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ Samsung Pass, ເລືອກຕົວເລືອກທີ່ຢູ່ກ້ອງ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕວົ.

2 ປ້ອນຂ�້ມູນເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.
�ດຽວນີ້ ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂ�້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທີ່ທ່ານລົງທະບຽນໄວ້ເຂົ້າໃສ່ Samsung Pass ເມື່ອປ້ອນຂ�້ມູນ
ສ່ວນຕົວເຂົ້າໃນແອັບທີ່ຮອງຮັບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

�ການລຶບຂໍ້ມູນ Samsung Pass ຂອງທ່ານ
�ທ່ານສາມາດລຶບຂ�້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກ, ຂ�້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້, ຂ�້ມູນແອັບທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ກບັ Samsung Pass ຂອງທ່ານ.
�ໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ Samsung Pass, ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າ → ເບິ່ງອຸປະກອນທັງໝົດໂດຍໃຊ້ Samsung Pass →  
→ ອອກຈາກ Samsung Pass.

� •  Samsung account ຂອງທ່ານຍັງຄົງໃຊ້ງານໄດ້ຢູ່.

•  ຂ�້ມູນ Samsung Pass ໃນອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ ຈະຖືກລຶບອີກ
ດ້ວຍ.
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�ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
�ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພປ້ອງກັນເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ເຊັນ່ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ຜູ້ຕິດຕ�່, ຈາກການເຂົ້າໃຊ້ໂດຍ
ບຸກຄົນອື່ນ. ທ່ານສາມາດຮັກສາເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພໄດ້ເມື່ອອຸປະກອນຖືກປົດລັອກ.

� �ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພແມ່ນພື້ນທີ່ຈັດເກັບຂ�້ມູນແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ປອດໄພ. ຂ�້ມູນໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພບ�່ສາມາດຖືກ
ໂອນໃສ່ອຸປະກອນອື່ນຜ່ານວິທີການແຊຣ໌ທີ່ບ�່ຜ່ານການອະນຸມັດ, ເຊັນ່ USB ຫຼື Wi-Fi Direct. ຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການກ�ານົດລະບົບປະຕິບັດການ ຫຼື ການແກ້ໄຂຊອບແວເອງ ຈະເຮັດໃຫ້ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຖືກລັອກໂດຍ
ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ບ�່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້. ກ່ອນບັນທຶກຂ�້ມູນໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ແບັກອັບ
ກັອບປີ້ຂອງຂ�້ມູນໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນທີ່ປອດໄພແລ້ວ.

�ການຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄຟ

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣກິ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.

2 ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າໃນໜ້າຈ� ເພື່ອສ�າເລັດການຕັ້ງ.
�ໜ້າຈ�ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຈະປະກົດຂຶ້ນ ແລະ ໄອຄອນແອັບໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ( ) ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ໜ້າຈ�ແອັບ.

�ເພື່ອປ່ຽນຊື່ ຫຼື ໄອຄອນຂອງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ແຕະ  → ກໍານົດເອງ.

� •  ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົດລັອກແອັບໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.

•  ຖ້າທ່ານລືມລະຫັດປົດລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງມັນຄືນໃໝ່ໂດຍໃຊ້ Samsung 
account ຂອງທ່ານ. ແຕະປຸ່ມທີ່ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈ�ທີ່ຖືກລັອກ ແລະ ປ້ອນລະຫັດຜ່ານ Samsung 
account ຂອງທ່ານເຂົາ້.

�ການຕັ້ງເງື່ອນໄຂການລັອກອັດຕະໂນມັດສໍາລັບໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າ → ລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພອັດຕະໂນມດັ.

2 ເລືອກຕົວເລືອກການລັອກ.

� �ເພື່ອລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຂອງທ່ານດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ  → ລັອກ ແລະ ອອກ.
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�ການຍ້າຍເນື້ອໃນໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
�ຍ້າຍເນື້ອໃນ, ເຊັນ່ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອ, ໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ. ການກະທ�າຕ�່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງການຍ້າຍຮູບຈາກ
ບ່ອນເກັບຂ�້ມູນມາດຕະຖານໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ  → ເພີ່ມໄຟລ໌.

2 ແຕະ ຮູບ, ໝາຍຕິກຮູບ ເພື່ອຍ້າຍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລດັ.

3 ແຕະ ຍ້າຍ.
�ລາຍການທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກລຶບຈາກໂຟລເດີຕົ້ນສະບັບ ແລະ ຖືກຍ້າຍໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ. ເພື່ອກັອບປີ້ລາຍການ, 
ແຕະ ກັອບປີ້.

� �ວິທີສ�າລັບການຍ້າຍເນື້ອໃນອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດເນື້ອໃນ.

�ການຍ້າຍເນື້ອໃນຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
�ຍ້າຍເນື້ອໃນຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໃສ່ແອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນບ່ອນເກັບຂ�້ມູນມາດຕະຖານ. ການກະທ�າຕ�່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງ
ຂອງການຍ້າຍຮູບຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໃສ່ບ່ອນເກັບຂ�້ມູນມາດຕະຖານ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ ແກເລີຣີ.

2 ເລືອກຮບູ ແລະ ແຕະ  → ຍ້າຍອອກຈາກ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
�ລາຍການທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກຍ້າຍໃສ່ ແກເລີຣີ ໃນບ່ອນເກັບຂ�້ມູນມາດຕະຖານ.

�ການເພີ່ມແອັບ
�ເພີ່ມແອັບເພື່ອໃຊ້ໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ .

2 ໝາຍຕິກໜຶ່ງແອັບຂຶ້ນໄປທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ ແລະ ແຕະ ເພີ່ມ.

�ການເອົາແອັບອອກໄປຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

�ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ ແລະ ແຕະ ຖອນຕິດຕັງ້.
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�ການເພີ່ມບັນຊີ
�ເພີມ່ Samsung ແລະ Google accounts ຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ, ເພື່ອຊິງຄ໌ກັບແອັບໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າ → ຈັດການບັນຊີ → ເພີ່ມບັນຊີ.

2 ເລືອກການບ�ລິການບັນຊີ.
3 ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າ ໃນໜ້າຈ� ເພື່ອສ�າເລັດການຕັ້ງບັນຊີ.

�ການເຊື່ອງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
�ທ່ານສາມາດເຊື່ອງທາງລັດໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຈາກໜ້າຈ�ແອັບ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ສະແດງໄອຄອນຢູ່ໜ້າຈໍແອບັ ເພື່ອ
ປິດໃຊ້ງານມັນ.
�ຫຼືວ່າ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ  (ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ) ເພື່ອປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ.
�ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສະແດງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພອີກຄັ້ງ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດ
ໄພ → ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ສະແດງໄອຄອນຢູ່ໜ້າຈໍແອບັ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ການຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
�ທ່ານສາມາດຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ລວມທັງເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບໃນມັນ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າ → ການຕັ້ງຄ່າເພີ່ມເຕີມ → ຖອນຕິດຕັງ້.
�ເພື່ອແບັກອັບເນື້ອໃນກ່ອນຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ໝາຍຕິກ ຍ້າຍໄຟລ໌ມີເດຍອອກຈາກໂຟລເດີທີ່
ປອດໄພ ແລະ ແຕະ ຖອນຕິດຕັ້ງ. ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຂ�້ມູນທີ່ແບັກອັບຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ໄຟລ໌ຂອງ
ຂ້ອຍ ແລະ ແຕະ ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນ → Secure Folder.

� �ບັນທຶກທີ່ບັນທຶກໃນ Samsung Notes ຈະບ�່ຖືກແບັກອັບ.
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�Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ
�Wi-Fi ທີ່ປອດໄພເປັນການບ�ລິການທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕ�່ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ຂອງທ່ານປອດໄພ. ມັນໃສ່ລະຫັດຂ�້ມູນໂດຍ
ໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ແລະ ປິດໃຊ້ງານການຕິດຕາມແອັບ ແລະ ເວັບໄຊທ໌ ເພື່ອໃຊ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ຢ່າງປອດ
ໄພ. ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ທີ່ບ�່ປອດໄພໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ, ເຊັນ່ ຮ້ານຄາເຟ ຫຼື ສະໜາມບິນ, Wi-Fi 
ທີ່ປອດໄພຈະຖືກເປີດໃຊ້ງານໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອບ�່ໃຫ້ໃຜສາມາດແຮັກຂ�້ມູນເຂົ້າສູ່ລະບົບຂອງທ່ານໄດ້ ຫຼື ຕິດຕາມ
ກິດຈະກ�າຂອງທ່ານໃນແອັບແລະເວັບໄຊທ.໌
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�າ
ແນະນ�າ ເທິງໜ້າຈ� ເພື່ອສ�າເລັດການຕັ້ງ.
�ເມື່ອ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພຖືກເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ, ໄອຄອນ  ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ.

� •  ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ຊ້າລົງ.

•  ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

�ການເລືອກແອັບທີ່ຈະປົກປ້ອງໂດຍໃຊ້ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ
�ເລືອກແອັບທີ່ຈະປົກປ້ອງໂດຍໃຊ້ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດປົກປ້ອງຂ�້ມູນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ເຊັນ່ ລະຫັດຜ່ານ
ຂອງທ່ານ ຫຼື ກິດຈະກ�າຂອງທ່ານໃນແອັບ, ຈາກການເຂົ້າໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນອື່ນ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ → ແອັບທີ່ໄດ້ຮັບການ
ປົກປ້ອງ ແລະ ແຕະສະວິດຖັດຈາກແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະປົກປ້ອງໂດຍໃຊ້ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ.

� �ບາງແອັບອາດຈະບ�່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ້.

�ການຊື້ແຜນການປົກປ້ອງ
�ທ່ານໄດ້ຮັບແຜນການປົກປ້ອງຟຣີສ�າລັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໃນທຸກໆເດືອນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຊື້ແຜນການ
ປົກປ້ອງແບບຈ່າຍເງິນ ແລະ ມີການປົກປ້ອງແບນວິດແບບບ�່ຈ�າກັດ ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ຈ�າກັດ.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ.

2 ແຕະ ແຜນການປົກປ້ອງ ແລະ ເລືອກແຜນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

� �ສ�າລັບແຜນການປົກປ້ອງບາງຢ່າງ, ທ່ານສາມາດໂອນແຜນການປົກປ້ອງໄປຍັງອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າ
ໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.

3 ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າ ໃນໜ້າຈ� ເພື່ອສ�າເລັດການຊື້.
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�ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
�ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕວົ.

•  ຕົວຈັດການການອະນຸຍາດ: ເບິ່ງລາຍຊື່ຄຸນສົມບັດ ແລະ ແອັບທີ່ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ພວກມັນ. ນອກຈາກ
ນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດໄດ້.

•  ຊໍາຊຸງ: ຈັດການຂ�້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບ Samsung account ຂອງທ່ານ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບການບ�ລິການ
ແບບກ�ານົດເອງ.

•  Google: ກ�ານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງສ�າລັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

� �ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

�ທີ່ຕັ້ງ
�ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບການອະນຸຍາດຂ�້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ທີ່ຕັ້ງ.

•  ການອະນຸຍາດແອັບ: ເບິ່ງລາຍການຂອງແອັບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໃຊ້ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງອຸປະກອນ ແລະ ແກ້ໄຂ
ການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດ.

•  ປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ຫຼື ບລູທູດ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂ�້ມູນຈຸດທີ່
ຕັ້ງຂອງທ່ານຂຶ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າເວລາທີ່ຄຸນສົມບັດຖືກປິດໃຊ້ງານຢູ່.

•  ທີ່ຕັ້ງບໍ່ດົນມານີ້ສະເໜີຂ:ໍ ເບິ່ງວ່າອັບໃດຂ�ຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານ.

•  ບໍລິການລະບຸຕໍາແໜ່ງ: ເບິ່ງການບ�ລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກ�າລັງໃຊ້ຢູ່.

�Google
�ກ�ານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບບາງຄຸນສົມບັດທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍ Google.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ Google.
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�ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ

�ຕົວເລືອກ
�ຊິງຄ໌, ແບັກອັບ ຫຼື ກູ້ຄືນຂ�້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ Samsung Cloud. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດລົງຊື່
ເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີໄດ້, ເຊັນ່ Samsung account ຫຼື ບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ ຫຼື ໂອນຂ�້ມູນໃສ່ ຫຼື ຈາກອຸປະກອນອື່ນ
ຜ່ານ Smart Switch.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ.

•  ຈັດການບັນຊີ: ເພີ່ມບັນຊີ Samsung ແລະ ບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ, ເພື່ອຊິງຄ໌ກບັ.

•  Samsung Cloud: ແບັກອັບຂ�້ມູນ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານ ແລະ ກູ້ຄືນຂ�້ມູນ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງອຸປະກອນ
ກ່ອນໜ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ທ່ານບ�່ມີມັນ. ເບິ່ງ Samsung Cloud ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  Google Drive: ເກັບຮັກສາຂ�້ມູນສ່ວນຕົວ, ຂ�້ມູນແອັບ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານໄວ້ໃຫ້ປອດໄພໃນອຸປະກອນ
ຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດແບັກອັບຂ�້ມູນທີ່ສ�າຄັນຂອງທ່ານໄດ້. ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີ Google ຂອງ
ທ່ານ ເພື່ອແບັກອັບຂ�້ມນູ.

•  Smart Switch: ເປີດໃຊ້ Smart Switch ແລະ ໂອນເນື້ອໃນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ ການໂອນ
ຂ�້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ (Smart Switch) ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

� �ແບັກອັບຂ�້ມູນຂອງທ່ານໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ປອດໄພຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ເຊັນ່ Samsung Cloud ຫຼື ຄອມພິວເຕີ, ເພື່ອ
ໃຫ້ທ່ານສາມາດກູ້ຄືນມັນ ຖ້າຂ�້ມູນຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍ ເນື່ອງຈາກມີການຕັ້ງຂ�້ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່ແບບບ�່ໄດ້
ຕັ້ງໃຈ.

�Samsung Cloud
�ແບັກອັບຂ�້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Cloud ແລະ ກູ້ຄືນມັນພາຍຫຼັງ.

�ການແບັກອັບຂໍ້ມູນ
�ທ່ານສາມາດແບັກອັບຂ�້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Cloud.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ ແລະ ແຕະ ແບັກອັບຂໍ້ມູນ ຢູ່ກ້ອງ Samsung Cloud.

2 ໝາຍຕິກລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການແບັກອັບ ແລະ ແຕະ ແບັກອັບ.
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3 ແຕະ ສໍາເລັດແລວ້.

� •  ບາງຂ�້ມູນຈະບ�່ຖືກແບັກອັບ. ເພື່ອກວດເບິ່ງຂ�້ມູນທີ່ຈະຖືກແບັກອັບ, ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະ
ການແບັກອັບ ແລະ ແຕະ ແບັກອັບຂໍ້ມູນ ຢູ່ກ້ອງ Samsung Cloud.

•  ເພື່ອເບິ່ງຂ�້ມູນແບັກອັບສ�າລັບອຸປະກອນອື່ນໃນ Samsung Cloud ຂອງທ່ານ, ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, 
ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ຣີສະຕໍຂໍ້ມນູ →  ແລະຈາກນັ້ນເລືອກອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

�ການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ
�ທ່ານສາມາດຣີສະຕ�ຂ�້ມູນແບັກອັບຂອງທ່ານຈາກ Samsung Cloud ໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ.

2 ແຕະ ຣີສະຕໍຂໍ້ມນູ →  ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

3 ຕິກເອົາລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການກູ້ຄືນ ແລະ ແຕະ ຮື້ຟື້ນກັບຄືນ.

�ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ

�ຕົວເລືອກ
�ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າທີ່ຄວບຄຸມພວກມັນ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສງູ.

•  ໂທ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນອຸປະກອນອື່ນ: ໃຊ້ຄຸນສົມບັດການໂທ ແລະ ຂ�້ຄວາມໃນອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າ
ໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.

•  ສືບຕໍ່ແອັບໃນອຸປະກອນອື່ນ: ໃຊ້ແອັບຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung 
account ຂອງທ່ານ.

•  ລິ້ງໃສ່ Windows: ເຂົ້າໃຊ້ຂ�້ມູນທີ່ບັນທຶກໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານທັນທີ. ເບິງ່ ລິ້ງ
ໃສ່ Windows ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  Samsung DeX: ໃຊ້ Samsung DeX ໂດຍການເຊື່ອມຕ�່ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານກັບ TV ແບບໄວເລສ.

•  ແອນດຣອຍອັດຕະໂນມັດ: ເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບພາຫານະ ແລະ ຄວບຄຸມບາງຄຸນສົມບັດຂອງອຸປະກອນ
ຂອງທ່ານໃນຈ�ສະແດງຜົນຂອງພາຫານະ.

•  S Pen: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບໃຊ້ S Pen. ເບິ່ງ S Pen (Galaxy S21 Ultra 5G) ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ: ເລືອກແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດເພື່ອເປີດໃຊ້ໂດຍໃຊ້ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ. ເບິ່ງ ການຕັ້ງຄ່າປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ສ�າລັບຂ�້ມູນ
ເພີ່ມເຕີມ.
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•  ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ: ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າເອງ. ເບິ່ງ ການ
ເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ໂໝດມືຂ້າງດຽວ: ເປີດໃຊ້ງານໂໝດການປະຕິບັດງານດ້ວຍມືຂ້າງດຽວເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງທ່ານເມື່ອ
ໃຊ້ອຸປະກອນດ້ວຍມືຂ້າງດຽວ.

•  Bixby Routines: ເພີ່ມວຽກປະຈ�າໃສ່ການຕັ້ງຄ່າອັດຕະໂນມັດທີ່ທ່ານໃຊ້ຊ�້າໆກັນ. ນອກຈາກນີ້ ອຸປະກອນຍັງ
ແນະນ�າວຽກປະຈ�າທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕາມສະຖານະການທີ່ທ່ານພົບເລື້ອຍໆ. ເບິ່ງ Bixby Routines ສ�າລັບຂ�້ມູນ
ເພີ່ມເຕີມ.

•  ຮູບໜ້າຈໍ ແລະ ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈໍ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບຮູບຖ່າຍໜ້າຈ� ແລະ ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈ�.

•  ສະແດງຜູ້ຕິດຕໍ່ເມື່ອແຊຣ໌ເນື້ອໃນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານເຊື່ອມຕ�່ແລ້ວໃນແຜງຕົວເລືອກການ
ແຊຣ໌ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານແຊຣ໌ເນື້ອໃນໂດຍກງົ.

•  ເອັບເຝັກໂທວິດີໂອ: ຕັ້ງຮູບພື້ນຫຼັງທີ່ພາກສ່ວນອື່ນສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ໃນລະຫວ່າງໂທວິດີໂອ.

•  Game Launcher: ເປີດໃຊ້ງານ Game Launcher. ເບິ່ງ Game Launcher ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ຕົວເພີ່ມວິດີໂອ: ເພີ່ມຄຸນນະພາບຮູບຂອງວິດີໂອຂອງທ່ານ ເພື່ອມ່ວນຊື່ນກັບສີທີ່ສົດໃສ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍຂຶ້ນ.

� �ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບ�່ມີຢູ່ໃນບາງແອັບ.

•  Dual Messenger: ຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ ແລະ ໃຊ້ສອງບັນຊີແບບແຍກກັນສ�າລັບແອັບຕົວສົ່ງຂ�້ຄວາມດຽວກັນ. 
ເບິ່ງ Dual Messenger ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ SOS: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສົ່ງຂ�້ຄວາມແນະນ�າໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຫຼາຍໆຄັ້ງ.

� �ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

�ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ
�ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າເອງ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສງູ → ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ.

•  ຍົກຂຶ້ນເພື່ອປຸກ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເປີດໜ້າຈ� ເມື່ອທ່ານຈັບມັນຂຶ້ນມາ.

•  ແຕະສອງຄັ້ງເພື່ອເປີດໜ້າຈ:ໍ ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ເປີດໜ້າຈ�ໂດຍການແຕະບ່ອນໃດໜຶ່ງເທິງໜ້າຈ�ສອງຄັ້ງ ໃນຂະນະທີ່
ໜ້າຈ�ປິດຢູ່.

•  ແຕະສອງຄັ້ງເພື່ອປິດໜ້າຈ:ໍ ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດໜ້າຈ�ໂດຍການແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ ຫຼື ໜ້າຈ�ລັອກ
ສອງຄັ້ງ.
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•  ຮັກສາໃຫ້ໜ້າຈໍເປີດຢູ່ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງເບິ່ງ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປ້ອງກັນບ�່ໃຫ້ປິດການສະແດງໃນຂະນະທີ່ທ່ານ
ກ�າລັງເບິ່ງມັນ.

•  ເຕືອນເມື່ອໂທລະສັບຖືກຈັບຂຶ້ນມາ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ເຕືອນທ່ານຖ້າທ່ານມີສາຍບ�່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ຂ�້ຄວາມໃໝ່ ເມື່ອທ່ານ
ຈັບອຸປະກອນຂຶ້ນມາ.

� �ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະໃຊ້ບ�່ໄດ້ ຖ້າໜ້າຈ�ຖືກເປີດ ຫຼື ອຸປະກອນບ�່ຢູ່ໃນພື້ນຜິວທີ່ຮາບພຽງ.

•  ປິດສຽງດ້ວຍທ່າທາງ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດສຽງບາງຢ່າງໂດຍການໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ທ່າທາງ.

•  ໃຊ້ຝາມືປັດເພື່ອແຄັບເຈີ: ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈ� ເມື່ອທ່ານຮູດມືຂອງທ່ານໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ
ຜ່ານໜ້າຈ�. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບທີ່ຖືກແຄັບເຈີໃນ ແກເລີຣີ. ມັນເປັນໄປບ�່ໄດ້ທີ່ຈະແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈ� ໃນຂະນະທີ່
ໃຊ້ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດບາງອັນ.

� �ການສັ່ນ ຫຼື ການມີຜົນກະທົບຕ�່ກັບອຸປະກອນຫຼາຍເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ້ອນຂ�້ມູນແບບບ�່ໄດ້ຕັ້ງໃຈສ�າລັບ
ບາງຄຸນສົມບັດໂດຍໃຊ້ເຊັນເຊີ.

�Dual Messenger
�ຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ ແລະ ໃຊ້ສອງບັນຊີແບບແຍກກັນສ�າລັບແອັບຕົວສົ່ງຂ�້ຄວາມດຽວກັນ.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສງູ → Dual Messenger.

�ແອັບທີ່ຮອງຮັບຈະປະກົດຂຶ້ນ.

2 ແຕະສະວິດທ໌ຂອງແອັບ ເພື່ອຕິດຕັ້ງເພື່ອຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ.
�ແອັບທີສອງຈະຖືກຕິດຕັ້ງ. ໄອຄອນແອັບທີສອງຈະຖືກສະແດງດ້ວຍ .

�

ແອັບທີສອງ

� •  ຄຸນສົມບັດ Dual Messenger ອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບແອັບ.

•  ບາງຄຸນສົມບັດຂອງແອັບອາດຈະຖືກຈ�າກັດສ�າລັບແອັບທີສອງ.

�ການຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສງູ → Dual Messenger.

2 ແຕະສະວິດຂອງແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖອນຕິດຕັ້ງ ແລະ ແຕະ ຖອນຕິດຕັງ້.
�ຂ�້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແອັບທີສອງຈະຖືກລຶບ.

� �ຖ້າທ່ານຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທ�າອິດ, ແອັບທີສອງຈະຖືກລຶບເຊັ່ນດຽວກັນ.
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�ການມີສຸຂະພາບດີແບບດິຈິຕອລ ແລະ ການຄວບຄຸມ
ໂດຍຜູ້ປົກຄອງ
�ເບິ່ງປະຫວັດຂອງການໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ໃຊ້ຄຸນສົມບັດເພື່ອປ້ອງກັນອຸປະກອນຂອງທ່ານຈາກການລົບກວນ
ຊີວິດຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຕັ້ງການຄວບຄຸມຂອງພ�່ແມ່ສ�າລັບລູກຂອງທ່ານ ແລະ ຈັດການການໃຊ້
ດິຈິຕອລຂອງພວກເຂາົ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການມີສຸຂະພາບດີແບບດິຈິຕອລ ແລະ ການຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ປົກຄອງ.

•  ເວລາໜ້າຈໍ: ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ວ່າວັນໜຶ່ງທ່ານຈະໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຫຼາຍປານໃດ.

•  ເຄື່ອງຕັ້ງເວລາຂອງແອັບ: ຈ�າກັດເວລາການນ�າໃຊ້ໃນແຕ່ລະວັນສ�າລັບແຕ່ລະແອັບໂດຍການຕັ້ງຕົວຕັ້ງເວລາ. ເມື່ອ
ທ່ານຮອດຂີດຈ�າກັດ, ແອັບຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ ແລະ ທ່ານບ�່ສາມາດໃຊ້ມັນ.

•  ໂໝດໂຟກັສ: ເປີດໃຊ້ງານໂໝດໂຟກັສສົດ ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງສິ່ງລົບກວນຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ໂຟກັສໄວ້ໃນສິ່ງ
ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ແອັບທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໃນໂໝດໂຟກັສ.

•  ໂໝດເວລານອນ: ເປີດໃຊ້ງານໂໝດເວລານອນເພື່ອຫຼຸດອາການປວດຕາກ່ອນເຂົ້ານອນ ເພື່ອປ້ອງກັນການນອນຂອງ
ທ່ານຈາກການຖືກລົບກວນ.

•  ຈໍຕິດຕາມລະດັບສຽງ: ເປີດໃຊ້ງານການຕິດຕາມລະດັບສຽງເພື່ອປ້ອງກັນການໄດ້ຍິນຂອງທ່ານ.

•  ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ປົກຄອງ: ຈັດການການໃຊ້ດິຈິຕອລຂອງລູກຂອງທ່ານ.

�ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ

�ການແນະນໍາ
�ຄຸນສົມບັດການດູແລອຸປະກອນໃຫ້ພາບລວມຂອງສະຖານະແບັດເຕີຣີ, ບ່ອນເກັບຂ�້ມູນ, ຄວາມຈ�າ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ລະບົບຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ດ້ວຍການແຕະນິ້ວມືຂອງ
ທ່ານ.

�ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນຂອງທ່ານ
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ → ເພີ່ມປະສິດທິພາບດຽວນີ້.
�ຄຸນສົມບັດການເພີ່ມປະສິດທິພາບດ່ວນປັບປຸງການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນຜ່ານການກະທ�າຕ�່ໄປນີ້.

•  ການປິດແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງ.

•  ການຈັດການການນ�າໃຊ້ແບັດເຕີຣີທີ່ຜິດປົກກະຕິ.

•  ການສະແກນແອັບ ແລະ ມາລແວທີ່ແຄຊ໌ໄວ້.
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�ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດ
�ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ດ�າເນີນການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອອຸປະກອນຂອງທ່ານບ�່ໄດ້ຖືກໃຊ້ງານ. 
ແຕະ  → ລະບົບອັດຕະໂນມັດ → ເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດປະຈໍາວນັ ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. 
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕັ້ງເວລາເພື່ດ�າເນີນການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ ເວລາ.

�ແບັດເຕີຣີ
�ກວດເບິ່ງໄຟ ແລະ ເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ຂອງແບັດເຕີຣີ ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ. ສ�າລັບອຸປະກອນທີ່ມີລະດັບໄຟແບັດເຕີຣີຕ�່າ, ປະຢັດ
ໄຟແບັດເຕີຣີໂດຍການເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການປະຢັດໄຟ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ → ແບັດເຕີຣີ.

•  ໂໝດປະຢັດໄຟ: ເປີດໃຊ້ງານໂໝດປະຢັດໄຟ ເພື່ອຂະຫຍາຍເວລາການນ�າໃຊ້ແບັດເຕີຣີ.

•  ຂີດຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ພື້ນຫຼັງ: ຈ�າກັດການນ�າໃຊ້ແບັດເຕີຣີສ�າລັບແອັບທີ່ທ່ານບ�່ໃຊ້ເລື້ອຍໆ.

•  ການແຊຣ໌ໄຟແບບໄວເລສ: ສາກອຸປະກອນອື່ນດ້ວຍແບັດເຕີຣີໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ ການແຊຣ໌ໄຟແບບໄວ
ເລສ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ການຕັ້ງຄ່າແບັດເຕີຣີເພີ່ມເຕີມ: ກ�ານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງສ�າລັບແບັດເຕີຣີ.

� •  ເວລາການນ�າໃຊ້ທີ່ເຫຼືອຈະສະແດງເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ກ່ອນໄຟແບັດເຕີຣີຈະໝດົ. ເວລາການນ�າໃຊ້ທີ່ເຫຼືອອາດຈະ
ແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

•  ທ່ານອາດຈະບ�່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກບາງແອັບທີ່ໃຊ້ໂໝດການປະຢັດໄຟ.

�ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ
�ກວດເບິ່ງສະຖານະຂອງຄວາມຈ�າທີ່ຖືກໃຊ້ແລະ ມີຢູ່.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ → ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ. ເພື່ອລຶບໄຟລ໌ ຫຼື ຖອນຕິດຕັ້ງ
ແອັບທີ່ທ່ານບ�່ໄດ້ໃຊ້ອີກຕ�່ໄປ, ເລືອກໝວດ. ຈາກນັ້ນ, ແຕະຄ້າງໄວ້ ຫຼື ເລືອກລາຍການ ແລະ ແຕະ ລບຶ ຫຼື ຖອນການຕິດ
ຕັ້ງ.

� •  ຄວາມຈຸທີ່ມີຢູ່ຕົວຈິງຂອງຄວາມຈ�າພາຍໃນເຄື່ອງຈະໜ້ອຍກວ່າຄວາມຈຸທີ່ລະບຸໄວ້ ເພາະວ່າລະບົບປະຕິບັດ
ການ ແລະ ແອັບມາດຕະຖານຄອບຄອງສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມຈ�າ. ຄວາມຈຸທີ່ມີຢູ່ອາດຈະປ່ຽນແປງເມື່ອທ່ານອັບ
ເດດອຸປະກອນ.

•  ທ່ານສາມາດເບິ່ງຄວາມຈຸທີ່ມີຢູ່ຂອງຄວາມຈ�າພາຍໃນເຄື່ອງໃນສ່ວນຂ�້ກ�ານົດສ�າລັບອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນເວັບ
ໄຊທ໌ຂອງຊ�າຊງຸ.
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�ຄວາມຈໍາ
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ → ຄວາມຈໍາ.
�ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວອຸປະກອນຂອງທ່ານຂຶ້ນໂດຍການຢຸດແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງ, ໝາຍຕິກແອັບຈາກລາຍການ
ແອັບ ແລະ ແຕະ ລ້າງດຽວນີ້.

�ການປ້ອງກັນອຸປະກອນ
�ກວດເບິ່ງສະຖານະຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນ. ຄຸນສົມບັດນີ້ສາມາດສະແກນຫາມາລແວໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ → ການປ້ອງກັນອຸປະກອນ → ສະແກນໂທລະສບັ.

�ແອັບ
�ຈັດການແອັບຂອງອຸປະກອນ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຂອງພວກມັນ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂ�້ມູນການນ�າໃຊ້ຂອງແອັບ, ປ່ຽນການ
ຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ການອະນຸຍາດຂອງພວກມັນ ຫຼື ຖອນຕິດຕັ້ງ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານແອັບທີ່ບ�່ຈ�າເປັນ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ແອັບ.

�ການຈັດການທົ່ວໄປ
�ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າລະບົບໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານເອງ ຫຼື ຕັ້ງອຸປະກອນຄືນໃໝ່.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ.

•  ພາສາ: ເລືອກພາສາຂອງອຸປະກອນ. ເບິ່ງ ການເພີ່ມພາສາອຸປະກອນ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ຂໍ້ຄວາມເປັນຄໍາເວົ້າ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບຄຸນສົມບັດຂ�້ຄວາມ-ເປັນ-ຄ�າເວົ້າ ທີ່ໃຊ້ເມື່ອ TalkBack ເປີດໃຊ້ງານຢູ່, 
ເຊັນ່ ພາສາ, ຄວາມໄວ ແລະ ອື່ນໆ.

•  ວນັ ແລະ ເວລາ: ເຂົ້າໃຊ້ ຫຼື ແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າເພື່ອຄວບຄຸມວິທີທີ່ອຸປະກອນຈະສະແດງເວລາ ແລະ ວັນທີ.

� �ຖ້າແບັດເຕີຣີຍັງຄົງມີໄຟຢູ່ຈົນເຕັມ, ເວລາ ແລະ ວັນທີຈະຖືກຕັ້ງຄືນໃໝ່.

•  ການຕັ້ງຄ່າ ຄີບອດຊໍາຊຸງ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບຄີບອດ Samsung.

•  ລາຍການຄີບອດ ແລະ ມາດຕະຖານ: ເລືອກຄີບອດທີ່ຈະໃຊ້ໂດຍມາດຕະຖານ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຄີບອດ.

•  ຄີບອດຈິງ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບຄີບອດພາຍນອກ.
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•  ເມົ້າ ແລະ ແທັກເພດ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບເມົ້າ ຫຼື ແປ້ນຕິດຕາມພາຍນອກ.

•  ຕື່ມການບໍລິການໃສ່ອັດຕະໂນມັດ: ເລືອກການບ�ລິການຕື່ມໃສ່ອັດຕະໂນມັດເພື່ອໃຊ້.

•  ຕັ້ງຄືນໃໝ່: ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ຫຼື ເຮັດການຕັ້ງຂ�້ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່.

•  ການບໍລິການແບບກໍານົດເອງ: ຕັ້ງເພື່ອຮັບເອົາການບ�ລິການທີ່ເຮັດເປັນແບບສ່ວນຕົວຕາມຄວາມສົນໃຈຂອງ
ທ່ານ ແລະ ວິທີທີ່ທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

•  ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ: ຖາມຄ�າຖາມ ຫຼື ເບິ່ງຄ�າຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ.

�ການເພີ່ມພາສາອຸປະກອນ
�ທ່ານສາມາດເພີ່ມພາສາເພື່ອໃຊ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → ພາສາ → ເພີ່ມພາສາ.

�ເພື່ອເບິ່ງພາສາທັງໝົດທີ່ສາມາດຖືກເພີ່ມໄດ້, ແຕະ  → ທຸກພາສາ.

2 ເລືອກພາສາທີ່ຈະເພີມ່.

3 ເພື່ອຕັ້ງພາສາທີ່ເລືອກໄວ້ເປັນພາສາມາດຕະຖານ, ແຕະ ຕັ້ງເປັນມາດຕະຖານ. ເພື່ອຮັກສາການຕັ້ງຄ່າພາສາປະຈຸບັນ, 
ແຕະ ຮັກສາປະຈຸບັນໄວ້.
�ພາສາທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ລາຍການພາສາຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານປ່ຽນແປງພາສາມາດຕະຖານ, ພາສາທີ່ເລືອກໄວ້ຈະ
ຖືກເພີ່ມໃສ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງລາຍການ.

�ເພື່ອປ່ຽນພາສາມາດຕະຖານຈາກລາຍການພາສາຂອງທ່ານ, ເລືອກພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ແຕະ ສະໝກັ. ຖ້າແອັບບ�່
ຮອງຮັບພາສາມາດຕະຖານ, ພາສາທີ່ຮອງຮັບຖັດໄປຢູ່ໃນລາຍການຈະຖືກໃຊ້.

�ການເຂົ້າໃຊ້ງານ
�ກ�ານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ອຸປະກອນ. ເບິ່ງ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ.
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�ອັບເດດຊອບແວ
�ອັບເດດຊອບແວອຸປະກອນຂອງທ່ານຜ່ານການບ�ລິການເຟີມແວຜ່ານອາກາດ (FOTA). ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກ�ານົດ
ເວລາການອັບເດດຊອບແວ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ອັບເດດຊອບແວ.

•  ດາວໂຫດຼ ແລະ ຕິດຕັ້ງ: ກວດຫາ ແລະ ຕິດຕັ້ງອັບເດດດ້ວຍຕົນເອງ.

•  ດາວໂຫຼດອັດຕະໂນມັດຜ່ານ Wi-Fi: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອດາວໂຫຼດອັບເດດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄືອ
ຂ່າຍກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.

•  ອັບເດດຫຼ້າສຸດ: ເບິ່ງຂ�້ມູນກ່ຽວກັບອັບເດດຊອບແວຫຼ້າສດຸ.

� �ຖ້າອັບເດດຊອບແວສຸກເສີນຖືກປ່ອຍອອກເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ເພື່ອບລັອກໄພ
ຄຸກຄາມດ້ານຄວາມປອດໄພປະເພດໃໝ່, ພວກມັນຈະຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍບ�່ຕ້ອງມີການເຫັນດີຂອງ
ທ່ານ.

�ຂໍ້ມູນອັບເດດຄວາມປອດໄພ
�ອັບເດດຄວາມປອດໄພມີໄວ້ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ປົກປ້ອງຂ�້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. 
ສ�າລັບອັບເດດຄວາມປອດໄພສ�າລັບລຸ້ນຂອງທ່ານ, ເຂົ້າເບິງ່ security.samsungmobile.com.

� �ເວັບໄຊທ໌ຮອງຮັບບາງພາສາເທົ່ານັນ້.

�ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ
�ເຂົ້າໃຊ້ຂ�້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ກ່ຽວກັບໂທລະສບັ.
�ເພື່ອປ່ຽນຊື່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ແຕະ ແກ້ໄຂ.

•  ຂໍ້ມູນສະຖານະ: ເບິ່ງຂ�້ມູນຕ່າງໆຂອງອຸປະກອນ, ເຊັນ່ ສະຖານະແຜ່ນ SIM, Wi-Fi ທີ່ຢູ່ MAC ແລະ ເລກລ�າດັບ.

•  ຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍ: ເບິ່ງຂ�້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນ, ເຊັນ່ ຂ�້ມູນຄວາມປອດ
ໄພ ແລະ ໃບອະນຸຍາດ open source.

•  ຂໍ້ມູນຊອບແວ: ເບິ່ງຂ�້ມູນຊອບແວຂອງອຸປະກອນ, ເຊັນ່ ເວີຊັນລະບົບປະຕິບັດການຂອງມັນ ແລະ ເວີຊັນເຟີມແວ.

•  ຂໍ້ມູນແບັດເຕີຣີ: ເບິ່ງສະຖານະ ແລະ ຂ�້ມູນແບັດເຕີຣີຂອງອຸປະກອນ.

http://security.samsungmobile.com
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�ການເຂົ້າໃຊ້ງານ

�ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້
�ປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ດ້ວຍຄຸນສົມບັດທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນໃຊ້ງານງ່າຍຂຶ້ນສ�າລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງ
ສາຍຕາ, ການໄດ້ຍິນ ແລະ ຄວາມຊ�ານິຊ�ານານທີ່ຫຼຸດລົງ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ. ເພື່ອກວດເບິ່ງຄຸນສົມບັດທີ່ແນະນ�າ ແລະ ຄຸນສົມບັດຄວາມສາມາດເຂົ້າ
ໃຊ້ທີ່ທ່ານກ�າລັງໃຊ້ຢູ່, ແຕະ ແນະນໍາສໍາລັບທ່ານ. ເພື່ອປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດທີ່ໃຊ້ຢູ່, ແຕະ ປິດ.

�TalkBack (ການໂຕ້ຕອບກັບດ້ວຍສຽງ)

�ການເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານ TalkBack
�ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ງານ TalkBack, ອຸປະກອນຈະເລີ່ມຕົ້ນຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍສຽງ. ເມື່ອທ່ານແຕະຄຸນສົມບັດທີ່ເລືອກໄວ້ໜຶ່ງ
ຄັ້ງ, ອຸປະກອນຈະອ່ານຂ�້ຄວາມໃນໜ້າຈ�ດັງໆ. ການແຕະຄຸນສົມບັດສອງຄັ້ງຈະເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → TalkBack ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
�ເພື່ອປິດໃຊ້ງານ TalkBack, ແຕະສະວິດ ແລະ ແຕະບ່ອນໃດກ�່ໄດ້ເທິງໜ້າຈ�ສອງຄັ້ງຢ່າງວ່ອງໄວ.
�ເພື່ອເບິ່ງວິທີການໃຊ້ TalkBack, ແຕະ ການຕັ້ງຄ່າ → ສາທິດ TalkBack.

� �ບາງຄຸນສົມບັດຈະບ�່ມີຢູ່ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ�າລັງໃຊ້ TalkBack.

�ການຄວບຄຸມໜ້າຈໍດ້ວຍທ່າທາງນິ້ວມື
�ທ່ານສາມາດໃຊ້ທ່າທາງນິ້ວມືຕ່າງໆເພື່ອຄວບຄຸມໜ້າຈ�ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ�າລັງໃຊ້ TalkBack.
�ເພື່ອເບິງ່ ແລະ ກ�ານົດທ່າທາງນິ້ວມືທີ່ມີຢູ່ເອງ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → TalkBack → ການ
ຕັ້ງຄ່າ → ປັບແຕ່ງທ່າທາງນິ້ວມື.
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�ການໃຊ້ເມນູການອ່ານ
�ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ�າລັງໃຊ້ TalkBack, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາດ້ວຍມືສາມນິ້ວ. ເມນູການອ່ານຈະປະກົດຂຶ້ນ ແລະ ອຸປະກອນ
ຈະອ່ານຕົວເລືອກດັງໆ. ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາດ້ວຍມືສາມນິ້ວ ເພື່ອເລື່ອນຜ່ານຕົວເລືອກ. ເມື່ອທ່ານໄດ້ຍິນສຽງຕົວເລືອກ
ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ຮູດຂຶ້ນເທງິ ຫຼື ລົງລຸ່ມເພື່ອໃຊ້ຕົວເລືອກ ຫຼື ປັບປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບຕົວເລືອກ. ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອທ່ານໄດ້
ຍິນ ອັດຕາການເວົາ້, ທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນຄວາມໄວຂອງຄ�າເວົ້າໂດຍການຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ.

�ການເພີ່ມ ແລະ ການຈັດການກາໝາຍຮູບ
�ທ່ານສາມາດກ�ານົດກາໝາຍໃສ່ຮູບໃນໜ້າຈ�. ອຸປະກອນຈະອ່ານກາໝາຍດັງໆເມື່ອຮູບຖືກເລືອກ. ເພີ່ມກາໝາຍໃສ່ຮູບທີ່
ບ�່ມີກາໝາຍໂດຍການແຕະໜ້າຈ�ດ້ວຍມືສາມນິ້ວ ແລະ ແຕະ ປ້າຍກໍາກັບ → ເພີ່ມປ້າຍກໍາກັບ ເມື່ອເມນູ TalkBack 
ປະກົດຂຶ້ນ.
�ເພື່ອຈັດການກາໝາຍ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → TalkBack → ການຕັ້ງຄ່າ → ປ້າຍກໍາກັບ
ແບບກໍານົດເອງ.

�ການກໍານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບ TalkBack
�ກ�ານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບ TalkBack ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງທ່ານ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → TalkBack → ການຕັ້ງຄ່າ.

•  ຄຸນສົມບັດໃໝ່ໃນ TalkBack: ກວດຫາການອັບເດດທີ່ສ�າຄັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃນ TalkBack.

•  ການຄັ້ງຄ່າການປ່ຽນຂໍ້ຄວາມເປັນສຽງເວົ້າ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບຄຸນສົມບັດຂ�້ຄວາມ-ເປັນ-ຄ�າເວົ້າ ທີ່ໃຊ້
ເມື່ອ TalkBack ເປີດໃຊ້ງານຢູ່, ເຊັນ່ ພາສາ, ຄວາມໄວ ແລະ ອື່ນໆ.

•  ການເວົ້າລາຍລະອຽດ: ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າທີ່ລະອຽດເອງສ�າລັບການຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍສຽງ.

•  ເວົ້າລະຫັດຜ່ານ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ອ່ານຕົວອັກສອນດັງໆ ເມື່ອທ່ານປ້ອນລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເຂົ້າ. ຖ້າທ່ານປິດໃຊ້
ງານຄຸນສົມບັດນີ້, ອຸປະກອນຈະອ່ານລະຫັດຜ່ານດັງໆເມື່ອທ່ານກ�າລັງໃຊ້ຊຸດຫູຟັງເທົ່ານັ້ນ.

•  ການຕອບສະໜອງດ້ວຍສຽງ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປ່ອຍສຽງອອກມາ ເມື່ອທ່ານຄວບຄຸມໜ້າຈ�, ເຊັ່ນ ການເລືອກ
ລາຍການ.

•  ລະດັບສຽງການຕອບໂຕ:້ ປັບປ່ຽນລະດັບສຽງຂອງສຽງທີ່ຫຼິ້ນເມື່ອທ່ານສ�າຜັດໜ້າຈ�ເພື່ອຄວບຄຸມມັນ.

•  ການຫຼຸດຜ່ອນສຽງ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຫຼຸດລະດັບສຽງມີເດຍລົງ ເມື່ອອຸປະກອນອ່ານລາຍການດັງໆ.

•  ການສັ່ນເຕືອນ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສັ່ນ ເມື່ອທ່ານຄວບຄຸມໜ້າຈ�, ເຊັນ່ ການເລືອກລາຍການ.
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•  ປັບແຕ່ງທ່າທາງນິ້ວມື: ເບິ່ງທ່າທາງລາຍນິ້ວມືຕ່າງໆເພື່ອຄວບຄຸມໜ້າຈ�ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ�າລັງໃຊ້ TalkBack 
ແລະ ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າເອງສ�າລັບທ່າທາງ.

•  ປັບແຕ່ງເມນູ: ເລືອກເມນູ TalkBack ແລະ ເມນູການອ່ານທີ່ຈະໃຊ້.

•  ສາທິດ TalkBack: ຮຽນຮູ້ວິທີການໃຊ້ TalkBack.

•  ເປີດ TalkBack ໃນ Galaxy Store: ເປີດໃຊ້ TalkBack ຈາກ Galaxy Store ແລະ ກວດຫາການອັບເດດ.

•  ຕົວຊີ້ບອກໂຟກັສ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຫ້ເສັ້ນຂອງຕົວຊີ້ບອກແບບໂຟກັສທີ່ປະກົດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານແຕະລາຍການໜາ
ຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປ່ຽນສີຂອງຕົວຊີ້ບອກອີກດ້ວຍ.

•  ປ້າຍກໍາກັບແບບກໍານົດເອງ: ຈັດການກາໝາຍທີ່ທ່ານໄດ້ເພີ່ມ.

•  ການເປີດໃຊ້ແບບແຕະເທື່ອດຽວ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເປີດໃຊ້ງານລາຍການທີ່ເລືອກໄວ້ດ້ວຍການແຕະຄັ້ງດຽວ.

•  ການພິມດ້ວຍການແຕະຄັ້ງດຽວ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປ້ອນຕົວອັກສອນທີ່ເລືອກໄວ້ໃນຄີບອດດ້ວຍການແຕະຄັ້ງ
ດຽວ.

•  ປຸ່ມລັດແປ້ນພິມ: ຕັ້ງທາງລັດປຸ່ມເພື່ອໃຊ້ເມື່ອໃຊ້ຄີບອດພາຍນອກ.

•  ການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບນັກພັດທະນາ: ຕັ້ງຕົວເລືອກສ�າລັບການພັດທະນາແອັບ.

•  ນະໂບບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ: ອ່ານນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

•  ຂໍ້ກໍານົດບໍລິການ: ອ່ານຂ�້ກ�ານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ.

�ການປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າໂດຍໃຊ້ຄີບອດ
�ເພື່ອສະແດງຄີບອດ, ແຕະຊ່ອງການປ້ອນຂ�້ຄວາມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະບ່ອນໃດກ�່ໄດ້ໃນໜ້າຈ�ສອງຄັ້ງຢ່າງວ່ອງໄວ.
�ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການປ້ອນຂ�້ມູນດ້ວຍປຸ່ມແບບໄວ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → 
TalkBack → ການຕັ້ງຄ່າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ການພິມດ້ວຍການແຕະຄັ້ງດຽວ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
�ເມື່ອທ່ານສ�າຜັດຄີບອດດ້ວຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ອຸປະກອນອ່ານປຸ່ມຕົວອັກສອນພາຍໃຕ້ນິ້ວມືຂອງທ່ານດັງໆ. ເມື່ອທ່ານ
ໄດ້ຍິນຕົວອັກສອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ປ່ອຍນິ້ວມືຂອງທ່ານອອກຈາກໜ້າຈ�ເພື່ອເລືອກມັນ. ຕົວອັກສອນໄດ້ຖືກປ້ອນ
ເຂົາ້ ແລະ ອຸປະກອນອ່ານຂ�້ຄວາມດັງໆ.
�ຖ້າ ການພິມດ້ວຍການແຕະຄັ້ງດຽວ ບ�່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ປ່ອຍນິ້ວມືຂອງທ່ານອອກຈາກຕົວອັກສອນທີ່ທ່ານ
ຕ້ອງການ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະບ່ອນໃດກ�່ໄດ້ໃນໜ້າຈ�ສອງຄັ້ງໄວໆ.

�ການປ້ອນຕົວອັກສອນເພີ່ມເຕີມ

�ແຕະປຸ່ມໃນຄີບອດຄ້າງໄວ້ ເພື່ອປ້ອນຕົວອັກສອນພິເສດທີ່ມີຢູ່ສ�າລັບປຸ່ມ. ໜ້າຕ່າງປັອບອັບຈະປະກົດຂຶ້ນຂ້າງເທິງປຸ່ມທີ່
ສະແດງຕົວອັກສອນທີ່ມີຢູ່. ເພື່ອເລືອກຕົວອັກສອນ, ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບຈົນກວ່າທ່ານໄດ້ຍິນຕົວ
ອັກສອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະປ່ອຍມັນ.
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�ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ

�ການໃຊ້ຕີມທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ
�ນ�າໃຊ້ຕີມຊັດເຈນທີ່ສະແດງເນື້ອໃນທີ່ເປັນສີຮຸ່ງໃນພື້ນຫຼັງທີ່ມືດ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ → ຕີມຄວາມຄົມຊັດ
ສງູ ແລະ ຈາກນັ້ນ ເລືອກຕີມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

�ການໃຊ້ຕົວໜັງສືທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ
�ປັບປ່ຽນສີ ແລະ ໂຄງຮ່າງຂອງຕົວໜັງສື ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຄົມຊັດລະຫວ່າງຂ�້ຄວາມ ແລະ ພື້ນຫຼັງ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ
ທ໌ ຕົວໜັງສືທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສງູ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ການໃຊ້ຄີບອດທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ
�ປ່ຽນສີຂອງຄີບອດຊ�າຊຸງເພື່ອເພີ່ມຄວາມຄົມຊັດລະຫວ່າງຂ�້ຄວາມ ແລະ ພື້ນຫຼັງ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ສະວິດ ແປ້ນພິມທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ການສະແດງຮູບຮ່າງປຸ່ມ
�ສະແດງຮູບຮ່າງປຸ່ມທີ່ມີກອບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກມັນໂດດເດັ່ນຂຶນ້.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສະວິດ ປຸ່ມ
ໄຮໄລທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ການຢ້ອນສີຈໍສະແດງຜົນ
�ປັບປຸງການເບິ່ງເຫັນໜ້າຈ� ເພື່ອແນະນ�າຜູ້ໃຊ້ຈົດຈ�າຂ�້ຄວາມໃນໜ້າຈ�ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຂຶ້ນ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຈາກນັ້ນ
ແຕະ ສະວິດ ການປີ້ນສີ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
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�ການປັບປ່ຽນສີ
�ປັບປ່ຽນວິທີສະແດງສີໃນໜ້າຈ� ຖ້າທ່ານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການແຍກສີ. ອຸປະກອນຈະປ່ຽນສີເປັນສີທີ່ສາມາດຈົດຈ�າໄດ້
ຫຼາຍຂຶ້ນ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ → ການປັບປ່ຽນສີ ແລະ ຈາກ
ນັ້ນແຕະສະວິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ເລືອກຕົວເລືອກ.
�ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມເຂັ້ມຂອງສີ, ລາກແຖບການປັບປ່ຽນຢູ່ພາຍໃຕ້ ຄວາມເຂັ້ມ.
�ຖ້າທ່ານເລືອກ ສີທີ່ເຮັດເປັນສ່ວນຕວົ, ທ່ານສາມາດເຮັດສີຂອງໜ້າຈ�ເປັນສ່ວນຕົວໄດ້. ປະຕິບັດຕາມຄ�າ
ແນະນ�າ ໃນໜ້າຈ� ເພື່ອສ�າເລັດຂັ້ນຕອນການປັບປ່ຽນສ.ີ

�ເພີ່ມຕົວກັ່ນຕອງສີ
�ປັບປ່ຽນສີຂອງໜ້າຈ� ຖ້າທ່ານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການອ່ານຂ�້ຄວາມ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ → ເພີ່ມຕົວກັ່ນຕອງ
ສີ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ເລືອກສີທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
�ເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບຄວາມໂປ່ງແສງ, ລາກແຖບການປັບປ່ຽນຢູ່ພາຍໃຕ້ ຄວາມມົວແສງ.

�ການຫຼຸດເອັບເຝັກການເຄື່ອນໄຫວຂອງໜ້າຈໍລົງ
�ຫຼຸດເອັບເຝັກພາບເຄື່ອນໄຫວລງົ ຖ້າທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກໄວຕ�່ກັບການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວຂອງໜ້າຈ�.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຈາກນັ້ນ
ແຕະ ສະວິດ ເອົາການເຄື່ອນໄຫວອອກໄປ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ການໃຊ້ເຄື່ອງຂະຫຍາຍ
�ເປີດໃຊ້ງານເຄື່ອງຂະຫຍາຍ ເພື່ອຊູມເຂົ້າໃນໜ້າຈ� ເພື່ອເບິ່ງເວີຊັນຂອງເນື້ອໃນທີ່ໃຫຍ່ຂຶນ້.
�ເປີດໃຊ້ງານແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ → ໜ້າຕ່າງເຄື່ອງ
ຂະຫຍາຍ → ທາງລັດ ໜ້າຕ່າງເຄື່ອງຂະຫຍາຍ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຈາກນັ້ນໝາຍຕິກເອົາ
ການກະທ�າທີ່ຈະໃຊ້ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ເຄື່ອງຂະຫຍາຍໂດຍກົງ. ເມື່ອທ່ານດ�າເນີນການກະທ�າ, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍຈະປະກົດຂຶ້ນ
ໃນໜ້າຈ�.
�ລາກຂອບຂອງກອບເຄື່ອງຂະຫຍາຍ ເພື່ອຍ້າຍເຄື່ອງຂະຫຍາຍໄປບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊູມເຂົ້າໃນໜ້າຈ�.
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�ການຂະຫຍາຍໜ້າຈໍ
�ຂະຫຍາຍໜ້າຈ� ແລະ ຊູມເຂົ້າໃນພື້ນທີ່ສະເພາະ.
�ເປີດໃຊ້ງານແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ → ການຂະຫຍາຍ
ໃຫຍ່ → ທາງລັດ ການຂະຫຍາຍໃຫຍ່ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຈາກນັ້ນໝາຍຕິກເອົາການ
ກະທ�າທີ່ຈະໃຊ້ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໂດຍກົງ.

•  ແຕະປຸ່ມຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້: ຊູມເຂົ້າໂດຍການແຕະ  ໃນແຖບການກ�ານົດທິດທາງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະບ່ອນທີ່
ທ່ານຕ້ອງການຂະຫຍາຍໜ້າຈ�. ເພື່ອຂະຫຍາຍໜ້າຈ�ຊົ່ວຄາວ, ແຕະບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຂະຫຍາຍໜ້າຈ�ຄ້າງໄວ້.

•  ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມເພີ່ມລະດັບສຽງ: ຊູມເຂົ້າໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມລະດັບສຽງແຮງ
ພ້ອມກັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຂະຫຍາຍໜ້າຈ�. ເພື່ອຂະຫຍາຍໜ້າຈ�ຊົ່ວຄາວ, ແຕະບ່ອນທີ່ທ່ານ
ຕ້ອງການຂະຫຍາຍໜ້າຈ�ຄ້າງໄວ້.

•  ກົດປຸ່ມເພີ່ມ ແລະ ຫຼຸດລະດັບສຽງຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາ 3 ວິນາທີ: ຊູມເຂົ້າໂດຍການກົດປຸ່ມລະດັບສຽງ
ແຮງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງພ້ອມກັນຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາ 3 ວິນາທີ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
ຂະຫຍາຍໜ້າຈ�. ເພື່ອຂະຫຍາຍໜ້າຈ�ຊົ່ວຄາວ, ແຕະບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຂະຫຍາຍໜ້າຈ�ຄ້າງໄວ້.

•  ແຕະໜ້າຈໍສາມຄັ້ງ: ຊູມເຂົ້າໂດຍການແຕະໜ້າຈ�ສາມຄັ້ງ. ເພື່ອຂະຫຍາຍໜ້າຈ�ຊົ່ວຄາວ, ແຕະໜ້າຈ�ສາມຄັ້ງຄ້າງໄວ້.

�ເພື່ອສ�າຫຼວດໜ້າຈ�, ລາກດ້ວຍມືສອງນິ້ວຜ່ານໜ້າຈ�ທີ່ຖືກຂະຫຍາຍ.

�ເພື່ອປັບປ່ຽນອັດຕາສ່ວນການຊູມ, ຢິບເຂົ້າດ້ວຍມືສອງນິ້ວໃນໜ້າຈ�ທີ່ຖືກຂະຫຍາຍ ຫຼື ຂະຫຍາຍພວກມັນອອກ.

� •  ຄີບອດ ແລະ ແຖບການກ�ານົດທິດທາງໃນໜ້າຈ�ບ�່ສາມາດຖືກຂະຫຍາຍໄດ້.

•  ເມື່ອຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ, ການປະຕິບັດງານຂອງບາງແອັບອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

�ການຂະຫຍາຍເມົາ້ ຫຼື ຕົວຊີ້ແປ້ນສໍາຜັດ
�ຂະຫຍາຍຕົວຊີ້ ເມື່ອໃຊ້ເມົ້າ ຫຼື ແປ້ນສ�າຜັດພາຍນອກ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ສະວິດ ເມົາສ໌ຂະໜາດໃຫຍ່/ຕົວຊື້ແປ້ນສໍາຜັດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ການປ່ຽນຕົວໜັງສື
�ປ່ຽນຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຕົວໜັງສື.
�ເປີດໃຊ້ງານແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ → 
ຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຟອນ.
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�ການປ່ຽນການຊູມໜ້າຈໍ
�ສ້າງລາຍການໃນໜ້າຈ�ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຫຼື ນ້ອຍລົງ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ → ຊູມໜ້າຈໍ.

�ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ

�ການຮອງຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງສຽງ
�ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ເພີ່ມຄຸນນະພາບສຽງ ເພື່ອໃຊ້ງານໄດ້ດີຂຶ້ນດ້ວຍເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງສຽງ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ → ການຮອງຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງສຽງ ແລະຈາກ
ນັ້ນແຕະສະວິດ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງສຽງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ຂະຫຍາຍສຽງອ້ອມຮອບ
�ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຂະຫຍາຍສຽງຮອບໆທ່ານຂຶ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຍິນສຽງດີຂຶ້ນເມື່ອທ່ານໃຊ້ຊຸດຫູຟັງຢູ່.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ → ຂະຫຍາຍສຽງອ້ອມຮອບ ແລະຈາກ
ນັ້ນແຕະສະວິດ ທາງລັດ ຂະຫຍາຍສຽງອ້ອມຮອບ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

2 ເຊືອ່ມຕ�່ຊຸດຫູຟັງກັບອຸປະກອນ ແລະ ໃສ່ມັນ.

3 ແຕະ .

�Adapt Sound
�ປັບການຕັ້ງຄ່າສຽງໃຫ້ເໝາະສົມ ເພື່ອຊອກຫາຄຸນນະພາບສຽງທີ່ດີທີ່ສດຸ ແລະ ໃຊ້ມັນສ�າລັບການໂທ ຫຼື ຫຼິ້ນຄືນມີເດຍ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ → Adapt Sound ແລະຈາກນັ້ນປັບການຕັ້ງ
ຄ່າສຽງໃຫ້ເໝາະສົມ.

�ການປັບປ່ຽນຄວາມສົມດູນສຽງ
�ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມສົມດູນສຽງ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ.

2 ລາກແຖບການປັບປ່ຽນຢູ່ກ້ອງ ຄວາມດຸນດ່ຽງສຽງຊ້າຍ/ຂວາ ໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ແລະ ປັບປ່ຽນຄວາມສົມດູນສຽງ.



�ພາກຊ້ອນທ້າຍ

153

�ສຽງໂມໂນ
�ສຽງອອກແບບໂມໂນລວມສຽງສະເຕເຣໂອເຂົ້າເປັນໜຶ່ງສັນຍານທີ່ຖືກຫຼິ້ນຜ່ານລ�າໂພງຊຸດຫູຟັງທັງໝດົ. ໃຊ້ສິ່ງນີ້ຖ້າທ່ານມີ
ອາການບົກຜ່ອງທາງການໄດ້ຍິນສຽງ ຫຼື ຖ້າຫູຟັງຂ້າງດຽງສະດວກສະບາຍກວ່າ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ສຽງໂມໂນ ເພື່ອເປີດ
ໃຊ້ງານມັນ.

�ການປິດສຽງທັງໝົດ
�ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດສຽງຂອງອຸປະກອນທັງໝົດ, ເຊັນ່ ສຽງມີເດຍ ແລະ ສຽງຂອງຜູ້ໂທໃນລະຫວ່າງການໂທ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ປິດສຽງ
ທັງໝົດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ການຖອດຂໍ້ຄວາມດ່ວນ
�ຕັ້ງໃຫ້ອຸປະກອນແຄັບເຈີຄ�າເວົ້າໂດຍໃຊ້ໄມໂຄຣໂຟນຂອງອຸປະກອນ ແລະ ແປງມັນເປັນຂ�້ຄວາມເທິງໜ້າຈ�.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ → ການຖອດຂໍ້ຄວາມດ່ວນ → ທາງ
ລດັ ການຖອດຂໍ້ຄວາມດ່ວນ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຈາກນັ້ນ, ແຕະ  ເພື່ອຖອດສຽງຄ�າເວົ້າ.

�ຄໍາບັນຍາຍສົດ
�ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ກວດຫາຄ�າເວົ້າ ແລະ ສ້າງຄ�າອະທິບາຍໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອທ່ານຫຼິ້ນເນື້ອໃນມີເດຍ, ເຊັນ່ ວິດີ
ໂອ ຫຼື ພອດແຄສທ໌.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ → ຄໍາບັນຍາຍສດົ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ
ສະວິດ ຄໍາບັນຍາຍສດົ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ການຕັ້ງຄ່າຄໍາອະທິບາຍຮູບ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ → ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍ (CC) ແລະຈາກນັ້ນແຕະ
ສະວິດ ສະແດງຄໍາອະທິບາຍຮບູ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
�ເລືອກຕົວເລືອກສ�າລັບການກ�ານົດຄ່າຂອງການຕັ້ງຄ່າຄ�າອະທິບາຍຮູບ.
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�ການແຈ້ງເຕືອນສຽງ
�ຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ກວດຫາສຽງ, ເຊັນ່ ສຽງບີບຂອງເຄື່ອງກວດຫາຄວັນ ຫຼື ເດັກນ້ອຍຮ້ອງໄຫ້. ອຸປະກອນຈະ
ສັ່ນ ເມື່ອມັນກວດພົບສຽງ ແລະ ການເຕືອນຈະຖືກບັນທຶກເປັນການບັນທຶກ.

� �ໃນຂະນະທີ່ຄຸນສົມບັດນີ້ເປີດໃຊ້ງານຢູ່, ການຈົດຈ�າສຽງຈະບ�່ເຮັດວຽກ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ → ການແຈ້ງເຕືອນສຽງ → 
ເປີດ ການແຈ້ງເຕືອນສຽງ.

2 ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າເທິງໜ້າຈ�ເພື່ອເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດການແຈ້ງເຕືອນດ້ວຍສຽງ.
�ເມື່ອສຽງຖືກກວດພົບແລ້ວ, ບັນທຶກຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນໃນເສັ້ນເວລາ.

3 ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດນີ້, ແຕະ  ແລະ ແຕະສະວິດ ການແຈ້ງເຕືອນສຽງເປີດຢູ່ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານ
ມັນ.

�ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ

�ສະວິດທົ່ວໄປ
�ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມໜ້າຈ�ສ�າຜັດໂດຍການເຊື່ອມຕ�່ກັບສະວິດທ໌ພາຍນອກ ຫຼື ໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອນໄຫວຫວົ ແລະ ທ່າທາງ
ໃບໜ້າ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ສະວິດທົ່ວໄປ.

2 ອ່ານຄ�າແນະນ�າ ໃນໜ້າຈ� ແລະ ແຕະ ສໍາເລັດແລວ້.

3 ແຕະສະວິດທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

4 ຖ້າສະວິດທ໌ທົ່ວໄປບ�່ຖືກລົງທະບຽນໃນອຸປະກອນ, ແຕະ ເພີ່ມປຸ່ມສະຫຼັບ ແລະ ຕັ້ງສະວິດທ໌ເພື່ອຄວບຄຸມອຸປະກອນ.

� �ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດສະວິດທ໌ທົ່ວໄປ, ຈະຕ້ອງລົງທະບຽນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງສະວິດທ໌ໃນອຸປະກອນ.

�ເພື່ອຕັ້ງສະວິດໃຫ້ຄວບຄຸມອຸປະກອນ, ແຕະສະວິດຢູ່ກ້ອງ ປຸ່ມສະຫຼັບ.

�ເພື່ອປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດນີ້, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມເພີ່ມລະດັບສຽງແຮງພ້ອມໆກັນ.
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�ເມນູຊ່ວຍ

�ການສະແດງໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍ

�ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍສ�າລັບເຂົ້າໃຊ້ແອັບ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ. ທ່ານສາມາດ
ຄວບຄຸມອຸປະກອນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍການແຕະເມນູຕົວຊ່ວຍໃນໄອຄອນ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ເມນູຊ່ວຍ.

2 ແຕະສະວິດທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
�ໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ລຸ່ມສຸດເບື້ອງຂວາຂອງໜ້າຈ�.

�ເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບຄວາມໂປ່ງແສງຂອງໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍ, ລາກແຖບການປັບປ່ຽນຢູ່ພາຍໃຕ້ ຄວາມໂປ່ງໃສ.

�ການເຂົ້າໃຊ້ເມນູແບບຊ່ວຍ

�ໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍຈະປະກົດຂຶ້ນເປັນໄອຄອນລອຍສ�າລັບການເຂົ້າໃຊ້ເມນູແບບຊ່ວຍຈາກໜ້າຈ�ໃດໜຶ່ງແບບ
ງ່າຍດາຍ.
�ເມື່ອທ່ານແຕະໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍ, ໄອຄອນຈະຂະຫຍາຍຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶງ່ ແລະ ເມນູແບບຊ່ວຍຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໄອ
ຄອນ. ແຕະລູກສອນເບື້ອງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ຫຼື ຮູດໄປທາງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ເພື່ອເລືອກເມນູອືນ່.

�ການໃຊ້ເຄີເຊີ

�ໃນເມນູແບບຊ່ວຍ, ແຕະ ເຄີເຊີ. ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມໜ້າຈ�ໂດຍໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງນິ້ວມືນ້ອຍໆໃນພື້ນທີ່ສ�າຜັດ. 
ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານໃນພື້ນທີ່ສ�າຜັດ ເພື່ອຍ້າຍເຄີເຊີ. ນອກຈາກນີ້, ແຕະໜ້າຈ�ເພື່ອເລືອກລາຍການຢູ່ກ້ອງເຄີເຊີ.
�ໃຊ້ຕົວເລືອກຕ�່ໄປນີ້:

•   /  : ເລື່ອນໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນໜ້າຈ�.

•   /  : ເລື່ອນຂຶ້ນ ຫຼື ລົງໃນໜ້າຈ�.

•   : ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ເຄີເຊີຕັ້ງຢູ່.

•   : ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າແປ້ນສ�າຜັດ ແລະ ແສງເຄີເຊີ.

•   : ຍ້າຍພື້ນທີ່ສ�າຜັດໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ.

•   : ປິດພື້ນທີ່ສ�າຜັດ.
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�ການໃຊ້ເມນູແບບຊ່ວຍທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບ

�ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງເມນູແບບຊ່ວຍທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບສ�າລັບແອັບທີ່ເລືອກໄວ້.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ເມນູຊ່ວຍ → ເລືອກແອັບທີ່
ຈະສະແດງເມນູຕາມບໍລິບົດດ້ວຍ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດຖັດຈາກແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດໃຊ້ງານ.

�ການຮັບ ຫຼື ການວາງສາຍ
�ປ່ຽນວິທີສ�າລັບການຮັບ ຫຼື ການວາງສາຍ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ຮບັ ແລະວາງສາຍ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດຂອງວິທີທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

�ການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ
�ເປີດໃຊ້ງານໂໝດການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ ເພື່ອຈ�າກັດການໂຕ້ຕອບຂອງອຸປະກອນຕ�່ການປ້ອນຂ�້ມູນໃນຂະນະທີ່ໃຊ້
ແອັບຢູ່.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ການຄວບຄຸມການ
ໂຕ້ຕອບ.

2 ແຕະສະວິດ ທາງລັດ ການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

3 ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມລະດັບສຽງແຮງພ້ອມກັນ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບຢູ່.

4 ປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງກອບ ຫຼື ແຕ້ມເສັ້ນອ້ອມຮອບພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈ�າກັດ.

5 ແຕະ ສໍາເລດັ.
�ອຸປະກອນຈະສະແດງພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຈ�າກັດ. ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຈ�າກັດຈະບ�່ສະແດງອາການໂຕ້ຕອບ ເມື່ອທ່ານສ�າຜັດ
ມັນ ແລະ ປຸ່ມອຸປະກອນຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ. ຢ່າງໃດກ�່ຕາມ, ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ຊັນສ�າລັບປຸ່ມດ້ານຂ້າງ, ປຸ່ມ
ລະດັບສຽງ ແລະ ຄີບອດໃນໂໝດການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ.

�ເພື່ອປິດໃຊ້ງານໂໝດການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມລະດັບສຽງແຮງພ້ອມໆກັນ.

�ເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ລັອກໜ້າຈ�ຫຼັງຈາກປິດໃຊ້ງານໂໝດການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການ
ເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ລັອກ
ໜ້າຈໍເມື່ອປິດໃຊ້ງານ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ສໍາຜັດການເລື່ອນເວລາຄ້າງໄວ້
�ຕັ້ງເວລາການຈົດຈ�າສ�າລັບການແຕະໜ້າຈ�ຄ້າງໄວ້.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ສໍາຜັດການເລື່ອນເວລາຄ້າງ
ໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.
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�ແຕະໄລຍະເວລາ
�ຕັ້ງໄລຍະເວລາທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງສ�າຜັດໜ້າຈ�ເພື່ອໃຫ້ອຸປະກອນຈົດຈ�າມັນຕາມການແຕະ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ແຕະໄລຍະເວລາ, ແຕະ
ສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ມັນ ແລະຈາກນັ້ນຕັ້ງເວລາ.

�ບໍ່ໃສ່ໃຈຕໍ່ການສໍາພັດທີ່ຊໍ້າຄືນ
�ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຈົດຈ�າການແຕະຄັ້ງທ�າອິດເທົ່ານັ້ນພາຍໃນເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ ເມື່ອທ່ານແຕະໜ້າຈ�ຊ�້າໆກັນ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ບໍ່ໃສ່ໃຈຕໍ່ການສໍາພັດທີ່ຊໍ້າ
ຄືນ, ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ມັນ ແລະຈາກນັ້ນຕັ້ງເວລາ.

�ຄລິກອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກຕົວຊີ້ຢຸດ
�ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເລືອກລາຍການໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອທ່ານວາງຕົວຊີ້ເມົ້າຢູ່ເທິງລາຍການ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສະວິດ ຄລິກ
ອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກຕົວຊີ້ຢດຸ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ປຸ່ມສະຕິກກີ
�ຕັ້ງປຸ່ມຂະຫຍາຍຂອງຄີບອດພາຍນອກ, ເຊັ່ນປຸ່ມ Shift, Ctrl ຫຼື Alt, ເພື່ອຄົງການກົດໄວ້. ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດ
ໃຊ້ທາງລັດຄີບອດໂດຍບ�່ຕ້ອງມີການກົດສອງປຸ່ມໃນເວລາດຽວກັນ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ປຸ່ມສະ
ຕິກກີ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ປຸ່ມຊ້າ
�ຕັ້ງເວລາການຈົດຈ�າສ�າລັບການກົດປຸ່ມໃນຄີບອດພາຍນອກ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ປຸ່ມຊ້າ, ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດ
ໃຊ້ມັນ ແລະຈາກນັ້ນຕັ້ງເວລາ.

�ປຸ່ມສະທ້ອນຄືນ
�ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຈົດຈ�າຄັ້ງທ�າອິດທີ່ທ່ານກົດປຸ່ມພາຍໃນເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມດຽວກັນຊ�້າໆຫຼາຍເທື່ອ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ປຸ່ມສະທ້ອນຄນື, ແຕະ
ສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ມັນ ແລະຈາກນັ້ນຕັ້ງເວລາ.
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�ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ

�ການເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ຢ່າງວ່ອງໄວ
�ຕັ້ງໃຫ້ເປີດຄຸນສົມບັດຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ, ເລືອກວິທີທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢູ່ກ້ອງ ທາງລັດຄວາມ
ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ ແລະຈາກນັ້ນຕິກເອົາຄຸນສົມບັດຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.

�ການຕັ້ງການແຈ້ງເຕືອນດ້ວຍແສງ
�ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ກະພິບເປັນແສງແຝຼັດ ຫຼື ໃນໜ້າຈ� ເມື່ອສຽງໂມງປຸກດັງຂຶ້ນ ຫຼື ເມື່ອທ່ານມີການແຈ້ງເຕືອນ, ເຊັນ່ ສາຍໂທ
ເຂົາ້ ຫຼື ຂ�້ຄວາມໃໝ່.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ → ການແຈ້ງເຕືອນແຝຼັດ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະ
ວິດທ໌ຢູ່ຂ້າງຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດໃຊ້ງານ.

�ເວລາທີ່ຈະເຮັດການດໍາເນີນການ
�ຕັ້ງໄລຍະເວລາທີ່ຈະສະແດງໜ້າຕ່າງປັອບອັບທີ່ຂ�ໃຫ້ທ່ານດ�າເນີນການ, ເຊັນ່ ການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ການຄວບຄຸມລະດັບສຽງ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ → ເວລາທີ່ຈະເຮັດການດໍາເນີນການ ແລະຈາກ
ນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.

�ເວົ້າການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍຄີບອດດັງໆ
�ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ອ່ານສິ່ງທີ່ທ່ານປ້ອນເຂົ້າໃນຄີບອດດັງໆ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ → ເວົ້າການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍຄີບອດດັງໆ, ແຕະ
ສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ, ແລະຈາກນັ້ນ ເລືອກຕົວເລືອກ.

�Bixby Vision ສໍາລັບຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້
�ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ Bixby Vision, ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Bixby Vision 
ເພີ່ມເຕີມ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ → Bixby Vision ສໍາລັບຄວາມສາມາດເຂົ້າ
ໃຊ້ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

2 ແຕະ ເປີດ Bixby Vision.
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3 ເລືອກຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.
•   : ວິເຄາະສາກທີ່ທ່ານໄດ້ແຄັບເຈີ ແລະ ອະທິບາຍມັນດ້ວຍສຽງ.
•   : ຈົດຈ�າວັດຖຸ ແລະ ອະທິບາຍພວກມັນດ້ວຍສຽງ.
•   : ຈົດຈ�າຂ�້ຄວາມ ແລະ ອ່ານພວກມັນດັງໆ.
•   : ກວດຫາສີຂອງວັດຖຸ ແລະ ເວົ້າມັນດັງໆ.

� �ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

�ການເພີ່ມການບັນທຶກສຽງໃສ່ປ້າຍສຽງ
�ທ່ານສາມາດໃຊ້ປ້າຍສຽງ ເພື່ອແຍກວັດຖຸທີ່ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືກັນອອກໂດຍການຄັດຕິດປ້າຍໃສ່ພວກມັນ. ທ່ານສາມາດ
ບັນທຶກ ແລະ ກ�ານົດການບັນທຶກສຽງໃສ່ປ້າຍສຽງ NFC ທີ່ເປີດໃຊ້ງານຢູ່. ການບັນທຶກສຽງຖືກຫຼິ້ນຄືນເມື່ອທ່ານວາງ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃກ້ກັບກາໝາຍ.

� �ເປີດຄຸນສົມບັດ NFC ກ່ອນໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ → ປ້າຍສຽງ.

�ເຄື່ອງບັນທຶກສຽງຈະເປີດໃຊ້.

2 ແຕະ  ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທກຶ. ເວົ້າໃສ່ໄມໂຄຣໂຟນ.

3 ເມື່ອທ່ານສ�າເລັດການບັນທຶກ, ແຕະ ສໍາເລັດແລວ້ ເພື່ອຢດຸ.

4 ຖືດ້ານຫຼັງອຸປະກອນຂອງທ່ານຢູ່ເທິງປ້າຍສຽງ.
�ຂ�້ມູນໃນການບັນທຶກສຽງຈະຖືກຂຽນໃສ່ປ້າຍສຽງ.

�ການບໍລິການທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວ
�ເບິ່ງການບ�ລິການຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການບໍລິການທີ່ຕິດຕັ້ງແລວ້.



�ພາກຊ້ອນທ້າຍ

160

�ການແກ້ໄຂບັນຫາ
�ກ່ອນຕິດຕ�່ຫາສູນບ�ລິການຂອງຊ�າຊຸງ, ຈົ່ງລອງແກ້ໄຂບັນຫາຕ�່ໄປນີ້. ບາງສະຖານະການອາດຈະໃຊ້ບ�່ໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງ
ທ່ານ.
�ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ Samsung Members ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານອາດຈະປະເຊີນໃນຂະນະທີ່ໃຊ້
ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

�ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຫຼື ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກໍາລັງໃຊ້
ອຸປະກອນ, ມັນຈະເຕືອນບອກໃຫ້ທ່ານປ້ອນໜຶ່ງໃນລະຫັດຕໍ່ໄປນີ:້

•  ລະຫັດຜ່ານ: ເມື່ອຄຸນສົມບັດການລັອກອຸປະກອນຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງສ�າລັບ
ອຸປະກອນເຂົ້າ.

•  PIN: ເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນເປັນຄັ້ງທ�າອິດ ຫຼື ເມື່ອຂ�້ກ�ານົດ PIN ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PIN ທີ່ມາພ້ອມ
ກັບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ເຂົາ້. ທ່ານສາມາດປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດນີ້ໂດຍການໃຊ້ເມນູລັອກແຜ່ນ SIM.

•  PUK: ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ຂອງທ່ານຖືກບລັອກ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນຜົນມາຈາກການປ້ອນ PIN ຂອງທ່ານ
ເຂົ້າຢ່າງບ�່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຄັ້ງ. ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PUK ທີ່ຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການຂອງທ່ານຈັດໃຫ້.

•  PIN2: ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຊ້ເມນູທີ່ຕ້ອງມີ PIN2, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PIN2 ທີ່ມາພ້ອມກັບແຜນ່ SIM ຫຼື USIM. ສ�າລັບ
ຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕ�່ຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການຂອງທ່ານ.

�ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະສະແດງຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຜິດພາດກ່ຽວກັບເຄືອ
ຂ່າຍ ຫຼື ການບໍລິການ

•  ເມື່ອທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ຮັບສັນຍານບ�່ດ,ີ ທ່ານອາດຈະສູນເສຍການຮັບສັນຍານ. ຍ້າຍໃສ່ພື້ນທີ່
ອື່ນ ແລະ ລອງໃໝ່ອີກ. ໃນຂະນະທີ່ຍ້າຍ, ຂ�້ຄວາມການຂັດຂ້ອງອາດຈະປະກົດຂຶ້ນຊ�້າໆກັນ.

•  ທ່ານບ�່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ບາງຕົວເລືອກໂດຍບ�່ຕ້ອງມີການສະໝັກໃຊ້. ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕ�່ຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ
ຂອງທ່ານ.

�ອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ເປີດ
�ເມື່ອແບັດເຕີຣີໝົດໄຟແລ້ວ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະບ�່ເປີດ. ສາກແບັດເຕີຣີໃຫ້ເຕັມກ່ອນເປີດອຸປະກອນ.
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�ໜ້າຈໍສໍາຜັດຈະຕອບສະໜອງຢ່າງຊ້າໆ ຫຼື ແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ
•  ຖ້າທ່ານແນບກັນແຕກໜ້າຈ� ຫຼື ອຸປະກອນເສີມທີ່ເລືອກໄດ້ເຂົ້າກັບໜ້າຈ�, ໜ້າຈ�ສ�າຜັດອາດຈະບ�່ໃຊ້ງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

•  ຖ້າທ່ານກ�າລັງສວມໃສ່ຖົງມື, ຖ້າມືຂອງທ່ານບ�່ສະອາດໃນຂະນະທີ່ສ�າຜັດໜ້າຈ�ສ�າຜັດ ຫຼື ຖ້າທ່ານແຕະໜ້າຈ�ດ້ວຍ
ວັດຖຸມີຄົມ ຫຼື ລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ໜ້າຈ�ສ�າຜັດອາດຈະໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ.

•  ໜ້າຈ�ສ�າຜັດອາດຈະໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິໃນສະພາບທີ່ຊຸ່ມ ຫຼື ເມື່ອສ�າຜັດກັບນ�້າ.

•  ປິດເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ເພື່ອລຶບຂ�້ບົກຜ່ອງຂອງຊອບແວຊົ່ວຄາວ.

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຖືກອັບເດດເປັນລຸ້ນຫຼ້າສຸດ.

•  ຖ້າໜ້າຈ�ສ�າຜັດມີຮອຍຂີດ ຫຼື ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ, ເຂົ້າໄປຫາສູນບ�ລິການຂອງຊ�າຊຸງ.

�ອຸປະກອນຂອງທ່ານຢຸດທໍາງານ ຫຼື ມີຂໍ້ຂັດຂ້ອງທີ່ຮ້າຍແຮງ
�ລອງການແກ້ໄຂບັນຫາຕ�່ໄປນີ້. ຖ້າບັນຫາຍັງຄົງບ�່ຖືກແກ້ໄຂ, ຕິດຕ�່ຫາສູນບ�ລິການຂອງຊ�າຊຸງ.

�ການປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່
�ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານບ�່ທ�າງານ ຫຼື ຄ້າງ, ທ່ານອາດຈະຈ�າເປັນຕ້ອງໄດ້ປິດແອັບ ຫຼື ປິດອຸປະກອນ ແລະ ເປີດມັນຄືນໃໝ່.

�ການບັງຄັບໃຫ້ປິດເປີດຄືນໃໝ່
�ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄ້າງ ແລະ ບ�່ຕອບສະໜອງ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງໃນເວລາດຽວກັນຄ້າງໄວ້
ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 7 ວິນາທີ ເພື່ອປິດເປີດມັນຄືນໃໝ່.

�ການຕັ້ງອຸປະກອນຄືນໃໝ່
�ຖ້າວິທີຂ້າງເທິງບ�່ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານໄດ້, ໃຫ້ດ�າເນີນການຕັ້ງຂ�້ມູນຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → ຕັ້ງຄືນໃໝ່ → ຕັ້ງຄ່າໂຮງງານຄືນໃໝ່ → ຕັ້ງຄືນໃໝ່ → ລຶບ
ທັງໝົດ. ກ່ອນດ�າເນີນການຕັ້ງຄ່າຂ�້ມູນຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່, ຢ່າລືມເຮັດການແບັກອັບສ�າເນົາຂ�້ມູນທີ່ສ�າຄັນທັງໝົດທີ່ຈັດ
ເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ.

�ສາຍໂທບໍ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່
•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຊ້ເຄືອຂ່າຍມືຖືທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ.

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບ�່ໄດ້ຕັ້ງການຈ�າກັດການໂທສ�າລັບເບີໂທລະສັບທີ່ທ່ານກ�າລັງໂທອອກ.

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບ�່ໄດ້ຕັ້ງການຈ�າກັດການໂທສ�າລັບເບີໂທລະສັບທີ່ໂທເຂົ້າມາ.
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�ຄົນອື່ນໆບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງທີ່ທ່ານເວົ້າໃນສາຍໂທ
•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບ�່ໄດ້ປົກປິດໄມໂຄຣໂຟນໃນຕົວເຄື່ອງ.

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄມໂຄຣໂຟນຢູ່ໃກ້ກັບປາກຂອງທ່ານ.

•  ຖ້າກ�າລັງໃຊ້ຊຸດຫູຟັງຢູ່, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນຖືກເຊື່ອມຕ�່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

�ສຽງສະທ້ອນໃນລະຫວ່າງການໂທ
�ປັບປ່ຽນລະດັບສຽງໂດຍການກົດປຸ່ມລະດັບສຽງຂຶ້ນ ຫຼື ຍ້າຍໄປໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ.

�ເຄືອຂ່າຍມືຖື ຫຼື ອິນເຕີເນັດຖືກຕັດເຊື່ອມຕໍ່ເລື້ອຍໆ ຫຼື ຄຸນນະພາບສຽງບໍ່
ດີ

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບ�່ໄດ້ບລັອກເສົາອາກາດພາຍໃນຂອງອຸປະກອນ.

•  ເມື່ອທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ຮັບສັນຍານບ�່ດ,ີ ທ່ານອາດຈະສູນເສຍການຮັບສັນຍານ. ທ່ານອາດຈະມີ
ບັນຫາການເຊື່ອມຕ�່ ເນື່ອງຈາກບັນຫາທີ່ມີກັບສະຖານີຂອງຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ. ຍ້າຍໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ ແລະ ລອງໃໝ່ອີກ.

•  ເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງເຄື່ອນທີ່, ການບ�ລິການເຄືອຂ່າຍແບບໄວເລສອາດຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ ເນື່ອງຈາກ
ບັນຫາທີ່ມີກັບເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ.

�ແບັດເຕີຣີບໍ່ສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ (ສໍາລັບເຄື່ອງສາກທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
ຈາກຊໍາຊຸງ)

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງສາກຖືກເຊື່ອມຕ�່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

•  ເຂົ້າໄປຫາສູນບ�ລິການຂອງຊ�າຊຸງ ແລະ ປ່ຽນແບັດເຕີຣີ.

�ແບັດເຕີຣີໝົດໄວກວ່າເມື່ອຊື້ຕອນທໍາອິດ
•  ເມື່ອທ່ານປະອຸປະກອນ ຫຼື ແບັດເຕີຣີໃສ່ບ່ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມເຢັນຫຼາຍ ຫຼື ຮ້ອນຫຼາຍ, ການສາກທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ອາດຈະຫຼຸດລົງ.

•  ຈະເພີ່ມການໃຊ້ແບັດເຕີຣີຂຶ້ນເມື່ອທ່ານໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດ ຫຼື ແອັບ, ເຊັນ່ GPS, ເກມ ຫຼື ອິນເຕີເນດັ.

•  ແບັດເຕີຣີເປັນວັດສະດຸສິ້ນເປືອງ ແລະ ການສາກທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈະສັ້ນລົງເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ.
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�ຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂ້ອງຈະປະກົດຂຶນ້ ເມື່ອເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
�ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຕ້ອງມີຄວາມຈ�າ ແລະ ໄຟແບັດເຕີຣີທີ່ພຽງພ�ເພື່ອໃຊ້ງານແອັບກ້ອງຖ່າຍຮບູ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບ
ຂ�້ຄວາມຂ�້ຂັດຂ້ອງເມື່ອເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ລອງສິ່ງດັ່ງຕ�່ໄປນີ້:

•  ສາກແບັດເຕີຣີ.

•  ເຮັດໃຫ້ຄວາມຈ�າເປົ່າຫວ່າງໂດຍການໂອນໄຟລ໌ໃສ່ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ລຶບໄຟລ໌ຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

•  ປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່. ຖ້າທ່ານຍັງຄົງມີບັນຫາກັບແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບຫຼັງຈາກລອງໃຊ້ເຄັດລັບເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ, ຕິດຕ�່
ຫາສູນບ�ລິການຂອງຊ�າຊຸງ.

�ຄຸນນະພາບຮູບຖ່າຍຕໍ່າກວ່າການສະແດງຕົວຢ່າງ
•  ຄຸນນະພາບຂອງຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານອາດແຕກຕ່າງກັນ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງຮອບຂ້າງ ແລະ ເທັກນິກການຖ່າຍຮູບທີ່ທ່ານໃຊ້.

•  ຖ້າທ່ານຖ່າຍຮູບໃນພື້ນທີ່ທີ່ມືດ, ໃນຕອນກາງຄືນ ຫຼື ໃນຫ້ອງ, ອາດຈະມີສຽງລົບກວນຂອງຮູບເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ຮູບ
ອາດຈະຢູ່ນອກຈຸດໂຟກັສ.

�ຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂ້ອງຈະປະກົດຂຶນ້ ເມື່ອເປີດໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍ
�ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຂ�້ຄວາມຂ�້ຂັດຂ້ອງ ຫຼື ຫຼິ້ນໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍບ�່ໄດ້ ເມື່ອທ່ານເປີດພວກມັນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ໃຫ້ລອງ
ປະຕິບັດດັ່ງຕ�່ໄປນີ້:

•  ເຮັດໃຫ້ຄວາມຈ�າເປົ່າຫວ່າງໂດຍການໂອນໄຟລ໌ໃສ່ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ລຶບໄຟລ໌ຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄຟລ໌ເພງບ�່ການຈັດການສິດດິຈິຕອລ (DRM)-ທີ່ຖືກປ້ອງກັນໄວ້. ຖ້າໄຟລ໌ຖືກປົກປ້ອງໂດຍ DRM, 
ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ປຸ່ມທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຫຼິ້ນໄຟລ໌.

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຮູບແບບໄຟລ໌ຖືກຮອງຮັບໂດຍອຸປະກອນ. ຖ້າຮູບແບບໄຟລ໌ບ�່ຖືກຮອງຮັບ, ເຊັນ່ DivX ຫຼື AC3, ຕິດ
ຕັ້ງແອັບທີ່ຮອງຮັບມັນ. ເພື່ອຢືນຢັນຮູບແບບໄຟລ໌ທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານຮອງຮບັ, ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງຊ�າຊງຸ.

•  ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຮອງຮັບຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ແຄັບເຈີໂດຍອຸປະກອນ. ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ແຄັບເຈີ
ໂດຍອຸປະກອນອື່ນອາດຈະໃຊ້ບ�່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

•  ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຮອງຮັບໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໂດຍຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການເຄືອຂ່າຍຂອງ
ທ່ານ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການຂອງເພີ່ມເຕີມ. ບາງເນື້ອໃນທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນອິນເຕີເນັດ, ເຊັນ່ ສຽງໂທເຂົາ້, ວິດີ
ໂອ ຫຼື ວອລເປເປີ, ອາດຈະໃຊ້ງານບ�່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
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�ບລູທູດກໍາລັງໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ດີ
�ຖ້າຊອກບ�່ເຫັນອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ ຫຼື ມີບັນຫາໃນການເຊື່ອມຕ�່ ຫຼື ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການປະຕິບັດງານ, ລອງສິ່ງດັ່ງ
ຕ�່ໄປນີ້:

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນທີ່ທ່ານປະສົງທີ່ຈະເຊື່ອມຕ�່ກັບ ພ້ອມທີ່ຈະຖືກສະແກນ ຫຼື ຖືກເຊື່ອມຕ�່ແລ້ວຫຼືບ�່.

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ອຸປະກອນບລູທູດອື່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດບລູທູດສູງສຸດ (10 m).

•  ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ບລູທດູ ເພື່ອເປີດໃຊ້
ງານມັນຄືນໃໝ່.

•  ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → ຕັ້ງຄືນໃໝ່ → ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າເຄືອ
ຂ່າຍຄືນໃໝ່ → ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່ → ຕັ້ງຄືນໃໝ່ ເພື່ອຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍຄືນໃໝ່. ທ່ານອາດຈະສູນເສຍ
ຂ�້ມູນທີ່ຖືກລົງທະບຽນໄວ ້ເມື່ອດ�າເນີນການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່.

�ຖ້າເຄັດລັບຂ້າງເທິງບ�່ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້, ຕິດຕ�່ຫາສູນບ�ລິການຂອງຊ�າຊຸງ.

�ແຖບການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງໜ້າຈໍບໍ່ປະກົດຂຶ້ນໃນແຜງການແຈ້ງ
ເຕືອນ
�ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນໂດຍການລາກແຖບສະຖານະລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນລາກແຜງການແຈ້ງເຕືອນລົງລຸ່ມ. ແຕະ  → 
ແຜນຜັງແຜງດ່ວນ ແລະ ແຕະສະວິດ ສະແດງການຄວບຄຸມຄວາມແຈ້ງຢູ່ເທິງການແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກັບຄອມພິວເຕີ
•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສາຍ USB ທີ່ທ່ານກ�າລັງໃຊ້ຢູ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຕິດຕັ້ງໄດຣ໌ເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ອັບເດດໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານແລ້ວ.

�ອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານໄດ້
�ສັນຍານ GPS ອາດຖືກບົດບັງໃນບາງຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ເຊັນ່ ໃນອາຄານ. ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື ເພື່ອຊອກ
ຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້.
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�ຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບໃນອຸປະກອນໄດ້ສູນເສຍແລ້ວ
�ເຮັດການແບັກອັບສ�າເນົາຂ�້ມູນທີ່ສ�າຄັນທັງໝົດທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຕະຫຼອດເວລາ. ບ�່ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຈະບ�່ສາມາດກູ້
ຄືນຂ�້ມູນ ຖ້າມັນຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍ. ຊ�າຊຸງບ�່ຮັບຜິດຊອບຕ�່ການສູນເສຍຂ�້ມູນທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ.

�ຊ່ອງວ່າງນ້ອຍໆປະກົດຂຶ້ນອ້ອມຮອບດ້ານນອກຂອງເຄສອຸປະກອນ
•  ຊ່ອງວ່າງນີ້ເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ຈ�າເປັນໃນການຜະລິດ ແລະ ການໂຍກ ຫຼື ການສັ່ນຂອງບາງສ່ວນນ້ອຍໆທີ່ອາດຈະ
ເກີດຂຶ້ນ.

•  ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ແຮງຂັດສີລະຫວ່າງສ່ວນຕ່າງໆອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊ່ອງວ່າງນີ້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ.

�ບໍ່ມີພື້ນທີ່ວ່າງພຽງພໍໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂອງອຸປະກອນ
�ລຶບຂ�້ມູນທີ່ບ�່ຈ�າເປັນ, ເຊັນ່ ແຄຊ໌, ໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດການດູແລອຸປະກອນ ຫຼື ລຶບແອັບ ຫຼື ໄຟລ໌ທີ່ບ�່ໃຊ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອ
ເພີ່ມພື້ນທີ່ບ່ອນເກັບຂ�້ມູນຂຶນ້.

�ປຸ່ມໂຮມບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ
�ແຖບການກ�ານົດທິດທາງທີ່ມີປຸ່ມໂຮມອາດຈະຫາຍໄປ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງ. ເພື່ອເບິ່ງແຖບການ
ກ�ານົດທິດທາງ, ລາກຂຶ້ນເທິງຈາກເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈ�.
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�ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
•  ຊ�າຊຸງ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຊ�າຊຸງເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງ Samsung Electronics Co., Ltd.

•  Bluetooth® ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງ Bluetooth SIG, Inc. ທົ່ວໂລກ.

•  Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ Wi-Fi ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກ
ລົງທະບຽນຂອງ Wi-Fi Alliance.

•  ຜະລິດພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດຈາກ Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos ແລະ ສັນຍາລັກ D ຄູ່ ແມ່ນ
ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ Dolby Laboratories.

•  ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ລິຂະສິດອື່ນໆທັງໝົດເປັນຊັບສິນຂອງເຈົ້າຂອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພວກເຂາົ.
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