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�ການເລີ່ມຕົ້ນ

�ແຜນຜັງ ແລະ ຟັງຄ໌ຊັນຂອງອຸປະກອນ

�

ລ�າໂພງ

ເຊັນເຊີຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມື

ປຸ�ມດ�ານຂ�າງ 

ປຸ�ມລະດັບສຽງ

ໜ�າຈ�ສ�າຜັດ

ກ�ອງໜ�າເຊັນເຊີແສງ

ແຈັກຫູຟັງ/
ແຈັກອະເນກປະສົງ 
(USB ປະເພດ-C)

ຖາດແຜ�ນ SIM/
ແຜ�ນຄວາມຈ�າ
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�

ກ�ອງຫຼັງ 

ແຝຼັດ

ໄມໂຄຣໂຟນ

ເສົາອາກາດຫຼັກ

ລ�າໂພງ ໄມໂຄຣໂຟນ

ເສົາອາກາດ NFC 
(ລຸ�ນທີ່ເປີດໃຊ�ງານ NFC)

ເສົາອາກາດ GPS

� •  ເມື່ອໃຊ້ລ�າໂພງ, ເຊັ່ນ ເມື່ອຫຼິ້ນໄຟລ໌ມີເດຍ ຫຼື ໃຊ້ລ�າໂພງໂທລະສັບ, ຢ່າວາງອຸປະກອນໃກ້ກັບຫູຂອງທ່ານ.

•  ລະວັງຢ່າເປີດເລັນສກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຍັງແຫຼ່ງກ�າເນີດແສງທີ່ແຮງ, ເຊັ່ນ ແສງແດດໂດຍກົງ. ຖ້າເລັນສກ້ອງຖ່າຍຮູ
ບສ�າຜັດກັບແຫຼ່ງກ�າເນີດແສງທີ່ແຮງ, ເຊັ່ນ ແສງແດດໂດຍກົງ, ເຊັນເຊີຮູບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບອາດຈະເສຍຫາຍ. 
ເຊັນເຊີຮູບທີ່ເສຍຫາຍຈະບ�່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ ້ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຈຸດ ຫຼື ຈຸດເປື້ອນໃນຮູບ.

•  ຖ້າທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີແວ່ນ ຫຼ ືຕົວອະກຣີລິກແຕກ, ອາດມີຄວາມສ່ຽງຕ�່ການບາດເຈັບ. ໃຊ້ອຸປະກອນຫຼັງຈ
າກມັນໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງຢູ່ທີ່ສູນບ�ລິການຂອງຊ�າຊຸງເທົ່ານັ້ນ.

•  ຖ້າຂີ້ຝຸ່ນ ຫຼື ວັດຖຸແປກປອມເຂົ້າໄປໃນໄມໂຄຣໂຟນ, ລ�າໂພງ ຫຼື ເຄື່ອງຮັບ, ສຽງໃນອຸປະກອນອາດຈະງຽບ ຫຼື ຄຸ
ນສົມບັດບາງຢ່າງອາດຈະໃຊ້ງານບ�່ໄດ້. ຖ້າທ່ານພະຍາຍາມເອົາຂີ້ຝຸ່ນ ຫຼື ວັດຖຸແປກປອມອອກດ້ວຍວັດຖຸມີຄົມ, 
ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍ ແລະ ອາດຈະກະທົບຮູບລັກສະນະຂອງມັນ.
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� •  ບັນຫາການເຊື່ອມຕ�່ ແລະ ການໃຊ້ແບັດເຕີຣີຈົນໝົດອາດເກີດຂຶ້ນໃນສະຖານະການຕ�່ໄປນີ້:

–  ຖ້າທ່ານຕິດສະຕິກເກີແມ່ເຫຼັກຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ເສົາອາກາດຂອງອຸປະກອນ

–  ຖ້າທ່ານແນບຝາປິດອຸປະກອນທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກໃສ່ອຸປະກອນ

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

•  ຖ້າພື້ນທີ່ອ້ອມຮອບກ້ອງຫຼັງຖືກປົກບັງດ້ວຍອຸປະກອນເສີມ, ເຊັ່ນ ຟີມກັນແຕກໜ້າຈ� ຫຼື ສະຕິກເກີ, 
ອາດເກີດມີສຽງລົບກວນລະຫວ່າງການໂທ ຫຼື ການຫຼິ້ນມີເດຍ.

•  ຫ້າມປົກບັງພື້ນທີ່ເຊັນເຊີແສງໄຟດ້ວຍອຸປະກອນເສີມ, ເຊັ່ນ ສະຕິກເກີ ຫຼື ຝາປິດ. ການເຮັດແບບນັ້ນອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້ເຊັນເຊີໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິໄດ້.

�ປຸ່ມຮາດ

�ປຸ່ມ �ຟັງຄ໌ຊັນ

�ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ

•  ເມື່ອອຸປະກອນປິດຢູ່, ກົດຄ້າງໄວ້ເພື່ອເປີດມັນ.

•  ກົດເພື່ອເປີດ ຫຼື ລັອກໜ້າຈ�.

•  ກົດຄ້າງໄວ້ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາກັບ Bixby. ເບິ່ງ ການໃຊ້ Bixby 
ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ກົດສອງຄັ້ງ ຫຼື ກົດຄ້າງໄວ້ ເພື່ອເປີດໃຊ້ແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕັ້ງ.

�ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ + 
ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງ

•  ກົດພ້ອມກັນເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈ�.

•  ກົດພ້ອມກັນຄ້າງໄວ້ເພື່ອປິດອຸປະກອນ.

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

�

ປຸ�ມກັບຄືນ

ປຸ�ມໂຮມ

ປຸ�ມຫຼ້າສຸດ

�ເມື່ອທ່ານເປີດໜ້າຈ�, ປຸ່ມຊອບຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈ�. ເບິ່ງ ແຖບການກ�ານົດທິດທາງ (ປຸ່ມຊອບ) 
ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

�ການສາກແບັດເຕີຣີ
�ສາກແບັດເຕີຣີກ່ອນໃຊ້ມັນເປັນຄັ້ງທ�າອິດ ຫຼື ເມື່ອມັນບ�່ໄດ້ໃຊ້ເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານ.

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

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

•  ການສາກໄວ: ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດການສາກດ່ວນ, ໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບັດເຕີຣີທີ່ຮອງຮັບກາສາກດ່ວນທີ່ປັບໄດ້.

� �ທ່ານສາມາດສາກແບັດເຕີຣີໄດ້ໄວຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນ ຫຼື ໜ້າຈ�ຂອງມັນປິດຢູ່.

�ການສາກອຸປະກອນອື່ນ
�ໃຊ້ສາຍ USB ເພື່ອສາກອຸປະກອນມືຖືອື່ນກັບແບັດເຕີຣີໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
�ເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆໂດຍໃຊ້ສາຍ USB ຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ. 
ອາດຈ�າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີຫົວຕ�່ USB ຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນອື່ນໆ.
�ເມື່ອການສາກເລີ່ມຕົ້ນ, ໄອຄອນການສາກແບັດເຕີຣີຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈ�ຂອງອຸປະກອນອື່ນ.

� �ໜ້າຕ່າງປັອບອັບການເລືອກແອັບທີ່ປະກົດຂຶ້ນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານແມ່ນເພື່ອການໂອນຂ�້ມູນ. 
ຢ່າເລືອກແອັບຈາກໜ້າຕ່າງປັອບອັບ.

�ການຫຼຸດການໃຊ້ແບັດເຕີຣີລົງ
�ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ຕົວເລືອກຫຼາຍໆຢ່າງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຢັດໄຟແບັດເຕີຣີ.

•  ເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດການດູແລອຸປະກອນ.

•  ເມື່ອທ່ານບ�່ໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນ, ປິດໜ້າຈ�ໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ.

•  ເປີດໃຊ້ງານໂໝດປະຢັດໄຟ.

•  ປິດແອັບທີ່ບ�່ຈ�າເປັນ.

•  ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດບລູທູດເມື່ອບ�່ໄດ້ໃຊ້.

•  ປິດໃຊ້ງານການຊິງຄ໌ແອັບອັດຕະໂນມັດທີ່ຈ�າເປັນຕ້ອງຖືກຊິງຄ໌.

•  ຫຼຸດເວລາແສງເບື້ອງຫຼັງລົງ.

•  ຫຼຸດຄວາມແຈ້ງໜ້າຈ�ລົງ.
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�ເຄັດລັບ ແລະ ຂ�້ຄວນລະວັງໃນການສາກແບັດເຕີຣີ
� �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. ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍຖ້າທ່ານໃຊ້ສາຍໄມໂຄຣ 
USB.

•  ຖ້າທ່ານສາກອຸປະກອນ ໃນຂະນະທີ່ແຈັກອາເນກປະສົງປຽກຢູ່, ອຸປະກອນອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. 
ເຊັດແຈັກອາເນກປະສົງໃຫ້ແຫ້ງທັງໝົດ ກ່ອນສາກອຸປະກອນ.

� •  ເພື່ອປະຢັດພະລັງງານ, ຖອດເຄື່ອງສາກເມື່ອບ�່ໄດ້ໃຊ້ງານ. ເຄື່ອງສາກບ�່ມີປຸ່ມສະວິດໄຟ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານ
ຈະຕ້ອງຖອດເຄື່ອງສາກອອກຈາກປັກສຽບໄຟເມື່ອບ�່ໄດ້ໃຊ້ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການສິ້ນເປືອງພະລັງງານ. 
ເຄື່ອງສາກຄວນຈະຢູ່ໃກ້ກັບປັກສຽບໄຟ ແລະ ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງສາກ.

•  ເມື່ອໃຊ້ເຄື່ອງສາກ, ຂ�ແນະນ�າໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບບໃຊ້ສາຍ ຫຼື ແບບໄວເລສທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງທີ່ຮັບປະກັນເ
ຖິງປະສິດທິພາບການສາກ.

•  ຖ້າແບັດເຕີຣີໝົດໄຟຮ້ອຍເປີເຊັນ, ຈະບ�່ສາມາດເປີດອຸປະກອນໄດ້ທັນທີເມື່ອເຄື່ອງສາກຖືກເຊື່ອມຕ�່. ປ່ອຍໃຫ້
ແບັດເຕີຣີທີ່ໝົດໄຟນັ້ນສາກເປັນເວລາສອງສາມນາທີກ່ອນເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

•  ຖ້າທ່ານໃຊ້ຫຼາຍໆແອັບໃນເທື່ອດຽວ, ແອັບເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ແອັບທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕ�່ກັບອຸປະກອນອື່ນ, 
ແບັດເຕີຣີຈະໝົດໄຟຢ່າງໄວວາ. ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການສູນເສຍໄຟໃນລະຫວ່າງການໂອນຂ�້ມູນ, ໃຊ້ແອັບເຫຼົ່ານີ້ທຸກຄັ້
ງຫຼັງຈາກສາກແບັດເຕີຣີເຕັມ.

•  ການໃຊ້ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟອື່ນນອກເໜືອຈາກເຄື່ອງສາກ, ເຊັ່ນ ຄອມພິວເຕີ, ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມໄວການສາກຊ້າລົງ 
ເນື່ອງຈາກກະແສໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ.

•  ອຸປະກອນສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຂະນະທີ່ມັນກ�າລັງສາກ, ແຕ່ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າເພື່ອສາກແບັດເຕີຣີໃຫ້ເ
ຕັມ.

•  ຖ້າອຸປະກອນຮັບການຈ່າຍໄຟທີ່ບ�່ສະຖຽນໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງສາກ, ໜ້າຈ�ສ�າຜັດຈະໃຊ້ງານບ�່ໄດ້. 
ຖ້າສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ, ຖອດເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ.

•  ໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງສາກ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ. ນີ້ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ແລະ 
ບ�່ຄວນກະທົບຕ�່ອາຍຸໃຊ້ງານ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ. ຖ້າແບັດເຕີຣີຮ້ອນຂຶ້ນກວ່າປົກກະຕິ, 
ເຄື່ອງສາກອາດຈະຢຸດສາກ.

•  ຖ້າອຸປະກອນກ�າລັງສາກຢ່າງບ�່ຖືກຕ້ອງ, ນ�າເອົາອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກໄປຫາສູນບ�ລິການຂອງຊ�າຊຸງ.
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�ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM (ແຜ່ນ nano-SIM)
�ສຽບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການໂທລະສັບມືຖືເຂົ້າ.
�ສ�າລັບລຸ້ນ SIM ຄູ່, ທ່ານສາມາດສຽບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ສອງແຜ່ນໃສ່ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດມີສອງເບີໂທລະສັບ ຫຼື ຜູ້ໃ
ຫ້ການບ�ລິການສ�າລັບອຸປະກອນດຽວ. ໃນບາງພື້ນທີ່, ຖ້າສອງແຜ່ນ SIM ຖືກສຽບໃສ່ໃນອຸປະກອນ, ຄວາມໄວການໂອນຂ�້
ມູນອາດຈະຊ້າກວ່າເມື່ອໜຶ່ງແຜ່ນ SIM ຖືກສຽບໃສ່.

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

�ການຕິດຕັ້ງແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM

�

21 43

1 ສຽບໝຸດຖອດຖາດຊິມໃສ່ຮູຖາດຊິມເພື່ອຖອດມັນອອກ.

2 ດຶງຖາດເບົາໆອອກຈາກຊ່ອງໃສ່ຖາດ.

3 ວາງແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ຢູ່ເທິງຖາດທີ່ມີຈຸດຕ�່ສີທອງຫັນໜ້າລົງລຸ່ມ ແລະ ຄ່ອຍໆກົດແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM 
ລົງໃສ່ຖາດເພື່ອໃຫ້ມັນແໜ້ນ.
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4 ສຽບຖາດກັບເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຖາດ.

� •  ໃຊ້ແຕ່ແຜ່ນ nano-SIM ເທົ່ານັ້ນ.

•  ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງຢ່າໃຫ້ສູນເສຍ ຫຼ ື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, ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເ
ສຍຫາຍ. ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈທຸກຄັ້ງວ່າຖາດແຫ້ງດີ.

•  ສຽບຖາດລົງໃສ່ໃນຊ່ອງຖາດໃຫ້ແຈບດີເພື່ອປ້ອງກັນບ�່ໃຫ້ຂອງແຫຼວເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

�ການຕິດຕັ້ງແຜ່ນຊິມທີ່ຖືກຕ້ອງ

�

ແຜ�ນ nano-SIM 1 ແຜ�ນ nano-SIM

ແຜ�ນ nano-SIM 2 ແຜ�ນ microSD

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

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

•  ແຜ່ນ SIM ທີ່ເລືອກ: ເລືອກເພື່ອໃຊ້ແຜ່ນ SIM ສະເພາະສ�າລັບຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນ ການໂທດ້ວຍສຽງ, 
ເມື່ອເປີດໃຊ້ງານສອງແຜ່ນຊິມ.

•  ເພີ່ມຮູບລັກສະນະອື່ນເພື່ອເພີ່ມການຈົດຈ�າ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ແຜ່ນ SIM ອື່ນໆສ�າລັບການບ�ລິການຂ�້ມູນຖ້າ
ບ�່ສາມາດເຊື່ອມຕ�່ແຜ່ນ SIM ທີ່ຕ້ອງການກັບເຄື່ອຂ່າຍ.

•  ການຕັ້ງຄ່າແຜ່ນ SIM ເພີ່ມເຕີມ: ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າການໂທເອງ.
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�ແຜ່ນຄວາມຈ�າ (ແຜ່ນ microSD)

�ການຕິດຕັ້ງແຜ່ນຄວາມຈ�າ
�ຄວາມຈຸຂອງແຜ່ນຄວາມຈ�າໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກລຸ້ນອື່ນ ແລະ ບາງແຜ່ນຄວາມຈ�າອາດຈະບ�່ເຂົ້າ
ກັນກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດ ແລະ ຜູ້ຜະລິດແຜ່ນຄວາມຈ�າ. ເພື່ອເບິ່ງຄວາມຈຸສູງສຸດຂອງແຜ່ນຄວາມຈ�າໃ
ນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ໃຫ້ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງຊ�າຊຸງ.

�

21 43

1 ສຽບໝຸດຖອດຖາດຊິມໃສ່ຮູຖາດຊິມເພື່ອຖອດມັນອອກ.

2 ດຶງຖາດເບົາໆອອກຈາກຊ່ອງໃສ່ຖາດ.

3 ວາງແຜ່ນຄວາມຈ�າຢູ່ເທິງຖາດທີ່ມີຈຸດຕ�່ສີທອງຫັນໜ້າລົງລຸ່ມ ແລະ ຄ່ອຍໆກົດແຜ່ນຄວາມຈ�າລົງໃສ່ຖາດເພື່ອໃຫ້ມັນແ
ໜ້ນ.

4 ສຽບຖາດກັບເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຖາດ.

� •  ບາງແຜ່ນຄວາມຈ�າອາດຈະບ�່ເຂົ້າກັນທັງໝົດກັບອຸປະກອນ. ໂດຍໃຊ້ແຜ່ນຄວາມຈ�າທີ່ບ�່ເຂົ້າກັນອາດເຮັດໃຫ້ອຸປ
ະກອນ ຫຼື ແຜ່ນຄວາມຈ�າເສຍຫາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຂ�້ມູນທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນນັ້ນສູນເສຍ.

•  ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນການສຽບແຜ່ນຄວາມຈ�າໃສ່ດ້ານຂ້າງເທິງເບື້ອງຂວາ.

•  ກວດເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໝຸດຖອດຖາດຊິມຕັ້ງສາກກັບຮູ. ບ�່ດັ່ງນັ້ນ, ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍໄດ້.

•  ເມື່ອທ່ານເອົາຖາດອອກຈາກອຸປະກອນ, ການເຊື່ອມຕ�່ຂ�້ມູນມືຖືຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ.

•  ຖ້າແຜ່ນບ�່ຖືກໃສ່ລົງໃນຖາດຢ່າງແໜ້ນໜາ, ແຜ່ນຄວາມຈ�າອາດຈະອອກ ຫຼື ຕົກລົງຈາກຖາດ.

•  ຖ້າທ່ານສຽບຖາດລົງໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ຖາດປຽກ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເ
ສຍຫາຍ. ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈທຸກຄັ້ງວ່າຖາດແຫ້ງດີ.

•  ສຽບຖາດລົງໃສ່ໃນຊ່ອງຖາດໃຫ້ແຈບດີເພື່ອປ້ອງກັນບ�່ໃຫ້ຂອງແຫຼວເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
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� •  ອຸປະກອນຈະຮອງຮັບລະບົບໄຟລ໌ FAT ແລະ exFAT ສ�າລັບແຜ່ນຄວາມຈ�າ. ເມື່ອສຽບແຜ່ນທີ່ຟ�ແມັດ
ແລ້ວໃນລະບົບໄຟລ໌ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ອຸປະກອນຈະຂ�ໃຫ້ຟ�ແມັດແຜ່ນຄືນໃໝ່ ຫຼື ຈະບ�່ຈົດຈ�າແຜ່ນໄດ.້ 
ເພື່ອໃຊ້ແຜ່ນຄວາມຈ�າ, ທ່ານຈະຕ້ອງຟ�ແມັດມັນ. ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານບ�່ສາມາດຟ�ແມັດ ຫຼື 
ຈົດຈ�າແຜ່ນຄວາມຈ�າໄດ້, ຕິດຕ�່ຜູ້ຜະລິດແຜ່ນຄວາມຈ�າ ຫຼື ສູນບ�ລິການຂອງຊ�າຊຸງ.

•  ການຂຽນ ແລະ ລຶບຂ�້ມູນເລື້ອຍໆຈະເຮັດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແຜ່ນຄວາມຈ�າສັ້ນລົງ.

•  ເມື່ອສຽບແຜ່ນຄວາມຈ�າລົງໃສ່ອຸປະກອນ, ໄດເຣັກທ�ຣີໄຟລ໌ຂອງແຜ່ນຄວາມຈ�າຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໂຟລເດີ 
ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ → ແຜ່ນ SD.

�ການເອົາແຜ່ນຄວາມຈ�າອອກ
�ກ່ອນຈະເອົາແຜ່ນຄວາມຈ�າອອກ, ຖອດມັນອອກກ່ອນເພື່ອໃຫ້ການເອົາອອກປອດໄພ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ → ບ່ອນເກັບຂ�້ມູນ.

2 ຮູດໄປຊ້າຍເພື່ອເບິ່ງໜ້າ ແຜ່ນ SD.

3 ແຕະ  → ຖອດອອກ.

� �ຢ່າເອົາບ່ອນເກັບຂ�້ມູນພາຍນອກອອກ, ເຊັ່ນ ແຜ່ນຄວາມຈ�າ ຫຼື ເຄື່ອງເກັບຂ�້ມູນ USB, 
ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນກ�າລັງໂອນ ຫຼື ປະມວນຜົນຂ�້ມູນ ຫຼື ແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງຫຼັງຈາກໂອນຂ�້ມູນ. ການ
ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ຂ�້ມູນເສຍ ຫຼື ສູນເສຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ບ່ອນເກັບຂ�້ມູນ ຫຼື ອຸປະກອນເສຍຫາຍ. 
ຊ�າຊຸງບ�່ຮັບຜິດຊອບຕ�່ການສູນເສຍ, ລວມທັງການສູນເສຍຂ�້ມູນ, ທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ອຸປະກອນບ່ອນເກັບຂ�້ມູນພາ
ຍນອກໃນທາງທີ່ຜິດ.

�ການຟ�ແມັດແຜ່ນຄວາມຈ�າ
�ແຜ່ນຄວາມຈ�າທີ່ຖືກຟ�ແມັດໃນຄອມພິວເຕີອາດຈະເຂົ້າກັນບ�່ໄດ້ກັບອຸປະກອນ. ຟ�ແມັດແຜ່ນຄວາມຈ�າໃນອຸປະກອນ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ → ບ່ອນເກັບຂ�້ມູນ.

2 ຮູດໄປຊ້າຍເພື່ອເບິ່ງໜ້າ ແຜ່ນ SD.

3 ແຕະ  → ຟ�ແມັດ.

� �ກ່ອນຟ�ແມັດແຜ່ນຄວາມຈ�າ, ຢ່າລືມເຮັດການກັອບປີ້ແບັກອັບຂອງຂ�້ມູນສ�າຄັນທັງໝົດທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນແຜ່ນຄວາມ
ຈ�າ. ການຮັບປະກັນຂອງຜູ້ຜະລິດບ�່ຄຸ້ມຄອງການສູນເສຍຂ�້ມູນທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການກະທ�າຂອງຜູ້ໃຊ້.
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�ການເປີດ ແລະ ປິດອຸປະກອນ
� �ປະຕິບັດຕາມຄ�າເຕືອນ ແລະ ຄ�າແນະນ�າທີ່ໂພສທ໌ໄວ້ທັງໝົດຈາກບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີການຈ�າກັ

ດການໃຊ້ອຸປະກອນໄວເລສ ເຊັ່ນ ເຮືອບິນ 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 ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ 
→ ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ເມນູປິດ ຢູ່ກ້ອງ ກົດຄ້າງໄວ້.

�ການບັງຄັບໃຫ້ປິດເປີດຄືນໃໝ່
�ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄ້າງ ແລະ ບ�່ຕອບສະໜອງ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງໃນເວລາດຽວກັນຄ້າງໄວ້ເປັ
ນເວລາຫຼາຍກວ່າ 7 ວິນາທີ ເພື່ອປິດເປີດມັນຄືນໃໝ່.
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�ໂໝດສຸກເສີນ
�ທ່ານສາມາດສັບປ່ຽນອຸປະກອນເປັນໂໝດສຸກເສີນເພື່ອຫຼຸດການໃຊ້ແບັດເຕີຣີລົງ. ແອັບ ແລະ 
ຟັງຄ໌ຊັນບາງອັນຈະຖືກຈ�າກັດ. ໃນໂໝດສຸກເສີນ, ທ່ານສາມາດເຮັດການໂທອອກສຸກເສີນ, ສົ່ງຂ�້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງ
ທ່ານຫາຄົນອື່ນ, ເຮັດໃຫ້ໂມງປຸກສຸກເສີນດັງຂຶ້ນ ແລະ ອື່ນໆ.
�ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂໝດສຸກເສີນ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງພ້ອມໆກັນຄ້າງໄວ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ 
ໂໝດສຸກເສີນ. ຫຼືວ່າ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ  → ໂໝດສຸກເສີນ.
�ເພື່ອປິດໃຊ້ງານໂໝດສຸກເສີນ, ແຕະ  → ປິດໂໝດສຸກເສີນ.

� �ເວລາການນ�າໃຊ້ທີ່ເຫຼືອຈະສະແດງເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ກ່ອນໄຟແບັດເຕີຣີຈະໝົດ. ເວລາການນ�າໃຊ້ທີ່ເຫຼືອອາດຈະແຕກ
ຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

�ການຕັ້ງທ�າອິດ
�ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນຄັ້ງທ�າອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກດ�າເນີນການຕັ້ງຂ�້ມູນຄືນໃໝ່, ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າ 
ໃນໜ້າຈ� ເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

� �ຖ້າທ່ານບ�່ເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ທ່ານອາດຈະບ�່ສາມາດຕັ້ງບາງຄຸນສົມບັດຂອງອຸປະກອນໃນລະຫວ່າງຕັ້ງທ
ຳອິດ.

�Samsung account
�Samsung account ຂອງທ່ານແມ່ນການບ�ລິການບັນຊີແບບລວມ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ການບ�ລິການຕ່າງໆຂອງຊ
ຳຊຸງທີ່ມີໃຫ້ໂດຍອຸປະກອນມືຖື, TV ແລະ ເວັບໄຊທ໌ຂອງຊ�າຊຸງ.
�ເພື່ອກວດເບິ່ງລາຍຊື່ການບ�ລິການທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ Samsung account ຂອງທ່ານ, ເຂົ້າເບິ່ງ 
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 ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.

•  ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ໂດຍໃຊ້ບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ, ແຕະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ດ້ວຍ 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 ລືມລະຫັດຜ່ານບ�? 
ໃນໜ້າຈ�ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງ Samsung account. ທ່ານສາມາດຊອກຫາ ID ຂອງທ່ານ ຫຼື ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານຄືນໃໝ່
ຫຼັງຈາກທ່ານປ້ອນຂ�້ມູນທີ່ຈ�າເປັນເຂົ້າ.

�ລົງຊື່ອອກລະບົບ Samsung account ຂອງທ່ານ
�ເມື່ອທ່ານລົງຊື່ອອກລະບົບ Samsung account ຂອງທ່ານ, ຂ�້ມູນຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ລາຍຊື່ຕິດຕ�່ ຫຼື ເຫດການ, ຍັງຈະຖືກ
ເອົາອອກຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ຈັດການບັນຊີ.

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

3 ແຕະ ອອກຈາກລະບົບ, ປ້ອນລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ຕົກລົງ.

�ການໂອນຂ�້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ 
(Smart Switch)
�ທ່ານສາມາດໃຊ້ Smart Switch ເພື່ອໂອນຂ�້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ອຸປະກອນໃໝ່ຂອງທ່ານ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ເອົາຂ�້ມູນມາຈາກອຸປະກອນເກົ່າ.

� •  ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບ�່ຮອງຮັບໃນອຸປະກອນ ຫຼື ຄອມພິວເຕີບາງເຄື່ອງ.

•  ການນ�າໃຊ້ຂ�້ຈ�າກັດ. ເຂົ້າເບິ່ງ www.samsung.com/smartswitch ສ�າລັບລາຍລະອຽດ. 
ຊ�າຊຸງໃຊ້ລິຂະສິດຢ່າງຈິງຈັງ. ໂອນເນື້ອໃນທີ່ເປັນຂອງທ່ານເອງ ຫຼື ທີ່ມີສິດໃນການໂອນເທົ່ານັ້ນ.

�ການໂອນຂ�້ມູນໂດຍໃຊ້ສາຍ USB
�ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານກັບສາຍ USB ເພື່ອໂອນຂ�້ມູນຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ.

1 ເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າໂດຍໃຊ້ສາຍ USB ຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

�ອາດຈ�າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີຫົວຕ�່ USB ຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ.

2 ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບການເລືອກແອັບປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ Smart Switch → ຮັບຂ�້ມູນ.

http://www.samsung.com/smartswitch
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3 ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ແຕະ ອະນຸຍາດ.
�ຖ້າທ່ານບ�່ມີແອັບ, ດາວໂຫຼດມັນຈາກ Galaxy Store ຫຼື Play Store.

�ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຈົດຈ�າອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ ແລະ ລາຍການຂອງຂ�້ມູນທີ່ທ່ານສາມາດໂອນ ຈະປະກົດຂຶ້ນ.

4 ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເລືອກຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ແຕະ ຖັດໄປ ແລະຈາກນັ້ນ ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນ
ະນ�າໃນໜ້າຈ�ເພື່ອໂອນຂ�້ມູນ.

� �ຢ່າຕັດເຊື່ອມຕ�່ສາຍ USB ຈາກອຸປະກອນເມື່ອທ່ານກ�າລັງໂອນໄຟລ໌. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຂ�້
ມູນ ຫຼື ອຸປະກອນເສຍຫາຍ.

� �ການໂອນຂ�້ມູນຈະເພີ່ມການໃຊ້ໄຟແບັດເຕີຣີຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ສາ
ກເຕັມກ່ອນໂອນຂ�້ມູນ. ຖ້າໄຟແບັດເຕີຣີເຫຼືອໜ້ອຍ, ການໂອນຂ�້ມູນອາດຈະຖືກຂັດຈັງຫວະ.

�ການໂອນຂ�້ມູນແບບໄວເລສ
�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 → 
ເອົາຂ�້ມູນມາຈາກອຸປະກອນເກົ່າ.

3 ວາງອຸປະກອນໃກ້ກັນ.

4 ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ແຕະ ສົ່ງຂ�້ມູນ → ໄວເລສ.

5 ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ແຕະ ຮັບຂ�້ມູນ, ເລືອກລະບົບປະຕິບັດການຂອງອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ ແລະຈາກນັ້ນ 
ແຕະ ໄວເລສ.

6 ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ແຕະ ອະນຸຍາດ.

7 ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເລືອກຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ແຕະ ຖັດໄປ ແລະຈາກນັ້ນ ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນ
ະນ�າໃນໜ້າຈ�ເພື່ອໂອນຂ�້ມູນ.
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�ການແບັກອັບ ແລະ ການກູ້ຄືນຂ�້ມູນໂດຍໃຊ້ບ່ອນເກັບຂ�້ມູນພາຍນອກ
�ໂອນຂ�້ມູນໂດຍໃຊ້ບ່ອນເກັບຂ�້ມູນພາຍນອກ, ເຊັ່ນ ແຜ່ນ microSD.

1 ແບັກອັບຂ�້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ບ່ອນເກັບຂ�້ມູນພາຍນອກ.

2 ສຽບ ຫຼື ເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນບ່ອນເກັບຂ�້ມູນພາຍນອກໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

3 ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → 
ການໂອນບ່ອນເກັບຂ�້ມູນພາຍນອກ.

4 ເລືອກວັນທີແບັກອັບພາຍໃຕ້ ຣີສະຕ�ຈາກແຜ່ນ SD.

5 ເລືອກຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ແຕະ ຖັດໄປ ແລະຈາກນັ້ນ ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າ ເທິງໜ້າຈ� ເພື່ອໂອນຂ�້ມູນ.

�ການໂອນຂ�້ມູນແບັກອັບຈາກຄອມພິວເຕີ
�ໂອນຂ�້ມູນລະຫວ່າງອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ຄອມພິວເຕີ. ທ່ານຈະຕ້ອງດາວໂຫຼດແອັບເວີຊັນຄອມພິວເຕີຂອງ Smart 
Switch ຈາກ www.samsung.com/smartswitch. ແບັກອັບຂ�້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ຄອມພິວເ
ຕີ ແລະ ນ�າເຂົ້າຂ�້ມູນໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

1 ໃນຄອມພິວເຕີ, ເຂົ້າເບິ່ງ www.samsung.com/smartswitch ເພື່ອດາວໂຫຼດ Smart Switch.

2 ໃນຄອມພິວເຕີ, ເປີດໃຊ້ Smart Switch.

� �ຖ້າອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານບ�່ແມ່ນອຸປະກອນຊ�າຊຸງ, ແບັກອັບຂ�້ມູນໃສ່ຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ໂປຣແກຣມທີ່ຈັດໃ
ຫ້ໂດຍຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ. ຈາກນັ້ນ, ຂ້າມຂັ້ນຕອນທີຫ້າໄປ.

3 ເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ສາຍ USB ຂອງອຸປະກອນ.

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

5 ເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ສາຍ USB.

6 ໃນຄອມພິວເຕີ, ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າ ໃນໜ້າຈ� ເພື່ອໂອນຂ�້ມູນໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

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

�ການຄວບຄຸມໜ້າຈ�ສ�າຜັດ
�ການແຕະ
�ແຕະໜ້າຈ�.

�

�ການແຕະຄ້າງໄວ້
�ແຕະໜ້າຈ�ຄ້າງ
ໄວ້ເປັນເວລາປະມານ 
2 ວິນາທີ.

�

�ການລາກ
�ແຕະລາຍການຄ້າງໄວ້ 
ແລະ ລາກມັນໃສ່
ຕ�າແໜ່ງເປົ້າໝາຍ.

�

�ການແຕະສອງຄັ້ງ
�ແຕະໜ້າຈ�ສອງຄັ້ງ.

�

�ການຮູດ
�ຮູດຂຶ້ນເທິງ, ລົງລຸ່ມ, 
ໄປຊ້າຍ ຫຼື ໄປຂວາ.

�

�ການຂະຫຍາຍ ແລະ 
ການຢິບເຂົ້າ
�ຍະມືສອງນິ້ວອອກ 
ຈາກກັນ ຫຼື 
ຢິບເຂົ້າເທິງໜ້າຈ�.

�

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

•  ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງບ�່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍກັບໜ້າຈ�ສ�າຜັດ, ຢ່າແຕະມັນດ້ວຍສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄົມ ຫຼື 
ໃຊ້ປາຍນິ້ວກົດມັນຫຼາຍເກີນໄປ.

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

� �ອຸປະກອນອາດບ�່ຈົດຈ�າການປ້ອນຂ�້ມູນແບບສ�າຜັດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຂອບໜ້າຈ�, ເຊິ່ງຢູ່ນອກພື້ນທີ່ປ້ອນຂ�້ມູນແບບສ�າຜັດ.
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�ແຖບການກ�ານົດທິດທາງ (ປຸ່ມຊອບ)
�ເມື່ອທ່ານເປີດໜ້າຈ�, ປຸ່ມຊອບຈະປະກົດຂຶ້ນເທິງແຖບການກ�ານົດທິດທາງທີ່ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈ�. 
ປຸ່ມຊອບຖືກຕັ້ງເປັນປຸ່ມຫຼ້າສຸດ, ປຸ່ມໂຮມ ແລະ ປຸ່ມກັບຄືນຕາມມາດຕະຖານ. ຟັງຄ໌ຊັນຂອງປຸ່ມຕ່າງໆສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້
ຕາມແອັບທີ່ກ�າລັງໃຊ້ງານຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມການນ�າໃຊ້.

�

�ປຸ່ມ �ຟັງຄ໌ຊັນ

� �ຫຼ້າສຸດ •  ແຕະເພື່ອເປີດລາຍການແອັບຫຼ້າສຸດ.

� �ໜ້າຫຼັກ
•  ແຕະເພື່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈ�ຫຼັກ.

•  ແຕະຄ້າງໄວ້ເພື່ອເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຊ່ວຍ Google.

� �ກັບຄືນ •  ແຕະເພື່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈ�ກ່ອນໜ້າ.

�ການເຊື່ອງແຖບການກ�ານົດທິດທາງ
�ເບິ່ງໄຟລ໌ ຫຼື ໃຊ້ແອັບໃນໜ້າຈ�ທີ່ກວ້າງຂຶ້ນໂດຍການເຊື່ອງແຖບການກ�ານົດທິດທາງ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈ�ສະແດງຜົນ → ແຖບການກ�ານົດທິດທາງ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ ທ່າທາງການຮູດ ຢູ່ກ້ອງ 
ປະເພດການກ�ານົດທິດທາງ. ແຖບການກ�ານົດທິດທາງຈະຖືກເຊື່ອງ ແລະ ຄ�າແນະນ�າທ່າທາງຈະປະກົດຂຶ້ນ. ແຕະ 
ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

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

�ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອງຄ�າແນະນ�າທ່າທາງຢູ່ສ່ວນລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈ�, ແຕະສະວິດ ຄ�າແນະນ�າແບບທ່າທາງ 
ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.
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�ໜ້າຈ�ຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈ�ແອັບ
�ໜ້າຈ�ຫຼັກເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສ�າລັບການເຂົ້າໃຊ້ຄຸນສົມບັດທັງໝົດຂອງອຸປະກອນ. ມັນສະແດງວິດເຈັດ, ທາງລັດໃສ່ແອັບ 
ແລະ ອື່ນໆ.
�ໜ້າຈ�ແອັບສະແດງໄອຄອນສ�າລັບແອັບທັງໝົດ, ລວມທັງແອັບທີ່ຕິດຕັ້ງໃໝ່ໆ.

�ການສັບປ່ຽນລະຫວ່າງໜ້າຈ�ຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈ�ແອັບ
�ໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ, ຮູດຂຶ້ນເທິງເພື່ອເປີດໜ້າຈ�ແອັບ.
�ເພື່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈ�ຫຼັກ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມໃນໜ້າຈ�ແອັບ. ຫຼືວ່າ, ແຕະປຸ່ມໂຮມ ຫຼື ປຸ່ມກັບຄືນ.

� ໜ�າຈ�ຫຼັກ ໜ�າຈ�ແອັບ

ຕົວ ຊອກ ຫາ

ແອັບທີ່ມັກທີ່ສຸດ

�ຖ້າທ່ານເພີ່ມປຸ່ມແອັບໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ, ທ່ານສາມາດເປີດໜ້າຈ�ແອັບໂດຍການແຕະປຸ່ມ. ໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ, 
ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້, ແຕະ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ສະແດງປຸ່ມໜ້າຈ�ແອັບໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ 
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ປຸ່ມແອັບຈະຖືກເພີ່ມຢູ່ທີ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈ�ຫຼັກ.

�
ປຸ�ມແອັບ
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�ການແກ້ໄຂໜ້າຈ�ຫຼັກ
�ໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ, ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້ ຫຼື ຢິບນິ້ວມືຂອງທ່ານເຂົ້າກັນເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຕົວເລືອກການແກ້
ໄຂ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງວອລເປເປີ, ເພີ່ມວິດເຈັດ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມ, ລຶບ ຫຼື 
ຈັດລຽງແຜງໜ້າຈ�ຫຼັກຄືນໃໝ່.

•  ການເພີ່ມແຜງ: ຮູດໄປຊ້າຍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ .

•  ການຍ້າຍແຜງ: ແຕະການສະແດງຕົວຢ່າງແຜງຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.

•  ການລຶບແຜງ: ແຕະ  ໃນແຜງ.

�

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

•  ຕີມ: ປ່ຽນຕີມຂອງອຸປະກອນ. ອົງປະກອບທີ່ເປັນພາບຂອງໜ້າຜູ້ໃຊ້ງານ, ເຊັ່ນ ສີ, ໄອຄອນ ແລະ ວອລເປເປີ, 
ຈະປ່ຽນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຕີມທີ່ເລືອກໄວ້.

•  ວິດເຈັດ: ວິດເຈັດເປັນແອັບນ້ອຍໆທີ່ເປີດໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນແອັບສະເພາະ ເພື່ອໃຫ້ຂ�້ມູນ ແລະ ການເຂົ້າໃຊ້ທີ່ສະດວກສະບ
າຍໃນໜ້າຈ�ຫຼັກຂອງທ່ານ. ເລືອກວິດເຈັດ ແລະ ແຕະ ເພີ່ມ. ວິດເຈັດຈະຖືກເພີ່ມໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ.

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

�ການສະແດງແອັບທັງໝົດໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ
�ໂດຍບ�່ຕ້ອງໃຊ້ໜ້າຈ�ແອັບທີ່ແຍກກັນ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງແອັບທັງໝົດໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ. ໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ, 
ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ ຕັ້ງຄ່າ → ແຜນຜັງໜ້າຈ�ຫຼັກ → ໜ້າຈ�ຫຼັກເທົ່ານັ້ນ → ນ�າໃຊ້.
�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, 
ລາກມັນໃສ່ດ້ານຂ້າງຂອງໜ້າຈ�.
�ເພື່ອເພີ່ມທາງລັດໃສ່ແອັບໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ, ແຕະລາຍການໃນໜ້າຈ�ແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ ເພີ່ມໃສ່ໜ້າຫຼັກ. ທາງ
ລັດຫາແອັບຈະຖືກເພີ່ມໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ.
�ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຍ້າຍແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆໃສ່ພື້ນທີ່ທາງລັດທີ່ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈ�ຫຼັກ.

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

�

•  ການເພີ່ມແອັບເພີ່ມເຕີມ

�ແຕະ  ໃນໂຟລເດີ. ໝາຍຕິກແອັບທີ່ຈະເພີ່ມ ແລະ ແຕະ ສ�າເລັດແລ້ວ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມແອັບໂດ
ຍການລາກມັນໃສ່ໂຟລເດີ.
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•  ການຍ້າຍແອັບອອກຈາກໂຟລເດີ

�ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້ ເພື່ອລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.

•  ການລຶບໂຟລເດີ

�ແຕະໂຟລເດີຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບໂຟລເດ.ີ ໂຟລເດີຈະຖືກລຶບເທົ່ານັ້ນ. ແອັບຂອງໂຟລເດີຈະຖືກຍ້າຍໃສ່ໜ້
າຈ�ແອັບ.

�ຂອບແຜງ
�ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ແອັບແລະຄຸນສົມບັດທີ່ມັກຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວຈາກຂອບແຜງ.
�ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈ�.
�ຖ້າບ�່ເຫັນດ້າມຈັບຂອບແຜງ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈ�ສະແດງຜົນ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ຂອບແຜງ 
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�

ດ�າມຈັບຂອບແຜງ ຂອບແຜງ

ການຕັ້ງຄ�າດ�າມຈັບຂອບແຜງ



�ການເລ່ີມຕ້ົນ

25

�ໜ້າຈ�ລັອກ
�ການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຈະປິດໜ້າຈ� ແລະ ລັອກມັນ. ນອກຈາກນີ້, ໜ້າຈ�ຈະປິດ ແລະ ຈະລັອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຖ້າອຸປະກ
ອນບ�່ໄດ້ໃຊ້ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ກ�ານົດໄວ້.
�ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈ�, ຮູດໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງ ເມື່ອໜ້າຈ�ເປີດ.
�ຖ້າໜ້າຈ�ປິດຢູ່, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ເພື່ອເປີດໜ້າຈ�. ຫຼືວ່າ, ແຕະໜ້າຈ�ສອງຄັ້ງ.

�ການປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈ�
�ເພື່ອປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈ�, ເປີດ ໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈ�ລັອກ → ປະເພດການລັອກໜ້າຈ� ແລະ 
ຈາກນັ້ນເລືອກວິທີ.
�ເມື່ອທ່ານຕັ້ງຮູບແບບ, PIN, ລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ຂ�້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານສ�າລັບວິທີການລັອກໜ້າຈ�, ທ່ານສາມາດປົກ
ປ້ອງຂ�້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໂດຍການປ້ອງກັນບ�່ໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກຕັ້ງຄ່າວິທີການລັອກໜ້າຈ�
ແລ້ວ, ອຸປະກອນຈະຕ້ອງການລະຫັດປົດລັອກ ເມື່ອເວລາປົດລັອກມັນ.

� �ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານເພື່ອດ�າເນີນການຕັ້ງຂ�້ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່ ຖ້າທ່ານປ້ອນລະຫັດປົດລັອກເຂົ້າຢ່
າງບ�່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຄັ້ງຕິດຕ�່ກັນ ແລະ ຮອດຂີດຈ�າກັດຄວາມພະຍາຍາມ. ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈ�ລັອກ → 
ການຕັ້ງຄ່າລັອກທີ່ປອດໄພ, ປົດລັອກໜ້າຈ�ໂດຍໃຊ້ວິທີການລັອກທີ່ຕັ້ງຄ່າມາກ່ອນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ 
ຕັ້ງຄ່າຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່ອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກ
�ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈ�. ໄອຄອນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ເປັນ
ແບບທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດ.

�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�້ຂັດຂ້ອງຂຶ້ນ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ

�  / �ການສາກແບັດເຕີຣີ/ລະດັບໄຟແບັດເຕີຣີ

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

•  ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກບາງອັນປະກົດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນເທົ່ານັ້ນ.

•  ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກອາດຈະປະກົດຂຶ້ນແບບຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.
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�ແຜງການແຈ້ງເຕືອນ
�ເມື່ອທ່ານຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃໝ່, ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກຈະປະກົດເທິງແຖບສະຖານະ. ເພື່ອເບິ່ງຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໄອຄ
ອນ, 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

ຄວບຄຸມມີເດຍໃນອຸປະກອນຂອງທ�ານ 
ແລະ ອຸປະກອນໃກ�ຄຽງທີ່ຖືກເຊື່ອມຕ�່.

ຄວບຄຸມອຸປະກອນໃກ�ຄຽງທີ່ຖືກເຊື່ອມຕ�່ 
ແລະ ອຸປະກອນ SmartThings ແລະ 

ສາກ.

�ການໃຊ້ປຸ່ມການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ
�ແຕະປຸ່ມການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານບາງຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງ. ຮູດລົງລຸ່ມໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ 
ເພື່ອເບິ່ງປຸ່ມເພີ່ມເຕີມ. ເພື່ອເພີ່ມປຸ່ມເພີ່ມເຕີມ, ແຕະ .

�
ປັບປ�ຽນຄວາມແຈ�ງຂອງຈ�ສະແດງຜົນ.

ປຸ�ມການຕັ້ງຄ�າດ�ວນ



�ການເລ່ີມຕ້ົນ

28

�ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຄຸນສົມບັດ, ແຕະຂ�້ຄວາມທີ່ຢູ່ກ້ອງແຕ່ລະປຸ່ມ. ເພື່ອເບິ່ງການຕັ້ງຄ່າທີ່ລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, 
ແຕະປຸ່ມຄ້າງໄວ້.

�ເພື່ອຈັດລຽງປຸ່ມຄືນໃໝ່, ແຕະ  → ປຸ່ມແກ້ໄຂ, ແຕະປຸ່ມຄ້າງໄວ້ ແລະຈາກນັ້ນ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ.

�ການຄວບຄຸມການຫຼິ້ນຄືນມີເດຍ
�ຄວບຄຸມການຫຼິ້ນເພງ ຫຼື ວິດີໂອຄືນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດມີເດຍ.

1 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ ການສົ່ງອອກມີເດຍ.

2 ແຕະໄອຄອນໃນຕົວຄວບຄຸມ ເພື່ອຄວບຄຸມການຫຼິ້ນຄືນ.

�ການຄວບຄຸມອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ
�ເປີດໃຊ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕ�່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ອຸປະກອນ SmartThings ແລະ ສາກທີ່ໃຊ້ເລື້ອ
ຍໆໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ.

1 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ ການຄວບຄຸມອຸປະກອນ.

�ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕ�່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ອຸປະກອນ SmartThings ແລະ ສາກຈະປະກົດຂຶ້ນ.

2 ເລືອກອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ ຫຼື ອຸປະກອນ SmartThings ເພື່ອຄວບຄຸມມັນ ຫຼື ເລືອກສາກທີ່ຈະເປີດໃຊ້ມັນ.

�ການແຄັບເຈີໜ້າຈ� ແລະ ການບັນທຶກໜ້າຈ�

�ການແຄັບເຈີໜ້າຈ�
�ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈ�ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ຂຽນຢູ່ເທິງ, ແຕ້ມຢູ່ເທິງ ຫຼື ແຊຣ໌ໜ້າຈ�ທີ່ຖືກແຄັບເຈ.ີ 
ທ່ານສາມາດແຄັບເຈີໜ້າຈ�ປະຈຸບັນ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ສາມາດເລື່ອນໄດ້.

�ວິທີການແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈ�
�ໃຊ້ວິທີດັ່ງຕ�່ໄປນີ້ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈ�. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບຖ່າຍໜ້າຈ�ທີ່ຖືກແຄັບເຈີໃນ ແກເລີຣີ.
�ວິທີທ ີ1) ແຄັບເຈີດ້ວຍປຸ່ມ: ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງພ້ອມກັນ.
�ວິທີທ ີ2) ແຄັບເຈີດ້ວຍການຮູດ: ດ້ວຍຂອບມືຂອງທ່ານ, ຮູດມືຂອງທ່ານໄປທາງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາຜ່ານໜ້າຈ�.
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� •  ມັນເປັນໄປບ�່ໄດ້ທີ່ຈະແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈ� ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດບາງອັນ.

•  ຖ້າການແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈ�ດ້ວຍການຮູດບ�່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມ
ບັດຂັ້ນສູງ → ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ໃຊ້ຝາມືປັດເພື່ອແຄັບເຈີ 
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ຫຼັງຈາກແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈ�, ໃຊ້ຕົວເລືອກດັ່ງຕ�່ໄປນີ້ໃນແຖບເຄື່ອງມືທີ່ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈ�:

�

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

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

•   : ເພ່ີມແທັກໃສ່ຮູບຖ່າຍໜ້າຈ�. ເພື່ອຊອກຫາຮູບຖ່າຍໜ້າຈ�ດ້ວຍແທັກ, ແຕະ ຊອກຫາ 
ຢູ່ທີ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈ�ແອັບ ແລະ ແຕະ ຮູບໜ້າຈ� → . ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍການແທັກ ແລະ ຊອກຫາຮູບ
ຖ່າຍໜ້າຈ�ທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

•   : ແຊຣ໌ຮູບຖ່າຍໜ້າຈ�ກັບຄົນອື່ນໆ.

� �ຖ້າຕົວເລືອກບ�່ປະກົດຂຶ້ນເທິງໜ້າຈ�ທີ່ຖືກແຄັບເຈີ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ຮູບໜ້າຈ� 
ແລະ ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈ� ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ແຖບເຄື່ອງມືຮູບໜ້າຈ� ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ການບັນທຶກໜ້າຈ�
�ບັນທຶກໜ້າຈ�ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

1 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ  (ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈ�) 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 ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ຮູບໜ້າຈ� ແລະ 
ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈ�.
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�ການປ້ອນຂ�້ຄວາມເຂົ້າ

�ແຜນຜັງຄີບອດ
�ຄີບອດຈະປະກົດຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອທ່ານປ້ອນຂ�້ຄວາມເຂົ້າ.

�

ແຍກໃສ�ແຖວຖັດໄປ.

ລຶບຕົວອັກສອນທີ່ມາກ�ອນ.

ປ�ອນສັນຍາລັກເຂົ້າ.

ປ�ອນຕົວພິມໃຫຍ�ເຂົ້າ. 
ສ�າລັບຕົວອັກສອນໃຫຍ�ທັງໝົດ, 

ແຕະມັນສອງຄັ້ງ.

ຟັງຄ�ຊັນຄີບອດເພີ່ມເຕີມ

ກົດຍະຫວ�າງ.

ເບ່ິງຟັງຄ�ຊັນຄີບອດເພີ່ມເຕີມ.

� �ການປ້ອນຂ�້ຄວາມບ�່ຖືກຮອງຮັບໃນບາງພາສາ. ເພື່ອປ້ອນຂ�້ຄວາມ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ່ຽນພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂ�້ມູນເປັນໜຶ່
ງໃນພາສາທີ່ຖືກຮອງຮັບ.

�ການປ່ຽນແປງພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂ�້ມູນ
�ແຕະ  → ພາສາແລະການພິມ → ຈັດການພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂ�້ມູນ ແລະ ເລືອກພາສາທີ່ຈະໃຊ້. 
ເມື່ອທ່ານເລືອກສອງພາສາຂຶ້ນໄປ, ທ່ານສາມາດສັບປ່ຽນພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂ�້ມູນໂດຍການຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື 
ໄປຂວາໃນປຸ່ມຍະຫວ່າງ.

�ການປ່ຽນຄີບອດ
�ໃນແຖບການກ�ານົດທິດທາງ, ແຕະ  ເພື່ອປ່ຽນຄີບອດ.
�ເພື່ອປ່ຽນປະເພດຄີບອດ, ແຕະ  → ພາສາແລະການພິມ, ເລືອກພາສາ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກປະເພດຄີບອດທີ່ທ່ານຕ້
ອງການ.

� •  ຖ້າປຸ່ມຄີບອດ ( ) ບ�່ປະກົດໃນແຖບການກ�ານົດທິດທາງ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ 
→ ລາຍການຄີບອດ ແລະ ມາດຕະຖານ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ປຸ່ມຄີບອດຢູ່ເທິງແຖບການກ�ານົດທິດ
ທາງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

•  ໃນຄີບອດ 3 x 4, ປຸ່ມໜຶ່ງມີສາມ ຫຼື ສີ່ຕົວອັກສອນ. ເພື່ອປ້ອນຕົວອັກສອນເຂົ້າ, ແຕະປຸ່ມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊ�້າຫຼາຍເ
ທື່ອຈົນກວ່າຕົວອັກສອນທີ່ຕ້ອງການຈະປະກົດຂຶ້ນ.
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�ຟັງຄ໌ຊັນຄີບອດເພີ່ມເຕີມ
•   : ປ້ອນອິໂມຈິ, ສະຕິກເກີ ແລະ ອື່ນໆເຂົ້າ. ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງສາມາດປ້ອນສະຕິກເກີອີໂມຈິຂອງທ່ານທີ່ຄ້າຍຄືກັ
ນກັບທ່ານໄດ້. ເບິ່ງ ການໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິ AR ຂອງທ່ານໃນແຊັດ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•   : ເພີ່ມລາຍການຈາກຄລິບບອດ.

•   : ປ່ຽນໂໝດຄີບອດ.

•   : ປ້ອນຂ�້ຄວາມດ້ວຍສຽງ.

•   : ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຄີບອດ.

�ແຕະ  ເພື່ອໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນຄີບອດເພີ່ມເຕີມ.

•   : ຊອກຫາເນ້ືອໃນ ແລະ ປ້ອນມັນເຂົ້າ.

•   : ແປຂ�້ຄວາມ ແລະ ປ້ອນມັນເຂົ້າ.

•   : ປ້ອນຂ�້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທີ່ລົງທະບຽນໃນ Samsung Pass ເຂົ້າ.

•   : ແຊຣ໌ລິ້ງເພງ.

•   : ແຊຣ໌ລິ້ງວິດີໂອ.

•   : ປ້ອນອິໂມຈິເຂົ້າ.

•   : ຄັດຕິດ GIF ເຄື່ອນໄຫວ.

•   /  /  : ປ້ອນສະຕິກເກີເຂົ້າ.

•   : ປ່ຽນຂະໜາດຄີບອດ.

•   : ເປີດແຜງການແກ້ໄຂຂ�້ຄວາມ.

� �ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

�ການກັອບປີ້ ແລະ ການວາງ
1 ແຕະເທິງຂ�້ຄວາມຄ້າງໄວ້.
2 ລາກ  ຫຼື  ເພື່ອເລືອກຂ�້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ແຕະ ເລືອກທັງໝົດ ເພື່ອເລືອກຂ�້ຄວາມທັງໝົດ.

3 ແຕະ ກັອບປີ້ ຫຼື ຕັດ.
�ຂ�້ຄວາມທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກກັອບປີໃສ່ຄລິບບອດ.

4 ແຕະບ່ອນທີ່ຂ�້ຄວາມຈະຖືກສຽບໃສ່ຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະ ວາງໃສ່.
�ເພື່ອວາງຂ�້ຄວາມທີ່ທ່ານໄດ້ກັອບປີໄວ້ກ່ອນໜ້າ, ແຕະ ກະດານເກັບຄວາມຈ�າ ແລະ ເລືອກຂ�້ຄວາມ.



32

�ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ

�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 ເມນູ →  → ອັບເດດແອັບອັດຕະໂນມັດ ແລະ 
ຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.

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

� �ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການອັບເດດອັດຕະໂນມັດ, ແຕະໄອຄອນບັນຊີຂອງທ່ານ, ແຕະ ການຕັ້ງຄ່າ → 
ການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍ → ອັບເດດແອັບຯໂດຍອັດຕະໂນມ້ດ ແລະຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.

�ການຈັດການແອັບ

�ການຖອນຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການປິດໃຊ້ງານແອັບ
�ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກ.

•  ຖອນຕິດຕັ້ງ: ຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ດາວໂຫຼດໄວ້.

•  ປິດໃຊ້ງານ: ປິດໃຊ້ງານແອັບມາດຕະຖານທີ່ເລືອກໄວ້ທີ່ບ�່ສາມາດຖອນຕິດຕັ້ງຈາກອຸປະກອນໄດ້.

� �ບາງແອັບອາດຈະບ�່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ້.

�ການເປີດໃຊ້ງານແອັບ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ແອັບ →  → ປິດໃຊ້ງານແລ້ວ → ຕົກລົງ, ເລືອກແອັບ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ເປີດໃຊ້ງານ.
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�ການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດແອັບ
�ສ�າລັບບາງແອັບເພື່ອດ�າເນີນການຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພວກມັນອາດຈະຕ້ອງການການອະນຸຍາດເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ ຫຼື 
ໃຊ້ຂ�້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
�ເພື່ອເບິ່ງການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດແອັບຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ແອັບ. ເລືອກແອັບ ແລະ ແຕະ 
ການອະນຸຍາດ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍການການອະນຸຍາດຂອງແອັບ ແລະ ປ່ຽນການອະນຸຍາດຂອງມັນ.
�ເພື່ອເບິ່ງ ຫຼື ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດແອັບຕາມໝວດການອະນຸຍາດ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະແຕະ ແອັບ →  → 
ຕົວຈັດການການອະນຸຍາດ. ເລືອກລາຍການ ແລະ ເລືອກແອັບ.

� �ຖ້າທ່ານບ�່ໃຫ້ການອະນຸຍາດກັບແອັບ, ຄຸນສົມບັດພື້ນຖານຂອງແອັບອາດຈະໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງບ�່ຖືກຕ້ອງ.

�ໂທລະສັບ

�ການແນະນ�າ
�ໂທອອກ ຫຼື ຮັບສາຍໂທດ້ວຍສຽງ ແລະ ວິດີໂອ.

�ການໂທອອກ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ປຸ່ມໂທ.

2 ປ້ອນເບີໂທລະສັບເຂົ້າ.
3 ແຕະ  ເພື່ອໂທອອກດ້ວຍສຽງ ຫຼື ແຕະ  ຫຼື  ເພື່ອໂທອອກດ້ວຍວິດີໂອ.

�

ສະແດງຕົວຢ�າງເບີໂທລະສັບ.

ຕົວເລືອກເພ່ີມເຕີມ

ຊອກຫາຜູ�ຕິດຕ�່.

ເພີ່ມເບີໂທໃສ�ລາຍຊື່ຜູ�ຕິດຕ�່.
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�ສ້າງການໂທຈາກບັນທຶກການໂທ ຫຼື ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕ�່
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ, ແຕະ ຫຼ້າສຸດ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕ� ່ແລະ ຈາກນັ້ນ ຮູດໄປຂວາໃນຜູ້ຕິດຕ�່ ຫຼື ເບີໂທລະສັບ 
ເພື່ອເຮັດການໂທອອກ.
�ຖ້າຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກປິດໃຊ້ງານ, ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າ → ການຕັ້ງຄ່າໂທອື່ນໆ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ຮູດເພື່ອໂທ 
ຫຼື ສົ່ງຂ�້ຄວາມ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ການໃຊ້ໂທດ່ວນ
�ເພື່ອຕັ້ງເບີໂທໃນການໂທດ່ວນ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ, ແຕະ ປຸ່ມໂທ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕ� ່→  → ເບີໂທດ່ວນ, 
ເລືອກເບີໂທດ່ວນ ແລະ ຈາກນັ້ນເພີ່ມເບີໂທລະສັບ.
�ເພື່ອໂທອອກ, ແຕະໝາຍເລກໂທດ່ວນໃນແປ້ນໂທຄ້າງໄວ້. ສ�າລັບໝາຍເລກໂທດ່ວນ 10 ຕົວຂຶ້ນໄປ, 
ແຕະຕົວເລກທ�າອິດຂອງໝາຍເລກ ຈາກນັ້ນແຕະຕົວເລກສຸດທ້າຍຄ້າງໄວ້.
�ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຕັ້ງໝາຍເລກ 123 ເປັນໝາຍເລກໂທດ່ວນ, ແຕະ 1, ແຕະ 2, ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ 3 ຄ້າງໄວ້.

�ການໂທອອກລະຫວ່າງປະເທດ

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ປຸ່ມໂທ.

2 ແຕະ 0 ຈົນກວ່າເຄື່ອງໝາຍ + ຈະປະກົດ.

3 ປ້ອນລະຫັດປະເທດ, ລະຫັດພື້ນທີ່ ແລະ ເບີໂທລະສັບເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ .

�ການຮັບສາຍໂທ

�ການຮັບສາຍໂທ
�ເມື່ອມີສາຍໂທເຂົ້າ, ລາກ  ອອກນອກວົງມົນຂະໜາດໃຫຍ່.

�ການບ�່ຮັບສາຍ
�ເມື່ອມີສາຍໂທເຂົ້າ, ລາກ  ອອກນອກວົງມົນຂະໜາດໃຫຍ່.
�ເພື່ອສົ່ງຂ�້ຄວາມເມື່ອບ�່ຮັບສາຍທີ່ໂທເຂົ້າມາ, ລາກແຖບ ສົ່ງຂ�້ຄວາມ ຂຶ້ນເທິງ ແລະ ເລືອກຂ�້ຄວາມທີ່ຈະສົ່ງ.
�ເພື່ອສ້າງຂ�້ຄວາມການບ�່ຮັບສາຍຕ່າງໆ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ, ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າ → ປະຕິເສດຂ�້ຄວາມດ່ວນ, 
ປ້ອນຂ�້ຄວາມເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ .
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�ການບລັອກເບີໂທລະສັບ
�ບລັອກການໂທຈາກເບີໂທສະເພາະທີ່ເພີ່ມໃສ່ລາຍການບລັອກຂອງທ່ານ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າ → ບລັອກໝາຍເລກ.

2 ແຕະ ຫຼ້າສຸດ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕ�,່ ເລືອກຜູ້ຕິດຕ�່ ຫື ເບີໂທລະສັບ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ ສ�າເລັດແລ້ວ.
�ເພື່ອປ້ອນເບີໂທດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ ເພີ່ມເບີໂທລະສັບ, ປ້ອນເບີໂທລະສັບເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ .

�ເມື່ອເບີໂທທີ່ຖືກບລັອກພະຍາຍາມຕິດຕ�່ຫາທ່ານ, ທ່ານຈະບ�່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ. ການໂທຈະຖືກລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນທຶກກາ
ນໂທ.

� �ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດບລັອກສາຍໂທເຂົ້າຈາກຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານບ�່ຮູ້ ID ຜູ້ໂທຂອງພວກເຂົາ. ແຕະສະວິດ 
ບລັອກເບີໂທທີ່ບ�່ຮູ້ຈັກ/ສ່ວນຕົວ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ.

�ຕົວເລືອກໃນລະຫວ່າງການໂທ
•  ເພີ່ມສາຍ: ໂທສາຍໂທທີສອງ. ສາຍໂທທີໜຶ່ງຈະຖືກພັກສາຍ. ເມື່ອທ່ານສິ້ນສຸດສາຍໂທທີສອງ, 
ສາຍໂທທີໜຶ່ງຈະຖືກເລີ່ມຕ�່.

•  ພັກສາຍໂທ: ພັກສາຍ.

•  ບລູທູດ: ສັບປ່ຽນເປັນຊຸດຫູຟັງຖ້າມັນຖືກເຊື່ອມຕ�່ກັບອຸປະກອນ.

•  ລ�າໂພງ: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານລ�າໂພງໂທລະສັບ. ເມື່ອກ�າລັງໃຊ້ລ�າໂພງໂທລະສັບ, ຮັກສາໃຫ້ອຸປະກອນຢູ່ຫ່າງຈາ
ກຫູຂອງທ່ານ.

•  ປິດສຽງ: ປິດໄມໂຄຣໂຟນ ເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນບ�່ສາມາດໄດ້ຍິນທ່ານ.

•  ປຸ່ມໂທ / ເຊື່ອງ: ເປີດ ຫຼື ປິດປຸ່ມໂທ.

•   : ສິ້ນສຸດສາຍໂທປະຈຸບັນ.

•  ກ້ອງຖ່າຍຮູບ: ໃນລະຫວ່າງໂທວິດີໂອ, ປິດກ້ອງຖ່າຍຮູບເພື່ອບ�່ໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນສາມາດເຫັນທ່ານ.

•  ສັບປ່ຽນ: ໃນລະຫວ່າງການໂທວິດີໂອ, ສັບປ່ຽນລະຫວ່າງກ້ອງໜ້າ ແລະ ກ້ອງຫຼັງ.

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

�ການແນະນ�າ
�ສ້າງຜູ້ຕິດຕ�່ໃໝ່ ຫຼື ຈັດການຜູ້ຕິດຕ�່ໃນອຸປະກອນ.

�ການເພີ່ມຜູ້ຕິດຕ�່

�ການສ້າງຜູ້ຕິດຕ�່ໃໝ່

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕ�່ ແລະ ແຕະ .

2 ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນເກັບຂ�້ມູນ.

3 ປ້ອນຂ�້ມູນຜູ້ຕິດຕ�່ເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.

�ການນ�າເຂົ້າຜູ້ຕິດຕ�່
�ເພີ່ມຜູ້ຕິດຕ�່ໂດຍການນ�າພວກມັນຈາກບ່ອນເກັບຂ�້ມູນອື່ນເຂົ້າໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕ�່ ແລະ ແຕະ  → ຈັດການຜູ້ຕິດຕ�່ → ນ�າເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງອອກຜູ້ຕິດຕ� ່→ ນ�າເຂົ້າມາ.

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

�ການຊິງຄ໌ຜູ້ຕິດຕ�່ດ້ວຍບັນຊີເວັບຂອງທ່ານ
�ຊິງຄ໌ຜູ້ຕິດຕ�່ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບຜູ້ຕິດຕ�່ທາງອອນໄລນ໌ທີ່ຖືກບັນທຶກໃນບັນຊີເວັບຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ Samsung 
account ຂອງທ່ານ.

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

2 ແຕະ ຊິງຄ໌ບັນຊີ ແລະ ແຕະສະວິດ ຜູ້ຕິດຕ� ່ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
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�ການຊອກຫາຜູ້ຕິດຕ�່
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕ�່. ແຕະ  ຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕ�່ ແລະ ປ້ອນເກນເງື່ອນໄຂການຊອກຫາເຂົ້າ.
�ແຕະຜູ້ຕິດຕ�່. ຈາກນັ້ນໃຊ້ໜຶ່ງໃນການກະທ�າຕ�່ໄປນີ້:

•   : ໂທອອກດ້ວຍສຽງ.

•   /  : ໂທອອກດ້ວຍວິດີໂອ.

•   : ຂຽນຂ�້ຄວາມ.

•   : ຂຽນອີເມລ.໌

�ການລຶບຜູ້ຕິດຕ�່
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕ�່ ແລະ ແຕະ  → ລຶບຜູ້ຕິດຕ�.່

2 ເລືອກຜູ້ຕິດຕ�່ ແລະ ແຕະ ລຶບ.

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

�ການແຊຣ໌ຜູ້ຕິດຕ�່
�ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ຜູ້ຕິດຕ�່ກັບບຸກຄົນອື່ນໄດ້ໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກການແຊຣ໌ຫຼາຍໆຢ່າງ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕ�່ ແລະ ແຕະ  → ແຊຣ໌ ຜູ້ຕິດຕ�.່

2 ເລືອກຜູ້ຕິດຕ�່ ແລະ ແຕະ ແບ່ງປັນ.

3 ເລືອກວິທີການແຊຣ.໌

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

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕ�່ ແລະ ແຕະ  → ກຸ່ມຕ່າງໆ → ສ້າງກຸ່ມ.

2 ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າໃນໜ້າຈ�ເພື່ອສ້າງກຸ່ມ.

�ການລວມຜູ້ຕິດຕ�່ທີ່ຊ�້າກັນເຂົ້າກັນ
�ຖ້າລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕ�່ຂອງທ່ານມີຜູ້ຕິດຕ�່ທີ່ຊ�້າກັນ, ລວມພວກມັນເຂົ້າເປັນອັນດຽວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕ�່ຂອງທ່ານທັນສະ
ໄໝຂຶ້ນ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕ�່ ແລະ ແຕະ  → ຈັດການຜູ້ຕິດຕ�່ → ລວມຜູ້ຕິດຕ�່ເຂົ້າກັນ.

2 ໝາຍຕິກຜູ້ຕິດຕ�່ ແລະ ແຕະ ລວມເຂົ້າກັນ.
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�ຂ�້ຄວາມ

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

�ການສົ່ງຂ�້ຄວາມ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂ�້ຄວາມ 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�ອນອິໂມຈິ ຫືຼ ສະຕິກເກີເຂົ້າ.

ຄັດຕິດໄຟລ�.

ຜູ�ຮັບ

ສົ່ງຂ�້ຄວາມ.

�ການເບິ່ງຂ�້ຄວາມ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂ�້ຄວາມ ແລະ ແຕະ ການສົນທະນາ.

2 ໃນລາຍການຂ�້ຄວາມ, ເລືອກຜູ້ຕິດຕ�່ ຫຼື ເບີໂທລະສັບ.

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

�ການແຍກປະເພດຂ�້ຄວາມ
�ທ່ານສາມາດແຍກປະເພດຂ�້ຄວາມຕາມໝວດ ແລະ ຈັດການພວກມັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂ�້ຄວາມ ແລະ ແຕະ ການສົນທະນາ → .
�ຖ້າຕົວເລືອກໝວດບ�່ປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະສະວິດ ໝວດການສົນທະນາ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
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�ການລຶບຂ�້ຄວາມ
�ແຕະຂ�້ຄວາມຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ, ຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບ.

�ການປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຂ�້ຄວາມ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂ�້ຄວາມ, ແຕະ  → ຕັ້ງຄ່າ. ທ່ານສາມາດບລັອກຂ�້ຄວາມທີ່ບ�່ຕ້ອງການ, ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ 
ແລະ ອື່ນໆ.

�ອິນເຕີເນັດ
�ທ່ອງອິນເຕີເນັດເພື່ອຊອກຫາຂ�້ມູນ 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.

ຈັດການແທັບ. / ໃຊ�ໂໝດຄວາມລັບ.

ເບິ່ງບຸກມາກຄ�ຂອງທ�ານ.
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�ການໃຊ້ໂໝດຄວາມລັບ
�ຖ້າທ່ານຕັ້ງລະຫັດຜ່ານສ�າລັບໂໝດຄວາມລັບ, ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນບ�່ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເບິ່ງປະຫວັດຊອກຫາ, 
ປະຫວັດການທ່ອງເບິ່ງ, ບຸກມາກຄ໌ ແລະ ໜ້າທີ່ບັນທຶກໄວ້ຂອງທ່ານ.

1 ແຕະ  → ເປີດ ໂໝດຄວາມລັບ.

2 ແຕະສະວິດ ລັອກໂໝດຄວາມລັບ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ, ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຈາກນັ້ນຕັ້ງລະຫັດຜ່ານສ�າລັບໂໝດຄວ
າມລັບ.
�ໃນໂໝດຄວາມລັບ, ອຸປະກອນຈະປ່ຽນສີຂອງແຖບເຄື່ອງມື. ເພື່ອປິດໃຊ້ງານໂໝດຄວາມລັບ, ແຕະ  → ປິດ 
ໂໝດຄວາມລັບ.

� �ໃນໂໝດຄວາມລັບ, ທ່ານບ�່ສາມາດໃຊ້ບາງຄຸນລັກສະນະ, ເຊັ່ນ ການແຄັບເຈີໜ້າຈ�.

�ກ້ອງຖ່າຍຮູບ

�ການແນະນ�າ
�ຖ່າຍຮູບ ແລະ ບັນທຶກວິດີໂອໂດຍໃຊ້ໂໝດ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ.
�ມາດລະຍາດການໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ

•  ຢ່າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອຂອງບຸກຄົນອື່ນໂດຍບ�່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພວກເຂົາ.

•  ຢ່າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອບ່ອນທີ່ຕ້ອງຫ້າມຕາມກົດໝາຍ.

•  ຢ່າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອໃນສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານອາດຈະໄປລ່ວງລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນອື່ນ.

�ການຖ່າຍຮູບ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ.

�ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ແອັບໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງສອງຄັ້ງຢ່າງວ່ອງໄວ ຫຼື ລາກ  
ໄປທາງເບື້ອງຊ້າຍໃນໜ້າຈ�ລັອກ.

� •  ບາງຄຸນສົມບັດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບບ�່ມີຢູ່ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ຈາກໜ້າຈ�ທີ່ຖືກລັອກ ຫຼື ເມື່ອໜ້
າຈ�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�ສະແດງຕົວຢ່າງ.

�

ການຕັ້ງຄ�າກ�ອງຖ�າຍຮູບ

ຖ�າຍຮູບ.

ສະແດງຕົວຢ�າງຮູບນ�ອຍ

ລາຍຊື່ໂໝດການຖ�າຍຮູບ

ສັບປ�ຽນລະຫວ�າງກ�ອງໜ�າ ແລະ 
ກ�ອງຫຼັງ.

ຕວົເລືອກສ�າລັບໂໝດການຖ�າຍຮບູປະຈບຸນັ

ຊູມ

� •  ໜ້າຈ�ກ່ອນໜ້າອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດການຖ່າຍຮູບ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ກ�າລັງໃຊ້ຢູ່.

•  ໂຟກັສອາດຈະບ�່ຊັດເຈນຖ້າວັດຖຸຢູ່ໃກ້. ຖ່າຍຮູບຫຼືວິດີໂອຈາກໄລຍະຫ່າງທີ່ພ�ດ.ີ

•  ຖ້າຮູບຖ່າຍທີ່ທ່ານຖ່າຍປະກົດຂຶ້ນມົວ, ອະນາໄມເລັນສກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ລອງໃໝ່ອີກ.

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

•  ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານມີເລັນສມຸມກວ້າງ. ຄວາມບິດບ້ຽວໜ້ອຍໜຶ່ງອາດເກີດຂຶ້ນໃນຮູບຖ່າຍ ຫຼື 
ວິດີໂອມຸມກວ້າງ ແລະ ບ�່ບອກເຖິງບັນຫາການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ.

•  ຄວາມຈຸສູງສຸດສ�າລັບການບັນທຶກວິດີໂອອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມລະອຽດ.

•  ກ້ອງຖ່າຍຮູບອາດເກີດຝ້າ ຫຼື ມີອາຍນ�າ້ຖ້າອຸປະກອນສ�າຜັດກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມອາກາດແບ
ບກະທັນຫັນ, ເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນຂອງຝາປິດກ້ອງຖ່າຍຮູບນັ້ນແຕກຕ່າງກັນ. 
ພະຍາຍາມຫຼີກຫຼ່ຽງສະພາບດັ່ງກ່າວ ເມື່ອວາງແຜນທີ່ຈະໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ຖ້າເກີດຝ້າ, ປ່ອຍໃຫ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບແ
ຫ້ງຕາມທ�າມະຊາດໃນອຸນຫະພູມຂອງຫ້ອງກ່ອນຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອ, ບ�່ດັ່ງນັ້ນຜົນໄດ້ຮັບອາດເບິ່ງມົວໆ.
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�ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດການຊູມ
�ເລືອກ .5/1/2 ຫຼື ລາກມັນໄປເບື້ອງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ເພື່ອຊູມເຂົ້າ ຫຼື ອອກ. ຫຼືວ່າ, ຍະສອງນິ້ວມືອອກຈາກກັນໃນໜ້າຈ�ເພື່ອຊູ
ມເຂົ້າ ແລະ ຢິບເຂົ້າເພື່ອຊູມອອກ.

•  .5: ກ້ອງຖ່າຍຮູບມຸມກວ້າງພິເສດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບມຸມກວ້າງ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອມຸມກວ້າງຂອງສິ່ງຕ່າງໆ 
ເຊັ່ນ ທິວທັດ.

•  1: ກ້ອງຖ່າຍຮູບມຸມກວ້າງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບພື້ນຖານ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອປົກກະຕິໄດ້.

•  2: ກ້ອງຖ່າຍຮູບຖ່າຍພາບໄລຍະໄກຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອໄດ້ດ້ວຍການຂະຫຍາຍວັດຖຸ.

� �ຄຸນສົມບັດການຊູມມີຢູ່ເມື່ອທ່ານໃຊ້ກ້ອງຫຼັງເທົ່ານັ້ນ.

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

� �ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດການຖ່າຍຮູບ.

�ການນ�າໃຊ້ປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບ
•  ແຕະປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບຄ້າງໄວ້ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.

•  ເພື່ອຖ່າຍຮູບເປັນຊຸດ, ຮູດປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຫາຂອບໜ້າຈ� ແລະ ເນັ້ນມັນໄວ.້

•  ຖ້າທ່ານເພີ່ມປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບອື່ນໆ, ທ່ານສາມາດຍ້າຍມັນໄປບ່ອນໃດໜຶ່ງໃນໜ້າຈ� ແລະ 
ຖ່າຍຮູບໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ. ໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ  → ວິທີການຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະສະວິດ 
ປຸ່ມຊັດເຕີລອຍ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ຕົວເລືອກສ�າລັບໂໝດການຖ່າຍຮູບປະຈຸບັນ
�ໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ, ໃຊ້ຕົວເລືອກຕ�່ໄປນີ້.

•   : ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານແຝຼັດ.

•   : ເລືອກຄວາມຍາວຂອງຄວາມລ່າຊ້າ ກ່ອນກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

•   : ເລືອກສັດສ່ວນ ແລະ ຄວາມລະອຽດສ�າລັບຮູບຖ່າຍ.
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•   : ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຮູບຖ່າຍເຄື່ອນໄຫວ. ຖ້າທ່ານເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ, ຄລິບວິດີໂອຍັງຈະຖື
ກຖ່າຍຈາກສອງສາມວິນາທີກ່ອນແຕະປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບ.

•   : ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດລະບົບກັນສັ່ນຂັ້ນສຸດຍອດເຮັດໃຫ້ວິດີໂອສະຖຽນ.

•   : ເລືອກອັດຕາກອບ.

•   : ເລືອກສັດສ່ວນສ�າລັບວິດີໂອ.

•   : ເລືອກຄວາມລະອຽດສ�າລັບວິດີໂອ.

•   : ນ�າໃຊ້ເອັບເຝັກຕົວກັ່ນຕອງ ຫຼື ເອັບເຝັກຄວາມງາມ.

•   : ເລືອກວິທີການວັດແທກ. ສິ່ງນີ້ຈະກ�ານົດຄ່າແສງທີ່ຈະຖືກຄິດໄລ່.  ການວ້ດບ�້າໜ ກ ຈຸກເຄືງກາງ ໃຊ້ແສງ
ໃນສ່ວນກາງຂອງຮູບຖ່າຍເພື່ອຄິດໄລ່ຮູຮັບແສງຂອງຮູບຖ່າຍ.  ການວັດແທກຈຸດ ໃຊ້ແສງໃນພື້ນທີ່ສູນກາງສຸດຂີ
ດຂອງຮູບຖ່າຍ ເພື່ອຄິດໄລ່ຮູຮັບແສງຂອງຮູບຖ່າຍ.  ການວັດແມມແມັດທຣິກ ສະເລ່ຍສາກທັງໝົດ.

•   : ປັບປ່ຽນໂທນສີ.

•   : ໃນໂໝດ ອາຫານ, ໂຟກັສໃສ່ວັດຖຸຢູ່ພາຍໃນກອບວົງມົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮູບຢູ່ນອກກອບມົວ.

•   : ໃນໂໝດ ອາຫານ, ປັບປ່ຽນໂທນສີ.

•   : ກ�ານົດຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບເອງເມື່ອຖ່າຍຮູບແບບຖ່າຍຄັ້ງດຽວ.

� �ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ ຫຼື ໂໝດຖ່າຍຮູບ.

�ໂໝດຮູບຖ່າຍ
�ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປ່ຽນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງອ້ອມຂ້າງ ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດ
າຍ.
�ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ແຕະ  ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

�ການຖ່າຍຮູບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ
�ຖ່າຍຮູບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ.
�ໃນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ  →  ແລະ ຖ່າຍຮູບ.

� �ຄວາມລະອຽດອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.
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�ການແນະນ�າການຖ່າຍຮູບ
�ກ້ອງຖ່າຍຮູບແນະນ�າອົງປະກອບທີ່ເໝາະສົມສ�າລັບຮູບຖ່າຍໂດຍການຈົດຈ�າຕ�າແໜ່ງ ແລະ ມຸມຂອງວັດຖຸຂອງທ່ານ.
�ໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ  ແລະ ແຕະສະວິດ ການແນະນ�າການຖ່າຍຮູບ 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.

4 ແຕະ  ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

�

ຄ�າແນະນ�າ

ອົງປະກອບທີ່ເໝາະສົມ

�ການຖ່າຍເຊລຟີ
�ທ່ານຍັງສາມາດຖ່າຍຮູບຕົນເອງດ້ວຍກ້ອງໜ້າໄດ້.

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

2 ຫັນໜ້າໃສ່ເລັນສກ້ອງໜ້າ.
�ເພື່ອຖ່າຍຮູບຕົນເອງດ້ວຍການຖ່າຍຮູບມຸມກວ້າງຂອງທິວທັດ ຫຼື ຜູ້ຄົນ, ແຕະ .

3 ແຕະ  ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
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�ການນ�າໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງ ແລະ ເອັບເຝັກຄວາມງາມ
�ທ່ານສາມາດເລືອກເອັບເຝັກຕົວກັ່ນຕອງ ແລະ ແກ້ໄຂຄຸນສົມໃບໜ້າ, ເຊັ່ນ ສີຜິວ ຫຼື ຮູບຮ່າງໃບໜ້າຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ, 
ກ່ອນຖ່າຍຮູບ.

1 ໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ .

2 ເລືອກເອັບເຝັກ ແລະ ຖ່າຍຮູບ.
�ຖ້າທ່ານໃຊ້ຄຸນສົມບັດຕົວກັ່ນຕອງຂອງຂ້ອຍ, ທ່ານສາມາດສ້າງຕົວກັ່ນຕອງຂອງທ່ານເອງໂດຍໃຊ້ຮູບທີ່ມີໂທນສີທີ່ທ່ານ
ຖືກໃຈຈາກ ແກເລີຣີ.

�ໂໝດວິດີໂອ
�ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປ່ຽນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງອ້ອມຂ້າງ ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ວິດີໂອ ແລະ ແຕະ  ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.

•  ເພື່ອສັບປ່ຽນລະຫວ່າງກ້ອງໜ້າແລະກ້ອງຫຼັງໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກຢູ່, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ 
ຫຼື ແຕະ .

•  ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຈາກວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງບັນທຶກ, ແຕະ .

2 ແຕະ  ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກວິດີໂອ.

�ວິດີໂອທີ່ມີຄວາມສະຖຽນ (ລະບົບກັນສັ່ນຂັ້ນສຸດຍອດ)
�ເມື່ອບັນທຶກວິດີໂອ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນສະຖຽນໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດກັນສັ່ນຂັ້ນສຸດຍອດ.
�ແຕະ ວິດີໂອ ໃນລາຍການໂໝດຖ່າຍຮູບ, ແຕະ  ໃນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ 
ແລະຈາກນັ້ນບັນທຶກວິດີໂອ.
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�ໂໝດລວງຕັ້ງ
�ກ້ອງຖ່າຍຮູບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຖ່າຍຮູບ ບ່ອນທີ່ພື້ນຫຼັງມົວ ແລະ ວັດຖຸເດັ່ນຊັດຂຶ້ນ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ຮູບເຄິ່ງຕົວ.

2 ລາກແຖບການປັບປ່ຽນຄວາມມົວພື້ນຫຼັງເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບຄວາມມົວ.

3 ເມື່ອ ພ້ອມແລ້ວ ປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ  ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

�
ແຖບປັບປ�ຽນຄວາມມົວພື້ນຫຼັງ

� •  ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງໄຟພຽງພ�.

•  ຄວາມມົວພື້ນຫຼັງອາດຈະບ�່ຖືກນ�າໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເງື່ອນໄຂຕ�່ໄປນີ້:

–  ອຸປະກອນ ຫຼື ວັດຖຸກ�າລັງເຄື່ອນໄຫວ.

–  ວັດຖຸບາງ ຫຼື ໂປ່ງໃສ.

–  ວັດຖຸມີສີທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບພື້ນຫຼັງ.

–  ວັດຖຸ ຫຼື ພື້ນຫຼັງແຈ້ງ.

�ໂໝດສະໜຸກສະໜານ
�ຖ່າຍຮູບດ້ວຍເອັບເຝັກຕ່າງໆ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ມ່ວນຊື່ນ.

2 ເລືອກເອັບເຝັກ ແລະ ຖ່າຍຮູບ.
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�ໂໝດໂປຣ / ໂໝດວິດີໂອໂປຣ
�ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ປັບປ່ຽນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບຫຼາຍໆຢ່າງດ້ວຍຕົນເອງ, ເຊັ່ນ ຄ່າຮູຮັບແສງ ແລະ 
ຄ່າ ISO.
�ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → ໂປຣ ຫຼື ວິດີໂອໂປຣ. ເລືອກຕົວເລືອກ ແລະ ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າເອງ 
ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ  ເພື່ອຖ່າຍຮູບ ຫຼື ແຕະ  ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.

�ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່
•   : ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່.

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

•  SPEED: ປັບປ່ຽນຄວາມໄວຊັດເຕີ. ຄວາມໄວຊັດເຕີຊ້າຊ່ວຍໃຫ້ມີແສງເຂົ້າມາຫຼາຍຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນຮູບຖ່າຍ 
ຫຼື ວິດີໂອຈິ່ງແຈ້ງຂຶ້ນ. ສິ່ງນີ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດສ�າລັບຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຂອງສາກ ຫຼື ຮູບຖ່າຍ ຫຼື 
ວິດີໂອທີ່ຖ່າຍໃນຕອນກາງຄືນ. ຄວາມໄວຊັດເຕີທີ່ໄວຊ່ວຍໃຫ້ມີແສງເຂົ້າມາໜ້ອຍ. ສິ່ງນີ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດສ�າລັບການແ
ຄັບເຈີຮູບ ຫຼື ວິດີໂອຂອງວັດຖຸທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄວ.

•  EV: ປ່ຽນຄ່າຮູຮັບແສງ. ສິ່ງນີ້ຈະກ�ານົດປະລິມານແສງທີ່ເຊັນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະຮັບ. 
ສ�າລັບສະຖານະການທີ່ມີແສງໜ້ອຍ, ໃຊ້ຮູຮັບແສງສູງຂຶ້ນ.

•  FOCUS: ປ່ຽນໂໝດໂຟກັສ. ລາກແຖບການປັບປ່ຽນເພື່ອປັບປ່ຽນໂຟກັສດ້ວຍຕົນເອງ.

•  WB: ເລືອກຄວາມດຸ່ນດ່ຽງສີຂາວທີ່ເໝາະສົມ, ເພື່ອໃຫ້ຮູບມີຊ່ວງສີແບບມີຊີວິດຈິງ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸນຫະພູມສີໄດ້.
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�ການແຍກພື້ນທີ່ໂຟກັສ ແລະ ພື້ນທີ່ຮູຮັບແສງ
�ທ່ານສາມາດແຍກພື້ນທີ່ໂຟກັສ ແລະ ພື້ນທີ່ຮູຮັບແສງໄດ.້
�ແຕະໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງຄ້າງໄວ້. ກອບ AF/AE ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈ�. ລາກກອບໃສ່ພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການແຍກພື້ນທີ່ໂ
ຟກັສ ແລະ ພື້ນທີ່ຮູຮັບແສງ.

�

�ໂໝດຖ່າຍຮູບດຽວ
�ຖ່າຍຮູບ ແລະ ວິດີໂອຕ່າງໆໃນການຖ່າຍພຽງຄັ້ງດຽວ.
�ອຸປະກອນຂອງທ່ານເລືອກຮູບຖ່າຍທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ສ້າງຮູບຖ່າຍດ້ວຍຕົວກັ່ນຕອງ ຫຼື 
ວິດີໂອທີ່ມີບາງສ່ວນທີ່ຊ�້າກັນ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → ຖ່າຍຄັ້ງດຽວ.

2 ແຕະ  ແລະ ຍ້າຍກ້ອງຖ່າຍຮູບເພື່ອແຄັບເຈີສາກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
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3 ເມື່ອທ່ານສ�າເລັດແລ້ວ, ແຕະຮູບນ້ອຍສະແດງຕົວຢ່າງ.
�ເພື່ອເບິ່ງຜົນຮັບອື່ນໆ, ລາກ  ໄອຄອນຂຶ້ນເທິງ. ເພື່ອບັນທຶກຜົນຮັບທີ່ລະລາຍການ, ແຕະ ເລືອກ, 
ໝາຍຕິກເອົາລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ .

�

ກ�ານົດຕົວເລືອກການ
ຖ�າຍຮູບເອງ.

�ໂໝດກາງຄືນ
�ຖ່າຍຮູບໃນສະພາບທີ່ມີແສງໜ້ອຍ, ໂດຍບ�່ຕ້ອງໃຊ້ແຝຼັດ. ເມື່ອທ່ານໃຊ້ຂາຕັ້ງກ້ອງ, ທ່ານຈະໄດ້ຜົນຮັບທີ່ແຈ້ງຂຶ້ນ ແລະ 
ສະໝ�າ່ສະເໝີຂຶ້ນ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → ກາງຄືນ.

2 ແຕະ  ແລະ ຖືອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໃຫ້ນິ້ງໆຈົນກວ່າການຖ່າຍຮູບຈະສ�າເລັດ.
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�ໂໝດອາຫານ
�ຖ່າຍຮູບອາຫານທີ່ມີສີສັນສົດໃສຫຼາຍຂຶ້ນ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → ອາຫານ.

2 ແຕະໜ້າຈ� ແລະ ລາກກອບວົງມົນຜ່ານພື້ນທີ່ເພື່ອໄຮໄລທ.໌
�ພື້ນທີ່ນອກກອບວົງມົນຈະມົວ.

�ເພື່ອປ່ຽນຂະໜາດກອບວົງມົນ, ລາກມຸມຂອງກອບ.

3 ແຕະ  ແລະ ລາກແຖບການປັບປ່ຽນ ເພືອປັບປ່ຽນໂທນສ.ີ

4 ແຕະ  ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

�ໂໝດພາໂນຣາມາ
�ການໃຊ້ໂໝດພາໂນຣາມາ, ຖ່າຍຮູບເປັນຊຸດ ແລະ ຈາກນັ້ນຫຍິບພວກມັນໃຫ້ເຂົ້າກັນເພື່ອສ້າງສາກກວ້າງ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → ພາໂນຣາມາ.

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

3 ແຕະ  ເພື່ອຢຸດຖ່າຍຮູບ.

� �ຫຼີກຫຼ່ຽງການຖ່າຍຮູບພື້ນຫຼັງທີ່ບ�່ແຈ້ງ, ເຊັ່ນ ທ້ອງຟ້າທີ່ວ່າງເປົ່າ ຫຼື ຝາທົ່ວໄປ.

�ໂໝດແມັກໂຄຣ
�ຖ່າຍຮູບວັດຖຸໃນໄລຍະທີ່ໃກ້.
�ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → ມາໂຄຣ.
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�ໂໝດການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ
�ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ບັນທຶກຊ່ວງເວລາທີ່ຜ່ານໄປຢ່າງວ່ອງໄວແບບຊ້າໆ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈມັນ
ໄດ້ໃນພາຍຫຼັງ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າທີ່ສຸດ ແລະ ແຕະ  ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.

�ອຸປະກອນຈະແຄັບເຈີຊ່ວງເວລາໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ ແລະ ບັນທຶກມັນເປັນວິດີໂອ.

2 ໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະຮູບນ້ອຍການສະແດງຕົວຢ່າງ.
�ເພື່ອແກ້ໄຂສ່ວນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ, ແຕະ  ແລະ ລາກແຖບການແກ້ໄຂສ່ວນໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ.

� ເປີດວົງເລັບ

ສ�ວນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຊ�າສຸດ
ອັດວົງເລັບ

ແຖບການແກ�ໄຂສ�ວນ

� �ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງໄຟພຽງພ�. ເມື່ອບັນທຶກວິດີໂອໃນຫ້ອງທີ່ມີແສງພຽງພ� ຫຼື ແສງໜ້ອຍ, 
ໜ້າຈ�ອາດຈະປະກົດເປັນມືດ ຫຼື ເປັນເມັດນ້ອຍໆ. ໜ້າຈ�ອາດຈະມີແສງແມບມາບໃນເງື່ອນໄຂແສງບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນ 
ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງຈາກຫຼອດນີອອນ.

�ໂໝດການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ
�ບັນທຶກວິດີໂອເພື່ອເບິ່ງມັນໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ. ທ່ານສາມາດກວດສອບສ່ວນຂອງວິດີໂອທີ່ຈະຖືກສະແດງໃນການເຄື່ອນ
ໄຫວຊ້າ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ ແລະ ແຕະ  ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.

2 ເມື່ອທ່ານສ�າເລັດການບັນທຶກ, ແຕະ  ເພື່ອຢຸດ.

3 ໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະຮູບນ້ອຍການສະແດງຕົວຢ່າງ.
�ສ່ວນທີ່ໄວຂອງວິດີໂອຈະຖືກຕັ້ງເປັນສ່ວນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ ແລະ ວິດີໂອຈະເລີ່ມຕົ້ນຫຼິ້ນ. ອີງຕາມວິດີໂອແລ້ວຈ
ະຖືກສ້າງໄດ້ເຖິງສອງສ່ວນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ.

�ເພື່ອແກ້ໄຂສ່ວນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ, ແຕະ  ແລະ ລາກແຖບການແກ້ໄຂສ່ວນໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ.

� ເປີດວົງເລັບ

ສ�ວນການເຄື່ອນໄຫວຊ�າ
ອັດວົງເລັບ

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

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → HYPERLAPSE.

2 ແຕະ  ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກອັດຕາກອບ.
�ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕັ້ງອັດຕາກອບເປັນ , ອຸປະກອນຈະປັບປ່ຽນອັດຕາກອບໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມການປ່ຽນແປງອັ
ດຕາຂອງສາກ.

3 ແຕະ  ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ.

4 ແຕະ  ເພື່ອສ�າເລັດການບັນທຶກ.

�ການກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບເອງ
�ໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ . ບາງຕົວເລືອກອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດການຖ່າຍຮູບ.

�ຄຸນສົມບັດທີ່ສະຫຼາດ

•  ຕົລເພີ່ມປະສິດທິພາບຂສງສາກ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປັບປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສີ ແລະ ນ�າໃຊ້ເອັບເຝັກທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາ
ບໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວັດຖຸ ຫຼື ສາກ.

•  ການແນະນ�າການຖ່າຍຮູບ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ແນະນ�າອົງປະກອບພາບທີ່ເໝາະສົມສ�າລັບຮູບຖ່າຍໂດຍການຈົດຈ�າຕ
ຳແໜ່ງ ແລະ ມຸມຂອງວັດຖຸຂອງທ່ານ.

•  ສະແກນລະຫັດ QR: ຕັ້ງໃຫ້ອຸປະກອນສະແກນລະຫັດ QR ຈາກໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງ.

�ຮູບ

•  ຮູດປຸ່ມຊັດເຕີເພື່ອ: ເລືອກການກະທ�າທີ່ຈະເຮັດເມື່ອທ່ານຮູດປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຫາຂອບໜ້າຈ� ແລະ ເນັ້ນໄວ.້

•  ຮູບທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ: ຖ່າຍຮູບໃນຮູບແບບຮູບປະສິດທິພາບພາບ (HEIF).

�ເຊລຟີ

•  ບັນທຶກຮູບເຊລຟີເປັນເບິ່ງຕົວຢ່າງແລ້ວ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ບັນທຶກຮູບຖ່າຍຕາມທີ່ພວກມັນປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈ�ສະ
ແດງຕົວຢ່າງ ເມື່ອຖືກຖ່າຍດ້ວຍກ້ອງໜ້າໂດຍບ�່ມີການປີ້ນເບື້ອງພວກມັນ.

�ວິດີໂອ

•  ຫຼຸດຂະໜາດໄຟລ໌ລົງ: ທ່ານສາມາດບັນທຶກວິດີໂອໃນຮູບແບບຕົວແປງວິດີໂອທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ (HEVC). ວິດີໂອ 
HEVC ຈະຖືກບັນທຶກເປັນໄຟລ໌ທີ່ຫຍ�້ແລ້ວເພື່ອຮັກສາຄວາມຈ�າຂອງອຸປະກອນໄວ້.

� •  ທ່ານອາດຈະບ�່ສາມາດຫຼິ້ນວິດີໂອ HEVC ໃນອຸປະກອນອື່ນ ຫຼື ແຊຣ໌ພວກມັນທາງອອນໄລນ໌ໄດ.້

•  ວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ ບ�່ສາມາດຖືກບັນທຶກໃນຮູບແບບ HEVC ໄດ້.
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•  FPS ອັດຕະໂນມັດ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ບັນທຶກວິດີໂອທີ່ແຈ້ງຂຶ້ນໃນສະພາບທີ່ມີແສງໜ້ອຍໂດຍການປັບອັດຕາເຟຣມໃ
ຫ້ເໝາະສົມໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

•  ກັນວີດີໂອສັ່ນ: ເປີດໃຊ້ງານປ້ອງກັນການສັ່ນ ເພື່ອຫຼຸດ ຫຼື ຕັດຮູບມົວທີ່ເກີດຈາກການສັ່ນຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນຂະນະ
ທີ່ບັນທຶກວິດີໂອນັ້ນອອກ.

�ທົ່ວໄປ

•  HDR ອັດຕະໂນມັດ: ຖ່າຍຮູບດ້ວຍສີທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສ້າງລາຍລະອຽດຂຶ້ນມາໃໝ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ແຈ້ງ 
ແລະ ມືດ.

•  ເສັ້ນເງົາ: ສະແດງຄ�າແນະນ�າຕົວເບິ່ງພາບ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຈັດອົງປະກອບເມື່ອເລືອກວັດຖຸ.

•  ແທັກທີ່ຕັ້ງ: ຄັດຕິດແທັກຈຸດທີ່ຕັ້ງ GPS ໃສ່ຮູບຖ່າຍ.

� •  ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ GPS ອາດຈະຫຼຸດລົງໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນທີ່ສັນຍານຖືກບັງ ເຊັ່ນ: ລະຫວ່າງອາຄານ 
ຫຼື ໃນພື້ນທີ່ຕ�າ່, ຫຼື ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບອາກາດບ�່ດີ.

•  ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານອາດຈະປະກົດຂຶ້ນໃນຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານອັບໂຫຼດພວກມັນລົງໃນອິນເຕີເນັດ. 
ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງສິ່ງນີ,້ ປິດໃຊ້ງານການຕັ້ງຄ່າແທັກຈຸດທີ່ຕັ້ງ.

•  ວິທີການຖ່າຍຮູບ: ເລືອກວິທີການຖ່າຍຮູບເພີ່ມເຕີມສ�າລັບການຖ່າຍຮູບ ຫຼື ການບັນທຶກວິດີໂອ.

•  ການຕັ້ງຄ່າທີ່ຈະຮັກສາໄວ:້ ຮັກສາການຕັ້ງຄ່າຫຼ້າສຸດທີ່ທ່ານໃຊ້, ເຊັ່ນ ໂໝດການຖ່າຍຮູບ, 
ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ.

•  ບ່ອນເກັບຂ�້ມູນ: ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງຄວາມຈ�າສ�າລັບບ່ອນເກັບຂ�້ມູນ. ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະປະກົດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານສຽບແຜ່ນຄວ
າມຈ�າເຂົ້າ.

•  ເສັ້ນລາຍນ�້າ: ເພີ່ມເສັ້ນລາຍນ�າ້ໃນມຸມຊ້າຍລຸ່ມສຸດ ເມື່ອຖ່າຍຮູບ.

•  ສະແດງເລັນສ Snapchat ໃນໂໝດສະໜຸກສະໜານ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຖ່າຍຮູບດ້ວຍເອັບເຝັກຕ່າງໆໂດຍໃຊ້ເ
ລັນສ Snapchat ທີ່ເປັນເອກະລັກ.

�ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

•  ແຈ້ງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ: ເບິ່ງແຈ້ງການກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

•  ການອະນຸຍາດ: ເບິ່ງການອະນຸຍາດທີ່ຈ�າເປັນເພື່ອໃຊ້ແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ.

•  ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າໃໝ່: ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບຄືນໃໝ່.

•  ຕິດຕ�່ພວກເຮົາ: ຖາມຄ�າຖາມ ຫຼື ເບິ່ງຄ�າຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ.

•  ກ່ຽວກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ: ເບິ່ງເວີຊັນແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ຂ�້ມູນດ້ານກົດໝາຍ.

� �ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.
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�ແກເລີຣີ

�ການແນະນ�າ
�ເບິ່ງຮູບ ແລະ ວິດີໂອທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຈັດການຮູບ ແລະ 
ວິດີໂອຕາມອາລະບ�າ ຫຼື ສ້າງເລື່ອງຕ່າງໆ.

�ການໃຊ້ແກເລີຣີ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ.

�

ຊອກຫາຮູບ.

ຈັດກຸ�ມຮູບທີ່ຄ�າຍຄືກັນ.

ຕົວເລືອກເພ່ີມເຕີມ

�ການຈັດກຸ່ມຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ  ເພື່ອຈັດກຸ່ມຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ສະແດງແຕ່ຮູບທີ່ດີທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນເປັນຕົວຢ່າງຂອ
ງຮູບ. ເມື່ອທ່ານແຕະການສະແດງຕົວຢ່າງຮູບ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບທັງໝົດໃນກຸ່ມໄດ້.
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�ການເບິ່ງຮູບ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮູບ. ເພື່ອເບິ່ງໄຟລ໌ອື່ນໆ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ໄປຂວາໃນໜ້າຈ�.

�

ຕົວເລືອກເພ່ີມເຕີມ

ລຶບຮູບ.

ຮູບພາບນ�ອຍ ແລະ ວິດີໂອ

ແຊຣ�ຮູບກັບຄົນອື່ນໆ.

ແກ�ໄຂຮູບ.

ເບ່ິງເນ້ືອໃນໃນໜ�າຈ�ຂະໜາດໃຫຍ�ໂດຍໃ
ຊ�ຄຸນສົມບັດ Smart View.

ເພີ່ມຮູບໃສ�ລາຍການທີ່ມັກ.

Bixby Vision

�ການຕັດຮູບທີ່ຂະຫຍາຍ

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮູບ.

2 ຍະນິ້ວມືສອງນິ້ວອອກຈາກກັນໃນພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະບັນທຶກ ແລະ ແຕະ .
�ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຕັດຈະຖືກບັນທຶກເປັນໄຟລ໌.

�

ຮບູຂະໜາດຫ
ຍ�້ທີບ່ນັທກຶໄວ�
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�ການເບິ່ງວິດີໂອ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກວິດີໂອທີ່ຈະຫຼິ້ນ. ເພື່ອເບິ່ງໄຟລ໌ອື່ນໆ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ໄປຂວາໃນໜ້າຈ�.
�ເພື່ອໃຊ້ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມໃນລະຫວ່າງຫຼິ້ນຄືນ, ແຕະ  → ເປີດໃນເຄື່ອງຫຼິ້ນວິດີໂອ.

�

ລັອກໜ�າຈ�ການຫຼິ້ນຄືນ.

ຂ�າມໄປຫາວິດີໂອກ�ອນໜ�າ. 
ແຕະຄ�າງໄວ�ເພືອ່ມ�ວນກບັຄນື.

ແຄັບເຈີໜ�າຈ�ປະຈຸບັນ.

ສ�າງ GIF ແບບເຄື່ອນໄຫວ.

ກ�ານົດຄ�າການຕັ້ງຄ�າຄ�າອະທິ
ບາຍ.

ມ�ວນກັບຄືນ ຫຼື 
ໄປທາງໜ�າໄວໂດຍການລາກ

ແຖບ.

ສັບປ�ຽນເປັນເຄ່ືອງຫຼິ້ນວິດີໂ
ອແບບປັອບອັບ.

ຕົວເລືອກເພ່ີມເຕີມ

ໝູນໜ�າຈ�.

ຂ�າມໄປຫາວິດີໂອຖັດໄປ. 
ແຕະຄ�າງໄວ�ເພືອ່ໄປທາງໜ�າໄວ.

ຢຸດຊົ່ວຄາວ ແລະ 
ເລີ່ມຕົ້ນການຫຼິ້ນ.

ປ�ຽນອັດຕາສ�ວນໜ�າຈ�.

ເບ່ິງເນ້ືອໃນໃນໜ�າຈ�ຂະໜາ
ດໃຫຍ�ໂດຍໃຊ�ຄຸນສົມບັດ 

Smart View.

�ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານຂຶ້ນ ຫຼື ລົງໃນຂ້າງຊ້າຍຂອງໜ້າຈ�ການຫຼິ້ນ ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງ ຫຼື ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານຂຶ້ນ ຫຼື ລົງໃ
ນຂ້າງຂວາຂອງໜ້າຈ�ການຫຼິ້ນເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບສຽງ.

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

�ອາລະບ�າ
�ສ້າງອາລະບ�າ ແລະ ຈັດລຽງຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອຂອງທ່ານ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ ອາລະບ�າ →  → ສ້າງອາລະບ�າ ເພື່ອສ້າງອາລະບ�າ.

2 ເລືອກອາລະບ�າ, ແຕະ ເພີ່ມລາຍການ ແລະຈາກນັ້ນ ກັອບປີ້ ຫຼື ຍ້າຍຮູບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
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�ເລື່ອງ
�ເມື່ອທ່ານແຄັບເຈ ີຫຼື ບັນທຶກຮູບ ແລະ ວິດີໂອ, ອຸປະກອນຈະອ່ານແທັກວັນທີ ແລະ ຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ປະເພດຂອງຮູບ ແລະ 
ວິດີໂອຂອງພວກມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສ້າງເລື່ອງ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ແຕະ ເລື່ອງ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກເລື່ອງ.
�ເພື່ອເພີ່ມ ຫຼື ລຶບຮູບ ຫຼື ວິດີໂອ, ເລືອກປະຫວັດ ແລະ ແຕະ  → ເພີ່ມ ຫຼື ແກ້ໄຂ.

�ການຊິງຄ໌ຮູບ ແລະ ວິດີໂອ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ແຕະ  → ຕັ້ງຄ່າ → ຊິງຄ໌ກັບ OneDrive ແລະຈາກນັ້ນ ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າ ໃນໜ້າຈ� 
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�້ມູນຄລ
າວເປັນ Microsoft OneDrive.

�ການລຶບຮູບ ຫຼື ວິດີໂອຕ່າງໆ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ແຕະຮູບ, ວິດີໂອ ຫຼື ເລື່ອງຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບອອກ.

�ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດຣີໄຊເຄິລ
�ທ່ານສາມາດຮັກສາຮູບແລະວິດີໂອທີ່ລຶບໄວ້ໃນຣີໄຊເຄິລ. ໄຟລ໌ຈະຖືກລຶບຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາທີ່ກ�ານົດໄວ້.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ແຕະ  → ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ ເພື່ອເປີດໃຊ້ມັນ.
�ເພື່ອເບິ່ງໄຟລ໌ໃນຖັງຣີໄຊເຄິລ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ  → ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ.
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�ເຂດ AR

�ການແນະນ�າ
�AR Zone ສະໜອງຄຸນສົມບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ AR ຂອງທ່ານ. ເລືອກຄຸນສົມບັດແລະແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍ ຫຼື 
ວິດີໂອທີ່ສະໜຸກສະໜານ.

�ການເປີດໃຊ້ AR Zone
�ໃຊ້ວິທີດັ່ງຕ�່ໄປນີ້ເພື່ອເປີດໃຊ້ AR Zone:

•  ເປີດໃຊ້ແອັບ ເຂດ AR.

•  ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → ເຂດ AR.

� �ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

�ສະຕູດິໂອອິໂມຈ ິAR
�ສ້າງອິໂມຈິໃນແບບໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ສະໜຸກກັບການໃຊ້ອິໂມຈິໃນຄຸນສົມຕ່າງໆ.

�ການສ້າງອິໂມຈິ AR

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ເຂດ AR ແລະ ແຕະ ສະຕູດິໂອອິໂມຈ ິAR.

2 ທ່ານສາມາດເລືອກອິໂມຈິທີ່ສ້າງໄວ້ລ່ວງໜ້າເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ, ເລືອກອິໂມຈິ 
ແລະຈາກນັ້ນແຕະ .
�ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສ້າງອິໂມຈິຂອງທ່ານເອງ, ຖ່າຍເຊລຟີ ຫຼື ເລືອກຮູບ.



�ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ

59

3 ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າໃນໜ້າຈ�ເພື່ອສ້າງອິໂມຈິ.

�

ແກ�ໄຂອິໂມຈິ.

ລາຍການອິໂມຈິຂອ
ງຂ�ອຍ

ຕົວເລືອກເພ່ີມເຕີມ

�ການເລືອກອິໂມຈ ິAR ທີ່ຈະໃຊ້

�ເປີດໃຊ້ແອັບ ເຂດ AR, ແຕະ ສະຕູດິໂອອິໂມຈ ິAR →  ແລະຈາກນັ້ນເລືອກອິໂມຈິທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

�ການລຶບອິໂມຈ ິAR

�ເປີດໃຊ້ແອັບ ເຂດ AR, ແຕະ ສະຕູດິໂອອິໂມຈ ິAR →  → , ໝາຍຕິກອິໂມຈິທີ່ຈະລຶບ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບ.

�ການສ້າງວິດີໂອສັ້ນໆດ້ວຍອິໂມຈ ິAR ແລະ ການຕົກແຕ່ງອຸປະກອນຂອງທ່ານດ້ວຍມັນ
�ທ່ານສາມາດສ້າງວິດີໂອສັ້ນໆດ້ວຍອິໂມຈິ ແລະ ໃຊ້ມັນເປັນວອລເປເປີ ຫຼື ຮູບພື້ນຫຼັງການໂທ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ເຂດ AR ແລະ ແຕະ ສະຕູດິໂອອິໂມຈ ິAR.

2 ເລືອກ ສ້າງວິດີໂອ, ໜ້າຈ�ການໂທ ຫຼື ໜ້າຈ�ລັອກ.

3 ເລືອກເທັມເພລດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
�ເພື່ອປ່ຽນຮູບພື້ນຫຼັງ, ແຕະ .

4 ແຕະ ບັນທຶກ ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
�ທ່ານສາມາດເບິ່ງວິດີໂອທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນ ແກເລີຣີ.

5 ເພື່ອໃຊ້ວິດີໂອໂດຍກົງ, ເລືອກຕົວເລືອກຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈ�.
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�ການສ້າງໂປຣໄຟລ໌ຜູ້ຕິດຕ�່ຂອງທ່ານດ້ວຍອິໂມຈ ິAR
�ໃຊ້ອິໂມຈິເປັນຮູບໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານສ�າລັບ Samsung account ຂອງທ່ານ ແລະ ໃນແອັບ ຜູ້ຕິດຕ�.່ 
ທ່ານສາມາດເລືອກຈາກທ່າຕ່າງໆ ຫຼື ສ້າງການສະແດງອອກຂອງທ່ານເອງ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ເຂດ AR ແລະ ແຕະ ສະຕູດິໂອອິໂມຈ ິAR.

2 ແຕະ ໂປຣໄຟລ໌ ແລະ ເລືອກອິໂມຈິ.

3 ແຕະ  ເພື່ອຈັບພາບການສະແດງອອກຂອງທ່ານ ຫຼື ເລືອກທ່າທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

4 ແຕະ ສ�າເລັດ → ບັນທຶກ.

�

ຖ�າຍຮູບ.

ອິໂມຈິ

ໂພສທ�າ
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�ກ້ອງຖ່າຍຮູບອິໂມຈ ິAR
�ສ້າງຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ສະໜຸກດ້ວຍອິໂມຈິໂດຍໃຊ້ໂໝດການຖ່າຍຮູບຕ່າງໆ.

1 ເປີດໃຊ້ງານແອັບ ເຂດ AR ແລະ ແຕະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບອິໂມຈ ິAR.

2 ເລືອກອິໂມຈິແລະ ໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້. ໂໝດທີ່ມີຢູ່ອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບອິໂມຈິທີ່ທ່ານເລືອກ.

•  ສາກ: ອິໂມຈິຮຽນແບບການສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປ່ຽນຮູບພື້ນຫຼັງໄດ້ອີກ.
•  ໜ້າກາກ: ໃບໜ້າຂອງອິໂມຈິປະກົດຂຶ້ນກວມໃບໜ້າຂອງທ່ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນຄ້າຍຄືວ່າທ່ານກ�າລັງສວມໃສ່ໜ້າກ
າກຢູ.່

�

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

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

�ການສ້າງສະຕິກເກີຂອງທ່ານເອງ

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ເຂດ AR ແລະ ແຕະ ສະຕິກເກີອິໂມຈ ິAR.

2 ແຕະ  ຢູ່ເທິງສຸດຂອງລາຍການສະຕິກເກີ.

3 ແກ້ໄຂສະຕິກເກີຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.
�ທ່ານສາມາດເບິ່ງສະຕິກເກີທີ່ທ່ານສ້າງຂຶ້ນໄດ້ໂດຍການແຕະ ກ�ານົດເອງ.
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�ການລຶບສະຕິກເກີອິໂມຈິ AR
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ເຂດ AR ແລະ ແຕະ ສະຕິກເກີອິໂມຈ ິAR →  → ລຶບສະຕິກເກ.ີ ເລືອກສະຕິກເກີອິໂມຈິທີ່ຈະລຶບ ແລະ 
ແຕະ ລຶບ.

�ການໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈ ິAR ຂອງທ່ານໃນແຊັດ
�ທ່ານສາມາດໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາຜ່ານຂ�້ຄວາມ ຫຼື ໃນເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ. ການກະທ
ຳຕ�່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງທ່ານໃນແອັບ ຂ�້ຄວາມ.

1 ໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງແຕ່ງຂ�້ຄວາມໃນແອັບ ຂ�້ຄວາມ, ແຕະ  ໃນຄີບອດຊ�າຊຸງ.

2 ແຕະໄອຄອນອິໂມຈິ.
3 ເລືອກໜຶ່ງໃນສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງທ່ານ.

�ສະຕິກເກີອິໂມຈິຈະຖືກສຽບໃສ່.

�

ໄອຄອນອິໂມຈິ
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�ດູໂດລ AR
�ບັນທຶກວິດີໂອທີ່ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນດ້ວຍການຂຽນດ້ວຍມື ຫຼື ການແຕ້ມສະເໝືອນຈິງເທິງໃບໜ້າ ຫຼື ບ່ອນອື່ນໆ. 
ເມື່ອກ້ອງຖ່າຍຮູບຈົດຈ�າໃບໜ້າ ຫຼື ພື້ນທີ,່ ຂີດຂຽນຫຼິ້ນເທິງໃບໜ້າຈະປະຕິບັດຕາມໃບໜ້າໃນຂະນະທີ່ມັນເຄື່ອນໄຫວ ແລະ 
ຂີດຂຽນຫຼິ້ນໃນພື້ນທີ່ຈະຖືກແກ້ໄຂໃນບ່ອນດຽວກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະເຄື່ອນໄຫວຢູ່ກ�່ຕາມ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ເຂດ AR ແລະ ແຕະ ດູໂດລ AR.

�ເມື່ອກ້ອງຖ່າຍຮູບຈົດຈ�າວັດຖຸແລ້ວ, ພື້ນທີ່ການຈົດຈ�າຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈ�.

2 ແຕະ  ແລະ ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມໃນພື້ນທີ່ທີ່ຈົດຈ�າ.
•  ຖ້າທ່ານສັບປ່ຽນເປັນກ້ອງຫຼັງ, ທ່ານຍັງສາມາດຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມຢູ່ນອກພື້ນທີ່ການຈົດຈ�າໄດ້ອີກດ້ວຍ.
•  ຖ້າທ່ານແຕະ  ແລະຈາກນັ້ນເລີ່ມຕົ້ນຂີດຂຽນຫ້ິຼນ, ທ່ານສາມາດບັນທຶກການຂີດຂຽນຫຼິ້ນຂອງຕົນເອງໄດ້.

�

ພື້ນທີ່ການຈົດຈ�າ

GIF
ເປີດ ຫຼື 
ປິດເອັບເຝັກສຽງ.

ເຄື່ອງມືປາກກາ

ເຮັດກັບຄືນ

ລບຶສິງ່ທີຂ່ດີຂຽນຫຼິນ້.

ຍົກເລີກການເຮັດ

ຂ�້ຄວາມ

3 ແຕະ  ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.

4 ແຕະ  ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກວິດີໂອ.
�ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ແລະ ແຊຣ໌ວິດີໂອໃນ ແກເລີຣີ.

� �ຄຸນສົມບັດທີ່ມີຢູ່ໃນໜ້າຈ�ສະແດງຕົວຢ່າງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ກ�າລັງຖືກໃຊ້ຢູ່.

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

�ການແນະນ�າ
�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. ຫຼັງຈາກທ່ານເລືອກພາສາທີ່ຈະໃຊ້ກັບ 
Bixby, ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ ແລະ ສ�າເລັດການຕັ້ງໂດຍປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າໃນໜ້າຈ�, ໜ້າຈ� 
Bixby ຈະປະກົດຂຶ້ນ.

�ການໃຊ້ Bixby
�ໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້, ເວົ້າສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການກັບ Bixby ແລະ ປ່ອຍນິ້ວມືອອກຈາກປຸ່ມ. ຫຼື ເວົ້າວ່າ 
“Hi, Bixby” ແລະ ເວົ້າສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
�ຕົວຢ່າງ, ໃນຂະນະທີ່ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້ຢູ່, ເວົ້າວ່າ “How’s the weather today?” ຂ�້ມູນສະພາບອາກາດຈະປະກົ
ດຂຶ້ນໃນໜ້າຈ�.
�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  →  → Settings → Automatic 
listening → Hands-free only.

http://www.samsung.com/bixby


�ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ

65

�ການປຸກ Bixby ໂດຍໃຊ້ສຽງຂອງທ່ານ
�ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາກັບ Bixby ໂດຍການເວົ້າວ່າ “Hi, Bixby”. ລົງທະບຽນສຽງຂອງທ່ານເພື່ອທີ່ Bixby 
ຈະຕອບກັບສຽງຂອງທ່ານເມື່ອທ່ານເວົ້າວ່າ “Hi, Bixby”.

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

2 ແຕະສະວິດທ໌ Wake with “Hi, Bixby” ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

3 ແຕະສະວິດ Recognise voice ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

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

�ການສື່ສານໂດຍການພິມຂ�້ຄວາມ
�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

�ການແນະນ�າ
�Bixby Vision ເປັນການບ�ລິການທີ່ໃຫ້ຄຸນສົມບັດປະເພດຕ່າງໆຕາມການຈົດຈ�າຮູບ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ Bixby Vision ເພື່
ອຊອກຫາຂ�້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 ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ BIXBY VISION.

•  ໃນແອັບ ແກເລີຣີ, ເລືອກຮູບ 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.
•   : ຈົດຈ�າຂ�້ຄວາມຈາກເອກະສານ ຫຼື ຮູບ ແລະ ແຍກມັນອອກມາ.
•   : ຊອກຫາຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບວັດຖຸທີ່ຖືກຈົດຈ�າທາງອອນໄລນ໌ ແລະ ຂ�້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
•   : ຊອກຫາຂ�້ມູນຂອງຜະລິດຕະພັນ.

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

�ການແນະນ�າ
�ເພີ່ມຮູບແບບການນ�າໃຊ້ທີ່ຊ�້າກັນຂອງທ່ານເປັນວຽກປະຈ�າ ແລະ ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຢ່າງສະດວກສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.
�ຕົວຢ່າງ, ກິດຈະວັດປະຈ�າວັນ ‘ກ່ອນເຂົ້ານອນ’ ຈະດ�າເນີນການຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ ການເປີດໂໝດງຽບ ແລະ ໂໝດມືດ, 
ເພື່ອບ�່ໃຫ້ຕາ ແລະ ຫູຂອງທ່ານສັ່ນສະເທືອນ ເມື່ອທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນກ່ອນເຂົ້ານອນ.

�ການເພີ່ມວຽກປະຈ�າ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Bixby Routines.

2 ໃນລາຍການ ຄົ້ນພົບ, ເລືອກວຽກປະຈ�າທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຫຼື ແຕະ ເພີ່ມວຽກປະຈ�າ 
ເພື່ອເພີ່ມວຽກປະຈ�າຂອງທ່ານເອງ.
•  ທ່ານສາມາດຕັ້ງເງື່ອນໄຂ ແລະ ການກະທ�າຂອງວຽກປະຈ�າໃນລາຍການ ຄົ້ນພົບ.
•  ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕັ້ງເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈ�າເປັນແບບກ�ານົດເອງ, ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຕົນເອງ. 
ຕົວເລືອກນີ້ຈະປະກົດຂຶ້ນ ເມື່ອບ�່ມີເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ທີ່ຕັ້ງໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ 
ເພີ່ມ. ທ່ານສາມາດເພີ່ມວຽກປະຈ�າໃສ່ໜ້າຈ�ຫຼັກເປັນວິດເຈັດ ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ມັນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

�

ລາຍການຄ�າແນະນ�າ

ເພ່ີມວຽກປະຈ�າຂອງທ�ານເອງ.
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�ການໃຊ້ວຽກປະຈ�າ

�ການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈ�າອັດຕະໂນມັດ
�ວຽກປະຈ�າອັດຕະໂນມັດຈະເປີດໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອກວດພົບເງື່ອນໄຂຂອງພວກມັນ.

�ການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈ�າແບບກ�ານົດເອງ
�ສ�າລັບວຽກປະຈ�າແບບກ�ານົດເອງທີ່ທ່ານຕັ້ງເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ເປັນ ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຕົນເອງ, ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ພວກມັ
ນແບບກ�ານົດເອງໂດຍການແຕະປຸ່ມເມື່ອເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Bixby Routines → ວຽກປະຈ�າຂອງຂ້ອຍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ  
ຖັດຈາກວຽກປະຈ�າທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະເປີດໃຊ້. ຫຼືວ່າ, ແຕະວິດເຈັດວຽກປະຈ�າໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ.

�ການເບິ່ງວຽກປະຈ�າທີ່ເປີດໃຊ້
�ວຽກປະຈ�າທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນປະຈຸບັນຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ. ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງວຽກປະຈ�າ, 
ແຕະການແຈ້ງເຕືອນ.
�ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຢຸດວຽກປະຈ�າທີ່ເປີດໃຊ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ແຕະ  
ຖັດຈາກວຽກປະຈ�າ ແລະ ແຕະ ຢຸດ.

�ການຈັດການວຽກປະຈ�າ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Bixby Routines → ວຽກປະຈ�າຂອງຂ້ອຍ. 
ວຽກປະຈ�າຂອງທ່ານຈະປະກົດຂຶ້ນ.
�ເພື່ອປິດໃຊ້ງານວຽກປະຈ�າ, ແຕະວຽກປະຈ�າ → ເພີ່ມເຕີມ → ປິດໃຊ້ງານວຽກປະຈ�ານີ້.
�ເພື່ອລຶບວຽກປະຈ�າ, ແຕະ  → ແກ້ໄຂ, ຕິກເອົາວຽກປະຈ�າ ເພ່ືອລຶບ ແລະ ແຕະ ລຶບ.
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�ຫລາຍໜ້າຕ່າງ

�ການແນະນ�າ
�ຫຼາຍໜ້າຕ່າງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເປີດໃຊ້ສອງແອັບໃນເວລາດຽວກັນໃນມຸມມອງໜ້າຈ�ແຍກ. ນອກຈາກນີ ້ທ່ານຍັງສາມາດເປີດໃ
ຊ້ຫຼາຍໆແອັບໃນເວລາດຽວກັນໃນມຸມມອງປັອບອັບ.

� ມຸມມອງໜ�າຈ�ແຍກ ມຸມມອງປັອບອັບ

� �ບາງແອັບອາດຈະບ�່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ້.

�ມຸມມອງໜ້າຈ�ແຍກ
1 ແຕະປຸ່ມຫຼ້າສຸດ ເພື່ອເປີດລາຍການແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼ້າສຸດ.

2 ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ, ແຕະໄອຄອນຂອງແອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ເປີດຢູ່ໃນມຸມມອງໜ້າຈ�ແຍກ.

3 ໃນລາຍການແອັບ, ເລືອກແອັບອື່ນທີ່ຈະເປີດໃຊ້.
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�ການເປີດໃຊ້ແອັບຈາກຂອບແຜງ

1 ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບຢູ່, ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຍັງຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈ�.

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

� �ທ່ານສາມາດຕັ້ງເພື່ອເປີດໃຊ້ແອັບໃນມຸມມອງໜ້າຈ�ແຍກໂດຍການແຕະມັນໜຶ່ງຄັ້ງ. ແຕະ  → ແກ້ໄຂ → 
 ແລະ ແຕະ ແຕະ ຢູ່ກ້ອງ ເປີດຢູ່ໃນມຸມມອງໜ້າຈ�ແຍກ. ຖ້າທ່ານແຕະສະວິດ ສະແດງແອັບຫຼ້າສຸດ 
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ, ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼ້າສຸດໃນມຸມມອງໜ້າຈ�ແຍກຈາກຂອບແຜງ.

�ການເພີ່ມຄູ່ແອັບ
�ເພີ່ມແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆ ໃສ່ຂອບແຜງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ພວກມັນຮ່ວມກັນໃນມຸມມອງໜ້າຈ�ແຍກດ້ວຍການແຕະຄັ້ງດຽວ.

1 ໃນມຸມມອງໜ້າຈ�ແຍກ, ແຕະວົງມົນລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງແອັບ.

2 ແຕະ .
�ແອັບທີ່ທ່ານກ�າລັງໃຊ້ຢູ່ໃນມຸມມອງໜ້າຈ�ແຍກ ຈະຖືກບັນທຶກໃນຂອບແຜງເປັນການຈັບຄູ່ແອັບ.

�ການປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງໜ້າຕ່າງ
�ລາກວົງມົນລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງແອັບເພື່ອປັບຂະໜາດຂອງໜ້າຕ່າງ.
�ເມື່ອທ່ານລາກວົງມົນລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງແອັບໄປຫາຂອບຂອງໜ້າຈ�, ໜ້າຕ່າງຈະຂະຫຍາຍອອກ.

�ມຸມມອງປັອບອັບ
1 ແຕະປຸ່ມຫຼ້າສຸດ ເພື່ອເປີດລາຍການແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼ້າສຸດ.

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

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

�ການເປີດໃຊ້ແອັບຈາກຂອບແຜງ

1 ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈ�.

2 ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້, ລາກມັນໄປຊ້າຍ ແລະ ຈາກນັ້ນວາງມັນບ່ອນທີ່ ວາງລົງທີ່ນີ້ສ�າລັບມຸມມອງປັອບອັບ ປະກົດຂຶ້ນ.
�ແອັບທີ່ເລືອກຈະເປີດໃຊ້ໃນມຸມມອງປັອບອັບ.

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

�ການແນະນ�າ
�Samsung Health ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຈັດການການມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ການອອກກ�າລັງກາຍຂອງທ່ານ. 
ຕັ້ງເປົ້າໝາຍການອອກກ�າລັງກາຍ, ກວດເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງທ່ານ ແລະ ຕິດຕາມການມີສຸຂະພາບດີ ແລະ 
ການອອກກ�າລັງກາຍໂດຍລວມຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປຽບທຽບບັນທຶກການນັບກ້າວຍ່າງຂອງທ່ານກັບຜູ້
ໃຊ້ Samsung Health ຄົນອື່ນໆ ແລະ ເບິ່ງເຄັດລັບດ້ານສຸຂະພາບ.
�ເຂົ້າເບິ່ງ www.samsung.com/samsung-health ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

�ການໃຊ້ Samsung Health
�ເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung Health. ເມື່ອເປີດໃຊ້ແອັບນີ້ເປັນຄັ້ງທ�າອິດ ຫຼື ປິດເປີດມັນຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກດ�າເນີນການຕັ້ງຂ�້ມູ
ນຄືນໃໝ່, ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າ ໃນໜ້າຈ� ເພື່ອສ�າເລັດການຕັ້ງ.
�ເພື່ອແກ້ໄຂລາຍການໃນໜ້າຈ�ຫຼັກຂອງ Samsung Health, ແຕະ  → ຈັດການລາຍການ.

�

ບັດໂຮມ

ເບິ່ງເຄັດລັບດ�ານສຸຂະພາບ.

ຈັດການໂປຣໄຟລ�ຂອງທ�ານ ແລະ 
ເບິ່ງປະຫວັດດ�ານສຸຂະພາບ ແລະ 
ຄວາມຟິດຂອງທ�ານ.

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

ປຽບທຽບການບັນທຶກຈ�ານວນກ�າວຂອງ
ການກັບຜູ�ໃຊ� Samsung Health 

ຄົນອື່ນໆ ຫືຼ ແຂ�ງຂັນກັບໝູ�ຂອງທ�ານ.

� •  ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ.

•  ຖ້າທ່ານໃຊ້ບັດກ້າວຍ່າງໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງດ້ວຍລົດ ຫຼ ືລົດໄຟ, ການສັ່ນອາດຈະມີຜົນຕ�່ການນັບກ້າວຍ່າງຂອ
ງທ່ານ.

http://www.samsung.com/samsung-health
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�Samsung Notes
�ສ້າງບັນທຶກໂດຍການປ້ອນຂ�້ຄວາມຈາກຄີບອດເຂົ້າ ຫຼ ືໂດຍການຂຽນດ້ວຍມື ຫຼື ແຕ້ມໃນໜ້າຈ�. ນອກຈາກນີ້ 
ທ່ານສາມາດແຊກຮູບ 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.

�Samsung Members
�Samsung Members ໃຫ້ບ�ລິການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລູກຄ້າ, ເຊັ່ນ ການວິນິໄສບັນຫາຂອງອຸປະກອນ ແລະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສົ່ງຄ�າຖາມ ແລະ ລາຍງານຂ�້ຂັດຂ້ອງ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແຊຣ໌ຂ�້ມູນກັບບຸກຄົນອື່ນໃນຊຸມຊົ
ນຜູ້ໃຊ ້Galaxy ຫຼື ເບິ່ງຂ່າວ ແລະ ເຄັດລັບຫຼ້າສຸດ. Samsung Members ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ທ່ານ
ອາດຈະປະສົບໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
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�Samsung Kids
�ທ່ານສາມາດຈ�າກັດການເຂົ້າໃຊ້ຂອງເດັກນ້ອຍໃນບາງແອັບ, ຕັ້ງເວລານ�າໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າ ເພື່ອໃຫ້
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສະໜຸກ ແລະ ປອດໄພແກ່ເດັກນ້ອຍ ເມື່ອພວກເຂົາໃຊ້ອຸປະກອນ.
�ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ  (Kids) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຖ້າທ່ານບ�່ສາມາດຊອກຫາ 

 (Kids) ໃນແຜງດ່ວນ, ແຕະ  ແລະ ລາກປຸ່ມຢູ່ເທິງເພື່ອເພີ່ມມັນ. ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນ Samsung Kids ເປັນຄັ້ງທ�າອິດ 
ຫຼື ຫຼັງຈາກດ�າເນີນການຕັ້ງຂ�້ມູນຄືນໃໝ່ແລ້ວ, ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າ ໃນໜ້າຈ� ເພື່ອສ�າເລັດການຕັ້ງ.
�ໃນໜ້າຈ� Samsung Kids, ເລືອກແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.

� �ວິທີການລັອກໜ້າຈ�ທີ່ຕັ້ງໄວ້ກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ ຫຼື PIN ທີ່ສ້າງໄວ້ຈະຖືກໃຊ້ເມື່ອມີການເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ 
ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ປົກຄອງ ຫຼື ມີການປິດ Samsung Kids.

�ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດການຄວບຄຸມຂອງພ�່ແມ່
�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 ຈາກນັ້ນປ້ອນລະຫັດປົດລັອກຂ
ອງທ່ານເຂົ້າ.

�Samsung Global Goals
�Global Goals, ເຊິ່ງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສະພາຜູ້ແທນແຫ່ງສາຫະປະຊາຊາດໃນປີ 2015, ປະກອບດ້ວຍເປົ້າໝາຍ
ທີ່ມຸ້ງສ້າງສັງຄົມທີ່ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້ມີອ�ານາດໃນການຍຸຕິຄວາມຍາກຈົນ, ຕ�່ສູ້ກັບຄວາມບ�່ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ 
ຢຸດການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ.
�ດ້ວຍ Samsung Global Goals, ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອອະນ
າຄົດທີ່ດີ.

�Samsung TV Plus
�ເລືອກຊ່ອງເຊັ່ນດຽວກັບທີ່ທ່ານຈະໃຊ້ກັບ TV ແລະ ມ່ວນຊື່ນໄປກັບເນື້ອໃນວິດີໂອຕ່າງໆແບບບ�່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung TV Plus.

� �ແອັບນີ້ອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.
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�Galaxy Shop
�ເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌ຂອງຊ�າຊຸງ ແລະ ເບິ່ງຂ�້ມູນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ Galaxy Shop.

�Galaxy Wearable
�Galaxy Wearable ເປັນແອັບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັດການອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ຂອງທ່ານ. ເມື່ອທ່ານເຊື່ອ
ມຕ�່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້, ທ່ານສາມາດກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແອັບຂອງອຸປະກອນທີ່
ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ເອງ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ Galaxy Wearable.
�ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນ ເພື່ອເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້. ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າ ໃນໜ້າຈ� 
ເພື່ອສ�າເລັດການຕັ້ງ. ເບິ່ງຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການເຊື່ອມຕ�່ 
ແລະ ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

�ປະຕິທິນ
�ຈັດການກ�ານົດເວລາຂອງທ່ານໂດຍການປ້ອນເຫດການທີ່ຈະມາເຖິງເຂົ້າໃນຕົວວາງແຜນຂອງທ່ານ.

�ການສ້າງເຫດການ

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທິນ 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 ປະຕິທິນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ເພື່ອເພີ່ມບັນຊີທີ່ຈະຊິງຄ໌ກັບ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທິນ ແລະ ແຕະ  →  → ຈັດການປະຕິທິນ → . ຈາກນັ້ນ, 
ເລືອກບັນຊີທີ່ຈະຊິງຄ໌ດ້ວຍ ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້. ເມື່ອບັນຊີຖືກເພີ່ມແລ້ວ, ວົງມົນສີຟ້າຈະສະແດງຂຶ້ນຖັດໄປຈາກຊື່ຂອງບັນ
ຊີ.
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�Reminder
�ລົງທະບຽນລາຍການທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນການເຕືອນ ແລະ ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້.

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

•  ເພື່ອໃຊ້ການເຕືອນຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ຈະຕ້ອງເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ GPS. ການເຕືອນທີ່ຕັ້ງອາດຈະບ�່ມີຢູ່ 
ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

�ການເລີ່ມຕົ້ນການເຕືອນ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທິນ ແລະ ແຕະ  → Reminder. ໜ້າຈ�ການເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນ ແລະ ໄອຄອນແອັບ ການເຕືອນ 
( ) ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ໜ້າຈ�ແອັບ.

�ການສ້າງການເຕືອນ

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ Reminder.

2 ແຕະ , ປ້ອນລາຍລະອຽດເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ບັນທຶກ.

�ການສ�າເລັດການເຕືອນ
�ໃນລາຍການເຕືອນ, ແຕະ  ຫຼື ເລືອກການເຕືອນ ແລະ ແຕະ ສ�າເລັດ.

�ການກູ້ຄືນການເຕືອນ

�ກູ້ຄືນການເຕືອນທີ່ສ�າເລັດແລ້ວ.

1 ໃນລາຍການເຕືອນ, ແຕະ  → ສ�າເລັດແລ້ວ.

2 ເລືອກໝວດ ແລະ ແຕະ ກວດແກ້.

3 ເລືອກການເຕືອນເພື່ອກູ້ຄືນ ແລະ ແຕະ ຣີສະຕ�.
�ການເຕືອນຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ລາຍການເຕືອນ ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການເຕືອນອີກຄັ້ງ.

�ການລຶບການເຕືອນ
�ເພື່ອລຶບການເຕືອນ, ເລືອກການເຕືອນ ແລະ ແຕະ ລຶບ. ເພື່ອລຶບຫຼາຍໆການເຕືອນ, ແຕະການເຕືອນຄ້າງໄວ,້ 
ໝາຍຕິກການເຕືອນທີ່ຈະລຶບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບ.
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�ບັນທຶກສຽງ
�ບັນທຶກ ຫຼື ຫຼິ້ນການບັນທຶກສຽງ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ບັນທຶກສຽງ.

2 ແຕະ  ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ. ເວົ້າໃສ່ໄມໂຄຣໂຟນ.

•  ແຕະ  ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກຊົ່ວຄາວ.
•  ໃນຂະນະທີ່ເຮັດການບັນທຶກສຽງຢູ່, ແຕະ ບຸກມາກຄ໌ ເພື່ອແຊກບຸກມາກຄ໌ໃສ່.

3 ແຕະ  ເພື່ອສ�າເລັດການບັນທຶກ.

4 ປ້ອນຊື່ໄຟລ໌ເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.

�ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ
�ເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ຈັດການໄຟລ໌ຕ່າງໆທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ.
�ເພື່ອກວດຫາຂ�້ມູນທີ່ບ�່ຈ�າເປັນ ແລະ ເພີ່ມບ່ອນເກັບຂ�້ມູນໃນອຸປະກອນຂຶ້ນ, ແຕະ ວິເຄາະບ່ອນເກັບຂ�້ມູນ.
�ເພື່ອຊອກຫາໄຟລ ໌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, ເຊັ່ນ ເນື້ອທີ,່ ຄວາມຍາວ ຫຼື ອຸນຫະພູມ, 
ເປັນຫົວໜ່ວຍອື່ນ.

•   : ສະແດງເຄື່ອງຄິດເລກທາງວິທະຍາສາດ.
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�Game Launcher
�Game Launcher ຮວບຮວມເກມຂອງທ່ານທີ່ດາວໂຫຼດຈາກ Play Store ແລະ Galaxy Store 
ລົງໃນບ່ອນດຽວເພ່ືອເຂົ້າໃຊ້ງ່າຍ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເປັນໂໝດເກມ ເພື່ອຫຼິ້ນເກມໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ Game Launcher ແລະ ເລືອກເກມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

� •  ຖ້າ Game Launcher ບ�່ປະກົດຂຶ້ນ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ ແລະ 
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ Game Launcher ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

•  ເກມທີ່ດາວໂຫຼດໄວ້ຈາກ Play Store ແລະ Galaxy Store ຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນໃນໜ້າຈ� Game 
Launcher ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຖ້າທ່ານບ�່ສາມາດເຫັນເກມຂອງທ່ານ, ແຕະ ເກມຂອງຂ້ອຍ →  → 
ເພີ່ມເກມ.

�ການເອົາເກມອອກໄປຈາກ Game Launcher
�ແຕະ ເກມຂອງຂ້ອຍ, ແຕະເກມຄ້າງໄວ້ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ ເອົາອອກໄປ.

�ການປ່ຽນໂໝດການປະຕິບັດງານ
�ທ່ານສາມາດປ່ຽນໂໝດການປະຕິບັດງານເກມໄດ້.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ Game Launcher, ແຕະ  → Game Booster → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບເກມ ແລະຈາກນັ້ນເ
ລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

•  ປະສິດທິພາບ: ສິ່ງນີ້ຈະໂຟກັສໃສ່ການໃຫ້ປະສິດທິພາບໃຊ້ງານທີ່ເປັນໄປໄດ້ດີທີ່ສຸດແກ່ທ່ານໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງຫຼິ້ນເ
ກມ.

•  ມາດຕະຖານ: ສິ່ງນີ້ຈະດຸນດ່ຽງປະສິດທິພາບໃຊ້ງານ ແລະ ເວລາການນ�າໃຊ້ແບັດເຕີຣີ.

•  ຕົວປະຢັດແບັດເຕີຣ:ີ ສິ່ງນີ້ຈະປະຢັດພະລັງງານແບັດເຕີຣີໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງຫຼິ້ນເກມ.

� �ປະສິດທິພາບການໃຊ້ໄຟແບັດເຕີຣີອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແອັບ.
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�Game Booster
�Game Booster ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼິ້ນເກມໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີຂຶ້ນ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ Game Booster 
ໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນເກມຢູ່.
�ເພື່ອເປີດແຜງ Game Booster ໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນເກມຢູ່, ແຕະ  ໃນແຖບການກ�ານົດທິດທາງ. 
ຖ້າແຖບການກ�ານົດທິດທາງຖືກເຊື່ອງ, ລາກຂຶ້ນເທິງຈາກລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈ� ເພື່ອສະແດງມັນ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຕັ້ງແຖບການກ�ານົ
ດທິດທາງເພື່ອໃຊ ້ທ່າທາງການຮູດ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ ແຕະເພື່ອເປີດ Game Booster.

•   : ລັອກໜ້າຈ�ສ�າຜັດໃນຂະນະທີ່ເກມກ�າລັງຖືກຫຼິ້ນຢູ່. ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈ�ສ�າຜັດ, ລາກໄອຄອນໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງ.

•   : ເຊື່ອງປຸ່ມໃນແຖບການກ�ານົດທິດທາງ. ເພື່ອສະແດງປຸ່ມ, ແຕະ  ໃນແຖບການກ�ານົດທິດທາງ.

•   : ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈ�.

•   : ບັນທຶກເຊສຊັນເກມຂອງທ່ານ. ເພື່ອຢຸດບັນທຶກ, ແຕະ .

•   : ກ�ານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບ Game Booster.

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

•  ກ�າລັງຕິດຕາມອຸນຫະພູມ / ກ�າລັງຕິດຕາມໜ່ວຍຄວາມຈ�າ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປັບປ່ຽນລະດັບສຽງ ຫຼື 
ອັດຕາກອບວິດີໂອໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອປ້ອງກັນບ�່ໃຫ້ອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ ແລະ ເພື່ອຢຸດແອັບຈາກການແລ່ນຢູ່
ໃນພື້ນຫຼັງເມື່ອບ�່ມີຄວາມຈ�າພຽງພ�.

� •  ທ່ານສາມາດຕັ້ງໃຫ້ເປີດແຜງ Game Booster ຈາກແຖບການກ�ານົດທິດທາງ ໃນຂະນະທີ່ແຖ
ບການກ�ານົດທິດທາງຖືກຕັ້ງເປັນ ທ່າທາງການຮູດ. ໃນແຜງ Game Booster, ແຕະ  → 
ບລັອກໃນລະຫວ່າງຫຼິ້ນເກມ ແລະ ແຕະສະວິດ ທ່າທາງການກ�ານົດທິດທາງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

•  ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເກມຂອງທ່ານ.

�ການເປີດໃຊ້ແອັບໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນເກມ
�ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ແອັບໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນເກມ.
�ແຕະ  ແລະ ເລືອກແອັບຈາກລາຍການແອັບ.
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�SmartThings
�ຄວບຄຸມ ແລະ ຈັດການເຄື່ອງໃຊ້ອັດສະລິຍະ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ (IoT) 
ດ້ວຍສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.
�ເພື່ອເບິ່ງຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings ແລະ ແຕະ ເມນູ → ວິທີໃຊ້.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings.

2 ແຕະ ອຸປະກອນ → ເພີ່ມອຸປະກອນ ຫຼື .

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

� •  ວິທີການເຊື່ອມຕ�່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕ�່ ຫຼື ເນື້ອໃນທີ່ຖືກແຊຣ໌.

•  ອຸປະກອນທີ່ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕ�່ໄດ້ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ. ຄຸນສົມບັດທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່
າງກັນ 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 ເລືອກຮູບ.

2 ແຕະ  ແລະ ເລືອກວິທີການແຊຣ໌ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

� �ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອແຊຣ໌ໄຟລ໌ຜ່ານເຄືອຂ່າຍມືຖື.

�Quick Share

�ການແຊຣ໌ເນື້ອໃນກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ

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

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮູບ.

2 ໃນອຸປະກອນອື່ນ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ  (Quick Share) 
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຖ້າທ່ານບ�່ສາມາດຊອກຫາ  (Quick Share) ໃນແຜງດ່ວນ, ແຕະ  ແລະ 
ລາກປຸ່ມຢູ່ເທິງເພື່ອເພີ່ມມັນ.
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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.

�ການຕັ້ງຜູ້ທີ່ສາມາດຊອກຫາອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້

�ຕັ້ງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຊອກຫາ ແລະ ສົ່ງເນື້ອໃນຫາອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

1 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ  (Quick Share).

2 ເລືອກຕົວເລືອກ.

•  ບ�່ມີໃຜ: ບ�່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອື່ນຊອກຫາອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
•  ຜູ້ຕິດຕ�່ເທົ່ານັ້ນ: ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ Samsung ໃນຜູ້ຕິດຕ�່ເທົ່ານັ້ນແຊຣ໌ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
•  ທຸກໆຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ: ອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນໃດໜຶ່ງໃກ້ຄຽງແຊຣ໌ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

�Music Share

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

�ການແຊຣ໌ລ�າໂພງບລູທູດ
�ທ່ານສາມາດຟັງເພງໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ ແລະ ສະມາດໂຟນຂອງໝູ່ທ່ານຜ່ານລ�າໂພງບລູທູດ.

1 ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ ແລະ ລ�າໂພງບລູທູດຂອງທ່ານຖືກເຊື່ອມຕ�່ແລ້ວ.

�ເບິ່ງ ການຈັບຄູ່ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ ສ�າລັບວິທີທີ່ຈະເຊື່ອມຕ�່.

2 ໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕ�່ → ບລູທູດ →  → ຂັ້ນສູງ 
ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ Music Share ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
�ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມໄດ້, ເຊັ່ນ ການຕັ້ງວ່າໃຜຈະແຊຣ໌ອຸປະກອນຂອງທ່ານດ້ວຍ, ໂດຍການແຕະ 
Music Share.
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3 ໃນສະມາດໂຟນໝູ່ຂອງທ່ານ, ເລືອກລ�າໂພງຂອງທ່ານຈາກລາຍການຂອງອຸປະກອນບລູທູດ.

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

�ເມື່ອທ່ານຫຼິ້ນເພງຜ່ານສະມາດໂຟນໝູ່ຂອງທ່ານ, ເພງທີ່ຫຼິ້ນຜ່ານສະມາດໂຟນຂອງທ່ານຈະຖືກຢຸດຊົ່ວຄາວ.

�ການຟັງເພງຮ່ວມກັນດ້ວຍ Galaxy Buds
�ທ່ານສາມາດຟັງເພງໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານຮ່ວມກັນຜ່ານຫູຟັງຂອງທ່ານ ແລະ ຫູຟັງຂອງໝູ່ທ່ານ.
�ຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກຮອງຮັບໃນ Galaxy Buds series ເທົ່ານັ້ນ.

1 ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສະມາດໂຟນແຕ່ລະເຄື່ອງ ແລະ ຄູ່ຂອງຫູຟັງຖືກເຊື່ອມຕ�່ແລ້ວ.

�ເບິ່ງ ການຈັບຄູ່ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ ສ�າລັບວິທີທີ່ຈະເຊື່ອມຕ�່.

2 ໃນສະມາດໂຟນໝູ່ຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕ�່ → ບລູທູດ →  → ຂັ້ນສູງ 
ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ Music Share ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
�ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມໄດ້, ເຊັ່ນ ການຕັ້ງວ່າໃຜຈະແຊຣ໌ອຸປະກອນຂອງທ່ານດ້ວຍ, ໂດຍການແຕະ 
Music Share.

3 ໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ ສົ່ງມີເດຍອອກ.

4 ແຕະ Music Share ແລະ ເລືອກຫູຟັງໝູ່ຂອງທ່ານຈາກລາຍການອຸປະກອນທີ່ກວດພົບ.

5 ໃນສະມາດໂຟນໝູ່ຂອງທ່ານ, ຍອມຮັບຄ�າຂ�ການເຊື່ອມຕ�່.
�ເມື່ອທ່ານຫຼິ້ນເພງຜ່ານສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຟັງມັນຮ່ວມກັນຜ່ານຫູຟັງທັງສອງເບື້ອງ.

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

1 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ  (Smart View).

2 ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະສາຍພາບໜ້າຈ�ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

� �ເມື່ອທ່ານຫຼິ້ນວິດີໂອກັບ Smart View, ການແກ້ໄຂບັນຫາອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນກັບລຸ້ນຂອງ TV.

�ລິ້ງໃສ່ Windows
�ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບ Windows PC ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຂ�້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານທັນທີ, ເຊັ່ນ 
ຮູບຖ່າຍ ຫລື ຂ�້ຄວາມ, ໃນຄອມພິວເຕີ.
�ເມື່ອມີສາຍໂທ ຫຼື ຂ�້ຄວາມເຂົ້າມາ, ທ່ານສາມາດຮັບພວກມັນໄດ້ໃນຄອມພິວເຕີ.

� •  ຂ�ແນະນ�າໃຫ້ໃຊ້ເວີຊັນຫຼ້າສຸດຂອງ Windows ແລະ ແອັບ ໂທລະສັບຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ຢ່າງເຕັ
ມທີ່.

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

�ການເຊື່ອມຕ�່ກັບຄອມພິວເຕີ

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ລິ້ງໃສ ່Windows.

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

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

https://aka.ms/setupltw
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�ການເບິ່ງຂ�້ມູນ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຄອມພິວເຕີ
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບຂອງທ່ານ ໃນຄອມພິວເຕີ ແລະ ເລືອກໝວດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

�

ອຸປະກອນຂອງທ�ານ

ແຈ�ງເຕືອນ

ຂ�້ຄວາມ
ຮູບຖ�າຍ

ແອັບ

ການໂທ

� �ຄຸນສົມບັດແລະເມນູທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເວີຊັນ ຫຼື ລຸ້ນຊອບແວ.
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�ແອັບ Google
�Google ໃຫ້ການບັນເທີງ, ເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ແລະ ແອັບທຸລະກິດ. ທ່ານອາດຈະຈ�າເປັນຕ້ອງມີບັນຊີ Google 
ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ບາງແອັບ.
�ເພື່ອເບິ່ງຂ�້ມູນແອັບເພີ່ມເຕີມ, 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 ທ່ານຍັ
ງສາມາດເບິ່ງການສະສົມເພງທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ຫຼິ້ນພວກມັນໄດ້.

•  Google Play Movies & TV: ຊື້ ຫຼື ເຊົ່າວິດີໂອ, ເຊັ່ນ ຮູບເງົາ, ລາຍການ TV, ຈາກ Play Store.

•  Drive: ຈັດເກັບເນື້ອໃນຂອງທ່ານໃນຄລາວ, ເຂົ້າໃຊ້ມັນຈາກທຸກບ່ອນ ແລະ ແຊຣ໌ມັນກັບຄົນອື່ນ.

•  YouTube: ເບິ່ງ ຫຼື ສ້າງວິດີໂອ ແລະ ແຊຣ໌ພວກມັນກັບຄົນອື່ນ.

•  ຮູບພາບ: ຊອກຫາ, ຈັດການ ແລະ ແກ້ໄຂຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທັງໝົດຂອງທ່ານຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆໃນສະຖານທີ່ດຽວ.

•  Google: ຊອກຫາລາຍການໃນອິນເຕີເນັດ ຫຼື ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

•  Duo: ໂທອອກດ້ວຍວິດີໂອແບບງ່າຍໆ.

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

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

�ການແນະນ�າ
�ການກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນເອງ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ.
�ເພື່ອຊອກຫາການຕັ້ງຄ່າໂດຍການປ້ອນຄ�າສ�າຄັນເຂົ້າ, ແຕະ . ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຊອກຫາການຕັ້ງຄ່າໂດຍກາ
ນເລືອກແທັກຢູ່ກ້ອງ ການແນະນ�າ.

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

�ການເຊື່ອມຕ�່

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

•  Wi-Fi: ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ເພື່ອເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ຫຼື 
ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍອື່ນ. ເບິ່ງ Wi-Fi ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

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

•  NFC ແລະ ການຊ�າລະເງິນແບບບ�່ສ�າຜັດ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດອ່ານແທັກການສື່ສານຂ�້ມູນທີ່ຢູ່
ໃກ ້(NFC) ທີ່ມີຂ�້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເພື່ອເຮັດການຊ�າລະ ແລະ 
ຊື້ປີ້ສ�າລັບການຂົນສົ່ງ ຫຼື ເຫດການຫຼັງຈາກດາວໂຫຼດແອັບທີ່ຕ້ອງການ. ເບິ່ງ NFC ແລະ ການຊ�າລະເງິນແບບບ�່ສ�າຜັດ 
ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.



�ຕ້ັງຄ່າ

86

•  ໂໝດເຮືອບິນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປິດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ຊັນໄວເລສທັງໝົດໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. 
ທ່ານສາມາດໃຊ້ການບ�ລິການ ທີ່ບ�່ຜ່ານເຄືອຂ່າຍ ເທົ່ານັ້ນ.

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

•  ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖ:ື ກ�ານົດຄ່າຂອງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍມືຖື.

•  ການໃຊ້ຂ�້ມູນ: ຕິດຕາມປະລິມານການນ�າໃຊ້ຂ�້ມູນຂອງທ່ານ ແລະ ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບຂີດຈ�າກັດເອງ. ຕັ້ງອຸປະກ
ອນໃຫ້ປິດໃຊ້ງານການເຊື່ອມຕ�່ຂ�້ມູນມືຖື ເມື່ອປະລິມານຂ�້ມູນມືຖືທີ່ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຮອດຂີດຈ�າກັດທີ່ກ�ານົດໄວ້ແລ້ວ.

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

�ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເລືອກແອັບເພື່ອໃຊ້ຂ�້ມູນມືຖືເລື້ອຍໆ ເຖິງແມ່ນວ່າເວລາທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານຖືກເຊື່ອ
ມຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi. ເບິ່ງ ແອັບທີ່ໃຊ້ຂ�້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

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

•  ຮັອດສະປັອດມືຖ ືແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ: ໃຊ້ອຸປະກອນເປັນຮັອດສະປັອດມືຖື ເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕ�່ຂ�້ມູນມືຖືຂອ
ງອຸປະກອນກັບອຸປະກອນອື່ນໆ. ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຮັອດສະປັອດມືຖື, ເບິ່ງ ຮັອດສະປັອດມືຖື.

� �ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.

•  ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ: ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າເອງເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນສົມບັດອື່ນ. ເບິ່ງ ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂ
ເພີ່ມເຕີມ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

�Wi-Fi
�ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ເພື່ອເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ຫຼື ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍອື່ນ.

�ການເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi

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

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

•  ຖ້າທ່ານບ�່ສາມາດເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ປິດເປີດຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ຫຼື ເຣົາເຕີ້ໄວເລສຂ
ອງອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່.

�ການເບິ່ງຂ�້ມູນຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi
�ເບິ່ງຂ�້ມູນຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ເຊັ່ນ ຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມສະຖຽນ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕ�່ → Wi-Fi ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຂ�້ມູນຄຸນນະພ
າບເຄືອຂ່າຍຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ກ້ອງເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi. ຖ້າມັນບ�່ປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ  → ຂັ້ນສູງ ແລະ ແຕະສະວິດ 
ສະແດງຂ�້ມູນຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍ 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 ການເຊື່ອມຕ�່ → Wi-Fi ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

2 ເລືອກເຄືອຂ່າຍຈາກລາຍການເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.

3 ແຕະ ຂ�ລະຫັດຜ່ານ.

4 ຍອມຮັບຄ�າຂ�ການແຊຣ໌ໃນອຸປະກອນອື່ນ.
�ລະຫັດຜ່ານ Wi-Fi ຖືກປ້ອນເຂົ້າໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານແລ້ວ ແລະ ມັນຖືກເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍແລ້ວ.

�Wi-Fi Direct
�Wi-Fi Direct ເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນໂດຍກົງຜ່ານເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໂດຍບ�່ຕ້ອງມີຈຸດເຂົ້າໃຊ້.

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

2 ແຕະ  → Wi-Fi Direct.
�ອຸປະກອນທີ່ກວດພົບຖືກເຮັດເປັນລາຍການໄວ້.

�ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕ�່ກັບບ�່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຂ�ໃຫ້ອຸປະກອນເປີດຄຸນສົມບັດໂດຍ Wi-Fi Direct 
ຂອງມັນ.
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3 ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕ�່ກັບ.
�ອຸປະກອນຈະຖືກເຊື່ອມຕ�່ເມື່ອອຸປະກອນອື່ນຍອມຮັບຄ�າຂ�ການເຊື່ອມຕ�່ Wi-Fi Direct.

�ເພື່ອສິ້ນສຸດການເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນ, ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະຕັດເຊື່ອມຕ�່ຈາກລາຍການ.

�ບລູທູດ
�ໃຊ້ບລູທູດເພື່ອແລກປ່ຽນຂ�້ມູນ ຫຼື ໄຟລ໌ມີເດຍກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານບລູທູດຢູ່.

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

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈທຸກຄັ້ງວ່າທ່ານແຊຣ໌ ແລະ ຮັບຂ�້ມູນກັບອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ປອດໄພຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 
ຖ້າມີສິ່ງກີດຂວາງລະຫວ່າງອຸປະກອນ, ອາດຈະຫຼຸດໄລຍະຫ່າງການປະຕິບັດງານລົງ.

•  ບາງອຸປະກອນ, ໂດຍສະເພາະອຸປະກອນທີ່ບ�່ຖືກທົດສອບ ຫຼື ຖືກຮັບຮອງໂດຍ Bluetooth SIG, ອາດຈະເຂົ້າກັນບ�່ໄ
ດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

•  ຢ່າໃຊ້ຄຸນສົມບັດບລູທູດສ�າລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ (ຕົວຢ່າງ, ການລະເມີດລິຂະສິດການກັອບປີ້ໄຟລ໌ ຫຼື ການແ
ຕະການສື່ສານສ�າລັບຈຸດປະສົງທາງການຄ້າທີ່ຜິດກົດໝາຍ). ຊ�າຊຸງບ�່ຮັບຜິດຊອບຕ�່ຜົນສະທ້ອນຂອງການໃຊ້ຄຸນສົມ
ບັດບລູທູດທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

�ການຈັບຄູ່ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕ�່ → ບລູທູດ ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ອຸປະກອນທີ່ກວດພົບຈະຖືກເຮັດເປັນລາຍການໄວ້.

2 ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະຈັບຄູ່ກັບ.
�ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັບຄູ່ກັບບ�່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເຂົ້າຫາໂໝດການຈັບຄູ່ບລູທູດ. 
ເບິ່ງຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງອຸປະກອນອື່ນ.

� �ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຖືກອຸປະກອນອື່ນເບິ່ງເຫັນໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າບລູທູດເປີດຢູ່.

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

�ເພື່ອຖອນຈັບຄູ່ອຸປະກອນ, ແຕະ  ຖັດໄປຈາກຊື່ອຸປະກອນ ເພື່ອຖອນຈັບຄູ່ ແລະ ແຕະ ແຍກຄູ່.
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�ການສົ່ງ ແລະ ການຮັບຂ�້ມູນ
�ຫຼາຍແອັບຮອງຮັບການໂອນຂ�້ມູນຜ່ານບລູທູດ. ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ຂ�້ມູນ, ເຊັ່ນ ຜູ້ຕິດຕ�່ ຫຼື ໄຟລ໌ມີເດຍ, 
ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ. ການກະທ�າຕ�່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການສົ່ງຮູບໃສ່ອຸປະກອນອື່ນ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮູບ.

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

3 ຍອມຮັບຄ�າຂ�ການເຊື່ອມຕ�່ບລູທູດໃນອຸປະກອນອື່ນ.

�NFC ແລະ ການຊ�າລະເງິນແບບບ�່ສ�າຜັດ
�ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດອ່ານແທັກການສື່ສານຂ�້ມູນທີ່ຢູ່ໃກ້ (NFC) ທີ່ມີຂ�້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ. 
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເພື່ອເຮັດການຊ�າລະ ແລະ ຊື້ປີ້ສ�າລັບການຂົນສົ່ງ ຫຼື ເຫດການຫຼັງຈາກດາວໂຫຼ
ດແອັບທີ່ຕ້ອງການ.

� �ອຸປະກອນມີເສົາອາກາດ NFC ພາຍໃນເຄື່ອງ. ຈັດການອຸປະກອນຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງບ�່ໃຫ້ເສົາອາກາດ 
NFC ເສຍຫາຍ.

�ການອ່ານຂ�້ມູນຈາກແທັກ NFC
�ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ NFC ເພື່ອອ່ານຂ�້ມູນຜະລິດຕະພັນຈາກແທັກ NFC.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕ�່ ແລະ ແຕະສະວິດ NFC ແລະ ການຊ�າລະເງິນແບບບ�່ສ�າຜັດ 
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

2 ວາງພື້ນທີ່ເສົາອາກາດ NFC ເທິງດ້ານຫຼັງຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃກ້ແທັກ NFC.
�ຂ�້ມູນຈາກແທັກຈະປະກົດຂຶ້ນ.

�

� �ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໜ້າຈ�ຂອງອຸປະກອນຖືກເປີດຢູ່ ແລະ ປົດລັອກແລ້ວ. ບ�່ດັ່ງນັ້ນ, ອຸປະກອນຈະບ�່ອ່ານແທັກ NFC 
ຫຼ ືຮັບຂ�້ມູນ.
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�ການເຮັດການຊ�າລະດ້ວຍຄຸນສົມບັດ NFC
�ກ່ອນທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດ NFC ເພື່ອເຮັດການຊ�າລະ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນການບ�ລິການການຊ�າລະຜ່ານມືຖື. 
ເພື່ອລົງທະບຽນ ຫຼື ຮັບເອົາຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການບ�ລິການ, ຕິດຕ�່ຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການຂອງທ່ານ.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕ�່ ແລະ ແຕະສະວິດ NFC ແລະ ການຊ�າລະເງິນແບບບ�່ສ�າຜັດ 
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

2 ສ�າຜັດພື້ນທີ່ເສົາອາກາດ NFC ເທິງດ້ານຫຼັງຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃສ່ເຄື່ອງອ່ານບັດ NFC.

�ເພື່ອຕັ້ງແອັບການຊ�າລະມາດຕະຖານ, ເປີດໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຊື່ອມຕ� ່→ NFC ແລະ 
ການຊ�າລະເງິນແບບບ�່ສ�າຜັດ → ການຊ�າລະແບບບ�່ສ�າຜັດ → ການຊ�າລະ ແລະຈາກນັ້ນ ເລືອກແອັບ.

� •  ລາຍການບ�ລິການຊ�າລະອາດຈະບ�່ລວມທັງແອັບການຊ�າລະທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດ.

•  ຖ້າທ່ານອັບເດດແອັບການຊ�າລະເງິນ ຫຼື ຕິດຕັ້ງແອັບໃໝ່, ການບ�ລິການການຊ�າລະເງິນທີ່ທ່ານໃຊ້ກ່ອນນັ້ນອາ
ດຈະໃຊ້ງານບ�່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຖ້າເປັນກ�ລະນີນັ້ນ, ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕ�່ → NFC ແລະ 
ການຊ�າລະເງິນແບບບ�່ສ�າຜັດ → ການຊ�າລະແບບບ�່ສ�າຜັດ → ການຊ�າລະ ຫຼື ອື່ນໆ ແລະຈາກນັ້ນ ເລືອກແ
ອັບອື່ນໆແທນແອັບທີ່ອັບເດດແລ້ວ ຫຼື ທີ່ຫາກ�່ຕິດຕັ້ງໃໝ່ໆ. ຫຼື ຖອນເລືອກແອັບທີ່ເລືອກແລ້ວ.

�ຕົວປະຢັດຂ�້ມູນ
�ຫຼຸດການນ�າໃຊ້ຂ�້ມູນຂອງທ່ານລົງໂດຍການປ້ອງກັນບ�່ໃຫ້ບາງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງສົ່ງ ຫຼື ຮັບຂ�້ມູນ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕ�່ → ການໃຊ້ຂ�້ມູນ → ຕົວປະຢັດຂ�້ມູນ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
�ເມື່ອຄຸນສົມບັດຕົວປະຢັດຂ�້ມູນຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ໄອຄອນ  ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ.

�

ເປີດໃຊ�ງານຄຸນສົມບັດຕົວປະຢັດ
ຂ�້ມູນແລ�ວ

� �ເພື່ອເລືອກແອັບທີ່ຈະໃຊ້ຂ�້ມູນໂດຍບ�່ຕ້ອງມີຂ�້ຈ�າກັດ, ແຕະ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຂ�້ມູນໃນຂະນະທີ່ຕົວປະຢັດຂ�້ມູ
ນເປີດຢູ ່ແລະ ເລືອກແອັບ.



�ຕ້ັງຄ່າ

91

�ແອັບທີ່ໃຊ້ຂ�້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນ
�ເລືອກແອັບເພື່ອໃຊ້ຂ�້ມູນມືຖືເລື້ອຍໆ ເມື່ອເວລາອຸປະກອນຂອງທ່ານຖືກເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.
�ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນ ເພື່ອໃຊ້ຂ�້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນສ�າລັບແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການເກັບຮັກສາໃຫ້ປ
ອດໄພ ຫຼື ການສະຕຣີມແອັບທີ່ສສາມາດຖືກຕັດເຊື່ອມຕ�່. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບ�່ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Wi-Fi, 
ແອັບຈະເປີດໃຊ້ໂດຍໃຊ້ຂ�້ມູນມືຖື.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕ�່ → ການໃຊ້ຂ�້ມູນ → ແອັບທີ່ໃຊ້ຂ�້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນ, ແລະ ແຕະສະວິດທີ່ຢູ່ຂ້າງແ
ອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

� �ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.

�ຮັອດສະປັອດມືຖື
�ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນຮັອດສະປັອດມືຖື ເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕ�່ຂ�້ມູນມືຖືຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນ
ອື່ນ.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕ�່ → ຮັອດສະປັອດມືຖ ືແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ → ຮັອດສະປັອດມືຖ.ື

2 ແຕະສະວິດທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
�ໄອຄອນ  ປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ.

�ທ່ານສາມາດປ່ຽນລະດັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ລະຫັດຜ່ານໂດຍການແຕະ ກ�ານົດຄ່າ.

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

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

•  ຖ້າທ່ານເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ ຮັອດສະປັອດອັດຕະໂນມັດ, ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕ�່ຂ�້ມູນມືຖືໃນອຸປະ
ກອນຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
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�ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ
�ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າເອງເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນສົມບັດການເຊື່ອມຕ�່ອື່ນ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕ�່ → ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ.

•  ການສະແກນອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສະແກນຫາອຸປະກອນໃກ້ຄຽງເພື່ອເຊື່ອມຕ�່ກັບ.

•  ການພິມ: ກ�ານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບການປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ. 
ທ່ານສາມາດຊອກຫາເຄື່ອງພິມທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ເພີ່ມອັນໜຶ່ງດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອພິມໄຟລ.໌ ເບິ່ງ ການພິມ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  VPN: ຕັ້ງເຄືອຂ່າຍສ່ວນຕົວສະເໝືອນຈິງ (VPN) ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ເພື່ອເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍສ່ວນຕົວຂອງໂ
ຮງຮຽນ ຫຼື ບ�ລິສັດ.

•  DNS ສ່ວນຕົວ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ຄວາມປອດໄພທີ່ເພີ່ມ DNS ສ່ວນຕົວຂຶ້ນ.

•  ອີເທີເນັດ: ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕ�່ສາຍຕ�່ອີເທີເນັດ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ເຄືອຂ່າຍແບບມີສາຍ ແລະ 
ກ�ານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍ.

�ການພິມ
�ກ�ານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບການປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ. ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນກັບເຄື່ອງພິ
ມຜ່ານ Wi-Fi ຫຼື Wi-Fi Direct ແລະ ພິມຮູບ ຫຼື ເອກະສານ.

� �ບາງເຄື່ອງພິມອາດຈະບ�່ເຂົ້າກັນກັບອຸປະກອນ.

�ເພີ່ມປລັກອິນເຄື່ອງພິມ

�ເພີ່ມປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນໃສ່.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕ�່ → ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ → ການພິມ → 
ດາວໂຫຼດປລັກອິນ.

2 ເລືອກປລັກອິນເຄື່ອງພິມ ແລະ ຕິດຕັ້ງມັນ.

3 ເລືອກປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງ.
�ອຸປະກອນຈະຊອກຫາເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ດຽວກັນກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນ
ມັດ.

4 ເລືອກເຄື່ອງພິມທີ່ຈະເພີ່ມ.

� �ເພື່ອເພີ່ມເຄື່ອງພິມດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ  → ເພີ່ມເຄື່ອງພິມ.

�ການພິມເນື້ອໃນ

�ໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງເນື້ອໃນ, ເຊັ່ນ ຮູບ ຫຼື ເອກະສານ, ເຂົ້າໃຊ້ລາຍການຕົວເລືອກ, ແຕະ ພິມ →  → ທຸກເຄື່ອງພິມ... 
ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກເຄື່ອງພິມ.

� �ວິທີການພິມອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດເນື້ອໃນ.
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�ສຽງແລະການສັ່ນ

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

•  ໂໝດສຽງ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ໂໝດສຽງ, ໂໝດການສັ່ນ ຫຼື ໂໝດງຽບ.

•  ສັ່ນໃນຂະນະທີ່ມີສາຍໂທເຂົ້າ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສັ່ນ ແລະ ຫຼິ້ນສຽງໂທເຂົ້າສ�າລັບສາຍໂທເຂົ້າ.

•  ປິດສຽງຊົ່ວຄາວ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ໂໝດງຽບເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງ.

•  ສຽງເອີ້ນເຂົ້າ: ປ່ຽນສຽງໂທເຂົ້າ.

•  ສຽງການແຈ້ງເຕືອນ: ປ່ຽນສຽງການແຈ້ງເຕືອນ.

•  ສຽງລະບົບ: ປ່ຽນສຽງເພື່ອໃຊ້ການກະທ�າບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນ ການສາກອຸປະກອນ.

•  ລະດັບສຽງ: ປັບປ່ຽນລະດັບສຽງຂອງອຸປະກອນ.

•  ຮູບແບບການສັ່ນຂອງການໂທ: ປ່ຽນຮູບແບບການສັ່ນຂອງການໂທ.

•  ຮູບແບບການສັ່ນຂອງການແຈ້ງເຕືອນ: ປ່ຽນຮູບແບບການສັ່ນຂອງການແຈ້ງເຕືອນ.

•  ລະດັບການສັ່ນ: ປັບປ່ຽນການບັງຄັບຂອງການແຈ້ງເຕືອນດ້ວຍການສັ່ນ.

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

•  ຄຸນນະພາບສຽງ ແລະເອັບເຟັກ: ຕັ້ງຄຸນນະພາບສຽງ ແລະ ເອັບເຝັກຂອງອຸປະກອນ. ເບິ່ງ ຄຸນນະພາບສຽງ ແລະ
ເອັບເຟັກ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຫຼິ້ນສຽງມີເດຍຈາກແອັບສະເພາະໂດຍແຍກກັນໃນອຸປະກອນສຽງອື່
ນໆ. ເບິ່ງ ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

� �ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

�ຄຸນນະພາບສຽງ ແລະເອັບເຟັກ
�ຕັ້ງຄຸນນະພາບສຽງ ແລະ ເອັບເຝັກຂອງອຸປະກອນ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ສຽງແລະການສັ່ນ → ຄຸນນະພາບສຽງ ແລະເອັບເຟັກ.

•  Dolby Atmos: ເລືອກໂໝດສຽງອ້ອມຮອບທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບສ�າລັບສຽງປະເພດຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ ຮູບເງົາ, ເພງ ແລະ 
ສຽງເວົ້າ. ດ້ວຍ Dolby Atmos, ທ່ານສາມາດສ�າຜັດກັບສຽງທີ່ຍ້າຍໄປອ້ອມຮອບທ່ານ.

•  Dolby Atmos ສ�າລັບຫຼິ້ນເກມ: ສ�າຜັດກັບສຽງ Dolby Atmos ທີ່ປັບໃຫ້ເໝາະສົມສ�າລັບເກມໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນເ
ກມຢູ.່
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•  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 ສຽງແລະການສັ່ນ → ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ 
ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

2 ເລືອກແອັບເພື່ອຫຼິ້ນສຽງມີເດຍແບບແຍກກັນ ແລະ ແຕະປຸ່ມກັບຄືນ.

3 ເລືອກອຸປະກອນສ�າລັບການຫຼິ້ນສຽງມີເດຍຂອງແອັບທີ່ເລືອກໄວ້.

�ແຈ້ງເຕືອນ
�ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ແຈ້ງເຕືອນ.

•  ຮູບແບບປັອບອັບການແຈ້ງເຕືອນ: ເລືອກຮູບແບບປັອບອັບການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າ.

•  ສົ່ງຫຼ້າສຸດນີ:້ ເບິ່ງແອັບທີ່ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຫຼ້າສຸດ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ. ເພື່ອກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າກາ
ນແຈ້ງເຕືອນເອງສ�າລັບແອັບເພີ່ມເຕີມ, ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ →  → ທັງໝົດ ແລະ ເລືອກແອັບຈາກລາຍການແອັບ.

•  ຫ້າມລົບກວນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປິດສຽງທັງໝົດ ຍົກເວັ້ນຂ�້ຍົກເວັ້ນທີ່ຖືກອະນຸຍາດ.

•  ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ: ກ�ານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງສ�າລັບການແຈ້ງເຕືອນ.
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�ຈ�ສະແດງຜົນ

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

•  ແສງໄຟ / ມືດ: ເປີດໃຊ້ານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານໂໝດມືດ.

•  ການຕັ້ງຄ່າໂໝດມືດ: ຫຼຸດຜ່ອນການປວດຕາລົງໂດຍການນ�າໃຊ້ຕີມທີ່ມືດ ເມື່ອກ�າລັງໃຊ້ອຸປະກອນໃນຕອນກາງຄືນ 
ຫຼື ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມືດ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງກ�ານົດເວລາສ�າລັບການນ�າໃຊ້ໂໝດມືດ.

� �ຕີມທີ່ມືດອາດຈະນ�າໃຊ້ບ�່ໄດ້ກັບບາງແອັບ.

•  ຄວາມແຈ້ງ: ປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງຈ�ສະແດງຜົນ.

•  ຄວາມແຈ້ງທີ່ປັບໄດ້: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຕິດຕາມການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງທ່ານ ແລະ ນ�າໃຊ້ພວກມັນໂດຍອັດຕ
ະໂນມັດໃນສະພາບແສງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

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

•  ແຜ່ນປ້ອງກັນຄວາມສະບາຍຕາ: ຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສາຍຕາລົງໂດຍການຈ�າກັດປະລິມານແສງສີຟ້າທີ່ປ່ອຍອອ
ກມາຈາກໜ້າຈ�. ທ່ານສາມາດຕັ້ງກ�ານົດເວລາສ�າລັບການນ�າໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.

•  ໂໝດໜ້າຈ�: ປ່ຽນໂໝດໜ້າຈ�ເພື່ອປັບປ່ຽນສ ີແລະ ຄວາມຄົມຊັດຂອງຈ�ສະແດງຜົນ. ເບິ່ງ ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈ� ຫຼ ື
ການປັບປ່ຽນສີຂອງຈ�ສະແດງຜົນ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຟອນ: ປ່ຽນຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຕົວໜັງສື.

•  ຊູມໜ້າຈ�: ສ້າງລາຍການໃນໜ້າຈ�ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຫຼື ນ້ອຍລົງ.

•  ແອັບໜ້າຈ�ເຕັມ: ເລືອກແອັບເພື່ອໃຊ້ກັບສັດສ່ວນແບບເຕັມໜ້າຈ�.

•  ໝົດເວລາໜ້າຈ�: ຕັ້ງໄລຍະເວລາທີ່ອຸປະກອນລ�ຖ້າກ່ອນປິດໄຟດ້ານຫຼັງຂອງຈ�ສະແດງຜົນ.

•  ໂໝດງ່າຍ: ສັບປ່ຽນເປັນໂໝດງ່າຍເພື່ອສະແດງໄອຄອນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ນ�າໃຊ້ແຜນຜັງທີ່ງ່າຍຂຶ້ນໃສ່ໜ້າຈ�ຫຼັກ.

•  ຂອບແຜງ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບຂອບແຜງ.

•  ແຖບການກ�ານົດທິດທາງ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າແຖບການກ�ານົດທິດທາງ. ເບິ່ງ ແຖບການກ�ານົດທິດທາງ (ປຸ່ມຊອບ) 
ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
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•  ການປ້ອງກັນການສ�າຜັດແບບບັງເອີນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປ້ອງກັນໜ້າຈ�ຈາກການກວດຫາການປ້ອນຂ�້ມູນແບບສ�າ
ຜັດເມື່ອມັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ມືດ, ເຊັ່ນ ຖົງສົ້ງ ຫຼື ກະເປົາ.

•  ຄວາມໄວການສ�າຜັດ: ເພີ່ມຄວາມໄວການສ�າຜັດຂອງໜ້າຈ�ຂຶ້ນສ�າລັບໃຊ້ກັບກັນແຕກໜ້າຈ�.

•  ສະແດງຂ�້ມູນການສາກ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງຂ�້ມູນການສາກ, ເຊັ່ນ ເປີເຊັນແບັດເຕີຣີທີ່ເຫຼືອຢູ່ເມື່ອໜ້າຈ�ປິດ
ຢູ່.

•  Screen saver: ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອເປີດໃຊ້ຮູບພັກໜ້າຈ�ເມື່ອອຸປະກອນກ�າລັງສາກຢູ່.

� �ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

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

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈ�ສະແດງຜົນ → ຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງການເຄື່ອນໄຫວ.

2 ເລືອກອັດຕາການຣີເຟຣຊ.

•  ສູງ: ຮັບເອົາພາບເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການເລື່ອນທີ່ບ�່ສະດຸດໂດຍການປັບປ່ຽນອັດຕາຣີເຟຣຊໜ້າຈ�ຂອງທ່ານໂດຍອັດ
ຕະໂນມັດສູງເຖິງ 90 Hz.

•  ມາດຕະຖານ: ໃຊ້ອັດຕາການຣີເຟຣຊມາດຕະຖານໃນສະຖານະການປົກກະຕິ ເພື່ອປະຢັດພະລັງງານແບັດເຕີຣີ.

�ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈ� ຫຼື ການປັບປ່ຽນສີຂອງຈ�ສະແດງຜົນ
�ປ່ຽນໂໝດໜ້າຈ� ຫຼື ປັບປ່ຽນສີຈ�ສະແດງຜົນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

�ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈ�
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈ�ສະແດງຜົນ → ໂໝດໜ້າຈ� ແລະ ເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

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

•  ຕາມທ�າມະຊາດ: ສິ່ງນີ້ປັບປ່ຽນໜ້າຈ�ເປັນໂທນສີແບບທ�າມະຊາດ.

� •  ທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນສີຈ�ສະແດງຜົນໃນໂໝດ ສົດໃສ ເທົ່ານັ້ນ.

•  ໂໝດ ສົດໃສ ອາດຈະເຂົ້າກັນບ�່ໄດ້ກັບແອັບພາກສ່ວນທີສາມ.
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�ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມດຸ່ນດຽງສີໜ້າຈ�
�ເພີ່ມປະສິດທິພາບສີຈ�ສະແດງຜົນໂດຍການປັບປ່ຽນໂທນສີໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈ�ສະແດງຜົນ → ໂໝດໜ້າຈ� → ສົດໃສ ແລະ ປັບປ່ຽນແຖບການປັບປ່ຽນສີຢູ່ພາຍໃຕ້ 
ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງສີຂາວ.
�ເມື່ອທ່ານລາກແຖບການປັບປ່ຽນສີໄປຍັງ ດີຫຼາຍ, ໂທນສີຟ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ເມື່ອທ່ານລາກແຖບໄປຍັງ ອຸ່ນ, 
ໂທນສີແດງຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.

�

�ການປັບປ່ຽນໂທນສີໜ້າຈ�ຕາມຄ່າສີ
�ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດໂທນສີບາງສ່ວນລົງ ໂດຍການປັບປ່ຽນຄ່າຂອງສີແດງ, ສີຂຽວ ຫຼື ສີຟ້າ ເປັນແຕ່ລະສີ.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈ�ສະແດງຜົນ → ໂໝດໜ້າຈ� → ສົດໃສ.

2 ແຕະ ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ.

3 ປັບປ່ຽນແຖບສີ R (ສີແດງ), G (ສີຂຽວ) ຫຼື B (ສີຟ້າ) ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
�ໂທນສີໜ້າຈ�ຈະຖືກປັບປ່ຽນ.

�ວອລເປເປ ີແລະ ຮູບແບບ
�ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າວອລເປເປີສ�າລັບໜ້າຈ�ຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈ�ທີ່ຖືກລັອກ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ວອລເປເປ ີແລະ ຮູບແບບ.

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

�ໜ້າຫຼັກ
�ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບໜ້າຈ�ຫຼັກ, ເຊັ່ນ ແຜນຜັງໜ້າຈ�.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຫຼັກ.
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�ໜ້າຈ�ລັອກ

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

•  ປະເພດການລັອກໜ້າຈ�: ປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈ�.

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

•  ການຕັ້ງຄ່າລັອກທີ່ປອດໄພ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການລັອກໜ້າຈ�ສ�າລັບວິທີການລັອກທີ່ເລືອກໄວ້.

•  ການບ�ລິການວອລເປເປ:ີ ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ການບ�ລິການວອລເປເປີ ເຊັ່ນ ໜ້າຈ�ລັອກໄດນາມິກ.

•  ແບບໂມງ: ປ່ຽນປະເພດ ແລະ ສີຂອງໂມງໃນໜ້າຈ�ລັອກ.

•  ໂມງໂຣມມິງ: ປ່ຽນໂມງທີ່ຈະສະແດງເຂດເວລາທັງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບ້ານ ໃນໜ້າຈ�ທີ່ຖືກລັອກເມື່ອທ່ານໂຣມມິງ.

•  ວິດເຈັດ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຂອງລາຍການທີ່ສະແດງຢູ່ໃນໜ້າຈ�ທີ່ຖືກລັອກ.

•  ຂ�້ມູນຜູ້ຕິດຕ�:່ ຕັ້ງອຸປະກອນທີ່ຈະສະແດງຂ�້ມູນຜູ້ຕິດຕ�່, ເຊັ່ນ ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌ຂອງທ່ານ ໃນໜ້າຈ�ທີ່ຖືກລັອກ.

•  ແຈ້ງເຕືອນ: ຕັ້ງວີທີສະແດງການແຈ້ງເຕືອນໃນໜ້າຈ�ທີ່ລັອກ.

•  ທາງລັດ: ເລືອກແອັບທີ່ຈະສະແດງທາງລັດຫາພວກມັນໃນໜ້າຈ�ທີ່ຖືກລັອກ.

•  ກ່ຽວກັບໜ້າຈ�ລັອກ: ເບິ່ງເວີຊັນໜ້າຈ�ລັອກ ແລະ ຂ�້ມູນດ້ານກົດໝາຍ.

� •  ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

•  ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວິທີການລັອກໜ້າຈ�ທີ່ເລືອກໄວ.້
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�Smart Lock
�ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກຕົວເອງ ແລະ ຍັງຄົງປົດລັອກຢູ່ເມື່ອກວດພົບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
�ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານໄດ້ຕັ້ງບ້ານຂອງທ່ານເປັນຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ເມື່ອທ່ານຮອດບ້ານອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະກວດພົບຈຸດ
ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ປົດລັອກຕົວເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈ�ລັອກ → Smart Lock ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າໃນໜ້າຈ�ເພື່ອສ�າເລັດການຕັ້ງ.

� •  ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະມີຢູ່ໃຫ້ໃຊ້ຫຼັງຈາກທ່ານຕັ້ງວິທີລັອກໜ້າຈ�.

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

�ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

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

•  ການຈົດຈ�າໃບໜ້າ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈ�ໂດຍການຈົດຈ�າໃບໜ້າຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ ການຈົດຈ�າໃບໜ້າ 
ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

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

•  ການຕັ້ງຄ່າໄບໂອແມັດທຣິກເພີ່ມເຕີມ: ປ່ຽນແປງການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບຂ�້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາ
ມາດເບິ່ງເວີຊັນຂອງໂປຣແກມຄວາມປອດໄພໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ກວດຫາການອັບເດດ.

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

•  ອັບເດດຄວາມປອດໄພ: ເບິ່ງເວີເຊັນຂອງຊອບແວໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ກວດຫາອັບເດດ.

•  ການອັບເດດລະບົບ Google Play: ເບິ່ງເວີຊັນລະບົບ Google Play ແລະ ກວດຫາການອັບເດດ.
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•  ຊອກຫາມືຖືຂອງຂ້ອຍ: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຊອກຫາມືຖືຂອງຂ້ອຍ. ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຊອກຫາມືຖື
ຂອງຂ້ອຍ (findmymobile.samsung.com) ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ.

•  Samsung Pass: ກວດສອບຕົວຕົນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ປອດໄພຜ່ານຂ�້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່
ານ. 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.

•  ຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ບ�່ຮູ້ຈັກ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕັ້ງຄ່າແອັບຈາກແຫຼ່ງທີ່ບ�່ຮູ້ຈັກ.

•  ໃສ່ລະຫັດແຜ່ນ SD: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃສ່ລະຫັດໄຟລ໌ໃນແຜ່ນຄວາມຈ�າ.

� �ຖ້າທ່ານຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ເປັນມາດຕະຖານຂອງໂຮງງານທີ່ມີການຕັ້ງຄ່ານີ້ເປີດໃຊ້ງານຢູ່, ອຸປະກ
ອນຈະບ�່ສາມາດອ່ານໄຟລ໌ທີ່ຖືກໃສ່ລະຫັດຂອງທ່ານໄດ້. ປິດໃຊ້ງານການຕັ້ງຄ່ານີ້ກ່ອນຕັ້ງອຸປະກອນຄືນໃໝ່.

•  ການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພອື່ນໆ: ກ�ານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ.

� �ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

http://findmymobile.samsung.com
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�ການຈົດຈ�າໃບໜ້າ
�ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈ�ໂດຍການຈົດຈ�າໃບໜ້າຂອງທ່ານ.

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

•  ຖ້າທ່ານປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈ�ເປັນ ເລື່ອນ ຫຼື ບ�່ມີ, ເຊິ່ງຈະບ�່ປອດໄພ, ຂ�້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທັງໝົດຂອງທ່ານຈ
ະຖືກລຶບ.

�  ຂ�້ຄວນລະວັງສ�າລັບການໃຊ້ການຈົດຈ�າໃບໜ້າ
�ກ່ອນໃຊ້ການຈົດຈ�າໃບໜ້າເພື່ອປົດລັອກອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ຈົ່ງຄ�ານຶງເຖິງຂ�້ຄວນລະວັງຕ�່ໄປນີ້.

•  ອຸປະກອນຂອງທ່ານບ�່ສາມາດຖືກປົດລັອກໄດ້ໂດຍຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ຫຼື ໂດຍບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຄ້າຍຄືກັບຮູບຂອງທ່ານ.

•  ການຈົດຈ�າໃບໜ້າມີຄວາມປອດໄພໜ້ອຍກວ່າຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.

�ສ�າລັບການຈົດຈ�າໃບໜ້າທີ່ດີກວ່າ
�ພິຈາລະນາດັ່ງຕ�່ໄປນີ້ເມື່ອໃຊ້ການຈົດຈ�າໃບໜ້າ:

•  ພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂເມື່ອລົງທະບຽນ, ເຊັ່ນ 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 → ການຈົດຈ�າໃບໜ້າ.

2 ອ່ານຄ�າແນະນ�າໃນໜ້າຈ� ແລະ ແຕະ ສືບຕ�່.

3 ຕັ້ງວິທີການລັອກໜ້າຈ�.
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4 ວາງຕ�າແໜ່ງໃບໜ້າຂອງທ່ານຢູ່ໃນກອບໃນໜ້າຈ�.
�ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະສະແກນໃບໜ້າຂອງທ່ານ.

� •  ຖ້າການປົດລັອກໜ້າຈ�ດ້ວຍໃບໜ້າຂອງທ່ານບ�່ໃຊ້ງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແຕະ ເອົາຂ�້ມູນໃບໜ້າອອກໄປ ເພື່ອເອົາໃ
ບໜ້າທີ່ລົງທະບຽນຂອງທ່ານອອກໄປ ແລະ ລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ.

•  ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານການຈົດຈ�າໃບໜ້າ, ແຕະ ເພີ່ມຮູບລັກສະນະອື່ນເພື່ອເພີ່ມການຈົດຈ�າ ແລະ 
ເພີ່ມລັກສະນະທີ່ປະກົດຂຶ້ນອື່ນໆ.

�ການປົດລັອກໜ້າຈ�ດ້ວຍໃບໜ້າຂອງທ່ານ
�ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈ�ດ້ວຍໃບໜ້າຂອງທ່ານແທນການໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ການຈົດຈ�າໃບໜ້າ.

2 ປົດລັອກໜ້າຈ�ໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈ�ທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.

3 ແຕະສະວິດທ໌ ປົດລັອກດ້ວຍໃບໜ້າ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ.

4 ໃນໜ້າຈ�ທີ່ຖືກລັອກ, ເບິ່ງໄປທີ່ໜ້າຈ�.
�ເມື່ອໃບໜ້າຂອງທ່ານຖືກຈົດຈ�າແລ້ວ, ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈ�ໂດຍບ�່ຕ້ອງໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈ�ເພີ່ມເຕີມໃດໜຶ່ງ. 
ຖ້າໃບໜ້າຂອງທ່ານບ�່ຖືກຈົດຈ�າ, ໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈ�ທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.

�ການລຶບຂ�້ມູນໃບໜ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນ
�ທ່ານສາມາດລຶບຂ�້ມູນໃບໜ້າທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ການຈົດຈ�າໃບໜ້າ.

2 ປົດລັອກໜ້າຈ�ໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈ�ທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.

3 ແຕະ ເອົາຂ�້ມູນໃບໜ້າອອກໄປ → ເອົາອອກ.
�ເມື່ອໃບໜ້າທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ຖືກລຶບແລ້ວ, ຄຸນສົມບັດທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຖືກປິດໃຊ້ງານເຊັ່ນດຽວກັນ.
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�ການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມື
�ເພື່ອໃຫ້ການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມືໃຊ້ງານໄດ້, ຈ�າເປັນຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ ແລະ 
ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

� •  ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

•  ການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມືໃຊ້ລັກສະນະພິເສດສະເພາະຂອງແຕ່ລະລາຍນິ້ວມື ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບອຸປະ
ກອນຂອງທ່ານ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ເຊັນເຊີລາຍນິ້ວມືຈະສັບສົນສອງລາຍນິ້ວມືທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນມີໜ້ອຍຫຼ
າຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກ�່ຕາມ, ເປັນກ�ລະນີທີ່ຫາຍາກທີ່ລາຍນິ້ວມືທີ່ແຍກກັນຈະຄ້າຍຄືກັນເຊິ່ງເຊັນເຊີອາດຈະຈົດຈ�າພ
ວກມັນເປັນຄືກັນໝົດທຸກຢ່າງ.

•  ຟີມກັນແຕກແບບໜາ ຫຼື ມີສີສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕ�່ການປະຕິບັດງານໄດ້. ຖ້າທ່ານໃຊ້ກັນແຕກໜ້າຈ�, 
ກວດເບິ່ງເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີປ້າຍກ�າກັບວ່າເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຊັນເຊີລາຍນິ້ວມືເທິງໜ້າຈ�ຫຼືບ�່. (ເຊັ່ນ 
ກັນແຕກໜ້າຈ�ທີ່ຊ�າຊຸງຂາຍ)

•  ຖ້າທ່ານໃຊ້ລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານເປັນວິທີລັອກໜ້າຈ�, ລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານບ�່ສາມາດຖືກໃຊ້ໄດ້ເພື່ອປົດລັອ
ກໜ້າຈ�ສ�າລັບຄັ້ງທ�າອິດຫຼັງຈາກເປີດອຸປະກອນ. ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົດລັອກໜ້າຈ�ໂດຍໃຊ້
ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມື. ລະວັງຢ່າລືມຮູບແບບ, PIN ຫຼື 
ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ.

•  ຖ້າລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານບ�່ຖືກຈົດຈ�າ, ປົດລັອກອຸປະກອນໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້
ເມື່ອລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມື ແລະ ຈາກນັ້ນລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານຄືນໃໝ່. ຖ້າລືມຮູບແບບ, PIN ຫຼື 
ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະບ�່ສາມາດໃຊ້ອຸປະກອນ ຖ້າທ່ານບ�່ຕັ້ງມັນຄືນໃໝ່. ຊ�າຊຸງຈະບ�່ຮັບຜິດຊອບຕ�່ກາ
ນສູນເສຍຂ�້ມູນ ຫຼື ຄວາມບ�່ສະດວກສະບາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການລືມລະຫັດປົດລັອກ.

•  ຖ້າທ່ານປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈ�ເປັນ ເລື່ອນ ຫຼື ບ�່ມີ, ເຊິ່ງຈະບ�່ປອດໄພ, ຂ�້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທັງໝົດຂອງທ່ານຈ
ະຖືກລຶບ.
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�ສ�າລັບການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມືທີ່ດີກວ່າ
�ເມື່ອທ່ານສະແກນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານໃນອຸປະກອນ, ຈົ່ງຄ�ານຶງເຖິງເງື່ອນໄຂທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕ�່ກັບການປະຕິບັດງາ
ນຂອງຄຸນສົມບັດ:

•  ອຸປະກອນອາດຈະບ�່ຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມືທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຮອຍແຫ່ວ ຫຼື ແປ້ວ.

•  ອຸປະກອນອາດຈະບ�່ຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມືຈາກນິ້ວມືນ້ອຍ ຫຼື ບາງ.

•  ເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດງານການຈົດຈ�າ, ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງນິ້ວມືທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆທີ່ສຸດ 
ເພື່ອປະຕິບັດງານນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

•  ອຸປະກອນຂອງທ່ານມີເຊັນເຊີການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມືຢູ່ພາຍໃນເຄື່ອງ ຢູ່ໃຈກາງສ່ວນລຸ່ມຂອງໜ້າຈ�. 
ຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງກັນໜ້າຈ�ແຕກ ຫຼື ໜ້າຈ�ສ�າຜັດໃນພື້ນທີ່ເຊັນເຊີການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມືບ�່ມີຮອຍຂີດ ຫຼື 
ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກວັດຖຸ, ເຊັ່ນ ຫຼຽນ, ລູກກະແຈ, ປາກກາ ແລະ ສາຍສ້ອຍຄ�.

•  ຮັບປະກັນວ່າພື້ນທີ່ເຊັນເຊີການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມືທີ່ຢູ່ໃຈກາງສ່ວນລຸ່ມຂອງໜ້າຈ� ແລະ ນິ້ວມືຂອງທ່ານສະອາດ ແລະ 
ແຫ້ງ.

•  ຖ້າທ່ານງ�ນິ້ວມືຂອງທ່ານ ຫຼື ໃຊ້ປາຍນິ້ວມື, ອຸປະກອນອາດຈະບ�່ຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ. ກົດໜ້າຈ�ເພື່ອໃຫ້ປາຍນິ້
ວມືຂອງທ່ານກະຈາຍໄປທົ່ວພື້ນຜິວກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມື.

�ການລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມື

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

2 ອ່ານຄ�າແນະນ�າໃນໜ້າຈ� ແລະ ແຕະ ສືບຕ�່.

3 ຕັ້ງວິທີການລັອກໜ້າຈ�.

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

�
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5 ເມື່ອທ່ານສ�າເລັດການລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ແຕະ ສ�າເລັດ.
�ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງວ່າລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານຖືກລົງທະບຽນໂດຍການແຕະ ກວດເບິ່ງລາຍນິ້ວມືທີ່ຖືກເພີ່ມ.

�ການປົດລັອກໜ້າຈ�ດ້ວຍລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ
�ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈ�ດ້ວຍລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານແທນການໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.

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

2 ປົດລັອກໜ້າຈ�ໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈ�ທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.

3 ແຕະສະວິດທ໌ ປົດລັອກລາຍນີ້ວມ ືເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ.

4 ໃນໜ້າຈ�ທີ່ຖືກລັອກ, ວາງນິ້ວມືຂອງທ່ານເທິງເຊັນເຊີການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມື ແລະ ສະແກນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ.

�ການປ່ຽນແປງການຕັ້ງຄ່າໄອຄອນການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມື
�ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງ ຫຼື ເຊື່ອງໄອຄອນການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມືເມື່ອທ່ານແຕະໜ້າຈ�ໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈ�ປິດຢູ່.

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

2 ປົດລັອກໜ້າຈ�ໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈ�ທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.

3 ແຕະສະວິດ ແຕະເພື່ອສະແດງໄອຄອນເມື່ອໜ້າຈ�ປິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານມັນ.

�ການລຶບລາຍນິ້ວມືທີ່ລົງທະບຽນໄວ້
�ທ່ານສາມາດລຶບລາຍນິ້ວມືທີ່ລົງທະບຽນໄວ້.

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

2 ປົດລັອກໜ້າຈ�ໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈ�ທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.

3 ເລືອກລາຍນິ້ວມືທີ່ຈະລຶບ ແລະ ແຕະ ເອົາອອກ.
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�Samsung Pass
�ລົງທະບຽນຂ�້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Pass ແລະ ກວດສອບຕົວຕົນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ເມື່
ອໃຊ້ການບ�ລິການທີ່ຈ�າເປັນຕ້ອງມີຂ�້ມູນເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ສ່ວນຕົວ.

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

•  ຂ�້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ຈະຖືກບັນທຶກໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແລະ 
ຈະບ�່ຖືກຊິງຄ໌ກັບອຸປະກອນ ຫຼື ເຊີບເວີອື່ນ.

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

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

�ການໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆ
�ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆທີ່ຮອງຮັບການຕື່ມ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານໃສ່ອັດຕະໂນ
ມັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

1 ໃນໜ້າລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງເວັບໄຊທ,໌ ປ້ອນ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະປຸ່ມລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງເວັ
ບໄຊທ.໌

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

�ການໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ແອັບ
�ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ແອັບທີ່ຮອງຮັບການຕື່ມ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານໃສ່ອັດຕະໂນມັດໄດ້ຢ່າ
ງງ່າຍດາຍ.

1 ໃນໜ້າລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງແອັບ, ປ້ອນ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະປຸ່ມລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງແອັບ.

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

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

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

�ໂດຍໃຊ ້Samsung Pass ກັບເວັບໄຊທ ໌ແລະ ແອັບຕ່າງໆ
�ເມື່ອໃຊ້ເວັບໄຊທ ໌ຫຼື ແອັບຕ່າງໆທີ່ຮອງຮັບ Samsung Pass, ທ່ານສາມາດລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ກັບ Samsung Pass 
ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
�ເພື່ອເບິ່ງລາຍການຂອງເວັບໄຊທ ໌ແລະ ແອັບທີ່ຮອງຮັບ Samsung Pass, ໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ Samsung Pass, ແຕະ  → 
ຕັ້ງຄ່າ → ຫຸ້ນສ່ວນ. ຖ້າບ�່ມີເວັບໄຊທ ໌ຫຼື ແອັບທີ່ຮອງຮັບ Samsung Pass, ຫຸ້ນສ່ວນ ຈະບ�່ປະກົດຂຶ້ນ.

� •  ເວັບໄຊທ ໌ແລະ ແອັບຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

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

�ການປ້ອນຂ�້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເຂົ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດ
�ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອປ້ອນຂ�້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເຂົ້າ, ເຊັ່ນ ທີ່ຢູ່ ຫຼື ຂ�້ມູນບັດຊ�າລະເງິນຂອງທ່ານໃນແ
ອັບທີ່ຮອງຮັບການປ້ອນເຂົ້າອັດຕະໂນມັດ.

1 ໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ Samsung Pass, ເລືອກຕົວເລືອກທີ່ຢູ່ກ້ອງ ຂ�້ມູນສ່ວນຕົວ.

2 ປ້ອນຂ�້ມູນເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.
�ດຽວນີ້ ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂ�້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທີ່ທ່ານລົງທະບຽນໄວ້ເຂົ້າໃສ່ Samsung Pass ເມື່ອປ້ອນຂ�້ມູນສ່ວນຕົ
ວເຂົ້າໃນແອັບທີ່ຮອງຮັບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

�ການລຶບຂ�້ມູນ Samsung Pass ຂອງທ່ານ
�ທ່ານສາມາດລຶບຂ�້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກ, ຂ�້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້, ຂ�້ມູນແອັບທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ກັບ Samsung Pass ຂອງທ່ານ.
�ໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ Samsung Pass, ແຕະ  → ຕັ້ງຄ່າ → ເບິ່ງອຸປະກອນທັງໝົດໂດຍໃຊ ້Samsung Pass →  → 
ອອກຈາກ Samsung Pass.

� •  Samsung account ຂອງທ່ານຍັງຄົງໃຊ້ງານໄດ້ຢູ່.

•  ຂ�້ມູນ Samsung Pass ໃນອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ 
ຈະຖືກລຶບອີກດ້ວຍ.
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�ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
�ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພປ້ອງກັນເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ຜູ້ຕິດຕ�່, 
ຈາກການເຂົ້າໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນອື່ນ. ທ່ານສາມາດຮັກສາເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພໄດ້ເມື່ອອຸປະກອນ
ຖືກປົດລັອກ.

� �ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພແມ່ນພື້ນທີ່ຈັດເກັບຂ�້ມູນແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ປອດໄພ. ຂ�້ມູນໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພບ�່ສາມາດຖືກ
ໂອນໃສ່ອຸປະກອນອື່ນຜ່ານວິທີການແຊຣ໌ທີ່ບ�່ຜ່ານການອະນຸມັດ, ເຊັ່ນ USB ຫຼື Wi-Fi Direct. ຄວາມພະຍາຍາມໃ
ນການກ�ານົດລະບົບປະຕິບັດການ ຫຼື ການແກ້ໄຂຊອບແວເອງ ຈະເຮັດໃຫ້ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຖືກລັອກໂດຍອັດຕະໂ
ນມັດ ແລະ ບ�່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້. ກ່ອນບັນທຶກຂ�້ມູນໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ແບັກອັບກັອບປີ້ຂອ
ງຂ�້ມູນໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນທີ່ປອດໄພແລ້ວ.

�ການຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄຟ

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.

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

�ເພື່ອປ່ຽນຊື ່ຫຼື ໄອຄອນຂອງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ແຕະ  → ກ�ານົດເອງ.

� •  ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົດລັອກແອັບໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.

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

�ການຕັ້ງເງື່ອນໄຂການລັອກອັດຕະໂນມັດສ�າລັບໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ  → ຕັ້ງຄ່າ → ລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພອັດຕະໂນມັດ.

2 ເລືອກຕົວເລືອກການລັອກ.

� �ເພື່ອລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຂອງທ່ານດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ  → ລັອກ ແລະ ອອກ.
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�ການຍ້າຍເນື້ອໃນໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
�ຍ້າຍເນື້ອໃນ, ເຊັ່ນ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອ, ໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ. ການກະທ�າຕ�່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງການຍ້າຍຮູບຈາກບ່ອ
ນເກັບຂ�້ມູນມາດຕະຖານໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ  → ເພີ່ມໄຟລ໌.

2 ແຕະ ຮູບ, ໝາຍຕິກຮູບ ເພື່ອຍ້າຍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສ�າເລັດ.

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

� �ວິທີສ�າລັບການຍ້າຍເນື້ອໃນອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດເນື້ອໃນ.

�ການຍ້າຍເນື້ອໃນຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
�ຍ້າຍເນື້ອໃນຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໃສ່ແອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນບ່ອນເກັບຂ�້ມູນມາດຕະຖານ. ການກະທ�າຕ�່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂ
ອງການຍ້າຍຮູບຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໃສ່ບ່ອນເກັບຂ�້ມູນມາດຕະຖານ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ ແກເລີຣີ.

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

�ການເພີ່ມແອັບ
�ເພີ່ມແອັບເພື່ອໃຊ້ໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ .

2 ໝາຍຕິກໜຶ່ງແອັບຂຶ້ນໄປທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ ແລະ ແຕະ ເພີ່ມ.

�ການເອົາແອັບອອກໄປຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

�ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ ແລະ ແຕະ ຖອນຕິດຕັ້ງ.
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�ການເພີ່ມບັນຊີ
�ເພີ່ມ Samsung ແລະ Google accounts ຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ, ເພື່ອຊິງຄ໌ກັບແອັບໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.

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

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

�ການເຊື່ອງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
�ທ່ານສາມາດເຊື່ອງທາງລັດໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຈາກໜ້າຈ�ແອັບ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ແຕະ  → ຕັ້ງຄ່າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ເພີ່ມ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ໃສ່ໜ້າຈ�ແອັບ 
ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.
�ຫຼືວ່າ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ  (ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ) ເພື່ອປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ. 
ຖ້າທ່ານບ�່ສາມາດຊອກຫາ  (ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ) ໃນແຜງດ່ວນ, ແຕະ  ແລະ ລາກປຸ່ມຢູ່ເທິງເພື່ອເພີ່ມມັນ.
�ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສະແດງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພອີກຄັ້ງ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
→ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ເພີ່ມ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ໃສ່ໜ້າຈ�ແອັບ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

�ການຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
�ທ່ານສາມາດຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ລວມທັງເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບໃນມັນ.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ  → ຕັ້ງຄ່າ → ການຕັ້ງຄ່າເພີ່ມເຕີມ → ຖອນຕິດຕັ້ງ.
�ເພື່ອແບັກອັບເນື້ອໃນກ່ອນຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ໝາຍຕິກ ຍ້າຍໄຟລ໌ມີເດຍອອກຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ 
ແລະ ແຕະ ຖອນຕິດຕັ້ງ. ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຂ�້ມູນທີ່ແບັກອັບຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ ແລະ ແຕະ 
ບ່ອນເກັບຂ�້ມູນພາຍໃນ → Download → Secure Folder.

� �ບັນທຶກທີ່ບັນທຶກໃນ Samsung Notes ຈະບ�່ຖືກແບັກອັບ.
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�Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ
�Wi-Fi ທີ່ປອດໄພເປັນການບ�ລິການທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕ�່ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ຂອງທ່ານປອດໄພ. 
ມັນໃສ່ລະຫັດຂ�້ມູນໂດຍໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ແລະ ປິດໃຊ້ງານການຕິດຕາມແອັບ ແລະ ເວັບໄຊທ ໌
ເພື່ອໃຊ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ຢ່າງປອດໄພ. ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi 
ທີ່ບ�່ປອດໄພໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ, ເຊັ່ນ ຮ້ານຄາເຟ ຫຼື ສະໜາມບິນ, Wi-Fi ທີ່ປອດໄພຈະຖືກເປີດໃຊ້ງານໂດຍອັດຕະ
ໂນມັດ ເພື່ອບ�່ໃຫ້ໃຜສາມາດແຮັກຂ�້ມູນເຂົ້າສູ່ລະບົບຂອງທ່ານໄດ້ ຫຼື ຕິດຕາມກິດຈະກ�າຂອງທ່ານໃນແອັບແລະເວັບໄຊທ໌.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າ 
ເທິງໜ້າຈ� ເພື່ອສ�າເລັດການຕັ້ງ.
�ເມື່ອ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພຖືກເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ, ໄອຄອນ  ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ.

� •  ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ຊ້າລົງ.

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

�ການເລືອກແອັບທີ່ຈະປົກປ້ອງໂດຍໃຊ ້Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ
�ເລືອກແອັບທີ່ຈະປົກປ້ອງໂດຍໃຊ້ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດປົກປ້ອງຂ�້ມູນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ເຊັ່ນ 
ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ ຫຼື ກິດຈະກ�າຂອງທ່ານໃນແອັບ, ຈາກການເຂົ້າໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນອື່ນ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ →  → ຕັ້ງຄ່າ → 
ແອັບທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ແຕະສະວິດຖັດຈາກແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະປົກປ້ອງໂດຍໃຊ້ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ.

� �ບາງແອັບອາດຈະບ�່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ້.

�ການຊື້ແຜນການປົກປ້ອງ
�ທ່ານໄດ້ຮັບແຜນການປົກປ້ອງຟຣີສ�າລັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໃນທຸກໆເດືອນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຊື້ແຜນການປົກປ້ອ
ງແບບຈ່າຍເງິນ ແລະ ມີການປົກປ້ອງແບນວິດແບບບ�່ຈ�າກັດ ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ຈ�າກັດ.

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

2 ແຕະ ແຜນການປົກປ້ອງ → ອັບເກຣດ ແລະ ເລືອກແຜນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

� �ສ�າລັບແຜນການປົກປ້ອງບາງຢ່າງ, ທ່ານສາມາດໂອນແຜນການປົກປ້ອງໄປຍັງອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ 
Samsung account ຂອງທ່ານ.

3 ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າ ໃນໜ້າຈ� ເພື່ອສ�າເລັດການຊື້.



�ຕ້ັງຄ່າ

112

�ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
�ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

•  ການອະນຸຍາດທີ່ຖືກໃຊ້ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງສຸດທ້າຍ: ເບິ່ງປະຫວັດການນ�າໃຊ້ການອະນຸຍາດຂອງແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດ.

•  ຕົວຈັດການການອະນຸຍາດ: ເບິ່ງລາຍຊື່ຄຸນສົມບັດ ແລະ ແອັບທີ່ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ພວກມັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່າ
ນຍັງສາມາດແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດໄດ້.

•  ການຄວບຄຸມ ແລະ ການເຕືອນ: ກ�ານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບການເຂົ້າໃຊ້ແອັບ.

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

•  Google: ກ�ານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງສ�າລັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

� �ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

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

•  ການອະນຸຍາດແອັບ: ເບິ່ງລາຍການຂອງແອັບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໃຊ້ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງອຸປະກອນ ແລະ 
ແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດ.

•  ບ�ລິການລະບຸຕ�າແໜ່ງ: ເບິ່ງການບ�ລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກ�າລັງໃຊ້ຢູ່.

•  ການເຂົ້າໃຊ້ຫຼ້າສຸດ: ເບິ່ງວ່າແອັບໃດຂ�ຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານ.
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�ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸກເສີນ
�ຈັດການຂ�້ມູນທາງການແພດ ແລະ ຜູ້ຕິດຕ�່ສຸກເສີນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບຄຸນສົມບັ
ດສຸກເສີນ, ເຊັ່ນ ການເຕືອນສຸກເສີນແບບໄຮ້ສາຍ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸກເສີນ.

•  ຂ�້ມູນທາງການແພດ: ປ້ອນຂ�້ມູນທາງການແພດຂອງທ່ານເຂົ້າ.

•  ຜູ້ຕິດຕ�່ສຸກເສີນ: ປ້ອນຜູ້ຕິດຕ�່ສຸກເສີນຂອງທ່ານເຂົ້າ.

•  ສົ່ງຂ�້ຄວາມ SOS: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສົ່ງຂ�້ຄວາມແນະນ�າໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຫຼາຍໆຄັ້ງ.

•  ການເຕືອນສຸກເສີນໄວເລສ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການເຕືອນສຸກເສີນແບບໄຮ້ສາຍ.

•  ບ�ລິການສະຖານທີ່ສຸກເສີນ: ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການບ�ລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງສຸກເສີນ (ELS).

•  ໂໝດສຸກເສີນ: ສັບປ່ຽນອຸປະກອນເປັນໂໝດສຸກເສີນເພື່ອຫຼຸດການໃຊ້ແບັດເຕີຣີລົງ. ເບິ່ງ ໂໝດສຸກເສີນ 
ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

� �ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

�ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ

�ຕົວເລືອກ
�ຊິງຄ໌, ແບັກອັບ ຫຼື ກູ້ຄືນຂ�້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ Samsung Cloud. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດລົງຊື່ເ
ຂົ້າໃຊ້ບັນຊີໄດ້, ເຊັ່ນ Samsung account ຫຼື ບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ ຫຼື ໂອນຂ�້ມູນໃສ່ ຫຼື ຈາກອຸປະກອນອື່ນຜ່ານ 
Smart Switch.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ.

•  ຈັດການບັນຊີ: ເພີ່ມ Samsung ແລະ Google account ຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ, ເພື່ອຊິງຄ໌ກັບ.

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

•  Google Drive: ເກັບຮັກສາຂ�້ມູນສ່ວນຕົວ, ຂ�້ມູນແອັບ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານໄວ້ໃຫ້ປອດໄພໃນອຸປະກອນ
ຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດແບັກອັບຂ�້ມູນທີ່ສ�າຄັນຂອງທ່ານໄດ້. ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ 
ເພື່ອແບັກອັບຂ�້ມູນ.
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•  Smart Switch: ເປີດໃຊ້ Smart Switch ແລະ ໂອນເນື້ອໃນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ ການໂອນຂ�້
ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ (Smart Switch) ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

� �ແບັກອັບຂ�້ມູນຂອງທ່ານໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ປອດໄພຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ເຊັ່ນ Samsung Cloud ຫຼື ຄອມພິວເຕີ, 
ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດກູ້ຄືນມັນ ຖ້າຂ�້ມູນຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍ ເນື່ອງຈາກມີການຕັ້ງຂ�້ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່ແບບບ�່
ໄດ້ຕັ້ງໃຈ.

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

�ການແບັກອັບຂ�້ມູນ
�ທ່ານສາມາດແບັກອັບຂ�້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Cloud.

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

2 ແຕະສະວິດຖັດໄປຈາກລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການແບັກອັບ ແລະ ແຕະ ແບັກອັບດຽວນີ.້

3 ແຕະ ສ�າເລັດແລ້ວ.

� •  ບາງຂ�້ມູນຈະບ�່ຖືກແບັກອັບ. ເພື່ອກວດເບິ່ງຂ�້ມູນທີ່ຈະຖືກແບັກອັບ, ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ 
ແລະການແບັກອັບ ແລະ ແຕະ ແບັກອັບຂ�້ມູນ ຢູ່ກ້ອງ Samsung Cloud.

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

�ການກູ້ຄືນຂ�້ມູນ
�ທ່ານສາມາດຣີສະຕ�ຂ�້ມູນແບັກອັບຂອງທ່ານຈາກ Samsung Cloud ໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ.

2 ແຕະ ຣີສະຕ�ຂ�້ມູນ ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

3 ຕິກເອົາລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການກູ້ຄືນ ແລະ ແຕະ ຮື້ຟື້ນກັບຄືນ.
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�ກຸກເກິລ
�ກ�ານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບບາງຄຸນສົມບັດທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍ Google.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ Google.

�ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ

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

•  ລິ້ງໃສ່ Windows: ເຂົ້າໃຊ້ຂ�້ມູນທີ່ບັນທຶກໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານທັນທີ. ເບິ່ງ ລິ້ງໃສ່ 
Windows ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ໂທ ແລະ ສົ່ງຂ�້ຄວາມໃນອຸປະກອນອື່ນ: ໃຊ້ຄຸນສົມບັດການໂທ ແລະ ການສົ່ງຂ�້ຄວາມຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນ
ອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.

•  ສືບຕ�່ແອັບໃນອຸປະກອນອື່ນ: ໃຊ້ແອັບໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung 
account ຂອງທ່ານ.

•  ແອນດຣອຍອັດຕະໂນມັດ: ເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບພາຫານະ ແລະ ຄວບຄຸມບາງຄຸນສົມບັດຂອງອຸປະກອ
ນຂອງທ່ານໃນຈ�ສະແດງຜົນຂອງພາຫານະ.

•  Quick Share: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າ Quick Share. ເບິ່ງ Quick Share ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ແລັບ: ໃຊ້ຄຸນສົມບັດໃໝ່ຂອງອຸປະກອນ.

•  ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ: ເລືອກແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດເພື່ອເປີດໃຊ້ໂດຍໃຊ້ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ. ເບິ່ງ ການຕັ້ງຄ່າປຸ່ມດ້ານຂ້າງ 
ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ: ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າເອງ. ເບິ່ງ 
ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

•  ໂໝດມືຂ້າງດຽວ: ເປີດໃຊ້ງານໂໝດການປະຕິບັດງານດ້ວຍມືຂ້າງດຽວເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງທ່ານເມື່ອໃ
ຊ້ອຸປະກອນດ້ວຍມືຂ້າງດຽວ.

•  Bixby Routines: ເພີ່ມວຽກປະຈ�າໃສ່ການຕັ້ງຄ່າອັດຕະໂນມັດທີ່ທ່ານໃຊ້ຊ�າ້ໆກັນ. ນອກຈາກນີ້ ອຸປະກ
ອນຍັງແນະນ�າວຽກປະຈ�າທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕາມສະຖານະການທີ່ທ່ານພົບເລື້ອຍໆ. ເບິ່ງ Bixby Routines 
ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
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•  ຮູບໜ້າຈ� ແລະ ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈ�: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບຮູບຖ່າຍໜ້າຈ� ແລະ ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈ�.

•  ສະແດງຜູ້ຕິດຕ�່ເມື່ອແຊຣ໌ເນື້ອໃນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານເຊື່ອມຕ�່ແລ້ວໃນແຜງຕົວເລືອກການແຊ
ຣ໌ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານແຊຣ໌ເນື້ອໃນໂດຍກົງ.

•  ເອັບເຝັກໂທວິດີໂອ: ຕັ້ງເພື່ອໃຊ້ເອັບເຝັກຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການປ່ຽນພື້ນຫຼັງໃນລະຫວ່າງການໂທວິດີໂອ. ເບິ່ງ 
ເອັບເຝັກໂທວິດີໂອ ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

� •  ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນບາງແອັບເທົ່ານັ້ນ.

•  ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

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

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

� �ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

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

•  ຍົກຂຶ້ນເພື່ອປຸກ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເປີດໜ້າຈ� ເມື່ອທ່ານຈັບມັນຂຶ້ນມາ.

•  ແຕະສອງຄັ້ງເພື່ອເປີດໜ້າຈ�: ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະເປີດໜ້າຈ�ໂດຍການແຕະບ່ອນໃດກ�່ໄດ້ສອງຄັ້ງ 
ໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈ�ປິດຢູ່.

•  ແຕະສອງຄັ້ງເພື່ອປິດໜ້າຈ�: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດໜ້າຈ�ໂດຍການແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າໃນໜ້າຈ�ຫຼັກ ຫຼື 
ໜ້າຈ�ລັອກສອງຄັ້ງ.

•  ຮັກສາໃຫ້ໜ້າຈ�ເປີດຢູ່ໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງເບິ່ງ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປ້ອງກັນບ�່ໃຫ້ປິດການສະແດງໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ
ຳລັງເບິ່ງມັນ.

•  ເຕືອນເມື່ອໂທລະສັບຖືກຈັບຂຶ້ນມາ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເຕືອນທ່ານຖ້າທ່ານມີສາຍບ�່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ຂ�້ຄວາມໃໝ່ 
ເມື່ອທ່ານຈັບອຸປະກອນຂຶ້ນມາ.

� �ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະໃຊ້ບ�່ໄດ້ ຖ້າໜ້າຈ�ຖືກເປີດ ຫຼື ອຸປະກອນບ�່ຢູ່ໃນພື້ນຜິວທີ່ຮາບພຽງ.
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•  ປິດສຽງດ້ວຍທ່າທາງ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດສຽງບາງຢ່າງໂດຍການໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ທ່າທາງ.

•  ໃຊ້ຝາມືປັດເພື່ອແຄັບເຈີ: ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈ� ເມື່ອທ່ານຮູດມືຂອງທ່ານໄປຊ້າຍ ຫຼື 
ຂວາຜ່ານໜ້າ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບທີ່ຖືກແຄັບເຈີໃນ ແກເລີຣີ. ມັນເປັນໄປບ�່ໄດ້ທີ່ຈະແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈ� 
ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດບາງອັນ.

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

�ເອັບເຝັກໂທວິດີໂອ
�ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການປ່ຽນພື້ນຫຼັງໃນລະຫວ່າງການໂທວິດີໂອ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ເອັບເຝັກໂທວິດີໂອ ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ໄອຄອນ  
ຈະຖືກເພີ່ມໃນໜ້າຈ�ຂອງແອັບໂທວິດີໂອ.

�ການໃຊ້ເອັບເຝັກໂທວິດີໂອ
�ໃນໜ້າຈ�ຂອງແອັບໂທວິດີໂອ, ແຕະ .

•  ຕັ້ງຄືນໃໝ່ທັງໝົດ: ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່.

•  ພື້ນຫຼັງ: ປ່ຽນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ພື້ນຫຼັງມົວໃນລະຫວ່າງໂທວິດີໂອ.

•  ການຈັດຂອບອັດຕະໂນມັດ: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການຈັດກອບອັດຕະໂນມັດ. ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ງາ
ນຄຸນສົມບັດນີ້, ອຸປະກອນຈະປ່ຽນມຸມຖ່າຍຮູບ ແລະ ຊູມໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍການຈົດຈ�າ ແລະ ການຕິດຕາມຜູ້ຄົ
ນໃນລະຫວ່າງການໂທວິດີໂອ.

•  ຕັ້ງຄ່າ: ເລືອກ ຫຼື ເພີ່ມສີ ຫຼື ຮູບພື້ນຫຼັງເພື່ອໃຊ້ໃນລະຫວ່າງໂທວິດີໂອ.

� •  ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

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

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Dual Messenger.

�ແອັບທີ່ຮອງຮັບຈະປະກົດຂຶ້ນ.

2 ແຕະສະວິດທ໌ຂອງແອັບ ເພື່ອຕິດຕັ້ງເພື່ອຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ.
�ແອັບທີສອງຈະຖືກຕິດຕັ້ງ. ໄອຄອນແອັບທີສອງຈະຖືກສະແດງດ້ວຍ .

�

ແອັບທີສອງ

� •  ຄຸນສົມບັດ Dual Messenger ອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບແອັບ.

•  ບາງຄຸນສົມບັດຂອງແອັບອາດຈະຖືກຈ�າກັດສ�າລັບແອັບທີສອງ.

�ການຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ

1 ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Dual Messenger.

2 ແຕະສະວິດຂອງແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖອນຕິດຕັ້ງ ແລະ ແຕະ ຖອນຕິດຕັ້ງ.
�ຂ�້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແອັບທີສອງຈະຖືກລຶບ.

� �ຖ້າທ່ານຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທ�າອິດ, ແອັບທີສອງຈະຖືກລຶບເຊັ່ນດຽວກັນ.
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�ການມີສຸຂະພາບດີແບບດິຈິຕອລ ແລະ 
ການຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ປົກຄອງ
�ເບິ່ງປະຫວັດຂອງການໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ໃຊ້ຄຸນສົມບັດເພື່ອປ້ອງກັນອຸປະກອນຂອງທ່ານຈາກກາ
ນລົບກວນຊີວິດຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຕັ້ງການຄວບຄຸມຂອງພ�່ແມ່ສ�າລັບລູກຂອງທ່ານ ແລະ 
ຈັດການການໃຊ້ດິຈິຕອລຂອງພວກເຂົາ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການມີສຸຂະພາບດີແບບດິຈິຕອລ ແລະ ການຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ປົກຄອງ.

•  ເວລາໜ້າຈ�: ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ວ່າວັນໜຶ່ງທ່ານຈະໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຫຼາຍປານໃດ.

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

•  ໂໝດຕັ້ງໃຈ: ເປີດໃຊ້ງານໂໝດໂຟກັສສົດ ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງສິ່ງລົບກວນຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ 
ໂຟກັສໄວ້ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ແອັບທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໃນໂໝດໂຟກັສ.

•  ໂໝດເວລານອນ: ເປີດໃຊ້ງານໂໝດເວລານອນເພື່ອຫຼຸດອາການປວດຕາກ່ອນເຂົ້ານອນ ເພື່ອປ້ອງກັນການນອນຂອງ
ທ່ານຈາກການຖືກລົບກວນ.

•  ຈ�ຕິດຕາມລະດັບສຽງ: ເປີດໃຊ້ງານການຕິດຕາມລະດັບສຽງເພື່ອປ້ອງກັນການໄດ້ຍິນຂອງທ່ານ.

•  ຈ�ພາບການຂັບຂີ່: ເປີດໃຊ້ງານການຕິດຕາມການຂັບຂີ່ເພື່ອຕິດຕາມຈ�ານວນເວລາທີ່ທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນ
ຂະນະທີ່ຂັບຂີ.່

•  ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ປົກຄອງ: ຈັດການການໃຊ້ດິຈິຕອລຂອງລູກຂອງທ່ານ.

�ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ

�ການແນະນ�າ
�ຄຸນສົມບັດການດູແລອຸປະກອນໃຫ້ພາບລວມຂອງສະຖານະແບັດເຕີຣີ, ບ່ອນເກັບຂ�້ມູນ, ຄວາມຈ�າ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພລະບົບຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນໂດຍອັດຕະໂນມັດ 
ດ້ວຍການແຕະນິ້ວມືຂອງທ່ານ.

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

•  ການປິດແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງ.

•  ການຈັດການການນ�າໃຊ້ແບັດເຕີຣີທີ່ຜິດປົກກະຕິ.

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

�ແບັດເຕີຣີ
�ກວດເບິ່ງໄຟ ແລະ ເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ຂອງແບັດເຕີຣ ີເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ. ສ�າລັບອຸປະກອນທີ່ມີລະດັບໄຟແບັດເຕີຣີຕ�່າ, ປະຢັດໄ
ຟແບັດເຕີຣີໂດຍການເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການປະຢັດໄຟ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ → ແບັດເຕີຣີ.

•  ການປະຢັດໄຟ: ເປີດໃຊ້ງານໂໝດປະຢັດພະລັງງານ ເພື່ອຂະຫຍາຍເວລາການນ�າໃຊ້ແບັດເຕີຣີອອກໄປ.

•  ຂີດຈ�າກັດການນ�າໃຊ້ພື້ນຫຼັງ: ຈ�າກັດການນ�າໃຊ້ແບັດເຕີຣີສ�າລັບແອັບທີ່ບ�່ໃຊ້ເລື້ອຍໆ.

•  ການຕັ້ງຄ່າແບັດເຕີຣີເພີ່ມເຕີມ: ກ�ານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງສ�າລັບແບັດເຕີຣີ.

� •  ເວລາການນ�າໃຊ້ທີ່ເຫຼືອຈະສະແດງເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ກ່ອນໄຟແບັດເຕີຣີຈະໝົດ. ເວລາການນ�າໃຊ້ທີ່ເຫຼືອອາດຈະແ
ຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

•  ທ່ານອາດຈະບ�່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກບາງແອັບທີ່ໃຊ້ໂໝດການປະຢັດໄຟ.

�ບ່ອນເກັບຂ�້ມູນ
�ກວດເບິ່ງສະຖານະຂອງຄວາມຈ�າທີ່ຖືກໃຊ້ແລະ ມີຢູ່.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ → ບ່ອນເກັບຂ�້ມູນ. ເພື່ອລຶບໄຟລ ໌ຫຼື ຖອນຕິດຕັ້ງແອັ
ບທີ່ທ່ານບ�່ໄດ້ໃຊ້ອີກຕ�່ໄປ, ເລືອກໝວດ. ຈາກນັ້ນ, ແຕະຄ້າງໄວ້ ຫຼື ເລືອກລາຍການ ແລະ ແຕະ ລຶບ ຫຼື ຖອນການຕິດຕັ້ງ.

� •  ຄວາມຈຸທີ່ມີຢູ່ຕົວຈິງຂອງຄວາມຈ�າພາຍໃນເຄື່ອງຈະໜ້ອຍກວ່າຄວາມຈຸທີ່ລະບຸໄວ້ 
ເພາະວ່າລະບົບປະຕິບັດການ ແລະ ແອັບມາດຕະຖານຄອບຄອງສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມຈ�າ. ຄວາມຈຸທີ່ມີຢູ່ອາດຈ
ະປ່ຽນແປງເມື່ອທ່ານອັບເດດອຸປະກອນ.

•  ທ່ານສາມາດເບິ່ງຄວາມຈຸທີ່ມີຢູ່ຂອງຄວາມຈ�າພາຍໃນເຄື່ອງໃນສ່ວນຂ�້ກ�ານົດສ�າລັບອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນເວັບ
ໄຊທ໌ຂອງຊ�າຊຸງ.
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�ຄວາມຈ�າ
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ → ຄວາມຈ�າ.
�ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວອຸປະກອນຂອງທ່ານຂຶ້ນໂດຍການຢຸດແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງ, ໝາຍຕິກແອັບຈາກລາຍການແອັບ ແລະ 
ແຕະ ລ້າງດຽວນີ.້

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

�ອັບເດດຊອບແວ
�ອັບເດດຊອບແວອຸປະກອນຂອງທ່ານຜ່ານການບ�ລິການເຟີມແວຜ່ານອາກາດ (FOTA). ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກ�ານົດ
ເວລາການອັບເດດຊອບແວ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ → ອັບເດດຊອບແວ.

�ການວິນິໄສ
�ທົດສອບອຸປະກອນຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ Samsung Members.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ → ການວິນິໄສ. ເລືອກລາຍການທີ່ຈະທົດສອບ ຫຼື 
ແຕະ ທົດສອບທັງໝົດ ເພື່ອທົດສອບລາຍການທັງໝົດ.

�ການປະຢັດຂ�້ມູນພິເສດ
�ຕິດຕາມ ແລະ ຫຼຸດການນ�າໃຊ້ຂ�້ມູນມືຖືຂອງທ່ານລົງໂດຍປ້ອງກັນແອັບໃນພື້ນຫຼັງຈາກການໃຊ້ການເຊື່ອມຕ�່ຂ�້ມູນມືຖື. 
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດການຫຍ�້ຂ�້ມູນ ເພື່ອຫຍ�້ຂ�້ມູນອິນເຕີເນັດ, ເຊັ່ນ ຮູບ, ວິດີໂອ ແລະ ໜ້າເວັບ, 
ທີ່ເຂົ້າໃຊ້ຜ່ານເຄືອຂ່າຍມືຖື.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ → ການປະຢັດຂ�້ມູນພິເສດ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິ
ດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

� •  ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

•  ບາງໜ້າເວັບ ຫຼື ເນື້ອໃນອາດຈະບ�່ມີຢູ່ ເມື່ອຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ ຫຼື 
ເງື່ອນໄຂເຄືອຂ່າຍມືຖ.ື
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�ແອັບ
�ຈັດການແອັບຂອງອຸປະກອນ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຂອງພວກມັນ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂ�້ມູນການນ�າໃຊ້ຂອງແອັບ, 
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ 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.

•  ຂ�້ຄວາມເປັນຄ�າເວົ້າ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບຄຸນສົມບັດຂ�້ຄວາມ-ເປັນ-ຄ�າເວົ້າ ທີ່ໃຊ້ເມື່ອ TalkBack ເປີດໃຊ້ງານຢູ່, 
ເຊັ່ນ ພາສາ, ຄວາມໄວ ແລະ ອື່ນໆ.

•  ວັນ ແລະ ເວລາ: ເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າເພື່ອຄວບຄຸມວິທີທີ່ອຸປະກອນຈະສະແດງເວລາ ແລະ ວັນທີ.

� �ຖ້າແບັດເຕີຣີຍັງຄົງມີໄຟຢູ່ຈົນເຕັມ, ເວລາ ແລະ ວັນທີຈະຖືກຕັ້ງຄືນໃໝ່.

•  ການຕັ້ງຄ່າ ຄີບອດຊ�າຊຸງ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບຄີບອດ Samsung.

•  ລາຍການຄີບອດ ແລະ ມາດຕະຖານ: ເລືອກຄີບອດທີ່ຈະໃຊ້ໂດຍມາດຕະຖານ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຄີບອດ.

•  ຄີບອດຈິງ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບຄີບອດພາຍນອກ.

•  ເມົ້າ ແລະ ແທັກເພດ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບເມົ້າ ຫຼື ແປ້ນຕິດຕາມພາຍນອກ.

•  ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ຕື່ມໃສ່ອັດຕະໂນມັດ: ເລືອກການບ�ລິການຕື່ມໃສ່ອັດຕະໂນມັດເພື່ອໃຊ້.

•  ຕັ້ງຄືນໃໝ່: ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ຫຼື ເຮັດການຕັ້ງຂ�້ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່.

•  ການບ�ລິການແບບກ�ານົດເອງ: ຕັ້ງເພື່ອຮັບເອົາການບ�ລິການທີ່ເຮັດເປັນແບບສ່ວນຕົວຕາມຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານ 
ແລະ ວິທີທີ່ທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

•  ຕິດຕ�່ພວກເຮົາ: ຖາມຄ�າຖາມ ຫຼື ເບິ່ງຄ�າຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ.
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�ການເພີ່ມພາສາອຸປະກອນ
�ທ່ານສາມາດເພີ່ມພາສາເພື່ອໃຊ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

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

�ເພື່ອເບິ່ງພາສາທັງໝົດທີ່ສາມາດຖືກເພີ່ມໄດ້, ແຕະ  → ທຸກພາສາ.

2 ເລືອກພາສາທີ່ຈະເພີ່ມ.

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

�ເພື່ອປ່ຽນພາສາມາດຕະຖານຈາກລາຍການພາສາຂອງທ່ານ, ເລືອກພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ແຕະ ນ�າໃຊ້. 
ຖ້າແອັບບ�່ຮອງຮັບພາສາມາດຕະຖານ, ພາສາທີ່ຮອງຮັບຖັດໄປຢູ່ໃນລາຍການຈະຖືກໃຊ້.

�ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້
�ກ�ານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ອຸປະກອນ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້.

•  ແນະນ�າສ�າລັບທ່ານ: ກວດເບິ່ງຄຸນສົມບັດຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ທີ່ທ່ານກ�າລັງໃຊ້ໃນຂະນະນີ້ ແລະ 
ເບິ່ງຄຸນສົມບັດທີ່ແນະນ�າອື່ນໆ.

•  TalkBack: ເປີດໃຊ້ງານ TalkBack, ເຊິ່ງສະໜອງການຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍສຽງ. ເພື່ອເບິ່ງຂ�້ມູນແນະນ�າ 
ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ,້ ແຕະ ຕັ້ງຄ່າ → ສອນການນ�າໃຊ້ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ.

•  ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ: ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າເອງ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ສ�າລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວ
າມບົກຜ່ອງທາງສາຍຕາ.

•  ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ: ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າເອງ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ສ�າລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງ
ດ້ານການໄດ້ຍິນສຽງ.

•  ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ: ກ�ານົດການຕັ້ງຄ່າເອງ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ສ�າລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາ
ມຄ່ອງແຄ້ວຫຼຸດລົງ.

•  ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ: ກ�ານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�າລັບການເຂົ້າໃຊ້ໂດຍກົງ ແລະ ຄຸນສົມບັດການແຈ້ງເຕືອນ.

•  ແອັບທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງແລ້ວ: ເບິ່ງການບ�ລິການຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ.

•  ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ:້ ເບິ່ງຂ�້ມູນຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້.

•  ຕິດຕ�່ພວກເຮົາ: ຖາມຄ�າຖາມ ຫຼື ເບິ່ງຄ�າຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ.
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�ອັບເດດຊອບແວ
�ອັບເດດຊອບແວອຸປະກອນຂອງທ່ານຜ່ານການບ�ລິການເຟີມແວຜ່ານອາກາດ (FOTA). ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກ�ານົດ
ເວລາການອັບເດດຊອບແວ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ອັບເດດຊອບແວ.

•  ດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງ: ກວດຫາ ແລະ ຕິດຕັ້ງອັບເດດດ້ວຍຕົນເອງ.

•  ດາວໂຫຼດອັດຕະໂນມັດຜ່ານ Wi-Fi: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອດາວໂຫຼດອັບເດດໂດຍອັດຕະໂນມັດ 
ເມື່ອເຊື່ອມຕ�່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.

•  ອັບເດດຫຼ້າສຸດ: ເບິ່ງຂ�້ມູນກ່ຽວກັບອັບເດດຊອບແວຫຼ້າສຸດ.

� �ຖ້າອັບເດດຊອບແວສຸກເສີນຖືກປ່ອຍອອກເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ເພື່ອບລັອກໄພຄຸກຄ
າມດ້ານຄວາມປອດໄພປະເພດໃໝ່, ພວກມັນຈະຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍບ�່ຕ້ອງມີການເຫັນດີຂອງທ່ານ.

�ຂ�້ມູນອັບເດດຄວາມປອດໄພ
�ອັບເດດຄວາມປອດໄພມີໄວ້ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ປົກປ້ອງຂ�້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ສ�າ
ລັບອັບເດດຄວາມປອດໄພສ�າລັບລຸ້ນຂອງທ່ານ, ເຂົ້າເບິ່ງ security.samsungmobile.com.

� �ເວັບໄຊທ໌ຮອງຮັບບາງພາສາເທົ່ານັ້ນ.

�ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງໄກ
�ຖ້າທ່ານມີຄ�າຖາມ ຫຼື ບັນໃດໆທາງດ້ານເທັກນິກກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຂ�ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານການບ�ລິກາ
ນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງໄກໄດ.້
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງໄກ.

http://security.samsungmobile.com
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�ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ
�ເຂົ້າໃຊ້ຂ�້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
�ໃນໜ້າຈ�ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ.
�ເພື່ອປ່ຽນຊື່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ແຕະ ແກ້ໄຂ.

•  ຂ�້ມູນສະຖານະ: ເບິ່ງຂ�້ມູນຕ່າງໆຂອງອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ ສະຖານະແຜ່ນ SIM, Wi-Fi ທີ່ຢູ່ MAC ແລະ ເລກລ�າດັບ.

•  ຂ�້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍ: ເບິ່ງຂ�້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ ຂ�້ມູນຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ໃບອະນຸຍາດ open source.

•  ຂ�້ມູນຊອບແວ: ເບິ່ງຂ�້ມູນຊອບແວຂອງອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ ເວີຊັນລະບົບປະຕິບັດການຂອງມັນ ແລະ ເວີຊັນເຟີມແວ.

•  ຂ�້ມູນແບັດເຕີຣ:ີ ເບິ່ງສະຖານະ ແລະ ຂ�້ມູນແບັດເຕີຣີຂອງອຸປະກອນ.
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�ແຈ້ງການການນ�າໃຊ້

�ຂ�້ຄວນລະວັງສ�າລັບການໃຊ້ອຸປະກອນ
�ກະລຸນາອ່ານຄູ່ມືນີ້ເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ.

•  ຄ�າອະທິບາຍຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານຂອງອຸປະກອນ.

•  ບາງເນື້ອໃນອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ, ຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ, 
ການລະບຸລາຍລະອຽດຂອງລຸ້ນ ຫຼື ຊອບແວຂອງອຸປະກອນ.

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

•  ເນື້ອໃນ (ເນື້ອໃນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ) ທີ່ຈ�າເປັນຕ້ອງມີການນ�າໃຊ້ CPU ແລະ RAM ສູງ ຈະກະທົບຕ�່ການປະຕິບັດງາ
ນໂດຍລວມຂອງອຸປະກອນ. ແອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອໃນອາດຈະໃຊ້ບ�່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການລະບຸລາຍລະອ
ຽດຂອງອຸປະກອນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມັນຖືກໃຊ້ງານຢູ່.

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

•  ຊ�າຊຸງບ�່ຮັບຜິດຊອບຕ�່ບັນຫາດ້ານການປະຕິບັດງານ ຫຼື ຄວາມເຂົ້າກັນບ�່ໄດ້ທີ່ເກີດຈາກການຕັ້ງຄ່າການລົງທະບຽນທີ່ຖື
ກແກ້ໄຂ ຫຼື ຊອບແວລະບົບປະຕິບັດການທີ່ຖືກປັບປ່ຽນ. ການພະຍາຍາມທີ່ຈະກກກ�ານົດລະບົບປະຕິບັດການເອງອາ
ດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນ ຫຼື ແອັບໃຊ້ງານຢ່າງບ�່ຖືກຕ້ອງ.

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

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

•  ແອັບມາດຕະຖານທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນອາດຈະມີການອັບເດດ ແລະ ອາດຈະບ�່ຮອງຮັບອີກຕ�່ໄປ 
ໂດຍບ�່ຕ້ອງມີແຈ້ງການກ່ອນ.

•  ການແກ້ໄຂລະບົບປະຕິບັດການຂອງອຸປະກອນ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງຊອບແວຈາກແຫຼ່ງທີ່ບ�່ເປັນທາງການອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະ
ກອນເກີດຂ�້ຂັດຂ້ອງ ແລະ ຂ�້ມູນເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍໄດ.້ ການກະທ�າເຫຼົ່ານີ້ເປັນການລະເມີດຂ�້ຕົກລົງໃບອະນຸຍາດຂ
ອງຊ�າຊຸງ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ການຮັບປະກັນຂອງທ່ານເປັນໂມຄະ.
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•  ທ່ານສາມາດເຫັນໜ້າຈ�ສ�າຜັດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ບ່ອນແສງແດດກາງແຈ້ງທີ່ຈ້າ ໂດຍການປັບປ່ຽນຊ່ວງ
ຄວາມຄົມຊັດໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມສະພາບແວດລ້ອມໂດຍລວມ. ເນື່ອງຈາກລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການສ
ະແດງກຣາຟິກແບບຄົງທີ່ເປັນໄລຍະເວລານານອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພາບຊ້ອນ (ໜ້າຈ�ໄໝ້) ຫຼື ເງົາມີດໄດ.້

–  ຂ�ແນະນ�າບ�່ໃຫ້ໃຊ້ກຣາຟິກແບບຄົງທີ່ໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດຂອງໜ້າຈ�ເປັນໄລຍະເວລາດົນ ແລະ ປິດໜ້າ
ຈ�ສ�າຜັດເມື່ອບ�່ໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນ.

–  ທ່ານສາມາດຕັ້ງໜ້າຈ�ສ�າຜັດ ເພື່ອປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອທ່ານກ�າລັງບ�່ໃຊ້ມັນ. ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ 
ຈ�ສະແດງຜົນ → ໝົດເວລາໜ້າຈ� ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຄວາມຍາວຂອງເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ອຸປະກອນລ�
ຖ້າກ່ອນປິດໜ້າຈ�ສ�າຜັດ.

–  ເພື່ອໃຊ້ໜ້າຈ�ສ�າຜັດໃນການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ, ເປີດໃຊ້ແອັບ 
ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈ�ສະແດງຜົນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ຄວາມແຈ້ງທີ່ປັບໄດ້ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

•  ອຸປະກອນບາງຢ່າງຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກຄະນະກ�າມະການການສື່ສານຂອງລັດຖະບານກາງ (FCC), 
ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ລຸ້ນ.

�ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຖືກອະນຸຍາດໂດຍ FCC ແລ້ວ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງ FCC ID ຂອງອຸປະກອນໄດ້. ເພື່ອເບິ່ງ FCC 
ID, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ → ຂ�້ມູນສະຖານະ. ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານບ�່ມີ FCC ID, 
ມັນໝາຍຄວາມວ່າ ອຸປະກອນບ�່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຂາຍໃນສະຫາລັດອາເມລິກາ ຫຼື ດິນແດນຂອງສະຫາລັດ ແລະ 
ອາດຈະນ�າໄປຍັງສະຫາລັດອາເມລິກາສ�າລັບໃຊ້ສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເທົ່ານັ້ນ.

•  ແບນວິດທີ່ຮອງຮັບໂດຍອຸປະກອນອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ.

•  ການມີຢູ່ຂອງເຄືອຂ່າຍ 5G ອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເທດ, ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການເຄືອຂ່າຍ ແລະ 
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຜູ້ໃຊ້.

•  ອຸປະກອນຂອງທ່ານມີແມ່ເຫຼັກ. ຮັກສາໄລຍະຫ່າງທີ່ປອດໄພລະຫວ່າງອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ວັດຖຸທີ່ອາດໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກແມ່ເຫຼັກ ເຊັ່ນ: ບັດເຄຣດິດ ແລະ ອຸປະກອນການແພດທີ່ຝັງໃນຮ່າງກາຍ. ຖ້າທ່ານມີອຸປະກອນທາງກາ
ນແພດທີ່ຝັງໃນຮ່າງກາຍ, ປຶກສາແພດຂອງທ່ານກ່ອນໃຊ້.

�ໄອຄອນກ່ຽວກັບຄ�າແນະນ�າ

� �ຄ�າເຕືອນ: ສະຖານະການທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕ�່ຕົວທ່ານເອງ ຫຼື ຜູ້ອື່ນ

� �ການເຕືອນ: ສະຖານະການທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕ�່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນໆ

� �ແຈ້ງການ: ໝາຍເຫດ, ເຄັດລັບການນ�າໃຊ້ ຫຼື ຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ
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�ບັນທຶກກ່ຽວກັບເນື້ອໃນແພັກເກດ ແລະ ອຸປະກອນເສີມ
�ເບິ່ງຄ�າແນະນ�າເລີ່ມຕົ້ນໂດຍຫຍ�້ສ�າລັບເນື້ອໃນແພັກເກດ.

•  ລາຍການທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ມີຢູ່ໃດໜຶ່ງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື 
ຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ.

•  ລາຍການທີ່ມາພ້ອມຖືກອອກແບບສ�າລັບອຸປະກອນນີ້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ອາດຈະບ�່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນອື່ນ.

•  ຮູບຮ່າງ ແລະ ການລະບຸລາຍລະອຽດອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໂດຍບ�່ຕ້ອງມີການແຈ້ງກ່ອນ.

•  ທ່ານສາມາດຊື້ອຸປະກອນເສີມເພີ່ມເຕີມຈາກຕົວແທນຈ�າໜ່າຍຊ�າຊຸງໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ. ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກມັ
ນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນກ່ອນຊື້.

•  ໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ຮັບຮອງຈາກຊ�າຊຸງເທົ່ານັ້ນ. ການໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ບ�່ຖືກຮັບຮອງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ 
ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການປະຕິບັດງານ ທີ່ບ�່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມການຮັບປະກັນ.

•  ການມີຢູ່ຂອງອຸປະກອນເສີມທັງໝົດອາດມີການປ່ຽນແປງ ຂຶ້ນກັບບ�ລິສັດຜູ້ຜະລິດທັງໝົດ. ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽ
ວກັບອຸປະກອນເສີມທີ່ມີຢູ່, ໃຫ້ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຊ�າຊຸງ.

•  ຊຸດຫູຟັງ (USB ປະເພດ-C) ທີ່ຮອງຮັບຜົນຮັບທາງດິຈິຕອລສາມາດໃຊ້ກັບອຸປະກອນໄດ້. ຢ່າງໃດກ�່ຕາມ, ອຸປະກອນ
ອາດຈະເຂົ້າກັນບ�່ໄດ້ກັບຊຸດຫູຟັງທີ່ໃຊ້ວິທີການສົ່ງອອກສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຫຼື ທີ່ຜະລິດໂດຍຜູ້ຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.



�ແ�້ງການການນ� າ��້

129

�ການຮັກສາບ�່ໃຫ້ຖືກນ�້າແລະຝຸ່ນ
�ອຸປະກອນນີ້ໄດ້ຮັບການທົດສອບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການຄວບຄຸມ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ IP67 
ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ IEC 60529 ຈາກຫ້ອງປະຕິບັດການທົດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ. (ເງື່ອນໄຂການທົດສອບ: 
ນ�າ້ຈືດ, 1 m, 30 ນາທີ, 15–35°C, 86–106 kPa)
�ທ່ານຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າລຸ່ມນີ້ເພື່ອຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການກັນນ�້າ ແລະ 
ກັນຝຸ່ນຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

•  ຫ້າມແຊ່ອຸປະກອນໃນນ�າ້ທີ່ເລິກກວ່າ 1 m ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 30 ນາທີ.

•  ຢ່າເອົາອຸປະກອນສ�າຜັດກັບນ�າ້ທີ່ບ�່ສະອາດ ຫຼື ຂອງແຫຼວອື່ນໆ, ເຊັ່ນ ນ�້າເຄັມ, ນ�້າສະລອຍນ�້າ, ນ�້າສະບູ, ນ�້າມັນ, 
ນ�້າຫອມ, ຄີມກັນແດດ, ນ�າ້ຢາລ້າງມື, ຜະລິດຕະພັນເຄມີເຊັ່ນ ເຄື່ອງສ�າອາງ ຫຼື ຂອງແຫຼວທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ.

•  ຢ່າໃຫ້ອຸປະກອນສ�າຜັດກັບ ນ�າ້ທີ່ໄຫຼແຮງ.

•  ຢ່າໃຊ້ອຸປະກອນໃນສະຖານທີ່ທີ່ອຸນຫະພູມສູງກວ່າລະດັບປົກກະຕິ ຫຼື ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍ, ເຊັ່ນ ຫ້ອງຊາວນາ.

•  ຢ່າເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຕົກ ຫຼື ກະແທກມັນລົງຢ່າງແຮງ.

�ຖ້າອຸປະກອນຖືກນ�້າ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເປັນມົນລະພິດ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າຂ້າງລຸ່ມນີ້:

•  ເຊັດອຸປະກອນດ້ວຍຜ້ານຸ້ມ ແລະ ສະອາດ, ຕາກໃຫ້ແຫ້ງຢ່າງລະອຽດ.

•  ຖ້າໄມໂຄຣໂຟນ ຫຼື ລ�າໂພງບ�່ແຫ້ງໝົດ, ມັນອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ສຽງບ�່ຊັດເຈນໃນລະຫວ່າງການໂທ.

•  ໜ້າຈ�ສ�າຜັດ ແລະ ຄຸນສົມບັດອື່ນໆອາດຈະໃຊ້ງານບ�່ໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິຖ້າອຸປະກອນຖືກໃຊ້ໃນນ�້າ.

•  ຢ່າເຊື່ອມຕ�່ເຄື່ອງສາກ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມໃດໜຶ່ງຈົນກວ່າອຸປະກອນຈະແຫ້ງໝົດ. ອຸປະກອນສາມາດເສຍຫາຍໄດ້ຖ້າອຸ
ປະກອນເສີມ ຫຼື ເຄື່ອງສາກຖືກເຊື່ອມຕ�່ເມື່ອແຈັກອາເນກປະສົງຍັງບ�່ແຫ້ງເທື່ອ.
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�ສະຖານະການ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຄວາມຮ້ອ
ນເກີນໄປໃນອຸປະກອນ

�ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງສາກແບັດເຕີຣີ
�ໃນຂະນະທີ່ກ�າລັງສາກ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກອາດຈະຮ້ອນ. ໃນລະຫວ່າງສາກແບບໄວເລສ ຫຼື ການສາກດ່ວນ, ອຸປ
ະກອນອາດຈະຮູ້ສຶກຮ້ອນຂຶ້ນເມື່ອສ�າຜັດ. ສິ່ງນີ້ບ�່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕ�່ອາຍຸໃຊ້ງານ ຫຼື ການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ ແລະ 
ຢູ່ໃນໄລຍະການປະຕິບັດງານປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນ. ຖ້າແບັດເຕີຣີຮ້ອນເກີນໄປ, ຄວາມໄວການສາກອາດຈະຫຼຸດລົງ ຫຼື 
ເຄື່ອງສາກອາດຈະຢຸດສາກ.

�ເຮັດສິ່ງດັ່ງຕ�່ໄປນີ ້ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ:

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

•  ຖ້າສ່ວນລຸ່ມຂອງອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ, ມັນອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າສາຍ USB ທີ່ເຊື່ອມຕ�່ເສຍຫາຍ. 
ປ່ຽນແທນສາຍ USB ທີ່ເສຍຫາຍດ້ວຍສາຍໃໝ່ທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຊ�າຊຸງ.

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

� �ຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄວເລສ ຫຼື ການສາກດ່ວນມີຢູ່ໃນລຸ້ນທີ່ຮອງຮັບເທົ່ານັ້ນ.

�ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງໃຊ້ງານ
�ເມື່ອທ່ານໃຊ້ຄຸນສົມບັດ ຫຼື ແອັບທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ໃຊ້ມັນເປັນເວລານານ, ອຸປະກອນຂອງທ່
ານອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນເປັນການຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກການໃຊ້ແບັດເຕີຣີເພີ່ມຂຶ້ນ. ປິດແອັບໃດໜຶ່ງທີ່ແລ່ນຢູ່ ແລະ 
ຢ່າໃຊ້ອຸປະກອນເປັນເວລາໄລຍະໜຶ່ງ.

�ໃຫ້ເບິ່ງຕົວຢ່າງສະຖານະການຕ�່ໄປນີ້ ເຊິ່ງອຸປະກອນອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປ.

•  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 ຫຼ ືສ�າຜັດກັບວັດຖຸແປກປອມ, ເຊັ່ນ ຂອງແຫຼວ, ຝຸ່ນ, ຜົງໂລຫະ 
ແລະ ໄສ້ສ�ດ�າ

•  ເມື່ອທ່ານກ�າລັງໂຣມມິງ

�ເຮັດສິ່ງດັ່ງຕ�່ໄປນີ ້ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ:

•  ໃຫ້ອຸປະກອນອັບເດດດ້ວຍຊອບແວຫຼ້າສຸດຕ�່ໄປ.

•  ຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ. ປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່.

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

•  ປິດແອັບທີ່ມີການນ�າໃຊ້ແບັດເຕີຣີເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ທີ່ແລ່ນໃນພື້ນຫຼັງເມື່ອບ�່ໄດ້ໃຊ.້

•  ລຶບໄຟລ໌ທີ່ບ�່ຈ�າເປັນ ຫຼື ແອັບທີ່ບ�່ໄດ້ໃຊ້.

•  ຫຼຸດຄວາມແຈ້ງໜ້າຈ�ລົງ.

•  ຖ້າອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ ຫຼື ຮູ້ສຶກຮ້ອນເປັນໄລຍະເວລານານ, ຢ່າໃຊ້ມັນໄລຍະໜຶ່ງ. 
ຖ້າອຸປະກອນສືບຕ�່ຮ້ອນຂຶ້ນ, ຕິດຕ�່ສູນບ�ລິການຂອງຊ�າຊຸງ.
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�ຂ�້ຄວນລະວັງສ�າລັບອຸປະກອນທີ່ຮ້ອນເກີນໄປ
�ຖ້າທ່ານເລີ່ມຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມບ�່ສະດວກສະບາຍ ເນື່ອງຈາກອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ, ຢຸດໃຊ້ອຸປະກອນ.
�ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ການປະຕິບັດງານອາດຈະຖືກຈ�າກັດ ຫຼື ອຸປະກອນອາດຈະປິດເພື່ອໃຫ້ເຢັນລົງ. 
ຄຸນສົມບັດມີຢູ່ໃນລຸ້ນທີ່ຮອງຮັບເທົ່ານັ້ນ.

•  ຖ້າອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ ແລະ ຮອດອຸນຫະພູມທີ່ກ�ານົດໄວ້, ຂ�້ຄວາມເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນ
ຄວາມຜິດພາດຂອງອຸປະກອນ, ບັນຫາ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງໜ້າຈ� ແລະ ການຮົ່ວໄຫຼຂອງແບັດເຕີຣ.ີ 
ເພື່ອຫຼຸດອຸນຫະພູມຂອງອຸປະກອນລົງ, ຄວາມແຈ້ງໜ້າຈ� ແລະ ຄວາມໄວໃນການປະຕິບັດງານຈະຖືກຈ�າກັດ 
ແລະ ການສາກແບັດເຕີຣີຈະຢຸດ. ແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ຈະຖືກປິດ ແລະ ຄຸນສົມບັດການໂທ ແລະ 
ຄຸນສົມບັດອື່ນໆທັງໝົດຈະຖືກຈ�າກັດ, ຍົກເວັ້ນການໂທສຸກເສີນ, ຈົນກວ່າອຸປະກອນຈະເຢັນລົງ.

•  ຖ້າຂ�້ຄວາມທີສອງປະກົດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມໃນອຸປະກອນ, ອຸປະກອນຈະປິດ. ຫ້າມໃຊ້ອຸປະ
ກອນຈົນກວ່າອຸນຫະພູມຂອງອຸປະກອນເຢັນລົງຕ�າ່ກວ່າລະດັບທີ່ກ�ານົດໄວ້. ຖ້າຂ�້ຄວາມເຕືອນທີສອງປະກົດຂຶ້ນໃນລ
ະຫວ່າງການໂທສຸກເສີນ, ການໂທຈະບ�່ຖືກຕັດເຊື່ອມຕ�່ໂດຍການປິດແບບບັງຄັບ.

�ຂ�້ຄວນລະວັງສ�າລັບສະພາບແວດລ້ອມການປະຕິບັດງານ
�ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກສະພາບແວດລ້ອມໃນເງື່ອນໄຂຕ�່ໄປນີ້. ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງເພື່ອຫຼີກຫຼ່
ຽງການເຮັດໃຫ້ອາຍຸໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີສັ້ນລົງ, ການເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນສູນເສຍ ຫຼື ການເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ.້

•  ຢ່າເກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໃນອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນຫຼາຍ ຫຼື ຮ້ອນຫຼາຍ.

•  ຢ່າໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານສ�າຜັດກັບແສງແດດໂດຍກົງເປັນເວລານານ.

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

•  ຢ່າວາງອຸປະກອນໃນພື້ນທີ່ໃດໜຶ່ງທີ່ອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປ, ເຊັ່ນ ເທິງເສື່ອຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ.

•  ຫ້າມເກັບຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໃກ້ ຫຼື ໃນເຄື່ອງໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ໄມໂຄຣເວບ ອຸປະກອນແຕ່ງກິນດ້ວຍຄວາມ
ຮ້ອນ ຫຼື ຖັງບັນຈຸແຮງດັນສູງ.

•  ຢ່າໃຊ້ສາຍທີ່ເປືອກນອກຫຼຸດອອກ ຫຼ ືເສຍຫາຍ ແລະ ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງສາກ ຫຼື ແບັດເຕີຣີໃດໆທີ່ເສຍຫາຍ ຫຼື 
ໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ.
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�ພາກຊ້ອນທ້າຍ

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

�ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຫຼື 
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ�າລັງໃຊ້ອຸປະກອນ, ມັນຈະເຕືອນບອກໃຫ້ທ່ານປ້ອນ
ໜຶ່ງໃນລະຫັດຕ�່ໄປນີ້:

•  ລະຫັດຜ່ານ: ເມື່ອຄຸນສົມບັດການລັອກອຸປະກອນຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງສ�າລັບອຸ
ປະກອນເຂົ້າ.

•  PIN: ເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນເປັນຄັ້ງທ�າອິດ ຫຼື ເມື່ອຂ�້ກ�ານົດ PIN ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PIN 
ທີ່ມາພ້ອມກັບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ເຂົ້າ. ທ່ານສາມາດປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດນີ້ໂດຍການໃຊ້ເມນູລັອກແຜ່ນ SIM.

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

•  PIN2: ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຊ້ເມນູທີ່ຕ້ອງມີ PIN2, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PIN2 ທີ່ມາພ້ອມກັບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM. 
ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕ�່ຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການຂອງທ່ານ.

�ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະສະແດງຂ�້ຄວາມຂ�້ຜິດພາດກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍ ຫຼື 
ການບ�ລິການ

•  ເມື່ອທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ຮັບສັນຍານບ�່ດ,ີ ທ່ານອາດຈະສູນເສຍການຮັບສັນຍານ. ຍ້າຍໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ 
ແລະ ລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ. ໃນຂະນະທີ່ຍ້າຍ, ຂ�້ຄວາມການຂັດຂ້ອງອາດຈະປະກົດຂຶ້ນຊ�້າໆກັນ.

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

�ອຸປະກອນຂອງທ່ານບ�່ໄດ້ເປີດ
�ເມື່ອແບັດເຕີຣີໝົດໄຟແລ້ວ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະບ�່ເປີດ. ສາກແບັດເຕີຣີໃຫ້ເຕັມກ່ອນເປີດອຸປະກອນ.
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�ໜ້າຈ�ສ�າຜັດຈະຕອບສະໜອງຢ່າງຊ້າໆ ຫຼື ແບບບ�່ຖືກຕ້ອງ
•  ຖ້າທ່ານແນບກັນແຕກໜ້າຈ� ຫຼື ອຸປະກອນເສີມທີ່ເລືອກໄດ້ເຂົ້າກັບໜ້າຈ�, ໜ້າຈ�ສ�າຜັດອາດຈະບ�່ໃຊ້ງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

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

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

•  ປິດເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ເພື່ອລຶບຂ�້ບົກຜ່ອງຂອງຊອບແວຊົ່ວຄາວ.

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຖືກອັບເດດເປັນລຸ້ນຫຼ້າສຸດ.

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

�ອຸປະກອນຂອງທ່ານຢຸດທ�າງານ ຫຼື ມີຂ�້ຂັດຂ້ອງທີ່ຮ້າຍແຮງ
�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 ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງໃນເວລາດຽວກັນຄ້າງໄວ້ເປັ
ນເວລາຫຼາຍກວ່າ 7 ວິນາທີ ເພື່ອປິດເປີດມັນຄືນໃໝ່.

�ການຕັ້ງອຸປະກອນຄືນໃໝ່
�ຖ້າວິທີຂ້າງເທິງບ�່ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານໄດ,້ ໃຫ້ດ�າເນີນການຕັ້ງຂ�້ມູນຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່.
�ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → ຕັ້ງຄືນໃໝ່ → ຕັ້ງຄ່າໂຮງງານຄືນໃໝ່ → ຕັ້ງຄືນໃໝ່ → 
ລົບທັງໝົດ. ກ່ອນດ�າເນີນການຕັ້ງຄ່າຂ�້ມູນຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່, ຢ່າລືມເຮັດການແບັກອັບສ�າເນົາຂ�້ມູນທີ່ສ�າຄັນທັງໝົດທີ່
ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ.

�ສາຍໂທບ�່ຖືກເຊື່ອມຕ�່
•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຊ້ເຄືອຂ່າຍມືຖືທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ.

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບ�່ໄດ້ຕັ້ງການຈ�າກັດການໂທສ�າລັບເບີໂທລະສັບທີ່ທ່ານກ�າລັງໂທອອກ.

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບ�່ໄດ້ຕັ້ງການຈ�າກັດການໂທສ�າລັບເບີໂທລະສັບທີ່ໂທເຂົ້າມາ.
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�ຄົນອື່ນໆບ�່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງທີ່ທ່ານເວົ້າໃນສາຍໂທ
•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບ�່ໄດ້ປົກປິດໄມໂຄຣໂຟນໃນຕົວເຄື່ອງ.

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄມໂຄຣໂຟນຢູ່ໃກ້ກັບປາກຂອງທ່ານ.

•  ຖ້າກ�າລັງໃຊ້ຊຸດຫູຟັງຢູ່, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນຖືກເຊື່ອມຕ�່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

�ສຽງສະທ້ອນໃນລະຫວ່າງການໂທ
�ປັບປ່ຽນລະດັບສຽງໂດຍການກົດປຸ່ມລະດັບສຽງຂຶ້ນ ຫຼື ຍ້າຍໄປໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ.

�ເຄືອຂ່າຍມືຖື ຫຼື ອິນເຕີເນັດຖືກຕັດເຊື່ອມຕ�່ເລື້ອຍໆ ຫຼື 
ຄຸນນະພາບສຽງບ�່ດີ

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບ�່ໄດ້ບລັອກເສົາອາກາດພາຍໃນເຄື່ອງຂອງອຸປະກອນ.

•  ເມື່ອທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ຮັບສັນຍານບ�່ດ,ີ ທ່ານອາດຈະສູນເສຍການຮັບສັນຍານ. 
ທ່ານອາດຈະມີບັນຫາການເຊື່ອມຕ�່ ເນື່ອງຈາກບັນຫາທີ່ມີກັບສະຖານີຂອງຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການ. ຍ້າຍໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ ແລະ 
ລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ.

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

�ແບັດເຕີຣີບ�່ສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ (ສ�າລັບເຄື່ອງສາກທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈ
າກຊ�າຊຸງ)

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງສາກຖືກເຊື່ອມຕ�່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

•  ເຂົ້າໄປຫາສູນບ�ລິການຂອງຊ�າຊຸງ ແລະ ປ່ຽນແບັດເຕີຣີ.

�ແບັດເຕີຣີໝົດໄວກວ່າເມື່ອຊື້ຕອນທ�າອິດ
•  ເມື່ອທ່ານປະອຸປະກອນ ຫຼ ືແບັດເຕີຣີໃສ່ບ່ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມເຢັນຫຼາຍ ຫຼື ຮ້ອນຫຼາຍ, ການສາກທີ່ເປັນປະໂຫຍດອາດ
ຈະຫຼຸດລົງ.

•  ຈະເພີ່ມການໃຊ້ແບັດເຕີຣີຂຶ້ນເມື່ອທ່ານໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດ ຫຼື ແອັບ, ເຊັ່ນ GPS, ເກມ ຫຼື ອິນເຕີເນັດ.

•  ແບັດເຕີຣີເປັນວັດສະດຸສິ້ນເປືອງ ແລະ ການສາກທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈະສັ້ນລົງເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ.
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�ຂ�້ຄວາມຂ�້ຂັດຂ້ອງຈະປະກົດຂຶ້ນ ເມື່ອເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
�ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຕ້ອງມີຄວາມຈ�າ ແລະ ໄຟແບັດເຕີຣີທີ່ພຽງພ�ເພື່ອໃຊ້ງານແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຂ�້ຄວາ
ມຂ�້ຂັດຂ້ອງເມື່ອເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ລອງສິ່ງດັ່ງຕ�່ໄປນີ້:

•  ສາກແບັດເຕີຣີ.

•  ເຮັດໃຫ້ຄວາມຈ�າເປົ່າຫວ່າງໂດຍການໂອນໄຟລ໌ໃສ່ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ລຶບໄຟລ໌ຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

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

�ຄຸນນະພາບຮູບຖ່າຍຕ�່າກວ່າການສະແດງຕົວຢ່າງ
•  ຄຸນນະພາບຂອງຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານອາດແຕກຕ່າງກັນ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງຮອບຂ້າງ ແລະ ເທັກນິກການຖ່າຍຮູບທີ່ທ່ານໃຊ້.

•  ຖ້າທ່ານຖ່າຍຮູບໃນພື້ນທີ່ທີ່ມືດ, ໃນຕອນກາງຄືນ ຫຼື ໃນຫ້ອງ, ອາດຈະມີສຽງລົບກວນຂອງຮູບເກີດຂຶ້ນ ຫຼື 
ຮູບອາດຈະຢູ່ນອກຈຸດໂຟກັສ.

�ຂ�້ຄວາມຂ�້ຂັດຂ້ອງຈະປະກົດຂຶ້ນ ເມື່ອເປີດໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍ
�ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຂ�້ຄວາມຂ�້ຂັດຂ້ອງ ຫຼື ຫຼິ້ນໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍບ�່ໄດ້ ເມື່ອທ່ານເປີດພວກມັນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, 
ໃຫ້ລອງປະຕິບັດດັ່ງຕ�່ໄປນີ້:

•  ເຮັດໃຫ້ຄວາມຈ�າເປົ່າຫວ່າງໂດຍການໂອນໄຟລ໌ໃສ່ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ລຶບໄຟລ໌ຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

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

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຮູບແບບໄຟລ໌ຖືກຮອງຮັບໂດຍອຸປະກອນ. ຖ້າຮູບແບບໄຟລ໌ບ�່ຖືກຮອງຮັບ, ເຊັ່ນ DivX ຫຼື AC3, 
ຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ຮອງຮັບມັນ. ເພື່ອຢືນຢັນຮູບແບບໄຟລ໌ທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານຮອງຮັບ, ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງຊ�າຊຸງ.

•  ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຮອງຮັບຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ແຄັບເຈີໂດຍອຸປະກອນ. ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ແຄັບເຈີໂດ
ຍອຸປະກອນອື່ນອາດຈະໃຊ້ບ�່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

•  ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຮອງຮັບໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໂດຍຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການເຄືອຂ່າຍຂອງ
ທ່ານ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບ�ລິການຂອງເພີ່ມເຕີມ. ບາງເນື້ອໃນທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນອິນເຕີເນັດ, ເຊັ່ນ ສຽງໂທເຂົ້າ, ວິດີໂອ ຫຼື 
ວອລເປເປີ, ອາດຈະໃຊ້ງານບ�່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
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�ບລູທູດກ�າລັງໃຊ້ງານບ�່ໄດ້ດີ
�ຖ້າຊອກບ�່ເຫັນອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ ຫຼື ມີບັນຫາໃນການເຊື່ອມຕ�່ ຫຼື ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການປະຕິບັດງານ, 
ລອງສິ່ງດັ່ງຕ�່ໄປນີ້:

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນທີ່ທ່ານປະສົງທີ່ຈະເຊື່ອມຕ�່ກັບ ພ້ອມທີ່ຈະຖືກສະແກນ ຫຼື ຖືກເຊື່ອມຕ�່ແລ້ວຫຼືບ�່.

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ອຸປະກອນບລູທູດອື່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດບລູທູດສູງສຸດ (10 m).

•  ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແຕະ ການເຊື່ອມຕ�່, ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ບລູທູດ 
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນຄືນໃໝ່.

•  ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → ຕັ້ງຄືນໃໝ່ → 
ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍຄືນໃໝ່ → ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່ → ຕັ້ງຄືນໃໝ່ ເພື່ອຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍຄືນໃໝ່. ທ່
ານອາດຈະສູນເສຍຂ�້ມູນທີ່ຖືກລົງທະບຽນໄວ ້ເມື່ອດ�າເນີນການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່.

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

�ແຖບການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງໜ້າຈ�ບ�່ປະກົດຂຶ້ນໃນແຜງການແຈ້ງເ
ຕືອນ
�ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນໂດຍການລາກແຖບສະຖານະລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນລາກແຜງການແຈ້ງເຕືອນລົງລຸ່ມ. ແຕະ  → 
ແຜນຜັງແຜງດ່ວນ → ການຄວບຄຸມຄວາມແຈ້ງ → ສະແດງຕະຫຼອດເວລາ.

�ບ�່ມີການເຊື່ອມຕ�່ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕ�່ອຸປະກອນກັບຄອມພິວເຕີ
•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສາຍ USB ທີ່ທ່ານກ�າລັງໃຊ້ຢູ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

•  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຕິດຕັ້ງໄດຣ໌ເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ອັບເດດໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານແລ້ວ.

�ອຸປະກອນຂອງທ່ານບ�່ສາມາດຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານໄດ້
�ສັນຍານ GPS ອາດຖືກບົດບັງໃນບາງຈຸດທີ່ຕັ້ງ ເຊັ່ນ: ໃນອາຄານ. ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື ເພື່ອຊອກ
ຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້.
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�ຂ�້ມູນທີ່ຈັດເກັບໃນອຸປະກອນໄດ້ສູນເສຍແລ້ວ
�ເຮັດການແບັກອັບສ�າເນົາຂ�້ມູນທີ່ສ�າຄັນທັງໝົດທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຕະຫຼອດເວລາ. ບ�່ດັ່ງນັ້ນ, 
ທ່ານຈະບ�່ສາມາດກູ້ຄືນຂ�້ມູນ ຖ້າມັນຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍ. ຊ�າຊຸງບ�່ຮັບຜິດຊອບຕ�່ການສູນເສຍຂ�້
ມູນທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ.

�ຊ່ອງວ່າງນ້ອຍໆປະກົດຂຶ້ນອ້ອມຮອບດ້ານນອກຂອງເຄສອຸປະກອນ
•  ຊ່ອງວ່າງນີ້ເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ຈ�າເປັນໃນການຜະລິດ ແລະ ການໂຍກ ຫຼື ການສັ່ນຂອງບາງສ່ວນນ້ອຍໆທີ່ອາດຈະເກີດ
ຂຶ້ນ.

•  ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ແຮງຂັດສີລະຫວ່າງສ່ວນຕ່າງໆອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊ່ອງວ່າງນີ້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ.

�ບ�່ມີພື້ນທີ່ວ່າງພຽງພ�ໃນບ່ອນເກັບຂ�້ມູນຂອງອຸປະກອນ
�ລຶບຂ�້ມູນທີ່ບ�່ຈ�າເປັນ, ເຊັ່ນ ແຄຊ,໌ ໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດການດູແລອຸປະກອນ ຫຼື ລຶບແອັບ ຫຼື ໄຟລ໌ທີ່ບ�່ໃຊ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອເພີ່
ມພື້ນທີ່ບ່ອນເກັບຂ�້ມູນຂຶ້ນ.

�ປຸ່ມໂຮມບ�່ປະກົດຂຶ້ນ
�ແຖບການກ�ານົດທິດທາງທີ່ມີປຸ່ມໂຮມອາດຈະຫາຍໄປ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງ. 
ເພື່ອເບິ່ງແຖບການກ�ານົດທິດທາງ, ລາກຂຶ້ນເທິງຈາກເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈ�.
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ລະບົບການກູ້ຄືນຂ�້ມູນໃດໜຶ່ງ.

�ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
•  ຊ�າຊຸງ ແລະ ໂລໂກ້ຊ�າຊຸງເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງ Samsung Electronics Co., Ltd.

•  Bluetooth® ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງ Bluetooth SIG, Inc. ທົ່ວໂລກ.

•  Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ Wi-Fi ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽ
ນຂອງ Wi-Fi Alliance.

•  ຜະລິດພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດຈາກ Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos ແລະ ສັນຍາລັກ D ຄູ່ 
ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ Dolby Laboratories.

•  ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ລິຂະສິດອື່ນໆທັງໝົດເປັນຊັບສິນຂອງເຈົ້າຂອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພວກເຂົາ.
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