
Sony Tablet ระบบช่วยเหลอื ซรียี ์SGPT11

โปรดอา่นที�นี�กอ่น

เปิดเครื�องแท็บเล็ต

วธิปิีดเครื�องแท็บเล็ต

วธิเีปิด/ปิดจอภาพ (โหมดนอนหลบั)

ขอ้ควรทราบในการใชง้านอปุกรณแ์ปลงไฟ AC

ชารจ์แบตเตอรี�

ขอ้ควรทราบในการใชง้านแบตเตอรี�

วธิกีารใชง้านจอภาพสมัผัส

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัจอภาพ

การดแูลจอภาพสมัผัส

เริ�มตน้สื�อสารขอ้มลูดว้ย Wi-Fi

ขอ้ควรทราบในการใชง้านฟังกช์ั�น Wi-Fi

เกี�ยวกบัฟังกช์ั�น Bluetooth(R)

การสื�อสารขอ้มลูกบัอปุกรณ์ Bluetooth(R) อื�น

วธิหียดุการสื�อสารขอ้มลูดว้ย Bluetooth(R)

ขอ้ควรทราบในการใชง้านฟังกช์ั�น Bluetooth(R)

ระบบความปลอดภยัของ Bluetooth(R)

เกี�ยวกบัฟังกช์ั�น GPS

เปิดใชง้านขอ้มลูตําแหน่ง

ยกเลกิการใชง้านขอ้มลูตําแหน่ง

วธิใีส/่ดงึแผน่บนัทกึขอ้มลู SD ออก

ขอ้ควรทราบในการใชง้านแผน่บนัทกึขอ้มลู SD

ขอ้ควรทราบสําหรับแผน่บนัทกึขอ้มลู SD

เชื�อมตอ่กบัอปุกรณ์ USB

ขอ้ควรทราบในการเชื�อมตอ่แท็บเล็ตเขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB

การใชง้านแท็บเล็ตกบัแทน่วาง

วธิปีรับมมุของแทน่วาง

สว่นประกอบและปุ่ มควบคมุ (แท็บเล็ต)

สว่นประกอบและปุ่ มควบคมุ (แทน่วาง)

ตรวจสอบอปุกรณท์ี�ใหม้าดว้ย

การดแูลรักษาแท็บเล็ต

เว็บไซตส์นับสนุนออนไลน์

ขอ้ควรทราบในการถอืแท็บเล็ต

วธิรีเีซต็แท็บเล็ต

วธิใีสส่ายคลอ้งมอืเขา้กบัแท็บเล็ต

เกี�ยวกบัขอ้มลูตวัอยา่ง

ลดการใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี�

ขอ้ควรทราบในการใชโ้ปรแกรมสื�อสารดว้ยเสยีง

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัเซน็เซอรต์รวจจับคลื�นแมเ่หล็ก



การใชง้านกลอ้งในตวั

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบักลอ้งในตวั

ตรวจสอบเวอรช์ั�นของ Android

วธิอีพัเดต Android ใหเ้ป็นเวอรช์ั�นลา่สดุ

สนุกไปกบัเกมสเ์ต็มรปูแบบ

เพลดิเพลนิไปกบัขอ้มลูวดิโีอ

เพลดิเพลนิไปกบัขอ้มลูดนตรี

เพลดิเพลนิไปกบัหนังสอืดจิติอล

รายการโปรแกรมที� Sony แนะนํา

คน้หาโปรแกรม

เพลดิเพลนิไปกบัภาพวดิโีอ, ดนตร ีหรอืขอ้มลูภาพถา่ยบนอปุกรณอ์ื�น

ควบคมุอปุกรณ ์AV ตา่งๆจากแท็บเล็ต

แบง่ปันประสบการณท์ี�น่าประทบัใจทางเครอืขา่ยสงัคม

เกี�ยวกบัหนา้จอโฮม

วธิเีพิ�มโปรแกรมหรอืวดิเจ็ตลงบนหนา้จอโฮม

Favorites

ตวัเรยีกโปรแกรมและวดิเจ็ต

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัแถบแจง้เตอืน

การหมนุจอภาพ

คน้หาดว่น

การล็อคจอภาพ

แสดงโปรแกรมที�เพิ�งใชง้าน

วธิใีสข่อ้ความ

การใชง้านแป้นพมิพบ์นหนา้จอ

ตดัและวางขอ้ความ

บญัช ีGoogle

เปลี�ยนการตั �งคา่

กอ่นเริ�มใชง้าน

รายการโปรแกรม

Email
Browser
Camera
Calculator
Calendar
People
Desk clock
Music player
Video player

ทา่นสามารถทําอะไรกบัระบบเครอืขา่ยภายในบา้นไดบ้า้ง

เกี�ยวกบั DLNA

เตรยีมพรอ้มใชง้านระบบเครอืขา่ยภายในบา้น

เลน่ขอ้มลูที�บนัทกึอยูใ่นอปุกรณอ์ื�น (เซริฟ์เวอร)์

เลน่ขอ้มลูโดยการสง่ (Throwing) ไปยงัอปุกรณอ์ื�น
File transfer
Remote control
Social Feed Reader

ลงทะเบยีนบญัช ีTwitter หรอื Facebook

เปลี�ยนการแสดงขอ้ความ (บทความ)

อา่นและเขยีนขอ้ความ (บทความ)

คน้หาขอ้ความ (บทความ) หรอืเพื�อน



Select App
Gallery
Video Unlimited
Music Unlimited
Reader
MediaRemote
Ustream
Zinio
Evernote
HD Games
Foursquare
Crackle

เกี�ยวกบัการสํารองขอ้มลู

Wi-Fi checker

คดัลอกขอ้มลูจากเครื�องคอมพวิเตอรไ์ปยงัแท็บเล็ต

รปูแบบที�สนับสนุน

การใชง้าน Media Go

เกี�ยวกบั PS Store

การใชง้านคอนโทรลเลอรสํ์าหรับ PlayStation(R)3

เปิดฟังขอ้มลูดนตรดีว้ยอปุกรณม์ากกวา่หนึ�งช ิ�น (PARTY STREAMING)

เครื�องหมายการคา้

ขอ้มลูการสนับสนุนโดยทั�วไปสําหรับ PlayStation(R)

ไมส่ามารถเปิดแท็บเล็ต

แท็บเล็ตเริ�มตน้ทํางานอยา่งชา้ๆ

ไมส่ามารถชารจ์แบตเตอรี�

ตวัแสดงการชารจ์ไมส่วา่ง

แบตเตอรี�ใชง้านไดล้ดลง

ตวัแสดงการชารจ์กะพรบิ

เกดิความรอ้นขึ�นในแท็บเล็ตและอปุกรณแ์ปลงไฟ  AC ขณะกําลงัใชง้านแท็บเล็ตหรอืชารจ์ไฟ

จอภาพมดื

มจีดุบนจอภาพที�แสดงผลไมถ่กูตอ้ง

ไมพ่บอปุกรณ ์Bluetooth(R)

แท็บเล็ตทํางานชา้/ประสทิธภิาพไมเ่ป็นไปตามปกติ

แท็บเล็ตไมทํ่างาน

วธิรีเีซต็แท็บเล็ต

เสยีงจากลําโพงมลีกัษณะผดิปกติ

ความสวา่งของจอภาพไมค่งที�

ไมส่ามารถปรับความสวา่งของจอภาพ

การปรับความสวา่งของจอภาพโดยอตัโนมตัไิมทํ่างานตามปกติ

ภาพบนจอหายไป /มดืลงอยา่งผดิปกติ

จอภาพสมัผัสทํางานไมป่กติ

วนัที�และเวลาถกูรเีซต็

วธิยีกเลกิเสยีงเมื�อแตะจอภาพ (เสยีงการทํางาน)

จอภาพไมเ่ปลี�ยนทศิทางเมื�อทา่นหมนุแท็บเล็ต

วธิปิีดการหมนุหนา้จอ

ยกเลกิฟังกช์ั�นล็อค/ใชง้านแท็บเล็ตโดยไมม่กีารล็อคจอภาพ

เสยีงจากลําโพงในตวัถกูขดัจังหวะเมื�อหมนุหนา้จอ

ไมส่ามารถใชช้ดุหฟัูง

ไฟลไ์มส่ามารถแสดง/เปิดดู

ภาพวดิโีอมกีารขดัจังหวะ/กระตกุ/ไมต่รงจังหวะกบัเสยีง

แท็บเล็ตไมส่ามารถรับสญัญาณ GPS หรอืใชเ้วลานานในการวเิคราะหตํ์าแหน่ง

ผลการวเิคราะหตํ์าแหน่งของ GPS อาจแตกตา่งไปจากตําแหน่งที�แทจ้รงิ

ภาพนิ�งและภาพเคลื�อนไหวที�บนัทกึดว้ยกลอ้งมลีกัษณะเบลอ



ทา่นไมส่ามารถสง่ (Throw) ขอ้มลูไปยงัอปุกรณอ์ื�นเพื�อใชเ้ลน่ดว้ยโปรแกรม DLNA

แท็บเล็ตไมส่ามารถเรยีนรูส้ญัญาณดว้ยโปรแกรม Remote control

บางโปรแกรมอาจไมส่ามารถแสดงผลในภาษาที�เลอืก

บางโปรแกรมไมส่ามารถยกเลกิการตดิตั �ง

เว็บไซตท์ี�แสดงเป็นเว็บสําหรับโทรศพัทม์อืถอืหรอืสมารท์โฟน

แท็บเล็ตไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบัระบบเครอืขา่ย Wi-Fi



โปรดอ่านที�นี�ก่อน

ขอแสดงความยนิดดีว้ยกบัการไดเ้ป็นเจา้ของแท็บเล็ตจาก Sony เครื�องนี�

คําแนะนําการใชง้านนี�จะอธบิายวธิกีารใชง้านแท็บเล็ตและโปรแกรมตา่งๆ กอ่นเริ�มตน้ใชง้านแท็บเล็ตของทา่น โปรดอา่นขอ้มลูสําคญั (คําแนะนําดา้นความ
ปลอดภยั) ที�ใหม้าดว้ยใหเ้ขา้ใจกอ่น

ชารจ์แบตเตอรี�

กรณีที�ทา่นเพิ�งซื�อแท็บเล็ตมาใหม ่แบตเตอรี�ภายในเครื�องอาจมพีลงังานเหลอือยูน่อ้ย จงึควรชารจ์แบตเตอรี�ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นเริ�มตน้ใชง้านแท็บเล็ต
[รายละเอยีด]

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัการอพัเดตซอฟตแ์วร ์

เมื�อทา่นทําการอพัเดตซอฟตแ์วร ์ตอ้งแน่ใจวา่ไดต้ดิตั �งโปรแกรมเวอรช์ั�นลา่สดุสําหรับทกุโปรแกรม มฉิะนั�นบางโปรแกรมอาจไมส่ามารถเปิดใชไ้ด ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เว็บไซตส์นับสนุนออนไลน์

บญัช ีGoogle



เปิดเครื�องแท็บเล็ต

หมายเหตุ

โปรดอา่นหวัขอ้ “ขอ้ควรทราบในการใชง้านอปุกรณแ์ปลงไฟ AC” [รายละเอยีด] กอ่นเริ�มเปิดสวติช์

1. เชื�อมตอ่แท็บเล็ตเขา้กบัเตา้จา่ยไฟ AC [รายละเอยีด]

2. กดปุ่ มเปิดปิดเครื�องคา้งไวป้ระมาณสามวนิาที
แท็บเล็ตถกูเปิดขึ�น กรณีที�ทา่นเปิดเครื�องแท็บเล็ตขึ�นมาเป็นครั �งแรก โปรดอา่นหวัขอ้ “กอ่นเริ�มใชง้าน” [รายละเอยีด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

วธิปิีดเครื�องแท็บเล็ต

วธิเีปิด/ปิดจอภาพ (โหมดนอนหลบั)

ขอ้ควรทราบในการใชง้านอปุกรณแ์ปลงไฟ AC

ชารจ์แบตเตอรี�

ขอ้ควรทราบในการใชง้านแบตเตอรี�

ลดการใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี�



วธิปิีดเครื�องแท็บเล็ต

หมายเหตุ

กอ่นปิดเครื�องแท็บเล็ตของทา่น โปรดอา่นหวัขอ้ “ขอ้ควรทราบในการใชง้านอปุกรณแ์ปลงไฟ AC” [รายละเอยีด]

1. กดปุ่ มเปิดปิดเครื�องคา้งไวจ้นกระทั�งมรีายการปรากฏขึ�นบนหนา้จอ

2. แตะ [OK]
หลงัจากนั�นสกัครู ่แท็บเล็ตของทา่นจะดบัลงโดยอตัโนมตัิ

หมายเหตุ

เพื�อป้องกนัไมใ่หข้อ้มลูที�ยงัไมไ่ดจั้ดเก็บสญูเสยีไปหรอืเกดิปัญหากบัแท็บเล็ต ทา่นควรปิดเครื�องแท็บเล็ตอยา่งถกูตอ้ง ตามขั �นตอนที�ระบไุวข้า้ง
ตน้เทา่นั�น
หากทา่นไมส่ามารถปิดเครื�องแท็บเล็ตตามขั �นตอนขา้งตน้ ใหก้ดปุ่ มเปิดปิดเครื�องคา้งไวป้ระมาณ 10 วนิาทเีพื�อปิดบงัคบัปิดเครื�องโดยไมม่เีงื�อนไข
หากทา่นไมส่ามารถใชว้ธิบีงัคบัปิดเครื�องแท็บเล็ต ใหก้ดปุ่ มรเีซต็ (ในชอ่งเล็กๆ) [รายละเอยีด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เปิดเครื�องแท็บเล็ต

วธิเีปิด/ปิดจอภาพ (โหมดนอนหลบั)

ขอ้ควรทราบในการใชง้านอปุกรณแ์ปลงไฟ AC

ชารจ์แบตเตอรี�

ขอ้ควรทราบในการใชง้านแบตเตอรี�

ลดการใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี�



วธิเีปิด/ปิดจอภาพ (โหมดนอนหลบั)

ทา่นสามารถปิดจอภาพ (โหมดนอนหลบั) เมื�อไมไ่ดใ้ชง้านแท็บเล็ต

1. กดที�ปุ่ มเปิดปิดเครื�อง
จอภาพเขา้สูโ่หมดนอนหลบั เมื�อตอ้งการยกเลกิโหมดนอนหลบัและเปิดจอภาพ ใหก้ดปุ่ มเปิดปิดเครื�องอกีครั �ง

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถตั �งระยะเวลาที�จอภาพจะเขา้สูโ่หมดนอนหลบัโดยอตัโนมตั ิเมื�อไมม่กีารใชง้านใดๆ กบัแท็บเล็ตในระยะเวลาที�กําหนดนี�ได ้โดยแตะ [

 Apps & Widgets] - [  Settings] - [Display] - [Sleep] จากนั�นเลอืกระยะเวลากอ่นที�จอภาพจะเขา้สูโ่หมดนอนหลบั

ทา่นสามารถตั �งคา่ใหทํ้าการล็อคจอภาพเมื�อเปิดเครื�องหลงัออกจากโหมดนอนหลบัไดด้ว้ย [รายละเอยีด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เปิดเครื�องแท็บเล็ต

วธิปิีดเครื�องแท็บเล็ต

ขอ้ควรทราบในการใชง้านอปุกรณแ์ปลงไฟ AC

ชารจ์แบตเตอรี�

ขอ้ควรทราบในการใชง้านแบตเตอรี�

ลดการใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี�



ขอ้ควรทราบในการใชง้านอุปกรณ์แปลงไฟ AC

ใชอ้ปุกรณแ์ปลงไฟ AC ที�ใหม้ากบัแท็บเล็ตของทา่น หรอือปุกรณแ์ปลงไฟ AC ของแทจ้าก Sony เทา่นั�น ไมค่วรใชอ้ปุกรณแ์ปลงไฟ AC อื�น
เพราะอาจทําใหเ้กดิความเสยีหายได ้
ไมค่วรตอ่อปุกรณแ์ปลงไฟ AC เขา้กบัอปุกรณแ์ปลงกําลงัไฟ อยา่งเชน่ หมอ้แปลงแบบพกพา เพราะอาจทําใหเ้กดิความรอ้นสงูเกนิไปหรอืเกดิความ
เสยีหายขึ�นได ้
หากอปุกรณแ์ปลงไฟ AC เกดิความเสยีหายหรอืชาํรดุ ไมค่วรนําอปุกรณด์งักลา่วมาใชง้านอกี
ใชอ้ปุกรณแ์ปลงไฟ AC ที�ใหม้าพรอ้มกบัแท็บเล็ตของทา่น เมื�อใชง้านแทน่วางรุน่ที�กําหนดของ Sony (SGPDS1, แยกจําหน่าย) กบัแท็บเล็ต

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เปิดเครื�องแท็บเล็ต

วธิปิีดเครื�องแท็บเล็ต

วธิเีปิด/ปิดจอภาพ (โหมดนอนหลบั)

ชารจ์แบตเตอรี�

ขอ้ควรทราบในการใชง้านแบตเตอรี�

ลดการใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี�



ชารจ์แบตเตอรี�

แบตเตอรี�จะถกูชารจ์เมื�อทา่นตอ่แท็บเล็ตเขา้กบัแหลง่จา่ยไฟ ระยะเวลาในการชารจ์มคีวามแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะการใชง้านของทา่น

1. เสยีบสายไฟ AC เขา้กบัอปุกรณแ์ปลงไฟ AC

2. เสยีบสายไฟ AC เขา้กบัเตา้จา่ยไฟ AC

3. พลกิเครื�องแท็บเล็ตใหค้วํ�าลง จากนั�นตอ่อปุกรณแ์ปลงไฟ AC เขา้กบัชอ่งตอ่สําหรับชารจ์ไฟของแท็บเล็ต ตามทศิทางที�แสดงในภาพดา้นลา่ง
ตวัแสดงการชารจ์ไฟสวา่งขึ�น โดยสมัพันธก์บัสถานะการชารจ์ไฟของแท็บเล็ต

คาํแนะนํา

การใชง้านแทน่วางรุน่ที�กําหนดของ Sony (SGPDS1, แยกจําหน่าย) สําหรับแท็บเล็ตของทา่นจะชว่ยใหส้ามารถชารจ์แบตเตอรี�ไดง้า่ยขึ�น

รายละเอยีดของตวัแสดงการชารจ์ไฟ

ตวัแสดงการชารจ์ไฟสวา่งขึ�นเป็นสตีา่งๆตามระดบักําลงัไฟที�เหลอือยูข่องแบตเตอรี�
สแีดง: ควรชารจ์แบตเตอรี�ทนัที
สเีหลอืง (สม้): ยงัชารจ์ไฟไมเ่พยีงพอ
สเีขยีว: ชารจ์ไฟเพยีงพอแลว้

หมายเหตุ

ตวัแสดงการชารจ์ไฟกะพรบิเป็นสแีดงระหวา่งใชง้าน เมื�อแบตเตอรี�เหลอืกําลงัไฟอยูน่อ้ย

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เปิดเครื�องแท็บเล็ต

วธิปิีดเครื�องแท็บเล็ต

วธิเีปิด/ปิดจอภาพ (โหมดนอนหลบั)

ขอ้ควรทราบในการใชง้านอปุกรณแ์ปลงไฟ AC

ขอ้ควรทราบในการใชง้านแบตเตอรี�

ลดการใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี�



ขอ้ควรทราบในการใชง้านแบตเตอรี�

เก ี�ยวกบัแบตเตอรี�

เพื�อความปลอดภยัของทา่น ใหช้ารจ์แบตเตอรี�ดว้ยสายไฟ AC ที�ใหม้าดว้ยเทา่นั�น
แบตเตอรี�อาจไมส่ามารถชารจ์ไฟได ้หรอือาจใชเ้วลานานในการชารจ์แบตเตอรี� ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอณุหภมูแิวดลอ้มหรอืวธิกีารใชง้านแท็บเล็ตของทา่น
อยา่ชารจ์แบตเตอรี�ใกลเ้ปลวไฟหรอืเมื�อในบรเิวณที�มแีสงแดดสอ่งถงึโดยตรง
แท็บเล็ตที�สง่ออกมาจากโรงงานยงัไมผ่า่นการชารจ์แบตเตอรี�จนเต็ม
อาจมคีวามรอ้นเกดิขึ�นจากแบตเตอรี�ขณะใชง้านหรอืขณะชารจ์ไฟ ความรอ้นนี�เกดิตามปกตแิละไมทํ่าใหเ้กดิปัญหาใดๆ หากแท็บเล็ตหรอือปุกรณ์
แปลงไฟ AC รอ้นขึ�นมากอยา่งผดิปกต ิใหปิ้ดเครื�องแท็บเล็ตพรอ้มกบัถอดสายไฟ AC ออกจากอปุกรณแ์ปลงไฟ AC

การคลายประจขุองแบตเตอรี�

หลงัจากทําการชารจ์ไฟ แบตเตอรี�จะมกีารคลายประจอุยา่งชา้ๆแมจ้ะไมไ่ดใ้ชง้าน หากปลอ่ยทิ�งไวเ้ป็นเวลานานๆ แบตเตอรี�อาจคลายประจจุนหมด
ได ้ดงันั�นขอแนะนําใหช้ารจ์แบตเตอรี�เมื�อจะนําไปใชง้าน
หากทา่นไมไ่ดใ้ชง้านแท็บเล็ตเป็นระยะเวลานานๆ ขอแนะนําใหช้ารจ์แบตเตอรี�ใหเ้ต็มเป็นระยะทกุๆหกเดอืน

อายขุองแบตเตอรี�

อายกุารใชง้านของแบตเตอรี�ข ึ�นอยูก่บัลกัษณะการใชง้าน, การตั �งคา่ตา่งๆ และอณุหภมูิ

การเสื�อมอายขุองแบตเตอรี�

ความจขุองแบตเตอรี�ลดลงเรื�อยๆเมื�อผา่นการใชง้านและชารจ์ไฟซํ�าๆอยา่งตอ่เนื�อง ดงันั�นอายขุองแบตเตอรี�จะสั �นลงเรื�อยๆ หรอืแบตเตอรี�ไมส่ามารถ
ใชง้านไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพแมจ้ะชารจ์ไฟจนเต็ม

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เปิดเครื�องแท็บเล็ต

วธิปิีดเครื�องแท็บเล็ต

วธิเีปิด/ปิดจอภาพ (โหมดนอนหลบั)

ขอ้ควรทราบในการใชง้านอปุกรณแ์ปลงไฟ AC

ชารจ์แบตเตอรี�

ลดการใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี�



วธิกีารใชง้านจอภาพสมัผสั

แตะ

เลอืกไอคอนหรอืตวัเลอืก
แตะสองครั �งอยา่งเร็วเพื�อซมูภาพหรอืรายการอื�นๆบนจอภาพเขา้หรอืออก

แตะ & คา้งไว้

เปิดเมนูตวัเลอืก

แตะแลว้ลาก

เลื�อนรายการเมนูหรอืเลื�อนหนา้อยา่งชา้ๆ

แตะแลว้ปดันิ�ว

เลื�อนหนา้อยา่งรวดเร็ว

แตะสองนิ�วแลว้เลื�อนเขา้ออก

ซมูเขา้หรอืออก



หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัจอภาพ

การดแูลจอภาพสมัผัส



ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัจอภาพ

หวัขอ้นี�เป็นรายละเอยีดเกี�ยวกบัการใชง้านจอภาพสมัผัสและจอภาพ LCD

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัจอภาพสมัผสั

แท็บเล็ตของทา่นใชจ้อภาพสมัผัสแบบ capacitive ในการใชง้านใหแ้ตะที�จอภาพโดยตรงดว้ยปลายนิ�ว อยา่ขดูหรอืแตะจอภาพดว้ยวตัถแุหลมคม
อยา่งเชน่ เข็ม, ปากกา หรอืปลายเล็บ ทา่นไมส่ามารถใชป้ากกา (stylus) กบัจอภาพสมัผัส
หากทา่นแตะจอภาพสมัผัสดว้ยนิ�วที�สวมถงุมอื จอภาพสมัผัสอาจรับคําสั�งไมถ่กูตอ้งหรอือาจไมส่ามารถรับคําสั�งไดเ้ลย
อยา่ใชง้านแท็บเล็ตในขณะที�มวีตัถอุื�นวางอยูบ่นจอภาพสมัผัส
หากทา่นใชว้ตัถอุื�นที�ไมใ่ชป่ลายนิ�วของทา่นแตะที�จอภาพสมัผัส แท็บเล็ตอาจตอบสนองตอ่คําสั�งอยา่งไมถ่กูตอ้ง
อยา่วางใหจ้อภาพสมัผัสอยูใ่กลอ้ปุกรณอ์เิล็คโทรนกิสอ์ื�น เพราะการปลอ่ยไฟฟ้าสถติอาจทําใหจ้อภาพสมัผัสทํางานผดิปกตไิด ้
หากมหียดนํ�าอยูบ่นจอภาพสมัผัส หรอืหากทา่นแตะจอภาพสมัผัสดว้ยนิ�วที�เปียกนํ�า จอภาพสมัผัสอาจไมส่ามารถตอบสนองตอ่คําสั�งไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
อยา่วางใหจ้อภาพสมัผัสอยูใ่กลนํ้�า เพราะจอภาพสมัผัสอาจทํางานผดิปกตใินสภาพที�มคีวามชื�น หรอืเมื�อสมัผัสกบันํ�า
จอภาพสมัผัสอาจไมส่ามารถตอบสนองตอ่คําสั�งไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เนื�องจากการรบกวนจากสายไฟ AC ระหวา่งการชารจ์แบตเตอรี� ใหป้ลดสายไฟ AC
ออก แลว้ใชง้านแท็บเล็ตจากแบตเตอรี�เพยีงอยา่งเดยีว

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัจอภาพ LCD

อยา่ปลอ่ยใหจ้อภาพ LCD โดนแสงแดดโดยตรง ดงันั�นเมื�อใชง้านใกลห้นา้ตา่ง ควรมทีี�บงัแดดไมใ่หโ้ดนแท็บเล็ต
เมื�อใชง้านแท็บเล็ตในบรเิวณที�มอีากาศเย็นมากๆ บางครั �งทา่นอาจเห็นภาพคา้งอยูบ่นจอภาพ LCD ได ้ซึ�งกรณีนี�ไมไ่ดแ้สดงถงึความผดิปกตแิต่
อยา่งใด จอภาพจะกลบัเป็นปกตเิมื�อนําแท็บเล็ตกลบัมาใชง้านที�อณุหภมูปิกติ
จอภาพ LCD อาจรอ้นขึ�นระหวา่งใชง้าน ซึ�งเป็นคณุสมบตัปิกตแิละไมไ่ดแ้สดงถงึความผดิปกตแิตอ่ยา่งใด
จอภาพ LCD ผลติขึ�นโดยอาศยัเทคโนโลยทีี�มคีวามละเอยีดสงู อยา่งไรก็ตาม ในบางครั�งทา่นอาจพบจดุดําเล็กๆ และ/หรอืจดุสวา่ง (สแีดง, นํ�าเงนิ
หรอืเขยีว) บนจอภาพ LCD ลกัษณะดงักลา่วเป็นผลจากกระบวนการผลติตามปกต ิและไมไ่ดแ้สดงถงึความผดิปกตแิตอ่ยา่งใด
จอภาพ LCD ผลติจากกระจก หากกระจกดงักลา่วเกดิความเสยีหาย (เชน่ รา้ว) โปรดอยา่แตะจอภาพสมัผัสหรอืพยายามซอ๋มแซมดว้ยตวัเอง ใช ้
งานจอภาพ LCD อยา่งระมดัระวงั เพราะจอภาพเสยีหายไดง้า่ยจากการหลน่และการกระแทกรนุแรง เราไมส่ามารถรับประกนัผลติภณัฑใ์นกรณี
ความเสยีหายที�เกดิจากการใชง้านอยา่งไมถ่กูตอ้ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

วธิกีารใชง้านจอภาพสมัผัส

การดแูลจอภาพสมัผัส



การดูแลจอภาพสมัผสั

ใชผ้า้แหง้นุ่มๆ หรอืชบุนํ�าหมาดๆเชด็ผวิหนา้ของจอภาพสมัผัส การเชด็ผวิหนา้แรงๆดว้ยผา้แหง้อาจทําใหจ้อภาพเสยีหายได ้
อยา่ใชส้ารเคมหีรอืนํ�ายาทําความสะอาด

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

วธิกีารใชง้านจอภาพสมัผัส

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัจอภาพ



เริ�มตน้สื�อสารขอ้มูลดว้ย Wi-Fi

ขั �นแรกทา่นตอ้งทําการเชื�อมตอ่ Wi-Fi ระหวา่งแท็บเล็ตของทา่นกบัเราทเ์ตอร ์Wi-Fi ตรวจใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั �งคา่ใหก้บัเราทเ์ตอร ์Wi-Fi เรยีบรอ้ยแลว้ ดู
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ รวมทั �งวธิกีารตั �งคา่เราทเ์ตอร ์Wi-Fi ไดจ้ากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัเราทเ์ตอร ์Wi-Fi หลงัจากทําการตั �งคา่เราทเ์ตอร ์Wi-Fi
เรยีบรอ้ยแลว้ ใหทํ้าตามขั �นตอนตอ่ไปนี�เพื�อเปิดใชง้าน Wi-Fi บนแท็บเล็ต

1. แตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Wi-Fi]

2. เลื�อนสวติช ์[Wi-Fi] ไปที�ตําแหน่ง [ON]

หมายเหตุ

เพื�อประหยดัการใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี� ใหปิ้ด Wi-Fi เมื�อไมใ่ชง้าน
เสาอากาศ Wi-Fi มตีดิตั �งอยูภ่ายในตวัเครื�องแท็บเล็ต หากทา่นใชม้อืหรอืวตัถอุื�นบงัเสาอากาศเอาไวร้ะหวา่งทําการเชื�อมตอ่กบัระบบอนิเทอรเ์น็ต
ดว้ยฟังกช์ั�น Wi-Fi คณุภาพของการสื�อสารขอ้มลูอาจลดลง [รายละเอยีด]

วธิหียดุการเชื�อมตอ่ดว้ย Wi-Fi

1. เลื�อนสวติช ์[Wi-Fi] ไปที�ตําแหน่ง [OFF] หลงัจากขั �นที� 1 ในกระบวนการขา้งตน้ เพื�อปิดฟังกช์ั�น Wi-Fi ของแท็บเล็ต

วธิคีน้หาเครอืขา่ยที�อยูภ่ายในขอบเขตของอปุกรณข์องทา่น

1. แตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Wi-Fi]

2. เลื�อนสวติช ์[Wi-Fi] ไปที�ตําแหน่ง [ON] เพื�อเปิดใชง้าน Wi-Fi
รายชื�อเครอืขา่ยที�พบอยูภ่ายในขอบเขตจะปรากฏขึ�น
คาํแนะนํา

วธิกีารตรวจสอบ MAC address ของแท็บเล็ตหรอืรายละเอยีดอื�นๆ ที�เกี�ยวกบั Wi-Fi ใหแ้ตะ  (เมนูตวัเลอืก) - [Advanced]

หากรายชื�อเครอืขา่ยไมป่รากฏขึ�น ใหแ้ตะ [Scan] ที�ดา้นบนขวาของจอภาพ

3. แตะที�เครอืขา่ยที�ตอ้งการ

4. บางกรณีอาจจําเป็นตอ้งใสร่หสัลบัหรอืทําการตั �งคา่เพิ�มเตมิ

คาํแนะนํา

กรณีที�ทา่นอยูใ่นขอบเขตและเปิด Wi-Fi เอาไวแ้ลว้ แท็บเล็ตจะทําการเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ยที�ปรากฏอยูแ่ละเคยเชื�อมตอ่กอ่นหนา้นี�แลว้โดย
อตัโนมตัิ

ในเมนู [Wi-Fi disconnect policy] ที�ปรากฏขึ�นเมื�อแตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Wi-Fi] -  (เมนูตวัเลอืก) -

[Advanced] - [Wi-Fi disconnect policy] ทา่นสามารถเลอืกไดว้า่จะเปิดการเชื�อมตอ่ Wi-Fi เอาไวห้รอืไม ่เมื�อโปรแกรมอยา่งเชน่ โปรแกรม
Music player ซึ�งใชเ้ปิดฟังเพลงกําลงัทํางานในขณะที�ปิดจอภาพของแท็บเล็ตเอาไว ้(โหมดนอนหลบั) หากไมม่โีปรแกรมใดๆ กําลงัทํางานในขณะที�
อยูใ่นโหมดนอนหลบั การเชื�อมตอ่ Wi-Fi จะถกูปิดไวเ้สมอ ไมว่า่ทา่นจะเลอืกการตั �งคา่ใน [Wi-Fi disconnect policy] เป็นอยา่งไรก็ตาม

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

ขอ้ควรทราบในการใชง้านฟังกช์ั�น Wi-Fi

Wi-Fi checker



ขอ้ควรทราบในการใชง้านฟังกช์ ั�น Wi-Fi

การใชง้านผลติภณัฑ ์Wi-Fi อาจถกูจํากดัโดยกฏระเบยีบทอ้งถิ�นในบางประเทศหรอืภมูภิาค
อปุกรณ ์Wi-Fi ทํางานในยา่นความถี� 2.4 GHz ซึ�งตอ้งใชง้านรว่มกบัอปุกรณอ์ื�นหลายชนดิ โดยอปุกรณ ์Wi-Fi มเีทคโนโลยทีี�ชว่ยลดการรบกวนจาก
อปุกรณอ์ื�นที�ใชย้า่นความถี�เดยีวกนั อยา่งไรก็ตาม การรบกวนกนัของคลื�นวทิยอุาจสง่ผลใหค้วามเร็วในการสง่ผา่นขอ้มลูลดลง ขอบเขตที�สามารถ
สื�อสารขอ้มลูไดล้ดลง หรอือาจทําใหเ้กดิปัญหาในการเชื�อมตอ่ได ้
หากทา่นเปิดใชง้านทั �งฟังกช์ั�น Bluetooth และฟังกช์ั�น Wi-Fi 2.4 GHz ของแท็บเล็ตพรอ้มกนั อาจเกดิการรบกวนกนัและสง่ผลใหค้วามเร็วการสง่
ผา่นขอ้มลูลดลง หรอืเกดิปัญหาอื�นๆได ้
สําหรับการสื�อสารขอ้มลูดว้ย Wi-Fi ระหวา่งการเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตดิตอ่กบัผูใ้หบ้รกิารเชื�อมตอ่ Wi-Fi กอ่น
ความเร็วในการสง่ผา่นขอ้มลูและขอบเขตของการสื�อสารขอ้มลูมคีวามแตกตา่งกนัไปตามเงื�อนไขตอ่ไปนี�:

ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์
สิ�งกดีขวางที�อยูร่ะหวา่งอปุกรณ์
การตั �งคา่อปุกรณ์
ลกัษณะของสญัญาณ
สิ�งแวดลอ้มโดยรอบ (วสัดขุองกําแพง ฯลฯ)
ซอฟตแ์วรท์ี�กําลงัใชง้าน

การสื�อสารขอ้มลูอาจหยดุลงไดต้ามสภาพของสญัญาณ
อตัราการสง่ผา่นขอ้มลูที�ระบใุนขอ้มลูจําเพาะเป็นคา่ความเร็วสงูสดุตามทฤษฎ ีซึ�งอาจไมต่รงกบัอตัราการสง่ผา่นขอ้มลูจรงิ
ความเร็วจรงิในการสง่ผา่นขอ้มลูอาจไมเ่ทา่กบัความเร็วที�แสดงบนจอภาพแท็บเล็ต
อปุกรณ ์Wi-Fi ที�ใชย้า่นความถี� 2.4 GHz และ 5 GHz จะไมส่ามารถสื�อสารขอ้มลูระหวา่งกนัได ้
อตัราการสง่ผา่นขอ้มลูสําหรับอปุกรณท์ี�ใชม้าตรฐาน IEEE 802.11g และ IEEE 802.11n (2.4 GHz) อาจไดรั้บผลกระทบจากสญัญาณรบกวนเมื�อ
ทา่นใชง้านผลติภณัฑท์ี�ใชม้าตรฐาน IEEE 802.11b นอกจากนั�นผลติภณัฑท์ี�ใชม้าตรฐาน IEEE 802.11g และ IEEE 802.11n จะปรับลดอตัราการ
สง่ผา่นขอ้มลูโดยอตัโนมตัเิพื�อใหส้ามารถทํางานรว่มกบัผลติภณัฑท์ี�ใชม้าตรฐาน IEEE 802.11b ได ้
เมื�อความเร็วในการสง่ผา่นขอ้มลูไมด่เีทา่ที�ควร ใหล้องเปลี�ยนแชนแนลของสญัญาณไรส้ายบนจดุเชื�อมตอ่ อาจทําใหค้วามเร็วเพิ�มขึ�นได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เริ�มตน้สื�อสารขอ้มลูดว้ย Wi-Fi

Wi-Fi checker



เกี�ยวกบัฟังกช์ ั�น Bluetooth(R)

ทา่นสามารถทําการสื�อสารขอ้มลูระหวา่งแท็บเล็ตของทา่นกบัอปุกรณ ์Bluetooth อื�นๆ อยา่งเชน่ เครื�องคอมพวิเตอร,์ โทรศพัทม์อืถอื, ชดุหฟัูง, หฟัูง
Bluetooth หรอืแป้นพมิพไ์รส้ายได ้ทา่นสามารถสง่ผา่นขอ้มลูกบัอปุกรณเ์หลา่นี�โดยไมต่อ้งใชส้ายภายในระยะไมเ่กนิ 10 เมตรในพื�นที�โลง่ อปุกรณ์
Bluetooth หนึ�งช ิ�นสามารถเชื�อมตอ่กบัอปุกรณอ์ื�นเพื�อแลกเปลี�ยนขอ้มลูไดม้ากถงึเจ็ดชิ�นดว้ยระบบเครอืขา่ยไรส้าย

เมื�ออปุกรณช์ิ�นหนึ�งตอ้งการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณอ์กีชิ�นหนึ�ง อปุกรณจ์ะสง่สญัญาณรอ้งขอไปยงัอปุกรณ ์Bluetooth ที�อยูโ่ดยรอบ หากอปุกรณใ์ดตอบ
สนองตอ่การรอ้งขอดงักลา่ว อปุกรณท์ั �งสองก็จะสามารถเชื�อมตอ่เขา้ดว้ยกนัได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การสื�อสารขอ้มลูกบัอปุกรณ ์Bluetooth(R) อื�น

วธิหียดุการสื�อสารขอ้มลูดว้ย Bluetooth(R)

ขอ้ควรทราบในการใชง้านฟังกช์ั�น Bluetooth(R)

ระบบความปลอดภยัของ Bluetooth(R)



การสื�อสารขอ้มูลกบัอุปกรณ์ Bluetooth(R) อื�น

ทา่นสามารถเชื�อมตอ่อปุกรณ ์Bluetooth กบัแท็บเล็ตของทา่นได ้กระบวนการในการเชื�อมตอ่อาจแตกตา่งกนัไปสําหรับอปุกรณแ์ตแ่ละแบบ โปรดดรูาย
ละเอยีดจากคูม่อืการใชง้านของอปุกรณ ์Bluetooth แตล่ะแบบ สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัการสื�อสารขอ้มลูดว้ย Bluetooth โปรดดทูี�หวัขอ้ “เกี�ยวกบัฟัง
กช์ั�น Bluetooth(R)” [รายละเอยีด]

 เปิดใชง้านฟงักช์ ั�น Bluetooth

1. แตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Bluetooth]

2. เลื�อนสวติช ์[Bluetooth] ไปที�ตําแหน่ง [ON]

หมายเหตุ

เพื�อประหยดัการใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี� ใหปิ้ด Bluetooth เมื�อไมใ่ชง้าน
เสาอากาศ Bluetooth มตีดิตั �งอยูภ่ายในตวัเครื�องแท็บเล็ต หากทา่นใชม้อืหรอืวตัถอุื�นบงัเสาอากาศเอาไวร้ะหวา่งทําการเชื�อมตอ่กบัระบบ
อนิเทอรเ์น็ตดว้ยฟังกช์ั�น Bluetooth คณุภาพของการสื�อสารขอ้มลูอาจลดลง [รายละเอยีด]

วธิตี ั�งคา่แท็บเล็ตใหอ้ปุกรณอ์ื�นคน้หาได้

ทา่นสามารถยอมใหอ้ปุกรณ ์Bluetooth อื�นสามารถมองเห็นแท็บเล็ตของทา่นได ้ในระหวา่งที�เปิดสญัญาณ Bluetooth

1. แตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Bluetooth]

2. เลื�อนสวติช ์[Bluetooth] ไปที�ตําแหน่ง [ON]

3. แตะที�ชื�อรุน่ของแท็บเล็ตของทา่น

วธิกีารจบัคูก่บัอปุกรณ ์Bluetooth อื�น

ในการเชื�อมตอ่สญัญาณกบัอปุกรณ ์Bluetooth ชิ�นใหม ่ทา่นตอ้งทําการจับคูอ่ปุกรณเ์ขา้ดว้ยกนัในระหวา่งที�เปิดสญัญาณ Bluetooth ของอปุกรณท์ั �งสอง
การจับคูอ่ปุกรณต์อ้งทําเพยีงครั �งเดยีว เพื�อเชื�อมตอ่แท็บเล็ตของทา่นและอปุกรณ ์Bluetooth ชิ�นใหมเ่ขา้ดว้ยกนั ในครั�งตอ่ไปทา่นเพยีงเปิดอปุกรณ์
เทา่นั�นก็สามารถเชื�อมตอ่ได ้

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณ ์Bluetooth ที�ตอ้งการจับคูด่ว้ยอยูใ่นโหมดที�สามารถคน้หาได ้
หมายเหตุ

โปรดดรูายละเอยีดจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ ์Bluetooth

2. แตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Bluetooth]

3. เลื�อนสวติช ์[Bluetooth] ไปที�ตําแหน่ง [ON]

4. แตะ [SEARCH FOR DEVICES] ที�มมุบนขวาของจอภาพ
รายการ [AVAILABLE DEVICES] จะปรากฏขึ�น

5. แตะที�ชื�ออปุกรณท์ี�ตอ้งการเชื�อมตอ่ดว้ย

6. แตะ [Pair] หรอืใสร่หสัผา่นของอปุกรณ ์(ตวัอยา่งเชน่ 0000) ในกรณีที�จําเป็น เพื�อเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์Bluetooth
เมื�อทําการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณไ์ดสํ้าเร็จ ตวัแสดง Bluetooth จะปรากฏขึ�นในแถบแสดงสถานะที�ดา้นลา่งขวาของจอภาพแท็บเล็ต

วธิกีารเชื�อมตอ่อปุกรณใ์นคร ั�งตอ่ไป

ในการเชื�อมตอ่แท็บเล็ตเขา้กบัอปุกรณท์ี�ผา่นการจับคูแ่ลว้ในครั �งตอ่ไป ใหแ้ตะที�ชื�ออปุกรณใ์นรายการ [PAIRED DEVICES]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง



เกี�ยวกบัฟังกช์ั�น Bluetooth(R)

วธิหียดุการสื�อสารขอ้มลูดว้ย Bluetooth(R)

ขอ้ควรทราบในการใชง้านฟังกช์ั�น Bluetooth(R)

ระบบความปลอดภยัของ Bluetooth(R)



วธิหียุดการสื�อสารขอ้มูลดว้ย Bluetooth(R)

ทา่นสามารถยกเลกิการจับคูก่บัอปุกรณ ์Bluetooth ที�เคยทําการจับคูด่ว้ยแลว้ไดจ้ากแท็บเล็ตของทา่น

1. แตะ  ที�อยูถ่ดัจากชื�อของอปุกรณท์ี�ทา่นตอ้งการยกเลกิการจับคูก่บัแท็บเล็ตของทา่นจากรายการ [PAIRED DEVICES]

2. แตะ [Unpair]

คาํแนะนํา

เพื�อประหยดัการใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี� ใหปิ้ด Bluetooth เมื�อไมใ่ชง้าน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เกี�ยวกบัฟังกช์ั�น Bluetooth(R)

การสื�อสารขอ้มลูกบัอปุกรณ ์Bluetooth(R) อื�น

ขอ้ควรทราบในการใชง้านฟังกช์ั�น Bluetooth(R)

ระบบความปลอดภยัของ Bluetooth(R)



ขอ้ควรทราบในการใชง้านฟังกช์ ั�น Bluetooth(R)

การใชง้านฟังกช์ั�น Bluetooth อาจถกูจํากดัโดยกฎระเบยีบทอ้งถิ�นในบางประเทศหรอืภมูภิาค
ฟังกช์ั�น Bluetooth อาจไมส่ามารถใชง้านไดก้บัอปุกรณบ์างชนดิ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัผูผ้ลติหรอืเวอรช์ั�นของซอฟตแ์วรท์ี�ผูผ้ลติแตล่ะรายใช ้โปรดตรวจ
สอบความตอ้งการของระบบของอปุกรณ ์Bluetooth ที�ตอ้งการกอ่นตดัสนิใจซื�อ
สําหรับรายละเอยีดของอปุกรณ ์Bluetooth ที�สามารถใชง้านรว่มกบัแท็บเล็ตของ Sony โปรดดจูากเว็บไซตส์นับสนุนผูใ้ช ้
อปุกรณ ์Bluetooth บางชนดิอาจตอ้งมกีารตรวจสอบรหสั (จับคูอ่ปุกรณ)์ กอ่นทําการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณอ์ื�น
สําหรับอปุกรณใ์นกลุม่นี�ใหทํ้าการตรวจสอบรหสัใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นเชื�อมตอ่
อปุกรณ ์Bluetooth ทํางานในยา่นความถี� 2.4 GHz ซึ�งตอ้งใชง้านรว่มกบัอปุกรณอ์ื�นหลายชนดิ Bluetooth มเีทคโนโลยทีี�ชว่ยลดการรบกวนจาก
อปุกรณอ์ื�นที�ใชย้า่นความถี�เดยีวกนั อยา่งไรก็ตาม การรบกวนกนัของคลื�นวทิยอุาจสง่ผลใหค้วามเร็วในการสง่ผา่นขอ้มลูลดลง ขอบเขตที�สามารถ
สื�อสารขอ้มลูไดล้ดลง หรอือาจทําใหเ้กดิปัญหาในการเชื�อมตอ่ได ้
ความเร็วในการสง่ผา่นขอ้มลูและขอบเขตของการสื�อสารขอ้มลูมคีวามแตกตา่งกนัไปตามเงื�อนไขตอ่ไปนี�:

ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณท์ี�สื�อสารขอ้มลูกนั
สิ�งกดีขวางที�อยูร่ะหวา่งอปุกรณ์
สิ�งแวดลอ้มโดยรอบ ซึ�งรวมถงึกําแพงตา่งๆ และวสัดทุี�ใชทํ้ากําแพง
การตั �งคา่อปุกรณ์
ซอฟตแ์วรท์ี�กําลงัใชง้าน
ลกัษณะของสญัญาณ

การสื�อสารขอ้มลูอาจหยดุลงไดต้ามสภาพของสญัญาณ
การรบกวนสญัญาณอาจเกดิขึ�นไดห้ากเปิดใชง้านทั �งฟังกช์ั�น Bluetooth และฟังกช์ั�น Wi-Fi 2.4 GHz ในเวลาเดยีวกนั ซึ�งอาจสง่ผลใหค้วามเร็วใน
การสง่ผา่นขอ้มลูลดลงหรอืเกดิปัญหาอื�นๆได ้
ในบางครั �งการสง่ไฟลท์ี�มขีนาดใหญอ่าจถกูขดัจังหวะระหวา่งดําเนนิการ เนื�องจากขอ้จํากดัของมาตรฐาน Bluetooth และการรบกวนของสญัญาณแม่
เหล็กไฟฟ้าจากสิ�งแวดลอ้ม
การเชื�อมตอ่อปุกรณ ์Bluetooth หลายๆชิ�นเขา้กบัแท็บเล็ตอาจทําใหเ้กดิความแออดัของชอ่งสญัญาณ สง่ผลใหป้ระสทิธภิาพของอปุกรณล์ดลง
ซึ�งเป็นคณุสมบตัปิกตขิองเทคโนโลย ีBluetooth และไมไ่ดแ้สดงถงึความผดิปกตแิตอ่ยา่งใด
ภาพเคลื�อนไหวและเสยีงอาจไมส่มัพันธก์นัหากทา่นเลน่ภาพวดิโีอบนแท็บเล็ตโดยกําหนดใหเ้สยีงออกทางอปุกรณ ์Bluetooth ที�เชื�อมตอ่ดว้ย ซึ�งมกั
จะเกดิขึ�นเสมอเมื�อใชง้านเทคโนโลย ีBluetooth และไมไ่ดแ้สดงถงึความผดิปกตแิตอ่ยา่งใด
อปุกรณ ์Bluetooth ทกุชิ�นตอ้งผา่นการรับรองโดยกระบวนการที�กําหนดโดย Bluetooth SIG เพื�อใหแ้น่ใจวา่อปุกรณด์งักลา่วเป็นไปตามมาตรฐาน
Bluetooth แตแ่มจ้ะเป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth อปุกรณแ์ตล่ะแบบอาจมปีระสทิธภิาพ, ขอ้มลูจําเพาะ และกระบวนการในการใชง้านที�แตกตา่ง
กนัออกไป
สญัญาณเสยีงที�ออกมาอาจไมส่ลบัไปมาระหวา่งอปุกรณรั์บฟังเสยีงผา่น Bluetooth และจากลําโพงในตวั เมื�อทา่นเชื�อมตอ่หรอืยกเลกิการเชื�อมตอ่
สญัญาณในขณะที�โปรแกรมอยา่งเชน่ เกมส ์กําลงัทํางาน หากเกดิอาการขา้งตน้ ใหอ้อกจากโปรแกรม ปิดอปุกรณแ์ลว้เปิดใหม ่หรอืใหส้ลบัสญัญาณ
เสยีงออกกอ่นเริ�มตน้ใชง้านโปรแกรม
เสยีงจากโปรแกรมอยา่งเชน่เกมสอ์าจมอีาการดเีลยเ์มื�อฟังจากอปุกรณรั์บฟังเสยีงผา่น Bluetooth ที�เชื�อมตอ่อยูก่บัแท็บเล็ต หากเกดิอาการขา้งตน้
ใหเ้ปลี�ยนไปรับฟังเสยีงจากลําโพงในตวั หรอืตอ่สายของอปุกรณรั์บฟังเสยีงเขา้กบัชอ่งตอ่หฟัูงของแท็บเล็ตโดยตรง
หากทา่นปิดสวติชข์องอปุกรณรั์บฟังเสยีงผา่น Bluetooth ที�เชื�อมตอ่สญัญาณอยูก่บัแท็บเล็ตในขณะที�มโีปรแกรมอยา่งเชน่ เกมส ์กําลงัทํางานอยู่
โปรแกรมดงักลา่วอาจไมส่ามารถทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้งอกีตอ่ไป หากเกดิอาการขา้งตน้ ใหอ้อกจากโปรแกรม ปิดแท็บเล็ตแลว้เปิดใหมอ่กีครั �ง
ในการแลกเปลี�ยนไฟลก์บัอปุกรณ ์Bluetooth ทา่นตอ้งดาวนโ์หลดโปรแกรมอื�นนอกเหนอืจากโปรแกรมที�ไดต้ดิตั �งไวแ้ลว้ดว้ย

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เกี�ยวกบัฟังกช์ั�น Bluetooth(R)

การสื�อสารขอ้มลูกบัอปุกรณ ์Bluetooth(R) อื�น

วธิหียดุการสื�อสารขอ้มลูดว้ย Bluetooth(R)

ระบบความปลอดภยัของ Bluetooth(R)



ระบบความปลอดภยัของ Bluetooth(R)

เทคโนโลยไีรส้ายของ Bluetooth ประกอบดว้ยฟังกช์ั�นในการตรวจสอบรหสั เพื�อใหท้า่นสามารถเลอืกวา่ตอ้งการสื�อสารขอ้มลูกบัใครบา้ง ดว้ยฟังกช์ั�
นการตรวจสอบรหสันี� ทา่นสามารถป้องกนัไมใ่หอ้ปุกรณ ์Bluetooth ที�ไมรู่จั้กเขา้ถงึขอ้มลูภายในแท็บเล็ตของทา่น ในครั�งแรกที�อปุกรณ ์Bluetooth ทั �ง
สองเครื�องสื�อสารขอ้มลูกนั รหสัผา่นชดุหนึ�ง (รหสัลบัเพื�อใชสํ้าหรับตรวจสอบ) จะถกูกําหนดขึ�นเพื�อใหอ้ปุกรณใ์ชล้งทะเบยีนซึ�งกนัและกนั เมื�ออปุกรณไ์ด ้
ผา่นการลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ ในครั�งตอ่ไปทา่นไมต่อ้งใสร่หสัผา่นนี�อกี

แท็บเล็ตของทา่นจะถกูตรวจพบโดยอปุกรณ ์Bluetooth เครื�องอื�นๆ เมื�อทา่นตั �งคา่ใหแ้ท็บเล็ตสามารถถกูตรวจพบโดยอปุกรณ ์Bluetooth อื�นเทา่นั�น
ทา่นสามารถกําหนดระยะเวลาใหแ้ท็บเล็ตถกูตรวจพบได ้หรอืเลอืกที�จะยอมรับการสื�อสารขอ้มลูหรอืไมห่ลงัจากการเชื�อมตอ่สญัญาณ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เกี�ยวกบัฟังกช์ั�น Bluetooth(R)

การสื�อสารขอ้มลูกบัอปุกรณ ์Bluetooth(R) อื�น

วธิหียดุการสื�อสารขอ้มลูดว้ย Bluetooth(R)

ขอ้ควรทราบในการใชง้านฟังกช์ั�น Bluetooth(R)



เกี�ยวกบัฟังกช์ ั�น GPS

ฟังกช์ั�น GPS (Global Positioning System) ใชสํ้าหรับบอกขอ้มลูตําแหน่ง โดยการรับสญัญาณจากดาวเทยีม GPS ทา่นสามารถดตํูาแหน่งที�ทา่นอยู,่
สถานที�ที�ทา่นไป หรอืทศิทางไปยงัจดุหมายที�ตอ้งการบน Google Maps ดว้ยแท็บเล็ตของทา่นโดยใชฟั้งกช์ั�น GPS

หมายเหตุ

หากมอีปุกรณอ์เิล็คโทรนกิสอ์ื�นอยูใ่กลก้บัแท็บเล็ต การรบกวนจากคลื�นแมเ่หล็กไฟฟ้าหรอืแมเ่หล็กจากอปุกรณเ์หลา่นั�น อาจสง่ผลใหข้อ้มลูตําแหน่ง
จากแท็บเล็ตมคีวามคลาดเคลื�อนได ้ดงันั�นควรวางอปุกรณอ์เิล็คโทรนกิสใ์หห้า่งจากแท็บเล็ต
เมื�อแท็บเล็ตของทา่นอยูใ่นพื�นที�ที�รับสญัญาณ GPS ไดไ้มด่ ีขอ้มลูตําแหน่งที�ไดอ้าจมคีวามผดิพลาด เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูที�มคีวามถกูตอ้งแมน่ยํา ควร
หลกีเลี�ยงการใชง้านแท็บเล็ตในบรเิวณตอ่ไปนี�

ภายในอาคารหรอืยานพาหนะ
ในอโุมงคห์รอืเมื�ออยูใ่ตด้นิ
ใตร้างรถไฟฟ้า
ระหวา่งตกึสงู
บรเิวณที�มตีน้ไมห้นาแน่น
ในหบุเขา

เสาอากาศ GPS มตีดิตั �งอยูภ่ายในตวัเครื�องแท็บเล็ต หากทา่นใชม้อืหรอืวตัถอุื�นบงัเสาอากาศเอาไวร้ะหวา่งทําการเชื�อมตอ่กบัระบบอนิเทอรเ์น็ตดว้ย
ฟังกช์ั�น GPS ความแมน่ยําในการหาตําแหน่งอาจลดลง [รายละเอยีด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เปิดใชง้านขอ้มลูตําแหน่ง

ยกเลกิการใชง้านขอ้มลูตําแหน่ง

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัเซน็เซอรต์รวจจับคลื�นแมเ่หล็ก



เปิดใชง้านขอ้มูลตําแหน่ง

ทา่นสามารถเลอืกไดว้า่จะรับขอ้มลูตําแหน่งโดยตรงจากดาวเทยีม GPS หรอืผา่นระบบเครอืขา่ยไรส้าย

1. แตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Location services]

2. หากตอ้งการเปิดใชง้านขอ้มลูตําแหน่งผา่นทางระบบเครอืขา่ยไรส้าย ใหแ้ตะ [Google’s location service]
หากตอ้งการเปิดใชง้านขอ้มลูตําแหน่งผา่นทางดาวเทยีม GPS ใหแ้ตะ [GPS satellites]
จะมเีครื�องหมายถกูปรากฏที�กลอ่งกาเครื�องหมายของการตั �งคา่ที�เลอืก

หมายเหตุ

เคลื�อนยา้ยแท็บเล็ตใหน้อ้ยที�สดุในบรเิวณที�มองเห็นทอ้งฟ้าไดช้ดัเจน จนกวา่ตําแหน่งปัจจบุนัของทา่นจะแสดงจากฟังกช์ั�น GPS ขอ้มลูตําแหน่งจะ
ปรากฏเร็วขึ�นกวา่เดมิเมื�ออยูน่ิ�งกบัที� โดยเปรยีบเทยีบกบักรณีที�มกีารเคลื�อนที� หากขอ้มลูตําแหน่งปัจจบุนัไมป่รากฏขึ�น หรอืขอ้มลูตําแหน่งที�แสดงไม่
ถกูตอ้ง ใหย้า้ยไปอยูใ่นบรเิวณที�สามารถมองเห็นทอ้งฟ้าไดอ้ยา่งชดัเจน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เกี�ยวกบัฟังกช์ั�น GPS

ยกเลกิการใชง้านขอ้มลูตําแหน่ง



ยกเลกิการใชง้านขอ้มูลตําแหน่ง

1. แตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Location services]

2. แตะ [Google’s location service] หรอื [GPS satellites] ตามที�ไดเ้ลอืกไวก้อ่นหนา้นี� เพื�อยกเลกิการใชง้าน
เครื�องหมายถกูที�เคยปรากฏที�กลอ่งกาเครื�องหมายของการตั �งคา่ที�เลอืกจะหายไป

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เกี�ยวกบัฟังกช์ั�น GPS

เปิดใชง้านขอ้มลูตําแหน่ง



วธิใีส่/ดงึแผ่นบนัทกึขอ้มูล SD ออก

แท็บเล็ตของทา่นมชีอ่งใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลู SD ทา่นสามารถใชช้อ่งใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลูนี�เมื�อถา่ยโอนขอ้มลูจากกลอ้งถา่ยภาพดจิติอล, กลอ้งถา่ย
วดิโีอ, เครื�องเลน่เพลง และอปุกรณท์ี�เกี�ยวกบัภาพและเสยีงอื�นๆ
ชอ่งใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลู SD ของแท็บเล็ตสามารถรองรับแผน่บนัทกึขอ้มลูชนดิตา่งๆตอ่ไปนี�

แผน่บนัทกึขอ้มลู SD
แผน่บนัทกึขอ้มลู SDHC

วธิใีสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลู SD

1. เปิดฝาปิดชอ่งใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลู SD

2. ตรวจสอบตําแหน่งของชอ่งใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลู SD

3. ถอืแผน่บนัทกึขอ้มลู SD โดยใหด้า้นขั �วไฟฟ้าหนัลงดา้นลา่ง และลกูศรหนัหนา้เขา้หาชอ่งใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลู SD

4. เลื�อนแผน่บนัทกึขอ้มลู SD ชา้ๆเขา้ไปในชอ่งจนกระทั�งคลิ�กเขา้ที�

หมายเหตุ

ระวงัอยา่ใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลู SD ผดิดา้น หากทา่นฝืนใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลูที�วางกลบัดา้นลงไปในชอ่ง อาจทําใหช้อ่งใสแ่ผน่เสยีหายได ้โปรดดู
รายละเอยีดจากคูม่อืของแผน่บนัทกึขอ้มลู SD

วธิดีงึแผน่บนัทกึขอ้มลู SD ออก

1. ตรวจใหแ้น่ใจวา่ไมไ่ดอ้ยูร่ะหวา่งการถา่ยโอนขอ้มลู

2. ตรวจสอบตําแหน่งของชอ่งใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลู SD

3. กดแผน่บนัทกึขอ้มลู SD เขา้ไปขา้งในจนสดุแลว้ปลอ่ย
แผน่บนัทกึขอ้มลู SD เดง้ออกมา

4. จับแผน่บนัทกึขอ้มลู SD ที�ดา้นขา้งทั �งสองขา้ง จากนั�นดงึออกมาจากชอ่งใสแ่ผน่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

ขอ้ควรทราบในการใชง้านแผน่บนัทกึขอ้มลู SD

ขอ้ควรทราบสําหรับแผน่บนัทกึขอ้มลู SD

File transfer



ขอ้ควรทราบในการใชง้านแผ่นบนัทกึขอ้มูล SD

เก็บไวใ้หพ้น้มอืเด็ก แผน่บนัทกึขอ้มลู SD อาจทําใหเ้กดิอนัตรายไดห้ากกลนืลงไป
อยา่สมัผัสสว่นขั �วไฟฟ้าดว้ยนิ�วมอืหรอืวตัถทุี�เป็นโลหะ
แผน่บนัทกึขอ้มลู SD ประกอบดว้ยชิ�นสว่นอเิล็คโทรนกิสท์ี�มคีวามละเอยีดออ่น ดงันั�นควรระมดัระวงัอยา่ใหโ้ดนบบีแรงเกนิไป, ดดัใหง้อ หรอืทําหลน่
อยา่ทําการถอดประกอบหรอืดดัแปลงใดๆ
หลกีเลี�ยงความชื�น
อยา่ใชง้านหรอืเก็บรักษาในบรเิวณตอ่ไปนี�:

วางไวใ้นบรเิวณที�มอีณุหภมูสิงู อยา่งเชน่ ภายในรถยนตท์ี�ปิดสนทิและจอดอยูก่ลางแดด
วางใหโ้ดนแสงแดดโดยตรง
บรเิวณที�มคีวามชื�นหรอืสารกดักรอ่น
บรเิวณที�มฝีุ่ นละอองมากกวา่ปกติ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แผน่บนัทกึขอ้มลู SD ที�ใชเ้ป็นไปตามมาตรฐานที�สามารถใชง้านรว่มกบัแท็บเล็ตของทา่นได ้การใชแ้ผน่บนัทกึขอ้มลูผดิขนาด
อาจทําใหเ้กดิการตดิขดัในชอ่งใสแ่ผน่ และอาจทําความเสยีหายใหก้บัแท็บเล็ตได ้
ทา่นไมส่ามารถเขยีนขอ้มลูลงในแผน่บนัทกึขอ้มลู SD ที�มกีารตั �งป้องกนั
ขอแนะนําใหท้า่นคดัลอกขอ้มลูที�มคีวามสําคญัเอาไวเ้พื�อสํารองขอ้มลู
เพื�อป้องกนัไมใ่หข้อ้มลูที�บนัทกึไวส้ญูเสยีไป ใหเ้ก็บแผน่บนัทกึขอ้มลู SD ใหห้า่งจากไฟฟ้าสถติหรอืสญัญาณรบกวนทางไฟฟ้าที�อาจรบกวนการ
ทํางานของแผน่บนัทกึขอ้มลู
ในการเคลื�อนยา้ยแผน่บนัทกึขอ้มลู SD ควรใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลูเอาไวใ้นกลอ่ง เพื�อป้องกนัความเสยีหายที�อาจเกดิจากไฟฟ้าสถติ
กอ่นใชง้านแผน่บนัทกึขอ้มลู SD กบัอปุกรณอ์ื�นนอกเหนอืจากแท็บเล็ต เชน่ กลอ้งถา่ยภาพดจิติอล หรอืเครื�องฟังเพลงแบบพกพา ใหทํ้าการ
ฟอรแ์มต (ตั �งคา่เริ�มตน้) แผน่บนัทกึขอ้มลู SD ดว้ยอปุกรณด์งักลา่วเสยีกอ่น
อปุกรณบ์างชนดิอาจไมส่ามารถใชง้านรว่มกบัรปูแบบไฟลข์องแท็บเล็ต ซึ�งจะแสดงขอ้ความแนะนําใหท้า่นทําการฟอรแ์มตแผน่บนัทกึขอ้มลูดงักลา่ว
หากทา่นพบขอ้ความดงักลา่ว ใหค้ดัลอกขอ้มลูจากแผน่บนัทกึขอ้มลูไปยงัแท็บเล็ต (หรอือปุกรณอ์ื�นผา่นทางระบบเครอืขา่ย) แลว้ทําการฟอรแ์มต
แผน่บนัทกึขอ้มลูดว้ยอปุกรณท์ี�ไมใ่ชแ่ท็บเล็ต โปรดทราบดว้ยวา่การฟอรแ์มตแผน่บนัทกึขอ้มลูเป็นการลบขอ้มลูปัจจบุนัทั �งหมดในแผน่ดงักลา่ว
โปรดดรูายละเอยีดจากคูม่อืของอปุกรณท์ี�ทา่นใชง้าน
อยา่ใสว่ตัถแุปลกปลอมใดๆลงในชอ่งใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลู SD
ชอ่งใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลู SD ถกูออกแบบมาเพื�อใชอ้า่น/เขยีนขอ้มลูกบัแผน่บนัทกึขอ้มลูที�สนับสนุนการใชง้านเทา่นั�น และไมส่ามารถใชเ้พื�อจดุมุง่
หมายอื�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

วธิใีส/่ดงึแผน่บนัทกึขอ้มลู SD ออก

ขอ้ควรทราบสําหรับแผน่บนัทกึขอ้มลู SD

File transfer



ขอ้ควรทราบสําหรบัแผ่นบนัทกึขอ้มูล SD

แผน่บนัทกึขอ้มลู SD (ขนาดไมเ่กนิ 2 GB) และแผน่บนัทกึขอ้มลู SDHC (ขนาดไมเ่กนิ 32 GB) ที�มวีางจําหน่ายในเดอืนกนัยายน 2011 ไดผ้า่นการตรวจ
สอบแลว้วา่ สามารถใชง้านรว่มกบัแท็บเล็ตได ้อยา่งไรก็ตาม ไมรั่บประกนัวา่แผน่บนัทกึขอ้มลู SD หรอืแผน่บนัทกึขอ้มลู SDHC ทกุชนดิ จะสามารถใช ้
งานรว่มกบัแท็บเล็ตของทา่นได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

วธิใีส/่ดงึแผน่บนัทกึขอ้มลู SD ออก

ขอ้ควรทราบในการใชง้านแผน่บนัทกึขอ้มลู SD

File transfer



เชื�อมต่อกบัอุปกรณ์ USB

แท็บเล็ตของทา่นมชีอ่งตอ่ USB Micro-A/B ตดิตั �งอยู ่ทา่นสามารถใชช้อ่งตอ่นี�เพื�อเชื�อมตอ่แท็บเล็ตเขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ ์USB ได ้
ผา่นทาง USB

1. ใหเ้ชื�อมตอ่อปุกรณ ์USB เขา้กบัแท็บเล็ตโดยใชส้ายแปลง USB ที�กําหนด คอืรุน่ SGPUC1 (แยกจําหน่าย) และสาย Micro-USB ที�มวีางจําหน่าย
ทั�วไป

คาํแนะนํา

ในการเชื�อมตอ่กบัเครื�องคอมพวิเตอร ์ใหใ้ชส้าย Micro-USB ที�มวีางจําหน่ายทั�วไป
ทา่นไมส่ามารถชารจ์แบตเตอรี�ผา่นทาง USB ในขณะที�แท็บเล็ตเชื�อมตอ่อยูก่บัเครื�องคอมพวิเตอรห์รอืแทน่ชารจ์
เมื�อทา่นเชื�อมตอ่แท็บเล็ตเขา้กบัอปุกรณ ์USB ความสามารถในการจา่ยกําลงัไฟจะอยูท่ี� 500 mA

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

ขอ้ควรทราบในการเชื�อมตอ่แท็บเล็ตเขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB

คดัลอกขอ้มลูจากเครื�องคอมพวิเตอรไ์ปยงัแท็บเล็ต

File transfer



ขอ้ควรทราบในการเชื�อมต่อแท็บเล็ตเขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB

อยา่ปิดเครื�องแท็บเล็ตในขณะที�ยงัมกีารอา่นและเขยีนขอ้มลูผา่นทาง USB
อยา่ปลดสาย USB ออกจากแท็บเล็ตในขณะที�มกีารอา่นและเขยีนขอ้มลูผา่นทาง USB เพราะอาจทําใหเ้กดิความเสยีหายใหก้บัขอ้มลูของทา่นได ้
ใชส้าย Micro-USB ที�มวีางจําหน่ายทั�วไปสําหรับเชื�อมตอ่แท็บเล็ตเขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอร์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์USB

คดัลอกขอ้มลูจากเครื�องคอมพวิเตอรไ์ปยงัแท็บเล็ต



การใชง้านแท็บเล็ตกบัแท่นวาง

เมื�อใชง้านแทน่วางรุน่ที�กําหนดของ Sony (SGPDS1, แยกจําหน่าย) สําหรับแท็บเล็ต ทา่นจะสามารถชารจ์แท็บเล็ตไดอ้ยา่งงา่ยดาย หรอืใชว้างใหอ้ยูใ่นมมุ
ที�สะดวกตอ่การอา่นได ้[รายละเอยีด]
ทา่นสามารถเลอืกโปรแกรมที�จะใหเ้ริ�มทํางานเมื�อทา่นวางแท็บเล็ตลงบนแทน่วางได ้

วธิวีางแท็บเล็ตลงบนแทน่วาง

1. เลื�อนสว่นฐานของแทน่วางขึ�นไปดา้นบน ในตําแหน่งนี�ทา่นจะสามารถเสยีบหรอืถอดปลั�กของอปุกรณแ์ปลงไฟ AC ได ้

2. ตอ่อปุกรณแ์ปลงไฟ AC เขา้กบัชอ่งตอ่สายไฟที�ดา้นลา่งของแทน่วาง

3. ตอ่อปุกรณแ์ปลงไฟ AC เขา้กบัเตา้จา่ยไฟ AC

4. จัดใหช้อ่งตอ่สําหรับชารจ์ไฟของแท็บเล็ตตรงกบัชอ่งตอ่ที�ดา้นในของชอ่งดา้นบนของแทน่วาง

5. วางแท็บเล็ตลงในชอ่งดา้นบนของแทน่วาง



6. ตรวจดใูหไ้ฟแสดงการชารจ์สวา่ง

หมายเหตุ

ในการถอืหรอืถอดปลั�กอปุกรณแ์ปลงไฟ AC ระวงัอยา่สมัผัสโดนสว่นที�เป็นขั �วไฟฟ้า
การปลดอปุกรณแ์ปลงไฟ AC ออกจากแทน่วางโดยใชแ้รงดงึที�สายไฟ อาจทําใหอ้ปุกรณแ์ปลงไฟ AC หรอืแทน่วางเสยีหายได ้ดงันั�นจงึควรจับที�
ฐานของแทน่วาง
เมื�อใชง้านในขณะที�ฐานของแทน่วางอยูท่ี�ระดบัตํ�า ใหล้ากสายของอปุกรณแ์ปลงไฟ AC ผา่นชอ่งที�ฐานของแทน่วาง เพื�อป้องกนัไมใ่หแ้ทน่วางลม้
เมื�อวางแท็บเล็ตบนแทน่วางในขณะที�มสีายคลอ้งมอืตดิตั �งอยู ่ตอ้งระวงัอยา่ใหส้ายคลอ้งมอืเขา้ไปอยูร่ะหวา่งแท็บเล็ตกบัแทน่วาง

คาํแนะนํา

เมื�อทา่นทําการตั �งคา่แท็บเล็ตในขณะที�วางอยูบ่นแทน่วาง หรอืเมื�อทา่นเปิดเครื�องแท็บเล็ตเมื�อวางอยูบ่นแทน่วาง ทา่นจะไดรั้บแจง้ใหเ้ลอืก
โปรแกรมที�ตอ้งการใหเ้ปิดทํางานเมื�อทา่นใชง้านกบัแทน่วางในครั�งตอ่ไป หากทา่นเลอืก [None] และ [Use by default for this action] ทา่นจะ
สามารถใชง้านโปรแกรมที�กําหนดไวแ้ลว้ตอ่ไป โดยจะไมม่หีนา้จอเลอืกโปรแกรมปรากฏขึ�นมาอกีในการใชง้านตอ่จากนั�น

ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมที�ตอ้งการใหเ้ปิดใชง้านเมื�อวางแท็บเล็ตลงบนแทน่วาง ใหแ้ตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] -

[Cradle]

วธิยีกแท็บเล็ตออกจากแทน่วาง

1. ดงึแท็บเล็ตขึ�นตรงๆ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

วธิปีรับมมุของแทน่วาง



วธิปีรบัมุมของแท่นวาง

ทา่นสามารถปรับมมุของแทน่วางใหเ้หมาะกบัลกัษณะการใชง้านของทา่นได ้โดยเลื�อนฐานของแทน่วางขึ�นไปดา้นบนหรอืลงมาดา้นลา่ง
เลื�อนฐานของแทน่วางลงไปดา้นลา่งเมื�อตอ้งการใชง้านแท็บเล็ตเป็นกรอบรปูหรอืนาฬกิาตั �งโตะ๊ เลื�อนฐานของแทน่วางขึ�นไปดา้นบนเมื�อตอ้งการใช ้
งานจอภาพสมัผัสหรอืเชื�อมตอ่กบัแป้นพมิพ ์(แยกจําหน่าย)

หมายเหตุ

เมื�อใชง้านในขณะที�ฐานของแทน่วางอยูท่ี�ระดบัตํ�า ใหล้ากสายของอปุกรณแ์ปลงไฟ AC ผา่นชอ่งที�ฐานของแทน่วาง เพื�อป้องกนัไมใ่หแ้ทน่วางลม้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การใชง้านแท็บเล็ตกบัแทน่วาง



ส่วนประกอบและปุ่มควบคุม (แท็บเล็ต)

ดา้นหนา้

1. ไมโครโฟน

2. พอรต์รับสง่ขอ้มลู IR

3. เซน็เซอรแ์สงแวดลอ้ม

4. จอภาพสมัผัส

5. เลนสก์ลอ้งดา้นหนา้

ดา้นขา้ง

1. ไฟเตอืน LED

2. ปุ่ ม  (พาวเวอร)์

3. ตวัแสดงการชารจ์ [รายละเอยีด]

4. ปุ่ ม VOL + / - (ระดบัเสยีง)
ปุ่ ม VOL + มจีดุนูนที�ชว่ยใหท้า่นสามารถควบคมุแท็บเล็ตไดง้า่ยขึ�น

5. ปุ่ มรเีซต็ (ในชอ่งเล็กๆ)

6. ลําโพงในตวั (ขวา)



ดา้นหลงั

1. เลนสก์ลอ้งดา้นหลงั

2. ขั �วตอ่  (หฟัูง)

3. ชอ่งตอ่ USB Micro-A/B

4. ชอ่งใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลู SD

5. ลําโพงในตวั (ซา้ย)

6. ชอ่งรอ้ยสายคลอ้งมอื

7. ชอ่งตอ่สําหรับชารจ์ไฟ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

สว่นประกอบและปุ่ มควบคมุ (แทน่วาง)

วธิใีสส่ายคลอ้งมอืเขา้กบัแท็บเล็ต

เกี�ยวกบัหนา้จอโฮม



ส่วนประกอบและปุ่มควบคุม (แท่นวาง)

1. ชอ่งตอ่สายไฟ

2. ชอ่งตอ่สําหรับชารจ์ไฟ (ดา้นในของชอ่งดา้นบน)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

สว่นประกอบและปุ่ มควบคมุ (แท็บเล็ต)

วธิใีสส่ายคลอ้งมอืเขา้กบัแท็บเล็ต



ตรวจสอบอุปกรณ์ที�ใหม้าดว้ย

อปุกรณแ์ปลงไฟ AC
สายไฟ AC
สายคลอ้งมอื
คูม่อืเริ�มตน้ใชง้านอยา่งรวดเร็ว
ขอ้มลูสําคญั



การดูแลรกัษาแท็บเล็ต

แท็บเล็ต

ตรวจใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดฝาปิดชอ่งตอ่ตา่งๆแน่นดแีลว้
ทําความสะอาดตวัเครื�องดว้ยผา้แหง้นุ่มๆ หรอืผา้ชบุนํ�าที�มสีว่นผสมของสารซกัฟอกเล็กนอ้ย อยา่ใชส้ารซกัฟอกในการทําความสะอาดจอภาพสมัผัส
อยา่ใชแ้ผน่ใยขดั, ผงขดั หรอืตวัทําละลาย อยา่งเชน่ แอลกอฮอลห์รอืเบนซนิ เพราะอาจทําใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ผวิเคลอืบของแท็บเล็ตได ้
หากแท็บเล็ตของทา่นโดนความชื�น อยา่งเชน่ ฝน หรอืละอองนํ�า ใหเ้ชด็ทําความสะอาดดว้ยผา้แหง้นุ่มๆ แตอ่ยา่ทําใหแ้หง้โดยใชเ้ตาอบหรอืไดรเ์ป่า
ผม

กลอ้งในตวั

ทําความสะอาดที�ป้องกนัเลนสข์องกลอ้งในตวัดว้ยแปรงเป่าลมหรอืแปรงนุ่มๆ หากที�ป้องกนัเลนสส์กปรกมาก ใหเ้ชด็ออกดว้ยผา้แหง้นุ่มๆ อยา่ใชแ้รง
ขดัที�ป้องกนัเลนส ์เพราะชิ�นสว่นนี�ไมท่นทานตอ่แรงกด

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

ขอ้ควรทราบในการถอืแท็บเล็ต



เว็บไซตส์นบัสนุนออนไลน์

หากทา่นตอ้งการขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัแท็บเล็ตของทา่น,
สําหรับลกูคา้ในประเทศอนิเดยี, สงิคโปร,์ ออสเตรเลยี, นวิซแีลนด ์สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์และอนิโดนเีซยี:

ดทูี� http://www.sony-asia.com/section/support
สําหรับลกูคา้ในฮอ่งกง:

ดทูี� http://www.sony.com.hk/service
สําหรับลกูคา้ในไตห้วนั:

ดทูี� http://service.sony.com.tw/

http://www.sony-asia.com/section/support
http://www.sony.com.hk/service
http://service.sony.com.tw/


ขอ้ควรทราบในการถอืแท็บเล็ต

เมื�อวางตามแนวนอน ใหถ้อืแท็บเล็ตโดยใหเ้ลนสก์ลอ้งดา้นหนา้อยูด่า้นบน
เมื�อวางตามแนวตั �ง ใหถ้อืแท็บเล็ตโดยใหเ้ลนสก์ลอ้งดา้นหนา้อยูท่างดา้นซา้ย ระวงัอยา่จับที�บรเิวณเซน็เซอรแ์สงแวดลอ้ม
บางโปรแกรมอาจไมส่นับสนุนการหมนุหนา้จอ บางโปรแกรมอาจหมนุหนา้จอในทศิทางตรงกนัขา้ม
ระวงัอยา่ถอืหรอืใชม้อืบงัเสาอากาศตามตําแหน่งที�แสดงในภาพดา้นลา่ง เมื�อใชง้านฟังกช์ั�น Wi-Fi, Bluetooth หรอื GPS

1. Wi-Fi / Bluetooth

2. GPS

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การดแูลรักษาแท็บเล็ต



วธิรีเีซ็ตแท็บเล็ต

หากการทํางานของแท็บเล็ตไมเ่ป็นไปตามปกต ิและทา่นไมส่ามารถบงัคบัปิดเครื�องแท็บเล็ตโดยกดปุ่ มเปิดปิดเครื�องคา้งไวป้ระมาณ 10 วนิาท ีใหส้อด
วตัถเุป็นแทง่หรอืวตัถเุรยีวแหลมลงไปที�ปุ่ มรเีซต็ (ในชอ่งเล็กๆ) เพื�อบงัคบัใหเ้ครื�องแท็บเล็ตปิดตวัเองลง

หมายเหตุ

การกดปุ่ มรเีซต็ (ในชอ่งเล็กๆ) ไมไ่ดเ้ป็นการเปลี�ยนการตั �งคา่ทั �งหมดกลบัไปเป็นการตั �งคา่จากโรงงาน
หากทา่นกดปุ่ มรเีซต็ (ในชอ่งเล็กๆ) และปิดเครื�องแท็บเล็ต ขอ้มลูที�ยงัไมไ่ดจั้ดเก็บจะสญูเสยีไปทั �งหมด



วธิใีส่สายคลอ้งมอืเขา้กบัแท็บเล็ต

ใสส่ายคลอ้งมอืเขา้กบัแท็บเล็ตตามขั �นตอนที�แสดงดว้ยตวัเลขในภาพขา้งลา่งนี�

หมายเหตุ

เมื�อวางแท็บเล็ตบนแทน่วางในขณะที�มสีายคลอ้งมอืตดิตั �งอยู ่ตอ้งระวงัอยา่ใหส้ายคลอ้งมอืเขา้ไปอยูร่ะหวา่งแท็บเล็ตกบัแทน่วาง
อยา่ใชแ้รงดงึสายคลอ้งมอืมากเกนิไป อยา่เหวี�ยงแท็บเล็ตไปมาโดยจับที�สายคลอ้งมอื เพราะการกระทํานี�อาจทําใหเ้กดิความผดิปกตกิบัแท็บเล็ต
หรอืเกดิอนัตรายกบัคนหรอืวตัถรุอบขา้งได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

สว่นประกอบและปุ่ มควบคมุ (แท็บเล็ต)



เกี�ยวกบัขอ้มูลตวัอย่าง

ขอ้มลูตวัอยา่งที�ตดิตั �งลงในแท็บเล็ตมาจากโรงงานเป็นขอ้มลูดนตร,ี วดิโีอ, ภาพนิ�ง หรอืหนังสอืสําหรับทดลองใชง้าน หากทา่นลบขอ้มลูตวัอยา่งนี�ไป
แลว้ จะไมส่ามารถกูค้นืกลบัมาได ้โปรดทราบวา่ Sony ไมม่ขีอ้มลูตวัอยา่งชดุใหมใ่หห้ากทา่นลบขอ้มลูไปแลว้



ลดการใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี�

การใชง้านแท็บเล็ตในลกัษณะตอ่ไปนี�จะชว่ยลดการใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี�ได ้

ลดความสวา่งของจอภาพ (แตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Display] - [Brightness])

ยกเลกิการเชื�อมตอ่อปุกรณ ์USB

ตั �งระยะเวลาที�ไมม่กีารใชง้านกอ่นทําการปิดจอภาพ (โหมดนอนหลบั) โดยอตัโนมตัใิหส้ั �นลง (แตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] -

[Display] - [Sleep])
กดปุ่ มเปิดปิดเครื�องเบาๆ เพื�อปิดจอภาพ (โหมดนอนหลบั) เมื�อไมไ่ดใ้ชง้านแท็บเล็ต
ปิดเครื�องแท็บเล็ตเมื�อไมไ่ดใ้ชง้านเป็นระยะเวลานานๆ [รายละเอยีด]
ปิดการทํางานของฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�เมื�อไมไ่ดใ้ชง้าน Wi-Fi, Bluetooth หรอื GPS

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เปิดเครื�องแท็บเล็ต

วธิปิีดเครื�องแท็บเล็ต

วธิเีปิด/ปิดจอภาพ (โหมดนอนหลบั)

ขอ้ควรทราบในการใชง้านอปุกรณแ์ปลงไฟ AC

ชารจ์แบตเตอรี�

ขอ้ควรทราบในการใชง้านแบตเตอรี�



ขอ้ควรทราบในการใชโ้ปรแกรมสื�อสารดว้ยเสยีง

เมื�อทา่นใชง้านโปรแกรมสื�อสารดว้ยเสยีง อยา่งเชน่ โปรแกรมสําหรับคยุโทรศพัทท์างอนิเทอรเ์น็ต หรอืโปรแกรมแชทดว้ยเสยีงในกรณีตอ่ไปนี�
แตล่ะฝ่ายอาจไมส่ามารถสนทนาไดพ้รอ้มกนั โดยตอ้งสลบักนัพดูทลีะฝ่าย

หฟัูงที�ไมม่ฟัีงกช์ั�นไมโครโฟนที�เชื�อมตอ่กบัขั �วตอ่หฟัูง
ไมม่อีปุกรณเ์ชื�อมตอ่กบัขั �วตอ่หฟัูง

ทา่นสามารถสนทนาไดพ้รอ้มกนัเมื�อใชช้ดุหฟัูงที�เชื�อมตอ่กบัขั �วตอ่หฟัูง



ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัเซ็นเซอรต์รวจจบัคลื�นแม่เหล็ก

การวเิคราะหท์ศิทางอาจไมถ่กูตอ้งไดจ้ากผลกระทบของสิ�งแวดลอ้มโดยรอบ



การใชง้านกลอ้งในตวั

ทา่นสามารถถา่ยภาพนิ�งและบนัทกึภาพเคลื�อนไหวไดโ้ดยใชก้ลอ้งในตวัของแท็บเล็ต [รายละเอยีด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบักลอ้งในตวั

Camera



ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบักลอ้งในตวั

ระวงัอยา่สมัผัสเลนสข์องกลอ้งในตวั หากเลนสส์กปรกหรอืมรีอยขดีขว่น อาจมผีลกระทบตอ่คณุภาพของภาพ
อยา่ปลอ่ยใหแ้สงแดดเขา้เลนสข์องกลอ้งในตวัโดยตรง ไมว่า่จะเปิดหรอืปิดเครื�องแท็บเล็ตอยูก่็ตาม เพราะอาจทําใหเ้กดิความเสยีหายขึ�นได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การใชง้านกลอ้งในตวั

Camera



ตรวจสอบเวอรช์ ั�นของ Android

ทา่นสามารถตรวจสอบเพื�อยนืยนัเวอรช์ั�นของ Android ที�กําลงัใชง้านกบัแท็บเล็ตของทา่นได ้

1. แตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [About tablet]

ทา่นสามารถตรวจสอบเวอรช์ั�นของ Android ที�กําลงัใชง้านกบัแท็บเล็ตของทา่นไดใ้น [Android version]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

วธิอีพัเดต Android ใหเ้ป็นเวอรช์ั�นลา่สดุ



วธิอีพัเดต Android ใหเ้ป็นเวอรช์ ั�นล่าสุด

อพัเดตแท็บเล็ตของทา่นใหเ้ป็น Android เวอรช์ั�นลา่สดุ

หมายเหตุ

เมื�อทําการอพัเดตจนเสร็จสิ�นแลว้ ทา่นไมส่ามารถเปลี�ยนแท็บเล็ตกลบัเป็น Android เวอรช์ั�นเกา่ไดอ้กี ในการอพัเดตตอ้งมแีบตเตอรี�เหลอือยูไ่มน่อ้ย
กวา่ 50 % แและตอ้งใชอ้ปุกรณแ์ปลงไฟ AC รว่มดว้ย หากแบตเตอรี�หมดระหวา่งการอพัเดต อาจสง่ผลทําใหไ้มส่ามารถเปิดเครื�องแท็บเล็ตไดอ้กี
ตอ่ไป
ขอ้มลูที�บนัทกึอยูใ่นที�เก็บขอ้มลูภายใน (พื�นที�หน่วยความจําภายในแท็บเล็ต) จะไมโ่ดนลบระหวา่งการอพัเดต
ที�เก็บขอ้มลูภายในจะตอ้งมพีื�นที�วา่งเพยีงพอสําหรับดาวนโ์หลดไฟลท์ี�จําเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งการอพัเดต
โปรแกรมบางตวัอาจไมส่นับสนุนการใชง้านรว่มกบั Android เวอรช์ั�นที�อพัเดตเขา้มาใหม ่และอาจไมส่ามารถทํางานไดอ้กีตอ่ไปหลงัการอพัเดต
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โปรแกรมแตล่ะตวัสนับสนุนการใชง้านรว่มกบั Android เวอรช์ั�นใดกอ่นทําการอพัเดต
การอพัเดตอาจใชเ้วลานาน หากทา่นเชื�อมตอ่กบัระบบอนิเทอรเ์น็ตดว้ยฟังกช์ั�นไรส้ายแบบ WAN (3G) นอกจากนั�น ยงัอาจทําใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยสงู
สําหรับโหลดขอ้มลู ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บับรกิารเครอืขา่ยที�ทา่นเลอืกใช ้

1. [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [About tablet]

2. แตะ [System update]
หนา้จอสําหรับเริ�มตน้การอพัเดตจะปรากฏขึ�นหากมขีอ้มลูที�จําเป็นตอ้งอพัเดต ใหเ้ริ�มตน้ดพัเดตโดยทําตามคําแนะนําที�ปรากฏบนหนา้จอ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

ตรวจสอบเวอรช์ั�นของ Android



สนุกไปกบัเกมสเ์ต็มรูปแบบ

เนื�องจากแท็บเล็ตจัดเป็นอปุกรณ ์PlayStation(TM)Certified ทา่นจงึสามารถสนุกไปกบัเกมสค์ลาสสกิ อยา่งเชน่ เกมสร์ุน่แรกของ PlayStation ไดด้ว้ย
คณุภาพของเกมสไ์มเ่ปลี�ยนแปลง
ทา่นสามารถซื�อเกมส ์PlayStation ไดจ้าก PlayStation(R)Store

เกมสต์า่งๆจาก Sony รวมทั �งบรษัิทอื�นๆทั�วโลกสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก Android Market ทา่นสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเกมสแ์บบเต็มรปูแบบไดบ้น
จอภาพที�มขีนาดใหญข่องแท็บเล็ต

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

ขอ้มลูการสนับสนุนโดยทั�วไปสําหรับ PlayStation(R)



เพลดิเพลนิไปกบัขอ้มูลวดิโีอ

 Video Unlimited

ขอ้มลูตา่งๆ อยา่งเชน่ ภาพที�เผยแพรจ่ากสตดูโิอชั �นนําของ Hollywood หรอืรายการ TV ที�ไดรั้บความนยิม สามารถสง่ผา่นไปยงัแท็บเล็ตของทา่นไดใ้น

รปูแบบภาพวดิโีอคณุภาพสงู*1 เนื�องจากทา่นสามารถเลอืกไดว้า่จะเชา่หรอืซื�อ*2 ขอ้มลูดงักลา่ว ทา่นจงึสามารถใชง้านขอ้มลูเหลา่นี�ไดโ้ดยไมต่อ้ง

กงัวลกบัคา่ธรรมเนยีมลา่ชา้หรอืคา่สมคัรสมาชกิรายเดอืน ขอ้มลูที�ทา่นเชา่หรอืซื�อจะถกูดาวนโ์หลดผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ต*3 ลงเครื�องแท็บเล็ตของทา่น
โดยตรง ทา่นจงึสามารถเพลดิเพลนิไปกบัขอ้มลูดงักลา่วไดท้กุเวลาที�ตอ้งการ

Video Unlimited เป็นบรกิารดา้นวดิโีอที�อยูบ่น Sony Entertainment Network

*1 โปรแกรม TV อาจไม่มีใหรั้บชมในบางประเทศ/ภูมภิาค

*2 ขอ้มูลบางอย่างอาจมีเฉพาะใหเ้ช่าหรือจําหน่ายเท่านั�น

*3 การดาวน์โหลดขอ้มูลตอ้งใชก้ารเชื�อมต่อกับระบบอนิเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi

หมายเหตุ

โปรแกรมหรอืบรกิารนี�อาจไมม่ใีนบางประเทศ/ภมูภิาค

ขอ้มลูสนบสันนุการใชง้าน

http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

Video Unlimited

Video player

รปูแบบที�สนับสนุน

http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support


เพลดิเพลนิไปกบัขอ้มูลดนตรี

 Music Unlimited

ใหท้า่นสามารถฟังเพลงไดท้นัที�ที�ทา่นตอ้งการฟัง อพัโหลดคลงัสว่นตวัของทา่นเก็บไวเ้พื�อใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดท้กุที�, ทกุเวลา หรอืคน้หาเพลงที�
ชื�นชอบไดด้ว้ยระบบแนะนําอตัโนมตัจิากรสนยิมการฟังเพลงสว่นตวัของทา่น

Music Unlimited เป็นบรกิารดา้นดนตรทีี�อยูบ่น Sony Entertainment Network

หมายเหตุ

โปรแกรมหรอืบรกิารนี�อาจไมม่ใีนบางประเทศ/ภมูภิาค

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

Music Unlimited



เพลดิเพลนิไปกบัหนงัสอืดจิติอล

 Reader

พกหนังสอืดจิติอลที�ทา่นชื�นชอบตดิตวัไปไดท้กุที�ในแท็บเล็ต แท็บเล็ตเป็นอปุกรณใ์นอดุมคตสํิาหรับสําหรับการคั�นหนา้, เนน้ขอ้ความสําคญั, ปรับขนาดตวั
อกัษร และการอา่นไปทลีะเล็กละนอ้ย การคั�นหนา้และการเนน้ขอ้ความสําคญัสามารถใชร้ว่มกนัระหวา่งอปุกรณต์า่งชนดิที�สนับสนุนได ้และทา่นสามารถ
ซื�อ eBook แบบออนไลนไ์ดอ้ยา่งงา่ยดายจาก Reader(TM) Store

หมายเหตุ

Reader(TM) Store อาจไมม่ใีนบางประเทศ/ภมูภิาค

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

Reader



รายการโปรแกรมที� Sony แนะนํา

 Select App

เป็นคําแนะนําโปรแกรมที�ใหค้วามสะดวกและความเพลดิเพลนิที�ทา่นสามารถเลอืกใชก้บัแท็บเล็ตของทา่น จัดเรยีงในรปูแบบที�เขา้ใจงา่ย ชว่ยใหท้า่น
สามารถคน้หาและเลอืกโหลดโปรแกรมตา่งๆไดอ้ยา่งงา่ยดาย

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

Select App



คน้หาโปรแกรม

 Market

โปรแกรมอยา่งเชน่ เครื�องมอืที�ใหค้วามสะดวกตา่งๆ สามารถดาวนโ์หลดลงไปยงัแท็บเล็ตของทา่นจาก Android Market ที�ดําเนนิการโดย Google

แตะ [  Apps & Widgets] ที�มมุบนดา้นขวาของหนา้จอโฮม จากนั�นตามดว้ย [  Market] บนตวัเรยีกโปรแกรมที�ปรากฏขึ�น

นอกจากนั�น ทา่นยงัสามารถใชง้าน Android Market ไดจ้ากเครื�องคอมพวิเตอร์
http://market.android.com
เว็บไซตน์จีะแสดง Android Market และทา่นสามารถใชจั้ดการโปรแกรมที�ทา่นดาวนโ์หลดจาก Android Market และตดิตั �งลงบนแท็บเล็ตได ้

http://market.android.com/


เพลดิเพลนิไปกบัภาพวดิโีอ, ดนตร ีหรอืขอ้มูลภาพถ่ายบนอุปกรณ์อื�น

 DLNA

เมื�อทา่นเชื�อมตอ่แท็บเล็ตเขา้กบัระบบเครอืขา่ย Wi-Fi ที�บา้น (เครอืขา่ยภายในบา้น) ทา่นสามารถสนุกไปกบัภาพวดิโีอ, ดนตร ีหรอืภาพถา่ยไดโ้ดยการ
เชื�อมตอ่กบัอปุกรณอ์ื�นๆ ดงันี�

หมายเหตุ

ดรูายละเอยีดรปูแบบที�สามารถใชง้านไดบ้นเครื�องเลน่ไดจ้ากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าดว้ยกบัเครื�องเลน่

A: เลน่ขอ้มลูที�บนัทกึอยูใ่นอปุกรณอ์ื�น (เซริฟ์เวอร)์

ทา่นสามารถเลน่ขอ้มลูที�บนัทกึอยูบ่นเซริฟ์เวอรอ์ยา่งเชน่ เครื�องคอมพวิเตอรห์รอืเครื�องเลน่เพลงไดบ้นแท็บเล็ตของทา่น

B: สง่ขอ้มลูที�บนัทกึอยูใ่นแท็บเล็ตไปยงัอปุกรณอ์ื�น (เครื�องเลน่) เพื�อใชเ้ลน่ (การเลน่แบบ Throwing)

ทา่นสามารถสง่ขอ้มลูที�บนัทกึอยูใ่นแท็บเล็ตของทา่นไปยงัอปุกรณอ์ื�น เชน่ TV เพื�อใชเ้ลน่กบัอปุกรณด์งักลา่ว

C: สง่ (Throwing) ขอ้มลูที�บนัทกึอยูใ่นอปุกรณช์ิ�นหนึ�ง (เซริฟ์เวอร)์ ไปยงัอปุกรณอ์กีชิ�นหนึ�ง (เครื�องเลน่) เพื�อใชเ้ลน่

ทา่นสามารถใชแ้ท็บเล็ตเพื�อสง่ขอ้มลูที�บนัทกึอยูบ่นเซริฟ์เวอรอ์ยา่งเชน่ เครื�องคอมพวิเตอรห์รอืเครื�องเลน่เพลง ไปยงัอปุกรณอ์กีชิ�นหนึ�งอยา่งเชน่ TV
ได ้เพื�อใชเ้ลน่บนอปุกรณด์งักลา่ว

A: สง่ขอ้มลูดนตรที ี�บนัทกึอยูใ่นแท็บเล็ตไปยงัอปุกรณอ์ื�น (เครื�องเลน่) เพื�อใชเ้ปิดฟงั (การเลน่แบบ Throwing)

ทา่นสามารถสง่ขอ้มลูดนตรทีี�บนัทกึอยูใ่นแท็บเล็ตออกไป เพื�อเปิดฟังขอ้มลูดงักลา่วในเวลาเดยีวกนั บนอปุกรณต์า่งๆ ที�มฟัีงกช์ั�น PARTY
STREAMING ผา่นระบบเครอืขา่ยภายในบา้นได ้

B: สง่ (Throwing) ขอ้มลูทดีนตรี�บนัทกึอยูใ่นอปุกรณช์ิ�นหนึ�ง (เซริฟ์เวอร)์ ไปยงัอปุกรณอ์กีชิ�นหนึ�ง (เครื�องเลน่) เพื�อใชเ้ปิดฟงั

ทา่นสามารถสง่ขอ้มลูดนตรทีี�บนัทกึอยูบ่นระบบเครอืขา่ยภายในบา้นออกไป เพื�อเปิดฟังขอ้มลูดงักลา่วในเวลาเดยีวกนั บนอปุกรณต์า่งๆ ที�มฟัีงกช์ั�น



PARTY STREAMING ผา่นระบบเครอืขา่ยภายในบา้นได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

ทา่นสามารถทําอะไรกบัระบบเครอืขา่ยภายในบา้นไดบ้า้ง

เกี�ยวกบั DLNA

เตรยีมพรอ้มใชง้านระบบเครอืขา่ยภายในบา้น

เลน่ขอ้มลูที�บนัทกึอยูใ่นอปุกรณอ์ื�น (เซริฟ์เวอร)์

เลน่ขอ้มลูโดยการสง่ (Throwing) ไปยงัอปุกรณอ์ื�น

เปิดฟังขอ้มลูดนตรดีว้ยอปุกรณม์ากกวา่หนึ�งช ิ�น (PARTY STREAMING)



ควบคุมอุปกรณ์ AV ต่างๆจากแท็บเล็ต

 Remote control

ทา่นสามารถควบคมุอปุกรณ ์AV ตา่งๆภายในบา้น โดยใชค้ณุสมบตัขิองแท็บเล็ตที�สามารถจําลองตวัเองเป็นเป็นรโีมทควบคมุไรส้ายได ้ทา่นสามารถลง
ทะเบยีนรโีมทควบคมุของทา่นกบัเครื�องแท็บเล็ตดว้ยกระบวนการลงทะเบยีนอยา่งงา่ยๆ หรอืใชก้ระบวนการจดจําสญัญาณของรโีมทควบคมุ จา
กนั�นแท็บเล็ตเพยีงเครื�องเดยีวจะสามารถใชแ้ทนรโีมทควบคมุหลายๆเครื�องได ้
สําหรับการควบคมุที�ใชง้านบอ่ย อยา่งเชน่ การปรับระดบัเสยีงหรอืการเปลี�ยนชอ่ง สามารถควบคมุไดด้ว้ยการเคลื�อนไหวนิ�วอยา่งเป็นธรรมชาติ

 MediaRemote

MediaRemote เป็นโปรแกรมควบคมุรโีมทควบคมุผา่น Wi-Fi ที�สามารถใชง้านกบัอปุกรณ ์อยา่งเชน่ Sony BRAVIA TV และเครื�องเลน่แผน่ Blu-ray
นอกเหนอืจากการใชง้านเป็นรโีมทควบคมุตามปกตแิลว้ MediaRemote ยงัประกอบไปดว้ยฟังกช์ั�นตา่งๆ มากมาย อยา่งเชน่ การป้อนขอ้มลูทางแป้น
พมิพ ์และการแสดงรายละเอยีดขอ้มลู ใหท้า่นสามารถใชง้านและสนุกไปกบัอปุกรณต์า่งๆของ Sony ไดง้า่ยยิ�งขึ�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

Remote control

MediaRemote



แบ่งปันประสบการณ์ที�น่าประทบัใจทางเครอืข่ายสงัคม

 Social Feed Reader

ทา่นสามารถจัดการและใชง้านบรกิารเครอืขา่ยสงัคมตา่งๆ อยา่งเชน่ Twitter หรอื Facebook ทั �งหมดไดด้ว้ย Social Feed Reader ทา่นสามารถทํา
กจิกรรมในแตล่ะวนับนเครอืขา่ย อยา่งเชน่ การโพสขอ้ความ, เขยีนตอบ, กดปุ่ ม “ถกูใจ” หรอืสง่ตอ่ขอ้ความไดอ้ยา่งงา่ยดาย และยงัสามารถ
เพลดิเพลนิไปกบัการตดิตอ่สื�อสารไดม้ากกวา่ที�เคยเป็น ดว้ยจอภาพแสดงผลที�มขีนาดพอเหมาะสําหรับรับชมทั �งภาพวดิโีอและภาพถา่ย

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

Social Feed Reader

ลงทะเบยีนบญัช ีTwitter หรอื Facebook

เปลี�ยนการแสดงขอ้ความ (บทความ)

อา่นและเขยีนขอ้ความ (บทความ)

คน้หาขอ้ความ (บทความ) หรอืเพื�อน



เกี�ยวกบัหนา้จอโฮม

บนหนา้จอโฮมจะมชีอ็ตคทัของโปรแกรม, แถบแสดงสถานะ, วดิเจ็ต รวมทั �งรายการอื�นๆปรากฏอยู ่หนา้จอโฮมประกอบดว้ยหนา้ทั �งสิ�นหา้หนา้ โดยทา่น
สามารถแตะแลว้ปัดนิ�วไปทางซา้ยหรอืขวาเพื�อเลื�อนหนา้

A: กลอ่งคน้หาดว่น/ตวัเรยีกโปรแกรมดว่น

กลอ่งคน้หาดว่น
แตะที�กลอ่งเพื�อคน้หาไดอ้ยา่งงา่ยดายดว้ย Google [รายละเอยีด]
ตวัเรยีกโปรแกรมดว่น
แตะไอคอนในตวัเรยีกโปรแกรมดว่นเพื�อเปิดใชง้านโปรแกรม เนื�องจากตวัเรยีกโปรแกรมดว่นจะปรากฏบนทกุๆหนา้ของหนา้จอโฮม หากลง
ทะเบยีนโปรแกรมที�ใชง้านบอ่ยเอาไวท้ี�นี� จะเพิ�มความสะดวกในการเรยีกใชง้านโปรแกรม

คาํแนะนํา

แตะที�ไอคอนคา้งไวเ้พื�อจัดเรยีงไอคอนในตวัเรยีกโปรแกรมดว่น หรอืเลื�อนไอคอนเขา้หรอืออกจากตวัเรยีกโปรแกรมดว่น

B: Favorites/Apps & Widgets

 Favorites

แตะที�นี�เพื�อเปิด Favorites [รายละเอยีด]

 Apps & Widgets

แตะที�นี�เพื�อแสดงรายการโปรแกรมและรายการวดิเจ็ต [รายละเอยีด]

C: วดิเจ็ต

ทา่นสามารถเลอืกวดิเจ็ตที�โปรดปรานจากรายการวดิเจ็ตเพื�อจัดวางไวบ้นหนา้จอโฮมได ้ [รายละเอยีด]

D: ปุ่ มควบคมุเบื�องตน้

 (กลบัไป): แตะที�นี�เพื�อกลบัไปยงัหนา้กอ่นหนา้นี�

 (โฮม): แตะที�นี�เพื�อแสดงหนา้จอโฮม

 (โปรแกรมลา่สดุ): แตะที�นี�เพื�อแสดงโปรแกรมที�เพิ�งใชง้าน [รายละเอยีด]

E: Small Apps

ทา่นสามารถเปิดโปรแกรมที�อยูใ่นรปูแบบ Small Apps ได ้แมจ้ะมอีกีโปรแกรมหนึ�งกําลงัทํางานอยู ่วธิเีปิดใชง้านอกีโปรแกรมหนึ�ง ใหแ้ตะ  เพื�อแสดง

ตวัเรยีก Small Apps แลว้เลอืกโปรแกรมที�ตอ้งการ หากตอ้งการสรา้งชอ็ตคทั ใหแ้ตะ  ที�ตวัเรยีก Small Apps แลว้เลอืกโปรแกรม

F: นาฬกิาดจิติอล

แตะที�นี�เพื�อแสดงแถบแจง้เตอืน [รายละเอยีด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง



วธิเีพิ�มโปรแกรมหรอืวดิเจ็ตลงบนหนา้จอโฮม

Favorites

ตวัเรยีกโปรแกรมและวดิเจ็ต

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัแถบแจง้เตอืน

การหมนุจอภาพ

คน้หาดว่น

การล็อคจอภาพ

แสดงโปรแกรมที�เพิ�งใชง้าน



วธิเีพิ�มโปรแกรมหรอืวดิเจ็ตลงบนหนา้จอโฮม

เพิ�มไอคอนของโปรแกรมหรอืวดิเจ็ตลงบนหนา้จอโฮมทําใหท้า่นสามารถเปิดใชโ้ปรแกรมไดง้า่ยขึ�น

1. ที�หนา้จอโฮมที�ทา่นตอ้งการเพิ�มไอคอนของโปรแกรมหรอืวดิเจ็ต ใหแ้ตะ [  Apps & Widgets] ที�ดา้นบนขวาของจอภาพ

2. เลอืกรายการที�ทา่นตอ้งการเพิ�มลงในหนา้จอโฮมจาก [APPS] หรอื [WIDGETS]

3. แตะที�ไอคอนของโปรแกรมหรอืวดิเจ็ตคา้งไว ้จากนั�นจงึปลอ่ยเมื�อหนา้จอโฮมปรากฏขึ�น
ไอคอนหรอืวดิเจ็ตถกูเพิ�มลงในหนา้ที�ทา่นปลอ่ยไอคอนหรอืวดิเจ็ตลงไป

การจดัระเบยีบไอคอนดว้ยโฟลเดอร์

ทา่นสามารถใชโ้ฟลเดอรเ์พื�อจัดระเบยีบไอคอนบนหนา้จอโฮม

1. แตะที�ไอคอนคา้งไว ้จากนั�นลากไปไวบ้นอกีไอคอนหนึ�ง
ไอคอนทั �งสองถกูรวมเขา้ดว้ยกนั

2. แตะที�ไอคอนที�รวมกนั จากนั�นแตะ [Unnamed Folder]

3. ใสช่ื�อโฟลเดอรใ์หม่
โฟลเดอรจ์ะแสดงพรอ้มดว้ยชื�อโฟลเดอรใ์หม่

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถเพิ�มไอคอนลงในโฟลเดอรไ์ด ้โดยลากไอคอนที�ตอ้งการไปปลอ่ยบนโฟลเดอร์
ในการลบไอคอนออกจากโฟลเดอร ์ใหแ้ตะเพื�อเปิดโฟลเดอร ์จากนั�นลากไอคอนออกไปจากโฟลเดอร ์เมื�อไอคอนทั �งหมดถกูลบออกจากโฟลเดอร์
โฟลเดอรจ์ะถกูลบไปโดยอตัโนมตัิ

วธิลีบไอคอนจากหนา้จอโฮม

แตะคา้งไวท้ี�ไอคอน จากนั�นลากและปลอ่ยไอคอนที�  (ลบ)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เกี�ยวกบัหนา้จอโฮม

Favorites

ตวัเรยีกโปรแกรมและวดิเจ็ต

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัแถบแจง้เตอืน

การหมนุจอภาพ

คน้หาดว่น

การล็อคจอภาพ

แสดงโปรแกรมที�เพิ�งใชง้าน



Favorites

ใน Favorites ภาพขนาดยอ่ของเว็บไซตท์ี�ทา่นเขา้ไปชมบอ่ย และขอ้มลูอยา่งเชน่ ภาพวดิโีอ, ภาพถา่ย, เพลง, หนังสอื หรอืเกมสท์ี�ทา่นลงทะเบยีนไว ้
เป็นขอ้มลูที�โปรดปรานจะปรากฏอยู ่เนื�องจากทา่นสามารถมองเห็นรายการขอ้มลูที�ลงทะเบยีนไวท้ั �งหมดในครั�งเดยีว ทา่นสามารถเริ�มตน้เลน่ขอ้มลูที�
ตอ้งการไดโ้ดยการแตะครั �งเดยีว โดยไมต่อ้งเปิด/ปิดโปรแกรมซํ�าๆ

1. แตะ [  Favorites] บนหนา้จอโฮม

Favorites จะปรากฏขึ�น

2. แตะที�ขอ้มลูที�ทา่นโปรดปราน ซึ�งปรากฏอยูท่ี�ดา้นขวาของจอภาพ Favorites

ขอ้มูลรายละเอียดจะแสดงที�ดา้นซา้ยของจอภาพ

3. แตะที�ขอ้มลูที�ตอ้งการใชง้าน

โปรแกรมที�เกี�ยวขอ้งจะเปิดขึ�นเพื�อแสดงขอ้มูลดังกล่าว

คาํแนะนํา

แตะที�ขอ้มลูที�เลอืกในขั �นตอนที� 2 อกีครั �งเพื�อเริ�มตน้เลน่ขอ้มลูดงักลา่ว

ปรบัแตง่รายการที�แสดง

1. ใน Favorites ใหแ้ตะ  ที�มมุดา้นบนขวาของจอภาพ

2. ทําการปรับแตง่ดงันี�

 เพิ�มรายการ:

เลือกรายการที�ตอ้งการจากตัวเลือกที�ดา้นซา้ยของจอภาพ จากนั�นแตะที�รายการ

 ลบรายการ:

แตะ  ที�ภาพขนาดย่อที�ดา้นขา้งขวาของจอภาพ หรือเลือกรายการที�ตอ้งการลบจากตัวเลือกที�ดา้นซา้ยของจอภาพ จากนั�นแตะที�รายการ

 ยา้ยรายการ:

ลากและปล่อยภาพขนาดย่อที�ดา้นขวาของจอภาพ

3. เมื�อทําการปรับแตง่เสร็จแลว้ ใหแ้ตะ  ที�ดา้นบนขวาของจอภาพ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เกี�ยวกบัหนา้จอโฮม

วธิเีพิ�มโปรแกรมหรอืวดิเจ็ตลงบนหนา้จอโฮม

ตวัเรยีกโปรแกรมและวดิเจ็ต

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัแถบแจง้เตอืน

การหมนุจอภาพ

คน้หาดว่น

การล็อคจอภาพ

แสดงโปรแกรมที�เพิ�งใชง้าน



ตวัเรยีกโปรแกรมและวดิเจ็ต

เมื�อทา่นแตะ [  Apps & Widgets] ที�หนา้จอโฮม ตวัเรยีกโปรแกรมหรอืรายการของวดิเจ็ตจะปรากฏขึ�น

ตวัเรยีกโปรแกรมแสดงไอคอนของโปรแกรมที�สามารถใชง้านไดท้ั �งหมด ใหท้า่นสามารถแตะเพื�อเริ�มใชง้านโปรแกรมได ้รายการของวดิเต็ตแสดง
โปรแกรมขนาดเล็กที�ทา่นสามารถจัดวางบนหนา้จอโฮมได ้หากโปรแกรมใดมาพรอ้มกบัวดิเจ็ต ใหว้างวดิเจ็ตไวบ้นหนา้จอโฮมเพื�อใหท้า่นสามารถใช
งานโปรแกรมดงักลา่วไดอ้ยา่งงา่ยดายผา่นหนา้จอโฮม

วธิสีลบัระหวา่งตวัเรยีกโปรแกรมและรายการของวดิเจ็ต

1. แตะที� [APPS] หรอื [WIDGETS] ที�ดา้นบนซา้ยของจอภาพ

คาํแนะนํา

กรณีที�ตวัเรยีกโปรแกรมมหีลายหนา้ ใหแ้ตะแลว้ปัดนิ�วไปทางซา้ยเพื�อแสดงหนา้อื�นๆ รายการของวดิเจ็ตจะแสดงตอ่จากตวัเรยีกโปรแกรม

วธิจีดัเรยีงไอคอนโปรแกรมและวดิเจ็ต

1. แตะ  ที�ดา้นบนขวาของจอภาพและเลอืกวธิกีารจัดเรยีง

[A to Z] : เรยีงตามชื�อ
[Newest first] : เรยีงตามวนัที�ที�อพัเดต

วธิยีกเลกิการตดิต ั�งโปรแกรม

1. จากตวัเรยีกโปรแกรม ใหแ้ตะคา้งไวท้ี�ไอคอนของโปรแกรมที�ตอ้งการยกเลกิการตดิตั �ง

2. ลากไอคอนไปปลอ่ยที� [  Uninstall]

แสดงขอ้มลูโปรแกรม

1. แตะคา้งไวท้ี�ไอคอนของโปรแกรมที�ทา่นตอ้งการตรวจสอบขอ้มลู

2. ลากไอคอนไปปลอ่ยที� [  App info]

คาํแนะนํา

หากมโีปรแกรม Market ตดิตั �งอยู ่  จะแสดงที�ดา้นซา้ยของ  ทา่นสามารถเปิดใชโ้ปรแกรม Market โดยแตะที� 

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เกี�ยวกบัหนา้จอโฮม

วธิเีพิ�มโปรแกรมหรอืวดิเจ็ตลงบนหนา้จอโฮม

Favorites

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัแถบแจง้เตอืน

การหมนุจอภาพ

คน้หาดว่น

การล็อคจอภาพ

แสดงโปรแกรมที�เพิ�งใชง้าน



ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัแถบแจง้เตอืน

แถบแจง้เตอืนจะปรากฏขึ�นเมื�อทา่นแตะนาฬกิาดจิติอลที�ดา้นลา่งขวาของจอภาพ แตะไอคอนบนแถบแจง้เตอืนหรอืแตะบนแถบเพื�อตรวจสอบสถานะ
หรอืขอ้ความ เมื�อทา่นแตะที�นาฬกิาดจิติอลในขณะที�แถบแจง้เตอืนแสดงบนจอภาพ แถบควบคมุจะปรากฏขึ�น ทา่นสามารถควบคมุรายการตอ่ไปนี�ได ้
จากแถบควบคมุ

Airplane mode: เปิด/ปิดโหมดเครื�องบนิ
Wi-Fi: แสดงหนา้จอตั �งคา่ Wi-Fi
Auto-rotate screen: ล็อคจอภาพเพื�อไมใ่หห้มนุโดยอตัโนมตัิ
ความสวา่ง: ปรับความสวา่งจอภาพ
Notifications: เปิด/ปิดการแจง้เตอืน
Settings: แสดงหนา้จอตั �งคา่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เกี�ยวกบัหนา้จอโฮม

วธิเีพิ�มโปรแกรมหรอืวดิเจ็ตลงบนหนา้จอโฮม

Favorites

ตวัเรยีกโปรแกรมและวดิเจ็ต

การหมนุจอภาพ

คน้หาดว่น

การล็อคจอภาพ

แสดงโปรแกรมที�เพิ�งใชง้าน



การหมุนจอภาพ

หนา้จอจะหมนุไปเมื�อทา่นหมนุแท็บเล็ตไปทางดา้นขา้งดงัแสดงขา้งลา่ง

หมายเหตุ

สําหรับบางโปรแกรม หนา้จออาจมกีารหมนุไปโดยไมเ่กี�ยวขอ้งกบัการจัดวางทศิทางของแท็บเล็ต
บางโปรแกรมอาจไมส่นับสนุนการหมนุหนา้จอ บางโปรแกรมอาจหมนุหนา้จอในทศิทางตรงกนัขา้ม

ต ั�งคา่จอภาพไมใ่หห้มนุ

1. แตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Display] - [Auto-rotate screen] ตามลําดบัเพื�อยกเลกิเครื�องหมายถกู

ต ั�งคา่จอภาพใหก้ลบัมาหมนุอกีคร ั�ง

แตะ [Auto-rotate screen] อกีครั �งเพื�อใสเ่ครื�องหมายถกู

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เกี�ยวกบัหนา้จอโฮม

วธิเีพิ�มโปรแกรมหรอืวดิเจ็ตลงบนหนา้จอโฮม

Favorites

ตวัเรยีกโปรแกรมและวดิเจ็ต

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัแถบแจง้เตอืน

คน้หาดว่น

การล็อคจอภาพ

แสดงโปรแกรมที�เพิ�งใชง้าน



คน้หาด่วน

กลอ่งคน้หาดว่นปรากฏอยูท่ี�มมุบนดา้นซา้ยของหนา้จอโฮม ทา่นสามารถคน้หาไดอ้ยา่งงา่ยดายจากขอ้ความหรอืเสยีงดว้ยระบบคน้หาดว่น

วธิคีน้หาดว้ยขอ้ความ

แตะที�กลอ่ง, ใสคํ่าสําคญั จากนั�นแตะ 

คาํแนะนํา

หลงัจากที�แตะ  หนา้จอเลอืกโปรแกรมที�แสดงผลการคน้หาจะปรากฏขึ�น

วธิคีน้หาดว้ยเสยีง

แตะ  จากนั�นพดูคําสําคญัเมื�อไดรั้บสญัญาณ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เกี�ยวกบัหนา้จอโฮม

วธิเีพิ�มโปรแกรมหรอืวดิเจ็ตลงบนหนา้จอโฮม

Favorites

ตวัเรยีกโปรแกรมและวดิเจ็ต

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัแถบแจง้เตอืน

การหมนุจอภาพ

การล็อคจอภาพ

แสดงโปรแกรมที�เพิ�งใชง้าน



การล็อคจอภาพ

ทา่นสามารถล็อคจอภาพของแท็บเล็ต เพื�อป้องกนัไมใ่หก้ารแตะจอภาพโดยไมต่ั �งใจกลายเป็นการสั�งใหแ้ท็บเล็ตทํางาน เมื�อใชง้านฟังกช์ั�นล็อค จอภาพ
จะถกูล็อคเมื�อปิดหนา้จอ นอกจากนั�นทา่นยงัสามารถเลอืกวธิกีารยกเลกิการล็อคหนา้จอไดด้ว้ย

วธิปีรบัแตง่ฟงักช์ ั�นล็อค

1. แตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Security] - [Screen lock] ตามลําดบั

2. แตะการตั �งคา่ที�ตอ้งการ

3. ทําตามคําแนะนําบนจอภาพ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เกี�ยวกบัหนา้จอโฮม

วธิเีพิ�มโปรแกรมหรอืวดิเจ็ตลงบนหนา้จอโฮม

Favorites

ตวัเรยีกโปรแกรมและวดิเจ็ต

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัแถบแจง้เตอืน

การหมนุจอภาพ

คน้หาดว่น

แสดงโปรแกรมที�เพิ�งใชง้าน



แสดงโปรแกรมที�เพิ�งใชง้าน

เมื�อทา่นแตะ  (โปรแกรมลา่สดุ) ที�ดา้นลา่งซา้ยของจอภาพ โปรแกรมที�เพิ�งใชง้านจะปรากฏขึ�นตามลําดบัที�ทา่นใชง้าน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เกี�ยวกบัหนา้จอโฮม

วธิเีพิ�มโปรแกรมหรอืวดิเจ็ตลงบนหนา้จอโฮม

Favorites

ตวัเรยีกโปรแกรมและวดิเจ็ต

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบัแถบแจง้เตอืน

การหมนุจอภาพ

คน้หาดว่น

การล็อคจอภาพ



วธิใีส่ขอ้ความ

เมื�อทา่นตอ้งการใสข่อ้ความ ใหแ้ตะที�บรเิวณใสข่อ้ความเพื�อแสดงแป้นพมิพบ์นหนา้จอ [รายละเอยีด]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การใชง้านแป้นพมิพบ์นหนา้จอ

ตดัและวางขอ้ความ



การใชง้านแป้นพมิพบ์นหนา้จอ

แป้นพมิพบ์นหนา้จอเปลี�ยนไปทกุครั �งที�ทา่นแตะปุ่ มสองปุ่ มดา้นลา่งของปุ่ ม [Tab] ดา้นซา้ย

สามารถแสดงแป้นพมิพต์วัเลขไดด้ว้ย โดยแตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [  Language & input] ตามลําดบั จากนั�นแตะ 

 ถดัจาก [Standard keyboard] ตามดว้ย [Number keys] เพื�อใสเ่ครื�องหมายถกู

การต ั�งคา่ภาษาสาํหรบัใสข่อ้ความ

แตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [  Language & input] ตามลําดบั จากนั�นแตะ  ถดัจาก [Standard keyboard] ตามดว้ย

[Input languages] และใสเ่ครื�องหมายถกูที�ภาษาที�ตอ้งการใชง้าน

การเปลี�ยนภาษาสาํหรบัใสข่อ้ความ

หากทา่นเลอืกใชห้ลายภาษาสําหรับใสข่อ้ความ ทา่นสามารถเปลี�ยนภาษาสําหรับใสข่อ้ความไดโ้ดยแตะที�ปุ่ มเปลี�ยนภาษา ซึ�งอยูท่ี�ดา้นลา่งซา้ยของแป้น
พมิพบ์นหนา้จอ นอกจากนั�นทา่นยงัสามารถเลอืกภาษาไดโ้ดยแตะคา้งไวท้ี�ปุ่ มเปลี�ยนภาษา

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

วธิใีสข่อ้ความ

ตดัและวางขอ้ความ



ตดัและวางขอ้ความ

การตดัหรอืคดัลอกขอ้ความ

1. แตะที�ขอ้ความคา้งไวเ้พื�อตดัหรอืคดัลอก

ขอ้ความที�เลือกจะถูกไฮไลท์

2. แตะ [COPY] หรอื [CUT]

หมายเหตุ

ทา่นไมส่ามารถตดัหรอืคดัลอกขอ้ความขณะกําลงัใสข่อ้ความ

คาํแนะนํา

หากทา่นลากและปลอ่ยเคอรเ์ซอรท์ี�ปรากฏในขั �นตอนที� 1 ทา่นจะสามารถเปลี�ยนแปลงชว่งของขอ้ความที�เลอืกได ้

การวางขอ้ความ

1. แตะคา้งไวท้ี�ตําแหน่งที�ตอ้งการวางขอ้ความ จากนั�นแตะ [PASTE]

คาํแนะนํา

หากทา่นลากและปลอ่ยเคอรเ์ซอรท์ี�ปรากฏในขั �นตอนที� 1 ทา่นจะสามารถเปลี�ยนแปลงตําแหน่งที�ตอ้งการวางขอ้ความได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

วธิใีสข่อ้ความ

การใชง้านแป้นพมิพบ์นหนา้จอ



บญัช ีGoogle

ทา่นตอ้งทําการสมคัรบญัช ีGoogle เพื�อใชง้านบรกิารตา่งๆของ Google อยา่งเชน่ Gmail, ปฏทินิ และ Android Market บรกิารเหลา่นี�ไมม่คีา่ใชจ้า่ยใดๆ
ดว้ยการใชง้านบญัช ีGoogle ทา่นสามารถทําใหโ้ปรแกรมอยา่งเชน่ Gmail, Calendar และ People บนแท็บเล็ตของทา่นมขีอ้มลูตรงกบัขอ้มลูในบรกิาร
ตา่งๆของ Google ที�เกี�ยวขอ้งได ้

การใชง้านบญัช ีGoogle ที�มอียูแ่ลว้

ทา่นสามารถเลอืกใชง้านบญัช ีGoogle ที�ทา่นมอียูแ่ลว้จากเครื�องคอมพวิเตอรห์รอืสมารท์โฟนได ้โดยใสช่ื�อบญัชแีละรหสัลบัลงในหนา้จอเขา้สูร่ะบบที�
ปรากฏขึ�นสําหรับโปรแกรมสําหรับบรกิาร Google ตา่งๆ

หมายเหตุ

แท็บเล็ตของทา่นจะตอ้งเชื�อมตอ่กบัระบบอนิเทอรเ์น็ตในขณะที�ลงทะเบยีนบญัช ีGoogle ใหมห่รอืเขา้สูร่ะบบ

ลงทะเบยีนสาํหรบับญัช ีGoogle ใหมด่ว้ยแท็บเล็ต

ทา่นสามารถลงทะเบยีนบญัช ีGoogle เมื�อเริ�มใชง้านแท็บเล็ตเป็นครั �งแรก หรอืเมื�อเปิดใชง้านโปรแกรมสําหรับบรกิาร Google เป็นครั �งแรก

คาํแนะนํา

ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งลงทะเบยีนบญัช ีGoogle อกีหากทา่นมบีญัชทีี�ใชง้านกบัเครื�องคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณอ์ื�นๆอยูแ่ลว้

ทา่นสามารถลงทะเบยีนสําหรับบญัช ีGoogle ไดโ้ดยแตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Accounts & sync] - [ADD ACCOUNT]

(ที�ดา้นบนขวาของจอภาพ) - [Google] ตามลําดบั
นอกจากนั�นทา่นยงัสามารถลงทะเบยีนสําหรับบญัช ีGoogle ไดโ้ดยไปที� Google (https://www.google.com/accounts/) โดยตรง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

กอ่นเริ�มใชง้าน

https://www.google.com/accounts/


เปลี�ยนการต ั�งค่า

ทา่นสามารถเปลี�ยนแปลงการตั �งคา่ตา่งๆของแท็บเล็ตไดจ้ากเมนูตั �งคา่

1. แตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] และรายการที�ตอ้งการ

2. แตะที�รายการเมนูเพื�อเปลี�ยนแปลงการตั �งคา่
รายการเมนูตา่งๆมดีงันี�:

Wireless & networks
Wi-Fi
Bluetooth
Data usage
More... (การตั �งคา่สําหรับ Airplane mode, VPN, ฯลฯ)

DEVICE
Sound
Display
Storage
Battery
Apps

PERSONAL
Accounts & sync
Location services
Security

 Language & input

Backup & reset
SYSTEM

Cradle
Date & time
Accessibility
About tablet

หมายเหตุ

การแสดงผลอาจมลีกัษณะผดิปกตใินบางโปรแกรม หากทา่นตั �งคา่ [Font size] เป็น [Large] หรอื [Huge] ใน [Display] หากเกดิปัญหาดงักลา่ว
ใหต้ั �งคา่ [Font size] เป็น [Normal]



ก่อนเริ�มใชง้าน

เมื�อทา่นใชง้านแท็บเล็ตเป็นครั �งแรก ทา่นสามารถเชื�อมตอ่แท็บเล็ตเขา้กบัระบบอนิเทอรเ์น็ตและลงทะเบยีนสําหรับบญัช ีGoogle

คาํแนะนํา

ทา่นอาจเชื�อมตอ่แท็บเล็ตกบัระบบอนิเทอรเ์น็ตและลงทะเบยีนบญัช ีGoogle ไดใ้นภายหลงั

1. หลงัจากเปิดเครื�องแท็บเล็ต ใหเ้ลอืกภาษาสําหรับใชง้าน

2. เชื�อมตอ่แท็บเล็ตเขา้กบัระบบอนิเทอรเ์น็ตผา่น Wi-Fi [รายละเอยีด]

3. ทําตามคําแนะนําที�ปรากฏขึ�นเพื�อลงทะเบยีนบญัช ีGoogle

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

บญัช ีGoogle



รายการโปรแกรม

เครื�องแท็บเล็ตที�ทา่นเพิ�งซื�อมาใหมจ่ะมโีปรแกรมตอ่ไปนี�ตดิตั �งไวแ้ลว้ ทา่นสามารถเปิดใชง้านโปรแกรมไดโ้ดยแตะที�ไอคอน

คาํแนะนํา

เมื�อ  (เมนูตวัเลอืก) ปรากฏขึ�นที�ดา้นบนขวาของจอภาพ ทา่นสามารถแตะเพื�อใหแ้สดงเมนูตวัเลอืก

 Calendar

จัดการตารางเวลาและทําใหข้อ้มลูตรงกบัตารางเวลาในปฏทินิ Google ได ้ [รายละเอยีด]

 Browser

ใชง้านเว็บไซตบ์นอนิเทอรเ์น็ต [รายละเอยีด]

 Camera

ถา่ยภาพนิ�งหรอืภาพเคลื�อนไหว [รายละเอยีด]

 People

จัดการขอ้มลูการตดิตอ่ของเพื�อนหรอืผูร้ว่มงาน [รายละเอยีด]

 Desk clock

แสดงเวลาปัจจบุนั [รายละเอยีด]

 Email

รับหรอืสง่ขอ้ความอเีมลข์องเครื�องคอมพวิเตอร ์[รายละเอยีด]

 Video player

เปิดดไูฟลภ์าพเคลื�อนไหว [รายละเอยีด]

 Music player

เปิดฟังไฟลเ์พลง [รายละเอยีด]

 Gallery

เปิดดภูาพถา่ยหรอืเลน่เป็นสไลดโ์ชว ์[รายละเอยีด]



 File transfer

โอนไฟลร์ะหวา่งหน่วยความจําภายในและแผน่บนัทกึขอ้มลู SD [รายละเอยีด]

 Remote control

ใชแ้ท็บเล็ตเป็นรโีมทควบคมุ [รายละเอยีด]

 DLNA

แลกเปลี�ยนภาพวดิโีอ, ดนตร,ี ภาพนิ�งกบัอปุกรณอ์ื�นๆ และเลน่ผา่นระบบเครอืขา่ยภายในบา้น [รายละเอยีด]

 Social Feed Reader

ใชง้านบรกิารเครอืขา่ยสงัคมอยา่งเชน่ Twitter หรอื Facebook [รายละเอยีด]

 Wi-Fi checker

ตรวจสอบการเชื�อมตอ่ Wi-Fi ของแท็บเล็ต [รายละเอยีด]

 Reader *1

ซื�อและเปิดอา่น eBook [รายละเอยีด]

 Help guide

แสดงคําแนะนําการใชง้านนี�ผา่นระบบเครอืขา่ย

 Select App

เขา้สูเ่ว็บไซตท์ี�ใหร้ายละเอยีดเบื�องตน้ของโปรแกรมที�แนะนําโดย Sony [รายละเอยีด]

 Video Unlimited * 1

เขา้สูบ่รกิารวดิโีอระดบัพรเีมี�ยมของ Sony [รายละเอยีด]

 Music Unlimited * 1

เขา้สูบ่รกิารคลาวดม์วิสคิของ Sony [รายละเอยีด]

 PS Store *1

ทา่นสามารถซื�อและดาวนโ์หลดเกมส ์PlayStation จาก PlayStation(R)Store ได ้ [รายละเอยีด]

 Crash Bandicoot(R) *1



เลน่เกมสค์ลาสสกิที�มาจาก PlayStation เจเนอเรชั�นแรก (สนับสนุนคอนโทรลเลอรสํ์าหรับ PlayStation(R)3)

 Pinball Heroes

เลน่เกมสพ์นิบอล (สนับสนุนคอนโทรลเลอรสํ์าหรับ PlayStation(R)3)

 MediaRemote

ควบคมุอปุกรณข์อง Sony ที�สนับสนุนโปรแกรม MediaRemote ผา่นทางระบบเครอืขา่ย Wi-Fi [รายละเอยีด]

 Settings

เปลี�ยนการตั �งคา่ตา่งของแท็บเล็ต [รายละเอยีด]

 Music

เลน่เพลง

 Calculator

ทําการคํานวณทั�วไป [รายละเอยีด]

 Gmail

รับหรอืสง่ Gmail

 Google Search

หาขอ้มลูดว้ย Google [รายละเอยีด]

 Maps

แสดงตําแหน่งของทา่นหรอืคน้หาตําแหน่งปลายทาง/เสน้ทาง (Google Maps)

 Places

ใชบ้รกิารขอ้มลูนี�สําหรับคน้หารา้นคา้และสถานที�

 Navigation

ใชร้ะบบนําทาง GPS ที�ทํางานรว่มกบัระบบอนิเทอรเ์น็ต และประกอบดว้ยฟังกช์ั�นนําทางดว้ยเสยีง

 Latitude

ตรวจสอบตําแหน่งปัจจบุนัของเพื�อนบนแผนที�



 Talk

แชทดว้ยขอ้ความ/เสยีงและสนทนาดว้ยระบบวดิโีอ (Google Talk)

 Market

ดาวนโ์หลดหรอืซื�อโปรแกรมใหม่

 YouTube

ใชง้านเว็บไซต ์YouTube สําหรับแชรภ์าพวดิโีอ

 Books *1

คน้หาและทดลองอา่นหนังสอืหลากหลายประเภทจากทั �งหอ้งสมดุและสํานักพมิพต์า่งๆ ทั�วโลก

 Downloads

ใชโ้ปรแกรมจัดการดาวนโ์หลดเพื�อแสดงหรอืจัดการขอ้มลูที�ดาวนโ์หลดผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ต

 Foursquare *1

แบง่ปันขอ้มลูเกี�ยวกบัรา้นคา้และสถานที�ที�ทา่นเดนิทางไปใหก้บัเพื�อนหรอืคนรูจั้ก หรอืหาขอ้มลูที�ชว่ยทา่นประหยดัคา่ใชจ้า่ยได ้ [รายละเอยีด]

 Crackle * 1

รับชมภาพยนตร ์Hollywood และรายการ TV แบบไมต่ดัทอนขนาดภาพและความยาว [รายละเอยีด]

 Ustream *1

ถา่ยทอดภาพวดิโีอสดๆ โดยใชก้ลอ้งถา่ยภาพในตวั พรอ้มกบัตดิตอ่สื�อสารกบัผูท้ี�กําลงัชม [รายละเอยีด]

 Zinio *1

ใชง้านโปรแกรมรา้นหนังสอืที�ใหญท่ี�สดุในโลกนี� เพื�อสนุกไปกบันติยสารชั �นนําของโลกในรปูแบบ eBook [รายละเอยีด]

 Evernote *1

จัดเก็บบนัทกึ, ภาพถา่ย และขอ้ความเสยีงลงบนคลาวด ์และเปิดดจูากเครื�องคอมพวิเตอรห์รอืแท็บเล็ตไดท้กุเวลาที�ตอ้งการ [รายละเอยีด]

 HD Games

ดาวนโ์หลดเกมคณุภาพสงูลงเครื�องแท็บเล็ต Android ของคณุจากสดุยอดเกม HD ที�รา้นคา้ออนไลนข์อง Gameloft [รายละเอยีด].

*1 โปรแกรมหรือบรกิารนี�อาจไม่มีในบางประเทศ/ภูมภิาค



Email

ทา่นสามารถเขยีน, สง่ และรับขอ้ความอเีมลไ์ด ้ในรปูแบบเดยีวกบัที�ทา่นใชง้านบนเครื�องคอมพวิเตอร ์ทา่นสามารถลงทะเบยีนบญัชอีเีมลห์ลายบญัชี
พรอ้มกนัได ้รายการจากขอ้มลูการตดิตอ่ที�ลงทะเบยีนอยูใ่นโปรแกรม People สามารถใชเ้ป็นที�อยูข่องผูรั้บไดเ้มื�อทา่นเริ�มสรา้งขอ้ความอเีมลใ์หม่
นอกจากนั�นทา่นยงัสามารถคน้หาหรอืจัดเรยีงขอ้ความอเีมลท์ี�ไดรั้บไดอ้กีดว้ย

กรณีที�ทา่นใช ้Microsoft Exchange Server ทา่นสามารถสง่และรับอเีมลไ์ดโ้ดยเชื�อมตอ่กบั Microsoft Exchange Server

หมายเหตุ

สอบถามรายละเอยีดการเชื�อมตอ่กบั Microsoft Exchange Server ไดจ้ากผูด้แูลระบบเครอืขา่ยหรอืผูเ้กี�ยวขอ้ง

1. แตะ  เพื�อเปิดเขา้สโูปรแกรม Email

กอ่นตั �งคา่บญัช:ี หนา้จอสําหรับตั �งคา่บญัชปีรากฏขึ�น
หลงัจากตั �งคา่บญัชเีรยีบรอ้ยแลว้: หนา้จอรายการอเีมลป์รากฏขึ�น ใหแ้ตะที�อเีมลท์ี�ตอ้งการแสดง

คาํแนะนํา

หากทา่นหาไอคอนสําหรับเปิดเขา้สูโ่ปรแกรมไมพ่บ ใหม้องหาในตวัเรยีกโปรแกรมโดยแตะที� [  Apps & Widgets] ที�ดา้นบนขวาของหนา้จอโฮม

ต ั�งคา่บญัชอีเีมล์

1. เปิดเขา้สูโ่ปรแกรม Email
หนา้จอสําหรับตั �งคา่บญัชปีรากฏขึ�น

2. ใสท่ี�อยูอ่เีมลแ์ละรหสัผา่นของทา่น จากนั�นแตะ [Next]

3. ทําตามคําแนะนําบนจอภาพ เพื�อตั �งคา่บญัชอีเีมล์
เมื�อการตั �งคา่เสร็จสิ�น หนา้จอรายการอเีมลจ์ะปรากฏขึ�น

วธิเีปลี�ยนการต ั�งคา่

แตะ  (เมนูตวัเลอืก) - [Settings] - (บญัชอีเีมลท์ี�ตอ้งการเปลี�ยนแปลง) - (รายการที�ตอ้งการเปลี�ยนแปลง) ตามลําดบั

เพิ�มบญัชอีเีมล์

แตะ  (เมนูตวัเลอืก) - [Settings] ตามดว้ย [ADD ACCOUNT] จากนั�นไปยงัขั �นตอนที� 3

ลบบญัชอีเีมล์

แตะ  (เมนูตวัเลอืก) - [Settings] - (บญัชอีเีมลท์ี�ตอ้งการลบ) - [Remove account] ตามลําดบั

สรา้ง/สง่อเีมล์

1. ที�หนา้รายการอเีมล ์แตะ  ที�ดา้นบนขวาของจอภาพ

หนา้จอสําหรับเขยีนอเีมลป์รากฏขึ�น

2. ใสท่ี�อยูอ่เีมลข์องผูรั้บลงใน [To]

3. ใสห่วัเรื�องของอเีมลล์งใน [Subject]

4. ใสข่อ้ความลงใน [Compose email]

5. แตะ [SEND]
สง่อเีมลข์องทา่นเรยีบรอ้ยแลว้

คาํแนะนํา



แตะ  ในขั �นตอนที� 2 เพื�อใชข้อ้มลูที�อยูอ่เีมลจ์ากโปรแกรม People

แตะ  ในขั �นตอนที� 3 เพื�อแนบไฟลไ์ปกบัอเีมล์

แตะ [Save draft] ขณะกําลงัเขยีนอเีมล ์เพื�อจัดเก็บฉบบัรา่งเอาไวก้อ่น

รบัอเีมล์

1. ที�หนา้รายการอเีมล ์แตะ  ที�ดา้นบนขวาของจอภาพ

อเีมลฉ์บบัใหมจ่ะปรากฏอยูใ่นกลอ่งขาเขา้ ใหแ้ตะที�อเีมลเ์พื�อเปิดอา่น

คาํแนะนํา

สําหรับแตล่ะบญัช ีทา่นสามารถกําหนดจํานวนอเีมลข์าเขา้ที�จะใสล่งในโฟลเดอรไ์ด ้โดยแตะ  (เมนูตวัเลอืก) - [Settings] - [Messages per

folder] ที�หนา้จอรายการอเีมล์

ตอบอเีมล์

เปิดอเีมลท์ี�ทา่นตอ้งการตอบกลบัขึ�นมา แตะ  (ตอบกลบั) หรอื  (ตอบกลบัทั �งหมด) จากนั�นทําการเขยีนขอ้ความ แลว้แตะ [SEND]

สง่ตอ่อเีมล์

เปิดอเีมลท์ี�ทา่นตอ้งการสง่ตอ่ขึ�นมา แตะ  (สง่ตอ่) จากนั�นเขยีนขอ้ความที�ตอ้งการสง่ตอ่ แลว้แตะ [SEND]

ลบอเีมล์

1. แตะที�อเีมลท์ี�ทา่นตอ้งการลบบนหนา้จอรายการอเีมล์
อเีมลท์ี�เลอืกปรากฏขึ�น

2. แตะ  ที�ดา้นบนขวาของจอภาพ ตามดว้ย [OK]

อเีมลถ์กูลบออกไป

เรยีงลาํดบัอเีมล์

1. แตะ [ ] (เมนูตวัเลอืก) - [Show sort buttons] ที�หนา้จอรายการอเีมล์

ปุ่ มเรยีงลําดบัปรากฏขึ�น

2. แตะที�ปุ่ มวธิจัีดเรยีงที�ตอ้งการจากรายการทั �งหมดที�แสดง
อเีมลถ์กูเรยีงลําดบัใหมต่ามวธิจัีดเรยีงที�เลอืกใช ้

คน้หาอเีมล์

1. แตะ  ที�ดา้นบนขวาของจอภาพบนหนา้จอรายการอเีมล์

กลอ่งคน้หาปรากฏขึ�น

2. ใสคํ่าสําคญั จากนั�นแตะที�ปุ่ ม 

คาํแนะนํา

การคน้หาครอบคลมุไปถงึหวัเรื�อง, ผูส้ง่ และเนื�อความในอเีมลข์องอเีมลท์ั �งหมดที�จัดเก็บอยูบ่นเซริฟ์เวอร์
ผลการคน้หาแสดงครั�งละ 10 รายการโดยเริ�มจากอเีมลล์า่สดุกอ่น หากตอ้งการคน้หาอเีมลก์อ่นหนา้นั�น ใหแ้ตะ [Load more messages]

เปลี�ยนแปลงอเีมลห์ลายฉบบัในคร ั�งเดยีว

ทา่นสามารถเลอืกอเีมลห์ลายฉบบัเพื�อยา้ยไปยงัโฟลเดอรอ์ื�นหรอืลบอเีมลพ์รอ้มกนัในครั �งเดยีวได ้

1. ที�หนา้จอรายการอเีมลห์รอืหนา้จออเีมล ์แตะที�กลอ่งกาเครื�องหมายเพื�อใสเ่ครื�องหมายถกูที�อเีมลท์ี�ตอ้งการ
อเีมลท์ี�มเีครื�องหมายถกูกํากบัคอือเีมลท์ี�เลอืก

2. เมื�อเลอืกอเีมลเ์สร็จแลว้ สามารถทําการเปลี�ยนแปลงอเีมลด์งักลา่วได ้อยา่งเชน่ ยา้ยไปยงัโฟลเดอรอ์ื�นหรอืลบอเีมล์



Browser

โปรแกรม Browser ใหท้า่นสามารถเขา้ดแูละทอ่งเว็บไซตบ์นอนิเทอรเ์น็ตได ้ทา่นสามารถแสดง/สลบัระหวา่งหลายๆเว็บไซตไ์ดโ้ดยใชแ้ท็บ

1. แตะ  เพื�อเปิดเขา้สโูปรแกรม Browser

คาํแนะนํา

หากทา่นหาไอคอนสําหรับเปิดเขา้สูโ่ปรแกรมไมพ่บ ใหม้องหาในตวัเรยีกโปรแกรมโดยแตะที� [  Apps & Widgets] ที�ดา้นบนขวาของหนา้จอโฮม

บางเว็บไซตอ์าจไมส่ามารถแสดงผลได ้เนื�องจากเบราเซอรไ์มส่นับสนุนรปูแบบของภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหวหรอืปลั�กอนิ
ทา่นสามารถเปิดใชง้านเบราเซอรใ์นรปูแบบ Small Apps ได ้โดยในกรณีนี�จะไมส่นับสนุนการใชฟั้งกช์ั�นตอ่ไปนี�

เลน่ขอ้มลู flash
ทอ่งเว็บไซตโ์ดยใชแ้ท็บ
บุค๊มารค์และประวตักิารใชง้าน

เปิดดเูว็บไซต์

1. แตะที�แอดเดรสบารข์องเบราเซอร์
แป้นพมิพบ์นหนา้จอปรากฏขึ�น

2. ใสแ่อดเดรส (URL) ของเว็บไซตท์ี�ตอ้งการ จากนั�นแตะที�ปุ่ ม 

หมายเหตุ

หากเนื�อหาที�แสดงมรีปูแบบหรอืลกัษณะที�ไมถ่กูตอ้ง ใหแ้ตะ [Settings] ตามดว้ย [Advanced] ใน  (เมนูตวัเลอืก) จากนั�นแตะ [Enable Quick

view] เพื�อลบเครื�องหมายถกูออก

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถคน้หาขอ้มลูในอนิเทอรเ์น็ตได ้โดยใสคํ่าสําคญัแทนแอดเดรส (URL) ในขั �นตอนที� 2
หากแอดเดรสบารไ์มแ่สดงที�ดา้นบนของจอภาพ ใหแ้ตะที�แท็บ

ในการเพิ�มแท็บใหม ่ใหแ้ตะ  ที�ดา้นขวาสดุของรายการแท็บ

หากตอ้งการลบแท็บ ใหแ้ตะ  ที�ดา้นขวาสดุดา้นในของแท็บ

หากเว็บไซตม์กีารแสดงผลที�แตกตา่งไปจากเมื�อเปิดดจูากเครื�องคอมพวิเตอร ์ใหแ้ตะ  (เมนูตวัเลอืก) ที�มมุขวาดา้นบนของจอภาพและใส่

เครื�องหมายถกูที� [Request desktop site] ในเมนู แลว้ทา่นจะสามารถเปิดดเูว็บไซตไ์ดแ้บบเดยีวกบับนเครื�องคอมพวิเตอร์
ทา่นสามารถตั �งใหเ้ป็นแบบเดสกท็์อปหรอืแบบโมบายลไ์ดสํ้าหรับแตล่ะแท็บ

เปิดด/ูลบประวตักิารใชง้านเว็บไซต์

เมื�อตอ้งการดเูว็บไซตท์ี�ทา่นไดเ้ขา้ไปใชง้านกอ่นหนา้นี� ใหแ้ตะ  ตามดว้ย [HISTORY] ที�ดา้นบนซา้ยของจอภาพ

หากตอ้งการลบประวตักิารใชง้าน ใหแ้ตะ  หลงัจากแสดงประวตักิารใชง้าน

การใชง้านบุค๊มารค์

ฟังกช์ั�นบุค๊มารค์ชว่ยใหท้า่นสามารถบนัทกึแอดเดรส (URL) ของเว็บไซตท์ี�ทา่นเขา้ไปใชง้านบอ่ย เพื�อใหส้ามารถกลบัเขา้ไปใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็วใน
ครั �งตอ่ไป ทา่นยงัสามารถสรา้งชอ็ตคทัไปยงัแอดเดรส (URL) เอาไวบ้นหนา้จอโฮมไดอ้กีดว้ย

เพิ�มบุค๊มารค์สาํหรบัแอดเดรส (URL)

แตะ  ที�ดา้นขวาของแอดเดรสบารเ์พื�อตรวจสอบขอ้มลูรายละเอยีด จากนั�นแตะ [OK]

สรา้งช็อตคทัของแอดเดรส (URL) บนหนา้จอโฮม

แตะ  ที�ดา้นขวาของแอดเดรสบาร ์เลอืก [  Home screen] เป็นตําแหน่งปลายทาง จากนั�นแตะ [OK]



เขา้สูเ่ว็บไซตจ์ากบุค๊มารค์

แตะ  เพื�อแสดงรายการบุค๊มารค์ที�ไดล้งทะเบยีนไว ้จากนั�นแตะที�เว็บไซตท์ี�ตอ้งการจากรายการที�แสดง



Camera

ทา่นสามารถถา่ยภาพนิ�งและภาพเคลื�อนไหวได ้ดว้ยกลอ้งถา่ยภาพในตวัทั �งดา้นหนา้และดา้นหลงั และสามารถทําการตั �งคา่ตา่งๆได ้อยา่งเชน่ ขนาด
ภาพ ขอ้มลูตําแหน่งจะถกูบนัทกึไปพรอ้มกบัภาพนิ�งดว้ย

1. แตะ  เพื�อเปิดเขา้สโูปรแกรม Camera

คาํแนะนํา

หากทา่นหาไอคอนสําหรับเปิดเขา้สูโ่ปรแกรมไมพ่บ ใหม้องหาในตวัเรยีกโปรแกรมโดยแตะที� [  Apps & Widgets] ที�ดา้นบนขวาของหนา้จอโฮม

ในการเพิ�มขอ้มลูตําแหน่งใหก้บัภาพนิ�ง ทา่นตอ้งเปิดใชง้านฟังกช์ั�น GPS และแท็บเล็ตจะตอ้งเชื�อมตอ่อยูก่บัระบบเครอืขา่ยระหวา่งที�ทา่นถา่ยภาพ
ทา่นสามารถเปิดดภูาพนิ�งและภาพเคลื�อนไหวที�บนัทกึไวไ้ดจ้ากโปรแกรม Gallery ดว้ย

ถา่ยภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว

1. เปิดเขา้สูโ่ปรแกรม Camera

แตะ  หรอื  ที�ดา้นขา้งขวาของจอภาพเพื�อเลอืกภาพนิ�งหรอืภาพเคลื�อนไหว

2. เล็งกลอ้งถา่ยภาพไปยงัวตัถทุี�ตอ้งการถา่ยภาพ จากนั�นแตะ  หรอื 

สําหรับภาพนิ�ง: ถา่ยภาพนิ�งหนึ�งภาพ

สําหรับภาพเคลื�อนไหว: เริ�มตน้บนัทกึภาพเคลื�อนไหว และแตะ  อกีครั �งเพื�อหยดุบนัทกึ

คาํแนะนํา

กลอ้งถา่ยภาพดา้นหลงัมฟัีงกช์ั�นโฟกสัอตัโนมตั ิหลงัจากที�แตะ  แลว้ กลอ้งจะบนัทกึภาพนิ�งเมื�อวตัถเุขา้มาอยูใ่นโฟกสั

ทา่นสามารถสลบัไปมาระหวา่งกลอ้งถา่ยภาพดา้นหนา้และดา้นหลงัไดโ้ดยแตะ  หรอื  ที�ดา้นบนขวาของจอภาพ

ถา่ยภาพนิ�งพาโนรามา

1. เปิดเขา้สูโ่ปรแกรม Camera

แตะ  ที�ดา้นขา้งขวาของจอภาพ

2. เล็งกลอ้งไปยงัดา้นขอบของวตัถ ุจากนั�นแตะ 

เริ�มตน้บนัทกึภาพนิ�งแบบพาโนรามา เลื�อนกลอ้งกวาดไปในแนวระดบัหรอืแนวดิ�งจนสิ�นสดุ และแตะ  อกีครั �งเพื�อหยดุบนัทกึ

คาํแนะนํา

เมื�อทา่นถอืแท็บเล็ตในแนวนอน ทา่นจะสามารถถา่ยภาพนิ�งพาโนรามาตามแนวนอน เมื�อทา่นถอืแท็บเล็ตในแนวตั �ง ทา่นจะสามารถถา่ยภาพนิ�งพา
โนรามาตามแนวตั �ง

เมื�อเสร็จสิ�นการใชง้านโปรแกรม Camera

แตะ  ที�แสดงอยูบ่นแถบแสดงสถานะที�ดา้นลา่งซา้ยของจอภาพ หากแถบแสดงสถานะไมป่รากฏอยูบ่นจอภาพ ใหแ้ตะที�ดา้นลา่งซา้ยของจอภาพ

หนึ�งครั �ง

หมายเหตุ

ลขิสทิธิ�และสทิธใินภาพบคุคล



ภาพและเสยีงจากการบนัทกึที�อยูใ่นแท็บเล็ตของทา่นอาจเป็นขอ้มลูที�มลีขิสทิธิ� การใชง้านขอ้มลูดงักลา่วดว้ยวตัถปุระสงคอ์ื�นนอกจากการใชง้าน
สว่นบคุคลโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตอาจขดัตอ่กฎหมายลขิสทิธิ� การใชง้านหรอืดดัแปลงภาพหรอืชื�อของบคุคลโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตอาจเป็นการละเมดิ
สทิธใินภาพบคุคล ทา่นมหีนา้ที�รับผดิชอบตามกฎหมายลขิสทิธิ�และสทิธใินภาพบคุคล เมื�อเผยแพรท่ี�ทา่นไดบ้นัทกึลงในเว็บไซตบ์นอนิเทอรเ์น็ต
การแสดง, โชว ์หรอืป้ายบางอยา่งอาจมขีอ้จํากดัในการบนัทกึภาพ แมจ้ะมจีดุมุง่หมายเพื�อการใชง้านสว่นบคุคล การบนัทกึขอ้มลูภาพดงักลา่วโดย
ไมไ่ดรั้บอนุญาตอาจขดัตอ่กฎหมายลขิสทิธิ�

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การใชง้านกลอ้งในตวั

ขอ้ควรทราบเกี�ยวกบักลอ้งในตวั



Calculator

ทา่นสามารถใชง้านแท็บเล็ตเป็นเครื�องคดิเลขได ้นอกเหนอืจากการคํานวณเบื�องตน้ทางคณติศาสตร ์คอื บวก ลบ คณู และหารแลว้ ทา่นยงัสามารถคํา
นวณฟังกช์ั�นตรโีกณมติ,ิ เอกซโ์พเนนเชยีล, ลอการทิมึ ฯลฯ ไดอ้กีดว้ย

1. แตะ  เพื�อเปิดเขา้สโูปรแกรม Calculator

คาํแนะนํา

หากทา่นหาไอคอนสําหรับเปิดเขา้สูโ่ปรแกรมไมพ่บ ใหม้องหาในตวัเรยีกโปรแกรมโดยแตะที� [  Apps & Widgets] ที�ดา้นบนขวาของหนา้จอโฮม



Calendar

ทา่นสามารถใชแ้ท็บเล็ตเพื�อจัดการตารางเวลาของทา่นได ้เมื�อไดล้งทะเบยีนบญัช ีGoogle เรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจะสามารถซงิคข์อ้มลูกบัปฏทินิและ
ตารางเวลา Google ของทา่นได ้ชว่ยใหก้ารจัดการตารางเวลางา่ยยิ�งขึ�น

กรณีที�ทา่นใช ้Microsoft Exchange Server ทา่นสามารถจัดการตารางเวลาของทา่นไดโ้ดยเชื�อมตอ่กบั Microsoft Exchange Server

หมายเหตุ

สอบถามรายละเอยีดการเชื�อมตอ่กบั Microsoft Exchange Server ไดจ้ากผูด้แูลระบบเครอืขา่ยหรอืผูเ้กี�ยวขอ้ง

1. แตะ  เพื�อเปิดเขา้สโูปรแกรม Calendar

ปฏทินิปรากฏขึ�น
แตะไอคอนที�ดา้นบนของจอภาพเพื�อใชง้านดงัตอ่ไปนี�

 : เพิ�มตารางเวลา

 : ตั �งวนัที�ที�ตอ้งการแสดง

 : คน้หาตารางเวลา

 : ทําการตั �งคา่รายละเอยีดของโปรแกรม Calendar

[TODAY]: แสดงตารางเวลาของวนันี�
[MONTH]: แสดงปฏทินิของแตล่ะเดอืน
[WEEK]: แสดงปฏทินิของแตล่ะสปัดาห์
[DAY]: แสดงตารางเวลาในหนึ�งวนั
[AGENDA]: แสดงรายการขอ้มลูในตารางเวลา

คาํแนะนํา

หากทา่นหาไอคอนสําหรับเปิดเขา้สูโ่ปรแกรมไมพ่บ ใหม้องหาในตวัเรยีกโปรแกรมโดยแตะที� [  Apps & Widgets] ที�ดา้นบนขวาของหนา้จอโฮม

ทา่นสามารถเปลี�ยนเดอืนหรอืวนัที�และเวลาได ้โดยแตะแลว้ปัดนิ�วไปทางดา้นบน/ลา่ง/ซา้ย/ขวาบนตารางเวลาหรอืปฏทินิขนาดยอ่

เพิ�มตารางเวลา

1. แตะคา้งไวท้ี�วนัที�และเวลาที�ทา่นตอ้งการเพิ�มกําหนดการใหม ่จากนั�นแตะ [New event] หรอืแตะ 

2. ใสว่นัที�และเวลาเริ�มตน้และรายละเอยีดของกําหนดการ จากนั�นแตะ [  DONE] ที�ดา้นบนขวาของจอภาพ

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถกําหนดใหแ้ท็บเล็ตเตอืนทา่นกอ่นถงึวนัที�และเวลาที�กําหนดไวใ้นตารางเวลา

เปลี�ยนแปลงตารางเวลา

1. แตะที�กําหนดการที�ตอ้งการเปลี�ยนแปลง

2. แตะ  ใสข่อ้มลูรายการที�ตอ้งการเปลี�ยนแปลง จากนั�นแตะ [  DONE] ที�ดา้นบนขวาของจอภาพ

ลบตารางเวลา

1. แตะที�กําหนดการที�ตอ้งการลบ

2. แตะ  ตามดว้ย [OK]



หมายเหตุ

กรณีที�ทา่นแชรต์ารางเวลาบนปฏทินิ Google ทา่นตอ้งเลอืกบคุคลที�ตอ้งการแชรข์อ้มลูดว้ยอยา่งระมดัระวงั เพื�อป้องกนัไมใ่หต้ารางเวลาของทา่น
ถกูเปิดเผยใหก้บัผูใ้ชท้ี�ทา่นไมต่อ้งการ

หากปฏทินิของทา่นไมส่ามารถซงิคก์บัปฏทินิ Google ไดโ้ดยอตัโนมตั ิใหแ้ตะ [  Settings] ตามดว้ย [Accounts & sync] แลว้ตรวจสอบดวูา่

ตวัเลอืกที�ดา้นบนขวาของจอภาพถกูตั �งเป็น [ON] หรอืไม่
หากปฏทินิของทา่นไดถ้กูกําหนดใหซ้งิคก์บัปฏทินิ Google โดยอตัโนมตั ิและทา่นมกีารเปลี�ยนแปลงตารางเวลาผา่นเครื�องคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์
อื�น แท็บเล็ตของทา่นจะเชื�อมตอ่กบัปฏทินิ Google โดยอตัโนมตั ิแตอ่าจทําใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการสื�อสารขอ้มลูเพิ�มขึ�นได ้



People

ทา่นสามารถลงทะเบยีนชื�อ, หมายเลขโทรศพัท,์ ที�อยู ่ฯลฯ ใหเ้ป็นขอ้มลูการตดิตอ่ที�ใชง้านบอ่ยได ้เมื�อไดล้งทะเบยีนบญัช ีGoogle เรยีบรอ้ยแลว้ ทา่น
สามารถซงิคข์อ้มลูการตดิตอ่ใน People กบั Gmail ได ้ชว่ยใหส้ะดวกสบายมากยิ�งขึ�น

กรณีที�ทา่นใช ้Microsoft Exchange Server ทา่นสามารถจัดการขอ้มลูการตดิตอ่ของทา่นไดโ้ดยเชื�อมตอ่กบั Microsoft Exchange Server

หมายเหตุ

สอบถามรายละเอยีดการเชื�อมตอ่กบั Microsoft Exchange Server ไดจ้ากผูด้แูลระบบเครอืขา่ยหรอืผูเ้กี�ยวขอ้ง

1. แตะ  เพื�อเปิดเขา้สโูปรแกรม People

คาํแนะนํา

หากทา่นหาไอคอนสําหรับเปิดเขา้สูโ่ปรแกรมไมพ่บ ใหม้องหาในตวัเรยีกโปรแกรมโดยแตะที� [  Apps & Widgets] ที�ดา้นบนขวาของหนา้จอโฮม

ลงทะเบยีนขอ้มลูการตดิตอ่

1. เปิดเขา้สูโ่ปรแกรม People

2. แตะ [ALL] ที�มมุบนดา้นซา้ยของจอภาพ

3. แตะ 

4. ใสข่อ้มลู จากนั�นแตะ [  DONE]

เสร็จสิ�นการลงทะเบยีนขอ้มลูการตดิตอ่

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถลงทะเบยีนขอ้มลูการตดิตอ่ไดโ้ดยแตะ  (กลบัไป) ที�ดา้นลา่งซา้ยของหนา้จอโฮมในขั �นตอนที� 3 เมื�อทา่นแตะ [  DISCARD]

ขอ้มลูที�กําลงัแกไ้ขจะไมถ่กูนําไปใช ้

แกไ้ขขอ้มลูการตดิตอ่

แตะที�ขอ้มลูการตดิตอ่ที�ตอ้งการแกไ้ข จากนั�นแตะ  ที�ดา้นบนขวาของจอภาพที�ปรากฏ

ลบขอ้มลูการตดิตอ่

แตะที�ขอ้มลูการตดิตอ่ที�ตอ้งการลบ จากนั�นแตะ  (เมนูตวัเลอืก) - [Delete]

สลบัวธิแีสดงผลขอ้มลูการตดิตอ่

แตะ  (เมนูตวัเลอืก) - [Contacts to display] - (บญัช)ี ทา่นสามารถสลบัขอ้มลูการตดิตอ่ของแตล่ะบญัช ีทา่นยงัสามารถกําหนดใหก้บับญัชทีั �งหมด

หรอืหลายบญัชพีรอ้มกนัไดด้ว้ย

ลงทะเบยีนกลุม่

1. เปิดเขา้สูโ่ปรแกรม People

2. แตะ [GROUPS] ที�มมุบนดา้นซา้ยของจอภาพ จากนั�นแตะ 

หากทา่นมหีลายบญัช ีใหแ้ตะที�บญัชทีี�ทา่นตอ้งการลงทะเบยีนดว้ย

3. ใสช่ื�อกลุม่ จากนั�นใสช่ื�อของบคุคลที�ตอ้งการรวมเขา้ไวใ้นกลุม่นี�

4. แตะ [  DONE]

เสร็จสิ�นการลงทะเบยีนกลุม่



รวมขอ้มลูการตดิตอ่เขา้ดว้ยกนั

ทา่นสามารถรวมขอ้มลูการตดิตอ่ของบคุคลที�มอีเีมลม์ากกวา่หนึ�งบญัช ีฯลฯ แตถ่กูลงทะเบยีนไวเ้ป็นขอ้มลูการตดิตอ่แยกจากกนัเขา้ดว้ยกนัได ้

1. เปิดเขา้สูโ่ปรแกรม People

2. แตะ [ALL] ที�มมุบนดา้นซา้ยของจอภาพ

3. แตะที�ขอ้มลูการตดิตอ่ชดุใดชดุหนึ�ง จากนั�นแตะ  ที�ดา้นบนขวาของจอภาพที�ปรากฏ

4. แตะ  (เมนูตวัเลอืก) - [Join]

5. แตะที�ขอ้มลูการตดิตอ่ที�ตอ้งการรวมเขา้มาไวด้ว้ยกนั
ขอ้มลูการตดิตอ่ที�เลอืกในขั �นตอนที� 5 จะถกูรวมเขา้กบัขอ้มลูการตดิตอ่ที�เลอืกในขั �นตอนที� 3 ชื�อของขอ้มลูการตดิตอ่หลงัจากที�รวมขอ้มลูการ
ตดิตอ่เขา้ดว้ยกนัแลว้จะเป็นชื�อของขอ้มลูการตดิตอ่ที�เลอืกในขั �นตอนที� 3

หมายเหตุ

หากขอ้มลูการตดิตอ่ของทา่นไมส่ามารถซงิคก์บัขอ้มลูการตดิตอ่ของ Google ไดโ้ดยอตัโนมตั ิใหแ้ตะ [  Settings] ตามดว้ย [Accounts &

sync] แลว้ตรวจสอบดวูา่ตวัเลอืกที�ดา้นบนขวาของจอภาพถกูตั �งเป็น [ON] หรอืไม่



Desk clock

นาฬกิาสามารถมองเห็นไดง้า่ยแมจ้ากระยะไกล และมฉีากหลงัที�ปรับเปลี�ยนไปตามเวลา
ทา่นสามารถมารถใชง้านแท็บเล็ตเป็นนาฬกิาตั �งโตะ๊ได ้โดยวางไวบ้นแทน่วางของ Sony (SGPDS1, แยกจําหน่าย) ที�กําหนดใหใ้ชก้บัแท็บเล็ตของทา่น

1. แตะ  เพื�อเปิดเขา้สโูปรแกรม Desk clock

นาฬกิาดจิติอลปรากฏขึ�น
แตะที�ไอคอนเพื�อควบคมุการใชง้านดงันี�

 : ตั �งนาฬกิาปลกุ

 : เปิดเขา้สูโ่ปรแกรม Gallery และเลน่สไลดโ์ชว์

 : เปิดเพลง

 : กลบัไปยงัหนา้จอโฮม

คาํแนะนํา

หากทา่นหาไอคอนสําหรับเปิดเขา้สูโ่ปรแกรมไมพ่บ ใหม้องหาในตวัเรยีกโปรแกรมโดยแตะที� [  Apps & Widgets] ที�ดา้นบนขวาของหนา้จอโฮม

เวลาที�ตั �งคา่ใหก้บันาฬกิาปลกุปรากฏบนจอภาพ
แตะที�บรเิวณใดก็ไดบ้นจอภาพเพื�อปรับความสวา่งของจอภาพไดส้องระดบั



Music player

โปรแกรม Music player ใหท้า่นเปิดฟังขอ้มลูดนตรทีี�บนัทกึอยูใ่นแท็บเล็ต, แผน่บนัทกึขอ้มลู SD หรอืผา่นเครอืขา่ยภายในบา้น ทา่นยงัสามารถสง่
([Throw]) ขอ้มลูดนตรไีปยงัอปุกรณอ์ื�นที�สนับสนุน DLNA และเปิดฟังจากอปุกรณด์งักลา่วได ้

ทา่นสามารถคน้หาหรอืแสดงขอ้มลูรายละเอยีดของอลับั �มหรอืเพลงที�กําลงัเปิดฟัง และสามารถเพิ�มภาพปกหรอืเนื�อเพลงใหก้บัขอ้มลูดนตรไีด ้เมื�อใช ้12
TONE ANALYSIS กบัขอ้มลูดนตร ีทา่นจะพบกบัทางเลอืกใหม่ๆ ในการสนุกไปกบัเสยีงเพลง นอกจากนั�นทา่นยงัสามารถปรับแตง่การประมวลผล
สญัญาณเสยีงดว้ยเครื�องมอือยา่งเชน่ อคีวอไลเซอรไ์ด ้

1. แตะ  เพื�อเปิดเขา้สโูปรแกรม Music player

หนา้จอแสดงรายการปรากฏขึ�น

คาํแนะนํา

หากทา่นหาไอคอนสําหรับเปิดเขา้สูโ่ปรแกรมไมพ่บ ใหม้องหาในตวัเรยีกโปรแกรมโดยแตะที� [  Apps & Widgets] ที�ดา้นบนขวาของหนา้จอโฮม

เปิดฟงัขอ้มลูดนตรบีนแท็บเล็ต

1. แตะที�รายการ, โฟลเดอร ์หรอือลับั �มเพลงเพื�อเลอืกอลับั �ม, เพลง หรอืเพลยล์สิตท์ี�ทา่นตอ้งการเปิดฟัง

เริ�มตน้เล่นเพลง

คาํแนะนํา

ไอคอนเลน่เพลงจะปรากฏขึ�นที�ดา้นลา่งขวาของจอภาพระหวา่งเปิดฟังเพลง
หากทา่นแตะที�ภาพปกแลว้ปัดนิ�วไปทางซา้ยหรอืขวาบนหนา้จอเปิดฟังเพลงที�ปรากฏอยู ่โดยแตะภาพปกที�ดา้นบนซา้ยของจอภาพของหนา้จอแส
ดงรายการ รายละเอยีดของขอ้มลูที�กําลงัเปิดฟังและรายการของเพลงจะปรากฏขึ�น
หากทา่นดงึสายของหฟัูงออกขณะเปิดฟัง การเลน่เพลงจะหยดุลงชั�วขณะโดยอตัโนมตั ิเพื�อป้องกนัไมใ่หเ้กดิเสยีงดงัออกมาจากแท็บเล็ต

เปลี�ยนการแสดงผล

แตะที�รายการทางดา้นซา้ยของหนา้จอแสดงรายการ

[  Cover art view]: แสดงภาพปกของอลับั �มทั �งหมด

[  SensMe(TM) channels]: จัดหมวดหมูข่อ้มลูดนตรอีอกเป็นแชนแนลตามประเภทของเพลงโดยอตัโนมตั ิทา่นสามารถเลอืกแชนแนล

ไดต้ามเวลาในแตล่ะวนัหรอืตามความพอใจของทา่น

[  Library]: แสดงขอ้มลูดนตรตีามเพลง, อลับั �ม, ศลิปิน ฯลฯ

เปิดฟงัขอ้มลูดนตรดีว้ยอปุกรณอ์ื�นโดยสง่ขอ้มลู (Throwing) จากแท็บเล็ต

ดว้ยแท็บเล็ตของทา่น ทา่นสามารถสง่ขอ้มลูดนตรไีปยงัอปุกรณท์ี�สนับสนุน DLNA ผา่นระบบเครอืขา่ยภายในบา้น เพื�อเปิดฟังขอ้มลูดนตรดีว้ยอปุกรณ์
ดงักลา่วได ้[รายละเอยีด]

หมายเหตุ

หากทา่นเปิดหนา้จออื�นดว้ยวธิกีารอยา่งเชน่ แตะ  ในขณะที�กําลงัควบคมุอปุกรณอ์ื�น (อปุกรณท์ี�เปิดฟังเพลง) ดว้ยแท็บเล็ตของทา่น ทา่น

สามารถกลบัมายงัหนา้จอควบคมุนี�ไดโ้ดยผา่นทางแถบแจง้เตอืน

คาํแนะนํา

ในขณะที�กําลงัสง่ขอ้มลูไปยงัอปุกรณอ์ื�น ทา่นสามารถเปิดใชง้านขอ้มลูอื�นๆบนแท็บเล็ตได ้

คน้หาขอ้มลูที�เก ี�ยวขอ้ง



ทา่นสามารถคน้หาขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูดนตรทีี�กําลงัเปิดฟังอยูไ่ดอ้ยา่งงา่ยดาย

1. แตะภาพปกที�ดา้นบนซา้ยของหนา้จอแสดงรายการ
หนา้จอเปิดฟังเพลงปรากฏขึ�น

2. แตะที�ภาพปกแลว้ปัดนิ�วไปทางซา้ยสองครั�ง

3. แตะที�ชื�อเพลง, ชื�อศลิปิน หรอืชื�ออลับั �มที�ทา่นตอ้งการคน้หา

4. เลอืกและแตะที�โปรแกรมที�ทา่นตอ้งการใชค้น้หาจากรายการที�ปรากฏขึ�น

การคน้หาเริ�มตน้ขึ�นโดยใชโ้ปรแกรมที�เลือก

เพิ�มภาพปกใหก้บัอลับ ั�มหรอืเพลง

ทา่นสามารถเพิ�มภาพถา่ยหรอืภาพนิ�งที�ตอ้งการใชเ้ป็นภาพปกของอลับั �มหรอืเพลงได ้

1. แตะภาพปกที�ดา้นบนซา้ยของหนา้จอแสดงรายการ
หนา้จอเปิดฟังเพลงปรากฏขึ�น

2. แตะเมนูตวัเลอืก

3. แตะ [Add cover art]

4. ทําตามคําแนะนําที�ปรากฏขึ�นบนหนา้จอเพื�อระบภุาพถา่ยหรอืภาพนิ�งที�ตอ้งการใชเ้ป็นภาพปก

หมายเหตุ

ทา่นไมส่ามารถเพิ�มภาพปกใหก้บัขอ้มลูที�บนัทกึอยูใ่นแผน่บนัทกึขอ้มลู SD

คาํแนะนํา

สําหรับการเพิ�มภาพปกใหก้บัอลับั �ม ใหแ้ตะที�อลับั �มคา้งไวท้ี�รายการของอลับั �มหรอืหนา้จอเปิดดปูกอลับั �ม เพื�อขา้มไปยงัขั �นตอนที� 3 ได ้

ลบภาพปก

ในขั �นตอนที� 3 แตะ [Delete cover art]

เพิ�มเนื�อเพลงลงในเพลง

ทา่นสามารถเพิ�มหรอืแกไ้ขเนื�อเพลงที�มรีปูแบบเป็นขอ้ความธรรมดาได ้แท็บเล็ตของทา่นสามารถใชง้านรว่มกบัไฟลร์ปูแบบ .lrc และ .txt

1. แตะภาพปกที�ดา้นบนซา้ยของหนา้จอแสดงรายการ
หนา้จอเปิดฟังเพลงปรากฏขึ�น

2. แตะเมนูตวัเลอืก

3. แตะ [Add lyrics]

4. ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอเพื�อใสห่รอืเลอืกเนื�อเพลง

ลบเนื�อเพลง

ในขั �นตอนที� 3 แตะ [Delete lyrics]

วเิคราะหข์อ้มลูดนตรี

เมื�อทา่นเปิดเขา้สู ่SensMe(TM) channels หรอืวชิวลไลเซอร ์จะมขีอ้ความเตอืนปรากฏขึ�นหากมเีพลงที�ยงัไมผ่า่นการวเิคราะห ์ขอ้ความเตอืนนี�สามารถ
ระงับไดโ้ดยตั �งคา่ของ 12 TONE ANALYSIS

หมายเหตุ

ขอ้มลูสําหรับ 12 TONE ANALYSIS ที�บนัทกึอยูใ่นแผน่บนัทกึขอ้มลู SD จะถกูลบทิ�งเมื�อทา่นดงึแผน่บนัทกึขอ้มลู SD ออกจากแท็บเล็ต ในกรณีนี�
ทา่นตอ้งทําการวเิคราะหข์อ้มลูดนตรใีหมอ่กีครั �ง

คาํแนะนํา

เพลงจะไดรั้บการวเิคราะหโ์ดยใชเ้ทคโนโลย ีSony 12 TONE ANALYSIS ผลจกการวเิคราะหจ์ะถกูนําไปใชก้บั SensMe(TM) channels และวิ
ชวลไลเซอรจ์ะแสดงกราฟฟิคเคลื�อนไหวตามจังหวะของเพลง



หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เพลดิเพลนิไปกบัขอ้มลูดนตรี

รปูแบบที�สนับสนุน

เกี�ยวกบัขอ้มลูตวัอยา่ง

เปิดฟังขอ้มลูดนตรดีว้ยอปุกรณม์ากกวา่หนึ�งช ิ�น (PARTY STREAMING)



Video player

โปรแกรม Video player ใหท้า่นเลน่ขอ้มลูวดิโีอที�บนัทกึอยูใ่นแท็บเล็ต, แผน่บนัทกึขอ้มลู SD หรอืผา่นเครอืขา่ยภายในบา้น ทา่นยงัสามารถสง่
([Throw]) ขอ้มลูวดิโีอไปยงัอปุกรณอ์ื�นที�สนับสนุน DLNA และเปิดดจูากอปุกรณด์งักลา่วได ้ทา่นสามารถคน้หาซนีภาพที�ตอ้งการไดเ้ชน่กนั
รายละเอยีดของขอ้มลูวดิโีอที�กําลงัเปิดดสูามารถแสดงบนจอภาพได ้ทา่นสามารถลบขอ้มลูวดิโีอดงักลา่วไดด้ว้ย

1. แตะ  เพื�อเปิดเขา้สโูปรแกรม Video player

คาํแนะนํา

หากทา่นหาไอคอนสําหรับเปิดเขา้สูโ่ปรแกรมไมพ่บ ใหม้องหาในตวัเรยีกโปรแกรมโดยแตะที� [  Apps & Widgets] ที�ดา้นบนขวาของหนา้จอโฮม

ทา่นสามารถคดัลอกไฟลว์ดิโีอไปยงัแท็บเล็ตไดห้ลายวธิดีงัตอ่ไปนี�:
เชื�อมตอ่แท็บเล็ตเขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย Micro-USB แลว้ทําการลากและปลอ่ยไฟลว์ดิโีอ

ซื�อหรอืเชา่ไฟลว์ดิโีอจาก Video Unlimited*1

*1 Video Unlimited เป็นบรกิารดา้นวดีิโอที�เปิดใหบ้รกิารอยู่บน Sony Entertainment Network

เปิดดขูอ้มลูวดิโีอบนแท็บเล็ต

1. แตะที�โฟลเดอรห์รอืภาพขนาดยอ่เพื�อเลอืกขอ้มลูวดิโีอที�ทา่นตอ้งการเปิดดู

หนา้จอเปิดดูภาพปรากฏขึ�นและเริ�มตน้เล่นวดีิโอ

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถเปิดดขูอ้มลูวดิโีอที�ซื�อจาก Video Unlimited*1 ได ้
ทา่นสามารถสลบัคําบรรยายใตภ้าพและเสยีงภาษาไดโ้ดยใชเ้มนูตวัเลอืกที�หนา้จอเปิดดภูาพ นอกจากนั�นยงัสามารถทําการควบคมุอื�นๆ อยา่งเชน่
ซมูภาพเขา้ออกได ้

แตะ  (กรอเดนิหนา้) เพื�อเลน่ภาพวดิโีอที�ความเร็วเพิ�มขึ�นเป็น 1.5 เทา่ ทา่นสามารถปรับความเร็วในการเลน่ภาพเพิ�มขึ�นเป็น 10 เทา่, 30 เทา่

หรอื 100 เทา่ (สงูสดุ) ไดโ้ดยแตะปุ่ มตอ่เนื�องไป
หากทา่นดงึสายของหฟัูงออกขณะเปิดฟัง การเลน่เพลงจะหยดุลงชั�วขณะโดยอตัโนมตั ิเพื�อป้องกนัไมใ่หเ้กดิเสยีงดงัออกมาจากแท็บเล็ต

*1 Video Unlimited เป็นบรกิารดา้นวดีิโอที�เปิดใหบ้รกิารอยู่บน Sony Entertainment Network

เปิดดขูอ้มลูวดิโีอดว้ยอปุกรณอ์ื�นโดยสง่ขอ้มลู (Throwing) จากแท็บเล็ต

ดว้ยแท็บเล็ตของทา่น ทา่นสามารถสง่ขอ้มลูวดิโีอไปยงัอปุกรณท์ี�สนับสนุน DLNA ผา่นระบบเครอืขา่ยภายในบา้น เพื�อเปิดดขูอ้มลูวดิโีอดว้ยอปุกรณด์งั
กลา่วได ้[รายละเอยีด]

หมายเหตุ

หากทา่นเปิดหนา้จออื�นดว้ยวธิกีารอยา่งเชน่ แตะ  ในขณะที�กําลงัควบคมุอปุกรณอ์ื�น (อปุกรณสํ์าหรับเลน่) ดว้ยแท็บเล็ตของทา่น ทา่นสามารถ

กลบัมายงัหนา้จอควบคมุนี�ไดโ้ดยผา่นทางแถบแจง้เตอืน

ทา่นไมส่ามารถสง่ขอ้มลูและเปิดดขูอ้มลูวดิโีอที�ซื�อจาก Video Unlimited*1 บนอปุกรณอ์ื�น (อปุกรณท์ี�ใชเ้ปิดดภูาพ)

คาํแนะนํา

ในขณะที�กําลงัสง่ขอ้มลูไปยงัอปุกรณอ์ื�น ทา่นสามารถเปิดใชง้านขอ้มลูอื�นๆบนแท็บเล็ตได ้

*1 Video Unlimited เป็นบรกิารดา้นวดีิโอที�เปิดใหบ้รกิารอยู่บน Sony Entertainment Network

แสดงรายละเอยีดเกี�ยวกบัขอ้มลูวดิโีอ

1. ที�หนา้จอเปิดดภูาพ ใหแ้ตะเมนูตวัเลอืก



2. แตะ [Details]

รายละเอียดของขอ้มูลวดีิโอที�เปิดดูปรากฏขึ�น

คาํแนะนํา

ที�หนา้จอรายการวดิโีอ ใหแ้ตะคา้งไวท้ี�ขอ้มลูวดิโีอที�ทา่นตอ้งการแสดงรายละเอยีด จากนั�นขา้มไปยงัขั �นตอนที� 2
เมื�อทา่นแตะที�ชื�อวดิโีอบนหนา้จอแสดงรายละเอยีด ทา่นสามารถคน้หาขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูวดิโีอที�กําลงัเปิดดไูด ้

ลบขอ้มลูวดิโีอ

1. ที�หนา้จอเปิดดภูาพ ใหแ้ตะเมนูตวัเลอืก

2. แตะ [Delete]
ขอ้มลูวดิโีอถกูลบออกไป

คาํแนะนํา

ที�หนา้จอรายการวดิโีอ ใหแ้ตะคา้งไวท้ี�ขอ้มลูวดิโีอที�ทา่นตอ้งการลบ จากนั�นขา้มไปยงัขั �นตอนที� 2

คน้หาซนีภาพ

ทา่นสามารถคน้หาซนีภาพจากขอ้มลูวดิโีอที�กําลงัเปิดดใูนขณะนั�นได ้

1. ที�หนา้จอเปิดดภูาพ ใหแ้ตะ 

หนา้จอคน้หาซีนภาพปรากฏขึ�น

2. แตะจอภาพแลว้ปัดนิ�วไปทางซา้ย/ขวาเพื�อเลอืกซนีภาพที�ตอ้งการใชเ้ริ�มตน้ จากนั�นแตะที�ซนีภาพ

การเล่นภาพจะเริ�มจากซีนภาพที�ท่านเลือก

คาํแนะนํา

เมื�อทา่นแตะปุ่ มที�อยูต่รงกลางของจอภาพ ทา่นจะสามารถเปลี�ยนความยาวของซนีภาพได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เพลดิเพลนิไปกบัขอ้มลูวดิโีอ

รปูแบบที�สนับสนุน

เกี�ยวกบัขอ้มลูตวัอยา่ง



ท่านสามารถทําอะไรกบัระบบเครอืข่ายภายในบา้นไดบ้า้ง

ทา่นสามารถใชง้านรปูแบบตา่งๆดงัแสดงขา้งลา่งนี�ได ้โดยเชื�อมตอ่แท็บเล็ตของทา่นเขา้กบัระบบเครอืขา่ย Wi-Fi ที�บา้น (เครอืขา่ยภายในบา้น)

เลน่ขอ้มลูที�บนัทกึอยูใ่นอปุกรณอ์ื�น (เซริฟ์เวอร)์

เมื�อทา่นเชื�อมตอ่แท็บเล็ตเขา้กบัเซริฟ์เวอรท์ี�สนับสนุน DLNA (อยา่งเชน่ เครื�องคอมพวิเตอร)์ [รายละเอยีด] ทา่นสามารถเปิดดภูาพวดิโีอ, ภาพถา่ย,
เปิดฟังดนตร,ี หรอืใชง้านขอ้มลูอื�นๆที�บนัทกึอยูใ่นมเีดยีเซริฟ์เวอรบ์นแท็บเล็ตของทา่นได ้

สง่ (Throwing) ขอ้มลูไปยงัอปุกรณอ์ื�นเพื�อใชเ้ลน่

ทา่นสามารถสง่ภาพวดิโีอ, ภาพถา่ย หรอืขอ้มลูดนตรทีี�บนัทกึอยูใ่นแท็บเล็ตของทา่นไปยงัอปุกรณอ์ื�น (เครื�องเลน่) และเลน่ขอ้มลูดงักลา่วดว้ยอปุกรณ์
นั�น

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถใชแ้ท็บเล็ตเพื�อสง่ขอ้มลูที�บนัทกึอยูใ่นเซริฟ์เวอรผ์า่นทางระบบเครอืขา่ยภายในบา้น ไปยงัอปุกรณอ์กีชิ�นหนึ�ง (เครื�องเลน่) เพื�อใชเ้ลน่
ดว้ยอปุกรณด์งักลา่ว

สง่ (Throwing) ขอ้มลูดนตรอีอกไปยงัอปุกรณอ์ื�นเพื�อเปิดฟงั (PARTY STREAMING)



ทา่นสามารถสง่ (Throw) ขอ้มลูดนตรทีี�บนัทกึอยูใ่นแท็บเล็ตหรอืระบบเครอืขา่ยภายในบา้นออกไป เพื�อเปิดฟังขอ้มลูดงักลา่วบนอปุกรณต์า่งๆ ที�มฟัีง
กช์ั�น PARTY STREAMING ผา่นระบบเครอืขา่ยภายในบา้นในเวลาเดยีวกนัได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เพลดิเพลนิไปกบัภาพวดิโีอ, ดนตร ีหรอืขอ้มลูภาพถา่ยบนอปุกรณอ์ื�น

เกี�ยวกบั DLNA

เตรยีมพรอ้มใชง้านระบบเครอืขา่ยภายในบา้น

เลน่ขอ้มลูที�บนัทกึอยูใ่นอปุกรณอ์ื�น (เซริฟ์เวอร)์

เลน่ขอ้มลูโดยการสง่ (Throwing) ไปยงัอปุกรณอ์ื�น

เปิดฟังขอ้มลูดนตรดีว้ยอปุกรณม์ากกวา่หนึ�งช ิ�น (PARTY STREAMING)



เกี�ยวกบั DLNA

ทา่นตอ้งเชื�อมตอ่อปุกรณท์ี�สนับสนุน DLNA เขา้กบัระบบเครอืขา่ยภายในบา้น เพื�อใชแ้ท็บเล็ตสําหรับเลน่ขอ้มลูที�บนัทกึอยูบ่นอปุกรณ ์(เซริฟ์เวอร)์ อกี
ชิ�นหนึ�ง หรอืเลน่ขอ้มลูที�บนัทกึอยูใ่นแท็บเล็ตดว้ยอปุกรณอ์ื�น (เครื�องเลน่)

อปุกรณท์ี�สามารถใชง้านเป็นเซริฟ์เวอร์

เครื�องคอมพวิเตอรท์ี�สนับสนุน DLNA, เครื�องเลน่เพลงที�สนับสนุน DLNA ฯลฯ

อปุกรณท์ี�สามารถใชง้านเป็นเครื�องเลน่

TV ที�สนับสนุน DLNA, เครื�องคอมพวิเตอรท์ี�สนับสนุน DLNA ฯลฯ

คาํแนะนํา

DLNA ยอ่มาจาก Digital Living Network Alliance คําวา่ DLNA มคีวามหมายครอบคลมุถงึองคก์รที�พัฒนาแนวทางสําหรับโอนขอ้มลูรปูแบบดจิติอล
อยา่งเชน่ ดนตรหีรอืภาพ ผา่นระบบเครอืขา่ยภายในบา้น และยงัหมายถงึตวัระบบเองดว้ย

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เพลดิเพลนิไปกบัภาพวดิโีอ, ดนตร ีหรอืขอ้มลูภาพถา่ยบนอปุกรณอ์ื�น

ทา่นสามารถทําอะไรกบัระบบเครอืขา่ยภายในบา้นไดบ้า้ง

เตรยีมพรอ้มใชง้านระบบเครอืขา่ยภายในบา้น

เลน่ขอ้มลูที�บนัทกึอยูใ่นอปุกรณอ์ื�น (เซริฟ์เวอร)์

เลน่ขอ้มลูโดยการสง่ (Throwing) ไปยงัอปุกรณอ์ื�น

เปิดฟังขอ้มลูดนตรดีว้ยอปุกรณม์ากกวา่หนึ�งช ิ�น (PARTY STREAMING)



เตรยีมพรอ้มใชง้านระบบเครอืข่ายภายในบา้น

เชื�อมตอ่อปุกรณท์ี�สนับสนุน DLNA เขา้กบัระบบเครอืขา่ยภายในบา้นตามลําดบัขั �นตอนตอ่ไปนี�

ตวัอยา่ง: เมื�อใชง้านเครื�องคอมพวิเตอรเ์ป็นเซริฟ์เวอรแ์ละใช ้TV เป็นเครื�องเลน่

1. เชื�อมตอ่เครื�องคอมพวิเตอรท์ี�จะทําหนา้ที�เป็นเซริฟ์เวอรเ์ขา้กบัระบบเครอืขา่ย Wi-Fi

ดูรายละเอียดการตั�งค่า DLNA ไดจ้ากคู่มือการใชง้านที�ใหม้าดว้ยกับเครื�องคอมพิวเตอร์

2. เชื�อมตอ่ TV ซึ�งจะทําหนา้ที�เป็นทั �งเครื�องเลน่และเป็นอปุกรณรั์บขอ้มลูที�สง่มา เขา้กบัระบบเครอืขา่ย Wi-Fi

ดูรายละเอียดการตั�งค่า DLNA ไดจ้ากคู่มือการใชง้านที�ใหม้าดว้ยกับเครื�องเล่น

3. เชื�อมตอ่แท็บเล็ตเขา้กบัระบบเครอืขา่ย Wi-Fi [รายละเอยีด]

หมายเหตุ

ทา่นอาจตอ้งทําการลงทะเบยีนแท็บเล็ตของทา่นหรอืเครื�องเลน่กบัเซริฟ์เวอร ์ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัเซริฟ์เวอรห์รอืเครื�องเลน่ที�ใช ้มฉิะนั�น รายการขอ้มลู
ของเซริฟ์เวอรห์รอืขอ้มลูที�สง่ไปยงัเครื�องเลน่จะไมส่ามารถแสดงได ้ทําใหเ้กดิความผดิพลาดกบัเครื�องเลน่ได ้ดรูายละเอยีดไดจ้ากคูม่อืการใชง้าน
ที�ใหม้าดว้ยกบัอปุกรณ์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เพลดิเพลนิไปกบัภาพวดิโีอ, ดนตร ีหรอืขอ้มลูภาพถา่ยบนอปุกรณอ์ื�น

ทา่นสามารถทําอะไรกบัระบบเครอืขา่ยภายในบา้นไดบ้า้ง

เกี�ยวกบั DLNA

เลน่ขอ้มลูที�บนัทกึอยูใ่นอปุกรณอ์ื�น (เซริฟ์เวอร)์

เลน่ขอ้มลูโดยการสง่ (Throwing) ไปยงัอปุกรณอ์ื�น

เปิดฟังขอ้มลูดนตรดีว้ยอปุกรณม์ากกวา่หนึ�งช ิ�น (PARTY STREAMING)



เล่นขอ้มูลที�บนัทกึอยู่ในอุปกรณ์อื�น (เซริฟ์เวอร)์

ทา่นสามารถใชแ้ท็บเล็ตเพื�อเปิดดขูอ้มลู อยา่งเชน่ วดิโีอและภาพนิ�ง หรอืเปิดฟังดนตรทีี�บนัทกึอยูบ่นเซริฟ์เวอรไ์ด ้ [รายละเอยีด] ทา่นสามารถเพิ�ม
โฟลเดอรแ์ละขอ้มลูที�ชื�นชอบลงในบุค๊มารค์ได ้

โดยทา่นตอ้งเตรยีมการที�จําเป็นใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นใชง้านระบบเครอืขา่ยภายในบา้น [รายละเอยีด]

1. แตะ  เพื�อเปิดเขา้สโูปรแกรม DLNA

เมื�อเปิดเขา้สู่โปรแกรม DLNA เป็นครั�งแรก:

มีหนา้จอปรากฏขึ�นเพื�ออธบิายว่า ท่านสามารถใชง้านอะไรไดบ้า้งและมีขั�นตอนที�ตอ้งเตรียมตัวอย่างไรบา้ง

หากท่านเคยใชง้านโปรแกรม DLNA มาก่อน:

เซร์ิฟเวอร์เริ�มทําการคน้หาโดยอัตโนมัต ิและรายการเซร์ิฟเวอร์จะปรากฏที�ดา้นล่างของหนา้จอ

2. แตะที�ไอคอนของเซริฟ์เวอรท์ี�มขีอ้มลูที�ทา่นตอ้งการเลน่

3. แตะที�รายการที�แสดง, โฟลเดอร ์ฯลฯ เพื�อเลอืกขอ้มลูที�ทา่นตอ้งการเลน่

โปรแกรมที�สนับสนุนขอ้มูลเริ�มทํางานและเริ�มตน้เล่นขอ้มูล

หมายเหตุ

แท็บเล็ตของทา่นอาจไมส่ามารถเลน่ขอ้มลูบางประเภท
หากทา่นดงึสายของหฟัูงออกขณะเปิดฟัง การเลน่เพลงจะหยดุลงชั�วขณะโดยอตัโนมตั ิเพื�อป้องกนัไมใ่หเ้กดิเสยีงดงัออกมาจากแท็บเล็ต

คาํแนะนํา

หากทา่นหาไอคอนสําหรับเปิดเขา้สูโ่ปรแกรมไมพ่บ ใหม้องหาในตวัเรยีกโปรแกรมโดยแตะที� [  Apps & Widgets] ที�ดา้นบนขวาของหนา้จอโฮม

โฟลเดอรต์า่งๆที�เลอืกเพื�อที�จะเขา้มาสูโ่ฟลเดอรปั์จจบุนัจะแสดงเป็นรายการเอาไวต้ามลําดบัในรายการเซริฟ์เวอร ์ทา่นสามารถกลบัไปสูโ่ฟลเดอร์
กอ่นหนา้นี�ไดโ้ดยแตะรายการที�แสดงเป็นลําดบั
หากหาเซริฟ์เวอรไ์มพ่บในขั �นตอนที� 2 ใหร้เีฟรชรายการเซริฟ์เวอรอ์กีครั �งจากเมนูตวัเลอืกที�ดา้นบนขวาของจอภาพ
ขอ้มลูและโฟลเดอรท์ี�อยูใ่นบุค๊มารค์ปรากฏที�ดา้นบนของหนา้จอที�แสดงรายการเซริฟ์เวอร ์ใหแ้ตะบุค๊มารค์ในขั �นตอนที� 2 เพื�อเลอืกขอ้มลูดงักลา่ว

หากขอ้มลูที�อยูใ่นบุค๊มารค์ไมป่รากฏขึ�น ใหแ้ตะ  ถดัจากไอคอนเซริฟ์เวอรเ์พื�อแสดงขอ้มลู

บุค๊มารค์โฟลเดอรห์รอืขอ้มลู

แตะ  ที�ปรากฏที�ดา้นขวาของแตล่ะรายการโฟลเดอรห์รอืขอ้มลูที�ตอ้งการใสล่งในบุค๊มารค์

วธิลีบบุค๊มารค์

แตะคา้งไวท้ี�บุค๊มารค์ที�ทา่นตอ้งการลบออกจากรายการของบุค๊มารค์ที�ดา้นบนของจอภาพ จากนั�นเลอืก [Delete bookmark]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เพลดิเพลนิไปกบัภาพวดิโีอ, ดนตร ีหรอืขอ้มลูภาพถา่ยบนอปุกรณอ์ื�น

ทา่นสามารถทําอะไรกบัระบบเครอืขา่ยภายในบา้นไดบ้า้ง

เกี�ยวกบั DLNA

เตรยีมพรอ้มใชง้านระบบเครอืขา่ยภายในบา้น

เลน่ขอ้มลูโดยการสง่ (Throwing) ไปยงัอปุกรณอ์ื�น



เล่นขอ้มูลโดยการส่ง (Throwing) ไปยงัอุปกรณ์อื�น

ขอ้มลูวดิโีอ, ภาพถา่ย หรอืดนตรทีี�สามารถใชเ้ลน่บนแท็บเล็ตของทา่น สามารถสง่ผา่นระบบเครอืขา่ยภายในบา้นไปยงัอปุกรณอ์ื�น (เครื�องเลน่ [ราย
ละเอยีด]) เพื�อเลน่บนอปุกรณด์งักลา่วได ้ทา่นสามารถใชง้านฟังกช์ั�นนี�กบัโปรแกรม Video player (วดิโีอ), Gallery (ภาพถา่ย), Music player (ดนตร)ี
และ DLNA

โดยทา่นตอ้งเตรยีมการที�จําเป็นใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นใชง้านระบบเครอืขา่ยภายในบา้น [รายละเอยีด]

1. แตะที�ขอ้มลูที�ทา่นตอ้งการสง่ไปเพื�อใชเ้ลน่

เริ�มตน้เล่นขอ้มูลดังกล่าว

2. แตะ [ ] (Throw)

3. จากรายการไอคอนของเครื�องเลน่ แตะที�ไอคอนของอปุกรณป์ลายทางที�ตอ้งการสง่ขอ้มลูไปให ้

เริ�มตน้เล่นบนเครื�องเล่นที�เลือก ท่านสามารถควบคุมการเล่นโดยใชแ้ท็บเล็ต

หมายเหตุ

ขอ้มลูบางอยา่งไมส่ามารถใชเ้ลน่จากอปุกรณอ์ื�น (เครื�องเลน่)

หากทา่นเปิดหนา้จออื�นดว้ยวธิกีารอยา่งเชน่ แตะ  ในขณะที�กําลงัควบคมุอปุกรณอ์ื�น (อปุกรณท์ี�เปิดฟังเพลง) ดว้ยแท็บเล็ตของทา่น ทา่น

สามารถกลบัมายงัหนา้จอควบคมุนี�ไดโ้ดยผา่นทางแถบแจง้เตอืน

ขอ้มลูที�ซื�อจาก Video Unlimited*1 หรอืขอ้มลูที�มกีารปกป้องลขิสทิธิ� ไมส่ามารถสง่ (Thrown) ไปเพื�อเลน่บนอปุกรณอ์ื�น (เครื�องเลน่) หาก
ตอ้งการเลน่บนอปุกรณอ์ื�น ใหเ้ชื�อมตอ่แท็บเล็ตเขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB แลว้ทําการโอนขอ้มลูโดยใช ้Media Go

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถเลอืกและเลน่ขอ้มลูที�เก็บอยูใ่นอปุกรณอ์ื�น (เซริฟ์เวอร)์ ไดโ้ดยใชโ้ปรแกรม DLNA ([รายละเอยีด]) แลว้ขา้มไปยงัขั �นตอนที� 2
เมื�อแตะคา้งไวท้ี�ขอ้มลูของโปรแกรม Gallery ทา่นสามารถขา้มไปยงัขั �นตอนที� 2 ได ้
เมื�อทา่นแตะ [Throw] ในเมนูที�ปรากฏขึ�นเมื�อแตะคา้งไวท้ี�รายการของขอ้มลูในโปรแกรม DLNA, Video player หรอื Music player ทา่นสามารถ
ขา้มไปยงัขั �นตอนที� 3 ไดโ้ดยไมต่อ้งเลน่ขอ้มลู
ในขณะที�กําลงัสง่ขอ้มลูไปยงัอปุกรณอ์ื�น ทา่นสามารถเปิดใชง้านขอ้มลูอื�นๆ บนแท็บเล็ตได ้

*1 Video Unlimited เป็นบรกิารดา้นวดีิโอที�อยู่บน Sony Entertainment Network

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เพลดิเพลนิไปกบัภาพวดิโีอ, ดนตร ีหรอืขอ้มลูภาพถา่ยบนอปุกรณอ์ื�น

ทา่นสามารถทําอะไรกบัระบบเครอืขา่ยภายในบา้นไดบ้า้ง

เกี�ยวกบั DLNA

เตรยีมพรอ้มใชง้านระบบเครอืขา่ยภายในบา้น

เลน่ขอ้มลูที�บนัทกึอยูใ่นอปุกรณอ์ื�น (เซริฟ์เวอร)์

การใชง้าน Media Go



File transfer

โปรแกรม File transfer ชว่ยใหท้า่นสามารถโอนขอ้มลูระหวา่งหน่วยความจําภายในของแท็บเล็ตกบัแผน่บนัทกึขอ้มลู SD รวมถงึระหวา่งหน่วยความจํา
ภายในของแท็บเล็ตกบัสื�อบนัทกึขอ้มลูที�เชื�อมตอ่ผา่นชอ่งตอ่ USB Micro-A/B ได ้

โอนขอ้มลูระหวา่งหนว่ยความจาํภายในของแท็บเล็ตและแผน่บนัทกึขอ้มลู SD

1. ใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลู SD ลงในชอ่งใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลู SD

2. แตะ  เพื�อเปิดเขา้สโูปรแกรม File transfer

3. แตะที�ไฟลห์รอืโฟลเดอรท์ี�ตอ้งการโอนขอ้มลู เพื�อใสเ่ครื�องหมายถกู
แตะที�ไอคอนสื�อบนัทกึขอ้มลูเพื�อสลบัระหวา่งหนา้จอสําหรับโอนขอ้มลูเขา้และโอนขอ้มลูออก
ในการยา้ยโฟลเดอร ์ใหแ้ตะไอคอนของโฟลเดอรใ์นรายการ เมื�อตอ้งการแสดงรายละเอยีดเกี�ยวกบัโฟลเดอร ์ใหแ้ตะคา้งไวท้ี�ไอคอนของ
โฟลเดอร์

4. ในการเลอืกโฟลเดอรป์ลายทาง ใหแ้ตะ  ใน [Import to] หรอื [Export to]

หากทา่นไมไ่ดเ้ลอืกโฟลเดอร ์ไฟลจ์ะถกูสง่ไปยงัโฟลเดอร ์[transferred] ของสื�อบนัทกึ

5. แตะ  หรอื 

เริ�มตน้โอนไฟล์

หมายเหตุ

อยา่ดงึสื�อบนัทกึออกระหวา่งการโอนขอ้มลู

โอนขอ้มลูระหวา่งหนว่ยความจาํภายในของแท็บเล็ตกบัสื�อบนัทกึขอ้มลูที�เชื�อมตอ่กบัชอ่งตอ่ USB Micro-A/B

1. เชื�อมตอ่สื�อบนัทกึขอ้มลูกบัชอ่งตอ่ USB Micro-A/B
หนา้จอยนืยนัปรากฏขึ�น

2. แตะ [File transfer]
โปรแกรม File transfer เริ�มตน้ทํางาน ขั �นตอนตอ่จากนี�เหมอืนกบัขั �นตอนตอ่จากขั �นที� 3 ขา้งตน้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

วธิใีส/่ดงึแผน่บนัทกึขอ้มลู SD ออก

ขอ้ควรทราบในการใชง้านแผน่บนัทกึขอ้มลู SD

ขอ้ควรทราบสําหรับแผน่บนัทกึขอ้มลู SD

เชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์USB



Remote control

โปรแกรม Remote control ชว่ยใหท้า่นสามารถใชง้านแท็บเล็ตเป็นรโีมทควบคมุได ้โดยตอ้งทําการลงทะเบยีนกบัรโีมทควบคมุของอปุกรณ ์AV ตา่งๆให ้
เรยีบรอ้ยกอ่น
ทา่นสามารถใชค้ณุสมบตักิารแสดง “ทา่ทาง” ของรโีมทควบคมุ ซึ�งใชก้ารเคลื�อนไหวของนิ�วเพื�อควบคมุ อยา่งเชน่ แตะแลว้ปัดนิ�วหรอืเลื�อนนิ�ว รวมถงึ
การใชค้ณุสมบตั ิ“มาตรฐาน” ของรโีมทควบคมุโดยการแตะ

1. แตะ  เพื�อเปิดเขา้สโูปรแกรม Remote control

คาํแนะนํา

หากทา่นหาไอคอนสําหรับเปิดเขา้สูโ่ปรแกรมไมพ่บ ใหม้องหาในตวัเรยีกโปรแกรมโดยแตะที� [  Apps & Widgets] ที�ดา้นบนขวาของหนา้จอโฮม

ลงทะเบยีนรโีมทควบคมุโดยการระบหุมวดและชื�อผูผ้ลติของอปุกรณ์

โดยทั�วไปการลงทะเบยีนรโีมทควบคมุมขีั �นตอนดงันี�

1. เปิดเขา้สูโ่ปรแกรม Remote control

2. แตะ [  Register device] หรอื [Register device]

3. แตะ [Easy registration]

4. ลงทะเบยีนแท็บเล็ตใหเ้ป็นรโีมทควบคมุตามคําแนะนําที�ปรากฏขึ�นบนจอภาพ
เปิดใชง้าน [Remote control test] ในกรณีที�จําเป็น
เมื�อการตั �งคา่เสร็จสิ�น หนา้จอรายการอปุกรณจ์ะปรากฏขึ�น แท็บเล็ตของทา่นจะสามารถใชง้านเป็นรโีมทควบคมุไดแ้ลว้

คาํแนะนํา

หากทา่นหาหมวดหรอืชื�อผูผ้ลติที�ตอ้งการไมพ่บ โปรดใหแ้ท็บเล็ตทําการเรยีนรูส้ญัญาณของรโีมทควบคมุกอ่นแลว้จงึทําการลงทะเบยีน
อปุกรณท์ี�ปรากฏขึ�นอาจมมีากกวา่หนึ�งชนดิ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัหมวดและชื�อผูผ้ลติ ในกรณีนี� ใหท้ดสอบการใชง้านของรโีมทควบคมุทกุ “แบบ” ที�
ปรากฏขึ�น แลว้เลอืกใชช้นดิที�ทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้งที�สดุ

ลงทะเบยีนเพิ�มเป็นรโีมทควบคมุของอปุกรณอ์ื�น

แตะ [  Register device] บนหนา้จอรายการอปุกรณ์

เรยีนรูส้ญัญาณของรโีมทควบคมุแลว้ลงทะเบยีน

หากทา่นไมส่ามารถหาหมวดหรอืชื�อผูผ้ลติของอปุกรณจ์าก [Easy registration] ใหล้งทะเบยีนรโีมทควบคมุตามขั �นตอนดงันี�

1. เปิดเขา้สูโ่ปรแกรม Remote control

2. แตะ [  Register device] หรอื [Register device]

3. แตะ [Learn from a remote control]

4. เลอืกหมวด
รโีมทควบคมุปรากฏขึ�นบนจอภาพ

5. แตะปุ่ มที�ตอ้งการกําหนดสญัญาณ

6. เมื�อหนา้จอเมนูปรากฏขึ�น ใหแ้ตะ [Learn remote commands]

7. นํารโีมทควบคมุที�ตอ้งการลงทะเบยีนเขา้มาใกลพ้อรต์รับสง่ขอ้มลู IR ของแท็บเล็ต แตะ [Start] จากนั�นกดปุ่ มที�ตอ้งการใหเ้รยีนรูส้ญัญาณบน
รโีมทควบคมุ
เมื�อลงทะเบยีนปุ่ มดงักลา่วแลว้ จอภาพจะเปลี�ยนกลบัไปเป็นรโีมทควบคมุ



คาํแนะนํา

เมื�อตอ้งการเรยีนรูปุ้่ มอื�นเพิ�ม ใหทํ้าซํ�าขั �นตอนที� 4 ถงึ 7

การใชง้านแท็บเล็ตเป็นรโีมทควบคมุ

ทา่นสามารถใชง้านรโีมทควบคมุในสองรปูแบบดงันี�
รโีมทควบคมุแบบ “มาตรฐาน”
ทา่นสามารถควบคมุอปุกรณโ์ดยการแตะที�ปุ่ ม แบบเดยีวกบัการใชง้านรโีมทควบคมุ IR ทั�วไป
รโีมทควบคมุแบบใช ้“ทา่ทาง”
นี�เป็นความรูส้กึใหมข่องการสั�งงานดว้ยรโีมทควบคมุ อปุกรณจ์ะมกีารตอบสนองเมื�อสมัผัสไดถ้งึการเคลื�อนไหวของนิ�ว อยา่งเชน่การแตะหรอื
แตะแลว้ปัดนิ�วบนจอภาพสมัผัส ไมว่า่ทา่นจะสมัผัสที�จดุใดบนจอภาพ วธินีี�ทําใหท้า่นสามารถควบคมุอปุกรณไ์ดต้ามสญัชาตญาณ โดยไมต่อ้ง
มองที�จอภาพของแท็บเล็ตเลย

1. ที�หนา้จอรายการของอปุกรณ ์แตะที�ไอคอนของอปุกรณท์ี�ทา่นตอ้งการควบคมุ
หนา้จอรโีมทควบคมุปรากฏขึ�น และทา่นสามารถควบคมุอปุกรณโ์ดยแตะที�จอภาพ เมื�อทา่นแตะปุ่ มที�ดา้นบนขวาของหนา้จอรโีมทควบคมุ ทา่น
สามรถสลบัไปมาระหวา่งรโีมทควบคมุแบบ “มาตรฐาน” และแบบใช ้“ทา่ทาง” ได ้

คาํแนะนํา

ไอคอนของอปุกรณแ์สดงอยูท่ี�ดา้นบนขวาของหนา้จอรโีมทควบคมุ เมื�อแตะปุ่ มที�ดา้นซา้ยและขวาของไอคอน ทา่นสามารถเปลี�ยนอปุกรณท์ี�
ตอ้งการควบคมุได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

ควบคมุอปุกรณ ์AV ตา่งๆจากแท็บเล็ต



Social Feed Reader

โปรแกรม Social Feed Reader ชว่ยใหท้า่นสามารถเขา้ใชง้าน SNS (Social Networking Services) อยา่งเชน่ Twitter หรอื Facebook ได ้การโพสต์
ขอ้ความ (บทความ) จากหลายๆบรกิารจะถกูแสดงรวมกนับนหนา้จอเดยีวกนั ทา่นสามารถกลั�นกรองขอ้ความดว้ยเงื�อนไขตา่งๆได ้อยา่งเชน่ แสดง
เฉพาะขอ้ความที�มวีดิโีอหรอืภาพถา่ยแนบมาดว้ย

1. แตะ  เพื�อเปิดเขา้สโูปรแกรม Social Feed Reader

กอ่นลงทะเบยีนบญัช:ี หนา้จอสําหรับลงทะเบยีนบญัชปีรากฏขึ�น
หลงัลงทะเบยีนบญัช:ี หนา้จอแสดงรายการขอ้ความปรากฏขึ�น

คาํแนะนํา

หากทา่นหาไอคอนสําหรับเปิดเขา้สูโ่ปรแกรมไมพ่บ ใหม้องหาในตวัเรยีกโปรแกรมโดยแตะที� [  Apps & Widgets] ที�ดา้นบนขวาของหนา้จอโฮม

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

แบง่ปันประสบการณท์ี�น่าประทบัใจทางเครอืขา่ยสงัคม

ลงทะเบยีนบญัช ีTwitter หรอื Facebook

เปลี�ยนการแสดงขอ้ความ (บทความ)

อา่นและเขยีนขอ้ความ (บทความ)

คน้หาขอ้ความ (บทความ) หรอืเพื�อน



ลงทะเบยีนบญัช ีTwitter หรอื Facebook

ทา่นสามารถลงทะเบยีนบญัช ีTwitter หรอื Facebook ดว้ยโปรแกรม Social Feed Reader ซึ�งทา่นจําเป็นตอ้งมบีญัช ีTwitter หรอื Facebook กอ่น
สามารถใชง้านตอ่ไป

1. แตะ  เพื�อเปิดเขา้สโูปรแกรม Social Feed Reader

หนา้จอตั �งคา่บญัชปีรากฏขึ�น

2. แตะที�บรกิารที�ตอ้งการลงทะเบยีนจากรายการของบรกิารที�แสดงอยูด่า้นขวาของจอภาพ

3. ตรวจสอบบญัชทีี�หนา้ตรวจสอบของบรกิารที�ปรากฏขึ�นโดยอตัโนมตัิ
บญัชทีี�ลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้จะแสดงที�ดา้นซา้ยของจอภาพ

4. แตะ [OK]
หนา้จอรายการขอ้ความของบญัชทีี�ลงทะเบยีนแลว้ปรากฏขึ�น

หมายเหตุ

หากหนา้จอรายการขอ้ความปรากฏขึ�นในขั �นตอนที� 1 ใหแ้ตะ [Accounts] ในเมนูตวัเลอืก

คาํแนะนํา

ดว้ย Social Feed Reader ทา่นสามารถลงทะเบยีนบญัช ีFacebook ไดห้นึ�งบญัช ีและบญัช ีTwitter ไดห้ลายๆบญัชี

วธิเีพิ�มบญัชี

แตะ [Accounts] ในเมนูตวัเลอืกของหนา้จอรายการขอ้ความเพื�อแสดงหนา้จอตั �งคา่บญัช ีแลว้ขา้มไปยงัขั �นตอนที� 2

วธิลีบบญัชี

แตะ [Accounts] ในเมนูตวัเลอืกของหนา้จอรายการขอ้ความเพื�อแสดงหนา้จอตั �งคา่บญัช ีจากนั�นแตะ  ที�ดา้นขวาของบญัชทีี�ตอ้งการลบ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

แบง่ปันประสบการณท์ี�น่าประทบัใจทางเครอืขา่ยสงัคม

Social Feed Reader

เปลี�ยนการแสดงขอ้ความ (บทความ)

อา่นและเขยีนขอ้ความ (บทความ)

คน้หาขอ้ความ (บทความ) หรอืเพื�อน



เปลี�ยนการแสดงขอ้ความ (บทความ)

โปรแกรม Social Feed Reader ใหท้า่นสามารถกําหนดชดุของฟิลเตอรสํ์าหรับเลอืกแสดงขอ้ความ (บทความ) ขอ้ความตา่งๆที�ผา่นฟิลเตอรม์าแลว้จะเรยีก
วา่ “สตรมี” และทา่นสามารถลงทะเบยีนสตรมีไดห้ลายชดุใน Social Feed Reader สตรมีที�ลงทะเบยีนแลว้จะแสดงเป็นแท็บอยูท่ี�ดา้นบนซา้ยของ
จอภาพ ทา่นสามารถสลบัไปมาระหวา่งสตรมีไดอ้ยา่งงา่ยดาย อยา่งเชน่ ขอ้ความทั �งหมดจากเพื�อน, ขอ้ความจากเพื�อนสนทิ, ขอ้ความตอบกลบัหรอืสง่
ถงึทา่นโดยตรง

1. แตะ  เพื�อเปิดเขา้สโูปรแกรม Social Feed Reader

หนา้จอแสดงรายการขอ้ความปรากฏขึ�น

หมายเหตุ

หากหนา้จอตั �งคา่บญัชปีรากฏขึ�น ใหล้งทะเบยีนบญัช ีSNS กอ่น [รายละเอยีด]

ลงทะเบยีนฟิลเตอรส์าํหรบัแสดงขอ้ความ

1. แตะแท็บ [ ] ที�ดา้นบนของหนา้จอรายการขอ้ความ

หนา้จอ [Create new stream] ปรากฏขึ�น

2. ใสช่ื�อของสตรมี จากนั�นแตะ [Add filter] และใสร่ายละเอยีดของฟิลเตอร์

3. เมื�อเสร็จแลว้ใหแ้ตะ [Add]
ทา่นสามารถลงทะเบยีนฟิลเตอรไ์ดห้ลายๆชดุ
หากตอ้งการเพิ�มฟิลเตอรอ์กี ใหแ้ตะ [Add filter]

4. เมื�อเพิ�มฟิลเตอรเ์สร็จแลว้ใหแ้ตะ [OK]
สตรมีที�ลงทะเบยีนแลว้จะแสดงเป็นแท็บอยูท่ี�ดา้นบนของหนา้จอรายการขอ้ความ

เปลี�ยนชื�อของสตรมีหรอืฟิลเตอรท์ ี�ใชแ้สดงขอ้ความ

แตะที�แท็บของสตรมีที�ทา่นตอ้งการเปลี�ยนแปลงที�หนา้จอรายการขอ้ความ จากนั�นแตะ [Stream settings for tab] ในเมนูตวัเลอืก

วธิลีบสตรมี

แตะที�แท็บของสตรมีที�ทา่นตอ้งการลบที�หนา้จอรายการขอ้ความ จากนั�นแตะ [Delete tab] ในเมนูตวัเลอืก

หมายเหตุ

ทา่นไมส่ามารถลบแท็บ [All friends] และ [Search]
ทา่นสามารถเปลี�ยนชื�อของสตรมีที�สรา้งขึ�นจาก [Save search results as stream tab] ในเมนูตวัเลอืกสําหรับผลการคน้หา แตไ่มส่ามารถเปลี�ยนให ้
กบัฟิลเตอร์

การแสดงสตรมี

แตะที�แท็บของสตรมีที�ตอ้งการในหนา้จอรายการขอ้ความ ขอ้ความที�ตรงกบัเงื�อนไขของฟิลเตอรท์ี�ลงทะเบยีนไวจ้ะปรากฏขึ�นโดยแสดงขอ้ความที�ใหม่
ที�สดุกอ่น

หมายเหตุ

เมื�อทา่นเลอืกเพื�อนเป็นฟิลเตอรข์องสตรมีสําหรับแสดงขอ้ความ ขอ้ความของเพื�อนจะแสดงบนรายการขอ้ความก็ตอ่เมื�อเพื�อนมกีารโพสทข์อ้ความ
เมื�อเร็วๆนี�เทา่นั�น

คาํแนะนํา

แตะ  แลว้ตามดว้ย [Show only videos and pictures] ที�ดา้นบนขวาของจอภาพ เพื�อแสดงเฉพาะสตรมีที�มขีอ้ความที�มวีดิโีอหรอืภาพถา่ย

แนบอยูด่ว้ยเทา่นั�น



หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

แบง่ปันประสบการณท์ี�น่าประทบัใจทางเครอืขา่ยสงัคม

Social Feed Reader

ลงทะเบยีนบญัช ีTwitter หรอื Facebook

อา่นและเขยีนขอ้ความ (บทความ)

คน้หาขอ้ความ (บทความ) หรอืเพื�อน



อ่านและเขยีนขอ้ความ (บทความ)

โปรแกรม Social Feed Reader ใหท้า่นสามารถแสดงขอ้ความ (บทความ) ทั �งหมดจากบรกิารตา่งๆอยา่งเชน่ Twitter และ Facebook ทา่นสามารถ
เขยีนขอ้ความสง่ไปยงับรกิารตา่งๆในเวลาเดยีวกนัไดเ้ชน่กนั

1. แตะ  เพื�อเปิดเขา้สโูปรแกรม Social Feed Reader

หนา้จอแสดงรายการขอ้ความปรากฏขึ�น

หมายเหตุ

หากหนา้จอตั �งคา่บญัชปีรากฏขึ�น ใหล้งทะเบยีนบญัช ีSNS กอ่น [รายละเอยีด]

อา่นขอ้ความ

ขอ้ความจากผูท้ี�ทา่นตดิตามใน Twitter หรอืเพื�อนใน Facebook จะแสดงบนหนา้จอรายการขอ้ความตามลําดบัที�มกีารโพสทม์า

คาํแนะนํา

แตะ  ดา้นลา่งของขอ้ความเพื�อแสดงสว่นที�เหลอืของขอ้ความ และแตะ  เพื�อซอ่นขอ้ความสว่นดงักลา่ว

แตะที�ภาพขนาดยอ่ที�ดา้นขวาของขอ้ความเพื�อเชื�อมตอ่ไปยงัเว็บไซตห์รอืภาพถา่ยหรอืเชื�อมตอ่ไปเพื�อคน้หาขอ้ความโดยใชแ้ฮชแท็ก

โอนขอ้ความใหมเ่ขา้มา

แตะ [Refresh] ในเมนูตวัเลอืกที�หนา้จอรายการขอ้ความ

ตอบกลบัหรอืแสดงความคดิเห็นเกี�ยวกบัขอ้ความ

แตะที�ขอ้ความบนหนา้จอรายการขอ้ความ จากนั�นแตะที�ไอคอนการทํางานที�ตรงตามความตอ้งการของทา่น

ดโูปรไฟลข์องผูท้ ี�เขยีนขอ้ความ

แตะที�ขอ้ความในหนา้จอรายการขอ้ความ จากนั�นแตะ 

เขยีนขอ้ความ

1. แตะ  ที�มมุบนดา้นขวาของหนา้จอรายการขอ้ความ

2. แตะที�บรกิารที�ทา่นตอ้งการเขยีนขอ้ความสง่ไปเพื�อใสเ่ครื�องหมายถกู

3. เขยีนขอ้ความ

4. เมื�อเสร็จแลว้ใหแ้ตะ [Send]
ขอ้ความของทา่นจะถกูโพสลงในบรกิารที�เลอืก

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถโพสขอ้ความเดยีวกนัลงในบรกิารหลายๆบรกิารพรอ้มกนัได ้
ทา่นสามารถแนบภาพถา่ยและวดิโีอหรอืลงิคข์นาดสั �น (URL) ได ้โดยแตะ [Attach] หรอื [Shorten URL] ที�ดา้นลา่งของจอภาพในขั �นตอนที� 3

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

แบง่ปันประสบการณท์ี�น่าประทบัใจทางเครอืขา่ยสงัคม

Social Feed Reader

ลงทะเบยีนบญัช ีTwitter หรอื Facebook

เปลี�ยนการแสดงขอ้ความ (บทความ)

คน้หาขอ้ความ (บทความ) หรอืเพื�อน





คน้หาขอ้ความ (บทความ) หรอืเพื�อน

โปรแกรม Social Feed Reader ใหท้า่นสามารถคน้หาขอ้ความ (บทความ) หรอืเพื�อนซึ�งสมคัรเป็นสมาชกิของบรกิารไวเ้ชน่กนั

1. แตะ  เพื�อเปิดเขา้สโูปรแกรม Social Feed Reader

หนา้จอแสดงรายการขอ้ความปรากฏขึ�น
หมายเหตุ

หากหนา้จอตั �งคา่บญัชปีรากฏขึ�น ใหล้งทะเบยีนบญัช ีSNS กอ่น [รายละเอยีด]

2. แตะแท็บ [Search] ที�ดา้นบนของหนา้จอรายการขอ้ความ
หนา้จอคน้หาปรากฏขึ�น

3. แตะที�บญัชทีี�ตอ้งการใชค้น้หา

4. แตะ  จากนั�นเลอืกอยา่งใดอยา่งหนึ�งตอ่ไปนี�

เมื�อตอ้งการคน้หาขอ้ความ: [Search posts]
เมื�อตอ้งการคน้หาเพื�อน: [Search people]

5. ใสคํ่าสําคญัแลว้แตะ 

ผลการคน้หาปรากฏขึ�น

คาํแนะนํา

หากตอ้งการคน้หาในทกุบญัชพีรอ้มกนั ใหเ้ลอืก [All accounts] ในขั �นตอนที� 3
แตะที�ผลการคน้หาขอ้ความเพื�อตรวจสอบการตอบกลบั, ความคดิเห็น และโปรไฟล ์หากตอ้งการกลบัไปที�ผลการคน้หา ใหแ้ตะแท็บ [Search]
แตะที�ผลการคน้หาเพื�อนเพื�อตรวจสอบโปรไฟลข์องบคุคล หากตอ้งการกลบัไปที�ผลการคน้หา ใหแ้ตะแท็บ [Search]
เมื�อตอ้งการกลบัไปที�หนา้จอรายการขอ้ความ ใหแ้ตะแท็บสตรมี ([All friends] ฯลฯ) ที�ดา้นบนซา้ยของจอภาพ
ทา่นสามารถบนัทกึผลการคน้หาขอ้ความเอาไวเ้ป็นแท็บได ้โดยเลอืก [Save search results as stream tab] ในเมนูตวัเลอืก

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

แบง่ปันประสบการณท์ี�น่าประทบัใจทางเครอืขา่ยสงัคม

Social Feed Reader

ลงทะเบยีนบญัช ีTwitter หรอื Facebook

เปลี�ยนการแสดงขอ้ความ (บทความ)

อา่นและเขยีนขอ้ความ (บทความ)



Select App

Select App ใหท้า่นสามารถเชื�อมตอ่ไปยงัเว็บไซตท์ี�แนะนําโปรแกรมตา่งๆที�เหมาะกบัการใชง้านกบัแท็บเล็ตของทา่น

1. แตะ  เพื�อแสดงเว็บไซต ์Select App

เบราเซอรถ์กูเปิดขึ�นและแสดงเว็บไซต์

หมายเหตุ

แท็บเล็ตของทา่นตอ้งไดรั้บการตั �งคา่ใหส้ามารถเชื�อมตอ่กบั Android Market ดว้ยบญัช ีGoogle กอ่นสามารถดาวนโ์หลดจาก Android Market
อาจมคีา่ใชจ้า่ยสําหรับบางโปรแกรม
การดาวนโ์หลดหรอือพัเดตโปรแกรมอาจตอ้งมกีารโอนขอ้มลูจํานวนมาก

คาํแนะนํา

หากทา่นหาไอคอนสําหรับเปิดเขา้สูโ่ปรแกรมไมพ่บ ใหม้องหาในตวัเรยีกโปรแกรมโดยแตะที� [  Apps & Widgets] ที�ดา้นบนขวาของหนา้จอโฮม

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

รายการโปรแกรมที� Sony แนะนํา



Gallery

โปรแกรม Gallery ใหท้า่นสามารถแสดงหรอืเปิดดภูาพถา่ยหรอืวดิโีอในแท็บเล็ตของทา่นหรอืใน Picasa web albums ทา่นสามารถสง่ภาพถา่ยไปยงั
อปุกรณอ์ื�นที�สนับสนุน DLNA และเปิดดบูนอปุกรณด์งักลา่ว และทา่นยงัสามารถโพสภาพถา่ยเพื�อแชรไ์ปยงับรกิารเครอืขา่ยตา่งๆได ้

ทา่นสามารถแสดงขอ้มลูรายละเอยีดของภาพถา่ยหรอืวดิโีอ และทา่นสามารถจัดเรยีงหรอืคดักรองภาพถา่ยหรอืวดิโีอได ้นอกจากนั�นทา่นยงัสามารถ
แกไ้ขภาพถา่ยและเพิ�มเอฟเฟ็คตา่งๆได ้

1. แตะ  เพื�อเปิดเขา้สโูปรแกรม Gallery

คาํแนะนํา

หากทา่นหาไอคอนสําหรับเปิดเขา้สูโ่ปรแกรมไมพ่บ ใหม้องหาในตวัเรยีกโปรแกรมโดยแตะที� [  Apps & Widgets] ที�ดา้นบนขวาของหนา้จอโฮม

เปิดดภูาพถา่ยหรอืวดิโีอบนแท็บเล็ต

1. แตะที�อลับั �มหรอืภาพขนาดยอ่เพื�อเลอืกภาพถา่ยหรอืวดิโีอที�ทา่นตอ้งการเปิดดู

ภาพถ่ายหรือวดีิโอที�เลือกจะถูกเล่นบนหนา้จอเปิดดูภาพ

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถเปิดดภูาพถา่ยหรอืวดิโีอที�เก็บอยูใ่น Picasa web albums หากทา่นซงิคก์บั Picasa web albums ที�มาพรอ้มกบับญัช ีGoogle ที�ทา่น
ตั �งคา่ดว้ยโปรแกรม Settings Picasa web albums จะปรากฏอยูใ่นรายการอลับั �มดว้ย
ดว้ยเมนูที�ดา้นบนขวาของจอภาพ ทา่นสามารถจัดเรยีงภาพถา่ยหรอืวดิโีอตามรายละเอยีด อยา่งเชน่ เวลาหรอืสถานที�ที�ทําการถา่ยภาพ
เมื�อแตะคา้งไวท้ี�ภาพขนาดยอ่ตอ่เนื�องกนั ทา่นสามารถเลอืกภาพถา่ยหรอืวดิโีอจํานวนหลายๆ ภาพได ้
ทา่นสามารถควบคมุการเลน่ภาพไดท้ี�หนา้จอเปิดดภูาพ

ขยายบรเิวณพื�นที�แสดงภาพ

แตะ  ที�มมุบนดา้นขวาของหนา้จอเปิดดภูาพถา่ย หากตอ้งการยกเลกิการขยายภาพ ใหแ้ตะ 

แสดงภาพถา่ยแบบเต็มจอ

แตะ [Fill display area] ในเมนูตวัเลอืกที�หนา้จอเปิดดภูาพถา่ย หากตอ้งการยกเลกิการดภูาพแบบเต็มจอ ใหแ้ตะ [Fit to display area]

แสดงตาํแหนง่ที�ถา่ยภาพ

แตะ  หรอื  โดยตอ้งไมข่ยายบรเิวณพื�นที�แสดงภาพ หากภาพถา่ยมขีอ้มลูเกี�ยวกบัตําแหน่งที�ทําการบนัทกึภาพ แผนที�จะปรากฏขึ�นพรอ้มกบัมกีาร

ระบตํุาแหน่งบนแผนที� หากตอ้งการกลบัไปที�ภาพขนาดยอ่ ใหแ้ตะ 

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถถา่ยภาพที�มกีารระบขุอ้มลูตําแหน่งไดโ้ดยใชก้ลอ้งถา่ยภาพในตวั

เปิดดภูาพถา่ยบนอปุกรณอ์ื�นโดยสง่ (Throwing) ขอ้มลูภาพจากแท็บเล็ตของทา่น

ดว้ยแท็บเล็ตของทา่น ทา่นสามารถสง่ภาพถา่ยไปยงัอปุกรณท์ี�สนับสนุน DLNA ผา่นระบบเครอืขา่ยภายในบา้น เพื�อเปิดดภูาพถา่ยดว้ยอปุกรณด์งักลา่ว
ได ้[รายละเอยีด]

หมายเหตุ

หากทา่นเปิดหนา้จออื�นดว้ยวธิกีารอยา่งเชน่ แตะ  ในขณะที�กําลงัควบคมุอปุกรณอ์ื�น (อปุกรณสํ์าหรับเลน่) ดว้ยแท็บเล็ตของทา่น ทา่นสามารถ

กลบัมายงัหนา้จอควบคมุนี�ไดโ้ดยผา่นทางแถบแจง้เตอืน



คาํแนะนํา

ในขณะที�กําลงัสง่ขอ้มลูไปยงัอปุกรณอ์ื�น ทา่นสามารถเปิดใชง้านขอ้มลูอื�นๆบนแท็บเล็ตได ้

แชรภ์าพถา่ยหรอืวดิโีอ

1. แตะคา้งไวท้ี�อลับั �มหรอืภาพขนาดยอ่ของภาพถา่ยที�ทา่นตอ้งการแชร ์จากนั�นแตะ 

2. แตะที�ชื�อของบรกิารที�ทา่นตอ้งการใชสํ้าหรับแชรภ์าพถา่ยหรอืวดิโีอ

3. โพสทภ์าพถา่ยหรอืวดิโีอตามคําแนะนําที�ปรากฏบนจอภาพ

คาํแนะนํา

เมื�อแตะคา้งไวท้ี�ภาพขนาดยอ่ตอ่เนื�องกนั ทา่นสามารถเลอืกภาพถา่ยหรอืวดิโีอจํานวนหลายๆภาพได ้

เปิดดภูาพถา่ยโดยอตัโนมตั ิ(สไลดโ์ชว)์

1. เลอืกอลับั �มหรอืภาพขนาดยอ่ของภาพถา่ยที�ทา่นตอ้งการเปิดดแูบบสไลดโ์ชว ์จากนั�นแตะ 

การเล่นสไลด์โชว์เริ�มตน้ขึ�น

แกไ้ขภาพถา่ย

1. ที�หนา้จอเปิดดภูาพ แตะ  (เมนูตวัเลอืก) - [Edit]

2. แตะที�ไอคอนแกไ้ขที�ดา้นลา่งของจอภาพ
ทา่นสามารถเพิ�มเอฟเฟ็คหลากหลายรปูแบบใหก้บัภาพถา่ยได ้

3. เมื�อแกไ้ขเสร็จแลว้ใหแ้ตะ [SAVE]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

รปูแบบที�สนับสนุน

เกี�ยวกบัขอ้มลูตวัอยา่ง



Video Unlimited

Video Unlimited นําทา่นไปสูโ่ลกใหมข่องความบนัเทงิบนอปุกรณท์ี�สนับสนุนอนิเทอรเ์น็ตของ Sony ตอนนี�ทา่นสามารถดาวนโ์หลดวดิโีอที�ทา่นชื�นชอบ
ลงในแท็บเล็ต และเปิดดไูดท้กุที�ทกุเวลาที�ตอ้งการ

หมายเหตุ

โปรแกรมหรอืบรกิารนี�อาจไมม่ใีนบางประเทศ/ภมูภิาค
อาจมคีา่ธรรมเนยีมการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตเมื�อใชบ้รกิารนี� โดยทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสําหรับอนิเทอรเ์น็ตเอง โปรดตดิตอ่ขอทราบรายละเอยีด
เพิ�มเตมิจากผูใ้หบ้รกิารที�ทา่นเป็นสมาชกิ
ทา่นสามารถเขา้ดขูอ้มลูไดโ้ดยไมต่อ้งลงทะเบยีน แตใ่นกรณีที�ตอ้งการซื�อหรอืดาวนโ์หลดขอ้มลู ทา่นตอ้งมกีารลงทะเบยีนบญัชกีอ่น
แท็บเล็ตของทา่นตอ้งเชื�อมตอ่กบัระบบเครอืขา่ยดว้ย Wi-Fi เพื�อเขา้ไปดรูายละเอยีดคณุสมบตัติา่งๆ
แท็บเล็ตของทา่นตอ้งเชื�อมตอ่กบัระบบเครอืขา่ยดว้ย Wi-Fi เพื�อดาวนโ์หลดขอ้มลูที�ทา่นซื�อ ขอ้มลูที�ทา่นซื�อสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก
[Download List]
ในการดาวนโ์หลดขอ้มลู ตําแหน่งปัจจบุนัของทา่นจะตอ้งตรงกบัประเทศ/ภมูภิาคที�ระบไุวใ้นบญัชขีองทา่น
ตรวจสอบดว้ยวา่ทา่นมเีนื�อที�วา่งเหลอืเพยีงพอสําหรับดาวนโ์หลดขอ้มลู

ขอ้มลูสนบสันนุการใชง้าน

http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support

เครื�องหมายการคา้

เครื�องหมาย Sony Entertainment Network และ “Sony Entertainment Network” เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Sony Corporation

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เพลดิเพลนิไปกบัขอ้มลูวดิโีอ

http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support


Music Unlimited

ระบบเพลงออนดมีานด ์– ฟังเพลงที�ทา่นตอ้งการไดท้กุเวลาที�ตอ้งการ
มเีพลงนับลา้นเพลง ตั �งแตเ่พลงที�กําลงัไดรั้บความนยิมไปจนถงึเพลงคลาสสกิที�ชื�นชอบ
แชนแนลวทิยทุี�ครอบคลมุแนวเพลง อารมณ ์และยคุสมยัตา่งๆ
ไมม่โีฆษณาและขอ้ความที�ปรากฏขึ�นไมรู่จ้บ
สามารถซงิคแ์ละเปิดฟังจากคอลเลคชั�นสว่นตวัของทา่น
เขา้ถงึไดจ้ากอปุกรณห์ลากหลายชนดิ

หมายเหตุ

โปรแกรมหรอืบรกิารนี�อาจไมม่ใีนบางประเทศ/ภมูภิาค

ขอ้มลูสนบสันนุการใชง้าน

http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support

เครื�องหมายการคา้

เครื�องหมาย Sony Entertainment Network และ “Sony Entertainment Network” เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Sony Corporation

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เพลดิเพลนิไปกบัขอ้มลูดนตรี

http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support


Reader

พกหนังสอืดจิติอลที�ทา่นชื�นชอบตดิตวัไปไดท้กุที�ในแท็บเล็ต การออกแบบที�ทําความเขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว เหมาะอยา่งยิ�งสําหรับพกตดิตวัไปเพื�ออา่น
ใหท้า่นสามารถใสบุ่ค๊มารค์, เนน้ขอ้ความสําคญั และปรับขนาดตวัอกัษรขณะอา่น ทา่นยงัสามารถซงิคร์ายการตา่งๆเขา้กบัอปุกรณท์ี�ทํางานรว่มกนัไดด้ว้ย
การซื�อขอ้มลูสามารถทําไดอ้ยา่งงา่ยดายผา่น Reader(TM) Store ออนไลน ์ในบางประเทศที�ทา่นไมส่ามารถซื�อหนังสอืผา่น Reader(TM) Store ทา่น
ยงัสามารถสนุกไปกบัการอา่นหนังสอืกบัแท็บเล็ตของทา่นได ้โดยตดิตั �งหนังสอืผา่นทางแผน่บนัทกึขอ้มลู (หนังสอืที�ไมม่กีารป้องกนัการคดัลอก
เทา่นั�น)

ใสบุ่ค๊มารค์และเนน้ขอ้ความ
ปรับขนาดตวัอกัษร
วธิใีชง้านที�เขา้ใจงา่ย
ซงิคก์บัอปุกรณอ์ื�นที�ทํางานรว่มกนัได ้

หมายเหตุ

โปรแกรมหรอืบรกิารนี�อาจไมม่ใีนบางประเทศ/ภมูภิาค

เครื�องหมายการคา้

Sony Electronics Inc., Sony และเครื�องหมาย Sony เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Sony Corporation
เครื�องหมายการคา้นอกเหนอืจากนี�เป็นทรัพยส์นิของเจา้ของลขิสทิธิ� สงวนลขิสทิธิ�

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เพลดิเพลนิไปกบัหนังสอืดจิติอล



MediaRemote

ทา่นสามารถใช ้MediaRemote รว่มกบัอปุกรณข์อง Sony ที�สนับสนุน โดย MediaRemote ใหท้า่นสามารถควบคมุอปุกรณเ์หลา่นี�ไดเ้หมอืนรโีมท
ควบคมุ และดขูอ้มลูจากแผน่ดสิกท์ี�ใสอ่ยูภ่ายใน
(หากตอ้งการตรวจสอบวา่มอีปุกรณใ์ดสนับสนุนการใชง้านบา้ง โปรดดจูากเว็บไซต ์Sony)

หมายเหตุ

โปรดระมดัระวงัเรื�องความปลอดภยัของระบบเครอืขา่ยภายในบา้น ในกรณีที�ทา่นบนัทกึขอ้มลูอยา่งเชน่ ขอ้มลูสว่นตวั

เตรยีมใชง้าน MediaRemote

1. เชื�อมตอ่ Sony เขา้กบัระบบเครอืขา่ยภายในบา้น
ดรูายละเอยีดการเชื�อมตอ่ไดจ้ากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าดว้ยกบัอปุกรณแ์ละเราทเ์ตอร ์Wi-Fi

2. เชื�อมตอ่แท็บเล็ตเขา้กบัระบบเครอืขา่ยภายในบา้นระบบเดยีวกบัที�อปุกรณข์อง Sony เชื�อมตอ่อยู่

3. ลงทะเบยีนแท็บเล็ตเขา้กบัอปุกรณข์อง Sony
ดรูายละเอยีดการตั �งคา่ไดจ้ากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าดว้ยกบัอปุกรณ์

ดวูธิกีารใชง้าน MediaRemote ไดจ้ากระบบความชว่ยเหลอืของ MediaRemote

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

ควบคมุอปุกรณ ์AV ตา่งๆจากแท็บเล็ต



Ustream

Ustream ประกอบดว้ยความสามารถการถา่ยทอดสดภาพวดิโีอ ที�เปิดใหผู้ค้นเขา้มารับชมและโตต้อบกบัผูช้มจากทั�วโลก ดว้ย Ustream สําหรับ Android
ทา่นสามารถออกอากาศสดๆไดท้นัททีี�ตอ้งการ และยงัใหท้า่นไมพ่ลาดโอกาสตื�นเตน้ไปกบัรายการโชวท์ี�ทา่นชื�นชอบ! รับชมรายการแสดงแบบสด,
ตอบกลบัการเขา้รว่มในเหตกุารณท์ี�กําลงัจะเริ�มขึ�น, ดขูอ้มลูลา่สดุเกี�ยวกบัการออกอากาศ และแชรข์อ้ความผา่นสงัคมออนไลนร์ะหวา่งเหตกุารณดํ์าเนนิไป

ถา่ยทอดและโตต้อบกบัผูช้มผา่นแชทและการสํารวจความคดิเห็น
รับชมภาพเหตกุารณส์ดและมสีว่นรว่มผา่นแชท
คน้หาเนื�อหา Ustream ที�ไดรั้บความสนใจมากที�สดุผา่น “Featured”
ตดิตามรายการโชวท์ี�ทา่นชื�นชอบโดยเขา้รว่มกบั Ustream Crowds และตดิตามเหตกุารณท์ี�ทา่นเขา้รว่ม
แชรข์อ้มลูการออกอากาศหรอืเนื�อหาที�น่าสนใจผา่นสงัคมออนไลน์

หมายเหตุ

โปรแกรมหรอืบรกิารนี�อาจไมม่ใีนบางประเทศ/ภมูภิาค

ขอ้มลูสนบัสนนุการใชง้าน

http://www.ustream.tv/support-center/mobile

http://www.ustream.tv/support-center/mobile


Zinio

Zinio คอืประสบการณใ์นการอา่นแบบโมบายลร์ปูแบบใหมท่ี�ไดรั้บการยอมรับมากที�สดุ และรวมเอานติยสารชั �นนําจากทั�วโลกไวด้ว้ยกนัในรปูแบบดจิติอล
Zinio ใหท้า่นอา่นและแชรบ์ทความจากนติยสารชั �นนํา, สมคัรสมาชกิในรปูแบบดจิติอลหรอืซื�อเป็นรายฉบบั และจัดการนติยสารของทา่นที�สามารถอา่น
ไดจ้ากอปุกรณต์า่งๆ ใหท้า่นอา่นในสิ�งที�ทา่นชอบ!

หมายเหตุ

โปรแกรมหรอืบรกิารนี�อาจไมม่ใีนบางประเทศ/ภมูภิาค

ขอ้มลูสนบัสนนุการใชง้าน

http://www.zinio.com/help/index.jsp

http://www.zinio.com/help/index.jsp


Evernote

Evernote เปลี�ยนแท็บเล็ตของทา่นใหส้ว่นหนึ�งของสมอง โปรแกรมที�ไดรั้บรางวลัจากการประกวดนี� ชว่ยใหท้า่นสามารถจดจําทกุสิ�งทกุอยา่งที�เกดิขึ�นใน
ชวีติ ทา่นสามารถใสท่กุอยา่งลงใน Evernote ตั �งแตโ่นต้ชว่ยจํา, ไอเดยี, ภาพ และบนัทกึขอ้มลู และใชง้านทั �งหมดดว้ยกนัโดยทนัทโีดยซงิคผ์า่น
แท็บเล็ตไปยงัเว็บและไปยงั PC

หมายเหตุ

โปรแกรมหรอืบรกิารนี�อาจไมม่ใีนบางประเทศ/ภมูภิาค

ขอ้มลูสนบัสนนุการใชง้าน

http://www.evernote.com/about/contact/support/

http://www.evernote.com/about/contact/support/


HD Games

ดาวนโ์หลดเกมคณุภาพสงูลงเครื�องแท็บเล็ต Android ของคณุจากสดุยอดเกม HD ที�รา้นคา้ออนไลนข์อง Gameloft เลอืกจากเกมยอดนยิมตา่งๆ เชน่
Asphalt 6, Real Football 2011 และ N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance.

ขอ้มลูสนบัสนนุการใชง้าน

support@gameloft.com
สงิคโปร์
65-6559-6220 (10:30-19:30 จันทร-์ศกุร)์
ฮอ่งกง
สนับสนุนผา่นอเีมลเ์ทา่นั�น
ไตห้วนั
886-237-65-50-90 (10:00-19:00 จันทร-์ศกุร)์
อนิเดยี
สนับสนุนผา่นอเีมลเ์ทา่นั�น
ออสเตรเลยี
1-800-443-881 (09:00-18:00 จันทร-์ศกุร)์
นวิซแีลนด์
0-800-451-974 (09:00-18:00 จันทร-์ศกุร)์
ซาอดุอิาระเบยี
สนับสนุนผา่นอเีมลเ์ทา่นั�น
ไทย
66-2619-9814 (09:00-18:00 จันทร-์ศกุร)์
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์
สนับสนุนผา่นอเีมลเ์ทา่นั�น
อนิโดนเีซยี
62-21-391-8614 (09:00-18:00 จันทร-์ศกุร)์



Foursquare

Foursquare ชว่ยทา่นสํารวจโลกโดยรอบตวัทา่น ตดิตอ่กบัเพื�อน, อา่นคําแนะนําแบบเจาะลกึ และปลดล็อคเพื�อใหไ้ดส้ว่นลดสนิคา้และรางวลั

ระหวา่งที�อยูข่า้งนอก ทา่นสามารถบอกตําแหน่งที�ทา่นอยูใ่หเ้พื�อนทราบ แชรร์ปูภาพ ฟังความคดิเห็น (“ฉันอยูใ่กล ้ๆ นี�เอง และกําลงัจะแวะเขา้ไปทกัทาย”)
และรับฟังคําแนะนําแบบเจาะลกึ (“สั�งราวโิอลี�กุง้มงักร นี�เป็นจานอาหารที�ยอดเยี�ยมที�สดุ”) มสีถานที�จํานวนมากที�เสนอสว่นลดและของฟรใีหก้บัผูใ้ช ้
Foursquare และทา่นจะไดรั้บคะแนนและเหรยีญตราจากการทําสิ�งที�ทา่นชอบ ขอใหส้นุกไปกบัการสํารวจ!

ขอ้มลูสนบัสนนุการใชง้าน

http://support.foursquare.com/home

http://support.foursquare.com/home


Crackle

รับชมภาพยนตร ์Hollywood & รายการ TV แบบไมท่ดัทอนความยาวบนแท็บเล็ต
ภาพยนตร ์250 เรื�องและรายการทวีกีวา่ 1,000 รายการมใีหรั้บชมบนแท็บเล็ตในรปูแบบออนดมีานด์

หมายเหตุ

โปรแกรมหรอืบรกิารนี�อาจไมม่ใีนบางประเทศ/ภมูภิาค

ขอ้มลูสนบัสนนุการใชง้าน

http://www.crackle.com/support/help.aspx
android@crackle.com

http://www.crackle.com/support/help.aspx


เกี�ยวกบัการสํารองขอ้มูล

ทา่นควรคดัลอกขอ้มลูจากแท็บเล็ตเพื�อนําไปจัดเก็บในอปุกรณบ์นัทกึขอ้มลูอื�นดว้ย (สํารองขอ้มลู) ขอ้มลูหลายรปูแบบ อยา่งเชน่ ภาพที�ทา่นบนัทกึ,
ขอ้มลูดนตรแีละวดิโีอที�ไดจ้ากการดาวนโ์หลด จะถกูเก็บสะสมลงในแท็บเล็ตเมื�อทา่นใชง้านไปนานๆ หากเกดิปัญหากบัแท็บเล็ตของทา่นโดยไมไ่ด ้
คาดคดิมากอ่น ขอ้มลูเหลา่นี�อาจไดรั้บความเสยีหายหรอืสญูหายไปทั �งหมด มาตรการป้องกนัสําหรับอบุตัเิหตใุนลกัษณะนี�คอื ทา่นควรจะทําการสํารองขอ้
มลูบอ่ยๆ ซึ�งจะชว่ยใหท้า่นสามารถกูค้นืขอ้มลูอนัมคีา่เหลา่นี�ได ้

หมายเหตุ

ขอ้มลูบางอยา่งอาจไมส่ามารถคดัลอกจากแท็บเล็ต
การตั �งคา่หรอืโปรแกรมบางอยา่งอาจไมม่วีธิกีารในการสํารองขอ้มลู โปรดจดบนัทกึขอ้มลูดงักลา่วไวแ้ละเก็บในที�ที�ปลอดภยั

ขอ้มลูที�สามารถสาํรองเก็บไวไ้ด้

ทา่นสามารถคดัลอกและจัดเก็บขอ้มลูตอ่ไปนี�ดว้ยการสํารองขอ้มลูแท็บเล็ต
ไฟลด์นตร/ีภาพยนตร/์eBook ที�ไมม่กีารป้องกนัลขิสทิธิ�
ภาพนิ�ง/วอลเปเปอร์

ขอ้มลูที�เก็บอยูใ่นโฟลเดอรเ์หลา่นี�
ไฟลด์นตร:ี \Music
ไฟลว์อลเปเปอร:์ \Pictures
ไฟลภ์าพยนตร:์ \Movie
ไฟลภ์าพนิ�ง: \DCIM
ไฟล ์eBook: \Reader

สาํรองขอ้มลู (คดัลอก)

ใชโ้ปรแกรม File transfer เพื�อจัดเก็บขอ้มลูลงในแผน่บนัทกึขอ้มลู SD ที�มวีางจําหน่ายทั�วไป

1. แตะ [  Apps & Widgets] ตามดว้ย  เพื�อเปิดเขา้สูโ่ปรแกรม File transfer

2. ใสแ่ผน่บนัทกึขอ้มลู SD ลงในแท็บเล็ต

3. เลอืกไฟล/์โฟลเดอรท์ี�ทา่นตอ้งการคดัลอกจากแท็บเล็ต

4. แตะ 

โฟลเดอรช์ื�อ “\transferred” จะถกูสรา้งขึ�นบนแผน่บนัทกึขอ้มลู SD และขอ้มลูจะถกูคดัลอกไปยงัโฟลเดอรน์ี�

หมายเหตุ

เนื�องจากขอ้มลูที�ทา่นซื�อจาก Video Unlimited*1 เป็นขอ้มลูที�มลีขิสทิธิ� ทา่นจงึไมส่ามารถทําการสํารองขอ้มลูนี�ตามวธิกีารที�ระบขุา้งตน้ ใหทํ้าการคดั
ลอกบนเครื�องคอมพวิเตอรโ์ดยใชซ้อฟตแ์วร ์“Media Go” เรยีนรูเ้พิ�มเตมิเกี�ยวกบัโปรแกรม Media Go ไดจ้ากที�นี�
http://mediago.sony.com/enu/introduction/

*1 Video Unlimited เป็นบรกิารดา้นวดีิโอที�อยู่บน Sony Entertainment Network

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

คดัลอกขอ้มลูจากเครื�องคอมพวิเตอรไ์ปยงัแท็บเล็ต

http://mediago.sony.com/enu/introduction/


Wi-Fi checker

โปรแกรม Wi-Fi checker ใหท้า่นสามารถตรวจสอบการเชื�อมตอ่ Wi-Fi ของแท็บเล็ตได ้เมื�อมปัีญหาเกดิขึ�นกบัการเชื�อมตอ่

1. แตะ  เพื�อเปิดเขา้สโูปรแกรม Wi-Fi checker

2. แตะ [Test] ที�ดา้นบนขวาของจอภาพเพื�อเริ�มตน้ตรวจสอบการเชื�อมตอ่

รายการต่างๆจะถูกตรวจสอบตามลําดับ จากนั�นการคาดคะเนสาเหตุและวธีิแกไ้ขจะปรากฏขึ�น

คาํแนะนํา

หากทา่นหาไอคอนสําหรับเปิดเขา้สูโ่ปรแกรมไมพ่บ ใหม้องหาในตวัเรยีกโปรแกรมโดยแตะที� [  Apps & Widgets] ที�ดา้นบนขวาของหนา้จอโฮม

หากทา่นแตะ [  SETTINGS] ที�ดา้นบนขวาของจอภาพ ทา่นจะสามารถแสดงหนา้จอตั �งคา่สําหรับการเชื�อมตอ่ Wi-Fi ใช ้  เพื�อกลบัไปยงั

โปรแกรม Wi-Fi checker หากทา่นแตะ  เพื�อแสดงหนา้จอโฮม หนา้จอตั �งคา่จะปรากฏขึ�นเมื�อทา่นเปิดเขา้สู ่Wi-Fi checker ในครั �งตอ่ไป

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เริ�มตน้สื�อสารขอ้มลูดว้ย Wi-Fi

ขอ้ควรทราบในการใชง้านฟังกช์ั�น Wi-Fi



คดัลอกขอ้มูลจากเครื�องคอมพวิเตอรไ์ปยงัแท็บเล็ต

เมื�อทา่นเชื�อมตอ่เครื�องคอมพวิเตอรเ์ขา้กบัแท็บเล็ตโดยใชส้าย Micro-USB ที�มวีางจําหน่ายทั�วไป ([รายละเอยีด]) ทา่นจะสามารถคดัลอกขอ้มลูจาก
เครื�องคอมพวิเตอรไ์ปยงัแท็บเล็ตได ้ขอ้มลูที�คดัลอกไปแลว้สามารถใชเ้ลน่บนแท็บเล็ตได ้

หมายเหตุ

อยา่ดงึสาย Micro-USB ออกระหวา่งกําลงัคดัลอกขอ้มลู เพราะอาจทําใหเ้กดิความเสยีหายกบัขอ้มลูได ้
ขอ้มลูจากการคดัลอกจะถกูเก็บไวใ้นหน่วยความจําภายใน ทา่นไมส่ามารถเปลี�ยนตําแหน่งปลายทางที�ใชเ้ก็บขอ้มลูได ้
เฉพาะขอ้มลูจากการคดัลอกที�อยูใ่นรปูแบบที�สนับสนุนเทา่นั�นที�สามารถใชเ้ลน่บนแท็บเล็ตได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์USB

ขอ้ควรทราบในการเชื�อมตอ่แท็บเล็ตเขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB



รูปแบบที�สนบัสนุน

รปูแบบที�สามารถเลน่ไดม้คีวามแตกตา่งกนัไปตามโปรแกรมและขอ้มลูที�ใช ้

หมายเหตุ

ไฟลบ์างไฟลอ์าจไมส่ามารถใชเ้ลน่ไดบ้นแท็บเล็ต

วดิโีอ

รปูแบบ/
Codec

โปรไฟล์ ความละเอยีด 
สงูสดุ

บติเรท 
สงูสดุ
(Mbps)

Gallery Video player

นามสกลุ

H.263 Profile0 704 × 576
(4CIF)

4 .mp4
.3gp

-

H.264 / AVC Baseline Profile 1920 × 1080 10
.mp4
.m4v
.3gp

.mp4

.m4v

.3gp

MPEG-4 Simple Profile / Advanced Simple Profile 1920 × 1080 10
.mp4
.3gp

.mp4

.m4v

.3gp

WMV Simple Profile / Main Profile 1920 × 1080 10 - .wmv

ดนตรี

รปูแบบ/
Codec

อตัราสุม่ (kHz) บติเรทสงูสดุ
(kbps) Music Music player

นามสกลุ

AAC ไมเ่กนิ 48 320
.m4a
.mp4
.3gp

.m4a

.mp4

.3gp

MP3 ไมเ่กนิ 48 320 .mp3 .mp3

WAV 44.1 - .wav .wav

WMA 44.1 320 - .wma

WMA Pro 44.1 192 - .wma

FLAC ไมเ่กนิ 48 - .flac -

MIDI - - .mid
.xmf

-

Vorbis ไมเ่กนิ 48 256 .ogg -

ภาพถา่ย



รปูแบบ/
Codec

ความละเอยีด 
สงูสดุ (พกิเซล)

Gallery

นามสกลุ

JPEG 6048 × 4032 .jpg

GIF 2000 × 2000 .gif

PNG 2000 × 2000 .png

BMP 2000 × 2000 .bmp

WBMP 2000 × 2000 .wbmp

WEBP 2000 × 2000 .webp

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

Gallery

Music player

Video player



การใชง้าน Media Go

Media Go เป็นโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี�สนับสนุนการจัดการและถา่ยโอนขอ้มลูระหวา่งแท็บเล็ตของทา่นกบัเครื�องคอมพวิเตอร ์เมื�อตดิตั �ง Media Go ลง
ในเครื�องคอมพวิเตอร ์ทา่นสามารถโอนเพลง, ภาพถา่ย และวดิโีอไปยงัแท็บเล็ตได ้

หมายเหตุ

สําหรับรายละเอยีดวธิใีชง้าน Media Go โปรดอา้งองิกบัระบบความชว่ยเหลอืในเมนูหลกัของ Media Go

ตดิต ั�ง Media Go ลงในเครื�องคอมพวิเตอร์

1. เขา้ไปที� http://www.sony.com/mediago/Tablet  จากเครื�องคอมพวิเตอร ์และทําการดาวนโ์หลด Media Go

2. ดบัเบิ�ลคลกิที�ไฟลจ์ากการดาวนโ์หลด

3. ตดิตั �ง Media Go โดยทําตามคําแนะนําบนหนา้จอ
หากทา่นไดรั้บแจง้ใหต้ดิตั �งซอฟตแ์วรเ์พิ�มเตมิระหวา่งทําการตดิตั �ง ใหด้าวนโ์หลดแลว้ทําการตดิตั �งตามที�ไดรั้บคําแนะนํา

โอนขอ้มลูไปยงัแท็บเล็ตโดยใช ้Media Go

1. เชื�อมตอ่เครื�องคอมพวิเตอรเ์ขา้กบัแท็บเล็ตดว้ยสาย Micro-USB ที�มวีางจําหน่ายทั�วไป [รายละเอยีด]

2. เปิดเขา้สู ่Media Go โดยเลอืกจากเมนูเริ�มตน้ของเครื�องคอมพวิเตอร์
ทา่นสามารถโอนขอ้มลูระหวา่งแท็บเล็ตกบัเครื�องคอมพวิเตอรไ์ดแ้ลว้

หมายเหตุ

หาก [Sony Tablet] ไมป่รากฏอยูท่ี�ดา้นซา้ยของหนา้จอ Media Go แสดงวา่เครื�องคอมพวิเตอรย์งัไมส่ามารถตดิตอ่กบัแท็บเล็ตไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
ใหต้รวจสอบดวูา่ไดต้ดิตั �งไดรเวอรข์องอปุกรณอ์ยา่งถกูตอ้งหรอืไม่
สําหรับรายละเอยีดการใชง้าน Media Go บนเครื�องคอมพวิเตอร ์โปรดดจูาก http://www.sony.com/mediago/Tablet

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์USB

ขอ้ควรทราบในการเชื�อมตอ่แท็บเล็ตเขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB

Gallery

Music player

Video player

http://www.sony.com/mediago/Tablet
http://www.sony.com/mediago/Tablet


เกี�ยวกบั PS Store

PlayStation(R)Store เป็นรา้นคา้ออนไลนท์ี�ดําเนนิการโดย Sony Computer Entertainment Inc. ทา่นสามารถเลอืกซื�อสนิคา้ตา่งๆ อยา่งเชน่ เกมส์
PlayStation(R) สําหรับเครื�องเลน่ PlayStation(TM)Certified

หมายเหตุ

โปรแกรมหรอืบรกิารนี�อาจไมม่ใีนบางประเทศ/ภมูภิาค
ทา่นตอ้งใช ้ID สมาชกิของ PSN หรอื SEN เพื�อเขา้สูร่ะบบและซื�อเกมส ์PlayStation(R) จาก PlayStation(R)Store
เชื�อมตอ่แท็บเล็ตเขา้กบัระบบเครอืขา่ย Wi-Fi เพื�อดาวนโ์หลดขอ้มลูที�ทา่นซื�อ
ตรวจสอบดว้ยวา่ทา่นมเีนื�อที�วา่งบนแท็บเล็ตเหลอืเพยีงพอ กอ่นทําการดาวนโ์หลดขอ้มลูที�ทา่นซื�อ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

สนุกไปกบัเกมสเ์ต็มรปูแบบ

ขอ้มลูการสนับสนุนโดยทั�วไปสําหรับ PlayStation(R)



การใชง้านคอนโทรลเลอรสํ์าหรบั PlayStation(R)3

ทา่นสามารถเชื�อมตอ่คอนโทรลเลอรสํ์าหรับ PlayStation(R)3 เขา้กบัแท็บเล็ตของทา่นไดท้ั �งแบบมสีายหรอืไรส้าย
ทา่นสามารถเลน่เกมสท์ี�มตีดิตั �งไวแ้ลว้ในแท็บเล็ตหรอืเกมสท์ี�ดาวนโ์หลดจาก PlayStation(R)Store ได ้โดยใชค้อนโทรลเลอรไ์รส้าย
DUALSHOCK(R)3 หรอื SIXAXIS ที�ผลติโดย Sony Computer Entertainment Inc.

การใชง้านคอนโทรลเลอรส์าํหรบั PlayStation(R)3 โดยการเชื�อมตอ่แบบมสีาย

1. เปิดเครื�องแท็บเล็ต

2. เชื�อมตอ่คอนโทรลเลอรเ์ขา้กบัชอ่งตอ่ USB Micro-A/B ของแท็บเล็ตโดยใชส้ายแปลง USB รุน่ SGPUC1 (แยกจําหน่าย) ที�กําหนดและสาย USB
ที�มวีางจําหน่ายทั�วไป

ไอคอน  (กําลงัชารจ์ไฟคอนโทรลเลอร)์ และขอ้ความจะปรากฏที�ดา้นลา่งขวาของหนา้จอโฮมของแท็บเล็ต

1. สาย USB ที�มวีางจําหน่ายทั�วไป

2. สายแปลง USB รุน่ SGPUC1 (แยกจําหน่าย)

หมายเหตุ

ทา่นสามารถเชื�อมตอ่คอนโทรลเลอรสํ์าหรับ PlayStation(R)3 เพยีงชดุเดยีวเทา่นั�นเขา้กบัแท็บเล็ตของทา่น

คาํแนะนํา

แบตเตอรี�ของคอนโทรลเลอรจ์ะถกูชารจ์ไฟระหวา่งที�คอนโทรลเลอรเ์ชื�อมตอ่กบัแท็บเล็ตดว้ยสาย USB คอนโทรลเลอรจ์ะถกูชารจ์อยา่งตอ่เนื�อง
เมื�อเชื�อมตอ่กบัแท็บเล็ตดว้ยสาย USB แมจ้ะปิดหนา้จอของแท็บเล็ตไปแลว้ก็ตาม จงึขอแนะนําใหเ้ชื�อมตอ่แท็บเล็ตเขา้กบัอปุกรณแ์ปลงไฟ AC
ระหวา่งที�ชารจ์ไฟของคอนโทรลเลอร์

การใชง้านคอนโทรลเลอรส์าํหรบั PlayStation(R)3 โดยการเชื�อมตอ่แบบไรส้าย

ทา่นสามารถทําการเชื�อมตอ่แท็บเล็ตเขา้กบัคอนโทรลเลอรสํ์าหรับ PlayStation(R)3 ในแบบไรส้ายไดโ้ดยใชฟั้งกช์ั�น Bluetooth(R) ในการเชื�อมตอ่
คอนโทรลเลอรเ์ขา้กบัแท็บเล็ตเป็นครั �งแรก ทา่นตอ้งทําการจับคูค่อนโทรลเลอรเ์ขา้กบัแท็บเล็ตกอ่น

1. เปิดเครื�องแท็บเล็ต

2. แตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Bluetooth] ตามลําดบั จากนั�นเลื�อนสวติช ์[Bluetooth] ไปที�ตําแหน่ง [ON]

3. เชื�อมตอ่คอนโทรลเลอรเ์ขา้กบัชอ่งตอ่ USB Micro-A/B ของแท็บเล็ตโดยใชส้ายแปลง USB รุน่ SGPUC1 (แยกจําหน่าย) ที�กําหนดและสาย USB
ที�มวีางจําหน่ายทั�วไป

ไอคอน  (กําลงัชารจ์ไฟคอนโทรลเลอร)์ จะปรากฏที�ดา้นลา่งขวาของหนา้จอโฮมของแท็บเล็ต

4. ยกเลกิการเชื�อมตอ่ดว้ยสายระหวา่งคอนโทรลเลอรแ์ละแท็บเล็ต
เสร็จสิ�นการจับคูอ่ปุกรณ์
ไอคอนของคอนโทรลเลอรท์ี�ปรากฏอยูท่ี�ดา้นลา่งขวาของหนา้จอโฮม จะเปลี�ยนเป็นไอคอนที�แสดงระดบัประจแุบตเตอรี�ของคอนโทรลเลอร์

 : แบตเตอรี�มปีระจเุหลอือยูม่าก



 : แบตเตอรี�เร ิ�มสญูเสยีประจุ

 : ประจแุบตเตอรี�อยูใ่นระดบัตํ�า

 : แบตเตอรี�ไมม่ปีระจเุหลอือยู ่ใหช้ารจ์ไฟคอนโทรลเลอร์

หมายเหตุ

ทา่นสามารถเชื�อมตอ่คอนโทรลเลอรสํ์าหรับ PlayStation(R)3 เพยีงชดุเดยีวเทา่นั�นเขา้กบัแท็บเล็ตของทา่น
ในการเชื�อมตอ่คอนโทรลเลอรเ์ขา้กบัแท็บเล็ตโดยใชฟัังกช์ั�น Bluetooth แบตเตอรี�ของคอนโทรลเลอรต์อ้งไดรั้บการชารจ์ไฟใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น
ในการจับคูอ่ปุกรณร์ะหวา่งแท็บเล็ตกบัคอนโทรลเลอร ์ทา่นตอ้งเชื�อมตอ่อปุกรณท์ั �งสองเขา้ดว้ยกนัโดยใชส้าย
สิ�งที�แตกตา่งไปจากอปุกรณ ์Bluetooth ทั�วไปคอื คอนโทรลเลอรจ์ะไมป่รากฏในรายการอปุกรณท์ี�จับคูบ่นแท็บเล็ต [รายละเอยีด]
เมื�อคอนโทรลเลอรท์ี�ผา่นการจับคูอ่ปุกรณแ์ลว้ถกูใชง้านกบั PlayStation(R)3 หรอืแท็บเล็ตเครื�องอื�น การจับคูก่บัแท็บเล็ตเครื�องเดมิจะถกูยกเลกิ
ขณะใชง้านคอนโทรลเลอรสํ์าหรับ PlayStation(R)3 ดว้ยการเชื�อมตอ่แบบไรส้าย ทา่นไมส่ามารถใชง้านอปุกรณ ์Bluetooth ที�สนับสนุน A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) อยา่งเชน่ หฟัูงที�ใชร้ะบบ Bluetooth หากทา่นใชง้านอปุกรณท์ั �งสองชนดิพรอ้มกนั เสยีงอาจมกีารกระตกุ
ได ้

คาํแนะนํา

เมื�อทา่นเชื�อมตอ่คอนโทรลเลอรเ์ขา้กบัแท็บเล็ตแลว้แตะที�  - [The controller of the PlayStation(R)3 system is connected] ที�ดา้นลา่ง

ขวาของหนา้จอโฮม หนา้จอ “About the controller of the PS3(TM) system” จะปรากฏขึ�น ทา่นสามารถเชื�อมตอ่คอนโทรลเลอรแ์ละแท็บเล็ต
เขา้ดว้ยกนัผา่นทาง Bluetooth โดยทําตามคําแนะนําที�ปรากฏบนหนา้จอ
การจับคูร่ะหวา่งแท็บเล็ตและคอนโทรลเลอรดํ์าเนนิการเพยีงครั �งเดยีวเทา่นั�น ในการเชื�อมตอ่ครั �งตอ่ไป ใหก้ดปุ่ ม PS ที�คอนโทรลเลอร์

แสดงคาํแนะนําผูใ้ช้

เมื�อทา่นแตะ  - [The controller of the PlayStation(R)3 system is connected] ที�ดา้นลา่งขวาของหนา้จอโฮม คําแนะนําผูใ้ชจ้ะปรากฏขึ�น

วธิปิีดคอนโทรลเลอรส์าํหรบั PlayStation(R)3

เมื�อเชื�อมตอ่คอนโทรลเลอรเ์ขา้กบัแท็บเล็ตดว้ยการเชื�อมตอ่แบบมสีาย ใหปิ้ดเครื�องแท็บเล็ตกอ่น [รายละเอยีด]
กรณีที�เชื�อมตอ่คอนโทรลเลอรก์บัแท็บเล็ตดว้ยการเชื�อมตอ่แบบไรส้าย ใหทํ้าตามขั �นตอนตอ่ไปนี�

แสดงคําแนะนําผูใ้ช ้จากนั�นแตะ [Off]
ปิดหนา้จอของแท็บเล็ต (โหมดนอนหลบั) [รายละเอยีด]

หมายเหตุ

ทา่นไมส่ามารถปิดการใชง้านคอนโทรลเลอรไ์ดจ้ากตวัคอนโทรลเลอรเ์อง

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถทําการเชื�อมตอ่คอนโทรลเลอรก์บัแท็บเล็ตอกีครั �ง โดยกดปุ่ ม PS ที�คอนโทรลเลอร์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

สนุกไปกบัเกมสเ์ต็มรปูแบบ

ขอ้มลูการสนับสนุนโดยทั�วไปสําหรับ PlayStation(R)



เปิดฟังขอ้มูลดนตรดีว้ยอุปกรณ์มากกวา่หนึ�งชิ�น (PARTY STREAMING)

ทา่นสามารถสง่ (Throw) ขอ้มลูดนตรทีี�บนัทกึอยูใ่นแท็บเล็ตหรอืระบบเครอืขา่ยภายในบา้นออกไป เพื�อเปิดฟังขอ้มลูดงักลา่วบนอปุกรณต์า่งๆ ที�มฟัีง
กช์ั�น PARTY STREAMING ผา่นระบบเครอืขา่ยภายในบา้นในเวลาเดยีวกนัได ้เมื�อใชง้านฟังกช์ั�น PARTY STREAMING อปุกรณช์ิ�นหนึ�งซึ�งเป็นตน้ทาง
ของขอ้มลูดนตรทีี�สง่ออกจากแท็บเล็ตของทา่น จะทําหนา้ที�เป็น “โฮสต ์(host)” สําหรับการเปิดฟังแบบ PARTY โดยอตัโนมตั ิและอปุกรณอ์ื�นๆ จะทํา
หนา้ที�เป็น “เกสต ์(guest)” ทา่นสามารถใชง้านฟังกช์ั�นนี�กบัโปรแกรม Music player (ดนตร)ี และ DLNA

โดยทา่นตอ้งเตรยีมการที�จําเป็นใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นใชง้านระบบเครอืขา่ยภายในบา้น [รายละเอยีด]

ทา่นสามารถเพลดิเพลนิไปกบัฟังกช์ั�น PARTY STREAMING กบัอปุกรณอ์ื�นๆ ที�มสีญัลกัษณ ์PARTY STREAMING ได ้(แสดงดา้นลา่ง)

เปิดฟงัขอ้มลูดนตรดีว้ยฟงักช์ ั�น PARTY STREAMING

1. ตรวจใหแ้น่ใจวา่ทา่นไดเ้ปิดอปุกรณบ์นเครอืขา่ยภายในบา้นที�สนับสนุนฟังกช์ั�น PARTY STREAMING เรยีบรอ้ย และอยูใ่นสถานะที�พรอ้มจะ
ทํางานรว่มกบั PARTY

2. แตะ  เพื�อเปิดเขา้สโูปรแกรม Music player

3. แตะที�ขอ้มลูดนตรทีี�ทา่นตอ้งการสง่ไปเพื�อใชเ้ปิดฟัง

4. แตะ [ ] (Throw)

5. แตะ [ON] เพื�อใชง้านฟังกช์ั�น PARTY STREAMING
อปุกรณท์ี�สนับสนุนฟังกช์ั�น PARTY STREAMING จะแสดงที�ดา้นบนซา้ย โดยมเีครื�องหมายถกูกํากบัไว ้
หากมอีปุกรณใ์ดที�ทา่นไมต่อ้งการใหส้ามารถเปิดฟังขอ้มลูดนตรไีด ้ใหแ้ตะที�ภาพของอปุกรณด์งักลา่ว เครื�องหมายถกูที�อปุกรณจ์ะหายไป

6. แตะ [Start]



เริ�มตน้เปิดฟังบนอปุกรณท์ี�เลอืกโดยใชฟั้งกช์ั�น PARTY STREAMING ทา่นสามารถควบคมุการเลน่โดยใชแ้ท็บเล็ต

คาํแนะนํา

ทา่นยงัสามารถเลอืกเปิดฟังขอ้มลูดนตรทีี�เก็บอยูใ่นอปุกรณอ์ื�น (เซริฟ์เวอร)์ ได ้โดยใชโ้ปรแกรม DLNA ([รายละเอยีด]) แลว้ขา้มไปยงัขั �นตอนที�
5
เมื�อทา่นแตะ [Throw] ในเมนูที�ปรากฏขึ�นเมื�อแตะคา้งไวท้ี�รายการของขอ้มลูในโปรแกรม DLNA หรอื Music player ทา่นสามารถขา้มไปยงัขั �น
ตอนที� 5 ไดโ้ดยไมต่อ้งเปิดฟังขอ้มลู

เปลี�ยนอปุกรณท์ี�ใชเ้ปิดฟงัดว้ยฟงักช์ ั�น PARTY STREAMING

1. แตะ [Change] ที�หนา้จอเปิดฟัง

2. ในการเขา้รว่ม/ออกจาก PARTY ใหแ้ตะที�ภาพของอปุกรณเ์พื�อเพิ�ม/ยกเลกิเครื�องหมายถกู
เมื�อตอ้งการปิดฟังกช์ั�น PARTY STREAMING ใหแ้ตะ [OFF]

ปิด PARTY

1. แตะ [Disconnect] ที�หนา้จอเปิดฟัง

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถปิด PARTY ไดโ้ดยปิดเครื�องอปุกรณโ์ฮสต ์PARTY หรอืโดยเปลี�ยนขอ้มลูดนตรทีี�กําลงัเปิดฟังบนอปุกรณโ์ฮสต ์PARTY ใหเ้ป็นอปุกรณ์
อื�นที�อยูบ่นระบบเครอืขา่ยภายในบา้น

ปรบัระดบัเสยีงของอปุกรณท์ี�เป็นสว่นหนึ�งของ PARTY

ที�หนา้จอเปิดฟัง ทา่นสามารถปรับระดบัเสยีงของอปุกรณท์ั �งหมดที�เป็นสว่นหนึ�งของ PARTY ได ้

1. ปุ่ มปิดเสยีง
แตะที�นี�เพื�อปิดเสยีง

2. แถบควบคมุระดบัเสยีงหลกั
ลากจดุที�อยูบ่นแถบควบคมุ แลว้ปลอ่ยเมื�อเสยีงอยูใ่นระดบัที�ตอ้งการ
ระดบัเสยีงจะถกูปรับโดยยงัคงรักษาสมดลุของระดบัเสยีงของอปุกรณต์า่งๆ

3. ปุ่ มตั �งระดบัเสยีง
แตะปุ่ มนี�เพื�อปรับระดบัเสยีงของอปุกรณแ์ตล่ะชิ�นแยกกนับนหนา้จอตอ่ไปนี�



4. แถบควบคมุระดบัเสยีงหลกั
ลากจดุที�อยูบ่นแถบควบคมุ แลว้ปลอ่ยเมื�อเสยีงอยูใ่นระดบัที�ตอ้งการ
ระดบัเสยีงจะถกูปรับโดยยงัคงรักษาสมดลุของระดบัเสยีงของอปุกรณต์า่งๆ

5. แถบควบคมุระดบัเสยีงของอปุกรณแ์ตล่ะชิ�น
ลากจดุที�อยูบ่นแถบควบคมุ แลว้ปลอ่ยเมื�อเสยีงอยูใ่นระดบัที�ตอ้งการ เพื�อปรับระดบัเสยีงของอปุกรณแ์ตล่ะชิ�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เพลดิเพลนิไปกบัภาพวดิโีอ, ดนตร ีหรอืขอ้มลูภาพถา่ยบนอปุกรณอ์ื�น

ทา่นสามารถทําอะไรกบัระบบเครอืขา่ยภายในบา้นไดบ้า้ง

เกี�ยวกบั DLNA

เตรยีมพรอ้มใชง้านระบบเครอืขา่ยภายในบา้น

เลน่ขอ้มลูที�บนัทกึอยูใ่นอปุกรณอ์ื�น (เซริฟ์เวอร)์



เครื�องหมายการคา้

“Sony Tablet” เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Sony Corporation
“Clear Phase” และ “xLOUD” เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Sony Corporation
DLNA(R), the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED(R) are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living
Network Alliance.
Reader และเครื�องหมาย Reader เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Sony
“Select App” เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Sony Corporation
“12 TONE ANALYSIS” และเครื�องหมายเป็นเครื�องหมายการคา้ของ Sony Corporation
“เครื�องหมาย Sony Entertainment Network” และ “Sony Entertainment Network” เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Sony Corporation
“SensMe” และเครื�องหมายเป็นเครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Sony Ericsson Mobile Communications AB
“PlayStation” เป็นเครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Sony Computer Entertainment Inc.
Pinball Heroes is a trademark of Sony Computer Entertainment America LLC. (C)2009, 2011 Sony Computer Entertainment
America LLC.
Crash Bandicoot and related characters (TM) & (C) Universal Interactive Studios, Inc. Licensed by Universal Studios Licensing, Inc.
(C)1996 Universal Interactive Studios, Inc. Source Code; (C)1996 Naughty Dog, Inc. All rights reserved.
Google, เครื�องหมาย Google ที�ไดรั้บการออกแบบ, Android, เครื�องหมาย Android ที�ไดรั้บการออกแบบ, Android Market, เครื�องหมาย
Android Market ที�ไดรั้บการออกแบบ, Gmail, ปฏทินิ Google, Google Checkout, Google Latitude, แผนที� Google, Google Talk, Picasa,
และ YouTube เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Google Inc.
Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either
registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE
OF A CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
(ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
Bluetooth เป็นเครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Bluetooth SIG Inc. และการใชง้านเครื�องหมายดงักลา่วโดย Sony เป็น
ไปตามใบอนุญาตอยา่งถกูตอ้ง
“Crackle” and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
Evernote และเครื�องหมายชา้ง Evernote เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Evernote Corporation
Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
Foursquare is the registered trademark of Foursquare Labs, Inc.
(C) 2011 Gameloft สงวนลขิสทิธิ� Gameloft และโลโก ้Gameloft เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Gameloft ในสหรัฐอเมรกิา และ/หรอืประเทศอื�นๆ
iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
ซอฟตแ์วรน์ี�มรีากฐานสว่นหนึ�งมาจากงานของ Independent JPEG Group
เทคโนโลยเีขา้รหสัเสยีง MPEG Layer-3 และสทิธบิตัรไดรั้บอนุญาตจาก Fraunhofer IIS และ Thomson
ผลติภณัฑน์ี�ไดรั้บอนุญาตภายใต ้MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE สําหรับผูใ้ชเ้พื�อการใชง้านสว่นบคุคลที�ไมใ่ชก่ารใชง้านเชงิพาณชิยเ์พื�อ
(i) เขา้รหสัวดิโีอที�เป็นไปตามมาตรฐาน MPEG4 (“MPEG4 VIDEO”) และ/หรอื
(ii) ถอดรหสั MPEG4 VIDEO ซึ�งผา่นการเขา้รหสัโดยผูใ้ช ้เพื�อใชใ้นกจิกรรมสว่นบคุคลที�ไมใ่ชก่จิกรรมเชงิพาณชิย ์และ/หรอื ไดรั้บจาก
ผูใ้หบ้รกิารวดิโีอที�ไดรั้บอนุญาตใหนํ้าเสนอ MPEG4 VIDEO ไมม่กีารใหใ้บอนุญาตใดๆ ทั �งโดยตรงและโดยนัย เพื�อการใชง้านในลกัษณะอื�น ขอ้มลู
เพิ�มเตมิสามารถดไูดจ้าก MPEG LA, L.L.C. โดยเขา้ไปที� HTTP://MPEGLA.COM
NVIDIA และ Tegra (TM) 2 เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนหรอืเครื�องหมายการคา้ของ NVIDIA Corporation ใน USA และประเทศอื�นๆ
เครื�องหมาย SD, SDHC, microSD และ microSDHC เป็นเครื�องหมายการคา้ของ SD-3C, LLC.
TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other
countries.
ผลติภณัฑน์ี�ไดรั้บอนุญาตภายใต ้VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE สําหรับผูใ้ชเ้พื�อการใชง้านสว่นบคุคลที�ไมใ่ชก่ารใชง้านเชงิพาณชิยเ์พื�อ
(i) เขา้รหสัวดิโีอที�เป็นไปตามมาตรฐาน VC-1 (“VC-1 VIDEO”) และ/หรอื
(ii) ถอดรหสั VC-1 VIDEO ซึ�งผา่นการเขา้รหสัโดยผูใ้ช ้เพื�อใชใ้นกจิกรรมสว่นบคุคลที�ไมใ่ชก่จิกรรมเชงิพาณชิย ์และ/หรอื ไดรั้บจากผูใ้หบ้รกิาร
วดิโีอที�ไดรั้บอนุญาตใหนํ้าเสนอ VC-1 VIDEO
ไมม่กีารใหใ้บอนุญาตใดๆ ทั �งโดยตรงและโดยนัย เพื�อการใชง้านในลกัษณะอื�น ขอ้มลูเพิ�มเตมิสามารถดไูดจ้าก MPEG LA, L.L.C. โดยเขา้ไปที�



HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Wi-Fi, เครื�องหมาย Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 และ Wi-Fi Protected Setup เป็นเครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีน
ของ Wi-Fi Alliance
Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other
countries.
Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
(C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United
States and/or other countries.

“Microsoft Exchange ActiveSync” in the Implementation user interface where appropriate “Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)”
for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)

ชื�ออื�นๆของระบบ, ผลติภณัฑ ์และบรกิารที�ไดก้ลา่วถงึทั �งหมด เป็นเครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของผูค้รอบครองที�เกี�ยวขอ้ง
ในคูม่อืนี�อาจไมไ่ดร้ะบถุงึเครื�องหมาย (TM) และ (R) ในทกุกรณี



ขอ้มูลการสนบัสนุนโดยทั�วไปสําหรบั PlayStation(R)

สหรฐัอเมรกิา/แคนาดา/บราซลิ

http://us.playstation.com/support/

เม็กซโิก/ละตนิอเมรกิา (ชลิ,ี โคลมัเบยี, ปานามา, อารเ์จนตนิา)

http://mx.playstation.com/soporte/

ญี�ปุ่ น

http://www.jp.playstation.com/support/

สหราชอาณาจกัร

http://uk.playstation.com/support/

เยอรมนั

http://de.playstation.com/support/

สเปน

http://es.playstation.com/support/

ฝร ั�งเศส

http://fr.playstation.com/support/

อติาลี

http://it.playstation.com/support/

รสัเซยี

http://ru.playstation.com/support/

สวเีดน

http://se.playstation.com/support/

เนเธอรแ์ลนด์

http://nl.playstation.com/support/

เบลเยี�ยม

http://be.playstation.com/support/

นอรเ์วย์

http://no.playstation.com/support/

ออสเตรยี

http://us.playstation.com/support/
http://mx.playstation.com/soporte/
http://www.jp.playstation.com/support/
http://uk.playstation.com/support/
http://de.playstation.com/support/
http://es.playstation.com/support/
http://fr.playstation.com/support/
http://it.playstation.com/support/
http://ru.playstation.com/support/
http://se.playstation.com/support/
http://nl.playstation.com/support/
http://be.playstation.com/support/
http://no.playstation.com/support/


http://at.playstation.com/support/

สวติเซอรแ์ลนด์

http://ch.playstation.com/support/

โปรตเุกส

http://pt.playstation.com/support/

ตรุกี

http://tr.playstation.com/support/

โปแลนด์

http://pl.playstation.com/support/

อนิเดยี

http://in.playstation.com/support/

ไตห้วนั

http://asia.playstation.com/tw/cht/support/

ฮอ่งกง

http://asia.playstation.com/hk/en/support/

สงิคโปร์

http://asia.playstation.com/sg/en/support/

ออสเตรเลยี

http://au.playstation.com/support/

นวิซแีลนด์

http://nz.playstation.com/support/

สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส/์ตะวนัออกกลาง (ซาอดุอิาระเบยี)

http://ae.playstation.com/support/

อนิโดนเีซยี

http://asia.playstation.com/id/en/support/

ไทย

http://asia.playstation.com/th/en/support/

มาเลเซยี

http://asia.playstation.com/my/en/support/

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

สนุกไปกบัเกมสเ์ต็มรปูแบบ

http://at.playstation.com/support/
http://ch.playstation.com/support/
http://pt.playstation.com/support/
http://tr.playstation.com/support/
http://pl.playstation.com/support/
http://in.playstation.com/support/
http://asia.playstation.com/tw/cht/support/
http://asia.playstation.com/hk/en/support/
http://asia.playstation.com/sg/en/support/
http://au.playstation.com/support/
http://nz.playstation.com/support/
http://ae.playstation.com/support/
http://asia.playstation.com/id/en/support/
http://asia.playstation.com/th/en/support/
http://asia.playstation.com/my/en/support/


ไมส่ามารถเปิดแท็บเล็ต

แบตเตอรี�อาจมกํีาลงัไฟอยูใ่นระดบัตํ�ามาก

เชื�อมตอ่แท็บเล็ตเขา้กบัเตา้จา่ยไฟ AC และชารจ์แบตเตอรี�

แท็บเล็ตอาจถกูปิดเครื�องไปแลว้

กดปุ่ มเปิดปิดเครื�องคา้งไวป้ระมาณสามวนิาทเีพื�อเปิดเครื�องแท็บเล็ต

เมื�อแท็บเล็บใชกํ้าลงัไฟที�มาจากเตา้จา่ยไฟ ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ทา่นไดเ้ชื�อมตอ่แท็บเล็ตกบัอปุกรณแ์ปลงไฟ AC, อปุกรณแ์ปลงไฟ AC กบัสายไฟ
AC, และสายไฟ AC กบัเตา้จา่ยไฟ AC แน่นดแีลว้ในทกุลําดบั

เมื�อแท็บเล็ตวางอยูบ่นแทน่วาง (แยกจําหน่าย) ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ทา่นไดเ้ชื�อมตอ่แท็บเล็ตกบัแทน่วาง, แทน่วางกบัอปุกรณแ์ปลงไฟ AC,
อปุกรณแ์ปลงไฟ AC และสายไฟ AC, และสายไฟ AC กบัเตา้จา่ยไฟ AC แน่นดแีลว้ในทกุลําดบั

หากทา่นไมไ่ดปิ้ดเครื�องแท็บเล็ตตามขั �นตอนที�ถกูตอ้ง ตวัควบคมุที�ทําหนา้ที�ควบคมุกําลงัไฟฟ้าอาจหยดุทํางานเนื�องจากความผดิพลาดของโปรแกรม
ใหก้ดปุ่ มเปิดปิดเครื�องคา้งไวป้ระมาณ 10 วนิาท ีหรอืกดปุ่ มรเีซต็เพื�อบงัคบัใหแ้ท็บเล็ตปิดเครื�อง จากนั�นจงึเปิดเครื�องแท็บเล็ตใหมอ่กีครั �ง [ราย
ละเอยีด]



แท็บเล็ตเร ิ�มตน้ทาํงานอยา่งชา้ๆ

กรณีที�ทา่นเปิดเครื�องแท็บเล็ตขึ�นมาใหมจ่ากสถานะปิดเครื�อง แท็บเล็ตอาจใชเ้วลาสกัครูห่นึ�งเพื�อบูต้เครื�อง



ไมส่ามารถชารจ์แบตเตอรี�

ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ทา่นไดเ้ชื�อมตอ่แท็บเล็ตเขา้กบัอปุกรณแ์ปลงไฟ AC, อปุกรณแ์ปลงไฟ AC กบัสายไฟ AC และสายไฟ AC กบัเตา้จา่ยไฟ AC
แน่นดแีลว้ในทกุลําดบั

หากอณุหภมูขิองแท็บเล็ตเพิ�มสงูขึ�นระหวา่งการใชง้านโปรแกรม, เชื�อมตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต, รับ/สง่อเีมล,์ ใชง้านกลอ้งในตวั, เลน่วดิโีอ/เพลง ฯลฯ
แบตเตอรี�ของเครื�องอาจไมไ่ดถ้กูชารจ์ ในกรณีนี� ใหปิ้ดโปรแกรมที�กําลงัทํางานในขณะนั�น การชารจ์แบตเตอรี�จะกลบัมาเป็นปกต ิเมื�ออณุหภมูขิอง
แท็บเล็ตกลบัสูป่กติ

ไมส่ามารถชารจ์แบตเตอรี�ผา่นทางชอ่งตอ่ USB เมื�อแท็บเล็ตเชื�อมตอ่อยูก่บัเครื�องคอมพวิเตอรห์รอืแทน่ชารจ์แบตเตอรี�



ตวัแสดงการชารจ์ไมส่วา่ง

ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ทา่นไดเ้ชื�อมตอ่แท็บเล็ตเขา้กบัอปุกรณแ์ปลงไฟ AC, อปุกรณแ์ปลงไฟ AC กบัสายไฟ AC และสายไฟ AC กบัเตา้จา่ยไฟ AC
แน่นดแีลว้ในทกุลําดบั



แบตเตอรี�ใชง้านไดล้ดลง

แบตเตอรี�อาจมกีารเสื�อมสภาพ

ตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร/สนับสนุนตามที�ระบใุนใบรับประกนัเพื�อเปลี�ยนแบตเตอรี�



ตวัแสดงการชารจ์กะพรบิ

ตวัแสดงการชารจ์กะพรบิอยา่งชา้ๆ (ทกุ 1 วนิาท)ี เมื�อระดบัแบตเตอรี�คงเหลอืตํ�ากวา่ 15% ใหเ้สยีบปลั�กของแท็บเล็ตเพื�อชารจ์แบตเตอรี� [ราย
ละเอยีด]

ตวัแสดงการชารจ์ไมก่ะพรบิในขณะปิดเครื�องแท็บเล็ต แมว้า่จะมรีะดบัแบตเตอรี�คงเหลอืตํ�ากวา่ 15%

หากตวัแสดงการชารจ์กะพรบิเร็ว (ทกุ 0.5 วนิาท)ี แท็บเล็ตของทา่นอาจเกดิปัญหาที�ตอ้งสง่ไปซอ่มแซม ใหห้ยดุใชง้านแท็บเล็ตโดยทนัทแีละ
ตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร/สนับสนุนที�ระบใุนใบรับประกนั



เกดิความรอ้นขึ�นในแท็บเล็ตและอปุกรณแ์ปลงไฟ AC ขณะกาํลงัใชง้านแท็บเล็ตหรอืชารจ์
ไฟ

เกดิความรอ้นขึ�นในแท็บเล็ตและอปุกรณแ์ปลงไฟ AC ขณะกําลงัใชง้านแท็บเล็ตหรอืชารจ์ไฟ นี�เป็นคณุสมบตัปิกตแิละจะไมส่ง่ผลตอ่ประสทิธภิาพ
การใชง้านแท็บเล็ต

ทา่นอาจปิดเครื�องแท็บเล็ตเพื�อความปลอดภยัในกรณีเกดิความรอ้นสงู ในกรณีนี� ใหใ้ชง้านแท็บเล็ตในบรเิวณที�อากาศเย็นหลงัจากที�แท็บเล็ตมี
อณุหภมูลิดลง

หากแท็บเล็ตรอ้นขึ�นมากอยา่งผดิปกต ิอาจเกดิปัญหาบางอยา่งที�ตอ้งสง่ไปซอ่มแซม ใหปิ้ดเครื�องแท็บเล็ต, ถอดปลั�กสายไฟ AC ออกจากอปุกรณ์
แปลงไฟ AC และหยดุใชง้านแท็บเล็ตทนัท ีและตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร/สนับสนุนที�ระบใุนใบรับประกนั



จอภาพมดื

ตรวจใหแ้น่ใจวา่ความสวา่งของจอภาพแท็บเล็ตไมไ่ดอ้ยูท่ี�ระดบัตํ�าสดุ

ตรวจใหแ้น่ใจวา่ยงัมกํีาลงัไฟในแบตเตอรี�เพยีงพอ

ระวงัอยา่จับที�บรเิวณเซน็เซอรแ์สงแวดลอ้ม

เมื�ออยูก่ลางแจง้ในวนัที�อากาศสดใส อาจทําใหรู้ส้กึวา่จอภาพมดื

หากทา่นตั �งคา่ใหใ้ชฟั้งกช์ั�นปรับความสวา่งโดยอตัโนมตั ิความสวา่งของจอภาพจะถกูปรับใหส้มัพันธก์บัความสวา่งโดยรอบโดยอตัโนมตัิ

แตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Display] - [Brightness] - [Automatic brightness] ตามลําดบัเพื�อยกเลกิเครื�องหมายถกู



มจีดุบนจอภาพที�แสดงผลไมถ่กูตอ้ง

ทา่นอาจเห็นจดุสดํีาเล็กๆบนจอภาพ LCD ซึ�งจะพบไดไ้มบ่อ่ยนัก ซึ�งกรณีนี�ไมไ่ดแ้สดงถงึความผดิปกตแิตอ่ยา่งใด [รายละเอยีด]



ไมพ่บอปุกรณ ์Bluetooth(R)

ตรวจใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดใชฟั้งกช์ั�น Bluetooth ของแท็บเล็ตเรยีบรอ้ยแลว้

แตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Bluetooth] ตามลําดบั จากนั�นเลื�อนสวติช ์[Bluetooth] ไปที�ตําแหน่ง [ON]

ตรวจใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดใชฟั้งกช์ั�น Bluetooth ของอปุกรณท์ี�จับคูเ่รยีบรอ้ยแลว้

เมื�อทา่นแตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Bluetooth] จากนั�นแตะ [SEARCH FOR DEVICES] ที�ดา้นบนขวาของจอภาพ,

อปุกรณ ์Bluetooth อาจไมถ่กูพบโดยทนัท ีเนื�องจากปัจจัยอยา่งเชน่ จํานวนของอปุกรณท์ี�อยูร่อบแท็บเล็ต, ระยะหา่ง, สภาพแวดลอ้ม, การกระจาย
คลื�นวทิยุ

เลื�อนอปุกรณ ์Bluetooth ที�จับคูก่บัแท็บเล็ตเขา้มาใกลก้นัใหม้ากที�สดุแลว้ลองอกีครั �ง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณ ์Bluetooth ที�ตอ้งการจับคูด่ว้ยอยูใ่นโหมดที�สามารถคน้หาได ้

สําหรับอปุกรณ ์Bluetooth ที�มวีางจําหน่ายทั�วไปและจับคูก่บัอปุกรณข์องทา่นเรยีบรอ้ยแลว้ ฟังกช์ั�น Bluetooth ตอ้งอยูใ่นสถานะเปิดใชง้าน และ
อปุกรณต์อ้งอยูใ่นโหมดที�สามารถคน้หาได ้

กรณีที�เชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์Bluetooth ที�เคยเชื�อมตอ่กบัแท็บเล็ตของทา่นแลว้และนํามาเชื�อมตอ่อกีครั �ง ใหล้บการลงทะเบยีนของทั �งอปุกรณ์
Bluetooth และแท็บเล็ตแลว้ลองเชื�อมตอ่อปุกรณท์ั �งสองเขา้ดว้ยกนัใหมอ่กีครั �ง



แท็บเล็ตทาํงานชา้/ประสทิธภิาพไมเ่ป็นไปตามปกติ

แท็บเล็ตอาจทํางานชา้ลง เมื�อใชง้านในบรเิวณที�มอีากาศรอ้นหรอืเย็น ควรใชง้านแท็บเล็ตในบรเิวณที�มอีณุหภมูเิหมาะสมที�สดุเทา่ที�จะเป็นไปได ้

เมื�อแท็บเล็ตทํางานชา้ลงหรอืประสทิธภิาพในการทํางานไมเ่ป็นไปตามปกต ิใหล้องปิดเครื�องแท็บเล็ตแลว้เปิดเครื�องใหมอ่กีครั �ง อาจทําใหแ้ท็บเล็ตมี
ประสทิธภิาพการทํางานดขีึ�น

เมื�อประสทิธภิาพในการทํางานของแท็บเล็ตไมเ่ป็นไปตามปกต ิอาจเป็นเพราะพื�นที�เก็บขอ้มลูของแท็บเล็ตใกลเ้ต็ม

ลบโปรแกรมที�ไมจํ่าเป็นออกไป



แท็บเล็ตไมท่าํงาน

กดปุ่ มเปิดปิดเครื�องคา้งไวป้ระมาณ 10 วนิาทเีพื�อบงัคบัใหแ้ท็บเล็ตปิดเครื�อง จากนั�นเปิดเครื�องใหมอ่กีครั �ง [รายละเอยีด]

หากทา่นไมส่ามารถบงัคบัปิดเครื�องแท็บเล็ต ใหส้อดวตัถทุี�เป็นแทง่หรอืวตัถเุรยีวแหลมลงไปในชอ่งปุ่ มรเีซต็ [รายละเอยีด]

ตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร/สนับสนุนที�ระบใุนใบรับประกนั หากเกดิอาการดงักลา่วอยา่งตอ่เนื�อง



วธิรีเีซ็ตแท็บเล็ต

แตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Backup & reset] - [Factory data reset] จากนั�นแตะ [Reset tablet] ที�บรเิวณดา้นลา่งของ

เมนูที�ดา้นขวา

ขอ้มลูทั �งหมดในพื�นที�เก็บขอ้มลูจะถกูลบไป รวมทั �งขอ้มลูบญัช ีGoogle, ขอ้มลูและการตั �งคา่ระบบ และขอ้มลูโปรแกรมที�ไดจ้ากการดาวนโ์หลด

ขอ้มลูของผูใ้ช ้อยา่งเชน่ เพลง, ภาพถา่ย และ eBook ที�โอนมาจากแผน่บนัทกึขอ้มลู SD หรอือปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ผา่น USB จะไมถ่กูลบ

ในการลบขอ้มลูผูใ้ชท้ั �งหมด อยา่งเชน่ เพลง, ภาพถา่ย และ eBook ใหแ้ตะ [Erase USB storage] เพื�อใสเ่ครื�องหมายถกูลงในกลอ่งกา
เครื�องหมาย จากนั�นแตะ [Reset tablet]

ขอแนะนําใหท้า่นทําการคดัลอกเพื�อสํารองขอ้มลูที�สําคญัเอาไว ้เพราะวา่ขอ้มลูผูใ้ชไ้มส่ามารถกูค้นืไดห้ากถกูลบไป

แท็บเล็ตรสีตารท์โดยอตัโนมตัิ



เสยีงจากลาํโพงมลีกัษณะผดิปกติ

ปรับระดบัเสยีงใหเ้หมาะสม

ตรวจใหแ้น่ใจวา่ไดช้ารจ์แท็บเล็ตจนมกํีาลงัไฟเพยีงพอ

เสยีงอาจมลีกัษณะที�ดขี ึ�นหากปิดเอฟเฟ็คเสยีง

เลอืก [Off] ใหก้บั [Equalizer] และยกเลกิเครื�องหมายถกูที� [Dynamic normalizer] หรอื [xLOUD(TM)] ที�เมนูตั �งคา่ เมื�อทา่นใชง้านโปรแกรม
[Music player]

ยกเลกิเครื�องหมายถกูที� [Dynamic normalizer] หรอื [xLOUD(TM)] ที�เมนูตั �งคา่ เมื�อทา่นใชง้านโปรแกรม [Video player]



ความสวา่งของจอภาพไมค่งที�

หากทา่นตั �งคา่ใหใ้ชฟั้งกช์ั�นปรับความสวา่งโดยอตัโนมตั ิความสวา่งของจอภาพจะถกูปรับใหส้มัพันธก์บัความสวา่งโดยรอบโดยอตัโนมตัิ

แตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Display] - [Brightness] - [Automatic brightness] ตามลําดบัเพื�อยกเลกิเครื�องหมายถกู



ไมส่ามารถปรบัความสวา่งของจอภาพ

เมื�อทา่นตั �งคา่ใหใ้ชฟั้งกช์ั�นปรับความสวา่งโดยอตัโนมตั ิทา่นไมส่ามารถปรับความสวา่งของจอภาพเองแบบแมนนวล

แตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Display] - [Brightness] - [Automatic brightness] ตามลําดบัเพื�อยกเลกิเครื�องหมายถกู



การปรบัความสวา่งของจอภาพโดยอตัโนมตัไิมท่าํงานตามปกติ

เมื�อทา่นตั �งคา่ใหใ้ชฟั้งกช์ั�นปรับความสวา่งโดยอตัโนมตั ิจอภาพจะสวา่งขึ�นทนัทแีละจะไมถ่กูปรับใหม้ดืลง ซึ�งกรณีนี�ไมไ่ดแ้สดงถงึความผดิปกตแิต่
อยา่งใด ความสวา่งจะเปลี�ยนกลบัสูร่ะดบัปกตเิมื�อทา่นกดปุ่ มเปิดปิดเครื�องเพื�อปิดแท็บเล็ต (โหมดนอนหลบั) และกดปุ่ มเปิดปิดเครื�องอกีครั �งเพื�อ
เปิดแท็บเล็ต



ภาพบนจอหายไป/มดืลงอยา่งผดิปกติ

จอภาพเขา้สูโ่หมดนอนหลบัโดยอตัโนมตัเิมื�อเวลาผา่นไปตามที�กําหนด เพื�อลดการใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี�

จอภาพเปิดขึ�นอกีครั �งเมื�อทา่นกดปุ่ มเปิดปิดเครื�อง

เมื�อทา่นตอ้งการเปลี�ยนแปลงระยะเวลากอ่นที�จอภาพจะเขา้สูโ่หมดนอนหลบั ใหแ้ตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Display] -

[Sleep] ตามลําดบัเพื�อตั �งเวลา

หากทา่นตั �งระยะเวลากอ่นเขา้สูโ่หมดนอนหลบันี�นานเกนิไป จะสง่ผลใหแ้บตเตอรี�ถกูใชง้านหมดเร็วขึ�น



จอภาพสมัผสัทาํงานไมป่กติ

ตอ้งแน่ใจวา่ทา่นรูว้ธิใีชง้านจอภาพสมัผัสอยา่งถกูตอ้ง [รายละเอยีด]

หากจอภาพสมัผัสเกดิความเสยีหาย (มรีอยขดีขว่น เป็นตน้) ใหต้ดิตอ่ศนูยบ์รกิาร/สนับสนุนที�ระบใุนใบรับประกนั

หากจอภาพสมัผัสยงัไมทํ่างาน ใหปิ้ดเครื�องแท็บเล็ตแลว้เปิดเครื�องใหมอ่กีครั �ง

หากทา่นไมส่ามารถปิดเครื�องแท็บเล็ต ใหก้ดปุ่ มเปิดปิดเครื�องคา้งไวป้ระมาณ 10 วนิาทเีพื�อบงัคบัปิดเครื�อง จากนั�นเปิดเครื�องขึ�นมาใหมอ่กีครั �ง
[รายละเอยีด]

หากทา่นไมส่ามารถบงัคบัปิดเครื�องแท็บเล็ต ใหส้อดวตัถทุี�เป็นแทง่หรอืวตัถเุรยีวแหลมลงไปในชอ่งปุ่ มรเีซต็ [รายละเอยีด]



วนัที�และเวลาถกูรเีซ็ต

เมื�อกําลงัไฟของแบตเตอรี�มเีหลอือยูน่อ้ยมาก วนัที�และเวลาของเครื�องอาจถกูรเีซต็ได ้

ชารจ์แบตเตอรี�แลว้ตั �งคา่วนัที�และเวลาใหมอ่กีครั �ง



วธิยีกเลกิเสยีงเมื�อแตะจอภาพ (เสยีงการทาํงาน)

แตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Sound] - [Touch sounds] ตามลําดบัเพื�อยกเลกิเครื�องหมายถกู

กดปุ่ ม VOL - (ระดบัเสยีง) ของแท็บเล็ตคา้งไวจ้นกระทั�งตวัแสดงระดบัเสยีงที�ปรากฏอยูบ่นจอภาพลดลงตํ�าสดุและไอคอนหมนุกลบัไป



จอภาพไมเ่ปลี�ยนทศิทางเมื�อทา่นหมนุแท็บเล็ต

บางโปรแกรมอาจไมส่นับสนุนการหมนุหนา้จอ ซึ�งกรณีนี�ไมไ่ดแ้สดงถงึความผดิปกตแิตอ่ยา่งใด



วธิปิีดการหมนุหนา้จอ

แตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Display] - [Auto-rotate screen] ตามลําดบัเพื�อยกเลกิเครื�องหมายถกู



ยกเลกิฟงักช์ ั�นล็อค/ใชง้านแท็บเล็ตโดยไมม่กีารล็อคจอภาพ

แตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Security] - [Screen lock] ตามลําดบั จากนั�นแตะ [None] เพื�อยกเลกิฟังกช์ั�นล็อค



เสยีงจากลาํโพงในตวัถกูขดัจงัหวะเมื�อหมนุหนา้จอ

เสยีงอาจถกูขดัจังหวะไดเ้มื�อหมนุจอภาพในขณะที�ใชง้านลําโพงในตวั ซึ�งกรณีนี�ไมไ่ดแ้สดงถงึความผดิปกตแิตอ่ยา่งใด



ไมส่ามารถใชชุ้ดหฟูงั

ใชช้ดุหฟัูง Sony MDR-EX38IP ที�ผา่นการทดสอบแลว้

เมื�อชดุหฟัูง MDR-EX38IP เชื�อมตอ่เขา้กบัแท็บเล็ต ฟังกช์ั�นตอ่ไปนี�ไมส่ามารถใชง้าน
ขา้มไปเพลงถดัไป
ขา้มไปเพลงกอ่นหนา้นี�
ปรับระดบัเสยีง (+/-)
พากยเ์สยีง
ตอ่สายโทรศพัท์
ยตุกิารสนทนา



ไฟลไ์มส่ามารถแสดง/เปิดดู

อาจเกดิความเสยีหายกบัขอ้มลู

ตรวจใหแ้น่ใจวา่รปูแบบไฟลข์องขอ้มลูตรงกบัรปูแบบที�ใชใ้นแท็บเล็ต

ตรวจใหแ้น่ใจวา่ไฟลม์รีปูแบบเหมาะสมกบัโปรแกรมที�ใช ้

หากไฟลไ์มส่ามารถใชแ้สดงเมื�อทา่นใชง้านโปรแกรม [Music player] หรอืโปรแกรม [Video player] ใหเ้รยีกใชง้าน [Update database] จากเมนู
ตั �งคา่



ภาพวดิโีอมกีารขดัจงัหวะ/กระตกุ/ไมต่รงจงัหวะกบัเสยีง

ตรวจใหแ้น่ใจวา่ไฟลม์รีปูแบบเหมาะสมกบัโปรแกรมที�ใช ้

ปิดเครื�องแท็บเล็ตแลว้ลองเปิดใหมอ่กีครั �ง

อาจเกดิความเสยีหายกบัขอ้มลู

ตรวจใหแ้น่ใจวา่ไมม่โีปรแกรมอื�นกําลงัทํางานที�ตอ้งอาศยัโปรเซสเซอรอ์ยา่งมากอยูใ่นฉากหลงั



แท็บเล็ตไมส่ามารถรบัสญัญาณ GPS หรอืใชเ้วลานานในการวเิคราะหต์าํแหนง่

ยา้ยไปยงับรเิวณที�สามารถรับสญัญาณ GPS ไดด้ ีและสามารถมองเห็นทอ้งฟ้าไดอ้ยา่งชดัเจน [รายละเอยีด]



ผลการวเิคราะหต์าํแหนง่ของ GPS อาจแตกตา่งไปจากตาํแหนง่ที�แทจ้รงิ

ยา้ยไปยงับรเิวณที�สามารถรับสญัญาณ GPS ไดด้ ีและสามารถมองเห็นทอ้งฟ้าไดอ้ยา่งชดัเจน [รายละเอยีด]



ภาพนิ�งและภาพเคลื�อนไหวที�บนัทกึดว้ยกลอ้งมลีกัษณะเบลอ

ตรวจใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ชด็ฝ้าหรอืคราบสกปรกออกจากเลนสห์รอืที�ครอบกลอ้งเรยีบรอ้ยแลว้



ทา่นไมส่ามารถสง่ (Throw) ขอ้มลูไปยงัอปุกรณอ์ื�นเพื�อใชเ้ลน่ดว้ยโปรแกรม DLNA

ขอ้มลูบางอยา่งไมส่ามารถใชเ้ลน่จากอปุกรณอ์ื�น



แท็บเล็ตไมส่ามารถเรยีนรูส้ญัญาณดว้ยโปรแกรม Remote control

แท็บเล็ตของทา่นอาจไมส่ามารถเรยีนรูก้ารทํางานของรโีมทควบคมุ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัชนดิของรโีมทควบคมุที�ใช ้ซึ�งกรณีนี�ไมไ่ดแ้สดงถงึความผดิปกติ
แตอ่ยา่งใด



บางโปรแกรมอาจไมส่ามารถแสดงผลในภาษาที�เลอืก

บางโปรแกรมอาจไมส่นับสนุนการแสดงผลภาษาที�ทา่นเลอืกในการตั �งคา่ภาษาของแท็บเล็ต ดงันั�นจงึแสดงผลดว้ยภาษาที�แตกตา่งออกไป



บางโปรแกรมไมส่ามารถยกเลกิการตดิต ั�ง

บางโปรแกรมไมส่ามารถยกเลกิการตดิตั �ง (ลบ) ซึ�งไมไ่ดแ้สดงถงึความผดิปกตขิองแท็บเล็ตหรอืเป็นขอ้บกพรอ่งของโปรแกรมแตอ่ยา่งใด



เว็บไซตท์ี�แสดงเป็นเว็บสาํหรบัโทรศพัทม์อืถอืหรอืสมารท์โฟน

บางเว็บไซตอ์าจแสดงเป็นรปูแบบสําหรับโทรศพัทม์อืถอืหรอืสมารท์โฟน



แท็บเล็ตไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบัระบบเครอืขา่ย Wi-Fi

ตรวจใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดฟังกช์ั�น Wi-Fi เรยีบรอ้ยแลว้

แตะ [  Apps & Widgets] - [  Settings] - [Wi-Fi] ตามลําดบั จากนั�นเลื�อนสวติช ์[Wi-Fi] ไปที�ตําแหน่ง [ON]

ตรวจใหแ้น่ใจวา่ไมม่สี ิ�งกดีขวางที�เป็นอปุสรรคตอ่สญัญาณระหวา่งอปุกรณ ์และระยะหา่งระหวา่งอปุกรณไ์มม่ากจนเกนิไป [รายละเอยีด]

การเชื�อมตอ่อาจเกดิขึ�นไดโ้ดยการเปลี�ยนการตั �งคา่แชนแนลของจดุเชื�อมตอ่

ตรวจใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั �งคา่ [Network SSID] และ [Security] ของจดุเชื�อมตอ่อยา่งถกูตอ้งแลว้


