
HOTLINE : 02-215-2577

คู�มือการเชื่อมต�อหุ�นยนต�ดูดฝุ�น
และ Google Home



1. เง�่อนไข

ก�อนใช� Google Home เพ�่อควบคุมหุ�นยนต�ดูดฝุ�นของคุณโปรดตรวจสอบให�แน�ใจว�าคุณได�ปฏิบัติตามเง�่อนไขต�อไปนี้แล�ว

เคร�อข�าย wifi ที่สามารถเชื่อมต�อกับบร�การของ google

อุปกรณ�บ�าน Google หร�อโทรศัพท� Android ที่มี Google Assistant

แอพ Google Home เวอร�ชันล�าสุด

แอพ Google เวอร�ชันล�าสุด (เฉพาะ Android เท�านั้น)

บัญชี Google 

ตั้งค�าภาษาของระบบโทรศัพท�เป�น English US

แอพ Smart life และบัญชีที่เกี่ยวข�อง

หุ�นยนต�ดูดฝุ�นพร�อมฟ�งก�ชันเชื่อมต�อที่บ�านของ Google

หากคุณได�ลงชื่อเข�าใช�แอพและเชื่อมต�อหุ�นยนต�ของคุณเข�ากับแอพแล�ว กรุณาข�ามขั้นตอนนี้

2. เพ��มหุ�นยนต�ดูดฝุ�นของคุณในแอพ Smart Life (กรุณาอ�างอิงตามคู�มือการใช�งาน)

2.1 ดาวน�โหลดแอพ Smart Life

ใช�โทรศัพท�ของคุณสแกน QR code ด�านล�าง และค�นหาคำว�า “Smart Life” ในร�านค�าแอพพลิเคชั่น

(App Store, Play Store) เพ�่อดาวน�โหลด

2.2 ลงทะเบียนและลงชื่อเข�าใช� (กรุณาอ�างอิงตามคู�มือการใช�งาน)

หากคุณยังไม�ได�ลงทะเบียนกับแอพนี้ กรุณาลงทะเบียนเพ�่อสร�างบัญชีการใช�งานและลงชื่อเข�าใช�หลังลงทะเบียนเสร็จ

2.3 ลงทะเบียนและลงชื่อเข�าใช� (กรุณาอ�างอิงตามคู�มือการใช�งาน)

หากคุณยังไม�ได�ลงทะเบียนกับแอพนี้ กรุณาลงทะเบียนเพ�่อสร�างบัญชีการใช�งานและลงชื่อเข�าใช�หลังลงทะเบียนเสร็จ



3. การกำหนดค�าบน Google Home และการเพ��มหุ�นยนต�ดูดฝุ�นในฟ�งก�ชัน Home Control

กรุณาดาวน�โหลด Google Home App ก�อนกำหนดค�าบน Google Home โดยค�นหาคำว�า "Google Home" 

ใน App Store หร�อ Google Play Store เพ�่อติดตั้งแอพ

แตะ “SIGN IN” เลือกบัญชี Google ที่คุณได�ลงชื่อเข�าใช�อยู�ก�อนแล�วบนอุปกรณ�โทรศัพท�มือถือของคุณ

หร�อทำตามคำแนะนำเพ�่อลงชื่อเข�าใช�ด�วยบัญชี Google ใหม�

3.1 ติดตั้ง Google Home 

เป�ดแอพ Google Home โดยแตะที่ไอคอนแอพบนอุปกรณ�มือถือของคุณ 

แตะ "ACCEPT" เพ�่อยอมรับข�อกำหนดในการให�บร�การและนโยบายความเป�นส�วนตัว อนุญาตให�แอพ Google Home

เข�าถึงตำแหน�งอุปกรณ�เพ�่อค�นหาและตั้งค�าอุปกรณ�ใกล�เคียง



แอพ Google Home จะสแกนอุปกรณ�ใกล�เคียงที่เสียบปลั๊กพร�อมใช�งานและพร�อมที่จะตั้งค�า แตะ "SET UP"

เพ�่อตั้งค�า Google Home ของคุณ

เมื่อแอพ Google Home เชื่อมต�อกับอุปกรณ� Google Home เร�ยบร�อยแล�วให�แตะ "PLAY TEST SOUND"

มันจะเล�นเสียงทดสอบเพ�่อยืนยันว�าคุณเชื่อมต�อกับส�วนที่ถูกต�อง หากคุณได�ยินเสียงทดสอบให�แตะ "I HEARD IT”



เลือกห�อง (เช�น ห�องนั่งเล�น) ซึ่งเป�นที่ตั้งของ Google Home ของคุณ ซึ่งจะช�วยคุณระบุอุปกรณ�เมื่อคุณต�องการสั่งงาน

เลือกเคร�อข�าย Wi-Fi ที่คุณต�องการเชื่อมต�อกับ Google Home ของคุณ

หากต�องการตั้งรหัสผ�านของอุปกรณ�นี้สำหรับเคร�อข�ายนี้โดยอัตโนมัติ ให�แตะ "OK" จากนั้นรหัสผ�านจะปรากฏในช�องรหัสผ�าน

คุณสามารถป�อนรหัสผ�านของคุณได�ด�วยตนเอง จากนั้นแตะ "CONTINUE"

Google Home จะพยายามเชื่อมต�อกับเคร�อข�าย WiFi ของคุณ เมื่อ Google Home เชื่อมต�อกับเคร�อข�าย WiFi ของคุณ

เร�ยบร�อยแล�วให�แตะ "CONTINUE"



เพ�่อให� Google Assistant ตอบสนองความต�องการของคุณได�อย�างเต็มที่เพ�่อให�คุณเพลิดเพลินไปกับประสบการณ�

ส�วนตัวคุณ กรุณาลงชื่อเข�าใช�บัญชี Google ของคุณจากนั้นแตะ "SIGN UP" เลือกบัญชี Google ที่คุณต�องการ

เชื่อมโยงอุปกรณ� Google Home ของคุณจากนั้นแตะ "CONTINUE AS XXXX" ป�อนที่อยู�ที่ติดตั้ง Google Home 

นี้และเลือกบร�การเพลงเร��มต�นของคุณ

แตะ “SKIP TUTORIAL” เพ�่อเสร็จสิ�นขั้นตอนการตั้งค�า หร�อ คุณสามารถแตะ “CONTINUE” เพ�่อดูคำแนะนำ

การใช�งาน Google Home



3.2 เชื่อมต�อบัญชี Smart Life กับ Home Control

เนื่องจากข�อบกพร�องที่รู�จักกันดีของแอพ Google Home, คุณจ�งสามารถใช�บัญชี Google เพ�ยงบัญชีเดียวในการเชื่อมต�อ

และใช�งาน Home Control Action. หากคุณเชื่อมต�อแอพ Google Home กับบัญชี Google หลายบัญชี จะมีเพ�ยงบัญชีแรก

ที่ลงทะเบียนเข�าใช�งานเท�านั้นที่จะสามารถเชื่อมต�อและใช�งาน Home Control ได�

แตะ “Home Control” ในเมนู Google Home จากนั้นแตะ “+”

หา “Smart Life” ในรายการตัวเลือก ในหน�าต�างใหม� กรุณาเลือกภูมิภาคในการลงทะเบียนใช�งาน Smart Life, จากนั้น
ใส�ชื่อบัญชีและรหัสผ�าน แล�วกด “Link Now” เพ�่อเชื่อมต�อหลังจากเลือกต�องในการทำงานของอุปกรณ�ที่เชื่อมต�อแล�ว
หุ�นยนต�ดูดฝุ�นของคุณจะถูกเพ��มเข�ามาในรายการ Home Control โดยอัตโนมัติ

4. การควบคุมหุ�นยนต�ดูดฝุ�นของคุณผ�าน Google Home

ตอนนี้คุณสามารถควบคุมหุ�นยนต�ดูดฝุ�นของคุณผ�าน Google Home ได�แล�ว คำสั่งเสียงที่รองรับ มีดังนี้

OK Google, Turn on/off robot vacuum.

OK Google, set robot vacuum to extensive mode.

OK Google, set robot vacuum back for charging





HOTLINE : 02-215-2577

คู�มือการใช�แอพพลิเคชั่น



ดาวน�โหลด และติดตั้งแอพพลิเคชั่น

ใช�โทรศัพท�ของคุณสแกน QR code ด�านล�าง

และค�นหาคำว�า “Smart Life” ในร�านค�าแอพพลิเคชั่น

(App Store, Play Store) เพ�่อดาวน�โหลด



การลงทะเบียน/ลงชื่อเข�าใช�/การตั้งรหัสผ�าน

การลงทะเบียน

หากคุณไม�มีบัญชีแอพคุณสามารถเลือกที่จะลงทะเบียนบัญชี หร�อเข�าสู�ระบบ

ด�วยรหัสยืนยันข�อความ กระบวนการลงทะเบียน จะมีการอธิบายไว�ในหน�านี้และหน�าต�อไป

1. คลิก "ลงทะเบียน" เพ�่อแสดงหน�าการลงทะเบียนดังแสดงในรูปที่ 1

2. ระบบจะตรวจจับประเทศ / ภูมิภาคที่คุณอยู�โดยอัตโนมัติ

หร�อคุณสามารถเลือกประเทศ / ภูมิภาคด�วยตนเองจากนั้นป�อนหมายเลขโทรศัพท�มือถือ

หร�อที่อยู�อีเมลของคุณแล�วคลิก "ถัดไป" ดังแสดงในรูปที่ 2



การลงทะเบียน/ลงชื่อเข�าใช�/การตั้งรหัสผ�าน

3. หากคุณป�อนหมายเลขโทรศัพท�มือถือของคุณ กรุณาป�อนรหัสยืนยันที่คุณได�รับ

ผ�านโทรศัพท�มือถือของคุณและรหัสผ�านบนหน�าเว็บที่แสดงในรูปที่ 2 และคลิก "เสร็จสิ�น"

เพ�่อลงทะเบียนให�เสร็จสมบูรณ� 

4. หากคุณป�อนที่อยู�อีเมลของคุณโปรดป�อนรหัสผ�านของคุณในหน�าที่แสดงในรูปที่ 2

และคลิก "เสร็จสิ�น" เพ�่อลงทะเบียนให�เสร็จสมบูรณ�



การลงทะเบียน/ลงชื่อเข�าใช�/การตั้งรหัสผ�าน

การลงทะเบียนเข�าใช�งาน

หากคุณมีบัญชีแอพอยู�แล�วให�คลิก "เข�าสู�ระบบ" เพ�่อแสดงหน�าเข�าสู�ระบบ 

1. ระบบจะตรวจจับประเทศ / ภูมิภาคที่คุณอยู�โดยอัตโนมัติหร�อคุณสามารถเลือกประเทศ

     และภูมิภาคด�วยตนเอง 

2. ป�อนหมายเลขโทรศัพท�มือถือหร�อที่อยู�อีเมลและรหัสผ�านของคุณเพ�่อเข�าสู�ระบบ

เข�าสู�ระบบผ�านบัญชีโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สาม

หากคุณติดตั้ง Wechat บนโทรศัพท�มือถือของคุณให�คลิกไอคอน Wechat เข�าสู�ระบบบัญชี

โซเชียลมีเดีย หลังจากผ�านหน�าการให�สิทธิ์คุณจะเข�าสู�ระบบโดยอัตโนมัติ



การลงทะเบียน/ลงชื่อเข�าใช�/การตั้งรหัสผ�าน

การเข�าใช�งานผ�านเบอร�โทรศัพท�มือถือและรหัสยืนยันที่ได�รับทางโทรศัพท�มือถือ

1. คลิก "ลงชื่อเข�าใช�ด�วยรหัสยืนยัน SMS" ในรูปที่ 1 จากนั้นหน�าใหม�จะปรากฏข�้น

2. ระบบจะตรวจจับประเทศ / ภูมิภาคที่คุณอยู�โดยอัตโนมัติหร�อคุณสามารถเลือกประเทศ

    และภูมิภาคด�วยตนเอง

3. ป�อนหมายเลขโทรศัพท�มือถือของคุณแล�วคลิกปุ�ม "รับรหัส" และคุณจะได�รับข�อความ

    ตัวอักษรพร�อมรหัสยืนยัน ป�อนรหัสยืนยันและคลิกปุ�ม "เข�าสู�ระบบ" เพ�่อเข�าสู�ระบบ

    ตามที่แสดงในรูปที่ 2



การลงทะเบียน/ลงชื่อเข�าใช�/การตั้งรหัสผ�าน

ลืมรหัสผ�าน

หากคุณลืมรหัสผ�านบัญชีแอพ คุณสามารถร�เซ็ตรหัสผ�านของคุณผ�านกระบวนการ

ดึงรหัสผ�าน

1. คลิก "ลืมรหัสผ�าน" ดังแสดงในรูปที่ 1

2. ระบบจะตรวจจับประเทศ / ภูมิภาคที่คุณอยู�โดยอัตโนมัติหร�อคุณสามารถเลือกประเทศ

     และภูมิภาคด�วยตนเองจากนั้นป�อนหมายเลขโทรศัพท�มือถือหร�อที่อยู�อีเมลของคุณ

     แล�วคลิก "ถัดไป" ดังแสดงในรูปที่ 2

3. โปรดป�อนรหัสยืนยันที่คุณได�รับทางข�อความหร�ออีเมลในหน�าเว็บที่แสดงในรูปที่ 3

     และป�อนรหัสผ�านใหม�จากนั้นคลิก "ยืนยัน"



บ�านและการจัดการสมาชิก

1. หลังจากเข�าสู�ระบบคลิก "เร��มชีว�ตสมาร�ทของคุณ" และหน�า "เพ��มครอบครัว"

    จะปรากฏข�้นดังแสดงในรูปที่ 1

2. ป�อนชื่อบ�านแล�วคลิก "ตั้งค�าสถานที่" หน�าแผนที่จะปรากฏข�้น ย�ายไอคอนครอบครัว

     ไปยังตำแหน�งของคุณเพ�่อเปลี่ยนสถานที่จากนั้นคลิก "ยืนยัน" ดังแสดงในรูปที่ 2

3. คลิก "เพ��มห�องอื่น" เพ�่อเพ��มห�องพักดังแสดงในรูปที่ 3 คลิก "เสร็จสมบูรณ�" ที่มุมบนขวา

    เพ�่อเสร็จสิ�นการตั้งค�าห�อง คุณสามารถคลิกปุ�มบนหน�า "ครอบครัวของฉัน" เพ�่อเปลี่ยน

    การตั้งค�าห�องของคุณได�ตลอดเวลาดังที่แสดงในรูปที่ 4



บ�านและการจัดการสมาชิก

คุณสามารถเพ��มและจัดการครอบครัวได�โดยคลิกสามเหลี่ยมที่ดึงลงที่มุมซ�ายบน

ของหน�า "ครอบครัวของฉัน" ผู�ใช�สามารถควบคุมอุปกรณ�สำหรับหลายครอบครัว

ได�จากบัญชีเดียว เพ�ยงเลือกครอบครัวที่มีอุปกรณ�ที่คุณต�องการใช�งานจากเมนู

เลือกครอบครัว



บ�านและการจัดการสมาชิก

เลือก “Tuya Family” ที่แสดงผลในส�วนของการตั้งค�าหน�าครอบครัว ตามที่โชว�

ในรุปด�านล�าง

ด�วยการอนุญาตให�จัดหมวดหมู�สำหรับการจัดการอุปกรณ�

และการแบ�งป�นอุปกรณ�ทั้งหมดรวมถึงฉากอัจฉร�ยะในบ�าน

ทำให�การจัดการอุปกรณ�ไม�จำเป�นต�องแชร�ซ้ำกัน

ผู�จัดการมีสิทธิ์สูงสุดในการจัดการและให�สิทธิ์การเข�าถึง

แต�ละอุปกรณ�กับคนในครอบครัว

สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆสามารถควบคุมอุปกรณ�อัจฉร�ยะในบ�านได�

แต�ไม�สามารถปรับเปลี่ยน/เพ��มหร�อลดการตั้งค�าของครอบครัวได�



เลือก “เพ��มอุปกรณ�” หร�อ “+” ที่มุมขวาบนของหน�า “ครอบครัวของฉัน” จากนั้นเลือก

“อุปกรณ�ทั้งหมด” และเลือกเพ��มอุปกรณ�หุ�นยนต�ดูดฝุ�น

เพ��มอุปกรณ�/การเพ��มอุปกรณ�ล�มเหลว



เพ��มอุปกรณ�/ โหมด EZ

1. แอพมีโหมดกำหนดค�าเคร�อข�ายสองโหมด: โหมด EZ และโหมด AP คุณสามารถคลิก

    "โหมด AP" ในหน�า "โหมด EZ" เพ�่อสลับว�ธีการใช�งาน 

2. หากคุณกำหนดค�าเคร�อข�ายในโหมด EZ โปรดตรวจสอบว�าไฟแสดงสถานะอุปกรณ�

     กะพร�บอย�างรวดเร็ว (2 ครั้ง / ว�นาที) จากนั้นคลิกปุ�มยืนยันเพ�่อไปยังขั้นตอนถัดไป 

3. เป�ดหุ�นยนต�แล�วกดปุ�ม WIFI ที่ด�านล�าง หุ�นยนต�อยู�ในโหมด EZ เมื่อคุณได�ยินเสียง

     "บี๊บ" เพ�ยงครั้งเดียว

4. หากตัวบ�งชี้ไม�กะพร�บอย�างรวดเร็วให�คลิก "ว�ธีทำให�ตัวบ�งชี้

      กะพร�บอย�างรวดเร็ว" เพ�่อดูขั้นตอน



เพ��มอุปกรณ�/ โหมด EZ

หมายเหตุ: ว�ธีตั้งค�าไฟกระพร�บอย�างรวดเร็ว



เพ��มอุปกรณ�/ โหมด AP

1. หากคุณกำหนดค�าเคร�อข�ายในโหมด AP โปรดยืนยันว�าไฟแสดงสถานะอุปกรณ�

    กะพร�บช�า ๆ (หนึ่งครั้ง / 3 ว�นาที) จากนั้นคลิกปุ�มยืนยันเพ�่อไปยังขั้นตอนถัดไป

2. หากตัวบ�งชี้อุปกรณ�ไม�กะพร�บช�า ๆ ให�คลิก " ว�ธีทำให�ตัวบ�งชี้กะพร�บอย�างช�า "

     เพ�่อดูขั้นตอน



เพ��มอุปกรณ�/ โหมด AP

หมายเหตุ: ว�ธีตั้งค�าไฟกระพร�บอย�างช�า



เพ��มอุปกรณ� / ใส�รหัสผ�าน WIFI

ภายใต�โหมดการกำหนดค�าเคร�อข�ายที่ระบุให�คลิกปุ�ม "ยืนยัน" เมื่อไฟแสดงสถานะ

กะพร�บเร็วหร�อช�าและหน�าจอแสดงผมตามที่แสดงในรูปที่ 1 จะปรากฏข�้น

เลือก Wifi พร�อมการเชื่อมต�อในพ�้นที่ทำงานของอุปกรณ�และป�อนรหัสผ�าน wifi

จากนั้นคลิก "ยืนยัน" เพ�่อเร��มกระบวนการกำหนดค�าเคร�อข�าย



เพ��มอุปกรณ� – การตั้งค�าเคร�อข�าย

หากเลือกโหมด EZ แอrจะผ�านกระบวนการกำหนดค�าเคร�อข�ายตามที่แสดงในรูปที่ 1

และหน�าจอที่แสดงในรูปที่ 2 จะปรากฏข�้นเมื่อการกำหนดค�าเคร�อข�ายสำเร็จ

หลังจากการกำหนดค�าเคร�อข�ายของอุปกรณ�สำเร็จผู�ใช�สามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ�

และเลือกตำแหน�งที่ตั้งในบ�านของคุณ



เพ��มอุปกรณ� – การตั้งค�าเคร�อข�าย

หากใช�โหมด AP (กะพร�บช�าๆ) สำหรับการกำหนดค�าเคร�อข�ายผู�ใช�สามารถเลือกโหมด

ฮอตสปอตได� เชื่อมต�ออุปกรณ�กับ Wifi hotspot ที่ข�้นต�นด�วย "SmartLife"

ดังแสดงในรูปที่ 1

หมายเหตุ: ชื่อฮอตสปอตของอุปกรณ�บางตัวอาจไม�เร��มต�นด�วย "SmartLife"



เพ��มอุปกรณ� – การตั้งค�าเคร�อข�าย

เมื่ออุปกรณ�เชื่อมต�อกับฮอตสปอตที่ระบุแล�วให�กลับไปที่หน�าจอกำหนดค�าเคร�อข�าย

เพ�่อเร��มกระบวนการกำหนดค�าเคร�อข�าย แอพจะผ�านกระบวนการกำหนดค�าเคร�อข�าย

ดังแสดงในรูปที่ 1 หน�าจอที่แสดงในรูปที่ 2 จะปรากฏข�้นเมื่อการกำหนดค�าเคร�อข�ายสำเร็จ



เพ��มอุปกรณ� – การเพ��มอุปกรณ�ล�มเหลว

หากการกำหนดค�าเคร�อข�ายล�มเหลวหน�าเว็บที่แสดงด�านล�างจะปรากฏข�้น

ผู�ใช�สามารถคลิก "เพ��มอีกครั้ง" หร�อ "ดูว�ธีใช�"



การควบคุมอุปกรณ�

โหมดปกติ

หลังจากกำหนดค�าอุปกรณ�เสร็จสมบูรณ�แล�ว หุ�นยนต�ดูดฝุ�นจะแสดงในหน�า Homepage

แตะที่ชื่ออุปกรณ�เพ�่อไปยังหน�าตั้งค�า

หมายเหตุ:

หากอุปกรณ�กำลังเชื่อมต�ออยู�, ที่หน�าแสดงผลจะแสดงหน�าทางลัดการตั้งค�า

หากอุปกรณ�ไม�ได�อยู�ในสถานะเชื่อมต�อ จะแสดงผลว�า “offline” แต�ยังสามารถควบคุมได�



การควบคุมอุปกรณ�

หุ�นยนต�มีหมวดการทำงาน 6 หมวด

ตั้งค�าสีกำแพงว�าสว�างหร�อมืด เพ�่อให�หุ�นยนต�สามารถจำแนกพ�้นที่ได�ง�ายข�้น

ตั้งค�าเสียง: เสียงปรกติ, เสียงเบา, เสียงเง�ยบ

หุ�นยนต�จะกลับเข�าแท�นชาร�จหลังจากการตั้งเวลา

โหมดปกติ
เพ��มตารางเวลา – เพ��มเวลาทำงานหากคุณต�องการ
ตั้งเวลาในการทำงานให�อุปกรณ�



อนุญาตให�ผู�ใช�จากหลายครอบครัวมีสิทธิ์
ในการสลับหร�อเพ��มครอบครัว

เพ��มอุปกรณ�ทุกชนิด

ควบคุมด�วยเสียง

เร��มฉากอัจฉร�ยะด�วยปุ�มลัดเพ�ยงปุ�มเดียวเพ�่อสลับ
ระหว�างฉากอย�างง�ายดาย

สลับห�องภายในบ�านและตรวจสอบสถานะ
ของอุปกรณ�อัจฉร�ยะแต�ละชนิดในห�องต�าง ๆ

ครอบครัวของฉัน



หน�าโปรไฟล�

ศูนย�ข�อมูลส�วนบุคคลคือการเข�าถึงสำหรับผู�ใช�ในการจัดการข�อมูล ข�อมูลหลักต�อไปนี้
จะปรากฏข�้น:
1. การจัดการบ�าน
2. ศูนย�ข�อความ: ผลการประมวลผล, ข�อเสนอแนะ, การแชร�ข�อความระหว�างอุปกรณ�,
    อุปกรณ�ที่มีฟ�งก�ชั่นแจ�งเตือน ฯลฯ
3. บูรณาการ
4. สแกนรหัส QR: อุปกรณ�บางอย�างสามารถเพ��มได�โดยการสแกนรหัส QR
5. คำถามที่พบบ�อย
6. ข�อเสนอแนะ: หากผู�ใช�มีป�ญหากับอุปกรณ�เขาสามารถส�งคำถามได�ที่นี่



หน�าโปรไฟล�– เกี่ยวกับเรา

ข�อมูลที่เกี่ยวข�องจะแสดงตามหน�าจอแสดงผลด�านล�าง
1. เลือก “ให�คะแนนเรา”หน�าจอจะสลับไปที่หน�า App Store. ผู�ใช�สามารถให�คะแนนเรา
     ในหน�าจอบน App Store ได�
2. เกี่ยวกับ TuyaSmart
3. นโยบายความเป�นส�วนตัว
4. ใบอนุญาตส�วนประกอบ
5. เวอร�ชั่นป�จจ�บัน



หน�าโปรไฟล�

หน�าข�อมูลส�วนบุคคลใช�แสดงข�อมูลส�วนตัวของผู�ใช�งาน โดยผู�ใช�งานสามารถ
เปลี่ยนชื่อบัญชีและรหัสเข�าใจได� รวมถึงเชื่อมต�อกับเบอร�โทรศัพท�มือถือ
และตั้งค�าล็อคหน�าจอด�วยการมอง



หน�าโปรไฟล� – การล็อคแบบมีรูปแบบ

โดยการคลิกที่ "ปลดล็อกรูปแบบลายเส�น" ผู�ใช�สามารถตั้งค�าการล็อคแบบมีรูปแบบ
เมื่อเป�ดใช�งานการล็อคแบบมีรูปแบบ ผู�ใช�จะต�องป�อนรูปแบบเพ�่อใช�แอพ
หากผู�ใช�ลืมการรูปแบบการล็อคให�คลิก "ลืมรูปแบบการปลดล็อค" และรหัสยืนยัน
จะถูกส�งไปยังโทรศัพท�มือถือคุณ หลังจากป�อนรหัสการยืนยันผู�ใช�สามารถป�อน
การล็อกรูปแบบใหม�





คู�มือการใช�งาน

ติดต�อได�ที่ 02-215-2577

หากมีป�ญหาการใช�งาน
และสอบถามเร�่องการรับประกัน

LINE@
Autobot
















































