คําแถลง
กอนที่จะใชผลิตภัณฑนี้ โปรดอานคูมือการใชนี้อยางจริงจัง ทั้งนี้ทานจะ
สามารถใชผลิตภัณฑนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลสําคัญ
จําเปนจะตองมีการเตรียมการไวอีกชุดหนึ่งตางหาก
ในการกอใหเกิดขอมูลเสียหายเพราะปฏิบัติการไมเหมาะ, การซอม
ขอขัดของของเครื่อง,
การเปลี่ยนถานแบตเตอรี่,
การวางเครื่องในบริเวณ
สนามแมเหล็ก รวมทั้งมูลเหตุที่ไมแสดงชัด ทางโรงงานผูผลิตจะไมรับผิดชอบความ
เสียหายใดๆที่เกิดขึ้น เพราะผูใชเครื่องนี้หรือบุคคลที่ 3 ไดกอใหเกิดขึ้น ดังเชน
หมายเลขเครดิตการดถูกขโมย, ขอมูลถูกแกเปนอาทิ ทางโรงงานผูผลิตก็จะไม
รับผิดชอบเชนกัน ขอใหทานผูใชไดเขาใจตามนี้ดวย
ขอเสนอ : โปรดวางคูมือในการใชนี้ไวในที่ที่จะหยิบไดสะดวก ทั้งนี้จะ
ไดหยิบขึ้นมาอานไดทันที

สเปคของฮารดแวร
model : TC800

ขนาด

: 102.2 × 77.5 × 17.7 mm

ขนาดของจอ
น้ําหนัก

:

แบตเตอรี่

: 159 × 80 dots

ประมาณ 102 g (ไมรวมกอนแบตเตอรี่)
:

เบอร AAA (2 กอน)
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หมวดที่ I แนะนําผลิตภัณฑ
1. ขอเตือน
1.1 โปรดอย า วางเครื่อ งนี้ไ วใ นที่ที่มีอุณ หภูมิสูง , ความกดดัน สูง , มี ค วามชื้น และ
มีกระแสไฟฟาสถิต
1.2 อยากระแทกเครื่องหรือทําใหตกหลน
1.3 อยาใชของแหลมกดคียบอรด
1.4 อยาใชเของเหลวที่มีกรดกัดกรอนลางเครื่อง
1.5 เนื่องดวยพื้นที่การเก็บขอมูลภายในเครื่องมีจํากัด โปรดจัดเก็บขอมูลตามกําหนด
และลบขอมูลที่ไ มจํา เปนออก ทั้งนี้เ พื่อทํา ใหผลิตภัณ ฑนี้สามารถใชไ ดอยา ง
มีประสิทธิภาพ
1.6 ขอมูลเสียหายอันเกิดขึ้นเพราะการใชเครื่องไมเหมาะสม, การซอมแซมขอขัดของ
ของเครื่อง รวมทั้งมูลเหตุอื่นๆ ทางโรงงานผูผลิตจะไมรับผิดชอบ ขอมูลที่สําคัญ
จะตองจัดไวเปนอีกสวนหนึ่งตางหาก ความเสียหายหรือขอเรียกรองคาชดเชย
ใดๆที่บุคคลที่ 3 ที่ใชเครื่องนี้ไดกอใหเกิดขึ้น ทางโรงงานผูผลิตจะไมรับผิดชอบ
เชนกัน ขอไดโปรดใหอภัยดวย
1.7 ถาหากกด ON/OFF แลวยังเปดเครื่องไมไดขอใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
A. กดคีย RESET ของเครื่องนี้
B. เปลี่ยนแบตเตอรี่และใหตรวจสอบขั้วบวกลบวาใสถูกตองหรือไม
C. สงเครื่องกลับบริษัทเทคโนดิคททางไปรษณียลงทะเบียนเพื่อนําสงซอมแซม
ยังโรงงานผูผลิต
1.8 ขอที่พึงสังเกต :
(1) ในขณะที่หนาจอแสดง “Sys Reclaim” กรุณาอยากด RESET หรือดึง
ก อ นแบตเตอรี่ อ อก ทั้ ง นี้จ ะได ไ ม ทํ า ให ข อ มูล ที่ ใ ส ไ ว ใ นเครื่ อ งตอ งเกิด ความ
เสีย หาย ถา หากไมร ะมัด ระวัง ปฏิบัตินี้เ ครื่อ งเสีย หายโปรดสง คืน บริษัท
เทคโนดิคท จํากัด เพื่อนําสงโรงงานทําการซอมแซมตอไป
(2) ถาหากในขณะที่ทานเปดเครื่องนั้น มีสัญญาณเตือนวาแบตเตอรี่มีกําลังไฟไมพอ
ขอให ท า นเปลี่ ย นแบตเตอรี่ ทั น ที ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให เ ครื่ อ งทํ า งานได เ ป น ปรกติ
หลีกเลี่ยงเครื่องเกิดความเสียหาย

1.9 หลังจากเปลี่ยนถานแบตเตอรี่ใหมนั้น ถาหากกด ON/OFF ก็ยังเปดเครื่องไมได
ใหหยุดรอ 10 วินาที แลวคอยทดลองเปดเครื่องใหม ถาหากยังเปดเครื่องไมได
ก็ใหกด RESET ก็จะเปดเครื่องไดเปนปรกติ

หมวดที่ I แนะนําผลิตภัณฑ
2. สิ่งที่ล้ําเลิศของสมรรถนะ
∆

พจนานุกรมลิขสิทธิ์ เปนพจนานุกรม “จีน-ไทย ฉบับใหม” ที่รวมความทรง
อิทธิพลของพจนานุกรมจีนไวในเลมเดียว สามารถสนองความตองการในการศึกษา
ภาษาจีนไดทุกขั้นตอน
∆

ระดับสีแสดงขอบหนาสัมผัสของภาพ : ระดับสีของตัวเครื่องทั้งหมด พรอมกับ
ประกอบดวยดนตรี MIDI ที่มีคุณภาพสูง เพื่อเขาถึงอุปนิสัยของทาน
∆

สมรรถนะในการบันทึกที่สมบูรณและการทําหนาที่เปนเลขาขอมูลอางอิงตางๆที่
สมบูรณ : เนื้อหาครอบคลุมทั้งนามบัตร, บันทึกความจํา, สมุดฉีก (scratch-pad)
เปนอาทิ สามารถสนองความตองการประจําวันของทานไดเต็มที่
∆ สมรรถนะของการสันทนาการ : มีทั้งสมรรถนะที่เปนภาพการตูน, ดนตรีรวมทั้ง

เกม ระดับสีทั้งหมดที่มีหลายแบบหลายอยางเปนอาทิ เพื่อเพิ่มความสนุกสนานใน
ระหวางทําการศึกษา

หมวดที่ I แนะนําผลิตภัณฑ
3. คําอธิบายเครื่องหมายบงบอกจอภาพ

พึงสังเกต : (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

แสดงจอภาพหลัก
เขาสูการปอนขอมูล
แสดงวาเขาสูสภาพภาษาอังกฤษ
การตัดเปลี่ยนตัวอักษรอังกฤษตัวใหญตัวเล็ก
แสดงวา
ไดแสดงผลแลว
แสดงวาศัพทโดดหรือวลีหนาขอบจอสัมผัสออกเสียงอานไดแลว
แสดงวานาฬิกาปลุกไดเปดแลว
แสดงวาขั้นตอนการเดินทางในวันนี้ไดวางไวเรียบรอยแลว
กดคียทิศทาง
ตรวจสอบเนื้อหาที่ยังไมแสดงผล

หมวดที่ I แนะนําผลิตภัณฑ
4. การอธิบายคียบอรด
1.
: พึงใชประกอบกับคียอื่นๆ (เชน ?, X! h y p...) วิธีการใชก็คือใหกด
กอน ในขณะนั้นเครื่องหมายชวยเสริม <SHIFT> ของจอภาพก็จะปรากฏแสงสวางขึ้น
ครั้นแลวคอยกดคียอื่นอีก
2.
: คียตัดเปลี่ยนบรรจุขอมูล “อังกฤษ/ไทย” ในการใชนั้นเพียงแตกดคียนั้น
ติดตอกันก็ใชได
3. “RESET” ถาหากเลือก Y. N. Y ก็จะลบขอมูลที่เพิ่มเขาไปในเครื่องได
รวมทั้ง : สื่อสาร/นามบัตร, บันทึกความจํา, สมุดฉีก เปนอาทิ พรอมกับคืนคาที่ยอมรับ
ที่ไมไดตั้งในอัตราแลกเปลี่ยนและภาษี
4.
: ในขณะที่ในมือไมมีคูมือการใชงาน ก็จะไดคําอธิบายการปฏิบัติการที่งายๆ
5.
: ภาพกอนไดกลับคืนเปนภาพในจออีก
: ดูขอมูลกอนหนา ในการยอนกลับมาตรวจสอบนั้นกดคียนี้จะยอนกลับ
6.
คืนไปยังกลุมคําที่ไดเลือกในครั้งกอนๆได
7.
: ดูขอมูลหนาตอไป ในการยอนกลับมาตรวจสอบนั้นจะยอนกลับคืนไป
ยังกลุมคําที่เลือกในภายหลังได
8.
: เคลื่อนขยับเครื่องหมายแสงหรือดูขอมูลผานๆ
9.
ยืน ยั น ข อมู ล ที่ บ รรจุ เ ข าหรื อ เขา สู ร ายการคั ด เลื อ กสมรรถนะในการ
“คํานวณ” นั้น สามารถที่จะใชเครื่องหมาย “=” ได
10. นอกจากกดคีย
เปดเครื่องไดแลว เครื่องนี้ยังสามารถจะกดคียของแตละ
สมรรถนะไดโดยตรง (ดังเชน : เ เปดเครื่อง)
: ในสภาพที่ บ รรจุ เ ข า กดคี ย นี้ แถวล า งของจอภาพก็ จ ะแสดงผลของ
11.
เครื่องหมายตางๆ กดคียทิศทาง ก็จะแสดงเครื่องหมายตางๆอยางอื่นอยางตอเนื่อง
แลวใหกดตัวเลขที่ประสานสอดรับกับเครื่องหมาย (อยูดานลางของเครื่องหมาย) ก็ได
12.
: บรรจุเขาชองวาง
13.
: เครื่องมีวิธีการบรรจุขอมูลเขาภาษาจีน 3 ชนิด : พินอิน (สะกดอักขระ
ออกเสียง), นับขีด, หมวดนํา ในขณะที่บรจุเขาเพียงแตกดคียตัดเปลี่ยนตอเนื่องกันก็
ใชได
14.
: แบงสมรรถนะของเครื่อง TC800 เปน 5 ประเภท กดคียนี้และพลิกคีย
หนาบนลาง ก็สามารถจะอานผานๆ สมรรถนะที่มีอยูทั้งหมดได

หมวดที่ II คําอธิบายสมรรถนะ — หนวยที่ 1 Dict

1. พจนานุกรมจีน-ไทยฉบับใหม (Chi-Thai Dict)
(เครื่องนี้ไมมีคียฉับไว ในการเปดเครื่องใหกด
ก็จะเขาสู “พจนานุกรม จีนไทย ฉบับใหม” ไดโดยตรง)
สมรรถนะในสวนนี้จะรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดของ “พจนานุกรมจีน-ไทย
ฉบับใหม” อยางสมบูรณ ทานที่จะใชสมรรถนะนี้ คนหาศัพทโดด (วลี) ภาษาจีน รวม
คําอธิบายที่เกี่ยวของกัน, การสะกดพินอินภาษาจีน, ศัพทออกเสียงหลายเสียง, ศัพทตัว
เต็ม
1. คนศัพทโดด (ตัวยอ) ภาษาจีน
สมรรถนะนี้สามารถที่จะคนศัพทโดดหรือวลีภาษาจีนได เชน ใหลองคน
ศัพทโดด “人” และวลี “世界” เปนตัวอยาง (ใชวิธีพินอินสะกดอักขระการออก
เสียง) พิมพเขา
คําอธิบายวิธีปฏิบัติการ
จอแสดงผล
กด
เขาสู “พจนานุกรมจีนไทยฉบับใหม”
พิมพศัพท “人” กด
เลือก ① แลว
ใหกด
อีก ก็จะไดคําอธิบายของคํา
ศัพทคํานั้น

2. คนหาวลี
คําอธิบายวิธีปฏิบัติการ
กด
เขาสู “พจนานุกรม จีน-ไทยฉบับใหม”
ก็จะคน
พิมพเขา “世界” วลี 2 คํา กด
คําอธิบายคํานั้นได
ในขอบหนาสัมผัส สามารถจะใชคียบนลาง เลือก
คนวลีคําอื่นที่เกี่ยวของกับ “世界” ได
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พึงสังเกต :

① พจนานุกรมนี้ทานสามารถพิมพเขาภาษาจีนตัวยอพรอมกับสามารถคนคําศัพทตัว

ย อ ที่ ป ระกอบกั น นี้ ไ ด อ ย า งถู ก ต อ ง คํ า ศั พ ท ตั ว เต็ ม ท า นสามารถที่ จ ะค น หาขอบ
หนาสัมผัสศัพทโดดในกลุมคําหรือวลี
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1. นามบัตร (Name Card)
สมรรถนะในสวนนี้สามารถที่จะบันทึกขอมูลการติดตอระหวางญาติพี่นองมิตรสหาย
นามบัตรแตละชิ้นจะรวมรวมหลายรายการที่มีชื่อ-นามสกุล, หมายเลขมือถือ, โทรศัพท
บาน, แฟกซ, อีเมล, หนวย, ที่อยู หมายเหตุเปนตน
1.1 ขอมูลเพิ่มใหม
คําอธิบายการปฏิบัติการ
จอภาพแสดงผล
ใน “Menu” ใหกด
เขาสูสมรรถนะ
“PIM” เลือกแลวเขาสู “Name Card”

ยืดขยายสมรรถนะ
① ในการเก็บขอมูลเขานี้ใหกด
ก็จะตัดเปลี่ยนวิธีบรรจุระหวางสะกดเสียง
พินอินกับหมวดนํา
② ในการเก็บขอมูล ใหกด
ก็จะสามารถบรรจุเขาเครื่องหมายแบบตางๆ
1.2 แกขอมูล
กด
ก็จะสามารถแกขอมูลนามบัตรที่ตั้งไวแลวได การใชงานในการแกกับการ
เพิ่มใหมจะมีลักษณะคลายๆกันใหเทียบเคียงดูอีกครั้ง
1.3 ลบขอมูล
หลังจากเขาสูสมรรถนะนามบัตรใหขยับเคลื่อนเครื่องหมายแสงไปยังขอมูลที่จะลบ
อีก ก็จะสามารถลบขอมูลนั้นออกได
ออก แลวใหกด
พึงสังเกต : ในขณะที่เก็บขอมูลนั้น กด

ก็จะยอนกลับมาลบตัวหนังสือที่บรรจุออกได

1.4 รหัสนามบัตร
ถาหากในสมรรถนะ “รหัสลับ” นั้น ทานไดนํา “นามบัตร” มาตั้งเพิ่มลับ ถาเชนนั้นใน
ขณะที่เขาสู “นามบัตร” เครื่องนี้จะขอใหทานบรรจุรหัสลับที่เคยตั้งไว ดังนั้นจึงขอให
ทานจํารหัสลับที่ตัวทานเองไดตั้งไว
1.5 สถิตินามบัตร
หลังจากที่เขาสูสมรรถนะนามบัตรแลวใหทานกดคีย
เครื่องนี้ก็จะแสดงผลของ
จํานวนรวมของนามบัตรที่เหลือ, จํานวนนามบัตรที่ลบไปแลว และที่วางที่เหลืออยู
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2. บันทึกความจํา (Memo)
สมรรถนะในสวนนี้สามารถที่จะบันทึก เรื่องใหญเล็กในการงานของทานไดสมบูรณ
การเพิ่มใหม, แกไข และลบออก ของ “บันทึกความจํา” จะมีลักษณะการใชคลายกัน
กับ “นามบัตร” ทานสามารถนํามาเทียบเคียงศึกษากันได
3. สมุดฉีก (Scratchpad)
สมรรถนะในสวนนี้สามารถที่จะทําหนาที่เปนบันทึกสวนตัวของทานได การเพิ่มใหม,
แกไข, ลบออกของ “สมุดฉีก” มีลักษณะการใชเหมือนๆกับ “นามบัตร” ทานสามารถ
นํามาเทียบเคียงศึกษาได
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1. เครื่องคํานวณ (Caculator)
1. การคํานวณแบบงายๆ
ใน “Menu” เลือก “Calc” และ “Calculator” อีกก็จะเริ่มทําการคํานวณได
วิธีการปฏิบัติการใหดูตารางดังตอไปนี้
ตัวอยาง
กดคียตามลําดับ
จอภาพแสดงผลคําตอบ
4+2
4
2
6
¼ (จํานวนกลับของ 4) 4
0.25
16
16
4
2/5 ของจํานวนรอยละ
2
5
40
20% ของ 400
400
20
80
300 ลด 10%
300
10
270
200 เพิ่ม 35%
200
35
270
-5
5
-5
2. หนวยความจําการคํานวณ (บวกลบคูณหาร)
ในขณะที่ ข อ มู ล เรขาคณิ ต ทํ า การบวกจํ า นวน ลบจํ า นวนนั้ น สามารถที่ ใ ช
หนวยความจําคํานวณ
ตัวอยาง
กดคียตามลําดับ
จอภาพแสดงผลคําตอบ
9
5
9 × 5 + 27 ÷ 3 - 25
27
3
25
49
ลางหนวยความจํา
0
①
ความจําบวกสะสม :
ความจําลบสะสม :
แสดงผลจํานวนรวมของความจําคํานวณสะสม
ลางความจํา
②
บนคียบอรดจํานวนตัวเลขอัดเขามูลคาเพื่อลาง
เริ่มตนทําการคํานวณใหม
③
ยอนกลับตัวเลขได
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2. วิทยาศาสตร (Super Cale)
สมรรถนะทางดานการคํานวณที่เครื่องนี้เสนอมี
1) การคํานวณบวก ลบ คูณ หาร : +, -, ×, ÷
2) การคํานวณแบบกรณฑ
:
, y X
3) จํานวนสัมประสิทธิ์สามเหลี่ยม : sin, cos, tan, sin1, cos1, tan1
4) จํานวนสัมประสิทธิ์เสนโคงคู : sinh, cosh, tanh, sinh1, cosh1, tanh1
5) จํานวนคูยกกําลังสัมประสิทธิ์ : log, ln
6) จํานวนดรรชนีสัมประสิทธิ์ : 10x, ex
7) จํานวนยกกําลังคํานวณ
: x2, xv, 1/x
8) ความจําคํานวณ
: M+, M-, MR, MC
9) การคํานวณคูณเปนขั้น
: x!
10) ความใหญเล็กของระดับมุม : “ ʹ ”
11) ระบบระดับมุม
: องศา, ระดับโคงรอบวงกลม, ระดับรอยละ
การคํานวณพื้นฐาน
① หนวยระดับมุม : ในขณะที่ทําการคํานวณจํานวนสัมประสิทธิ์สามเหลี่ยมหนวย
ระดับมุมจะมี 3 ชนิด “ระดับ (D), ระดับเสนโคงรอบวงกลม (R), ระดับรอยละ (G)”
สามารถที่จะกด
1 ครั้ง มาทําการตัดเปลี่ยน
② ในขณะที่แสดงผล “ระดับองศาลิบดา” ลวนแตจะใชเครื่องหมาย “ º ” มาแสดง
③ แบบการคํานวณที่แสดงผลบนจอภาพ (ดังเชน Log6 + Ln5) ระดับความยาวที่
มากที่สุดจะเปน 64 ตําแหนงหนวย
④ คียเรียบเรียงแบบถายทอด : ในขณะทําการพิมพแบบถายทอดนั้น
เปนคีย
ตัดเปลี่ยน “สอดเขาแทนที่” :
เปนคียตัดตัวหนังสือออก
เปนเครื่อง
หมายแสงที่ขยับเคลื่อนที่ได
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3. หนวย (Units)
สมรรถนะในสวนนี้มีหนวยคํานวณระดับอยู 7 ชนิด ซึ่งมีความยาว, พื้นที่, น้ําหนัก,
ความจุ, อัตราประสิทธิผล, พลังงาน, การเสริมทวีค วามกดดัน เปนอาทิ ในหนว ย
คํานวณแตละหนวยนี้ ตางมีการคิดเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางคอยูหลายอยางดวยกัน
ดังเชน สมมุติคํานวณ 50 กิโลกรัมเปนกี่ปอนด เชนนี้เปนตน
คําอธิบายการปฏิบัติการ
จอแสดงผล
หลังจากที่เขาสู “Calc” แลว ก็ขยับเคลื่อนเครื่อง
เลือก “น้ํา
หมายแสงไปยัง “Units” กด
หนัก” กด
เขาสูอีก
ใชคียทิศทางนําเอาหนวยคํานวณเทียบบัญญัติ
ไตรยางคดานขวาตัดเปลี่ยนไปยัง “ปอนด”
พิมพ 50 กด
ก็จะคิดเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางคออกเปน 50
กิโลกรัมเทากับ 110.23 ปอนด
4. อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange)
การคํานวณเทียบบัญญัติไตรยางคอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรารวม 10 ชนิดซึ่งมีเงินดอลล,
เงินหยวน, เงินตราไตหวัน, เงินฮองกง, เงินปอนด, เงินมารค, เงินฟรังค, เงินฟรังค
สวิตซ, เงินเยน, เงินยูโร ในขณะเดียวกันยังไดเสนอ “อยางอื่น” ขึ้นมาอีกอยางหนึ่ง
เพื่อใหทานผูใชไดใชมาแทนที่เงินตราของประเทศของตนที่ไมไดรวมอยูในนั้น”
4.1 สมรรถนะในสวนนี้จะใช “เงินดอลล” เปนมูลคาพื้นฐาน ในการตั้งนั้นใหปอน
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใหมที่สุดของมูลคาเงินตราประเภทตางๆที่แลกเปลี่ยนกับเงินดอลล
ในนี้จะถือเอา “ 1 ดอลลแลกได 18.465 หยวน เปนตัวอยางในที่นี้
คําอธิบายการปฏิบัติการ
จอภาพแสดงผล
หลังจากที่เขาสู “Calc” ก็เคลื่อนเครื่องหมายแสง
เขาสู “Exchange” แลวเคลื่อนเครื่องหมายแสง
ไปยัง “ที่ตั้งอัตราแลกเปลี่ยน” กด
เขาสู
เครื่องนี้ยอมรับเขาสูอัตราแลกเปลี่ยน “เงินหยวน”
กด
เขาสูสภาพแกไข เมื่อแกไขเสร็จเรียบรอย
แลวก็กด
การตั้งการแลกเปลี่ยนก็จะเสร็จสิ้นลง

2. การคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
“การคํานวณอัตราแลกเปลี่ยน” จะมีวิธีการใชเหมือนๆกับ “การคิดเทียบอัตราเทียบ
บัญญัติไตรยางคของหนวย” โปรดอานเปรียบเทียบกันดู
พึงสังเกต : กอนที่จะใช “การคํานวณอัตราแลกเปลี่ยน” นั้น ขอใหยืนยันวาเปนอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ใหมที่สุดหรือไม ทั้งนี้จะไดเปนการรับรองวา มูลคาที่คิดแลกเปลี่ยนออกมานั้นถูกตองที่สุด

5. น้ําหนัก (Avoirdupois)
สมรรถนะในสวนนี้สามารถที่จะคํานวณน้ําหนักมาตรฐานและระดับความอวนได
การปฏิบัติการใหกดขอแนะนําปอนคาที่เกี่ยวของกัน ก็จะไดผลตามความประสงค
6. สถิติ (Statistic)
สามารถที่จะคํานวณคาสถิติที่งายๆออกมาได : จํานวนยอดรวม, จํานวนรวมของมูลคา
ทางตั ว เลข, จํ า นวนรวมของตาราง, มู ล ค า เฉลี่ ย , ตารางคลาดเคลื่ อ นมาตรฐาน,
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 1, ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 2, ขอบเขต, มูลคาเฉลี่ย
คลาดเคลื่อน ขณะนี้อัดเขาตัวเลข 5 จํานวนแลวก็คํานวณสถิติหลายรายการออกมาเปน
ตัวอยาง
คําอธิบายการปฏิบัติการ
จอภาพแสดงผล
หลังจากเขาสู “Calc” แลวก็เคลื่อนเครื่อง
หมายแสงเลือก “Statistic” กด
แลวก็พิมพ 18, 39, 48, 57, 16 ตัวเลข 5
จํานวน (ในการพิมพแตละจํานวนตองกด
ทุกครั้งเพื่อเปนการยืนยัน)หลัง
จากยืนยันแลวก็ใหกด
อีก เพื่อคํานวณผลลัพทของสถิติ
ยืดขยายสมรรถนะ
①
: ลบตัวเลขออก
②
: ใหแกไขขอมูลที่อัดเขาแลวได
a)
: บนลางอานผานๆ ขอมูลที่บรรจุแลว
b) กด
จะสามารถลบขอมูล 1 แถวได
c) ในขอบหนาสัมผัสของผลลัพทสถิติ ใหกดคีย

อานผานๆได
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7. ตารางรายการ (List Calc)
สมรรถนะในสวนนี้สามารถที่จะบันทึกขั้นตอนการคํานวณ 250 รายการ สามารถที่จะ
ตรวจสอบการปฏิบัติการคํานวณในครั้งกอนๆได ในขณะที่ตองการแกไขแบบการ
คํานวณหรือเครื่องหมายการคํานวณ สามารถจะทําการแกไขไดโดยตรงโดยไมตองอัด
เขารูปแบบการคํานวณใหมอีก สมมุติวาไดปอนเขารูปแบบการคํานวณอยางหนึ่ง แต
ตองการจะแกไขขั้นตอนหนึ่งในนั้น
คําอธิบายการปฏิบัติการ
จอภาพแสดงผล
หลังจากเขาสู “Calc” แลวใหเคลื่อนเครื่อง
หมายแสงไปยัง “ตารางรายการ” กด
พิมพแบบคํานวณ “35 × 87 ÷ 5 + 9” ครั้น
แลวก็กด
อีก ก็จะเขาสูสมรรถนะเรียบ
เรียงตารางรายการ ใหเคลื่อนเครื่องหมาย
แสงไปยัง “× 87” กด
ลบตัวเลขใน
ขณะนั้นออก พิมพ “+874” อีก กด
สองครั้ง ก็จะเริ่มทําการคํานวณผลลัพทใหมอีก
ถาหากทานพิมพ “× 8.6 + 5.7 =” อีก ครั้น
แลวก็จัดตารางรายการคํานวณไปพรอมๆกัน
กับผลของการคํานวณครั้งกอนใหมอีก
พึงสังเกต : ① ถาหากไมมีบันทึกขั้นตอนของตารางรายการ ก็จะไมสามารถเขาสูสมรรถนะ
เรียบเรียงรายการตารางได
② ถาหากขั้นตอนการคํานวณเกิน 250 จํานวน นั่นก็คือ เกินสวนก็จะไมสามารถ
เขาสูบันทึกตารางรายการได
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1. เวลา (Clock)
(เครื่องนี้ไมไดติดตั้ง “คียเร็ว” ในสภาพที่เปดเครื่องใหกด
ไดโดยตรง) กด
ก็เขาสูภายในจอของเวลาทองถิ่นได
วิธีการแกเวลากรุณาเปดอาน “Tool” ที่อยูใต “Time”
“Time Setting”

ก็จะเขาสูสมรรถนะนี้

หมวดที่ II คําอธิบายสมรรถนะ — หนวยที่ 4 Time

2. นาฬิกาปลุก (Alarm)
สามารถที่จะตั้งเวลานาฬิกาปลุกได เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไวแลว นาฬิกาปลุกก็จะดังขึ้น
สมรรถนะในสวนนี้สามารถที่จะตั้งเวลา 5 กลุมเวลาปลุกได
คําอธิบายการปฏิบัติการ
จอภาพแสดงผล
เขาสู “Alarm” ใหกด
หรือ
เขา
สูสภาพแกไข ใชคีย
เลือกเปดปด ใช
คีย
เคลื่อนตําแหนงคอลัมน แลวใช
คีย
เพื่อลดมูลคาตัวเลข หลังจากนั้น
ใหกด
เก็บความจํา ดานซายของจอภาพ
จะมีเครื่องหมาย “ ” ปรากฏขึ้น
พึงสังเกต : ① ในสภาพที่อานผานๆนั้น คีย
จะใชมาตัดเปลี่ยนนาฬิกาปลุก 1-5 กลุม
② เวลานาฬิกาปลุกดังแตละครั้งจะเปน 10 วินาที ในขณะนี้จะใชคียตามใจอะไรก็ได
ลบนาฬิกาปลุกออก
③ การปดเครื่องจะไมสงผลกระทบการปฏิบัติการของสมรรถนะนาฬิกาปลุกเวลาที่ถึง
เวลานาฬิกาปลุกจะเปดเครื่องอัตโนมัติ ในขณะนี้กดคียตามใจอะไรก็ไดจะเขาสูสภาพเปดเครื่อง ถา
ไมมีการปฏิบัติการใดๆอีกหลังจากนาฬิกาดัง 10 วินาทีก็จะกลับสูสภาพปดเครื่อง
④ การใชคียอื่นๆที่เกี่ยวของกันใหกด
ตรวจอานในสมรรถนะของนาฬิกาปลุก

3. นาฬิกาจับเวลา (Stopwatch)
สามารถที่จะจับเวลาเปนนาฬิกาจับเวลาได
คําอธิบายการปฏิบัติการ
หลังจากที่เลือก “Stopwatch” แลวก็กด
เริ่มนับเวลาไดทันที

พึงสังเกต :

จอภาพแสดงผล
ก็จะ

①

: เปนคียตัดเปลี่ยน “เริ่มเดิน / หยุดชั่วคราว”

②

: เปนคียคืนศูนยการปฏิบัติการ
หยุดชั่วคราว แลวกดคีย
คืนศูนย : กดคีย

อีกก็จะคืนศูนย
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4. เครื่องมือ (Tools)
ในสวนนี้มีสมรรถนะอยู 4 ประการ : การตั้งเวลา, แบบแสดงผล, การนับเวลากลับ,
การคํานวณวันเวลา
1. การตั้งเวลา (Time Setting)
สามารถที่จะปรับวันที่ เวลา ไดเปนอาทิ
①
: เคลื่อนตําแหนงคอลัมน :
: เพิ่มลดคาตัวเลข
②
: ยืนยัน
③ คียตัวเลข : ตั้งคาเวลาโดยตรงบนเครื่องหมายแสง
④ ตั้งขอบเขตป ค.ศ. : ตั้งแต 1901 ถึง 2050
2. แบบแสดงผล (Time Mode)
สมรรถนะในสวนนี้จะสามารถเลือกแบบแสดงผลไดจะมีอยู 2 ระบบ คือ ระบบ 12
ชั่วโมง และระบบ 24 ชั่วโมง
3. นับเวลายอนกลับ (Count down)
การนับเวลายอนกลับสามารถที่จะเริ่มไปถึงเวลาที่ถึง นั่นก็คือผลที่กระดิ่งดังเตือน
สมมุติวาเวลาที่ตั้งเปน 128 วัน 12 ชั่วโมง 30 นาที 30 วินาที
คําอธิบายการปฏิบัติ
จอภาพแสดงผล
หลังจากเลือก “Count down” กด
จะเขาสูสภาพการ
ตั้งเวลา พิมพเวลา เวลาที่จะตั้งแลว ก็กด
เพื่อเก็บขอมูล
พึงสังเกต : ① ในขณะที่เขาสูการตั้งเวลากําหนดนั้น ใหเคลื่อนคอลัมนตําแหนง
แลวคอยพิมพตัวเลขโดยตรง (หรือ
เพิ่มลดคา) ก็จะเสร็จสิ้นการตั้งเวลา
② การเปดปดเครื่องจะไมสงผลกระทบเครื่องกําหนดเวลา
③ วิธีการใชอยางอื่นใหกด
เพื่อตรวจสอบได
4. การนับวัน (Date count)

ใชในการนับวันมาตรฐานขอบเขตที่นับจากป 1901-2050 สมมุติจะนับวันหลังจาก 126 วัน
ของ 2001/06/15 จะอยางไรนั้น :
คําอธิบายการปฏิบัติการ
จอภาพแสดงผล
หลังจากที่เลือก “Date count” แลวก็พิมพ 2000 06 15
ครั้นแลวก็นําเอาเครื่องหมายแสงชี้ไปยัง “ถอยหลังหลายวัน
หลังจากกด
ก็พิมพ “126” ที่หางจํานวนวันแลวก็
กด
อีก ก็จะไดวันที่ตองการ
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พึงสังเกต : ใช

เคลื่อนเครื่องหมายแสง ใช

เพิ่มลดคาตัวเลข

5. 1 ครั้ง (Time)
ถาหากทานมีการนัดหมายที่สําคัญอะไร, ขั้นตอนอะไรวันเทศกาลอะไร สามารถที่จะ
ใชสมรรถนะในสวนนี้สรางการเตือนครั้ง 1 แกตัวเองได เกี่ยวกับการเรียบเรียงการ
ปฏิบัติการ, การเพิ่มใหม, การแกไข, การตัดออก, การคนหา เปนอาทิ ของสมรรถนะ
ในสวนนี้ จะมีลักษณะการใชคลายๆกับสมรรถนะของ “นามบัตร” ดังที่ชี้แจงมาแลว
โปรดอานเปรียบเทียบดู
6. ขั้นตอนอื่นๆ
เครื่องนี้ยังไมมีขั้นตอนการเตือนของแตละวัน, แตละสัปดาห, แตละเดือน, แตละป
ทานสามารถที่จะแบงประเภทตั้งไว วิธีของการปฏิบัติการขอใหดูคําอธิบายสมรรถนะ
ของ “นามบัตร” ประกอบ
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1. ดนตรี (Music)
ภายในสมรรถนะนี้ไดตั้งเปดเครื่องดนตรี, ดนตรีนาฬิกาปลุก, ดนตรีขั้นตอน รวมทั้ง
ดนตรีนับเวลาถอยหลัง การปฏิบัติการอันเปนรูปธรรมจะมี : หลังจากเขาสูบลอกแลว
ใหเลือกรูปแบบประเภทในนั้น เขาสูรายการเลือกดนตรี ครั้นแลวคอยเลือกดนตรีที่ตัว
ทานชอบ แลวกดคีย
ขั้นตอนก็จะเสร็จสิ้นลง
2. เกม (Game)
2.1 ราชาขุดเพชร (Digger)
เปน เกมที่ขุด ดิน ผา นดาน แตละดา นจะขุด เพชรนิลจิน ดาไดดานละชิ้น กฎเกณฑ
รูปแบบและการปฏิบัติการจะเปนดังนี้ :–
* ขุดดินลึก 100 ชั้น จะเขาสูดานตอไป
* ขุดดินจะสูญเสียกําลัง ใชกําลังกาย 10 ชั่วโมงจะเสียชีวิต 1 ครั้ง ถูกของ
ทับบนศีรษะจะเสียชีวิต 1 ครั้ง ชีวิตเปน 0 เกมก็จะสิ้นสุดลง
* ขุดไปถึงสิ่งของที่เปนรูปขวดน้ําก็จะสามารถเสริมกําลังได
* คียทิศทาง : ทิศทางการเดินหรือปรับการใชพลั่ว
: ขุดดิน
*
2.2 ถ้ําลึก (Abyss)
วิธีปฏิบัติการ
ใตภาพจอหัวขอ
: เลือกระดับยากของเกม
: ปลอยกลับภาพบันทึกของเกม
: เก็บความจําภาพบันทึกของเกมและบันทึกของเกม
: จบเกมที่เลนในขณะนั้น
กดคียรอนจบเกม
หลังจากเขาสูเกม :
ควบคุมบอลใหเขาสูใตดิน, คีย
ควบคุมทิศทางบอลกลิ้ง, พื้นที่แตกตางกัน
จะมีลักษณะ สังกัดที่แตกตางกัน ถาบอลยังไมไดลงบนพื้นแตหลุดออกจากจอภาพ เกม
จะสิ้นสุดลง
2.3 นกกระจอก (Mah-jong)
เปนเกมนกกระจอกที่ตามปกติเราจะเลนอยูเสมอ การปฏิบัติการที่เกี่ยวของกันใหเขาสู
เกมหลังจากนั้นใหกด
ตรวจอาน
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3. การตั้ง (Setup)
ในสวนนี้สามารถที่จะตั้งจํานวนพารามิเตอร (parameter) ของสมรรถนะได : เปด
เครื่องตั้ง, ปดเครื่องอัตโนมัติ, ระดับความสวางของจอภาพ, ระดับความดังของเสียง
กดคียออกเสียง, ความเร็วของเสียงเปนอาทิ
3.1 การตั้งเปดเครื่อง (Turnon set)
สมรรถนะในสวนนี้สามารถที่จะตั้งดนตรีรวมทั้งภาพการตูน ในขณะที่เปดเครื่อง
3.2 ปดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Turn off)
สมรรถนะในส ว นนี้ จ ะช ว ยท า นประหยั ด ไฟแบตเตอรี่ ไ ด ยื ด อายุ ก ารใช ง านของ
แบตเตอรี่ได
3.3 ระดับความสวางของจอภาพ (Screen Set)
สามารถที่จะปรับระดับความสวางของจอภาพได
3.4 ระดับเสียง (Sound Volume)
สามารถที่จะตั้งระดับความดังของเสียงได
3.5 กดคียของเสียง (Key Tick)
ตั้งการเตือนการออกเสียงหรือไมในขณะที่ทานกดคีย
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4. รหัส (Pass-word)
สมรรถนะในสวนนี้จะตั้งรหัสลับ เพื่อปองกันบุคคลอื่นที่จะขโมยเขาไปดูขอมูลที่ผู
ใชไดอัดเขาไปโดยพลการ
4.1 สมมุติเอารหัสลับตั้งเปน “ABCDEF” พรอมกับไดนําเอาขอมูลของ “Name
card” เปนอาทิใสเขาไป
คําอธิบายการปฏิบัติการ
จอภาพแสดงผล
เขาสู “Name Card” พิมพ “ABCDEF” หลังจาก
นั้นเครื่องนี้จะเตือนใหพิมพรหัสลับเดิม “ABCDEF”
เพื่อยืนยัน หลังจากนั้นเครื่องนี้จะสอบถามทานวา จะตั้ง
เครื่องเตือนหรือไมกด “Y” เขาสูภาพในจอ “การตั้งเครื่อง
เตือน” ตั้งเครื่องเตือนที่กําหนดเอง กด
หลังจาก
นั้นคอยตั้งคําตอบการเตือน หลังจากกด
ยืนยันแลว
ก็จะปรากฏเมนูที่ใหเพิ่มขอมูลลับได ในขณะที่เครื่องหมาย
แสงไดเคลื่อนไปยังขอมูลที่ตองการเพิ่มลับนั้นใหกด
ก็จะเห็นเครื่องหมาย “*” หนาขอมูลนี้ ซึ่งอธิบายวาขอมูลนี้ไดถูกเพิ่มความลับ
ยืดขยายสมรรถนะ
① เปลี่ยนรหัสลับ : เขาสูการตั้งรหัสลับใหมอีก หลังจากที่ไดใสเขารหัสลับเดิมแลว ก็
สามารถที่จะใสเขารหัสลับใหมไดทันที
② ลบรหัสลับออก : เขาสูการตั้งรหัสลับใหมอีก หลังจากที่ไดใสเขารหัสลับเดิมใน
รายการรหัสลับใหม รวมทั้งการยืนยันใหรักษาที่วางไว (นั่นก็คือ กด
อีกครั้งก็ได
③ ยกเลิกการเพิ่มลับ : เคลื่อนเครื่องหมายแสงไปยังที่ที่ขอมูลมีเครื่องหมาย “*” ครั้น
แลวก็กด
อีกครั้งก็ได
พึงสังเกต :

① รหัสลับอยางนอยที่สุดจะตองตั้งอักษร 4 ตัว
② ที่เรียกวาขอเตือนนั้น ก็คือ ในขณะที่ทานอัดเขารหัสลับผิด 3 ครั้ง ก็เพียงแตพิมพ

เขาคําตอบสนองรับขอเตือน ก็จะลบรหัสลับออกได วิธีใชขอเตือนใหอาน “ขอเตือน” ประกอบ
③ รายการที่มีการตั้งรหัสลับ ในการเปดเครื่องใชครั้งที่ 1 นั้น จะเรียกใหพิมพรหัสลับ

2. ขอเตือน
ใน “รหัสลับ” ถาหากพิมพรหัสลับผิดติดตอกันสามครั้ง ก็จะมีขอเตือนปรากฏขึ้น
ในขณะนี้เพียงแตพิมพคําตอบถูกตองที่ไดตั้งแตเดิมก็จะลบรหัสลับที่ตั้งอยูแตเดิมออกได

