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เกีย่วกบัคู่มอืผูใ้ชนี้้
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เพือ่ความปลอดภยัของคุณ

โปรดอา่นและปฏบิตัติามคาํแนะนําตอ่ไปนี ้มฉิะน้ันอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิกฎหมายและขอ้บงัคบั
ทอ้งถิน่ได ้

ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีห่า้มใชโ้ทรศพัทไ์รส้าย

ปิดโทรศพัทเ์มือ่ไม่ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืหรอืเมือ่โทรศพัทอ์าจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวน
หรอือนัตราย ตวัอยา่งเชน่ บนเคร ือ่งบนิ, ในโรงพยาบาล หรอืเมือ่อยูใ่กลก้บัอปุกรณท์างการแพทย,์ นํา้มนั

เช ือ้เพลงิ, สารเคม ีหรอืบรเิวณทีม่กีารระเบดิ ปฏบิตัติามคาํแนะนําทุกประการเมือ่อยูใ่นพืน้ทีท่ีจ่าํกดัการใช ้

คาํนึงถงึความปลอดภยัในการขบัขีย่านพาหนะเป็นอนัดบัแรก

ควรปฏบิตัติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไม่ควรใชม้อืจบัสิง่อืน่ใด เมือ่ท่านขบัขีย่านพาหนะอยู ่สิง่สาํคญัอนัดบั
แรกทีท่่านควรคาํนึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คอื ความปลอดภยับนทอ้งถนน

สญัญาณรบกวน

อปุกรณไ์รส้ายทัง้หมดจะไวตอ่สญัญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางานของเคร ือ่งได ้

บรกิารทีผ่่านการรบัรอง

เฉพาะผูท้ีผ่่านการรบัรองเท่าน้ันทีจ่ะสามารถประกอบหรอืซอ่มอปุกรณต์า่งๆ ของเคร ือ่งได ้

แบตเตอร ี ่อปุกรณช์ารจ์ และอปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ

ใชแ้บตเตอร ี ่อุปกรณช์ารจ์ และอปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ ทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก Microsoft Mobile ว่าใชก้บั
อปุกรณร์ุน่นีไ้ดเ้ท่าน้ัน อปุกรณช์ารจ์อืน่ทีส่อดคลอ้งตามมาตรฐาน IEC/EN 62684 และสามารถเชือ่ม

ตอ่กบัชอ่งเสยีบ Micro USB ในโทรศพัทข์องท่าน อาจใชร้ว่มกบัโทรศพัทเ์คร ือ่งนีไ้ด ้หา้มตอ่โทรศพัทเ์ขา้กบั
อปุกรณท์ีไ่ม่สามารถใชง้านรว่มกนัได ้

เกบ็อปุกรณไ์วใ้นทีแ่หง้

โทรศพัทข์องคณุไม่กนันํา้ ควรเก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้

ชิน้สว่นทีท่ําจากแกว้

จอแสดงผลของอปุกรณท์ํามาจากแกว้ แกว้ชนิดนีส้ามารถแตกกระจาย หากทําเคร ือ่งหลน่บนพืน้ผวิ
ทีแ่ข็งหรอืไดร้บัการกระทบอยา่งแรง หากมกีารแตก อยา่พยายามสมัผสัสว่นทีท่ําจากแกว้ หรอืพยายาม

นําเศษแกว้ทีแ่ตกออกจากเคร ือ่ง หยดุการใชเ้คร ือ่งจนกวา่จะเปลีย่นชิน้สว่นทีเ่ป็นแกว้โดยชา่งผูเ้ช ีย่วชาญ

ปกป้องความสามารถในการไดย้นิของคุณ

อยา่ฟังระดบัเสยีงทีด่งัเป็นระยะเวลานานเพือ่ป้องกนัอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีง ควรใชค้วามระมดัระวงัเมือ่
ถอืโทรศพัทไ์วใ้กลหู้ขณะทีเ่ปิดลาํโพง
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การเร ิม่ตน้ใชง้าน

ทําความเขา้ใจพืน้ฐานและเร ิม่ใชง้านโทรศพัทข์องคณุทนัที

การล็อคปุ่มและหน้าจอ
หากคณุตอ้งการหลกีเลีย่งการโทรออกโดยไม่ไดต้ ัง้ใจเมือ่โทรศพัทอ์ยูใ่นกระเป๋ากางเกงหรอืกระเป๋าถอื คณุ
สามารถตัง้คา่ปุ่ มและหนา้จอใหล็้อกโดยอตัโนมตัไิด ้

กดปุ่ มเปิด/ปิด

การปลดล็อกปุ่มและหน้าจอ
กดปุ่ มเปิด/ปิดและลากหนา้จอล็อ ขึน้ดา้นบน
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เคล็ดลบั: นอกจากนี ้คณุยงัสามารถแตะหนา้จอสองคร ัง้หากเปิดใชก้ารแตะสองคร ัง้ แทนการกดปุ่ มเปิด/
ปิด ในการเปิดการแตะสองคร ัง้ ใหไ้ปทีห่นา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้
คา่ท ัง้หมด > สมัผสั และสลบั ปลุกการทํางาน ไปที ่เปิด  โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนการแตะ
สองคร ัง้เพือ่ใหโ้ทรศพัทก์ลบัมาทํางานอกีคร ัง้ สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

การต ัง้คา่ใหเ้คร ือ่งล็อคปุ่มและหน้าจอโดยอตัโนมตัิ
บนหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > หน้าจอเมือ่ล็อก > ปิดหน้า
จอหลงัจาก แลว้เลอืกระยะเวลาทีจ่ะใหปุ้่ มและหนา้จอล็อคโดยอตัโนมตัหิลงัจากเวลานี้

การชารจ์โทรศพัทข์องคุณ
เรยีนรูว้ธิชีารจ์โทรศพัทข์องคุณ

การชารจ์โทรศพัทข์องคุณดว้ยเคร ือ่งชารจ์ USB

แบตเตอร ีข่องคณุไดร้บัการชารจ์มาแลว้เป็นบางสว่นจากโรงงาน แตค่ณุอาจตอ้งชารจ์แบตเตอร ีอ่กีคร ัง้กอ่นที่
จะสามารถเปิดเคร ือ่งในคร ัง้แรกได ้

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คณุใชอ้ปุกรณช์ารจ์ USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดใ้นการชารจ์โทรศพัทข์องคณุ อปุกรณ์
ชารจ์อาจจาํหน่ายแยกตา่งหาก

1. เสยีบอปุกรณช์ารจ์กบัเตา้รบัทีผ่นัง ตอ่สาย USB กบัอปุกรณช์ารจ์ หากจาํเป็น
2. ตอ่สาย micro-USB ของอปุกรณช์ารจ์กบัโทรศพัทข์องคณุ
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3. เมือ่ชารจ์แบตเตอร ีจ่นเต็มแลว้ ใหถ้อดอปุกรณช์ารจ์ออกจากโทรศพัท ์แลว้จงึถอดออกจากเตา้รบัทีผ่นัง

คณุไม่จาํเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอร ีต่ามระยะเวลาทีก่าํหนด และคณุสามารถใชโ้ทรศพัทร์ะหวา่งการชารจ์ได ้

หากแบตเตอร ีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาถงึ 20 นาทกีวา่ทีส่ญัลกัษณแ์สดงการชารจ์จะปรากฏขึน้

เคล็ดลบั: ท่านสามารถใชก้ารชารจ์ผ่านสาย USB เมือ่ไม่มเีตา้เสยีบทีฝ่าผนังใหใ้ชง้าน ท่านสามารถ
ถา่ยโอนขอ้มูลขณะทําการชารจ์โทรศพัทไ์ด ้ประสทิธภิาพของพลงังานการชารจ์ผ่านสาย USB จะแตกตา่ง
อยา่งเห็นไดช้ดั และอาจตอ้งใชเ้วลานานในการชารจ์เพือ่ใหโ้ทรศพัทเ์ร ิม่ตน้ทํางานได ้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดคอมพวิเตอรข์องคุณแลว้

เช ือ่มตอ่สายเคเบลิ USB เขา้กบัคอมพวิเตอรก์อ่นแลว้จงึตอ่เขา้กบัโทรศพัท ์เมือ่ชารจ์แบตเตอร ีจ่นเต็มแลว้
ใหถ้อดสายเคเบลิ USB ออกจากโทรศพัทก์อ่น แลว้จงึถอดออกจากคอมพวิเตอร ์

แบตเตอร ีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจแุบตเตอร ีไ่ดห้ลายรอ้ยคร ัง้ แต่แบตเตอร ีก็่จะคอ่ยๆ เสือ่มสภาพไป
ในทีส่ดุ เมือ่สงัเกตเห็นวา่เวลาการสนทนาและสแตนดบ์ายของแบตเตอร ีส่ ัน้ลงอยา่งเห็นไดช้ดั ใหเ้ปลีย่นแบตเตอร ี่
กอ้นใหม่ เมือ่สงัเกตเห็นวา่เวลาการสนทนาและเวลารอสายของแบตเตอร ีส่ ัน้ลงกวา่ปกต ิใหนํ้าเคร ือ่งไปยงัศูนย ์
บรกิารทีไ่ดร้บัการรบัรองใกลบ้า้นท่านเพือ่เปลีย่นแบตเตอร ี่

การชารจ์โทรศพัทข์องคุณแบบไรส้าย

คณุไม่จาํเป็นตอ้งวุน่วายกบัการใชส้ายเคเบลิเพือ่ชารจ์โทรศพัทอ์กีต่อไป เพยีงแคเ่สยีบตวัชารจ์ไรส้ายแลว้เคร ือ่ง
จะเร ิม่การชารจ์ทนัที

โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนการชารจ์แบบไรส้าย สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

คณุอาจตอ้งใชฝ้าชารจ์แบบไรส้ายเพือ่ใหช้ารจ์แบบไรส้ายได ้โดยผูผ้ลติอาจใหฝ้าครอบนีม้าพรอ้มในกลอ่ง
ทีจ่าํหน่าย หรอือาจมจีาํหน่ายแยกตา่งหาก ใชฝ้าชารจ์ไรส้ายดัง้เดมิของ Lumia ทีอ่อกแบบมาสาํหรบัโทรศพัท ์
ของคณุเท่าน้ัน
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อปุกรณช์ารจ์แบบไรส้ายมจีาํหน่ายแยกตา่งหาก

บรเิวณทีท่ําการชารจ์บนเคร ือ่งโทรศพัทแ์ละอปุกรณช์ารจ์จะตอ้งสมัผสักนั ดงัน้ันใหต้รวจดูใหแ้น่ใจวา่คณุ
วางโทรศพัทแ์ละอปุกรณช์ารจ์ไวข้นานกนัพอด ีโทรศพัทบ์างรุน่อาจไม่สามารถใชร้ว่มกบัอปุกรณช์ารจ์บางรุน่ได ้

ใชเ้ฉพาะอปุกรณช์ารจ์ไรส้ายทีส่ามารถใชง้านรว่มกบัอปุกรณข์องท่านเท่าน้ัน

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดเ้ปิดอปุกรณช์ารจ์แบบไรส้ายแลว้
2. หากโทรศพัทข์องคณุจาํเป็นตอ้งใชฝ้าชารจ์แบบไรส้าย ใหต้รวจดูว่าโทรศพัทข์องคุณตดิตัง้กบัฝาชารจ์
เรยีบรอ้ยแลว้
3. วางโทรศพัทข์องคณุบนอปุกรณช์ารจ์แบบไรส้ายเพือ่ใหส้มัผสักบับรเิวณชารจ์
4. เมือ่ชารจ์แบตเตอร ีจ่นเต็มแลว้ ใหนํ้าโทรศพัทข์องคณุออกจากอปุกรณช์ารจ์

คาํเตอืน: ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไม่มอีะไรอยูร่ะหวา่งอปุกรณช์ารจ์และอปุกรณ ์หา้มตดิวตัถุใดๆ เชน่ สตกิเกอร ์
บนพืน้ผวิของโทรศพัทใ์กลต้าํแหน่งทีเ่สยีบอปุกรณช์ารจ์

สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการชารจ์แบบไรส้าย โปรดดคููม่อืผูใ้ชอ้ปุกรณช์ารจ์แบบไรส้ายและฝาชารจ์แบบไร ้
สายของคณุ
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น่ีคอื Lumia เคร ือ่งแรกของคุณใชไ่หม

เร ิม่ตน้ใชง้านกนัเลย ตัง้คา่โทรศพัทใ์หม่ของคณุ สาํรวจมุมมองและเมนูตา่งๆ ของโทรศพัท ์และเรยีนรูว้ธิกีารใช ้
หนา้จอแบบสมัผสั

ต ัง้คา่โทรศพัทข์องคุณ
ใชคุ้ณสมบตัจิากโทรศพัทข์องคุณใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตัง้แต่เร ิม่แรก

เมือ่เปิดโทรศพัทเ์ป็นคร ัง้แรก โทรศพัทจ์ะแนะนําใหค้ณุตัง้คา่การเช ือ่มตอ่เครอืขา่ย การตัง้คา่โทรศพัท ์และบญัชี
Microsoft พรอ้มกนัในคราวเดยีว

คณุตอ้งใชบ้ญัช ีMicrosoft ในการสาํรองและเรยีกคนืขอ้มูลโทรศพัทข์องคณุ ซือ้ ตดิตัง้ และอพัเดตแอพ และ
เขา้ใชบ้รกิารบางอยา่งของ Microsoft เชน่:

• Xbox
• Xbox Music และ Xbox Video
• OneDrive
• Hotmail
• Outlook

คณุสามารถใชช้ ือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านเดยีวกนักบัคอมพวิเตอรแ์ละโทรศพัทข์องคณุได ้

1. เปิดเคร ือ่ง แลว้ทําตามคาํแนะนําทีป่รากฏบนโทรศพัทข์องคุณ
2. เมือ่เคร ือ่งขอ ใหส้รา้งบญัช ีMicrosoft หากคณุมบีญัชสีาํหรบับรกิาร Microsoft อยูแ่ลว้เชน่ Xbox
Live.com, Hotmail.com หรอื Outlook.com หรอืสรา้งบญัช ีMicrosoft บนแท็บเล็ต Surface หรอืเคร ือ่ง
Windows PC ไวแ้ลว้ ใหล้งชือ่เขา้ใชด้ว้ยชือ่ผูใ้ชด้งักลา่ว

โปรดจาํขอ้มูลประจาํตวัสาํหรบับญัช ีMicrosoft ทีค่ณุเพิม่ลงในโทรศพัทข์องคุณ
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เคล็ดลบั: คณุยงัสามารถสรา้งบญัช ีMicrosoft ในภายหลงัได ้ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้น
บนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้คา่ท ัง้หมด > อเีมล+บญัช ี> เพิม่บญัช ี> บญัช ีMicrosoft

คณุยงัสามารถสรา้งหรอืจดัการบญัชขีองคุณไดท้ี ่www.live.com

3. ป้อนรายละเอยีดบญัชขีองคุณ
4. ป้อนหมายเลขโทรศพัทข์องคุณหรอืทีอ่ยูอ่เีมลสาํรอง เพือ่ใชใ้นการสง่รหสัยนืยนัแบบใชค้ร ัง้เดยีวและปกป้อง
ขอ้มูลของคุณ
5. เลอืกวธิรีบัรหสัยนืยนัแบบใชค้ร ัง้เดยีวของคุณ
6. เมือ่เคร ือ่งขอ ใหป้้อนเลข 4 หลกัสดุทา้ยของหมายเลขโทรศพัทห์รอืทีอ่ยูอ่เีมลของคณุ
7. หลงัจากไดร้บัรหสั ใหป้้อนลงในชอ่งทีร่ะบ ุเท่านีค้ณุก็สามารถสาํรองขอ้มูลและใชโ้ทรศพัทข์องคุณไดแ้ลว้

เคล็ดลบั: หากหนา้จอปิดอยู ่ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิด แลว้ลากหนา้จอล็อกขึน้ดา้นบน

สํารวจไทล ์แอพ และการต ัง้คา่ของคุณ
ทุกสิง่ทีค่ณุตอ้งการอยูบ่น 2 หนา้จอ: หนา้จอเร ิม่ตน้และเมนูแอพ ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ใสท่างลดัไปสูแ่อพโปรดและ
รายชือ่ทีค่ณุตอ้งการใชง้านมากทีส่ดุ แลว้คน้หาแอพทัง้หมดอยา่งงา่ยดายในเมนูแอพ

หนา้จอเร ิม่ตน้ประกอบดว้ยไทลซ์ ึง่เป็นทางลดัไปสูแ่อพ รายชือ่ บุค๊มารค์ของเบราเซอร ์และอืน่ๆ อกีมากมาย บาง
ไทลอ์าจจะแสดงการแจง้เตอืนและการอพัเดตตา่งๆ เชน่ สายทีไ่ม่ไดร้บั ขอ้ความทีไ่ดร้บั และขา่วสารลา่สดุ

1. ในการดแูอพทัง้หมดบนโทรศพัทข์องคณุ เพยีงปัดไปทางซา้ยในหนา้จอเร ิม่ตน้ ในการยอ้นกลบัไปทีห่นา้จอเร ิม่
ตน้ ใหปั้ดไปทางขวา
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เคล็ดลบั: ในการยอ้นกลบัไปยงัหนา้เร ิม่ตน้จากมุมมองใดๆ ใหแ้ตะปุ่ มเร ิม่ตน้ 

เมนูแอพคอืบา้นของแอพทัง้หมดของคณุ โดยเรยีงเป็นระเบยีบตามลาํดบัตวัอกัษร แอพทีต่ดิตัง้ไวท้ ัง้หมดจะมาอยู่
ทีน่ี่ หากตอ้งการหาแอพในเมนูแอพ ใหแ้ตะ  หรอืแตะตวัอกัษร

2. หากตอ้งการเพิม่ทางลดัของแอพบนหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหแ้ตะแอพน้ันคา้งไวใ้นเมนูแอพ แลว้แตะ ปักหมุดที่
หน้าจอเร ิม่

ตรวจสอบการแจง้เตอืนและเปลีย่นการตัง้คา่อยา่งรวดเรว็
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ
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ในศนูยด์าํเนินการ คณุสามารถดกูารแจง้เตอืนตา่งๆ เชน่ สายทีไ่ม่ไดร้บั อเีมลและขอ้ความทีย่งัไม่ไดอ้า่น ตลอด
จนเปิดกลอ้ง และเขา้ถงึการตัง้คา่ทัง้หมดของโทรศพัทไ์ดอ้ย่างรวดเรว็

สํารวจภายในแอพ
แอพของคณุมอีะไรๆ มากกวา่ทีเ่ห็น หากตอ้งการดมุูมมองเพิม่เตมิในแอพ ใหปั้ดไปทางซา้ย หากตอ้งการ
คน้พบการดาํเนินการเพิม่เตมิ ใหใ้ชเ้มนูตวัเลอืก

ในแอพสว่นมาก หากตอ้งการไปยงัมุมมองอืน่ ใหปั้ดไปทางซา้ย

ดูตวัเลอืกเพิม่เตมิในแอพ
แตะ 

ในเมนูตวัเลอืก คณุสามารถดกูารตัง้คา่และการดาํเนินการเพิม่เตมิทีไ่ม่ไดแ้สดงเป็นไอคอนได ้
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การใชจ้อสมัผสั
สาํรวจโทรศพัทข์องคุณดว้ยการแตะ ปัด หรอืลาก

1. ในการใชโ้ทรศพัทข์องคณุ เพยีงแคแ่ตะหรอืแตะทีห่นา้จอสมัผสัคา้งไว ้
2. ในการเปิดตวัเลอืกเพิม่เตมิ ใหว้างนิว้บนรายการใดรายหน่ึง จนกระทั่งเมนูของรายการน้ันเปิดขึน้

ตวัอยา่ง: ในการเปิดแอพหรอืรายการอืน่ ใหแ้ตะแอพหรอืรายการน้ัน ในการแกไ้ขหรอืลบการนัดหมายใน
ปฏทินิ ใหแ้ตะทีก่ารนัดหมายน้ันคา้งไว ้แลว้เลอืกตวัเลอืกทีเ่หมาะสม

เคล็ดลบั: คณุสามารถใชโ้ทรศพัทข์องคุณไดแ้มข้ณะสวมถงุมอื ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้น
บนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > สมัผสั และสลบั ความไวตอ่การสมัผสั ไปที ่สูง
โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนระบบไวตอ่การสมัผสั สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
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การแตะคา้งเพือ่ลากรายการ
วางนิว้บนรายการคา้งไวส้องวนิาท ีและเลือ่นนิว้ไปมาบนหนา้จอ

การปัด
วางนิว้บนหนา้จอ และเลือ่นนิว้ไปตามทศิทางทีค่ณุตอ้งการ

ตวัอยา่ง: ปัดซา้ยหรอืขวาระหวา่งหนา้จอเร ิม่ตน้และเมนูแอพ หรอืระหวา่งหนา้จอตา่งๆ ใน Hub ใน
การเลือ่นดรูายการหรอืเมนูทีม่ขีนาดยาวอยา่งรวดเรว็ ใหเ้ลือ่นนิว้อยา่งเรว็ในลกัษณะตวดัขึน้หรอืลง
บนหนา้จอ แลว้ยกนิว้ขึน้ ในการหยดุเลือ่น ใหแ้ตะทีห่นา้จอ
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การยอ่หรอืขยาย
วางนิว้สองนิว้ไวบ้นรายการ เชน่ แผนที ่ภาพถ่าย หรอืเว็บเพจ แลว้เลือ่นนิว้ออกจากกนัหรอืเขา้หากนั

ขอ้สําคญั: โปรดหลกีเลีย่งการขดูขดีหนา้จอแบบสมัผสั

เคล็ดลบั: หนา้จอจะหมุนโดยอตัโนมตัเิมือ่คณุเอยีงโทรศพัท ์90 องศา ในการล็อกตาํแหน่งหนา้จอ
ในทศิทางปัจจบุนั ใหไ้ปทีห่นา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้คา่ท ัง้หมด >
การหมุนหน้าจอ สลบั ล็อกการหมุน ไปที ่เปิด  การหมุนหนา้จออาจไม่สามารถใชง้านไดใ้นบาง
แอพหรอืบางมุมมอง

ปุ่มยอ้นกลบั เร ิม่ตน้ และคน้หา
ปุ่ มยอ้นกลบั เร ิม่ตน้ และคน้หาจะชว่ยคณุในการควบคมุการทํางานสว่นตา่งๆ ของโทรศพัท ์
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• ในการดแูอพทีค่ณุเปิดแลว้ ใหแ้ตะปุ่ มยอ้นกลบั  คา้งไว ้จากน้ัน คุณจะสามารถสลบัไปยงัแอพอืน่หรอืปิด
แอพตา่งๆ ทีค่ณุไม่ตอ้งการใช ้

• ในการยอ้นกลบัไปทีห่นา้จอกอ่นหนา้ ใหแ้ตะปุ่ มยอ้นกลบั  โทรศพัทข์องคณุสามารถจดจาํแอพ
และเว็บไซตท์ัง้หมดทีค่ณุเขา้เยีย่มชมตัง้แต่คร ัง้ลา่สดุทีห่นา้จอของคณุล็อกอยู่

• หากตอ้งการไปยงัหนา้เร ิม่ตน้ ใหแ้ตะปุ่ มเร ิม่ตน้  แอพทีค่ณุใชก้อ่นหนา้ยงัคงเปิดอยูท่ีพ่ืน้หลงั
• ในการคน้หาเว็บหรอืรายการบนโทรศพัทข์องคุณ ใหแ้ตะปุ่ มคน้หา 
• ในการควบคมุโทรศพัทข์องคณุดว้ยเสยีง ใหแ้ตะปุ่ มคน้หา  คา้งไว ้แลว้พูดคาํสัง่เสยีง

คณุสมบตันีิไ้ม่สามารถใชไ้ดก้บัทุกภาษา สาํหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัภาษาทีส่นับสนุน ไปที่
www.windowsphone.com

• หากตอ้งการเปิดหรอืปิดการสัน่ของปุ่ มเหลา่นี ้ใหไ้ปทีห่นา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ
การต ัง้คา่ท ัง้หมด > สมัผสั และเปลีย่นการตัง้คา่สาํหรบั แถบนําทาง การตัง้คา่การสัน่สําหรบัสายเรยีก
เขา้ไม่มผีลตอ่การสัน่ของปุ่ ม

การถา่ยโอนขอ้มูลสู่โทรศพัท ์Lumia ของคุณ
เรยีนรูว้ธิกีารถา่ยโอนขอ้มูลสูโ่ทรศพัท ์Lumia ของคณุ

การถา่ยโอนขอ้มูลไปยงัโทรศพัท ์Lumia เคร ือ่งใหมข่องคุณ

เรามวีธิกีารทีย่อดเยีย่มในการถา่ยโอนภาพถา่ย วดิโีอ และขอ้มูลทีส่าํคญัอืน่ๆ จากโทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่ของ
คณุไปยงัเคร ือ่งใหม่

คาํแนะนํานีอ้าจไม่สามารถใชไ้ดก้บัโทรศพัทท์ุกรุน่หรอืบรษิทัผูผ้ลติทัง้หมด

คณุอาจตอ้งตดิตัง้แอพบางอยา่งบนโทรศพัทห์รอืคอมพวิเตอรข์องคณุสาํหรบัการถา่ยโอน การโอนยา้ยอาจใช ้
เวลา ขึน้อยูก่บัวา่คณุจาํเป็นตอ้งตดิตัง้อะไร และจาํนวนขอ้มูลทีค่ณุกาํลงัโอนยา้ย

ไฟลบ์างรปูแบบอาจไม่สามารถโอนยา้ยได ้แอพตวัแปลงของบรษิทัอืน่อาจสามารถแปลงไฟลใ์หอ้ยูใ่นรปูแบบ
ทีส่ามารถโอนยา้ยได ้

สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ ไปที ่www.microsoft.com/mobile/switch-easy

การคดัลอกรายชือ่

ตดิตอ่เพือ่นสนิทและคนสาํคญัของคุณไดท้นัใจเพยีงปลายนิว้สมัผสั ใชแ้อพ Transfer my Data เพือ่คดัลอก
รายชือ่ ขอ้ความตวัอกัษร และรปูภาพจากโทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่ของคณุอยา่งงา่ยดาย แอพนีใ้ชไ้ดก้บัโทรศพัทบ์างรุน่
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เคล็ดลบั: หากโทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่ของคณุเป็นอปุกรณ ์Windows Phone หรอืหากคณุเคยสาํรองขอ้มูล
รายชือ่ในบญัช ีMicrosoft กอ่นหนา้นี ้เมือ่คณุตอ้งการนําเขา้รายชือ่จากบรกิารดงักลา่วก็เพยีงลงชือ่
เขา้ใชบ้ญัชขีองคุณบนโทรศพัท ์รายชือ่ตา่งๆ จะถกูนําเขา้โดยอตัโนมตัิ

โทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่ของคณุตอ้งสนับสนุน Bluetooth รายชือ่ในโทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่ของคณุตอ้งเก็บอยูใ่นหน่วย
ความจาํของโทรศพัท ์ไม่สนับสนุนรายชือ่ทีเ่ก็บอยูใ่นซมิ

1. บนโทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่ เปิด Bluetooth และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณอ์ืน่มองเห็นโทรศพัทข์องคณุ
2. บนโทรศพัทเ์คร ือ่งใหม่ของคณุ ใหแ้ตะ  Transfer my Data
3. แตะ ดาํเนินการตอ่ แลว้เปิด Bluetooth
4. เลอืกโทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่จากรายการอปุกรณท์ีพ่บ แลว้ทําตามคาํแนะนําทีแ่สดงบนโทรศพัทท์ัง้สองเคร ือ่ง

หากรายชือ่ของคณุเขยีนในภาษาทีโ่ทรศพัทเ์คร ือ่งใหม่ของคณุไม่สนับสนุน ขอ้มูลรายชือ่อาจปรากฏขึน้อยา่ง
ไม่ถกูตอ้ง

หากคณุยงัไม่มแีอพ Transfer my Data คณุสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก www.windowsphone.com

การถา่ยโอนขอ้มูลดว้ยบญัช ีMicrosoft ของคุณ

หากโทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่ของคณุคอื Windows Phone วธิกีารทีง่า่ยทีส่ดุในการถา่ยโอนรายชือ่ ปฏทินิ และ
ขอ้ความตวัอกัษรไปยงัโทรศพัท ์Lumia เคร ือ่งใหม่คอืการใชบ้ญัช ีMicrosoft ของคณุ

หากคณุยงัไม่ไดต้ ัง้คา่บญัช ีMicrosoft บนโทรศพัท ์Lumia เคร ือ่งใหม่ของคณุ บนหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหปั้ดลงจาก
ดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้คา่ท ัง้หมด > อเีมล+บญัช ี> เพิม่บญัช ีและสรา้งบญัช ีMicrosoft ตาม
คาํแนะนําทีแ่สดงบนหนา้จอ

1. ในการเลอืกขอ้มูลทีต่อ้งการสาํรองไวใ้นบญัช ีMicrosoft ของคณุ บนอปุกรณ ์Windows Phone เคร ือ่งเกา่
ใหแ้ตะ  การตัง้คา่ > สาํรองขอ้มูล

รายชือ่และปฏทินิของคณุจะไดร้บัการสาํรองขอ้มูลลงในบญัช ีMicrosoft โดยอตัโนมตัิ

2. บนโทรศพัท ์Lumia เคร ือ่งใหม่ของคณุ ใหล้งชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft รายชือ่ ปฏทินิ และขอ้ความตวัอกัษร
ของคณุจะทําการถา่ยโอนสูโ่ทรศพัท ์Lumia เคร ือ่งใหม่ของคณุโดยอตัโนมตัิ
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การถา่ยโอนขอ้มูลดว้ย OneDrive

อพัโหลดเอกสาร Office ภาพถา่ย และวดิโีอของคณุลงใน OneDrive เพือ่ถา่ยโอนขอ้มูลดงักล่าวจากโทรศพัท ์
เคร ือ่งเกา่ไปยงัโทรศพัท ์Lumia เคร ือ่งใหม่ของคณุไดอ้ยา่งงา่ยดาย

ในการอพัโหลดและจดัการขอ้มูลของคณุใน OneDrive ใหด้าวนโ์หลดและตดิตัง้แอพ OneDrive จาก:

• Google Play สาํหรบัโทรศพัท ์Android
• iTunes Store สาํหรบั iPhone
• Store สาํหรบั Windows Phones (ถา้ไม่มอียูแ่ลว้ในโทรศพัท)์
• Mac App Store สาํหรบั Apple Mac
• support.microsoft.com สาํหรบัพซีขีองคณุ

คณุตอ้งมบีญัช ีMicrosoft เพือ่ลงช ือ่เขา้ใช ้OneDrive

OneDrive อาจไม่มสีาํหรบัโทรศพัทบ์างรุน่

1. ในโทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่ของคณุ เปิดแอพ OneDrive
2. แตะ  และเลอืกขอ้มูลทีค่ณุตอ้งการอพัโหลด
3. เลอืก อปัโหลด

ตอนนีค้ณุสามารถเขา้สู่ระบบไปยงั OneDrive ดว้ยบญัช ีMicrosoft ของคณุเพือ่เขา้ถงึเนือ้หาบนอปุกรณ์
ใดก็ได ้และดาวนโ์หลดเมือ่ตอ้งการ

เคล็ดลบั: ในการถา่ยโอนเอกสาร Office คณุยงัสามารถบนัทกึขอ้มูลโดยตรงไปยงั OneDrive ในการ
เขา้ถงึเอกสารของคณุ บนโทรศพัท ์Lumia เคร ือ่งใหม่ ใหแ้ตะ  Office > OneDrive

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หา รวมถงึรายการทีไ่ม่เสยีคา่บรกิาร อาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มูล
จาํนวนมาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรบัสง่ขอ้มูล

โอนยา้ยขอ้มูลจากโทรศพัท ์Symbian หรอื S40

ใช ้Nokia Suite เพือ่ถา่ยโอนรายชือ่ รายการปฏทินิ และภาพถา่ยของคุณจาก Symbian หรอื S40 สูโ่ทรศพัท ์
Lumia ของคณุ

ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่คณุม ีNokia Suite เวอรช์นัลา่สดุตดิตัง้บนเคร ือ่งพซีขีองคณุ คณุสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก
www.microsoft.com/mobile/nokiasuite

คณุตอ้งมบีญัช ีMicrosoft เพือ่ลงช ือ่เขา้ใช ้OneDrive

1. ใชส้าย USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดใ้นการเช ือ่มตอ่โทรศพัท ์Symbian หรอื S40 เขา้กบัเคร ือ่งพซีขีองคณุ
2. เปิด Nokia Suite บนเคร ือ่งพซีขีองคณุ
3. เลอืก คดัลอกขอ้มูลสู ่Nokia Lumia และทําตามคําแนะนําทีป่รากฏบนคอมพวิเตอรข์องคณุ ไฟลข์องคุณ
ไดถ้กูคดัลอกสู ่OneDrive ภาพถา่ยของคณุจะถกูคดัลอกไปยงัโฟลเดอรร์ปูภาพใน OneDrive และรายชือ่และ
เหตกุารณใ์นปฏทินิของคุณลงใน Outlook.com ของคณุดว้ย
4. ในการเขา้ถงึภาพถา่ยของคุณ บนโทรศพัท ์Lumia ใหปั้ดไปทางซา้ย แลว้แตะ OneDrive รายชือ่
และเหตกุารณใ์นปฏทินิของคุณจะถกูซงิคโ์ดยอตัโนมตัิ

เคล็ดลบั: โทรศพัท ์Symbian หรอื S40 ไม่สนับสนุน Nokia Suite ใชห่รอืไม่ หรอืตอ้งการถา่ยโอนขอ้มูล
อืน่ เชน่ วดิโีอใชไ่หม คณุยงัสามารถเช ือ่มตอ่โทรศพัทก์บัคอมพวิเตอรข์องคณุ แลว้ลากและวางไฟลท์ีค่ณุ
ตอ้งการถา่ยโอนลงในคอมพวิเตอรข์องคุณได ้หากคณุมแีอพบนเดสกท็์อป OneDrive ใหล้ากและวาง
ไฟลส์ูโ่ฟลเดอร ์OneDrive ไดโ้ดยตรงสาํหรบัการอพัโหลดอตัโนมตัิ
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การถา่ยโอนขอ้มูล Outlook จากโทรศพัท ์Android หรอื iPhone

ใชบ้ญัช ีMicrosoft ของคณุเพือ่ถา่ยโอนรายชือ่ Outlook รายการปฏทินิ และสิง่ทีต่อ้งทําจากโทรศพัท ์
Android หรอื iPhone สูโ่ทรศพัท ์Lumia ของคณุ

คณุตอ้งมบีญัช ีMicrosoft เพือ่ซงิคโ์ทรศพัท ์Lumia ของคณุกบั Outlook.com

1. ใชส้าย USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดใ้นการเช ือ่มตอ่โทรศพัทก์บัคอมพวิเตอรข์องคณุ
2. บนคอมพวิเตอรข์องคุณ ตัง้คา่ซอฟตแ์วรซ์งิคใ์หเ้หมาะสม เชน่ Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC
Companion หรอื iTunes เพือ่ซงิคร์ายการตา่งๆ ไปยงั Outlook และซงิคร์ายชือ่ รายการปฏทินิ และสิง่ทีต่อ้งทํา
จากโทรศพัทส์ูค่อมพวิเตอรข์องคณุ
3. ใสบ่ญัช ีMicrosoft ลงใน Outlook ดว้ย Microsoft Outlook Hotmail Connector ไปที่
www.office.microsoft.comคน้หา Hotmail Connector และดาวนโ์หลดสูค่อมพวิเตอรข์องคณุ คณุ
อาจตอ้งกาํหนดคา่ Hotmail Connector
4. ซงิคข์อ้มูลทีค่ณุตอ้งการจาก Outlook สูบ่ญัช ีMicrosoft ของคณุ อาจตอ้งใชเ้วลาครูห่น่ึงกอ่นทีข่อ้มูล
จะสามารถใชไ้ดบ้นบญัช ีMicrosoft ของคณุ
5. ในการซงิคข์อ้มูลกบัโทรศพัท ์Lumia ของคณุ เพยีงลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft ของคณุ

สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ ไปที ่www.windowsphone.com และดูคาํถามทีพ่บบ่อยเกีย่วกบัวธิกีารซงิคร์ายชือ่
Outlook และปฏทินิสู ่Windows Phone
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ขอ้มูลพืน้ฐาน

เรยีนรูว้ธิกีารใชโ้ทรศพัทเ์คร ือ่งใหม่ของคณุไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ

มอีะไรใหม่ในเวอรช์ ัน่นี้

ดสูรปุขอ้มูลการปรบัปรงุหลกัๆ ในเวอรช์ ัน่นี้

• คน้หาการตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการไดง้า่ย การตัง้คา่ไดร้บัการจดัเรยีงใหม่ใหอ้ยูใ่นกลุม่ตา่งๆ แลว้ และคณุสามารถ
คน้หาได ้

• สลบัปฏทินิของคุณเพือ่แสดงหมายเลขสปัดาหใ์นมุมมองแบบสปัดาห ์
• สลบัขอ้มูลมอืถอืเป็นปิดและเปิดไดอ้ยา่งง่ายดาย - เพิม่ทางลดัไปไปยงัศนูยด์าํเนินการ

การทําความรูจ้กักบัโทรศพัทข์องคุณ
โทรศพัทข์องคุณมสีองหนา้จอ ไดแ้ก ่หนา้จอเร ิม่ตน้และเมนูแอพ ในการสลบัระหวา่งหนา้จอตา่งๆ เพยีงแคปั่ด
ไปทางซา้ยหรอืขวา

หนา้จอเร ิม่ตน้: ไลฟ์ไทลภ์าพเคลือ่นไหวจะแสดงสายทีไ่ม่ไดร้บัและขอ้ความทีไ่ดร้บั ขา่วสารลา่สดุและพยากรณ์
อากาศ และอืน่ๆ อกีมากมาย อพัเดตตา่งๆ ของรายชือ่ทีต่รงึไวข้องคณุจะแสดงบนไทล ์และคณุสามารถ
ดรูายละเอยีดของรายชือ่จากหนา้จอเร ิม่ตน้ไดโ้ดยตรง

เมนูแอพ: แอพทัง้หมดของคณุแสดงอยูท่ีน่ี่โดยเรยีงตามลาํดบั หากคณุมแีอพจาํนวนมากและตอ้งการคน้หา ให ้
แตะ 

หากตอ้งการอา่นขอ้กาํหนดการใชบ้รกิารซอฟตแ์วร ์Windows Phone ใหเ้ลอืก  การตัง้คา่ > เกีย่วกบั
โปรดอา่นขอ้กาํหนด โปรดทราบวา่การใชซ้อฟตแ์วรนี์ ้หมายถงึคณุยอมรบัในขอ้กาํหนดการใชบ้รกิาร ถา้ท่านไม่
ยอมรบัขอ้กาํหนด โปรดอยา่ใชโ้ทรศพัทห์รอืซอฟตแ์วร ์ตดิตอ่ Microsoft Mobile หรอืรา้นคา้ทีท่่านซือ้โทรศพัท ์
แทนเพือ่ดนูโยบายการสง่คนื
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การสลบัระหวา่งมุมมองและแอพ

แอพบางสว่นของคณุไม่ไดอ้ยูบ่นหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหปั้ดไปทีเ่มนูแอพเพือ่คน้หาแอพ หรอืตรวจสอบวา่มแีอพ
ใดทีท่ํางานอยูแ่ลว้บนโทรศพัทข์องคุณ และสลบัระหวา่งแอพ

ในการดแูอพทัง้หมดบนโทรศพัทข์องคณุ เพยีงปัดไปทางซา้ยในหนา้จอเร ิม่ตน้ ในการยอ้นกลบัไปทีห่นา้จอเร ิม่ตน้
ใหปั้ดไปทางขวา

เคล็ดลบั: ในการคน้หาแอพอยา่งรวดเรว็ แตะตวัอกัษรใดก็ไดใ้นเมนูแอพ และในเมนูตอ่ไปนี ้ใหแ้ตะตวั
อกัษรหรอือกัขระแรกของแอพทีค่ณุตอ้งการ

การดู การสลบัระหวา่งแอพ และการปิดแอพทีเ่ปิดอยู่
ในการดแูอพทีเ่ปิดอยู ่ใหแ้ตะปุ่ มยอ้นกลบั  คา้งไว ้ในการสลบัแอพ ปัดไปทางแอพทีค่ณุตอ้งการ และแตะแอพ
ในการปิดแอพทีค่ณุไม่จาํเป็นตอ้งใชอ้กีตอ่ไป แตะ 
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การนําทางไปยงัเมนูการต ัง้คา่
ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด ไปทีก่ลุม่การตัง้คา่ แตะชือ่กลุม่
การตัง้คา่ใดๆ แลว้เลอืกกลุม่ทีค่ณุตอ้งการ หากตอ้งการคน้หาการตัง้คา่ทีเ่ฉพาะเจาะจง ใหแ้ตะ  และเร ิม่ตน้พมิพ ์
ช ือ่ของการตัง้คา่น้ัน

ปรบัต ัง้คา่แถบนําทาง

โทรศพัท ์Lumia ทุกรุน่มปีุ่ ม 3 ปุ่ มเรยีงอยูด่า้นลา่ง ไดแ้ก ่ปุ่ มยอ้นกลบั เร ิม่ตน้ และคน้หา คณุสามารถเปลีย่น
การดาํเนินการของแถบนําทางนีไ้ด ้

การซอ่นแถบนําทางไม่ไดส้นับสนุนในโทรศพัทท์ุกรุน่ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

ในการซอ่นแถบนําทางจากหนา้จอเร ิม่ตน้เมือ่ไม่จาํเป็นตอ้งใช ้ใหปั้ดขึน้จากดา้นลา่งของหนา้จอ หากตอ้งการ
ดแูถบนําทางอกีคร ัง้ ใหปั้ดขึน้

เปลีย่นสขีองแถบนําทาง
หากโทรศพัทแ์สดงแถบนําทางบนหนา้จอสมัผสั คณุสามารถเปลีย่นสขีองแถบน้ันเพือ่ใหเ้ดน่ชดัขึน้ หรอืเพือ่ใหร้บั
กบัลกัษณะหนา้จอของคณุได ้ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด >
แถบนําทาง และเปลีย่นการตัง้คา่สาํหรบั แถบนําทาง

การตรวจสอบการแจง้เตอืนบนโทรศพัท ์

คณุสามารถตรวจสอบการแจง้เตอืน เปลีย่นการตัง้คา่บางอยา่ง หรอืเพิม่ทางลดัไปยงับางแอพไดอ้ยา่งรวดเรว็
ในศนูยด์าํเนินการทีจ่ะเปิดจากดา้นบนของหนา้จอ

ไอคอนการแจง้เตอืน  จะแสดงวา่คณุมกีารแจง้เตอืนทีย่งัไม่ไดอ้า่น

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ

ในหนา้จอนี ้คณุสามารถทําสิง่ตอ่ไปนี้

• ดสูายทีไ่ม่ไดร้บัและอเีมลและขอ้ความทีย่งัไม่ไดอ้า่นล่าสดุ
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• ตรวจสอบการแจง้เตอืนตา่งๆ เชน่ การอพัเดตตา่งๆ ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารของแอพใน Store
• แอพทีเ่ปิดอยู่
• ตรวจหาเครอืขา่ย WiFi และเชือ่มตอ่
• การขา้มไปทีก่ารตัง้คา่อยา่งรวดเรว็

2. ในการปิดเมนู ใหปั้ดขึน้จากดา้นลา่งของหนา้จอ

การปรบัต ัง้ค่าศูนยด์าํเนินการ
ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > การแจง้+การดาํเนินการ
หากตอ้งการเปลีย่นทางลดั ใหแ้ตะแอพทางลดัน้ัน แลว้แตะแอพทีค่ณุตอ้งการ คณุยงัสามารถเลอืกการแจง้เตอืน
ทีต่อ้งการรบัและวธิใีนการรบัได ้

การปรบัระดบัเสยีง

หากคณุไม่ไดย้นิเสยีงเรยีกเขา้โทรศพัทใ์นสภาพแวดลอ้มทีม่เีสยีงดงัมากๆ หรอืเสยีงโทรดงัเกนิไป คณุสามารถ
ปรบัระดบัเสยีงตามตอ้งการได ้

ใชปุ่้มปรบัระดบัเสยีง ระดบัเสยีงสงูสดุคอื 10

ตามคา่เร ิม่ตน้ ปุ่ มปรบัระดบัเสยีงจะควบคมุเสยีงปลุกและเสยีงเตอืน

อยา่ต่อโทรศพัทก์บัอปุกรณท์ีส่่งสญัญาณขาออก เพราะอาจทําใหโ้ทรศพัทเ์กดิความเสยีหายได ้หา้มเช ือ่ม
ตอ่แหลง่จา่ยไฟใดๆ เขา้กบัชอ่งเสยีบสญัญาณเสยีง หากท่านเช ือ่มตอ่อปุกรณภ์ายนอกหรอืชดุหูฟังใดๆ ทีไ่ม่ได ้
รบัการรบัรองใหใ้ชก้บัอปุกรณนี์ ้เขา้กบัชอ่งเสยีบสญัญาณเสยีง โปรดใหค้วามสาํคญักบัระดบัเสยีงใหม้าก
เป็นพเิศษ

หากคณุเช ือ่มตอ่หูฟังแลว้ ปุ่ มปรบัระดบัเสยีงจะควบคมุทัง้เสยีงเรยีกเขา้และเสยีงสือ่พรอ้มกนั โดยระดบัเสยีงสงูสดุ
คอื 30

การปรบัระดบัเสยีงสาํหรบัสือ่และแอพ
กดปุ่ มระดบัเสยีง แลว้แตะ  และแตะแถบระดบัเสยีงสาํหรบัสือ่และแอพเพือ่ตัง้ระดบัเสยีงทีค่ณุตอ้งการ ระดบัเสยีง
สงูสดุคอื 30

สลบัเป็นโหมดปิดเสยีง
กดปุ่ มปรบัระดบัเสยีง แลว้แตะ  >  หากตอ้งการสลบัเป็นปิดโหมดเงยีบ ใหแ้ตะ 

เคล็ดลบั: หากคณุไม่ตอ้งการใหโ้ทรศพัทส์ ัน่เตอืน ใหแ้ตะ  ในการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่เสยีงอืน่ๆ ให ้
ไปทีห่นา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > เสยีงเรยีกเขา้+เสยีง
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การใชโ้ทรศพัทข์องคุณในโหมดเครือ่งบนิ

ในสถานทีท่ีค่ณุไม่ตอ้งการโทรออกหรอืรบัสาย คณุยงัคงสามารถเขา้ถงึเพลง วดิโีอ และเกมแบบออฟไลนไ์ด ้หาก
คณุเปิดโหมดเคร ือ่งบนิ

โหมดเคร ือ่งบนิจะปิดการเช ือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยมอืถอื และจะปิดคุณสมบตัไิรส้ายของโทรศพัท ์ปฏบิตัิ
ตามคาํแนะนําและขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัทีม่ ีตวัอยา่งเชน่ สายการบนิ รวมทัง้กฎหมายและขอ้บงัคบัอืน่ๆ
ท่านสามารถเช ือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย WiFi เพือ่ท่องอนิเทอรเ์น็ตหรอืแบ่งปันขอ้มูลดว้ย Bluetooth หรอื NFC
เป็นตน้ ในโหมดเคร ือ่งบนิ เมือ่ไดร้บัอนุญาตใหท้ําได ้NFC ไม่ไดร้องรบัในโทรศพัทท์ุกรุน่ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ที่
ใชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > โหมดเคร ือ่งบนิ
2. สลบั สถานะ ไปที ่เปิด

ไอคอนทีแ่สดงบนโทรศพัทข์องคุณ

แถบสถานะทีด่า้นบนของหนา้จอจะบอกใหค้ณุทราบเวลาปัจจบุนั ระดบัแบตเตอร ีแ่ละความแรงของสญัญาณ
โทรศพัท ์และขอ้มูลอืน่ๆ อกีมากมาย

เคล็ดลบั: ในการดไูอคอนทีซ่อ่นอยู ่ใหแ้ตะทีแ่ถบสถานะ

ความแรงของสญัญาณมอืถอื

  ความแรงของสญัญาณ

  โทรศพัทข์องคณุไม่ไดเ้ช ือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยมอืถอือยู่

   ไม่มซีมิการด์อยู่ในโทรศพัทข์องคุณ

   ซมิการด์ล็อคอยู่

  โหมดเคร ือ่งบนิเปิดใชง้านอยู่

  โทรศพัทข์องคุณเปิดโรมมิง่อยูน่อกระบบเครอืขา่ยมอืถอืของคณุ

การเช ือ่มตอ่ขอ้มูลมอืถอื

ตวัอกัษรเดีย่ว อกัษรรวม หรอืทัง้ตวัอกัษรและตวัเลขรวมกนัจะแสดงประเภทเครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอืทีค่ณุเช ือ่มตอ่

ไอคอนทีแ่สดงประเภทการเช ือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยอาจแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาคและผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย

  การเช ือ่มตอ่ขอ้มูล EDGE เปิดอยู่

  การเช ือ่มตอ่ขอ้มูล GPRS เปิดอยู่

  โทรศพัทข์องคณุเชือ่มตอ่อยูก่บัเครอืขา่ย 3G

  การเช ือ่มตอ่ขอ้มูลความเรว็สงู (HSDPA/HSUPA) เปิดอยู่

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ ์ 25

http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures


  การเช ือ่มตอ่ขอ้มูลความเรว็สงู (HSPA+/DC-HSDPA) เปิดอยู่

   โทรศพัทข์องคุณเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย 4G

  จะมกีารโอนยา้ยขอ้มูลผ่านการเช ือ่มตอ่ขอ้มูลมอืถอื

การเช ือ่มตอ่ WiFi

  การเช ือ่มตอ่ WiFi พรอ้มใชง้าน

  มกีารเช ือ่มตอ่ WiFi

  จะมกีารแบ่งปันการเช ือ่มตอ่ขอ้มูลมอืถอืกบัอปุกรณอ์ืน่ผ่าน WiFi

  ขอ้มูลจะถกูถา่ยโอนผ่าน WiFi

อปุกรณ ์Bluetooth

  มกีารเช ือ่มตอ่อปุกรณ ์Bluetooth กบัโทรศพัทข์องคณุ

  Bluetooth เปิดอยู ่แต่โทรศพัทข์องคุณไม่ไดเ้ช ือ่มตอ่กบัอปุกรณ ์Bluetooth

แบตเตอร ี่

  ระดบัพลงังานแบตเตอร ี่

  กาํลงัชารจ์แบตเตอร ีอ่ยู่

  โหมดประหยดัพลงังานเปิดใชง้านอยู่

  ไม่ทราบพลงังานแบตเตอร ีห่รอืสถานะของแบตเตอร ีใ่นขณะนี้

การแจง้เตอืน

  คณุมกีารแจง้เตอืนทีย่งัไม่ไดอ้า่น เชน่ ขอ้ความใหม่ ในการตรวจสอบการแจง้เตอืน ใหปั้ดลงจากดา้นบน
ของหนา้จอ

รปูแบบ

  โหมดสัน่เตอืนเปิดใชง้านอยู่

  โหมดปิดเสยีงเปิดใชง้านอยู่

การโอนสาย

  มกีารโอนสายของคณุตอ่ไปยงัหมายเลขอืน่หรอืศนูยข์อ้ความเสยีง

ทีต่ ัง้

  มแีอพหรอืบรกิารกาํลงัใชข้อ้มูลทีต่ ัง้ของคุณอยู่

โหมดขบัรถ

  โหมดขบัรถเปิดใชง้านอยู่
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บญัชี
เรยีนรูเ้กีย่วกบับญัชตีา่งๆ บนโทรศพัทข์องคณุและบรกิารทีค่ณุสามารถใชง้านไดใ้นบญัชดีงักลา่ว

ประโยชนข์องการสรา้งบญัช ีMicrosoft

ดว้ยบญัช ีMicrosoft คณุสามารถเขา้ใชบ้รกิารตา่งๆ ของ Microsoft ไดด้ว้ยชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านเดยีวกนั ทัง้
บนโทรศพัทห์รอืคอมพวิเตอรข์องคุณ คณุยงัสามารถใชช้ ือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านเดยีวกนันีก้บั Xbox ของคณุได ้
อกีดว้ย

ตวัอยา่งของสิง่ทีค่ณุสามารถทําไดโ้ดยใชบ้ญัช ีMicrosoft มดีงันี้

• ดาวนโ์หลดเนือ้หาจาก Store
• สาํรองรายชือ่ของคณุ
• อพัโหลด จดัเก็บ และแบง่ปันรปูภาพและเอกสาร
• สาํรองขอ้มูลในโทรศพัทข์องคณุบน OneDrive
• ใชบ้รกิาร Xbox Music และ Xbox Video
• เลน่เกม Xbox
• โหลดอวาตารแ์ละผลคะแนนจากการเลน่เกมของคณุมาไวบ้นโทรศพัท ์และเพิม่คะแนนทีค่ณุทําไดล้งไปเมือ่

คณุเลน่เกมบนโทรศพัท ์
• การตดิตามและล็อกโทรศพัทท์ีห่ายไปโดยใช ้คน้หาโทรศพัทส์ว่นตวั
• รบัฟีดจากบรกิารเครอืขา่ยสงัคมตา่งๆ เขา้ไปยงัโฟลเดอร ์ผูค้น ของคุณ

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบับญัช ีMicrosoft และบรกิารทีบ่ญัชนีีม้ไีวใ้หค้ณุใชง้าน ใหไ้ปที่
www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx

การสรา้งบญัช ีMicrosoft

เพิม่สสีนัใหก้บัชวีติของคุณ และใชง้านโทรศพัทข์องคณุไดม้ากขึน้ ดว้ยการสรา้งบญัช ีMicrosoft หากคณุไม่
ไดส้รา้งบญัช ีMicrosoft ในระหวา่งการเร ิม่ใชค้ร ัง้แรก คณุสามารถทําไดใ้นภายหลงั

หากคณุมบีญัช ีXbox Live.com, Hotmail.com หรอื Outlook.com อยูแ่ลว้ หรอืสรา้งบญัช ีMicrosoft บน
แท็บเล็ต Surface หรอืเคร ือ่ง Windows PC ไวแ้ลว้ คณุก็ไม่จาํเป็นตอ้งสรา้งบญัชใีหม่ เพยีงแค่ลงชือ่เขา้ใช ้
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ดว้ยชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านของบญัชน้ัีนๆ ก็เป็นอนัเสรจ็สิน้ หากคณุยงัไม่มบีญัช ีMicrosoft คณุสามารถสรา้ง
บญัชไีดจ้ากโทรศพัทข์องคุณ

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > อเีมล+บญัช ี> เพิม่บญัชี
2. แตะ บญัช ีMicrosoft
3. การสรา้งบญัช ีMicrosoft ของคณุ

โปรดจาํขอ้มูลประจาํตวัสาํหรบับญัช ีMicrosoft ทีค่ณุเพิม่ลงในโทรศพัทข์องคุณ

4. ป้อนรายละเอยีดบญัชขีองคุณ
5. ป้อนหมายเลขโทรศพัทข์องคุณหรอืทีอ่ยูอ่เีมลสาํรอง เพือ่ใชใ้นการสง่รหสัยนืยนัแบบใชค้ร ัง้เดยีวและปกป้อง
ขอ้มูลของคุณ
6. เลอืกวธิรีบัรหสัยนืยนัแบบใชค้ร ัง้เดยีวของคุณ
7. เมือ่เคร ือ่งขอ ใหป้้อนเลข 4 หลกัสดุทา้ยของหมายเลขโทรศพัทห์รอืทีอ่ยูอ่เีมลของคณุ
8. หลงัจากไดร้บัรหสั ใหป้้อนลงในชอ่งทีร่ะบ ุเท่านีค้ณุก็สามารถสาํรองขอ้มูลและใชโ้ทรศพัทข์องคุณไดแ้ลว้

คณุยงัสามารถสรา้งหรอืจดัการบญัชขีองคุณไดท้ี ่www.live.com

การเพิม่บญัช ีMicrosoft ในโทรศพัทข์องคุณ

หากคณุไม่ไดล้งช ือ่เขา้ใชใ้นบญัช ีMicrosoft ในระหวา่งการเร ิม่ใชง้านคร ัง้แรก คณุสามารถเพิม่บญัชี
ในโทรศพัทข์องคุณในภายหลงั และเขา้ถงึขอ้มูลและการตัง้คา่บนอปุกรณท์ัง้หมดของคณุไดอ้ย่างงา่ยดาย

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > อเีมล+บญัช ี> เพิม่บญัชี
2. แตะ บญัช ีMicrosoft
3. ลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านของบญัช ีMicrosoft ทีค่ณุมอียู่
4. เลอืกวธิรีบัรหสัยนืยนัแบบใชค้ร ัง้เดยีวของคุณ
5. เมือ่เคร ือ่งขอ ใหป้้อนเลข 4 หลกัสดุทา้ยของหมายเลขโทรศพัทห์รอืทีอ่ยูอ่เีมลของคณุ
6. เมือ่คณุไดร้บัรหสัแลว้ ใหป้้อนรหสัลงไป

ขอ้มูลและการตัง้คา่ของคุณจะถูกซงิคไ์ปทีโ่ทรศพัทข์องคุณ

เคล็ดลบั: หากโทรศพัทเ์คร ือ่งกอ่นหนา้ของคุณเป็น Windows Phone และคณุเคยสาํรองขอ้มูลเนือ้หา
ในบญัช ีMicrosoft ใหเ้รยีกคนืขอ้มูลทีส่าํรองไวแ้ละเขา้ถงึขอ้มูลของคณุไดอ้ยา่งงา่ยดายบนโทรศพัท ์
เคร ือ่งใหม่ของคณุ

การต ัง้คา่ My Family

หากคณุตอ้งการจาํกดัไม่ใหเ้ด็กๆ ของคณุดาวนโ์หลดเนือ้หาทีเ่ก็บคา่บรกิารหรอืไม่สมกบัวยัจาก Store หรอื
games store ใหต้ ัง้คา่ My Family

Xbox ไม่รองรบับญัชขีองเด็กในบางประเทศหรอืภมูภิาคทีส่ามารถใชง้าน Windows Phones

1. ไปที ่https://www.windowsphone.com/family และลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft
2. เพิม่บญัชทีีค่ณุตอ้งการไวใ้น My Family
3. เปลีย่นการตัง้คา่สาํหรบับญัชขีองลกู

สาํหรบัการตัง้คา่ My Family เพิม่เตมิ ไปที ่https://familysafety.microsoft.com

OneDrive

เรยีนรูว้า่ OneDrive คอือะไรและมวีธิกีารใชอ้ยา่งไร
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พืน้ทีบ่นัทกึขอ้มูลระบบคลาวด ์OneDrive
เก็บขอ้มูลของคณุไวใ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต คณุไม่ตอ้งกงัวลเกีย่วกบัการเพิม่พืน้ทีห่น่วยความจาํสาํหรบั
แอพโปรดหรอืแอพใหม่ของคณุ

OneDrive คอืพืน้ทีจ่ดัเก็บขอ้มูลระบบคลาวดส์าํหรบัเอกสารและภาพถา่ยทัง้หมดของคณุ ซึง่คณุสามารถเขา้ใช ้
แบ่งปัน หรอืเรยีกคนืขอ้มูลเหลา่น้ันไดห้ากตอ้งการ คณุสามารถตัง้คา่ใหส้าํรองขอ้มูลของคุณโดยอตัโนมตัไิดด้ว้ย
ดงัน้ัน เมือ่คณุถา่ยภาพหรอืวดิโีอ ขอ้มูลดงักลา่วจะถกูคดัลอกไปยงัอลับัม้คลาวดข์องคณุ

ดว้ย OneDrive คณุสามารถเขา้ถงึภาพถา่ย เอกสาร และขอ้มูลอืน่ๆ ไดจ้ากโทรศพัท ์แท็บเล็ต หรอืคอมพวิเตอร ์
ของคณุ ขึน้กบัแอพทีใ่ช ้คณุยงัสามารถดาํเนินงานเอกสารตอ่จากทีท่ีค่ณุทํางานคา้งไวก้อ่นหนา้นี้

มสีถานทีห่ลายแห่งทีค่ณุสามารถเขา้ถงึขอ้มูลของคณุไดบ้น OneDrive คณุสามารถจดัเก็บภาพถา่ยไปยงั
OneDrive ใน Hub ภาพถา่ย หรอืจดัการเอกสารทีท่ํางานของคณุใน Hub Office

การจดัเกบ็ภาพถา่ยและขอ้มูลอืน่ๆ ใน OneDrive
คณุสามารถอพัโหลดไฟลท์ีจ่ดัเก็บอยูใ่นโทรศพัทไ์ปยงั OneDrive เพือ่ใหเ้ขา้ใชจ้ากโทรศพัท ์แท็บเล็ต หรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุไดอ้ย่างงา่ยดาย

คณุจาํเป็นตอ้งมบีญัช ีMicrosoft เพือ่เช ือ่มตอ่กบั OneDrive

แตะ  OneDrive

อพัโหลดภาพถา่ย
แตะ  แลว้แตะภาพถ่ายทีค่ณุตอ้งการอพัโหลด

เคล็ดลบั: ในการตัง้คา่ใหโ้ทรศพัทข์องคุณอพัโหลดภาพถา่ยหรอืวดิโีอในอนาคตไปยงั OneDrive
โดยอตัโนมตั ิบนหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > ภาพถา่ย
+กลอ้ง > OneDrive และเลอืกวธิกีารอพัโหลด

การจดัเกบ็เอกสาร Office ใน OneDrive
แตะ  Office ปัดไปที ่ทีเ่กบ็ แลว้แตะ โทรศพัท ์จากน้ันแตะไฟลท์ีค่ณุตอ้งการจดัเก็บคา้งไว ้แลว้แตะ บนัทกึ
ลงใน... > OneDrive
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เคล็ดลบั: นอกจากนี ้คณุยงัสามารถจดัเก็บเอกสารใน OneDrive ขณะทํางานในไฟลไ์ด ้แตะ  >
บนัทกึเป็น... และสลบั บนัทกึลงใน ไปที ่OneDrive หากคณุเปลีย่นตาํแหน่ง บนัทกึลงใน จะเป็นการ
เปลีย่นตาํแหน่งเร ิม่ตน้ของไฟลท์ัง้หมด

เมือ่คณุจดัเก็บเอกสาร Office ของคณุลงใน OneDrive คณุสามารถดาํเนินงานเอกสารตอ่จากทีท่ีค่ณุทํา
งานคา้งไวไ้ดบ้นอปุกรณต์า่งๆ ทีเ่ช ือ่มตอ่กบับญัช ีMicrosoft ของคณุ

ในการจดัเก็บเอกสาร Office จาก OneDrive ลงในโทรศพัทข์องคุณ ใหเ้ปิดเอกสารทีค่ณุตอ้งการ แตะ  >
บนัทกึเป็น... และสลบั บนัทกึลงใน ไปยงั โทรศพัท ์

จดัเกบ็ภาพถา่ยจาก OneDrive กลบัลงในโทรศพัทข์องคุณ
แตะ ภาพถา่ย ปัดไปที ่อลับ ัม้ แตะ OneDrive เลอืกโฟลเดอรแ์ละภาพถา่ยทีค่ณุตอ้งการ แลว้แตะ 

การแบง่ปันภาพถา่ยและเอกสารระหวา่งอปุกรณ์
ดว้ย OneDrive คณุสามารถเขา้ถงึภาพถา่ย เอกสาร และขอ้มูลอืน่ๆ ทีอ่พัโหลดจากอปุกรณใ์ดๆ ของคณุ

ในการอพัโหลดภาพถา่ย เอกสาร หรอืขอ้มูลอืน่ๆ ทีจ่ดัเก็บไวใ้นโทรศพัท ์แท็บเล็ต หรอืคอมพวิเตอรไ์ปยงั
OneDrive คณุจาํเป็นตอ้งลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft ของคณุ ในการเขา้ใชเ้นือ้หาทีอ่พัโหลดในอปุกรณ์
เคร ือ่งอืน่ คณุตอ้งลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft เดยีวกนักบับญัชทีีใ่ชอ้พัโหลดเนือ้หาน้ัน

ในการอพัโหลดหรอืดาวนโ์หลดเนือ้หา คณุจาํเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต หากคณุไม่มแีผนขอ้มูล การเรยีก
เก็บค่าสง่ขอ้มูลอาจพอกพูนขึน้อยา่งรวดเรว็ สาํหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัคา่บรกิารขอ้มูล ใหต้ดิต่อผูใ้หบ้รกิารเครอื
ขา่ยของคณุ

มสีถานทีห่ลายแห่งทีค่ณุสามารถเขา้ถงึขอ้มูลของคณุไดบ้น OneDrive ในโทรศพัทข์องคณุ คณุสามารถ
ตรวจสอบภาพถา่ยและวดิโีอของคณุใน Hub ภาพถา่ย หรอืเปิดเอกสาร Office ใน Hub Office นอกจากนี ้คณุ
ยงัสามารถดาวนโ์หลดแอพ OneDrive ไดจ้าก Store เพือ่ดแูละจดัการไฟลท์ุกประเภทในโทรศพัทข์องคุณ

ในแท็บเล็ตหรอืคอมพวิเตอร ์คณุสามารถจดัการขอ้มูลของคุณทางออนไลนไ์ดท้ี ่onedrive.com หรอืคณุ
สามารถใชแ้อพ OneDrive และเขา้ใช ้OneDrive ไดโ้ดยตรงจากเดสกท็์อปของคณุ หากคณุยงัไม่มแีอพ
OneDrive คณุสามารถดาวนโ์หลดและตดิตัง้แอพไดจ้าก onedrive.com

เคล็ดลบั: ดว้ยแอพ OneDrive ในคอมพวิเตอรข์องคณุ คณุสามารถลากและวางไฟลท์ีค่ณุตอ้งการ
อพัโหลดไปยงัโฟลเดอร ์OneDrive ไดง้า่ยๆ ในตวัจดัการไฟล ์เชน่ Windows Explorer หรอื Finder และ
ไฟลจ์ะถกูอพัโหลดโดยอตัโนมตัไิปยงั OneDrive

การต ัง้คา่บญัชี

อพัเดตอยูเ่สมอ - เพิม่บญัชสีาํคญัของคุณ เชน่สือ่ทางสงัคมหรอืบญัชอีเีมลลงในโทรศพัท ์

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > อเีมล+บญัชี
2. แตะ เพิม่บญัช ีและชือ่บรกิาร แลว้ทําตามคาํแนะนําทีป่รากฏ

การปรบัต ัง้คา่โทรศพัทข์องคุณ
เรยีนรูว้ธิกีารปรบัตัง้คา่หนา้จอเร ิม่ตน้และวธิเีปลีย่นเสยีงเรยีกเขา้
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การปรบัต ัง้ค่าหน้าจอเร ิม่ตน้

ปรบัแตง่หนา้จอเร ิม่ตน้ในแบบของคณุ โดยเลอืกภาพพืน้หลงั ปักหมุดแอพโปรดของคณุ และอืน่ๆ อกีมากมาย
บนหนา้จอเร ิม่ตน้ หรอืเปลีย่นขนาดและการจดัวางไทลไ์ดต้ามตอ้งการ หากตอ้งการใชพ้ืน้ทีบ่นหนา้จอเร ิม่ตน้ให ้
ไดป้ระโยชนส์งูสดุ โปรดรวมแอพเขา้ไวใ้นโฟลเดอร ์

1. ในการใสภ่าพพืน้หลงั บนหนา้จอเร ิม้ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้คา่ท ัง้หมด > หน้าจอ
เร ิม่+ชดุรูปแบบ > เลอืกภาพถา่ย
2. แตะภาพถา่ย ครอบตดัตามทีต่อ้งการ แลว้แตะ 

เคล็ดลบั: ทําไมไม่ลองสรา้งพิน้หลงัดว้ยไทลแ์ละภาพพืน้หลงัทีม่สีเีขา้คู่กนัดลูะ่ แตะ พืน้หลงั หรอื โทนสี
ในการแบ่งปันชดุรปูแบบและการตัง้คา่อืน่ๆ กบัอปุกรณ ์Windows ทัง้หมดของคณุ ใหไ้ปทีห่นา้จอเร ิม่ตน้
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > ซงิคก์ารต ัง้คา่ของฉนั และสลบั 
ชดุรูปแบบ ไปที ่เปิด 

การยา้ยไทล ์
แตะไทลค์า้งไว ้ลากและวางไปไวท้ีต่าํแหน่งใหม่ และแตะทีห่นา้จอ
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การปรบัขนาดหรอืถอนการตรงึไทล ์
ในการปรบัขนาด ใหแ้ตะไทลค์า้งไว ้และแตะไอคอนลกูศร

ไทลอ์าจมขีนาดเล็ก กลาง หรอืกวา้งก็ได ้ยิง่ไทลม์ขีนาดใหญ่มากขึน้เท่าไร ก็ยิง่มขีอ้มูลมากขึน้เท่าน้ัน

ในการถอนการตรงึไทล ์ใหแ้ตะไทลน้ั์นคา้งไว ้และแตะ 

รวมไทลไ์วใ้นโฟลเดอร ์
แตะไทลค์า้งไว ้แลว้ลากและวางไวบ้นไทลห์รอืโฟลเดอรท์ีต่อ้งการนําเขา้ไปรวมกลุม่ไวด้ว้ยกนั หากตอ้งการเปิด

์แตะโฟลเดอร ์ จากนั น้แตะแอพทคีณต่ ุ อ้งการ ในการเปลีย่นชือ่โฟลเดอร ์ใหแ้ตะชือ่คา้งไว ้แลว้
ป้อนชือ่ทีต่อ้งการ ในการลบโฟลเดอร ์ใหย้กเลกิการตรงึไทลท์ีอ่ยูใ่นน้ัน

การตรงึแอพพลเิคช ัน่
ปัดไปทางซา้ยเพือ่ไปทีเ่มนูแอพ แตะแอพคา้งไว ้และแตะ ปักหมุดทีห่น้าจอเร ิม่

การตรงึรายชือ่
แตะ  ผูค้น แตะรายชือ่น้ันคา้งไว ้และแตะ ปักหมุดทีห่น้าจอเร ิม่

เมือ่คณุปักหมุดรายชือ่ไว ้ขอ้มูลอพัเดตของบคุคลดงักลา่วจะแสดงบนไทล ์และคณุสามารถโทรถงึพวกเขา
จากหนา้จอเร ิม่ตน้ไดโ้ดยตรง
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แสดงไทลม์ากขึน้บนหน้าจอเร ิม่ตน้

ดแูอพอืน่ๆ ไดท้นัท ีโดยเพิม่คอลมันไ์ทลท์ีส่ามบนหนา้จอเร ิม่ตน้ของคณุ

โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนการแสดงไทลเ์พิม่เตมิ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

หากโทรศพัทข์องคุณมไีทลแ์ค่ 2 คอลมันบ์นหนา้จอเร ิม่ตน้ตามคา่เร ิม่ตน้ คณุสามารถเพิม่คอลมันท์ี ่3 ได ้

ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้คา่ท ัง้หมด > หน้าจอเร ิม่+ชดุรูปแบบ
และสลบั แสดงไทลเ์พิม่เตมิ ไปที ่เปิด 

คณุสามารถยา้ยและปรบัขนาดไทลเ์พือ่ใหไ้ดป้ระโยชนจ์ากคอลมันใ์หม่

การปรบัต ัง้ค่าหน้าจอล็อ

เปลีย่นหนา้จอล็อกตามทีค่ณุตอ้งการ เชน่ คณุสามารถมภีาพถา่ยโปรดของคณุทีพ่ืน้หลงั

ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > หน้าจอเมือ่ล็อก

เคล็ดลบั: คณุสามารถกาํหนดวา่จะใหก้ารแจง้ของแอพใดทีค่ณุตอ้งการเห็นแสดงบนหนา้จอล็อก (เชน่
สายทีไ่ม่ไดร้บั หรอืขอ้ความใหม่) เพยีงแตะทีช่อ่งการแจง้เตอืน และเลอืกแอพทีค่ณุตอ้งการเพิม่

การเปลีย่นภาพพืน้หลงั
แตะ เปลีย่นภาพถา่ยเลอืกภาพถา่ย ปรบัภาพถา่ยใหเ้หมาะสมทีส่ดุเท่าทีท่ําได ้และแตะ 

เคล็ดลบั: นอกจากนี ้คณุยงัสามารถเลอืกแอพใหแ้สดงขอ้มูลบนหนา้จอล็อกของคุณ หรอืให ้Bing แสดง
ภาพถา่ยแบบสุม่บนน้ันก็ได ้เพยีงเปลีย่นการตัง้คา่สาํหรบั ภาพพืน้หลงั ตามทีค่ณุตอ้งการ

การแสดงชือ่ศลิปิน ขณะเล่นเพลง
สลบั แสดงศลิปินเมือ่เล่นเพลง ไปที ่เปิด

เปลีย่นการต ัง้คา่หน้าจอแสดงขอ้มูลขณะปิดหน้าจอ

เพือ่เป็นการประหยดัพลงังาน หนา้จอของคณุจะเขา้สูโ่หมดสแตนดบ์ายเมือ่คณุไม่ไดใ้ชโ้ทรศพัทอ์ยา่งตอ่เน่ือง
ดว้ยหนา้จอแสดงขอ้มูลขณะปิดหนา้จอ คณุสามารถดเูวลาไดง้า่ยแมว้า่หนา้จอจะดบัลงไปแลว้ก็ตาม
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โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนหนา้จอแสดงขอ้มูลขณะปิดหนา้จอ สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > หน้าจอ ดูสรุปขอ้มูล
2. เลอืกเวลาทีห่นา้จอแสดงขอ้มูลขณะปิดหนา้จอจะแสดง

เคล็ดลบั: เป็นเร ือ่งงา่ยทีจ่ะทําใหโ้ทรศพัทก์ลบัมาทํางานอกีคร ัง้ แมว้า่ปุ่ มเปิด/ปิดจะไม่สามารถเขา้ถงึ
ไดง้า่ยดายก็ตาม ตวัอย่างเชน่ ขณะทีโ่ทรศพัทข์องคณุวางอยู่ในทีว่างโทรศพัทม์อืถอืในรถยนต ์เพยีง
แคแ่ตะสองคร ัง้ทีห่นา้จอ หากตอ้งการเปิดการแตะสองคร ัง้ ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้
จอ แลว้แตะ การตัง้คา่ท ัง้หมด > สมัผสั สลบั ปลุกการทํางาน ไปที ่เปิด  หรอื ปิด 
โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนการแตะสองคร ัง้เพือ่ใหโ้ทรศพัทก์ลบัมาทํางานอกีคร ัง้ สาํหรบัความพรอ้ม
ในการใหบ้รกิาร โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

การเปิดโหมดกลางคนื
ในการตัง้คา่หนา้จอแสดงขอ้มูลขณะปิดหนา้จอ ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่สาํหรบั โหมดกลางคนื ตามทีค่ณุตอ้งการ
กอ่นอืน่ ใหเ้ลอืกสสีาํหรบัขอ้ความบนหนา้จอแสดงขอ้มูลขณะปิดหนา้จอ หรอืซอ่นหนา้จอแสดงขอ้มูลขณะปิด
หนา้จอในระยะเวลาทีก่าํหนด จากน้ันจงึตัง้เวลาทีค่ณุตอ้งการเปิดโหมดกลางคนื

การสรา้งหน้าจอเร ิม่ตน้ทีป่ลอดภยัและสนุกสาํหรบัเดก็

คณุสามารถปลอ่ยใหเ้ด็กๆ ใชบ้างแอพของคณุไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลว่าพวกเขาจะเผลอลบอเีมลงานของคณุ สัง่
ซ ือ้ของออนไลน ์หรอืทําสิง่อืน่ใดทีไ่ม่ควรทํา ใสแ่อพ เกม และรายการโปรดอืน่ๆ ทีเ่ลอืกไวใ้หส้าํหรบัเด็กเพือ่
ใหพ้วกเขาสนุกกบัหนา้จอเร ิม่ตน้ของตวัเอง

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด
2. แตะ มุมของเดก็
3. เลอืกเนือ้หาทีเ่ด็กๆ สามารถใชง้านได ้คณุยงัสามารถตัง้ค่ารหสัผ่านเพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้ด็กๆ เขา้ถงึหนา้จอเร ิม่
ตน้ของคณุได ้

เคล็ดลบั: หากตอ้งการปลอ่ยใหเ้ด็กๆ ทําการซือ้ในแอพ เชน่ ซือ้แตม้ในการเลน่เกม  ใหก้าํหนดรหสั PIN
กระเป๋าสตางค ์คณุตอ้งพมิพร์หสั PIN กระเป๋าสตางคเ์พือ่ทําการซือ้ในแตล่ะรายการ ในการกาํหนดรหสั
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PIN กระเป๋าสตางค ์ใหแ้ตะ  กระเป๋าสตางค ์>  > การต ัง้คา่+รหสั PIN อาจมกีารจาํกดัอายุใน
การซือ้บางรายการ

เน่ืองจาก Internet Explorer ไม่สามารถใชง้านไดใ้น มุมของเด็ก คณุจงึไม่จาํเป็นตอ้งกงัวลเกีย่วกบัเว็บไซต ์
ทีเ่ด็กๆ ของคณุจะเขา้ชม

การไปทีห่น้าจอเร ิม่ตน้ของคุณเอง
กดปุ่ มเปิด/ปิดสองคร ัง้ และปัดหนา้จอล็อกของคณเองขุ ึน้ดา้นบน หากคณุตัง้คา่รหสัผ่านไว ้ใหพ้มิพล์งไป

การกลบัไปทีห่น้าจอเร ิม่ตน้ของเดก็
ในหนา้จอล็อกของคุณเอง ใหปั้ดไปทางซา้ย สวนในหน่ า้จอล็อกของเด็ก ใหปั้ดขึน้ดา้นบน

การปิดหน้าจอเร ิม่ตน้ของเดก็
ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้คา่ท ัง้หมด และสลบั มุมของเดก็ ไปที ่ปิด

การปรบัต ัง้ค่าแบบเสยีงโทรศพัทข์องคุณ

เปลีย่นเสยีงแจง้เตอืนทีโ่ทรศพัทข์องคุณใชเ้ป็นเสยีงเรยีกเขา้ เสยีงขอ้ความ และอืน่ๆ หรอืเพิม่เสยีงของคณุเองหรอื
เพลงโปรดของคณุลงในคอลเลคชนั

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > เสยีงเรยีกเขา้+เสยีง
2. เลอืกชนิดของเสยีงเรยีกเขา้หรอืเสยีงเตอืนทีค่ณุตอ้งการเปลีย่น แลว้เลอืกเสยีงทีต่อ้งการ ในการฟังเสยีงเรยีก
เขา้เพือ่ดวูา่คณุชอบหรอืไม่ ใหแ้ตะ 

เคล็ดลบั: ตอ้งการตัง้คา่เสยีงเรยีกเขา้เฉพาะสาํหรบัรายชือ่ เพือ่ใหท้ราบทนัทเีมือ่โทรเขา้มาใชห่รอืไม่
แกไ้ขขอ้มูลรายชือ่ใน Hub ผูค้น

เปลีย่นเสยีงขอ้ความหรอืเสยีงแจง้เตอืนอืน่ๆ
แตะ จดัการเสยีงของแอพ และแอพทีต่อ้งการ และเลอืกเสยีงแจง้เตอืน

เพิม่เสยีงเรยีกเขา้ใหมจ่ากพซีลีงในโทรศพัทข์องคุณ
เช ือ่มตอ่โทรศพัทเ์ขา้กบัพซีดีว้ยสายเคเบลิ USB และใชต้วัจดัการไฟลก์บัพซีเีพือ่ยา้ยเพลงทีต่อ้งการเขา้ไป
ในโฟลเดอรเ์สยีงเรยีกเขา้ในโทรศพัทข์องคุณ พซีขีองคณุตอ้งม ีWindows Vista, Windows 7, Windows 8
หรอืสงูกวา่

ในการตัง้เพลงเป็นเสยีงเรยีกเขา้ ในมุมมอง เสยีงเรยีกเขา้+เสยีง ใหแ้ตะ เสยีงเรยีกเขา้ และภายใต ้กาํหนดเอง
ใหแ้ตะทีเ่พลง

คณุสามารถใชเ้พลงเป็นเสยีงเรยีกเขา้ไดห้ากเพลงน้ันไม่มกีารป้องกนัดว้ยระบบจดัการลขิสทิธิด์จิติอล (DRM)
และมขีนาดเล็กกวา่ 30 MB

เคล็ดลบั: ตอ้งการสรา้งเสยีงเรยีกเขา้ของคณุหรอืไม ่แตะ  Store แลว้ดาวนโ์หลดแอพ โปรแกรม
ทําเสยีงเรยีกเขา้

การสลบัโทรศพัทข์องคุณเป็นโหมดปิดเสยีง

เมือ่คณุเปิดโหมดปิดเสยีง ระบบจะปิดเสยีงเรยีกเขา้และเสยีงเตอืนทัง้หมด ใชโ้หมดนีใ้นกรณีเชน่ เมือ่คณุอยู่
ในโรงภาพยนตรห์รอืในหอ้งประชมุ

กดปุ่ มระดบัเสยีงเพือ่ดแูถบสถานะระดบัเสยีงทีด่า้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ 
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หากตอ้งการสลบัเป็นโหมดปิดเสยีง ใหแ้ตะ 

เคล็ดลบั: ไม่ตอ้งการใหโ้ทรศพัทอ์ยูใ่นโหมดปิดเสยีง แต่ไม่สามารถรบัสายไดใ้นขณะนีใ้ชไ่หม ในการปิด
เสยีงสายเรยีกเขา้ ใหก้ดปุ่ มลดระดบัเสยีง หากคณุเปิด พลกิเพือ่ปิดเสยีง อยู ่คณุเพยีงแค่ควํ่าหนา้จอ
โทรศพัทล์ง หากตอ้งการเปิด พลกิเพือ่ปิดเสยีง ใหไ้ปทีห่นา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้
แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > เสยีง ปัดไปทางซา้ย หากจาํเป็น แลว้สลบั พลกิเพือ่ปิดเสยีง ไปที ่เปิด

สลบัเป็นปิดโหมดเงียบ
แตะ 

ปิดการส ัน่
หากคณุไม่ตอ้งการใหโ้ทรศพัทส์ ัน่เตอืน ใหแ้ตะ 

ความสามารถในการเขา้ถงึ
เรยีนรูว้ธิใีชง้านโทรศพัทข์องคณุใหง้า่ยดายยิง่ขึน้

การส ัง่งานโทรศพัทข์องคุณโดยใชเ้สยีง

คณุจาํเป็นตอ้งใชโ้ทรศพัทใ์นขณะทีม่อืไม่วา่งใชห่รอืไม่ คณุสามารถใชเ้สยีงของคณุในการโทรออก สง่ขอ้ความ
SMS คน้หาในเว็บ หรอืเปิดแอพ

คณุสมบตันีิไ้ม่สามารถใชไ้ดก้บัทุกภาษา คณุอาจตอ้งดาวนโ์หลดแพ็คเกจภาษากอ่นทีค่ณุจะใชค้ณุสมบตันีิไ้ด ้
สาํหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัภาษาทีส่นับสนุน ไปที ่www.windowsphone.com

1. แตะปุ่ มคน้หา  คา้งไว ้
2. เปลง่คาํสัง่เสยีงในโทรศพัทข์องคุณ

ตวัอยา่ง: ในการดกูาํหนดการ ใหเ้ปลง่คาํวา่ Open calendar

ใชโ้ทรศพัทข์องคุณอยา่งสะดวกสบาย

ขยายขนาดตวัอกัษรใหใ้หญแ่ละขยายหนา้จอใหด้งูา่ยขึน้

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด
2. แตะ ความง่ายในการเขา้ถงึ

การเปลีย่นขนาดตวัอกัษร
แตะตวัเลือ่น ขนาดขอ้ความ
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การเปิดความคมชดัสูง
สลบั ความคมชดัสูง ไปที ่เปิด 

การขยายขนาดหน้าจอ
สลบั แวน่ขยายหน้าจอ ไปที ่เปิด  และแตะสองคร ัง้ทีห่นา้จอโดยใช ้2 นิว้ เมือ่ใชแ้วน่ขยาย ใหใ้ช ้2 นิว้
เลือ่นไปรอบๆ หนา้จอ ในการหยดุการขยายขนาด ใหแ้ตะหนา้จอสองคร ัง้ดว้ย 2 นิว้

การถา่ยภาพหน้าจอ
คณุสามารถถา่ยภาพสิง่ทีอ่ยูบ่นหนา้จอของคณุ และใชเ้หมอืนกบัภาพถา่ยอืน่ๆ ได ้

1. กดปุ่ มเพิม่ระดบัเสยีงและปุ่ มเปิด/ปิดพรอ้มกนั

2. ในการดหูรอืจดัการภาพหนา้จอทีค่ณุถา่ย ใหแ้ตะ ภาพถา่ย > อลับ ัม้ > ภาพหน้าจอ
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การยดือายุแบตเตอรี่

ใชโ้ทรศพัทข์องคุณใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุไปพรอ้มกบัการรกัษาอายแุบตเตอร ีใ่หเ้ป็นไปตามความตอ้งการใชง้าน
มขีัน้ตอนทีค่ณุสามารถดาํเนินการเพือ่ประหยดัพลงังานบนโทรศพัทข์องคณุ

ในการประหยดัพลงังาน ใหท้ําดงันี้

ชารจ์อยา่งเหมาะสม ชารจ์แบตเตอร ีใ่หเ้ต็มอยูเ่สมอ

เลอืกเฉพาะเสยีงทีจ่าํเป็น ปิดเสยีงทีไ่ม่จาํเป็น เชน่ เสยีงปุ่ มกดตา่งๆ บนหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัด
ลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด >
เสยีงเรยีกเขา้+เสยีง แลว้เลอืกเสยีงทีต่อ้งการเปิดไว ้

ใชช้ดุหูฟังแบบมสีาย ใชช้ดุหูฟังแบบมสีายแทนการใชล้าํโพง

ใช ้ประหยดัพลงังาน คณุสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศพัทใ์ชโ้หมดประหยดัพลงังาน
โดยอตัโนมตัเิมือ่ระดบัประจแุบตเตอร ีเ่หลอืนอ้ย ในการตรวจ
สอบสถานะแบตเตอร ี ่และเปิด ประหยดัพลงังาน ใหแ้ตะ 
ประหยดัพลงังาน

เมือ่โทรศพัทข์องคณุอยูใ่นโหมดประหยดัพลงังาน คณุอาจไม่
สามารถเปลีย่นการตัง้คา่ของแอพทัง้หมดได ้

เปลีย่นการตัง้คา่หนา้จอโทรศพัท ์ • ตัง้คา่ใหห้นา้จอโทรศพัทปิ์ดลงหลงัจากเวลาผ่านไปครูห่น่ึง
ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ
การต ัง้คา่ท ัง้หมด > หน้าจอเมือ่ล็อก > ปิดหน้า
จอหลงัจาก

• เปลีย่นการตัง้คา่ หนา้จอ แสดงขอ้มูลขณะปิดหนา้จอ
ในการดเูวลาและการแจง้เตอืนอยา่งยอ่ขณะเลือ่นโทรศพัท ์
ของคณุ ใหไ้ปทีห่นา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้
จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > หน้าจอ แสดงขอ้มูล
ขณะปิดหน้าจอ และสลบั หน้าจอ ดูสรุปขอ้มูล ไปที่
แอบดู ในการปิด หนา้จอ แสดงขอ้มูลขณะปิดหนา้จอ
ใหส้ลบั หน้าจอ ดูสรุปขอ้มูล ไปที ่ปิด โทรศพัทบ์างรุน่
ไม่สนับสนุนหนา้จอแสดงขอ้มูลขณะปิดหนา้จอ สาํหรบั
ขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/
mobile/support/wpfeatures

• แตะสองคร ัง้เพือ่ใหโ้ทรศพัทก์ลบัมาทํางานอกีคร ัง้เมือ่
จาํเป็น ในการปิดการใชค้ณุสมบตั ิใหไ้ปทีห่นา้จอเร ิม่ตน้
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้
คา่ท ัง้หมด > สมัผสั และสลบั ปลุกการทํางาน ไปที ่ปิด

 โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนการแตะสองคร ัง้เพือ่
ใหโ้ทรศพัทก์ลบัมาทํางานอกีคร ัง้ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้าน
ได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/
support/wpfeatures
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การลดความสวา่งของหนา้จอ • ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ
การต ัง้คา่ท ัง้หมด > ความสวา่ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจ
วา่สลบั ปรบัอตัโนมตั ิไปที ่ปิด  สลบั ระดบั ไปที่
น้อย และสลบั ปรบัอตัโนมตั ิไปที ่เปิด  เพือ่
ใหส้ามารถเปลีย่นความสว่างของหนา้จอโดยอตัโนมตัิ
โทรศพัทข์องคุณตอ้งมเีซนเซอรแ์สง สาํหรบัขอ้มูลรุน่ที่
ใชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/
support/wpfeatures

• หากตอ้งการลดความสวา่งของหนา้จอขณะเปิดใชง้าน
โหมดประหยดัพลงังาน ใหไ้ปทีห่นา้จอเร ิม่ตน้ ปัด
ลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้คา่ท ัง้หมด >
หน้าจอ และสลบั ความสวา่งจาก Battery Saver ไปที่
เปิด 

ไม่ใหม้แีอพทํางานในพืน้หลงั • ปิดแอพทีค่ณุไม่ไดใ้ช ้ในการปิดแอพสว่นใหญ ่ใหแ้ตะปุ่ ม
ยอ้นกลบั  คา้งไว ้แลว้แตะ  บนแอพทีค่ณุตอ้งการปิด

• แอพบางอย่างอาจทํางานในพืน้หลงัโดยไม่จาํเป็น แตะ 
ประหยดัพลงังาน และปัดไปที ่การใชง้าน แตะแอพทีค่ณุ
ตอ้งการ และหยดุไม่ใหท้ํางานในพืน้หลงั

การเลอืกใชบ้รกิารคน้หาตาํแหน่ง หากคณุตอ้งการเปิดใชง้านบรกิารคน้หาตาํแหน่ง โดยไม่ใช ้
บรกิารเชค็อนิ ทีห่นา้จอเร ิม่ตน้ ใหแ้ตะ  ผูค้น >  >
การต ัง้คา่ และสลบั ใชต้าํแหน่งของฉนั ไปที ่ปิด 

การเลอืกใชก้ารเช ือ่มตอ่เครอืขา่ย • ตัง้คา่ใหโ้ทรศพัทข์องคณุลดความถีใ่นการตรวจสอบอเีมล
ใหม่ หรอืตรวจเมือ่ขอเท่าน้ัน ในกลอ่งจดหมายทัง้หมด
ทีค่ณุม ีแตะ  > การต ัง้คา่ > การตัง้คา่การซงิค ์
และเลอืกความถีใ่นการซงิค ์

• เปิด Bluetooth ตอ่เมือ่จาํเป็นเท่าน้ัน
• เปิด NFC ตอ่เมือ่จาํเป็นเท่าน้ัน ในการปิดคณุสมบตั ิNFC

บนหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ
การต ัง้คา่ท ัง้หมด > NFC และสลบั แตะเพือ่แบง่ปัน
ไปที ่ปิด  NFC ไม่ไดร้องรบัในโทรศพัทท์ุกรุน่ สาํหรบั
ขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/
mobile/support/wpfeatures

• ใชก้ารเช ือ่มตอ่ Wi-Fi เพือ่เช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตแทนการ
เช ือ่มตอ่ขอ้มูลมอืถอื

• หยดุการสแกนหาเครอืขา่ยไรส้ายทีพ่รอ้มใชง้าน ในหนา้
จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้
คา่ท ัง้หมด > Wi-Fi และสลบั เครอืขา่ย Wi-Fi ไปที ่ปิด

• หากคณุกาํลงัฟังเพลงหรอืใชโ้ทรศพัท ์แต่ไม่ตอ้งการ
โทรออกหรอืรบัสาย ใหเ้ปิด โหมดเคร ือ่งบนิ ในหนา้จอเร ิม่
ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้
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คา่ท ัง้หมด > โหมดเคร ือ่งบนิ และสลบั สถานะ ไปที ่เปิด

ตรวจสอบการใชแ้บตเตอร ี่
ในการตรวจสอบวา่แอพใดใชแ้บตเตอร ีเ่ปลอืง ใหแ้ตะ  ประหยดัพลงังาน แลว้ปัดไปที ่การใชง้าน

การประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการโรมมิง่ขอ้มูล
คณุสามารถตดัคา่ใชจ้า่ยในการโรมมิง่ขอ้มูลและประหยดัคา่โทรศพัทข์องคณุไดโ้ดยเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ขอ้มูล
มอืถอื การโรมมิง่ขอ้มูลหมายถงึ การใชโ้ทรศพัทข์องคณุรบัขอ้มูลผ่านเครอืขา่ยทีผู่ใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุไม่
ไดเ้ป็นเจา้ของหรอืเป็นผูด้ําเนินการ การเช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตขณะโรมมิง่ โดยเฉพาะเมือ่อยูต่า่งประเทศ อาจทําให ้
เสยีคา่บรกิารขอ้มูลสงูมาก ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุสามารถเรยีกเก็บค่าบรกิารในการรบัสง่ขอ้มูลเป็นแบบ
เหมาจา่ย หรอืแบบชาํระตามการใชง้าน หากตอ้งการใชว้ธิเีช ือ่มตอ่ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่ Wi-Fi,
ขอ้มูลมอืถอื และการดาวนโ์หลดอเีมล

โดยปกตแิลว้ การใชก้ารเช ือ่มตอ่ Wi-Fi จะเรว็กวา่ และประหยดักวา่การใชก้ารเช ือ่มตอ่ขอ้มูลมอืถอื หากสามารถ
ใชท้ัง้การเช ือ่มตอ่ Wi-Fi และขอ้มูลมอืถอื โทรศพัทข์องคุณจะใชก้ารเช ือ่มตอ่ Wi-Fi

ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ 

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดส้ลบั เครอืขา่ย Wi-Fi เป็น เปิด 
2. เลอืกการเช ือ่มตอ่ทีต่อ้งการใช ้

การปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มูลมอืถอื
ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > เครอืขา่ยโทรศพัท+์SIM
และสลบั การเชือ่มตอ่ขอ้มูล ไปที ่ปิด 

เคล็ดลบั: นอกจากนี ้คณุยงัสามารถตดิตามการใชข้อ้มูลของคุณดว้ยแอพ ขอ้มูลอจัฉรยิะ

การหยุดการโรมมิง่ขอ้มูล
ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > เครอืขา่ยโทรศพัท+์SIM
และสลบั ตวัเลอืกการโรมมิง่ขอ้มูล ไปที ่ปิดโรมมิง่

การลดความถีใ่นการดาวนโ์หลดอเีมลใหม่
ในกลอ่งจดหมายทัง้หมดทีค่ณุม ีแตะ  > การตัง้คา่ > การต ัง้คา่การซงิค ์และเลอืกความถีใ่นการซงิค ์

การเขยีนขอ้ความ
เรยีนรูว้ธิกีารเขยีนขอ้ความอยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพดว้ยแป้นกดของโทรศพัท ์

การใชแ้ป้นพมิพบ์นหน้าจอ

การเขยีนโดยใชแ้ป้นพมิพบ์นหนา้จอทําไดง้า่ย คณุสามารถใชแ้ป้นพมิพข์ณะถอืโทรศพัทแ์บบตัง้ตรงหรอื
แบบตะแคงขา้งได ้

แตะกลอ่งขอ้ความ
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1 ปุ่ มอกัขระ
2 ปุ่ ม Shift
3 ปุ่ มตวัเลขและปุ่มสญัลกัษณ์
4 ปุ่ มภาษา
5 ปุ่ มสญัลกัษณย์ิม้
6 ปุ่ มเวน้วรรค
7 ปุ่ ม Enter
8 ปุ่ ม Backspace

รปูแบบการวางปุ่ มของแป้นพมิพอ์าจแตกตา่งกนัไปตามแต่ละแอพและภาษา ปุ่ มภาษาจะมขีึน้ใหเ้ลอืกก็ตอ่เมือ่
มกีารเลอืกภาษามากกวา่หน่ึงภาษาขึน้ไป ตวัอยา่งนีแ้สดงแป้นพมิพภ์าษาองักฤษ

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเพิม่ปุ่ มจลุภาคลงบนแป้นพมิพ ์ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้
แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > แป้นพมิพ ์> ขัน้สูง > แสดงคยีเ์คร ือ่งหมายจุลภาคเมือ่ใชไ้ด ้คณุจะ
สามารถเพิม่ปุ่ มจลุภาคไดก็้ตอ่เมือ่คณุตดิตัง้อยา่งนอ้ย 2 แป้นพมิพใ์นโทรศพัท ์

การสลบัระหวา่งอกัขระตวัพมิพใ์หญแ่ละตวัพมิพเ์ล็ก
แตะปุ่ ม shift ในการเปิดโหมด Caps Lock แตะปุ่ มนีส้องคร ัง้ ในการกลบัไปทีโ่หมดปกต ิใหแ้ตะปุ่ ม Shift อกีคร ัง้

การพมิพต์วัเลขหรอือกัขระพเิศษ
แตะปุ่ มตวัเลขและปุ่ มสญัลกัษณ ์ในการดปุู่มอกัขระพเิศษเพิม่เตมิ ใหแ้ตะปุ่ ม Shift คา้งไว ้ปุ่ มอกัขระพเิศษบางปุ่ ม
ใชเ้พือ่แทรกสญัลกัษณอ์ืน่ๆ อกี ในการดสูญัลกัษณเ์พิม่เตมิ แตะปุ่ มสญัลกัษณห์รอือกัขระพเิศษคา้งไว ้

เคล็ดลบั: ในการป้อนตวัเลขหรอือกัขระพเิศษอยา่งรวดเรว็ ขณะกดปุ่ มตวัเลขและปุ่ มสญัลกัษณค์า้งไว ้ให ้
เลือ่นนิว้ไปทีอ่กัขระน้ัน และยกนิว้ขึน้

การคดัลอกหรอืวางขอ้ความ
แตะคํา ลากวงกลมหนา้และหลงัคําน้ันเพือ่ไฮไลตส์ว่นทีค่ณุตอ้งการคดัลอก และแตะ  ในการวางขอ้ความ ใหแ้ตะ

การเพิม่เคร ือ่งหมายเน้นเสยีงใหอ้กัขระ
แตะอกัขระคา้งไว ้แลว้แตะเคร ือ่งหมายเนน้เสยีงหรอือกัขระเนน้เสยีง หากแป้นพมิพข์องคณุสนับสนุน
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การลบอกัขระ
แตะปุ่ ม Backspace

การสลบัระหวา่งภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
แตะปุ่ มภาษาคา้งไว ้แลว้เลอืกภาษาทีค่ณุตอ้งการ ปุ่ มภาษาจะมขีึน้ใหเ้ลอืกก็ตอ่เมือ่มกีารตดิตัง้มากกวา่หน่ึง
แป้นพมิพข์ึน้ไป

การยา้ยเคอรเ์ซอร ์
ในการแกไ้ขคาํทีค่ณุเพิง่เขยีน ใหแ้ตะขอ้ความคา้งไวจ้นกวา่เคอรเ์ซอรจ์ะปรากฏขึน้ ลากเคอรเ์ซอรไ์ปยงัตําแหน่ง
ทีค่ณุตอ้งการ

เคล็ดลบั: ในการใสเ่คร ือ่งหมายจดุเมือ่จบประโยค และเร ิม่ประโยคใหม่ ใหแ้ตะปุ่ มเวน้วรรคสองคร ัง้

การใชคุ้ณสมบตักิารแนะนําคาํสาํหรบัแป้นพมิพ ์

โทรศพัทจ์ะแนะนําคาํใหก้บัคณุในขณะทีเ่ขยีนขอ้ความ เพือ่ชว่ยใหค้ณุเขยีนไดอ้ยา่งรวดเรว็และถกูตอ้งมากขึน้
การแนะนําคาํอาจมใีหบ้รกิารเฉพาะในบางภาษาเท่าน้ัน

เมือ่คณุเร ิม่เขยีนขอ้ความ โทรศพัทข์องคณุจะแนะนําคาํทีเ่ป็นไปได ้เมือ่คาํทีคุ่ณตอ้งการปรากฏในแถบการ
แนะนํา ใหเ้ลอืกคาํน้ัน ในการดูคําแนะนําเพิม่เตมิ ใหปั้ดไปทางซา้ย

เคล็ดลบั: หากคาํทีแ่นะนําถกูทําเคร ือ่งหมายเป็นตวัหนา โทรศพัทข์องคุณจะใชแ้ทนทีค่าํทีค่ณุเขยีน
โดยอตัโนมตั ิหากคาํน้ันไม่ถกูตอ้ง ใหแ้ตะคําน้ันเพือ่ดคูาํเดมิและคาํแนะนําอืน่ๆ เพิม่เตมิ

แกไ้ขคาํ
หากคณุสงัเกตเห็นวา่สะกดคําผดิ ใหแ้ตะคําน้ันเพือ่ดคูาํแนะนําสาํหรบัการแกไ้ขคาํน้ัน

การเพิม่คาํใหมใ่นพจนานุกรม
หากคาํทีค่ณุตอ้งการไม่อยูใ่นพจนานุกรม ใหเ้ขยีนคาํน้ัน ใหเ้ขยีนและแตะคาํน้ันๆ แลว้แตะเคร ือ่งหมายบวก (+)
ในแถบการแนะนํา โทรศพัทข์องคณุยงัจดจาํคาํใหม่ๆ เมือ่คณุเขยีนคาํเหลา่น้ันหลายคร ัง้
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การปิดคุณสมบตัแินะนําคํา
ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > แป้นพมิพ ์แตะแป้นพมิพ ์
ภาษาของคณุ แลว้ลา้งกลอ่งกาเคร ือ่งหมาย แนะนําขอ้ความ

การลา้งรายการการแนะนําคาํ
บนหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > แป้นพมิพ ์> ขัน้สูง > รเีซต็
คาํแนะนํา เพือ่ลบคาํทัง้หมดทีคุ่ณไดเ้พิม่ลงในรายการการแนะนํา

การเพิม่ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน

คณุสามารถเพิม่ภาษาทีใ่ชเ้ขยีนลงในแป้นพมิพข์องคุณไดห้ลายภาษา และสลบัระหวา่งภาษาตา่งๆ ขณะทีก่าํลงั
เขยีนได ้

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้คา่ท ัง้หมด > แป้นพมิพ ์> เพิม่แป้นพมิพ ์
2. เลอืกภาษาทีค่ณุตอ้งการใชเ้ขยีน แลว้แตะ 

เคล็ดลบั: ในการนําแป้นพมิพท์ีต่ดิตัง้ไวล้ว่งหนา้ออก ใหแ้ตะภาษาทีไ่ม่ตอ้งการใชค้า้งไว ้แลว้แตะ ลบ

การสลบัระหวา่งภาษาขณะทีก่าํลงัเขยีน
แตะปุ่ มภาษาซํา้จนกระทั่งภาษาทีค่ณุตอ้งการปรากฏขึน้ รปูแบบการวางปุ่มของแป้นพมิพแ์ละคณุสมบตัแินะนํา
คาํจะเปลีย่นตามภาษาทีเ่ลอืก จะมปุ่ีมภาษาขึน้ใหเ้ลอืกก็ตอ่เมือ่มกีารตดิตัง้มากกวา่หน่ึงแป้นพมิพข์ึน้ไป
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สแกนรหสัหรอืขอ้ความ
ใชก้ลอ้งในโทรศพัทเ์พือ่สแกนสิง่ตา่งๆ เชน่ ควิอารโ์คด้ บารโ์คด้ หนังสอื และปก DVD และดขูอ้มูลเพิม่เตมิจาก
สิง่ทีโ่ทรศพัทค์น้พบ

โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนการคน้หาดว้ยภาพ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

แตะปุ่ มคน้หา  แลว้แตะ 

1. หนักลอ้งถา่ยรปูไปทีโ่คด้
2. แตะผลลพัธเ์พือ่ดขูอ้มูลเพิม่เตมิ

เคล็ดลบั: จบักลอ้งถา่ยรปูใหน่ิ้ง และตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ชอ่งมองภาพของกลอ้งน้ันมองเห็นสิง่ทีค่ณุกาํลงั
สแกนอยูไ่ดค้รบและชดัเจน

ตวัอยา่ง: ใหล้องสแกนโคด้ตอ่ไปนีแ้ละดวูา่เกดิอะไรขึน้

การแปลหรอืคน้หาขอ้ความบนเวบ็
หนักลอ้งถา่ยรปูไปทีข่อ้ความ แตะ สแกนขอ้ความ และคาํทีค่ณุตอ้งการ แลว้แตะ แปล หรอื คน้หา

คณุสมบตันีิอ้าจไม่สามารถใชไ้ดก้บัทุกภาษา
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นาฬกิาและปฏทินิ
ตรงตอ่เวลาได ้โดยเรยีนรูว้ธิใีชโ้ทรศพัทข์องคณุเป็นนาฬกิาและนาฬกิาปลุก และวธิทีําใหก้ารนัดหมาย งาน และ
กาํหนดการเป็นขอ้มูลปัจจบุนัอยูเ่สมอ

การต ัง้เวลาปลุก

คณุสามารถใชโ้ทรศพัทเ์ป็นนาฬกิาปลกุ และตัง้เพลงโปรดของคณุเป็นเสยีงเตอืนได ้

แตะ  นาฬกิาปลุก

1. แตะ 
2. ตัง้เวลา ป้อนรายละเอยีดการตัง้ปลกุ แลว้แตะ 

โทรศพัทข์องคุณจะตอ้งเปิดอยู ่นาฬกิาปลกุจะสง่เสยีงปลกุ

เคล็ดลบั: คณุสามารถดเูวลาของการปลกุคร ัง้ตอ่ไปไดอ้ยา่งรวดเรว็หากคณุตรงึแอพ นาฬกิาปลกุ ไวท้ี่
หนา้จอเร ิม่ตน้ ไทลต์อ้งมขีนาดกลางเป็นอย่างนอ้ย

ใชเ้พลงโปรดของคุณเป็นเสยีงเตอืน
เช ือ่มตอ่โทรศพัทเ์ขา้กบัพซีดีว้ยสายเคเบลิ USB และใชต้วัจดัการไฟลก์บัพซีเีพือ่ยา้ยเพลงทีต่อ้งการเขา้ไป
ในโฟลเดอรเ์สยีงเรยีกเขา้ในโทรศพัทข์องคุณ ในการตัง้เพลงเป็นเสยีงเรยีกเขา้ของคณุ บนหนา้จอเร ิม่ตน้ของ
โทรศพัท ์ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > เสยีงเรยีกเขา้+เสยีง > เสยีงเรยีก
เขา้ ปัดไปยงั กาํหนดเอง แลว้แตะทีเ่พลง

คณุสามารถใชเ้พลงเป็นเสยีงเรยีกเขา้ไดห้ากเพลงน้ันไม่มกีารป้องกนัดว้ยระบบจดัการลขิสทิธิด์จิติอล (DRM)
และมขีนาดเล็กกวา่ 30 MB

พซีขีองคณุตอ้งม ีWindows Vista, Windows 7, Windows 8 หรอืสงูกวา่

การเลือ่นปลุก
หากยงัไม่ตอ้งการตืน่ขณะทีน่าฬกิาปลกุสง่เสยีงเตอืน ใหแ้ตะ เลือ่นการเตอืน กอ่นทีจ่ะเลือ่นการปลกุ คณุ
สามารถเปลีย่นเวลาเลือ่นปลุกได ้

เคล็ดลบั: การแตะปุ่ มยอ้นกลบั  จะเลือ่นปลกุ 2 นาที

การปิดการต ัง้ปลุก
แตะ  นาฬกิาปลุก แลว้สลบัเวลาปลกุเป็น ปิด 
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การลบการต ัง้ปลุก
แตะการตัง้ปลกุ และ 

การอพัเดตเวลาและวนัทีโ่ดยอตัโนมตัิ

คณุสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศพัทอ์พัเดตเวลา วนัที ่และเขตเวลาโดยอตัโนมตั ิการอพัเดตอตัโนมตัเิป็นบรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขา่ย และอาจไม่มใีหบ้รกิาร ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภมูภิาคหรอืผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายของคณุ

ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > วนั+เวลา

สลบั ตัง้วนัทีแ่ละเวลาโดยอตัโนมตั ิไปที ่เปิด

เคล็ดลบั: ตอ้งการเปลีย่นรปูแบบเวลาหรอืไม่ เปิดหรอืปิดนาฬกิาแบบ 24 ช ัว่โมงตามทีค่ณุตอ้งการ หาก
ตอ้งการเปลีย่นวธิกีารแสดงวนัที ่ใหแ้ตะ การตัง้คา่ท ัง้หมด > ภูมภิาค

การอพัเดตวนัทีแ่ละเวลาดว้ยตนเอง
สลบั ตัง้วนัทีแ่ละเวลาโดยอตัโนมตั ิไปที ่ปิด  และแกไ้ขเวลาและวนัที่

การอพัเดตเขตเวลาดว้ยตวัคุณเองขณะเดนิทางไปตา่งประเทศ
สลบั ตัง้วนัทีแ่ละเวลาโดยอตัโนมตั ิไปที ่ปิด  และแตะ โซนเวลา และตาํแหน่ง

การเพิม่นดัหมาย

หากตอ้งการจดจาํการนัดหมาย ใหเ้พิม่ลงในปฏทินิของคณุ

แตะ  ปฏทินิ

1. แตะ 
2. พมิพร์ายละเอยีดทีค่ณุตอ้งการ แลว้ตัง้เวลา
3. ในการเพิม่รายละเอยีดตา่งๆ เชน่ ระยะเวลา การเตอืน หรอืการเกดิเหตุการณซ์ํา้ ใหแ้ตะ รายละเอยีดเพิม่เตมิ
4. เมือ่เสรจ็เรยีบรอ้ย ใหแ้ตะ 

เคล็ดลบั: ในการแกไ้ขเหตุการณ ์ใหแ้ตะเหตกุารณท์ีค่ณุตอ้งการคา้งไว ้แลว้แตะ แกไ้ข และแกไ้ข
รายละเอยีดทีค่ณุตอ้งการ

การสง่คาํเชญิเขา้รว่มการประชมุ
ขณะทีส่รา้งเหตุการณ ์ใหแ้ตะ รายละเอยีดเพิม่เตมิ > เพิม่รายชือ่ > เลอืกรายชือ่ทีต่อ้งการ แลว้แตะ 

คณุสามารถสง่คาํเชญิเขา้รว่มการประชมุไปยงัรายชือ่ทีม่ทีีอ่ยูอ่เีมล

การสรา้งเหตุการณบ์นปฏทินิอืน่
ตามคา่เร ิม่ตน้ของระบบ เหตกุารณข์องคุณจะถกูบนัทกึลงในปฏทินิของบญัช ีMicrosoft ของคณุ หาก
คณุมปีฏทินิทีแ่บง่ปันกบัครอบครวั คณุสามารถสรา้งและแบ่งปันเหตกุารณไ์ดใ้นทนัท ีในการเปลีย่นปฏทินิขณะที่
สรา้งเหตุการณ ์ใหแ้ตะ รายละเอยีดเพิม่เตมิ > ปฏทินิ และปฏทินิทีค่ณุตอ้งการใช ้

ตวัอยา่ง: คณุสามารถสรา้งเหตกุารณใ์นปฏทินิทีค่ณุกาํลงัใชร้ว่มกบัผูอ้ืน่เชน่ ปฏทินิงาน เพือ่ใหพ้วก
เขาทราบเวลาทีค่ณุจะไม่วา่ง

การเปลีย่นสถานะของคุณสาํหรบัเหตุการณ์
เมือ่คณุตอ้งการแจง้ใหผู้อ้ืน่ทราบวา่คณุกาํลงัยุง่อยูห่รอืไม่อยูใ่นทีท่ํางาน ใหแ้ตะ รายละเอยีดเพิม่เตมิ > สถานะ
และสถานะทีคุ่ณตอ้งการ ตามคา่เร ิม่ตน้ของระบบ สถานะของคณุคอื วา่ง

การลบนดัหมาย
แตะนัดหมายคา้งไว ้และแตะ ลบ
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การสลบัระหวา่งมุมมองปฏทินิ

ดกูารนัดหมายของคณุสําหรบัวนัหรอืสปัดาหใ์ดๆ อยา่งรวดเรว็ วางแผนวนัหยดุของคณุไดง้า่ย และเรยีกดปูฏทินิ
ของคณุในมุมมองตา่งๆ

แตะ  ปฏทินิ

1. หากตอ้งการสลบัระหว่างมุมมองแบบวนั สปัดาห ์เดอืน และปี ใหแ้ตะ  ในมุมมองแบบสปัดาหห์รอืเดอืน แตะ
วนัทีต่อ้งการดเูหตกุารณท์ัง้หมดของคณุ
2. ในการสลบัระหว่างมุมมองแบบวนั สปัดาห ์เดอืน หรอืปี ใหปั้ดไปทางซา้ยหรอืขวา ในการขา้มไปทีเ่ดอืน
ทีต่อ้งการในปีใดปีหน่ึงอยา่งรวดเรว็ ในมุมมองแบบปี ใหปั้ดไปยงัปีทีค่ณุตอ้งการ แลว้แตะเดอืน

เคล็ดลบั: หากอนุญาตใหป้ฏทินิใชต้าํแหน่งของคุณ คณุก็จะสามารถตรวจสอบสภาพอากาศในแบบราย
วนัหรอืรายสปัดาหไ์ด ้

การเปิดหรอืปิดหมายเลขสปัดาห ์
แตะ  > การต ัง้คา่ และกลอ่งกาเคร ือ่งหมาย เปิดใชง้านตวัเลขสปัดาห ์

หมายเลขสปัดาหจ์ะแสดงในมุมมองรายเดอืน

การตรวจสอบรายการงานของคุณ
แตะ  > งาน

การเพิม่งานลงในรายการงานของคุณ

เพิม่งานทีค่ณุจาํเป็นตอ้งจาํ เชน่ กาํหนดการสาํคญัทีต่อ้งจดัการทีท่ํางาน หรอืหนังสอืทีต่อ้งคนืหอ้งสมุด ลง
ในรายการงาน และลบออกเมือ่ดาํเนินการเสรจ็สิน้ หากคณุมกีาํหนดเวลาของงานน้ันๆ อยู่แลว้ ใหต้ ัง้การเตอืน

แตะ  ปฏทินิ >  > งาน

1. แตะ  และป้อนรายละเอยีดในชอ่ง
2. ในการเพิม่การเตอืนความจาํ ใหเ้ปลีย่น เตอืนความจาํ เป็น เปิด  แลว้ตัง้เวลาและวนัทีต่อ้งการใหเ้ตอืน
3. แตะ 

การแกไ้ขหรอืลบงาน
แตะงานน้ันคา้งไว ้และแตะ แกไ้ข หรอื ลบ

เคล็ดลบั: รูส้กึกระตอืรอืรน้ใชไ่หม หรอืมงีานเยอะและไม่มเีวลาในการทํางานเพิม่เตมิใชไ่หม ในการเลือ่น
เวลาของเหตกุารณไ์ปขา้งหนา้หรอืเลือ่นออกไป ใหแ้ตะงานดงักลา่วคา้งไว ้แลว้เลอืกตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

การทําเคร ือ่งหมายงานวา่เสรจ็สมบูรณ์
แตะงานน้ันคา้งไว ้และแตะ เสรจ็สมบูรณ์

การใชง้านหลายปฏทินิ

เมือ่คณุตัง้คา่บญัชอีเีมลหรอืบญัชเีครอืขา่ยทางสงัคมของคณุไวใ้นโทรศพัท ์คณุสามารถซงิคป์ฏทินิจากบญัชี
ทัง้หมดของคณุในทีเ่ดยีวได ้

1. แตะ  ปฏทินิ
2. ในการแสดงหรอืซอ่นปฏทินิ ใหแ้ตะ  > การต ัง้คา่ และเปิดหรอืปิดปฏทินิ

เมือ่ปฏทินิอยูใ่นโหมดซอ่น เหตกุารณแ์ละการเตอืนในปฏทินิจะไม่แสดงในมุมมองปฏทินิแบบต่างๆ

ปฏทินิวนัเกดิจะรวบรวมขอ้มูลวนัเกดิจากบญัชเีครอืขา่ยทางสงัคมของคุณ

คณุไม่สามารถเพิม่ปฏทินิใหม่ในโทรศพัทข์องคณุได ้แต่คณุสามารถเลอืกปฏทินิจากบญัชอีืน่ทีค่ณุตอ้งการดไูด ้
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การเปลีย่นสใีหก้บัปฏทินิแตล่ะรายการ
แตะ  > การต ัง้คา่ และแตะสปัีจจบุนั จากน้ันจงึเลอืกสใีหม่

สองซมิ
คณุสามารถมซีมิได ้2 อนัในโทรศพัทข์องคณุ ตวัอยา่งเชน่ ซมิหน่ึงสาํหรบัการทํางาน และอกีซมิหน่ึงสาํหรบัการใช ้
งานสว่นตวั

คุณสมบตัสิองซมิ

ไม่ตอ้งการทํางานในชว่งเวลาวา่งของคณุใชไ่หม หรอืคณุมกีารเช ือ่มตอ่ขอ้มูลทีร่าคายอ่มเยากวา่บนซมิเดยีวกนั
คณุสามารถใชส้องซมิการด์ในเวลาเดยีวกนัเมือ่ใชโ้ทรศพัทแ์บบสองซมิ

โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนระบบสองซมิ สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

โทรศพัทข์องคุณแสดงสถานะเครอืข่ายสาํหรบัทัง้สองซมิแยกกนั

คณุสามารถเลอืกซมิทีใ่ชโ้ดยตรงจากหนา้จอเร ิม่ตน้ได ้ตวัอยา่งเชน่ ในการโทรหรอืตรวจสอบขอ้ความ เพยีง
แค่แตะไทลท์ีต่อ้งการสาํหรบั SIM1 หรอื SIM2 หรอืหากคณุอยากมแีคเ่พยีงไทลเ์ดยีว คณุก็สามารถเช ือ่มโยงไทล ์
ตา่งๆ ได ้

แมก้ระทั่งเวลาโทร คณุก็สามารถสลบัระหวา่งซมิได ้หากคณุรูว้า่คณุตอ้งการใชซ้มิเดมิสาํหรบัรายชือ่ เชน่ ซมิ
สาํหรบัเพือ่นรว่มงาน คณุสามารถตัง้ค่าซมิตามตอ้งการไดใ้น รายชือ่

ซมิการด์ทัง้สองจะสามารถใชง้านไดพ้รอ้มกนัเมือ่ไม่ไดใ้ชโ้ทรศพัทอ์ยู ่แต่หากมกีารใชง้านซมิการด์หน่ึงอยู ่เชน่
ใชเ้พือ่โทรออก ท่านอาจไม่สามารถใชอ้กีซมิการด์หน่ึงได ้

เคล็ดลบั: ตอ้งการมั่นใจวา่คณุไม่พลาดสายบนซมิหน่ึงขณะใชส้ายบนอกีซมิหน่ึงใชห่รอืไม่ ใช ้ซมิ Smart
Dual ตัง้ใหซ้มิโอนสายระหวา่งซมิทัง้สองของคณุหรอืไปยงัโทรศพัทอ์ืน่ หากตอ้งการทราบถงึความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของคณุสมบตันีิ ้โปรดตดิต่อผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

การจดัการซมิของคุณ

ไม่ตอ้งการทํางานในชว่งเวลาวา่งของคณุใชไ่หม หรอืคณุมกีารเช ือ่มตอ่ขอ้มูลทีร่าคายอ่มเยากวา่บนซมิเดยีวกนั
คณุสามารถตดัสนิใจเลอืกซมิทีต่อ้งการใชไ้ด ้

โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนระบบสองซมิ สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > เครอืขา่ยโทรศพัท+์SIM
2. ในการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ซมิ แตะซมิทีค่ณุตอ้งการ

การเปลีย่นชือ่ซมิการด์
แตะ ชือ่ SIM จากน้ันพมิพช์ ือ่ทีค่ณุตอ้งการ

เลอืกซมิทีต่อ้งการใชส้าํหรบัการเชือ่มตอ่ขอ้มูล
แตะ SIM สาํหรบัการเชือ่มตอ่ขอ้มูล และซมิทีคุ่ณตอ้งการ

ปิดซมิ
สลบั สถานะ SIM ไปที ่ปิด 
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การเชือ่มโยงไทลต์า่งๆ ของซมิในหน้าจอเร ิม่ตน้
หากตอ้งการเช ือ่มตอ่ไทลต์า่งๆ สาํหรบัการโทรหรอืสง่ขอ้ความในหนา้จอเร ิม่ตน้ใหอ้ยูภ่ายใตไ้ทลเ์ดยีวกนัสาํหรบั
ซมิทัง้สองของคณุ ใหแ้ตะไทลท์ีค่ณุตอ้งการ จากน้ันแตะ  > เชือ่มโยงไทล ์

การโอนสายระหวา่งซมิของคุณ

โอนสายระหวา่งซมิของคณุโดยใช ้ซมิ Smart Dual เมือ่มคีนโทรหาคณุในซมิหน่ึงในระหวา่งทีค่ณุกาํลงัใชส้าย
อยูใ่นอกีซมิหน่ึง คณุสามารถจดัการสายของคณุจากทัง้สองซมิไดร้าวกบัว่ามเีพยีงแค่ซมิเดยีว

โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนระบบสองซมิ สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

คณุตอ้งใสท่ัง้สองซมิเพือ่เขา้ถงึการตัง้คา่การโทรแบบสองซมิ

หากตอ้งการทราบถงึความพรอ้มของบรกิารนี ้โปรดตดิต่อผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > เครอืขา่ย+
2. แตะ ตัง้คา่
3. หากตอ้งการเลอืกวธิกีารโอนสายระหวา่งซมิของคณุ ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่สาํหรบั ซมิ Smart Dual
4. ป้อนเบอรโ์ทรศพัทส์าํหรบัซมิของคณุ แลว้แตะ ซมิ Smart Dual
5. แตะ การต ัง้คา่ระบบสองซมิเพิม่เตมิ เพือ่เขา้ถงึการตัง้คา่เครอืขา่ยทีเ่หลอื เชน่ การเช ือ่มตอ่ขอ้มูล

เคล็ดลบั: คณุยงัสามารถตรงึการตัง้คา่การโทรแบบสองซมิไวท้ีห่นา้จอเร ิม่ตน้เพือ่ใหเ้ขา้ใชง้านไดง้า่ย
อกีดว้ย

การเรยีกดูแอพในซมิของคุณ
หากผูใ้หบ้รกิารรวมแอพไวใ้นซมิการด์ของคณุแลว้ ตอ่จากนีจ้ะเป็นวธิกีารคน้หาแอพ

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > เครอืขา่ยโทรศพัท+์SIM
2. แตะที ่SIM
3. แตะ แอพพลเิคช ัน่ใน SIM

รา้นคา้
เปลีย่นโทรศพัทใ์นแบบของคณุดว้ยแอพ เกม และรายการอืน่ๆ โดยบางรายการอาจไม่คดิคา่บรกิาร เรยีกด ูStore
เพือ่คน้หาเนือ้หาลา่สดุสาํหรบัคณุและโทรศพัทข์องคุณ
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คณุสามารถดาวนโ์หลด:

• แอพ
• เกม
• แอพและบรกิารดา้นความบนัเทงิ
• แอพและบรกิารดา้นขา่ว
• หนังสอื

คณุยงัสามารถ:

• รบัเนือ้หาทีส่อดคลอ้งกบัความชอบและทีต่ ัง้ของคุณ
• แบ่งปันคาํแนะนําใหเ้พือ่นของคณุ

ความพรอ้มของ Store และรายการไอเท็มทีส่ามารถดาวนโ์หลดไดจ้ะขึน้อยูก่บัภมูภิาคของคุณ

ในการดาวนโ์หลดจาก Store คณุจะตอ้งลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft ในโทรศพัทข์องคณุ เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใช ้
เนือ้หาทีใ่ชง้านรว่มกนัไดก้บัโทรศพัทข์องคุณจะปรากฏขึน้

คณุสามารถคน้หาและดาวนโ์หลดเนือ้หาตา่งๆ ไปยงัโทรศพัทข์องคณุไดโ้ดยตรง หรอืเรยีกดเูนือ้หา Store
ในคอมพวิเตอร ์และสง่ลงิคจ์ากทีน่ั่นไปทีโ่ทรศพัทข์องคุณ

หลายรายการไม่คดิคา่บรกิาร แต่บางรายการน้ันคณุตอ้งชาํระเงนิผ่านบตัรเครดติหรอืผ่านใบเรยีกเก็บเงนิ
คา่โทรศพัท ์

วธิกีารชาํระเงนิจะขึน้อยูก่บัประเทศทีท่่านอยูแ่ละผูใ้หบ้รกิารของท่าน

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หา รวมถงึรายการทีไ่ม่เสยีคา่บรกิาร อาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มูล
จาํนวนมาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรบัสง่ขอ้มูล

การเรยีกดูใน Store

ดแูอพและเกมใหม่ลา่สดุและทีม่ผูีด้าวนโ์หลดมากทีส่ดุ และรายการอืน่ๆ ทีแ่นะนําสาํหรบัคณุและโทรศพัทข์องคณุ
เรยีกดปูระเภทตา่งๆ หรอืคน้หารายการทีเ่ฉพาะเจาะจง
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แตะ  Store

1. แตะประเภททีอ่ยูห่นา้แรก หรอืปัดไปทางซา้ยหรอืขวาเพือ่ดหูมวดและรายการเพิม่เตมิ
2. แตะรายการเพือ่ดรูายละเอยีด เมือ่คณุดรูายการใดรายการหน่ึงอยู ่รายการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจะปรากฏขึน้ดว้ย

เคล็ดลบั: คณุพบรายการบางอยา่งใน Store ทีค่ณุรูว้า่เพือ่นๆ จะตอ้งสนใจใชห่รอืไม่ แตะ แบง่ปัน เพือ่
สง่ลงิคใ์หก้บัพวกเขา

เคล็ดลบั: ตอ้งการรบัคําแนะนําวา่แอพและเกมใดทีค่ณุอาจสนใจใชห่รอืไม่ ลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft
แลว้ Store จะแนะนําแอพทีเ่หมาะกบัคุณ

การคน้หาใน Store
แตะ ใสค่าํคน้หาของคณุ และแตะ 

การดาวนโ์หลดแอพ เกม หรอืรายการอืน่ๆ

ดาวนโ์หลดแอพ เกม หรอืรายการฟรอีืน่ๆ หรอืซ ือ้เนือ้หาอืน่เพิม่เตมิลงในโทรศพัทข์องคุณ

1. แตะ  Store
2. แตะรายการเพือ่ดรูายละเอยีด
3. หากรายการน้ันมรีาคาแจง้ไว ้ใหแ้ตะ ซือ้ หรอืหากตอ้งการลองใชร้ายการน้ันฟรแีบบจาํกดัระยะเวลา ใหแ้ตะ
ทดลองเล่น หากเป็นรายการทีใ่หบ้รกิารฟร ีใหแ้ตะ ตดิต ัง้

วธิกีารชาํระเงนิจะขึน้อยูก่บัประเทศทีท่่านอยูแ่ละผูใ้หบ้รกิารของท่าน

4. หากคณุยงัไม่ไดล้งช ือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft ใหล้งช ือ่เขา้ใชท้นัที
5. ทําตามคาํแนะนําทีป่รากฏบนโทรศพัทข์องคุณ

เคล็ดลบั: หากการดาวนโ์หลดลม้เหลว โปรดตรวจสอบวา่คณุตัง้เวลาและวนัทีถ่กูตอ้งแลว้

เมือ่การดาวนโ์หลดเสรจ็สมบรูณ ์คณุจะสามารถเปิดและดรูายการน้ัน หรอืเรยีกดเูนือ้หาอืน่ๆ เพิม่เตมิต่อไปได ้
ประเภทเนือ้หาจะเป็นตวักาํหนดตาํแหน่งทีจ่ะจดัเก็บรายการน้ันๆ ในโทรศพัทข์องคุณ: เพลง วดิโีอ และ
พ็อดแคสตจ์ะอยูใ่น เพลง, วดิโีอ และ พ็อดแคสต ์เกมจะอยูใ่น เกม และแอพตา่งๆ จะอยูใ่นเมนูแอพ

หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการใดรายการหน่ึง โปรดตดิต่อผูเ้ผยแพรร่ายการดงักลา่ว

เคล็ดลบั: ใชก้ารเช ือ่มตอ่ WiFi ในการดาวนโ์หลดไฟลข์นาดใหญ่

เคล็ดลบั: ในมุมมองหลกัของ Store คณุสามารถดจูาํนวนของแอพ เกม และเนือ้หาอืน่ๆ ทีม่กีารอพัเดต
ไดใ้นการแจง้เตอืนทีมุ่มขวาบนของหนา้จอ

หากแอพทีด่าวนโ์หลดมาไม่รองรบัภาษาทีใ่ชใ้นเคร ือ่งของคณุ แอพจะใชภ้าษาองักฤษ US ตามคา่เร ิม่ตน้ หาก
คณุเพิม่ภาษาทีใ่ชใ้นเคร ือ่งมากกวา่หน่ึงภาษา และแอพสนับสนุนภาษาดงักลา่ว แอพจะถกูดาวนโ์หลดในภาษา
ทีส่นับสนุนน้ันๆ

เคล็ดลบั: คณุยงัสามารถใชค้อมพวิเตอรใ์นการเรยีกด ูWindows Phone Store และดาวนโ์หลดเนือ้หา
ไปยงัโทรศพัทข์องคุณ ไปที ่www.windowsphone.com แลว้เรยีกดหูรอืคน้หาแอพและเกมตา่งๆ

เคล็ดลบั: หากเด็กๆ ของคณุม ีWindows Phone 8.1 คณุสามารถใชเ้ว็บไซต ์My Family เพือ่จดัการ
การดาวนโ์หลดเกมและแอพ และการตัง้คา่ตา่งๆ ของพวกเขาได ้หากตอ้งการตัง้คา่ My Family ใหไ้ปที่
https://www.windowsphone.com/family ลงชือ่เขา้ใชใ้นบญัช ีMicrosoft ดว้ยทีอ่ยูอ่เีมล
และรหสัผ่านของทัง้คณุและเด็กๆ และทําตามคาํแนะนํา

คณุสมบตันีิไ้ม่สามารถใชไ้ดก้บัทุกภาษา สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุสมบตัแิละความพรอ้ม
ใหบ้รกิาร โปรดอา่นสว่นของวธิใีชท้ี ่www.windowsphone.com
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แอพและเกมทีม่ใีหบ้รกิารอาจขึน้อยูก่บัอายขุองเด็กๆ

ดูการดาวนโ์หลดทีด่าํเนินการอยูแ่ละกอ่นหน้า
แตะ  Store >  > ดาวนโ์หลด แลว้ปัดไปที ่ดาวนโ์หลด เพือ่ดกูารดาวนโ์หลดทีด่าํเนินการอยู ่หรอื
ไปที ่ประวตั ิเพือ่ดแูอพ เกม และเนือ้หาอืน่ๆ ทีด่าวนโ์หลดไวก้อ่นหนา้

การดูการดาวนโ์หลดทีก่าํลงัดําเนินอยู่

ขณะทีท่ําการดาวนโ์หลดรายการอยู ่คณุสามารถเรยีกด ูStore สาํหรบัเนือ้หาอืน่ๆ และเพิม่รายการทีต่อ้งการ
ดาวนโ์หลดได ้

ในการดสูถานะการดาวนโ์หลดของคุณ ในมุมมองหลกั Store ใหแ้ตะ  > ดาวนโ์หลด และปัดไปที่
ดาวนโ์หลด เพือ่ดรูายการทีก่าํลงัดาวนโ์หลด หรอื ประวตั ิเพือ่ดเูนือ้หาทีด่าวนโ์หลดกอ่นหนา้นี้

เคล็ดลบั: ในการตรวจสอบสถานะของการดาวนโ์หลดทีก่าํลงัดาํเนินการอยู ่ใหแ้ตะ สถานะ

เคล็ดลบั: หากคณุตอ้งการปิดการเช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตช ัว่คราว เป็นตน้ ใหแ้ตะรายการทีก่าํลงัดาวนโ์หลด
คา้งไว ้แลว้แตะ หยุดช ัว่คราว ในการดาวนโ์หลดตอ่ ใหแ้ตะ ทําตอ่ หยดุรายการทีร่อดาํเนินการไวช้ ัว่คราว
โดยเลอืกคร ัง้ละรายการ หากการดาวนโ์หลดลม้เหลว คณุสามารถดาวนโ์หลดรายการน้ันไดใ้หม่

การวจิารณแ์อพ

แบ่งปันความคดิเห็นของคณุเกีย่วกบัแอพกบัผูใ้ช ้Store คนอืน่ ใหค้ะแนนและวจิารณแ์อพน้ัน คณุสามารถ
โพสตค์าํวจิารณไ์ดห้น่ึงรายการตอ่หน่ึงแอพทีค่ณุเคยดาวนโ์หลด

1. ในเมนูแอพ ใหแ้ตะแอพทีต่อ้งการคา้งไว ้แลว้แตะ ใหค้ะแนนและวจิารณ์
2. ใหค้ะแนนแอพน้ันๆ และวจิารณข์องคณุ

เคล็ดลบั: คณุสามารถใชว้ธิเีดยีวกนันีใ้นการใหค้ะแนนและวจิารณร์ายการอืน่ๆ

รบัโฆษณา
หากคณุตอ้งการรบัโฆษณาและเคล็ดลบัเกีย่วกบัแอพทีค่ณุน่าจะสนใจ บนหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้น
บนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด และสลบั รหสัโฆษณา ไปที ่เปิด  หากคุณตอ้งการลา้งขอ้มูล
ทีโ่ทรศพัทใ์ชใ้นการหาโฆษณาและเคล็ดลบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณ แตะ รเีซต็รหสัโฆษณาของคุณ
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การตดิตอ่รายชือ่และการส่งขอ้ความ

ตดิตอ่กบัเพือ่นๆ และครอบครวัของคุณ แลว้แบง่ปันไฟล ์เชน่ ภาพถา่ย โดยใชโ้ทรศพัทข์องคุณ รบัขา่วสาร
อพัเดตลา่สดุจากบรกิารเครอืขา่ยสงัคมของคณุแมข้ณะเดนิทางอยู่

การโทร
เรยีนรูว้ธิกีารโทรออกบนโทรศพัทเ์คร ือ่งใหม่ของคณุ และพูดคยุกบัเพือ่นๆ ของคณุ

การโทรตดิต่อรายชือ่

คณุสามารถโทรตดิต่อเพือ่นของคณุไดร้วดเรว็และงา่ยดาย เมือ่คณุจดัเก็บชือ่พวกเขาไวเ้ป็นรายชือ่ในโทรศพัท ์
ของคณุ

แตะ 

1. แตะ 
2. แตะรายชือ่และหมายเลข หากรายชือ่มหีมายเลขหลายรายการ

เคล็ดลบั: เพือ่นคณุเสยีงดงัหรอืเบา กดปุ่ มระดบัเสยีงเพือ่ปรบัระดบัเสยีง

เคล็ดลบั: ตอ้งการใหค้นอืน่ฟังการสนทนาของคณุดว้ยหรอืไม่ แตะ ลําโพง

เคล็ดลบั: หากคณุมโีทรศพัทแ์บบสองซมิ คณุสามารถเลอืกซมิทีเ่คยใชโ้ทรหารายชือ่แตล่ะราย แตะ 
ปัดไปที ่รายชือ่ และแตะชือ่ในรายชือ่ แลว้แตะ  โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนระบบสองซมิ สาํหรบั
ความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

การโทรดว้ยเบอรโ์ทรศพัท ์
แตะ ป้อนเบอรโ์ทรศพัท ์แลว้แตะ โทรออก

ในการป้อนเคร ือ่งหมาย + เพือ่ใชส้ําหรบัโทรตา่งประเทศ ใหแ้ตะ 0 คา้งไว ้

การคน้หาประวตักิารโทร
ในการคน้หาบนัทกึการโทร ใหปั้ดไปยงั ประวตั ิแตะ  และป้อนชือ่หรอืเบอรโ์ทรศพัทข์องรายชือ่

การลบบนัทกึการโทร
ในการลบบนัทกึการโทรหน่ึงรายการ ใหปั้ดไปยงั ประวตั ิใหแ้ตะบนัทกึการโทรคา้งไว ้แลว้แตะ ลบ

ในการลบบนัทกึการโทรทัง้หมด ใหแ้ตะ  > เลอืกสาย >  > เลอืกทัง้หมด > 

การคดัลอกและวางเบอรโ์ทรศพัท ์
บนหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหแ้ตะ  ผูค้น ปัดไปที ่รายชือ่ แตะรายชือ่ แตะเบอรโ์ทรศพัทค์า้งไว ้แลว้แตะ คดัลอก และใน
กลอ่งขอ้ความ ใหแ้ตะ 

การโทรออกดว้ย Skype

คณุสามารถใชโ้ทรศพัทใ์นการโทรแบบ Skype-to-Skype หรอืสายวดิโีอ ดว้ยอตัราคา่บรกิารของ Skype คณุ
จะสามารถโทรเขา้โทรศพัทบ์า้นหรอืโทรศพัทม์อืถอืเคร ือ่งอืน่ได ้จา่ยดว้ยบตัรเครดติเท่าทีใ่ชบ้รกิาร หรอืสมคัร
บรกิารรายเดอืนดว้ยอตัราทีด่ทีีส่ดุได ้

หากคณุยงัไม่มแีอพ Skype คณุสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก www.windowsphone.com

แตะ  Skype และลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยบญัช ีMicrosoft เดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นโทรศพัทข์องคณุ
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ในการโทรไปยงัรายชือ่ Skype ใหปั้ดไปที ่บุคคล แตะรายชือ่ทีต่อ้งการโทรหา แลว้แตะ 

สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการโทรแบบ Skype-to-Skype โปรดดวูดิโีอที ่www.youtube.com/watch?
v=AF2HRYdPnAM (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน)

เคล็ดลบั: ในการประหยดัคา่บรกิารขอ้มูล ใหเ้ช ือ่มตอ่เครอืขา่ย Wi-Fi กบั Skype เมือ่สามารถทําได ้

โทรสายวดิโีอดว้ย Skype
ปัดไปที ่บุคคล แตะรายชือ่ทีต่อ้งการโทรหา แลว้แตะ 

หากโทรศพัทข์องคุณไม่มกีลอ้งดา้นหนา้ คณุสามารถใชก้ลอ้งหลกัสาํหรบัสายวดิโีอ โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุน
การใชก้ลอ้งหนา้ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/
wpfeatures

การใชโ้ทรดว่นเพือ่โทรหารายชือ่โปรด

โทรหารายชือ่ทีส่าํคญัทีส่ดุของคณุไดอ้ยา่งรวดเรว็ดว้ยโทรดว่น

1. แตะ และปัดไปที ่เบอรโ์ทรดว่น
2. ในการเพิม่รายชือ่ไปยงัเบอรโ์ทรด่วน แตะ  และรายชือ่ทีค่ณุตอ้งการเพิม่
3. ในการโทรหารายช ือ่ทีคุ่ณเพิม่ไปยงัเบอรโ์ทรดว่นแลว้ ในมุมมอง เบอรโ์ทรดว่น ใหแ้ตะทีร่ายชือ่

การโทรถงึเบอรท์ีโ่ทรออกล่าสุด

โทรหาเพือ่นของคุณอกีคร ัง้หากคณุลมืพูดอะไรบางอยา่ง ในหนา้จอประวตักิารโทร คณุสามารถดขูอ้มูลเกีย่ว
กบัสายทีค่ณุโทรออกและรบั

1. แตะ และปัดไปที ่ประวตัิ
2. แตะชือ่หรอืเบอรโ์ทรศพัท ์

การใชเ้สยีงเพือ่โทรออก

คณุสามารถใชเ้สยีงเพือ่โทรหารายชือ่

1. แตะปุ่ มคน้หา  คา้งไว ้
2. พูดคาํวา่ Call แลว้ตามดว้ยชือ่ในรายชือ่

เคล็ดลบั: คณุยงัสามารถใชเ้สยีงเพือ่โทรออกดว้ยชดุหูฟัง Bluetooth ไดเ้ชน่กนั

คณุสมบตันีิไ้ม่สามารถใชไ้ดก้บัทุกภาษา สาํหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัภาษาทีส่นับสนุน ไปที่
www.windowsphone.com

การปิดเสยีงสายเรยีกเขา้

หากคณุไม่ตอ้งการใหโ้ทรศพัทส์ง่เสยีงรบกวน คณุสามารถปิดเสยีงเรยีกเขา้สาํหรบัสายน้ันได ้

หากคณุตอ้งการปิดเสยีงโทรศพัทด์ว้ยการควํ่าหนา้ลง ตอ้งเปิดคุณสมบตั ิพลกิเพือ่ปิดเสยีง ไว ้ในหนา้จอเร ิม่ตน้
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > เสยีง ปัดไปทางซา้ยหากจาํเป็น และสลบั พลกิเพือ่
ปิดเสยีง เป็น เปิด 

เมือ่มคีนโทรหาคณุ ใหก้ดปุ่ มปรบัระดบัเสยีงหรอืปุ่ มล็อก นอกจากนี ้คณุยงัสามารถควํ่าหนา้จอโทรศพัทล์งได ้
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การตอบกลบัสายดว้ยขอ้ความตวัอกัษร

หากคณุไม่สามารถพูดไดใ้นตอนนี ้คณุสามารถตอบกลบัผูท้ีโ่ทรมาดว้ยขอ้ความตวัอกัษร

1. เมือ่มคีนโทรหาคณุ ใหแ้ตะ ตอบกลบัดว้ยขอ้ความ
2. แตะ พมิพข์อ้ความ... และเขยีนขอ้ความของคณุ

คณุสามารถตอบกลบัดว้ยขอ้ความ SMS ไปหาสายไดจ้ากรายชือ่ทีจ่ดัเก็บไวใ้นโทรศพัทข์องคณุเท่าน้ัน

การเปิดหรอืปิดการตอบกลบัดว้ยขอ้ความตวัอกัษร
แตะ  >  > การตัง้คา่ และสลบั ตอบกลบัดว้ยขอ้ความ ไปเป็น เปิด  หรอื ปิด 

การแกไ้ขขอ้ความตวัอกัษรทีเ่ขยีนไวล้่วงหน้า
แตะ  >  > การตัง้คา่ > แกไ้ขขอ้ความตอบกลบั และแกไ้ขการตอบกลบัตามตอ้งการ

การประชมุสาย

โทรศพัทข์องคุณสนับสนุนการประชมุสายระหวา่งผูต้ดิตอ่ 2 คนขึน้ไป จาํนวนสงูสดุของผูเ้ขา้รว่มสามารถ
แตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

1. โทรออกไปยงัผูเ้ขา้รว่มคนแรก
2. หากตอ้งการโทรถงึผูต้ดิตอ่อืน่ ใหแ้ตะ 
3. เมือ่ผูเ้ขา้รว่มรายใหม่รบัสาย ใหแ้ตะ 

หากตอ้งการเพิม่คนอืน่ๆ ใหแ้ตะ  อกีคร ัง้

การสนทนาสว่นตวักบับุคคลใดบุคคลหน่ึง
แตะ  และเลอืกชือ่หรอืหมายเลขโทรศพัทข์องบุคคลน้ัน โทรศพัทจ์ะพกัสายการประชมุในเคร ือ่งของคณุไว ้ผู ้
เขา้รว่มรายอืน่ยงัสามารถทําการประชมุตอ่ได ้

ในการกลบัไปยงัการโทรแบบประชมุสาย ใหแ้ตะ 
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การโอนสายไปทีโ่ทรศพัทเ์คร ือ่งอืน่

เมือ่คณุทราบวา่คณุไม่สามารถรบัสายได ้คณุสามารถโอนสายเรยีกเขา้ไปยงัเบอรโ์ทรศพัทอ์ืน่ได ้

หากตอ้งการทราบถงึความพรอ้มใหบ้รกิารของคุณสมบตันีิ ้โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

1. ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัโทรศพัทข์องคุณ โดยดาํเนินการตอ่ไปนีั:้

• ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้คา่ท ัง้หมด > เครอืขา่ย+ > ตัง้คา่
• แตะ  >  > การต ัง้คา่

2. หากคณุมโีทรศพัทแ์บบสองซมิ ใหแ้ตะ SIM 1 หรอื SIM 2 โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนระบบสองซมิ สาํหรบั
ความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
3. สลบั โอนสาย ไปที ่เปิด  หากจาํเป็น แลว้เลอืกเบอรท์ีต่อ้งการโอนสายเรยีกเขา้

คณุสามารถโอนสายแยกกนัตามสถานการณต์า่งๆ เชน่ เมือ่คณุไม่สามารถรบัสายหรอืเมือ่คณุใชส้ายอยู ่ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัโทรศพัทข์องคุณ

เคล็ดลบั: ในการตรวจสอบวา่มกีารใชง้านการโอนสายหรอืไม่ ซึง่แสดงดว้ย  ใหแ้ตะดา้นบนของหนา้จอ

การโอนสายไปยงัขอ้ความเสยีงของคุณ

นอกจากการโอนสายเรยีกเขา้ไปยงัเบอรโ์ทรศพัทอ์ืน่ คณุยงัสามารถโอนสายเรยีกเขา้ไปทีข่อ้ความเสยีงของคณุ
และสามารถฟังในภายหลงัได ้

หากตอ้งการทราบถงึความพรอ้มใหบ้รกิารของคุณสมบตันีิ ้โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ โทรศพัท ์
ทุกรุน่ไม่สนับสนุนระบบสองซมิ สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที ่www.microsoft.com/
mobile/support/wpfeatures

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัโทรศพัทข์องคณุ ใหด้าํเนินการตอ่ไปนีั:้

• แตะ  >  > การต ัง้คา่ หากคณุมโีทรศพัทแ์บบสองซมิ ใหแ้ตะซมิทีค่ณุตอ้งการ สลบั โอนสาย ไปที่
เปิด  หากตอ้งการ และในกรณีทีจ่าํเป็น ใหป้้อนหมายเลขศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีงทีไ่ดร้บัจากผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ

• ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้คา่ท ัง้หมด > เครอืขา่ย+ > ตัง้ค่า และในกรณีทีจ่าํเป็น
ใหป้้อนหมายเลขศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีงทีไ่ดร้บัจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ หากคณุมโีทรศพัทแ์บบสองซมิ ให ้
แตะซมิทีค่ณุตอ้งการกอ่นป้อนเบอร ์

คณุสามารถโอนทุกสายไปยงัขอ้ความเสยีง หรอืโอนสายแยกกนัตามสถานการณต์า่งๆ เชน่ เมือ่คณุไม่สามารถ
รบัสายหรอืเมือ่คณุใชส้ายอยู ่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัโทรศพัทข์องคณุ

เคล็ดลบั: หากคณุตอ้งการหลกีเลีย่งการโอนสายไปยงัขอ้ความเสยีง ใหป้้อนเบอรอ์ืน่ เชน่ เบอร ์
ของโทรศพัทเ์คร ือ่งทีส่อง นอกจากนี ้คณุยงัสามารถตดิต่อผูใ้หบ้รกิารของคณุเกีย่วกบัการเลกิใช ้
งานบรกิารขอ้ความเสยีง

เปลีย่นหมายเลขศูนยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคุณ
แตะ  >  > การตัง้คา่ แลว้จงึป้อนหมายเลขใหม่ หากคณุมโีทรศพัทแ์บบสองซมิ ใหแ้ตะซมิทีค่ณุตอ้งการ
กอ่นป้อนเบอร ์

การโทรไปยงักล่องขอ้ความเสยีง

หากคณุโอนสายเรยีกเขา้ไปยงักล่องขอ้ความเสยีง คณุสามารถโทรไปและฟังขอ้ความทีเ่พือ่นของคณุทิง้ไว ้

1. แตะ 
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2. แตะ  หรอื หากคณุกาํลงัใชข้อ้ความเสยีงพรอ้มภาพ ใหปั้ดไปทางขวาเพือ่ดรูายการขอ้ความเสยีง หากเคร ือ่ง
ขอ ใหพ้มิพร์หสัผ่านของขอ้ความเสยีงทีค่ณุไดร้บัจากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ
3. คณุสามารถฟังหรอืตอบกลบัขอ้ความเสยีง ลบขอ้ความ หรอืบนัทกึขอ้ความทกัทายได ้

สาํหรบัความพรอ้มใหบ้รกิารของบรกิารกลอ่งขอ้ความเสยีง และสาํหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัการตัง้คา่ระยะเวลากอ่นที่
สายโทรศพัทจ์ะถกูโอน โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

การใชข้อ้ความเสยีงพรอ้มภาพ

ขอ้ความเสยีงพรอ้มภาพจะชว่ยใหค้ณุเห็นรายการขอ้ความเสยีง และสามารถเลอืกว่าจะเลน่หรอืลบรายการใดได ้

คณุอาจตอ้งตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่สมคัรใชบ้รกิารนีใ้นโทรศพัทข์องคณุ

1. แตะ  >  > การต ัง้คา่
2. สลบั ขอ้ความเสยีงพรอ้มภาพ ไปที ่เปิด 
3. ป้อนเบอรข์องขอ้ความเสยีงของคุณในชอ่ง ขอ้ความเสยีง

ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารในพืน้ทีข่องคุณเพือ่ขอเบอรเ์ขา้ใชข้อ้ความเสยีงของคณุ

เคล็ดลบั: นอกจากนี ้คณุยงัสามารถป้อนเบอรข์อ้ความเสยีงอืน่อกีได ้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การฟังขอ้ความเสยีง
แตะ  แลว้ปัดไปทางขวาเพือ่ดรูายการขอ้ความเสยีง หากเคร ือ่งขอ ใหป้้อนรหสัผ่าน แลว้แตะขอ้ความทีต่อ้งการ
ฟัง

การใชส้ายเรยีกซอ้น

มสีายอืน่โทรซอ้นเขา้มาระหวา่งทีค่ณุกาํลงัใชส้ายอยู่ใชไ่หม สายเรยีกซอ้นจะชว่ยใหค้ณุสามารถรบัสายหรอืพกั
สายใดสายหน่ึงได ้

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > เครอืขา่ย+ > ตัง้คา่
2. หากคณุมโีทรศพัทแ์บบสองซมิ ใหแ้ตะซมิทีค่ณุตอ้งการ โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนระบบสองซมิ สาํหรบั
ความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
3. สลบั สายเรยีกซอ้น ไปที ่เปิด 

การพกัสายแรกและรบัสายใหม่
แตะ รบัสาย

การวางสายแรกและรบัสายใหม่
แตะ วางสาย+รบัสาย

การเพกิเฉยตอ่สายใหม่
แตะ ไมร่บั

พกัสายหน่ึงและรบัอกีสายหน่ึง
แตะ รอสาย > เพิม่สาย แลว้โทรถงึคนทีค่ณุตอ้งการ

การสลบัระหวา่งสาย
แตะ แตะเพือ่สลบั

บล็อคสายและขอ้ความ

หากคณุไดร้บัสายหรอืขอ้ความตวัอกัษรทีไ่ม่ตอ้งการ คณุสามารถบล็อคไดด้ว้ยแอพ ตวักรองสาย+SMS
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ในการเพิม่เบอรโ์ทรศพัทล์งในรายการเบอรท์ีบ่ล็อคไว ้ใหแ้ตะ  แลว้สลบัไปที ่ประวตั ิแตะชือ่ผูโ้ทรทีต่อ้งการ
บล็อคคา้งไว ้แลว้แตะ บล็อคหมายเลข...

นอกจากนี ้คณุสามารถเพิม่หมายเลขไปยงัรายการหมายเลขทีบ่ล็อคจากขอ้ความตวัอกัษร

ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > ตวักรองสาย+SMS

สลบั บล็อคสาย+SMS ไปที ่เปิด

ตรวจสอบวา่เบอรใ์ดทีบ่ล็อคไว ้
แตะ หมายเลขทีบ่ล็อค

รบัการแจง้เตอืนเกีย่วกบัสายหรอืขอ้ความทีบ่ล็อคไว ้
แตะ ขัน้สูง และสลบั การแจง้เตอืน ไปที ่เปิด 

รายชือ่
คณุสามารถบนัทกึและจดัระเบยีบเบอรโ์ทรศพัท ์ทีอ่ยู ่และขอ้มูลตดิตอ่อืน่ๆ ของเพือ่นไดใ้นโฟลเดอร ์ผูค้น คณุยงั
สามารถตดิตอ่กบัเพือ่นๆ ผ่านทางบรกิารเครอืขา่ยสงัคมตา่งๆ ไดอ้กีดว้ย

Hub ผูค้น

Hub ผูค้น คอืทีเ่ก็บขอ้มูลรายชือ่เพือ่นทัง้หมดของคณุ ซึง่ชว่ยใหค้ณุไม่พลาดการตดิต่อกบัคนสาํคญัผ่านกลุม่
ตา่งๆ เครอืขา่ยสงัคมของคณุก็อยูท่ีน่ี่ดว้ย

ไปที ่รายชือ่ เพือ่ดขูอ้มูลรายชือ่เพือ่นของคณุจากทุกบญัชทีีค่ณุไดล้งช ือ่เขา้ใชไ้ว ้คณุสามารถจดัเรยีงรายชือ่
ในแบบทีค่ณุชอบไดโ้ดยคดักรองตามบญัช ีหรอืซอ่นรายชือ่ทีไ่ม่มเีบอรโ์ทรศพัท ์บตัรรายชือ่ของคณุเองก็อยูท่ีน่ี่
ดว้ย

ตรวจสอบ มอีะไรใหม ่เพือ่ดกูารอพัเดตสถานะเครอืขา่ยสงัคมของเพือ่นไดอ้ย่างสะดวกสบายในทีเ่ดยีว

กลุม่รายชือ่ชว่ยใหก้ารดสูถานะทีอ่พัเดตเฉพาะของคนทีค่ณุสนใจเป็นเร ือ่งงา่ย นอกจากนี ้คณุยงัสามารถสง่อเีมล
หรอืขอ้ความถงึทุกคนไดพ้รอ้มกนั
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การเพิม่หรอืลบรายชือ่

มเีพือ่นเคยีงขา้งเสมอ จดัเก็บเบอรโ์ทรศพัท ์ทีอ่ยู ่และขอ้มูลตดิตอ่อืน่ๆ ของเพือ่นๆ ลงใน Hub ผูค้น

แตะ  ผูค้น และปัดไปที ่รายชือ่

การเพิม่รายชือ่

1. แตะ 
2. หากคณุลงชือ่เขา้ใชห้ลายบญัช ีใหเ้ลอืกบญัชทีีค่ณุตอ้งการจดัเก็บรายชือ่น้ัน

คณุไม่สามารถจดัเก็บรายชือ่ในโทรศพัทเ์ท่าน้ัน แต่จะจดัเก็บไวใ้นบญัชเีสมอ

3. เพิม่รายละเอยีดของรายชือ่ และแตะ 

เคล็ดลบั: รายชือ่ของคณุจะไดร้บัการสาํรองขอ้มูลลงในบญัช ีMicrosoft โดยอตัโนมตัิ

การแกไ้ขรายชือ่
แตะรายชือ่ แลว้แตะ  และแกไ้ขหรอืเพิม่รายละเอยีดตา่งๆ เชน่ เสยีงเรยีกเขา้ หรอืทีอ่ยูเ่ว็บ

เคล็ดลบั: หากคณุมโีทรศพัทแ์บบสองซมิ คณุสามารถเลอืกซมิทีเ่คยใชโ้ทรหารายชือ่แตล่ะราย แตะรายชือ่
และ  โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนระบบสองซมิ สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

การลบรายชือ่
แตะรายชือ่ และ  > ลบ

รายชือ่น้ันจะถกูลบออกทัง้จากโทรศพัทข์องคุณ และจากบรกิารเครอืข่ายสงัคมทีม่กีารจดัเก็บรายชือ่น้ัน เชน่
Facebook, Twitter และ LinkedIn โดยมขีอ้ยกเวน้บางขอ้

เคล็ดลบั: หากคณุตอ้งการลบรายชือ่หลายรายการโดยเรว็ ใชค้อมพวิเตอรล็์อกอนิเขา้สู่
people.live.com ดว้ยบญัช ีMicrosoft ของคณุ แลว้ลบจากทีน่ั่น

การกรองรายการรายชือ่ของคุณ
หากคณุไม่ตอ้งการใหร้ายชือ่จากบรกิารเครอืขา่ยสงัคมแสดงในรายการรายชือ่ของคณุ คณุสามารถกรองราย
ชือ่ทีจ่ะแสดงได ้ในรายการรายชือ่ ใหแ้ตะ  > การต ัง้คา่ > กรองรายชือ่ และแตะบญัชทีีค่ณุตอ้งการ
แสดงหรอืซอ่น

เคล็ดลบั: คณุยงัสามารถกรองรายชือ่ทีไ่ม่มเีบอรโ์ทรศพัท ์สลบั ซอ่นรายชือ่ทีไ่มม่หีมายเลข
โทรศพัท ์ไปที ่เปิด

การจดัเกบ็เบอรจ์ากสายทีไ่ดร้บั

เมือ่คณุไดร้บัสาย คณุสามารถบนัทกึเบอรไ์ดง้า่ย หากเบอรน้ั์นยงัไม่ไดบ้นัทกึไวใ้น Hub ผูค้น ของคุณ คณุ
สามารถบนัทกึเบอรน้ั์นไวใ้นรายการของรายชือ่ทีม่อียูห่รอืรายชือ่ใหม่

1. แตะ และปัดไปที ่ประวตัิ
2. แตะ  ทีอ่ยู่ถดัไปจากหมายเลขโทรศพัท ์แลว้แตะ 
3. แตะ  แกไ้ขเบอรโ์ทรศพัทแ์ละประเภทเบอรโ์ทรศพัท ์และแตะ 
4. แกไ้ขรายละเอยีดของรายชือ่อืน่ๆ รวมทัง้ช ือ่ และแตะ 

การจดัเกบ็เบอรจ์ากขอ้ความทีไ่ดร้บั

เมือ่คณุไดร้บัขอ้ความ คณุสามารถบนัทกึเบอรไ์ดง้า่ย หากเบอรน้ั์นยงัไม่ไดบ้นัทกึไวใ้น Hub ผูค้น ของคณุ คณุ
สามารถบนัทกึเบอรน้ั์นไวใ้นรายการของรายชือ่ทีม่อียูห่รอืรายชือ่ใหม่
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1. แตะ  ขอ้ความ
2. ในรายการการสนทนา ใหแ้ตะการสนทนา และ  > 
3. แตะ  แกไ้ขเบอรโ์ทรศพัทแ์ละประเภทเบอรโ์ทรศพัท ์และแตะ 
4. แกไ้ขรายละเอยีดของรายชือ่อืน่ๆ รวมทัง้ช ือ่ และแตะ 

การคน้หารายชือ่

หากคณุตอ้งการตดิตอ่เพือ่นอยา่งรวดเรว็ คณุไม่จาํเป็นตอ้งเลือ่นหาในรายชือ่ทัง้หมดของคุณ คณุสามารถคน้หา
หรอืขา้มไปยงัหมวดตวัอกัษรหรอือกัขระในรายชือ่ของคณุ คณุยงัสามารถใชคํ้าสัง่เสยีงเพือ่โทรออกหรอืสง่
ขอ้ความถงึรายชือ่ไดด้ว้ย

1. แตะ  ผูค้น และปัดไปที ่รายชือ่
2. แตะ  และเร ิม่พมิพช์ ือ่ รายชือ่จะถกูกรองขณะทีค่ณุพมิพ ์

เคล็ดลบั: ตรงึรายชือ่หรอืกลุม่รายชือ่ทีส่ําคญัทีส่ดุของคุณไวบ้นหนา้จอเร ิม่ตน้ แตะรายชือ่คา้งไว ้และแตะ
ปักหมุดทีห่น้าจอเร ิม่

การขา้มไปทีห่มวดตวัอกัษรหรอือกัขระในรายชือ่ของคุณ
แตะตวัอกัษรใดก็ไดใ้นรายชือ่ทางซา้ย และในเมนูตอ่ไปนี ้ใหแ้ตะตวัอกัษรหรอือกัขระแรกของชือ่ทีค่ณุตอ้งการ

การใชค้าํส ัง่เสยีง
ในมุมมองใดๆ ใหแ้ตะปุ่ มคน้หา  คา้งไว ้และพูดคาํวา่ Call หรอื Text แลว้ตามดว้ยชือ่ในรายชือ่ ไม่สนับสนุน
ภาษาบางภาษา

การเชือ่มโยงรายชือ่

บางคร ัง้คณุอาจมรีายการบนัทกึแยกสาํหรบัรายชือ่เดยีวกนัจากบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมหรอืบญัชอีเีมลทีแ่ตก
ตา่งกนั คณุสามารถเชือ่มโยงหลายรายชือ่ไดเ้พือ่ใหข้อ้มูลของพวกเขาอยูใ่นบตัรรายชือ่เดยีว

แตะ  ผูค้น และปัดไปที ่รายชือ่

1. แตะรายชือ่หลกัทีค่ณุตอ้งการเช ือ่มโยงดว้ย และแตะ 
2. แตะ เลอืกรายชือ่ และรายชือ่ทีจ่ะเช ือ่มโยง

การยกเลกิการเชือ่มโยงรายชือ่
แตะรายชือ่หลกัและ และแตะรายชือ่ทีจ่ะยกเลกิการเช ือ่มโยงและ เลกิเชือ่มโยง

การคดัลอกรายชือ่

ตดิตอ่เพือ่นสนิทและคนสาํคญัของคุณไดท้นัใจเพยีงปลายนิว้สมัผสั ใชแ้อพ Transfer my Data เพือ่คดัลอก
รายชือ่ ขอ้ความตวัอกัษร และรปูภาพจากโทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่ของคณุอยา่งงา่ยดาย แอพนีใ้ชไ้ดก้บัโทรศพัทบ์างรุน่
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เคล็ดลบั: หากโทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่ของคณุเป็นอปุกรณ ์Windows Phone หรอืหากคณุเคยสาํรองขอ้มูล
รายชือ่ในบญัช ีMicrosoft กอ่นหนา้นี ้เมือ่คณุตอ้งการนําเขา้รายชือ่จากบรกิารดงักลา่วก็เพยีงลงชือ่
เขา้ใชบ้ญัชขีองคุณบนโทรศพัท ์รายชือ่ตา่งๆ จะถกูนําเขา้โดยอตัโนมตัิ

โทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่ของคณุตอ้งสนับสนุน Bluetooth รายชือ่ในโทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่ของคณุตอ้งเก็บอยูใ่นหน่วย
ความจาํของโทรศพัท ์ไม่สนับสนุนรายชือ่ทีเ่ก็บอยูใ่นซมิ

1. บนโทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่ เปิด Bluetooth และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณอ์ืน่มองเห็นโทรศพัทข์องคณุ
2. บนโทรศพัทเ์คร ือ่งใหม่ของคณุ ใหแ้ตะ  Transfer my Data
3. แตะ ดาํเนินการตอ่ แลว้เปิด Bluetooth
4. เลอืกโทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่จากรายการอปุกรณท์ีพ่บ แลว้ทําตามคาํแนะนําทีแ่สดงบนโทรศพัทท์ัง้สองเคร ือ่ง

หากรายชือ่ของคณุเขยีนในภาษาทีโ่ทรศพัทเ์คร ือ่งใหม่ของคณุไม่สนับสนุน ขอ้มูลรายชือ่อาจปรากฏขึน้อยา่ง
ไม่ถกูตอ้ง

หากคณุยงัไม่มแีอพ Transfer my Data คณุสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก www.windowsphone.com

การคดัลอกรายชือ่จากซมิการด์

หากคณุจดัเก็บรายชือ่ไวใ้นซมิการด์ คณุสามารถคดัลอกรายชือ่ลงในโทรศพัทข์องคณุได ้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ส ่SIM การด์แลว้

1. แตะ  ผูค้น
2. แตะ  > การตัง้คา่ > นําเขา้จาก SIM
3. ในการนําเขา้รายชือ่ทัง้หมดของคณุ แตะ นําเขา้

เคล็ดลบั: ในการเลอืกรายชือ่แตล่ะราย แตะ ลา้ง และเลอืกชอ่งทําเคร ือ่งหมาย

คณุไม่สามารถจดัเก็บรายชือ่ลงในซมิการด์ใหม่ของคณุได ้
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การสรา้ง แกไ้ข หรอืลบกลุ่มรายชือ่

คณุสามารถสรา้งกลุม่รายชือ่เพือ่สง่ขอ้ความไปยงับคุคลหลายรายไดพ้รอ้มกนั หรอืเพือ่ดขูา่วอพัเดตในเครอื
ขา่ยสงัคมจากสมาชกิในกลุม่ ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถเพิม่สมาชกิครอบครวัใหอ้ยูใ่นกลุม่เดยีวกนั และตดิตอ่
กบัพวกเขาไดเ้รว็ขึน้โดยสง่ขอ้ความเพยีงคร ัง้เดยีว

แตะ  ผูค้น และปัดไปที ่หอ้ง

1. แตะ  > กลุ่ม
2. ป้อนชือ่กลุม่ของคณุ และแตะ 
3. แตะ  และรายชือ่ ในการเพิม่รายชือ่อืน่ ใหแ้ตะ  อกีคร ัง้
4. แตะ 

เคล็ดลบั: มกีลุม่ทีช่ ือ่วา่ เพือ่นสนิท ในโทรศพัทอ์ยูแ่ลว้

การเพิม่รายชือ่กลุ่มใหม่
แตะกลุม่ แลว้แตะ  >  และรายชือ่

การนํารายชือ่ออกจากกลุ่ม
แตะกลุม่ และ  แตะรายชือ่ และ ลบจากกลุ่ม

การเปลีย่นชือ่กลุ่ม
แตะกลุม่ และ  > เปลีย่นชือ่ แลว้ป้อนชือ่ใหม่

การลบกลุ่มรายชือ่
แตะกลุม่ และ  > ลบ

ดูหอ้งของคุณ

คณุสมบตั ิหอ้ง ถกูยกเลกิการใหบ้รกิารแลว้ แต่คณุยงัสามารถดแูชท ปฏทินิ ภาพถา่ย หรอืบนัทกึทีม่อียูไ่ด ้

หลงัจากผ่านเดอืนมนีาคม 2015 ไปแลว้ Windows Phone จะไม่สนับสนุนคณุสมบตั ิหอ้ง อกีตอ่ไป คณุ
ยงัสามารถดหูอ้งทีม่อียู ่และใชอ้ลับัม้ภาพถา่ยในหอ้งของคณุ ปฏทินิ และบนัทกึบนโทรศพัทข์องคุณได ้คณุ
ไม่สามารถสรา้งหอ้งใหม่หรอืเปลีย่นแปลงหอ้งทีม่อียูไ่ด ้คณุยงัสามารถดแูชทในหอ้งเกา่ได ้แตค่ณุและสมาชกิ
หอ้งคนอืน่ๆ จะไม่สามารถสง่หรอืรบัขอ้ความแชทในหอ้งใหม่ได ้

หากตอ้งการดหูอ้งทีค่ณุมอียู ่ใหแ้ตะ  ผูค้น และปัดไปที ่หอ้ง

การแบง่ปันรายชือ่

คณุสามารถแบง่ปันรายชือ่กบัเพือ่นของคุณไดง้า่ย

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหแ้ตะ  ผูค้น และปัดไปยงั รายชือ่
2. แตะรายชือ่และ  > แบง่ปันรายชือ่ > 
3. เลอืกวธิทีีค่ณุอยากแบ่งปันและทําตามคาํแนะนํา

การเปลีย่นภาพโปรไฟลข์องคุณ

คณุสามารถเลอืกภาพในบตัรรายชือ่บนโทรศพัทข์องคณุได ้เลอืกภาพทีค่ณุเพิง่ถา่ยหรอืภาพโปรไฟลท์ีม่อียู่
จากบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมหน่ึงของคุณ

1. แตะ  ผูค้น และปัดไปที ่รายชือ่
2. ทีด่า้นบนของรายการรายชือ่ของคณุ แตะภาพถา่ยของคณุ
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3. แตะภาพถา่ยของคุณอกีคร ัง้ และเลอืกหน่ึงในภาพถา่ยทีม่ใีห ้หรอืแตะ คน้หาใหม ่เพือ่เลอืกภาพถา่ยจาก
มว้นฟิลม์
4. ลากภาพถา่ยเลือ่นไปรอบๆ เพือ่ปรบัการครอบตดั แลว้แตะ 

เครอืข่ายสงัคม
การตัง้คา่บรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมบนโทรศพัทข์องคุณเพือ่ไม่ใหพ้ลาดการตดิตอ่กบัเพือ่นๆ

การต ัง้คา่บญัชสีือ่ทางสงัคม

ตัง้คา่บญัชบีรกิารเครอืขา่ยสงัคมของคณุ

แตะแอพสือ่ทางสงัคมทีต่อ้งการเพือ่ลงช ือ่เขา้ใช ้เชน่ Facebook แลว้ทําตามคาํแนะนําทีป่รากฏ

ในการดาวนโ์หลดแอพสือ่ทางสงัคมเพิม่เตมิ ใหแ้ตะ  Store

เคล็ดลบั: เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีรายชือ่ในบญัชจีะถกูนําเขา้โดยอตัโนมตั ิในการเลอืกวา่จะใหบ้ญัช ี
ใดปรากฏในรายชือ่ผูต้ดิตอ่บนหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหแ้ตะ  ผูค้น ปัดไปยงั รายชือ่ แลว้แตะ  > การต ัง้
คา่ > กรองรายชือ่

การดูอพัเดตสถานะเพือ่นของคุณ

หลงัจากตัง้คา่บรกิารเครอืข่ายสงัคม เชน่ Twitter บนโทรศพัทแ์ลว้ คณุสามารถตดิตามการอพัเดตสถานะ
ของเพือ่นๆ ใน Hub ผูค้น

แตะ  ผูค้น และปัดไปที ่มอีะไรใหม่

การโพสตส์ถานะของคุณ

หากคณุอยากทีจ่ะตดิตอ่กบัเพือ่นของคณุ เปิดเผยใหเ้พือ่นๆ รูว้า่คณุกาํลงัคดิอะไรอยู ่โพสตอ์พัเดตสถานะ
ไปยงับรกิารเครอืขา่ยสงัคมทีค่ณุใชง้าน

1. แตะ  ผูค้น และปัดไปที ่รายชือ่
2. แตะบตัรรายชือ่ของคุณเอง และ โพสตก์ารอพัเดต
3. เลอืกบรกิารทีต่อ้งการจะโพสต ์
4. เขยีนขอ้ความของคณุ
5. แตะ 
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การแบง่ปันภาพถา่ยในบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคม

หลงัจากถา่ยภาพ คณุสามารถอพัโหลดภาพไปยงัเว็บ เพือ่ใหเ้พือ่นของคณุทุกคนทราบถงึสิง่ทีค่ณุกาํลงัทําอยูไ่ด ้

1. แตะ ภาพถา่ย
2. เรยีกดอูลับัม้ภาพถา่ยของภาพทีค่ณุตอ้งการแบ่งปัน
3. แตะภาพถา่ยน้ันคา้งไว ้และแตะ แบง่ปัน...
4. แตะบรกิารเครอืขา่ยสงัคมทีค่ณุตอ้งการอพัโหลดภาพถา่ย
5. เพิม่คาํบรรยายหากตอ้งการ แลว้แบ่งปันหรอืสง่ภาพถา่ย

ขอ้ความ
สานสมัพนัธก์บัเพือ่นๆ ดว้ยขอ้ความตวัอกัษรหรอืขอ้ความมลัตมิเีดยี

การสง่ขอ้ความ

ขอ้ความตวัอกัษรและขอ้ความมลัตมิเีดยีจะชว่ยใหค้ณุสามารถตดิตอ่กบัเพือ่นๆ และครอบครวัไดอ้ยา่งรวดเรว็

1. แตะ  ขอ้ความ
2. แตะ 

หากคณุเร ิม่เขยีนขอ้ความ และสลบัไปยงัแอพอืน่กอ่นทีจ่ะสง่ขอ้ความ คณุสามารถเขยีนขอ้ความตอ่ไดเ้มือ่
คณุกลบัไปที ่ขอ้ความ แตะ  > รา่ง ขอ้ความฉบบัรา่งจะถกูลบเมือ่สง่ขอ้ความแลว้

เคล็ดลบั: หากคณุมโีทรศพัทแ์บบสองซมิ คณุสามารถเลอืกซมิทีเ่คยใชส้ง่ขอ้ความ แตะ  โทรศพัท ์
ทุกรุน่ไม่สนับสนุนระบบสองซมิ สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที ่www.microsoft.com/
mobile/support/wpfeatures

3. ในการเพิม่ผูร้บัจากรายการรายชือ่ของคณุ ใหแ้ตะ  หรอืเร ิม่พมิพช์ ือ่ นอกจากนี ้คณุยงัสามารถพมิพเ์บอร ์
โทรศพัทไ์ดอ้กีดว้ย

เคล็ดลบั: ในการเพิม่ผูร้บัหลายคน ใหแ้ตะ  >  เลอืกผูร้บัทีค่ณุตอ้งการ และแตะ 

4. แตะกลอ่งขอ้ความ แลว้เขยีนขอ้ความของคณุ

เคล็ดลบั: ในการเพิม่สญัลกัษณร์อยยิม้ ใหแ้ตะ 

5. ในการเพิม่สิง่ทีแ่นบ เชน่ ภาพถา่ย ใหแ้ตะ  แลว้เลอืกสิง่ทีแ่นบ
6. ในการสง่ขอ้ความ ใหแ้ตะ 

หากคณุไม่สามารถสง่ขอ้ความมลัตมิเีดยีได ้ใหต้รวจสอบรายการตอ่ไปนี:้

• ขอ้มูลการสมคัรมอืถอืของคณุตอ้งสนับสนุนการใชข้อ้ความมลัตมิเีดยี
• คณุไดเ้ปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มูลไวแ้ลว้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > 

เครอืขา่ยโทรศพัท+์SIM และสลบั การเชือ่มตอ่ขอ้มูล ไปที ่เปิด 

เฉพาะโทรศพัทท์ีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ท่าน้ันทีส่ามารถรบัและแสดงขอ้ความมลัตมิเีดยีได ้ขอ้ความอาจดแูตกตา่งกนั
ไปตามโทรศพัทใ์นแตล่ะเคร ือ่ง

การสง่ตอ่ขอ้ความ
ใน บทสนทนา แตะการสนทนา จากน้ันแตะขอ้ความทีค่ณุตอ้งการสง่ต่อคา้งไว ้แลว้แตะ สง่ต่อ

กอ่นการสง่ต่อขอ้ความ คณุสามารถแกไ้ขสิง่ทีเ่ขยีนไว ้หรอืเพิม่ หรอืลบสิง่ทีแ่นบออก
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ส่งตอ่ขอ้ความหลายรายการ
ใน บทสนทนา ใหแ้ตะการสนทนาและ  > เลอืกขอ้ความ แตะกลอ่งกาเคร ือ่งหมายถดัจากขอ้ความ แลว้
แตะ  เพือ่เพิม่ผูร้บั

การอา่นขอ้ความ

คณุสามารถเห็นบนหนา้จอเร ิม่ตน้เมือ่คณุมขีอ้ความใหม่

คณุสามารถอา่นขอ้ความระหวา่งคณุและรายชือ่ในเธรดการสนทนาเดยีวกนั เธรดขอ้ความสามารถมขีอ้ความ
และขอ้ความมลัตมิเีดยี

1. แตะ  ขอ้ความ
2. หากตอ้งการอา่นขอ้ความ ใหแ้ตะการสนทนา

เคล็ดลบั: เพือ่ป้องกนัไม่ใหผู้อ้ืน่เห็นการแจง้เตอืนเกีย่วกบัขอ้ความของคณุบนหนา้จอล็อกโดยไมต่ ัง้ใจ ปัด
ลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > หน้าจอเมือ่ล็อก > เลอืกแอพเพือ่
แสดงสถานะอยา่งละเอยีด > ไมม่ี

หากคณุไม่สามารถเปิดขอ้ความมลัตมิเีดยีได ้ใหต้รวจสอบรายการตอ่ไปนี:้

• ขอ้มูลการสมคัรมอืถอืของคณุตอ้งสนับสนุนการใชข้อ้ความมลัตมิเีดยี
• คณุไดเ้ปิดการเช ือ่มตอ่ขอ้มูลไวแ้ลว้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > 

เครอืขา่ยโทรศพัท+์SIM และสลบั การเชือ่มตอ่ขอ้มูล ไปที ่เปิด 

ท่านสามารถสง่ขอ้ความแบบตวัอกัษรทีม่คีวามยาวมากกว่าความยาวตวัอกัษรทีก่าํหนดของขอ้ความเดยีว
สาํหรบัขอ้ความทีม่คีวามยาวมาก เคร ือ่งจะแบ่งสง่ขอ้ความออกเป็นสองขอ้ความขึน้ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใช ้
จา่ยตามน้ัน สาํหรบัตวัอกัษรทีม่เีคร ือ่งหมายเสยีงหนัก เคร ือ่งหมายอืน่ๆ หรอืตวัอกัษรจากภาษาทีเ่ลอืกบางภาษา
จะใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่อาจจาํกดัจาํนวนตวัอกัษรทีส่ามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หา รวมถงึรายการทีไ่ม่เสยีคา่บรกิาร อาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มูล
จาํนวนมาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรบัสง่ขอ้มูล

การจดัเกบ็ไฟลแ์นบ
แตะไฟลแ์นบ เชน่ ภาพถา่ย แลว้แตะ  > บนัทกึ

การลบการสนทนา
ใน บทสนทนา แตะ  เลอืกการสนทนาทีค่ณุตอ้งการลบ แลว้แตะ 
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การลบขอ้ความในการสนทนาทลีะขอ้ความ
ใน บทสนทนา แตะการสนทนา จากน้ันแตะขอ้ความทีค่ณุตอ้งการลบคา้งไว ้แลว้แตะ ลบ

การลบขอ้ความทัง้หมดในโทรศพัทข์องคุณ
แตะ  >  > เลอืกทัง้หมด > 

การตอบกลบัขอ้ความ

อยา่ปลอ่ยใหเ้พือ่นของคณุตอ้งรอ ตอบกลบัขอ้ความโดยตรง

1. แตะ  ขอ้ความ
2. ใน บทสนทนาแตะการสนทนาทีม่ขีอ้ความ

เคล็ดลบั: หากคณุมโีทรศพัทแ์บบสองซมิ คณุสามารถเลอืกซมิทีเ่คยใชส้ง่ขอ้ความ แตะ  โทรศพัท ์
ทุกรุน่ไม่สนับสนุนระบบสองซมิ สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที ่www.microsoft.com/
mobile/support/wpfeatures

3. แตะกลอ่งขอ้ความ แลว้เขยีนขอ้ความของคณุ
4. แตะ 

การสง่ตอ่ขอ้ความ
ใน บทสนทนา แตะการสนทนา จากน้ันแตะขอ้ความทีค่ณุตอ้งการสง่ต่อคา้งไว ้แลว้แตะ สง่ต่อ

กอ่นการสง่ต่อขอ้ความ คณุสามารถแกไ้ขสิง่ทีเ่ขยีนไว ้หรอืเพิม่ หรอืลบสิง่ทีแ่นบออก

การสง่ขอ้ความไปยงักลุ่ม

หากคณุจาํเป็นตอ้งสง่ขอ้ความใหผู้ค้นกลุม่เดมิบ่อยๆ คณุสามารถสรา้งกลุม่ใน Hub ผูค้น ได ้คณุสามารถตดิตอ่
บคุคลทัง้หมดในกลุม่ดว้ยขอ้ความหรอือเีมลเดยีวไดด้ว้ยวธินีี้

แตะ  ผูค้น และปัดไปที ่หอ้ง

1. แตะกลุม่ และ สง่ขอ้ความ หรอื สง่อเีมล
2. เขยีนและสง่ขอ้ความของคุณ

เคล็ดลบั: ในการสรา้งกลุม่ ใหแ้ตะ  > กลุ่ม

แชทดว้ย Skype

คณุสามารถใชโ้ทรศพัทใ์นการส่งขอ้ความดว่นแบบ Skype-to-Skype

หากคณุยงัไม่มแีอพ Skype คณุสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก www.windowsphone.com

1. แตะ  Skype
2. ลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยบญัช ีMicrosoft เดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นโทรศพัทข์องคุณ
3. ปัดไปที ่บุคคล แลว้แตะรายชือ่ทีต่อ้งการแชทดว้ย
4. เขยีนขอ้ความของคณุ และแตะ 

สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสง่ขอ้ความดว่น Skype-to-Skype โปรดดวูดิโีอที ่www.youtube.com/
watch?v=AF2HRYdPnAM (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน)

เคล็ดลบั: ในการประหยดัคา่ขอ้มูล ใชก้ารเช ือ่มตอ่เครอืขา่ย WiFi กบั Skype เมือ่สามารถทําได ้
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แบง่ปันตาํแหน่งทีต่ ัง้ของคุณในการแชท Skype
ระหวา่งการแชท ใหแ้ตะ  > แชรต์าํแหน่งทีต่ ัง้ > 

การสง่ตาํแหน่งทีต่ ัง้ของคุณในขอ้ความ

เมือ่คณุขอใหเ้พือ่นมาพบคณุ คณุสามารถสง่ตาํแหน่งของคุณบนแผนทีใ่หพ้วกเขาได ้

คณุสมบตันีิอ้าจไม่มใีหบ้รกิารในบางภมูภิาค

โทรศพัทอ์าจขอใหค้ณุใชท้ีต่ ัง้ของคุณ คณุตอ้งอนุญาตการใช ้เพือ่ใชคุ้ณสมบตันีิ ้

1. เมือ่เขยีนขอ้ความตวัอกัษร ใหแ้ตะ  > ตาํแหน่งของฉนั

การสง่ขอ้ความทีม่สีิง่ทีแ่นบอาจมคีา่ใชจ้า่ยมากกวา่การสง่ขอ้ความตวัอกัษรแบบปกต ิสาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ
โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

2. แตะ 

เพือ่นของคณุไดร้บัขอ้ความกบัภาพแสดงทีต่ ัง้ของคณุบนแผนที่

การสง่ขอ้ความเสยีง

ฉลองวนัเกดิเพือ่นของคุณดว้ยเพลง สง่เพลงของคณุเป็นขอ้ความเสยีง

1. เมือ่เขยีนขอ้ความ ใหแ้ตะ  > บนัทกึเสยีง
2. บนัทกึขอ้ความของคณุ แลว้แตะ เสรจ็สิน้
3. แตะ 

การใชเ้สยีงเพือ่เขยีนขอ้ความ

ยุง่เกนิกวา่จะเขยีนขอ้ความใชห่รอืไม่ เขยีนและสง่ขอ้ความตวัอกัษรดว้ยเสยีงของคณุ

คณุสมบตันีิไ้ม่สามารถใชไ้ดก้บัทุกภาษา สาํหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัภาษาทีส่นับสนุน ไปที่
www.windowsphone.com

คณุอาจตอ้งดาวนโ์หลดแพ็คเกจภาษากอ่นทีค่ณุจะใชค้ณุสมบตันีิไ้ด ้หากมกีารขอใหต้ดิตัง้แพ็คเกจภาษา ให ้
ไปทีห่นา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > ส ัง่งานดว้ยเสยีง > ภาษาพูด
แตะภาษาทีต่อ้งการ แลว้รอใหก้ารดาวนโ์หลดเสรจ็สมบรูณ์

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ ์ 67

http://www.windowsphone.com/


ในการใชค้ณุสมบตันีิ ้คณุจะตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

1. แตะปุ่ มคน้หา  คา้งไว ้
2. พูดคาํวา่ Text แลว้ตามดว้ยชือ่ในรายชือ่
3. บอกขอ้ความของคุณ และทําตามคาํแนะนําทีไ่ดย้นิ

อเีมล
คณุสามารถใชโ้ทรศพัทเ์พือ่อา่นและตอบกลบัอเีมลไดใ้นขณะเดนิทาง

ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหแ้ตะ 

หากสง่และรบัอเีมล คณุจะตอ้งเช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

เพิม่หรอืลบศูนยฝ์ากขอ้ความ

หากคณุใชท้ีอ่ยูอ่เีมลทีแ่ตกตา่งกนัสาํหรบัธรุกจิและส่วนตวัก็สบายมาก เพราะคณุสามารถเพิม่กลอ่งจดหมาย
ตา่งๆ ในโทรศพัทข์องคณุได ้

เพิม่ศูนยฝ์ากขอ้ความแรกของคุณ

ในการตัง้คา่อเีมลในโทรศพัทข์องคุณ คณุจะตอ้งเช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

หากคณุไม่ไดล้งช ือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft ระหวา่งการเร ิม่ใชค้ร ัง้แรก คณุสามารถลงชือ่เขา้ใชไ้ดต้อนนี ้เมือ่
คณุเพิม่บญัช ีMicrosoft ลงในโทรศพัท ์บญัชอีเีมลจะเพิม่ลงไปโดยอตัโนมตัิ

1. แตะ 
2. แตะบญัช ีและป้อนชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านของคณุ
3. แตะ ลงชือ่เขา้ใช ้

เคล็ดลบั: คณุยงัสามารถซงิคร์ายการอืน่ๆ นอกจากอเีมลกบัโทรศพัทข์องคณุได ้เชน่ รายชือ่และปฏทินิ
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบับญัชอีเีมลของคุณ

หากโทรศพัทไ์ม่พบการตัง้คา่อเีมลของคณุ การตัง้คา่ขัน้สงู สามารถคน้หาใหไ้ด ้โดยทีค่ณุตอ้งรูช้นิดบญัชอีเีมล
และทีอ่ยูข่องเซริฟ์เวอรอ์เีมลขาเขา้และขาออก คณุสามารถขอขอ้มูลนีไ้ดจ้ากผูใ้หบ้รกิารอเีมลของคุณ

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ ์ 68



หากตอ้งการคน้หาขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่บญัชอีเีมลตา่งๆ ใหอ้า่นสว่นของวธิใีชใ้น
www.windowsphone.com

การเพิม่กล่องจดหมายภายหลงั
ในกลอ่งจดหมายของคณุ ใหแ้ตะ  > เพิม่บญัชอีเีมล และบญัช ีแลว้ลงช ือ่เขา้ใช ้

เคล็ดลบั: ในการเพิม่อเีมล Exchange ของทีท่ํางาน รายชือ่ และปฏทินิลงในโทรศพัทข์องคุณ ใหเ้ลอืก
Exchange เป็นบญัชขีองคุณและเขยีนทีอ่ยูอ่เีมลทีทํ่างานและรหสัผ่านของคณุ จากน้ันแตะ ลงชือ่
เขา้ใช ้

แลว้ศนูยฝ์ากขอ้ความใหม่ของคณุจะปรากฏเป็นไทลใ์หม่บนหนา้จอเร ิม่ตน้

การลบกล่องจดหมาย
ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > อเีมล+บญัช ีแตะกลอ่งจดหมาย
คา้งไว ้และแตะ ลบ

คณุไม่สามารถลบศนูยฝ์ากขอ้ความแรกของ Microsoft ทีค่ณุลงชือ่เขา้ใชไ้ด ้คณุตอ้งรเีซต็โทรศพัทข์องคณุ
กอ่นจงึจะลบได ้

เพิม่ศูนยฝ์ากขอ้ความ Exchange ในโทรศพัทข์องคุณ

คณุไม่จาํเป็นตอ้งใชค้อมพวิเตอรใ์นการเขา้ถงึอเีมลทีท่ํางาน รายชือ่ และปฏทินิ คณุสามารถซงิคข์อ้มูลสาํคญั
ระหวา่งโทรศพัทก์บัเซริฟ์เวอร ์Microsoft Exchange ได ้

คณุจะตัง้คา่ Exchange ไดต้อ่เมือ่บรษิทัของคณุมเีซริฟ์เวอร ์Microsoft Exchange นอกจากนี ้ผูด้แูลระบบ IT
ของบรษิทัจะตอ้งเปิด Microsoft Exchange ใหก้บับญัชขีองคณุ

กอ่นเร ิม่การตัง้คา่ โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุมสีิง่ตอ่ไปนี้

• ทีอ่ยูอ่เีมลของบรษิทั
• ชือ่เซริฟ์เวอร ์Exchange ของคณุ (ตดิตอ่ฝ่าย IT ของบรษิทั)
• ชือ่โดเมนเครอืขา่ยของคณุ (ตดิต่อฝ่าย IT ของบรษิทั)
• รหสัผ่านเขา้เครอืขา่ยของบรษิทั

คณุอาจตอ้งป้อนขอ้มูลเพิม่ระหวา่งการตัง้คา่ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการกาํหนดคา่เซริฟ์เวอร ์Exchange หากคณุไม่
ทราบขอ้มูลทีถ่กูตอ้ง โปรดตดิตอ่ฝ่าย IT ของบรษิทั

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > อเีมล+บญัชี
2. แตะ เพิม่บญัช ี> Exchange
3. เขยีนทีอ่ยู่อเีมลและรหสัผ่าน Exchange ของคณุ แลว้แตะ ลงชือ่เขา้ใช ้

ในชว่งทีต่ ัง้คา่ คณุสามารถกาํหนดประเภทเนือ้หาและความถีท่ีค่ณุตอ้งการใหโ้ทรศพัทซ์งิคก์บัเซริฟ์เวอร ์ใน
การซงิคข์อ้มูลอืน่เพิม่เตมิ ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่บญัช ีExchange

การเปิดอเีมลจากหน้าจอเร ิม่ตน้

ดว้ยไทลอ์พัเดตอเีมล คณุสามารถเปิดอเีมลจากหนา้จอเร ิม่ตน้ไดโ้ดยตรง

จากไทลเ์หลา่นี ้คณุสามารถดจูาํนวนอเีมลทีย่งัไม่ไดอ้า่น และดวูา่คณุไดร้บัอเีมลใหม่หรอืไม่
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คณุสามารถตรงึกลอ่งจดหมายมากกวา่หน่ึงกลอ่งไวท้ีห่นา้จอเร ิม่ตน้ได ้เชน่ กาํหนดไทลส์าํหรบัอเีมลทางธรุกจิ
และอกีไทลห์น่ึงสาํหรบัอเีมลสว่นบุคคล หากคณุเช ือ่มโยงกลอ่งจดหมายมากกวา่หน่ึงกลอ่งลงในอเีมลเขา้แบบรวม
คณุจะสามารถเปิดอเีมลจากอเีมลเขา้ทัง้หมดของคณุในไทลเ์ดยีว

ในการอา่นอเีมล ใหแ้ตะทีไ่ทล ์

การสง่อเีมล

อยา่ปลอ่ยใหอ้เีมลของคณุพอกพูนขึน้ ใชโ้ทรศพัทข์องคุณเพือ่อา่นและเขยีนอเีมลขณะเดนิทาง

1. แตะ 
2. แตะ  และบญัช ีหากคณุเช ือ่มโยงอเีมลเขา้แลว้
3. ในการเพิม่ผูร้บัจากรายการรายชือ่ของคณุ ใหแ้ตะ  หรอืเร ิม่พมิพช์ ือ่ นอกจากนี ้คณุยงัสามารถเขยีนทีอ่ยู่

เคล็ดลบั: ในการนําผูร้บัออก ใหแ้ตะชือ่และ ลบ

4. เขยีนชือ่เร ือ่งและอเีมลของคุณ

เคล็ดลบั: โทรศพัทส์ามารถชว่ยใหค้ณุเขยีนอเีมลไดเ้รว็ขึน้ ขณะเขยีน โทรศพัทจ์ะแนะนําคาํถดัไปทีเ่ป็น
ไปไดเ้พือ่ทําใหป้ระโยคของคุณสมบรูณ ์ในการเพิม่คาํ ใหแ้ตะทีค่าํแนะนํา ในการเรยีกดรูายการ ใหปั้ดที่
คาํแนะนํา คณุสมบตันีิไ้ม่สามารถใชไ้ดก้บัทุกภาษา

5. ในการแนบภาพถา่ย ใหแ้ตะ 

เคล็ดลบั: คณุยงัสามารถถา่ยภาพใหม่ขณะกาํลงัเขยีนอเีมลไดอ้กีดว้ย แตะ  ถา่ยภาพ แลว้แตะ ยอมรบั

6. แตะ  เพือ่สง่อเีมล

ส่งเอกสาร Office
แตะ  Office แตะเอกสารทีต่อ้งการสง่ และ  > แบง่ปัน... และเลอืกบญัชอีเีมลทีค่ณุตอ้งการใช ้

การอา่นอเีมล

หากคณุกาํลงัรอขา่วสารสาํคญั คณุไม่จาํเป็นตอ้งรอจนคณุไปถงึทีโ่ตะ๊ ใชโ้ทรศพัทข์องคณุเพือ่อา่นอเีมล

คณุสามารถดเูมือ่คณุมอีเีมลใหม ่บนหนา้จอเร ิม่ตน้

1. แตะ 
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2. ในกลอ่งจดหมายของคณุ ใหแ้ตะอเีมล อเีมลทีย่งัไม่ไดอ้า่นจะถกูทําเคร ือ่งหมายในสทีีต่า่งกนั

เคล็ดลบั: ในการขยายหรอืยอ่ ใหว้าง 2 นิว้บนหนา้จอ และเลือ่นนิว้เขา้หาหรอืออกจากกนั

เคล็ดลบั: หากอเีมลมทีีอ่ยูเ่ว็บ แตะเพือ่ไปยงัเว็บไซตน้ั์น

การอา่นอเีมลในการสนทนา
ในกลอ่งจดหมายของคณุ แตะการสนทนาทีม่อีเีมลอยู ่แลว้แตะอเีมล การสนทนาทีม่อีเีมลทีย่งัไม่ไดอ้า่นจะ
ถกูทําเคร ือ่งหมายในสทีีต่า่งกนั

การจดัเกบ็ไฟลแ์นบ
เมือ่อเีมลเปิดแลว้ ใหแ้ตะสิง่ทีแ่นบ เชน่ ภาพถา่ย แลว้สิง่ทีแ่นบดงักล่าวจะถกูดาวนโ์หลดสูโ่ทรศพัทข์องคณุ แตะ
ไฟลแ์นบคา้งไว ้แลว้แตะ บนัทกึ แต่ไม่สามารถจดัเก็บไฟลบ์างรูปแบบ

การคดัลอกลงิค ์
ขณะทีเ่ปิดอเีมลดงักลา่วอยู ่แตะลงิคเ์ว็บคา้งไว ้แลว้แตะ คดัลอกลงิก ์

การตอบกลบัอเีมล

หากคณุไดร้บัอเีมลทีต่อ้งตอบดว่น คณุสามารถตอบกลบัทนัทไีดโ้ดยใชโ้ทรศพัทข์องคณุ

1. แตะ 
2. เปิดอเีมลและแตะ 

เคล็ดลบั: ในการตอบกลบัถงึผูส้ง่เท่าน้ัน ใหแ้ตะ ตอบกลบั ในการตอบกลบัผูส้ง่และผูร้บัอืน่ๆ ทัง้หมด ให ้
แตะ ตอบกลบัท ัง้หมด

การสง่ตอ่อเีมล
เปิดอเีมลและแตะ  > สง่ต่อ

การลบอเีมล

เมือ่ศนูยฝ์ากขอ้ความมขีอ้มูลมากเกนิไป ใหล้บอเีมลบางสว่นออกเพือ่เพิม่พืน้ทีว่่างในโทรศพัทข์องคุณ
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1. ในกลอ่งจดหมายของคณุ ใหแ้ตะทีด่า้นซา้ยของอเีมลทีค่ณุตอ้งการลบ
2. แตะกลอ่งกาเคร ือ่งหมายทีอ่ยูถ่ดัจากอเีมล แลว้แตะ 

อเีมลทีค่ณุเลอืกทัง้หมดถกูลบแลว้ ขึน้กบับญัชอีเีมลของคณุ อเีมลอาจถกูลบออกจากเซริฟ์เวอรอ์เีมลดว้ย

การลบอเีมล 1 ฉบบั
เปิดอเีมลและแตะ 

การดูอเีมลแยกตา่งหาก

อเีมลจะไดร้บัการจดักลุม่ตามหวัเร ือ่งในรูปแบบสนทนา รปูแบบสนทนายงัรวมการตอบกลบัของคณุไวด้ว้ย หาก
คณุอยากดอูเีมลทัง้หมดของคณุแยกตา่งหาก คณุสามารถปิดคณุสมบตัริปูแบบสนทนา

1. แตะ 
2. แตะ  > การตัง้คา่
3. สลบั บทสนทนา ไปที ่ปิด

การสง่ขอ้ความตอบกลบัอตัโนมตัิ

หากคณุอยูใ่นชว่งลาพกัรอ้นหรอืไม่ไดอ้ยู่ในสาํนักงาน คณุสามารถสง่ขอ้ความตอบกลบัอตัโนมตัถิงึอเีมลตา่งๆ ที่
เขา้มาระหวา่งทีค่ณุไม่อยูไ่ด ้

1. แตะ  >  > การต ัง้คา่ > ขอ้ความตอบกลบัอตัโนมตัิ
2. สลบั สถานะ ไปที ่เปิด  เขยีนขอ้ความตอบกลบัของคณุ แลว้แตะ 

การใชเ้สยีงเพือ่เขยีนอเีมล

คณุสามารถใชค้าํสัง่เสยีงเพือ่บอกใหเ้คร ือ่งเขยีนอเีมลใหก้บัคณุแทนการใชแ้ป้นพมิพ ์

คณุสมบตันีิไ้ม่สามารถใชไ้ดก้บัทุกภาษา สาํหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัภาษาทีส่นับสนุน ไปที่
www.windowsphone.com

1. แตะ 
2. แตะ  และบญัช ีหากคณุเช ือ่มโยงอเีมลเขา้แลว้
3. ในการเพิม่ผูร้บัจากรายการรายชือ่ของคณุ ใหแ้ตะ  นอกจากนี ้คณุยงัสามารถเขยีนทีอ่ยู่
4. แตะ เร ือ่ง: > และบอกชือ่เร ือ่งของคณุ
5. แตะกลอ่งขอ้ความ และ แลว้บอกขอ้ความของคณุ
6. แตะ  เพือ่สง่อเีมล

การเชือ่มโยงกล่องจดหมายหลายกล่องใหเ้ป็นอเีมลเขา้แบบรวม

หากคณุมบีญัชอีเีมลมากกวา่หน่ึงบญัช ีคณุสามารถเลอืกอเีมลเขา้ทีต่อ้งการใหเ้ช ือ่มโยงรวมกนัเป็นอเีมลเขา้อนั
เดยีวกนัได ้อเีมลเขา้แบบรวมจะชว่ยใหค้ณุดอูเีมลทัง้หมดไดอ้ยา่งรวดเรว็

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหแ้ตะกลอ่งจดหมาย
2. แตะ  > รวมกล่องขาเขา้
3. ในรายการ กลอ่งขาเขา้อืน่ ใหแ้ตะอเีมลเขา้ทีค่ณุตอ้งการเช ือ่มโยงไปยงัถาดแรก
4. แตะ เปลีย่นชือ่กล่องขาเขา้ทีเ่ชือ่มโยง เขยีนชือ่ใหม่ใหก้บัศนูยฝ์ากขอ้ความ แลว้แตะ 

อเีมลเขา้แบบรวมใหม่จะถูกตรงึไวท้ีห่นา้จอเร ิม่ตน้
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การยกเลกิการเชือ่มโยงอเีมลเขา้แบบรวม
บนหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหแ้ตะถาดเขา้แบบรวมและ  > กล่องขาเขา้ทีเ่ชือ่มโยง แตะถาดเขา้ทีต่อ้งการยกเลกิ
การเช ือ่มโยงในรายการ และ เลกิเชือ่มโยง
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กลอ้ง

ทําไมตอ้งถอืกลอ้งถา่ยรปูแยกตา่งหากเมือ่โทรศพัทข์องคุณมทีุกอยา่งทีค่ณุตอ้งการใชเ้พือ่เก็บภาพความทรงจาํ
กลอ้งในโทรศพัทข์องคุณจะทําใหค้ณุสามารถถา่ยภาพหรอืบนัทกึวิดโอไดี อ้ย่างงา่ยดาย

ทําความรูจ้กักบั Lumia Camera
เมือ่คณุตอ้งการถา่ยภาพใหส้วยโดดเดน่ Lumia Camera ใหค้ณุควบคุมไดอ้ยา่งเต็มที่

ดว้ย Lumia Camera คณุสามารถทําสิง่ตอ่ไปนี้

• เปลีย่นการตัง้คา่แต่ละรายการตามตอ้งการ
• แบ่งปันภาพถา่ยและวดิโีอของคุณอยา่งงา่ยดาย
• บนัทกึวดิโีอความละเอยีดสงู วดิโีอ 4K และ Full HD ไม่ไดร้องรบัในโทรศพัทท์ุกรุน่ สาํหรบัความพรอ้ม

ในการใหบ้รกิาร โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
• เลอืกเฟรมทีด่ทีีส่ดุ หรอืสรา้งชอ็ตเคลือ่นไหวจากวดิโีอความละเอยีดสงูดว้ยแอพ Lumia Moments
• ถา่ยภาพ Digital Negative (DNG) แบบไม่สญูเสยีความคมชดั
• ถา่ยภาพหมู่หรอืภาพวตัถุเคลือ่นไหวไดด้ยีิง่ขึน้ดว้ยโหมด ถา่ยภาพตอ่เน่ืองอจัฉรยิะ

คณุสมบตัขิองแอพ Lumia Camera อาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัโทรศพัทข์องคุณ

หากตอ้งการดาวนโ์หลดแอพ Lumia Camera หรอืตรวจสอบวา่คณุมเีวอรช์นัลา่สดุอยู ่โปรดไปที่
www.windowsphone.com Lumia Camera อาจไม่มสีาํหรบัโทรศพัทบ์างรุน่

คณุสามารถอพัโหลดภาพถา่ยไปยงั OneDrive เพือ่ใหเ้ขา้ใชจ้ากโทรศพัท ์แท็บเล็ต หรอืคอมพวิเตอรข์องคุณ
ไดอ้ย่างงา่ยดาย

การเปิดกลอ้งอย่างรวดเรว็
ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่คณุสามารถเขา้ถงึกลอ้งไดอ้ย่างรวดเรว็ในยามตอ้งการ โดยวางทางลดัไวใ้นศนูยด์าํเนินการ
หากโทรศพัทข์องคุณมปีุ่ มกลอ้ง คณุสามารถใชปุ่้มน้ันถา่ยภาพไดอ้ยา่งรวดเรว็

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > การแจง้+การดาํเนินการ
2. หากตอ้งการเปลีย่นทางลดัสาํหรบัเปิดกลอ้ง ใหแ้ตะทางลดั และ 
3. ในการเปิดกลอ้งอยา่งรวดเรว็ดว้ยทางลดั ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ 

เคล็ดลบั: ในการเปิดใชก้ลอ้งขณะทีโ่ทรศพัทล็์อคอยู ่ใหก้ดปุ่มเปิด/ปิด แลว้ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ
แลว้แตะ 

ใชปุ่้มกลอ้งเพือ่เปิดกลอ้ง
หากโทรศพัทม์ปุ่ีมกลอ้ง ในการเปิดกลอ้ง ใหก้ดปุ่ มกลอ้ง

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเปิดกลอ้งขณะทีโ่ทรศพัทข์องคณุล็อกอยูอ่ยา่งรวดเรว็ ใหก้ดปุ่ มกลอ้งคา้งไว ้
สองสามวนิาที

เปลีย่นเป็นกลอ้งเร ิม่ตน้
คณุสามารถเปลีย่นแอพกลอ้งเร ิม่ตน้เป็นกลอ้งใดก็ไดต้ามตอ้งการ

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > ภาพถา่ย+กลอ้ง

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ ์ 74

http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
http://www.windowsphone.com/s?appid=bfd2d954-12da-415c-ad99-69a20f101e04


2. แตะ แอพกลอ้งเร ิม่ตน้ แลว้เลอืกกลอ้งทีค่ณุตอ้งการ

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง
การถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดิโีอน้ันรวดเรว็และงา่ยดาย การแบ่งปันขอ้มูลเหลา่นีก้บัเพือ่นของคณุก็เชน่กนั

การถา่ยภาพ

ถา่ยภาพคมชดัมชีวีติชวีา โดยจบัภาพชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุไวใ้นอลับัม้ภาพถา่ยของคณุ

คณุสมบตัขิองแอพ Lumia Camera อาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัโทรศพัทข์องคุณ

หากตอ้งการดาวนโ์หลดแอพ Lumia Camera หรอืตรวจสอบวา่คณุมเีวอรช์นัลา่สดุอยู ่โปรดไปที่
www.windowsphone.com Lumia Camera อาจใชไ้ม่ไดก้บัโทรศพัทบ์างรุน่

1. แตะ  Lumia Camera

เคล็ดลบั: หากโทรศพัทข์องคุณมปีุ่ มกลอ้ง ในการเปิดกลอ้งขณะทีโ่ทรศพัทข์องคณุล็อกอยูอ่ยา่งรวดเรว็
ใหก้ดปุ่ มกลอ้งคา้งไวส้องสามวนิาที

2. หากตอ้งการขยายหรอืยอ่ ใหเ้ลือ่นนิว้ออกจากกนัหรอืเขา้หากนั โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนการซมูกลอ้ง
สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
3. ในการโฟกสักลอ้งถา่ยรปูทีว่ตัถใุดวตัถหุน่ึง ใหแ้ตะทีว่ตัถบุนหนา้จอ โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนการโฟกสั
ของกลอ้ง สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/
wpfeatures
4. ในการถา่ยภาพ ใหแ้ตะ 

เคล็ดลบั: หากโทรศพัทข์องคุณมปีุ่ มกลอ้ง ใหก้ดปุ่ มกลอ้งลงคร ึง่หน่ึงคา้งไวเ้พือ่โฟกสั ในการถา่ยภาพ ให ้
กดปุ่ มกลอ้งลงใหส้ดุ

เคล็ดลบั: ในการดหูนา้จอในสภาพทีด่ทีีส่ดุ ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไม่ไดบ้งัเซน็เซอรแ์สงอยู ่โทรศพัท ์
ทุกรุน่ไม่สนับสนุนเซน็เซอรแ์สง สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/
mobile/support/wpfeatures

เคล็ดลบั: ลองใชแ้อพ Lumia สดุเจง๋อืน่ๆ เพือ่สรา้งผลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุใหภ้าพถา่ยของคณุ หากตอ้งการ
จดัภาพใหม่พรอ้มทัง้เก็บไฟลต์น้ฉบบัเต็มความละเอยีดไว ้หรอืใชฟิ้ลเตอรแ์ละเอฟเฟ็กตพ์เิศษอืน่ๆ ลอง
ใชแ้อพ Lumia Creative Studio หากตอ้งการถา่ยภาพเซลฟ่ีทีด่ดู ีลองใชแ้อพ Lumia Selfie

ดูภาพถา่ยในมุมมองความละเอยีดสูง
หากตอ้งการดภูาพทีเ่พิง่ถา่ยไว ้ใหด้าํเนินการโดยอา้งองิจากรุน่โทรศพัทข์องคณุตอ่ไปนี:้

• แตะภาพยอ่วงกลมทีมุ่มหนา้จอ
• แตะ 

ภาพถา่ยความละเอยีดสงูนีด้ไูดเ้ฉพาะใน Lumia Camera

เพิม่เสน่หใ์หก้บัภาพถา่ยตวัคุณเอง

ใชแ้อพ Lumia Selfie เพือ่ถา่ยภาพเซลฟ่ีสดุเจง๋ ภาพถา่ยของคณุจะไดร้บัการปรบัแกแ้ละพรอ้มสาํหรบัการแบง่
ปันในทนัที

หากตอ้งการดาวนโ์หลดแอพ Lumia Selfie หรอืตรวจสอบวา่คณุมเีวอรช์นัลา่สดุอยู ่โปรดไปที่
www.windowsphone.com Lumia Selfie อาจไม่มสีาํหรบัโทรศพัทบ์างรุน่
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1. แตะ  Lumia Selfie
2. หากตอ้งการถา่ยภาพเซลฟ่ีดว้ยกลอ้งดา้นหนา้ เพยีงแตะทีห่นา้จอ โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนการใชก้ลอ้งหนา้
สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
3. หากตอ้งการถา่ยภายเซลฟ่ีดว้ยกลอ้งหลกั ใหแ้ตะ  เพือ่สลบักลอ้ง หากจาํเป็น ใหดู้ทีเ่ลนสข์องกลอ้ง ทํา
ตามเสยีงบีพ๊เพือ่จดัการถา่ยภาพ และถอืใหน่ิ้งขณะทีก่ลอ้งถา่ยภาพของคณุ

เคล็ดลบั: ในการหลกีเลีย่งไม่ใหก้ลอ้งสัน่ ใหแ้ตะ  > ตวัจบัเวลา และเลอืกเวลาหน่วง

4. ในการจดัภาพถา่ยตวัเอง ใหเ้ลือ่นนิว้ออกจากกนัหรอืเขา้หากนั แลว้แตะ 
5. ในการปรบัแกภ้าพถา่ยตวัเองของคณุ ใหแ้ตะ 
6. ในการใชต้วักรองกบัภาพถา่ยตวัเองของคณุ ใหแ้ตะ 

เคล็ดลบั: ในการลบการปรบัแกแ้ละตวักรองทัง้หมดออกจากภาพถา่ยตวัเอง ใหแ้ตะ  >
ลา้งเอฟเฟกตท์ ัง้หมด

7. ในการจดัเก็บภาพถา่ยตวัเองของคณุ ใหแ้ตะ 

การบนัทกึวดิโีอ

นอกจากการถา่ยภาพดว้ยโทรศพัทแ์ลว้ คณุยงัสามารถบนัทกึชว่งเวลาพเิศษของคุณเป็นวดิโีอไดด้ว้ย

1. แตะ  Lumia Camera
2. ในการสลบัจากโหมดภาพถา่ยเป็นโหมดวดิโีอ ใหแ้ตะ 
3. หากตอ้งการขยายหรอืยอ่ ใหเ้ลือ่นนิว้ออกจากกนัหรอืเขา้หากนั โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนการซมูกลอ้ง
สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
4. ในการเร ิม่บนัทกึ ใหแ้ตะ  ตวัจบัเวลาจะเร ิม่ทํางาน
5. ในการหยดุบนัทกึ ใหแ้ตะ  ตวัจบัเวลาจะหยดุทํางาน

ในการดวูดิโีอทีค่ณุเพิง่บนัทกึ ใหแ้ตะภาพยอ่วงกลมทีมุ่มหนา้จอ วดิโีอจะบนัทกึลงใน มว้นฟิลม์

เสกใหภ้าพถา่ยดูราวกบัมชีวีติ

คลปิภาพถา่ยกอ่นถา่ยภาพจะบนัทกึภาพทุกใบทีค่ณุถา่ยเป็นวดิโีอขนาดสัน้ เพือ่ใหภ้าพเหลา่น้ันดูราวกบัมชีวีติ
เมือ่เรยีกดภูาพถา่ยเหลา่น้ันใน มว้นฟิลม์ หรอื Lumia Storyteller

โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนคลปิภาพถา่ยกอ่นถา่ยภาพ สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดด้าวนโ์หลดเวอรช์นัลา่สดุของแอพ Lumia Camera จาก Store

1. แตะ  Lumia Camera >  และปัดไปที ่ภาพถา่ย
2. สลบั คลปิภาพถา่ยกอ่นถา่ยภาพ ไปที ่เปิด

จดัเกบ็ภาพถา่ยและวดิโีอลงในการด์หน่วยความจาํ

หากมกีารด์หน่วยความจาํในโทรศพัทข์องคุณ และหน่วยความจาํในเคร ือ่งเต็มแลว้ ใหจ้ดัเก็บภาพถา่ยทีถ่า่ย
และวดิโีอทีบ่นัทกึไวล้งในการด์หน่วยความจาํ

เพือ่ใหไ้ดว้ดิโีอคณุภาพเยีย่ม ใหบ้นัทกึวดิโีอลงในหน่วยความจาํโทรศพัทข์องคณุ หากคณุบนัทกึวดิโีอลงในการด์
หน่วยความจาํ ขอแนะนําใหค้ณุใชก้ารด์ microSD ความจ ุ4-128GB ทีป่ระมวลผลไดอ้ยา่งรวดเรว็จากผูผ้ลติที่
เป็นทีรู่จ้กั โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนการด์หน่วยความจาํ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
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1. แตะ  ทีเ่กบ็ขอ้มูลอจัฉรยิะ
2. สลบั จดัเกบ็ภาพถา่ยใหมใ่น ไปที ่SD Card

ภาพทีค่ณุถา่ยตอ่จากนีจ้ะถกูจดัเก็บไวใ้นการด์หน่วยความจาํ

โปรดใชก้ารด์หน่วยความจาํทีใ่ชง้านรว่มกนัไดท้ีไ่ดร้บัการรบัรองสาํหรบัใชร้ว่มกบัอปุกรณนี์เ้ท่าน้ัน การด์ทีไ่ม่
สามารถใชง้านรว่มกนัไดอ้าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่ารด์และโทรศพัท ์รวมถงึขอ้มูลทีไ่ดร้บัการจดัเก็บอยู่ใน
การด์อกีดว้ย

จดัเกบ็ภาพถา่ยและวดิโีอทีคุ่ณไดบ้นัทกึกอ่นหน้านีไ้วใ้นการด์หน่วยความจาํ
ใน Hub ภาพถา่ย ใหเ้รยีกดภูาพถา่ยหรอืวดิโีอ แลว้แตะ  และภาพถา่ยหรอืวดิโีอ จากน้ันแตะ  > บนัทกึ
ลงใน SD Card

เคล็ดลบั: ในการเลอืกภาพถา่ยหรอืวดิโีอทัง้หมดในอลับัม้ไดอ้ย่างรวดเรว็ ใหเ้รยีกดอูลับัม้ แลว้แตะ  >
 > เลอืกทัง้หมด

การจดัเกบ็ขอ้มูลทีต่ ัง้ลงในภาพถา่ยและวดิโีอ

หากคณุตอ้งการใหจ้าํไดแ้น่นอนวา่คณุอยูท่ีใ่ดขณะถา่ยภาพบางภาพหรอืวดิโีอบางรายการ คณุสามารถตัง้คา่
โทรศพัทใ์หบ้นัทกึขอ้มูลทีต่ ัง้โดยอตัโนมตัไิด ้

ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > ภาพถา่ย+กลอ้ง > ใชข้อ้มูล
ตาํแหน่ง

ท่านสามารถแนบขอ้มูลสถานทีก่บัภาพถา่ยหรอืวดิโีอได ้หากสามารถระบุพกิดัสถานทีโ่ดยใชด้าวเทยีมหรอืเครอื
ขา่ย หากท่านแบง่ปันภาพถา่ยหรอืวดิโีอซ ึง่มขีอ้มูลทีต่ ัง้ บคุคลอืน่ทีด่ภูาพถา่ยหรอืวดิโีอน้ันจะมองเห็นขอ้มูลทีต่ ัง้
น้ันได ้ท่านสามารถปิดการแท็กทางภมูศิาสตรใ์นการตัง้คา่ของโทรศพัทไ์ด ้

การแบง่ปันภาพถา่ยและวดิโีอของคุณ

คณุสามารถแบง่ปันภาพถา่ยและวดิโีอของคณุใหเ้พือ่นและครอบครวัดไูดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็

1. ถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดิโีอ
2. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหแ้ตะ ภาพถา่ย เรยีกดภูาพถ่ายหรอืวดิโีอของคณุ แลว้แตะทีภ่าพถา่ยหรอืวดิโีอน้ัน
3. แตะ  เลอืกวธิทีีค่ณุอยากแบ่งปันและทําตามคาํแนะนํา

เคล็ดลบั: ในการแบง่ปันภาพถา่ยหรอืวดิโีอพรอ้มกนัหลายรายการ ใหแ้ตะ  เลอืกภาพถา่ยหรอืวดิโีอ
แลว้แตะ 

เคล็ดลบั: คณุสามารถตัง้ค่าการอพัโหลดไปที ่OneDrive ได ้หากตอ้งการใหอ้ปุกรณท์ุกช ิน้ของคณุเรยีก
ใชภ้าพถา่ยได ้อลับัม้ OneDrive จะพรอ้มใชง้านใน Hub ภาพถา่ย เมือ่คณุดภูาพถา่ย ในการตัง้
คา่คณุสมบตันีิ ้ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้คา่ท ัง้หมด >
ภาพถา่ย+กลอ้ง ทีใ่ต ้อปัโหลดโดยอตัโนมตั ิใหแ้ตะ OneDrive แลว้เลอืกตวัเลอืก

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หา รวมถงึรายการทีไ่ม่เสยีคา่บรกิาร อาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มูล
จาํนวนมาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรบัสง่ขอ้มูล

บรกิารแบง่ปันเฉพาะบางบรกิารเท่าน้ันทีร่องรบัไฟลท์ุกรปูแบบหรอืวดิโีอทีบ่นัทกึในแบบคณุภาพสงู

การถา่ยภาพขัน้สูง
โทรศพัทข์องคุณทําใหค้ณุสามารถควบคมุการตัง้คา่ภาพถา่ยของคุณไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม ถา่ยภาพในแบบทีค่ณุ
ชอบ
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ถา่ยภาพแบบมอืโปร

ปลดปลอ่ยความสรา้งสรรคใ์นตวัคณุ แลว้ถา่ยภาพแบบมอืโปร ดว้ย Lumia Camera คณุจะสามารถปรบัการ
ตัง้คา่กลอ้งถา่ยรปูทัง้ในโหมดกลอ้งและโหมดวดิโีอดว้ยตวัคณุเอง

1. แตะ  Lumia Camera
2. ในการดกูารตัง้คา่ ใหล้าก  ไปทางซา้ย ในการเปลีย่นการตัง้คา่ ใหเ้ลือ่นนิว้ของคณุขึน้หรอืลงทีแ่ถบเลือ่น
ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถเปลีย่น การชดเชยแสง เพือ่ควบคมุปรมิาณแสงในภาพ
3. ในการปิดการตัง้คา่ ใหล้าก  ไปทางขวา
4. ในการถา่ยภาพ ใหแ้ตะ 

ถา่ยภาพแบบไมสู่ญเสยีความคมชดั

Lumia Camera ใหค้ณุสามารถถา่ยภาพ Digital Negative (DNG) ซึง่เหมาะสาํหรบัการปรบัแตง่เพิม่เตมิใน
ภายหลงัมากกวา่

โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนรปูแบบ Digital Negative (DNG) สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

1. แตะ  Lumia Camera >  และปัดไปที ่ภาพถา่ย
2. แตะ โหมดถา่ยภาพ และโหมด JPG + DNG
3. เมือ่คณุถา่ยภาพ จะมกีารบนัทกึเป็น 2 ไฟล ์ไดแ้ก ่ภาพถา่ย JPG ทีค่วามละเอยีดตํ่ากวา่ซ ึง่เหมาะสาํหรบั
การแบง่ปัน และภาพถา่ย DNG ทีไ่ม่สญูเสยีความคมชดั

หลงัจากโอนยา้ยภาพถา่ย DNG ไปยงัคอมพวิเตอรแ์ลว้ คณุสามารถเรยีกดไูดโ้ดยดาวนโ์หลดและตดิตัง้ Adobe
DNG Codec จาก www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5495

คณุสามารถปรบัแตง่ภาพถา่ย DNG ในโปรแกรมการแกไ้ขรปูภาพใดก็ไดท้ีส่นับสนุนมาตรฐาน DNG เต็ม
รปูแบบ

บนัทกึวดิโีอความละเอยีดสูง

คณุสามารถบนัทกึวดิโีอทีค่มชดัและมคีวามละเอยีดสงูไดอ้ยา่งรวดเรว็โดยใชเ้พยีงปุ่ มเดยีว

วดิโีอ 4K และ Full HD ไม่ไดร้องรบัในโทรศพัทท์ุกรุน่ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

แตะ  Lumia Camera

1. กดปุ่ มกลอ้งคา้งไวเ้พือ่เร ิม่การบนัทกึ ตวัจบัเวลาจะเร ิม่ทํางาน
2. ปลอ่ยปุ่ มกลอ้งเพือ่หยดุการบนัทกึ ตวัจบัเวลาจะหยดุทํางาน

เคล็ดลบั: ในการดวูดิโีอทีค่ณุเพิง่บนัทกึ ใหแ้ตะภาพยอ่วงกลมทีมุ่มหนา้จอ วดิโีอจะบนัทกึลงใน มว้นฟิลม์

เปลีย่นความละเอยีดของการถา่ยวดิโีอ
แตะ  ปัดไปที ่วดิโีอ แตะ ความละเอยีด แลว้เลอืกความละเอยีดทีค่ณุตอ้งการ

ความละเอยีดสงูสดุทีใ่ชไ้ดอ้ยูท่ี ่4K หรอื Full HD ขึน้อยูก่บัโทรศพัทข์องคณุ

จดัองคป์ระกอบภาพถา่ยของคุณไดอ้ยา่งสะดวกสบาย

หากคณุตอ้งการจดัองคป์ระกอบภาพถา่ยของคณุอยา่งมอือาชพี คณุสามารถใชต้ารางของชอ่งมองภาพและจดั
องคป์ระกอบภาพถ่ายใหส้มบรูณแ์บบ
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1. แตะ  Lumia Camera
2. ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัโทรศพัทข์องคุณ โดยดาํเนินการตอ่ไปนีั:้

• แตะ  > การต ัง้คา่
• แตะ และปัดไปที ่ทัว่ไป

3. ตวัอยา่งเชน่ สลบั ตารางกาํหนดเฟรม ไปที ่สดัส่วนทองคาํ หรอื กฎสามสว่น
4. ในการถา่ยภาพ ใหแ้ตะ 

ถา่ยภาพใหด้ยีิง่ขึน้ดว้ยโหมด Smart Sequence

ใชโ้หมด ถา่ยภาพตอ่เน่ืองอจัฉรยิะ เพือ่ถา่ยภาพวตัถเุคลือ่นไหวไดด้ยีิง่ขึน้ หรอืถา่ยภาพหมู่ทีทุ่กคนในภาพดดูี

1. แตะ  Lumia Camera
2. แตะ 
3. ในการถา่ยภาพ ใหแ้ตะ 

โทรศพัทจ์ะถ่ายภาพอยา่งตอ่เน่ือง ในการดวูา่จะทําสิง่ใดไดบ้า้ง ใหแ้ตะ  จากน้ันแตะภาพถา่ยและ แกไ้ข
ถา่ยภาพตอ่เน่ืองอจัฉรยิะ

คน้หาชว่งเวลาทีด่ทีีสุ่ดในวดิโีอของคุณ

หลงัจากบนัทกึวดิโีอความละเอยีดสงู คณุสามารถคน้หาเฟรมทีด่ทีีส่ดุแลว้บนัทกึแยกออกมาเป็นภาพได ้คณุ
ยงัสามารถสรา้งภาพชอ็ตเคลือ่นไหวทีน่่าตืน่ตาไดอ้กีดว้ย

โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุน Lumia Moments สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

หลงัจากบนัทกึวดิโีอความละเอยีดสงู ใหแ้ตะ  Lumia Moments จากน้ันทีว่ดิโีอ

1. แตะ สรา้งภาพเคลือ่นไหว
2. หากตอ้งการเลอืกจดุเร ิม่ตน้สาํหรบัภาพชอ็ตเคลือ่นไหว ใหแ้ตะตวัเลือ่น
3. หากตอ้งการเลอืกจดุสิน้สดุสาํหรบัภาพชอ็ตเคลือ่นไหว ใหแ้ตะตวัเลือ่นและ 
4. หากตอ้งการลบวตัถเุคลือ่นไหวออกจากภาพถา่ย ใหแ้ตะวงกลมสขีาวทีด่า้นลา่งของหนา้จอ
5. ในการเลอืกวตัถเุคลือ่นไหวทีต่อ้งการไฮไลต ์ใหปั้ดไปทางซา้ยหรอืขวาเพือ่ยา้ยวงกลมทีด่า้นลา่งของหนา้จอ

เคล็ดลบั: ในการไฮไลตว์ตัถเุคลือ่นไหวทัง้หมด ใหแ้ตะ 

6. ในการเพิม่เอฟเฟ็กตส์ปีดเบลอ ใหแ้ตะ 
7. ในการจดัเก็บภาพชอ็ตเคลือ่นไหวใน มว้นฟิลม์ ใหแ้ตะ 

บนัทกึเฟรมทีด่ทีีสุ่ด
แตะ เลอืกเฟรมทีด่ทีีสุ่ด แลว้แตะตวัเลือ่น หรอืปัดไปทางซา้ยหรอืขวาเพือ่หาเฟรมทีด่ทีีส่ดุในวดิโีอ จากน้ันแตะ

 เพือ่บนัทกึเฟรมแยกออกมาเป็นภาพถา่ยใน มว้นฟิลม์

คณุสามารถบนัทกึจาํนวนกีเ่ฟรมก็ไดต้ามตอ้งการ

เพิม่ความเคลือ่นไหวใหแ้กภ่าพถา่ยของคุณ

ใชแ้อพ Lumia Cinemagraph เพือ่ทําใหภ้าพน่ิงของคณุเคลือ่นไหวได ้และทําใหภ้าพถา่ยดรูาวกบัมชีวีติ

หากตอ้งการดาวนโ์หลดแอพ Lumia Cinemagraph หรอืตรวจสอบวา่คณุมเีวอรช์นัลา่สดุอยู ่โปรดไปที่
www.windowsphone.com Lumia Cinemagraph อาจไม่มสีาํหรบัโทรศพัทบ์างรุน่
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1. แตะ  Lumia Cinemagraph
2. ในการถา่ยภาพ ใหแ้ตะ  และแตะทีห่นา้จอ
3. เลอืกพืน้ทีท่ีค่ณุตอ้งการสรา้งภาพเคลือ่นไหว และแตะ 
4. ในการจดัเก็บภาพเคลือ่นไหว ใหแ้ตะ 

การถา่ยภาพพาโนรามา

หากคณุตอ้งการเก็บภาพววิสวยๆ หรอืภาพชวีติคนเมอืงทีแ่สนวุ่นวายในภาพถา่ยเพยีงใบเดยีว ใหใ้ชแ้อพ Lumia
Panorama

หากตอ้งการดาวนโ์หลดแอพ Lumia Panorama หรอืตรวจสอบวา่คณุมเีวอรช์นัลา่สดุอยู ่โปรดไปที่
www.windowsphone.com Lumia Panorama อาจไม่มสีาํหรบัโทรศพัทบ์างรุน่

1. แตะ Lumia Panorama
2. ในการถา่ยภาพแรก ใหแ้ตะทีห่นา้จอ
3. ในการถา่ยภาพถดัไป ใหเ้ลือ่นโทรศพัทไ์ปทางขวาชา้ๆ จนกวา่วงกลมจะลอ้มรอบจดุและโทรศพัทถ์า่ยภาพ
ถดัไป
4. เมือ่ถา่ยภาพครบแลว้ ใหแ้ตะ 

ภาพถา่ยและวดิโีอ
ตอ่จากนีจ้ะเป็นวธิทีีค่ณุด ูจดัวาง แบง่ปัน และแกไ้ขภาพถา่ยและวดิโีอของคณุ

โฟลเดอรภ์าพถา่ย

ภาพทีค่ณุถา่ยหรอืวิดโอที ีค่ณุบนัทกึไวด้ว้ยโทรศพัทจ์ะไดร้บัการจดัเก็บในโฟลเดอร ์ภาพถา่ย ซึง่คณุสามารถ
เรยีกดแูละดูภาพและวิดโอเหลี า่นีไ้ด ้
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ในการคน้หาภาพถา่ยและวดิโีอโดยงา่ย ใหเ้ลอืกเป็นรายการโปรด หรอืจดัวางไฟลใ์นอลับัม้

การดูภาพถา่ย

นึกถงึชว่งเวลาสาํคญัเหล่าน้ันของคณุ โดยดภูาพถา่ยในโทรศพัท ์

แตะ ภาพถา่ย

1. ในการดภูาพทีค่ณุถ่าย ใหปั้ดไปที ่อลับ ัม้ แลว้แตะ มว้นฟิลม์ และภาพถา่ย
2. ในการดภูาพถา่ยถดัไป ใหปั้ดไปทางซา้ย ในการดภูาพถ่ายกอ่นหนา้ ใหปั้ดไปทางขวา

คน้หาภาพถา่ยดว้ยวนัทีแ่ละทีต่ ัง้
แตะ  > การต ัง้คา่ > จดักลุ่มภาพถา่ยของฉนัตามเวลาและตาํแหน่ง

การยอ่หรอืขยาย
วาง 2 นิว้บนหนา้จอ และเลือ่นนิว้เขา้หาหรอืออกจากกนั

เคล็ดลบั: ในการขยายหรอืยอ่กลบัอยา่งรวดเรว็ ใหแ้ตะทีภ่าพถา่ยสองคร ัง้

การเลอืกภาพถา่ยใหเ้ป็นรายการโปรด

เลอืกภาพทีย่อดเยีย่มของคณุใหเ้ป็นรายการโปรด เพือ่ใหค้ณุสามารถคน้หาภาพเหลา่น้ันไดง้า่ยในมุมมอง
รปูภาพทีช่อบ ใน Hub ภาพถา่ย

1. แตะ ภาพถา่ย > อลับ ัม้ และเรยีกดภูาพถา่ย

หากภาพถา่ยอยูใ่นอลับัม้ออนไลน ์คณุสามารถดาวนโ์หลดลงในโทรศพัทข์องคุณ

2. แตะ  > 

เคล็ดลบั: ในการทําเคร ือ่งหมายภาพถา่ยหลายภาพเป็นรายการโปรดอยา่งรวดเรว็ ใหเ้ลอืกอลับัม้ทีม่ภีาพ
เหลา่น้ันอยู่ แตะ  เลอืกภาพถา่ย และแตะ 

การดูรายการโปรดของคุณ
ใน Hub ภาพถ่าย ใหปั้ดไปที ่รูปภาพทีช่อบ
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การเปลีย่นภาพพืน้หลงัใน Hub ภาพถา่ย

หากคณุมภีาพทีท่ําใหรู้ส้กึดทีุกคร ัง้ทีด่ ูคณุสามารถตัง้คา่ภาพดงักลา่วใหเ้ป็นพืน้หลงัของ Hub ภาพถา่ย ได ้

1. แตะ ภาพถา่ย
2. แตะ  > การตัง้คา่
3. สลบั ไทลใ์นหน้าจอเร ิม่จะแสดง ไปที ่ภาพเดยีว
4. แตะ เลอืกภาพถา่ย และเลอืกภาพพืน้หลงั

เคล็ดลบั: คณุยงัสามารถตัง้ค่าโทรศพัทใ์หเ้ปลีย่นภาพถา่ยเป็นระยะๆ โดยอตัโนมตัไิดอ้กีดว้ย แตะ
 > การต ัง้คา่ สลบั ไทลใ์นหน้าจอเร ิม่จะแสดง เป็น ภาพถา่ยทัง้หมด หรอื ภาพถา่ยทีช่อบ

แลว้แตะ แสดงแบบสุม่เดีย๋วนี้

การสรา้งอลับ ัม้

ในการคน้หาภาพดว้ยวธิงีา่ยๆ เชน่ ภาพจากโอกาสพเิศษ ภาพบคุคล หรอืภาพการเดนิทาง ใหจ้ดัวางรปูภาพเหลา่
น้ันในอลับัม้โดยสอดคลอ้งกบัช ือ่เร ือ่ง

หากคณุใช ้Mac ตดิตัง้แอพ Windows Phone จาก Mac App Store

1. ตอ่โทรศพัทก์บัคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้ายเคเบลิ USB ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้
2. บนคอมพวิเตอรข์องคุณ เปิดตวัจดัการไฟล ์เชน่ Windows Explorer หรอื Finder และเรยีกดโูฟลเดอร ์
สาํหรบัภาพถา่ย
3. เพิม่โฟลเดอรใ์หม่ ตัง้ช ือ่ และเพิม่ภาพถา่ยในโฟลเดอร ์

โฟลเดอรจ์ะปรากฏเป็นอลับัม้ในหนา้จอ อลับัม้ บนโทรศพัทข์องคุณ

เคล็ดลบั: หากระบบปฏบิตักิารในคอมพวิเตอรข์องคณุ คอื Windows 7 หรอื Windows 8 หรอืสงูกวา่
คณุยงัสามารถใชแ้อพ Windows Phone ไดอ้กีดว้ย หากคณุมรีะบบปฏบิตักิาร Windows 7 คณุ
สามารถดาวนโ์หลดแอพนีไ้ดจ้าก www.windowsphone.com

การลบอลับ ัม้
แตะ ภาพถา่ย > อลับ ัม้ แตะอลับัม้คา้งไว ้และแตะ ลบ

เมือ่คณุลบอลับัม้ออกจากโทรศพัท ์รปูภาพในอลับัม้น้ันจะถกูลบไปดว้ย หากคณุคดัลอกอลับัม้น้ันลง
ในคอมพวิเตอรข์องคณุแลว้ อลับัม้และภาพถา่ยตา่งๆ จะยงัคงอยู่ในคอมพวิเตอร ์

คณุไม่สามารถลบอลับัม้ออนไลนจ์ากโทรศพัทข์องคุณได ้

การสรา้งเร ือ่งราวของชวีติของคุณ

ใหภ้าพถา่ยของคณุบอกเลา่เร ือ่งราวในชวีติดว้ย Lumia Storyteller

หากตอ้งการดาวนโ์หลดแอพ Lumia Storyteller หรอืตรวจสอบวา่คณุมเีวอรช์นัลา่สดุอยู ่โปรดไปที่
www.windowsphone.com Lumia Storyteller อาจใชไ้ม่ไดก้บัโทรศพัทบ์างรุน่

โทรศพัทข์องคุณตอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มูลทีต่ ัง้ของคณุได ้เพือ่อนุญาตการเขา้ถงึดงักลา่ว ใหไ้ปทีห่นา้จอเร ิม่ตน้
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้คา่ท ัง้หมด > ตาํแหน่ง และสลบั บรกิารคน้หาตาํแหน่ง ไปที่
เปิด 

1. แตะ  Lumia Storyteller

ภาพถา่ยทีค่ณุถา่ยจะถกูเก็บรวบรวมไวด้ว้ยกนัเป็นเร ือ่งราวเดยีวกนัโดยอตัโนมตั ิคณุตอ้งถา่ยภาพไมน่อ้ยกวา่ 7
ชอ็ตในเวลาและสถานทีเ่ดยีวกนัเพือ่ใหแ้อพดงักลา่วจดัทําเร ือ่งราวใหค้ณุได ้
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2. ในการสรา้งเร ือ่งราวดว้ยตวัคณุเอง แตะ  ใหเ้ลอืกภาพถา่ย แลว้แตะ 
3. ในการเปลีย่นชือ่ของเร ือ่งราว แตะทีค่อลเล็กชนัและชือ่เร ือ่ง แลว้เขยีนชือ่ใหม่
4. ในการดภูาพถา่ยในเร ือ่งราว ใหแ้ตะทีค่อลเลกชนั ตามดว้ยภาพถ่าย ในการเรยีกดภูาพถา่ยอืน่ๆ ใหปั้ดไปทาง
ซา้ยหรอืทางขวา

เคล็ดลบั: คณุสามารถเพิม่คาํอธบิายใหก้บัภาพถา่ยในเร ือ่งราวดงักลา่ว แตะภาพถา่ยและ เพิม่
คาํบรรยาย หากตอ้งการดคูาํอธบิายภาพ ใหแ้ตะภาพถา่ย

คน้หาภาพถา่ยของคุณบนแผนที่
ในการดตูาํแหน่งของภาพถ่ายทีถ่า่ยขึน้บนแผนที ่ใหว้าง 2 นิว้บนภาพถา่ย และเลือ่นนิว้ออกจากกนั

การคดัลอกภาพถา่ยลงในคอมพวิเตอรข์องคุณ

ใชต้วัจดัการไฟลข์องคอมพวิเตอเพือ่คดัลอกหรอืยา้ยภาพถา่ยลงในคอมพวิเตอร ์

หากคณุใช ้Mac ตดิตัง้แอพ Lumia Photo Transfer สาํหรบั Mac จาก www.microsoft.com/mobile/
support/

1. ตอ่โทรศพัทก์บัคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้ายเคเบลิ USB ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้
2. บนคอมพวิเตอรข์องคุณ เปิดตวัจดัการไฟล ์เชน่ Windows Explorer หรอื Finder และเรยีกดโูทรศพัท ์
ของคณุ

เคล็ดลบั: โทรศพัทข์องคณุจะแสดงขึน้ในอปุกรณพ์กพาเป็น Windows Phone ในการดโูฟลเดอร ์
ในโทรศพัทข์องคณุ ใหด้บัเบลิคลกิทีช่ ือ่โทรศพัท ์เอกสาร เพลง ภาพถา่ย เสยีงเรยีกเขา้ และวิดโอจะแสดงี
เป็นโฟลเดอรแ์ยกกนั

3. เปิดโฟลเดอรส์าํหรบัภาพถา่ย แลว้เลอืกและคดัลอกภาพถา่ยลงในคอมพวิเตอรข์องคณุ

เคล็ดลบั: หากระบบปฏบิตักิารในคอมพวิเตอรข์องคณุ คอื Windows 7 หรอื Windows 8 คณุ
ยงัสามารถใชแ้อพ Windows Phone ได ้หากคณุมรีะบบปฏบิตักิาร Windows 7 คณุสามารถ
ดาวนโ์หลดแอพนีไ้ดจ้าก www.windowsphone.com

การแกไ้ขภาพถา่ย

คณุสามารถแกไ้ขภาพทีค่ณุถา่ยไวไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ เชน่ หมุนและครอบตดัภาพ หรอืใชก้ารแกไ้ขอตัโนมตัเิพือ่
ใหโ้ทรศพัทข์องคุณแกไ้ขภาพถา่ยดว้ยการแตะงา่ยๆ เพยีงคร ัง้เดยีว

1. แตะ ภาพถา่ย > อลับ ัม้ และแตะภาพ
2. แตะ  > แกไ้ข และแตะตวัเลอืก

เคล็ดลบั: หากคณุเคยดาวนโ์หลดแอพแกไ้ขภาพถา่ยจาก Store แอพเหลา่น้ันจะแสดงขึน้เป็นตวัเลอืก
การแกไ้ขทีน่ี่

3. ในการจดัเก็บภาพถา่ยทีแ่กไ้ขแลว้ ใหแ้ตะ 

เพิม่สเปเชยีลเอฟเฟ็กตสุ์ดเจ๋งใหภ้าพถา่ยของคุณ

ยกระดบัของการปรบัแตง่ภาพไปอกีขัน้ โดยการเพิม่สเปเชยีลเอฟเฟ็กตเ์จ๋งๆ ลงในภาพถา่ยสดุโปรดของคุณดว้ย
Lumia Creative Studio

หากตอ้งการดาวนโ์หลดแอพ Lumia Creative Studio หรอืตรวจสอบวา่คณุมเีวอรช์นัลา่สดุอยู ่โปรด
ไปทีw่ww.windowsphone.com Lumia Creative Studio อาจไม่มสีาํหรบัโทรศพัทบ์างรุน่

แตะ  Lumia Creative Studio แลว้แตะภาพถา่ยทีค่ณุตอ้งการแกไ้ข
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จดัองคป์ระกอบภาพถา่ยของคุณใหม่
แตะ  และเลอืกอตัราสว่นหรอืปรบัหมุนภาพถา่ยของคุณ

ใชต้วักรอง
แตะ 

เพิม่คุณภาพใหภ้าพถา่ยของคุณ
แตะ  และเลอืกประเภทอปุกรณเ์สรมิ

เบลอสว่นหน่ึงในภาพถา่ยของคุณ
แตะ  > พืน้หลงัเบลอ คณุสามารถเลอืกพืน้ทีท่ีค่ณุตอ้งการเบลอและปรบัระดบัความเบลอของภาพได ้

การเพิม่สใีหภ้าพถา่ยของคุณ
แตะ  > ป๊อปอปัส ีเลอืกสจีากจานส ีและใสล่งบนภาพถ่าย เมือ่เสรจ็เรยีบรอ้ย ใหแ้ตะ 

จดัเกบ็ภาพถา่ยทีแ่กไ้ขแลว้
แตะ  > บนัทกึ

เคล็ดลบั: ในการยอ้นกลบัไปทีภ่าพดัง้เดมิ ใหแ้ตะ  > กลบัสูต่น้ฉบบั

แสดงภาพถา่ยของคุณบนหน้าจอโทรศพัทข์องเพือ่น

ตอ้งการอวดชอ็ตเด็ดของคณุกบัเพือ่นๆ ใชไ่หม ใชโ้ปรเจคเตอรพ์กพา PhotoBeamer แลว้แสดงภาพถา่ย
ของคณุบนหนา้จอของเพือ่นโดยไม่ตอ้งเช ือ่มตอ่ผ่านสาย

1. บนอปุกรณท์ีค่ณุตอ้งการแสดงภาพถา่ย ไปที ่https://www.photobeamer.com (ภาษาองักฤษ)
2. บนโทรศพัทข์องคณุ ใหแ้ตะ  PhotoBeamer
3. แตะภาพถา่ยทีค่ณุตอ้งการแสดงบนหนา้จอ
4. บนเว็บเพจ PhotoBeamer ใหใ้ชม้อืถอืของคณุสแกนควิอารโ์คด้

5. ปัดไปทางซา้ยหรอืขวาเพือ่แสดงภาพถา่ยอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นโฟลเดอรเ์ดยีวกนั
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แผนทีแ่ละการนําทาง

สาํรวจสถานทีท่ีน่่าสนใจและวธิกีารเดนิทาง

การเปิดบรกิารขอ้มูลทีต่ ัง้
ใชแ้อพแผนทีเ่พือ่ระบตุาํแหน่งของคณุ และจดัเก็บสถานทีข่องคณุไวใ้นภาพถา่ย แอพสามารถใชข้อ้มูลทีต่ ัง้
ของคณุเพือ่นําเสนอบรกิารทีห่ลากหลายยิง่ขึน้ใหก้บัคุณ

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด
2. แตะ ตาํแหน่ง และสลบั บรกิารคน้หาตาํแหน่ง ไปที ่เปิด 

การคน้หาทีต่ ัง้
แผนที ่จะชว่ยคณุคน้หาทีต่ ัง้และธรุกจิตา่งๆ ทีเ่ฉพาะเจาะจง

แตะ  แผนที่

1. แตะ 
2. ใหเ้ขยีนคาํคน้หา เชน่ ทีอ่ยู ่หรอืช ือ่สถานที ่ในชอ่งคน้หา
3. เลอืกรายการจากรายการผลลพัธท์ีต่รงกนัตามทีค่ณุเขยีน หรอืแตะปุ่ ม Enter เพือ่คน้หา

ทีต่ ัง้จะแสดงอยูบ่นแผนที่

หากไม่มผีลการคน้หาทีต่รงกนั ใหต้รวจดูวา่คาํทีใ่ชค้น้หาของคณุสะกดถกูตอ้ง

ดูทีต่ ัง้ปัจจุบนัของคุณ
แตะ 

การดูเสน้ทางไปยงัสถานที่

ดเูสน้ทางสาํหรบัเดนิเทา้ ขบัรถ หรอืการใชก้ารขนสง่สาธารณะ โดยใชตํ้าแหน่งปัจจบุนัของคุณหรอืสถานทีอ่ืน่
ใดก็ไดเ้ป็นจดุเร ิม่ตน้

1. แตะ  แผนที ่> 
2. หากคณุไม่ตอ้งการใหจ้ดุเร ิม่ตน้เป็นตาํแหน่งปัจจบุนัของคุณ ใหแ้ตะ จุดเร ิม่ตน้ และคน้หาจดุเร ิม่ตน้
3. แตะ จุดหมาย และคน้หาจดุหมายปลายทาง

แผนทีจ่ะแสดงเสน้ทาง พรอ้มทัง้ระยะทางไปยงัสถานทีด่งักลา่วโดยประมาณ ในการดูรายละเอยีดเสน้ทาง ใหแ้ตะ
ขัน้ตอนเสน้ทาง

เคล็ดลบั: ในการลบเสน้ทางทีไ่ม่ใชแ้ลว้จากแผนที ่ใหแ้ตะ  > ลา้งแผนที่

การดูเสน้ทางเดนิเทา้
หลงัจากทีไ่ดเ้สน้ทางแลว้ ใหแ้ตะ 

รบัเสยีงแนะนําเสน้ทางขบัรถ
หลงัจากทีไ่ดต้ ัง้คา่จดุหมายปลายทางของคณุแลว้ (ใชต้าํแหน่งปัจจบุนัของคุณเป็นจดุเร ิม่ตน้) ใหแ้ตะ  >
การนําทางดว้ยเสยีง

การรบัเสน้ทางการขนส่งสาธารณะ
หลงัจากทีไ่ดเ้สน้ทางแลว้ ใหแ้ตะ 
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ขอ้มูลการขนสง่สาธารณะมใีหบ้รกิารในบางเมอืงทั่วโลก

การดาวนโ์หลดแผนทีไ่ปยงัโทรศพัท ์
จดัเก็บแผนทีใ่หม่ไวใ้นโทรศพัทข์องคณุกอ่นออกเดนิทาง เพือ่ใหค้ณุสามารถเรยีกดแูผนทีไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งเชือ่ม
ตอ่อนิเทอรเ์น็ตขณะเดนิทาง

ในการดาวนโ์หลดและอพัเดตแผนที ่ใหเ้ปิดเครอืขา่ย Wi-Fi

แตะ  แผนที ่>  > การต ัง้คา่

1. แตะ ดาวนโ์หลดแผนที ่> 
2. เลอืกประเทศหรอืภมูภิาค

การอพัเดตแผนทีท่ีม่อียู่
แตะ ตรวจหาอพัเดต

การลบแผนที่
แตะ ดาวนโ์หลดแผนที ่แตะแผนทีค่า้งไว ้แลว้แตะ ลบ

วธิกีารหาตาํแหน่ง
โทรศพัทจ์ะแสดงทีต่ ัง้ของคณุบนแผนทีโ่ดยใช ้GPS, GLONASS, A-GPS, WiFi หรอืการหาตาํแหน่ง
ดว้ยสญัญาณเครอืขา่ย (Cell ID)

ความพรอ้มใหบ้รกิาร ความถกูตอ้ง และความสมบูรณข์องขอ้มูลทีต่ ัง้จะขึน้อยูก่บัทีต่ ัง้ของท่าน สภาพแวดลอ้ม และ
แหลง่ขอ้มูลของบคุคลภายนอก เป็นตน้ และอาจมจีาํกดั อาจไม่มขีอ้มูลทีต่ ัง้ใหบ้รกิาร ตวัอยา่งเชน่ ในอาคาร
หรอืช ัน้ใตด้นิ สาํหรบัขอ้มูลความเป็นสว่นตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารระบุตาํแหน่ง โปรดดนูโยบายความเป็นสว่นตวั
ของ Microsoft Mobile

บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย Assisted GPS (A-GPS) และบรกิารเสรมิสาํหรบั GPS และ GLONASS ที่
คลา้ยคลงึกนัจะดงึขอ้มูลตาํแหน่งโดยใชเ้ครอืขา่ยเซลลลูาร ์และชว่ยในการคาํนวณตาํแหน่งปัจจบุนัของท่าน

A-GPS และอปุกรณเ์สรมิ GPS และ GLONASS อาจจาํเป็นตอ้งถา่ยโอนขอ้มูลจาํนวนเล็กนอ้ยผ่านทางเครอื
ขา่ยโทรศพัทม์อืถอื หากคณุตอ้งการหลกีเลีย่งคา่บรกิารขอ้มูล ตวัอยา่งเชน่ ขณะเดนิทาง คณุสามารถปิดการ
เช ือ่มตอ่ขอ้มูลมอืถอืในการตัง้คา่โทรศพัทข์องคณุ

การระบุตาํแหน่งโดยใช ้WiFi จะเพิม่ความแม่นยาํของตาํแหน่งเมือ่สญัญาณดาวเทยีมไม่พรอ้มใหบ้รกิาร โดย
เฉพาะอยา่งยิง่เมือ่คณุอยูภ่ายในอาคารหรอือยูร่ะหวา่งอาคารสงู หากคณุอยูใ่นสถานทีท่ีจ่าํกดัการใช ้WiFi คณุ
สามารถปิด WiFi ในการตัง้คา่โทรศพัทข์องคณุ

หมายเหต:ุ การใช ้WiFi อาจถกูจาํกดัในบางประเทศ ตวัอยา่งเชน่ ในสหภาพยุโรป ท่านจะไดร้บัอนุญาต
ใหใ้ช ้WiFi 5150–5350 MHz ภายในอาคารเท่าน้ัน และในสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา ท่านจะไดร้บั
อนุญาตใหใ้ช ้WiFi 5.15–5.25 GHz ภายในอาคารเท่าน้ัน สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ที่
ในทอ้งทีข่องท่าน

มาตรวดัระยะทางอาจไม่แม่นยาํ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัความพรอ้มในการใหบ้รกิารและคุณภาพของการเช ือ่ม
ตอ่สญัญาณดาวเทยีม
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อนิเทอรเ์น็ต

เรยีนรูว้ธิกีารสรา้งการเช ือ่มตอ่แบบไรส้าย และเรยีกดเูว็บ ขณะทีส่ามารถลดคา่ใชจ้า่ยในการรบัสง่ขอ้มูลลง

การกาํหนดการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
หากผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายของคณุเรยีกเก็บค่าบรกิารแบบชาํระตามการใชง้าน คณุอาจตอ้งการเปลีย่นแปลง
การตัง้คา่ Wi-Fi และขอ้มูลมอืถอืเพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยในการรบัสง่ขอ้มูล คณุสามารถใชก้ารตัง้คา่อืน่สาํหรบัการโรม
มิง่ขอ้มูลและการใชง้านทีบ่า้นได ้

ขอ้สําคญั: โปรดใชก้ารเขา้รหสัลบัเพือ่เพิม่การรกัษาความปลอดภยัของการเช ือ่มตอ่ WiFi การใชก้ารเขา้
รหสัจะลดความเสีย่งทีผู่อ้ ืน่สามารถเขา้ถงึขอ้มูลของท่านได ้

โดยปกตแิลว้ การใชก้ารเช ือ่มตอ่ Wi-Fi จะเรว็กวา่ และประหยดักวา่การใชก้ารเช ือ่มตอ่ขอ้มูลมอืถอื หากสามารถ
ใชท้ัง้การเช ือ่มตอ่ Wi-Fi และขอ้มูลมอืถอื โทรศพัทข์องคุณจะใชก้ารเช ือ่มตอ่ Wi-Fi

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ 
2. สลบั เครอืขา่ย Wi-Fi ไปที ่เปิด 
3. เลอืกการเช ือ่มตอ่ทีต่อ้งการใช ้

การใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มูลมอืถอื
ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > เครอืขา่ยโทรศพัท+์SIM
และสลบั การเชือ่มตอ่ขอ้มูล ไปที ่เปิด 

เคล็ดลบั: ตอ้งการใหข้อ้มูลมอืถอืสลบัเป็นปิดและเปิดไดอ้ยา่งงา่ยดายใชห่รอืไม่ เพิม่ทางลดัไปทีศ่นูย ์
ดาํเนินการ ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้คา่ท ัง้หมด > การแจง้+การ
ดาํเนินการ แตะทีท่างลดัตวัใดตวัหน่ึง แลว้แตะ ขอ้มูลเครอืขา่ยโทรศพัท ์

การใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มูลมอืถอืขณะโรมมิง่
ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > เครอืขา่ยโทรศพัท+์SIM
และสลบั ตวัเลอืกการโรมมิง่ขอ้มูล ไปที ่เปิดโรมมิง่

การเช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตขณะโรมมิง่ โดยเฉพาะเมือ่อยูต่า่งประเทศ อาจทําใหเ้สยีคา่บรกิารขอ้มูลสงูมาก

การโรมมิง่ขอ้มูลหมายถงึ การใชโ้ทรศพัทข์องคุณรบัขอ้มูลผ่านเครอืขา่ยทีผู่ใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุไม่ไดเ้ป็น
เจา้ของหรอืเป็นผูด้าํเนินการ

เคล็ดลบั: นอกจากนี ้คณุยงัสามารถตดิตามการใชข้อ้มูลของคุณดว้ยแอพ ขอ้มูลอจัฉรยิะ

การเชือ่มต่อคอมพวิเตอรข์องคุณกบัเว็บ
การใชอ้นิเทอรเ์น็ตบนแล็ปท็อปของคณุขณะเดนิทางเป็นเร ือ่งงา่ย เปลีย่นโทรศพัทข์องคุณใหก้ลายเป็นฮอต
สปอต WiFi แลว้ใชก้ารเช ือ่มตอ่ขอ้มูลมอืถอืของคณุเพือ่เขา้ใชอ้นิเทอรเ์น็ตดว้ยแล็ปท็อปหรอือปุกรณอ์ืน่ๆ

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > ใชอ้นิเทอรเ์น็ตรว่มกนั
2. สลบั แบง่ปัน ไปที ่เปิด
3. ในการเปลีย่นชือ่การเช ือ่มตอ่ของคณุ ใหแ้ตะ ต ัง้คา่ > ชือ่บรอดแคสต ์และเขยีนชือ่

เคล็ดลบั: นอกจากนี ้คณุยงัสามารถป้อนรหสัผ่านทีจ่ะใชเ้ช ือ่มตอ่ได ้

4. เลอืกการเช ือ่มตอ่ในอปุกรณอ์ืน่
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อปุกรณอ์ืน่จะใชข้อ้มูลจากแผนขอ้มูลของคุณ ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรบัสง่ขอ้มูล สาํหรบัขอ้มูลเกีย่ว
กบัความพรอ้มใหบ้รกิารและค่าบรกิาร โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายของคณุ

การใชแ้ผนขอ้มูลอย่างมปีระสทิธภิาพ
หากคณุกงัวลเร ือ่งคา่ใชจ้า่ยในการใชง้านขอ้มูล แอพ ขอ้มูลอจัฉรยิะ ชว่ยใหค้ณุพบกบัวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้
ในการใชข้อ้มูลมอืถอืและตดิตามการใชง้านของคณุ แอพนีส้ามารถตดัการเช ือ่มตอ่ขอ้มูลไดท้ัง้หมดหากจาํเป็น

1. แตะ  ขอ้มูลอจัฉรยิะ
2. แตะ กาํหนดขดีจาํกดั และเลอืกคา่ทีต่อ้งการ

เคล็ดลบั: เมือ่ใช ้Internet Explorer คณุสามารถประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการใชง้านขอ้มูลไดอ้ตัโนมตั ิแตะ
 > การต ัง้คา่ > การประหยดัดว้ยขอ้มูลอจัฉรยิะแลว้เลอืกการตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการ

เวบ็เบราเซอร ์
ตดิตามขา่วสารและเยีย่มชมเว็บไซตโ์ปรดของคณุ คณุสามารถใช ้Internet Explorer 11 ในโทรศพัทข์องคณุ
เพือ่ดเูว็บเพจตา่งๆ บนอนิเทอรเ์น็ตได ้เบราเซอรข์องคณุยงัสามารถชว่ยเตอืนคณุเกีย่วกบัการคกุคาม
ความปลอดภยัอกีดว้ย

แตะ  Internet Explorer

ในการเรยีกดเูว็บ คณุจะตอ้งเช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

การเรยีกดูเวบ็

ไม่จาํเป็นตอ้งใชค้อมพวิเตอรอ์กีตอ่ไป คณุสามารถเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ตบนโทรศพัทข์องคณุไดง้า่ย

เคล็ดลบั: หากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุไม่เรยีกเก็บค่าบรกิารในการรบัสง่ขอ้มูลเป็นแบบเหมาจา่ย เมือ่
ตอ้งการประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการรบัสง่ขอ้มูล ใหใ้ชเ้ครอืขา่ย WiFi ในการเช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

1. แตะ  Internet Explorer
2. แตะแถบทีอ่ยู่
3. เขยีนทีอ่ยู่เว็บ

เคล็ดลบั: ในการเพิม่คาํตอ่ทา้ยของทีอ่ยูเ่ว็บ เชน่ .org ใหแ้ตะปุ่ มคาํตอ่ทา้ยทีแ่ป้นพมิพ ์และแตะคําต่อ
ทา้ยทีต่อ้งการ

4. แตะ 

เคล็ดลบั: ในการคน้หาอนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ขยีนคาํทีต่อ้งการคน้หาในแถบทีอ่ยู ่และแตะ 

การยอ่หรอืขยาย
วาง 2 นิว้บนหนา้จอ และเลือ่นนิว้ออกจากกนัหรอืเขา้หากนั
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เคล็ดลบั: คณุยงัสามารถแตะสองคร ัง้ทีห่นา้จอไดด้ว้ย

การเปิดแท็บใหม่

เมือ่คณุตอ้งการเขา้ชมหลายเว็บไซตพ์รอ้มกนั คณุสามารถเปิดแท็บใหม่ในเบราเซอร ์และสลบัระหวา่งแท็บต่างๆ
ได ้

แตะ  Internet Explorer

แตะ 6  > 

เคล็ดลบั: ในการเปิดแท็บทีค่ณุกาํลงัเรยีกดบูนอปุกรณอ์ืน่ ใหแ้ตะ 6  และปัดซา้ยไปยงั อืน่ๆ

เคล็ดลบั: ในการยอ้นกลบัไปทีเ่ว็บไซตก์อ่นหนา้นีใ้นแท็บ ใหปั้ดไปทางขวา

เปิดแท็บเพือ่ใชก้ารเรยีกดูแบบสว่นตวั
แตะ 6  >  > สรา้งแท็บ InPrivate

การเรยีกดแูบบสว่นตวัจะป้องกนัเบราเซอรไ์ม่ใหจ้ดัเก็บขอ้มูลการเรยีกด ูเชน่ คุก้กี ้ประวตักิารเรยีกด ูและ
แฟ้มอนิเทอรเ์น็ตช ัว่คราว

การสลบัระหวา่งแท็บ
แตะ 6  และแท็บทีค่ณุตอ้งการ

การปิดแท็บ
แตะ 6  > 

เปลีย่นโหมดเบราเซอร ์

ขอ้ความเล็กๆ บนเว็บไซตอ์าจอา่นยาก ใชเ้บราเซอรใ์นโหมดมอืถอืหรอืเดสกท็์อป หรอืสลบัเว็บเพจใหอ้ยูใ่นมุมมอง
สาํหรบัอา่น และกาํหนดขนาดตวัอกัษรตามตอ้งการ

1. ในการตัง้คา่เบราเซอรใ์หใ้ชโ้หมดทีต่อ้งการเสมอ แตะ  Internet Explorer >  > การต ัง้คา่
2. เปลีย่นการตัง้คา่สาํหรบั การตัง้คา่ทีต่อ้งการในเวบ็ไซต ์
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สลบัเป็นมุมมองสาํหรบัอา่น
แตะ  บนแถบทีอ่ยู ่ในการกาํหนดขนาดฟอนตใ์หก้บัมุมมองสาํหรบัอา่นหนังสอื ใหแ้ตะ  > การตัง้คา่ >
การต ัง้คา่ข ัน้สูง > ขนาดแบบอกัษรของมุมมองการอา่น

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่เบราเซอรแ์ละสิง่ทีท่ําได ้ใหแ้ตะลงิคท์ีอ่ยูด่า้นลา่ง
ของหนา้จอ

การเพิม่เวบ็ไซตล์งในรายการโปรด

หากคณุมกัจะเยีย่มชมเว็บไซตเ์ดมิๆ อยูเ่สมอ ใหเ้พิม่เว็บไซตเ์หลา่น้ันลงในรายการโปรด เพือ่ใหค้ณุสามารถ
เขา้ใชไ้ดร้วดเรว็

แตะ  Internet Explorer

1. ไปทีเ่ว็บไซต ์
2. แตะ  > เพิม่ในรายการโปรด
3. แกไ้ขชือ่ หากคณุตอ้งการ แลว้แตะ 

เคล็ดลบั: คณุยงัสามารถตรงึเว็บไซตโ์ปรดไวท้ีห่นา้จอเร ิม่ตน้ไดอ้กีดว้ย ขณะเรยีกดเูว็บไซต ์ใหแ้ตะ
 > ปักหมุดทีห่น้าจอเร ิม่

ไปทีเ่วบ็ไซตโ์ปรด
แตะ  > รายการโปรด และเว็บไซต ์

เคล็ดลบั: ในการเขา้สูร่ายการโปรดไดอ้ยา่งรวดเรว็ ใหเ้พิม่ไอคอนรายการโปรดลงในแถบทีอ่ยู ่แตะ 
 > การตัง้คา่ และสลบั ใชปุ่้มแถบทีอ่ยูส่าํหรบั ไปที ่เวบ็ไซตท์ีช่อบ

การแบง่ปันเวบ็เพจ

เมือ่คณุพบเว็บเพจทีน่่าสนใจ คณุสามารถสง่เว็บเพจดงักลา่วใหเ้พือ่นของคณุผ่านทางอเีมลหรอืขอ้ความ SMS
หรอืโพสตบ์นเครอืขา่ยสงัคมของคณุ ถา้เพือ่นของคณุอยูข่า้งๆ คณุสามารถใช ้NFC เพือ่แบง่ปันเว็บน้ันได ้โดย
เพยีงแคนํ่าโทรศพัทม์าแตะกนั

1. แตะ  Internet Explorer และไปยงัเว็บไซต ์
2. แตะ  > แบง่ปันเพจ และวธิทีีค่ณุตอ้งการแบ่งปัน

การใชเ้วบ็เพจรว่มกนัผ่าน NFC
ในขณะทีเ่รยีกด ูใหแ้ตะ  > แบง่ปันเพจ > แตะเพือ่แบ่งปัน (NFC) แลว้แตะโทรศพัทข์องคุณกบัโทรศพัท ์
ของเพือ่น

ในการตรวจสอบวา่ แตะเพือ่แบ่งปัน (NFC) เปิดอยู ่บนหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ
การต ัง้คา่ท ัง้หมด > NFC และสลบั แตะเพือ่แบง่ปัน ไปที ่เปิด 

NFC ไม่ไดร้องรบัในโทรศพัทท์ุกรุน่ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/
support/wpfeatures คณุสมบตันีิอ้าจไม่สามารถใชก้บัโทรศพัทท์ุกเคร ือ่งทีส่นับสนุน NFC ได ้

โทรศพัทอ์กีเคร ือ่งจะตอ้งสนับสนุน NFC สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดดใูนคูม่อืผูใ้ชข้องโทรศพัทอ์ืน่ๆ

การลบประวตับิราวเซอร ์

เมือ่คณุเรยีกดเูสรจ็แลว้ คณุสามารถลบขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุได ้เชน่ ประวตักิารเรยีกด ูและแฟ้มอนิเทอรเ์น็ต
ช ัว่คราว

1. แตะ  Internet Explorer
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2. แตะ  > การตัง้คา่ > ลบประวตัิ

แคช คอื หน่วยความจาํสาํหรบัจดัเก็บขอ้มูลไวช้ ัว่คราว หากท่านมสีทิธิใ์นการเขา้ถงึ หรอืไดเ้ขา้ถงึขอ้มูลทีเ่ป็น
ความลบัหรอืบรกิารดา้นการรกัษาความปลอดภยัทีต่อ้งใชร้หสัผ่าน ใหล้บแคชหลงัการใชแ้ต่ละคร ัง้

เคล็ดลบั: ในการลบประวตักิารคน้หาของคณุ ใหแ้ตะปุ่ มคน้หา  แลว้แตะ  > การต ัง้คา่ >
ลบประวตัิ

ลบรายการทลีะรายการในประวตักิารเรยีกดูของคุณ
แตะ  > ล่าสุด >  รายการทีค่ณุตอ้งการลบและ 

การคน้หาเวบ็
สาํรวจเว็บและโลกภายนอกดว้ยการคน้หาของ Bing คณุสามารถใชแ้ป้นพมิพห์รอืเสยีงของคณุเพือ่ใสค่าํคน้หา
ของคณุได ้

1. แตะปุ่ มคน้หา 
2. เขยีนคาํทีต่อ้งการคน้หาในชอ่งคน้หา และแตะ  นอกจากนี ้คณุยงัสามารถเลอืกคาํคน้หาจากผลลพัธท์ีต่รง
กนัไดด้ว้ย
3. ในการดผูลลพัธก์ารคน้หาทีเ่กีย่วขอ้ง ใหปั้ดไปทางซา้ยเพือ่ดปูระเภทผลลพัธก์ารคน้หาอืน่ๆ

การใชก้ารคน้หาดว้ยเสยีง
แตะปุ่ มคน้หา  แตะ  ในชอ่งคน้หา และพูดคาํคน้หาทีต่อ้งการ

คณุสมบตันีิไ้ม่สามารถใชไ้ดก้บัทุกภาษา สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัคุณสมบตัแิละความพรอ้มใหบ้รกิาร โปรด
ไปที ่www.windowsphone.com

การปิดการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
ประหยดัแบตเตอร ีข่องคณุโดยการปิดการเช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตทีเ่ปิดคา้งอยูใ่นพืน้หลงั คณุสามารถดาํเนินการนี้
ไดโ้ดยไม่ตอ้งปิดแอพใดๆ

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ 
2. สลบั เครอืขา่ย Wi-Fi ไปที ่ปิด 

เคล็ดลบั: เครอืขา่ย Wi-Fi จะเปิดอกีคร ัง้โดยอตัโนมตั ิในการเปลีย่นการตัง้คา่นี ้แตะ เปิด Wi-Fi กลบัคนื

การปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มูลมอืถอื
ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > เครอืขา่ยโทรศพัท+์SIM
และสลบั การเชือ่มตอ่ขอ้มูล ไปที ่ปิด 
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ความบนัเทงิ

เรยีนรวู้ธิดีวิูดโีอ ฟังเพลงทีช่ ืน่ชอบ และเลนเกม่

การดูและการฟัง
คณุสามารถใชโ้ทรศพัทข์องคุณเพือ่ดวูดิโีอ ฟังเพลง และเลน่พ็อดแคสต ์ขณะเดนิทาง

การเล่นเพลง

ฟังเพลงโปรดของคณุไดไ้ม่ว่าจะอยูท่ีใ่ด

แตะ  เพลง

แตะศลิปิน อลับัม้ เพลง ประเภท หรอืรายการเลน่ทีค่ณุตอ้งการเลน่

เคล็ดลบั: คณุสามารถปรบัปรงุคณุภาพของเสยีงโดยเปลีย่นการตัง้คา่อคีวอไลเซอร ์ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัด
ลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > เสยีง โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนอคีวอไลเซอร ์
Dolby สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/
wpfeatures

เคล็ดลบั: คณุสามารถซือ้เพลงสาํหรบัรายการเลน่ไดจ้าก xbox music store

การหยุดเล่นช ัว่คราวหรอืการเล่นต่อ
แตะ  หรอื 

เคล็ดลบั: ในการเลน่เพลงแบบสุม่เปิด ใหแ้ตะ 

การกรอไปขา้งหน้าหรอืกรอกลบั
แตะคา้งไวท้ี ่  หรอื 

เคล็ดลบั: ในการสมคัรและฟังพ็อดแคสต ์ใหแ้ตะ  พอ็ดแคสต ์

บรกิารดงักลา่วอาจไม่สามารถใชง้านไดใ้นบางประเทศและภมูภิาค

สมคัรใชบ้รกิาร Xbox Music Pass
ไปที ่www.xbox.com/music/music-pass

ดว้ย Xbox Music Pass คณุสามารถดาวนโ์หลดและเลน่เพลงไดอ้ย่างไม่จาํกดั และซงิคเ์พลงเหลา่น้ันกบัโทรศพัท ์
สตรมีเพลงบนโทรศพัทห์รอืคอนโซล Xbox และฟังวทิยชุอ่งทีค่ณุไดส้รา้งไวก้บัวทิย ุXbox

สรา้งรายการเล่น

จดัเรยีงเพลงของคณุเป็นรายการเลน่ เพือ่ทีค่ณุจะสามารถฟังเพลงไดต้ามอารมณข์องคุณ

1. แตะ  เพลง > รายการทีจ่ะเล่น
2. แตะ  เขยีนชือ่สาํหรบัรายการเลน่ แลว้เลอืกเพลงทีค่ณุตอ้งการเพิม่ในรายการเลน่

เคล็ดลบั: คณุสามารถซือ้เพลงสาํหรบัรายการเลน่ไดจ้าก xbox music store

3. เมือ่เสรจ็เรยีบรอ้ย ใหแ้ตะ 
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MixRadio

คน้หาเพลงใหม่ๆ ดว้ย MixRadio

ดว้ย MixRadio คณุสามารถทําสิง่ตอ่ไปนี้

• ฟังรวมเพลงโปรด
• เตรยีมการรวมเพลงของคณุแบบออฟไลน ์แลว้รบัฟังโดยไม่ตอ้งเช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
• ทําเคร ือ่งหมายทีเ่พลงโดยใช ้เห็นดว้ย หรอื ไม่เห็นดว้ย เพือ่รบัฟังการรวมเพลงทีค่ดัสรรมาใหเ้ขา้กบัรสนิยม

ของคณุ
• สรา้งรายการรวมเพลงของคุณตามศลิปินโปรด
• ดขูอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัศลิปินโปรด เชน่ งานแสดงดนตรคีร ัง้ตอ่ไป

ในการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการใช ้MixRadio บนโทรศพัทข์องคณุ ใหแ้ตะ  MixRadio ปัดไปทางซา้ย แลว้
แตะ 

การบรกิารนีอ้าจไม่สามารถใชง้านไดใ้นทุกภมูภิาค

การดาวนโ์หลดและการสตรมีเพลงและเนือ้หาอืน่อาจทําใหม้กีารถา่ยโอนขอ้มูลจาํนวนมากผ่านเครอืขา่ยของ
ผูใ้หบ้รกิารของท่าน สาํหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการสง่ขอ้มูล ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของท่าน

เล่นพอ็ดแคสต ์

ตดิตามพ็อดแคสตโ์ปรดของคณุและสมคัรสมาชกิบนโทรศพัทข์องคณุ

1. แตะ  พ็อดแคสต ์
2. แตะ เสยีง หรอื วดิโีอ แลว้แตะพ็อดแคสตท์ีค่ณุตอ้งการชมหรอืฟัง

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเลอืกเฉพาะบางตอนของพ็อดแคสต ์ใหแ้ตะ 

การสมคัรสมาชกิพอ็ดแคสต ์
ปัดไปที ่โหลดพอ็ดแคสต ์แลว้เขยีนทีอ่ยูข่องพ็อดแคสต ์

เคล็ดลบั: คณุยงัสามารถคน้หาพ็อดแคสตต์ามชือ่ไดด้ว้ย

การเล่นวดิโีอ

พกพาสือ่โปรดของคณุตดิตวัไปดว้ยในยามเดนิทางเพือ่ดวูดิโีอไดไ้ม่ว่าคุณจะอยู่ทีใ่ด

1. แตะ  วดิโีอ
2. ปัดไปที ่คอลเลกชนั
3. แตะวดิโีอทีค่ณุตอ้งการเลน่

เคล็ดลบั: คณุยงัสามารถซือ้หรอืเชา่ภาพยนตรแ์ละรายการโทรทศันจ์ากรา้นวดิโีอ Xbox ได ้

การหยุดเล่นช ัว่คราวหรอืการเล่นต่อ
แตะ  หรอื 

การกรอไปขา้งหน้าหรอืกรอกลบั
แตะคา้งไวท้ี ่  หรอื 
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การปรบัแตง่โทนเสยีง

เพิม่เสยีงเบสหรอืปรบัแตง่แถบคลืน่ความถีอ่ืน่ๆ เพือ่ยกระดบัประสบการณก์ารฟังเพลงของคณุ

การปรบัแตง่เสยีงจะไม่สามารถใชง้านไดข้ณะทีฟั่งวทิย ุFM หรอืเมือ่ฟังโดยใชอ้ปุกรณเ์สรมิ Bluetooth

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > เสยีง
2. ในการปรบัแตง่โทนเสยีง ใหปั้ดไปที ่อคีวอไลเซอร ์แลว้ลากแถบตามตอ้งการ นอกจากนี ้คณุสามารถเลอืก
คา่อคิวอไลเซอรท์ีต่ ัง้ไวแ้ลว้ได ้

เคล็ดลบั: ในการรกัษาระดบัเสยีงทีส่ม่ําเสมอในการเลน่เพลงและวดิโีอ ใหปั้ดไปที ่อปุกรณเ์สรมิ และสลบั
การปรบัระดบัเสยีง เป็น เปิด 

การแสดงหน้าจอของคุณผ่าน WiFi

แสดงหนา้จอของคณุบนโทรทศัน ์จอภาพ หรอืโปรเจคเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัไดผ่้าน WiFi เพือ่ชมวดิโีอบนหนา้
จอทีใ่หญข่ึน้

โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนการแสดงภาพบนหนา้จอผ่าน Wi-Fi สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

อปุกรณอ์กีเคร ือ่งจะตอ้งสนับสนุนเทคโนโลย ีMiracast

การแสดงเนือ้หาทีม่ลีขิสทิธิอ์าจถูกจาํกดั

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > แสดงหน้าจอของฉนั
2. แตะอปุกรณท์ีต่อ้งการใช ้

สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดดใูนคูม่อืผูใ้ชข้องอกีอปุกรณห์น่ึง

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเปลีย่นทศิทางของหนา้จอทีแ่สดง ใหแ้ตะ ขัน้สูง > การวางแนวหน้า
จอภายนอก

เคล็ดลบั: หากตอ้งการแสดงจดุบนหนา้จอทีแ่สดงเมือ่คณุแตะหนา้จอโทรศพัท ์เชน่เมือ่แสดงการนําเสนอ
PowerPoint ใหแ้ตะ ขัน้สูง และสลบั แสดงการสมัผสั ไปที ่เปิด 

ฟังเพลงแบบไรส้าย

ดว้ยลาํโพงไรส้าย คณุสามารถฟังเพลงดว้ยเสยีงคณุภาพสงูไดโ้ดยไม่ตอ้งมสีายใดๆ

ลาํโพงไรส้ายมจีาํหน่ายแยกตา่งหาก อปุกรณเ์สรมิทีม่จีะแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาค

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > NFC
2. สลบั แตะเพือ่แบง่ปัน ไปที ่เปิด

กอ่นการใช ้NFC โปรดแน่ใจวา่ไดป้ลดล็อกหนา้จอและปุ่ มกดแลว้

3. แตะพืน้ที ่NFC ของลาํโพงดว้ยพืน้ที ่NFC ของโทรศพัทข์องคณุ ลาํโพงจะเช ือ่มตอ่กบัโทรศพัทข์องคุณ
โดยอตัโนมตั ิNFC ไม่ไดร้องรบัในโทรศพัทท์ุกรุน่ สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

เคล็ดลบั: คณุยงัสามารถเช ือ่มตอ่ผ่าน Bluetooth ไดอ้กีดว้ย บนหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหปั้ดลงจากดา้นบน
ของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > Bluetooth และจบัคูโ่ทรศพัทก์บัลาํโพง
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การแบง่ปันหน้าจอของคุณโดยใช ้Lumia Beamer

คณุมขีอ้มูลนําเสนอหรอืเอกสารในโทรศพัทท์ีต่อ้งการใหแ้สดงบนหนา้จอทีใ่หญ่กวา่หรอืไม่ ใชแ้อพ Lumia
Beamer เพือ่ใหส้ามารถแบง่ปันหนา้จอบนโทรศพัทข์องคุณใหแ้สดงบนหนา้จออืน่ไดง้า่ยๆ ผ่านทางการเช ือ่ม
ตอ่อนิเทอรเ์น็ต

หากคณุไม่มแีอพ Lumia Beamer ในโทรศพัท ์คณุสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก
www.windowsphone.com

1. แตะ  Lumia Beamer
2. ในการแบง่ปันไปยงัหนา้จอทีอ่ยูใ่กล ้ๆ  ใหไ้ปที ่https://lumiabeamer.com บนหนา้จอทีต่อ้งการใหแ้สดง
ในแอพ Lumia Beamer ใหแ้ตะ แบง่ปันใกลเ้คยีง แลว้ใชม้อืถอืของคณุสแกนควิอารโ์คด้

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ ์ 95

http://www.windowsphone.com/s?appid=b5511af6-cbd0-4945-9bf6-30cf0582043f
https://lumiabeamer.com


3. นอกจากนี ้คณุยงัสามารถแบ่งปันหนา้จอโทรศพัทข์องคณุรว่มกบัผูใ้ชอ้ืน่ในระยะไกลได ้ในการสง่ลงิคผ่์านทาง
ขอ้ความตวัอกัษร อเีมล หรอืสือ่ทางสงัคม ใหแ้ตะ แบง่ปันระยะไกล และ การรบัสง่ขอ้ความ, อเีมล หรอื
Social Media
4. ในการอพัเดตหนา้จอ ใหเ้ขยา่โทรศพัทข์องคณุ

เคล็ดลบั: ในการอพัเดตหนา้จอโดยอตัโนมตั ิใหแ้ตะ อ ั ัตโนมตั ิในแอพ Lumia Beamer

5. ในการหยดุแบง่ปัน ใหก้ดปุ่ มล็อก หรอในแอพื  Lumia Beamer ใหแ้ตะ หยุดสง่ลําแสง

วทิยุ FM
เรยีนรูว้ธิกีารฟังวทิยบุนโทรศพัทข์องคุณ

การฟังวทิยุ FM

เพลดิเพลนิกบัการฟังสถานีวทิย ุFM คลืน่โปรดของคณุในขณะเดนิทาง

โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนวทิย ุFM สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที ่www.microsoft.com/
mobile/support/wpfeatures

ในการฟังวทิย ุท่านจะตอ้งเช ือ่มตอ่ชดุหูฟังทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ขา้กบัเคร ือ่งโทรศพัท ์ชดุหูฟังจะทําหนา้ทีเ่ป็นเสา
อากาศ

ชดุหูฟังอาจจาํหน่ายแยกตา่งหาก

แตะ  วทิยุ FM

การไปทีส่ถานีทีถ่ดัไปหรอืกอ่นหน้า
ปัดไปทางซา้ยหรอืขวาบนแท่งความถี่

การปิดแอพวทิยุ FM
แตะปุ่ มยอ้นกลบั 

การจดัเกบ็สถานีวทิยุ

จดัเก็บสถานีวทิยทุีเ่ป็นคลืน่โปรดของคณุไวเ้พือ่ใหส้ามารถฟังในภายหลงัไดง้า่ย
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โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนวทิย ุFM สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที ่www.microsoft.com/
mobile/support/wpfeatures

แตะ  วทิยุ FM

หากตอ้งการจดัเก็บสถานีทีค่ณุกาํลงัฟังอยู ่ใหแ้ตะ 

การดูรายการสถานีทีคุ่ณจดัเกบ็ไว ้
แตะ 

การลบสถานีออกจากรายการ
แตะ 

การซงิคเ์พลงและวดิโีอระหวา่งโทรศพัทข์องคุณกบัคอมพวิเตอร ์
หากคณุมเีพลงหรอืวดิโีอทีจ่ดัเก็บอยูใ่นคอมพวิเตอรข์องคณุ แต่ตอ้งการเขา้ถงึบนโทรศพัทข์องคุณ ใหใ้ชส้าย
เคเบลิ USB เพือ่ซงิคส์ือ่ระหวา่งโทรศพัทแ์ละคอมพวิเตอรข์องคุณ

1. ตอ่โทรศพัทก์บัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัไดโ้ดยใชส้ายเคเบลิ USB
2. ในตวัจดัการไฟลข์องคอมพวิเตอรข์องคณุ เชน่ Windows Explorer หรอื Finder ลากและวางเพลงและวดิโีอ
ของคณุลงในโทรศพัทข์องคุณ

เคล็ดลบั: หากระบบปฏบิตักิารในคอมพวิเตอรข์องคณุ คอื Windows 7, Windows 8 หรอืสงูกวา่ คณุ
ยงัสามารถใชแ้อพ Windows Phone ได ้ระบบปฏบิตักิาร Windows 8 และสงูกวา่ตดิตัง้แอพโดยอตัโนมตัิ
เมือ่คณุเช ือ่มตอ่โทรศพัทข์องคณุกบัคอมพวิเตอร ์หากคณุมรีะบบปฏบิตักิาร Windows 7 คณุสามารถ
ดาวนโ์หลดแอพนีไ้ดจ้าก www.windowsphone.com

สาํหรบัขอ้มูลทีจ่ะดวูา่แอพใดใชก้บัคอมพวิเตอรใ์ดไดบ้า้ง ใหด้ทูีต่ารางตอ่ไปนี้

แอพ
Windows
Phone

แอพ
Windows
Phone
สําหรบั
เดสกท็์อป

แอพ
Windows
Phone
สําหรบั Mac

Windows
Explorer

Windows 8 x x x

Windows 8 RT x x

Windows 7 x x

Windows
Vista/XP

x

Mac x

เกม
เพลดิเพลนิกบัความบนัเทงิดว้ยการดาวนโ์หลดและเลน่เกมบนโทรศพัทข์องคุณ
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รบัเกมใหม่

ไปที ่games store เพือ่ดาวนโ์หลดและตดิตัง้เกมใหม่ๆ ลงในโทรศพัทข์องคุณ

1. แตะ  เกม > games store
2. เรยีกดรูายการทีค่ณุเลอืก และแตะเกมทีต่อ้งการ
3. ในการดาวนโ์หลดเกมฟร ีใหแ้ตะ ตดิต ัง้
4. ในการทดลองเลน่เกมฟร ีใหแ้ตะ ทดลองเล่น
5. ในการซือ้เกม ใหแ้ตะ ซือ้

เคล็ดลบั: ในการถอนการตดิตัง้เกม บนหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ยไปทีเ่มนูแอพ แตะทีเ่กมน้ันคา้งไว ้
แลว้แตะ ถอนการตดิต ัง้

วธิกีารชาํระเงนิจะขึน้อยูก่บัประเทศทีท่่านอยูแ่ละผูใ้หบ้รกิารของท่าน

เลอืกสิง่ทีเ่ดก็ๆ สามารถดาวนโ์หลดได้
หากเด็กๆ ของคณุม ีWindows Phone 8.1 คณุสามารถใชเ้ว็บไซต ์My Family เพือ่จดัการการดาวนโ์หลด
เกมและแอพ และการตัง้คา่ตา่งๆ ของพวกเขาได ้หากตอ้งการตัง้ค่า My Family ใหไ้ปที ่https://
www.windowsphone.com/family ลงชือ่เขา้ใชใ้นบญัช ีMicrosoft ดว้ยทีอ่ยูอ่เีมลและรหสัผ่านของ
ทัง้คณุและเด็กๆ และทําตามคาํแนะนํา

คณุสามารถเพิม่บดิาหรอืมารดาอกีคนใน My Family ไดท้ีเ่ว็บไซต ์My Family ทัง้บดิาและมารดาสามารถจดัการ
การตัง้คา่ของเด็ก แตไ่ม่สามารถเปลีย่นการตัง้คา่ของอกีฝ่ายหน่ึงได ้

คณุเลอืกไดว้า่จะใหเ้ด็กสามารถเห็นเกมในระดบัใด ตลอดจนใหเ้ด็กสามารถดาวนโ์หลดแอพและเกมใดบา้ง ลงชือ่
เขา้ใชบ้ญัช ีMy Family ของคณุ แลว้เปลีย่นการตัง้คา่สาํหรบัเด็ก คณุยงัสามารถป้องกนัไม่ใหเ้ด็กดาวนโหลด์

อืเกมใดๆ ไดอ้กีดว้ย

คณุตอ้งเพิม่ขอ้มูลบตัรเครดติทีถ่กูตอ้งเพือ่พสิจูนว์า่คณุเป็นผูใ้หญ ่หากเด็กของคณุมอีายุไม่เกนิ 12 ปี จะไม่มี
การเรยีกเก็บเงนิจากบตัรเครดติของคุณ และเลขทีบ่ตัรเครดติจะไม่ถกูบนัทกึ อายขุองผูใ้หญ่ในทางกฎหมาย
จะแตกตา่งกนัไปตามประเทศและภมูภิาค

คณุสมบตันีิไ้ม่สามารถใชไ้ดก้บัทุกภาษา สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัคุณสมบตัแิละความพรอ้มใหบ้รกิาร โปรด
อา่นสว่นของวธิใีชท้ี ่www.windowsphone.com

แอพและเกมทีม่ใีหบ้รกิารอาจขึน้อยูก่บัอายขุองเด็กๆ
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การเล่นเกม

การเลน่เกมบนโทรศพัทเ์ป็นการเขา้สงัคมโดยแทจ้รงิ Xbox ซึง่เป็นบรกิารการเลน่เกมของ Microsoft จะทําให ้
คณุสามารถเลน่เกมกบัเพือ่นๆ ได ้และใชโ้ปรไฟลผู์เ้ลน่เกมของคณุในการตดิตามคะแนนและผลการเล่น คณุ
สามารถดาํเนินการไดท้างออนไลน ์บนคอนโซล Xbox และบนโทรศพัทข์องคณุใน Hub เกม

แตะ  เกม

ปัดไปที ่คอลเลกชนั แลว้เลอืกเกม หากเกมทีเ่ลอืกเป็นเกมใน Xbox ใหล้งชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีXbox หากยงัไม่มบีญัช ี
ดงักลา่ว คณุสามารถสรา้งขึน้ได ้Xbox มใีหบ้รกิารในบางพืน้ทีเ่ท่าน้ัน

เคล็ดลบั: คณุสามารถตรงึเกมโปรดไวท้ีห่นา้จอเร ิม่ตน้ได ้ในเมนูแอพ ใหแ้ตะเกมทีต่อ้งการคา้งไว ้แลว้แตะ
ปักหมุดทีห่น้าจอเร ิม่

เคล็ดลบั: คณุสามารถใชโ้ทรศพัทเ์ป็นรโีมทคอนโทรลสาํหรบัคอนโซล Xbox One และโตต้อบกบัเพือ่น
เลน่เกมของคณุได ้ไปที่ www.windowsphone.com เพื่อดาวนโ์หลดแอพ Xbox One
SmartGlass

การดูเกมอืน่เพิม่เตมิ
ปัดไปที ่คอลเลกชนั และแตะ games store

เคล็ดลบั: เมือ่ลงช ือ่เขา้ใชใ้นบญัช ีXbox ของคณุ คณุสามารถรบัคาํเชญิจากเพือ่นๆ ของคณุเพือ่เลน่เกม
ได ้หากคณุยงัไม่มเีกม แต่เกมดงักลา่วมใีหบ้รกิารในพืน้ทีข่องคณุใน games store คณุสามารถ
ดาวนโ์หลดรุน่ทดลองหรอืซ ือ้เกมดงักล่าวไดท้นัที

การเล่นเกมตอ่หลงัจากหยุดช ัว่คราว
เมือ่คณุกลบัไปทีเ่กม คณุอาจเห็นไอคอนเลน่ตอ่ภายในเกมน้ัน หากไม่ม ีใหแ้ตะทีห่นา้จอ

การส ัง่งาน Xbox One ดว้ยโทรศพัทข์องคุณ

สัง่งานคอนโซล Xbox One ผ่านแอพ Xbox SmartGlass ในโทรศพัทข์องคุณ

หากคณุไม่มแีอพ Xbox SmartGlass ในโทรศพัท ์คณุสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก
www.windowsphone.com

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดล้งช ือ่เขา้ใชด้ว้ยบญัช ีMicrosoft หรอื Xbox Live เดยีวกนั ทัง้บนโทรศพัท ์
และบนคอนโซลของคณุ คณุสามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ ์Xbox One ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดโ้ดยใช ้WiFi หรอื
การเช ือ่มตอ่ขอ้มูลโทรศพัท ์

แตะ  Xbox SmartGlass

การเชือ่มตอ่กบัคอนโซล Xbox One ของคุณ

แตะ  และเลอืกคอนโซลทีค่ณุตอ้งการเช ือ่มตอ่ดว้ย

เคล็ดลบั: หากคณุไม่พบคอนโซลของคณุในรายการ ใหพ้มิพ ์IP แอดเดรสของคอนโซล แลว้แตะ
Connect ในการตัง้คา่คอนโซล Xbox ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดอ้นุญาตใหค้อนโซลเช ือ่มตอ่กบั
อปุกรณ ์SmartGlass

เคล็ดลบั: หากคณุตอ้งการชมทวี ีใหแ้ตะ Cable/TV เพือ่ใหค้ณุสามารถใชโ้ทรศพัทข์องคณุ
เป็นรโีมทคอนโทรล

การเล่นเกม
แตะเกมและ Play on Xbox One แลว้ใชโ้ทรศพัทข์องคุณเป็นตวัควบคมุ
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เปลีย่นการต ัง้คา่ Xbox One SmartGlass
แตะ  คณุสามารถดโูปรไฟลข์องคุณ คน้หาเพือ่น ดสูรปุผลคะแนนจากการเลน่เกมของคณุ และดขูอ้ความ
จากเพือ่นในเกมของคณุไดเ้ป็นตน้

การคน้หาเกมและแอพ
แตะ 

แอพและบรกิารดา้นไลฟ์สไตล ์
อพัเดตวา่เกดิอะไรขึน้บา้งบนโลกใบนีอ้ยา่งรวดเรว็ดว้ยโทรศพัทข์องคณุ

หากตอ้งการใชบ้รกิารเหลา่นี ้คณุจาํเป็นตอ้งเช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต สาํหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัคา่บรกิารขอ้มูล ใหต้ดิตอ่
ผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายของคณุ

ลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft ของคณุเพือ่ใหส้ามารถใชบ้รกิารไดม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ

บรกิารบางอยา่งอาจมใีหบ้รกิารเฉพาะในบางประเทศหรอืภมูภิาค

จบัตาดูตลาดหุน้

คน้หาวา่เกดิอะไรขึน้บา้งในตลาดหุน้ดว้ยแอพ การเงนิและการลงทุน

แตะ  การเงินและการลงทุน

ในการดรูาคาซือ้ขายหุน้ในปัจจบุนั ปัดไปที ่ตลาด

ตดิตามหุน้ทีคุ่ณชอบ
ปัดไปที ่หุน้ทีจ่บัตามอง แตะ  และคน้หารายการทีค่ณุตอ้งการตดิตาม

เคล็ดลบั: คณุสามารถปักหมุดหุน้โปรดบนหนา้จอเร ิม่ตน้เพือ่ใหส้ะดวกตอ่การเปิดด ูแตะคา้งไวท้ีหุ่น้น้ัน
และแตะ ปักหมุดทีห่น้าจอเร ิม่

การอพัเดตขา่วสาร

ดขูา่วลา่สดุจากแหลง่ขา่วโปรดของคุณ

แตะ  ขา่ว

ในการเลอืกแหลง่ขา่วทีค่ณุตอ้งการตดิตาม ใหปั้ดไปที ่แหล่งขอ้มูล, แลว้แตะ 

ตดิตามหวัขอ้ทีคุ่ณสนใจ
ปัดไปที ่หวัขอ้ขา่ว แตะ  และคน้หารายการทีค่ณุสนใจ เชน่ งานอดเิรกทีค่ณุช ืน่ชอบ

เท่านีค้ณุก็สามารถอา่นบทความเกีย่วกบัหวัขอ้ทีเ่ลอืกในมุมมอง หวัขอ้ขา่ว

เคล็ดลบั: ตอ้งการใหห้วัขอ้ทีส่าํคญัทีส่ดุของคณุอยูด่า้นบนของรายการหรอืไม่ แตะ  แตะคา้งไวท้ีห่วัขอ้
ทีค่ณุตอ้งการยา้ย แลว้ลากไปไวใ้นตาํแหน่งใหม่

รบัขอ้มูลสุขภาพและรา่งกาย

ตัง้และบรรลเุป้าหมายดา้นสขุภาพและรา่งกายของคณุ แอพ สขุภาพและฟิตเนส ชว่ยคณุคน้หาขอ้มูลทีเ่ป็น
ประโยชน ์ใชเ้วลาเพือ่ตวัเอง และคอยควบคมุใหค้ณุมไีลฟ์สไตลท์ีด่ตีอ่สขุภาพ

แตะ  สุขภาพและฟิตเนส
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ปัดไปที ่ฟิตเนส โภชนาการ หรอื การแพทย ์

คน้หาเคร ือ่งมอืดา้นสุขภาพและรา่งกาย
ใน วนันี ้ใหแ้ตะตวัตดิตามหรอืรายการอืน่ๆ

ตดิตามการออกกาํลงักายของคุณ
แตะ ตวัตดิตามกจิกรรมคารด์โิอ >  ในการเพิม่ขอ้มูลในการออกกาํลงักายดว้ยตนเอง แตะ การออกกาํลงั
กายแบบคารด์โิอ หรอืหากคณุตอ้งการใหแ้อพตดิตามการออกกาํลงัการของคณุ แตะ การออกกาํลงั
กายแบบ GPS

เคล็ดลบั: ในการซงิคข์อ้มูลของตวัตดิตามกบับรกิาร HealthVault ใหไ้ปที ่https://
www.healthvault.com/ แลว้ลงทะเบยีนเขา้ใช ้บรกิารนีส้ามารถใชไ้ดใ้นบางภาษา

ตดิตามการลดน้ําหนกัของคุณ
ในการเพิม่อาหารทีค่ณุเพิม่รบัประทานใน ตวัตดิตามการไดเอ็ท แตะ ตวัตดิตามการไดเอท็ >  และคน้หา
ชนิดของอาหาร เลอืกรายละเอยีด เชน่ ขนาดการบรโิภค แลว้แตะ 

คณุสามารถดปูรมิาณแคลอร ีท่ีบ่รโิภคในแต่ละ่วนัไดใ้นมุมมองหลกัของ ตวัตดิตามการไดเอ็ท

เคล็ดลบั: ในการเปลีย่นการตัง้คา่ ตวัตดิตามการไดเอ็ท ของคณุ เชน่ ระดบัการออกกาํลงักายหรอื
เป้าหมายการลดนํา้หนัก แตะ เป้าหมาย

การตรวจสอบพยากรณอ์ากาศล่าสุด

เมือ่คณุตอ้งการทราบวา่ฝนจะตกหรอืแดดออก ใหต้รวจสอบสภาพอากาศปัจจบุนัหรอืพยากรณอ์ากาศสาํหรบั
วนัทีก่าํลงัจะมาถงึ

1. แตะ  พยากรณอ์ากาศ
2. ปัดไปยงั วนันี ้เพือ่ดสูภาพอากาศสาํหรบัตาํแหน่งปัจจบุนัของคุณ

เคล็ดลบั: ในการดพูยากรณอ์ากาศสาํหรบัตาํแหน่งปัจจบุนัของคณุในอกี 10 วนั ใหแ้ตะ รายวนั

เคล็ดลบั: หากตอ้งการดสูภาพอากาศในทีอ่ืน่ๆ อยา่งรวดเรว็ ใหบ้นัทกึตาํแหน่งทีส่าํคญัลงในรายการ
โปรดของคณุ ปัดไปที ่รายการโปรด แตะ  และเพิม่ตาํแหน่ง

รบัสูตรอาหารและแนวคดิในการทําอาหาร

คน้หาสตูรอาหารและเพิม่สว่นผสมลงในรายการซือ้ของของคุณดว้ยการแตะเพยีงคร ัง้เดยีว

แตะ  อาหารและเคร ือ่งดืม่

1. หากตอ้งการคน้หาสตูรอาหาร ใหแ้ตะ เรยีกดูสูตรอาหาร
2. ในการเรยีกดสูตูรอาหารตามประเภท เชน่ สว่นผสมหลกัหรอืความตอ้งการดา้นโภชนาการ ใหปั้ดไปที่
สูตรอาหาร แลว้แตะประเภท

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเพิม่สว่นผสมของสตูรอาหารลงในรายการซือ้ของ ใหแ้ตะ 

บนัทกึสูตรอาหารทีคุ่ณชอบ
ในการสรา้งคอลเลกชนัสตูรอาหารทีบ่นัทกึ ใหแ้ตะ คอลเลกชนั และเขยีนชือ่คอลเลกชนัของคณุ ในการเพิม่
สตูรอาหารในคอลเลกชนัของคณุ ใหเ้รยีกดสูตูรอาหาร แลว้แตะ

การตดิตามกฬีาโปรดของคุณ

ตดิตามขา่วกฬีาและผลการแข่งขนัลา่สดุในขณะเดนิทาง
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1. แตะ  กฬีา
2. ปัดไปที ่กฬีาของฉนั
3. แตะประเภทหรอืคน้หาประเภทอืน่ๆ แลว้แตะ 

เคล็ดลบั: หากตอ้งการใหต้ดิตามทมีโปรดของคุณไดง้า่ย ใหเ้พิม่ทมีของคณุลงใน ทมีของฉัน แตะ 
และคน้หาทมี

การคน้หาขอ้มูลการเดนิทาง

คน้พบจดุหมายใหม่ในการเดนิทางทีน่่าตืน่เตน้ หรอืรบัประโยชนส์งูสดุจากทีโ่ปรดเดมิของคุณ คน้หาคูม่อืเดนิทาง
ขอ้มูลสถานะของเทีย่วบนิทีอ่พัเดต เคร ือ่งมอืการจอง และอืน่ๆ อกีมากมายไดใ้นทีเ่ดยีว

แตะ  ท่องเทีย่ว

1. ปัดไปที ่จุดหมายปลายทาง
2. เขยีนชือ่สถานที ่แลว้แตะทีค่าํแนะนํา
3. ปัดไปทางซา้ยหรอืขวาเพือ่สาํรวจขอ้มูลสถานที ่เชน่ สถานทีท่่องเทีย่วหรอืรา้นอาหาร

เคล็ดลบั: พบสถานทีน่่าสนใจทีค่ณุตอ้งการเยีย่มชมในอนาคตหรอืไม่ ในการเพิม่สถานทีไ่ปยงัมุมมอง
รายการโปรด แตะ 

การจองโรงแรม
ในมุมมองหลกัของแอพ ท่องเทีย่ว ใหแ้ตะ คน้หาโรงแรม เขยีนชือ่เมอืง แลว้แตะทีค่าํแนะนํา ตัง้คา่รายละเอยีด
การจอง แลว้แตะ  จากน้ันแตะทีโ่รงแรม และ จอง

การดูขอ้มูลเทีย่วบนิ
ในมุมมองหลกัของแอพ ท่องเทีย่ว ใหแ้ตะ การมาถงึและการออกเดนิทาง สถานะเทีย่วบนิ หรอื คน้หาเทีย่ว
บนิ
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ทีท่ํางาน

จดัระเบยีบใหก้บัตวัคณุเอง เรยีนรูว้ธิใีชป้ฏทินิและแอพ Microsoft Office

Microsoft Office Mobile
Microsoft Office Mobile เป็นทีท่ํางานนอกสถานทีข่องคณุ

ไปที ่Hub Office เพือ่สรา้งและแกไ้ขเอกสาร Word และสมุดงาน Excel รวมทัง้เปิดและดสูไลดโ์ชว ์PowerPoint
และแบ่งปันเอกสารตา่งๆ โดยใช ้SharePoint

คณุยงัสามารถจดัเก็บเอกสารของคุณใน OneDrive OneDrive คอืพืน้ทีเ่ก็บขอ้มูลบนระบบคลาวดท์ีค่ณุ
สามารถใชเ้ขา้ถงึเอกสารของคณุไดจ้ากโทรศพัท ์แท็บเล็ต คอมพวิเตอร ์หรอื Xbox ของคณุ เมือ่คณุหยดุทํางาน
บนเอกสาร และกลบัไปทําตอ่ในภายหลงั คณุจะอยูต่รงทีเ่ดยีวกบัทีค่ณุทํางานคา้งไว ้ไม่วา่คณุจะใชอุ้ปกรณ์
ใดก็ตาม

Microsoft Office Mobile ประกอบดว้ยโปรแกรมตอ่ไปนี้

• Microsoft Word Mobile
• Microsoft Excel Mobile
• Microsoft PowerPoint Mobile
• Microsoft SharePoint Workspace Mobile
• OneDrive

การทํางานดว้ย Word Mobile

ตกแตง่เอกสารของคุณใหส้วยงามแมอ้ยู่ระหวา่งเดนิทางดว้ย Microsoft Word Mobile คณุสามารถสรา้ง
หรอืแกไ้ขเอกสาร และแบ่งปันงานของคณุบนไซต ์SharePoint ได ้

แตะ  Office

1. ปัดไปที ่ทีเ่กบ็
2. แตะทีต่ ัง้ของไฟล ์
3. แตะไฟล ์Word ทีค่ณุตอ้งการแกไ้ข
4. ในการแกไ้ขขอ้ความ ใหแ้ตะ 
5. ในการจดัเก็บเอกสารของคณุ ใหแ้ตะ  > บนัทกึ
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เคล็ดลบั: ในการเขา้ถงึเอกสารสาํคญัอยา่งรวดเรว็ คณุสามารถตรงึเอกสารน้ันไวบ้นหนา้จอเร ิม่ตน้ แตะ
เอกสารคา้งไว ้แลว้แตะ ปักหมุดทีห่น้าจอเร ิม่

การสรา้งเอกสารใหม่
ปัดไปที ่ล่าสุด และแตะ 

การคน้หาขอ้ความในเอกสาร
แตะไฟล ์Word และ 

การเพิม่ขอ้คดิเหน็
แตะ  > 

การจดัรูปแบบขอ้ความ
แตะไฟล ์Word และ  > 

การไฮไลตข์อ้ความ
แตะไฟล ์Word และ  >  แลว้เลอืกสขีองไฮไลต ์

การดูโครงสรา้งของเอกสาร
แตะ 

การสง่เอกสารทางอเีมล
แตะไฟล ์Word และ  > แบง่ปัน...

การลบเอกสาร
ปัดไปที ่ทีเ่กบ็ แตะเอกสารคา้งไว ้แลว้แตะ ลบ

การทํางานดว้ย Excel Mobile

คณุไม่จาํเป็นตอ้งเดนิทางไปออฟฟิศเพือ่ตรวจสอบยอดตวัเลขลา่สดุอกีแลว้ ดว้ย Microsoft Excel Mobile คณุ
จะสามารถแกไ้ขสเปรดชที สรา้งสมุดงานใหม่ แกไ้ขสมุดงานทีม่อียู ่และแบง่ปันงานของคณุบนไซต ์SharePoint
ได ้

แตะ  Office

1. ปัดไปที ่ทีเ่กบ็
2. แตะทีต่ ัง้ของไฟล ์
3. แตะไฟล ์Excel ทีค่ณุตอ้งการแกไ้ข
4. ในการยา้ยไปทีแ่ผ่นงานอืน่ ใหแ้ตะ  และแผ่นงาน
5. ในการจดัเก็บสมุดงานของคณุ ใหแ้ตะ  > บนัทกึ

การสรา้งสมุดงานใหม่
แตะ ล่าสุด > 

การเพิม่ขอ้คดิเหน็ลงในเซลล ์
แตะ  > แสดงขอ้คดิเหน็

การนําตวักรองไปใชก้บัเซลลต์า่งๆ
แตะ  > ใชต้วักรอง

การเปลีย่นเซลลแ์ละรูปแบบขอ้ความ
แตะ  > จดัรูปแบบเซลล.์..

การเปลีย่นขนาดแถวหรอืคอลมัน์
แตะแถวหรอืคอลมัน ์แลว้ลากตวัเลือ่น
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การคน้หาขอ้มูลจากสมุดงาน
แตะไฟล ์Excel และ 

การสง่สมุดงานทางอเีมล
แตะไฟล ์Excel และ  > แบง่ปัน...

การทํางานดว้ย PowerPoint Mobile

เพิม่การตกแต่งในขัน้สดุทา้ยใหก้บังานนําเสนอของคุณระหวา่งเดนิทางไปประชมุโดยใช ้Microsoft
PowerPoint Mobile

1. แตะ  Office ปัดไปที ่ทีเ่กบ็และแตะทีต่ ัง้ของไฟล ์PowerPoint ทีค่ณุตอ้งการดู
2. แตะไฟล ์PowerPoint แลว้หมุนโทรศพัทข์องคณุเพือ่ใหอ้ยูใ่นโหมดแนวนอน
3. ในการเรยีกดรูะหวา่งสไลดต์า่งๆ ใหปั้ดไปทางซา้ยหรอืขวา
4. ในการไปยงัสไลดท์ีต่อ้งการ ใหแ้ตะ  และสไลดท์ีค่ณุตอ้งการดู
5. ในการเพิม่ขอ้ความทีส่ไลด ์ใหเ้ปลีย่นแนวโทรศพัทข์องคณุเป็นแนวตัง้ และแตะพืน้ทีว่า่งใตส้ไลด ์
6. ในการแกไ้ขสไลด ์ใหแ้ตะ  แตะ  เพือ่กลบั
7. ในการจดัเก็บงานนําเสนอของคณุ ใหแ้ตะ  > บนัทกึ

ส่งงานนําเสนอทางอเีมล
แตะไฟล ์PowerPoint และ  > แบ่งปัน...

การลบงานนําเสนอ
แตะไฟล ์PowerPoint คา้งไว ้แลว้แตะ ลบ

การดูการออกอากาศ PowerPoint
ในการดกูารออกอากาศการนําเสนอ PowerPoint ทางอนิเทอรเ์น็ต เปิดอเีมลทีม่ลีงิคไ์ปยงังานนําเสนอทีอ่อก
อากาศ และแตะลงิค ์

การทํางานดว้ย SharePoint Workspace Mobile

ใชง้านเอกสาร Microsoft Office ทีใ่ชร้ว่มกนั และทํางานรว่มกนัในโครงการ กาํหนดการ และความเห็นตา่งๆ
ดว้ย Microsoft SharePoint Workspace Mobile คณุจะสามารถเรยีกด ูสง่ แกไ้ข และซงิคเ์อกสารของคณุ
แบบออนไลน์

1. แตะ  Office และปัดไปที ่ทีเ่กบ็
2. แตะ  เขยีนทีอ่ยูเ่ว็บไซตข์องไซต ์SharePoint และแตะ 
3. เลอืกเอกสาร

สาํเนาของเอกสารน้ันจะถกูดาวนโ์หลดไวใ้นโทรศพัทข์องคุณ

4. ดหูรอืแกไ้ขเอกสาร และจดัเก็บการเปลีย่นแปลงของคณุ

เคล็ดลบั: ในการเก็บสาํเนาแบบออฟไลนข์องเอกสารไวใ้นโทรศพัทข์องคุณ ใหแ้ตะเอกสารน้ันคา้งไว ้แลว้
แตะ ออฟไลนต์ลอดเวลา

การกลบัไปยงั SharePoint Workspace Mobile
แตะปุ่ มยอ้นกลบั 

การเขยีนบนัทกึย่อ
บนัทกึยอ่บนกระดาษงา่ยตอ่การสญูหาย คณุสามารถเขยีนบนัทกึยอ่ของคณุดว้ย Microsoft OneNote
Mobile แทนการจดบนัทกึยอ่ลงบนกระดาษ ดว้ยวธินีี ้บนัทกึยอ่จะอยูก่บัคณุตลอดเวลา คณุยงัสามารถซงิค ์
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บนัทกึยอ่ของคณุกบั OneDrive และเรยีกดแูละแกไ้ขบนัทกึยอ่เหลา่น้ันดว้ย OneNote บนโทรศพัท ์
คอมพวิเตอร ์หรอืแบบออนไลนผ่์านเว็บเบราเซอรไ์ด ้

1. แตะ  OneNote > 
2. เขยีนบนัทกึยอ่ของคณุ
3. ในการจดัรปูแบบขอ้ความ ใหแ้ตะ  > รูปแบบ
4. ในการเพิม่ภาพ ใหแ้ตะ 
5. ในการบนัทกึคลปิเสยีง ใหแ้ตะ 
6. หากตอ้งการบนัทกึการเปลีย่นแปลง ใหแ้ตะปุ่ มยอ้นกลบั 

หากคณุไดต้ัง้คา่บญัช ีMicrosoft บนโทรศพัทข์องคณุแลว้ คา่ทีเ่ปลีย่นแปลงของคณุจะถกูจดัเก็บและซงิคก์บัค่า
เร ิม่ตน้ของสมุดบนัทกึ สว่นตวั (เว็บ) บน OneDrive ไม่เชน่น้ันคา่ทีเ่ปลีย่นแปลงของคณุจะถกูจดัเก็บบนโทรศพัท ์
ของคณุ

การสง่บนัทกึยอ่ในอเีมล
แตะบนัทกึยอ่และ  > แบง่ปัน...

เคล็ดลบั: ในการเขา้ถงึบนัทกึยอ่สาํคญัอยา่งรวดเรว็ คณุสามารถตรงึบนัทกึยอ่น้ันไวบ้นหนา้จอเร ิม่ตน้
แตะบนัทกึยอ่คา้งไว ้แลว้แตะ ปักหมุดทีห่น้าจอเร ิม่

การทํางานกบัเอกสารตอ่ในอปุกรณเ์ครือ่งอืน่
คณุสามารถจดัเก็บเอกสาร Office ใน OneDrive และทํางานตอ่ในอปุกรณเ์คร ือ่งอืน่ได ้

1. เมือ่ทํางานกบัเอกสาร Office ใหแ้ตะ  > บนัทกึเป็น...
2. แตะ บนัทกึลงใน > OneDrive
3. แตะ บนัทกึ

คณุสามารถเปิดเอกสารจาก OneDrive ในอปุกรณเ์คร ือ่งอืน่และทํางานกบัเอกสารน้ันตอ่ได ้

การใชเ้ครือ่งคดิเลข
ลมืเคร ือ่งคดิเลขแบบพกพาของคณุไปไดเ้ลย เพราะโทรศพัทข์องคณุมเีคร ือ่งคดิเลขพืน้ฐาน เคร ือ่งคดิเลข
แบบวทิยาศาสตร ์และเคร ือ่งคดิเลขฐานสอง รวมอยูแ่ลว้

1. แตะ  เคร ือ่งคดิเลข
2. ในการใชง้านเคร ือ่งคดิเลขพืน้ฐาน ใหถ้อืโทรศพัทใ์นลกัษณะตัง้ตรง

การใชเ้คร ือ่งคดิเลขแบบวทิยาศาสตร ์
หมุนโทรศพัทข์องคณุใหอ้ยู่ในโหมดแนวนอน โดยใหข้อบดา้นขวาอยูด่า้นบน

การใชเ้คร ือ่งคดิเลขฐานสอง
หมุนโทรศพัทข์องคณุใหอ้ยู่ในโหมดแนวนอน โดยใหข้อบดา้นซา้ยอยูด่า้นบน

การใชโ้ทรศพัทข์องทีทํ่างาน
บญัชขีองบรษิทับนโทรศพัทข์องคุณสามารถชว่ยใหค้ณุทํางานใหส้าํเรจ็ลลุว่งได ้

หากคณุมโีทรศพัทข์องทีท่ํางาน บรษิทัของคณุสามารถสรา้งบญัชขีองบรษิทัเพือ่เก็บขอ้มูลตา่งๆ ในโทรศพัท ์
ของคณุใหป้ลอดภยัมากขึน้ ชว่ยใหค้ณุสามารถเขา้ถงึเอกสารหรอืขอ้มูลจากภายในเครอืขา่ยของบรษิทัได ้และ
แมแ้ตจ่ดัหาแอพหรอืฮบัทีจ่ะชว่ยใหค้ณุทํางานสาํเรจ็ลลุว่ง
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หากบรษิทัของคณุมแีอพใหบ้รกิาร คณุจะไดร้บัตวัเลอืกในการดาวนโ์หลดแอพเหลา่น้ัน ในทนัททีีค่ณุเสรจ็สิน้การ
เพิม่บญัชขีองบรษิทัลงในโทรศพัทข์องคณุ หลงัจากตัง้คา่บญัชขีองคณุเสรจ็แลว้ และไม่มแีอพใหบ้รกิาร บรษิทั
จะแจง้ใหค้ณุทราบเกีย่วกบัวธิกีารดาวนโ์หลดแอพดงักลา่ว

ฮบับรษิทัจะชว่ยใหค้ณุไดร้บัขอ้มูลทุกประเภทของบรษิทัจากสถานทีเ่ดยีว ไม่วา่จะเป็นขา่ว คา่ใชจ้า่ย แอพตา่งๆ
หรอืการเขา้ถงึรา้นคา้ของบรษิทั การตดิตัง้ฮบัมขี ัน้ตอนเชน่เดยีวกบัการตดิตัง้แอพของบรษิทั หากมฮีบัดงักลา่ว
ใหบ้รกิาร คณุจะมตีวัเลอืกสาํหรบัเพิม่ฮบัน้ันทนัททีีค่ณุเสรจ็สิน้การเพิม่บญัชขีองบรษิทั หากบรษิทัของคุณ
พฒันาการใชฮ้บัในภายหลงั คณุจะไดร้บัวธิกีารอืน่ในการตดิตัง้ เมือ่พรอ้มใชง้านแลว้

บญัชขีองบรษิทัสว่นใหญ่จะมนีโยบายในการใชง้าน นโยบายของบรษิทัจะชว่ยใหบ้รษิทัของคุณสามารถเพิม่
การปกป้องไปยงัโทรศพัทข์องคณุได ้โดยสว่นใหญ่มกัจะเป็นไปเพือ่คุม้ครองขอ้มูลลบัหรอืขอ้มูลสาํคญั

หากตอ้งการตัง้คา่บญัชขีองบรษิทัของคณุ ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้
คา่ท ัง้หมด > ทีท่ํางาน

สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัโซลชู ัน่ทางธรุกจิ โปรดไปที ่aka.ms/businessmobilitycenter

เคล็ดลบัสําหรบัผูใ้ชใ้นธุรกจิ
การใชโ้ทรศพัทส์าํหรบัการทํางานใหเ้ต็มประสทิธภิาพ

การทํางานรว่มกบัอเีมลและปฏทินิในโทรศพัทแ์ละคอมพวิเตอรข์องคุณ

คณุสามารถใชท้ีอ่ยูอ่เีมลสาํหรบัธรุกจิและสว่นตวัเป็นคนละทีอ่ยูก่นัได ้คณุสามารถเพิม่กลอ่งจดหมายหลายอนั
ไวใ้นโทรศพัท ์แลว้ใชบ้ญัชอีเีมลเดยีวกนัทัง้ในโทรศพัทแ์ละในคอมพวิเตอรข์องคณุ ไม่วา่จะเป็น Outlook,
Office 365 หรอืบญัชอีเีมลอืน่ๆ อเีมลและปฏทินิของคุณจะยงัคงไดร้บัการซงิคต์ลอดเวลา และคณุสามารถ
เขา้รว่มการประชมุจากคาํเชญิในปฏทินิไดโ้ดยตรง คณุสามารถใชอ้เีมลและปฏทินิทีร่วมอยูไ่ดเ้ลย เชน่ เมือ่
จะมปีระชมุ คณุสามารถดรูายชือ่ผูเ้ขา้รว่ม และเขา้ดอูเีมลหรอืขอ้ความทีเ่คยสนทนาไวก้บัผูเ้ขา้รว่มไดโ้ดยการ
แตะเพยีงคร ัง้เดยีว

รกัษาขอ้มูลในโทรศพัทข์องคุณใหป้ลอดภยัอยูเ่สมอ

โทรศพัทข์องคุณมตีวัเลอืกการรกัษาความปลอดภยัมากมาย เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไม่มผูีใ้ดสามารถเขา้ถงึขอ้มูลสาํคญั
ทีค่ณุจดัเก็บไวใ้นโทรศพัท ์ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศพัทล็์อกโดยอตัโนมตั ิหรอืแมแ้ต่ระบตุําแหน่ง
ของโทรศพัทห์ากโทรศพัทห์ายไป (ใชไ้ดใ้นบางภมูภิาค)

สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ ไปที ่www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-for-business

คณุอาจใชก้ารเช ือ่มตอ่เครอืขา่ยสว่นตวัเสมอืน (VPN) เพือ่เขา้ถงึทรพัยากรตา่งๆ ของบรษิทั เชน่ อนิทราเน็ต
หรอือเีมลของบรษิทั หรอืคณุอาจใชบ้รกิารจาก VPN เพือ่วตัถปุระสงคส์ว่นตวัได ้ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเกีย่ว
กบัการกาํหนดคา่ VPN ไดจ้ากผูด้แูลระบบ IT ของบรษิทัคณุ หรอืไปที ่Store เพือ่ดาวนโ์หลดแอพสาํหรบั
บรกิาร VPN ของคณุ และตรวจดูขอ้มูลเพิม่เตมิจากเว็บไซตข์องบรกิารดงักลา่ว

ทํางานไดม้ากขึน้ดว้ยแอพ Office

โทรศพัทข์องคุณมแีอพ Microsoft Office สาํหรบัโทรศพัทม์อืถอืโดยเฉพาะ

คณุสามารถทําดงันี้

• อา่นบนัทกึและเอกสาร เปลีย่นแปลงในนาทสีดุทา้ย หรอืสรา้งเอกสารใหม่ได ้
• ดแูละแกไ้ขงานนําเสนอ PowerPoint
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• สรา้ง ด ูและแกไ้ขสมุดงาน Microsoft Excel
• จดัเก็บไฟล ์Office ไวใ้น OneDrive แลว้ทําตอ่จากทีท่ําคา้งไวเ้มือ่กลบัมาใชค้อมพวิเตอร ์
• เขา้ถงึบรกิาร Office 365

ดว้ย SharePoint Workspace Mobile คณุจะสามารถเปิด แกไ้ข และจดัเก็บเอกสาร Microsoft Office ที่
อยูใ่นเว็บไซต ์SharePoint 2010 หรอื SharePoint Online

ทํางานรว่มกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย Lync บนโทรศพัทข์องคุณ

Microsoft Lync เป็นบรกิารการสือ่สารรุน่ใหม่ทีจ่ะเช ือ่มตอ่ผูค้นในรูปแบบใหม่จากทุกๆ ทีไ่ดต้ลอดเวลา

ดว้ย Lync คณุสามารถทําสิง่ตอ่ไปนี้

• ตดิตามสถานะของรายชือ่ของคณุไดต้ลอดเวลา
• สง่ขอ้ความดว่น
• โทรออกดว้ยโทรศพัทม์อืถอื
• เร ิม่หรอืเขา้รว่มการสนทนากลุ่มทางเสยีง วดิโีอ หรอืเว็บ

Lync เป็นองคป์ระกอบสว่นหน่ึงทีม่ากบั Microsoft Office คณุสามารถดาวนโ์หลด Microsoft Lync สาํหรบั
มอืถอืลงในโทรศพัทข์องคุณไดจ้าก Store

สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดดเูอกสารสาํหรบัผูใ้ชใ้นหนา้สนับสนุนของ Microsoft Lync ที่
lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads
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การจดัการและการเชือ่มตอ่โทรศพัท ์

จดัการโทรศพัทแ์ละเนือ้หาในน้ัน เรยีนรูว้ธิกีารเช ือ่มตอ่กบัอปุกรณเ์สรมิและเครอืขา่ย ถา่ยโอนไฟล ์สรา้งขอ้มูล
สาํรอง ล็อกโทรศพัท ์และอพัเดตซอฟตแ์วรเ์สมอ

การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัทข์องคุณ
ทนัสมยัเสมอ - อพัเดตซอฟตแ์วรแ์ละแอพของโทรศพัทแ์บบไรส้าย เพือ่รบัคณุสมบตัใิหม่ๆ และทีม่กีารปรบัปรงุ
แลว้ใหก้บัโทรศพัทข์องคุณ การอพัเดตซอฟตแ์วรย์งัอาจชว่ยปรบัปรงุประสทิธภิาพการทํางานของโทรศพัทค์ณุ

กอ่นเร ิม่การอพัเดต ใหเ้ช ือ่มตอ่อปุกรณช์ารจ์ หรอืตรวจดูใหแ้น่ใจวา่แบตเตอร ีส่าํหรบัโทรศพัทข์องท่านมพีลงังาน
เพยีงพอ

คาํเตอืน: หากท่านตดิตัง้โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วร ์ท่านจะไม่สามารถใชอ้ปุกรณไ์ด ้แมก้ระทั่งการโทร
ฉุกเฉิน จนกวา่จะตดิตัง้เสรจ็และรสีตารท์อปุกรณอ์กีคร ัง้
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การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หา รวมถงึรายการทีไ่ม่เสยีคา่บรกิาร อาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มูล
จาํนวนมาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรบัสง่ขอ้มูล

โทรศพัทข์องคุณจะดาวนโ์หลดการอพัเดตทีใ่หบ้รกิารตามคา่เร ิม่ตน้โดยอตัโนมตัใินกรณีทีส่อดคลอ้งตามการ
ตัง้คา่การเช ือ่มตอ่ขอ้มูล เมือ่โทรศพัทข์องคุณแจง้ใหท้ราบวา่มกีารอพัเดตใหบ้รกิาร คณุเพยีงแค่ปฏบิตัิ
ตามคาํแนะนําทีป่รากฏบนโทรศพัท ์หากโทรศพัทข์องคณุมหีน่วยความจาํเหลอืนอ้ย คณุอาจตอ้งยา้ยแอพ
ภาพถา่ย และเนือ้หาอืน่ๆ ไปยงัการด์หน่วยความจาํ โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนการด์หน่วยความจาํ สาํหรบั
ความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

เคล็ดลบั: โทรศพัทข์องคณุจะอพัเดตแอพและองคป์ระกอบอืน่ๆ (เชน่ จดุศนูยก์ลางอปุกรณ)์ ตามคา่เร ิม่
ตน้โดยอตัโนมตั ิเมือ่คณุเช ือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi ในการตรวจสอบประวตักิารอพัเดตของคณุ ใหแ้ตะ

 Store >  > ดาวนโ์หลด แลว้ปัดไปที ่ประวตัิ

หลงัจากอพัเดตสาํเรจ็แลว้ ใหต้รวจสอบแอพ Lumia วธิใีช+้เคล็ดลบั หรอืหนา้สนับสนุนเพือ่ดคููม่อืผูใ้ชใ้หม่ของ
คณุ

ปิดการดาวนโ์หลดอพัเดตโดยอตัโนมตัิ
หากคณุตอ้งการควบคมุคา่ใชจ้า่ยในการรบัสง่ขอ้มูลอยา่งเขม้งวด คณุสามารถปิดการดาวนโ์หลดอพัเดต
โดยอตัโนมตั ิในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > การอพัเดตโทรศพัท ์
และลา้งกล่องกาเคร ือ่งหมาย ดาวนโ์หลดการอพัเดตโดยอตัโนมตัหิากการต ัง้ค่าขอ้มูลของฉนัอนุญาต

การใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง
เพิม่ประสทิธภิาพสงูสดุใหก้ารเช ือ่มตอ่เครอืขา่ยของคณุ โดยใชก้ารเช ือ่มตอ่ทีเ่รว็ทีส่ดุทีโ่ทรศพัทข์องคณุ
สนับสนุน

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ส ่SIM การด์แลว้

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > เครอืขา่ยโทรศพัท+์SIM
2. แตะ ความเรว็การเชือ่มตอ่สูงสุด เพือ่ตรวจสอบวา่ไดเ้ลอืกประเภทของการเช ือ่มตอ่ทีเ่รว็ทีส่ดุในโทรศพัท ์
ของคณุแลว้

แถบสถานะทีด่า้นบนของหนา้จอจะระบุประเภทการเช ือ่มตอ่ทีใ่ชใ้นปัจจบุนั

ใชก้ารเชือ่มตอ่ VPN ทีเ่ชือ่ถอืได้
คณุอาจตอ้งเช ือ่มตอ่เครอืขา่ยสว่นตวัเสมอืน (VPN) เพือ่เขา้ถงึทรพัยากรตา่งๆ ของบรษิทั เชน่ อนิทราเน็ต หรอื
อเีมลของบรษิทั หรอืคณุอาจใชบ้รกิารจาก VPN เพือ่วตัถปุระสงคส์ว่นตวัได ้

ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัการกาํหนดคา่ VPN ไดจ้ากผูด้แูลระบบ IT ของบรษิทัคณุ หรอืไปที ่Store
เพือ่ดาวนโ์หลดแอพสาํหรบับรกิาร VPN ของคณุ และตรวจดูขอ้มูลเพิม่เตมิจากเว็บไซตข์องบรกิารดงักล่าว

ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้คา่ท ัง้หมด > VPN และสลบั สถานะ ไปที ่เปิด

1. ในการเพิม่โปรไฟล ์VPN ใหแ้ตะ 
2. สลบั เชือ่มตอ่โดยอตัโนมตั ิไปที ่เปิด
3. เขยีนขอ้มูลโปรไฟลต์ามคําแนะนําของผูด้แูลระบบ IT ของบรษิทัคณุ หรอืบรกิาร VPN

โทรศพัทข์องคุณจะเช ือ่มตอ่กบั VPN โดยอตัโนมตั ิเมือ่จาํเป็น

เคล็ดลบั: ในการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่เกีย่วกบัการเช ือ่มตอ่ขอ้มูลมอืถอื VPN และการโรมมิง่ ใหแ้ตะ
ตวัเลอืก
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การแกไ้ขรูปแบบ VPN
แตะรูปแบบดงักลา่วคา้งไว ้แตะ แกไ้ข และเปลีย่นแปลงขอ้มูลตามทีจ่าํเป็น

การลบรูปแบบ VPN
แตะรูปแบบคา้งไว ้แลว้แตะ ลบ

การสลบัไปทีก่ารเชือ่มตอ่ VPN ดว้ยตนเอง
แตะรูปแบบคา้งไว ้แลว้แตะ เปลีย่นเป็นดว้ยตนเอง แตะรูปแบบเพือ่เช ือ่มตอ่กบั VPN

WiFi
คน้หาเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชก้ารเช ือ่มตอ่ WiFi

เชือ่มตอ่ WiFi

การเช ือ่มตอ่เครอืขา่ย WiFi เป็นวธิทีีส่ะดวกในการเขา้ใชง้านอนิเทอรเ์น็ต ขณะทีเ่ดนิทาง คณุสามารถเช ือ่ม
ตอ่เครอืข่าย WiFi ในทีส่าธารณะได ้เชน่ ในหอ้งสมุดหรอืรา้นอนิเทอรเ์น็ต

โทรศพัทข์องคุณจะตรวจหาและแจง้เตอืนเกีย่วกบัการเช ือ่มตอ่ทีพ่รอ้มใชง้านใหค้ณุทราบอยูเ่ป็นระยะ ขอ้มูล
การแจง้เตอืนจะปรากฏขึน้ช ัว่ครู ่ทีด่า้นบนของหนา้จอ ในการจดัการการเช ือ่มตอ่ WiFi ของคณุ ใหเ้ลอืกการแจง้
เตอืนน้ันๆ

ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ 

1. สลบั เครอืขา่ย Wi-Fi ไปที ่เปิด 
2. เลอืกการเช ือ่มตอ่ทีต่อ้งการใช ้

การเช ือ่มตอ่ Wi-Fi ของคณุจะทํางานเมือ่  แสดงบนแถบสถานะทีด่า้นบนของหนา้จอ

การระบุตาํแหน่งโดยใช ้WiFi จะเพิม่ความแม่นยาํของตาํแหน่งเมือ่สญัญาณดาวเทยีมไม่พรอ้มใหบ้รกิาร โดย
เฉพาะอยา่งยิง่เมือ่คณุอยูภ่ายในอาคารหรอือยูร่ะหวา่งอาคารสงู

หมายเหต:ุ การใช ้WiFi อาจถกูจาํกดัในบางประเทศ ตวัอยา่งเชน่ ในสหภาพยุโรป ท่านจะไดร้บัอนุญาต
ใหใ้ช ้WiFi 5150–5350 MHz ภายในอาคารเท่าน้ัน และในสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา ท่านจะไดร้บั
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อนุญาตใหใ้ช ้WiFi 5.15–5.25 GHz ภายในอาคารเท่าน้ัน สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ที่
ในทอ้งทีข่องท่าน

การปิดการเชือ่มตอ่
สลบั เครอืขา่ย Wi-Fi ไปที ่ปิด 

เคล็ดลบั: โทรศพัทข์องคณุจะเช ือ่มตอ่กลบัไปยงัเครอืข่าย WiFi โดยอตัโนมตั ิในการเปลีย่นเวลาเช ือ่ม
ตอ่ใหม่โดยอตัโนมตั ิหรอืเปิด WiFi อกีคร ัง้ดว้ยตนเอง ใหแ้ตะ เปิด Wi-Fi กลบัคนื และตวัเลอืกทีค่ณุ
ตอ้งการ

เชือ่มตอ่กบั WiFi อจัฉรยิะ

เช ือ่มตอ่กบัฮอตสปอต WiFi สาธารณะไดอ้ยา่งงา่ยดายดว้ยแอพ Wi-Fi อจัฉรยิะ

Wi-Fi อจัฉรยิะ เช ือ่มตอ่โทรศพัทข์องคุณเขา้กบัฮอตสปอต WiFi สาธารณะ และยอมรบัขอ้กาํหนดการใชบ้รกิาร
เมือ่จาํเป็น Wi-Fi อจัฉรยิะ ยงัสามารถแบง่ปันขอ้มูลรายชือ่ของคณุไดอ้กีดว้ยหากคณุตอ้งการ

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  > Wi-Fi อจัฉรยิะ
2. สลบั เชือ่มตอ่กบั Wi-Fi ฮอตสปอต ไปที ่เปิด 

เคล็ดลบั: แบง่ปันฮอตสปอต WiFi กบัเพือ่นของคณุทีใ่ช ้Wi-Fi อจัฉรยิะ เชน่กนั สลบั แบง่ปันเครอื
ขา่ย Wi-Fi ทีฉ่นัเลอืก ไปที ่เปิด

NFC
สาํรวจโลกรอบตวัคณุ แตะอปุกรณเ์สรมิเพือ่เช ือ่มตอ่ และแตะแท็กเพือ่โทรหาใครบางคนหรอืเปิดเว็บไซต ์
เทคโนโลยสีือ่สารไรส้ายระยะสัน้ (NFC) ชว่ยทําใหก้ารเช ือ่มตอ่เป็นเร ือ่งงา่ยและสนุกสนาน

การเร ิม่ตน้ใชง้านดว้ย NFC

เปิดคุณสมบตั ิNFC ในโทรศพัท ์แลว้เร ิม่แตะเพือ่แบง่ปันขอ้มูลหรอืเช ือ่มตอ่กบัอปุกรณต์า่งๆ

NFC ไม่ไดร้องรบัในโทรศพัทท์ุกรุน่ สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที ่www.microsoft.com/
mobile/support/wpfeatures

ดว้ย NFC คณุสามารถทําสิง่ตอ่ไปนี้

• เช ือ่มตอ่กบัอุปกรณเ์สรมิ Bluetooth ทีส่ามารถใชง้านรว่มกนัไดซ้ ึง่สนับสนุนเทคโนโลย ีNFC เชน่ ชดุหูฟัง
หรอืลาํโพงไรส้าย

• สง่ขอ้มูลตา่งๆ เชน่ รายชือ่ หรอืภาพถา่ยของคุณเองไปยงัโทรศพัท ์พซี ีหรอืแท็บเล็ตของเพือ่นคณุทีใ่ช ้
Windows 8 หรอืใหม่กวา่

• แตะแท็กเพือ่ดาวนโ์หลดเนือ้หาเพิม่เตมิสาํหรบัโทรศพัทข์องคุณ หรอืเพือ่เขา้ถงึบรกิารออนไลน์

พืน้ที ่NFC อยูท่ีด่า้นหลงัโทรศพัทข์องคณุ บรเิวณใกล ้ๆ  กบักลอ้งถา่ยรปู แตะโทรศพัท ์อปุกรณเ์สรมิ แท็ก หรอื
โปรแกรมอา่นอืน่ๆ ดว้ยพืน้ที ่NFC

ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > NFC

สลบั แตะเพือ่แบง่ปัน ไปที ่เปิด

เคล็ดลบั: กอ่นการใช ้NFC โปรดแน่ใจวา่ไดป้ลดล็อกหนา้จอและปุ่ มกดแลว้
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การเชือ่มตอ่อปุกรณเ์สรมิ Bluetooth ดว้ย NFC

มอืของคณุไม่ว่างใชไ่หม ใชช้ดุหูฟัง หรอืลองฟังเพลงโดยใชล้าํโพงไรส้ายส ิสิง่ทีคุ่ณตอ้งทํา คอื เพยีงแคแ่ตะ
อปุกรณเ์สรมิทีใ่ชง้านรว่มกนัไดก้บัโทรศพัทข์องคณุ

โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุน NFC สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที ่www.microsoft.com/
mobile/support/wpfeatures

แตะพืน้ที ่NFC ของอปุกรณเ์สรมิกบัพืน้ที ่NFC ของโทรศพัทข์องคณุ และปฏบิตัติามคาํแนะนําทีป่รากฏขึน้บน
หนา้จอ

อปุกรณเ์สรมิมจีาํหน่ายแยกตา่งหาก อปุกรณเ์สรมิทีม่จีะแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาค

การหยุดการเชือ่มตอ่อุปกรณเ์สรมิ
แตะพืน้ที ่NFC ของอปุกรณเ์สรมิอกีคร ัง้

สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดดใูนคูม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณเ์สรมิดงักลา่ว

การอา่นแท็ก NFC

แท็ก NFC สามารถเก็บขอ้มูลตา่งๆ เชน่ ทีอ่ยูเ่ว็บ เบอรโ์ทรศพัท ์หรอืนามบตัร เพยีงแคปั่ด คณุก็ตอ้งพบขอ้มูล
ทีต่อ้งการ

โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุน NFC สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที ่www.microsoft.com/
mobile/support/wpfeatures

แตะแท็กดว้ยพืน้ที ่NFC ของโทรศพัทข์องคณุ

Bluetooth
คณุสามารถเช ือ่มตอ่ไรส้ายกบัอปุกรณท์ีใ่ชง้านรว่มกนัไดอ้ืน่ๆ เชน่ โทรศพัท ์คอมพวิเตอร ์ชดุหูฟัง และชดุอปุกรณ์
ในรถยนต ์นอกจากนี ้คณุยงัสามารถสง่ภาพถา่ยไปยงัโทรศพัทท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้หรอืคอมพวิเตอรข์องคณุ

การเชือ่มตอ่ชดุหูฟังไรส้าย

ชดุหูฟังไรส้าย (มจีาํหน่ายแยกต่างหาก) ชว่ยใหค้ณุสามารถคยุโทรศพัทไ์ดใ้นแบบแฮนดฟ์ร ีโดยคณุยงั
คงสามารถทํางานตอ่ไปได ้เชน่ ใชค้อมพวิเตอรร์ะหวา่งสนทนา

เน่ืองจากอปุกรณท์ีม่เีทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth สือ่สารโดยใชค้ลืน่วทิย ุจงึไม่จาํเป็นตอ้งอยูใ่นระยะทีม่อง
เห็นโดยตรง อยา่งไรก็ตาม อปุกรณ ์Bluetooth ตอ้งมรีะยะห่างจากกนัอยูใ่น 10 เมตร (33 ฟุต) แมว้า่การเช ือ่ม
ตอ่อาจถกูรบกวนจากสิง่กดีขวาง เชน่ ผนัง หรอือปุกรณอ์เิล็กทรอนิกสอ์ืน่ๆ

อปุกรณท์ีจ่บัคูส่ามารถเช ือ่มตอ่กบัโทรศพัทข์องคุณเมือ่ Bluetooth เปิดอยู ่อปุกรณอ์ืน่สามารถตรวจพบ
โทรศพัทข์องคุณตอ่เมือ่หนา้จอการตัง้คา่ Bluetooth เปิดไวเ้ท่าน้ัน

อยา่จบัคูห่รอืรบัคําขอการเช ือ่มตอ่จากอปุกรณท์ีไ่ม่รูจ้กั วธินีีช้ว่ยปกป้องโทรศพัทข์องคณุจากเนือ้หาทีเ่ป็น
อนัตราย

ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > Bluetooth

1. สลบั สถานะ ไปที ่เปิด
2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าชดุหูฟังเปิดอยู่

คณุอาจจาํเป็นตอ้งเร ิม่ตน้ขัน้ตอนการจบัคู่จากชดุหูฟัง โปรดอา่นรายละเอยีดในคูม่อืการใชง้านชดุหูฟังของคณุ
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3. ในการจบัคูโ่ทรศพัทข์องคณุกบัชดุหูฟัง ใหแ้ตะชดุหูฟังในรายการของอปุกรณ ์Bluetooth ทีค่น้พบ
4. คณุอาจตอ้งพมิพร์หสัผ่าน โปรดอา่นรายละเอยีดในคูม่อืการใชง้านชดุหูฟังของคณุ

เคล็ดลบั: คาํแนะนําในการเช ือ่มตอ่เหลา่นีส้ามารถใชก้บัอปุกรณเ์สรมิ Bluetooth อืน่ๆ ไดด้ว้ย

การยกเลกิการเชือ่มตอ่ชดุหูฟัง
แตะชดุหูฟังทีเ่ช ือ่มตอ่ในรายการ

เมือ่คณุเปิดชดุหูฟังอกีคร ัง้ การเช ือ่มตอ่จะเร ิม่ขึน้ใหม่อกีคร ัง้โดยอตัโนมตั ิหากตอ้งการลบการจบัคู ่ใหแ้ตะชดุ
หูฟังคา้งไวใ้นรายการของอุปกรณ ์Bluetooth แลว้แตะ ลบ

การเชือ่มตอ่กบัโทรศพัทข์องเพือ่นคุณผ่าน Bluetooth

ใช ้Bluetooth ในการเช ือ่มตอ่กบัโทรศพัทข์องเพือ่นคณุแบบไรส้ายเพือ่แบ่งปันภาพถา่ย และอืน่ๆ อกีมากมาย

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > Bluetooth
2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าโทรศพัทท์ัง้สองเคร ือ่งเปิด Bluetooth ไว ้
3. ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่โทรศพัทท์ัง้สองเคร ือ่งมองเห็นอกีเคร ือ่งหน่ึง คณุตอ้งอยูใ่นมุมมองการตัง้คา่ Bluetooth เพือ่
ใหโ้ทรศพัทอ์กีเคร ือ่งมองเห็นโทรศพัทข์องคณุ
4. คณุจะเห็นโทรศพัทบ์ลทููธทีอ่ยูภ่ายในระยะครอบคลมุ แตะโทรศพัทท์ีต่อ้งการเชือ่มตอ่
5. หากโทรศพัทอ์กีเคร ือ่งตอ้งใชร้หสัผ่าน ใหพ้มิพห์รอืยอมรบัรหสัผ่าน

จะใชร้หสัผ่านเฉพาะเมือ่คณุเช ือ่มตอ่กบัอปุกรณใ์ดๆ เป็นคร ัง้แรก

การสง่ขอ้มูลของคุณโดยใช ้Bluetooth

เมือ่คณุตอ้งการแบ่งปันเนือ้หาหรอืภาพทีค่ณุถา่ยกบัเพือ่น ใหใ้ช ้Bluetooth เพือ่สง่ขอ้มูลของคณุไปยงัอปุกรณ์
ทีส่ามารถใชง้านรว่มกนัได ้

คณุสามารถใชก้ารเช ือ่มตอ่ Bluetooth หลายอยา่งพรอ้มกนัได ้ตวัอยา่งเชน่ ขณะทีใ่ชช้ดุหูฟัง Bluetooth คณุ
ยงัคงสามารถสง่ขอ้มูลตา่งๆ ไปยงัอปุกรณอ์ืน่ได ้

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้คา่ท ัง้หมด > Bluetooth และสลบั สถานะ
ไปที ่เปิด 
2. แตะขอ้มูลทีคุ่ณตอ้งการสง่คา้งไว ้และแตะ แบง่ปัน... > Bluetooth

ตวัอยา่งเชน่ ใน Hub ภาพถา่ย แตะภาพถา่ยคา้งไว ้แลว้แตะ แบง่ปัน... > Bluetooth

3. แตะอปุกรณเ์พือ่เช ือ่มตอ่ คณุจะเห็นอปุกรณ ์Bluetooth ทีอ่ยูภ่ายในระยะครอบคลมุ
4. หากอปุกรณอ์ืน่ตอ้งใชร้หสัผ่าน ใหพ้มิพร์หสัผ่าน จะตอ้งพมิพร์หสัผ่านทีค่ณุสรา้งขึน้ไดล้งในอปุกรณท์ัง้คู ่รหสั
ผ่านในอปุกรณบ์างเครือ่งเป็นแบบถาวร โปรดอา่นรายละเอยีดในคูม่อืการใชง้านอปุกรณอ์ืน่

จะใชร้หสัผ่านเฉพาะเมือ่คณุเช ือ่มตอ่กบัอปุกรณใ์ดๆ เป็นคร ัง้แรก

ตาํแหน่งของไฟลท์ีไ่ดร้บัน้ันจะแตกตา่งกนัไปตามอุปกรณแ์ตล่ะรุน่ โปรดอา่นรายละเอยีดในคูม่อืการใช ้
งานอปุกรณอ์ืน่

หากอปุกรณอ์ืน่น้ันเป็นโทรศพัท ์Lumia เชน่กนั ไฟลท์ีไ่ดร้บัจะจดัเก็บไวใ้นแอพของอปุกรณด์งักลา่ว ตวัอยา่งเชน่
ภาพถา่ยจะถกูจดัเก็บไวใ้น Hub ภาพถา่ย

การต ัง้คา่โทรศพัทใ์หเ้ป็นโหมดขบัรถ

โหมดขบัขีจ่ะชว่ยลดสิง่ทีท่ําใหค้ณุไขวเ้ขวขณะขบัรถเพือ่ใหค้ณุมสีมาธใินการเดนิทาง
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1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > โหมดขบัขี ่> ถดัไป
2. หากตอ้งการตัง้คา่โทรศพัทใ์หเ้พกิเฉยตอ่การโทรเขา้ ใหเ้ปลีย่น ไมร่บัสาย เป็น เปิด  หากตอ้งการตัง้คา่
โทรศพัทใ์หเ้พกิเฉยตอ่ขอ้ความ ใหเ้ปลีย่น ไมร่บัขอ้ความ เป็น เปิด 
3. แตะ ถดัไป
4. หากตอ้งการสง่ขอ้ความถงึผูท้ีโ่ทรหรอืสง่ขอ้ความมาโดยอตัโนมตัเิพือ่บอกวา่ทําไมคณุจงึไม่สามารถรบัสายได ้
ใหเ้ปลีย่น ตอบกลบัสายโทรเขา้ดว้ยขอ้ความ, ตอบกลบัขอ้ความดว้ยขอ้ความ หรอืทัง้สองเป็น เปิด

 ในการแกไ้ขขอ้ความ ใหแ้ตะทีก่ลอ่งขอ้ความ
5. แตะ ถดัไป > เพิม่อปุกรณ ์แลว้แตะอปุกรณ ์Bluetooth ทีเ่ช ือ่มตอ่ไวก้บัโทรศพัทข์ณะขบัรถ อยา่งเชน่ชดุ
หูฟัง

โหมดขบัรถจะเร ิม่ทํางานโดยอตัโนมตัเิมือ่โทรศพัทเ์ช ือ่มตอ่กบัอปุกรณ ์Bluetooth ทีเ่พิม่ไว ้

เปลีย่นชือ่อปุกรณข์องคุณ

คณุสามารถเปลีย่นชือ่อปุกรณข์องโทรศพัทค์ณุเพือ่ใหจ้าํไดง้า่ยขึน้ขณะเช ือ่มตอ่กบัอปุกรณอ์ืน่ผ่าน Bluetooth

1. ใชส้าย USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดใ้นการเช ือ่มตอ่โทรศพัทข์องคุณกบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ช ้Windows
2. คน้หาโทรศพัทข์องคณุบนหนา้จอ Windows Explorer ของคอมพวิเตอร ์
3. คลกิขวาทีไ่อคอน Windows Phone แลว้เปิดมุมมองคณุสมบตัขิองโทรศพัทค์ณุ
4. เปลีย่นชือ่เร ิม่ตน้เป็นชือ่ทีค่ณุช ืน่ชอบ โดยปกต ิชือ่เร ิม่ตน้จะเป็น Windows Phone

ชือ่ Bluetooth ของโทรศพัทค์ณุจะเหมอืนกนักบัช ือ่อปุกรณ์

หน่วยความจาํและทีเ่กบ็ขอ้มูล
เรยีนรูว้ธิจีดัการแอพ ไฟล ์และรายการอืน่ๆ บนโทรศพัทข์องคณุ

การสาํรอง และเรยีกคนืขอ้มูลในโทรศพัทข์องคุณ

อบุตัเิหตอุาจเกดิขึน้เมือ่ไรก็ได ้ดงัน้ัน จงึควรตัง้คา่โทรศพัทข์องคณุใหส้าํรองขอ้มูลการตัง้คา่ เชน่ เคา้โครงหนา้จอ
เร ิม่ตน้ และขอ้มูลอืน่ๆ ของคณุไปยงับญัช ีMicrosoft

คณุจะตอ้งมบีญัช ีMicrosoft เพือ่สาํรองขอ้มูลโทรศพัทข์องคณุ

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > สาํรองขอ้มูล
2. หากระบบถาม ใหล้งชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft ของคณุ
3. เลอืกขอ้มูลทีต่อ้งการและวธิกีารในการสาํรองขอ้มูลดงักลา่ว คณุสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศพัทข์องคุณสาํรอง
ขอ้มูลรายการแอพ การตัง้คา่ และขอ้ความตวัอกัษรไดโ้ดยอตัโนมตั ิในการสาํรองขอ้มูลวดิโีอหรอืภาพถา่ย
คณุภาพเยีย่มในอนาคตของคณุไปยงั OneDrive โดยอตัโนมตั ิคณุตอ้งใชก้ารเช ือ่มตอ่ Wi-Fi

เคล็ดลบั: คณุไม่จาํเป็นตอ้งสํารองขอ้มูลรายชือ่และเหตกุารณป์ฏทินิของคณุแยกตา่งหาก โทรศพัท ์
ของคุณจะสาํรองขอ้มูลเหล่าน้ันและซงิคก์บับญัช ีMicrosoft โดยอตัโนมตัิ

หากแอพทีค่ณุดาวนโ์หลดบางรายการไม่รวมอยูใ่นขอ้มูลสาํรองนี ้คณุสามารถดาวนโ์หลดแอพเหลา่นีไ้ดใ้หม่จาก
Store ตราบเท่าทีแ่อพน้ันยงัมใีหบ้รกิาร Store จดจาํแอพทีค่ณุซ ือ้ไปแลว้ คณุจงึไม่จาํเป็นตอ้งส ั่งซ ือ้ใหม่ ทัง้นี ้อาจ
มกีารเรยีกเก็บค่าสง่ขอ้มูล สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

คณุจะมองไม่เห็นขอ้มูลสาํรองของโทรศพัทใ์นมุมมองหลกัของ OneDrive แตค่ณุสามารถพบไดใ้นการตัง้คา่ของ
OneDrive ตรวจสอบ people.live.com เพือ่ดรูายชือ่ทีส่าํรองไว ้และ calendar.live.com เพือ่ดเูหตกุารณ์
ในปฏทินิ
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สาํหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลใน OneDrive โปรดไปที่
windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security

ในการสาํรองเนือ้หาอืน่ๆ เชน่ เพลง ใหเ้ช ือ่มตอ่โทรศพัทก์บัคอมพวิเตอรข์องคณุ และทําตามคําแนะนําบนหนา้
จอคอมพวิเตอร ์คณุม ี2 ทางเลอืก คอื ซงิคเ์นือ้หาระหวา่งโทรศพัทแ์ละคอมพวิเตอรด์ว้ยแอพ Windows Phone
สาํหรบัเดสกท็์อป หรอืลากและวางเนือ้หาจากโทรศพัทไ์ปยงัคอมพวิเตอรใ์นตวัจดัการไฟลข์องคอมพวิเตอร ์เชน่
Windows Explorer

สํารองขอ้มูลภาพถา่ยทีคุ่ณไดถ้า่ยเกบ็ไวก้อ่นหน้านีไ้ปยงั OneDrive
แตะ ภาพถา่ย >  เลอืกภาพถา่ยหรอือลับัม้ทีค่ณุตอ้งการอพัโหลด แลว้แตะ  > OneDrive เลอืกตาํแหน่ง
ทีต่อ้งการอพัโหลดภาพถา่ย แลว้แตะ 

หากตอ้งการตรวจสอบภาพถา่ยทีคุ่ณไดส้าํรองขอ้มูล ใหล็้อกอนิเขา้สูบ่ญัช ีOneDrive ของคุณบนอปุกรณ์
ใดก็ได ้แลว้ตรวจสอบโฟลเดอรท์ีค่ณุบนัทกึภาพถา่ยไว ้

การเรยีกคนืขอ้มูลทีส่าํรองไว ้
คณุสามารถเรยีกคนืขอ้มูลทีส่าํรองไวห้ลงัจากรเีซต็หรอือพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัท ์หรอืเมือ่ตัง้คา่โทรศพัทเ์คร ือ่ง
ใหม่ ลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft ของคณุและทําตามคาํแนะนําทีแ่สดงบนโทรศพัทข์องคุณ หากตอ้งการรเีซต็
โทรศพัทข์องคุณ ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > เกีย่วกบั >
รเีซต็โทรศพัทข์องคุณ การรเีซต็จะเรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ และลบขอ้มูลสว่นตวัทัง้หมดของคณุ แต่
คณุสามารถเรยีกคนืขอ้มูลทีส่าํรองเก็บไวไ้ดห้ลงัจากลงช ือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft ของคณุ

การตรวจสอบและเพิม่หน่วยความจําบนโทรศพัทข์องคุณ

ใชแ้อพ ทีเ่ก็บขอ้มูลอจัฉรยิะ เพือ่ตรวจสอบว่าคุณมหีน่วยความจาํเหลอือยูเ่ท่าใด

โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนการด์หน่วยความจาํ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

แตะ  ทีเ่กบ็ขอ้มูลอจัฉรยิะ

แตะ โทรศพัท ์ในการตรวจสอบรายละเอยีดของการด์หน่วยความจาํโทรศพัทข์องคณุ ใหแ้ตะ SD Card

เคล็ดลบั: ตอ้งการดรูายการอืน่ๆ ทีค่ณุมบีนโทรศพัทข์องคณุหรอืไม่ ดาวนโ์หลดแอพ ไฟล ์จาก Store
และจดัการไฟลต์า่งๆ ในโทรศพัทข์องคุณไดอ้ยา่งงา่ยดาย

หากหน่วยความจาํโทรศพัทก์าํลงัจะเต็ม ใหต้รวจสอบและเอาสิง่ทีค่ณุไม่ตอ้งการแลว้ออก:

• ขอ้ความ ไฟลม์ลัตมิเีดยี และขอ้ความอเีมล
• บนัทกึรายชือ่และรายละเอยีด
• แอพ
• เพลง ภาพถา่ย หรอืวดิโีอ

คณุสามารถยา้ยไฟลไ์ปทีก่ารด์หน่วยความจาํแทนการลบออกได ้

คณุภาพของการด์หน่วยความจาํอาจสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพการทํางานของโทรศพัทเ์ป็นอยา่งมาก เพือ่
ใหส้ามารถใชโ้ทรศพัทไ์ดเ้ต็มประสทิธภิาพ ใชก้ารด์ความจ ุ4–128GB จากผูผ้ลติทีเ่ป็นทีรู่จ้กั สาํหรบัขอ้มูลเกีย่ว
กบัการด์หน่วยความจาํ โปรดดทูีค่าํถามทีถ่ามบอ่ย

โปรดใชก้ารด์หน่วยความจาํทีใ่ชง้านรว่มกนัไดท้ีไ่ดร้บัการรบัรองสาํหรบัใชร้ว่มกบัอปุกรณนี์เ้ท่าน้ัน การด์ทีไ่ม่
สามารถใชง้านรว่มกนัไดอ้าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่ารด์และโทรศพัท ์รวมถงึขอ้มูลทีไ่ดร้บัการจดัเก็บอยู่ใน
การด์อกีดว้ย
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เคล็ดลบั: หากโทรศพัทไ์ม่รูจ้กัประเภทไฟล ์(เชน่ ไฟล ์zip) ไฟลด์งักลา่วจะถกูวางในโฟลเดอร ์Other คณุ
สามารถตรวจสอบวา่ไฟลเ์หลา่นีค้อือะไรและลบไฟลท์ีค่ณุไม่ตอ้งการได ้โดยใชแ้อพ ไฟล ์

การลบไฟลช์ ัว่คราวออกเพือ่เพิม่พืน้ทีว่า่ง
แตะ โทรศพัท ์> ไฟลช์ ัว่คราว > ลบ ในการลบไฟลช์ ัว่คราวและขอ้มูลอืน่ๆ จากเบราเซอรข์องคุณ แตะ การต ัง้
คา่ Internet Explorer > ลบประวตัิ

การจดัเกบ็หรอืยา้ยแอพไปทีก่ารด์หน่วยความจาํ

เพิม่หน่วยความจาํในโทรศพัทข์องคุณดว้ยการด์หน่วยความจาํ และจดัเก็บแอพของคณุลงในการด์ตามคา่เร ิม่ตน้

คณุภาพของการด์หน่วยความจาํอาจสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพการทํางานของโทรศพัทเ์ป็นอยา่งมาก เพือ่
ใหส้ามารถใชโ้ทรศพัทไ์ดเ้ต็มประสทิธภิาพ ใชก้ารด์ความจ ุ4–128GB จากผูผ้ลติทีเ่ป็นทีรู่จ้กั สาํหรบัขอ้มูลเกีย่ว
กบัการด์หน่วยความจาํ โปรดดทูีค่าํถามทีถ่ามบอ่ย

โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนการด์หน่วยความจาํ สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

การด์หน่วยความจาํจาํหน่ายแยกตา่งหาก

แตะ  ทีเ่กบ็ขอ้มูลอจัฉรยิะ

หากตอ้งการเปลีย่นตาํแหน่งทีโ่ทรศพัทข์องคณุจดัเก็บแอพและไฟลอ์ืน่ๆ ใหแ้ตะ โทรศพัท ์หรอื SD Card สาํหรบั
แต่ละประเภทไฟล ์

การยา้ยแอพไปยงัการด์หน่วยความจาํ
แตะ โทรศพัท ์> แอพ+เกม >  เลอืกแอพทีต่อ้งการยา้ย แลว้แตะ ยา้ย

คณุจะสามารถยา้ยแอพจากการด์หน่วยความจาํกลบัไปทีโ่ทรศพัทข์องคุณไดใ้นภายหลงั

ประเภทของการด์หน่วยความจาํอาจมผีลตอ่ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการยา้ยไฟลข์นาดใหญ่ไปยงัการด์

การลบแอพออกจากโทรศพัทข์องคุณ

คณุสามารถนําแอพทีต่ดิตัง้ไวซ้ ึง่คณุไม่ตอ้งการเก็บไวห้รอืไม่ไดใ้ชง้านแลว้ออกได ้เพือ่เป็นการเพิม่หน่วยความจาํ
ทีม่อียู่

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ยสูเ่มนูแอพ
2. แตะแอพคา้งไว ้และแตะ ถอนการตดิต ัง้ คณุอาจไม่สามารถลบแอพบางอนัออกได ้

หากคณุลบแอพออก คณุอาจสามารถตดิตัง้ใหม่ไดโ้ดยไม่ตอ้งซ ือ้แอพน้ันอกี ตราบเท่าทีแ่อพน้ันยงัมใีหบ้รกิารใน
Store

หากแอพทีต่ดิตัง้ไวท้ํางานโดยอาศยัแอพทีถ่กูลบออกไป แอพทีต่ดิตัง้ไวอ้าจหยดุทํางาน โปรดอา่นเอกสารสาํหรบั
ผูใ้ชข้องแอพทีต่ดิตัง้ไวเ้พือ่ดรูายละเอยีด

เคล็ดลบั: ตอ้งการเก็บแอพไว ้แต่ไม่มพีืน้ทีว่า่งบนหน่วยความจาํในโทรศพัทแ์ลว้ใชห่รอืไม่ คณุสามารถ
ยา้ยแอพไปทีก่ารด์หน่วยความจาํได ้และไม่จาํเป็นตอ้งถอนการตดิตัง้ แตะ  ทีเ่กบ็ขอ้มูลอจัฉรยิะ >
โทรศพัท ์> แอพ+เกม >  เลอืกแอพทีค่ณุตอ้งการยา้ย แลว้แตะ ยา้ย โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุน
การด์หน่วยความจาํ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/
support/wpfeatures
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จดัการไฟลใ์นโทรศพัทข์องคุณ

เมือ่ใชแ้อพ ไฟล ์คณุจะสามารถตรวจสอบไฟลใ์นโทรศพัท ์จดัเรยีงเป็นโฟลเดอร ์หรอืลบไฟลท์ีไ่ม่ตอ้งการใชไ้ด ้
อยา่งงา่ยดาย คณุสามารถจดัการไฟลใ์นหน่วยความจาํเคร ือ่งและในการด์หน่วยความจาํ

โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนการด์หน่วยความจาํ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

คณุสามารถดาวนโ์หลดแอพ ไฟล ์ฟรไีดจ้าก www.windowsphone.com ทัง้นี ้อาจมกีารเรยีกเก็บค่า
สง่ขอ้มูล

แตะ  ไฟล ์

1. ในการนําทางไปยงัโฟลเดอร ์ใหแ้ตะโฟลเดอรท์ีค่ณุตอ้งการ
2. ในการคน้หาโฟลเดอรท์ีค่ณุใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั ใหแ้ตะ 
3. ในการเปลีย่นวธิกีารจดัเรยีงไฟลห์รอืโฟลเดอร ์ใหแ้ตะ 
4. ในการกลบัไปยงัโฟลเดอรก์อ่นหนา้นีอ้ยา่งรวดเรว็ ใหแ้ตะโฟลเดอรท์ีคุ่ณตอ้งการจากพาธไฟลท์ีด่า้นบน
ของหนา้จอ

สรา้งโฟลเดอรใ์หม่
แตะ  เขยีนชือ่ แลว้แตะ 

ยา้ยหรอืคดัลอกไฟลไ์ปยงัโฟลเดอรอ์ ืน่
แตะไฟลท์ีค่ณุตอ้งการคา้งไว ้แลว้เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการทํากบัไฟลด์งักลา่ว

ไม่สามารถคดัลอกหรอืยา้ยโฟลเดอรไ์ด ้แต่คณุสามารถสรา้งโฟลเดอรใ์หม่ในตาํแหน่งใหม่ แลว้ยา้ยเนือ้หาตา่งๆ
จากโฟลเดอรเ์ดมิไปยงัโฟลเดอรใ์หม่ได ้ในการยา้ยหรอืคดัลอกไฟลห์ลายรายการพรอ้มกนั ใหแ้ตะ  เลอืกไฟลท์ี่
คณุตอ้งการ แลว้แตะ  เพือ่ยา้ยหรอื  คดัลอกไฟลเ์หลา่น้ัน

แบง่ปันไฟลห์รอืโฟลเดอร ์
แตะ , เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการแบง่ปัน แลว้แตะ  และเลอืกวธิกีารแบง่ปัน

การคดัลอกเนือ้หาระหวา่งโทรศพัทข์องคุณกบัคอมพวิเตอร ์
คดัลอกภาพถา่ย ว  และเนือ้หาอืน่ๆ ทีค่ณุสรา้งขึน้ระหวา่งโทรศพัทข์องคุณกบัคอมพวิเตอร ์

เคล็ดลบั: หากคณุใช ้Mac ตดิตัง้แอพ Windows Phone จาก Mac App Store

หากคณุตอ้งการถา่ยโอนภาพถา่ยมาที ่Mac ขอแนะนําใหใ้ชแ้อพ Lumia Photo Transfer สาํหรบั Mac
ซึง่สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก www.microsoft.com/mobile

1. ตอ่โทรศพัทก์บัคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้ายเคเบลิ USB ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้
2. บนคอมพวิเตอรข์องคุณ เปิดตวัจดัการไฟล ์เชน่ Windows Explorer หรอื Finder และเรยีกดโูทรศพัท ์
ของคณุ

เคล็ดลบั: โทรศพัทข์องคณุจะแสดงขึน้ในอปุกรณพ์กพาเป็น Windows Phone ในการดโูฟลเดอร ์
ในโทรศพัทข์องคณุ ใหด้บัเบลิคลกิทีช่ ือ่โทรศพัท ์เอกสาร การดาวนโ์หลด เพลง ภาพ เสยีงเรยีกเขา้ และ
วดิโีอจะแสดงเป็นโฟลเดอรแ์ยกกนั

3. ลากและวางรายการจากโทรศพัทข์องคุณไปยงัคอมพวิเตอร ์หรอืจากคอมพวิเตอรข์องคณุไปยงัโทรศพัท ์

ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่คณุใสไ่ฟลใ์นโฟลเดอรท์ีถ่กูตอ้งบนโทรศพัท ์มเิชน่น้ันคณุอาจมองไม่เห็นขอ้มูล

คณุไม่สามารถคดัลอกขอ้ความตวัอกัษรหรอืรายชือ่ไปยงัคอมพวิเตอรข์องคุณได ้แต่คณุสามารถซงิคข์อ้มูล
ดงักลา่วกบับญัช ีMicrosoft ของคณุได ้
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เคล็ดลบั: หากระบบปฏบิตักิารในคอมพวิเตอรข์องคณุ คอื Windows 7, Windows 8 หรอืสงูกวา่ คณุ
ยงัสามารถใชแ้อพ Windows Phone ได ้ระบบปฏบิตักิาร Windows 8 และสงูกวา่ตดิตัง้แอพโดยอตัโนมตัิ
เมือ่คณุเช ือ่มตอ่โทรศพัทข์องคณุกบัคอมพวิเตอร ์หากคณุมรีะบบปฏบิตักิาร Windows 7 คณุสามารถ
ดาวนโ์หลดแอพนีไ้ดจ้าก www.windowsphone.com

สาํหรบัขอ้มูลทีจ่ะดวูา่แอพใดใชก้บัคอมพวิเตอรใ์ดไดบ้า้ง ใหด้ทูีต่ารางตอ่ไปนี้

แอพ
Windows
Phone

แอพ
Windows
Phone
สําหรบั
เดสกท็์อป

แอพ
Windows
Phone
สําหรบั
Mac

แอพ
Lumia
Photo
Transfer
สําหรบั
Mac
(ภาพถา่ย
และวดิโีอ
เท่านัน้)

Windows
Explorer

Windows 8
และสงูกวา่

x x x

Windows 8
RT

x x

Windows 7 x x

Windows
Vista/XP

x

Mac x x

เคล็ดลบั: แอพ ไฟล ์เปิดโอกาสใหค้ณุเขา้ถงึไฟลบ์นโทรศพัทไ์ดง้า่ยทีส่ดุ คณุสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก
www.windowsphone.com

การรกัษาความปลอดภยั
เรยีนรูว้ธิกีารป้องกนัโทรศพัท ์และเก็บรกัษาขอ้มูลของคณุใหป้ลอดภยั
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การต ัง้คา่ใหโ้ทรศพัทล์็อคโดยอตัโนมตัิ

คณุสามารถป้องกนัโทรศพัทข์องคณุจากการใชง้านทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตได ้กาํหนดรหั ็อกสล  และตัง้ค่าใหโ้ทรศพัท ์
ของคณุล็อ เองโดยอตัโนมตัเิมือ่ไม่มกีารใชง้าน

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > หน้าจอเมือ่ล็อก
2. สลบั รหสัผ่าน ไปที ่เปิด และป้อนรหั ็อกสล  (อยา่งนอ้ย 4 หลกั)
3. แตะ ตอ้งใชร้หสัผ่านหลงัจาก และกาํหนดระยะเวลาทีโ่ทรศพัทจ์ะล็อกโดยอตโนมั ตัหิลงัจากเวลานี้

โปรดเก็บรหสัล็อ นีไ้วเ้ป็นความลบัและเก็บไวใ้นทีป่ลอดภยัห่างจากโทรศพัทข์องคณุ หากคณุลมืรหั ็อกและไม่สล
สามารถกูค้นืได ้หรอืป้อนรหสัผดิหลายคร ัง้ คณุจะตอ้งนําโทรศพัทเ์ขา้รบับรกิาร ทัง้นีอ้าจมกีารคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่
เตมิ และขอ้มูลสว่นบุคคลทัง้หมดในเคร ือ่งอาจถกูลบออกไป สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูย ์Care ที่
ใกลท้ีส่ดุหรอืตวัแทนจาํหน่ายโทรศพัทข์องคุณ

การปลดล็อกโทรศพทั ์
กดปุ่ มเปิด/ปิด ลากหนา้จอล็อกขึน้ดา้นบน และพมิพร์หั ็อกของคณุสล

การเปลีย่นรหสัโทรศพัทข์องคุณ
ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > หน้าจอเมือ่ล็อก > เปลีย่น
รหสัผ่าน

ใชง้านโทรศพัทข์องคุณขณะล็อ เคร ือ่ง

คณุสามารถใชค้ณุสมบตับิางอยา่งในโทรศพัทข์องคณุไดใ้นขณะทีเ่คร ือ่งล็อกอยู่ โดยไม่จาเป ํ ็ นตอ้งพมิพร์หสัล็อก

ในการใหโ้ทรศพัทก์ลบัมาทํางานอกีคร ัง้ ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิด

การดูขอ้ความแจง้เตอืนของคุณ
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ

การเปิดกลอ้งถา่ยรูป
หากคณุเพิม่ทางลดัสาํหรบักลอ้งไวใ้นศูนยด์าํเนินการ คณุจะสามารถเปิดกลอ้งไดอ้ยา่งรวดเรว็แมใ้นยามที ็อกล่
โทรศพัทอ์ยู ่กดปุ่ มเปิด/ปิด ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ 
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หากโทรศพัทข์องคุณมปีุ่ มกลอ้ง ใหก้ดปุ่มกลอ้งคา้งไวส้องสามวนิาที

การเปลีย่นวธิแีจง้เตอืนสายเรยีกเขา้
กดปุ่ มปรบัระดบัเสยีง แลว้แตะ 

หยุดเล่นเพลงช ัว่คราวหรอืเล่นตอ่ หรอืการขา้มไปทีเ่พลงอืน่
ใชปุ่้มควบคมุเคร ือ่งเลน่เพลงซึง่ปรากฏทีด่า้นบนของหนา้จอ

เคล็ดลบั: หากคณุกาํลงัฟังวทิยุ คณุยงัสามารถใชส้่วนควบคุมเพลงบนหนา้จอล็อ เพือ่เปลีย่นสถานี
หรอืปิดเสยีงวทิย ุโทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนวทิย ุFM สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

การเปลีย่นรหสั PIN ของคุณ

หากซมิการด์ของคุณมรีหสั PIN มาให ้คณุสามารถเปลีย่นรหสัเพือ่ใหป้ลอดภยัมากขึน้

ผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายบางรายอาจไม่สนับสนุนคณุสมบตันีิ ้

1. แตะ  >  > การต ัง้คา่
2. หากคณุมโีทรศพัทแ์บบสองซมิ ใหเ้ลอืกซมิทีค่ณุตอ้งการ โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนระบบสองซมิ สาํหรบั
ความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
3. แตะ เปลีย่น PIN ของ SIM

รหสั PIN อาจเป็นตวัเลข 4-8 หลกั

การคน้หาโทรศพัทข์องคุณทีสู่ญหาย

หากคณุจาํทีว่างโทรศพัทไ์ม่ไดห้รอืกลวัวา่โทรศพัทจ์ะถกูขโมย ใหใ้ช ้คน้หาโทรศพัทส์ว่นตวั เพือ่คน้หาตาํแหน่ง
โทรศพัทข์องคุณ แลว้ล็อกหรอืลบขอ้มูลทัง้หมดออกจากโทรศพัทจ์ากระยะไกล

คณุจะตอ้งมบีญัช ีMicrosoft บนโทรศพัทข์องคุณ

1. จากคอมพวิเตอรข์องคณุ ไปที ่www.windowsphone.com
2. ลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยบญัช ีMicrosoft เดยีวกนักบัในโทรศพัทข์องคณุ
3. เลอืก คน้หาโทรศพัทส์ว่นตวั

คณุสามารถทําดงันี้

• คน้หาตาํแหน่งโทรศพัทข์องคุณบนแผนที่

• กาํหนดใหโ้ทรศพัทส์ง่เสยีงดงั แมว้า่จะเปิดโหมดปิดเสยีง
• ล็อ โทรศัพทแ์ละตัง้คา่ใหแ้สดงขอ้ความ เพือ่ใหส้ง่โทรศพัทก์ลบัคนืมาใหค้ณุ
• ลบขอ้มูลทัง้หมดออกจากโทรศพัทข์องคุณจากระยะไกล

ตวัเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

เคล็ดลบั: ตัง้คา่ใหโ้ทรศพัทจ์ดัเก็บตาํแหน่งทุกสองสามช ัว่โมงโดยอตัโนมตั ิหากแบตเตอร ีโ่ทรศพัท ์
ของคุณหมด คณุยงัสามารถดตูาํแหน่งสดุทา้ยทีจ่ดัเก็บไวไ้ด ้ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้
จอ แลว้แตะ การตัง้คา่ท ัง้หมด > คน้หาโทรศพัทส์ว่นตวั

การต ัง้คา่หน้าจอเร ิม่ตน้ดว้ยแอพทีเ่ลอืก

ทําใหเ้พือ่นและสมาชกิในครอบครวัสามารถใชแ้อพทีเ่ลอืกบนโทรศพัทข์องคณุไดโ้ดยไม่ตอ้งเขา้ถงึหนา้จอเร ิม่
ตน้ของคณุ
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1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > มุมของแอพ
2. แตะ แอพ เลอืกแอพทีค่ณุอนุญาตใหผู้อ้ืน่ใช ้แลว้แตะ 

นอกจากนี ้คณุสามารถเลอืกไดว้า่คณุตอ้งการใหผู้อ้ ืน่เขา้ถงึศนูยด์าํเนินการหรอืการตัง้คา่ ใชปุ้่ ม หรอืแกไ้ขไทล ์
หรอืไม่ โทรศพัทข์องคณุอาจใชเ้วลาในการตดิตัง้แอพสกัครู ่

3. ในการเปิด มุมแอพ ใหแ้ตะ 

การไปทีห่น้าจอเร ิม่ตน้ของคุณเอง
ในมุมแอพ ใหก้ดปุ่มเปิด/ปิดคา้งไว ้แลว้ปัดไปทางขวา

การจดัการ ID โฆษณาของคุณ

เพือ่แสดงโฆษณาทีเ่กีย่วขอ้งมากขึน้ โทรศพัทข์องคณุจงึอนุญาตใหแ้อพสามารถเขา้ถงึ ID โฆษณาบนโทรศพัท ์
ของคณุได ้คณุสามารถควบคมุวา่คณุตอ้งการใหแ้อพเขา้ถงึ ID ไดห้รอืไม่

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > รหสัโฆษณา
2. สลบั รหสัโฆษณา ไปที ่เปิด  หรอื ปิด 

เคล็ดลบั: คณุสามารถรเีซต็ ID โฆษณา ไดห้ากโฆษณาทีค่ณุไดร้บับนโทรศพัทไ์ม่เกีย่วขอ้งกบัคุณอกีตอ่
ไป แตะ รเีซต็รหสัโฆษณาของคุณ

เลอืกขอ้มูลทีแ่อพของคุณสามารถเขา้ถงึได้

บางแอพจะทํางานไดด้ขีึน้หากสามารถเขา้ถงึขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งในโทรศพัทไ์ด ้เชน่ ปฏทินิของคณุ คณุสามารถ
เลอืกขอ้มูลทีแ่อพของคุณสามารถเขา้ถงึได ้

1. ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้ค่าท ัง้หมด > การอนุญาตแอป
2. แตะแอพทีค่ณุตอ้งการจดัการการอนุญาต และเปิดหรอืปิดการอนุญาตแอพ

หลงัจากทีค่ณุไดเ้ปิดการอนุญาตแอพใหแ้อพแลว้ คณุยงัสามารถเลอืกแอพอืน่ใหเ้ขา้ถงึขอ้มูลนีไ้ด ้

กระเป๋าสตางค ์
ใช ้กระเป๋าสตางค ์เพือ่รวบรวมวธิกีารชาํระเงนิไวใ้นทีเ่ดยีว และรกัษาไวอ้ยา่งปลอดภยัดว้ยรหสั PIN

โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุน NFC สาํหรบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โปรดไปที ่www.microsoft.com/
mobile/support/wpfeatures

กระเป๋าสตางค ์คอืกระเป๋าสตางคเ์สมอืนจรงิบนโทรศพัทข์องคุณ คณุสามารถทําดงันี ้

• ชาํระเงนิใหก้บั Store ตวัอยา่งเชน่ เมือ่ซ ือ้แอพ
• ทําการซือ้ในแอพดว้ยบตัรของคณุทีเ่ก็บไว ้
• เก็บบตัรกาํนัล Microsoft บนโทรศพัทข์องคุณ
• จดัเก็บบอรด์ดิง้พาส ขอ้เสนอ ตั๋ว และอืน่ๆ

1. ในการกาํหนดรหสั PIN สาํหรบั กระเป๋าสตางค ์ของคณุ ใหแ้ตะ  กระเป๋าสตางค ์
2. แตะ  > การตัง้คา่+รหสั PIN และสลบั รหสั PIN กระเป๋าสตางค ์ไปที ่เปิด 
3. ป้อนรหสั PIN สาํหรบั กระเป๋าสตางค ์
4. แตะ เสรจ็สิน้

โทรศพัทข์องคุณจะขอใหป้้อนรหสั PIN ทีค่ณุกาํหนดทุกคร ัง้ทีค่ณุเขา้ใช ้กระเป๋าสตางค ์
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เคล็ดลบั: ในการปกป้องการซ ือ้ Store ของคณุ ใหแ้ตะกลอ่งกาเคร ือ่งหมาย ใชร้หสั PIN กระเป๋า
สตางคเ์พือ่ป้องกนัการซือ้เพลง แอพ และการซือ้สนิคา้ในแอพ

หมายเหต:ุ แอพและบรกิารการชาํระเงนิและออกตั๋วเป็นบรกิารจากบรษิทัอืน่ Microsoft Mobile จะไม่รบั
ประกนัหรอืรบัผดิชอบใดๆ ตอ่แอพหรอืบรกิารดงักลา่ว ตลอดจนการใหก้ารสนับสนุน การใชง้าน การ
ทําธรุกรรม หรอืการสญูเสยีมูลคา่ทางการเงนิใดๆ ทัง้สิน้ ท่านอาจจาํเป็นตอ้งตดิตัง้และเปิดใชง้านบตัรทีท่่าน
เพิม่ รวมถงึแอพบรกิารการชาํระเงนิหรอืออกตั๋วอกีคร ัง้หลงัจากทีซ่อ่มแซมอปุกรณแ์ลว้

รหสัผา่น
เรยีนรูเ้กีย่วกบัรหสัตา่งๆ ในโทรศพัทข์องคุณ

รหสั PIN

(4-8 หลกั)

รหสันีป้้องกนัซมิการด์ของคุณจากการใชโ้ดยไม่ได ้
รบัอนุญาตหรอืตอ้งป้อนเพือ่เขา้ใชง้านคณุสมบตัิ
บางอยา่ง

คณุสามารถกาํหนดใหโ้ทรศพัทถ์ามหารหสั PIN เมือ่
เปิดเคร ือ่งได ้

หากคณุลมืรหสั หรอืรหสันีไ้ม่มใีหม้าพรอ้มกบัการด์
ของคุณ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

หากคณุป้อนรหสัผดิ 3 คร ัง้ตดิต่อกนั คณุตอ้งปลด
ล็อกรหสัโดยใชร้หสั PUK

PUK รหสันีใ้ชเ้พือ่ปลดล็อกรหสั PIN

หากรหสัดงักลา่วไม่ไดใ้หม้าพรอ้มกบัซมิการด์ โปรด
ตดิต่อผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

รหสัรกัษาความปลอดภยั (รหสัล็อก, รหสัผ่าน)

(ตวัเลขอยา่งนอ้ย 4 หลกั)

รหสันีป้้องกนัโทรศพัทข์องคุณจากการใชโ้ดยไม่ได ้
รบัอนุญาต

คณุสามารถกาํหนดใหโ้ทรศพัทถ์ามหารหสัล็อก
ทีค่ณุกาํหนดไวไ้ด ้

โปรดเก็บรหสันีไ้วเ้ป็นความลบัและเก็บไวใ้นที่
ปลอดภยัห่างจากโทรศพัทข์องคุณ

หากคณุลมืรหสัล็อกและโทรศพัทข์องคุณล็อกอยู ่คณุ
จะตอ้งนําโทรศพัทเ์ขา้รบับรกิาร ทัง้นีอ้าจมกีารคดิคา่
ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ และขอ้มูลสว่นบคุคลทัง้หมดในเคร ือ่ง
อาจถูกลบออกไป

สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูย ์Care ที่
ใกลท้ีส่ดุหรอืตวัแทนจาํหน่ายโทรศพัทข์องคณุ

IMEI หมายเลขนีใ้ชเ้พือ่ระบโุทรศพัทใ์นเครอืขา่ย คณุ
อาจตอ้งแจง้หมายเลขโทรศพัทใ์หแ้กศ่นูยบ์รกิาร
หรอืตวัแทนจาํหน่ายโทรศพัทข์องคณุ
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หากตอ้งการดหูมายเลข IMEI ของคณุ ใหก้ดเบอร ์
โทร *#06#
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การแกไ้ขปัญหาและการสนบัสนุน

เมือ่คณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิใีชโ้ทรศพัทข์องคุณ หรอืหากคณุไม่แน่ใจวา่โทรศพัทข์องคุณ
ควรทํางานอยา่งไร คณุสามารถตรวจสอบชอ่งทางสนับสนุนไดห้ลายชอ่งทาง

คูม่อืผูใ้ชใ้นโทรศพัทม์าพรอ้มคาํแนะนําเพิม่เตมิทีช่ว่ยใหค้ณุใชง้านโทรศพัทไ์ดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ แตะ 
Lumia วธิใีช+้เคล็ดลบั

คณุยงัสามารถไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/ ซึง่เป็นหนา้เว็บทีค่ณุสามารถพบขอ้มูล
ตอ่ไปนี้

• ขอ้มูลเกีย่วกบัการแกไ้ขปัญหา
• การอภปิราย
• ข่าวเกีย่วกบัแอพและดาวนโ์หลด
• ขอ้มูลการอพัเดตซอฟตแ์วร ์
• รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัคุณสมบตัแิละเทคโนโลย ีตลอดจนอปุกรณแ์ละอปุกรณเ์สรมิทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

การแกไ้ขปัญหา และการแสดงความคดิเห็นอาจมใีหบ้รกิารเฉพาะบางภาษา

หากตอ้งการวดิโีอสนับสนุน ใหไ้ปที ่www.youtube.com/lumiasupport

หากโทรศพัทข์องคุณไมต่อบสนอง
ลองปฏบิตัดิงันี้

• วธิ ีรเีซต็ดว้ย 1 ปุ่ ม: กดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไวป้ระมาณ 10 วนิาท ีโทรศพัทจ์ะปิดแลว้เปิดใหม่
• วธิ ีรเีซต็ดว้ย 2 ปุ่ ม: กดปุ่ มลกูศรชีล้งพรอ้มกบัปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไวป้ระมาณ 10 วนิาท ีโทรศพัทจ์ะปิดแลว้

เปิดใหม่

หากคณุไม่แน่ใจวา่โทรศพัทข์องคุณควรใชว้ธิีรเีซต็แบบใด ใหไ้ปที ่www.microsoft.com/mobile/
support/wpfeatures

หากโทรศพัทข์องคุณไม่ตอบสนองบอ่ย ใหอ้พัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัท ์หรอืรเีซต็โทรศพัท ์การรเีซต็จะเรยีกคนืการ
ตัง้คา่ดัง้เดมิ และลบขอ้มูลสว่นตวัทัง้หมดของคณุ รวมถงึแอพทีค่ณุซ ือ้และดาวนโ์หลดไว ้ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ปัด
ลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การตัง้คา่ท ัง้หมด > เกีย่วกบั > รเีซต็โทรศพัทข์องคุณ

หากปัญหายงัไม่ไดร้บัการแกไ้ข โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ หรอื Microsoft Mobile เพือ่ทําการ
ซอ่มแซม กอ่นทีจ่ะสง่โทรศพัทเ์ขา้ศนูยซ์อ่ม ควรสาํรองขอ้มูลทุกคร ัง้ เน่ืองจากขอ้มูลสว่นบุคคลทัง้หมด
ในโทรศพัทข์องคุณอาจถกูลบ

เคล็ดลบั: ถา้คณุตอ้งการคน้หาโทรศพัทข์องคุณ ใหด้หูมายเลข IMEI ทีไ่ม่ซํา้กนัของโทรศพัท ์แลว้โทร
*#06# นอกจากนี ้คณุยงัสามารถดหูมายเลข IMEI ไดใ้นตวัเคร ือ่งโทรศพัทอ์กีดว้ย สาํหรบัรายละเอยีด
โปรดดหูวัขอ้ขอ้มูลผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยัในคูม่อืผูใ้ชอ้อนไลน์
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