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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 ี ่อปุกรณช์ารจ์ และอปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ ทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก Microsoft Mobile วา่ใชก้บั
อปุกรณร์ุน่นีไ้ดเ้ท่าน้ัน อปุกรณช์ารจ์ของบุคคลภายนอกทีส่อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของ USB ทีใ่ชบ้งัคบั

และสามารถเชือ่มตอ่กบัชอ่งเสยีบ USB ในอปุกรณข์องท่าน อาจใชร้ว่มกนัได ้หา้มตอ่โทรศพัทเ์ขา้กบัอปุกรณ์
ทีไ่ม่สามารถใชง้านรว่มกนัได ้

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

จดัการขอ้มูลพืน้ฐาน และใชง้านโทรศพัทข์องคุณไดใ้นทนัที

การเปิดโทรศพัท ์
เปิดโทรศพัทข์องคณุและเร ิม่สาํรวจดู

กดปุ่ มเปิด/ปิดจนกวา่โทรศพัทจ์ะสัน่

การปิดโทรศพัท ์
กดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไวแ้ละลากหนา้จอล็อกลงดา้นลา่ง
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การล็อกปุ่มและหน้าจอ
หากคณุตอ้งการหลกีเลีย่งการโทรออกโดยไม่ไดต้ ัง้ใจเมือ่โทรศพัทอ์ยูใ่นกระเป๋ากางเกงหรอืกระเป๋าถอื คณุ
สามารถล็อกปุ่ มและหนา้จอ คณุยงัสามารถตัง้คา่ใหเ้คร ือ่งล็อกปุ่ มและหนา้จอโดยอตัโนมตัิ

กดปุ่ มเปิด/ปิดหากตอ้งการล็อกปุ่ มและหนา้จอ

การปลดล็อกปุ่มและหน้าจอ
กดปุ่ มเปิด/ปิดและลากหนา้จอล็อกขึน้ดา้นบน

เคล็ดลบั: หากคณุสามารถซอ่นแถบนําทางของคณุได ้คณุก็สามารถล็อกปุ่ มและหนา้จอไดด้ว้ยการแตะ
ทีแ่ถบสองคร ัง้เชน่กนั ในการเปิดคณุสมบตันีิ ้ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้
คา่ท ัง้หมด >  การตัง้คา่สว่นบุคคล > หน้าจอเมือ่ล็อก และเปิด  แตะทีแ่ถบนําทาง 2 คร ัง้เพือ่
ปิดหน้าจอ การซอ่นแถบนําทางไม่ไดส้นับสนุนในโทรศพัทบ์างรุน่ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

การต ัง้คา่ใหเ้คร ือ่งล็อกปุ่มและหน้าจอโดยอตัโนมตัิ
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  การตัง้คา่สว่นบุคคล > หน้าจอเมือ่ล็อก
และภายใต ้ปิดหน้าจอหลงัจาก เลอืกระยะเวลาทีจ่ะใหปุ้่ มและหนา้จอล็อกโดยอตัโนมตัหิลงัจากนี้

การชารจ์โทรศพัทข์องคุณ
เรยีนรูว้ธิชีารจ์โทรศพัทข์องคุณ

การชารจ์โทรศพัทข์องคุณดว้ยเคร ือ่งชารจ์ USB

แบตเตอร ีข่องคณุไดร้บัการชารจ์มาแลว้เป็นบางสว่นจากโรงงาน แตค่ณุอาจตอ้งชารจ์แบตเตอร ีอ่กีคร ัง้กอ่นที่
จะสามารถเปิดเคร ือ่งในคร ัง้แรกได ้

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คณุใชอ้ปุกรณช์ารจ์ USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดใ้นการชารจ์โทรศพัทข์องคณุ อปุกรณ์
ชารจ์อาจจาํหน่ายแยกตา่งหาก

1. เสยีบอปุกรณช์ารจ์ทีใ่ชร้ว่มกนัไดก้บัเตา้รบัทีผ่นัง แลว้ตอ่สายเคเบลิเขา้กบัโทรศพัทข์องคณุ
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2. เมือ่ชารจ์แบตเตอร ีจ่นเต็มแลว้ ใหถ้อดอปุกรณช์ารจ์ออกจากโทรศพัท ์แลว้จงึถอดออกจากเตา้รบัทีผ่นัง

คณุไม่จาํเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอร ีต่ามระยะเวลาทีก่าํหนด และคณุสามารถใชโ้ทรศพัทร์ะหวา่งการชารจ์ได ้

หากแบตเตอร ีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลกัษณแ์สดงการชารจ์จะปรากฏขึน้บนหนา้จอ

เคล็ดลบั: คณุสามารถใชก้ารชารจ์ผ่านสาย 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 นําเคร ือ่งไปยงัศูนยบ์รกิารทีไ่ดร้บัการรบัรองทีใ่กลท้ีส่ดุเมือ่ตอ้งการเปลีย่นแบตเตอร ีแ่บบถอดออกไม่ได ้

การชารจ์โทรศพัทข์องคุณแบบไรส้าย

ไม่จาํเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อปุกรณช์ารจ์ทุกคร ัง้ทีช่ารจ์โทรศพัท ์ในเมือ่คณุชารจ์แบบไรส้ายได ้เพยีงแคว่างโทรศพัท ์
บนอปุกรณช์ารจ์แบบไรส้าย อปุกรณจ์ะเร ิม่การชารจ์ทนัที
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โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนการชารจ์แบบไรส้าย สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

คณุอาจตอ้งใชฝ้าชารจ์แบบไรส้ายเพือ่ใหช้ารจ์แบบไรส้ายได ้โดยผูผ้ลติอาจใหฝ้าครอบนีม้าพรอ้มในกลอ่ง
ทีจ่าํหน่าย หรอือาจมจีาํหน่ายแยกตา่งหาก ใชฝ้าชารจ์ไรส้ายดัง้เดมิของ Lumia ทีอ่อกแบบมาสาํหรบัโทรศพัท ์
ของคณุเท่าน้ัน

อปุกรณช์ารจ์แบบไรส้ายมจีาํหน่ายแยกตา่งหาก

บรเิวณทีท่ําการชารจ์บนเคร ือ่งโทรศพัทแ์ละอปุกรณช์ารจ์จะตอ้งสมัผสักนั ดงัน้ันใหต้รวจดูใหแ้น่ใจวา่คณุ
วางโทรศพัทแ์ละอปุกรณช์ารจ์ไวข้นานกนัพอด ีโทรศพัทบ์างรุน่อาจไม่สามารถใชร้ว่มกบัอปุกรณช์ารจ์บางรุน่ได ้

ใชเ้ฉพาะอปุกรณช์ารจ์ไรส้ายทีส่ามารถใชง้านรว่มกบัอปุกรณข์องท่านเท่าน้ัน

Nokia Lumia: การชารจ์แบบไรส้าย

รูปที1่: Nokia Lumia: การชารจ์แบบไรส้าย

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

คาํเตอืน: ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไม่มอีะไรอยูร่ะหวา่งอปุกรณช์ารจ์และอปุกรณ ์หา้มตดิวตัถุใดๆ เชน่ สตกิเกอร ์
บนพืน้ผวิของโทรศพัทใ์กลต้าํแหน่งทีเ่สยีบอปุกรณช์ารจ์

สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการชารจ์แบบไรส้าย โปรดดใูนคูม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณช์ารจ์ของคุณ
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น่ีคอื Lumia เคร ือ่งแรกของคุณใชไ่หม

เร ิม่ตน้ใชง้านกนัเลย ตัง้คา่โทรศพัทใ์หม่ของคณุ สาํรวจมุมมองและเมนูตา่งๆ ของโทรศพัท ์และเรยีนรูว้ธิกีารใช ้
หนา้จอแบบสมัผสั

เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัโทรศพัทข์องคุณ
เมือ่คณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิใีชโ้ทรศพัทข์องคุณ หรอืหากคณุไม่แน่ใจวา่โทรศพัทข์องคุณ
ควรทํางานอยา่งไร คณุสามารถตรวจสอบชอ่งทางสนับสนุนไดห้ลายชอ่งทาง

เรามคีูม่อืผูใ้ชท้ีม่คํีาแนะนําเพิม่เตมิมาใหพ้รอ้มกบัโทรศพัทเ์พือ่ชว่ยใหค้ณุใชง้านโทรศพัทไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
สงูสดุ แตะ  Lumia วธิใีช+้เคล็ดลบั.

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

• ขอ้มูลเกีย่วกบัการแกไ้ขปัญหา
• คาํตอบสาํเรจ็รูปสาํหรบัปัญหาทีค่ณุอาจพบ
• การอภปิราย
• ข่าวเกีย่วกบัแอพและดาวนโ์หลด
• ขอ้มูลการอพัเดตซอฟตแ์วร ์
• รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัคุณสมบตัแิละเทคโนโลย ีตลอดจนอปุกรณแ์ละอปุกรณเ์สรมิทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

การแกไ้ขปัญหา และการแสดงความคดิเห็นอาจมใีหบ้รกิารเฉพาะบางภาษา

หากตอ้งการวดิโีอสนับสนุน ใหไ้ปที ่www.youtube.com/lumiasupport

หากคณุเพิง่หดัใช ้Lumia อยา่ลมืตรวจดแูอพ เร ิม่ตน้

ต ัง้คา่โทรศพัทข์องคุณ
ใชคุ้ณสมบตัจิากโทรศพัทข์องคุณใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตัง้แต่เร ิม่แรก

เมือ่เปิดโทรศพัทเ์ป็นคร ัง้แรก โทรศพัทจ์ะแนะนําใหค้ณุตัง้คา่การเช ือ่มตอ่เครอืขา่ย การตัง้คา่โทรศพัท ์และบญัชี
Microsoft พรอ้มกนัในคราวเดยีว

คณุตอ้งใชบ้ญัช ีMicrosoft ในการสาํรองและเรยีกคนืขอ้มูลโทรศพัทข์องคณุ ซือ้ ตดิตัง้ และอพัเดตแอพ และ
เขา้ใชบ้รกิารบางอยา่งของ Microsoft เชน่:

• Xbox
• Groove และ ภาพยนตรแ์ละทวีี
• OneDrive
• Hotmail
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• Outlook

หากคณุไดส้รา้งบญัชสีาํหรบัหน่ึงในบรกิาร Microsoft แลว้ เชน่ Xbox Live, Hotmail หรอื Outlook ขอ้มูล
ประจาํตวัเหลา่น้ันสามารถใชเ้ป็นบญัช ีMicrosoft ได ้และคณุสามารถใชใ้นการลงชือ่เขา้ใช ้

คณุสามารถใชช้ ือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านเดยีวกนักบัคอมพวิเตอรแ์ละโทรศพัทข์องคณุได ้

1. เปิดเคร ือ่ง แลว้ทําตามคาํแนะนําทีป่รากฏบนโทรศพัทข์องคุณ
2. เมือ่ระบบถาม ใหส้รา้งบญัช ีMicrosoft หรอืลงชือ่เขา้ใชบ้ญัชทีีม่อียู่

โปรดจาํขอ้มูลประจาํตวัสาํหรบับญัช ีMicrosoft ทีค่ณุเพิม่ลงในโทรศพัทข์องคุณ

เคล็ดลบั: คณุยงัสามารถสรา้งบญัช ีMicrosoft ในภายหลงัได ้ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ 
การตัง้คา่ท ัง้หมด >  บญัช ี> อเีมลและบญัชขีองคุณ > ลงชือ่เขา้สูร่ะบบโดยใชบ้ญัชี
Microsoft แทน

คณุยงัสามารถสรา้งหรอืจดัการบญัชขีองคุณไดท้ี ่account.microsoft.com

3. ป้อนรายละเอยีดบญัชขีองคุณ
4. ป้อนหมายเลขโทรศพัทข์องคุณหรอืทีอ่ยูอ่เีมลสาํรอง เพือ่ใชใ้นการสง่รหสัยนืยนัแบบใชค้ร ัง้เดยีวและปกป้อง
ขอ้มูลของคุณ
5. เมือ่เคร ือ่งขอ ใหป้้อนทีอ่ยูอ่เีมลหรอืเลข 4 หลกัสดุทา้ยของหมายเลขโทรศพัท ์
6. หลงัจากไดร้บัรหสั ใหป้้อนลงในชอ่งทีร่ะบ ุเท่านีค้ณุก็สามารถสาํรองขอ้มูลและใชโ้ทรศพัทข์องคุณไดแ้ลว้

เคล็ดลบั: หากหนา้จอปิดอยู ่ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิด แลว้ลากหนา้จอล็อกขึน้ดา้นบน

การอพัเดตแอพของคุณ
การอพัเดตแอพจะชว่ยแกไ้ขบกัตวัสาํคญัและมอบฟังกช์นัใหม่ๆ ใชป้ระโยชนส์งูสดุจากโทรศพัทเ์คร ือ่งใหม่ของ
คณุและตรวจดวูา่แอพของคณุอพัเดตอยูเ่สมอ

1. แตะ  Store
2. แตะ  > การดาวนโ์หลดและอปัเดต

เคล็ดลบั: โทรศพัทข์องคณุจะอพัเดตแอพโดยอตัโนมตัติามคา่เร ิม่ตน้เมือ่คณุเชือ่มตอ่กบั WiFi

3. แตะ ตรวจหาการปรบัปรุง: > ปรบัปรุงท ัง้หมด...

ปิดการอพัเดตอตัโนมตัิ
แตะ  Store > การตัง้คา่ และสลบั อพัเดตแอพโดยอตัโนมตั ิไปที ่ปิด 

สํารวจไทล ์แอพ และการต ัง้คา่ของคุณ
ทุกอยา่งทีค่ณุตอ้งการอยูบ่นมุมมองสองแบบ ไดแ้ก ่หนา้จอเร ิม่ตน้และเมนูแอพ ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ใสท่างลดั
ไปสู่แอพโปรดและรายชือ่ทีค่ณุตอ้งการใชง้านมากทีสุ่ด แลว้คน้หาแอพทัง้หมดอยา่งงา่ยดายในเมนูแอพ

หนา้จอเร ิม่ตน้ประกอบดว้ยไทลซ์ ึง่เป็นทางลดัไปสูแ่อพ รายชือ่ บุค๊มารค์ของเบราเซอร ์และอืน่ๆ อกีมากมาย บาง
ไทลอ์าจจะแสดงการแจง้เตอืนและการอพัเดตตา่งๆ เชน่ สายทีไ่ม่ไดร้บั ขอ้ความทีไ่ดร้บั และขา่วสารลา่สดุ
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1. ในการดแูอพทัง้หมดบนโทรศพัทข์องคณุ เพยีงปัดไปทางซา้ยในหนา้จอเร ิม่ตน้ ในการยอ้นกลบัไปทีห่นา้จอเร ิม่
ตน้ ใหปั้ดไปทางขวา

เคล็ดลบั: ในการยอ้นกลบัไปยงัหนา้เร ิม่ตน้จากมุมมองใดๆ ใหแ้ตะปุ่ มเร ิม่ตน้ 

เมนูแอพคอืบา้นของแอพทัง้หมดของคณุ โดยเรยีงเป็นระเบยีบตามลาํดบัตวัอกัษร แอพทีต่ดิตัง้ไวท้ ัง้หมดจะมาอยู่
ทีน่ี่ หากตอ้งการหาแอพในเมนูแอพ ใหแ้ตะแถบคน้หาทีด่า้นบนของหนา้จอ หรอืแตะตวัอกัษร
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แอพทีต่ดิตัง้ลา่สุดจะแสดงทีด่า้นบนของเมนูแอพ

2. หากตอ้งการเพิม่ทางลดัของแอพบนหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหแ้ตะแอพน้ันคา้งไวใ้นเมนูแอพ แลว้แตะ ปักหมุดทีห่น้า
จอเร ิม่

ตรวจสอบการแจง้เตอืนและเปลีย่นการตัง้คา่อยา่งรวดเรว็
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ

ในศนูยด์าํเนินการ คณุสามารถดกูารแจง้เตอืนตา่งๆ เชน่ สายทีไ่ม่ไดร้บั อเีมลและขอ้ความทีย่งัไม่ไดอ้า่น ตลอด
จนเปิดกลอ้ง และเขา้ถงึการตัง้คา่ทัง้หมดของโทรศพัทไ์ดอ้ย่างรวดเรว็
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นําทางภายในแอพ
แอพของคณุมอีะไรๆ มากกวา่ทีเ่ห็น หากตอ้งการดมุูมมองเพิม่เตมิในแอพ ใหปั้ดไปทางซา้ย หากตอ้งการ
คน้พบการดาํเนินการเพิม่เตมิ ใหใ้ชเ้มนูตวัเลอืก

ในแอพสว่นมาก หากตอ้งการไปยงัมุมมองอืน่ ใหปั้ดไปทางซา้ย

เคล็ดลบั: คณุสามารถแตะสว่นหวัของแท็บทีด่า้นบนของหนา้จอเพือ่สลบัระหวา่งมุมมองตา่งๆ

ดูตวัเลอืกเพิม่เตมิในแอพ
แตะ  หรอื 

ในเมนูตวัเลอืก คณุสามารถดกูารตัง้คา่และการดาํเนินการเพิม่เตมิทีไ่ม่ไดแ้สดงเป็นไอคอนได ้
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การใชจ้อสมัผสั
สาํรวจโทรศพัทข์องคุณดว้ยการแตะ ปัด หรอืลาก

ขอ้สําคญั: โปรดหลกีเลีย่งการขดูขดีหนา้จอแบบสมัผสั หา้มใชป้ากกาจรงิ ดนิสอ หรอืวตัถอุืน่ทีแ่หลมคม
ในการเขยีนบนหนา้จอสมัผสั

ในการเปิดแอพหรอืรายการอืน่ ใหแ้ตะแอพหรอืรายการน้ัน

แตะคา้งไวเ้พือ่เปิดดูตวัเลอืกเพิม่เตมิ
แตะนิว้บนรายการจนกวา่เมนูจะเปิดออก

การแตะคา้งเพือ่ลากรายการ
วางนิว้บนรายการคา้งไวส้องวนิาท ีและเลือ่นนิว้ไปมาบนหนา้จอ
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การปัด
วางนิว้บนหนา้จอ และเลือ่นนิว้ไปตามทศิทางทีค่ณุตอ้งการ

ตวัอยา่งเชน่ ปัดไปทางซา้ยหรอืขวาระหวา่งหนา้จอเร ิม่ตน้และเมนูแอพ หรอืระหวา่งมุมมองและแอพตา่งๆ

เลือ่นดูรายการแบบยาวหรอืเมนู
เลือ่นนิว้อยา่งรวดเรว็ในลกัษณะตวดัขึน้หรอืลงบนหนา้จอ แลว้ยกนิว้ขึน้ ในการหยดุเลือ่น ใหแ้ตะทีห่นา้จอ

การยอ่หรอืขยาย
วางนิว้สองนิว้ไวบ้นรายการ เชน่ แผนที ่ภาพถ่าย หรอืเว็บเพจ แลว้เลือ่นนิว้ออกจากกนัหรอืเขา้หากนั
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ล็อกการวางแนวหน้าจอ
หนา้จอจะหมุนโดยอตัโนมตัเิมือ่คณุเอยีงโทรศพัท ์90 องศา ในการล็อกหนา้จอใหอ้ยูใ่นแนวปัจจบุนัทีจ่ดัวางไว ้ให ้
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  ระบบ > จอแสดงผล และสลบั ล็อกการ
หมุน เป็น เปิด 

การหมุนหนา้จออาจไม่สามารถใชง้านไดใ้นบางแอพหรอืบางมุมมอง

ปุ่มยอ้นกลบั เร ิม่ตน้ และคน้หา
ปุ่ มยอ้นกลบั เร ิม่ตน้ และคน้หาจะชว่ยคณุในการควบคมุการทํางานสว่นตา่งๆ ของโทรศพัท ์

• ในการดแูอพทีค่ณุเปิดแลว้ ใหแ้ตะคา้งไวท้ีปุ่่ มยอ้นกลบั  ในการสลบัเป็นแอพอืน่ ใหแ้ตะแอพทีค่ณุตอ้งการ
ในการปิดแอพ ใหแ้ตะ  ทีมุ่มขวาบนของแอพ

• ในการยอ้นกลบัไปทีห่นา้จอกอ่นหนา้ ใหแ้ตะปุ่ มยอ้นกลบั  โทรศพัทข์องคณุสามารถจดจาํแอพและเว็บไซต ์
ทัง้หมดทีค่ณุเขา้เยีย่มชมตัง้แต่คร ัง้ลา่สดุทีห่นา้จอของคณุล็อกอยู่

• หากตอ้งการไปยงัหนา้เร ิม่ตน้ ใหแ้ตะปุ่ มเร ิม่ตน้  แอพทีค่ณุใชก้อ่นหนา้ยงัคงเปิดอยูท่ีพ่ืน้หลงั
• หากโทรศพัทข์องคุณมหีนา้จอขนาดใหญ ่ใหแ้ตะคา้งไวท้ีปุ่่ มเร ิม่ตน้เพือ่ใหศู้นยด์าํเนินการอยูใ่กลนิ้ว้โป้งของ

คณุมากขึน้  หนา้จอกลบัไปเป็นมุมมองทั่วไปโดยอตัโนมตัิ
• ในการคน้หาเว็บหรอืรายการบนโทรศพัทข์องคุณ ใหแ้ตะปุ่ มคน้หา 
• ในการเปิดหรอืปิดการสัน่ของปุ่มเหลา่นี ้ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แตะ การตัง้คา่ท ัง้หมด > 

Extras > การสมัผสั > และเปิด ส ัน่เมือ่ฉนัแตะปุ่มควบคุม  หรอืปิด  การตัง้คา่การสัน่สาํหรบั
สายเรยีกเขา้ไม่มผีลต่อการสัน่ของปุ่ ม
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การเปลีย่นไปใชโ้ทรศพัท ์Lumia เคร ือ่งใหม่
เปลีย่นไปใช ้Lumia เคร ือ่งใหม่ของคณุไดอ้ยา่งง่ายดาย โดยเรยีนรูว้ธิถีา่ยโอนรายชือ่ ปฏทินิ ภาพถา่ย วดิโีอ และ
เน่ือหาอืน่ๆ ไปยงัโทรศพัทเ์คร ือ่งใหม่

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

การคดัลอกรายชือ่ดว้ย Bluetooth

ตดิตอ่เพือ่นสนิทและคนสาํคญัของคุณไดท้นัใจเพยีงปลายนิว้สมัผสั ใชแ้อพ Transfer my Data เพือ่คดัลอก
รายชือ่ของคณุไดอ้ยา่งง่ายดาย

เคล็ดลบั: หากโทรศพัทเ์คร ือ่งเดมิของคณุเป็น Lumia หรอืหากกอ่นหนา้นีค้ณุเคยสาํรองขอ้มูลรายชือ่
ในบญัช ีMicrosoft เมือ่คณุตอ้งการนําเขา้รายชือ่จากบรกิารดงักลา่ว OneDrive เพยีงแค่ลงชือ่เขา้ใช ้
บญัชขีองคุณบนโทรศพัท ์รายชือ่ตา่งๆ จะถกูนําเขา้โดยอตัโนมตัิ

โทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่ของคณุตอ้งสนับสนุน Bluetooth รายชือ่ในโทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่ของคณุตอ้งเก็บอยูใ่นหน่วย
ความจาํของโทรศพัท ์ไม่สนับสนุนรายชือ่ทีเ่ก็บอยูใ่น SIM

1. บนโทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่ เปิด Bluetooth และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อุปกรณอ์ืน่มองเห็นโทรศพัทข์องคณุ
2. ใน Lumia เคร ือ่งใหม่ของคณุ ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะคา้งไวท้ี ่  ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่
Bluetooth เปิดอยู ่และจบัคู่ Lumia กบัโทรศพัทเ์คร ือ่งเดมิของคณุ
3. บนโทรศพัทเ์คร ือ่งใหม่ของคณุ ใหแ้ตะ  Transfer my Data
4. แตะ ดาํเนินการตอ่
5. เลอืกโทรศพัทเ์คร ือ่งเดมิจากรายการอปุกรณท์ีจ่บัคู ่แลว้ทําตามคาํแนะนําทีแ่สดงบนโทรศพัทท์ัง้สองเคร ือ่ง ใน
โทรศพัทเ์คร ือ่งใหม่ของคณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ รายชือ่ผูต้ดิตอ่ คณุเลอืกกลอ่งกาเคร ือ่งหมายแลว้

หากรายชือ่ของคณุเขยีนในภาษาทีโ่ทรศพัทเ์คร ือ่งใหม่ของคณุไม่สนับสนุน ขอ้มูลรายชือ่อาจปรากฏขึน้อยา่ง
ไม่ถกูตอ้ง

หลงัจากทีค่ณุคดัลอกรายชือ่ของคณุแลว้ ใหต้ดิตัง้แอพ Transfer my Data เพือ่ประสบการณก์ารใชง้านทีด่ทีีส่ดุ
และประหยดัพืน้ทีใ่นโทรศพัท ์

การถา่ยโอนขอ้มูลดว้ยบญัช ีMicrosoft ของคุณ

หากโทรศพัทเ์คร ือ่งเดมิของคณุคอื Lumia วธิกีารทีง่า่ยทีส่ดุในการถา่ยโอนรายชือ่ ปฏทินิ และขอ้ความ SMS ไป
ยงัโทรศพัท ์Lumia เคร ือ่งใหม่คอืการใชบ้ญัช ีMicrosoft ของคณุ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดต้ ัง้คา่บญัช ีMicrosoft บนโทรศพัท ์Lumia เคร ือ่งเกา่และเคร ือ่งใหม่ของคณุ
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1. ในโทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดส้าํรองเนือ้หาทัง้หมดทีต่อ้งการยา้ยไปยงั Lumia เคร ือ่ง
ใหม่ของคณุ

ในการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการสาํรองขอ้มูลโทรศพัทข์องคณุ ใหไ้ปที ่support.microsoft.com และเรยีก
ดคูาํแนะนําสาํหรบัโทรศพัท ์Windows

2. บนโทรศพัท ์Lumia เคร ือ่งใหม่ของคณุ ในการลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ
แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  บญัช ี> อเีมลและบญัชขีองคุณ > ลงชือ่เขา้สู่ระบบโดยใชบ้ญัชี
Microsoft แทน แลว้ทําตามคาํแนะนําทีแ่สดงบนหนา้จอ

เนือ้หาทีส่าํรองขอ้มูลจะโอนยา้ยไปยงัโทรศพัท ์Lumia เคร ือ่งใหม่ของคณุโดยอตัโนมตัิ

เคล็ดลบั: นอกจากนี ้คณุยงัสามารถถา่ยโอนภาพถา่ย วดิโีอ หรอืไฟลอ์ืน่ๆ จากโทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่ไปยงั
Lumia เคร ือ่งใหม่ ในโทรศพัทเ์คร ือ่งเดมิของคณุ ใหเ้พิม่ไฟลท์ีค่ณุตอ้งการไปยงั OneDrive

การถา่ยโอนขอ้มูลดว้ย OneDrive

ใชแ้อพ OneDrive เพือ่อปัโหลดเอกสาร Office, ภาพถา่ย และวดิโีอของคุณไปยงั OneDrive คณุสามารถ
คดัลอกไฟลไ์ปยงั Lumia เคร ือ่งใหม่ของคณุไดไ้ม่วา่โทรศพัทเ์คร ือ่งเดมิของคณุจะเป็น Windows, Android
หรอื iPhone

ในการอพัโหลดและจดัการขอ้มูลของคณุใน OneDrive ใหด้าวนโ์หลดและตดิตัง้แอพ OneDrive จาก:

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

คณุตอ้งมบีญัช ีMicrosoft เพือ่ลงช ือ่เขา้ใช ้OneDrive

OneDrive อาจไม่มสีาํหรบัโทรศพัทบ์างรุน่

1. ในโทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่ของคณุ เปิดแอพ OneDrive
2. อปัโหลดไฟลท์ีต่อ้งการโอนไปยงัโทรศพัทเ์คร ือ่งใหม่ของคณุ

ตอนนีค้ณุสามารถเขา้สู่ระบบไปยงั OneDrive ดว้ยบญัช ีMicrosoft ของคณุเพือ่เขา้ถงึเนือ้หาบนอปุกรณ์
ใดก็ได ้และดาวนโ์หลดเมือ่ตอ้งการ

การถา่ยโอนเนือ้หา Outlook จากโทรศพัท ์Android หรอื iPhone

ใชบ้ญัช ีMicrosoft ของคณุเพือ่ถา่ยโอนอเีมล Outlook, รายชือ่ และรายการปฏทินิจากโทรศพัท ์Android
หรอื iPhone สูโ่ทรศพัท ์Lumia เคร ือ่งใหม่ของคณุ

คณุจะตอ้งมแีอพ Microsoft Outlook บนโทรศพัท ์Android หรอื iPhone ของคณุ

1. บนโทรศพัท ์Android หรอื iPhone เคร ือ่งเดมิของคณุ ใหเ้พิม่บญัช ีGoogle หรอื iCloud ของคณุลงใน
แอพ Outlook ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เนือ้หาทัง้หมดทีค่ณุตอ้งการจะยา้ยไปยงัโทรศพัทเ์คร ือ่งใหม่ซงิคล์งในบญัชี
ของคณุเรยีบรอ้ยแลว้
2. บนโทรศพัท ์Lumia เคร ือ่งใหม่ของคณุ ใหแ้ตะ  จดหมาย Outlook > เร ิม่ตน้ใชง้าน >  เพิม่บญัชี
ผูใ้ช ้
3. ลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีGoogle หรอื iCloud ของคณุ แลว้แตะ พรอ้มใชง้านแลว้
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อเีมล รายชือ่ และรายการปฏทินิของคณุจะซงิคส์ูโ่ทรศพัทเ์คร ือ่งใหม่ของคณุโดยอตัโนมตั ิขัน้ตอนนีอ้าจใช ้
เวลาสกัพกักอ่นทีเ่นือ้หาจะสามารถใชง้านได ้

เคล็ดลบั: คณุยงัสามารถโอนยา้ยภาพถา่ยและวดิโีอจากโทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่ไปยงั Lumia เคร ือ่งใหม ่ใน
โทรศพัท ์Android หรอื iPhone ใหต้ดิตัง้แอพ OneDrive ลงชือ่เขา้ใชแ้อพดว้ยบญัช ีMicrosoft และ
เพิม่ไฟลท์ีค่ณุตอ้งการไปยงั OneDrive

สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารซงิคเ์นือ้หาโดยใชแ้อพ Outlook โปรดไปที ่support.microsoft.com
และเรยีกดคูําแนะนําสาํหรบัโทรศพัท ์Windows

เลอืกเนือ้หาทีคุ่ณตอ้งการซงิคไ์ปยงั Lumia ของคุณ
แตะ  จดหมาย Outlook >  >  บญัชผูีใ้ช ้เลอืกบญัช ีแลว้แตะ เปลีย่นการต ัง้คา่การซงิคข์องกล่อง
จดหมาย และเลอืกรายการทีค่ณุตอ้งการซงิคภ์ายใน ตวัเลอืกการซงิค ์

โอนยา้ยขอ้มูลจากโทรศพัท ์Symbian หรอื S40

ใช ้Nokia Suite เพือ่ถา่ยโอนรายชือ่ รายการปฏทินิ เพลง และภาพถา่ยของคุณจาก Symbian หรอื S40 ไป
ยงัโทรศพัท ์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 Lumiaลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft ของคณุ และทําตามคาํแนะนําทีป่รากฏ
บนคอมพวิเตอร ์เนือ้หาของคณุไดถ้กูคดัลอกสู ่OneDrive ภาพถา่ยของคณุไดถ้กูคดัลอกสูโ่ฟลเดอร ์รปูภาพ ใน
OneDrive และรายชือ่และเหตุการณใ์นปฏทินิของคุณไดถ้กูคดัลอกสูบ่ญัช ีOutlook.com ของคณุดว้ย
4. ในการเขา้ถงึภาพถา่ยของคุณ บนโทรศพัท ์Lumia ใหแ้ตะ  ภาพถา่ย ในการเขา้ถงึไฟลอ์ืน่ๆ เชน่ เพลง
ของคณุ บนหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหแ้ตะ  OneDrive รายชือ่และเหตกุารณใ์นปฏทินิของคณุจะถูกซงิคโ์ดยอตัโนมตัิ

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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ขอ้มูลพืน้ฐาน

ปรบัตัง้คา่โทรศพัทข์องคณุ ใชป้ระโยชนส์งูสดุจากบญัชแีละแอพ เชน่ OneDrive และ Store และเรยีนรูข้อ้มูล
สาํคญัจากการเขยีนขอ้ความเพือ่ประหยดัอายกุารใชง้านแบตเตอร ี่

มอีะไรใหม่ในเวอรช์ ัน่นี้

ดสูรปุขอ้มูลการปรบัปรงุใหม่ๆ ในเวอรช์ ัน่นี้

• ตัง้คา่ Windows Hello Beta, คณุสมบตักิารตรวจสอบความถกูตอ้งทางกายภาพ และปลดล็อกโทรศพัท ์
ของคณุไดท้นัที

• เช ือ่มตอ่โทรศพัทข์องคณุกบัจอภาพ แป้นพมิพ ์หรอืเมาส ์และใชง้านโทรศพัทข์องคณุเหมอืนดัง่พซีดีว้ย
Continuum

• คน้หาสิง่ตา่งๆ บนเว็บผ่านเบราเซอร ์Microsoft Edge โฉมใหม่ไดอ้ยา่งงา่ยดาย
• เพิม่ภาพพืน้หลงัเต็มหนา้จอไปยงัหนา้จอเร ิม่และเมนูแอพ
• ดแูอพทีต่ดิตัง้ลา่สดุทีด่า้นบนของเมนูแอพไดอ้ยา่งงา่ยดาย
• ดกูารตัง้คา่ตา่งๆ ในกลุม่การตัง้คา่ใหม่ไดท้นัที
• ขยายมุมมองทางลดัเพือ่ดทูางลดัเพิม่เตมิในศนูยด์าํเนินการ
• ดาํเนินการตามการแจง้เตอืนไดท้นัทจีากศนูยด์าํเนินการ ตวัอยา่งเชน่ ตอบกลบัขอ้ความ SMS ไดโ้ดยไม่

ตอ้งเปิดแอพ ขอ้ความ
• หากโทรศพัทข์องคุณมหีนา้จอขนาดใหญ ่คณุสามารถยา้ยแป้นพมิพบ์นหนา้จอเพือ่ชว่ยใหเ้ขยีนไดส้ะดวก

ยิง่ขึน้ดว้ยมอืขา้งเดยีว
• ดแูอพ เร ิม่ตน้ ใหม่ๆ หรอืเพยีงแค่แตะปุ่ มคน้หา  เพือ่คน้หาขอ้มูลทีค่ณุตอ้งการ

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

การทําความรูจ้กักบัโทรศพัทข์องคุณ
โทรศพัทข์องคุณมสีองหนา้จอ ไดแ้ก ่หนา้จอเร ิม่ตน้และเมนูแอพ ในการสลบัระหวา่งหนา้จอตา่งๆ เพยีงแคปั่ด
ไปทางซา้ยหรอืขวา
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หนา้จอเร ิม่ตน้: ไลฟ์ไทลภ์าพเคลือ่นไหวจะแสดงสายทีไ่ม่ไดร้บัและขอ้ความทีไ่ดร้บั ขา่วสารลา่สดุและพยากรณ์
อากาศ และอืน่ๆ อกีมากมาย อพัเดตตา่งๆ ของรายชือ่ทีต่รงึไวข้องคณุจะแสดงบนไทล ์และคณุสามารถ
ดรูายละเอยีดของรายชือ่บนหนา้จอเร ิม่ตน้ไดโ้ดยตรง

เมนูแอพ: แอพทัง้หมดของคณุแสดงอยูท่ีน่ี่โดยเรยีงตามลาํดบั หากคณุมแีอพจาํนวนมากและตอ้งการคน้หา ให ้
แตะแถบคน้หาทีด่า้นบนของหนา้จอ คณุสามารถดแูอพทีต่ดิตัง้ลา่สดุซ ึง่แสดงทีด่า้นบนของเมนูแอพไดอ้ยา่ง
งา่ยดาย

การสลบัระหวา่งมุมมองและแอพ

แอพบางสว่นของคณุไม่ไดอ้ยูบ่นหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหปั้ดไปทีเ่มนูแอพเพือ่คน้หาแอพ หรอืตรวจสอบวา่มแีอพ
ใดทีท่ํางานอยูแ่ลว้บนโทรศพัทข์องคุณ และสลบัระหวา่งแอพ

ในการดแูอพทัง้หมดบนโทรศพัทข์องคณุ เพยีงปัดไปทางซา้ยในหนา้จอเร ิม่ตน้ ในการยอ้นกลบัไปทีห่นา้จอเร ิม่ตน้
ใหปั้ดไปทางขวา
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เคล็ดลบั: ในการคน้หาแอพอยา่งรวดเรว็ แตะตวัอกัษรใดก็ไดใ้นเมนูแอพ และในเมนูตอ่ไปนี ้ใหแ้ตะตวั
อกัษรหรอือกัขระแรกของแอพทีค่ณุตอ้งการ

การดู การสลบัระหวา่งแอพ และการปิดแอพทีเ่ปิดอยู่
ในการดแูอพทีเ่ปิดอยู ่ใหแ้ตะคา้งไวท้ีปุ่่ มยอ้นกลบั  ในการสลบัไปยงัแอพ แตะแอพทีค่ณุตอ้งการ ในการปิด
แอพทีค่ณุไม่จาํเป็นตอ้งใช ้ใหแ้ตะ  ทีมุ่มขวาบนของแอพ

การนําทางไปยงัเมนูการต ัง้คา่
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด ไปทีก่ลุม่การตัง้คา่ แตะชือ่กลุม่การตัง้คา่ใดๆ แลว้
เลอืกกลุม่ทีค่ณุตอ้งการ หากตอ้งการคน้หาการตัง้คา่ทีเ่ฉพาะเจาะจง ใหแ้ตะแถบคน้หาทีด่า้นบนของหนา้จอ และ
เร ิม่ตน้พมิพช์ ือ่ของการตัง้คา่น้ัน
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ซอ่นแถบนําทางเมือ่ไม่ตอ้งการใชง้าน

โทรศพัท ์Lumia ทุกรุน่มปีุ่ ม 3 ปุ่ มเรยีงอยูด่า้นลา่ง ไดแ้ก ่ปุ่ มยอ้นกลบั เร ิม่ตน้ และคน้หา หากไม่ตอ้งการใชง้าน
คณุสามารถซอ่นแถบนําทางนีไ้ม่ใหแ้สดงบนหนา้จอเร ิม่ตน้ได ้

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

ในการซอ่นแถบนําทางจากหนา้จอเร ิม่ตน้เมือ่ไม่จาํเป็นตอ้งใช ้ใหปั้ดขึน้จากดา้นลา่งของหนา้จอ หากตอ้งการ
ดแูถบนําทางอกีคร ัง้ ใหปั้ดขึน้

เปลีย่นสขีองแถบนําทาง
คณุสามารถเปลีย่นสขีองแถบนําทางเพือ่เพิม่ความโดดเดน่หรอืเพือ่ใหส้อดรบักบัชดุรปูแบบของคณุ ปัด
ลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  การตัง้คา่สว่นบุคคล > และสลบั เป็น ใสส่ใีห ้
แกแ่ถบการแจง้เตอืน สี

การตรวจสอบการแจง้เตอืนบนโทรศพัท ์

คณุสามารถตรวจสอบการแจง้เตอืน เปลีย่นการตัง้คา่บางอยา่ง หรอืเพิม่ทางลดัไปยงับางแอพไดอ้ยา่งรวดเรว็
ในศนูยด์าํเนินการทีจ่ะเปิดจากดา้นบนของหนา้จอ

ไอคอนการแจง้เตอืน  จะแสดงวา่คณุมกีารแจง้เตอืนทีย่งัไม่ไดอ้า่น

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ

เคล็ดลบั: ในการดทูางลดัเพิม่เตมิ ใหแ้ตะ ขยาย
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ในหนา้จอนี ้คณุสามารถทําสิง่ตอ่ไปนี้

• ดสูายทีไ่ม่ไดร้บัและอเีมลและขอ้ความทีย่งัไม่ไดอ้า่นล่าสดุ
• ตรวจสอบการแจง้เตอืนตา่งๆ เชน่ การอพัเดตตา่งๆ ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารของแอพใน Store
• ดาํเนินการตามการแจง้เตอืนไดท้นัทโีดยไม่ตอ้งเปิดแอพ ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถตอบกลบัขอ้ความ SMS

จากศนูยด์าํเนินการไดโ้ดยตรง
• แอพทีเ่ปิดอยู่
• การขา้มไปทีก่ารตัง้คา่ทัง้หมดอยา่งรวดเรว็
• แตะทางลดัเพือ่เปิดหรอืปิดคณุสมบตับิางรายการไดอ้ยา่งงา่ยดาย หรอืแตะคา้งไวท้ีท่างลดัเพือ่เปลีย่นการตัง้

คา่ของคณุสมบตับิางรายการ เชน่ WiFi

2. ในการปิดเมนู ใหปั้ดขึน้จากดา้นลา่งของหนา้จอ

การลบขอ้ความแจง้เตอืน
ปัดขวาบนขอ้ความแจง้เตอืน

การปรบัต ัง้ค่าศูนยด์าํเนินการ
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  ระบบ > การแจง้เตอืนและการดาํเนิน
การ หากตอ้งการเปลีย่นทางลดั ใหแ้ตะแอพทางลดัน้ัน แลว้แตะแอพทีค่ณุตอ้งการ คณุยงัสามารถเลอืกการแจง้
เตอืนทีต่อ้งการรบัและวธิใีนการรบัได ้

การปรบัระดบัเสยีง

หากคณุไม่ไดย้นิเสยีงเรยีกเขา้โทรศพัทใ์นสภาพแวดลอ้มทีม่เีสยีงดงัมากๆ หรอืเสยีงโทรดงัเกนิไป คณุสามารถ
ปรบัระดบัเสยีงตามตอ้งการได ้

ใชปุ่้มปรบัระดบัเสยีงทีข่า้งโทรศพัทข์องคุณ ระดบัเสยีงสงูสดุคอื 10

หากคณุเช ือ่มตอ่หูฟังแลว้ ปุ่ มปรบัระดบัเสยีงจะควบคมุทัง้เสยีงเรยีกเขา้และเสยีงสือ่ไดใ้นเวลาเดยีวกนั ระดบัเสยีง
สงูสดุคอื 30
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อยา่ต่อโทรศพัทก์บัอปุกรณท์ีส่่งสญัญาณขาออก เพราะอาจทําใหโ้ทรศพัทเ์กดิความเสยีหายได ้หา้มเช ือ่ม
ตอ่แหลง่จา่ยไฟใดๆ เขา้กบัชอ่งเสยีบสญัญาณเสยีง หากท่านเช ือ่มตอ่อปุกรณภ์ายนอกหรอืชดุหูฟังใดๆ ทีไ่ม่ได ้
รบัการรบัรองใหใ้ชก้บัอปุกรณนี์ ้เขา้กบัชอ่งเสยีบสญัญาณเสยีง โปรดใหค้วามสาํคญักบัระดบัเสยีงใหม้าก
เป็นพเิศษ

การปรบัระดบัเสยีงสาํหรบัสือ่และแอพ
กดปุ่ มปรบัระดบัเสยีงทีข่า้งโทรศพัทข์องคณุเพือ่ดแูถบสถานะระดบัเสยีง แตะ  และแตะแถบระดบัเสยีงสาํหรบั
สือ่และแอพเพือ่ต ัง้ระดบัเสยีงทีค่ณุตอ้งการ ระดบัเสยีงสงูสดุคอื 30

สลบัเป็นโหมดปิดเสยีง
กดปุ่ มปรบัระดบัเสยีงทีข่า้งโทรศพัทข์องคณุ แตะ  บนแถบสถานะระดบัเสยีง แลว้แตะ  หากตอ้งการสลบัเป็น
ปิดโหมดเงยีบ บนแถบสถานะระดบัเสยีง แลว้ตัง้ระดบัเสยีงทีค่ณุตอ้งการ

การปิดโหมดเงยีบไม่มผีลกบันาฬกิาปลกุของคณุ หากคณุตอ้งการพกัผ่อน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไม่ได ้
ตัง้นาฬกิาปลกุ หรอืปิดโทรศพัทข์องคุณ

เคล็ดลบั: ไม่ตอ้งการใหโ้ทรศพัทอ์ยูใ่นโหมดปิดเสยีง แต่ไม่สามารถรบัสายไดใ้นขณะนีใ้ชไ่หม ในการปิด
เสยีงสายเรยีกเขา้ ใหก้ดปุ่ มลดระดบัเสยีง

เปิดการส ัน่
หากคณุตอ้งการใหโ้ทรศพัทส์ ัน่เตอืน กดปุ่ มปรบัระดบัเสยีงทีข่า้งโทรศพัทข์องคุณ แตะ  บนแถบสถานะระดบั
เสยีง แลว้แตะ  ปิดการต ัง้ส ัน่ ในการปิดการสัน่ ใหแ้ตะ เปิดการต ัง้ส ัน่

เคล็ดลบั: ในการเปลีย่นการตัง้คา่เสยีงอืน่ๆ ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ และแตะ  การตัง้
คา่ท ัง้หมด >  การต ัง้คา่ส่วนบุคคล > เสยีง.

เคล็ดลบั: ในการเปิดหรอืปิดการสัน่ของปุ่ มยอ้นกลบั ปุ่ มเร ิม่ตน้ และปุ่ มคน้หา ใหปั้ดลงจากดา้นบน
ของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ท ัง้หมด > Extras > การสมัผสั > แลว้เปิด ส ัน่เมือ่ฉนัแตะ
ปุ่มควบคุม  หรอืปิด  การตัง้คา่การสัน่สาํหรบัสายเรยีกเขา้ไม่มผีลตอ่การสัน่ของปุ่ ม

การใชโ้ทรศพัทข์องคุณในโหมดเครือ่งบนิ

ในสถานทีท่ีค่ณุไม่ตอ้งการโทรออกหรอืรบัสาย คณุยงัคงสามารถเขา้ถงึเพลง วดิโีอ และเกมแบบออฟไลนไ์ด ้หาก
คณุเปิดโหมดเคร ือ่งบนิ
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โหมดเคร ือ่งบนิจะปิดการเช ือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยมอืถอื และจะปิดคุณสมบตัไิรส้ายของโทรศพัท ์คณุสมบตักิารชาํระ
เงนิและการออกตั๋วดว้ย NFC ในอปุกรณเ์คร ือ่งนีจ้ะยงัคงใชง้านได ้หากอปุกรณข์องท่านสนับสนุน ปฏบิตัิ
ตามคาํแนะนําและขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัทีม่ ีตวัอยา่งเชน่ สายการบนิ รวมทัง้กฎหมายและขอ้บงัคบัอืน่ๆ
ท่านสามารถเช ือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย WiFi เพือ่ท่องอนิเทอรเ์น็ตหรอืเปิด Bluetooth เป็นตน้ ในโหมดเคร ือ่งบนิ เมือ่
ไดร้บัอนุญาตใหท้ําได ้

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  เครอืขา่ยและระบบไรส้าย > โหมดใช้
งานบนเคร ือ่งบนิ
2. สลบั สถานะ ไปที ่เปิด 

ไอคอนทีแ่สดงบนโทรศพัทข์องคุณ

แถบสถานะทีด่า้นบนของหนา้จอจะบอกใหค้ณุทราบเวลาปัจจบุนั ระดบัแบตเตอร ีแ่ละความแรงของสญัญาณ
โทรศพัท ์และขอ้มูลอืน่ๆ อกีมากมาย

เคล็ดลบั: ในการดไูอคอนทีซ่อ่นอยู ่ใหแ้ตะทีแ่ถบสถานะ

ความแรงของสญัญาณมอืถอื

  ความแรงของสญัญาณ

  โทรศพัทข์องคณุไม่ไดเ้ช ือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยมอืถอือยู่

   ไม่มซีมิการด์อยูใ่นโทรศพัทข์องคุณ

   ซมิการด์ล็อกอยู่

  โหมดเคร ือ่งบนิเปิดใชง้านอยู่

  โทรศพัทข์องคณุเปิดโรมมิง่อยู่นอกระบบเครอืขา่ยมอืถอืของคณุ

การเช ือ่มตอ่ขอ้มูลเครอืขา่ยโทรศพัท ์

ตวัอกัษรเดีย่ว อกัษรรวม หรอืทัง้ตวัอกัษรและตวัเลขรวมกนัจะแสดงประเภทเครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอืทีค่ณุเช ือ่มตอ่

ไอคอนทีแ่สดงประเภทการเช ือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยอาจแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาคและผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย

  การเช ือ่มตอ่ขอ้มูล EDGE เปิดอยู่

  การเช ือ่มตอ่ขอ้มูล GPRS เปิดอยู่

  โทรศพัทข์องคุณเชือ่มตอ่อยูก่บัเครอืขา่ย 3G

  การเช ือ่มตอ่ขอ้มูลความเรว็สงู (HSDPA/HSUPA) เปิดอยู่
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  การเช ือ่มตอ่ขอ้มูลความเรว็สงู (HSPA+/DC-HSDPA) เปิดอยู่

   โทรศพัทข์องคุณเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย 4G

  จะมกีารโอนยา้ยขอ้มูลผ่านการเช ือ่มตอ่ขอ้มูลเครอืขา่ยโทรศพัท ์

การเช ือ่มตอ่ WiFi

  มกีารเช ือ่มตอ่ WiFi

  จะมกีารแบ่งปันการเช ือ่มตอ่ขอ้มูลเครอืขา่ยโทรศพัทก์บัอปุกรณอ์ืน่ผ่าน WiFi

  ขอ้มูลจะถกูถา่ยโอนผ่าน WiFi

อปุกรณ ์Bluetooth

  มกีารเช ือ่มตอ่อปุกรณ ์Bluetooth กบัโทรศพัทข์องคณุ

แบตเตอร ี่

  ระดบัพลงังานแบตเตอร ี่

  กาํลงัชารจ์แบตเตอร ีอ่ยู่

  โหมดประหยดัพลงังานเปิดใชง้านอยู่

  ไม่ทราบพลงังานแบตเตอร ีห่รอืสถานะของแบตเตอร ีใ่นขณะนี้

การแจง้เตอืน

  คณุมกีารแจง้เตอืนทีย่งัไม่ไดอ้า่น เชน่ ขอ้ความใหม่ ในการตรวจสอบการแจง้เตอืน ปัดลงจากดา้น
บนของหนา้จอ

รปูแบบ

  โหมดสัน่เตอืนเปิดใชง้านอยู่

  โหมดปิดเสยีงเปิดใชง้านอยู่

การโอนสาย

  มกีารโอนสายของคณุตอ่ไปยงัหมายเลขอืน่หรอืศนูยข์อ้ความเสยีง

ทีต่ ัง้

  มแีอพหรอืบรกิารกาํลงัใชข้อ้มูลทีต่ ัง้ของคุณอยู่

โหมดขบัรถ

  โหมดขบัรถเปิดใชง้านอยู่

บญัชี
เรยีนรูเ้กีย่วกบับญัช ีMicrosoft และลกัษณะการใชง้านบญัชนีี ้คณุตอ้งสรา้งบญัชกีบั Microsoft เชน่ บญัชี
Xbox Live, Hotmail.com หรอื Outlook.com เพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากอปุกรณข์องคุณไดอ้ยา่งเต็มที่
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ประโยชนข์องการสรา้งบญัช ีMicrosoft

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

เพิม่ความมชีวีติชวีาใหโ้ทรศพัทข์องคณุ และไม่พลาดการเช ือ่มตอ่กบับรกิารทัง้หมดของ Microsoft ดว้ยบญัชี
Microsoft ตวัอยา่งของสิง่ทีค่ณุสามารถทําไดโ้ดยใชบ้ญัช ีMicrosoft มดีงันี ้

• ตดิตัง้แอพและดาวนโ์หลดเนือ้หาจาก Store
• อปัโหลด จดัเก็บ และแบ่งปันรปูภาพและเอกสารดว้ย OneDrive
• สาํรองขอ้มูลรายชือ่และรายการอืน่ๆ ใน OneDrive
• ใช ้Groove และ ภาพยนตรแ์ละทวีี
• เลน่เกม Xbox
• โหลดอวาตารแ์ละผลคะแนนจากการเลน่เกมของคณุมาไวบ้นโทรศพัท ์และเพิม่คะแนนทีค่ณุทําไดล้งไปเมือ่

คณุเลน่เกมบนโทรศพัท ์
• ตดิตามและล็อกโทรศพัทท์ีค่ณุทําหายดว้ย คน้หาโทรศพัทข์องฉัน
• โทรออกหรอืพูดคยุดว้ย Skype

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

การสรา้งบญัช ีMicrosoft ของคุณ

ใชป้ระโยชนจ์ากโทรศพัทข์องคณุอยา่งเต็มประสทิธภิาพโดยสรา้งบญัช ีMicrosoft หากคณุไม่ไดส้รา้งบญัชี
Microsoft ในระหวา่งการเร ิม่ใชค้ร ัง้แรก คณุสามารถทําไดใ้นภายหลงั

หากคณุมบีญัช ีXbox Live, 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. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  บญัช ี> อเีมลและบญัชขีองคุณ
2. แตะ ลงชือ่เขา้สูร่ะบบโดยใชบ้ญัช ีMicrosoft แทน > สรา้งบญัชี
3. ป้อนรายละเอยีดบญัชขีองคุณ

โปรดจาํขอ้มูลประจาํตวัสาํหรบับญัช ีMicrosoft ทีค่ณุเพิม่ลงในโทรศพัทข์องคุณ

4. ป้อนหมายเลขโทรศพัทข์องคุณหรอืทีอ่ยูอ่เีมลสาํรอง เพือ่ใชใ้นการสง่รหสัยนืยนัแบบใชค้ร ัง้เดยีวและปกป้อง
ขอ้มูลของคุณ
5. เลอืกวธิรีบัรหสัยนืยนัแบบใชค้ร ัง้เดยีวของคุณ

คณุตอ้งมรีหสัยนืยนัเพือ่ใชใ้นการพสิูจนต์วัตนของคณุ บญัชแีละขอ้มูลสว่นตวัของคณุจะไดร้บัการปกป้องแมจ้ะมี
ผูค้น้พบรหสัผ่านของคณุ เน่ืองจากพวกเขาไม่มสีทิธิเ์ขา้ถงึอปุกรณห์รอืทีอ่ยูอ่เีมลทีค่ณุใชร้บัรหสัยนืยนั

6. เมือ่เคร ือ่งขอ ใหป้้อนทีอ่ยูอ่เีมลหรอืเลข 4 หลกัสดุทา้ยของหมายเลขโทรศพัท ์
7. หลงัจากไดร้บัรหสั ใหป้้อนลงในชอ่งทีร่ะบ ุเท่านีค้ณุก็สามารถสาํรองขอ้มูลและใชโ้ทรศพัทข์องคุณไดแ้ลว้

เคล็ดลบั: เมือ่คณุไดร้บัรหสัในขอ้ความ โทรศพัทข์องคณุจะแสดงขอ้ความแจง้เตอืนสกัครู ่ในการเปิด
ขอ้ความ ใหแ้ตะการแจง้เตอืน หากไม่ปรากฎการแจง้เตอืนอกี ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอเพือ่ดใูนศนูย ์
ดาํเนินการ แลว้แตะ ในการกลบัไปยงัมุมมองทีค่ณุสามารถเพิม่รหสัได ้ใหแ้ตะปุ่ มยอ้นกลบัคา้งไว ้ แลว้แตะ
มุมมองทีถ่กูตอ้ง

บญัช ีMicrosoft ทีค่ณุสรา้งในโทรศพัทจ์ะถอืเป็นบญัชขีองอปุกรณแ์ละบรกิาร Microsoft ทัง้หมดของคณุ

คณุยงัสามารถสรา้งหรอืจดัการบญัชขีองคุณไดท้ี ่account.microsoft.com

การเพิม่บญัช ีMicrosoft ทีม่อียูไ่ปยงัโทรศพัทข์องคุณ

หากคณุไม่ไดล้งช ือ่เขา้ใชใ้นบญัช ีMicrosoft ในระหวา่งการเร ิม่ใชง้านคร ัง้แรก คณุสามารถเพิม่บญัชี
ในโทรศพัทข์องคุณในภายหลงั และเขา้ถงึขอ้มูลและการตัง้คา่บนอปุกรณท์ัง้หมดของคณุไดอ้ย่างงา่ยดาย

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  บญัช ี> อเีมลและบญัชขีองคุณ >
ลงชือ่เขา้สูร่ะบบโดยใชบ้ญัช ีMicrosoft แทน
2. ลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านของบญัช ีMicrosoft ทีค่ณุมอียู่

เคล็ดลบั: คณุยงัสามารถลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยหมายเลขโทรศพัทข์องบญัช ีMicrosoft และรหสัผ่านทีค่ณุ
มอียูไ่ดด้ว้ย

3. เลอืกวธิรีบัรหสัยนืยนัแบบใชค้ร ัง้เดยีวของคุณ

คณุตอ้งมรีหสัยนืยนัเพือ่ใชใ้นการพสิูจนต์วัตนของคณุ บญัชแีละขอ้มูลสว่นตวัของคณุจะไดร้บัการปกป้องแมจ้ะมี
ผูค้น้พบรหสัผ่านของคณุ เน่ืองจากพวกเขาไม่มสีทิธิเ์ขา้ถงึอปุกรณห์รอืทีอ่ยูอ่เีมลทีค่ณุใชร้บัรหสัยนืยนั

4. เมือ่เคร ือ่งขอ ใหป้้อนทีอ่ยูอ่เีมลหรอืเลข 4 หลกัสดุทา้ยของหมายเลขโทรศพัท ์
5. เมือ่คณุไดร้บัรหสัแลว้ ใหป้้อนรหสัลงไป

เคล็ดลบั: เมือ่คณุไดร้บัรหสัในขอ้ความ โทรศพัทข์องคณุจะแสดงขอ้ความแจง้เตอืนสกัครู ่ในการเปิด
ขอ้ความ ใหแ้ตะการแจง้เตอืน หากไม่ปรากฎการแจง้เตอืนอกี ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอเพือ่ดใูนศนูย ์
ดาํเนินการ แลว้แตะ ในการกลบัไปยงัมุมมองทีค่ณุสามารถเพิม่รหสัได ้ใหแ้ตะปุ่ มยอ้นกลบัคา้งไว ้ แลว้แตะ
มุมมองทีถ่กูตอ้ง
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การต ัง้คา่ My Family

หากคณุตอ้งการจาํกดัไม่ใหล้กูของคณุดาวนโ์หลดเนือ้หาทีเ่รยีกเก็บค่าบรกิารหรอืไม่เหมาะกบัวยัจาก Store
ใหต้ ัง้คา่ My Family

Xbox ไม่สนับสนุนบญัชสีาํหรบัเด็กในบางประเทศหรอืภมูภิาคทีใ่หบ้รกิาร Windows Phone

คณุสามารถใช ้My Family ในการดาํเนินการตอ่ไปนี้

• ป้องกนัไม่ใหล้กูของคณุใชแ้อพบางรายการ และเขา้ถงึเว็บไซตท์ีม่เีนือ้หาไม่เหมาะสม
• จาํกดัช ัว่โมงการใชง้านโทรศพัท ์
• ตรวจสอบรปูแบบและเวลาทีใ่ชโ้ทรศพัทข์องพวกเขา

1. ไปที ่account.microsoft.com/family และลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft
2. เพิม่บญัชขีองลกูคณุใน My Family โดยสง่คําเชญิไปยงัทีอ่ยูอ่เีมลของพวกเขา

หากตอ้งการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่บญัชขีองลกู ลกูของคณุจะตอ้งยอมรบัคาํเชญิน้ันกอ่น

3. เปลีย่นการตัง้คา่สาํหรบับญัชขีองลกู

สาํหรบัการตัง้คา่ My Family เพิม่เตมิ ไปที ่account.microsoft.com/family

OneDrive

เรยีนรูว้า่ OneDrive คอือะไรและมวีธิกีารใชอ้ยา่งไร

พืน้ทีบ่นัทกึขอ้มูลระบบคลาวด ์OneDrive
เก็บขอ้มูลของคณุไวใ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต คณุไม่ตอ้งกงัวลเกีย่วกบัการเพิม่พืน้ทีห่น่วยความจาํสาํหรบั
แอพโปรดหรอืแอพใหม่ของคณุ

OneDrive คอืทีเ่ก็บขอ้มูลบนระบบคลาวดส์าํหรบัเอกสาร ภาพถา่ย และเพลงทัง้หมดของคณุ ซึง่คณุสามารถ
เขา้ถงึ แบง่ปัน หรอืเรยีกคนืขอ้มูลเหลา่น้ันได ้หากตอ้งการ นอกจากนีค้ณุยงัสามารถตัง้คา่ OneDrive เพือ่สาํรอง
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ขอ้มูลของคุณโดยอตัโนมตั ิเชน่ เมือ่คณุถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดิโีอ ระบบจะคดัลอกขอ้มูลน้ันไปไวใ้นอลับัม้
บนระบบคลาวดข์องคุณเอง

ดว้ย OneDrive คณุสามารถเขา้ถงึภาพถา่ย เอกสาร เพลง และขอ้มูลอืน่ๆ ไดจ้ากโทรศพัท ์แท็บเล็ต หรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุ ขึน้กบัแอพทีใ่ช ้คณุยงัสามารถดําเนินงานเอกสารตอ่จากทีท่ีค่ณุทํางานคา้งไวก้อ่นหนา้นี้

มสีถานทีห่ลายแห่งทีค่ณุสามารถเขา้ถงึขอ้มูลของคณุไดบ้น OneDrive คณุสามารถบนัทกึภาพถา่ยไปยงั
OneDrive ภายในแอพ ภาพถา่ย จดัการเอกสารของคณุภายในแอพ Office หรอืเล่นเพลงของคณุดว้ยแอพ
Groove เพลง

การจดัเกบ็ภาพถา่ยและขอ้มูลอืน่ๆ ใน OneDrive
คณุสามารถอปัโหลดไฟลท์ีบ่นัทกึอยูใ่นโทรศพัทไ์ปยงั OneDrive เพือ่ใหเ้ขา้ใชจ้ากโทรศพัท ์แท็บเล็ต หรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุไดอ้ย่างงา่ยดาย

คณุจาํเป็นตอ้งมบีญัช ีMicrosoft เพือ่เช ือ่มตอ่กบั OneDrive

ตามคา่เร ิม่ตน้ โทรศพัทจ์ะอปัโหลดภาพถา่ยและวดิโีอทีถ่า่ยใหม่ของคณุไปยงั OneDrive โดยอตัโนมตั ิหาก
คณุตอ้งการบนัทกึภาพถา่ยทีค่ณุถา่ยไวก้อ่นหนา้ไปยงั OneDrive เชน่กนั ใหท้ําการอปัโหลดภาพถ่ายเหลา่
น้ันดว้ยตนเอง

การอปัโหลดภาพถา่ยไปยงั OneDrive ดว้ยตนเอง

1. แตะ  OneDrive
2. แตะ  >  ภาพถา่ย เลอืกภาพถา่ยทีค่ณุตอ้งการอปัโหลด แลว้แตะ 

การเปิดใชง้านการอปัโหลดโดยอตัโนมตัิ
แตะ  OneDrive >  >  การต ัง้คา่ > อปัโหลดจากกลอ้ง และเปิด อปัโหลดจากกลอ้ง

การบนัทกึไฟลล์งใน OneDrive
แตะ  OneDrive >   >  อปุกรณเ์คร ือ่งนี้

เมือ่ใชง้านเอกสาร Word, Excel หรอื PowerPoint ไฟลข์องคุณจะถูกบนัทกึใน OneDrive โดยอตัโนมตั ิคณุ
สามารถใชง้านเอกสารตอ่จากจดุทีท่ําคา้งไวบ้นอปุกรณท์ุกเคร ือ่งทีเ่ช ือ่มตอ่กบับญัช ีMicrosoft ของคณุ โดย
เปิดจาก OneDrive

เคล็ดลบั: นอกจากนีค้ณุยงัสามารถอปัโหลดไฟลท์ีจ่ดัเก็บบนการด์หน่วยความจาํของคณุ แตะ 
OneDrive >  >  SD Card และเลอืกไฟลท์ีค่ณุตอ้งการอปัโหลด โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนการด์
หน่วยความจาํ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/
wpfeatures

การบนัทกึไฟลจ์าก OneDrive กลบัลงในโทรศพัทข์องคุณ
แตะ  OneDrive > เรยีกดูตาํแหน่งของโฟลเดอรท์ีจ่ดัเกบ็ไฟลไ์ว ้แลว้แตะ  เลอืกไฟลท์ีค่ณุตอ้งการ
ดาวนโ์หลดโดยแตะ  และบนัทกึไฟลล์งในโฟลเดอรท์ีต่อ้งการ

คณุสามารถคน้หาไฟลท์ีด่าวนโ์หลดไดอ้ย่างงา่ยดายในแอพ File Explorer

การแบง่ปันภาพถา่ยและสิง่อืน่ๆ ระหวา่งอปุกรณ์
ดว้ย OneDrive คณุสามารถเขา้ถงึภาพถา่ย เอกสาร และขอ้มูลอืน่ๆ ทีอ่ปัโหลดจากอปุกรณใ์ดๆ ของคณุ

ในการอปัโหลดภาพถา่ย เอกสาร หรอืขอ้มูลอืน่ๆ ทีจ่ดัเก็บไวใ้นโทรศพัท ์แท็บเล็ต หรอืคอมพวิเตอรไ์ปยงั
OneDrive คณุจาํเป็นตอ้งลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft ของคณุ ในการเขา้ใชเ้นือ้หาทีอ่ปัโหลดในอปุกรณ์
เคร ือ่งอืน่ คณุตอ้งลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft เดยีวกนักบับญัชทีีใ่ชอ้ปัโหลดเนือ้หาน้ัน
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ในการอปัโหลดหรอืดาวนโ์หลดเนือ้หา คณุจาํเป็นตอ้งเช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต หากคณุไม่มแีผนขอ้มูล การเรยีก
เก็บค่าสง่ขอ้มูลอาจพอกพูนขึน้อยา่งรวดเรว็ สาํหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัคา่บรกิารขอ้มูล ใหต้ดิต่อผูใ้หบ้รกิารเครอื
ขา่ยของคณุ

มสีถานทีห่ลายแห่งทีค่ณุสามารถเขา้ถงึขอ้มูลของคณุไดบ้น OneDrive คณุสามารถตรวจสอบภาพถา่ย
และวดิโีอบนโทรศพัทข์องคณุไดใ้นแอพ ภาพถา่ย เปิดเอกสาร Office ภายในแอพ Office หรอืเลน่ไฟลเ์พลง
ของคณุดว้ยแอพ Groove เพลง

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

เคล็ดลบั: ดว้ยแอพ OneDrive ในคอมพวิเตอรข์องคณุ คณุสามารถลากและวางไฟลท์ีค่ณุตอ้งการ
อปัโหลดไปยงัโฟลเดอร ์OneDrive ไดง้า่ยๆ ในตวัจดัการไฟล ์เชน่ Windows Explorer หรอื Finder และ
ไฟลจ์ะถกูอปัโหลดโดยอตัโนมตัไิปยงั OneDrive

การแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบับญัชี

หากคุณเขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft ของคุณไมไ่ด้

• หากคณุตอ้งการเรยีกคนืชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านของคณุ ใหไ้ปที ่account.microsoft.com ป้อนหมายเลข
โทรศพัทแ์ละรหสัผ่านของคณุ และทําตามคาํแนะนํา

• หากคณุตอ้งการเรยีกคนืรหสัผ่านของคณุ ใหไ้ปที ่https://account.live.com/
ResetPassword.aspx และทําตามคาํแนะนํา

การปรบัต ัง้คา่โทรศพัทข์องคุณ
เรยีนรูว้ธิกีารปรบัตัง้คา่หนา้จอเร ิม่ตน้และวธิเีปลีย่นเสยีงเรยีกเขา้
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ปรบัต ัง้คา่หน้าจอเร ิม่ตน้

ปรบัแตง่หนา้จอเร ิม่ตน้ในแบบของคณุ โดยเลอืกภาพพืน้หลงั รวมถงึปักหมุดแอพโปรดและรายการอืน่ๆ ไปยงัหนา้
จอเร ิม่ตน้ เมือ่ใชไ้ลฟ์ไทล ์คณุจะเห็นการอพัเดตดา้นขา่วสาร พยากรณอ์ากาศ การเงนิ และอืน่ๆ อกีมากมาย
บนหนา้จอเร ิม่ตน้ทนัทโีดยไม่ตอ้งเปิดแอพน้ันๆ

เพิม่ภาพพืน้หลงั

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  การต ัง้คา่สว่นบุคคล > เร ิม่
2. สลบั พืน้หลงั เป็น รูปภาพของฉนั แลว้แตะ เรยีกดู
3. แตะภาพถา่ย ครอบตดัตามทีต่อ้งการ แลว้แตะ 
4. สลบั เลอืกสไตล ์เป็น เรยีงรูปภาพตอ่กนั หรอื รูปภาพแบบเตม็หน้าจอ

เคล็ดลบั: หากคณุเปลีย่นการตัง้คา่รปูแบบเป็น รูปภาพแบบเต็มหนา้จอ คณุจะสามารถเปลีย่นความโปรง่ใส
ของไทลไ์ด ้เพยีงลากตวัเลือ่น ความโปรง่ใสของไทล ์

การเปลีย่นสไีทล ์
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  การตัง้คา่สว่นบุคคล > ส ีและเลอืกสี

เคล็ดลบั: หากคณุมบีญัช ีMicrosoft ในโทรศพัท ์คณุสามารถใชช้ดุส ีภาพพืน้หลงั และการตัง้คา่อืน่ๆ
รว่มกบัอุปกรณ ์Windows ของคณุไดทุ้กเคร ือ่ง ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้
คา่ท ัง้หมด >  บญัช ี> ซงิคก์ารต ัง้คา่ของคุณ และสลบั การต ัง้คา่การซงิค ์เป็น เปิด  แลว้สลบั
ชดุรูปแบบ เป็น เปิด 

การยา้ยไทล ์
แตะไทลค์า้งไว ้ลากและวางไปไวท้ีต่าํแหน่งใหม่ และแตะทีห่นา้จอ

การปรบัขนาดหรอืถอนการตรงึไทล ์
ในการปรบัขนาด ใหแ้ตะไทลค์า้งไว ้และแตะไอคอนลกูศร

ไทลอ์าจมขีนาดเล็ก กลาง หรอืกวา้งก็ได ้ยิง่ไทลม์ขีนาดใหญ่มากขึน้เท่าไร ก็ยิง่มขีอ้มูลมากขึน้เท่าน้ัน
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ในการถอนการตรงึไทล ์ใหแ้ตะไทลน้ั์นคา้งไว ้และแตะ  ไทลเ์ป็นทางลดัไปยงัแอพของคุณ หากถอนการตรงึไทล ์
จะไม่เป็นการลบแอพจากโทรศพัทข์องคณุ

รวมไทลไ์วใ้นโฟลเดอร ์
แตะไทลค์า้งไว ้แลว้ลากและวางไวบ้นไทลห์รอืโฟลเดอรท์ีต่อ้งการนําเขา้ไปรวมกลุม่ไวด้ว้ยกนั หากตอ้งการเปิดแอ
พจากโฟลเดอร ์แตะโฟลเดอร ์จากน้ันแตะแอพทีค่ณุตอ้งการ ในการเปลีย่นชือ่โฟลเดอร ์ใหแ้ตะชือ่คา้งไว ้แลว้
ป้อนชือ่ทีต่อ้งการ ในการลบโฟลเดอร ์ใหย้กเลกิการตรงึไทลท์ีอ่ยูใ่นน้ัน

การตรงึแอพพลเิคช ัน่
ปัดไปทางซา้ยเพือ่ไปทีเ่มนูแอพ แตะแอพคา้งไว ้และแตะ ปักหมุดทีห่น้าจอเร ิม่

การตรงึรายชือ่
แตะ  ผูค้น แตะรายชือ่น้ันคา้งไว ้และแตะ ปักหมุดทีห่น้าจอเร ิม่
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เมือ่คณุตรงึรายชือ่ไว ้ขอ้มูลอพัเดตของบุคคลดงักลา่วจะแสดงบนไทล ์และคณุสามารถโทรหาพวกเขาจากหนา้จอ
เร ิม่ตน้ไดโ้ดยตรง

แสดงไทลม์ากขึน้บนหน้าจอเร ิม่ตน้

ดแูอพอืน่ๆ ไดท้นัท ีโดยเพิม่คอลมันไ์ทลเ์พิม่เตมิบนหนา้จอเร ิม่ตน้ของคณุ หรอืลบคอลมันเ์พือ่ใหด้ไูทลห์นา้จอเร ิม่
ตน้ของคณุไดด้ขีึน้

จาํนวนคอลมันท์ีค่ณุสามารถปักหมุดบนหนา้จอเร ิม่ตน้จะขึน้อยูก่บัโทรศพัทข์องคณุ

ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  การต ัง้คา่สว่นบุคคล > เร ิม่ และสลบั
แสดงไทลเ์พิม่เตมิ ไปที ่เปิด  หรอื ปิด 

คณุสามารถยา้ยและปรบัขนาดไทลไ์ดต้ามตอ้งการ

การปรบัต ัง้ค่าหน้าจอเมือ่ล็อก

เปลีย่นหนา้จอเมือ่ล็อกตามทีค่ณุตอ้งการ เชน่ คณุสามารถมภีาพถา่ยโปรดของคณุทีพ่ืน้หลงั

เพิม่ภาพพืน้หลงั
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้ค่าท ัง้หมด >  การตัง้คา่ส่วนบุคคล > หน้าจอเมือ่ล็อก
สลบั พืน้หลงั เป็น รูปภาพของฉนั แลว้แตะ เรยีกดู เลอืกภาพถา่ย ปรบัภาพถา่ยใหเ้หมาะสมทีสุ่ดเท่าทีท่ําได ้
และแตะ 

การเปลีย่นภาพพืน้หลงั
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้ค่าท ัง้หมด >  การตัง้คา่ส่วนบุคคล > หน้าจอเมือ่ล็อก
แตะ เรยีกดูเลอืกภาพถา่ย ปรบัภาพถา่ยใหเ้หมาะสมทีส่ดุเท่าทีท่ําได ้และแตะ 

เคล็ดลบั: นอกจากนี ้คณุยงัสามารถเลอืกแอพใหแ้สดงขอ้มูลบนหนา้จอเมือ่ล็อกของคณุ หรอืให ้Bing
แสดงภาพถา่ยแบบสุม่บนน้ันก็ได ้เพยีงเปลีย่นการตัง้คา่สาํหรบั พืน้หลงั ตามทีค่ณุตอ้งการ
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กาํหนดแอพทีต่อ้งการใหแ้สดงการแจง้เตอืนบนหน้าจอเมือ่ล็อก
คณุสามารถกาํหนดวา่จะใหก้ารแจง้ของแอพใดทีค่ณุตอ้งการเห็นแสดงบนหนา้จอเมือ่ล็อก (เชน่ สายทีไ่ม่ไดร้บั
หรอืขอ้ความใหม)่ ในการเลอืกแอพใหแ้สดงสถานะแบบละเอยีดบนหนา้จอเมือ่ล็อก ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้
จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  การต ัง้คา่สว่นบุคคล > หน้าจอเมือ่ล็อก และใตห้วัขอ้ เลอืก
แอปเพือ่แสดงสถานะอยา่งละเอยีด ใหเ้ลอืกแอพทีต่อ้งการ ในการเลอืกแอพทีต่อ้งการใหแ้สดงสถานะโดยรวม
บนหนา้จอเมือ่ล็อกใน เลอืกแอปเพือ่แสดงสถานะดว่น ใหแ้ตะทีไ่อคอนตวัยดึ และเลอืกแอพ

ตวัอยา่ง: หากคณุเลอืกสถานะโดยละเอยีดสาํหรบั ขอ้ความ คณุสามารถอา่นขอ้ความใหม่และ
ดรูายละเอยีดขอ้ความไดบ้นหนา้จอเมือ่ล็อก หากคณุเลอืกสถานะโดยรวม การแจง้เตอืนบนหนา้จอเมือ่
ล็อกจะแจง้คณุใหท้ราบเฉพาะจาํนวนขอ้ความทีย่งัไม่ไดอ้า่น

การแสดงชือ่ศลิปิน ขณะเล่นเพลง
กดปุ่ มปรบัระดบัเสยีงทีด่า้นขา้งโทรศพัทข์องคณุ

เปลีย่นการต ัง้คา่หน้าจอแสดงขอ้มูลขณะปิดหน้าจอ

เมือ่ใชห้นา้จอ แสดงขอ้มูลขณะปิดหนา้จอ คณุจะสามารถดเูวลาและเนือ้หาอืน่ๆ ไดอ้ยา่งงา่ยดายแมใ้นยามทีห่นา้
จอของคณุอยูใ่นโหมดสแตนดบ์าย

โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนการตัง้คา่หนา้จอแสดงขอ้มูลขณะปิดหนา้จอ

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  Extras > หน้าจอ ดูสรุปขอ้มูล
2. สลบั โหมด ไปที ่เปิดทุกคร ัง้

เพิม่ภาพพืน้หลงัใหห้น้าจอแสดงขอ้มูลขณะปิดหน้าจอ
หากคณุไดก้าํหนดภาพพืน้หลงัใหห้นา้จอเมือ่ล็อกแลว้ คณุสามารถตัง้คา่ใหแ้สดงบนหนา้จอแสดงขอ้มูลขณะปิด
หนา้จอดว้ย ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  Extras > หน้าจอ ดู
สรุปขอ้มูล และเปิด ภาพถา่ยพืน้หลงั 

การเปิดโหมดกลางคนื
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  Extras > หน้าจอ ดูสรุปขอ้มูล และเปลีย่น
การตัง้คา่ โหมดกลางคนื ตามทีค่ณุตอ้งการ กอ่นอืน่ ใหเ้ลอืกสสีาํหรบัขอ้ความบนหนา้จอแสดงขอ้มูลขณะปิด
หนา้จอ หรอืซอ่นหนา้จอแสดงขอ้มูลขณะปิดหนา้จอในระยะเวลาทีก่าํหนด จากน้ันจงึตัง้เวลาทีค่ณุตอ้งการ
เปิดโหมดกลางคนื

การสรา้งหน้าจอเร ิม่ตน้ทีป่ลอดภยัและสนุกสาํหรบัเดก็

คณุสามารถปลอ่ยใหเ้ด็กๆ ใชบ้างแอพของคณุไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลว่าพวกเขาจะเผลอลบอเีมลงานของคณุ สัง่
ซ ือ้ของออนไลน ์หรอืทําสิง่อืน่ใดทีไ่ม่ควรทํา ใสแ่อพ เกม และรายการโปรดอืน่ๆ ทีเ่ลอืกไวใ้หส้าํหรบัเด็กเพือ่ใหพ้วก
เขาสนุกกบัหนา้จอเร ิม่ตน้ของตวัเอง
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1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  บญัช ี> มุมของเดก็
2. แตะ ถดัไป เลอืกเนือ้หาทีเ่ด็กๆ สามารถใชง้านได ้แลว้ทําตามคาํแนะนํา คณุสามารถตัง้คา่ PIN สาํหรบัลงชือ่
เขา้ใชไ้ด ้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่เด็กๆ จะไม่มสีทิธิเ์ขา้ถงึหนา้จอเร ิม่ตน้ของคณุ

เน่ืองจาก Microsoft Edge ไม่สามารถเขา้ใชง้านไดใ้น มุมของเด็ก คณุจงึไม่จาํเป็นตอ้งกงัวลถงึเว็บไซตท์ีเ่ด็กๆ จะ
เขา้ชม

การไปทีห่น้าจอเร ิม่ตน้ของคุณเอง
กดปุ่ มเปิด/ปิดสองคร ัง้ และปัดหนา้จอเมือ่ล็อกของคณุเองขึน้ดา้นบน หากคณุตัง้คา่รหสั PIN สาํหรบัลงชือ่เขา้ใช ้
ใหป้้อนรหสั

การกลบัไปทีห่น้าจอเร ิม่ตน้ของเดก็
ในหนา้จอเมือ่ล็อกของคณุเอง ใหปั้ดไปทางซา้ย สว่นในหนา้จอเมือ่ล็อกของเด็ก ใหปั้ดขึน้ดา้นบน

การปิดหน้าจอเร ิม่ตน้ของเดก็
บนหนา้จอเร ิม่ตน้ของคณุ ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  บญัช ี> มุมของ
เดก็ และสลบั มุมของเดก็ เป็น ปิด 

การปรบัต ัง้ค่าแบบเสยีงโทรศพัทข์องคุณ

เปลีย่นเสยีงแจง้เตอืนทีโ่ทรศพัทข์องคุณใชส้าํหรบัการโทร การรบัสง่ขอ้ความ และรายการอืน่ๆ รวมถงึเพิม่
แบบเสยีงหรอืเพลงโปรดของคณุไปยงัคอลเลกชนั

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  การต ัง้คา่สว่นบุคคล > เสยีง > 
2. ในการฟังเสยีงเรยีกเขา้เพือ่ดวู่าคุณชอบหรอืไม่ ใหแ้ตะ 
3. เลอืกเสยีงเรยีกเขา้ทีค่ณุตอ้งการ

เคล็ดลบั: ตอ้งการตัง้คา่เสยีงเรยีกเขา้เฉพาะสาํหรบัรายชือ่ เพือ่ใหท้ราบทนัทเีมือ่โทรเขา้มาใชห่รอืไม่
แกไ้ขขอ้มูลรายชือ่ในแอพ ผูค้น
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เปลีย่นเสยีงขอ้ความหรอืเสยีงแจง้เตอืนอืน่ๆ
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  ระบบ > การแจง้เตอืนและการดาํเนิน
การ ใน แสดงการแจง้ใหท้ราบจากแอปเหล่านี,้ ใหเ้ลอืกแอพทีค่ณุตอ้งการเพิม่เสยีงแจง้เตอืน และใน เสยีง
การแจง้เตอืน ใหเ้ลอืกแบบเสยีงทีค่ณุตอ้งการ

คณุอาจไม่เห็นแอพจนกวา่จะเปิดใชง้านบนโทรศพัทข์องคณุ

การเพิม่เสยีงเรยีกเขา้ใหมใ่นโทรศพัทข์องคุณ
เช ือ่มตอ่โทรศพัทข์องคณุกบัพซีดีว้ยสาย USB และใชต้วัจดัการไฟลบ์นพซีขีองคณุเพือ่ยา้ยเพลงทีต่อ้งการ
ไปยงัโฟลเดอรเ์สยีงเรยีกเขา้ในโทรศพัทข์องคณุ พซีขีองคุณตอ้งม ีWindows Vista, Windows 7, Windows
8, Windows 8.1 หรอื Windows 10 หรอืคณุสามารถใช ้OneDrive เพือ่ถา่ยโอนไฟลไ์ปยงัโทรศพัทข์องคุณ
ได ้

เมือ่ยา้ยไฟลไ์ปยงัโฟลเดอรเ์สยีงเรยีกเขา้ในโทรศพัทข์องคุณแลว้ เพลงจะปรากฏขึน้ในรายการเสยีงเรยีกเขา้ใน
เสยีง

คณุสามารถใชเ้พลงเป็นเสยีงเรยีกเขา้ไดห้ากเพลงน้ันไม่มกีารป้องกนัดว้ยระบบจดัการลขิสทิธิด์จิติอล (DRM)
และมขีนาดเล็กกวา่ 30 MB รปูแบบทีส่นับสนุนคอื WMA, MP3 และ M4R

เคล็ดลบั: ตอ้งการสรา้งเสยีงเรยีกเขา้ของคณุหรอืไม ่ใชแ้อพโปรแกรมทําเสยีงเรยีกเขา้เพือ่ชว่ยเหลอืคณุ
หากคณุยงัไม่มแีอพในโทรศพัท ์คณุสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก www.microsoft.com

การสลบัโทรศพัทข์องคุณเป็นโหมดปิดเสยีง

เมือ่คณุเปิดโหมดปิดเสยีง ระบบจะปิดเสยีงเรยีกเขา้และเสยีงเตอืนทัง้หมด ใชโ้หมดนีใ้นกรณีเชน่ เมือ่คณุอยู่
ในโรงภาพยนตรห์รอืในหอ้งประชมุ

1. กดปุ่ มปรบัระดบัเสยีงทีข่า้งโทรศพัทข์องคณุเพือ่ดแูถบสถานะระดบัเสยีง แลว้แตะ 
2. หากตอ้งการสลบัเป็นโหมดปิดเสยีง ใหแ้ตะ 

การปิดโหมดเงยีบไม่มผีลกบันาฬกิาปลกุของคณุ หากคณุตอ้งการพกัผ่อน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไม่ได ้
ตัง้นาฬกิาปลกุ หรอืปิดโทรศพัทข์องคุณ

นอกจากนี ้โหมดเงยีบยงัไม่มผีลกบัสือ่หรอืแอพ คณุจงึสามารถฟังเพลงไดเ้ชน่เคย

เคล็ดลบั: ไม่ตอ้งการใหโ้ทรศพัทอ์ยูใ่นโหมดปิดเสยีง แต่ไม่สามารถรบัสายไดใ้นขณะนีใ้ชไ่หม ในการปิด
เสยีงสายเรยีกเขา้ ใหก้ดปุ่ มลดระดบัเสยีง

สลบัเป็นปิดโหมดเงียบ
กดปุ่ มปรบัระดบัเสยีงทีข่า้งโทรศพัทข์องคณุ แตะ  และบนแถบสถานะระดบัเสยีง ใหต้ ัง้ระดบัเสยีงทีค่ณุตอ้งการ

ปิดการส ัน่
หากคณุไม่ตอ้งการใหโ้ทรศพัทส์ ัน่เตอืน กดปุ่ มปรบัระดบัเสยีงทีข่า้งโทรศพัทข์องคณุ แลว้แตะ  >  เปิดการ
ต ัง้ส ัน่

ความสามารถในการเขา้ถงึ
เรยีนรูว้ธิใีชง้านโทรศพัทข์องคณุใหง้า่ยดายยิง่ขึน้

การส ัง่งานโทรศพัทข์องคุณโดยใชเ้สยีง

คณุจาํเป็นตอ้งใชโ้ทรศพัทใ์นขณะทีม่อืไม่วา่งใชห่รอืไม่ คณุสามารถใชเ้สยีงของคณุในการโทรออก สง่ขอ้ความ
SMS คน้หาในเว็บ หรอืเปิดแอพ
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คณุสมบตันีิไ้ม่สามารถใชไ้ดก้บัทุกภาษา คณุอาจตอ้งดาวนโ์หลดแพ็คเกจภาษากอ่นทีค่ณุจะใชค้ณุสมบตันีิไ้ด ้
สาํหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัภาษาทีส่นับสนุน ไปที ่support.microsoft.com และเรยีกดคูาํแนะนําสาํหรบั
Windows Phone

1. แตะปุ่ มคน้หา  คา้งไว ้
2. เปลง่คาํสัง่เสยีงในโทรศพัทข์องคุณ

ตวัอยา่ง: ในการดกูาํหนดการ ใหเ้ปลง่คาํวา่ Open calendar

ใชโ้ทรศพัทข์องคุณอยา่งสะดวกสบาย

ขยายขนาดแบบอกัษรและหนา้จอใหด้งูา่ยขึน้

การเปลีย่นขนาดตวัอกัษร

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  ความง่ายในการเขา้ถงึ
2. แตะ ตวัเลอืกเพิม่เตมิ และลากตวัเลือ่น มาตราสว่นขอ้ความ

การเปิดความคมชดัสูง
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  ความง่ายในการเขา้ถงึ > ความคม
ชดัสูง และสลบั ความคมชดัสูง เป็น เปิด 

การขยายขนาดหน้าจอ
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  ความง่ายในการเขา้ถงึ > แวน่ขยาย
แลว้สลบั แวน่ขยายหน้าจอ เป็น เปิด  ในการขยายขนาดหนา้จอ ใหแ้ตะหนา้จอสองคร ัง้ดว้ย 2 นิว้ เมือ่ใชแ้ว่น
ขยาย ใหใ้ช ้2 นิว้เลือ่นไปรอบๆ 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 ปัดลงจากดา้น
บนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด > 
การต ัง้คา่สว่นบุคคล > เสยีง แลว้เลอืกเสยีงทีต่อ้งการ
เปิดไว ้

ใชช้ดุหูฟังแบบมสีาย ใชช้ดุหูฟังแบบมสีายแทนการใชล้าํโพง

ใช ้ประหยดัพลงังาน คณุสามารถตัง้โทรศพัทใ์หป้ระหยดัพลงังานโดยอตัโนมตัิ
เมือ่ระดบัแบตเตอร ีต่ํ่า ในการตรวจสอบสถานะแบตเตอร ี่
และเปิด ประหยดัพลงังาน ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้
จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  ระบบ >
ประหยดัพลงังาน

เมือ่โทรศพัทข์องคุณอยู่ในโหมดประหยดัแบตเตอร ี ่คณุ
อาจไม่สามารถเปลีย่นการตัง้คา่ของแอพทัง้หมดได ้

เปลีย่นการตัง้คา่หนา้จอโทรศพัท ์ • ตัง้คา่ใหห้นา้จอโทรศพัทปิ์ดลงหลงัจากเวลาผ่านไป
ครูห่น่ึง ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ 
การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  การต ัง้คา่สว่นบุคคล >
หน้าจอเมือ่ล็อก และใน ปิดหน้าจอหลงัจาก
ใหเ้ลอืกเวลา

• การเปลีย่นการตัง้คา่หนา้จอ แสดงขอ้มูลขณะปิด
หนา้จอ หากตอ้งการดเูวลาและขอ้ความแจง้เตอืน
เพยีงช ัว่ขณะ ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แตะ 
การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  Extras > หน้าจอ ดู
สรุปขอ้มูล แลว้สลบั โหมด เป็น 30 วนิาท ีในการ
ปิดหนา้จอแสดงขอ้มูลขณะปิดหนา้จอ สลบั โหมด
ไปที ่ปิด โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนหนา้จอแส
ดงขอ้มูลขณะปิดหนา้จอ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้
โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/
support/wpfeatures

ลดความสวา่งของหนา้จอ • ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้
คา่ท ัง้หมด >  ระบบ > จอแสดงผล ตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวา่สลบั ปรบัความสวา่งหน้าจอ
โดยอตัโนมตั ิไปที ่ปิด  ในการปรบัความสวา่ง ให ้
ลากตวัเลือ่น ระดบัความสวา่ง โทรศพัทบ์างรุน่

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ ์ 41

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


ไม่สนับสนุนความสวา่งของหนา้จออตัโนมตั ิสาํหรบั
ขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/
wpfeatures

ไม่ใหม้แีอพทํางานในพืน้หลงั • ปิดแอพทีค่ณุไม่ไดใ้ช ้ในการปิดแอพสว่นใหญ ่ให ้
แตะคา้งไวท้ีปุ่่ มยอ้นกลบั  แลว้แตะ  ทีมุ่ม
ขวาบนของแอพทีค่ณุตอ้งการปิด

• แอพสบ์างอยา่งอาจทํางานในพืน้หลงัโดยไม่จาํเป็น ปัด
ลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้
คา่ท ัง้หมด >  ระบบ > ประหยดัพลงังาน >
การใชแ้บตเตอร ี ่> เปลีย่นการต ัง้คา่แอปเบือ้ง
หลงั และสลบัแอพทีค่ณุตอ้งการเพือ่หยุดการทํางาน
บนพืน้หลงั 

การเลอืกใชบ้รกิารคน้หาตาํแหน่ง ปิดบรกิารขอ้มูลทีต่ ัง้เมือ่ไม่ไดใ้ชง้าน ปัดลงจากดา้น
บนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด > 
ความเป็นสว่นตวั > ตาํแหน่งทีต่ ัง้ และปิด
ตาํแหน่งทีต่ ัง้

การเลอืกใชก้ารเช ือ่มตอ่เครอืขา่ย • ตัง้คา่ใหโ้ทรศพัทข์องคุณลดความถีใ่นการตรวจ
สอบอเีมลใหม่ หรอืตรวจเมือ่ขอเท่าน้ัน แตะ 
จดหมาย Outlook >  >  บญัชผูีใ้ช ้เลอืก
บญัช ีแตะ เปลีย่นการตัง้ค่าการซงิคข์องกล่อง
จดหมาย และเลอืกความถีใ่นการซงิโครไนซ ์ดาํเนิน
การดงักลา่วกบับญัชอีเีมลทุกรายการทีค่ณุมี

• เปิด Bluetooth ตอ่เมือ่จาํเป็นเท่าน้ัน
• เปิด NFC ตอ่เมือ่จาํเป็นเท่าน้ัน ในการปิดคณุสมบตัิ

แตะเพือ่แบ่งปัน ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แตะ
 การตัง้คา่ท ัง้หมด >  อปุกรณ ์> NFC

และสลบั แตะเพือ่แบง่ปัน ไปที ่ปิด  NFC ไม่
ไดร้องรบัในโทรศพัทท์ุกรุน่ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้าน
ได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/
support/wpfeatures

• ใชก้ารเช ือ่มตอ่ Wi-Fi เพือ่เช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
แทนการเช ือ่มตอ่ขอ้มูลมอืถอื

• หยดุการสแกนหาเครอืขา่ยไรส้ายทีพ่รอ้มใชง้าน ปัดลง
จากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะคา้งที ่  Wi-Fi
และสลบั เครอืขา่ย Wi-Fi เป็น ปิด 

• หากคณุกาํลงัฟังเพลงหรอืใชโ้ทรศพัท ์แตไ่ม่ตอ้งการ
โทรออกหรอืรบัสาย ใหเ้ปิด โหมดใชง้านบนเคร ือ่งบนิ
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้
คา่ท ัง้หมด >  เครอืขา่ยและระบบไรส้าย >
โหมดใชง้านบนเคร ือ่งบนิ และสลบั สถานะ ไปที่
เปิด 
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ตรวจสอบการใชแ้บตเตอร ี่
ในการตรวจสอบวา่แอพใดใชแ้บตเตอร ีเ่ปลอืง ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >

 ระบบ > ประหยดัพลงังาน > การใชแ้บตเตอร ี่

การประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการโรมมิง่ขอ้มูล
คณุสามารถตดัคา่ใชจ้า่ยในการโรมมิง่ขอ้มูลและประหยดัคา่โทรศพัทข์องคณุไดโ้ดยเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ขอ้มูล
เครอืขา่ยโทรศพัท ์ในการใชว้ธิเีช ือ่มตอ่ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่ Wi-Fi, ขอ้มูลเครอืขา่ยโทรศพัท ์และ
การดาวนโ์หลดอเีมล

การโรมมิง่ขอ้มูลหมายถงึ การใชโ้ทรศพัทข์องคุณรบัขอ้มูลผ่านเครอืขา่ยทีผู่ใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุไม่ไดเ้ป็น
เจา้ของหรอืเป็นผูด้าํเนินการ การเช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตขณะโรมมิง่ โดยเฉพาะเมือ่อยูต่า่งประเทศ อาจทําใหเ้สยีค่า
บรกิารขอ้มูลสงูมาก

โดยปกตแิลว้ การใชก้ารเช ือ่มตอ่ Wi-Fi จะเรว็กวา่ และประหยดักวา่การใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มูลเครอืขา่ยโทรศพัท ์
หากสามารถใชท้ัง้การเช ือ่มตอ่ Wi-Fi และขอ้มูลเครอืขา่ยโทรศพัท ์โทรศพัทข์องคณุจะใชก้ารเช ือ่มตอ่ Wi-Fi

เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะคา้งที ่  Wi-Fi
2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสลบั เครอืขา่ย Wi-Fi เป็น เปิด 
3. เลอืกการเช ือ่มตอ่ทีต่อ้งการใช ้

การปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มูลเครอืขา่ยโทรศพัท ์
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  เครอืข่ายและระบบไรส้าย > เครอื
ขา่ยโทรศพัทแ์ละ SIM และสลบั การเชือ่มต่อขอ้มูล เป็น ปิด 

เคล็ดลบั: ในการตดิตามการใชข้อ้มูลของคณุ ใหแ้ตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  เครอืขา่ยและ
ระบบไรส้าย > การใชข้อ้มูล

การหยุดการโรมมิง่ขอ้มูล
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  เครอืข่ายและระบบไรส้าย > เครอื
ขา่ยโทรศพัทแ์ละ SIM และภายใตซ้มิทีค่ณุใชส้าํหรบัขอ้มูลเครอืข่ายโทรศพัท ์ใหส้ลบั ตวัเลอืกการโรม
มิง่ขอ้มูล เป็น ปิดโรมมิง่

การลดความถีใ่นการดาวนโ์หลดอเีมลใหม่
ในการตัง้คา่โทรศพัทข์องคุณใหล้ดความถีใ่นการตรวจสอบอเีมลใหม่ หรอืตรวจตามทีร่อ้งขอเท่าน้ัน ใหแ้ตะ 
จดหมาย Outlook >  >  บญัชผูีใ้ช ้เลอืกบญัช ีแตะ เปลีย่นการต ัง้คา่การซงิคข์องกล่องจดหมาย
และเลอืกความถีใ่นการซงิโครไนซ ์หากคณุมบีญัมอีเีมลมากกวา่หน่ึงบญัช ีใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่สาํหรบัทุกบญัชี
ของคณุ

การเขยีนขอ้ความ
เรยีนรูว้ธิกีารเขยีนขอ้ความอยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพดว้ยแป้นกดของโทรศพัท ์

การใชแ้ป้นพมิพบ์นหน้าจอ

การเขยีนโดยใชแ้ป้นพมิพบ์นหนา้จอทําไดง้า่ย คณุสามารถใชแ้ป้นพมิพข์ณะถอืโทรศพัทแ์บบตัง้ตรงหรอื
แบบตะแคงขา้งได ้

แตะกลอ่งขอ้ความ
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1 ปุ่ มอกัขระ
2 ปุ่ ม Shift
3 ตวัควบคมุเคอรเ์ซอร ์
4 แตะปุ่ มตวัเลขและสญัลกัษณ์
5 ปุ่ มสญัลกัษณย์ิม้
6 ปุ่ มจลุภาค
7 ปุ่ มเวน้วรรค
8 ปุ่ ม Enter
9 ปุ่ ม Backspace

รปูแบบการวางปุ่ มของแป้นพมิพอ์าจแตกตา่งกนัไปตามแต่ละแอพและภาษา

การสลบัระหวา่งอกัขระตวัพมิพใ์หญแ่ละตวัพมิพเ์ล็ก
แตะปุ่ ม Shift ในการเปิดโหมด Caps Lock แตะปุ่ มนีส้องคร ัง้ ในการกลบัไปยงัโหมดธรรมดา ใหแ้ตะปุ่ ม Shift อกี
คร ัง้

การพมิพต์วัเลขหรอือกัขระพเิศษ
แตะปุ่ มตวัเลขและสญัลกัษณ ์ในการดปูุ่ มอกัขระพเิศษเพิม่เตมิ ใหแ้ตะ  ปุ่ มอกัขระพเิศษบางปุ่ มใชเ้พือ่
แทรกสญัลกัษณอ์ืน่ๆ อกี ในการดสูญัลกัษณเ์พิม่เตมิ แตะปุ่ มสญัลกัษณห์รอือกัขระพเิศษคา้งไว ้

เคล็ดลบั: ในการป้อนตวัเลขหรอือกัขระพเิศษอยา่งรวดเรว็ ขณะกดปุ่ มตวัเลขและปุ่ มสญัลกัษณค์า้งไว ้ให ้
เลือ่นนิว้ไปทีอ่กัขระน้ัน และยกนิว้ขึน้

เคล็ดลบั: ในการใสเ่คร ือ่งหมายจดุเมือ่จบประโยค และเร ิม่ประโยคใหม่ ใหแ้ตะปุ่ มเวน้วรรคสองคร ัง้

การคดัลอกหรอืวางขอ้ความ
แตะคํา ลากวงกลมหนา้และหลงัคําน้ันเพือ่ไฮไลตส์ว่นทีค่ณุตอ้งการคดัลอก และแตะ คดัลอก หรอื  ขึน้อยู่
กบัแอพทีใ่ช ้ในการวางขอ้ความ ใหแ้ตะที ่วาง หรอื  ขึน้อยูก่บัแอพทีใ่ช ้

การเพิม่เคร ือ่งหมายเน้นเสยีงใหอ้กัขระ
แตะอกัขระคา้งไว ้แลว้แตะเคร ือ่งหมายเนน้เสยีงหรอือกัขระเนน้เสยีง หากแป้นพมิพข์องคณุสนับสนุน
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การลบตวัอกัขระ
แตะปุ่ ม Backspace

การสลบัระหวา่งภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
ปัดไปดา้นซา้ยหรอืขวาบนแป้น Space bar จนกวา่ภาษาทีค่ณุตอ้งการเขยีนจะแสดงขึน้

เคล็ดลบั: หากแป้นพมิพข์องคณุมปีุ่ มภาษา (อยูร่ะหวา่งปุ่ มตวัเลข ปุ่ มสญัลกัษณ ์และปุ่ มเคร ือ่งหมาย
จลุภาค) ใหแ้ตะปุ่ มน้ัน

การยา้ยเคอรเ์ซอรด์ว้ยตวัควบคุมเคอรเ์ซอร ์
ในการยา้ยเคอรเ์ซอรจ์ากตวัอกัษรหน่ึงหรอืบรรทดัหน่ึงไปยงัอกีตาํแหน่งหน่ึง ใหแ้ตะคา้งทีต่วัควบคุมเคอรเ์ซอร ์
แลว้ลากนิว้ของคณุไปในทศิทางทีต่อ้งการ

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
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  เวลา และ ภาษา > แป้นพมิพ ์แตะแป้น
พมิพภ์าษาของคณุ แลว้ลา้งกลอ่งกาเคร ือ่งหมาย แนะนําขอ้ความ

เพิม่ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน

คณุสามารถเพิม่ภาษาทีใ่ชเ้ขยีนลงในแป้นพมิพข์องคุณไดห้ลายภาษา และสลบัระหวา่งภาษาตา่งๆ ขณะทีก่าํลงั
เขยีนได ้

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  เวลา และ ภาษา > แป้นพมิพ ์> 
เพิม่แป้นพมิพ ์
2. เลอืกภาษาทีค่ณุตอ้งการใชเ้ขยีน แลว้แตะ 

เคล็ดลบั: ในการนําแป้นกดทีต่ดิตัง้ไวล้ว่งหนา้ออก ใหแ้ตะภาษาทีไ่ม่ตอ้งการใชค้า้งไว ้แลว้แตะ ลบ

เคล็ดลบั: ในการเพิม่ภาษาไปยงัโทรศพัทข์องคณุ ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้
คา่ท ัง้หมด >  เวลา และ ภาษา > ภาษา >  เพิม่ภาษา ในการลบภาษา ใหแ้ตะคา้งไวท้ีภ่าษาที่
คณุตอ้งการลบ แลว้แตะ เอาออก

การสลบัระหวา่งภาษาขณะทีก่าํลงัเขยีน
ปัดไปดา้นซา้ยหรอืขวาบนแป้น Space bar จนกวา่ภาษาทีค่ณุตอ้งการเขยีนจะแสดงขึน้ รปูแบบการวางปุ่ม
ของแป้นพมิพแ์ละคณุสมบตัแินะนําคาํจะเปลีย่นตามภาษาทีเ่ลอืก
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ยา้ยแป้นพมิพเ์พือ่เขยีนดว้ยมอืขา้งเดยีว

หากโทรศพัทข์องคุณมหีนา้จอขนาดใหญ ่คณุสามารถยา้ยแป้นพมิพบ์นหนา้จอเพือ่ชว่ยใหเ้ขยีนไดส้ะดวกดว้ยมอื
ขา้งเดยีว

ยา้ยแป้นพมิพไ์ปทางซา้ยหรอืทางขวา

1. แตะคา้งไวท้ีปุ่่ มตวัเลขและปุ่มสญัลกัษณห์รอืปุ่ มภาษา ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการตัง้ค่าโทรศพัทข์องคณุ
2. แตะ 
3. แตะ  หรอื 

ยา้ยแป้นพมิพข์ึน้หรอืลง
แตะคา้งไวท้ี ่Space bar แลว้ลากแป้นพมิพข์ึน้หรอืลง

นาฬกิาและปฏทินิ
ตรงตอ่เวลาได ้โดยเรยีนรูว้ธิใีชโ้ทรศพัทข์องคณุเป็นนาฬกิาและนาฬกิาปลุก และวธิทีําใหก้ารนัดหมาย งาน และ
กาํหนดการเป็นขอ้มูลปัจจบุนัอยูเ่สมอ

การต ัง้เวลาปลุก

คณุสามารถใชโ้ทรศพัทเ์ป็นนาฬกิาปลกุ และตัง้เพลงโปรดของคณุเป็นเสยีงเตอืนได ้
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1. แตะ  นาฬกิาและการต ัง้ปลุก > 
2. กาํหนดเวลา แลว้แตะ 
3. ป้อนรายละเอยีดการตัง้ปลกุอืน่ๆ แลว้แตะ 

โทรศพัทข์องคุณจะตอ้งเปิดอยู ่นาฬกิาปลกุจะสง่เสยีงปลกุ

เคล็ดลบั: คณุสามารถดเูวลาของการปลกุคร ัง้ตอ่ไปไดอ้ยา่งรวดเรว็หากคณุตรงึแอพ นาฬกิาและการ
ตัง้ปลกุ ไวท้ีห่นา้จอเร ิม่ตน้ ไทลต์อ้งมขีนาดกลางเป็นอยา่งนอ้ย

ใชเ้พลงโปรดของคุณเป็นเสยีงเตอืน
เช ือ่มตอ่โทรศพัทข์องคณุกบัพซีดีว้ยสาย USB และใชต้วัจดัการไฟลบ์นพซีขีองคณุเพือ่ยา้ยเพลงทีต่อ้งการ
ไปยงัโฟลเดอร ์เพลง ในโทรศพัทข์องคุณ ในการตัง้เพลงเป็นเสยีงปลกุของคณุ ใหแ้ตะ  นาฬกิาและการ
ต ัง้ปลุก >  > เสยีง > เลอืกจากเพลงของฉนั > อปุกรณนี์ ้> เพลง แลว้เลอืกเพลงทีจ่ะใชเ้ป็นเสยีงปลกุ

นอกจากนี ้คณุยงัสามารถเลอืกเพลงทีอ่ปัโหลดไปยงั OneDrive ของคุณไดเ้ชน่กนั

คณุสามารถใชเ้พลงเป็นเสยีงเรยีกเขา้ไดห้ากเพลงน้ันไม่มกีารป้องกนัดว้ยระบบจดัการลขิสทิธิด์จิติอล (DRM)
และมขีนาดเล็กกวา่ 30 MB

พซีขีองคณุตอ้งม ีWindows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 ขึน้ไป

การเลือ่นปลุก
หากยงัไม่ตอ้งการตืน่ขณะทีน่าฬกิาปลกุสง่เสยีงเตอืน ใหแ้ตะ เลือ่น กอ่นทีจ่ะเลือ่นการปลกุ คณุสามารถเปลีย่น
เวลาเลือ่นปลกุได ้

การปิดการต ัง้ปลุก
แตะ  นาฬกิาและการต ัง้ปลุก แลว้สลบัเวลาปลกุเป็น ปิด 

การลบการต ัง้ปลุก
แตะนาฬกิาปลกุ และ  ลบ

การอพัเดตวนัทีแ่ละเวลาดว้ยตนเอง

หากคณุไม่ตอ้งการใหโ้ทรศพัทอ์พัเดตเวลาและวนัทีโ่ดยอตัโนมตั ิคณุสามารถตัง้เวลาและวนัทีไ่ดด้ว้ยตนเอง
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1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  เวลา และ ภาษา > วนัทีแ่ละเวลา
2. สลบั ตัง้วนัทีแ่ละเวลาโดยอตัโนมตั ิไปที ่ปิด  และแกไ้ขเวลาและวนัที่
3. สลบั ตัง้โซนเวลาโดยอตัโนมตั ิเป็น ปิด  และเปลีย่นการตัง้คา่สาํหรบั โซนเวลา

เคล็ดลบั: ในการเปลีย่นแปลงการแสดงผลวนัที ่ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้
คา่ท ัง้หมด >  เวลา และ ภาษา > ภูมภิาค > รูปแบบภูมภิาค เลอืกภมูภิาคของคณุ จากน้ันจงึ
ปิดและเปิดโทรศพัท ์

เปลีย่นนาฬกิาเป็นรูปแบบเวลา 24 ชัว่โมง
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  เวลา และ ภาษา > วนัทีแ่ละเวลา สลบั
นาฬกิา 24 ชัว่โมง ไปที ่เปิด 

การอพัเดตเวลาและวนัทีโ่ดยอตัโนมตัิ
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  เวลา และ ภาษา > วนัทีแ่ละเวลา สลบั
ตัง้วนัทีแ่ละเวลาโดยอตัโนมตั ิไปที ่เปิด 

การอพัเดตโซนเวลาโดยอตัโนมตัขิณะเดนิทางไปตา่งประเทศ
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  เวลา และ ภาษา > วนัทีแ่ละเวลา สลบั
ตัง้โซนเวลาโดยอตัโนมตั ิไปที ่เปิด 

การตรวจสอบเวลาประเทศอืน่ๆ

ตอ้งการรูว้า่เพือ่นในทวปีอืน่ตืน่แลว้หรอืยงั ตรวจสอบเวลาไดท้ ั่วโลก

1. แตะ  นาฬกิาและการต ัง้ปลุก >  นาฬกิาโลก > 
2. เร ิม่ตัง้ช ือ่ตาํแหน่ง และเลอืกชือ่จากรายการผลลพัธท์ีต่รงกนั

เคล็ดลบั: หากตอ้งการดแูผนทีใ่หช้ดัเจนยิง่ขึน้ ใหแ้ตะชือ่ตาํแหน่ง

ดูเวลากลางวนัและกลางคนืท ัว่โลก
แตะ  นาฬกิาและการต ัง้ปลุก >  นาฬกิาโลก >  และปัดไปทางซา้ยและขวาตามไทมไ์ลน์

การใชต้วันบัเวลาถอยหลงั

หมดกงัวลเร ือ่งการใชเ้วลาทําอาหารนานเกนิไป เพยีงแค่ใชต้วันับเวลาถอยหลงัเพือ่จบัเวลาทําอาหารของคณุ

1. แตะ  นาฬกิาและการต ัง้ปลุก >  ตวัจบัเวลา > 
2. กาํหนดระยะเวลา แลว้แตะ  > 
3. ในการเร ิม่นับเวลาถอยหลงั ใหแ้ตะ 

เคล็ดลบั: ในการหยดุช ัว่คราว ใหแ้ตะ  ในการเร ิม่นับเวลาถอยหลงัอกีคร ัง้ แตะ 

การดูตวันบัเวลาแบบเตม็หน้าจอ
แตะ  ในการกลบัไปใชมุ้มมองปกต ิใหแ้ตะ 

ใชน้าฬกิาจบัเวลา

ใชน้าฬกิาจบัเวลาเพือ่ดวูา่คณุวิง่ไดเ้รว็ขึน้แคไ่หน

1. แตะ  นาฬกิาและการต ัง้ปลุก >  นาฬกิาจบัเวลา > 
2. ในการบนัทกึเวลารอบ หรอืเวลาชว่งของคุณ ใหแ้ตะ 

เคล็ดลบั: อยากใหเ้พือ่นรูส้ถติใิหม่ของคณุใชไ่หม ในการแบง่ปันขอ้มูลเวลากบัเพือ่นๆ ใหแ้ตะ  และเลอืก
วธิกีารแบง่ปัน

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ ์ 49



ดูนาฬกิาจบัเวลาแบบเต็มหน้าจอ
แตะ  ในการกลบัไปใชมุ้มมองปกต ิใหแ้ตะ 

การเพิม่นดัหมาย

หากตอ้งการจดจาํการนัดหมายหรอืเหตกุารณ ์ใหเ้พิม่ลงในปฏทินิ Outlook ของคณุ

ในการดปูฏทินิ คณุจะตอ้งเพิม่บญัช ีเชน่ บญัช ีMicrosoft ลงในโทรศพัทข์องคณุ

1. แตะ  ปฏทินิ Outlook > 
2. พมิพร์ายละเอยีดทีค่ณุตอ้งการ แลว้ตัง้เวลา
3. ในการเพิม่การนัดหมายทีซ่ ํา้กนัในวนัทีก่าํหนด ใหแ้ตะ  >  ทําซํา้ และกรอกรายละเอยีด
4. ในการเพิม่การเตอืนความจาํ ใหแ้ตะ  >  และเวลาทีต่อ้งการ
5. เมือ่เสรจ็เรยีบรอ้ย ใหแ้ตะ 

เคล็ดลบั: ในการแกไ้ขเหตุการณ ์ใหแ้ตะเหตกุารณท์ีค่ณุตอ้งการและ  แกไ้ข แลว้แกไ้ขรายละเอยีด
ทีค่ณุตอ้งการ

การสง่คาํเชญิเขา้รว่มการประชมุ
ขณะทีส่รา้งเหตุการณ ์ใหแ้ตะ ผูค้น และกลอ่งคน้หา และเร ิม่ป้อนชือ่ รายชือ่จะถกูกรองขณะทีค่ณุพมิพ ์

คณุสามารถสง่คาํเชญิเขา้รว่มการประชมุไปยงัรายชือ่ทีม่ทีีอ่ยูอ่เีมลระบภุายในรายละเอยีดของรายชือ่

การสรา้งเหตุการณบ์นปฏทินิอืน่
แตะ  ปฏทินิ Outlook >  เหตุการณข์องคณุจะถกูบนัทกึลงในปฏทินิ Outlook ตามคา่เร ิม่ตน้ หาก
คณุมปีฏทินิทีแ่บง่ปันกบัครอบครวั คณุสามารถสรา้งและแบ่งปันเหตกุารณไ์ดใ้นทนัท ีในการเปลีย่นปฏทินิขณะที่
สรา้งเหตุการณ ์ใหแ้ตะชือ่ปฏทินิ จากน้ันแตะ  และปฏทินิทีค่ณุตอ้งการใช ้

ตวัอยา่ง: คณุสามารถสรา้งเหตกุารณใ์นปฏทินิทีค่ณุกาํลงัใชร้ว่มกบัผูอ้ืน่เชน่ ปฏทินิงาน เพือ่ใหพ้วก
เขาทราบเวลาทีค่ณุจะไม่วา่ง

การเปลีย่นสถานะของคุณสาํหรบัเหตุการณ์
ขณะทีส่รา้งเหตุการณ ์ใหแ้ตะ  แลว้เลอืกสถานะทีค่ณุตอ้งการ

การสรา้งการนดัหมายแบบสว่นตวั
ขณะทีส่รา้งเหตุการณ ์ใหแ้ตะ  >  สว่นตวั

เหตกุารณจ์ะไม่แสดงบนปฏทินิทีใ่ชร้ว่มกนั

การลบนดัหมาย
แตะ  ปฏทินิ Outlook จากน้ันแตะเหตกุารณ ์และ 

การใชง้านหลายปฏทินิ

เมือ่คณุตัง้คา่บญัชอีเีมลหรอืบญัชเีครอืขา่ยทางสงัคมของคณุไวใ้นโทรศพัท ์คณุสามารถซงิคป์ฏทินิจากบญัชี
ทัง้หมดของคณุในทีเ่ดยีวได ้

1. แตะ  ปฏทินิ Outlook
2. ในการแสดงหรอืซอ่นปฏทินิ ใหแ้ตะ  แลว้แตะหรอืลา้งกลอ่งกาเคร ือ่งหมายถดัจากชือ่ปฏทินิ

เมือ่ปฏทินิอยูใ่นโหมดซอ่น เหตกุารณแ์ละการเตอืนในปฏทินิจะไม่แสดงในมุมมองปฏทินิแบบต่างๆ

ปฏทินิวนัเกดิจะรวบรวมขอ้มูลวนัเกดิจากบญัชเีครอืขา่ยทางสงัคมของคุณ

คณุไม่สามารถเพิม่ปฏทินิใหม่ในโทรศพัทข์องคณุได ้แต่คณุสามารถเลอืกปฏทินิจากบญัชอีืน่ทีค่ณุตอ้งการดไูด ้
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เพิม่บญัชลีงในปฏทินิ

รวมปฏทินิจากบญัชตีา่งๆ ไวใ้นทีเ่ดยีว

1. แตะ  ปฏทินิ Outlook >  >  บญัช ี>  เพิม่บญัชผูีใ้ช ้
2. เลอืกบญัชขีองคณุ ลงชือ่เขา้ใช ้แลว้แตะ เสรจ็สมบูรณ์

การสลบัระหวา่งมุมมองปฏทินิ

ดรูายละเอยีดแผนการรายวนัหรอืรายเดอืนในทีเ่ดยีว และเรยีกดปูฏทินิของคุณในมุมมองตา่งๆ

1. แตะ  ปฏทินิ Outlook > 
2. ในการดแูผนการประจาํวนัของคณุแบบรายช ัว่โมง ใหแ้ตะ 
3. ในการดแูผนของคณุสาํหรบัทัง้สปัดาห ์ใหแ้ตะ 
4. หากตอ้งการดเูฉพาะวนัทีม่กีจิกรรมเท่าน้ัน ใหแ้ตะ 
5. ในการกลบัไปยงัวนันี ้ใหแ้ตะ 

การเปิดและปิดหมายเลขสปัดาห ์
แตะ  ปฏทินิ Outlook >  >  การตัง้คา่ > การตัง้คา่ปฏทินิ แลว้แตะ  เพือ่เปิดเมนูหมายเลขสปัดาห ์
แลว้แตะตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

การสลบัระหวา่งประเภทของปฏทินิ

หากคณุมเีพือ่นและผูร้ว่มงานกระจายอยูท่ ั่วโลก คณุอาจตอ้งการทราบเวลาทีพ่วกเขาฉลองวนัหยดุนักขตัฤกษ ์
หรอืวนัทีใ่นโซนเวลาของพวกเขา เพยีงสลบัระหว่างประเภทปฏทินิตา่งๆ

1. แตะ  ปฏทินิ Outlook >  >  การตัง้คา่ > การต ัง้คา่ปฏทินิ
2. แตะกลอ่งกาเคร ือ่งหมาย เปิดใชง้าน
3. แตะ  รวมถงึภาษาและปฏทินิทีค่ณุตอ้งการ

วนัทีข่องปฏทินิประเภทอืน่จะแสดงในมุมมองปฏทินิทางดา้นขวา

สองซมิ
คณุสามารถมซีมิได ้2 อนัในโทรศพัทข์องคณุ ตวัอยา่งเชน่ ซมิหน่ึงสาํหรบัการทํางาน และอกีซมิหน่ึงสาํหรบัการใช ้
งานสว่นตวั

คุณสมบตัสิองซมิ

ไม่ตอ้งการทํางานในชว่งเวลาวา่งของคณุใชไ่หม หรอืคณุมกีารเช ือ่มตอ่ขอ้มูลทีร่าคายอ่มเยากวา่บนซมิเดยีวกนั
คณุสามารถใชส้องซมิการด์ในเวลาเดยีวกนัเมือ่ใชโ้ทรศพัทแ์บบสองซมิ

โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนระบบสองซมิ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/
mobile/support/wpfeatures
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โทรศพัทข์องคุณแสดงสถานะเครอืข่ายสาํหรบัทัง้สองซมิแยกกนั

คณุสามารถเลอืกซมิทีใ่ชโ้ดยตรงจากหนา้จอเร ิม่ตน้ได ้เชน่ หากคณุตอ้งการโทรออกหรอืดขูอ้ความ เพยีง
แตะไทลท์ีค่ณุตอ้งการสาํหรบั SIM 1 หรอื SIM 2 หรอืหากคณุตอ้งการใหม้เีพยีงไทลเ์ดยีว คณุสามารถเช ือ่ม
โยงไทลต์า่งๆ ได ้เมือ่เช ือ่มโยงไทล ์คณุก็สามารถสลบัระหวา่งซมิได ้แมก้ระทั่งเวลาโทร

หากคณุรูว้า่คณุตอ้งการใชซ้มิเดมิสาํหรบัรายชือ่ เชน่ ซมิสาํหรบัเพือ่นรว่มงาน คณุสามารถตัง้คา่ซมิตามตอ้งการ
ไดใ้น ผูค้น

ซมิการด์ทัง้สองจะสามารถใชง้านไดพ้รอ้มกนัเมือ่ไม่ไดใ้ชโ้ทรศพัทอ์ยู ่แต่หากมกีารใชง้านซมิการด์หน่ึงอยู ่เชน่
ใชเ้พือ่โทรออก ท่านอาจไม่สามารถใชอ้กีซมิการด์หน่ึงได ้

เคล็ดลบั: ตอ้งการมั่นใจวา่คณุไม่พลาดสายบนซมิหน่ึงขณะใชส้ายบนอกีซมิหน่ึงใชห่รอืไม่ ใช ้Smart
dual SIM ตัง้ใหซ้มิโอนสายระหวา่งซมิทัง้สองของคณุหรอืไปยงัโทรศพัทอ์ืน่ หากตอ้งการทราบถงึ
ความพรอ้มใหบ้รกิารของคุณสมบตันีิ ้โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

การจดัการซมิของคุณ

ไม่ตอ้งการทํางานในชว่งเวลาวา่งของคณุใชไ่หม หรอืคณุมกีารเช ือ่มตอ่ขอ้มูลทีร่าคายอ่มเยากวา่บนซมิเดยีวกนั
คณุสามารถตดัสนิใจเลอืกซมิทีต่อ้งการใชไ้ด ้

โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนระบบสองซมิ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/
mobile/support/wpfeatures

เลอืกซมิทีต่อ้งการใชส้าํหรบัการเชือ่มตอ่ขอ้มูล

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  เครอืขา่ยและระบบไรส้าย > เครอื
ขา่ยโทรศพัทแ์ละ SIM
2. ใน ใช ้SIM นีส้ําหรบัขอ้มูลเครอืขา่ยโทรศพัท ์ใหแ้ตะซมิทีค่ณุตอ้งการ

การเปลีย่นชือ่ซมิการด์
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  เครอืข่ายและระบบไรส้าย > เครอื
ขา่ยโทรศพัทแ์ละ SIM แตะ การตัง้คา่ SIM 1 หรอื การต ัง้คา่ SIM 2 และใน ชือ่ SIM ใหป้้อนชือ่ที่
คณุตอ้งการ
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ปิดซมิ
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  เครอืข่ายและระบบไรส้าย > เครอื
ขา่ยโทรศพัทแ์ละ SIM และปิดซมิทีค่ณุตอ้งการ 

การเชือ่มโยงไทลต์า่งๆ ของซมิในหน้าจอเร ิม่ตน้
หากตอ้งการเช ือ่มตอ่ไทลต์า่งๆ สาํหรบัการโทรหรอืสง่ขอ้ความในหนา้จอเร ิม่ตน้ใหอ้ยูภ่ายใตไ้ทลเ์ดยีวกนัสาํหรบั
ซมิทัง้สองของคณุ ใหแ้ตะไทลท์ีค่ณุตอ้งการ จากน้ันแตะ  > เชือ่มโยงไทล ์

การโอนสายระหวา่งซมิของคุณ

โอนสายระหวา่งซมิของคณุโดยใช ้Smart dual SIM เมือ่มคีนโทรหาคณุในซมิหน่ึงในระหวา่งทีค่ณุกาํลงัใชส้าย
อยูใ่นอกีซมิหน่ึง คณุสามารถจดัการสายของคณุจากทัง้สองซมิไดร้าวกบัว่ามเีพยีงแค่ซมิเดยีว

โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนระบบสองซมิ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/
mobile/support/wpfeatures

คณุตอ้งใสท่ัง้สองซมิเพือ่เปลีย่นแปลงการตัง้คา่การโทรแบบสองซมิ

หากตอ้งการทราบถงึความพรอ้มของบรกิารนี ้โปรดตดิต่อผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  Extras > Smart dual SIM
2. หากตอ้งการเลอืกวธิกีารโอนสายระหวา่งซมิของคณุ ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่สาํหรบั Smart dual SIM
3. ป้อนเบอรโ์ทรศพัทส์าํหรบัซมิของคณุ แลว้แตะ ตกลง
4. แตะ บรกิารเครอืขา่ย เพือ่เขา้ถงึการตัง้คา่การโทรสว่นทีเ่หลอื

การเรยีกดูแอพในซมิของคุณ
หากผูใ้หบ้รกิารรวมแอพไวใ้นซมิการด์ของคณุแลว้ ตอ่จากนีจ้ะเป็นวธิกีารคน้หาแอพ

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  เครอืขา่ยและระบบไรส้าย > เครอื
ขา่ยโทรศพัทแ์ละ SIM
2. ทีใ่ตซ้มิ ใหแ้ตะ การตัง้คา่ SIM หรอืหากคณุมโีทรศพัทแ์บบสองซมิ ใหแ้ตะ การตัง้คา่ SIM 1 หรอื การตัง้
คา่ SIM 2
3. แตะ แอพพลเิคช ัน่ใน SIM

รา้นคา้
เปลีย่นโทรศพัทใ์นแบบของคณุดว้ยแอพ เกม และรายการอืน่ๆ โดยบางรายการอาจไม่คดิคา่บรกิาร เรยีกด ูStore
เพือ่คน้หาเนือ้หาลา่สดุสาํหรบัคณุและโทรศพัทข์องคุณ
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คณุสามารถดาวนโ์หลด:

• แอพ
• เกม
• แอพและบรกิารดา้นความบนัเทงิ
• แอพและบรกิารดา้นขา่ว
• เพลง
• ภาพยนตร ์
• รายการทวีี
• หนังสอื

คณุยงัสามารถ:

• รบัเนือ้หาทีส่อดคลอ้งกบัความชอบและทีต่ ัง้ของคุณ
• แบ่งปันคาํแนะนําใหเ้พือ่นของคณุ

ความพรอ้มของ Store และรายการไอเท็มทีส่ามารถดาวนโ์หลดไดจ้ะขึน้อยูก่บัภมูภิาคของคุณ

ในการดาวนโ์หลดจาก Store คณุจะตอ้งลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft ในโทรศพัทข์องคณุ เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใช ้
เนือ้หาทีใ่ชง้านรว่มกนัไดก้บัโทรศพัทข์องคุณจะปรากฏขึน้

บางรายการอาจไม่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย แตบ่างรายการจะตอ้งชาํระคา่บรกิารดว้ยบตัรเครดติหรอืใบเรยีกเก็บเงนิ
คา่โทรศพัท ์

วธิกีารชาํระเงนิจะขึน้อยูก่บัประเทศทีค่ณุอยูแ่ละผูใ้หบ้รกิารของคุณ

การเรยีกดูใน Store

ดแูอพและเกมใหม่ลา่สดุและทีม่ผูีด้าวนโ์หลดมากทีส่ดุ และรายการอืน่ๆ ทีแ่นะนําสาํหรบัคณุและโทรศพัทข์องคณุ
เรยีกดปูระเภทตา่งๆ หรอืคน้หารายการทีเ่ฉพาะเจาะจง

1. แตะ  Store
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2. เรยีกดปูระเภทบนหนา้แรก หรอืแตะ  และประเภทเพือ่ดรูายการเพิม่เตมิ
3. แตะรายการเพือ่ดรูายละเอยีด เมือ่คณุดรูายการใดรายการหน่ึงอยู ่รายการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจะปรากฏขึน้ดว้ย

เคล็ดลบั: คณุพบรายการบางอยา่งใน Store ทีค่ณุรูว้า่เพือ่นๆ จะตอ้งสนใจใชห่รอืไม่ แตะ แบง่ปัน เพือ่
สง่ลงิคใ์หก้บัพวกเขา

เคล็ดลบั: ตอ้งการรบัคําแนะนําวา่แอพและเกมใดทีค่ณุอาจสนใจใชห่รอืไม่ ลงชือ่เขา้สู่ระบบบญัชี
Facebook ของคณุ แลว้ Store จะแนะนําแอพทีเ่หมาะกบัคณุ

เคล็ดลบั: แอพบางรายการสามารถใชง้านไดบ้นอปุกรณท์ัง้หมดทีใ่ชง้าน Windows 10 เชน่ พซี ีแท็บเล็ต
หรอืคอนโซล Xbox สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัความพรอ้มใหบ้รกิาร โปรดไปที่
www.microsoftstore.com และเรยีกดแูอพทีค่ณุสนใจ

การคน้หาใน Store
แตะ  เขยีนคาํคน้หาของคณุ แลว้แตะ 

การดาวนโ์หลดแอพ เกม หรอืรายการอืน่ๆ

ดาวนโ์หลดแอพ เกม หรอืรายการฟรอีืน่ๆ หรอืซ ือ้เนือ้หาอืน่เพิม่เตมิลงในโทรศพัทข์องคุณ

1. แตะ  Store
2. แตะรายการเพือ่ดรูายละเอยีด
3. หากรายการน้ันมรีาคาแจง้ไว ้ใหแ้ตะราคา หากรายการมเีวอรช์นัทดลองใชฟ้ร ีใหแ้ตะ ทดลองใชฟ้ร ีเพือ่
ทดลองใชง้านฟรแีบบจาํกดัระยะเวลา หากเป็นรายการทีใ่หบ้รกิารฟร ีใหแ้ตะ ฟรี

วธิกีารชาํระเงนิจะขึน้อยูก่บัประเทศทีค่ณุอยูแ่ละผูใ้หบ้รกิารของคุณ

4. หากคณุยงัไม่ไดล้งช ือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft ใหล้งช ือ่เขา้ใชท้นัที
5. ทําตามคาํแนะนําทีแ่สดงขึน้บนโทรศพัทข์องคุณ

เคล็ดลบั: หากการดาวนโ์หลดลม้เหลว โปรดตรวจสอบวา่คณุตัง้เวลาและวนัทีถ่กูตอ้งแลว้

เมือ่การดาวนโ์หลดเสรจ็สมบรูณ ์คณุจะสามารถเปิดและดรูายการน้ัน หรอืเรยีกดเูนือ้หาอืน่ๆ เพิม่เตมิต่อไปได ้

หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการใดรายการหน่ึง โปรดตดิต่อผูเ้ผยแพรร่ายการดงักลา่ว

เคล็ดลบั: ใชก้ารเช ือ่มตอ่ WiFi ในการดาวนโ์หลดไฟลข์นาดใหญ่

เคล็ดลบั: ในมุมมองหลกัของ Store คณุสามารถดจูาํนวนของแอพ เกม และเนือ้หาอืน่ๆ ทีม่กีารอพัเดต
ไดใ้นการแจง้เตอืนทีมุ่มขวาบนของหนา้จอ

เคล็ดลบั: หากโทรศพัทข์องลูกคณุใช ้Windows Phone 8.1 หรอื Windows 10 Mobile คณุสามารถ
ใชเ้ว็บไซต ์My Family เพือ่จดัการการดาวนโ์หลดแอพและเกมรวมทัง้การตัง้คา่ของพวกเขาได ้ในการตัง้
คา่ My Family ใหไ้ปที ่account.microsoft.com/family ลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft ของคณุและ
ทําตามคาํแนะนํา

คณุสมบตันีิไ้ม่สามารถใชไ้ดก้บัทุกภาษา สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุสมบตัแิละความพรอ้มใชง้าน
ของบรกิาร ใหไ้ปที ่support.microsoft.com และเรยีกดคูาํแนะนําสาํหรบัโทรศพัท ์Windows

แอพและเกมทีม่ใีหบ้รกิารอาจขึน้อยูก่บัอายขุองเด็กๆ

ดูการดาวนโ์หลดทีก่าํลงัดาํเนินอยู่
แตะ  Store >  > ดาวนโ์หลดและอพัเดต.
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ดูการดาวนโ์หลดและการอพัเดตของคุณ

ดรูายการทัง้หมดทีด่าวนโ์หลดไปยงัโทรศพัทข์องคุณ แลว้ตรวจหาการอพัเดตลา่สดุทีม่กีารแกไ้ขบกัสาํคญั
และฟังกช์นัใหม่ๆ สาํหรบัแอพของคณุ ขณะทีท่ําการดาวนโ์หลดรายการอยู ่คณุสามารถเรยีกด ูStore สาํหรบัเนือ้
หาอืน่ๆ และเพิม่รายการทีต่อ้งการดาวนโ์หลดได ้

หากตอ้งการดสูถานะการดาวนโ์หลดของคุณ ในมุมมองหลกั Store ใหแ้ตะ  > การดาวนโ์หลดและอปัเดต

เคล็ดลบั: เชน่ หากคณุตอ้งการปิดการเช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตช ัว่คราว คณุสามารถหยดุการดาวนโ์หลด
ของคุณช ัว่คราวได ้ในการหยดุแตล่ะรายการช ัว่คราว ใหแ้ตะ  และในการดาํเนินการต่อ ใหแ้ตะ 
หากการดาวนโ์หลดลม้เหลว คณุสามารถดาวนโ์หลดรายการน้ันไดใ้หม่

ตรวจหาอพัเดต
หากตอ้งการดวูา่มกีารอพัเดตทีใ่ชไ้ดก้บัแอพของคณุหรอืไม่ ในมุมมองหลกั Store ใหแ้ตะ  >
การดาวนโ์หลดและอปัเดต > ตรวจหาการปรบัปรุง: ในการตดิตัง้การอพัเดตทีใ่ชไ้ด ้ใหแ้ตะ ปรบัปรุง
ท ัง้หมด...

การวจิารณแ์อพ

แบ่งปันความคดิเห็นของคณุเกีย่วกบัแอพกบัผูใ้ช ้Store คนอืน่ ใหค้ะแนนและวจิารณแ์อพน้ัน คณุสามารถ
โพสตค์าํวจิารณไ์ดห้น่ึงรายการตอ่หน่ึงแอพทีค่ณุเคยดาวนโ์หลด

1. ในเมนูแอพ ใหแ้ตะแอพทีต่อ้งการคา้งไว ้แลว้แตะ ใหค้ะแนนและวจิารณ์
2. ใหค้ะแนนแอพน้ันๆ และวจิารณข์องคณุ

เคล็ดลบั: คณุสามารถใชว้ธิเีดยีวกนันีใ้นการใหค้ะแนนและวจิารณร์ายการอืน่ๆ

รบัโฆษณา
หากคณุตอ้งการรบัโฆษณาและเคล็ดลบัเกีย่วกบัแอพทีค่ณุน่าจะสนใจ ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ

 การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  ความเป็นสว่นตวั > รหสัโฆษณา แลว้สลบั รหสัโฆษณา ไปที ่เปิด  หากคณุ
ตอ้งการลา้งขอ้มูลทีโ่ทรศพัทใ์ชใ้นการหาโฆษณาและเคล็ดลบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณ ใหแ้ตะ รเีซต็รหสัโฆษณา
ของคุณ

การแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบั Store

หากคุณดาวนโ์หลดเกมไมไ่ด้

• ตรวจดูวา่การเชือ่มตอ่ขอ้มูลเครอืขา่ยโทรศพัท ์หรอืการเช ือ่มตอ่ WiFi เปิดอยู่
• แอพทีค่ณุตอ้งการดาวนโ์หลดอาจมขีนาดใหญก่วา่หน่วยความจาํทีเ่หลอือยูใ่นโทรศพัทข์องคณุ ลองเพิม่

พืน้ทีว่า่งโดยการถอนการตดิตัง้แอพ หรอืลบขอ้มูลอืน่ๆ เชน่ ภาพถา่ย
• การดาวนโ์หลดไฟลข์นาดใหญต่อ้งใชก้ารเช ือ่มตอ่ WiFi เท่าน้ัน
• หากมกีารตัง้คา่ My Family ไวใ้นโทรศพัทค์ณุ คณุอาจถกูจาํกดัใหด้าวนโ์หลดแอพบางรายการไม่ได ้
• ตรวจสอบวา่คณุตัง้เวลาและวนัทีถ่กูตอ้งแลว้
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การตดิตอ่รายชือ่และการส่งขอ้ความ

ตดิตอ่กบัเพือ่นๆ และครอบครวัของคุณ แลว้แบง่ปันไฟล ์เชน่ ภาพถา่ย โดยใชโ้ทรศพัทข์องคุณ รบัขา่วสาร
อพัเดตลา่สดุจากบรกิารเครอืขา่ยสงัคมของคณุแมข้ณะเดนิทางอยู่

การโทร
เรยีนรูว้ธิกีารโทรออกบนโทรศพัทเ์คร ือ่งใหม่ของคณุ และพูดคยุกบัเพือ่นๆ ของคณุ

การโทรตดิต่อรายชือ่

คณุสามารถโทรตดิต่อเพือ่นของคณุไดร้วดเรว็และงา่ยดาย เมือ่คณุจดัเก็บชือ่พวกเขาไวเ้ป็นรายชือ่ในโทรศพัท ์
ของคณุ

1. แตะ  > 
2. แตะรายชือ่และหมายเลข หากรายชือ่มหีมายเลขหลายรายการ

เคล็ดลบั: เพือ่นคณุเสยีงดงัหรอืเบา กดปุ่ มระดบัเสยีงทีด่า้นขา้งของโทรศพัทเ์พือ่ปรบัระดบัเสยีง

เคล็ดลบั: ตอ้งการใหค้นอืน่ฟังบทสนทนาของคณุดว้ยหรอืไม่ แตะ  ลําโพง

เคล็ดลบั: หากคณุมโีทรศพัทแ์บบสองซมิ คณุสามารถเลอืกซมิทีเ่คยใชโ้ทรได ้แตะ  ผูค้น > รายชือ่
ผูต้ดิตอ่ และรายชือ่ แลว้แตะ SIM 1 หรอื SIM 2 โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนระบบสองซมิ สาํหรบัขอ้มูล
รุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

การโทรดว้ยหมายเลขโทรศพัท ์
แตะ  >  แป้นกดหมายเลข ป้อนหมายเลขโทรศพัท ์แลว้แตะ  โทรออก.

ในการป้อนอกัขระ + ทีใ่ชส้าํหรบัโทรออกตา่งประเทศ ใหแ้ตะคา้งไวท้ี ่0.

การคน้หาประวตักิารโทร
ในการคน้หาบนัทกึการโทร ใหแ้ตะ  >  ประวตั ิ>  และป้อนชือ่หรอืหมายเลขโทรศพัทข์องรายชือ่

การลบบนัทกึการโทร
ในการลบบนัทกึการโทร ใหแ้ตะ  >  ประวตั ิแตะบนัทกึการโทรคา้งไว ้แลว้แตะ ลบ

การคดัลอกและวางเบอรโ์ทรศพัท ์
ในหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหแ้ตะ  ผูค้น และรายชือ่ แตะหมายเลขโทรศพัทค์า้งไว ้และแตะ คดัลอก สว่นในกล่อง
ขอ้ความ ใหแ้ตะ 

การโทรออกดว้ย Skype

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

หากคณุยงัไม่มแีอพ Skype คณุสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก www.microsoft.com

1. แตะ  Skype และลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยบญัช ีMicrosoft เดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นโทรศพัทข์องคุณ
2. ในการโทรตดิต่อรายชือ่ Skype ใหแ้ตะ บุคคล และรายชือ่ทีคุ่ณตอ้งการโทรตดิตอ่ แลว้แตะ 
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สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการโทรแบบ Skype-to-Skype โปรดดวูดิโีอที ่www.youtube.com (ภาษา
องักฤษเท่าน้ัน)

เคล็ดลบั: ในการประหยดัคา่บรกิารขอ้มูล ใหเ้ช ือ่มตอ่เครอืขา่ย Wi-Fi กบั Skype เมือ่สามารถทําได ้

โทรสายวดิโีอดว้ย Skype
แตะ  Skype วดิโีอ >  และรายชือ่ทีค่ณุตอ้งการโทร

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

การใชโ้ทรดว่นเพือ่โทรหารายชือ่โปรด

โทรหารายชือ่ทีส่าํคญัทีส่ดุของคณุไดอ้ยา่งรวดเรว็ดว้ยโทรดว่น

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

การโทรถงึหมายเลขทีโ่ทรออกล่าสุด

โทรหาเพือ่นของคุณอกีคร ัง้หากคณุลมืพูดอะไรบางอยา่ง ในหนา้จอประวตักิารโทร คณุสามารถดขูอ้มูลเกีย่ว
กบัสายทีค่ณุโทรออกและรบั

1. แตะ  >  ประวตัิ
2. แตะชือ่หรอืหมายเลขโทรศพัท ์

การตอบกลบัสายดว้ยขอ้ความตวัอกัษร

หากคณุไม่สามารถพูดไดใ้นตอนนี ้คณุสามารถตอบกลบัผูท้ีโ่ทรมาดว้ยขอ้ความตวัอกัษร

1. เมือ่มคีนโทรหาคณุ แตะ ตอบกลบัดว้ยขอ้ความ
2. แตะหน่ึงในขอ้ความทีเ่ขยีนไวล้ว่งหนา้ หรอืแตะ พมิพข์อ้ความ... และเขยีนขอ้ความของคณุ

การเปิดหรอืปิดการตอบกลบัดว้ยขอ้ความตวัอกัษร
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  ระบบ > โทรศพัท ์และสลบั ตอบกลบั
ดว้ยขอ้ความ ไปที ่เปิด  หรอื ปิด 

การแกไ้ขขอ้ความตวัอกัษรทีเ่ขยีนไวล้่วงหน้า
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  ระบบ > โทรศพัท ์> แกไ้ขการตอบกลบั
และแกไ้ขการตอบกลบัทีค่ณุตอ้งการ

การประชมุสาย

โทรศพัทข์องคุณสนับสนุนการประชมุสายระหวา่งผูต้ดิตอ่ 2 คนขึน้ไป จาํนวนสงูสดุของผูเ้ขา้รว่มสามารถ
แตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

1. โทรออกไปยงัผูเ้ขา้รว่มคนแรก
2. ในการโทรหาผูต้ดิตอ่รายอืน่ ใหแ้ตะ  เพิม่สาย
3. เมือ่มผูีร้บัสายใหม่แลว้ ใหแ้ตะ  รวมสาย

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ ์ 58

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaLRbjVhH6kJ06lSe9a57-M5_JuoFO8VM
http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures


ในการเพิม่ผูต้ดิตอ่รายอืน่ ใหแ้ตะ  เพิม่สาย อกีคร ัง้

การสนทนาสว่นตวักบับุคคลใดบุคคลหน่ึง
แตะ  สว่นตวั และชือ่หรอืหมายเลขโทรศพัทข์องบคุคลน้ัน โทรศพัทจ์ะพกัสายการประชมุในเคร ือ่งของคณุไว ้ผู ้
เขา้รว่มรายอืน่ยงัสามารถทําการประชมุตอ่ได ้

ในการกลบัไปยงัการประชมุสาย ใหแ้ตะ  รวมสาย

การโอนสายไปทีโ่ทรศพัทเ์คร ือ่งอืน่

เมือ่คณุทราบวา่คณุไม่สามารถรบัสายได ้คณุสามารถโอนสายเรยีกเขา้ไปยงัหมายเลขโทรศพัทอ์ืน่ได ้

หากตอ้งการทราบถงึความพรอ้มใหบ้รกิารของคุณสมบตันีิ ้โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  Extras > บรกิารเครอืขา่ย
2. หากคณุมโีทรศพัทแ์บบสองซมิ ใหแ้ตะ SIM 1 หรอื SIM 2 โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนระบบสองซมิ สาํหรบั
ขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
3. เปลีย่นการตัง้คา่ภายใน โอนสาย

คณุสามารถโอนสายแยกกนัตามสถานการณต์า่งๆ เชน่ เมือ่คณุไม่สามารถรบัสายหรอืเมือ่คณุตดิสายอยู ่ทัง้นี้
ขึน้อยูก่บัโทรศพัทข์องคุณ

เคล็ดลบั: ในการตรวจสอบวา่การโอนสายมกีารใชง้านอยู่หรอืไม่ ใหม้องหาไอคอน  ทีด่า้นบนของหนา้
จอ

เคล็ดลบั: หากคณุมโีทรศพัทแ์บบสองซมิ คณุสามารถโอนสายจากซมิหน่ึงไปยงัอกีซมิหน่ึงได ้เมือ่มผูีโ้ทร
เขา้มาทีซ่มิหน่ึงในขณะทีค่ณุตดิสายอยูก่บัอกีซมิหน่ึง คณุสามารถจดัการการโทรจากทัง้สองซมิไดเ้ชน่
เดยีวกนักบัทีท่ําบนซมิเดยีว แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  Extras > ไปทีก่ารต ัง้ค่า Smart dual
SIM >  และตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

การโอนสายไปยงัขอ้ความเสยีงของคุณ

นอกจากการโอนสายเรยีกเขา้ไปยงัหมายเลขโทรศพัทอ์ืน่ คณุยงัสามารถโอนสายเรยีกเขา้ไปทีข่อ้ความเสยีง
ของคณุ และสามารถฟังในภายหลงัได ้

หากตอ้งการทราบถงึความพรอ้มใหบ้รกิารของคุณสมบตันีิ ้โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ โทรศพัท ์
บางรุน่ไม่สนับสนุนระบบสองซมิ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/
support/wpfeatures

ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  ระบบ > โทรศพัท ์และป้อนหมายเลขขอ้ความ
เสยีงทีค่ณุไดร้บัจากผูใ้หบ้รกิาร หากจาํเป็น หากคณุมโีทรศพัทแ์บบสองซมิ ใหแ้ตะซมิทีค่ณุตอ้งการกอ่นป้อน
หมายเลข

คณุสามารถโอนทุกสายไปยงัขอ้ความเสยีง หรอืโอนสายแยกกนัตามสถานการณต์า่งๆ เชน่ เมือ่คณุไม่สามารถ
รบัสายหรอืเมือ่คณุใชส้ายอยู ่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัโทรศพัทข์องคณุ

เคล็ดลบั: หากคณุไม่ตอ้งการใหโ้อนสายไปยงัขอ้ความเสยีง ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ 
การตัง้คา่ท ัง้หมด >  Extras > บรกิารเครอืขา่ย หากคณุมโีทรศพัทแ์บบสองซมิ ใหแ้ตะซมิทีค่ณุ
ตอ้งการ เปลีย่นการตัง้คา่ภายใน โอนสาย

เปลีย่นหมายเลขศูนยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคุณ
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  ระบบ > โทรศพัท ์สลบั ใชห้มายเลข
ขอ้ความเสยีงเร ิม่ตน้ เป็น ปิด  หากคณุมโีทรศพัทแ์บบสองซมิ ใหแ้ตะซมิทีค่ณุตอ้งการ ป้อนหมายเลขใหม่
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การโทรไปยงักล่องขอ้ความเสยีง

หากคณุโอนสายเรยีกเขา้ไปยงักล่องขอ้ความเสยีง คณุสามารถโทรไปและฟังขอ้ความทีเ่พือ่นของคณุทิง้ไว ้

1. แตะ  >  หากเคร ือ่งขอ ใหพ้มิพร์หสัผ่านของขอ้ความเสยีงทีค่ณุไดร้บัจากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ
2. คณุสามารถฟังหรอืตอบกลบัขอ้ความเสยีง ลบขอ้ความ หรอืบนัทกึขอ้ความทกัทายได ้

สาํหรบัความพรอ้มใหบ้รกิารของบรกิารกลอ่งขอ้ความเสยีง และสาํหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัการตัง้คา่ระยะเวลากอ่นที่
สายโทรศพัทจ์ะถกูโอน โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

การใชส้ายเรยีกซอ้น

มสีายอืน่โทรซอ้นเขา้มาระหวา่งทีค่ณุกาํลงัใชส้ายอยู่ใชไ่หม สายเรยีกซอ้นจะชว่ยใหค้ณุสามารถรบัสายหรอืพกั
สายใดสายหน่ึงได ้

การพกัสายแรกและรบัสายใหม่
แตะ  รบัสาย

การวางสายแรกและรบัสายใหม่
แตะ  วางสายและรบัสาย

การเพกิเฉยตอ่สายใหม่
แตะ  ละเวน้

พกัสายหน่ึงและรบัอกีสายหน่ึง
แตะ  พกัสาย >  เพิม่สาย แลว้โทรถงึคนทีค่รุตอ้งการ

การสลบัระหวา่งสาย
แตะ แตะเพือ่สลบั

การปิดใชง้านสายเรยีกซอ้น
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  Extras > บรกิารเครอืขา่ย หากคณุมโีทรศพัท ์
แบบสองซมิ ใหแ้ตะซมิทีค่ณุตอ้งการ สลบั สายเรยีกซอ้น เป็น ปิด 

รายชือ่
คณุสามารถบนัทกึและจดัระเบยีบหมายเลขโทรศพัท ์ทีอ่ยู ่และขอ้มูลตดิตอ่อืน่ๆ ของเพือ่นไดใ้นแอพ ผูค้น คณุยงั
สามารถตดิตอ่กบัเพือ่นๆ ผ่านทางบรกิารเครอืขา่ยสงัคมตา่งๆ ไดอ้กีดว้ย
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ผูค้น

แอพ ผูค้น คอืทีเ่ก็บขอ้มูลรายชือ่เพือ่นทัง้หมดของคุณ ซึง่ชว่ยใหค้ณุไม่พลาดการตดิตอ่กบัคนสาํคญัผ่านกลุม่
ตา่งๆ เครอืขา่ยสงัคมของคณุก็อยูท่ีน่ี่ดว้ย

ไปที ่รายชือ่ผูต้ดิตอ่ เพือ่ดขูอ้มูลรายชือ่เพือ่นของคุณจากทุกบญัชทีีค่ณุไดล้งช ือ่เขา้ใชไ้ว ้คณุสามารถจดัเรยีง
รายชือ่ในแบบทีค่ณุชอบไดโ้ดยคดักรองตามบญัช ีหรอืซอ่นรายชือ่ทีไ่ม่มเีบอรโ์ทรศพัท ์

ตรวจสอบ มอีะไรใหม ่เพือ่ดกูารอพัเดตสถานะเครอืขา่ยสงัคมของเพือ่นไดอ้ย่างสะดวกสบายในทีเ่ดยีว

กลุม่รายชือ่ชว่ยใหก้ารดสูถานะทีอ่พัเดตเฉพาะของคนทีค่ณุสนใจเป็นเร ือ่งงา่ย นอกจากนี ้คณุยงัสามารถสง่อเีมล
หรอืขอ้ความถงึทุกคนไดพ้รอ้มกนั

การเพิม่หรอืลบรายชือ่

มเีพือ่นเคยีงขา้งเสมอ บนัทกึหมายเลขโทรศพัท ์ทีอ่ยู ่และขอ้มูลอืน่ๆ ของเพือ่นๆ ลงในแอพ ผูค้น

การเพิม่รายชือ่

1. แตะ  ผูค้น > รายชือ่ผูต้ดิตอ่ > 
2. หากคณุลงชือ่เขา้ใชห้ลายบญัช ีใหเ้ลอืกบญัชทีีค่ณุตอ้งการจดัเก็บรายชือ่น้ัน

คณุไม่สามารถจดัเก็บรายชือ่ในโทรศพัทเ์ท่าน้ัน แต่จะจดัเก็บไวใ้นบญัชเีสมอ

3. เพิม่รายละเอยีดของรายชือ่ และแตะ 

รายชือ่ของคุณจะไดร้บัการสาํรองขอ้มูลลงในบญัช ีMicrosoft โดยอตัโนมตัิ

การแกไ้ขรายชือ่
แตะ  ผูค้น > รายชือ่ผูต้ดิตอ่ แตะรายชือ่ แลว้แตะ  และแกไ้ขหรอืเพิม่รายละเอยีดตา่งๆ เชน่ เสยีงเรยีกเขา้
หรอืทีอ่ยูเ่ว็บ

เคล็ดลบั: หากคณุมโีทรศพัทแ์บบสองซมิ คณุสามารถเลอืกซมิทีเ่คยใชโ้ทรหารายชือ่แตล่ะราย แตะ 
ผูค้น > รายชือ่ผูต้ดิตอ่ และรายชือ่ แลว้แตะ SIM 1 หรอื SIM 2 โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนระบบสอง
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ซมิ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/
wpfeatures

การลบรายชือ่
แตะ  ผูค้น > รายชือ่ผูต้ดิตอ่ แตะรายชือ่ และ  > ลบ

รายชือ่น้ันจะถกูลบออกทัง้จากโทรศพัทข์องคุณ และจากบรกิารเครอืข่ายสงัคมทีม่กีารจดัเก็บรายชือ่น้ัน เชน่
Facebook, Twitter และ LinkedIn โดยมขีอ้ยกเวน้บางขอ้

เคล็ดลบั: หากคณุตอ้งการลบรายชือ่หลายรายชือ่อยา่งรวดเรว็ ใหแ้ตะ  และเลอืกกลอ่งกาเคร ือ่งหมาย
ถดัไปจากรายชือ่ แลว้แตะ 

การกรองรายการรายชือ่ของคุณ
หากคณุไม่ตอ้งการใหร้ายชือ่จากบรกิารเครอืขา่ยสงัคมแสดงในรายการรายชือ่ของคณุ คณุสามารถกรองราย
ชือ่ทีจ่ะแสดงได ้แตะ  ผูค้น > รายชือ่ผูต้ดิตอ่ ในรายการรายชือ่ ใหแ้ตะ  > การตัง้ค่า > กรองรายชือ่ผู ้
ตดิต่อ และบญัชทีีค่ณุตอ้งการแสดงหรอืซอ่น

เคล็ดลบั: คณุยงัสามารถกรองรายชือ่ทีไ่ม่มเีบอรโ์ทรศพัท ์สลบั ซอ่นรายชือ่ทีไ่มม่หีมายเลข
โทรศพัท ์ไปที ่เปิด 

การจดัเกบ็เบอรจ์ากสายทีไ่ดร้บั

เมือ่คณุไดร้บัสาย คณุสามารถบนัทกึเบอรไ์ดง้า่ย หากเบอรน้ั์นยงัไม่ไดบ้นัทกึไวใ้นรายชือ่ของคณุ คณุสามารถ
บนัทกึเบอรน้ั์นไวใ้นรายการของรายชือ่ทีม่อียู่หรอืรายชือ่ใหม่

1. แตะ  > ประวตัิ
2. แตะ  ถดัจากหมายเลขโทรศพัท ์แลว้แตะ 
3. แตะ  แกไ้ขรายละเอยีด แลว้เลอืกบญัชทีีค่ณุตอ้งการบนัทกึรายชือ่ และแตะ 

การจดัเกบ็เบอรจ์ากขอ้ความทีไ่ดร้บั

ทนัททีีไ่ดร้บัขอ้ความ คณุสามารถบนัทกึหมายเลขไดอ้ยา่งงา่ยดาย หากยงัไม่ไดบ้นัทกึไวใ้นรายชือ่ของคณุ คณุ
สามารถบนัทกึเบอรน้ั์นไวใ้นรายการของรายชือ่ทีม่อียูห่รอืรายชือ่ใหม่

1. แตะ  ขอ้ความ
2. ในรายการบทสนทนา ใหแ้ตะบทสนทนาและหมายเลขโทรศพัท ์
3. หากคณุมโีทรศพัทแ์บบสองซมิ ใหเ้ลอืกซมิทีค่ณุตอ้งการใชใ้นการโทรตดิต่อรายชือ่ ขณะแกไ้ขรายชือ่ ใหแ้ตะ
SIM 1 หรอื SIM 2 โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนระบบสองซมิ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
4. แตะ  > 
5. แกไ้ขรายละเอยีดของรายชือ่ และแตะ 

การคน้หารายชือ่

หากคณุตอ้งการตดิตอ่เพือ่นอยา่งรวดเรว็ คณุไม่จาํเป็นตอ้งเลือ่นหาในรายชือ่ทัง้หมดของคุณ คณุสามารถคน้หา
หรอืขา้มไปยงัหมวดตวัอกัษรหรอือกัขระในรายชือ่ของคณุ

1. แตะ  ผูค้น > รายชือ่ผูต้ดิตอ่
2. แตะ คน้หา และเร ิม่พมิพช์ ือ่ รายชือ่จะถกูกรองขณะทีค่ณุพมิพ ์

เคล็ดลบั: ตรงึรายชือ่หรอืกลุม่รายชือ่ทีส่ําคญัทีส่ดุของคุณไวบ้นหนา้จอเร ิม่ตน้ แตะรายชือ่คา้งไว ้และแตะ
ปักหมุดทีห่น้าจอเร ิม่
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การขา้มไปทีห่มวดตวัอกัษรหรอือกัขระในรายชือ่ของคุณ
แตะตวัอกัษรใดก็ไดใ้นรายชือ่ทางซา้ย และในเมนูตอ่ไปนี ้ใหแ้ตะตวัอกัษรหรอือกัขระแรกของชือ่ทีค่ณุตอ้งการ

การเชือ่มโยงรายชือ่

หากคณุมรีายการแบบแยกตา่งหากของรายชือ่เดยีวกนัจากบรกิารเครอืขา่ยสงัคมหรอืบญัชอีเีมลอืน่ๆ คณุ
สามารถเช ือ่มโยงรายการเหล่าน้ันรวมเป็นบตัรรายชือ่เดยีวได ้

แตะ  ผูค้น > รายชือ่ผูต้ดิตอ่

1. เลอืกรายชือ่ทีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงดว้ย และแตะ 
2. แตะ เลอืกทีต่ดิตอ่ทีจ่ะเชือ่มโยง และรายชือ่ทีจ่ะเช ือ่มโยง

การยกเลกิการเชือ่มโยงรายชือ่
เลอืกรายชือ่ทีค่ณุตอ้งการเลกิเช ือ่มโยง และแตะ  จากน้ันเลอืกรายชือ่ทีค่ณุตอ้งการเลกิเช ือ่มโยง และแตะ
ยกเลกิการเชือ่มโยง

การคดัลอกรายชือ่ดว้ย Bluetooth

ตดิตอ่เพือ่นสนิทและคนสาํคญัของคุณไดท้นัใจเพยีงปลายนิว้สมัผสั ใชแ้อพ Transfer my Data เพือ่คดัลอก
รายชือ่ของคณุไดอ้ยา่งง่ายดาย

เคล็ดลบั: หากโทรศพัทเ์คร ือ่งเดมิของคณุเป็น Lumia หรอืหากกอ่นหนา้นีค้ณุเคยสาํรองขอ้มูลรายชือ่
ในบญัช ีMicrosoft เมือ่คณุตอ้งการนําเขา้รายชือ่จากบรกิารดงักลา่ว OneDrive เพยีงแค่ลงชือ่เขา้ใช ้
บญัชขีองคุณบนโทรศพัท ์รายชือ่ตา่งๆ จะถกูนําเขา้โดยอตัโนมตัิ

โทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่ของคณุตอ้งสนับสนุน Bluetooth รายชือ่ในโทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่ของคณุตอ้งเก็บอยูใ่นหน่วย
ความจาํของโทรศพัท ์ไม่สนับสนุนรายชือ่ทีเ่ก็บอยูใ่น SIM

1. บนโทรศพัทเ์คร ือ่งเกา่ เปิด Bluetooth และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อุปกรณอ์ืน่มองเห็นโทรศพัทข์องคณุ
2. ใน Lumia เคร ือ่งใหม่ของคณุ ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะคา้งไวท้ี ่  ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่
Bluetooth เปิดอยู ่และจบัคู่ Lumia กบัโทรศพัทเ์คร ือ่งเดมิของคณุ
3. บนโทรศพัทเ์คร ือ่งใหม่ของคณุ ใหแ้ตะ  Transfer my Data
4. แตะ ดาํเนินการตอ่
5. เลอืกโทรศพัทเ์คร ือ่งเดมิจากรายการอปุกรณท์ีจ่บัคู ่แลว้ทําตามคาํแนะนําทีแ่สดงบนโทรศพัทท์ัง้สองเคร ือ่ง ใน
โทรศพัทเ์คร ือ่งใหม่ของคณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ รายชือ่ผูต้ดิตอ่ คณุเลอืกกลอ่งกาเคร ือ่งหมายแลว้

หากรายชือ่ของคณุเขยีนในภาษาทีโ่ทรศพัทเ์คร ือ่งใหม่ของคณุไม่สนับสนุน ขอ้มูลรายชือ่อาจปรากฏขึน้อยา่ง
ไม่ถกูตอ้ง

หลงัจากทีค่ณุคดัลอกรายชือ่ของคณุแลว้ ใหต้ดิตัง้แอพ Transfer my Data เพือ่ประสบการณก์ารใชง้านทีด่ทีีส่ดุ
และประหยดัพืน้ทีใ่นโทรศพัท ์

การคดัลอกรายชือ่จากซมิการด์

หากคณุจดัเก็บรายชือ่ไวใ้นซมิการด์ คณุสามารถคดัลอกรายชือ่ลงในโทรศพัทข์องคณุได ้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้สซ่มิการด์แลว้

1. แตะ  ผูค้น
2. แตะ  > การตัง้ค่า > นําเขา้จากซมิ
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เคล็ดลบั: หากคณุมโีทรศพัทแ์บบสองซมิ คณุสามารถเลอืกซมิการด์ทีค่ณุตอ้งการนําเขา้รายชือ่ แตะ
SIM 1 หรอื SIM 2 โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนระบบสองซมิ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

หากคณุมบีญัชหีลายบญัช ีคณุสามารถแตะชือ่บญัชแีละเลอืกบญัชทีีค่ณุตอ้งการนําเขา้รายชือ่ บญัชเีร ิม่ตน้คอื
Outlook

3. แตะ ถดัไป ในการนําเขา้รายชือ่ทัง้หมดของคณุ แตะ นําเขา้

เคล็ดลบั: ในการเลอืกรายชือ่แตล่ะราย แตะ ลา้ง และเลอืกชอ่งทําเคร ือ่งหมาย

คณุไม่สามารถจดัเก็บรายชือ่ลงในซมิการด์ใหม่ของคณุได ้โดยบนัทกึอยา่งปลอดภยัในบญัชขีองคณุแทน

การสรา้ง แกไ้ข หรอืลบกลุ่มรายชือ่

คณุสามารถสรา้งกลุม่รายชือ่เพือ่สง่ขอ้ความไปยงับคุคลหลายรายไดพ้รอ้มกนั หรอืเพือ่ดขูา่วอพัเดตในเครอื
ขา่ยสงัคมจากสมาชกิในกลุม่ ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถเพิม่สมาชกิครอบครวัใหอ้ยูใ่นกลุม่เดยีวกนั และตดิตอ่
กบัพวกเขาไดเ้รว็ขึน้โดยสง่ขอ้ความเพยีงคร ัง้เดยีว

1. แตะ  ผูค้น > กลุ่ม > 
2. ตัง้ช ือ่กลุม่ แลว้แตะ 
3. แตะ  >  เพิม่สมาชกิ และรายชือ่ ในการเพิม่รายชือ่อืน่อกี ใหแ้ตะ  เพิม่สมาชกิ อกีคร ัง้

เคล็ดลบั: หากคณุตอ้งการเพิม่รายชือ่หลายรายชือ่ลงในกลุม่อยา่งรวดเรว็ ใหแ้ตะ  และเลอืกกลอ่ง
กาเคร ือ่งหมายถดัไปจากรายชือ่

4. แตะ 

การเพิม่รายชือ่กลุ่มใหม่
แตะ  ผูค้น > กลุ่ม แตะทีก่ลุม่ แลว้แตะ  >  เพิม่สมาชกิ และรายชือ่

การนํารายชือ่ออกจากกลุ่ม
แตะ  ผูค้น > กลุ่ม แตะกลุม่ และ  จากน้ันแตะทีร่ายชือ่ และ เอาออกจากลุ่ม

การเปลีย่นชือ่กลุ่ม
แตะ  ผูค้น > กลุ่ม แตะกลุม่ ตามดว้ย  และชือ่กลุม่ ตัง้ช ือ่ใหม่ และแตะ 

การลบกลุ่มรายชือ่
แตะ  ผูค้น > กลุ่ม แตะกลุม่ และ  > ลบ

การแบง่ปันรายชือ่

คณุสามารถแบง่ปันรายชือ่กบัเพือ่นของคุณไดง้า่ย

1. แตะ  ผูค้น > รายชือ่ผูต้ดิตอ่
2. แตะรายชือ่และ  > แบ่งปันผูต้ดิตอ่ > 
3. เลอืกวธิทีีค่ณุอยากแบ่งปันและทําตามคาํแนะนํา

เคล็ดลบั: หากการแบง่ปันไม่ทํางาน ใหล้องตดิตัง้แอพ Transfer my Data

เครอืข่ายสงัคม
การตัง้คา่บรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมบนโทรศพัทข์องคุณเพือ่ไม่ใหพ้ลาดการตดิตอ่กบัเพือ่นๆ
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การต ัง้คา่บญัชสีือ่ทางสงัคม

ตัง้คา่บญัชบีรกิารเครอืขา่ยสงัคมของคณุ

แตะแอพสือ่ทางสงัคมทีต่อ้งการเพือ่ลงช ือ่เขา้ใช ้เชน่ Facebook แลว้ทําตามคาํแนะนําทีป่รากฏ

ในการดาวนโ์หลดแอพสือ่ทางสงัคมเพิม่เตมิ ใหแ้ตะ  Store

เคล็ดลบั: เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีรายชือ่ในบญัชจีะถกูนําเขา้โดยอตัโนมตั ิในการเลอืกวา่จะใหบ้ญัช ี
ใดปรากฏในรายชือ่ผูต้ดิตอ่ บนหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหแ้ตะ  ผูค้น >  > การตัง้คา่ > กรองรายชือ่

การดูอพัเดตสถานะเพือ่นของคุณ

หลงัจากตัง้คา่บรกิารเครอืข่ายสงัคมบนโทรศพัทข์องคุณเชน่ Twitter แลว้ คณุสามารถตดิตามการอพัเดต
สถานะจากเพือ่นๆ ไดใ้นแอพ ผูค้น

แตะ  ผูค้น > มอีะไรใหม่

การแสดงความคดิเหน็ในอพัเดตสถานะของเพือ่น

คณุสามารถตดิตอ่กบัเพือ่นๆ ไดโ้ดยการแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัอพัเดตสถานะของเพือ่นๆ

1. แตะ  ผูค้น > มอีะไรใหม่
2. ทีโ่พสต ์ใหแ้ตะ 

ระบบจะพาคณุไปยงัสว่นแสดงขอ้คดิเห็นดา้นลา่งโพสตภ์ายในแอพเครอืขา่ยสงัคม

การแบง่ปันภาพถา่ยในบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคม

หลงัจากถา่ยภาพ คณุสามารถอพัโหลดภาพไปยงัเว็บ เพือ่ใหเ้พือ่นของคณุทุกคนทราบถงึสิง่ทีค่ณุกาํลงัทําอยูไ่ด ้

1. แตะ  ภาพถา่ย
2. แตะภาพถา่ยทีค่ณุตอ้งการแบ่งปัน แลว้แตะ 
3. แตะบรกิารเครอืขา่ยสงัคมทีค่ณุตอ้งการอพัโหลดภาพถา่ย
4. เพิม่คาํบรรยายหากตอ้งการ แลว้แบ่งปันหรอืสง่ภาพถา่ย

ขอ้ความ
สานสมัพนัธก์บัเพือ่นๆ ดว้ยขอ้ความตวัอกัษรหรอืขอ้ความมลัตมิเีดยี
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การสง่ขอ้ความ

ขอ้ความ SMS และขอ้ความมลัตมิเีดยีจะชว่ยใหค้ณุสามารถตดิตอ่กบัเพือ่นๆ และครอบครวัไดอ้ยา่งรวดเรว็

1. แตะ  ขอ้ความ > 

หากคณุเร ิม่เขยีนขอ้ความ และสลบัไปยงัแอพอืน่กอ่นทีจ่ะสง่ขอ้ความ คณุสามารถเขยีนขอ้ความตอ่ไดภ้ายหลงั ใน
ขอ้ความ แตะรายการรา่งทีต่อ้งการดาํเนินการตอ่

2. ในการเพิม่ผูร้บัจากรายการรายชือ่ของคณุ ใหแ้ตะ  หรอืเร ิม่พมิพช์ ือ่ นอกจากนี ้คณุยงัสามารถพมิพ ์
หมายเลขโทรศพัทไ์ดอ้กีดว้ย
3. แตะกลอ่งขอ้ความ แลว้เขยีนขอ้ความของคณุ

เคล็ดลบั: ในการเพิม่สญัลกัษณร์อยยิม้ ใหแ้ตะ 

4. ในการเพิม่สิง่ทีแ่นบ เชน่ ภาพถา่ย ใหแ้ตะ  แลว้เลอืกประเภทสิง่ทีแ่นบและใสส่ิง่ทีแ่นบ
5. ในการสง่ขอ้ความ ใหแ้ตะ 

หากคณุไม่สามารถสง่ขอ้ความมลัตมิเีดยีได ้ใหต้รวจสอบรายการตอ่ไปนี:้

• ขอ้มูลการสมคัรมอืถอืของคณุตอ้งสนับสนุนการใชข้อ้ความมลัตมิเีดยี
• คณุไดเ้ปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มูลไวแ้ลว้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด > 

เครอืขา่ยและระบบไรส้าย > เครอืขา่ยโทรศพัทแ์ละ SIM และสลบั การเชือ่มตอ่ขอ้มูล ไปที ่เปิด

เฉพาะโทรศพัทท์ีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ท่าน้ันทีส่ามารถรบัและแสดงขอ้ความมลัตมิเีดยีได ้ขอ้ความอาจดแูตกตา่งกนั
ไปตามโทรศพัทใ์นแตล่ะเคร ือ่ง

การสง่ตอ่ขอ้ความ
แตะ  ขอ้ความ แตะการสนทนา จากน้ันแตะขอ้ความทีค่ณุตอ้งการสง่ตอ่คา้งไว ้แลว้แตะ สง่ต่อ

กอ่นการสง่ต่อขอ้ความ คณุสามารถแกไ้ขสิง่ทีเ่ขยีนไว ้หรอืเพิม่ หรอืลบสิง่ทีแ่นบออก

ส่งตอ่ขอ้ความหลายรายการ
แตะ  ขอ้ความ แตะบทสนทนาและ  > เลอืกขอ้ความ แตะกลอ่งกาเคร ือ่งหมายถดัจากขอ้ความ แลว้แตะ

 เพือ่สง่ตอ่ขอ้ความ

การอา่นขอ้ความ

คณุสามารถเห็นบนหนา้จอเร ิม่ตน้เมือ่คณุมขีอ้ความใหม่

คณุสามารถอา่นขอ้ความระหวา่งคณุและรายชือ่ในเธรดการสนทนาเดยีวกนั เธรดขอ้ความสามารถมขีอ้ความ
และขอ้ความมลัตมิเีดยี
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1. แตะ  ขอ้ความ
2. หากตอ้งการอา่นขอ้ความ ใหแ้ตะการสนทนา

เคล็ดลบั: เพือ่ป้องกนัไม่ใหผู้อ้ืน่เห็นการแจง้เตอืนเกีย่วกบัขอ้ความของคณุบนหนา้จอเมือ่ล็อกโดยบงัเอญิ
ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  การตัง้คา่สว่นบุคคล > หน้าจอ
เมือ่ล็อก > เลอืกแอปเพือ่แสดงสถานะอยา่งละเอยีด > ไมม่ี

หากคณุไม่สามารถเปิดขอ้ความมลัตมิเีดยีได ้ใหต้รวจสอบรายการตอ่ไปนี:้

• ขอ้มูลการสมคัรมอืถอืของคณุตอ้งสนับสนุนการใชข้อ้ความมลัตมิเีดยี
• คณุไดเ้ปิดการเช ือ่มตอ่ขอ้มูลไวแ้ลว้ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด > 

เครอืขา่ยและระบบไรส้าย > และสลบั ไปที ่การเช ือ่มตอ่ขอ้มูล เครอืขา่ยโทรศพัทแ์ละ SIM

คณุสามารถสง่ขอ้ความแบบตวัอกัษรทีม่คีวามยาวมากกวา่ความยาวตวัอกัษรทีก่าํหนดของขอ้ความเดยีว สาํหรบั
ขอ้ความทีม่คีวามยาวมาก เคร ือ่งจะแบ่งสง่ขอ้ความออกเป็นสองขอ้ความขึน้ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใชจ้า่ยตาม
น้ัน สาํหรบัตวัอกัษรทีม่เีคร ือ่งหมายเสยีงหนัก เคร ือ่งหมายอืน่ๆ หรอืตวัอกัษรจากภาษาทีเ่ลอืกบางภาษาจะใชพ้ืน้ที่
มากขึน้ ซึง่อาจจาํกดัจาํนวนตวัอกัษรทีส่ามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง

การจดัเกบ็ไฟลแ์นบ
แตะสิง่ทีแ่นบมา เชน่ ภาพถา่ย แลว้แตะ 

การลบการสนทนา
แตะ  ขอ้ความ >  เลอืกการสนทนาทีค่ณุตอ้งการลบ แลว้แตะ 

การลบขอ้ความในการสนทนาทลีะขอ้ความ
แตะการสนทนา จากน้ันจงึแตะคา้งไวท้ีข่อ้ความทีค่ณุตอ้งการลบ แลว้แตะ ลบ

การลบขอ้ความทัง้หมดในโทรศพัทข์องคุณ
แตะ  ขอ้ความ >  >  > เลอืกทัง้หมด > 

การตอบกลบัขอ้ความ

อยา่ปลอ่ยใหเ้พือ่นของคณุตอ้งรอ ตอบกลบัขอ้ความโดยตรง
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1. แตะ  ขอ้ความ
2. แตะการสนทนาทีม่ขีอ้ความ

เคล็ดลบั: หากคณุมโีทรศพัทแ์บบสองซมิ คณุสามารถเลอืกซมิทีเ่คยใชส้ง่ขอ้ความ แตะ Send on:
แลว้เลอืกซมิทีต่อ้งการใช ้โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนระบบสองซมิ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

3. แตะกลอ่งขอ้ความ แลว้เขยีนขอ้ความของคณุ
4. แตะ 

การสง่ตอ่ขอ้ความ
แตะการสนทนา จากน้ันแตะขอ้ความทีค่ณุตอ้งการสง่ตอ่คา้งไว ้แลว้แตะ สง่ตอ่

กอ่นการสง่ต่อขอ้ความ คณุสามารถแกไ้ขสิง่ทีเ่ขยีนไว ้หรอืเพิม่ หรอืลบสิง่ทีแ่นบออก

การสง่ขอ้ความไปยงักลุ่ม

หากคณุจาํเป็นตอ้งสง่ขอ้ความถงึผูค้นกลุม่เดมิบ่อยๆ คณุสามารถสรา้งกลุม่ในแอพ ผูค้น ได ้คณุสามารถตดิตอ่
บคุคลทัง้หมดในกลุม่ดว้ยขอ้ความหรอือเีมลเดยีวไดด้ว้ยวธินีี้

1. แตะ  ผูค้น > กลุ่ม
2. แตะกลุม่ และ ขอ้ความ หรอื อเีมล
3. เขยีนและสง่ขอ้ความของคุณ

เคล็ดลบั: ในการสรา้งกลุม่ ใน กลุ่ม ใหแ้ตะ 

แชทดว้ย Skype

คณุสามารถใชโ้ทรศพัทใ์นการส่งขอ้ความดว่นแบบ Skype-to-Skype

คณุจะตอ้งมบีญัช ีMicrosoft เพือ่สง่ขอ้ความโดยใช ้Skype

1. แตะ  ขอ้ความ > 
2. สลบั สง่ผ่าน: ไปที ่Skype
3. ในการเพิม่ผูร้บัจากรายการรายชือ่ Skype ของคณุ ใหแ้ตะ  หรอืเร ิม่พมิพช์ ือ่

รายชือ่ Skype ทีเ่ช ือ่มโยงกบับญัช ีMicrosoft ของคณุจะซงิคก์บัโทรศพัทข์องคณุโดยอตัโนมตัิ

4. แตะกลอ่งขอ้ความ แลว้เขยีนขอ้ความของคณุ
5. ในการสง่ขอ้ความ ใหแ้ตะ 

เคล็ดลบั: ในการประหยดัคา่บรกิารขอ้มูล ใหเ้ช ือ่มตอ่เครอืขา่ย Wi-Fi กบั Skype เมือ่สามารถทําได ้

การโทรออกดว้ย Skype โดยตรงจากหน้าตา่งการสนทนา
ระหวา่งการสนทนากบัรายชือ่ Skype ใหแ้ตะ  เพือ่โทรออก หรอื  เพือ่โทรสายวดิโีอ

การสง่ตาํแหน่งทีต่ ัง้ของคุณในขอ้ความ

เมือ่คณุขอใหเ้พือ่นมาพบคณุ คณุสามารถสง่ตาํแหน่งของคุณบนแผนทีใ่หพ้วกเขาได ้

คณุสมบตันีิอ้าจไม่มใีหบ้รกิารในบางภมูภิาค
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โทรศพัทอ์าจขอใหค้ณุใชท้ีต่ ัง้ของคุณ คณุตอ้งอนุญาตการใช ้เพือ่ใชคุ้ณสมบตันีิ ้

1. เมือ่เขยีนขอ้ความตวัอกัษร ใหแ้ตะ  > ตาํแหน่งทีต่ ัง้ของฉนั

การสง่ขอ้ความทีม่สีิง่ทีแ่นบอาจมคีา่ใชจ้า่ยมากกวา่การสง่ขอ้ความตวัอกัษรแบบปกต ิสาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ
โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

2. แตะ 

เพือ่นของคณุจะไดร้บัขอ้ความพรอ้มลงิคไ์ปยงัแผนทีท่ีแ่สดงตาํแหน่งของคุณ

การสง่ขอ้ความเสยีง

ฉลองวนัเกดิเพือ่นดว้ยบทเพลงหรอืปลอบโยนเพือ่นดว้ยเสยีงของคณุ ดว้ยการสง่คลปิขอ้ความเสยีงของคณุ

1. แตะ  ขอ้ความ > 
2. เมือ่เขยีนขอ้ความ ใหแ้ตะ  > บนัทกึเสยีง
3. บนัทกึขอ้ความของคณุ แลว้แตะ 
4. แตะ 

การใชเ้สยีงเพือ่เขยีนขอ้ความ

ยุง่เกนิกวา่จะเขยีนขอ้ความใชห่รอืไม่ เขยีนและสง่ขอ้ความ SMS ดว้ยเสยีงของคุณ

คณุสมบตันีิไ้ม่สามารถใชไ้ดก้บัทุกภาษา สาํหรบัขอ้มูลในภาษาทีส่นับสนุน โปรดไปที่
support.microsoft.com และเรยีกดคูาํแนะนําสาํหรบั Windows Phones

คณุอาจตอ้งดาวนโ์หลดแพ็คเกจภาษากอ่นทีค่ณุจะใชค้ณุสมบตันีิไ้ด ้หากถกูขอใหต้ดิตัง้แพ็คเกจภาษา ให ้
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  เวลา และ ภาษา > ส ัง่งานดว้ยเสยีง >

 เพิม่ภาษา เลอืกภาษาทีค่ณุตอ้งการ และรอใหก้ารดาวนโ์หลดเสรจ็สมบรูณ์

ในการใชค้ณุสมบตันีิ ้คณุจะตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

1. แตะ  ขอ้ความ > 
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2. ในการเพิม่ผูร้บั ใหแ้ตะทีก่ลอ่ง ถงึ: และ  และพูดชือ่ผูร้บั นอกจากนี ้คณุยงัสามารถบอกใหเ้ขยีนหมายเลข
โทรศพัทด์ว้ยเสยีงไดอ้กีดว้ย

เคล็ดลบั: ในการเพิม่ผูร้บั คณุสามารถพมิพช์ ือ่หรอืหมายเลขลงในกลอ่ง ถงึ: หรอืแตะ  และเลอืกผูร้บั
จากในรายการรายชือ่

3. แตะกลอ่งขอ้ความ และ แลว้บอกขอ้ความของคณุ
4. ในการสง่ขอ้ความ ใหแ้ตะ 

การแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัการรบัสง่ขอ้ความ

หากคุณสง่ขอ้ความมลัตมิเีดยี (MMS) ไมไ่ด้

• ใหปิ้ดแลว้เปิดเคร ือ่งโดยใสซ่มิการด์ไว ้จากน้ันลองสง่ขอ้ความมลัตมิเีดยีอกีคร ัง้ (โทรศพัทค์ณุจะโหลดการตัง้
คา่จากซมิการด์)

• สง่ขอ้ความมลัตมิเีดยีถงึหมายเลขโทรศพัทข์องคุณเอง คณุสามารถใชว้ธินีีท้ดสอบไดว้า่คณุยงัรบัและ
สง่ขอ้ความมลัตมิเีดยีไดห้รอืไม่

• หากคณุเช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตได ้แตส่ง่ขอ้ความมลัตมิเีดยีไม่ได ้ใหล้องคน้หาขอ้มูลออนไลนเ์กีย่วกบัการตัง้คา่
มลัตมิเีดยี (MMS) ของผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยคณุ ในการเปลีย่นการตัง้คา่ MMS ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้
จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  เครอืขา่ยและระบบไรส้าย > เครอืขา่ยโทรศพัทแ์ละ SIM >
การต ัง้คา่ SIM

• หากคณุอยูใ่นตา่งประเทศ ใหต้รวจสอบวา่การโรมมิง่ขอ้มูลในการตัง้คา่โทรศพัทเ์ปิดอยู่

เคล็ดลบั: คณุตอ้งเช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพือ่รบัและสง่ขอ้ความมลัตมิเีดยี ยนืยนักบัผูใ้หบ้รกิารเครอื
ขา่ยของคณุว่าคณุสมคัรใชง้านขอ้มูลเครอืขา่ยโทรศพัท ์(การเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต) ดว้ยซมิการด์ของคุณ
แลว้

อเีมล
คณุสามารถใชโ้ทรศพัทเ์พือ่อา่นและตอบกลบัอเีมลไดใ้นขณะเดนิทาง
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เพิม่หรอืลบบญัชอีเีมล

แมว้า่คณุจะใชท้ีอ่ยูอ่เีมลแยกตา่งหากสาํหรบัธรุกจิและสนัทนาการ ก็ไม่เป็นปัญหาแตอ่ยา่งใด เพราะคณุสามารถ
เพิม่บญัชหีลายรายการลงในถาดเขา้ของ Outlook บนโทรศพัทข์องคุณไดอ้ยูแ่ลว้

เพิม่บญัชแีรกของคุณ

ในการตัง้คา่อเีมลในโทรศพัทข์องคุณ คณุจะตอ้งเช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

ถา้คณุลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft ของคณุแลว้ กลอ่งจดหมาย Outlook ทีเ่ช ือ่มโยงกบับญัชดีงักลา่วก็จะถกู
เพิม่โดยอตัโนมตัิ

1. แตะ  จดหมาย Outlook
2. แตะ เร ิม่ตน้ใชง้าน >  เพิม่บญัชผูีใ้ช ้
3. เลอืกประเภทบญัชขีองคณุ แลว้จงึลงช ือ่เขา้ใช ้
4. เมือ่คณุเพิม่บญัชทีัง้หมดทีต่อ้งการเรยีบรอ้ยแลว้ ใหแ้ตะ พรอ้มใชง้านแลว้

เคล็ดลบั: คณุยงัสามารถซงิคร์ายการอืน่ๆ นอกจากอเีมลกบัโทรศพัทข์องคณุได ้เชน่ รายชือ่และปฏทินิ
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบับญัชอีเีมลของคุณ

หากโทรศพัทไ์ม่พบการตัง้คา่อเีมลของคณุ การตัง้คา่ขัน้สงู สามารถคน้หาใหไ้ด ้โดยทีค่ณุตอ้งรูช้นิดบญัชอีเีมล
และทีอ่ยูข่องเซริฟ์เวอรอ์เีมลขาเขา้และขาออก คณุสามารถขอขอ้มูลนีไ้ดจ้ากผูใ้หบ้รกิารอเีมลของคุณ

ในการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่บญัชอีเีมลทีแ่ตกตา่งกนั โปรดไปที ่support.microsoft.com
และเรยีกดคูําแนะนําสาํหรบัโทรศพัท ์Windows

การสรา้งบญัชใีนภายหลงั
แตะ  จดหมาย Outlook >  >  บญัชผูีใ้ช ้>  เพิม่บญัชผูีใ้ช ้และประเภทของบญัช ีจากน้ันลงชือ่
เขา้ใช ้

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

บญัชใีหม่ของคณุจะถกูเพิม่ลงในถาดเขา้ของ Outlook

การลบบญัชี
แตะ  จดหมาย Outlook >  >  บญัชผูีใ้ช ้และบญัชทีีค่ณุตอ้งการลบ

คณุไม่สามารถลบกลอ่งถาดเขา้ของ Outlook ทีไ่ม่ไดเ้ช ือ่มโยงกบับญัช ีMicrosoft ของคณุ หากคณุตอ้งการ
ลบถาดเขา้ (เชน่ หากคณุตอ้งการจะขายโทรศพัทข์องคณุ) คณุจะตอ้งรเีซต็โทรศพัทข์องคณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจ
วา่คณุสาํรองขอ้มูลทุกอยา่งทีต่อ้งการไปยงับญัช ีMicrosoft กอ่นทําการรเีซต็แลว้

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)
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• ชือ่โดเมนเครอืขา่ยของคณุ (ตดิต่อฝ่าย IT ของบรษิทั)
• รหสัผ่านเขา้เครอืขา่ยของบรษิทั

คณุอาจตอ้งป้อนขอ้มูลเพิม่ระหวา่งการตัง้คา่ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการกาํหนดคา่เซริฟ์เวอร ์Exchange หากคณุไม่
ทราบขอ้มูลทีถ่กูตอ้ง โปรดตดิตอ่ฝ่าย IT ของบรษิทั

1. แตะ  จดหมาย Outlook
2. แตะ  > บญัชผูีใ้ช ้>  เพิม่บญัชผูีใ้ช ้> Exchange
3. เขยีนทีอ่ยู่อเีมลและรหสัผ่าน Exchange ของคณุ แลว้แตะ การเขา้สูร่ะบบ

เปลีย่นการตัง้คา่บญัช ีExchange เพือ่กาํหนดประเภทเนือ้หาและความถีท่ีค่ณุตอ้งการใหโ้ทรศพัทซ์งิค ์
กบัเซริฟ์เวอร ์

การเปิดอเีมลจากหน้าจอเร ิม่ตน้

ดว้ยไทลอ์พัเดตอเีมล คณุสามารถเปิดอเีมลจากหนา้จอเร ิม่ตน้ไดโ้ดยตรง

จากไทลเ์หลา่นี ้คณุสามารถดจูาํนวนอเีมลทีย่งัไม่ไดอ้า่น และดวูา่คณุไดร้บัอเีมลใหม่หรอืไม่

คณุสามารถตรงึกลอ่งจดหมายมากกวา่หน่ึงกลอ่งไวท้ีห่นา้จอเร ิม่ตน้ได ้เชน่ กาํหนดไทลส์าํหรบัอเีมลทางธรุกจิ
และอกีไทลห์น่ึงสาํหรบัอเีมลสว่นบุคคล

1. แตะ  จดหมาย Outlook > 
2. แตะบญัชทีีค่ณุตอ้งการตรงึไวท้ีห่นา้จอเร ิม่ตน้คา้งไว ้และแตะ ปักหมุดเพือ่เร ิม่

ศนูยฝ์ากขอ้ความของคุณจะปรากฏเป็นไทลใ์หม่บนหนา้จอเร ิม่ตน้ ในการอา่นอเีมล ใหแ้ตะทีไ่ทล ์

การสง่อเีมล

อยา่ปลอ่ยใหอ้เีมลของคณุพอกพูนขึน้ ใชโ้ทรศพัทข์องคุณเพือ่อา่นและเขยีนอเีมลขณะเดนิทาง

1. แตะ  จดหมาย Outlook
2. ในถาดเขา้ของคุณ ใหแ้ตะ 
3. ในการเพิม่ผูร้บัจากรายการรายชือ่ของคณุ ใหเ้ร ิม่ตน้ตัง้ช ือ่ นอกจากนี ้คณุยงัสามารถเขยีนทีอ่ยู่
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เคล็ดลบั: ในการนําผูร้บัออก ใหแ้ตะชือ่และ ลบ

4. เขยีนชือ่เร ือ่งและอเีมลของคุณ

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

5. ในการแนบภาพถา่ยหรอืไฟล ์ใหแ้ตะ 

เคล็ดลบั: คณุยงัสามารถถา่ยภาพใหม่ขณะกาํลงัเขยีนอเีมลไดอ้กีดว้ย แตะ  > กลอ้ง ถา่ยภาพ แลว้แตะ

6. แตะ  เพือ่สง่อเีมล

การอา่นอเีมล

หากคณุกาํลงัรอขา่วสารสาํคญั คณุไม่จาํเป็นตอ้งรอจนคณุไปถงึทีโ่ตะ๊ ใชโ้ทรศพัทข์องคณุเพือ่อา่นอเีมล

คณุสามารถดเูมือ่คณุมอีเีมลใหม ่บนหนา้จอเร ิม่ตน้

1. แตะ  จดหมาย Outlook
2. ในถาดเขา้ของคุณ ใหแ้ตะอเีมล อเีมลทีย่งัไม่ไดอ้า่นจะถกูทําเคร ือ่งหมายในสทีีต่า่งกนั

เคล็ดลบั: ในการขยายหรอืยอ่ ใหว้าง 2 นิว้บนหนา้จอ และเลือ่นนิว้เขา้หาหรอืออกจากกนั

เคล็ดลบั: หากอเีมลมทีีอ่ยูเ่ว็บ แตะเพือ่ไปยงัเว็บไซตน้ั์น

การอา่นอเีมลในบทสนทนา
ในถาดเขา้ของคุณ ใหแ้ตะทีบ่ทสนทนาซึง่มอีเีมลดงักลา่ว แลว้แตะอเีมล บทสนทนาทีม่อีเีมลทีย่งัไม่ไดอ้า่นจะ
ถกูทําเคร ือ่งหมายในสทีีต่า่งกนั

การจดัเกบ็ไฟลแ์นบ
เมือ่อเีมลเปิดแลว้ ใหแ้ตะสิง่ทีแ่นบ เชน่ ภาพถา่ย แลว้สิง่ทีแ่นบดงักล่าวจะถูกดาวนโ์หลดสูโ่ทรศพัทข์องคณุ แตะ
ไฟลแ์นบคา้งไว ้แลว้แตะ บนัทกึ แต่ไม่สามารถจดัเก็บไฟลบ์างรูปแบบ

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ ์ 73



การคดัลอกลงิค ์
ขณะทีเ่ปิดอเีมลดงักลา่วอยู ่แตะลงิคเ์ว็บคา้งไว ้แลว้แตะ คดัลอกลงิก ์

การตอบกลบัอเีมล

หากคณุไดร้บัอเีมลทีต่อ้งตอบดว่น คณุสามารถตอบกลบัทนัทไีดโ้ดยใชโ้ทรศพัทข์องคณุ

1. แตะ  จดหมาย Outlook
2. เปิดอเีมลและแตะ 

เคล็ดลบั: ในการตอบกลบัถงึผูส้ง่เท่าน้ัน ใหแ้ตะ ตอบกลบั ในการตอบกลบัผูส้ง่และผูร้บัอืน่ๆ ทัง้หมด ให ้
แตะ ตอบกลบัท ัง้หมด

การสง่ตอ่อเีมล
เปิดอเีมลและแตะ  > สง่ต่อ

การลบอเีมล

เมือ่ศนูยฝ์ากขอ้ความมขีอ้มูลมากเกนิไป ใหล้บอเีมลบางสว่นออกเพือ่เพิม่พืน้ทีว่่างในโทรศพัทข์องคุณ

1. ในกลอ่งจดหมายของคณุ ใหแ้ตะทีด่า้นซา้ยของอเีมลทีค่ณุตอ้งการลบ
2. แตะกลอ่งกาเคร ือ่งหมายทีอ่ยูถ่ดัจากอเีมล แลว้แตะ 

อเีมลทีค่ณุเลอืกทัง้หมดถกูลบแลว้ อเีมลอาจถกูลบออกจากเซริฟ์เวอรอ์เีมลดว้ย ทัง้นีข้ึน้กบับญัชอีเีมลของคณุ

การลบอเีมลหน่ึงฉบบั
เปิดอเีมล แลว้แตะ 

การสง่ขอ้ความตอบกลบัอตัโนมตัิ

หากคณุอยูใ่นชว่งลาพกัรอ้นหรอืไม่ไดอ้ยู่ในสาํนักงาน คณุสามารถสง่ขอ้ความตอบกลบัอตัโนมตัถิงึอเีมลตา่งๆ ที่
เขา้มาระหวา่งทีค่ณุไม่อยูไ่ด ้

1. แตะ  จดหมาย Outlook >  >  การต ัง้คา่ > ตวัเลอืก
2. สลบั สง่การตอบกลบัอตัโนมตั ิเป็น เปิด  และเขยีนขอ้ความตอบกลบั

การใชเ้สยีงเพือ่เขยีนอเีมล

คณุสามารถใชค้าํสัง่เสยีงเพือ่บอกใหเ้คร ือ่งเขยีนอเีมลใหก้บัคณุแทนการใชแ้ป้นพมิพ ์

คณุสมบตันีิไ้ม่สามารถใชไ้ดก้บัทุกภาษา สาํหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัภาษาทีส่นับสนุน ไปที่
support.microsoft.com และเรยีกดคูาํแนะนําสาํหรบั Windows Phone

1. แตะ  จดหมาย Outlook
2. ในถาดเขา้ของคุณ ใหแ้ตะ 
3. ในการเพิม่ผูร้บัจากรายการรายชือ่ของคณุ ใหเ้ร ิม่ตน้ตัง้ช ือ่ นอกจากนี ้คณุยงัสามารถเขยีนทีอ่ยู่
4. แตะ เร ือ่ง: > และบอกชือ่เร ือ่งของคณุ
5. แตะกลอ่งขอ้ความ และ แลว้บอกขอ้ความของคณุ
6. แตะ  เพือ่สง่อเีมล
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กลอ้ง

ทําไมตอ้งถอืกลอ้งถา่ยรปูแยกตา่งหากเมือ่โทรศพัทข์องคุณมทีุกอยา่งทีค่ณุตอ้งการใชเ้พือ่เก็บภาพความทรงจาํ
กลอ้งในโทรศพัทข์องคุณจะทําใหค้ณุสามารถถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดีโีอไดอ้ย่างงา่ยดาย

การเปิดกลอ้งอย่างรวดเรว็
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุสามารถเขา้ใชก้ลอ้งไดท้นัททีีต่อ้งการ เพยีงใชท้างลดัในศนูยด์าํเนินการ หากโทรศพัท ์
ของคณุมปุ่ีมกลอ้ง คณุสามารถใชปุ่้มน้ันถา่ยภาพไดอ้ยา่งรวดเรว็

ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  กลอ้ง

เคล็ดลบั: หากทางลดั กลอ้ง ไม่ปรากฎ ใหแ้ตะ ขยาย

เคล็ดลบั: ในการเปิดใชง้านกลอ้งขณะทีโ่ทรศพัทล็์อคอยู่ ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิด ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ
และแตะ  กลอ้ง

ใชปุ่้มกลอ้งเพือ่เปิดกลอ้ง
หากโทรศพัทม์ปุ่ีมกลอ้ง ในการเปิดกลอ้ง ใหก้ดปุ่ มกลอ้ง

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเปิดกลอ้งขณะทีโ่ทรศพัทข์องคณุล็อกอยูอ่ยา่งรวดเรว็ ใหก้ดปุ่ มกลอ้งคา้งไว ้
สองสามวนิาที

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง
การถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดิโีอน้ันรวดเรว็และงา่ยดาย การแบ่งปันขอ้มูลเหลา่นีก้บัเพือ่นของคณุก็เชน่กนั

การถา่ยภาพ

ถา่ยภาพคมชดัมชีวีติชวีา โดยจบัภาพชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุไวใ้นอลับัม้ภาพถา่ยของคณุ

1. แตะ  กลอ้ง

เคล็ดลบั: หากโทรศพัทข์องคุณมปีุ่ มกลอ้ง ในการเปิดกลอ้งขณะทีโ่ทรศพัทข์องคณุล็อกอยูอ่ยา่งรวดเรว็
ใหก้ดปุ่ มกลอ้งคา้งไวส้องสามวนิาที

2. หากตอ้งการขยายหรอืยอ่ ใหเ้ลือ่นนิว้ออกจากกนัหรอืเขา้หากนั โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนการซมูกลอ้ง
สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
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เคล็ดลบั: ในการดกูารตัง้คา่ขณะถอืโทรศพัทข์องคุณในโหมดแนวนอน ใหล้าก  ไปทางซา้ย ใน
การเปลีย่นการตัง้คา่ ใหเ้ลือ่นนิว้ของคณุขึน้หรอืลงทีแ่ถบเลือ่น ในการปิดการตัง้คา่ ใหล้าก  ไปทางขวา

3. ในการโฟกสักลอ้งถา่ยรปูทีว่ตัถใุดวตัถหุน่ึง ใหแ้ตะทีว่ตัถบุนหนา้จอ โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนการโฟกสั
ของกลอ้ง สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/
wpfeatures

เคล็ดลบั: หากโทรศพัทข์องคุณมปีุ่ มกลอ้ง ใหก้ดปุ่ มกลอ้งลงคร ึง่หน่ึงคา้งไวเ้พือ่โฟกสั เมือ่ตอ้งการ
ถา่ยภาพ ใหก้ดปุ่ มกลอ้งถา่ยรปูลงจนสดุ

4. ในการถา่ยภาพ ใหแ้ตะ 

ในการดภูาพทีค่ณุเพิง่ถา่ย ใหแ้ตะรูปวงกลมขนาดยอ่ทีมุ่มหนา้จอ ภาพถา่ยจะจดัเก็บไวใ้น ภาพถ่าย

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

ควรอยูห่่างจากวตัถใุนระยะทีป่ลอดภยัเมือ่ตอ้งการใชแ้ฟลช หา้มใชแ้ฟลชเมือ่บคุคลหรอืสตัวอ์ยูใ่นระยะใกล ้และ
อยา่ใหม้อืหรอืวตัถอุืน่ใดบงัแฟลชขณะถา่ยภาพ

การบนัทกึวดิโีอ

นอกจากการถา่ยภาพดว้ยโทรศพัทแ์ลว้ คณุยงัสามารถบนัทกึชว่งเวลาพเิศษของคุณเป็นวดิโีอไดด้ว้ย

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

ในการดวูดิโีอทีค่ณุเพิง่บนัทกึ ใหแ้ตะภาพยอ่วงกลมทีมุ่มหนา้จอ วดิโีอจะบนัทกึลงใน ภาพถา่ย

การถา่ยภาพตวัเอง

ในการถา่ยภาพตวัเอง ใหใ้ชก้ลอ้งถา่ยรปูดา้นหนา้ของโทรศพัทข์องคณุ

โทรศพัทท์ุกรุน่ไม่สนับสนุนการใชก้ลอ้งหนา้ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/
mobile/support/wpfeatures

1. แตะ  กลอ้ง > 
2. มองทีก่ลอ้งดา้นหนา้ และจดัตาํแหน่งใหต้วัคณุเองอยูภ่ายในหนา้จอ
3. แตะ 

เสกใหภ้าพถา่ยดูราวกบัมชีวีติ

คลปิภาพถา่ยกอ่นถา่ยภาพจะบนัทกึภาพทุกใบทีค่ณุถา่ยเป็นวดิโีอขนาดสัน้ เพือ่ใหภ้าพเหลา่น้ันดูราวกบัมชีวีติ
เมือ่เรยีกดภูาพถา่ยเหลา่น้ันใน ภาพถา่ย

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

1. แตะ  กลอ้ง >  > การต ัง้คา่
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2. เปิด คลปิภาพถา่ยกอ่นถา่ยภาพ 

จดัเกบ็ภาพถา่ยและวดิโีอลงในการด์หน่วยความจาํ

หากมกีารด์หน่วยความจาํในโทรศพัทข์องคุณ และหน่วยความจาํในเคร ือ่งเต็มแลว้ ใหจ้ดัเก็บภาพถา่ยทีถ่า่ย
และวดิโีอทีบ่นัทกึไวล้งในการด์หน่วยความจาํ

เพือ่ใหไ้ดว้ดิโีอคณุภาพเยีย่ม ใหบ้นัทกึวดิโีอลงในหน่วยความจาํโทรศพัทข์องคณุ หากคณุบนัทกึวดิโีอลงในการด์
หน่วยความจาํ ขอแนะนําใหค้ณุใชก้ารด์ microSD ความจ ุ4-128GB ทีป่ระมวลผลไดอ้ยา่งรวดเรว็จากผูผ้ลติที่
เป็นทีรู่จ้กั โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนการด์หน่วยความจาํ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

1. แตะ  ทีเ่กบ็ขอ้มูล
2. สลบั จดัเกบ็ภาพถา่ยใหมใ่น ไปที ่SD Card

ภาพและวดิโีอทีค่ณุถา่ยต่อจากนีจ้ะถกูจดัเก็บไวใ้นการด์หน่วยความจาํ

โปรดใชก้ารด์หน่วยความจาํทีใ่ชง้านรว่มกนัไดท้ีไ่ดร้บัการรบัรองสาํหรบัใชร้ว่มกบัอปุกรณนี์เ้ท่าน้ัน การด์ทีไ่ม่
สามารถใชง้านรว่มกนัไดอ้าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่ารด์และโทรศพัท ์รวมถงึขอ้มูลทีไ่ดร้บัการจดัเก็บอยู่ใน
การด์อกีดว้ย

เคล็ดลบั: ในการยา้ยภาพถา่ยและวดิโีอทีค่ณุไดบ้นัทกึกอ่นหนา้ไปยงัการด์หน่วยความจาํ ใหแ้ตะ  File
Explorer

การจดัเกบ็ขอ้มูลทีต่ ัง้ลงในภาพถา่ยและวดิโีอ

หากคณุตอ้งการใหจ้าํไดแ้น่นอนวา่คณุอยูท่ีใ่ดขณะถา่ยภาพบางภาพหรอืวดิโีอบางรายการ คณุสามารถตัง้คา่
โทรศพัทใ์หบ้นัทกึขอ้มูลทีต่ ัง้โดยอตัโนมตัไิด ้

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  ความเป็นสว่นตวั > ตาํแหน่งทีต่ ัง้
2. ตรวจสอบว่า ตาํแหน่งทีต่ ัง้ มกีารปรบัไปที ่เปิด  และกลอ้งของคณุไดร้บัอนุญาตใหใ้ชต้าํแหน่งทีต่ ัง้ของคุณ

คณุสามารถแนบขอ้มูลสถานทีก่บัภาพถา่ยหรอืวดิโีอได ้หากสามารถระบพุกิดัสถานทีโ่ดยใชด้าวเทยีมหรอืเครอื
ขา่ย หากท่านแบง่ปันภาพถา่ยหรอืวดิโีอซ ึง่มขีอ้มูลทีต่ ัง้ บคุคลอืน่ทีด่ภูาพถา่ยหรอืวดิโีอน้ันจะมองเห็นขอ้มูลทีต่ ัง้
น้ันได ้ท่านสามารถปิดการแท็กทางภมูศิาสตรใ์นการตัง้คา่ของโทรศพัทไ์ด ้

การแบง่ปันภาพถา่ยและวดิโีอของคุณ

คณุสามารถแบง่ปันภาพถา่ยและวดิโีอของคณุใหเ้พือ่นและครอบครวัดไูดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็

1. ถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดิโีอ
2. บนหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหแ้ตะ  ภาพถา่ย และเรยีกดภูาพถา่ยหรอืวดิโีอของคณุ
3. แตะภาพถา่ยหรอืวดิโีอและ  เลอืกวธิทีีค่ณุอยากแบ่งปันและทําตามคาํแนะนํา

เคล็ดลบั: ในการแบง่ปันภาพถา่ยหรอืวดิโีอพรอ้มกนัจาํนวนมาก ใหแ้ตะ  เลอืกภาพถา่ยหรอืวดิโีอ แลว้
แตะ 

บรกิารแบง่ปันเฉพาะบางบรกิารเท่าน้ันทีร่องรบัไฟลท์ุกรปูแบบหรอืวดิโีอทีบ่นัทกึในแบบคณุภาพสงู

การถา่ยภาพขัน้สูง
โทรศพัทข์องคุณทําใหค้ณุสามารถควบคมุการตัง้คา่ภาพถา่ยของคุณไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม ถา่ยภาพในแบบทีค่ณุ
ชอบ
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การถา่ยภาพดว้ยตวัจบัเวลา

ใชโ้หมดตวัจบัเวลาเมือ่คณุตอ้งการบนัทกึภาพถา่ยแบบหมู่ซ ึง่มคีณุอยูใ่นรปูภาพดว้ย

1. แตะ  กลอ้ง >  > ตวัจบัเวลาถา่ยภาพ
2. แตะ เวลารอ เพือ่กาํหนดเวลาทีใ่หก้ลอ้งรอกอ่นทําการบนัทกึภาพถา่ย
3. แตะ 

ภาพทีค่ณุถา่ยตอ่จากนีจ้ะถกูบนัทกึดว้ยโหมดตวัจบัเวลา

4. ในการถา่ยภาพ ใหแ้ตะ 

การสลบัเป็นปิดโหมดตวัจบัเวลา
แตะ  กลอ้ง >  > ตวัจบัเวลาถา่ยภาพ > 

เลอืกการปรบัแสงทีด่ทีีสุ่ดดว้ยการถา่ยภาพครอ่ม

หากสภาพแสงมคีวามทา้ทายมาก คณุสามารถใชโ้หมดถา่ยภาพครอ่มเพือ่บนัทกึภาพถา่ยหลายภาพพรอ้มๆ กนั
ดว้ยการตัง้คา่รรูบัแสงทีต่า่งกนั จากน้ันคณุจงึเลอืกภาพภา่ยทีด่ทีีส่ดุจากทัง้หมด

เมือ่มกีารใชง้านการถา่ยภาพครอ่ม กลอ้งจะบนัทกึภาพถา่ยหลายภาพในคร ัง้เดยีว โดยบางภาพจะสวา่งและบาง
ภาพจะมดืกวา่ วธินีีช้ว่ยเพิม่โอกาสในการบนัทกึภาพถา่ยอนัยอดเยีย่มหากสภาพแสงมคีวามทา้ทายในการถา่ย
ภาพ คณุสามารถเลอืกไดว้า่จะใหก้ลอ้งบนัทกึภาพถา่ยจาํนวนกีภ่าพ และใชค่้ารรูบัแสงทีแ่ตกตา่งกนักีข่ ัน้ระหวา่ง
แต่ละภาพทีบ่นัทกึ

1. แตะ  กลอ้ง >  > การจดัประเภท
2. ในการเลอืกจาํนวนภาพถา่ยทีค่ณุตอ้งการถา่ยดว้ยการถา่ยภาพครอ่ม ใหแ้ตะ จาํนวนภาพทีจ่ะถา่ย
3. ในการเลอืกความแตกตา่งของรรูบัแสงสาํหรบัแตล่ะภาพ ใหแ้ตะ ชว่งการรบัแสง
4. แตะ 

ภาพทีค่ณุถา่ยตอ่จากนีจ้ะถกูบนัทกึดว้ยโหมดถา่ยภาพครอ่ม

5. ในการถา่ยภาพ ใหแ้ตะ 

กลอ้งจะทําการถา่ยภาพตามจาํนวนทีเ่ลอืก ซึง่จะถกูบนัทกึแยกไวภ้ายใน ภาพถา่ย

การสลบัเป็นปิดโหมดถา่ยภาพครอ่ม
แตะ  กลอ้ง >  > การจดัประเภท > 

ถา่ยภาพแบบไมสู่ญเสยีความคมชดั

คณุสามารถถา่ยภาพ Digital Negative (DNG) ทีไ่ม่สญูเสยีความคมชดัซึง่เหมาะสาํหรบัการปรบัแต่งเพิม่
เตมิในภายหลงัมากกวา่

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

1. แตะ  กลอ้ง >  > การต ัง้คา่
2. แตะ ขนาดภาพสาํหรบักลอ้งหลกั และโหมด JPG + DNG
3. เมือ่คณุถา่ยภาพ จะมกีารบนัทกึเป็น 2 ไฟล ์ไดแ้ก ่ภาพถา่ย JPG ทีค่วามละเอยีดตํ่ากวา่ซ ึง่เหมาะสาํหรบั
การแบง่ปัน และภาพถา่ย DNG ทีไ่ม่สญูเสยีความคมชดั

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

คณุสามารถปรบัแตง่ภาพถา่ย DNG ในโปรแกรมการแกไ้ขรปูภาพใดก็ไดท้ีส่นับสนุนมาตรฐาน DNG เต็ม
รปูแบบ

บนัทกึวดิโีอความละเอยีดสูง

หากคณุตอ้งการเก็บความทรงจาํเกีย่วกบัชว่งเวลาสาํคญัในชวีติใหส้ดใหม่อยูเ่สมอ อยา่ลมืบนัทกึภาพเป็น
แบบความละเอยีดสงู

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

1. แตะ  กลอ้ง >  > การต ัง้คา่
2. แตะ การบนัทกึภาพวดิโีอ และเลอืกความละเอยีดสงู

ความละเอยีดสงูสดุทีใ่ชไ้ดอ้ยูท่ี ่4K หรอื Full HD ขึน้อยูก่บัโทรศพัทข์องคณุ

จดัองคป์ระกอบภาพถา่ยของคุณไดอ้ยา่งสะดวกสบาย

หากคณุตอ้งการจดัองคป์ระกอบภาพถา่ยของคณุอยา่งมอือาชพี คณุสามารถใชต้ารางของชอ่งมองภาพและจดั
องคป์ระกอบภาพถ่ายใหส้มบรูณแ์บบ

1. แตะ  กลอ้ง >  > การต ัง้คา่
2. แตะ ตารางกาํหนดเฟรม และชนิดของตารางทีต่อ้งการใช ้
3. ในการถา่ยภาพ ใหแ้ตะ 

ภาพถา่ยและวดิโีอ
ตอ่จากนีจ้ะเป็นวธิทีีค่ณุด ูจดัวาง แบง่ปัน และแกไ้ขภาพถา่ยและวดีโีอของคณุ
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ดูภาพถา่ยและวดิโีอ

นึกถงึชว่งเวลาสาํคญัเหล่าน้ันของคณุ โดยดภูาพถา่ยและวดิโีอในโทรศพัทข์องคณุ

1. แตะ  ภาพถา่ย
2. ในการดภูาพและวดิโีอทีค่ณุถา่ย ใหแ้ตะภาพหรอืวดิโีอน้ัน
3. ในการดภูาพถา่ยหรอืวดิโีอถดัไป ใหปั้ดไปทางซา้ย ในการดภูาพถา่ยหรอืวดิโีอกอ่นหนา้ ใหปั้ดไปทางขวา

เคล็ดลบั: ในการขยายหรอืยอ่ ใหว้าง 2 นิว้บนหนา้จอ และเลือ่นนิว้เขา้หากนัหรอืออกจากกนั

การคดัลอกภาพถา่ยและวดิโีอไปยงัคอมพวิเตอรข์องคุณ

ใชต้วัจดัการไฟลข์องคอมพวิเตอเพือ่คดัลอกหรอืยา้ยภาพถา่ยและวดิโีอลงในคอมพวิเตอร ์

หากคณุใช ้Mac ตดิตัง้แอพ Lumia Photo Transfer สาํหรบั Mac จาก www.microsoft.com/en-us/
mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/

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 และวดิโีอจะแสดง
เป็นโฟลเดอรแ์ยกกนั

3. เปิดโฟลเดอรภ์าพถา่ยหรอืวดิโีอ เลอืกและคดัลอกไฟลไ์ปยงัคอมพวิเตอรข์องคณุ

ตามคา่เร ิม่ตน้ โทรศพัทจ์ะอปัโหลดภาพถา่ยและวดิโีอไปยงั OneDrive โดยอตัโนมตั ิคณุสามารถเขา้ใชบ้น
อปุกรณใ์ดๆ ก็ไดท้ีเ่ช ือ่มตอ่กบับญัช ีMicrosoft

ในการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ OneDrive ใหแ้ตะ  OneDrive >  > 

การแกไ้ขภาพถา่ย

คณุสามารถแกไ้ขภาพทีค่ณุถา่ยไวไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ เชน่ หมุนและครอบตดัภาพ หรอืใชก้ารปรบัแตง่อตัโนมตัเิพือ่
กาํหนดใหโ้ทรศพัทข์องคุณแกไ้ขภาพถ่ายดว้ยการแตะงา่ยๆ เพยีงคร ัง้เดยีว

1. แตะ  ภาพถา่ย และแตะภาพ
2. แตะ  และตวัเลอืก

เคล็ดลบั: หากคณุเคยดาวนโ์หลดแอพแกไ้ขภาพถา่ยจาก Store แอพเหลา่น้ันจะแสดงขึน้เป็นตวัเลอืก
การแกไ้ขทีน่ี่

3. ในการจดัเก็บภาพถา่ยทีแ่กไ้ขแลว้ ใหแ้ตะ 

เพิม่สเปเชยีลเอฟเฟ็กตสุ์ดเจ๋งใหภ้าพถา่ยของคุณ

ยกระดบัของการปรบัแตง่ภาพไปอกีขัน้ โดยการเพิม่สเปเชยีลเอฟเฟ็กตเ์จ๋งๆ ลงในภาพถา่ยทีช่อบของคุณดว้ย
Lumia Creative Studio

หากตอ้งการดาวนโ์หลดแอพ Lumia Creative Studio หรอืตรวจสอบวา่คณุมเีวอรช์นัลา่สดุอยู ่โปรดไปที่
www.microsoft.com. Lumia Creative Studio อาจใชง้านไม่ไดก้บัโทรศพัทบ์างรุน่
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จดัองคป์ระกอบภาพถา่ยของคุณใหม่

แตะ  Lumia Creative Studio และภาพถา่ยทีค่ณุตอ้งการแกไ้ข แลว้แตะ  จากน้ันเลอืกสดัสว่นของภาพ
ใหม่หรอืหมุนภาพถา่ยของคณุ

ใชต้วักรอง
แตะที ่  Lumia Creative Studio และภาพถา่ยทีต่อ้งการแกไ้ข แลว้แตะ  จากน้ันเลอืกตวักรอง

เพิม่คุณภาพใหภ้าพถา่ยของคุณ
แตะ  Lumia Creative Studio และภาพถา่ยทีค่ณุตอ้งการแกไ้ข แตะ  เลอืกประเภทการปรบัแต่ง และ
ลากตวัเลือ่นเพือ่ปรบัระดบัของการปรบัแตง่

เบลอสว่นหน่ึงในภาพถา่ยของคุณ
แตะ  Lumia Creative Studio และภาพถา่ยทีค่ณุตอ้งการแกไ้ข แลว้แตะ  > พืน้หลงัเบลอ คณุสามารถ
เลอืกพืน้ทีท่ีค่ณุตอ้งการเบลอและปรบัระดบัความเบลอของภาพได ้

การเพิม่สใีหภ้าพถา่ยของคุณ
แตะ  Lumia Creative Studio และภาพถา่ยทีค่ณุตอ้งการแกไ้ข แลว้แตะ  > ป๊อปอปัส ีเลอืกสจีากจาน
ส ีและใสล่งบนภาพถา่ย เมือ่เสรจ็เรยีบรอ้ย ใหแ้ตะ 

จดัเกบ็ภาพถา่ยทีแ่กไ้ขแลว้
แตะ  Lumia Creative Studio และภาพถา่ยทีค่ณุตอ้งการแกไ้ข แลว้แตะ  > บนัทกึ

เคล็ดลบั: ในการยอ้นกลบัไปทีภ่าพดัง้เดมิ ใหแ้ตะ  > กลบัสูต่น้ฉบบั
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แผนทีแ่ละการนําทาง

สาํรวจสถานทีท่ีน่่าสนใจและวธิกีารเดนิทาง

การเปิดบรกิารขอ้มูลทีต่ ัง้
ใช ้แผนที ่เพือ่คน้หาตาํแหน่งทีคุ่ณอยู ่และบนัทกึตาํแหน่งลงในภาพถา่ยทีค่ณุถา่ย แอพบางรายการสามารถ
ใชข้อ้มูลตาํแหน่งของคุณเพือ่มอบบรกิารเสรมิทีห่ลากหลายมากขึน้

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  ความเป็นสว่นตวั > ตาํแหน่งทีต่ ัง้
2. สลบั ตาํแหน่งทีต่ ัง้ ไปที ่เปิด 

เคล็ดลบั: คณุสามารถกาํหนดรายการแอพทีส่ามารถใชต้าํหแน่งของคณุได ้ในสว่น เลอืกแอปที่
สามารถใชต้าํแหน่งทีต่ ัง้ของคุณแตะทีแ่อพทีต่อ้งการ

การคน้หาทีต่ ัง้
แผนที ่จะชว่ยคณุคน้หาทีต่ ัง้และธรุกจิตา่งๆ ทีเ่ฉพาะเจาะจง

1. แตะ  แผนที่
2. เขยีนคาํทีใ่ชค้น้หา เชน่ ทีอ่ยู่ หรอืช ือ่สถานที ่ในแถบคน้หา
3. เลอืกรายการจากภายในรายการผลลพัธท์ีต่รงกนัขณะคณุเขยีน หรอืแตะ  บนแป้นพมิพเ์พือ่คน้หา

ทีต่ ัง้จะแสดงอยูบ่นแผนที่

หากไม่มผีลการคน้หาทีต่รงกนั ใหต้รวจดูวา่คาํทีใ่ชค้น้หาของคณุสะกดถกูตอ้ง

การเพิม่ตาํแหน่งลงในรายการโปรด
แตะ  แผนที ่แลว้คน้หาตาํแหน่ง เมือ่คณุพบตาํแหน่ง ใหแ้ตะ 

ในการดตูาํแหน่งโปรดของคณุ ใหแ้ตะ  แผนที ่>  >  รายการโปรด

เคล็ดลบั: นอกจากนี ้คณุยงัสามารถปัดหมุดตาํแหน่งโปรดไปยงัหนา้จอเร ิม่ตน้ไดอ้กีดว้ย คน้หาตาํแหน่ง
และแตะ 

แบง่ปันตาํแหน่งกบัเพือ่นๆ
แตะ  แผนที ่แลว้คน้หาตาํแหน่ง เมือ่คณุพบตาํแหน่ง ใหแ้ตะ  แลว้เลอืกวธิทีีค่ณุตอ้งการแบ่งปันตาํแหน่ง
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ดูทีต่ ัง้ปัจจุบนัของคุณ
แตะ  แผนที ่> 

มองหารา้นอาหาร และสถานทีน่่าสนใจอืน่ๆ ใกลต้าํแหน่งของคุณ
แตะ  แผนที ่แตะ  บนแผนทีแ่ละใน ใกลเ้คยีง เลอืกหมวดหมู่

รบัเสน้ทางไปยงัสถานที่

ดเูสน้ทางสาํหรบัเดนิเทา้ ขบัรถ หรอืการใชก้ารขนสง่สาธารณะ โดยใชตํ้าแหน่งปัจจบุนัของคุณหรอืสถานทีอ่ืน่
ใดก็ไดเ้ป็นจดุเร ิม่ตน้

1. แตะ  แผนที ่>  >  เสน้ทาง
2. หากคณุไม่ตอ้งการใหจ้ดุเร ิม่ตน้เป็นตาํแหน่งทีต่ ัง้ปัจจบุนัของคณุ ใหแ้ตะแถบคน้หา และคน้หาจดุเร ิม่ตน้
3. แตะแถบคน้หาทีส่อง และคน้หาจดุหมายปลายทาง

แผนทีจ่ะแสดงเสน้ทาง พรอ้มทัง้ระยะทางไปยงัสถานทีด่งักลา่วโดยประมาณ แตะขอ้มูลเพือ่ดเูสน้ทางโดยละเอยีด

รบัการนําทางดว้ยเสยีงแบบเลีย้วตอ่เลีย้วสาํหรบัการขบัรถ
หลงัจากตัง้คา่ปลายทางของคณุแลว้ (ใชต้าํแหน่งปัจจบุนังของคณุเป็นจดุเร ิม่ตน้) ใหแ้ตะ  และถดัจากเสน้ทางที่
คณุตอ้งการใช ้(ซึง่อาจมหีลายตวัเลอืก) ใหแ้ตะ  ไปที่

ในการปิดมุมมองการนําทาง ใหแ้ตะ  >  ออก

รบัเสน้ทางสาํหรบัเดนิเทา้
หลงัจากทีไ่ดเ้สน้ทางแลว้ ใหแ้ตะ 

เคล็ดลบั: นอกจากนีค้ณุยงัสามารถฟังเสยีงแนะนําเสน้ทางแบบเลีย้วตอ่เลีย้วไดด้ว้ย คณุจงึไม่ตอ้งดู
หนา้จอโทรศพัทต์ลอดเวลา ถดัจากเสน้ทาง ใหแ้ตะ  ไปที่

รบัเสน้ทางสาํหรบัระบบขนสง่สาธารณะ
แตะ  และสรา้งเสน้ทางของคณุ

ขอ้มูลระบบขนส่งสาธารณะมใีหบ้รกิารในบางเมอืงทั่วโลก

เคล็ดลบั: คณุสามารถเลอืกเวลาทีค่ณุตอ้งการเร ิม่ตน้การเดนิทาง รวมถงึประเภทของเสน้ทางที่
คณุตอ้งการใช ้กอ่นสรา้งเสน้ทางของคณุ ใหแ้ตะ ตวัเลอืก และเลอืกตวัเลอืกทีด่ทีีสุ่ดสาํหรบัการเดนิ
ทางของคณุ

การดาวนโ์หลดแผนทีล่งในโทรศพัท ์
จดัเก็บแผนทีใ่หม่ไวใ้นโทรศพัทข์องคณุกอ่นออกเดนิทาง เพือ่ใหค้ณุสามารถเรยีกดแูผนทีไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งเชือ่ม
ตอ่อนิเทอรเ์น็ตขณะเดนิทาง

ในการดาวนโ์หลดและอพัเดตแผนที ่ใหเ้ปิดเครอืขา่ย Wi-Fi

หากหน่วยความจาํเคร ือ่งของคุณเหลอืนอ้ย คณุอาจตอ้งบนัทกึแผนทีล่งในการด์หน่วยความจาํ แตะ  แผนที ่>
 >  การตัง้คา่ > ดาวนโ์หลดหรอือปัเดตแผนที ่และภายใต ้ตาํแหน่งทีเ่กบ็ ใหแ้ตะ SD Card โทรศพัท ์

บางรุน่ไม่สนับสนุนการด์หน่วยความจาํ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/
mobile/support/wpfeatures

1. แตะ  แผนที ่>   > การต ัง้คา่ > ดาวนโ์หลดหรอือปัเดตแผนที ่> ดาวนโ์หลดแผนที่
2. เลอืกประเทศหรอืภมูภิาค
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การอพัเดตแผนทีท่ีม่อียู่
ในการอพัเดตแผนทีด่ว้ยตวัเอง ใหแ้ตะ  แผนที ่>  >  การต ัง้คา่ > ดาวนโ์หลดหรอือปัเดตแผนที่
และภายใต ้ปรบัปรุงแผนที ่ใหแ้ตะ ตรวจสอบเดีย๋วนี้

เคล็ดลบั: คณุยงัสามารถตัง้ค่าใหโ้ทรศพัทอ์พัเดตแผนทีอ่ตัโนมตั ิขณะกาํลงัชารจ์โทรศพัทแ์ละเช ือ่ม
ตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi แตะ  แผนที ่>  >  การตัง้คา่ > ดาวนโ์หลดหรอือปัเดตแผนที ่และภาย
ใต ้ปรบัปรุงแผนที ่ใหส้ลบั ปรบัปรุงแผนทีโ่ดยอตัโนมตั ิเป็น เปิด 

การลบแผนที่
แตะ  แผนที ่>  >  การตัง้คา่ > ดาวนโ์หลดหรอือปัเดตแผนที ่และแผนทีท่ีค่ณุตอ้งการลบ แลว้แตะ
ลบ

วธิกีารหาตาํแหน่ง
โทรศพัทจ์ะแสดงทีต่ ัง้ของคณุบนแผนทีโ่ดยใชร้ะบบระบตุาํแหน่งดว้ยดาวเทยีม, WiFi, หรอืการหาตาํแหน่ง
ดว้ยสญัญาณเครอืขา่ย (Cell ID)

ความพรอ้มใหบ้รกิาร ความถกูตอ้ง และความสมบรูณข์องขอ้มูลทีต่ ัง้จะขึน้อยูก่บัทีต่ ัง้ของคณุ สภาพแวดลอ้ม และ
แหลง่ขอ้มูลของบคุคลภายนอก เป็นตน้ และอาจมจีาํกดั อาจไม่มขีอ้มูลทีต่ ัง้ใหบ้รกิาร ตวัอยา่งเชน่ ในอาคาร
หรอืช ัน้ใตด้นิ สาํหรบัขอ้มูลความเป็นสว่นตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารระบุตาํแหน่ง โปรดดคูาํช ีแ้จงสทิธิส์ว่นบุคคล
ของ Microsoft

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

ระบบระบตุาํแหน่งดว้ยดาวเทยีมบางชดุอาจจาํเป็นตอ้งถา่ยโอนขอ้มูลจาํนวนเล็กนอ้ยผ่านทางเครอืข่ายโทรศพัท ์
มอืถอื หากคณุตอ้งการหลกีเลีย่งคา่บรกิารขอ้มูล ตวัอยา่งเชน่ ขณะเดนิทาง คณุสามารถปิดการเช ือ่มตอ่ขอ้มูล
เครอืขา่ยโทรศพัทใ์นการตัง้คา่โทรศพัทข์องคณุ

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
ในทอ้งทีข่องคณุ
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อนิเทอรเ์น็ต

เรยีนรูว้ธิกีารสรา้งการเช ือ่มตอ่แบบไรส้าย และเรยีกดเูว็บ ขณะทีส่ามารถลดคา่ใชจ้า่ยในการรบัสง่ขอ้มูลลง

การกาํหนดการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
หากผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายของคณุเรยีกเก็บค่าบรกิารแบบชาํระตามการใชง้าน คณุอาจตอ้งการเปลีย่นแปลง
การตัง้คา่ Wi-Fi และขอ้มูลเครอืข่ายโทรศพัทเ์พือ่ลดคา่ใชจ้า่ยในการรบัสง่ขอ้มูล คณุสามารถใชก้ารตัง้คา่
อืน่สาํหรบัการโรมมิง่ขอ้มูลและการใชง้านทีบ่า้นได ้

ขอ้สําคญั: โปรดใชก้ารเขา้รหสัลบัเพือ่เพิม่การรกัษาความปลอดภยัของการเช ือ่มตอ่ WiFi การใชก้ารเขา้
รหสัจะลดความเสีย่งทีผู่อ้ ืน่สามารถเขา้ถงึขอ้มูลของคุณได ้

โดยปกตแิลว้ การใชก้ารเช ือ่มตอ่ Wi-Fi จะเรว็กวา่ และประหยดักวา่การใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มูลเครอืขา่ยโทรศพัท ์
หากสามารถใชท้ัง้การเช ือ่มตอ่ Wi-Fi และขอ้มูลเครอืขา่ยโทรศพัท ์โทรศพัทข์องคณุจะใชก้ารเช ือ่มตอ่ Wi-Fi

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

การใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มูลเครอืขา่ยโทรศพัท ์
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  เครอืข่ายและระบบไรส้าย > เครอื
ขา่ยโทรศพัทแ์ละ SIM แลว้สลบั การเชือ่มตอ่ขอ้มูล เป็น เปิด 

การใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มูลเครอืขา่ยโทรศพัทข์ณะโรมมิง่
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  เครอืข่ายและระบบไรส้าย > เครอื
ขา่ยโทรศพัทแ์ละ SIM แลว้สลบั ตวัเลอืกการโรมมิง่ขอ้มูล เป็น เปิดโรมมิง่

การเช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตขณะโรมมิง่ โดยเฉพาะเมือ่อยูต่า่งประเทศ อาจทําใหเ้สยีคา่บรกิารขอ้มูลสงูมาก

เคล็ดลบั: ในการตดิตามการใชข้อ้มูลของคณุ ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้
คา่ท ัง้หมด >  เครอืขา่ยและระบบไรส้าย > การใชข้อ้มูล

การเชือ่มต่อคอมพวิเตอรข์องคุณกบัเว็บ
การใชอ้นิเทอรเ์น็ตบนแล็ปท็อปของคณุขณะเดนิทางเป็นเร ือ่งงา่ย เปลีย่นโทรศพัทข์องคุณใหก้ลายเป็นฮอต
สปอต WiFi แลว้ใชก้ารเช ือ่มตอ่ขอ้มูลเครอืขา่ยโทรศพัทข์องคุณเพือ่เขา้ใชอ้นิเทอรเ์น็ตดว้ยแล็ปท็อปหรอือุ
ปกรณอ์ืน่ๆ

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  เครอืข่ายและระบบไรส้าย > ฮอตสปอ
ตจากมอืถอื
2. สลบัฮอตสปอตจากมอืถอืไปที ่เปิด 
3. ในการเลอืกวธิกีารแบง่ปันการเช ือ่มตอ่ขอ้มูลเครอืขา่ยโทรศพัท ์ใหแ้ตะ Wi-Fi หรอื Bluetooth
4. เลอืกการเช ือ่มตอ่ในอปุกรณอ์ืน่

อปุกรณอ์ืน่จะใชข้อ้มูลจากแผนขอ้มูลของคุณ ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรบัสง่ขอ้มูล สาํหรบัขอ้มูลเกีย่ว
กบัความพรอ้มใหบ้รกิารและค่าบรกิาร โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายของคณุ
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การใชแ้ผนขอ้มูลอย่างมปีระสทิธภิาพ
หากคณุกงัวลเร ือ่งคา่ใชจ้า่ยในการใชง้านขอ้มูล โทรศพัทข์องคุณชว่ยใหค้ณุพบกบัวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้
ในการใชข้อ้มูลเครอืขา่ยโทรศพัทแ์ละตดิตามการใชง้านของคณุ คณุยงัสามารถตดัการเช ือ่มตอ่ขอ้มูลไดท้ัง้หมด

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  เครอืขา่ยและระบบไรส้าย > การใช้
ขอ้มูล
2. แตะ กาํหนดขดีจาํกดั และเลอืกคา่ทีต่อ้งการ

เวบ็เบราเซอร ์
ตดิตามขา่วสารและเยีย่มชมเว็บไซตโ์ปรดของคณุ คณุสามารถใช ้Microsoft Edge ในโทรศพัทข์องคุณเพือ่
ดเูว็บเพจบนอนิเทอรเ์นตได ้เบราเซอรข์องคณุยงัสามารถชว่ยเตอืนคณุเกีย่วกบัการคกุคามความปลอดภยั
อกีดว้ย

แตะ  Microsoft Edge

ในการเรยีกดเูว็บ คณุจะตอ้งเช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

การเรยีกดูเวบ็

ไม่จาํเป็นตอ้งใชค้อมพวิเตอรอ์กีตอ่ไป คณุสามารถเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ตบนโทรศพัทข์องคณุไดง้า่ย

เคล็ดลบั: หากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุไม่เรยีกเก็บค่าบรกิารในการรบัสง่ขอ้มูลเป็นแบบเหมาจา่ย เมือ่
ตอ้งการประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการรบัสง่ขอ้มูล ใหใ้ชเ้ครอืขา่ย WiFi ในการเช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

1. แตะ  Microsoft Edge
2. แตะแถบทีอ่ยู่
3. เขยีนทีอ่ยู่เว็บ

เคล็ดลบั: ในการเพิม่คาํตอ่ทา้ยของทีอ่ยูเ่ว็บ เชน่ .org ใหแ้ตะปุ่ มคาํตอ่ทา้ยทีแ่ป้นพมิพ ์และแตะคําต่อ
ทา้ยทีต่อ้งการ

4. แตะ 

เคล็ดลบั: ในการคน้หาทางอนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ขยีนคาํทีใ่ชค้น้หาลงในแถบทีอ่ยู ่แลว้แตะ 

การยอ่หรอืขยาย
วาง 2 นิว้บนหนา้จอ และเลือ่นนิว้ออกจากกนัหรอืเขา้หากนั
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การเปิดแท็บใหม่

เมือ่คณุตอ้งการเขา้ชมหลายเว็บไซตพ์รอ้มกนั คณุสามารถเปิดแท็บใหม่ในเบราเซอร ์และสลบัระหวา่งแท็บต่างๆ
ได ้

แตะ  Microsoft Edge >  > 

เปิดแท็บเพือ่ใชก้ารเรยีกดูแบบสว่นตวั
แตะ  Microsoft Edge >  >  > แท็บ InPrivate ใหม่

การเรยีกดแูบบสว่นตวัจะป้องกนัเบราเซอรไ์ม่ใหจ้ดัเก็บขอ้มูลการเรยีกด ูเชน่ คุก้กี ้ประวตักิารเรยีกด ูและ
ไฟลอ์นิเทอรเ์น็ตช ัว่คราว

การสลบัระหวา่งแท็บ
แตะ  Microsoft Edge >  และแท็บทีค่ณุตอ้งการ

การปิดแท็บ
แตะ  Microsoft Edge >  แลว้แตะ  บนแท็บทีค่ณุตอ้งการปิด

เคล็ดลบั: ในการปิดแท็บทัง้หมด ใหแ้ตะ  และเลอืกวา่คณุตอ้งการปิดแท็บทัง้หมด หรอืเฉพาะแท็บทีค่ณุ
เปิดสาํหรบัการเรยีกดแูบบสว่นตวั

ทําใหเ้วบ็ไซตอ์า่นง่ายยิง่ขึน้

ขอ้ความเล็กๆ บนเว็บไซตอ์าจอา่นยาก ใชเ้บราเซอรใ์นโหมดมอืถอืหรอืเดสกท็์อป หรอืสลบัเว็บเพจใหอ้ยูใ่นมุมมอง
สาํหรบัอา่น และกาํหนดขนาดตวัอกัษรตามตอ้งการ

ในการตัง้คา่เบราเซอรใ์หใ้ชโ้หมดทีต่อ้งการเสมอ แตะ  Microsoft Edge >  > การตัง้คา่ และเปลีย่น
การตัง้คา่ การต ัง้คา่ทีต่อ้งการในเวบ็ไซต ์

สลบัเป็นมุมมองสาํหรบัอา่น
แตะ  บนแถบทีอ่ยู ่ในการตัง้คา่ขนาดแบบอกัษรของมุมมองการอา่น ใหแ้ตะ  > การตัง้คา่ > ขนาดแบบ
อกัษรของมุมมองการอา่น

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ ์ 87



การเพิม่เวบ็ไซตล์งในรายการโปรด

หากคณุมกัจะเยีย่มชมเว็บไซตเ์ดมิๆ อยูเ่สมอ ใหเ้พิม่เว็บไซตเ์หลา่น้ันลงในรายการโปรด เพือ่ใหค้ณุสามารถ
เขา้ใชไ้ดร้วดเรว็

1. แตะ  Microsoft Edge
2. การไปยงัเว็บไซต ์
3. แตะ  > เพิม่ในรายการโปรด
4. แกไ้ขชือ่ หากคณุตอ้งการ แลว้แตะ เพิม่

เคล็ดลบั: คณุยงัสามารถตรงึเว็บไซตโ์ปรดไวท้ีห่นา้จอเร ิม่ตน้ไดอ้กีดว้ย ขณะเรยีกดเูว็บไซต ์ใหแ้ตะ  >
ปักหมุดหน้านีท้ีห่น้าจอเร ิม่

เคล็ดลบั: พบเว็บไซตท์ีค่ณุตอ้งการอ่าน แต่ยงัไม่มเีวลาอา่นใชไ่หม เพิม่เว็บไซตน้ั์นลงในรายการอา่นของ
คณุส ิแตะ  > เพิม่ในรายการอา่นภายหลงั > เพิม่ หากคณุลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft ระบบ
จะซงิคร์ายการอา่นกบับญัชขีองคุณ คณุจงึสามารถคน้หารายการอา่นไดจ้ากอปุกรณท์ุกเคร ือ่ง ใน
การคน้หาเว็บไซตท์ีค่ณุบนัทกึไวใ้นรายการอา่น ใหแ้ตะ  >  รายการอา่นภายหลงั

การไปยงัเวบ็ไซตโ์ปรด
แตะ  Microsoft Edge >  >  รายการโปรด และเลอืกเว็บไซตจ์ากรายการ

การแบง่ปันเวบ็เพจ

เมือ่คณุพบเว็บเพจทีน่่าสนใจ คณุสามารถสง่เว็บเพจดงักลา่วใหเ้พือ่นของคณุผ่านทางอเีมลหรอืขอ้ความ SMS
หรอืโพสตบ์นเครอืขา่ยสงัคมของคณุ ถา้เพือ่นของคณุอยูข่า้งๆ คณุสามารถใช ้NFC เพือ่แบง่ปันเว็บน้ันได ้โดย
เพยีงแคนํ่าโทรศพัทม์าแตะกนั

1. แตะ  Microsoft Edge และไปยงัเว็บไซต ์
2. แตะ  > แบ่งปัน และเลอืกวธิทีีค่ณุตอ้งการแบง่ปัน

การใชเ้วบ็เพจรว่มกนัผ่าน NFC
ขณะเรยีกด ูใหแ้ตะ  > แบ่งปัน >  แตะเพือ่แบง่ปัน (NFC) และแตะโทรศพัทข์องคุณกบัโทรศพัทข์องเพือ่น

ในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ แตะเพือ่แบ่งปัน (NFC) เปิดอยู ่ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้
คา่ท ัง้หมด >  อุปกรณ ์> NFC และสลบั แตะเพือ่แบง่ปัน เป็น 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 ูและไฟลอ์นิเทอรเ์น็ต
ช ัว่คราว

แตะ  Microsoft Edge >  > การตัง้คา่ > เลอืกสิง่ทีต่อ้งการลา้ง และเลอืกขอ้มูลทีค่ณุตอ้งการลา้ง

แคช คอื หน่วยความจาํสาํหรบัจดัเก็บขอ้มูลไวช้ ัว่คราว หากท่านมสีทิธิใ์นการเขา้ถงึ หรอืไดเ้ขา้ถงึขอ้มูลทีเ่ป็น
ความลบัหรอืบรกิารดา้นการรกัษาความปลอดภยัทีต่อ้งใชร้หสัผ่าน ใหล้บแคชหลงัการใชแ้ต่ละคร ัง้

ลบรายการทลีะรายการในประวตักิารเรยีกดูของคุณ
แตะ  Microsoft Edge >  >  ประวตั ิแตะรายการทีต่อ้งการลบคา้งไว ้แลว้แตะ ลบ
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การคน้หาเวบ็
สาํรวจเว็บและโลกภายนอกดว้ยการคน้หาของ Bing คณุสามารถใชแ้ป้นพมิพห์รอืเสยีงของคณุเพือ่ใสค่าํคน้หา
ของคณุได ้

1. แตะปุ่ มคน้หา 
2. ป้อนคาํทีใ่ชค้น้หาในชอ่งคน้หา แลว้แตะปุ่ ม Enter นอกจากนี ้คณุยงัสามารถเลอืกคาํทีใ่ชค้น้หาจากผลลพัธ ์
ทีต่รงกนัไดด้ว้ย
3. ในการดผูลการคน้หาทีเ่กีย่วขอ้ง ใหแ้ตะประเภทผลการคน้หาทีด่า้นบนของหนา้จอ

การปิดการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
ประหยดัแบตเตอร ีข่องคณุโดยการปิดการเช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตทีเ่ปิดคา้งอยูใ่นพืน้หลงั คณุสามารถดาํเนินการนี้
ไดโ้ดยไม่ตอ้งปิดแอพใดๆ

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะคา้งไวท้ี ่
2. สลบั เครอืขา่ย Wi-Fi ไปที ่ปิด 

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

การปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มูลมอืถอื
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  เครอืข่ายและระบบไรส้าย > และสลบั ไป
ที ่การเช ือ่มตอ่ขอ้มูล เครอืขา่ยโทรศพัทแ์ละ SIM

การแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
หากการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตของคุณไมท่ํางาน

• ตรวจสอบการเช ือ่มตอ่ขอ้มูลเครอืขา่ยโทรศพัท ์ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้
คา่ท ัง้หมด >  เครอืขา่ยและระบบไรส้าย > เครอืขา่ยโทรศพัทแ์ละ SIM และตรวจสอบวา่
การเชือ่มตอ่ขอ้มูล ไดส้ลบัเป็น เปิด 

• ตรวจสอบการเช ือ่มตอ่ WiFi ของคณุ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะคา้งไวท้ี ่  Wi-Fi และตรวจ
สอบวา่ เครอืขา่ย Wi-Fi อยูใ่นตาํแหน่ง เปิด  และคุณไดเ้ช ือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยแลว้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่ไดเ้ปิดใชโ้หมดประหยดัพลงังานอยู ่ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้
คา่ท ัง้หมด > ระบบ > ประหยดัพลงังาน

• หากคณุอยูใ่นตา่งประเทศ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดเ้ปิดใชก้ารโรมมิง่แลว้ ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ
แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  เครอืขา่ยและระบบไรส้าย > เครอืขา่ยโทรศพัทแ์ละ SIM และตรวจ
สอบวา่ ตวัเลอืกการโรมมิง่ขอ้มูล ไดร้บัการสลบัเป็น เปิดโรมมิง่ การเช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตขณะโรมมิง่ โดย
เฉพาะเมือ่อยูต่า่งประเทศ อาจทําใหเ้สยีคา่บรกิารขอ้มูลสงูมาก

• หากคณุไดต้ดิตัง้การตัง้คา่ใหม่จากขอ้ความ SMS ใหถ้อนการตดิตัง้การตัง้คา่ใหม่น้ัน แตะ  ทีเ่กบ็
ขอ้มูล > อปุกรณนี์ ้> แอปและเกม และเลอืกรายการการตัง้คา่ใหม ่แลว้แตะ ถอนการตดิต ัง้
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ความบนัเทงิ

เรยีนรูว้ธิดีวูดีโีอ ฟังเพลงทีช่ ืน่ชอบ และเลน่เกมส ์

การดูและการฟัง
คณุสามารถใชโ้ทรศพัทข์องคุณเพือ่ดวูดิโีอ ฟังเพลง และเลน่พ็อดแคสต ์ขณะเดนิทาง

การเล่นเพลง

ฟังเพลงโปรดของคณุไดไ้ม่ว่าจะอยูท่ีใ่ด

1. แตะ  Groove เพลง
2. แตะศลิปิน อลับัม้ เพลง ประเภท หรอืรายการเลน่ทีค่ณุตอ้งการเลน่

เคล็ดลบั: ในการจดัเรยีงแทรค็เพลงของคณุเพือ่ใหง้า่ยตอ่การคน้หาเพลงทีค่ณุตอ้งการ ใหแ้ตะ 
และเลอืกวธิกีารจดัเรยีงทีค่ณุตอ้งการ

เคล็ดลบั: คณุสามารถซือ้เพลงสาํหรบัรายการเลน่ไดจ้าก Store

การหยุดเล่นช ัว่คราวหรอืการเล่นต่อ
แตะ  หรอื 

เคล็ดลบั: ในการเลน่เพลงแบบสุม่ ใหแ้ตะ 

การหยุดเล่นเพลง
แตะ  ในการปิดแอพ ใหแ้ตะทีปุ่่ มยอ้นกลบั 

การกรอไปขา้งหน้าหรอืกรอกลบั
ลากตวัเลือ่นไปทางซา้ยหรอืขวา

เคล็ดลบั: ในการสมคัรและฟังพ็อดแคสต ์ในเมนูแอพ ใหแ้ตะ  พ็อดแคสต ์บรกิารดงักลา่วอาจไม่
สามารถใชง้านไดใ้นบางประเทศและภูมภิาค

สมคัรใชบ้รกิาร Groove Music Pass
ไปที ่www.microsoft.com/store/music/groove-music-pass

ดว้ย Groove Music Pass คณุสามารถดาวนโ์หลดและเลน่เพลงไดไ้ม่จาํกดั และซงิคเ์พลงจาํนวนมากดว้ย
โทรศพัท ์สตรมีเพลงบนโทรศพัท ์พซี ีหรอืคอนโซล Xbox และฟังชอ่งวทิยทุีป่รบัแต่งเอง

สรา้งรายการทีจ่ะเล่น

จดัเรยีงเพลงของคณุเป็นรายการทีจ่ะเลน่ เพือ่ทีค่ณุจะสามารถฟังเพลงไดต้ามอารมณข์องคุณ

1. แตะ  Groove เพลง >  > รายการทีจ่ะเล่น
2. แตะ  สรา้งรายการทีจ่ะเล่น และตัง้ช ือ่ใหร้ายการทีจ่ะเลน่
3. ในการเพิม่เพลงไปยงัรายการทีจ่ะเลน่ใหม่ ใหแ้ตะเพลงคา้งไว ้แลว้แตะ เพิม่ลงใน จากน้ันเลอืกรายการทีจ่ะเลน่

เคล็ดลบั: คณุสามารถซือ้เพลงสาํหรบัรายการทีจ่ะเลน่ไดจ้าก Store
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เล่นพอ็ดแคสต ์

ตดิตามพ็อดแคสตโ์ปรดของคณุและสมคัรสมาชกิบนโทรศพัทข์องคณุ

1. แตะ  พ็อดแคสต ์
2. ปัดไปที ่คอลเลกชนั
3. แตะ เสยีง หรอื วดิโีอ แลว้แตะพอดแคสตท์ีค่ณุตอ้งการชมหรอืฟัง

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเลอืกเฉพาะบางตอนของพอดแคสต ์ใหแ้ตะ 

การสมคัรสมาชกิพอ็ดแคสต ์
แตะพ็อดแคสตท์ีค่ณุตอ้งการสมคัรสมาชกิ แลว้แตะ 

เคล็ดลบั: คณุยงัสามารถคน้หาพ็อดแคสตต์ามชือ่ไดด้ว้ย

การเล่นวดิโีอ

พกพาสือ่โปรดของคณุตดิตวัไปดว้ยในยามเดนิทางเพือ่ดวูดิโีอไดไ้ม่ว่าคุณจะอยู่ทีใ่ด

1. แตะ  ภาพยนตรแ์ละทวี ี>  > วดิโีอ
2. แตะวดิโีอทีค่ณุตอ้งการเลน่

การหยุดเล่นช ัว่คราวหรอืการเล่นต่อ
แตะ  หรอื 

การกรอไปขา้งหน้าหรอืกรอกลบั
ลากตวัเลือ่นไปทางซา้ยหรอืขวา

การดูวดิโีอแบบเตม็หน้าจอ
แตะ  หากวดิโีอมสีดัสว่นภาพทีแ่ตกตา่งจากหนา้จอโทรศพัท ์วดิโีอจะถกูตดัใหพ้อดกีบัหนา้จอ

การซอ่นแถบนําทางระหวา่งการเล่น
หากโทรศพัทข์องคุณสามารถซอ่นแถบนําทางไดแ้ละคณุตอ้งการซอ่นแถบนําทางเพือ่ใหว้ดิโีอมคีวามกวา้ง
มากขึน้ ใหแ้ตะ  หากตอ้งการดแูถบนําทางอกีคร ัง้ ใหแ้ตะ  การซอ่นแถบนําทางไม่ไดส้นับสนุนในโทรศพัท ์
บางรุน่ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

การเล่นวดิโีอของคุณซํา้
แตะ 

ชมภาพยนตรเ์พิม่เตมิ
คณุยงัสามารถซือ้หรอืเชา่ภาพยนตรแ์ละรายการโทรทศันไ์ดโ้ดยตรงผ่านโทรศพัทข์องคณุ แตะ  Store >
ภาพยนตรแ์ละทวี ีและเรยีกดรูายการภาพยนตรท์ีค่ณุสนใจอยากชม

คณุสามารถรบัชมวดิโีอทีเ่ชา่ไดภ้ายในระยะเวลาเชา่ทีก่าํหนดเท่าน้ัน

การปรบัแตง่โทนเสยีง

เพิม่เสยีงเบสหรอืปรบัแตง่แถบคลืน่ความถีอ่ืน่ๆ เพือ่ยกระดบัประสบการณก์ารฟังเพลงของคณุ

คณุไม่สามารถปรบัเสยีงเพลงขณะฟังวทิย ุFM หรอืขณะใชอ้ปุกรณเ์สรมิ Bluetooth ได ้

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  Extras > อคีวอไลเซอร ์
2. ในการปรบัแตง่โทนของเสยีงเพลง ใหล้ากแถบตามตอ้งการ นอกจากนี ้คณุสามารถเลอืกคา่อคิวอไลเซอรท์ีต่ ัง้
ไวแ้ลว้ได ้
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การแสดงหน้าจอของคุณผ่าน WiFi

แสดงหนา้จอของคณุบนโทรทศัน ์จอภาพ หรอืโปรเจคเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัไดผ่้าน WiFi เพือ่ชมวดิโีอบนหนา้
จอทีใ่หญข่ึน้

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

อปุกรณอ์กีเคร ือ่งจะตอ้งสนับสนุนเทคโนโลย ีMiracast

การแสดงเนือ้หาทีม่ลีขิสทิธิอ์าจถูกจาํกดั

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  ระบบ > จอแสดงผล
2. แตะ เชือ่มตอ่กบัจอแสดงผลแบบไรส้าย และเลอืกอปุกรณท์ีค่ณุตอ้งการใชง้าน

สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดดใูนคูม่อืผูใ้ชข้องอกีอปุกรณห์น่ึง

ฟังเพลงแบบไรส้าย

ดว้ยลาํโพงไรส้าย คณุสามารถฟังเพลงดว้ยเสยีงคณุภาพสงูไดโ้ดยไม่ตอ้งมสีายใดๆ

ลาํโพงไรส้ายมจีาํหน่ายแยกตา่งหาก อปุกรณเ์สรมิทีม่จีะแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาค

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  อปุกรณ ์> NFC
2. สลบั แตะเพือ่แบง่ปัน ไปที ่เปิด 

กอ่นการใช ้NFC โปรดแน่ใจวา่ไดป้ลดล็อกหนา้จอและปุ่ มกดแลว้

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

เคล็ดลบั: คณุยงัสามารถเช ือ่มตอ่ผ่าน Bluetooth ไดอ้กีดว้ย ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ 
คา้งไว ้สลบั สถานะ ไปที ่เปิด  และจบัคูโ่ทรศพัทข์องคณุกบัลาํโพง
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วทิยุ FM
เรยีนรูว้ธิกีารฟังวทิยบุนโทรศพัทข์องคุณ

การฟังวทิยุ FM

เพลดิเพลนิกบัการฟังสถานีวทิย ุFM คลืน่โปรดของคณุในขณะเดนิทาง

โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนวทิย ุFM สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/
mobile/support/wpfeatures

ในการฟังวทิย ุคณุจะตอ้งเช ือ่มตอ่ชดุหูฟังทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ขา้กบัเคร ือ่งโทรศพัท ์ชดุหูฟังจะทําหนา้ทีเ่ป็นเสา
อากาศ

ชดุหูฟังอาจจาํหน่ายแยกตา่งหาก

1. แตะ  วทิยุ FM
2. แตะ  เพือ่เร ิม่เลน่

การไปทีส่ถานีทีถ่ดัไปหรอืกอ่นหน้า
ปัดไปทางซา้ยหรอืขวาบนแท่งความถี่

การฟังวทิยุผ่านลําโพง
แตะ  > สลบัไปใชล้ําโพง ชดุหูฟังจะตอ้งยงัเช ือ่มตอ่อยูก่บัโทรศพัทข์องคณุ

การปิดแอพวทิยุ FM
แตะ  เพือ่หยดุเลน่ แตะปุ่ มยอ้นกลบั  เพือ่ปิดแอพ

การจดัเกบ็สถานีวทิยุ

จดัเก็บสถานีวทิยทุีเ่ป็นคลืน่โปรดของคณุไวเ้พือ่ใหส้ามารถฟังในภายหลงัไดง้า่ย

โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนวทิย ุFM สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/
mobile/support/wpfeatures
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1. แตะ  วทิยุ FM
2. หากตอ้งการจดัเก็บสถานีทีค่ณุกาํลงัฟังอยู ่ใหแ้ตะ 

การดูรายการสถานีทีคุ่ณจดัเกบ็ไว ้
แตะ  วทิยุ FM > 

การลบสถานีออกจากรายการ
แตะ  วทิยุ FM > 

การซงิคเ์พลงและวดีโีอระหวา่งโทรศพัทข์องคุณกบัคอมพวิเตอร ์
หากคณุมเีพลงหรอืวดิโีอทีจ่ดัเก็บอยูใ่นคอมพวิเตอรข์องคณุ แต่ตอ้งการเขา้ถงึบนโทรศพัทข์องคุณ ใหใ้ชส้าย
USB เพือ่ซงิคส์ือ่ระหวา่งโทรศพัทแ์ละคอมพวิเตอรข์องคณุ

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

เคล็ดลบั: หากระบบปฏบิตักิารในคอมพวิเตอรข์องคณุคอื Windows 7, Windows 8 หรอื Windows
8.1 คณุจะสามารถใชแ้อพ Windows Phone ไดด้ว้ย Windows 8 และ Windows 8.1 จะตดิตัง้แอพโดย
อตัโนมตัเิมือ่คณุเช ือ่มตอ่โทรศพัทข์องคุณกบัคอมพวิเตอร ์สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดไปที่
support.microsoft.com

เคล็ดลบั: หากเคร ือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุใชร้ะบบปฏบิตักิาร Mac คณุสามารถใชแ้อพ Lumia Photo
Transfer สาํหรบั Mac เพือ่โอนยา้ยภาพถ่ายและวดิโีอของคณุ สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดไปที่
www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-
mac/

สาํหรบัขอ้มูลทีจ่ะดวูา่แอพใดใชก้บัคอมพวิเตอรใ์ดไดบ้า้ง ใหด้ทูีต่ารางตอ่ไปนี้

แอพ
Windows
Phone

แอพ
Windows
Phone
สําหรบั
เดสกท็์อป

แอพ Lumia
Photo
Transfer
สําหรบั Mac
(ภาพถา่ย
และวดิโีอ
เท่านัน้)

Windows
Explorer

Windows 10 x

Windows 8 และ
8.1

x x x

Windows 8 RT x x

Windows 7 x x

Windows
Vista/XP

x
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แอพ
Windows
Phone

แอพ
Windows
Phone
สําหรบั
เดสกท็์อป

แอพ Lumia
Photo
Transfer
สําหรบั Mac
(ภาพถา่ย
และวดิโีอ
เท่านัน้)

Windows
Explorer

Mac x

เกม
เพลดิเพลนิกบัความบนัเทงิดว้ยการดาวนโ์หลดและเลน่เกมสบ์นโทรศพัทข์องคุณ

โหลดเกมใหม่

ไปที ่Store เพือ่ดาวนโ์หลดและตดิตัง้เกมใหม่ๆ ลงในโทรศพัทข์องคณุ

1. แตะ  Store >  > เกม
2. เรยีกดรูายการทีค่ณุเลอืก และแตะเกมทีต่อ้งการ
3. หากเกมมรีาคากาํกบั ใหแ้ตะทีร่าคา หรอืหากเกมมกีารเสนอใหท้ดลองใชฟ้ร ีใหแ้ตะ ทดลองใชฟ้ร ี
หากตอ้งการทดลองใชร้ายการน้ันฟรแีบบจาํกดัระยะเวลา หากเป็นรายการทีใ่หบ้รกิารฟร ีใหแ้ตะ ฟรี

เคล็ดลบั: ในการถอนการตดิตัง้เกม บนหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ยไปทีเ่มนูแอพ แตะทีเ่กมน้ันคา้งไว ้
แลว้แตะ ถอนการตดิต ัง้

วธิกีารชาํระเงนิจะขึน้อยูก่บัประเทศทีค่ณุอยูแ่ละผูใ้หบ้รกิารของคุณ
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เลอืกสิง่ทีเ่ดก็ๆ สามารถดาวนโ์หลดได้
หากโทรศพัทข์องลกูคณุใช ้Windows Phone 8.1 หรอื Windows 10 Mobile คณุสามารถใชเ้ว็บไซต ์My
Family เพือ่จดัการการดาวนโ์หลดแอพและเกมรวมทัง้การตัง้คา่ได ้ในการตัง้คา่ My Family ใหไ้ปที่
account.microsoft.com/family ลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft ของคณุ และเพิม่บญัชขีองลกูคณุใน My
Family โดยสง่คาํเชญิไปยงัทีอ่ยูอ่เีมลของพวกเขา เมือ่ลกูของคณุยอมรบัคาํเชญิ คณุก็สามารถเปลีย่นการตัง้
คา่สาํหรบับญัชขีองลกูๆ ได ้

คณุสามารถเพิม่บดิาหรอืมารดาอกีคนใน My Family ไดท้ีเ่ว็บไซต ์My Family ผูป้กครองทัง้คูส่ามารถจดัการ
การตัง้คา่ของลกูๆ ได ้แต่จะไม่สามารถเปลีย่นการตัง้คา่ของอกีฝ่ายได ้

คณุสามารถเลอืกไดว้า่เด็กๆ ของคณุสามารถเห็นระดบัเกมไหนบา้ง รวมถงึกาํหนดแอพและเกมทีเ่ด็กๆ สามารถ
ดาวนโ์หลด ลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMy Family ของคณุ และเปลีย่นการตัง้คา่สาํหรบัลกูของคณุ คณุยงัสามารถ
ป้องกนัไม่ใหเ้ด็กดาวนโ์หลดแอพหรอืเกมใดๆ ไดอ้กีดว้ย

คณุอาจตอ้งเพิม่ขอ้มูลบตัรเครดติทีใ่ชไ้ดเ้พือ่รบัรองวา่คณุเป็นผูใ้หญห่ากลกูๆ ของคณุมอีาย ุ12 ปีหรอืนอ้ยกวา่
จะไม่มกีารเรยีกเก็บเงนิจากบตัรเครดติของคุณ และเลขทีบ่ตัรเครดติจะไม่ถกูบนัทกึ อายขุองผูใ้หญ่
ในทางกฎหมายจะแตกตา่งกนัไปตามประเทศและภมูภิาค

สาํหรบัการตัง้คา่ My Family เพิม่เตมิ ไปที ่account.microsoft.com/family

คณุสมบตันีิไ้ม่สามารถใชไ้ดก้บัทุกภาษา สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัคุณสมบตัแิละความพรอ้มใหบ้รกิาร โปรด
ไปที ่support.microsoft.com และเรยีกดคูาํแนะนําสาํหรบัโทรศพัท ์Windows

แอพและเกมทีม่ใีหบ้รกิารอาจขึน้อยูก่บัอายขุองลกูๆ ของคณุ

Xbox ไม่สนับสนุนบญัชสีาํหรบัเด็กในบางประเทศหรอืภมูภิาคทีใ่หบ้รกิาร Windows Phone

การเล่นเกม

โทรศพัท ์Windows ของคณุสมบูรณแ์บบสาํหรบัการเล่นเกม ไม่วา่คณุจะรูส้กึอยากทา้ทายตวัเองสกันิด หรอื
ตอ้งการเพยีงแค่ผ่อนคลาย คณุก็สามารถเลอืกการผจญภยัไดด้ว้ยตนเอง ดว้ย Xbox ซึง่เป็นบรกิารการเลน่
เกมของ Microsoft คณุสามารถตดิตามคะแนนและผลการเลน่เกมของคณุ นอกจากนี ้Xbox ยงัใหคุ้ณตดิตาม
อพัเดตสถานะจากเพือ่นๆ ได ้ชว่ยใหก้ารเลน่เกมบนโทรศพัทเ์ป็นประสบการณท์างสงัคมอยา่งแทจ้รงิ

บนหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ยเพือ่ไปทีเ่มนูแอพ แลว้แตะเกม

การดูเกมอืน่เพิม่เตมิ
แตะ  Store >  > เกม

การเล่นเกมตอ่หลงัจากหยุดช ัว่คราว
เมือ่คณุกลบัไปทีเ่กม คณุอาจเห็นไอคอนเลน่ตอ่ภายในเกมน้ัน หากไม่ม ีใหแ้ตะทีห่นา้จอ

การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยสงัคมดว้ยแอพ Xbox
แตะ  Xbox

คณุสามารถแบง่ปันประสบการณก์ารเลน่เกมกบัเพือ่นๆ ไดภ้ายในแอพ Xbox และคุณยงัสามารถตรวจสอบไดว้า่
เพือ่นๆ ของคณุกาํลงัเลน่เกมอะไรอยู ่พรอ้มดโูพสต ์ขอ้ความ และความสาํเรจ็ของพวกเขาไดใ้นฟีดกจิกรรม หาก
คณุยงัไม่มบีญัช ีXbox คณุสามารถสรา้งบญัชไีดใ้นแอพ

เคล็ดลบั: หากคณุไม่มแีอพ Xbox ในโทรศพัทข์องคณุ คณุสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก Store
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การส ัง่งาน Xbox One ดว้ยโทรศพัทข์องคุณ

สัง่งานคอนโซล Xbox One ผ่านแอพ Xbox SmartGlass ในโทรศพัทข์องคุณ

หากคณุไม่มแีอพ Xbox SmartGlass ในโทรศพัท ์คณุสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก www.microsoft.com

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

การเชือ่มตอ่กบัคอนโซล Xbox One ของคุณ

1. แตะ  Xbox SmartGlass
2. แตะ  และเลอืกคอนโซลทีค่ณุตอ้งการเช ือ่มตอ่ดว้ย

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

เคล็ดลบั: หากคณุตอ้งการชมทวี ีใหแ้ตะ Cable/TV เพือ่ใหค้ณุสามารถใชโ้ทรศพัทข์องคณุ
เป็นรโีมทคอนโทรล

การเล่นเกม
แตะ  Xbox SmartGlass แตะเกมและ Play on Xbox One แลว้ใชโ้ทรศพัทข์องคณุเป็นตวัควบคมุ

เปลีย่นการต ัง้คา่ Xbox One SmartGlass
แตะ  Xbox SmartGlass >  คณุสามารถดโูปรไฟลข์องคณุ คน้หาเพือ่น ดสูรปุผลคะแนนจากการเล่นเกมส ์
ของคณุ และดขูอ้ความจากเพือ่นในเกมของคณุไดเ้ป็นตน้

การคน้หาเกมและแอพ
แตะ  Xbox SmartGlass > 

แอพและบรกิารดา้นไลฟ์สไตล ์
อพัเดตวา่เกดิอะไรขึน้บา้งบนโลกใบนีอ้ยา่งรวดเรว็ดว้ยโทรศพัทข์องคณุ

จบัตาดูตลาดหุน้

ดคูวามเคลือ่นไหวในตลาดหุน้ดว้ยแอพ การเงนิและการลงทุน

1. แตะ  การเงินและการลงทุน
2. ในการดรูาคาซือ้ขายหุน้ปัจจบุนั ใหแ้ตะ  > ตลาดหุน้

ตดิตามหุน้ทีคุ่ณชอบ
แตะ  >  หุน้ทีจ่บัตามอง >  และคน้หารายการทีคุ่ณตอ้งการตดิตาม

ดูอตัราแลกเปลีย่นระหวา่งสกุลเงินตา่งๆ
แตะ  >  แลว้เลอืกสกลุเงนิทีค่ณุตอ้งการแปลงคา่

แอพและบรกิารบางอยา่งอาจใชไ้ม่ไดใ้นบางประเทศหรอืบางภูมภิาค หรอืมเีนือ้หาในภาษาของคณุ

การอพัเดตขา่วสาร

ดขูา่วลา่สดุจากแหลง่ขา่วโปรดของคุณ
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1. แตะ  ขา่ว
2. ในการเพิม่หวัขอ้ทีค่ณุสนใจ ใหแ้ตะ  >  ความสนใจ เลอืกหมวดหมู่และแตะ  บนหวัขอ้ทีค่ณุตอ้งการ
เพิม่

เคล็ดลบั: ในการคน้หาหวัขอ้ ใหแ้ตะ 

ทนีีค้ณุก็สามารถอา่นบทความเกีย่วกบัหวัขอ้ทีเ่ลอืกไวใ้นมุมมอง ขา่วของฉัน

เคล็ดลบั: ตอ้งการใหห้วัขอ้ทีส่าํคญัทีส่ดุของคณุอยูด่า้นบนของรายการหรอืไม่ แตะ  > 
ความสนใจ > ความสนใจของฉนั แตะคา้งไวท้ี ่  บนหวัขอ้ทีค่ณุตอ้งการยา้ย แลว้ลากไปวาง
ไวใ้นตําแหน่งใหม่

แอพและบรกิารบางอยา่งอาจใชไ้ม่ไดใ้นบางประเทศหรอืบางภูมภิาค หรอืมเีนือ้หาในภาษาของคณุ

การตรวจสอบพยากรณอ์ากาศล่าสุด

เมือ่คณุตอ้งการทราบวา่ฝนจะตกหรอืแดดออก ใหต้รวจสอบสภาพอากาศปัจจบุนัหรอืพยากรณอ์ากาศสาํหรบั
วนัทีก่าํลงัจะมาถงึ

1. แตะ  พยากรณอ์ากาศ
2. ปัดขึน้เพือ่ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ

เคล็ดลบั: ปัดไปทางซา้ยของตวัเลือ่นวนัทีเ่พือ่ดพูยากรณอ์ากาศสาํหรบัตาํแหน่งทีต่ ัง้ปัจจบุนัของคณุ
ในอกี 10 วนั

เคล็ดลบั: หากตอ้งการดรูายละเอยีดเพิม่เตมิสาํหรบัวนัอืน่ๆ ใหแ้ตะวนัทีท่ีต่อ้งการ แลว้ปัดขึน้

เคล็ดลบั: หากตอ้งการดสูภาพอากาศในทีอ่ืน่ๆ อยา่งรวดเรว็ ใหบ้นัทกึตาํแหน่งทีส่าํคญัลงในรายการ
โปรดของคณุ แตะ  > สถานที ่>  และเพิม่ตาํแหน่งทีต่ ัง้

การตรวจสอบสภาพอากาศดว้ยแผนทีส่ภาพอากาศ
ในการตรวจสอบสภาพอากาศทีแ่สดงอุณหภมูแิบบเคลือ่นไหว ปรมิาณฝน ดาวเทยีม และแผนทีเ่มฆฝน ใหแ้ตะ

 > 

แอพและบรกิารบางอยา่งอาจใชไ้ม่ไดใ้นบางประเทศหรอืบางภูมภิาค หรอืมเีนือ้หาในภาษาของคณุ

การตดิตามกฬีาโปรดของคุณ

ตดิตามขา่วกฬีาและผลการแข่งขนัลา่สดุในขณะเดนิทาง

1. แตะ  กฬีา
2. แตะ  และหมวดหมู่
3. ในการคน้หาประเภทอืน่ๆ ใหแ้ตะ  > กฬีาอืน่ๆ

เคล็ดลบั: ในการตดิตามกฬีาหรอืทมีโปรดของคณุ ทําไดง้า่ยๆ ดว้ยเพิม่ลงในรายการโปรดของคณุ แตะ
 >  รายการโปรดของฉนั >  และคน้หากฬีาหรอืทมี

แอพและบรกิารบางอยา่งอาจใชไ้ม่ไดใ้นบางประเทศหรอืบางภูมภิาค หรอืมเีนือ้หาในภาษาของคณุ

ตดิตามสถานะของกจิกรรมรายวนัของคุณไดต้ลอดเวลา

ใชง้านเซนเซอรข์อ้มูลการเคลือ่นไหวของโทรศพัทค์ณุเพือ่ตดิตามกจิกรรมรายวนัทัง้หมดของคณุ อาท ิสถานทีท่ี่
คณุแวะไป หรอืจาํนวนการกา้วเดนิทีค่ณุใชร้ะหวา่งวนั
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ในการตดิตามกจิกรรมรายวนัของคุณ ใหใ้ชแ้อพ Microsoft Health หรอืดาวนโ์หลดแอพฟิตเนสอืน่ๆ จาก
Store และอนุญาตใหแ้อพใชข้อ้มูลการตดิตามการเคลือ่นไหวของโทรศพัทข์องคณุ โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุน
ขอ้มูลการเคลือ่นไหว สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/
wpfeatures

1. ในการอนุญาตใหแ้อพตา่งๆ อาท ิแอพฟิตเนสเขา้ถงึตาํแหน่งและขอ้มูลมาตรวดัความเรง่ ใหปั้ดลงจากดา้นบน
ของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  Extras > ขอ้มูลการเคลือ่นไหว Lumia
2. สลบั สถานทีท่ีเ่คยไป ไปที ่เปิด 

ตอนนีโ้ทรศพัทข์องคณุก็จะเก็บรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัสถานทีต่า่งๆ ทีค่ณุไปและเสน้ทางทีค่ณุใช ้

แอพและบรกิารบางอยา่งอาจใชไ้ม่ไดใ้นบางประเทศหรอืบางภูมภิาค หรอืมเีนือ้หาในภาษาของคณุ
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ทีท่ํางาน

ไม่พลาดการตดิตอ่กบัเอกสารของคณุแมใ้นยามเดนิทาง เรยีนรูว้ธิใีชง้านแอพ Office

การทํางานดว้ย Word
ตกแตง่เอกสารของคุณระหวา่งเดนิทางดว้ย Word

คณุตอ้งมบีญัช ีMicrosoft เพือ่แกไ้ขไฟล ์

แกไ้ขเอกสารทีม่อียู่

1. แตะ  Word
2. แตะ  เรยีกดู แลว้เรยีกดไูฟล ์Word ทีค่ณุตอ้งการแกไ้ข
3. หากตอ้งการขยายหรอืยอ่ ใหเ้ลือ่นนิว้ออกจากกนัหรอืเขา้หากนั
4. ในการดตูวัแบง่หนา้บนเอกสารของคณุ ใหแ้ตะ  หากตอ้งการยอ้นกลบัไปใชมุ้มมองแบบเต็มหนา้จอ ใหแ้ตะ

Word จะบนัทกึไฟลข์องคุณโดยอตัโนมตั ิคณุจงึไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการใดๆ คณุสามารถคน้หาไฟลข์องคณุได ้
ใน OneDrive

เคล็ดลบั: หากคณุตอ้งการบนัทกึเอกสารลงในโทรศพัทข์องคณุ ใหแ้ตะ  > บนัทกึ เลอืกตาํแหน่ง
ของไฟล ์แลว้แตะ  ตัง้ช ือ่ไฟล ์จากน้ันแตะ 

การสรา้งเอกสารใหม่
แตะ  Word >  ใหม่

การคน้หาขอ้ความในเอกสาร
เปิดไฟลค์า้งไว ้แตะ  ทีด่า้นบนของหนา้จอ แลว้เขยีนคาํคน้หาของคณุ ในการไปยงัคาํทีต่รงกนักอ่นหนา้หรอื
ถดัไปภายในเอกสาร ใหแ้ตะ  หรอื  สาํหรบัตวัเลอืกการคน้หาขัน้สงู ใหแ้ตะ 

แทรกตาราง รูปภาพ หรอืรายการอืน่ๆ ลงในเอกสาร
เปิดไฟลค์า้งไว ้แตะตาํแหน่งทีค่ณุตอ้งการเพิม่รายการ แลว้แตะ  >  > Insert และตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

การเปลีย่นขนาดตวัอกัษรหรอืการจดัรูปแบบ
เปิดไฟลค์า้งไว ้แลว้แตะ  >  > หน้าแรก และตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ
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การทํางานดว้ย Excel
คณุไม่จาํเป็นตอ้งเดนิทางไปออฟฟิศเพือ่ตรวจสอบยอดตวัเลขลา่สดุอกีแลว้ ดว้ย Excel คณุสามารถแกไ้ขส
เปรดชทีของคุณ สรา้งเอกสารใหม่ และแบง่ปันงานของคณุบนไซตข์อง SharePoint

คณุตอ้งมบีญัช ีMicrosoft เพือ่แกไ้ขไฟล ์

แกไ้ขเอกสาร Excel ทีม่อียู่

1. แตะ  Excel
2. แตะ  เรยีกดู แลว้เรยีกดไูฟล ์Excel ทีค่ณุตอ้งการแกไ้ข
3. ในการสลบัไปทีแ่ท็บชทีอืน่ ใหแ้ตะชือ่ชทีทีด่า้นลา่ง
4. ในการเพิม่ชทีใหม่ ใหแ้ตะ 

เคล็ดลบั: ในการเปลีย่นชือ่หรอืสขีองชทีใหม่ ใหแ้ตะทีช่ ือ่ชที

Excel จะบนัทกึไฟลข์องคณุโดยอตัโนมตั ิคณุจงึไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการใดๆ คณุสามารถคน้หาไฟลข์องคณุไดใ้น
OneDrive

เคล็ดลบั: หากคณุตอ้งการบนัทกึสมุดงานลงในโทรศพัทข์องคุณ ใหแ้ตะ  > บนัทกึ เลอืกตาํแหน่ง
ของไฟล ์แลว้แตะ  ตัง้ช ือ่ไฟล ์จากน้ันแตะ 

การสรา้งสมุดงานใหม่
แตะ  Excel >  ใหม่

เพิม่แถวหรอืคอลมัน์
เปิดไฟลค์า้งไว ้แลว้แตะทีส่ว่นหวัของแถวหรอืคอลมัน ์และ Insert

เคล็ดลบั: ในการยา้ยแถวหรอืคอลมัน ์ใหแ้ตะสว่นหวัของแถวหรอืคอลมันค์า้งไว ้จากน้ันลากไปวางไว ้
ในตาํแหน่งใหม ่นอกจากนีค้ณุยงัสามารถตดั คดัลอก ลา้ง ลบ หรอืซอ่นแถวและคอลมันไ์ดด้ว้ย แตะทีส่ว่น
หวัแลว้แตะตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

การเพิม่ขอ้คดิเหน็ลงในเซลล ์
เปิดไฟลค์า้งไว ้แลว้แตะ  >  > รวีวิ >  ขอ้คดิเหน็ เขยีนขอ้คดิเห็นของคณุ แลว้แตะ เสรจ็สิน้

เคล็ดลบั: ในการแสดงขอ้คดิเห็นทัง้หมดบนชที ใหแ้ตะ  แสดงขอ้คดิเหน็.

การนําตวักรองไปใชก้บัเซลลต์า่งๆ
เปิดไฟลค์า้งไว ้แลว้แตะ  >  > หน้าแรก >  และตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

จดัรูปแบบเนือ้หาเซลลแ์ละขอบ
แตะทีเ่ซลล ์แลว้แตะ  >  > หน้าแรก และตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

การทํางานดว้ย PowerPoint
เพิม่การแกไ้ขงานขัน้สดุทา้ยใหง้านนําเสนอของคุณระหวา่งเดนิทางไปประชมุดว้ย PowerPoint

คณุตอ้งมบีญัช ีMicrosoft เพือ่แกไ้ขไฟล ์

การแกไ้ขงานนําเสนอทีม่อียู่

1. แตะ  PowerPoint
2. แตะ  เรยีกดู แลว้เรยีกดไูฟล ์PowerPoint ทีค่ณุตอ้งการแกไ้ข
3. ในการเรยีกดรูะหวา่งสไลดต์า่งๆ ใหปั้ดไปทางซา้ยหรอืขวา
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เคล็ดลบั: ในการคน้หาสไลดท์ีต่อ้งการ ใหแ้ตะรูปขนาดยอ่ของสไลด ์

4. ในการเพิม่สไลด ์ใหแ้ตะ 

เคล็ดลบั: หากตอ้งการขยายหรอืยอ่ ใหเ้ลือ่นนิว้ออกจากกนัหรอืเขา้หากนั

PowerPoint จะบนัทกึไฟลข์องคุณโดยอตัโนมตั ิคณุจงึไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการใดๆ คณุสามารถคน้หาไฟลข์อง
คณุไดใ้น OneDrive

เคล็ดลบั: หากคณุตอ้งการบนัทกึเอกสารลงในโทรศพัทข์องคณุ ใหแ้ตะ  > บนัทกึ เลอืกตาํแหน่ง
ของไฟล ์แลว้แตะ  ตัง้ช ือ่ไฟล ์จากน้ันแตะ 

สรา้งงานนําเสนอใหม่
แตะ  PowerPoint >  ใหม่

เปลีย่นแบบอกัษรหรอืเพิม่สญัลกัษณแ์สดงหวัขอ้ยอ่ย
เปิดไฟลค์า้งไว ้แลว้แตะ  >  > หน้าแรก และตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

แทรกตาราง รูปภาพ หรอืรายการอืน่ๆ
เปิดไฟลค์า้งไว ้แลว้แตะ  >  > Insert และตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

เลอืกชดุรูปแบบพืน้หลงั
เปิดไฟลค์า้งไว ้แลว้แตะ  >  > การออกแบบ และชดุรปูแบบทีค่ณุตอ้งการ

จดัเรยีงสไลด ์
แตะคา้งไวท้ีร่ปูขนาดยอ่ของสไลดท์ีค่ณุตอ้งการยา้ย แลว้ลากไปวางไวใ้นตําแหน่งใหม่

เคล็ดลบั: ในการตดั คดัลอก วาง ทําซํา้ ลบ หรอืซอ่นสไลดท์ีค่ณุใชอ้ยู่ ใหแ้ตะรูปขนาดยอ่ทีถ่กูไฮไลต ์แลว้
เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการทํากบัไฟลด์งักลา่ว

การเพิม่บนัทกึในสไลด ์
แตะ 

ดูงานนําเสนอดว้ยการแสดงสไลด ์
ในการเร ิม่ตน้การแสดงสไลดใ์นขณะทีเ่ปิดไฟลอ์ยู ่ใหแ้ตะ  สาํหรบัตวัเลอืกในการแสดงสไลดเ์พิม่เตมิ ใหแ้ตะ

 >  > สไลดโ์ชว ์ในการหยดุการแสดงสไลด ์แตะทีด่า้นบนของหนา้จอและ 

เคล็ดลบั: ในการแสดงใหเ้ห็นสว่นทีต่อ้งการระบใุนสไลด ์ใหแ้ตะคา้งไวท้ีส่ไลด ์จากน้ันคณุสามารถยา้ยจดุ
สแีดงบนสไลด ์

การเขยีนบนัทกึใน OneNote
บนัทกึยอ่บนกระดาษงา่ยตอ่การสญูหาย เปลีย่นมาจดบนัทกึยอ่ดว้ย OneDrive ดว้ยวธินีี ้บนัทกึยอ่จะอยู่กบัคุณ
ตลอดเวลา คณุยงัสามารถซงิคบ์นัทกึย่อของคณุกบั OneDrive และเรยีกดหูรอืแกไ้ขดว้ย OneNote
บนโทรศพัทแ์ละเคร ือ่งคอมพวิเตอรข์องคุณ หรอืออนไลนผ่์านเว็บเบราเซอร ์

คณุตอ้งมบีญัช ีMicrosoft เพือ่ใชง้าน OneNote

1. แตะ  OneNote > 
2. เขยีนบนัทกึยอ่ของคณุ

เคล็ดลบั: ในการจดบนัทกึยอ่ดว้ยเสยีงของคุณ ใหแ้ตะ  เหนือแป้นพมิพ ์เมือ่โทรศพัทข์องคณุแจง้คณุ
วา่กาํลงัฟังคณุอยู ่ใหพู้ดบนัทกึย่อของคณุ
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3. ในการจดัรปูแบบขอ้ความ เชน่ เปลีย่นรปูแบบตวัอกัษรหรอืเพิม่หวัขอ้ยอ่ย ใหแ้ตะทีไ่อคอนบนแถบเคร ือ่ง
มอืเหนือแป้นพมิพ ์

เคล็ดลบั: ในการเพิม่ลงิค ์ใหแ้ตะ  >  เขยีนขอ้ความเพือ่แสดงบนลงิค ์และเพิม่ทีอ่ยูเ่ว็บ

การเพิม่ไฟลแ์นบลงในบนัทกึยอ่ของคุณ
ในการเพิม่ไฟลแ์นบ ใหแ้ตะ  แลว้เรยีกดไูฟล ์

การเขา้ถงึไฟล ์Office ผ่าน OneDrive
ไฟล ์Office ทัง้หมดทีค่ณุใชง้านจะจดัเก็บไวใ้นพืน้ทีเ่ก็บขอ้มูลบนระบบคลาวด ์OneDrive เพือ่ใหค้ณุสามารถ
ใชง้านบนอปุกรณท์ีเ่ช ือ่มตอ่กบับญัช ีMicrosoft ตอ่ไปได ้คณุสามารถเปิดเอกสาร Office ใดก็ไดจ้ากแอพ
OneDrive

คณุตอ้งมบีญัช ีMicrosoft เพือ่ใชง้าน OneDrive

แตะ  OneDrive > เอกสาร และเอกสารทีค่ณุตอ้งการ

การใชโ้ทรศพัทเ์ป็นพซีพีรอ้ม Continuum
ใช ้Continuum เพือ่ใหโ้ทรศพัทข์องคุณมคีวามสามารถเสมอืนเป็นพซี ีคณุสามารถทํางานและเลน่สือ่บนัเทงิ
ไดบ้นหนา้จอขนาดใหญ ่และทําสิง่อืน่ๆ ไดบ้นโทรศพัทพ์รอ้มกนั

โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุน Continuum สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/
mobile/support/wpfeatures

ในการเช ือ่มตอ่อปุกรณด์ว้ย Continuum คณุตอ้งใช ้Microsoft Display Dock ทีจ่าํหน่ายแยกตา่งหาก

ดว้ย Continuum คณุสามารถเช ือ่มตอ่โทรศพัทเ์ขา้กบัจอภาพ แป้นพมิพ ์และเมาสท์ีอ่ยูใ่กล ้ๆ  ดว้ยการผสม
ผสานทีเ่หมอืนกบัพซีนีี ้คณุสามารถทําสิง่ตา่งๆ ได ้เชน่

• ใชแ้อพตา่งๆ ของ Office และเลน่อนิเทอรเ์นตไดส้ะดวกสบายมากขึน้
• เลน่เกมสาํหรบัมอืถอืหรอืดวูดิโีอบนหนา้จอขนาดใหญ่
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• เรยีกใชแ้อพตา่งๆ พรอ้มกนับนโทรศพัทข์องคุณและหนา้จอทีส่อง

ใช ้Display Dock หากคณุตอ้งการเช ือ่มตอ่กบัหนา้จอภายนอก แป้นพมิพแ์ละเมาสย์งัสามารถเชือ่มตอ่กบั
โทรศพัทผ่์าน Display Dock หรอืผ่าน Bluetooth ไดด้ว้ย

แตะ  Continuum แลว้ทําตามคาํแนะนําเพือ่ตัง้คา่การเช ือ่มตอ่

การเชือ่มต่ออปุกรณด์ว้ย Continuum
เช ือ่มตอ่โทรศพัทข์องคณุเขา้กบัจอภาพ แป้นพมิพ ์และเมาส ์เพือ่ใชง้านโทรศพัทเ์หมอืนเป็นพซี ี

โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุน Continuum สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/
mobile/support/wpfeatures

ในการเช ือ่มตอ่อปุกรณด์ว้ย Continuum คณุตอ้งใช ้Microsoft Display Dock ทีจ่าํหน่ายแยกตา่งหาก

1. การเช ือ่มตอ่ Display Dock ของคณุเขา้กบัแหลง่จา่ยพลงังาน
2. เช ือ่มตอ่หนา้จอหรอืทวีเีขา้กบั Display Dock ดว้ยสายเคเบลิ HDMI หรอื Display Port
3. เช ือ่มตอ่โทรศพัทเ์ขา้กบัชอ่งเสยีงทีด่า้นหนา้ของ Display Dock

ไฟสญัลกัษณส์ขีาวจะสวา่งขึน้

เคล็ดลบั: ปลายทัง้สองดา้นของสายเคเบลิ USB-C สลบักนัได ้คณุจงึไม่ตอ้งกงัวลเกีย่วกบัวา่ปลายสาย
ดา้นไหนเสยีบกบัอปุกรณ์

4. แตะ  Continuum เลอืกวธิกีารทีค่ณุตอ้งการเช ือ่มตอ่ และทําตามคาํแนะนํา

มุมมองเดสกท็์อปจะปรากฏขึน้บนจอแสดงผลภายนอก

เคล็ดลบั: ในการควบคมุจอแสดงผลทัง้สองแยกกนั คณุสามารถเช ือ่มตอ่เมาสแ์ละแป้นพมิพไ์ดแ้บบไรส้าย
หรอืใช ้Display Dock

การทํางานดว้ย Continuum
Continuum ใหค้ณุเพิม่ประสทิธภิาพไดด้ว้ยหนา้จอทีส่องพรอ้มใชง้านโทรศพัทข์องคณุเสมอืนเป็นพซี ีนอกจาก
นีค้ณุยงัสามารถใชง้านแอพไดถ้งึ 2 ชดุพรอ้มกนั โดยใชแ้อพหน่ึงบนหนา้จอโทรศพัท ์และอกีแอพหน่ึงผ่านมุม
มองเดสกท็์อปของหนา้จอภายนอก

แตะ  Continuum แลว้ทําตามคาํแนะนําเพือ่เช ือ่มตอ่โทรศพัทข์องคณุเขา้กบัหนา้จอหรอืทวี ีแอพ
Continuum เปลีย่นหนา้จอโทรศพัทข์องคุณใหก้ลายเป็นแป้นสมัผสัสาํหรบัควบคุมจอแสดงผลภายนอก แตะ
ทีส่ิง่ตา่งๆ เพือ่เปิดหรอืเลอืก และปัดดว้ยสองนิว้เพือ่เลือ่น

หากคณุเช ือ่มตอ่เมาสแ์ละแป้นพมิพด์ว้ย คณุสามารถใชม้นัเพือ่คลกิรายการตา่งๆ และเขยีนขอ้ความบนจอแส
ดงผลดา้นนอกแทนการแตะบนหนา้จอโทรศพัท ์

โทรศพัทข์องคุณจะชารจ์เมือ่เช ือ่มตอ่กบั Microsoft Display Dock

โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุน Continuum สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/
mobile/support/wpfeatures

การเปิดแอพบนจอแสดงผลภายนอก

1. แตะ  ในมุมมองเดสกท็์อปของจอแสดงผลภายนอก

เมนูเร ิม่ตน้ทีเ่ปิดจะเหมอืนกบัหนา้จอเร ิม่ตน้ของโทรศพัทค์ณุ อย่างไรก็ตาม แอพบางรายการอาจจะมสีญัลกัษณ์
เป็นสเีทา หมายความวา่แอพดงักลา่วไม่สามารถใชง้านในมุมมองเดสกท็์อปดว้ย Continuum ได ้
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2. แตะทีแ่อพบนหนา้จอเร ิม่ตน้หรอืเมนูแอพ

แอพจะถกูปรบัใหเ้หมาะกบัขนาดทีใ่หญก่วา่และความละเอยีดทีม่ากขึน้ของจอแสดงผลภายนอก

โทรศพัทข์องคุณควบคมุจอแสดงผลภายนอกตราบเท่าทีค่ณุยงัอยูภ่ายในแอพ Continuum หากคณุตอ้งการ
ใชง้านโทรศพัทข์องคณุตามปกต ิใหไ้ปทีมุ่มมองอืน่ๆ แทน แอพใดก็ตามทีเ่ปิดภายในมุมมองเดสกท็์อปจะเปิด
คา้งอยู่

เคล็ดลบั: ในการเปิดแอพ Continuum อยา่งรวดเรว็ขณะเช ือ่มตอ่ Continuum อยู ่ใหแ้ตะทีแ่ถบสถานะ
ทีด่า้นบนของหนา้จอโทรศพัทข์องคุณ

การควบคุมหน้าจอทัง้สองหน้าจอแยกกนั
เช ือ่มตอ่เมาสแ์ละแป้นพมิพผ่์าน Display Dock หรอืเช ือ่มตอ่แบบไรส้ายผ่าน Bluetooth ไดด้ว้ย

ตอนนีค้ณุก็จะสามารถควบคมุมุมมองแบบเดสกท็์อปบนจอแสดงผลภายนอกไดด้ว้ยเมาสแ์ละแป้นพมิพ ์ขณะเดยีว
กบัทีท่ําอยา่งอืน่บนโทรศพัทข์องคณุ เชน่ คณุสามารถเขยีนเอกสาร Word บนหนา้จอทีใ่หญก่วา่พรอ้มๆ กบั
ตรวจดูขอ้ความบนโทรศพัทข์องคณุ

การใชเ้ครือ่งคดิเลข
ลมืเคร ือ่งคดิเลขพกพาของคณุไปไดเ้ลย เพราะตอนนีเ้คร ือ่งคดิเลขในโทรศพัทข์องคุณแถมเคร ือ่งมอืแปลงหน่วย
มาดว้ย

แตะ  เคร ือ่งคดิเลข

การสลบัระหวา่งประเภทของเคร ือ่งคดิเลข
แตะ  เคร ือ่งคดิเลข >  และประเภทของเคร ือ่งคดิเลข

ใชต้วัแปลง
แตะ  เคร ือ่งคดิเลข >  และประเภทของตวัแปลง
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การจดัการและการเชือ่มตอ่โทรศพัท ์

จดัการโทรศพัทแ์ละเนือ้หาในน้ัน เรยีนรูว้ธิกีารเช ือ่มตอ่กบัอปุกรณเ์สรมิและเครอืขา่ย ถา่ยโอนไฟล ์สรา้งขอ้มูล
สาํรอง ล็อกโทรศพัท ์และอพัเดตซอฟตแ์วรเ์สมอ

อพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัทข์องคุณ
ทนัสมยัเสมอ - อพัเดตซอฟตแ์วรแ์ละแอพของโทรศพัทแ์บบไรส้าย เพือ่รบัคณุสมบตัใิหม่ๆ และทีม่กีารปรบัปรงุ
แลว้ใหก้บัโทรศพัทข์องคุณ การอพัเดตซอฟตแ์วรย์งัอาจชว่ยปรบัปรงุประสทิธภิาพการทํางานของโทรศพัทค์ณุ

กอ่นเร ิม่การอพัเดต ใหเ้ช ือ่มตอ่อปุกรณช์ารจ์ หรอืตรวจดูใหแ้น่ใจวา่แบตเตอร ีส่าํหรบัโทรศพัทข์องคณุมพีลงังาน
เพยีงพอ

คาํเตอืน: หากคณุตดิตัง้โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วร ์คณุจะไม่สามารถใชโ้ทรศพัทไ์ด ้แมก้ระทั่งการโทร
ฉุกเฉิน จนกวา่จะตดิตัง้เสรจ็และรสีตารท์โทรศพัทอ์กีคร ัง้

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

เคล็ดลบั: ในการยา้ยแอพไปยงัการด์หน่วยความจาํ ใหแ้ตะ  ทีเ่กบ็ขอ้มูล > อปุกรณนี์ ้> แอปและ
เกม แตะแอพทีค่ณุตอ้งการยา้ย แลว้แตะ ยา้ย

เคล็ดลบั: โทรศพัทข์องคณุจะอพัเดตแอพและองคป์ระกอบอืน่ๆ ตามคา่เร ิม่ตน้โดยอตัโนมตั ิเมือ่คณุเช ือ่ม
ตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi

หลงัจากอพัเดตสาํเรจ็แลว้ ใหต้รวจสอบแอพ Lumia วธิใีช+้เคล็ดลบั หรอืหนา้สนับสนุนเพือ่ดคููม่อืผูใ้ชใ้หม่ของ
คณุ

ใชก้ารเชือ่มตอ่ VPN ทีเ่ชือ่ถอืได้
คณุอาจตอ้งเช ือ่มตอ่เครอืขา่ยสว่นตวัเสมอืน (VPN) เพือ่เขา้ถงึทรพัยากรตา่งๆ ของบรษิทั เชน่ อนิทราเน็ต หรอื
อเีมลของบรษิทั หรอืคณุอาจใชบ้รกิารจาก VPN เพือ่วตัถปุระสงคส์ว่นตวัได ้
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ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัการกาํหนดคา่ VPN ไดจ้ากผูด้แูลระบบ IT ของบรษิทัคณุ หรอืไปที ่Store
เพือ่ดาวนโ์หลดแอพสาํหรบับรกิาร VPN ของคณุ และตรวจดูขอ้มูลเพิม่เตมิจากเว็บไซตข์องบรกิารดงักล่าว

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  เครอืขา่ยและระบบไรส้าย > VPN
2. ในการเพิม่โปรไฟล ์VPN ใหแ้ตะ  เพิม่การเชือ่มตอ่ VPN
3. เขยีนขอ้มูลโปรไฟลต์ามคําแนะนําของผูด้แูลระบบ IT ของบรษิทัคณุ หรอืบรกิาร VPN

โทรศพัทข์องคุณจะเช ือ่มตอ่กบั VPN โดยอตัโนมตั ิเมือ่จาํเป็น

การแกไ้ขรูปแบบ VPN
แตะโปรไฟลแ์ละ คุณสมบตั ิ> แกไ้ข และเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามตอ้งการ

การลบรูปแบบ VPN
แตะโปรไฟลแ์ละ ลบ

WiFi
คน้หาเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชก้ารเช ือ่มตอ่ WiFi

การเชือ่มตอ่ Wi-Fi

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

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

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

การเช ือ่มตอ่ Wi-Fi ของคณุจะทํางานเมือ่  แสดงบนแถบสถานะทีด่า้นบนของหนา้จอ

เคล็ดลบั: หากคณุตอ้งการตดิตามตาํแหน่งตา่งๆ เมือ่ไม่มสีญัญาณดาวเทยีม เชน่ เมือ่คณุอยูภ่ายใน
อาคารหรอือยูร่ะหวา่งอาคารสงู ใหเ้ปลีย่นไปใชก้ารระบตุาํแหน่งโดยใช ้WiFi แทนเพือ่เพิม่ความแม่นยาํ
ของตําแหน่ง

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
ในทอ้งทีข่องคณุ

การปิดการเชือ่มตอ่
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะคา้งที ่  และสลบั เครอืขา่ย Wi-Fi เป็น ปิด .

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

เชือ่มตอ่กบั WiFi อจัฉรยิะ

เช ือ่มตอ่กบัฮอตสปอต WiFi สาธารณะไดอ้ยา่งงา่ยดายดว้ยแอพ Wi-Fi อจัฉรยิะ
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Wi-Fi อจัฉรยิะ เช ือ่มตอ่โทรศพัทข์องคุณกบัฮอตสปอต Wi-Fi สาธารณะและยอมรบัขอ้ตกลงการใชง้านสาํหรบั
คณุเมือ่จาํเป็น Wi-Fi อจัฉรยิะ ยงัสามารถแบง่ปันขอ้มูลรายชือ่ของคณุ หากคณุตอ้งการ

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะคา้งที ่  Wi-Fi แลว้แตะ Wi-Fi อจัฉรยิะ.
2. ในการเช ือ่มตอ่กบัฮอตสปอตแบบเปิด ใหส้ลบั เชือ่มตอ่กบัฮอตสปอตเปิดทีแ่นะนํา เป็น เปิด 
3. ในการเช ือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยทีใ่ชร้ว่มกบัเพือ่นๆ ใหส้ลบั เชือ่มต่อกบัเครอืขา่ยทีแ่บง่ปันโดยทีต่ดิต่อ
ของฉนั เป็น เปิด 

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

การเร ิม่ตน้ใชง้านดว้ย NFC

เปิดคุณสมบตั ิNFC ในโทรศพัท ์แลว้เร ิม่แตะเพือ่แบง่ปันขอ้มูลหรอืเช ือ่มตอ่กบัอปุกรณต์า่งๆ

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

ดว้ย NFC คณุสามารถทําสิง่ตอ่ไปนี้

• เช ือ่มตอ่กบัอุปกรณเ์สรมิ Bluetooth ทีส่ามารถใชง้านรว่มกนัไดซ้ ึง่สนับสนุนเทคโนโลย ีNFC เชน่ ชดุหูฟัง
หรอืลาํโพงไรส้าย

• สง่ขอ้มูลตา่งๆ เชน่ ภาพถา่ยของคณุไปยงัโทรศพัท ์พซี ีหรอืแท็บเล็ตของเพือ่นคณุทีใ่ช ้Windows 8 ขึน้ไป
• แตะแท็กเพือ่ดาวนโ์หลดเนือ้หาเพิม่เตมิสาํหรบัโทรศพัทข์องคุณ หรอืเพือ่เขา้ถงึบรกิารออนไลน์

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

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  อปุกรณ ์> NFC
2. สลบั แตะเพือ่แบง่ปัน ไปที ่เปิด 

เคล็ดลบั: กอ่นการใช ้NFC โปรดแน่ใจวา่ไดป้ลดล็อกหนา้จอและปุ่ มกดแลว้

การเชือ่มตอ่อปุกรณเ์สรมิ Bluetooth ดว้ย NFC

มอืของคณุไม่ว่างใชไ่หม ใชช้ดุหูฟัง หรอืลองฟังเพลงโดยใชล้าํโพงไรส้ายส ิสิง่ทีคุ่ณตอ้งทํา คอื เพยีงแคแ่ตะ
อปุกรณเ์สรมิทีใ่ชง้านรว่มกนัไดก้บัโทรศพัทข์องคณุ

NFC ไม่ไดร้องรบัในโทรศพัทบ์างรุน่ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/
support/wpfeatures

แตะพืน้ที ่NFC ของอปุกรณเ์สรมิกบัพืน้ที ่NFC ของโทรศพัทข์องคณุ และปฏบิตัติามคาํแนะนําทีป่รากฏขึน้บน
หนา้จอ

อปุกรณเ์สรมิมจีาํหน่ายแยกตา่งหาก อปุกรณเ์สรมิทีม่จีะแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาค

การหยุดการเชือ่มตอ่อุปกรณเ์สรมิ
แตะพืน้ที ่NFC ของอปุกรณเ์สรมิอกีคร ัง้

สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดดใูนคูม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณเ์สรมิดงักลา่ว
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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

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะคา้งไวท้ี ่
2. สลบั สถานะ ไปที ่เปิด 
3. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าชดุหูฟังเปิดอยู่

คณุอาจจาํเป็นตอ้งเร ิม่ตน้ขัน้ตอนการจบัคู่จากชดุหูฟัง โปรดอา่นรายละเอยีดในคูม่อืการใชง้านชดุหูฟังของคณุ

4. ในการจบัคูโ่ทรศพัทข์องคณุกบัชดุหูฟัง ใหแ้ตะชดุหูฟังในรายการของอปุกรณ ์Bluetooth ทีค่น้พบ
5. คณุอาจตอ้งพมิพร์หสัผ่าน โปรดอา่นรายละเอยีดในคูม่อืการใชง้านชดุหูฟังของคณุ

เคล็ดลบั: คาํแนะนําในการเช ือ่มตอ่เหลา่นีส้ามารถใชก้บัอปุกรณเ์สรมิ Bluetooth อืน่ๆ ไดด้ว้ย

การยกเลกิการเชือ่มตอ่ชดุหูฟัง
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แตะคา้งไวท้ี ่  และแตะชดุหูฟังทีเ่ช ือ่มตอ่ในรายการ

เมือ่คณุเปิดชดุหูฟังอกีคร ัง้ การเช ือ่มตอ่จะเร ิม่ขึน้ใหม่อกีคร ัง้โดยอตัโนมตั ิหากคณุตอ้งการลบการจบัคู ่หลงั
จากตดัการเช ือ่มตอ่กบัชดุหูฟังแลว้ ใหแ้ตะชดุหูฟังคา้งไวใ้นรายการของอปุกรณ ์Bluetooth แลว้แตะ ลบ

การเชือ่มตอ่กบัโทรศพัทข์องเพือ่นคุณผ่าน Bluetooth

ใชง้านระบบ Bluetooth เพือ่เช ือ่มตอ่กบัโทรศพัทเ์พือ่นของคุณแบบไรส้ายและแบง่ปันภาพถ่าย และสิง่อืน่ๆ อกี
มากมาย

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะคา้งไวท้ี ่
2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าโทรศพัทท์ัง้สองเคร ือ่งเปิด Bluetooth ไว ้
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3. ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่โทรศพัทท์ัง้สองเคร ือ่งมองเห็นอกีเคร ือ่งหน่ึง คณุตอ้งอยูใ่นมุมมองการตัง้คา่ Bluetooth เพือ่
ใหโ้ทรศพัทอ์กีเคร ือ่งมองเห็นโทรศพัทข์องคณุ
4. คณุจะเห็นโทรศพัท ์Bluetooth ทีอ่ยู่ภายในระยะครอบคลมุ แตะโทรศพัทท์ีต่อ้งการเช ือ่มตอ่ แลว้แตะ จบัคู่
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. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะคา้งไวท้ี ่
2. สลบั สถานะ ไปที ่เปิด 
3. แตะ  เลอืกเนือ้หาทีค่ณุตอ้งการสง่ และแตะ  >  Bluetooth

ตวัอยา่งเชน่ ในแอพ ภาพถา่ย ใหแ้ตะ  เลอืกภาพถา่ย แลว้แตะ  >  Bluetooth

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

จะใชร้หสัผ่านเฉพาะเมือ่คณุเช ือ่มตอ่กบัอปุกรณใ์ดๆ เป็นคร ัง้แรก

ตาํแหน่งของไฟลท์ีไ่ดร้บัน้ันจะแตกตา่งกนัไปตามอุปกรณแ์ตล่ะรุน่ โปรดอา่นรายละเอยีดในคูม่อืการใช ้
งานอปุกรณอ์ืน่

หากอปุกรณอ์ืน่น้ันเป็นโทรศพัท ์Lumia เชน่กนั ไฟลท์ีไ่ดร้บัจะจดัเก็บไวใ้นแอพของอปุกรณด์งักลา่ว ตวัอยา่งเชน่
ภาพถา่ยจะถกูบนัทกึไวใ้นแอพ ภาพถา่ย

การต ัง้คา่โทรศพัทใ์หเ้ป็นโหมดขบัรถ

โหมดขบัขีจ่ะชว่ยลดสิง่ทีท่ําใหค้ณุไขวเ้ขวขณะขบัรถเพือ่ใหค้ณุมสีมาธใินการเดนิทาง

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  ระบบ > 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
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1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  ระบบ > เกีย่วกบั > แกไ้ขชือ่
2. 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 เมือ่คณุตัง้คา่บญัช ีMicrosoft ของ
คณุเรยีบรอ้ยแลว้ รายชือ่และเหตกุารณป์ฎทินิของคณุจะสาํรองขอ้มูลโดยอตัโนมตัแิละซงิคก์บับญัช ีMicrosoft
ของคณุเสมอ คณุสามารถตัง้คา่โทรศพัทข์องคณุใหส้าํรองขอ้มูลตอ่ไปนีโ้ดยอตัโนมตัไิดเ้ชน่กนั:

• รายการแอพ
• ภาพถา่ย
• การตัง้คา่ทีต่อ้งการ
• บญัชี
• รหสัผ่าน
• ขอ้ความ SMS

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  การปรบัปรุงและความปลอดภยั >
การสาํรองขอ้มูล
2. หากระบบถาม ใหล้งชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft ของคณุ
3. เลอืกขอ้มูลทีต่อ้งการและวธิกีารในการสาํรองขอ้มูลดงักลา่ว ในการสํารองขอ้มูลวดิโีอหรอืภาพถา่ยคณุภาพ
เยีย่มในอนาคตของคณุไปยงั OneDrive คณุตอ้งใชก้ารเช ือ่มตอ่ Wi-Fi

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

คณุจะมองไม่เห็นขอ้มูลสาํรองของโทรศพัทใ์นมุมมองหลกัของ OneDrive แตค่ณุสามารถพบไดใ้นการตัง้คา่ของ
OneDrive ตรวจสอบ people.live.com เพือ่ดรูายชือ่ทีส่าํรองไวแ้ละ calendar.live.com เพือ่ดเูหตกุารณ์
ในปฏทินิ

สาํหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลใน OneDrive โปรดไปที่

ในการสาํรองเนือ้หาอืน่ๆ เชน่ เพลง ใหเ้ช ือ่มตอ่โทรศพัทก์บัคอมพวิเตอรข์องคณุ และทําตามคําแนะนําบนหนา้
จอคอมพวิเตอร ์คณุมทีางเลอืก 2 ทาง คอื ซงิคเ์นือ้หาระหวา่งโทรศพัทแ์ละคอมพวิเตอรด์ว้ยแอพ Phone
Companion สาํหรบัเดสกท็์อป หรอืลากและวางเนือ้หาจากโทรศพัทไ์ปยงัคอมพวิเตอรใ์นตวัจดัการไฟลข์อง
คอมพวิเตอร ์เชน่ Windows Explorer

สํารองขอ้มูลภาพถา่ยทีคุ่ณไดถ้า่ยเกบ็ไวก้อ่นหน้านีไ้ปยงั OneDrive
แตะ  ภาพถา่ย >  เลอืกภาพถา่ยหรอือลับัม้ทีค่ณุตอ้งการอปัโหลด แลว้แตะ  > OneDrive เลอืก
ตาํแหน่งทีต่อ้งการอปัโหลดภาพถา่ย แลว้แตะ 
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ในการตรวจสอบภาพถา่ยทีค่ณุไดส้าํรองขอ้มูล ใหล็้อกอนิเขา้สู ่OneDrive บนอปุกรณใ์ดก็ได ้แลว้ตรวจสอบ
โฟลเดอรท์ีค่ณุบนัทกึภาพถา่ยไว ้

การสาํรองเพลงของคุณบน OneDrive
แตะ  OneDrive >  >  อปุกรณเ์ครือ่งนี ้เลอืกไฟลเ์พลงทีค่ณุตอ้งการอปัโหลด แลว้แตะ 

การเรยีกคนืขอ้มูลทีส่าํรองไว ้
คณุสามารถเรยีกคนืขอ้มูลทีส่าํรองไวห้ลงัจากรเีซต็หรอือพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัท ์หรอืเมือ่ตัง้คา่โทรศพัทเ์คร ือ่ง
ใหม่ ลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft ของคณุและทําตามคาํแนะนําทีแ่สดงบนโทรศพัทข์องคุณ ในการรเีซต็
โทรศพัทข์องคุณ ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  ระบบ > เกีย่วกบั >
รเีซต็โทรศพัทข์องคุณ การรเีซต็จะเรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ และลบขอ้มูลสว่นตวัทัง้หมดของคณุ แต่
คณุสามารถเรยีกคนืขอ้มูลทีส่าํรองเก็บไวไ้ดห้ลงัจากลงช ือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft ของคณุ

การตรวจสอบและเพิม่หน่วยความจําบนโทรศพัทข์องคุณ

ใชแ้อพ ทีเ่ก็บขอ้มูล เพือ่ตรวจสอบวา่คณุมหีน่วยความจาํเหลอือยูเ่ท่าใด

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

1. แตะ  ทีเ่กบ็ขอ้มูล
2. ในการตรวจสอบรายละเอยีดของหน่วยความจาํโทรศพัทข์องคุณ ใหแ้ตะ อปุกรณนี์ ้หรอืหากตอ้งการ
ตรวจสอบรายละเอยีดการด์หน่วยความจาํของคุณ ใหแ้ตะ SD Card

เคล็ดลบั: ตอ้งการดรูายการอืน่ๆ ทีค่ณุมบีนโทรศพัทข์องคณุหรอืไม่ ในการจดัการไฟลบ์นโทรศพัท ์
ของคุณอยา่งงา่ยดาย ในเมนูแอพ ใหแ้ตะ  File Explorer

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

เคล็ดลบั: หากโทรศพัทไ์ม่รูจ้กัประเภทไฟล ์(เชน่ ไฟล ์zip) ไฟลด์งักลา่วจะถกูวางในโฟลเดอร ์Other คณุ
สามารถตรวจสอบวา่ไฟลเ์หลา่นีค้อือะไรและลบไฟลท์ีค่ณุไม่ตอ้งการได ้โดยใชแ้อพ File Explorer

การลบไฟลช์ ัว่คราวออกเพือ่เพิม่พืน้ทีว่า่ง
แตะ  ทีเ่กบ็ขอ้มูล > อปุกรณนี์ ้> แฟ้มช ัว่คราว > ลบไฟลช์ ัว่คราว

การจดัเกบ็หรอืยา้ยแอพไปทีก่ารด์หน่วยความจาํ

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

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

การด์หน่วยความจาํจาํหน่ายแยกตา่งหาก

การเลอืกตาํแหน่งทีคุ่ณตอ้งการจดัเกบ็แอพใหมข่องคุณ

1. แตะ  ทีเ่กบ็ขอ้มูล
2. ภายใต ้แอปใหม่จะบนัทกึไปยงั: เลอืกว่าคณุตอ้งการจดัเก็บแอพใหม่ของคุณภายในหน่วยความจาํโทรศพัท ์
หรอืการด์หน่วยความจาํ

การยา้ยแอพไปยงัการด์หน่วยความจาํ
แตะ  ทีเ่กบ็ขอ้มูล > อปุกรณนี์ ้> แอปและเกม แตะแอพทีค่ณุตอ้งการยา้ย 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  ทีเ่กบ็ขอ้มูล > อปุกรณ์
นี ้> แอปและเกม แตะแอพทีค่ณุตอ้งการยา้ย และแตะ ยา้ย โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนการด์หน่วย
ความจาํ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/
wpfeatures

จดัการไฟลใ์นโทรศพัทข์องคุณ

เมือ่ใชแ้อพ File Explorer คณุจะสามารถตรวจสอบไฟลใ์นโทรศพัท ์จดัเรยีงเป็นโฟลเดอร ์หรอืลบไฟลท์ีไ่ม่
ตอ้งการใชไ้ดอ้ยา่งงา่ยดาย คณุสามารถจดัการไฟลใ์นหน่วยความจาํเคร ือ่งและในการด์หน่วยความจาํ

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

1. แตะ  File Explorer
2. แตะ อปุกรณนี์ ้และเรยีกดโูฟลเดอรท์ีต่อ้งการ
3. ในการคน้หาโฟลเดอรท์ีค่ณุใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั ใหแ้ตะ 
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4. ในการเปลีย่นวธิกีารจดัเรยีงไฟลห์รอืโฟลเดอร ์ใหแ้ตะทีว่ธิกีารจดัเรยีงปัจจบุนั (ชือ่, ขนาด หรอื วนัที)่ แลว้
เลอืกวธิกีารใหม่
5. ในการกลบัไปยงัโฟลเดอรก์อ่นหนา้นีอ้ยา่งรวดเรว็ ใหแ้ตะโฟลเดอรท์ีคุ่ณตอ้งการจากพาธไฟลท์ีด่า้นบน
ของหนา้จอ

สรา้งโฟลเดอรใ์หม่
แตะ  และตัง้ช ือ่

การยา้ยหรอืคดัลอกไฟลแ์ละโฟลเดอรไ์ปยงัตาํแหน่งอืน่
แตะไฟลห์รอืโฟลเดอรท์ีค่ณุตอ้งการคา้งไว ้แลว้เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการทํากบัไฟลด์งักลา่ว

เคล็ดลบั: ในการยา้ย หรอืคดัลอกไฟลห์รอืโฟลเดอรห์ลายรายการพรอ้มกนั ใหแ้ตะ  เลอืกไฟลห์รอื
โฟลเดอรท์ีค่ณุตอ้งการ แลว้แตะ  เพือ่ยา้ยหรอื  คดัลอกรายการเหลา่น้ัน

แบง่ปันไฟลห์รอืโฟลเดอร ์
แตะ , เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการแบง่ปัน แลว้แตะ  และเลอืกวธิกีารแบง่ปัน

ลบไฟลห์รอืโฟลเดอร ์
แตะ  เลอืกรายการทีต่อ้งการลบ แลว้แตะ 

การคดัลอกเนือ้หาระหวา่งโทรศพัทข์องคุณกบัคอมพวิเตอร ์
คดัลอกภาพถา่ย วดิโีอ และเนือ้หาอืน่ๆ ทีค่ณุสรา้งขึน้ระหวา่งโทรศพัทข์องคุณกบัคอมพวิเตอร ์

เคล็ดลบั: หากคณุตอ้งการถา่ยโอนภาพถา่ยมาที ่Mac ขอแนะนําใหใ้ชแ้อพ Lumia Photo Transfer
สาํหรบั Mac ซึง่สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก www.microsoft.com/en-us/mobile/support/
product/nokia-photo-transfer-for-mac/

1. ตอ่โทรศพัทก์บัคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้ายเคเบลิ USB ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้
2. บนคอมพวิเตอรข์องคุณ เปิดตวัจดัการไฟล ์เชน่ Windows Explorer หรอื Finder และเรยีกดโูทรศพัท ์
ของคณุ
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เคล็ดลบั: โทรศพัทข์องคณุจะแสดงขึน้ในอปุกรณพ์กพาเป็น Windows Phone ในการดโูฟลเดอร ์
ในโทรศพัทข์องคณุ ใหด้บัเบลิคลกิทีช่ ือ่โทรศพัท ์เอกสาร การดาวนโ์หลด เพลง ภาพ เสยีงเรยีกเขา้ และ
วดิโีอจะแสดงเป็นโฟลเดอรแ์ยกกนั

3. ลากและวางรายการจากโทรศพัทข์องคุณไปยงัคอมพวิเตอร ์หรอืจากคอมพวิเตอรข์องคณุไปยงัโทรศพัท ์

ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่คณุใสไ่ฟลใ์นโฟลเดอรท์ีถ่กูตอ้งบนโทรศพัท ์มเิชน่น้ันคณุอาจมองไม่เห็นขอ้มูล

คณุไม่สามารถคดัลอกขอ้ความ SMS หรอืรายชือ่ไปยงัคอมพวิเตอรข์องคุณได ้แตค่ณุสามารถซงิคข์อ้มูล
ดงักลา่วกบับญัช ีMicrosoft ของคณุได ้

เคล็ดลบั: หากระบบปฏบิตักิารในคอมพวิเตอรข์องคณุคอื Windows 7, Windows 8 หรอื Windows
8.1 คณุจะสามารถใชแ้อพ Windows Phone สาํหรบัเดสกท็์อปไดด้ว้ย Windows 8 และ Windows 8.1
จะตดิตัง้แอพโดยอตัโนมตัเิมือ่คณุเช ือ่มตอ่โทรศพัทข์องคุณกบัคอมพวิเตอร ์สาํหรบัระบบปฏบิตักิาร
Windows 7 คณุสามารถดาวนโ์หลดแอพนีไ้ดจ้าก go.microsoft.com/fwlink/?
LinkID=265472

สาํหรบัขอ้มูลทีจ่ะดวูา่แอพใดใชก้บัคอมพวิเตอรใ์ดไดบ้า้ง ใหด้ทูีต่ารางตอ่ไปนี้

แอพ
Windows
Phone

แอพ
Windows
Phone
สําหรบั
เดสกท็์อป

แอพ Lumia
Photo
Transfer
สําหรบั Mac
(ภาพถา่ย
และวดิโีอ
เท่านัน้)

Windows
Explorer

Windows 10 x

Windows 8 และ
8.1

x x x

Windows 8 RT x x

Windows 7 x x

Windows
Vista/XP

x

Mac x

การรกัษาความปลอดภยั
เรยีนรูว้ธิกีารป้องกนัโทรศพัท ์และเก็บรกัษาขอ้มูลของคณุใหป้ลอดภยั
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ปกป้องโทรศพัทข์องคุณดว้ยรหสั PIN สาํหรบัลงชือ่เขา้ใช ้

ตัง้คา่รหสั PIN สาํหรบัลงช ือ่เขา้ใช ้เพือ่ใหม้ั่นใจวา่คนอืน่จะไม่สามารถปลดล็อกโทรศพัทข์องคุณได ้นอกจากนี้
เมือ่คณุมรีหสั PIN สาํหรบัลงช ือ่เขา้ใช ้โทรศพัทข์องคณุจะใชก้ารถามรหสั PIN สัน้ๆ นีแ้ทนรหสัผ่านบญัชี
Microsoft ของคณุ เมือ่คณุเปลีย่นการตัง้คา่ความปลอดภยับางรายการ หรอืซ ือ้แอพจาก Store

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  บญัช ี> ตวัเลอืกการลงชือ่เขา้ใช ้
2. ในการตัง้คา่รหสั PIN สาํหรบัลงช ือ่เขา้ใช ้ภายใต ้PIN ใหแ้ตะ เพิม่
3. หากโทรศพัทข์อใหค้ณุป้อนรหสัผ่านสาํหรบับญัช ีMicrosoft ของคณุ ใหป้้อนรหสัผ่านของคณุ
4. ป้อนรหสั PIN (อยา่งนอ้ย 4 หลกั)
5. ภายใต ้ตอ้งลงชือ่เขา้สูร่ะบบ กาํหนดระยะเวลาทีโ่ทรศพัทท์ีล็่อกใหใ้ชร้หสั PIN สาํหรบัลงช ือ่เขา้ใชเ้พือ่
ปลดล็อกหลงัจากเวลานี้

โปรดเก็บรหสั PIN สาํหรบัลงช ือ่เขา้ใชนี้ไ้วเ้ป็นความลบั และเก็บไวใ้นทีป่ลอดภยัห่างจากโทรศพัทข์องคุณ ตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่คณุมบีญัช ีMicrosoft บนโทรศพัทข์องคุณ หากคณุมบีญัชแีละลมืรหสั PIN ล็อกหนา้จอ คณุ
สามารถรเีซต็รหสั PIN ที ่account.microsoft.com โดยใชต้วัเลอืก คน้หาโทรศพัทข์องฉัน หากคณุลมืรหสั
PIN สาํหรบัลงช ือ่เขา้ใชแ้ละไมส่ามารถกูค้นืหรอืรเีซต็ได ้คณุจะตอ้งนําโทรศพัทเ์ขา้ศนูยบ์รกิาร ทัง้นีอ้าจมกีาร
คดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ และขอ้มูลสว่นบคุคลทัง้หมดในเคร ือ่งอาจถกูลบออกไป สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ
ศนูย ์Care ทีใ่กลท้ีส่ดุหรอืตวัแทนจาํหน่ายโทรศพัทข์องคณุ

เคล็ดลบั: หลงัจากคณุตัง้คา่รหสั PIN สาํหรบัลงชือ่เขา้ใชบ้นโทรศพัทข์องคณุ คณุก็สามารถตัง้คา่
Windows Hello Beta เพือ่ใชด้วงตาของคณุปลดล็อกโทรศพัทแ์ทนการพมิพร์หสั PIN ได ้ภายใต ้
Windows Hello (เบตา้) ใหแ้ตะ ตัง้คา่และทําตามคาํแนะนําบนโทรศพัทข์องคณุ Windows Hello ใช ้
งานไดใ้นโทรศพัทบ์างรุน่ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/
support/wpfeatures

การเปลีย่นรหสั PIN สําหรบัลงชือ่เขา้ใช ้
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  บญัช ี> ตวัเลอืกการลงชือ่เขา้ใช ้
และภายใต ้PIN ใหแ้ตะ เปลีย่น
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การต ัง้คา่ใหโ้ทรศพัทล์็อกโดยอตัโนมตัเิมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  การตัง้คา่สว่นบุคคล > หน้าจอเมือ่ล็อก
และภายใต ้ปิดหน้าจอหลงัจาก เลอืกระยะเวลาทีจ่ะใหโ้ทรศพัทล็์อกโดยอตัโนมตัหิลงัจากนี้

การปลดล็อกโทรศพัทข์องคุณดว้ยรหสั PIN สาํหรบัลงชือ่เขา้ใช้
กดปุ่ มเปิด/ปิดและลากหนา้จอล็อกขึน้ดา้นบน และพมิพร์หสั PIN สาํหรบัลงช ือ่เขา้ใชข้องคุณ

เคล็ดลบั: หากคณุตัง้คา่ Windows Hello Beta บนโทรศพัทข์องคณุ คณุไม่จาํเป็นตอ้งพมิพร์หสั PIN
สาํหรบัลงชือ่เขา้ใชเ้พือ่ปลดล็อกโทรศพัทข์องคุณ กดทีปุ่่ มเปิด/ปิดและหนัโทรศพัทเ์ขา้หาหนา้ของคณุ ดู
หนา้จอทีล็่อกตรงๆ แลว้รอใหโ้ทรศพัทต์รวจสอบจดจาํคณุได ้Windows Hello ใชง้านไดใ้นโทรศพัท ์
บางรุน่ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/
wpfeatures

ใชง้านโทรศพัทข์องคุณขณะล็อกเคร ือ่ง

คณุสามารถใชค้ณุสมบตับิางอยา่งในโทรศพัทข์องคณุไดใ้นขณะทีเ่คร ือ่งล็อกอยู ่โดยไม่จาํเป็นตอ้งป้อนรหสั PIN
สาํหรบัลงช ือ่เขา้ใช ้

ในการใหโ้ทรศพัทก์ลบัมาทํางานอกีคร ัง้ ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิด

รบัสาย
หากโทรศพัทล็์อกอยูเ่มือ่มคีนโทรหาคณุ ใหปั้ดขึน้ แลว้แตะ รบัสาย

การดูขอ้ความแจง้เตอืนของคุณ
กดปุ่ มเปิด/ปิด แลว้ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ

การเปิดกลอ้งถา่ยรูป
หากคณุเพิม่ทางลดัสาํหรบักลอ้งไวใ้นศูนยด์าํเนินการ คณุจะสามารถเปิดกลอ้งไดอ้ยา่งรวดเรว็แมใ้นยามทีล็่อก
โทรศพัทอ์ยู ่กดปุ่ มเปิด/ปิด ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ กลอ้ง

หากโทรศพัทข์องคุณมปีุ่ มกลอ้ง ใหก้ดทีปุ่่มกลอ้ง

การเปลีย่นวธิแีจง้เตอืนสายเรยีกเขา้
กดปุ่ มเปิด/ปิด แลว้ปรบัระดบัเสยีงทีข่า้งโทรศพัทข์องคุณ และแตะแถบระดบัเสยีงทีด่า้นบนของหนา้จอ

การปิด Bluetooth
กดปุ่ มเปิด/ปิด ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  Bluetooth หากไม่แสดงไอคอน Bluetooth ใหแ้ตะ
ขยาย

เปิดไฟฉาย
กดปุ่ มเปิด/ปิด ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ ไฟฉาย หากไม่แสดงไอคอนไฟฉาย ใหแ้ตะ ขยาย
หากตอ้งการปิดไฟฉาย ใหแ้ตะ  ไฟฉาย โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนไฟฉาย สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรด
ไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

หยุดเล่นเพลงช ัว่คราวหรอืเล่นตอ่ หรอืการขา้มไปทีเ่พลงอืน่
ใชปุ่้มควบคมุเคร ือ่งเลน่เพลงซึง่ปรากฏทีด่า้นบนของหนา้จอ

เคล็ดลบั: หากคณุกาํลงัฟังวทิยุ คณุยงัสามารถใชส้่วนควบคุมเพลงบนหนา้จอล็อกเพือ่เปลีย่นสถานี
หรอืปิดเสยีงวทิย ุโทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนวทิย ุFM สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
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ปลดล็อกทนัที

สาํหรบัการตรวจสอบความถกูตอ้งสว่นตวัของผูใ้ชแ้บบงา่ย ใหต้ ัง้คา่คณุสมบตักิารตรวจสอบความถกูตอ้ง
ทางกายภาพของ Windows Hello Beta และปลดล็อกโทรศพัทข์องคุณไดท้นัที

Windows Hello ใชง้านไดใ้นโทรศพัทบ์างรุน่ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/
mobile/support/wpfeatures

ในการตัง้คา่ Windows Hello Beta คณุตอ้งตัง้คา่รหสั PIN สาํหรบัลงช ือ่เขา้ใชใ้นโทรศพัทข์องคุณ

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  บญัช ี> ตวัเลอืกการลงชือ่เขา้ใช ้
2. ในการตัง้คา่รหสั PIN สาํหรบัลงช ือ่เขา้ใช ้ใหไ้ปที ่PIN แตะ เพิม่
3. เลอืกเวลาหลงัจากทีโ่ทรศพัทข์อใหล้งช ือ่เขา้ใช ้
4. เมือ่ตัง้คา่รหสั PIN สาํหรบัลงชือ่เขา้ใชแ้ลว้ ใหต้ ัง้คา่ Windows Hello Beta แตะ ตัง้ค่า และทําตามคําแนะนํา

หากคณุสวมแวน่ตา ใหถ้อดแวน่ออกระหวา่งตัง้คา่คร ัง้แรก หลงัจากน้ัน หากตอ้งการเพิม่การจดจาํขณะสวม
แว่นตาและเมือ่อยูใ่นสภาพแสงตา่งๆ ใหแ้ตะ ปรบัปรุงการจดจาํ

5. ในการปลดล็อกโทรศพัทข์องคณุ ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิด แลว้หนัโทรศพัทเ์ขา้หาหนา้ของคณุ จากน้ันจงึ
รอใหโ้ทรศพัทต์รวจสอบความถกูตอ้งของคณุ

ไฟ LED สแีดงจะสวา่งขึน้ระหวา่งการตรวจสอบความถกูตอ้ง

เคล็ดลบั: ในการปลดล็อกโทรศพัท ์คณุยงัสามารถปัดขึน้บนหนา้จอเมือ่ล็อกและป้อนรหสั PIN สาํหรบั
ลงชือ่เขา้ใชไ้ดเ้สมอ

การเปลีย่นรหสั PIN ของซมิของคุณ

หากซมิการด์ของคุณมรีหสั PIN ของซมิเร ิม่ตน้ คณุสามารถเปลีย่นรหสัเพือ่เพิม่ความปลอดภยัมากขึน้ได ้

ผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายบางรายอาจไม่สนับสนุนคณุสมบตันีิ ้

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  เครอืขา่ยและระบบไรส้าย > เครอื
ขา่ยโทรศพัทแ์ละ SIM
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2. ทีใ่ตซ้มิ ใหแ้ตะ การตัง้คา่ SIM หรอืหากคณุมโีทรศพัทแ์บบสองซมิ ใหแ้ตะ การตัง้คา่ SIM 1 หรอื การตัง้
คา่ SIM 2. โทรศพัทบ์างรุน่ไม่สนับสนุนระบบสองซมิ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ทีใ่ชง้านได ้โปรดไปที่
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
3. หากจาํเป็น ทีใ่ต ้ความปลอดภยั ใหแ้ตะ ใช ้PIN ของ SIM
4. หากจาํเป็น ป้อนรหสั PIN ของซมิปัจจบุนั แลว้แตะ เปลีย่นรหสั PIN ของ SIM

รหสั PIN ของซมิอาจเป็นตวัเลข 4-8 หลกั

เคล็ดลบั: หากคณุไม่ตอ้งการปกป้องซมิของคณุดว้ยรหสั PIN ใน การต ัง้คา่ SIM ภายใต ้
ความปลอดภยั ใหแ้ตะ เอารหสั PIN ของ SIM ออก และพมิพร์หสั PIN ปัจจบุนัของคุณ หากคณุ
มโีทรศพัทแ์บบสองซมิ คณุจะตอ้งลบรหสั PIN ของซมิใน การตัง้คา่ SIM 1 หรอืใน การตัง้ค่า SIM 2

การคน้หาโทรศพัทข์องคุณทีสู่ญหาย

หากคณุจาํทีว่างโทรศพัทไ์ม่ได ้หรอืกลวัวา่โทรศพัทจ์ะถกูขโมย ใหใ้ช ้คน้หาโทรศพัทข์องฉัน เพือ่คน้หาตาํแหน่ง
โทรศพัทข์องคุณ แลว้ล็อกหรอืลบขอ้มูลทัง้หมดออกจากโทรศพัทจ์ากระยะไกล

คณุจะตอ้งมบีญัช ีMicrosoft บนโทรศพัทข์องคุณ

1. จากคอมพวิเตอรข์องคณุ ไปที ่account.microsoft.com
2. ลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยบญัช ีMicrosoft เดยีวกนักบัในโทรศพัทข์องคณุ
3. เลอืกโทรศพัทใ์นรายการอปุกรณ์

คณุสามารถทําดงันี้

• คน้หาตาํแหน่งโทรศพัทข์องคุณบนแผนที่

• กาํหนดใหโ้ทรศพัทส์ง่เสยีงดงั แมว้า่จะเปิดโหมดปิดเสยีง
• ล็อกโทรศพัทแ์ละตัง้คา่ใหแ้สดงหมายเลขและขอ้ความของผูต้ดิตอ่ เพือ่ใหส้ามารถสง่คนืได ้
• ลบขอ้มูลทัง้หมดออกจากโทรศพัทข์องคุณจากระยะไกล

ตวัเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

เคล็ดลบั: ตัง้คา่ใหโ้ทรศพัทจ์ดัเก็บตาํแหน่งทุกสองสามช ัว่โมงโดยอตัโนมตั ิหากแบตเตอร ีโ่ทรศพัท ์
ของคุณหมด คณุยงัสามารถดตูาํแหน่งสดุทา้ยทีจ่ดัเก็บไวไ้ด ้ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ 
การตัง้คา่ท ัง้หมด >  การปรบัปรุงและความปลอดภยั > คน้หาโทรศพัทข์องฉนั

ปกป้องขอ้มูลของคุณดว้ยการเขา้รหสัลบัอปุกรณ์
ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  ระบบ > การเขา้รหสัลบัอุปกรณ ์และสลบั
การเขา้รหสัลบัอปุกรณ ์เป็น เปิด 

หากคณุเลอืกการตัง้คา่ทีแ่นะนําขณะตัง้คา่โทรศพัท ์การเขา้รหสัลบัอปุกรณจ์ะปิดตามคา่เร ิม่ตน้ เมือ่เปิดเคร ือ่ง
การเขา้รหสัลบัอปุกรณจ์ะป้องกนัไม่ใหแ้ฮกเกอรส์ามารถเขา้ถงึขอ้มูลของคณุหรอืเขา้ถงึไฟลท์ีต่อ้งการเพือ่
ขโมยรหสัผ่านของคณุได ้

การต ัง้คา่หน้าจอเร ิม่ตน้ดว้ยแอพทีเ่ลอืก

ทําใหเ้พือ่นและสมาชกิในครอบครวัสามารถใชแ้อพทีเ่ลอืกบนโทรศพัทข์องคณุไดโ้ดยไม่ตอ้งเขา้ถงึหนา้จอเร ิม่
ตน้ของคณุ

หากตอ้งการแน่ใจวา่คนอืน่ๆ จะเขา้ถงึหนา้จอเร ิม่ตน้ของคณุไม่ได ้ใหต้ ัง้คา่ PIN สาํหรบัลงช ือ่เขา้ใช ้

หลงัจากคณุตัง้คา่รหสั PIN สาํหรบัลงช ือ่เขา้ใชบ้นโทรศพัทข์องคณุ คณุก็สามารถตัง้คา่ Windows Hello Beta
เพือ่ใชด้วงตาของคณุปลดล็อกโทรศพัทแ์ทนการพมิพร์หสั PIN ได ้ภายใต ้Windows Hello (เบตา้) ใหแ้ตะ
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ตัง้คา่และทําตามคาํแนะนําบนโทรศพัทข์องคุณ Windows Hello ใชง้านไดใ้นโทรศพัทบ์างรุน่ สาํหรบัขอ้มูลรุน่ที่
ใชง้านได ้โปรดไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  บญัช ี> มุมของแอป
2. แตะ แอพ เลอืกแอพทีค่ณุอนุญาตใหค้นอืน่ๆ ใชง้านได ้แลว้แตะ

นอกจากนี ้คณุสามารถเลอืกไดว้า่คณุตอ้งการใหผู้อ้ ืน่เขา้ถงึศนูยด์าํเนินการหรอืการตัง้คา่ ใชปุ้่ ม หรอืแกไ้ขไทล ์
หรอืไม่ หากตอ้งการใหเ้ขา้ใชง้านศนูยด์าํเนินการหรอืการตัง้คา่ของคณุได ้ใหเ้ปิด ศูนยป์ฏบิตักิาร  ในการ
อนุญาตใหใ้ชง้านปุ่ มบางปุ่ มได ้เชน่ ปุ่ มกลอ้ง หรอืหากตอ้งการใหค้นอืน่แกไ้ขไทลบ์นหนา้จอเร ิม่ตน้ได ้ใหแ้ตะ
ขัน้สูง และเลอืกรายการทีค่ณุตอ้งการอนุญาต

3. หากตอ้งการออกจากการตัง้คา่ หรอืเปิด มุมของแอป ใหแ้ตะ  โทรศพัทข์องคณุอาจใชเ้วลาในการตดิตัง้แอ
พสกัครู ่

เคล็ดลบั: คณุสามารถตรงึการตัง้คา่ มุมของแอป บนหนา้จอเร ิม่ตน้ได ้เพือ่ใหค้ณุสามารถเปิดใชง้านได ้
อยา่งรวดเรว็ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  บญัช ี> มุมของแอป >

การไปทีห่น้าจอเร ิม่ตน้ของคุณเอง
ใน มุมของแอป ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้แลว้ปัดไปทางขวา

การจดัการ ID โฆษณาของคุณ

เพือ่แสดงโฆษณาทีเ่กีย่วขอ้งมากขึน้ โทรศพัทข์องคณุจงึอนุญาตใหแ้อพสามารถเขา้ถงึ ID โฆษณาบนโทรศพัท ์
ของคณุได ้คณุสามารถควบคมุวา่คณุตอ้งการใหแ้อพเขา้ถงึ ID ไดห้รอืไม่

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  ความเป็นสว่นตวั > รหสัโฆษณา
2. สลบั รหสัโฆษณา ไปที ่เปิด  หรอื ปิด 

เคล็ดลบั: คณุสามารถรเีซต็ ID โฆษณา ไดห้ากโฆษณาทีค่ณุไดร้บับนโทรศพัทไ์ม่เกีย่วขอ้งกบัคุณอกีตอ่
ไป แตะ รเีซต็รหสัโฆษณาของคุณ

เลอืกขอ้มูลทีแ่อพของคุณสามารถเขา้ถงึได้

บางแอพจะทํางานไดด้ขีึน้หากสามารถเขา้ถงึขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งในโทรศพัทไ์ด ้เชน่ ปฏทินิของคณุ คณุสามารถ
เลอืกขอ้มูลทีแ่อพของคุณสามารถเขา้ถงึได ้

1. ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  ความเป็นสว่นตวั
2. แตะทีค่ณุสมบตัแิละเลอืกวา่คณุตอ้งการใหแ้อพสามารถเขา้ถงึไดห้รอืไม่

หากคณุเลอืกเปิดการตัง้คา่นี ้คณุยงัคงสามารถป้องกนัแอพบางรายการไม่ใหเ้ขา้ใชง้านคณุสมบตัไิด ้

กระเป๋าสตางค ์
ใช ้กระเป๋าสตางค ์เพือ่รวบรวมวธิกีารชาํระเงนิไวใ้นทีเ่ดยีว

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

กระเป๋าสตางค ์คอืกระเป๋าสตางคเ์สมอืนจรงิบนโทรศพัทข์องคุณ คณุสามารถทําดงันี ้

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

1. ในการเร ิม่ใชง้าน กระเป๋าสตางค ์ของคุณ ใหแ้ตะ  กระเป๋าสตางค ์
2. แตะ  และดาวนโ์หลดแอพทีค่ณุกาํลงัคน้หา

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

รหสัการเขา้ถงึ
เรยีนรูว้ธิใีชง้านรหสัตา่งๆ ในโทรศพัทข์องคณุ

รหสั PIN ของซมิ

(4-8 หลกั)

รหสันีป้้องกนัซมิการด์ของคุณจากการใชโ้ดยไม่ได ้
รบัอนุญาตหรอืตอ้งป้อนเพือ่เขา้ใชง้านคณุสมบตัิ
บางอยา่ง

คณุสามารถกาํหนดใหโ้ทรศพัทถ์ามหารหสั PIN ของ
ซมิเมือ่เปิดเคร ือ่งได ้

หากคณุลมืรหสั หรอืรหสันีไ้ม่มใีหม้าพรอ้มกบัการด์
ของคุณ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

หากคณุป้อนรหสัผดิ 3 คร ัง้ตดิต่อกนั คณุตอ้งปลด
ล็อกรหสัโดยใชร้หสั PUK

PUK การดาํเนินการนีจ้าํเป็นสาํหรบัการปลดล็อกรหสั PIN
ของซมิ

หากรหสัดงักลา่วไม่ไดใ้หม้าพรอ้มกบัซมิการด์ โปรด
ตดิต่อผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

รหสัความปลอดภยั (รหสั PIN สาํหรบัลงช ือ่เขา้ใช,้
รหสั PIN หนา้จอเมือ่ล็อก)

(ตวัเลขอยา่งนอ้ย 4 หลกั)

รหสันีจ้ะชว่ยป้องกนัการใชโ้ทรศพัทข์องคณุโดยไม่
ไดร้บัอนุญาตและชว่ยยนืยนัตวัตนของคณุ

คณุสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศพัทข์อรหสั PIN เมือ่
คณุทําสิง่ตา่งๆ เชน่ ปลดล็อกโทรศพัท ์เปลีย่นการตัง้
คา่ความปลอดภยั หรอืซ ือ้แอพใน Store คณุสามารถ
กาํหนดรหสั PIN นีไ้ดด้ว้ยตนเอง

โปรดเก็บรหสั PIN นีไ้วเ้ป็นความลบัและเก็บไวใ้นที่
ปลอดภยัห่างจากโทรศพัทข์องคุณ

หากคณุลมืรหสั PIN สาํหรบัลงช ือ่เขา้ใชแ้ละไม่
สามารถกูค้นืหรอืรเีซต็ได ้คณุจะตอ้งนําโทรศพัท ์
เขา้ศนูยบ์รกิาร ทัง้นีอ้าจมกีารคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ
และขอ้มูลสว่นบคุคลทัง้หมดในเคร ือ่งอาจถกู
ลบออกไป

สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูย ์Care ที่
ใกลท้ีส่ดุหรอืตวัแทนจาํหน่ายโทรศพัทข์องคณุ
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IMEI หมายเลขนีใ้ชเ้พือ่ระบโุทรศพัทใ์นเครอืขา่ย คณุ
อาจตอ้งแจง้หมายเลขโทรศพัทใ์หแ้กศ่นูยบ์รกิาร
หรอืตวัแทนจาํหน่ายโทรศพัทข์องคณุ

หากตอ้งการดหูมายเลข IMEI ของคณุ ใหก้ดเบอร ์
โทร *#06#

การแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัการเชือ่มตอ่
หากการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตของคุณไมท่ํางาน

• ตรวจสอบการเช ือ่มตอ่ขอ้มูลเครอืขา่ยโทรศพัท ์ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้
คา่ท ัง้หมด >  เครอืขา่ยและระบบไรส้าย > เครอืขา่ยโทรศพัทแ์ละ SIM และตรวจสอบวา่
การเชือ่มตอ่ขอ้มูล ไดส้ลบัเป็น เปิด 

• ตรวจสอบการเช ือ่มตอ่ WiFi ของคณุ ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะคา้งไวท้ี ่  Wi-Fi และตรวจ
สอบวา่ เครอืขา่ย Wi-Fi อยูใ่นตาํแหน่ง เปิด  และคุณไดเ้ช ือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยแลว้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่ไดเ้ปิดใชโ้หมดประหยดัพลงังานอยู ่ปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้
คา่ท ัง้หมด > ระบบ > ประหยดัพลงังาน

• หากคณุอยูใ่นตา่งประเทศ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดเ้ปิดใชก้ารโรมมิง่แลว้ ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ
แตะ  การต ัง้คา่ท ัง้หมด >  เครอืขา่ยและระบบไรส้าย > เครอืขา่ยโทรศพัทแ์ละ SIM และตรวจ
สอบวา่ ตวัเลอืกการโรมมิง่ขอ้มูล ไดร้บัการสลบัเป็น เปิดโรมมิง่ การเช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตขณะโรมมิง่ โดย
เฉพาะเมือ่อยูต่า่งประเทศ อาจทําใหเ้สยีคา่บรกิารขอ้มูลสงูมาก

• หากคณุไดต้ดิตัง้การตัง้คา่ใหม่จากขอ้ความ SMS ใหถ้อนการตดิตัง้การตัง้คา่ใหม่น้ัน แตะ  ทีเ่กบ็
ขอ้มูล > อปุกรณนี์ ้> แอปและเกม และเลอืกรายการการตัง้คา่ใหม ่แลว้แตะ ถอนการตดิต ัง้
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หากโทรศพัทข์องคุณไม่ตอบสนอง

หากโทรศพัทห์ยุดทํางานหรอืตอบสนองในแบบทีค่ณุคุน้เคย คณุสามารถปิดแลว้เปิดเคร ือ่งเพือ่แกปั้ญหาอยา่ง
รวดเรว็

ลองปฏบิตัดิงันี้

• วธิ ีรสีตารท์ดว้ย 1 ปุ่ ม: กดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไวป้ระมาณ 10 วนิาท ีโทรศพัทจ์ะปิดแลว้เปิดใหม่
• วธิ ีรสีตารท์ดว้ย 2 ปุ่ ม: กดปุ่ มลกูศรชีล้งพรอ้มกบัปุ่มเปิด/ปิดคา้งไวป้ระมาณ 10 วนิาท ีโทรศพัทจ์ะปิดแลว้

เปิดใหม่

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

หากโทรศพัทข์องคุณไม่ตอบสนองบอ่ย ใหอ้พัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัท ์หรอืรเีซต็โทรศพัท ์การรเีซต็จะเรยีกคนืการ
ตัง้คา่ดัง้เดมิ และลบขอ้มูลสว่นตวัทัง้หมดของคณุ รวมถงึแอพทีค่ณุซ ือ้และดาวนโ์หลดไว ้ปัดลงจากดา้น
บนของหนา้จอ แลว้แตะ  การตัง้คา่ท ัง้หมด >  ระบบ > เกีย่วกบั > รเีซต็โทรศพัทข์องคุณ

หากยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้โปรดตดิต่อผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายของคณุ หรอืผูผ้ลติเพือ่ขอรบัการซอ่มแซม
กอ่นทีจ่ะสง่โทรศพัทเ์ขา้ศนูยซ์อ่ม ควรสาํรองขอ้มูลทุกคร ัง้ เน่ืองจากขอ้มูลสว่นบุคคลทัง้หมดในโทรศพัทข์องคณุ
อาจถกูลบ

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

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ ์ 123

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


© 2016 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ ์ 124


	สารบัญ
	เพื่อความปลอดภัยของคุณ
	การเริ่มต้นใช้งาน
	การเปิดโทรศัพท์
	การล็อกปุ่มและหน้าจอ
	การชาร์จโทรศัพท์ของคุณ
	การชาร์จโทรศัพท์ของคุณด้วยเครื่องชาร์จ USB
	การชาร์จโทรศัพท์ของคุณแบบไร้สาย


	นี่คือ Lumia เครื่องแรกของคุณใช่ไหม
	เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ
	ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ
	การอัพเดตแอพของคุณ
	สำรวจไทล์ แอพ และการตั้งค่าของคุณ
	นำทางภายในแอพ
	การใช้จอสัมผัส
	ปุ่มย้อนกลับ เริ่มต้น และค้นหา
	การเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์ Lumia เครื่องใหม่
	การถ่ายโอนข้อมูลไปยังโทรศัพท์ Lumia เครื่องใหม่ของคุณ
	การคัดลอกรายชื่อด้วย Bluetooth
	การถ่ายโอนข้อมูลด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ
	การถ่ายโอนข้อมูลด้วย OneDrive
	การถ่ายโอนเนื้อหา Outlook จากโทรศัพท์ Android หรือ iPhone
	โอนย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์ Symbian หรือ S40


	ข้อมูลพื้นฐาน
	มีอะไรใหม่ในเวอร์ชั่นนี้
	การทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
	การสลับระหว่างมุมมองและแอพ
	ซ่อนแถบนำทางเมื่อไม่ต้องการใช้งาน
	การตรวจสอบการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์
	การปรับระดับเสียง
	การใช้โทรศัพท์ของคุณในโหมดเครื่องบิน
	ไอคอนที่แสดงบนโทรศัพท์ของคุณ

	บัญชี
	ประโยชน์ของการสร้างบัญชี Microsoft
	การสร้างบัญชี Microsoft ของคุณ
	การเพิ่มบัญชี Microsoft ที่มีอยู่ไปยังโทรศัพท์ของคุณ
	การตั้งค่า My Family
	OneDrive
	พื้นที่บันทึกข้อมูลระบบคลาวด์ OneDrive
	การจัดเก็บภาพถ่ายและข้อมูลอื่นๆ ใน OneDrive
	การแบ่งปันภาพถ่ายและสิ่งอื่นๆ ระหว่างอุปกรณ์

	การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัญชี

	การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ
	ปรับตั้งค่าหน้าจอเริ่มต้น
	แสดงไทล์มากขึ้นบนหน้าจอเริ่มต้น
	การปรับตั้งค่าหน้าจอเมื่อล็อก
	เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอแสดงข้อมูลขณะปิดหน้าจอ
	การสร้างหน้าจอเริ่มต้นที่ปลอดภัยและสนุกสำหรับเด็ก
	การปรับตั้งค่าแบบเสียงโทรศัพท์ของคุณ
	การสลับโทรศัพท์ของคุณเป็นโหมดปิดเสียง

	ความสามารถในการเข้าถึง
	การสั่งงานโทรศัพท์ของคุณโดยใช้เสียง
	ใช้โทรศัพท์ของคุณอย่างสะดวกสบาย

	การถ่ายภาพหน้าจอ
	การยืดอายุแบตเตอรี่
	การประหยัดค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งข้อมูล
	การเขียนข้อความ
	การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
	การใช้คุณสมบัติการแนะนำคำสำหรับแป้นพิมพ์
	เพิ่มภาษาที่ใช้เขียน
	ย้ายแป้นพิมพ์เพื่อเขียนด้วยมือข้างเดียว

	นาฬิกาและปฏิทิน
	การตั้งเวลาปลุก
	การอัพเดตวันที่และเวลาด้วยตนเอง
	การตรวจสอบเวลาประเทศอื่นๆ
	การใช้ตัวนับเวลาถอยหลัง
	ใช้นาฬิกาจับเวลา
	การเพิ่มนัดหมาย
	การใช้งานหลายปฏิทิน
	เพิ่มบัญชีลงในปฏิทิน
	การสลับระหว่างมุมมองปฏิทิน
	การสลับระหว่างประเภทของปฏิทิน

	สองซิม
	คุณสมบัติสองซิม
	การจัดการซิมของคุณ
	การโอนสายระหว่างซิมของคุณ

	การเรียกดูแอพในซิมของคุณ
	ร้านค้า
	การเรียกดูใน Store
	การดาวน์โหลดแอพ เกม หรือรายการอื่นๆ
	ดูการดาวน์โหลดและการอัพเดตของคุณ
	การวิจารณ์แอพ
	การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Store


	การติดต่อรายชื่อและการส่งข้อความ
	การโทร
	การโทรติดต่อรายชื่อ
	การโทรออกด้วย Skype
	การใช้โทรด่วนเพื่อโทรหารายชื่อโปรด
	การโทรถึงหมายเลขที่โทรออกล่าสุด
	การตอบกลับสายด้วยข้อความตัวอักษร
	การประชุมสาย
	การโอนสายไปที่โทรศัพท์เครื่องอื่น
	การโอนสายไปยังข้อความเสียงของคุณ
	การโทรไปยังกล่องข้อความเสียง
	การใช้สายเรียกซ้อน

	รายชื่อ
	ผู้คน
	การเพิ่มหรือลบรายชื่อ
	การจัดเก็บเบอร์จากสายที่ได้รับ
	การจัดเก็บเบอร์จากข้อความที่ได้รับ
	การค้นหารายชื่อ
	การเชื่อมโยงรายชื่อ
	การคัดลอกรายชื่อด้วย Bluetooth
	การคัดลอกรายชื่อจากซิมการ์ด
	การสร้าง แก้ไข หรือลบกลุ่มรายชื่อ
	การแบ่งปันรายชื่อ

	เครือข่ายสังคม
	การตั้งค่าบัญชีสื่อทางสังคม
	การดูอัพเดตสถานะเพื่อนของคุณ
	การแสดงความคิดเห็นในอัพเดตสถานะของเพื่อน
	การแบ่งปันภาพถ่ายในบริการเครือข่ายทางสังคม

	ข้อความ
	การส่งข้อความ
	การอ่านข้อความ
	การตอบกลับข้อความ
	การส่งข้อความไปยังกลุ่ม
	แชทด้วย Skype
	การส่งตำแหน่งที่ตั้งของคุณในข้อความ
	การส่งข้อความเสียง
	การใช้เสียงเพื่อเขียนข้อความ
	การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรับส่งข้อความ

	อีเมล
	เพิ่มหรือลบบัญชีอีเมล
	เพิ่มศูนย์ฝากข้อความ Exchange ในโทรศัพท์ของคุณ
	การเปิดอีเมลจากหน้าจอเริ่มต้น
	การส่งอีเมล
	การอ่านอีเมล
	การตอบกลับอีเมล
	การลบอีเมล
	การส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ
	การใช้เสียงเพื่อเขียนอีเมล


	กล้อง
	การเปิดกล้องอย่างรวดเร็ว
	พื้นฐานการใช้กล้อง
	การถ่ายภาพ
	การบันทึกวิดีโอ
	การถ่ายภาพตัวเอง
	เสกให้ภาพถ่ายดูราวกับมีชีวิต
	จัดเก็บภาพถ่ายและวิดีโอลงในการ์ดหน่วยความจำ
	การจัดเก็บข้อมูลที่ตั้งลงในภาพถ่ายและวิดีโอ
	การแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอของคุณ

	การถ่ายภาพขั้นสูง
	การถ่ายภาพด้วยตัวจับเวลา
	เลือกการปรับแสงที่ดีที่สุดด้วยการถ่ายภาพคร่อม
	ถ่ายภาพแบบไม่สูญเสียความคมชัด
	บันทึกวิดีโอความละเอียดสูง
	จัดองค์ประกอบภาพถ่ายของคุณได้อย่างสะดวกสบาย

	ภาพถ่ายและวิดีโอ
	ดูภาพถ่ายและวิดีโอ
	การคัดลอกภาพถ่ายและวิดีโอไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
	การแก้ไขภาพถ่าย
	เพิ่มสเปเชียลเอฟเฟ็กต์สุดเจ๋งให้ภาพถ่ายของคุณ


	แผนที่และการนำทาง
	การเปิดบริการข้อมูลที่ตั้ง
	การค้นหาที่ตั้ง
	รับเส้นทางไปยังสถานที่
	การดาวน์โหลดแผนที่ลงในโทรศัพท์
	วิธีการหาตำแหน่ง

	อินเทอร์เน็ต
	การกำหนดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
	การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับเว็บ
	การใช้แผนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
	เว็บเบราเซอร์
	การเรียกดูเว็บ
	การเปิดแท็บใหม่
	ทำให้เว็บไซต์อ่านง่ายยิ่งขึ้น
	การเพิ่มเว็บไซต์ลงในรายการโปรด
	การแบ่งปันเว็บเพจ
	การลบประวัติบราวเซอร์

	การค้นหาเว็บ
	การปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
	การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

	ความบันเทิง
	การดูและการฟัง
	การเล่นเพลง
	สร้างรายการที่จะเล่น
	เล่นพ็อดแคสต์
	การเล่นวิดีโอ
	การปรับแต่งโทนเสียง
	การแสดงหน้าจอของคุณผ่าน WiFi
	ฟังเพลงแบบไร้สาย

	วิทยุ FM
	การฟังวิทยุ FM
	การจัดเก็บสถานีวิทยุ

	การซิงค์เพลงและวีดีโอระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์
	เกม
	โหลดเกมใหม่
	การเล่นเกม
	การสั่งงาน Xbox One ด้วยโทรศัพท์ของคุณ

	แอพและบริการด้านไลฟ์สไตล์
	จับตาดูตลาดหุ้น
	การอัพเดตข่าวสาร
	การตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่าสุด
	การติดตามกีฬาโปรดของคุณ
	ติดตามสถานะของกิจกรรมรายวันของคุณได้ตลอดเวลา


	ที่ทำงาน
	การทำงานด้วย Word
	การทำงานด้วย Excel
	การทำงานด้วย PowerPoint
	การเขียนบันทึกใน OneNote
	การเข้าถึงไฟล์ Office ผ่าน OneDrive
	การใช้โทรศัพท์เป็นพีซีพร้อม Continuum
	การเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วย Continuum
	การทำงานด้วย Continuum
	การใช้เครื่องคิดเลข

	การจัดการและการเชื่อมต่อโทรศัพท์
	อัพเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ
	ใช้การเชื่อมต่อ VPN ที่เชื่อถือได้
	WiFi
	การเชื่อมต่อ Wi-Fi
	เชื่อมต่อกับ WiFi อัจฉริยะ

	NFC
	การเริ่มต้นใช้งานด้วย NFC
	การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม Bluetooth ด้วย NFC
	การอ่านแท็ก NFC

	Bluetooth
	การเชื่อมต่อชุดหูฟังไร้สาย
	การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเพื่อนคุณผ่าน Bluetooth
	การส่งข้อมูลของคุณโดยใช้ Bluetooth
	การตั้งค่าโทรศัพท์ให้เป็นโหมดขับรถ
	เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ของคุณ

	หน่วยความจำและที่เก็บข้อมูล
	การสำรอง และเรียกคืนข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณ
	การตรวจสอบและเพิ่มหน่วยความจำบนโทรศัพท์ของคุณ
	การจัดเก็บหรือย้ายแอพไปที่การ์ดหน่วยความจำ
	การลบแอพออกจากโทรศัพท์ของคุณ
	จัดการไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณ

	การคัดลอกเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์
	การรักษาความปลอดภัย
	ปกป้องโทรศัพท์ของคุณด้วยรหัส PIN สำหรับลงชื่อเข้าใช้
	ใช้งานโทรศัพท์ของคุณขณะล็อกเครื่อง
	ปลดล็อกทันที
	การเปลี่ยนรหัส PIN ของซิมของคุณ
	การค้นหาโทรศัพท์ของคุณที่สูญหาย
	การตั้งค่าหน้าจอเริ่มต้นด้วยแอพที่เลือก
	การจัดการ ID โฆษณาของคุณ
	เลือกข้อมูลที่แอพของคุณสามารถเข้าถึงได้

	กระเป๋าสตางค์
	รหัสการเข้าถึง
	การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

	หากโทรศัพท์ของคุณไม่ตอบสนอง

