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ความปลอดภยั

โปรดอา่นและปฏบิตัติามคําแนะนําตอ่ไปนี ้มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิกฎหมายได ้

ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีห่า้มใชโ้ทรศพัทไ์รส้าย

ปิดโทรศพัทเ์มือ่ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืหรอืเมือ่โทรศพัทอ์าจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนหรอื
อนัตราย ตวัอยา่งเชน่ บนเครือ่งบนิ, ในโรงพยาบาล หรอืเมือ่อยู่ใกลก้บัอปุกรณ์ทางการแพทย,์ น้ํามนัเชือ้

เพลงิ, สารเคม ีหรอืบรเิวณทีม่กีารระเบดิ ปฏบิัตติามคําแนะนําทกุประการเมือ่อยูใ่นพืน้ทีท่ีจํ่ากดัการใช ้

คาํนงึถงึความปลอดภยัในการขบัขีย่านพาหนะเป็นอนัดบัแรก

ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใด เมือ่คณุขบัขีย่านพาหนะอยู ่สิง่สําคญัอนัดบัแรกที่
คณุควรคํานงึในขณะขบัขีย่านพาหนะ คอื ความปลอดภัยบนทอ้งถนน

สญัญาณรบกวน

อปุกรณ์ไรส้ายทัง้หมดจะไวตอ่สญัญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางานของเครือ่งได ้

บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง

เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถประกอบหรอืซอ่มอปุกรณ์ตา่ง  ๆของเครือ่งได ้

แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ

ใชแ้บตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ ทีไ่ดรั้บการรับรองจาก Nokia วา่ใชก้บัโทรศพัทร์ุน่นีไ้ด ้
เทา่นัน้ หา้มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบัอปุกรณ์ทีไ่มส่ามารถใชง้านร่วมกันได ้

เก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีแ่หง้

โทรศพัทข์องคณุไมก่นัน้ํา ควรเก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้

ชิน้สว่นทีท่าํจากแกว้

จอแสดงผลของอปุกรณ์ทํามาจากแกว้ แกว้ชนดินีส้ามารถแตกกระจาย หากทําเครือ่งหลน่บนพืน้ผวิทีแ่ข็ง
หรอืไดรั้บการกระทบอยา่งแรง หากมกีารแตก อยา่พยายามสมัผัสสว่นทีทํ่าจากแกว้ หรอืพยายามนําเศษ

แกว้ทีแ่ตกออกจากเครือ่ง หยดุการใชเ้ครือ่งจนกวา่จะเปลีย่นชิน้สว่นทีเ่ป็นแกว้โดยชา่งผูเ้ชีย่วชาญ

ปกป้องความสามารถในการไดย้นิของคณุ

อยา่ฟังระดบัเสยีงทีด่งัเป็นระยะเวลานานเพือ่ป้องกนัอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีง ควรใชค้วามระมดัระวังเมือ่
ถอืโทรศพัทไ์วใ้กลห้ขูณะทีเ่ปิดลําโพง
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การเร ิม่ตน้การใชง้าน

ทําความเขา้ใจพืน้ฐานและเริม่ใชง้านโทรศพัทข์องคณุทันที

ปุ่ มและสว่นประกอบ
สํารวจปุ่ มและสว่นประกอบตา่ง  ๆของโทรศพัทเ์ครือ่งใหมข่องคณุ

1 ชอ่งเสยีบ Micro-USB และใชช้ารจ์แบตเตอรี่
2 ชอ่งเสยีบหฟัูงและลําโพง (3.5 มม.)
3 ปุ่ มเปิดปิด/ล็อก
4 ปุ่ มปรับระดบัเสยีง
5 ปุ่ มกลอ้งถา่ยรปู
6 ปุ่ มคน้หา
7 ปุ่ มเริม่ตน้
8 ปุ่ มยอ้นกลบั

9 ไมโครโฟน
10 แฟลชกลอ้งถา่ยรปู
11 เลนสก์ลอ้งถา่ยรปู
12 ลําโพง

ปุ่ มยอ้นกลบั เร ิม่ตน้ และคน้หา
ปุ่ มยอ้นกลบั เริม่ตน้ และคน้หาจะชว่ยคณุในการควบคมุการทํางานสว่นตา่ง  ๆของโทรศพัท์

• ในการสลบัระหวา่งแอพทีเ่ปิดอยู ่ใหก้ด  คา้ง ปัดไปทางซา้ยหรอืขวา และแตะแอพทีค่ณุตอ้งการ
• ในการยอ้นกลบัไปทีห่นา้จอกอ่นหนา้ ใหก้ด  โทรศพัทข์องคณุสามารถจดจําแอพและเว็บไซตท์ัง้หมดที่

คณุเขา้เยีย่มชมตัง้แตค่รัง้ลา่สดุทีห่นา้จอของคณุล็อกอยู่
• ในการไปยังหนา้จอเริม่ตน้ ใหก้ด  แอพทีค่ณุใชก้อ่นหนา้ยังคงเปิดอยูท่ีพ่ืน้หลงั
• ในการสัง่งานโทรศพัทข์องคณุดว้ยเสยีง ใหก้ด  คา้งไว ้แลว้เปลง่คําสัง่เสยีง

คณุสมบตันิีไ้มส่ามารถใชไ้ดก้บัทกุภาษา สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุสมบตัแิละความพรอ้มใหบ้รกิาร
โปรดอา่นสว่นของวธิใีชท้ี ่www.windowsphone.com

• ในการคน้หาเว็บ ใหก้ด 
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การใส ่SIM การด์
อา่นเพือ่เรยีนรูว้ธิกีารใส ่SIM การด์ลงในโทรศพัทข์องคณุ

ขอ้สําคญั: อปุกรณ์นีอ้อกแบบมาใหใ้ชก้บัซมิการด์แบบ mini-UICC หรอืทีเ่รยีกอกีอยา่งว่าการด์ micro-
SIM เทา่นัน้ การด์ micro-SIM มขีนาดเล็กกว่าซมิการด์ทั่วไป การใชซ้มิการด์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไมไ่ดอ้าจ
ทําใหเ้กดิความเสยีหายกบัการด์หรอืตวัเครือ่ง รวมทัง้ขอ้มลูทีจ่ัดเก็บไวใ้นการด์อาจไดรั้บความเสยีหาย

1. เมือ่หนัดา้นหลงัของโทรศพัทเ์ขา้หาคณุ ใหว้างเลบ็บนชอ่งวา่งทีข่อบดา้นขวาของโทรศพัท ์คอ่ยๆ ยกฝาครอบ
ดา้นหลงัขึน้ แลว้ถอดออก
2. ถา้มแีบตเตอรีอ่ยูใ่นโทรศพัท ์ก็ใหด้งึออกมา

3. ใส ่SIM โดยควํ่าหนา้สมัผัสลง

4. จัดหนา้สมัผัสแบตเตอรีใ่หต้รง และใสแ่บตเตอรีเ่ขา้ไป

5. ใสฝ่าครอบดา้นหลงั

การถอด SIM การด์
ถอดฝาครอบดา้นหลงัและแบตเตอรี ่ใชช้อ่งเหนอืทีว่าง SIM เพือ่ดนั SIM การด์ออกจากทีว่าง

การชารจ์โทรศพัทข์องคณุดว้ยเครือ่งชารจ์ USB
แบตเตอรีข่องคณุไดรั้บการชารจ์มาแลว้เป็นบางสว่นจากโรงงาน แตค่ณุอาจตอ้งชารจ์แบตเตอรีอ่กีครัง้กอ่นทีจ่ะ
สามารถเปิดเครือ่งในครัง้แรกได ้

© 2013 Nokia สงวนลขิสทิธิ์ 6



โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คณุใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดใ้นการชารจ์โทรศพัทข์องคณุ

1. กอ่นอืน่ ใหเ้ชือ่มตอ่สายเคเบลิ USB เขา้กบัอปุกรณ์ชารจ์ และเสยีบอปุกรณ์ชารจ์กบัเตา้รับทีผ่นัง แลว้เชือ่มตอ่
ปลายสายเคเบลิ micro-USB กบัโทรศพัทข์องคณุ

2. เมือ่ชารจ์แบตเตอรีจ่นเต็มแลว้ ใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากโทรศพัท ์แลว้จงึถอดออกจากเตา้รับทีผ่นัง

คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีต่ามระยะเวลาทีกํ่าหนด และคณุสามารถใชโ้ทรศพัทร์ะหวา่งการชารจ์ได ้

ถา้คณุชารจ์แบตเตอรีข่ณะทีโ่ทรศพัทปิ์ดอยู ่โทรศพัทจ์ะเปิดโดยอตัโนมตั ิ

หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลกัษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏขึน้หรอืกอ่นทีจ่ะสามารถ
โทรออกได ้

เคล็ดลบั: คณุสามารถใชก้ารชารจ์ผา่นสาย USB เมือ่ไมม่เีตา้เสยีบทีฝ่าผนังใหใ้ชง้าน คณุสามารถถา่ยโอน
ขอ้มลูขณะทําการชารจ์โทรศพัทไ์ด ้ประสทิธภิาพของพลงังานการชารจ์ผ่านสาย USB จะแตกตา่งอยา่งเห็น
ไดช้ดั และอาจตอ้งใชเ้วลานานในการชารจ์เพือ่ใหโ้ทรศพัทเ์ริม่ตน้ทํางานได ้

เชือ่มตอ่สายเคเบลิ USB เขา้กบัคอมพวิเตอรก์อ่นแลว้จงึตอ่เขา้กบัโทรศพัท ์เมือ่ชารจ์แบตเตอรีจ่นเต็มแลว้
ใหถ้อดสายเคเบลิ USB ออกจากโทรศพัทก์อ่น แลว้จงึถอดออกจากคอมพวิเตอร์

ตาํแหนง่เสาอากาศ
เรยีนรูตํ้าแหน่งเสาอากาศในโทรศพัทข์องคณุเพือ่ใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ

หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสาอากาศขณะใชง้านเสาอากาศ การสมัผัสกบัเสาอากาศขณะกําลงัสง่หรอืรับสญัญาณ
อาจสง่ผลตอ่คณุภาพของการสือ่สาร และอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรีส่ัน้ลงเนือ่งจากมกีารใชพ้ลงังานสงู
ขึน้ขณะทํางาน

พืน้ทีเ่สาอากาศคอืบรเิวณทีไ่ฮไลต์
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การเปิดโทรศพัท์
คณุพรอ้มแลว้ใชห่รอืไม ่เปิดโทรศพัทข์องคณุและเริม่สํารวจดู

กดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไวจ้นกระทั่งโทรศพัทส์ัน่

การปิดโทรศพัท์
กดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไวแ้ละลากหนา้จอล็อกลงดา้นลา่ง

Windows Live ID
ดว้ย Windows Live ID (หรอืทีเ่รยีกว่าบญัช ีMicrosoft) คณุสามารถเขา้ใชบ้รกิารของ Windows Live และ Zune
ทกุบรกิารไดโ้ดยใชช้ือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นเดยีวกนับนโทรศพัทห์รอืคอมพวิเตอรข์องคณุ คณุยังสามารถใชช้ือ่ผูใ้ช ้
และรหสัผา่นเดยีวกนันีเ้พือ่เขา้ใชบ้รกิาร Xbox Live ใน Xbox ของคณุไดอ้กีดว้ย
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ตวัอยา่งของสิง่ทีค่ณุสามารถทําไดโ้ดยใช ้Windows Live ID มดีงันี้

• ดาวนโ์หลดเนือ้หาจาก Marketplace
• สํารองรายชือ่ของคณุใน Windows Live
• อปัโหลด จัดเก็บ และแบง่ปันรปูภาพและเอกสารใน SkyDrive
• โหลดผลคะแนนจากการเลน่เกมของคณุมาไวบ้นโทรศพัท ์และเพิม่คะแนนทีค่ณุทําไดล้งไปเมือ่คณุเลน่เกม

บนโทรศพัท์
• การตดิตามและล็อกโทรศพัทท์ีห่ายไปโดยใช ้คน้หาโทรศพัทส์ว่นตวั

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั Windows Live ID และบรกิาร Windows Live ใหไ้ปที ่www.live.com

การคดัลอกรายชือ่
ตดิตอ่เพือ่นสนทิและคนสําคญัของคณุไดท้ันใจเพยีงปลายนิว้สมัผัส ใชแ้อพ Contacts Transfer เพ่ือถ่ายโอน

ชือ่เพือ่คดัลอกรายชือ่จากโทรศพัทเ์ครือ่งเกา่ของคณุอยา่งง่ายดาย

โทรศพัทเ์ครือ่งเกา่ของคณุตอ้งสนับสนุน Bluetooth รายชือ่ในโทรศพัทเ์ครือ่งเกา่ของคณุตอ้งเก็บอยู่ในหน่วย
ความจําของโทรศพัท ์ไมส่นับสนุนรายชือ่ทีเ่ก็บอยูใ่นซมิ แอพน้ีใชไ้ดก้บัโทรศพัทบ์างรุน่

1. ในโทรศพัทเ์ครือ่งเกา่ ใหเ้ปิด Bluetooth
2. ในหนา้จอเริม่ตน้ของโทรศพัทเ์ครือ่งใหม ่ใหปั้ดไปทางซา้ยเพือ่ไปทีเ่มนูแอพ แลว้แตะ Contacts Transfer
3. แตะ continue แลว้เปิด Bluetooth
4. เลอืกโทรศพัทเ์ครือ่งเกา่จากรายการอปุกรณ์ทีพ่บ แลว้ทําตามคําแนะนําทีแ่สดงบนโทรศพัทท์ัง้สองเครือ่ง

เคล็ดลบั: หากคณุเคยสํารองขอ้มลูรายชือ่ของคณุใน Windows Live กอ่นหนา้นี ้คณุยังสามารถนําเขา้
ชือ่ลงในโทรศพัทข์องคณุไดโ้ดยตรงจากบรกิารดงักลา่ว

หากรายชือ่ของคณุเขยีนในภาษาทีโ่ทรศพัทเ์ครือ่งใหมข่องคณุไมส่นับสนุน ขอ้มลูรายชือ่อาจปรากฏขึน้อยา่งไม่
ถกูตอ้ง

การล็อกปุ่ มและหนา้จอ
ตอ้งการป้องกนัไมใ่หค้ณุโทรออกโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ เมือ่โทรศพัทอ์ยูใ่นกระเป๋ากางเกงหรอืกระเป๋าถอืของคณุใช่
หรอืไม่

หากตอ้งการล็อกปุ่ มและหนา้จอโทรศพัท ์ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิด
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การปลดล็อกปุ่ มและหนา้จอ
กดปุ่ มเปิด/ปิดและลากหนา้จอล็อกขึน้ดา้นบน

การต ัง้คา่ใหเ้ครือ่งล็อกปุ่ มและหนา้จอโดยอตัโนมตั ิ
แตะ  Settings > lock+wallpaper > Screen times out after แลว้เลอืกระยะเวลาทีจ่ะใหปุ้่ มและหนา้
จอล็อกโดยอตัโนมตัหิลงัจากเวลานี้

การเชือ่มตอ่ชุดหฟูงั
เพลดิเพลนิกบัเพลงโปรดของคณุ หรอืมมีอืวา่งทําสิง่อืน่ๆ ขณะใชส้ายอยู่

เชือ่มตอ่ชดุหฟัูงกบัโทรศพัท์

อยา่ตอ่โทรศพัทก์บัอปุกรณ์ทีส่ง่สญัญาณขาออก เพราะอาจทําใหโ้ทรศพัทเ์กดิความเสยีหายได ้หา้มเชือ่มตอ่
แหลง่จา่ยไฟใดๆ เขา้กบัชอ่งเสยีบสญัญาณเสยีง หากคณุเชือ่มตอ่อปุกรณ์ภายนอกหรอืชดุหฟัูงใด  ๆทีไ่มไ่ดรั้บ
การรับรองใหใ้ชก้บัอปุกรณ์นี ้เขา้กบัชอ่งเสยีบสญัญาณเสยีง โปรดใหค้วามสําคญักบัระดบัเสยีงใหม้ากเป็นพเิศษ

การปรบัระดบัเสยีง
ไมไ่ดย้นิเสยีงเรยีกเขา้โทรศพัทใ์นสภาพแวดลอ้มทีเ่สยีงดงัมาก  ๆหรอืเสยีงโทรดงัเกนิไปหรอืไม ่คณุสามารถปรับ
ระดบัเสยีงตามตอ้งการได ้

ใชปุ้่ มปรับประดบัเสยีง
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ปุ่ มปรับระดบัเสยีงจะควบคมุเสยีงทกุประเภทในโทรศพัท ์ซึง่รวมไปถงึเสยีงปลกุและเสยีงเตอืน

เคล็ดลบั: เมือ่คณุปรับระดบัเสยีง คณุยังสามารถสลบัโทรศพัทใ์หเ้ป็นโหมดเงยีบหรอืโหมดปกตไิด ้บนแถบ
ปรับระดบัเสยีงดา้นบนของหนา้จอ แตะ ,  หรอื 

การต ัง้คา่การซงิคก์บัคอมพวิเตอร์
เก็บขอ้มลูของคณุไวก้บัตวั – ดว้ยแอพ Zune PC คณุจะสามารถซงิคเ์พลง วดิโีอ และภาพถา่ยระหวา่งโทรศัพท์
และคอมพวิเตอรท์ีส่ามารถใชร้ว่มกนัได ้คณุยังสามารถสํารองขอ้มลูและอปัเดตโทรศพัทด์ว้ยซอฟตแ์วรล์า่สดุ เพือ่
ปรับปรงุประสทิธภิาพการทํางานและรับคณุสมบตัใิหม่ๆ  ไดอ้กีดว้ย

1. ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ Zune เวอรช์นัลา่สดุบนคอมพวิเตอรข์องคณุจาก www.zune.net
เคล็ดลบั: หากคณุใช ้Apple Mac ดาวนโ์หลด Windows Phone 7 Connector สําหรับ Mac จาก Mac App
Store

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศพัทข์องคณุไมไ่ดถ้กูล็อกดว้ยรหสัล็อก
3. ตอ่โทรศพัทข์องคณุเขา้กบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB ทีส่ามารถใชร้ว่มกนัได ้และปฏบิตัติามคําแนะนําที่
ปรากฏบนคอมพวิเตอรข์องคณุ
4. หากตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่การซงิคข์อง Zune ใหเ้ลอืก SETTINGS บนคอมพวิเตอรข์องคณุ

หากกอ่นหนา้นีค้ณุใชแ้อปอืน่อยู ่เชน่ Nokia Ovi Suite หรอื Nokia Suite ในการซงิคไ์ฟลร์ะหวา่งโทรศพัทข์องคณุ
กบัคอมพวิเตอร ์คณุสามารถตัง้คา่ให ้Zune ซงิคไ์ฟลไ์ปยังโฟลเดอรเ์ดยีวกบัทีค่ณุใชง้านอยูก่อ่นหนา้นัน้ และ
กําหนดใหซ้งิคเ์พลงและเนือ้หาอืน่ๆ ของคณุไปยังโทรศพัทเ์ครือ่งใหมไ่ดอ้ยา่งง่ายดาย
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ไอคอนทีแ่สดงบนโทรศพัทข์องคณุ
แถบทีด่า้นบนของหนา้จอจะบอกใหค้ณุทราบเวลาปัจจุบนั ระดบัแบตเตอรีแ่ละความแรงของสญัญาณโทรศพัท์
และขอ้มลูอืน่ๆ อกีมากมาย

เคล็ดลบั: ในการดไูอคอนทีซ่อ่นอยู ่ใหแ้ตะทีแ่ถบสถานะ

  ความแรงของสญัญาณ

  ระดบัพลงังานแบตเตอรี่

  กําลงัชารจ์แบตเตอรีอ่ยู่

  โหมดประหยัดพลงังานเปิดใชง้านอยู่

  มกีารโอนสายของคณุตอ่ไปยังหมายเลขอืน่หรอืศนูยข์อ้ความเสยีง

  ไมม่ซีมิการด์ในโทรศพัทข์องคณุ

  ซมิการด์ของคณุถกูลอ็ก

  มกีารเชือ่มตอ่อปุกรณ ์Bluetooth กบัโทรศพัทข์องคณุ

  การเชือ่มตอ่ Wi-Fi พรอ้มใชง้าน

  มกีารเชือ่มตอ่ Wi-Fi

  มแีอ็พหรอืบรกิารกําลงัใชข้อ้มลูทีต่ัง้ของคณุอยู่

  โทรศพัทข์องคณุเปิดโรมมิง่อยูแ่ละไมไ่ดใ้ชง้านระบบเครอืขา่ยมอืถอืภายในทอ้งถิน่

  โหมดสัน่เตอืนเปิดใชง้านอยู่

  โหมดเครือ่งบนิเปิดใชง้านอยู่

  โหมดปิดเสยีงเปิดใชง้านอยู่

เครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอืชนดิทีค่ณุเชือ่มตอ่ในปัจจุบนัอาจแสดงตวัอกัษรเดีย่ว หรอือกัษรรวม ทัง้ตวัอกัษรและ
ตวัเลขรวมกนั

ไอคอนตา่งๆ อาจแตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัภมูภิาคและผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ
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ขอ้มลูพืน้ฐาน

เรยีนรูว้ธิกีารใชโ้ทรศพัทเ์ครือ่งใหมข่องคณุไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ

การทาํความรูจ้กักบัโทรศพัทข์องคณุ
โทรศพัทข์องคณุมสีองหนา้จอหลกั ทําใหเ้ป็นเรือ่งง่ายสําหรับคณุในการตดิตามสิง่ทีเ่กดิข ึน้และสถานทีท่ีเ่กดิ

หนา้จอเริม่ตน้ (1) ไลฟ์ไทลภ์าพเคลือ่นไหวจะแสดงสายทีไ่มไ่ดร้ับและขอ้ความทีไ่ดรั้บ ขา่วสารลา่สดุและ
พยากรณ์อากาศ และอืน่ๆ อกีมากมาย

คณุสามารถจัดเรยีงและปรับขนาดไทล ์และตรงึรายชือ่ แอพ ฟีด กล่องจดหมาย เว็บไซต ์และรายการโปรดอืน่ๆ
อพัเดตตา่งๆ ของรายชือ่ทีต่รงึไวข้องคณุจะแสดงบนไทล ์และคณุสามารถดรูายละเอยีดของรายชือ่จากหนา้จอ
เริม่ตน้ไดโ้ดยตรง

เมนูแอพ (2) แอพทัง้หมดของคุณแสดงอยู่ทีน่ีโ่ดยเรยีงตามลําดบั

มแีอพจํานวนมากใชห่รอืไม ่หากตอ้งการคน้หาแอพใดแอพหนึง่ ใหแ้ตะ  หากคณุมแีอพมาก ตัวอกัษรจะแสดง
ขึน้ในรายการเพือ่ชว่ยในการคน้หา แตะอกัษรใดๆ ในรายการ และแตะอกัษรตวัแรกของแอพท่ีคณุตอ้งการ

เคล็ดลบั: คณุสามารถคน้หาภายในแอพไดอ้กีดว้ย เชน่ Marketplace

การสลบัระหวา่งมมุมอง

หากแอพทีค่ณุตอ้งการไมอ่ยูใ่นหนา้จอเริม่ตน้ คณุสามารถคน้หาแอพไดจ้ากเมนูแอพ

เพยีงแคปั่ดไปทางซา้ยหรอืขวาระหวา่งมมุมอง
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เคล็ดลบั: หากคณุมหีลายสิง่ทีต่อ้งทํา การสลบัระหวา่งงานทีม่อียู่สามารถทําไดง้่ายมาก กด  คา้งไว ้แลว้
ปัดไปทางแอพทีค่ณุตอ้งการ และแตะแอพ

การใชจ้อสมัผสั

สํารวจโทรศพัทข์องคณุดว้ยการแตะ ปัด หรอืลาก

1. ในการใชโ้ทรศพัทข์องคณุ เพยีงแคแ่ตะหรอืแตะทีห่นา้จอสมัผัสคา้งไว ้
2. ในการเปิดตวัเลอืกเพิม่เตมิ ใหว้างนิว้บนรายการใดรายหนึง่ จนกระทั่งเมนูของรายการนัน้เปิดขึน้

ตวัอยา่ง: ในการเปิดแอพหรือรายการอ่ืน ใหแ้ตะแอพหรอืรายการนัน้ ในการแกไ้ขหรอืลบการนัดหมายใน
ปฏทินิ ใหแ้ตะทีก่ารนัดหมายนัน้คา้งไว ้แลว้เลอืกตวัเลอืกทีเ่หมาะสม
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การแตะคา้งเพือ่ลากรายการ
วางนิว้บนรายการคา้งไวห้นึง่หรอืสองวนิาท ีและเลือ่นนิว้ไปมาบนหนา้จอ

การปดั
วางนิว้บนหนา้จอ แลว้คอ่ยๆ เลือ่นนิว้ไปตามทศิทางทีต่อ้งการ
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ตวัอยา่ง: ปัดซา้ยหรอืขวาระหวา่งหนา้จอเริม่ตน้และเมนูแอ ฯ หรือระหว่างหนา้จอตา่งๆ ในโฟลเดอร ์ใน
การเลือ่นดรูายการหรอืเมนูทีม่ขีนาดยาวอย่างรวดเร็ว ใหเ้ลือ่นนิว้อยา่งเร็วในลกัษณะตวัดขึน้หรอืลงบนหนา้
จอ แลว้ยกนิว้ขึน้ ในการหยดุเลือ่น ใหแ้ตะทีห่นา้จอ

การยอ่หรอืขยาย
วางนิว้สองนิว้ไวบ้นรายการ เชน่ แผนที ่ภาพถา่ย หรอืเว็บเพจ แลว้เลือ่นนิว้ออกจากกนัหรอืเขา้หากนั

ขอ้สําคญั: โปรดหลกีเลีย่งการขดูขดีหนา้จอแบบสมัผัส หา้มใชป้ากกาจรงิ ดนิสอ หรอืวัตถอุืน่ทีแ่หลมคม
ในการเขยีนบนหนา้จอสมัผัส

การใชโ้ทรศพัทข์องคณุในโหมดเครือ่งบนิ

ในสถานทีท่ีค่ณุไมต่อ้งการโทรออกหรอืรับสาย คณุยังคงสามารถเขา้ถงึเพลง วดีโีอ และเกมสแ์บบออฟไลนไ์ด ้
หากคณุเปิดโหมดเครือ่งบนิ

โหมดบนเครือ่งบนิจะปิดการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยมอืถอื และจะปิดคณุสมบตัไิรส้ายของโทรศพัท ์ปฏบิัตติามคํา
แนะนําและขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัยทีม่ ีตวัอยา่งเชน่ สายการบนิ รวมทัง้กฎหมายและขอ้บงัคบัอืน่  ๆคณุ
สามารถเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi เพือ่ทอ่งอนิเทอรเ์น็ตหรอืเปิด Bluetooth เป็นตน้ ในโหมดบนเครือ่งบนิ เมือ่
ไดรั้บอนุญาตใหทํ้าได ้

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Settings > flight mode
2. สลบั Status ไปที ่On 
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การส ัง่งานโทรศพัทข์องคณุโดยใชเ้สยีง

คณุจําเป็นตอ้งใชโ้ทรศพัทใ์นขณะทีม่อืไมว่า่งใชห่รอืไม ่คณุสามารถใชเ้สยีงของคณุในการโทรออก สง่ขอ้ความ
SMS คน้หาในเว็บ หรอืเปิดแอพ

คณุสมบตันิีไ้มส่ามารถใชไ้ดก้บัทกุภาษา สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัภาษาทีส่นับสนุน ไปที ่www.microsoft.com/
windowsphone/en-us/howto/wp7/basics/feature-and-service-availability.aspx

1. กด  คา้งไว ้
2. เปลง่คําสัง่เสยีงในโทรศพัทข์องคณุ

ตวัอยา่ง: ในการดกํูาหนดการ ใหเ้ปลง่คําวา่ Open calendar

เคล็ดลบั: หากตอ้งการดตูวัอยา่งเพิม่เตมิของคําสัง่เสยีง ใหเ้ปลง่คําวา่ Help

การปรบัต ัง้คา่โทรศพัทข์องคณุ
เรยีนรูว้ธิกีารปรับตัง้คา่หนา้จอเริม่ตน้และวธิเีปลีย่นเสยีงเรยีกเขา้

การปรบัต ัง้คา่หนา้จอเร ิม่ตน้

คณุตอ้งการใหห้นา้จอเริม่ตน้มเีฉพาะแอพทีค่ณุใชบ้อ่ยทีส่ดุใชห่รอืไม ่คณุสามารถตรงึแอพ  เว็บไซต ์และ
รายการโปรดตา่งๆ ไวท้ีห่นา้จอเริม่ตน้ และเลือ่นหรอืปรับขนาดไทลไ์ดต้ามตอ้งการ

1. ในการตรงึแอพ ใหปั้ดไปทางซา้ยเพือ่ไปทีเ่มนูแอพ
2. แตะแอพคา้งไว ้และแตะ pin to Start

การตรงึรายชือ่
แตะ  People แตะรายชือ่นัน้คา้งไว ้และแตะ pin to Start
เมือ่คณุตรงึรายชือ่ไว ้ขอ้มลูอพัเดตของบคุคลดงักลา่วจะแสดงบนไทล ์และคณุสามารถโทรหาพวกเขาจากหนา้
จอเริม่ตน้ไดโ้ดยตรง

การตรงึเว็บไซต์
ไปทีเ่ว็บไซต ์และแตะ  > pin to start

การยา้ยไทล์
แตะไทลค์า้งไว ้ลากและวางไปไวท้ีตํ่าแหน่งใหม ่และแตะทีห่นา้จอ
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การปรบัขนาดหรอืถอนการตรงึไทล์
ในการปรับขนาด ใหแ้ตะไทลค์า้งไว ้และแตะไอคอนลกูศร

ในการถอนการตรงึไทล ์ใหแ้ตะไทลนั์น้คา้งไว ้และแตะ 

การเปลีย่นชุดรปูแบบของคณุ

คณุสามารถเปลีย่นสตีา่งๆ บนหนา้จอ เพือ่ใหเ้ขา้กบัความชอบและอารมณ์ของคณุได ้

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Settings > theme
2. แตะ Background หรอื Accent colour

การปรบัต ัง้คา่หนา้จอล็อก

คณุตอ้งการทําใหห้นา้จอล็อกของคณุมลีกัษณะเฉพาะตวัมากขึน้หรอืไม ่เชน่ คณุสามารถตัง้ภาพถา่ยโปรดของ
คณุเป็นภาพพืน้หลงัได ้
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บนหนา้จอหลกั ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Settings > lock+wallpaper

การเปลีย่นภาพพืน้หลงั
แตะ change wallpaper เลอืกภาพ ปรับภาพใหเ้หมาะสมทีส่ดุเทา่ทีทํ่าได ้และแตะ 

การปรบัต ัง้คา่แบบเสยีงโทรศพัทข์องคณุ

คณุสามารถเลอืกเสยีงทีด่ทีีส่ดุสําหรับโทรศพัทข์องคณุ

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Settings > ringtones+sounds
2. เลอืกชนดิของเสยีงเรยีกเขา้หรอืเสยีงเตอืนทีค่ณุตอ้งการเปลีย่น แลว้เลอืกเสยีงทีต่อ้งการ

การปิดเสยีงโทรศพัทข์องคณุ

เมือ่คณุเปิดโหมดปิดเสยีง ระบบจะปิดเสยีงเรยีกเขา้และเสยีงเตอืนทัง้หมด ใชโ้หมดนีใ้นกรณีเชน่ เมือ่คณุอยูใ่น
โรงภาพยนตรห์รอืในหอ้งประชมุ

1. กดปุ่ มระดบัเสยีง เพือ่ดแูถบสถานะระดบัเสยีง ทีด่า้นบนของหนา้จอ แลว้แตะ 

โหมดปิดเสยีง  จะทํางาน หากคณุตัง้คา่ใหโ้ทรศพัทส์ัน่เตอืน โหมดสัน่  จะเปิดขึน้แทนโหมดปิดเสยีง

2. หากคณุตอ้งการตัง้คา่ใหโ้ทรศพัทส์ัน่เตอืน ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย แลว้แตะ  Settings >
ringtones+sounds และสลบั Vibrate ไปที ่On 
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การยดือายแุบตเตอรี่
ใหห้าจดุทีส่มดลุระหวา่งการใชโ้ทรศพัทข์องคณุใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุไปพรอ้มกบัการรักษาอายแุบตเตอรีใ่หเ้ป็น
ไปตามความตอ้งการใชง้าน มขีัน้ตอนทีค่ณุสามารถดําเนนิการเพือ่ประหยัดพลังงานบนโทรศพัทข์องคณุ

• ชารจ์แบตเตอรีใ่หเ้ต็มอยู่เสมอ
• ปิดเสยีงทีไ่มจํ่าเป็น เชน่ เสยีงกดปุ่ มตา่งๆ
• ใชช้ดุหฟัูงแบบมสีายแทนการใชลํ้าโพง
• การใชช้อ่งมองภาพของกลอ้งถา่ยรปูอาจทําใหส้ ิน้เปลอืงพลงังาน ดงันัน้ หลงัจากทีค่ณุถา่ยภาพเสร็จแลว้ ให ้

กด 

เคล็ดลบั: คณุสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศพัทใ์ชโ้หมดประหยัดพลงังานโดยอตัโนมตัเิมือ่ระดบัประจแุบตเตอรี่
เหลอืนอ้ย ในการตรวจสอบสถานะของแบตเตอรีแ่ละเปิดโหมดประหยัดพลงังาน ใหไ้ปทีห่นา้จอเริม่ตน้ ปัด
ไปทางซา้ยและแตะ  Settings > battery saver

เมือ่โทรศพัทข์องคณุอยูใ่นโหมดประหยัดพลงังาน คณุอาจไมส่ามารถเปลีย่นการตัง้คา่ของแอพท้ังหมดได ้

ในการประหยัดพลงังาน คณุสามารถปฏบิตัดิงันี้

การตัง้คา่ใหห้นา้จอโทรศพัทปิ์ดลงหลงัจาก
เวลาผ่านไปครูห่นึง่

ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Settings >
lock+wallpaper > Screen times out after

การใชธ้มีทีม่คีวามสวา่งนอ้ย ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย แตะ  Settings >
theme และใต ้Background ใหแ้ตะ Dark

การลดความสวา่งของหนา้จอ ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Settings >
brightness สลบั Automatically adjust ไปที ่Off 
และเลอืกระดบัทีค่ณุตอ้งการ

การเลอืกใชก้ารเชือ่มตอ่เครอืขา่ย • ตัง้คา่ใหโ้ทรศพัทข์องคณุลดความถีใ่นการตรวจสอบอเีมล
ใหม่

• เปิด Bluetooth ตอ่เมือ่จําเป็นเทา่นัน้
• ใชก้ารเชือ่มตอ่ Wi-Fi เพือ่เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตแทนการเชือ่ม

ตอ่ขอ้มลูมอืถอื
• หยดุการสแกนหาเครอืขา่ยไรส้ายทีพ่รอ้มใชง้าน ในหนา้จอ

เริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย แตะ  Settings และสลบั WiFi
ไปที ่Off 

• หากคณุกําลงัฟังเพลงหรอืใชโ้ทรศพัท ์แตไ่มต่อ้งการโทร
ออกหรอืรับสาย ใหเ้ปิด flight mode

การประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการโรมมิง่ขอ้มลู
ตอ้งการประหยัดคา่โทรศพัทใ์ชห่รอืไม ่คณุสามารถประหยัดคา่ใชจ้่ายในการโรมมิง่ขอ้มลูไดโ้ดยเปลีย่นแปลงการ
ตัง้คา่ขอ้มลูมอืถอื การโรมมิง่ขอ้มลูหมายถงึ การใชโ้ทรศพัทข์องคณุรับขอ้มลูผา่นเครอืขา่ยทีผู่ใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย
ของคณุไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของหรอืเป็นผูดํ้าเนนิการ การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตขณะโรมมิง่ โดยเฉพาะเมือ่อยูต่า่ง
ประเทศ อาจทําใหเ้สยีคา่บรกิารขอ้มลูสงูมาก ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุสามารถเรยีกเก็บคา่บรกิารในการรับสง่
ขอ้มลูเป็นแบบเหมาจา่ย หรอืแบบชําระตามการใชง้าน ในการใชว้ธิเีชือ่มตอ่ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ ใหเ้ปลีย่นแปลงการ
ตัง้คา่ Wi-Fi, ขอ้มลูมอืถอื และการดาวนโ์หลดอเีมล

© 2013 Nokia สงวนลขิสทิธิ์ 20



โดยปกตแิลว้ การใชก้ารเชือ่มตอ่ Wi-Fi จะเร็วกวา่ และประหยัดกวา่การใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอื หากสามารถ
ใชท้ัง้การเชือ่มตอ่ Wi-Fi และขอ้มลูมอืถอื โทรศพัทข์องคณุจะใชก้ารเชือ่มตอ่ Wi-Fi

ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Settings

1. แตะ WiFi
2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สลบั WiFi networking ไปที ่On 
3. เลอืกการเชือ่มตอ่ทีต่อ้งการใช ้

การปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอื
แตะ mobile network และสลบั Data connection ไปที ่Off

การหยดุการโรมมิง่ขอ้มลู
แตะ mobile network และสลบั Data roaming options ไปที ่don't roam

การต ัง้คา่การดาวนโ์หลดเป็นแบบกําหนดเอง
ตัง้คา่ใหโ้ทรศพัทข์องคณุลดความถีใ่นการตรวจสอบอเีมลใหม ่หรอืตรวจเมือ่ขอเทา่นัน้ ในกลอ่งขาเขา้ทัง้หมด
แตะ  > settings > synchronisation settings และเปลีย่นการตัง้คา่ของ Download new content

การเขยีนขอ้ความ
เรยีนรูว้ธิกีารเขยีนขอ้ความอยา่งรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพดว้ยแป้นพมิพข์องโทรศพัท์

การใชแ้ป้นพมิพบ์นหนา้จอ

การเขยีนโดยใชแ้ป้นพมิพบ์นหนา้จอทําไดง้่ายและสนุก คณุสามารถใชแ้ป้นพมิพข์ณะถอืโทรศพัทแ์บบตัง้ตรงหรอื
แบบตะแคงขา้งได ้

แตะกลอ่งขอ้ความ
1 ปุ่ มอกัขระ
2 ปุ่ ม Shift
3 ปุ่ มตวัเลขและปุ่ มสญัลกัษณ์
4 ปุ่ มสญัลกัษณ์ยิม้
5 ปุ่ มเวน้วรรค
6 ปุ่ มภาษา
7 ปุ่ ม Enter
8 ปุ่ ม Backspace

รปูแบบการวางปุ่ มของแป้นพมิพอ์าจแตกตา่งกนัไป
ตามแตล่ะแอพฯ ปุ่ มภาษาจะมขีึน้ใหเ้ลอืกก็ตอ่เมือ่มี
การเลอืกภาษามากกว่าหนึง่ภาษาขึน้ไป ตวัอย่างนี้
แสดงแป้นพมิพภ์าษาองักฤษ

การสลบัระหวา่งอกัขระตวัพมิพใ์หญแ่ละตวัพมิพเ์ล็ก
แตะปุ่ ม shift ในการเปิดโหมด Caps Lock แตะปุ่ มนีส้องครัง้ ในการกลบัไปทีโ่หมดปกต ิใหแ้ตะปุ่ ม Shift อกีครัง้

การพมิพต์วัเลขหรอือกัขระพเิศษ
แตะปุ่ มตวัเลขและปุ่ มสญัลกัษณ ์ในการดปูุ่ มอกัขระพเิศษเพิม่เตมิ ใหแ้ตะปุ่ ม Shift คา้งไว ้ปุ่ มอกัขระพเิศษบางปุ่ ม
ใชเ้พือ่แทรกสญัลกัษณ์อืน่ๆ อกี ในการดสูญัลกัษณ์เพิม่เตมิ แตะปุ่ มสญัลกัษณ์หรอือกัขระพเิศษคา้งไว ้
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เคล็ดลบั: ในการใสเ่ครือ่งหมายจดุเมือ่จบประโยค และเริม่ประโยคใหม ่ใหแ้ตะปุ่ มเวน้วรรคสองครัง้

เคล็ดลบั: ในการป้อนตวัเลขหรอือกัขระพเิศษอยา่งรวดเร็ว ขณะกดปุ่ มตวัเลขและปุ่ มสญัลกัษณ์คา้งไว ้ให ้
เลือ่นนิว้ไปทีอ่กัขระนัน้ และยกนิว้ขึน้

การคดัลอกและวางขอ้ความ
แตะคํา ลากลกูศรหนา้และหลงัคํานัน้เพือ่ไฮไลตส์ว่นทีค่ณุตอ้งการคดัลอก และแตะ  ในการวางขอ้ความ ให ้
แตะ 

การเพิม่เครือ่งหมายเนน้เสยีงใหอ้กัขระ
แตะอกัขระคา้งไว ้แลว้แตะอกัขระเนน้เสยีง

การลบอกัขระ
แตะปุ่ ม Backspace

การสลบัระหวา่งภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
แตะปุ่ มภาษาซํา้จนกระทั่งภาษาทีค่ณุตอ้งการปรากฏขึน้ ปุ่ มภาษาจะมขีึน้ใหเ้ลอืกก็ตอ่เมือ่มกีารเลอืกภาษา
มากกวา่หนึง่ภาษาขึน้ไป

การยา้ยเคอรเ์ซอร์
แตะขอ้ความคา้งไวจ้นกวา่จะเห็นเคอรเ์ซอร ์ลากเคอรเ์ซอรไ์ปยังตําแหน่งทีต่อ้งการโดยไมต่อ้งยกนิว้
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การใชค้ณุสมบตักิารแนะนําคาํสําหรบัแป้นพมิพ์

โทรศพัทจ์ะแนะนําคําใหก้บัคณุในขณะทีเ่ขยีนขอ้ความ เพือ่ชว่ยใหค้ณุเขยีนไดอ้ยา่งรวดเร็วและถกูตอ้งมากขึน้
คณุสมบตักิารแนะนําคํามใีหบ้รกิารเฉพาะในบางภาษาเทา่นัน้

เมือ่คณุเริม่เขยีนขอ้ความ โทรศพัทข์องคณุจะแนะนําคําทีเ่ป็นไปได ้เมือ่คําทีค่ณุตอ้งการปรากฏในแถบการ
แนะนํา ใหแ้ตะคํานัน้ ในการดคูําแนะนําเพิม่เตมิ ใหปั้ดไปทางซา้ย

เคล็ดลบั: หากคําทีแ่นะนําเป็น ตวัหนา โทรศพัทข์องคณุจะใชแ้ทนทีคํ่าทีค่ณุเขยีนโดยอตัโนมตั ิหากคํา
นัน้ไมถ่กูตอ้ง ใหแ้ตะคํานัน้ และคณุจะเห็นคําเดมิและคําแนะนําอืน่ๆ เพิม่เตมิ

แกไ้ขคาํ
หากคณุสงัเกตเห็นวา่สะกดคําผดิ ใหแ้ตะคํานัน้ และจะเห็นคําแนะนําสําหรับการแกไ้ขคํานัน้

การเพิม่คาํใหมใ่นพจนานกุรม
หากคําทีค่ณุตอ้งการไมอ่ยูใ่นพจนานุกรม ใหเ้ขยีนคํานัน้ ใหเ้ขยีนและแตะคํานัน้ๆ แลว้แตะเครือ่งหมายบวก (+)
ในแถบการแนะนํา โทรศพัทข์องคณุยังจดจําคําใหม่ๆ  เมือ่คณุเขยีนคําเหลา่นัน้หลายครัง้

การปิดคณุสมบตัแินะนําคาํ
ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Settings > keyboard > typing settings แตะแป้นพมิพ์
ภาษาของคณุ แลว้ลา้งกลอ่งกาเครือ่งหมาย Suggest text and highlight misspelt words

การลบคาํทีเ่พ ิม่ดว้ยตนเอง
ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Settings > keyboard > typing settings > reset
suggestions

การเพิม่ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน

คณุสามารถเพิม่ภาษาทีใ่ชเ้ขยีนลงในแป้นพมิพข์องคณุไดห้ลายภาษา และสลบัระหวา่งภาษาตา่งๆ ขณะทีกํ่าลงั
เขยีนได ้

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Settings > keyboard
2. เลอืกภาษาทีค่ณุตอ้งการเขยีน

การสลบัระหวา่งภาษาขณะทีก่ําลงัเขยีน
แตะปุ่ มภาษาซํา้จนกระทั่งภาษาทีค่ณุตอ้งการปรากฏขึน้ รปูแบบการวางปุ่ มของแป้นพมิพแ์ละคณุสมบตัแินะนําคํา
จะเปลีย่นตามภาษาทีเ่ลอืก ปุ่ มภาษาจะมขีึน้ใหเ้ลอืกก็ตอ่เมือ่มกีารเลอืกภาษาทีใ่ชเ้ขยีนมากกวา่หนึง่ภาษาขึน้ไป
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การสแกนรหสัหรอืขอ้ความ
ใหใ้ชก้ลอ้งถา่ยรปูในโทรศพัทข์องคณุเพือ่สแกนสิง่ตา่ง  ๆเชน่ โคด้ QR บารโ์คด้ ปกหนังสอืและปกดวีดี ีแลว้รับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสิง่ทีโ่ทรศพัทข์องคณุจดจําได ้

1. กด 
2. แตะ 
3. หนักลอ้งถา่ยรปูไปทีโ่คด้

เคล็ดลบั: จับกลอ้งถา่ยรปูใหน้ิง่ และตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ชอ่งมองภาพของกลอ้งนัน้มองเห็นสิง่ทีค่ณุกําลงั
สแกนอยูไ่ดค้รบและชดัเจน

ตวัอยา่ง: ใหล้องสแกนโคด้ตอ่ไปนีแ้ละดวู่าเกดิอะไรขึน้

การแปลหรอืคน้หาขอ้ความบนเว็บ
กด  แตะ  หนักลอ้งถา่ยรปูไปทีข่อ้ความ และแตะ scan text และ translate หรอื search
คณุสมบตันิีอ้าจไมส่ามารถใชไ้ดก้บัทกุภาษา

นาฬกิา
ตรงตอ่เวลาได ้โดยเรยีนรูว้ธิใีชโ้ทรศพัทข์องคณุเป็นนาฬกิาและนาฬกิาปลกุ

การต ัง้เวลาปลกุ

คณุสามารถใชโ้ทรศพัทข์องคณุเป็นนาฬกิาปลกุได ้
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1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Alarms
2. แตะ 
3. ป้อนรายละเอยีดการตัง้ปลกุ ตัง้เวลา แลว้แตะ 
4. โทรศพัทข์องคณุจะตอ้งเปิดอยู ่เพือ่ใหน้าฬกิาปลกุสง่เสยีงปลกุ และระดบัเสยีงในโทรศัพทจ์ะตอ้งดงัพอ

การปิดการต ัง้ปลกุ
ปรับการตัง้ปลกุไปที ่Off 

การลบการต ัง้ปลกุ
แตะการตัง้ปลกุ และแตะ 

การเลือ่นปลกุ

คณุยังไมอ่ยากตืน่นอนใชห่รอืไม ่เมือ่เสยีงปลกุดงัขึน้ คณุสามารถเลือ่นปลกุได ้

เมือ่เสยีงปลกุดงั ใหแ้ตะ snooze

การอพัเดตเวลาและวนัทีโ่ดยอตัโนมตั ิ

คณุสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศพัทอ์พัเดตเวลา วันที ่และเขตเวลาโดยอตัโนมตั ิการอพัเดตอตัโนมตัเิป็นบรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขา่ย

ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Settings > date+time

สลบั Set automatically ไปที ่On 

การอพัเดตวนัทีแ่ละเวลาดว้ยตนเอง
สลบั Set automatically ไปที ่Off  และแกไ้ขเวลาและวันที่

การอพัเดตเขตเวลาดว้ยตวัคณุเองขณะเดนิทางไปตา่งประเทศ
สลบั Set automatically ไปที ่Off  และแตะ Time zone และตําแหน่ง

บญัช ีNokia
บญัช ีNokia ของคณุเป็นกญุแจเขา้ใชบ้รกิารตา่ง  ๆของ Nokia

ตวัอยา่งของสิง่ทีค่ณุสามารถทําไดโ้ดยใชบ้ญัช ีNokia มดีงันี้

• เขา้ใชบ้รกิารตา่งๆ ของ Nokia โดยใชช้ือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านเดยีวกนัในโทรศพัทห์รอืคอมพวิเตอรข์องคณุ
• ซงิคร์ายการโปรดในแผนที่
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• ดาวนโ์หลดเนือ้หาจากบรกิารตา่ง  ๆของ Nokia
• จัดเก็บรายละเอยีดเกีย่วกบัรุน่โทรศพัทแ์ละขอ้มลูตดิตอ่ คณุยังสามารถเพิม่รายละเอยีดบตัรชาํระเงนิลงใน

บญัช ีNokia

บรกิารทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบับญัช ีNokia และบรกิารตา่งๆ ของ Nokia ใหไ้ปที ่account.nokia.com
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การตดิตอ่รายชือ่และสง่ขอ้ความ

ตดิตอ่เพือ่นและครอบครัว รวมถงึการแบง่ปันไฟลเ์ชน่ภาพถา่ยโดยใชโ้ทรศพัทข์องคณุ รับขา่วสารอพัเดตลา่สดุ
เขา้สูบ่รกิารเครอืขา่ยสงัคมของคณุแมข้ณะเดนิทางอยู่

การโทร
ตอ้งการโทรออกบนโทรศพัทเ์ครือ่งใหมข่องคณุ และพดูคยุกบัเพือ่นๆ ของคณุไหม อา่นและคณุจะรูว้า่ตอ้งทํา
อยา่งไร

การโทรตดิตอ่รายชือ่

คณุสามารถโทรตดิตอ่เพือ่นของคณุไดร้วดเร็วและง่ายดาย เมือ่คณุจัดเก็บชือ่พวกเขาไวเ้ป็นรายชือ่ในโทรศพัท์
ของคณุ

1. แตะ  > 
2. แตะรายชือ่และเบอร์

เคล็ดลบั: เพือ่นคณุเสยีงดงัหรอืเบา กดปุ่ มระดบัเสยีงเพือ่เปลีย่นระดบัเสยีง

การคดัลอกและวางเบอรโ์ทรศพัท์
แตะเบอรโ์ทรศพัทค์า้งไว ้และแตะ copy และในกลอ่งขอ้ความ ใหแ้ตะ 

การใชเ้สยีงเพือ่โทรออก

คณุสามารถใชเ้สยีงเพือ่โทรหารายชือ่

1. กด  คา้งไว ้
2. พดูคําวา่ Call แลว้ตามดว้ยชือ่
ในการยกเลกิ ใหก้ด 

เคล็ดลบั: คณุยังสามารถใชเ้สยีงเพือ่โทรออกดว้ยชดุหฟัูงบลทููธไดเ้ชน่กนั

คณุสมบตันิีอ้าจไมส่ามารถใชไ้ดก้บัทกุภาษา
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การโทรถงึเบอรท์ ีโ่ทรออกลา่สดุ

ยังมบีางสิง่ทีอ่ยากคยุกบัเพือ่นของคณุอกีไหม โทรหาพวกเขาอกีครัง้ ในหนา้จอประวัตกิารโทร คณุสามารถดู
ขอ้มลูเกีย่วกบัสายทีค่ณุโทรออกและรับ

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหแ้ตะ 
2. แตะ  ทีอ่ยูถ่ดัจากชือ่หรอืหมายเลขโทรศพัท์

การประชุมสาย

โทรศพัทข์องคณุรองรับการโทรแบบประชมุสายระหวา่งสองบคุคลหรอืมากกวา่นัน้ จํานวนสงูสดุของผูเ้ขา้รว่ม
สามารถแตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยู่กบัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

1. โทรออกไปยังผูเ้ขา้รว่มคนแรก
2. ในการโทรหาผูเ้ขา้รว่มอกีราย ใหก้ด  แลว้โทรออกดว้ยวธิปีกติ
3. เมือ่ผูเ้ขา้ร่วมรายใหมรั่บสาย ใหแ้ตะ 

การเพิม่ผูเ้ขา้รว่มรายอืน่ไปยงัการโทร
แตะ โทรหาผูเ้ขา้รว่มรายอืน่ แลว้แตะ 

การสนทนาสว่นตวักบับคุคลใดบคุคลหนึง่
แตะ  และเลอืกชือ่หรอืหมายเลขโทรศพัทข์องบคุคลนัน้ โทรศพัทจ์ะพักสายการประชมุในเครือ่งของคณุไว ้ผู ้
เขา้รว่มรายอืน่ยังสามารถทําการประชมุตอ่ได ้

ในการกลบัไปยังการโทรแบบประชมุสาย ใหแ้ตะ 

การโอนสายไปทีโ่ทรศพัทเ์ครือ่งอืน่

ไมส่ามารถรับสายไดต้ลอด แตก่็ไมอ่ยากพลาดสายเรยีกเขา้ทัง้หมดใชไ่หม คณุสามารถโอนสายไปทีเ่บอร์
โทรศพัทอ์ืน่ได ้

1. แตะ  >  > call settings
2. สลบั Call forwarding ไปที ่On 
3. ป้อนเบอรโ์ทรศพัทใ์นชอ่ง Forward calls to และแตะ save

เคล็ดลบั: ในการตรวจสอบวา่มกีารใชง้านการโอนสายหรอืไม ่ซึง่แสดงดว้ย  ใหแ้ตะดา้นบนของหนา้จอ
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การโอนสายไปยงัขอ้ความเสยีงของคณุ

นอกจากการโอนสายเรยีกเขา้ไปยังเบอรโ์ทรศพัทอ์ืน่ คณุยังสามารถโอนสายเรยีกเขา้ไปทีข่อ้ความเสยีงของคณุ
และสามารถฟังในภายหลงัได ้

1. แตะ  >  > call settings
2. ป้อนเบอรข์องขอ้ความเสยีงของคณุในกลอ่ง Voicemail number
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุเพือ่ขอเบอรข์องขอ้ความเสยีงทีต่ัง้ไว ้

3. เลือ่น Call forwarding ไปที ่On  และป้อนเบอรข์องขอ้ความเสยีงของคณุในกลอ่ง Forward calls
to

แกไ้ขเบอรข์องขอ้ความเสยีงของคณุ
แตะ  >  > call settings แตะเบอรข์องขอ้ความเสยีงเกา่ของคณุ และแกไ้ขเบอร์

ใชเ้บอรข์องขอ้ความเสยีงเดมิของคณุในกลอ่ง Forward calls to

การโทรไปยงักลอ่งขอ้ความเสยีง

หากคณุโอนสายเรยีกเขา้ไปยังกลอ่งขอ้ความเสยีง คณุสามารถโทรไปและฟังขอ้ความทีเ่พือ่นของคณุทิง้ไว ้

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหแ้ตะ  > 
2. หากมหีนา้จอถาม ใหพ้มิพร์หสัผา่นสําหรับฟังขอ้ความเสยีง
3. คณุสามารถฟังหรอืตอบกลบัขอ้ความเสยีง ลบขอ้ความ หรอืบนัทกึขอ้ความทักทายได ้

สําหรับความพรอ้มใหบ้รกิารของบรกิารกลอ่งขอ้ความเสยีง และสําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่ระยะเวลากอ่นที่
สายโทรศพัทจ์ะถกูโอน โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

รายชือ่
คณุสามารถจัดเก็บและจัดระเบยีบเบอรโ์ทรศพัท ์ทีอ่ยู ่และขอ้มลูตดิตอ่อืน่ๆ ของเพือ่นไดใ้นโฟลเดอร ์People คณุ
ยังสามารถตดิตอ่กบัเพือ่น  ๆผา่นทางบรกิารเครอืขา่ยสงัคมตา่ง  ๆไดอ้กีดว้ย

การเพิม่รายชือ่ใหม่

มเีพือ่นเคยีงขา้งเสมอ จัดเก็บเบอรโ์ทรศพัท ์ทีอ่ยู ่และขอ้มลูตดิตอ่อืน่ๆ ของเพือ่นๆ ลงใน Hub People

แตะ  People และปัดไปที ่all

1. แตะ  > new contact
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2. หากคณุลงชือ่เขา้ใชห้ลายบัญช ีใหแ้ตะบญัชทีีม่กีารเชือ่มโยงกบัรายชือ่นัน้
3. แตะรายละเอยีดของรายชือ่ ป้อนขอ้มลูในกลอ่งตา่ง  ๆแลว้แตะ 
4. เมือ่คณุเพิม่รายละเอยีดเรยีบรอ้ยแลว้ ใหแ้ตะ 

การแกไ้ขรายชือ่
แตะรายชือ่ และ  แลว้แกไ้ขหรอืเพิม่รายละเอยีด

การลบรายชือ่
แตะรายชือ่ และ  > delete

รายชือ่นัน้จะถกูลบออกทัง้จากโทรศพัทข์องคณุ และจากบรกิารออนไลนท์ีม่กีารจัดเก็บรายชือ่นัน้ เชน่ Facebook,
Twitter และ LinkedIn โดยมขีอ้ยกเวน้บางขอ้

การจดัเก็บเบอรจ์ากสายทีไ่ดร้บั

คณุเคยไดรั้บสายจากเบอรข์องคนทีย่ังไมไ่ดบ้นัทกึไวใ้นโฟลเดอร ์People หรอืไม ่คณุสามารถจัดเกบ็เบอรนั์น้ไว ้
ในรายการของรายชือ่ทีม่อียูห่รอืรายชือ่ใหมไ่ดอ้ย่างง่ายดาย

1. แตะ 
2. ในรายการประวัตกิารโทร ใหแ้ตะเบอรโ์ทรศพัท ์แลว้เลอืก 
3. แตะ  แกไ้ขเบอรโ์ทรศพัทแ์ละประเภทเบอรโ์ทรศพัท ์และแตะ 
4. แกไ้ขรายละเอยีดของรายชือ่อืน่  ๆรวมทัง้ชือ่ และแตะ 

การจดัเก็บเบอรจ์ากขอ้ความทีไ่ดร้บั

คณุเคยไดรั้บขอ้ความจากเบอรข์องคนทีย่ังไมไ่ดบ้นัทกึไวใ้นโฟลเดอร ์People หรอืไม ่คณุสามารถจัดเก็บเบอรนั์น้
ไวใ้นรายการของรายชือ่ทีม่อียูห่รอืรายชือ่ใหมไ่ดอ้ยา่งง่ายดาย

1. แตะ  Messaging
2. ในรายการการสนทนา ใหแ้ตะการสนทนา
3. ทีด่า้นบนของหนา้จอการสนทนา ใหแ้ตะเบอรโ์ทรศพัท ์และ 
4. แตะ  แกไ้ขเบอรโ์ทรศพัทแ์ละประเภทเบอรโ์ทรศพัท ์และแตะ 
5. แกไ้ขรายละเอยีดของรายชือ่อืน่  ๆรวมทัง้ชือ่ และแตะ 

การคน้หารายชือ่

ตอ้งการตดิตอ่เพือ่นของคณุไดร้วดเร็วใชห่รอืไม ่แทนทีจ่ะเลือ่นผา่นรายชือ่ทัง้หมดของคณุ คณุสามารถคน้หาหรอื
ขา้มไปทีห่มวดตวัอกัษรหรอือกัขระทีต่อ้งการในรายชือ่ไดเ้ลย คณุยังสามารถใชคํ้าสัง่เสยีงเพือ่โทรออกหรอืสง่
ขอ้ความถงึรายชือ่ไดด้ว้ย

1. แตะ  People และปัดไปที ่all
2. แตะ  และเริม่พมิพช์ือ่ รายชือ่จะถกูกรองขณะทีค่ณุพมิพ์

เคล็ดลบั: ตรงึรายชือ่หรอืกลุม่รายชือ่ทีส่าํคญัทีส่ดุของคณุไวบ้นหนา้จอเริม่ตน้ แตะรายชือ่คา้งไว ้และแตะ
pin to Start

การขา้มไปทีห่มวดตวัอกัษรหรอือกัขระในรายชือ่ของคณุ
แตะตวัอกัษรใดก็ไดใ้นรายชือ่ทางซา้ย และในเมนูตอ่ไปนี ้ใหแ้ตะตวัอกัษรหรอือกัขระแรกของชือ่ทีค่ณุตอ้งการ
คณุจะขา้มไปยังจุดนัน้ในรายชือ่ของคณุไดโ้ดยตรง

การกรองรายการรายชือ่ของคณุ
แตะ  > settings > filter my contact list และแตะกลอ่งกาเครือ่งหมายของบัญชทีีค่ณุตอ้งการให ้
แสดงรายชือ่
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การใชค้าํส ัง่เสยีง
ในหนา้จอใดก็ตาม ใหก้ด  คา้งไว ้และพดูคําวา่ Call หรอื Text แลว้ตามดว้ยชือ่ ไมส่นับสนุนภาษาบางภาษา

การเชือ่มโยงรายชือ่

คณุมรีายการบันทกึแยกสําหรับรายชือ่เดยีวกนัจากบรกิารเครอืขา่ยสงัคมหรอืบัญชอีเีมลทีแ่ตกตา่งกนัใชห่รอืไม่
คณุสามารถเชือ่มโยงหลายรายชือ่ไดเ้พือ่ใหข้อ้มลูของพวกเขาอยูใ่นบตัรรายชือ่เดยีว

แตะ  People และปัดไปที ่all

1. แตะรายชือ่หลกัทีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงดว้ย และแตะ 
2. แตะ choose a contact และรายชือ่ทีจ่ะเชือ่มโยง

การยกเลกิการเชือ่มโยงรายชือ่
แตะรายชือ่หลกัและ และแตะรายชือ่ทีจ่ะยกเลกิการเชือ่มโยงและ unlink

การคดัลอกรายชือ่จากซมิการด์

หากคณุจัดเก็บรายชือ่ไวใ้นซมิการด์ คณุสามารถคดัลอกรายชือ่ลงในโทรศพัทข์องคณุได ้

1. แตะ  People
2. แตะ  > settings > import SIM contacts

การสรา้ง แกไ้ข หรอืลบกลุม่รายชือ่

คณุสามารถสรา้งกลุม่รายชือ่ และสง่ขอ้ความไปยังหลายบคุคลไดพ้รอ้มกนั ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถเพิม่สมาชกิ
ครอบครัวใหอ้ยูใ่นกลุม่เดยีวกนั และตดิตอ่กบัพวกเขาไดเ้ร็วขึน้โดยสง่ขอ้ความเพยีงครัง้เดยีว

แตะ  People และปัดไปที ่all

1. แตะ  > new group
2. ป้อนชือ่กลุม่
3. แตะ add a contact และรายชือ่ ในการเพิม่รายชือ่อืน่ ใหแ้ตะ add a contact อกีครัง้
4. แตะ 

การแกไ้ขกลุม่รายชือ่
แตะกลุม่ และ 

การเปลีย่นชือ่กลุม่
แตะชือ่กลุม่ แลว้ป้อนชือ่ใหม่

การเพิม่รายชือ่กลุม่ใหม่
แตะ add a contact และรายชือ่

การนํารายชือ่ออกจากกลุม่
แตะรายชือ่ และ remove from group > Remove

การเปลีย่นแปลงขอ้มลูตดิตอ่ของรายชือ่
แตะกลุม่และ  เปลีย่นแปลงขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการ แลว้แตะ 

การลบกลุม่รายชือ่
แตะกลุม่ และ  > delete

เครอืขา่ยสงัคม
ไมอ่ยากพลาดการตดิตอ่กบัเพือ่น  ๆใชห่รอืไม ่คณุสามารถตัง้คา่บรกิารเครอืขา่ยสงัคมบนโทรศพัทข์องคณุ
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บรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมบนโทรศพัทช์ว่ยใหค้ณุไมพ่ลาดการตดิตอ่

บรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมเป็นบรกิารจากบรษัิทอืน่ ไมไ่ดใ้หบ้รกิารโดย Nokia ตรวจสอบการตัง้คา่ความเป็นสว่น
ตวัของบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมทีค่ณุใช ้เนือ่งจากคณุอาจแบง่ใชข้อ้มลูของคณุกบัคนกลุม่ใหญ ่ขอ้กําหนดการ
ใชบ้รกิารเครอืขา่ยทางสงัคมอาจมผีลบงัคบัใชก้บัการแบง่ใชข้อ้มลูในบรกิารนัน้ คณุควรศกึษาขอ้กําหนดการใช ้
และแนวปฏบิตัดิา้นความเป็นสว่นตวัของบรกิารดงักลา่ว

การต ัง้คา่บญัชี

ตัง้คา่บญัชบีรกิารเครอืขา่ยสงัคมของคณุ

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Settings > email+accounts
2. แตะ add an account และชือ่บรกิาร แลว้ทําตามคําแนะนําทีป่รากฏ

เคล็ดลบั: เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีรายชือ่ในบญัชจีะถกูนําเขา้โดยอตัโนมตัิ

การดอูพัเดตสถานะเพือ่นของคณุ

หลงัจากตัง้คา่บรกิารเครอืขา่ยสงัคมบนโทรศพัทข์องคณุแลว้ คณุสามารถตดิตามอพัเดตสถานะจากเพือ่น  ๆไดใ้น
โฟลเดอร ์People

แตะ  People และปัดไปที ่what's new

การโพสตส์ถานะของคณุ

หากคณุอยากทีจ่ะตดิตอ่กบัเพือ่นของคณุ เปิดเผยใหเ้พือ่นๆ รูว้า่คณุกําลงัคดิอะไรอยู ่โพสตอ์พัเดตสถานะไปยัง
บรกิารเครอืขา่ยสงัคมทีค่ณุใชง้าน

1. แตะ  People และปัดไปที ่all
2. แตะบตัรรายชือ่ของคณุเอง และ post a message
3. เขยีนขอ้ความของคณุ
4. ในกลอ่ง Post to แตะกลอ่งกาเครือ่งหมายถัดจากแตล่ะบญัชทีีค่ณุตอ้งการโพสตข์อ้ความลงไป แลว้แตะ 
5. แตะ 

การเขยีนบนกระดานขอ้ความของเพือ่นคณุ

คณุสามารถตดิตอ่กบัเพือ่น  ๆไดโ้ดยการเขยีนบนกระดานขอ้ความ Facebook ของเพือ่นๆ เหลา่นัน้

1. แตะ  People และปัดไปที ่all
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2. แตะโปรไฟล ์Facebook ของเพือ่นของคณุ และ write on wall
3. เขยีนขอ้ความของคณุ และแตะ 

การแสดงความคดิเห็นในอพัเดตสถานะของเพือ่น

ใน Facebook คณุสามารถตดิตอ่กบัเพือ่นๆ ไดโ้ดยการแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัอพัเดตสถานะของเพือ่น  ๆเหลา่
นัน้

1. แตะ  People และปัดไปที ่what's new
2. ทีโ่พสต ์ใหแ้ตะ 
3. เขยีนขอ้คดิเห็นของคณุ และแตะ 

การเปลีย่นภาพโปรไฟลข์องคณุ

เมือ่คณุตัง้คา่บญัช ีFacebook หรอื Microsoft บนโทรศพัทข์องคณุ ภาพโปรไฟลจ์ากบรกิารเครอืขา่ยสงัคมอยา่ง
ใดอยา่งหนึง่เหลา่นีจ้ะกลายมาเป็นภาพในบตัรรายชือ่บนโทรศพัทข์องคณุดว้ย หากคณุเปลีย่นภาพบนโทรศพัท์
จะเป็นการอพัเดตบัญช ีFacebook และ Microsoft ของคณุไปในเวลาเดยีวกนั

1. แตะ  People และปัดไปที ่all
2. ทีด่า้นบนของรายการรายชือ่ของคณุ แตะบตัรรายชือ่ของคณุเองและภาพถา่ยของคณุ
3. แตะภาพถา่ยของคณุอกีครัง้ แลว้แตะภาพใหมใ่นโฟลเดอร ์Pictures
4. ลากภาพถา่ยเลือ่นไปรอบ  ๆเพือ่ปรับการครอบตดั แลว้แตะ 
5. ในการกําหนดแหลง่ทีจ่ะอพัเดตภาพถา่ยของคณุ ใหแ้ตะ Post to แตะหรอืยกเลกิการเลอืกกลอ่งกา
เครือ่งหมาย แลว้แตะ 
6. แตะ 

การแบง่ปนัภาพถา่ยในบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคม

หลงัจากถา่ยภาพ คณุสามารถอพัโหลดภาพไปยังเว็บ เพือ่ใหเ้พือ่นของคณุทกุคนทราบถงึสิง่ทีค่ณุกําลงัทําอยูไ่ด ้
คณุยังสามารถตัง้คา่โทรศพัทใ์หอ้พัโหลดภาพถา่ยไปยังบรกิารเครอืขา่ยสงัคมโดยอตัโนมตัไิดอ้กีดว้ย

1. แตะ Pictures
2. เรยีกดอูลับัม้ภาพถา่ยของภาพทีค่ณุตอ้งการแบง่ปัน
3. แตะภาพถา่ยนัน้คา้งไว ้และแตะ share...
4. แตะบรกิารเครอืขา่ยสงัคมทีค่ณุตอ้งการอพัโหลดภาพถา่ย
5. เพิม่คําบรรยายภาพหากตอ้งการ แลว้แตะ 

ขอ้ความ
สานสมัพันธก์บัเพือ่นๆ และสง่ขอ้ความ SMS หรอืขอ้ความมลัตมิเีดยีถงึพวกเขา หรอืเริม่แชต
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คณุสามารถเปิดขอ้ความจากหนา้จอเริม่ตน้ไดโ้ดยตรง แตะ  Messaging

คณุสามารถสง่และรับขอ้ความไดห้ลายประเภท ไดแ้ก่

• ขอ้ความ SMS
• ขอ้ความมลัตมิเีดยีทีม่ไีฟลแ์นบ เชน่ ภาพถา่ย
• ขอ้ความแชต

ขอ้ความและแชตระหวา่งคณุกบัแตล่ะรายชือ่ทีค่ณุตดิตอ่ดว้ยจะไดรั้บการจัดเรยีงใหอ้ยูใ่นรปูแบบของการสนทนา

เมือ่คณุตอ้งการตดิตอ่กบัรายชือ่ใดรายชือ่หนึง่ เครือ่งจะชว่ยคณุเลอืกวธิทีีด่ทีีส่ดุในการตดิตอ่ หากรายชือ่ของคณุ
ลงชือ่เขา้ใชใ้นบรกิารแชต คณุสามารถสง่แชตได ้หรอืไม ่คณุสามารถสง่เป็นขอ้ความ SMS แทนได ้

หากคณุสรา้งกลุม่รายชือ่ทีป่ระกอบดว้ยครอบครัวหรอืเพือ่นรว่มงานของคณุ เป็นตน้ คณุสามารถสง่ขอ้ความถงึ
กลุม่ดงักลา่วได ้

คณุสามารถสง่ขอ้ความแบบตวัอกัษรทีม่คีวามยาวมากกวา่ความยาวตวัอกัษรทีกํ่าหนดของขอ้ความเดยีว สําหรับ
ขอ้ความทีม่คีวามยาวมาก เครือ่งจะแบง่สง่ขอ้ความออกเป็นสองขอ้ความขึน้ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใชจ้า่ยตาม
นัน้ สําหรับตวัอกัษรทีม่เีครือ่งหมายเสยีงหนัก เครือ่งหมายอืน่ๆ หรอืตวัอกัษรจากภาษาทีเ่ลอืกบางภาษาจะใช ้
พืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่อาจจํากดัจํานวนตวัอกัษรทีส่ามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่
จา่ยในการรับสง่ขอ้มลู

การสง่ขอ้ความ

ขอ้ความตวัอกัษรและขอ้ความมลัตมิเีดยีจะชว่ยใหค้ณุสามารถตดิตอ่กบัเพือ่น  ๆและครอบครัวไดอ้ยา่งรวดเร็ว

1. แตะ  Messaging
2. แตะ 
3. ในการเพิม่ผูรั้บจากรายการรายชือ่ของคณุ ใหแ้ตะ  หรอืเริม่พมิพช์ือ่ นอกจากนี ้คณุยังสามารถพมิพเ์บอร์
โทรศพัทไ์ดอ้กีดว้ย คณุสามารถเพิม่ผูรั้บไดม้ากกวา่หนึง่คน
4. แตะกลอ่งขอ้ความ แลว้เขยีนขอ้ความของคณุ

เคล็ดลบั: ในการเพิม่สญัลกัษณ์รอยยิม้ ใหแ้ตะ 

5. ในการเพิม่ไฟลแ์นบ ใหแ้ตะ  แลว้เลอืกไฟล์

เคล็ดลบั: คณุยังสามารถถา่ยภาพใหมข่ณะกําลงัเขยีนขอ้ความไดอ้กีดว้ย แตะ picture or video > 
ถา่ยภาพ แลว้แตะ accept
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หากรายการทีค่ณุแทรกในขอ้ความมลัตมิเีดยีมขีนาดทีใ่หญเ่กนิกวา่ทีเ่ครอืขา่ยกําหนด โทรศพัทจ์ะลดขนาดให ้
โดยอตัโนมตัิ

6. ในการสง่ขอ้ความ ใหแ้ตะ 
เฉพาะโทรศพัทท์ีใ่ชง้านร่วมกนัไดเ้ท่านัน้ทีส่ามารถรับและแสดงขอ้ความมลัตมิเีดยีได ้ ขอ้ความอาจดแูตกตา่งกนั
ไปตามโทรศพัทใ์นแตล่ะเครือ่ง

การอา่นขอ้ความ

คณุสามารถเห็นบนหนา้จอเริม่ตน้เมือ่คณุมขีอ้ความใหม

คณุสามารถอา่นขอ้ความระหวา่งคณุและรายชือ่ในเธรดการสนทนาเดยีวกนั เธรดขอ้ความสามารถมขีอ้ความ SMS
ขอ้ความมลัตมิเีดยี และการพดูคยุ

1. แตะ  Messaging
2. แตะการสนทนา

การจดัเก็บไฟลแ์นบ
แตะไฟลแ์นบ เชน่ ภาพถา่ย แลว้แตะ  > save to phone

การลบการสนทนา
แตะ  > delete thread

การตอบกลบัขอ้ความ

อยา่ปลอ่ยใหเ้พือ่นของคณุตอ้งรอ ตอบกลบัขอ้ความโดยตรง

1. แตะ  Messaging
2. ใน threadsแตะการสนทนาทีม่ขีอ้ความ
3. แตะกลอ่งขอ้ความ แลว้เขยีนขอ้ความของคณุ

เคล็ดลบั: หากคณุมเีบอรโ์ทรศพัทม์ากกวา่ 1 เบอรส์ําหรับรายชือ่ทีเ่ก็บไวใ้นโทรศพัทข์องคณุ คณุยัง
สามารถสง่การตอบกลับของคณุไปยังเบอรท์ีแ่ตกตา่งดว้ย แตะ  เพือ่เลอืกเบอรโ์ทรศพัทอ์ืน่

4. แตะ 

การสง่ตอ่ขอ้ความ
แตะขอ้ความคา้งไว ้แลว้แตะ forward

กอ่นการสง่ตอ่ขอ้ความ คณุสามารถแกไ้ขสิง่ทีเ่ขยีนไว ้หรอืเพิม่ หรอืลบสิง่ทีแ่นบออก
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การสง่ขอ้ความไปยงักลุม่

ตอ้งการสง่ขอ้ความไปยังคนกลุม่หนึง่ใชห่รอืไม ่สรา้งกลุม่ใน Hub People และคณุสามารถตดิตอ่บคุคลในกลุม่
ทัง้หมดไดด้ว้ยขอ้ความหรอือเีมลเดยีว

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหแ้ตะ  People
2. แตะกลุม่และ text หรอื send email จากนัน้เขยีนและสง่ขอ้ความของคณุ

การเก็บการตอบกลบัไวใ้นเธรดหนึง่
เมือ่สง่ขอ้ความกบักลุม่คน เครือ่งจะแสดงการตอบกลบัโดยแยกเป็นแตล่ะเธรด หากคณุไมไ่ดใ้ช ้Group text เมือ่
Group text เปิดอยู ่ระบบจะสง่ขอ้ความกลุม่เป็นขอ้ความมลัตมิเีดยี ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใชจ้า่ยตามนัน้ บรกิารทีม่ี
ใหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

ใน Messaging ใหแ้ตะ  > settings และเปิด Group text

การสง่ขอ้ความเสยีง

ตอ้งการจดจําเพือ่นของคณุดว้ยเพลงวันเกดิหรอืไม ่การสง่เพลงของคณุเป็นขอ้ความเสยีง

1. เมือ่เขยีนขอ้ความ ใหแ้ตะ  > voice note
2. บนัทกึขอ้ความของคณุ แลว้แตะ done
3. แตะ 

การใชเ้สยีงเพือ่เขยีนขอ้ความ

ยุง่เกนิกวา่จะเขยีนขอ้ความใชห่รอืไม ่เขยีนและสง่ขอ้ความตวัอกัษรดว้ยเสยีงของคณุ

คณุสมบตันิีไ้มส่ามารถใชไ้ดก้บัทกุภาษา สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัภาษาทีส่นับสนุน ไปที่
support.microsoft.com

ในการใชค้ณุสมบตันิี ้คณุจะตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

1. กด  คา้งไว ้
2. พดูคําวา่ Text แลว้ตามดว้ยชือ่ในรายชือ่
3. บอกขอ้ความของคณุ และทําตามคําแนะนําทีไ่ดย้นิ

การแชตกบัเพือ่นของคณุ

คณุชอบการแชตออนไลนก์บัเพือ่นใชห่รอืไม ่หากคณุอยูข่า้งนอกบา้นหรอืกําลงัจะออกไปขา้งนอก คณุสามารถสง่
ขอ้ความดว่นจากโทรศพัทข์องคณุได ้ไมว่า่คณุจะอยูท่ีใ่ดก็ตาม

คณุตอ้งมบีญัช ีMicrosoft เพือ่แชต เมือ่คณุเชือ่มตอ่บญัช ีFacebook กบับญัช ีMicrosoft ของคณุแลว้ คณุจะ
สามารถใชก้ารแชตของ Facebook ใน Messaging สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดอา่นสว่นของวธิใีชท้ี่
www.windowsphone.com

กอ่นเริม่แชต ใหต้ัง้คา่บรกิารแชต แตะ  Messaging และปัดไปที ่online แลว้ทําตามคําแนะนําทีป่รากฏบน
โทรศพัท์

ลงชือ่เขา้บรกิารแชต หากยังไมไ่ดล้งชือ่เขา้

1. แตะ  Messaging
2. แตะ 
3. ในการเพิม่ผูรั้บจากรายการรายชือ่ของคณุ ใหแ้ตะ  แตะบญัชกีารแชตของเพือ่นของคณุ เพือ่เริม่ตน้การแชต
4. แตะกลอ่งขอ้ความ เขยีนขอ้ความของคณุ แลว้แตะ 
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อเีมล
คณุสามารถใชโ้ทรศพัทเ์พือ่อา่นและตอบกลบัอเีมลไดใ้นขณะเดนิทาง

ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหแ้ตะ 

หากสง่และรับอเีมล คณุจะตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

การเพิม่กลอ่งจดหมาย

คณุใชท้ีอ่ยูอ่เีมลตา่งหากสําหรับธรุกจิและสว่นตวัใชห่รอืไม ่คณุสามารถเพิม่กลอ่งจดหมายตา่ง  ๆในโทรศพัทข์อง
คณุ

ในการตัง้คา่อเีมลในโทรศพัทข์องคณุ คณุจะตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

หากคณุไมไ่ดล้งชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft ระหวา่งการเริม่ใชค้รัง้แรก คณุสามารถลงชือ่เขา้ใชไ้ดต้อนนี ้เมือ่คณุ
เพิม่บญัช ีMicrosoft ลงในโทรศพัท ์บญัชอีเีมลจะเพิม่ลงไปโดยอตัโนมตัิ

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหแ้ตะ 
2. แตะบญัช ีและป้อนชือ่ผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านของคณุ
3. แตะ sign in

เคล็ดลบั: คณุยังสามารถซงิคร์ายการอืน่  ๆนอกจากอเีมลกบัโทรศพัทข์องคณุได ้เชน่ รายชือ่และปฏทินิ
ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบับญัชอีเีมลของคณุ

หากโทรศพัทไ์มพ่บการตัง้คา่อเีมลของคณุ คณุสามารถใชก้ารตัง้คา่ขัน้สงูได ้โดยทีค่ณุตอ้งรูช้นดิบญัชอีเีมลและ
ทีอ่ยูข่องอเีมลเซริฟ์เวอรข์าเขา้และขาออก คณุสามารถขอขอ้มลูนีไ้ดจ้ากผูใ้หบ้รกิารอเีมลของคณุ

หากตอ้งการคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่บญัชอีเีมลตา่ง  ๆใหอ้า่นสว่นของวธิใีชใ้น
www.windowsphone.com

การเพิม่กลอ่งจดหมายภายหลงั
ในกลอ่งจดหมายของคณุ ใหแ้ตะ  > add email account และบญัช ีแลว้ลงชือ่เขา้ใช ้

การเปิดอเีมลจากหนา้จอเร ิม่ตน้

ดว้ยไทลอ์พัเดตอเีมล คณุสามารถเปิดอเีมลจากหนา้จอเริม่ตน้ไดโ้ดยตรง
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จากไทลเ์หลา่นี ้คณุสามารถดจํูานวนอเีมลทีย่ังไมไ่ดอ้า่น และดวูา่คณุไดรั้บอเีมลใหมห่รอืไม่

คณุสามารถตรงึกลอ่งจดหมายมากกวา่หนึง่กลอ่งไวท้ีห่นา้จอเริม่ตน้ได ้เชน่ กําหนดไทลสํ์าหรับอเีมลทางธรุกจิ
และอกีไทลห์นึง่สําหรับอเีมลสว่นบคุคล หากคณุเชือ่มโยงกลอ่งจดหมายมากกว่าหนึง่กลอ่งลงในอเีมลเขา้แบบ
รวม คณุจะสามารถเปิดอเีมลจากอเีมลเขา้ทัง้หมดของคณุในไทลเ์ดยีว

ในการอา่นอเีมล ์ใหแ้ตะทีไ่ทล์

การสง่อเีมล

อยา่ปลอ่ยใหอ้เีมลของคณุพอกพนูขึน้ ใชโ้ทรศพัทข์องคณุเพือ่อา่นและเขยีนอเีมลขณะเดนิทาง

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหแ้ตะ 
2. แตะ  และบญัช ีหากคณุเชือ่มโยงอเีมลเขา้แลว้
3. ในการเพิม่ผูรั้บจากรายการรายชือ่ของคณุ ใหแ้ตะ  หรอืเริม่พมิพช์ือ่ นอกจากนี ้คณุยังสามารถเขยีนทีอ่ยู่

เคล็ดลบั: ในการนําผูรั้บออก ใหแ้ตะชือ่และ Remove

4. เขยีนชือ่เรือ่งและอเีมลของคณุ
เคล็ดลบั: ในการเพิม่สญัลกัษณ์รอยยิม้ ใหแ้ตะ 

5. ในการแนบไฟล ์ใหแ้ตะ 

เคล็ดลบั: คณุยังสามารถถา่ยภาพใหมข่ณะกําลงัเขยีนอเีมลไดอ้กีดว้ย แตะ  ถา่ยภาพ และแตะ accept

6. แตะ  เพือ่สง่อเีมล

การอา่นอเีมล

กําลงัรอขา่วสารสําคญัใชห่รอืไม ่ใชโ้ทรศพัทเ์พือ่อา่นอเีมลแทนการเชค็อเีมลเมือ่อยูท่ีโ่ตะ๊เทา่นัน้

คณุสามารถดเูมือ่คณุมอีเีมลใหม ่บนหนา้จอเริม่ตน้

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหแ้ตะ 
2. ในกลอ่งจดหมายของคณุ ใหแ้ตะอเีมล อเีมลทีย่ังไมไ่ดอ้า่นจะถกูทําเครือ่งหมายในสทีีต่า่งกนั

เคล็ดลบั: ในการขยายหรอืยอ่ ใหว้างสองนิว้บนหนา้จอ และเลือ่นนิว้เขา้หาหรอืออกจากกนั
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เคล็ดลบั: หากอเีมลมทีีอ่ยูเ่ว็บ แตะเพือ่ไปยังเว็บไซตนั์น้

การอา่นอเีมลในการสนทนา
ในกลอ่งจดหมายของคณุ แตะการสนทนาทีม่อีเีมลอยู ่แลว้แตะอเีมล การสนทนาทีม่อีเีมลทีย่ังไมไ่ดอ้า่นจะถกูทํา
เครือ่งหมายในสทีีต่า่งกนั

การจดัเก็บสิง่ท ีแ่นบ
เมือ่อเีมลเปิดแลว้ ใหแ้ตะสิง่ทีแ่นบ เชน่ ภาพถา่ย แลว้สิง่ทีแ่นบดงักลา่วจะถกูดาวนโ์หลดสูโ่ทรศพัทข์องคณุ แตะ
สิง่ทีแ่นบอกีครัง้ และแตะ  > save to phone แตไ่มส่ามารถจัดเก็บไฟลบ์างรปูแบบ

การตอบกลบัอเีมล

คณุไดรั้บอเีมลทีต่อ้งตอบดว่นใชห่รอืไม ่ตอบกลบัทันทโีดยใชโ้ทรศพัทข์องคณุ

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหแ้ตะ 
2. เปิดอเีมลและแตะ 

เคล็ดลบั: ในการตอบกลบัถงึผูส้ง่เทา่นัน้ ใหแ้ตะ reply ในการตอบกลบัผูส้ง่และผูรั้บอืน่ทัง้หมด ใหแ้ตะ
reply all

การสง่ตอ่อเีมล
เปิดอเีมลและแตะ  > forward

การลบอเีมล

กลอ่งจดหมายของคณุมขีอ้มลูมากเกนิหรอืเปลา่ ลบบางอเีมลออกเพือ่เพิม่พืน้ทีว่า่งในโทรศพัทข์องคณุ

1. ในกลอ่งจดหมายของคณุ ใหแ้ตะทีด่า้นซา้ยของอเีมลทีค่ณุตอ้งการลบ
2. แตะกลอ่งกาเครือ่งหมายทีป่รากฏถดัจากอเีมล แลว้แตะ 
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อเีมลทีค่ณุเลอืกทัง้หมดถกูลบแลว้ ขึน้กบับญัชอีเีมลของคณุ อเีมลอาจถกูลบออกจากเซริฟ์เวอรอ์เีมลดว้ย

การลบอเีมล 1 ฉบบั
เปิดอเีมลและแตะ 

การดอูเีมลแยกตา่งหาก

อเีมลจะไดรั้บการจัดกลุม่ตามหวัเรือ่งในรปูแบบสนทนา รปูแบบสนทนายังรวมการตอบกลบัของคณุไวด้ว้ย หาก
คณุอยากดอูเีมลทัง้หมดของคณุแยกตา่งหาก คณุสามารถปิดคณุสมบตัริปูแบบสนทนา

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหแ้ตะ 
2. แตะ  > settings
3. ปิด Conversations

การเชือ่มโยงกลอ่งจดหมายหลายกลอ่งใหเ้ป็นอเีมลเขา้แบบรวม

หากคณมีุ บญัชอีเีมลมากกวา่หนึง่บญัช ีคณุสามารถเลอืกอเีมลเขา้ทีต่อ้งการใหเ้ชือ่มโยงรวมกนัเป็นอเีมลเขา้อนั
เดยีวกนัได ้อเีมลเขา้แบบรวมจะชว่ยใหค้ณุดอูเีมลทัง้หมดไดอ้ยา่งรวดเร็ว

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหแ้ตะกลอ่งจดหมาย
2. แตะ  > link inboxes
3. ในรายการ other inboxes ใหแ้ตะอเีมลเขา้ทีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงไปยังถาดแรก
4. แตะ rename linked inbox เขยีนชือ่ใหมใ่หก้บัอเีมลเขา้และแตะ 

อเีมลเขา้แบบรวมใหมจ่ะถกูตรงึไวท้ีห่นา้จอเริม่ตน้

การยกเลกิการเชือ่มโยงอเีมลเขา้แบบรวม

หากคณุตอ้งการดกูลอ่งจดหมายทลีะกลอ่ง หรอืเริม่ใชบ้ัญชอีเีมลเพยีงหนึง่บญัช ีคณุสามารถยกเลกิการเชือ่มโยง
อเีมลเขา้แบบรวมได ้

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหแ้ตะอเีมลเขา้แบบรวม
2. แตะ  > linked inboxes
3. ในรายการ this inbox ใหเ้ลอืกอเีมลเขา้ทีค่ณุตอ้งการยกเลกิการเชือ่มโยงและ unlink
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1. ปัดไปทางซา้ย และแตะ  Settings > email+accounts
2. แตะกลอ่งจดหมายคา้งไว ้และแตะ delete
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การลบกลอ่งจดหมาย

หากคณุไมต่อ้งการใชก้ลอ่งจดหมายอกีตอ่ไป คณุสามารถลบออกจากโทรศพัทไ์ด ้



กลอ้งถา่ยรปู

ทําไมตอ้งถอืกลอ้งถา่ยรปูแยกตา่งหากเมือ่โทรศพัทข์องคณุมทีุกอยา่งทีค่ณุตอ้งการใชเ้พือ่เกบ็ภาพความทรงจํา
กลอ้งถา่ยรปูในโทรศพัทข์องคณุชว่ยใหค้ณุสามารถถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดีโีอไดอ้ยา่งง่ายดาย

การถา่ยภาพ
ถา่ยภาพคมชดัมชีวีติชวีา โดยจับภาพชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุไวใ้นอลับัม้ภาพถา่ยของคณุ

1. ในการเปิดกลอ้ง ใหก้ดปุ่ มกลอ้ง

2. หากตอ้งการขยายหรอืยอ่ ใหเ้ลอืก + หรอื - บนการควบคมุการย่อ/ขยาย 
3. ในการโฟกสั ใหก้ดปุ่ มกลอ้งลงครึง่หนึง่คา้งไว ้กลอ้งจะล็อกโฟกสัเมือ่เครือ่งหมายสีเ่หลีย่มสขีาวหยดุกะพรบิ

เคล็ดลบั: เมือ่ล็อกโฟกสัแลว้ คณุสามารถกดปุ่ มกลอ้งลงครึง่หนึง่คา้งไว ้และจัดองคป์ระกอบภาพถา่ยใหม่

4. ในการถา่ยภาพ ใหก้ดปุ่ มกลอ้งลงใหส้ดุ

ถอืโทรศพัทไ์วใ้หน้ิง่จนกวา่ภาพถา่ยจะไดรั้บการจัดเก็บ และกลอ้งพรอ้มถา่ยภาพใหมแ่ลว้

ในการดภูาพทีเ่พิง่ถา่ยไว ้ใหปั้ดไปทางขวา ภาพถา่ยจะจัดเก็บใน Camera Roll ใน Hub Pictures

การถา่ยภาพโดยไมใ่ชปุ้่ มกลอ้ง
ในการโฟกสัทีว่ัตถหุรอืบรเิวณทีเ่ฉพาะเจาะจง ใหแ้ตะทีว่ัตถหุรอืบรเิวณนัน้บนหนา้จอ ถอืโทรศพัทไ์วใ้หน้ิง่จน
กระทั่งเครือ่งหมายสีเ่หลีย่มจัตรัุสสขีาวหยดุกะพรบิ

การใชโ้หมดถา่ยภาพตา่งๆ
เรยีนรูว้ธิถีา่ยภาพในสถานการณ์ตา่ง  ๆโดยใชโ้หมดถา่ยภาพตา่ง  ๆในกลอ้งถา่ยรปูในโทรศพัทข์องคณุ
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การถา่ยภาพระยะใกล้

การถา่ยภาพวัตถขุนาดเล็ก เชน่ ดอกไม ้ใหอ้ยู่ในโฟกสันัน้อาจเป็นเรือ่งยาก คณุตอ้งเคลือ่นกลอ้งถา่ยรปูใหเ้ขา้ไป
ใกลก้บัวัตถนัุน้ๆ ยิง่ขึน้ หากตอ้งการถา่ยภาพทีช่ดัเจนและแมน่ยําแมใ้นรายละเอยีดทีเ่ล็กทีส่ดุ ใหใ้ชโ้หมดระยะ
ใกล ้

1. ในการเปิดกลอ้ง ใหก้ดปุ่ มกลอ้ง
2. หากตอ้งการเปิดโหมดระยะใกล ้ใหเ้ลอืก  > Scenes > Macro

การถา่ยภาพวตัถทุ ีเ่คลือ่นไหว

คณุอยูใ่นการแขง่กฬีาและตอ้งการจับภาพดว้ยโทรศพัทข์องคณุใชไ่หม ใชโ้หมดกฬีาเพือ่ถา่ยภาพบคุคลทีกํ่าลงั
เคลือ่นไหวใหค้มชดัยิง่ขึน้

1. ในการเปิดกลอ้ง ใหก้ดปุ่ มกลอ้ง
2. หากตอ้งการเปิดโหมดกฬีา ใหแ้ตะ  > Scenes > Sports

การถา่ยภาพในทีท่ ีม่แีสงนอ้ย

ตอ้งการถา่ยภาพใหด้ขี ึน้แมอ้ยูใ่นสภาวะแสงนอ้ยใชห่รอืไม ่ใชโ้หมดกลางคนืเพือ่ถา่ยภาพ

1. ในการเปิดกลอ้ง ใหก้ดปุ่ มกลอ้ง
2. หากตอ้งการเปิดโหมดกลางคนื ใหแ้ตะ  > Scenes > Night

การบนัทกึวดิโีอ
นอกจากการถา่ยภาพดว้ยโทรศพัทแ์ลว้ คณุยังสามารถบันทกึชว่งเวลาพเิศษของคณุเป็นวดิโีอไดด้ว้ย

1. ในการเปิดกลอ้ง ใหก้ดปุ่ มกลอ้ง
2. ในการสลบัจากโหมดภาพถา่ยเป็นโหมดวดิโีอ ใหแ้ตะ 
3. กดปุ่ มกลอ้งถา่ยรปูเพือ่เริม่การบนัทกึ ตวัจับเวลาจะเริม่ทํางาน
4. กดปุ่ มกลอ้งถา่ยรปูเพือ่หยดุการบันทกึ ตวัจับเวลาจะหยดุทํางาน

ในการดวูดิโีอ ใหปั้ดไปทางขวาแลว้แตะ  วดีโิอจะไดรั้บการจัดเก็บใน Camera Roll ภายใน Hub Pictures

เคล็ดลบัเกีย่วกบักลอ้งถา่ยรปู
ตอ่ไปนีค้อืเคล็ดลบับางอย่างทีจ่ะชว่ยใหค้ณุใชก้ลอ้งถา่ยรปูในโทรศพัทไ์ดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ
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• ใชม้อืทัง้สองขา้งถอืกลอ้งใหน้ิง่
• หากตอ้งการขยายหรอืยอ่ ใหแ้ตะ + หรอื – บนการควบคมุการยอ่/ขยาย 

เมือ่คณุปรับขยาย คณุภาพของภาพอาจลดลง
• ในการสลบัระหวา่งการถา่ยภาพและการบนัทกึวดิโีอ ใหแ้ตะ  หรอื 
• ในการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่กลอ้งถา่ยรปู เชน่ แฟลช โหมดถา่ยภาพ และความละเอยีด ใหแ้ตะ  และการ

ตัง้คา่ทีต่อ้งการ
• หากคณุไมไ่ดใ้ชก้ลอ้งถา่ยรปูประมาณสองสามนาท ีกลอ้งจะเขา้สูโ่หมดพัก ในการใชง้านกลอ้งถา่ยรปูอกีครัง้

ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิดแลว้ลากหนา้จอล็อ ขึน้ดา้นบน

ควรอยูห่า่งจากวัตถใุนระยะทีป่ลอดภัยเมือ่ตอ้งการใชแ้ฟลช หา้มใชแ้ฟลชเมือ่บคุคลหรอืสตัวอ์ยูใ่นระยะใกล ้และ
อยา่ใหม้อืหรอืวัตถอุืน่ใดบังแฟลชขณะถา่ยภาพ

การจดัเก็บขอ้มลูทีต่ ัง้ลงในภาพถา่ยและวดิโีอ
หากคณุตอ้งการใหจํ้าไดแ้น่นอนว่าคณุอยูท่ีใ่ดขณะถา่ยภาพบางภาพหรอืวดิโีอบางรายการ คณุสามารถตัง้คา่
โทรศพัทใ์หบ้นัทกึขอ้มลูทีต่ัง้โดยอตัโนมตัไิด ้

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Settings
2. ปัดไปที ่applications และแตะ pictures+camera
3. สลบั Include location information in pictures you take ไปที ่On 

หากคณุตอ้งการรวมขอ้มลูทีต่ัง้ไวใ้นภาพถา่ยของคณุเมือ่คณุอปัโหลดภาพไปยังบรกิารแบง่ปัน เชน่ Facebook
หรอื SkyDrive ใหส้ลบั Keep location information on uploaded pictures ไปที ่On 

คณุสามารถแนบขอ้มลูสถานทีก่บัภาพถา่ยหรอืวดิโีอได ้หากสามารถระบพุกิดัสถานทีโ่ดยใชด้าวเทยีมหรอืเครอื
ขา่ย หากคณุแบง่ปันภาพถา่ยหรอืวดิโีอซึง่มขีอ้มลูทีต่ัง้ บคุคลอืน่ทีด่ภูาพถา่ยหรอืวดิโีอนัน้จะสามารถมองเห็น
ขอ้มลูทีต่ัง้นัน้ได ้คณุสามารถปิดการแท็กทางภมูศิาสตรใ์นการตัง้คา่ของโทรศพัทไ์ด ้

การแบง่ปนัภาพถา่ยและวดิโีอของคณุ
หลงัจากถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดิโีอแลว้ คณุสามารถอปัโหลดภาพและวดิโีอไปยังบรกิารแบง่ปัน เชน่ Facebook
หรอื SkyDrive

1. ในการเปิดกลอ้ง ใหก้ดปุ่ มกลอ้ง
2. ถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดิโีอ
3. ปัดไปทางขวา แตะ  > share...
4. เลอืกวธิทีีค่ณุอยากแบง่ปันและทําตามคําแนะนํา

เคล็ดลบั: คณุสามารถตัง้คา่ Facebook หรอื SkyDrive ใหเ้ป็นบญัชอีปัโหลดดว่น เพือ่ใหส้ามารถแบง่ปันได ้
ง่ายขึน้ บญัชอีปัโหลดดว่นจะแสดงในเมนูขณะทีค่ณุเริม่การแบง่ปัน

หากตอ้งการตัง้คา่บญัชอีปัโหลดดว่น ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย แลว้แตะ  Settings ปัดไปที่
applications และแตะ pictures+camera > Quick Share Account และบญัชี

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใช ้
จา่ยในการรับสง่ขอ้มลู

บรกิารแบง่ปันเฉพาะบางบรกิารเทา่นัน้ทีร่องรับไฟลท์กุรปูแบบหรอืวดิโีอทีบ่นัทกึในแบบคณุภาพสงู

การจดัการภาพถา่ยของคณุ
ถา่ยภาพและวดิโีอสวยๆ ไวม้ากมายใชห่รอืไม ่ตอ่จากนีจ้ะเป็นวธิทีีค่ณุด ูจัดวาง และแบง่ปันภาพเหลา่นัน้
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Hub รปูภาพ

ภาพทีค่ณุถา่ยหรอืวดิโีอทีค่ณุบนัทกึไวด้ว้ยโทรศพัทจ์ะไดรั้บการจัดเก็บใน Hub Pictures ซึง่คณุสามารถเรยีกดู
และดภูาพและวดิโีอเหลา่นีไ้ด ้

ในการคน้หาภาพถา่ยและวดิโีอโดยง่าย ใหเ้ลอืกเป็นรายการโปรด หรอืจัดวางไฟลใ์นอัลบัม้

การดภูาพถา่ย

นกึถงึชว่งเวลาสําคญัเหลา่นัน้ของคณุ โดยดภูาพถา่ยในโทรศพัท์

แตะ Pictures

1. ในการดภูาพทีค่ณุถา่ย ใหแ้ตะ Camera Roll และแตะภาพถา่ย
2. ในการดภูาพถา่ยถดัไป ใหปั้ดไปทางซา้ย ในการดภูาพถา่ยกอ่นหนา้ ใหปั้ดไปทางขวา

การยอ่หรอืขยาย
วางสองนิว้บนหนา้จอ และเลือ่นนิว้เขา้หาหรอืออกจากกนั

เคล็ดลบั: ในการยอ่หรอืขยายกลบัอยา่งรวดเร็ว ใหแ้ตะทีภ่าพถา่ยสองครัง้

การดตูวัเลอืกทีม่อียู่
แตะทีภ่าพคา้งไว ้
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การเลอืกภาพถา่ยใหเ้ป็นรายการโปรด

คณุตอ้งการทีจ่ะคน้หาภาพทีด่ทีีส่ดุแบบง่าย  ๆและรวดเร็วใชห่รอืไม ่เลอืกภาพใหเ้ป็นรายการโปรด และดภูาพใน
มมุมอง favourites ภายในโฟลเดอร ์Pictures

1. แตะ Pictures
2. แตะ albums และเรยีกดภูาพถา่ย

หากภาพถา่ยอยูใ่นอลับัม้ออนไลน ์ใหบ้นัทกึลงในโทรศพัทข์องคณุกอ่น แตะ  > save to phone

3. แตะภาพถา่ยนัน้คา้งไว ้และแตะ add to favourites
เคล็ดลบั: คณุยังสามารถเลอืกภาพถา่ยใหเ้ป็นรายการโปรดไดท้ันทหีลงัจากถา่ยภาพเสร็จ เพยีงแคปั่ดไป
ทางขวา แตะทีร่ปูภาพคา้งไว ้แลว้แตะ add to favourites

การดรูายการโปรดของคณุ
ในโฟลเดอร ์Pictures ใหปั้ดไปที ่favourites

การอปัโหลดภาพถา่ยและวดิโีอลงในเว็บ

ตอ้งการอปัโหลดภาพถา่ยและวดิโีอของคณุไปยังบรกิารเครอืขา่ยสงัคม เพือ่ใหเ้พือ่นและครอบครัวของคณุดใูช่
หรอืไม ่คณุสามารถอปัโหลดไดโ้ดยตรงจาก Hub Pictures

1. แตะ Pictures
2. เลอืกภาพถา่ยหรอืวดิโีอทีจ่ะอปัโหลด
3. แตะ  > share...
4. เลอืกวธิทีีค่ณุอยากแบง่ปันและทําตามคําแนะนําบนหนา้จอ

เคล็ดลบั: ในการใหอ้ปุกรณ์ทกุชิน้ของคณุเรยีกใชภ้าพถา่ยได ้คณุสามารถตัง้คา่การอปัโหลดไปยัง
SkyDrive คณุสามารถเลอืกใชง้าน SkyDrive ไดใ้นเมนูเมือ่คณุดภูาพถา่ยของคณุ

ในการตัง้คา่การทํางานนี ้ทีห่นา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย แลว้แตะ  Settings ปัดไปที ่applications
และแตะ pictures+camera > Quick Share Account และบญัชี

การเปลีย่นภาพพืน้หลงัใน Hub รปูภาพ

คณุมภีาพทีทํ่าใหรู้ส้กึดทีุกครัง้ทีด่หูรอืไม ่ตัง้ใหภ้าพนัน้เป็นพืน้หลงัของ Hub Pictures

1. แตะ Pictures
2. แตะ  > choose background
3. เลอืกภาพถา่ย แลว้แตะ 

เคล็ดลบั: คณุยังสามารถตัง้คา่โทรศพัทใ์หเ้ปลีย่นภาพถา่ยเป็นระยะ  ๆโดยอตัโนมตัไิดอ้กีดว้ย แตะ  >
shuffle background
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การสรา้งอลับ ัม้

ในการคน้หาภาพดว้ยวธิงี่าย  ๆเชน่ ภาพจากโอกาสพเิศษ ภาพบคุคล หรอืภาพการเดนิทาง ใหจ้ัดวางรปูภาพเหลา่
นัน้ในอลับัม้โดยสอดคลอ้งกบัชือ่เรือ่ง

1. เปิดแอพ Zune PC บนคอมพวิเตอรข์องคณุ
2. ในแอพ Zune ใหเ้ลอืก คอลเลกชนั และ รปูภาพ คลกิขวาทีอ่ลับัม้ใน รปูภาพของฉนั เลอืก อลับ ัม้ใหม ่แลว้
ตัง้ชือ่ใหอ้ลับัม้
3. เพิม่ภาพถา่ยลงในอลับัม้ และซงิคก์บัโทรศพัทข์องคณุ

เคล็ดลบั: หากคณุใช ้Apple Mac ดาวนโ์หลด Windows Phone 7 Connector สําหรับ Mac จาก Mac App
Store

การลบอลับ ัม้
เมือ่คณุลบอลับัม้ออกจากโทรศพัท ์รปูภาพในอลับัม้นัน้จะถกูลบไปดว้ย หากคณุคดัลอกอลับัม้นัน้ลงใน
คอมพวิเตอรข์องคณุแลว้ อลับัม้และภาพถา่ยตา่งๆ จะยังคงอยูใ่นคอมพวิเตอร์

แตะ Pictures > albums แตะอลับัม้คา้งไว ้และแตะ delete
คณุไมส่ามารถลบอลับัม้ออนไลนจ์ากโทรศพัทข์องคณุได ้

การคดัลอกภาพถา่ยลงในคอมพวิเตอรข์องคณุ

คณุถา่ยภาพดว้ยโทรศพัทแ์ละตอ้งการคดัลอกภาพเหลา่นัน้ลงในคอมพวิเตอรใ์ชห่รอืไม ่ใชแ้อป Zune PC เพือ่คดั
ลอกภาพถา่ยระหว่างโทรศพัทข์องคณุกบัคอมพวิเตอร์

1. ใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB ทีส่ามารถทํางานรว่มกนัไดใ้นการเชือ่มตอ่โทรศพัทข์องคณุกบัคอมพวิเตอรท์ีส่ามารถ
ใชง้านรว่มกนั
2. เปิด Zune ในคอมพวิเตอรข์องคณุ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดอา่นวธิใีชข้อง Zune

คณุสามารถดาวนโ์หลด Zune เวอรช์นัลา่สดุไดจ้าก www.zune.net

จดัเก็บภาพถา่ยลงใน Hub รปูภาพ

ภาพถา่ยอาจสง่ถงึคณุทางอเีมลหรอืขอ้ความมลัตมิเีดยี หากตอ้งการดภูาพถา่ยเหลา่นัน้ในภายหลงั ใหจ้ัดเก็บ
ภาพลงใน Hub Pictures
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หากตอ้งการดภูาพถา่ยทีจ่ัดเก็บใน Hub Pictures แตะ albums > Saved Pictures
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1. ในอเีมลหรอืขอ้ความมลัตมิเีดยี ใหแ้ตะภาพถา่ย
2. แตะ  > save to phone



แผนทีแ่ละการนําทาง

คน้หาตําแหน่งทีต่ัง้และวธิไีปยังตําแหน่งดงักลา่ว

การเปิดบรกิารขอ้มูลทีต่ ัง้
คน้หาสถานทีท่ีค่ณุกําลงัใชแ้ผนที ่และจัดเก็บสถานทีข่องคณุไปทีภ่าพถา่ย ลองใหแ้อพสน์ีใ้ชข้อ้มลูสถานทีข่อง
คณุ เพือ่เสนอบรกิารทีห่ลากหลายยิง่ขึน้ใหก้บัคณุ

1. ปัดไปทางซา้ย และแตะ  Settings
2. แตะ location และสลบั Location services ไปที ่On 

แผนที ่Nokia
Nokia Maps จะแสดงตําแหน่งของสถานทีใ่กลเ้คยีง และนําทางคณุไปยังสถานทีท่ีค่ณุตอ้งการ

คณุสามารถทําดงันี้

• คน้หาเมอืง ถนน และบรกิารตา่งๆ
• ไปยังจุดหมายของคณุดว้ยเสน้ทางแบบเลีย้วตอ่เลีย้ว
• แบง่ปันตําแหน่งของคณุ
• จัดเก็บสถานทีโ่ปรดของคณุลงในโทรศพัทข์องคณุเป็นรายการโปรด และตรงึสถานทีไ่วท้ีห่นา้จอเริม่ตน้เพือ่

การเขา้ถงึอยา่งรวดเร็ว
• เขยีนคําวจิารณ์สถานที ่หรอืถา่ยภาพและอปัโหลดใหท้กุคนไดเ้ห็น ในโทรศพัทข์องพวกเขา หรอืทีเ่ว็บไซต์

แผนที ่Nokia

เนือ้หาของแผนทีด่จิทิัลอาจไมถ่กูตอ้งแมน่ยําและครบถว้นสมบรูณ์เสมอไป ไมค่วรวางใจว่าเนือ้หาหรอืบรกิารนีจ้ะ
เป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิ

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใช ้
จา่ยในการรับสง่ขอ้มลู

เนือ้หาบางอยา่งถกูสรา้งโดยบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ช ่Nokia เนือ้หาอาจไมถ่กูตอ้ง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มในการให ้
บรกิาร
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การดวูา่คณุอยูต่รงไหนบนแผนที่

หากคณุจําเป็นตอ้งรูท้ศิทางของตนเอง ใหต้รวจสอบวา่อยูท่ีใ่ดในแผนที ่คณุยังสามารถสํารวจเมอืงและประเทศ
ตา่งๆ ไดด้ว้ย

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Nokia Maps
 จะแสดงวา่คณุอยูท่ีใ่ด หาก Nokia Maps ไมพ่บตําแหน่งของคณุ  จะแสดงตําแหน่งทีท่ราบลา่สดุของคณุ

หากไมส่ามารถระบตํุาแหน่งไดอ้ยา่งถกูตอ้ง วงแหวนสเีขยีวรอบไอคอนตําแหน่งจะแสดงพืน้ทีท่ั่วไปทีค่ณุอาจอยู่
ภายในนัน้ ในพืน้ทีท่ีม่ผีูอ้ยูอ่าศยัหนาแน่น ความถกูตอ้งของการประมาณจะดยีิง่ข ึน้ และวงแหวนสเีขยีวจะเล็กกวา่

2. ในการดตํูาแหน่งปัจจบุนัหรอืตําแหน่งทีท่ราบลา่สดุของคณุ ใหแ้ตะ 

ความครอบคลมุของแผนทีจ่ะแตกตา่งกนัไปตามประเทศและภูมภิาค

การเรยีกดแูผนที่
ลากแผนทีด่ว้ยนิว้ของคณุ ตามคา่เริม่ตน้ แผนทีจ่ะหันทศิทางไปทางทศิเหนือ

เข็มทศิมคีวามถกูตอ้งแมน่ยําทีจํ่ากดั สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า วัตถทุีเ่ป็นโลหะ หรอืสภาพการณ์ภายนอกอืน่  ๆอาจมี
ผลตอ่ความถกูตอ้งแมน่ยําของเขม็ทศิ ควรปรับเทยีบเข็มทศิเป็นประจํา

การยอ่หรอืขยาย
วางสองนิว้บนแผนที ่และเลือ่นนิว้ออกจากกนัเพือ่ขยายหรอืเลือ่นเขา้หากนัเพือ่ยอ่

เคล็ดลบั: ในการเพิม่การควบคมุการย่อ/ขยายลงในหนา้จอแผนที ่ใหแ้ตะ  > settings และสลบั
Zoom controls ไปที ่On 

การคน้หาทีต่ ัง้

Nokia Maps จะชว่ยคณุคน้หาทีต่ัง้และธรุกจิตา่งๆ ทีเ่ฉพาะเจาะจง

คณุตอ้งออนไลนเ์พือ่คน้หาสถานทีแ่ละทีต่ัง้

1. แตะ  Nokia Maps > 
2. ใหเ้ขยีนคําคน้หา เชน่ ทีอ่ยู ่หรอืชือ่สถานที ่ในชอ่งคน้หา
3. เลอืกรายการจากรายการของผลลพัธท์ีต่รงกนั
ทีต่ัง้จะแสดงอยูบ่นแผนที่

เคล็ดลบั: ตอ้งการดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสถานทีใ่ชไ่หม การเลอืกดรูายละเอยีดสถานทีจ่ะประกอบไปดว้ย
ขอ้มลูทั่วไป ภาพถา่ย คําวจิารณ ์ลงิคไ์ปยังคูม่อืการเดนิทาง และคําแนะนําเพิม่เตมิเกีย่วกบัสถานทีใ่กล ้
เคยีง เมือ่สถานทีแ่สดงบนแผนที ่ใหแ้ตะทีก่รอบใสข่อ้มลูเพือ่ดหูนา้จอรายละเอยีดสถานที่

หากไมม่ผีลการคน้หาทีต่รงกนั ใหต้รวจดวูา่คําทีใ่ชค้น้หาของคณุสะกดถกูตอ้ง

การคน้หาสถานทีใ่กลเ้คยีง

คณุกําลงัมองหารา้นอาหาร โรงแรม หรอืรา้นคา้ใหม่ๆ  ใชห่รอืไม ่Nokia Maps แนะนําสถานทีซ่ ึง่อยูใ่กลก้บัคณุ

แตะ  Nokia Maps

1. แตะ  เพือ่คน้หาสถานทีท่ีแ่นะนําซึง่อยู่ใกลก้บัคณุทีส่ดุ หรอืเรยีกดจูดุบนแผนที่
2. แตะ 
คณุสามารถดปูระเภททัง้หมดของสถานทีท่ีแ่นะนําบนแผนที่

3. หากตอ้งการคน้หาประเภทของสถานทีใ่กลเ้คยีง ใหแ้ตะ  ปัดไปที ่explore และแตะไอคอนประเภท

สถานทีใ่กลเ้คยีงในประเภทนัน้จะแสดงบนแผนที่

© 2013 Nokia สงวนลขิสทิธิ์ 50



เคล็ดลบั: แตะไอคอนประเภทคา้งไวเ้พือ่ตรงึไวบ้นหนา้จอเริม่ตน้ วธินีีจ้ะชว่ยใหค้ณุสามารถคน้พบสถานที่
ใหม่ๆ  ไดอ้ย่างรวดเร็ว ไมว่า่คณุจะอยูท่ีใ่ด

การเพิม่ภาพถา่ยลงในสถานที่

เห็นของทีช่อบใชไ่หม ใหค้นอืน่ๆ รว่มแบง่ปันประสบการณ์กบัคณุ ถา่ยภาพแลว้อพัโหลดใหทุ้กคนไดเ้ห็น ไมว่า่บน
โทรศพัทข์องพวกเขาหรอืทีเ่ว็บไซตแ์ผนที ่Nokia

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Nokia Maps
2. แตะ  เพือ่ดสูถานทีท่ีอ่ยูใ่กลค้ณุ
3. แตะไอคอนสถานทีบ่นแผนที ่แลว้แตะกรอบใสข่อ้มลู
4. ในหนา้จอรายละเอยีดสถานที ่ใหปั้ดไปที ่photos และแตะ  add a photo
5. แตะภาพถา่ยและ 

การจดัอนัดบัและเขยีนคาํวจิารณ์สถานที่
ในหนา้จอรายละเอยีดสถานที ่ใหปั้ดไปที ่reviews และแตะ  add a review แตะดาวเพือ่จัดอนัดบัสถานที่
นัน้ๆ และเขยีนคําวจิารณ์ของคณุ

การจดัเก็บสถานที่

คณุสามารถคน้หาสถานทีเ่ชน่โรงแรม สถานทีท่อ่งเทีย่ว หรอืป๊ัมน้ํามนัและบนัทกึสถานทีด่งักลา่วลงในโทรศพัท์
ของคณุเพือ่ชว่ยวางแผนการทอ่งเทีย่วของคณุ

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Nokia Maps
2. ในการคน้หาทีอ่ยูห่รอืสถานที ่ใหแ้ตะ 
3. เมือ่สถานทีแ่สดงบนแผนที ่ใหแ้ตะทีก่รอบใสข่อ้มลูเพือ่เปิดดรูายละเอยีดสถานที่
4. ในหนา้จอรายละเอยีดสถานที ่ใหแ้ตะ 

เคล็ดลบั: คณุยังสามารถตรงึสถานทีไ่วท้ีห่นา้จอเริม่ตน้เพือ่ใหเ้ขา้ใชง้านไดง้่ายอกีดว้ย เมือ่สถานทีแ่สดง
บนแผนที ่ใหแ้ตะกรอบขอ้มลูและ 

การดสูถานทีท่ ีจ่ดัเก็บไว้
ในหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ 

การซงิคส์ถานทีท่ ีจ่ดัเก็บไว้

คณุควรสํารองขอ้มลูสถานทีท่ีเ่ป็นรายการโปรดไวใ้หพ้รอ้มเสมอ โดยลงชือ่เขา้สูบ่ญัช ีNokia เพือ่ซงิคร์ายการ
โปรดของคณุเขา้กบัเว็บไซตแ์ผนที ่Nokia

ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Nokia Maps

คณุสามารถวางแผนเดนิทางบนเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุโดยใชเ้ว็บไซตแ์ผนที ่Nokia แลว้ซงิคส์ถานทีท่ีบ่นัทกึ
ไวโ้ดยใชโ้ทรศพัทข์องคณุ แลว้เขา้ใชแ้ผนนีข้ณะเดนิทาง การซงิคย์ังเป็นวธิกีารทีส่ะดวกในการถา่ยโอนสถานทีท่ี่
จัดเก็บไวจ้ากโทรศพัท ์Nokia เครือ่งเดมิไปยังโทรศพัทเ์ครือ่งใหมข่องคณุ ซงิคโ์ทรศัพทเ์ครือ่งเกา่กบับรกิาร
Nokia Maps บนเว็บ แลว้จงึซงิคเ์ขา้กบัโทรศพัทเ์ครือ่งใหมข่องคณุ

หากคณุลงชือ่เขา้ใชบ้ัญช ีNokia โปรแกรมจะซงิคร์ายการโปรดในโทรศพัทข์องคณุและบรกิาร Nokia Maps บน
เว็บโดยอตัโนมตัทิกุครัง้ทีค่ณุเปิด Nokia Maps ในการซงิคส์ถานทีท่ีจ่ัดเก็บไวด้ว้ยตนเอง ใหแ้ตะ  > 

เคล็ดลบั: ใหว้างแผนการเดนิทางบนเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุโดยใชเ้ว็บไซตแ์ผนที ่Nokia แลว้ซงิค์
สถานทีท่ีจั่ดเก็บไวก้บัโทรศพัทข์องคณุ แลว้เขา้ใชแ้ผนนีข้ณะเดนิทาง

ในการใชบ้รกิาร Nokia Maps บนเว็บในเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ ใหไ้ปที ่maps.nokia.com

การปิดการซงิคอ์ตัโนมตั ิ
แตะ  > settings และสลบั Synchronise favourites เป็น 
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การดเูสน้ทางไปยงัสถานที่

ตอ้งการคน้หาเสน้ทางไดอ้ยา่งง่ายดายใชห่รอืไม ่ดเูสน้ทางสําหรับเดนิเทา้ ขบัรถ หรอืการใชก้ารขนสง่สาธารณะ
โดยใชตํ้าแหน่งปัจจุบนัของคณุหรอืสถานทีอ่ ืน่ใดก็ไดเ้ป็นจดุเริม่ตน้

1. แตะ  Nokia Maps
2. แตะ  > directions
3. หากคณุไมต่อ้งการใหจ้ดุเริม่ตน้เป็นตําแหน่งปัจจบุันของคณุ ใหแ้ตะ from และคน้หาจดุเริม่ตน้
4. แตะ to และคน้หาจดุหมายปลายทาง

แผนทีจ่ะแสดงเสน้ทาง พรอ้มทัง้ระยะทางไปยังสถานทีด่งักลา่วโดยประมาณ แตะ  เพือ่ดเูสน้ทางโดยละเอยีด

เคล็ดลบั: ในการดเูสน้ทางไปยังสถานทีใ่ดทีห่นึง่ คณุยังสามารถแตะสถานทีนั่น้บนแผนที ่หรอืแตะจุดบน
แผนทีค่า้งไว ้แลว้แตะกรอบใสข่อ้มลู แตะ directions to here หรอื directions from here

สลบัระหวา่งเสน้ทางสําหรบัเดนิเทา้ ขบัรถ และการขนสง่สาธารณะ
ในหนา้จอเสน้ทางโดยละเอยีด ใหแ้ตะ ,  หรอื 

เสน้ทางการขนสง่สาธารณะจะปรากฏขึน้หากพบการเชือ่มตอ่ทีใ่ชไ้ดร้ะหว่างทีต่ัง้กบัจดุหมายปลายทางของคณุ
เสน้ทางการขนสง่สาธารณะมใีหบ้รกิารในบางภมูภิาคทั่วโลก

การเปลีย่นแปลงลกัษณะของแผนที่

ดแูผนทีใ่นโหมดอืน่ๆ เพือ่ไฮไลตร์ายละเอยีดบางอยา่งและเพือ่ชว่ยใหค้ณุคน้หาเสน้ทางของคณุไดง้่ายขึน้

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Nokia Maps
2. แตะ  และเลอืกหนา้จอแผนที ่เชน่ satellite หรอื traffic
ตวัเลอืกและคณุสมบัตทิีม่ใีหบ้รกิารอาจแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาค ตวัเลอืกทีไ่มพ่รอ้มใหบ้รกิารจะเป็นสจีาง

Nokia นําทาง
Nokia Drive จะนําทางคณุไปยังปลายทางทีต่อ้งการดว้ยเสยีงแนะนําเสน้ทางแบบเลีย้วตอ่เลีย้ว

แตะ  Nokia Drive

คณุสามารถทําดงันี้

• ไปยังจุดหมายของคณุดว้ยเสน้ทางแบบเลีย้วตอ่เลีย้วและเสยีงแนะนํา
• ตดิตามตําแหน่ง ความเร็ว และระยะทางในการขบัรถของคณุ แมไ้มไ่ดนํ้าทางอยูก่็ตาม
• โหลดแผนทีม่าไวล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง และใช ้Nokia Drive แบบออฟไลนเ์พือ่ประหยัดคา่บรกิารขอ้มลู

© 2013 Nokia สงวนลขิสทิธิ์ 52



• จัดเก็บจุดหมายปลายทางทีใ่ชง้านบอ่ยทีส่ดุไวใ้นโทรศพัทข์องคณุ
• รับการแจง้เตอืนเมือ่คณุขบัรถเกนิขดีจํากดัความเร็ว
• รับทราบขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพจราจรตามเวลาจรงิในเสน้ทางทีค่ณุใชเ้ป็นประจําทกุวัน โดยใช ้my commute

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใช ้
จา่ยในการรับสง่ขอ้มลู

การขบัรถไปยงัปลายทางของคณุ

เมือ่คณุตอ้งการเสน้ทางแบบเลีย้วตอ่เลีย้วทีช่ดัเจนซึง่ไดรั้บการปรับใหเ้หมาะสมสําหรับใชง้านในขณะขบัขี ่Nokia
Drive จะชว่ยนําทางคณุสูจ่ดุหมายปลายทางได ้

แตะ  Nokia Drive

ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ อาจมกีารหา้มไมใ่หใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืหรอืคณุสมบัตบิางอยา่งของมอืถอืขณะขบั
รถ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใด เมือ่คณุขบัขีย่านพาหนะอยู ่สิง่สําคญัอนัดบัแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขบัขีย่าน
พาหนะ คอื ความปลอดภัยบนทอ้งถนน

เมือ่คณุเปิด Nokia Drive เป็นครัง้แรก โทรศพัทจ์ะสอบถามวา่คณุตอ้งการดาวนโ์หลดแผนทีถ่นนสําหรับทีต่ัง้
ปัจจุบนัของคณุ รวมทัง้เสยีงแนะนําเสน้ทางซึง่ตรงกบัการตัง้คา่ภาษาในโทรศพัทข์องคณุหรอืไม่

หากคณุดาวนโ์หลดแผนทีท่ีต่อ้งการโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Wi-Fi ภายในบา้นกอ่นทีจ่ะออกเดนิทาง คณุจะสามารถ
ประหยัดคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลูระหวา่งการเดนิทาง

หากคณุสมบตั ิmy commute มใีหบ้รกิารในประเทศของคณุ โทรศพัทอ์าจขอใหค้ณุกรอกทีอ่ยูบ่า้นและทีทํ่างาน

1. แตะ  > Set destination และคน้หาจดุหมายปลายทางของคณุ
2. แตะจดุหมายปลายทางและ DRIVE TO > START
ตามคา่เริม่ตน้ แผนทีจ่ะหมนุไปตามทศิทางทีค่ณุขบัรถไป เข็มทศิจะหนัไปทางทศิเหนอืเสมอ

3. หากตอ้งการหยดุการนําทาง ใหแ้ตะ  > Stop navigation

การดแูผนทีแ่บบเต็มหนา้จอ
แตะทีแ่ผนที่

การจดัเก็บสถานที่

คณุสามารถคน้หาสถานทีเ่ชน่ โรงแรม สถานทีท่อ่งเทีย่ว หรอืป๊ัมน้ํามนั และจัดเก็บสถานทีด่งักลา่วลงในโทรศพัท์
ของคณุเพือ่ชว่ยวางแผนการทอ่งเทีย่ว

แตะ  Nokia Drive

1. หากตอ้งการคน้หาสถานที ่ใหแ้ตะ  > Set destination > Search
2. เขยีนคําคน้หา เชน่ ทีอ่ยู ่หรอืชือ่สถานที่
3. แตะสถานทีจ่ากรายการ
4. แตะ 

การขบัรถไปยงัสถานทีท่ ีจ่ดัเก็บไว้
แตะ  > Set destination > Favourites และสถานที่

เคล็ดลบั: คณุสามารถตรงึจดุหมายปลายทางทีโ่ปรดปรานไวบ้นหนา้จอเริม่ตน้ เพือ่ใหค้ณุสามารถใชบ้รกิาร
การนําทางไดอ้ยา่งรวดเร็ว แตะ  > Set destination > Favourites จากนัน้ แตะสถานทีค่า้งไว ้และ
แตะ pin to start
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การใชเ้สยีงแนะนํา

เสยีงแนะนํา (หากมใีหบ้รกิารในภาษาของคณุ) จะชว่ยคณุคน้หาเสน้ทางไปยังจดุหมายปลายทาง ใหค้ณุสนุกไป
กบัการเดนิทางโดยไมต่อ้งกงัวล

แตะ  Nokia Drive

1. แตะ  > Settings > Navigation voice
2. แตะภาษา หากคณุไมต่อ้งการใชเ้สยีงแนะนํา แตะ None

การดาวนโ์หลดเสยีงแนะนําเสน้ทางใหม่
แตะ  > Settings > Navigation voice > Download new และแตะเสยีง

การนําทางแบบออฟไลน์

หากตอ้งการประหยัดคา่บรกิารขอ้มลู คณุยังสามารถใช ้Nokia Drive แบบออฟไลนไ์ดเ้ชน่กนั

1. แตะ  Nokia Drive
2. แตะ  > Settings
3. สลบั Connection ไปที ่Offline 

คณุสมบตับิางอยา่ง เชน่ ผลลพัธก์ารคน้หา อาจถกูจํากดัขณะใช ้Nokia Drive แบบออฟไลน์

การรบัความชว่ยเหลอืขณะการเดนิทาง

ลดความตงึเครยีดขณะการเดนิทาง – Nokia Drive เรยีนรูเ้สน้ทางทีค่ณุใชเ้ป็นประจําทกุวัน และใหข้อ้มลูเกีย่วกบั
สภาพจราจรตามเวลาจรงิแกค่ณุ

คณุสมบตันิีม้ใีหบ้รกิารในบางภมูภิาคทั่วโลก มกีารเพิม่ภูมภิาคทีพ่รอ้มใหบ้รกิารอยา่งสมํา่เสมอ

สถานะขอ้มลูจราจรอาจแตกตา่งกนัตามภมูภิาคและประเทศ

1. แตะ  Nokia Drive
2. เมือ่คณุเปิด Nokia Drive เป็นครัง้แรก คณุอาจถกูขอใหต้ัง้คา่คณุสมบตั ิmy commute ในการตัง้คา่การทํางาน
นีใ้นภายหลงั แตะ  > Settings > My Commute > Perform the Quickstart setup
3. คน้หาทีอ่ยูบ่า้นและทีทํ่างานของคณุ และพมิพเ์วลาทีค่ณุมกัจะเดนิทางไปทํางานและกลบับา้น

คณุสามารถเห็นขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพจราจรและระยะเวลาเดนิทางโดยประมาณสําหรับการเดนิทางครัง้ตอ่ไปของ
คณุบน Live tile Nokia Drive บนหนา้จอเริม่ตน้ นอกจากนี ้คณุยังไดร้ับขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพจราจรตามเวลาจรงิใน
ขณะขบัขีอ่กีดว้ย

เร ิม่การเดนิทางของคณุ
แตะ  Nokia Drive โทรศัพทข์องคณุจะแนะนําจดุหมายปลายทางตามเวลาปัจจุบนั ในการเริม่เดนิทางไปยัง
สถานทีท่ีแ่นะนํา แตะ COMMUTE
ยิง่คณุใช ้my commuteมากเทา่ไร โปรแกรมจะยิง่เรยีนรูม้ากขึน้ หากคณุขบัรถไปยังจุดหมายปลายทางใดๆ
มากกวา่หนึง่ครัง้ จุดหมายปลายทางดงักลา่วจะไดร้ับการจัดเก็บเป็นรายการโปรด

เคล็ดลบั: หากตอ้งการกําหนดรายการโปรดใหเ้ป็นจดุหมายปลายทางของคณุ เชน่ ไปทีโ่รงยมิแทนการ
ลบับา้น ใหแ้ตะ  Nokia Drive และ 

ดกูารเดนิทางคร ัง้ตอ่ไปของคณุบนหนา้จอเร ิม่ตน้

คณุสามารถเห็นขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพจราจรและระยะเวลาเดนิทางโดยประมาณสําหรับการเดนิทางครัง้ตอ่ไปของ
คณุบน Live tile Nokia Drive บนหนา้จอเริม่ตน้
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เมือ่คณุไดต้ัง้คา่ my commute ไทล ์Nokia Drive บนหนา้จอเริม่ตน้จะแสดงขอ้มลูสําหรับการเดนิทางครัง้ตอ่ไป
ของคณุ

ดา้นหลงัขอ Live tile จะคาดคะเนปลายทางและบอกระยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ คณุอาจตอ้งรอสกัครูจ่นกวา่
ไทลจ์ะพลกิกลบั

นอกจากนี ้คณุยังสามารถเห็นสภาพจราจรสําหรับการเดนิทางครัง้ตอ่ไปของคณุทีด่า้นหลงัของไทลอ์กีดว้ย

 – การขบัขีอ่ยา่งนุ่มนวลกบัการจราจรทีไ่มห่นาแน่น

 – การจราจรแออดั

 – ถนนถกูปิดอยู่

คณุสามารถเห็นขอ้มลูเกีย่วกบัการเดนิทางบน Live tile ในกรณีทีม่กีารแนะนําจดุหมายปลายทางใหบ้รกิารสําหรับ
เวลาปัจจบุนัเทา่นัน้ ระยะเวลาเดนิทางโดยประมาณอาจไมแ่สดงผลจนกวา่จะถงึเวลากอ่นทีค่ณุจะเดนิทางเล็ก
นอ้ย

การรบัคาํเตอืนจํากดัความเร็ว

อยา่เรง่ความเร็วเกนิขดีจํากดั - ตัง้โทรศพัทข์องคณุใหเ้ตอืนเมือ่คณุขบัรถเร็วเกนิไป

สถานะขอ้มลูการจํากดัความเร็วอาจแตกตา่งกนัตามภมูภิาคและประเทศ

1. แตะ  Nokia Drive
2. แตะ  > Settings > Speed limit และสลบั Speed limit alert ไปที ่Alert on 
3. หากตอ้งการกําหนดวา่คณุสามารถขับรถเกนิขดีจํากดัความเร็วไดม้ากนอ้ยเพยีงใดกอ่นทีจ่ะมกีารเตอืน ใหเ้ลือ่น
ตวัเลือ่น Alert if my speed exceeds limit by คณุสามารถตัง้คา่ขดีจํากัดความเร็วสงูและความเร็วตํา่แยกจาก
กนัได ้

การดาวนโ์หลดแผนทีสํ่าหรบัขบัรถ

หากตอ้งการประหยัดคา่รับสง่ขอ้มลูในขณะเดนิทาง ใหจ้ัดเก็บแผนทีถ่นนทีเ่ป็นขอ้มลูใหมล่งในโทรศพัทข์องคณุ
กอ่นการเดนิทาง หากเนือ้ทีว่า่งในโทรศพัทข์องคณุเหลอืนอ้ย คณุสามารถลบแผนทีส่ําหรับบางพืน้ทีอ่อกได ้

แตะ  Nokia Drive >  > Settings > Manage maps

ในการดาวนโ์หลดแผนทีล่งในโทรศพัทข์องคณุ คณุตอ้งเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi

1. แตะ 
2. เลอืกทวปี ประเทศ และพืน้ที ่(หากมใีหเ้ลอืก) และแตะ Install
การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใช ้
จา่ยในการรับสง่ขอ้มลู

การลบแผนที่
แตะแผนทีท่ีค่ณุตอ้งการลบ แลว้แตะ  ในหนา้แสดงรายละเอยีดของแผนที่

การเปลีย่นแปลงลกัษณะของมมุมองขบัรถ

คณุกําลงัใช ้Nokia Drive ในตอนกลางคนืเมือ่อยูใ่นทีม่ดืใชห่รอืไม ่คณุสามารถดหูนา้จอไดอ้ยา่งชดัเจนทุกเมือ่
ดว้ยโหมดกลางวันและโหมดกลางคนื นอกจากนี ้คณุยังสามารถเปลีย่นการตัง้คา่อืน่  ๆเพือ่ใหเ้ขา้กบัความตอ้งการ
ของคณุ

แตะ  Nokia Drive

1. แตะ  > Settings
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2. สลบั Map colours ไปที ่Night ในการเปิดโหมดกลางคนืโดยอตัโนมตัเิมือ่อยูใ่นทีม่ดื ใหแ้ตะ Automatic

การสลบัระหวา่ง 2 มติกิบั 3 มติิ
แตะ  และ 2D หรอื 3D

การสลบัระหวา่งมมุมองระยะทางทีเ่หลอือยู ่เวลาทีจ่ะถงึ หรอืเวลาทีเ่หลอือยู่
ในมมุมองการนําทาง แตะระยะทางทีเ่หลอือยูแ่ละตวัเลอืก

การซอ่นสิง่ปลกูสรา้งและสถานทีท่อ่งเทีย่วทีสํ่าคญั
แตะ  > Settings และสลบั Landmarks ไปที ่

การตรวจสอบกจิกรรมและสถานทีใ่กลเ้คยีงดว้ย สํารวจรอบๆ
ตอ้งการดสู ิง่ทีเ่กดิขึน้ในบรเิวณใกลเ้คยีงทีต่ัง้ของคณุและสาํรวจโลกรอบ  ๆตวัคณุใชห่รอืไม ่ดว้ย สํารวจรอบๆ คณุ
สามารถดวูา่มรีา้นอาหารและบาร ์กจิกรรมและสถานทีน่่าสนใจ และรา้นคา้ใดบา้งทีอ่ยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง

บรกิารนีม้ใีหบ้รกิารในบางประเทศและในบางภมูภิาค

1. แตะ  Local Scout
2. ปัดไปทีป่ระเภท ตวัอยา่งเชน่ ในการดรูา้นอาหารและบาร ์ใหปั้ดไปที ่eat+drink
ในการเรยีงลําดบัหรอืกรองผลลพัธ ์ใหเ้ลอืกลงิคท์ีอ่ยูใ่ตช้ ือ่ประเภท

การแบง่ปนัทีอ่ยูข่องสถานทีห่รอืกจิกรรม
แตะรายการในรายชือ่ และแตะ 

การจดัเก็บกจิกรรมหรอืรายการลงในรายการโปรดของคณุ
แตะรายการหรอืกจิกรรม และแตะ 

วธิกีารหาตาํแหนง่
โทรศพัทจ์ะแสดงทีต่ัง้ของคณุบนแผนทีโ่ดยใช ้GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi หรอืการหาตําแหน่งดว้ย
สญัญาณเครอืขา่ย (Cell ID)

ความพรอ้มใหบ้รกิาร ความถกูตอ้ง และความสมบรูณ์ของขอ้มลูทีต่ัง้จะขึน้อยูก่บัทีต่ัง้ของคณุ สภาพแวดลอ้ม และ
แหลง่ขอ้มลูของบคุคลภายนอก เป็นตน้ และอาจมจํีากดั อาจไมม่ขีอ้มลูทีต่ัง้ใหบ้รกิาร ตวัอยา่งเชน่ ในอาคารหรอื
ชัน้ใตด้นิ สําหรับขอ้มลูความเป็นสว่นตวัทีเ่กีย่วขอ้งกับวธิกีารระบุตําแหน่ง โปรดดนูโยบายความเป็นสว่นตวัของ
Nokia
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A-GPS และอปุกรณ์เสรมิ GPS และ GLONASS อาจจําเป็นตอ้งถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนเลก็นอ้ยผา่นทางเครอืขา่ย
โทรศพัทม์อืถอื หากคณุตอ้งการหลกีเลีย่งคา่บรกิารขอ้มลู ตวัอยา่งเชน่ ขณะเดนิทาง คณุสามารถปิดการเชือ่มตอ่
ขอ้มลูมอืถอืในการตัง้คา่โทรศพัทข์องคณุ

การระบตํุาแหน่งโดยใช ้Wi-Fi จะเพิม่ความแมน่ยําของตําแหน่งเมือ่สญัญาณดาวเทยีมไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร โดย
เฉพาะอยา่งยิง่เมือ่คณุอยูภ่ายในอาคารหรอือยูร่ะหว่างอาคารสงู หากคณุอยูใ่นสถานทีท่ีจํ่ากดัการใช ้Wi-Fi คณุ
สามารถปิด Wi-Fi ในการตัง้คา่โทรศพัทข์องคณุ

มาตรวัดระยะทางอาจไมแ่มน่ยํา ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัความพรอ้มในการใหบ้รกิารและคณุภาพของการเชือ่มตอ่
สญัญาณดาวเทยีม
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อนิเทอรเ์น็ต

เรยีนรูว้ธิกีารสรา้งการเชือ่มตอ่แบบไรส้าย และเรยีกดเูว็บ ขณะทีส่ามารถลดคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลูลง

การกาํหนดการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุเรยีกเก็บคา่บรกิารในการรับสง่ขอ้มลูเป็นแบบเหมาจา่ย หรอืแบบชําระตามการใชง้าน
เปลีย่นแปลงการตัง้คา่ Wi-Fi และขอ้มลูมอืถอืเพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัขอ้มลูขณะใชบ้รกิารโรมมิง่และอยูท่ีบ่า้น

โดยปกตแิลว้ การใชก้ารเชือ่มตอ่ Wi-Fi จะเร็วกวา่ และประหยัดกวา่การใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอื หากสามารถ
ใชท้ัง้การเชือ่มตอ่ Wi-Fi และขอ้มลูมอืถอื โทรศพัทข์องคณุจะใชก้ารเชือ่มตอ่ Wi-Fi

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Settings > WiFi
2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สลบั WiFi networking ไปที ่On 
3. เลอืกการเชือ่มตอ่ทีต่อ้งการใช ้

การใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอื
ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Settings > mobile network และสลบั Data
connection ไปยัง On

การใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอืขณะโรมมิง่
การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตขณะโรมมิง่ โดยเฉพาะเมือ่อยูต่า่งประเทศ อาจทําใหเ้สยีคา่บรกิารขอ้มลูสงูมาก

การโรมมิง่ขอ้มลูหมายถงึ การใชโ้ทรศพัทข์องคณุรับขอ้มลูผา่นเครอืขา่ยทีผู่ใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุไมไ่ดเ้ป็น
เจา้ของหรอืเป็นผูดํ้าเนนิการ

ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย แตะ  Settings > mobile network และสลบั Data roaming
options ไปที ่roam

การเชือ่มตอ่คอมพวิเตอรข์องคณุกบัเว็บ
ตอ้งการใชอ้นิเทอรเ์น็ตบนแล็ปท็อปของคณุแตเ่ขา้ใชไ้มไ่ดใ้ชห่รอืไม ่คณุสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอืของ
โทรศพัทก์บัแล็ปท็อปหรอือปุกรณ์อืน่  ๆได ้จากนัน้ การเชือ่มตอ่ Wi-Fi จะถกูสรา้งขึน้

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Settings > Internet Sharing
2. สลบั Sharing ไปที ่On 
3. ในการเปลีย่นชือ่การเชือ่มตอ่ของคณุ ใหแ้ตะ setup > Broadcast name และเขยีนชือ่
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เคล็ดลบั: นอกจากนี ้คณุยังสามารถป้อนรหสัผา่นทีจ่ะใชเ้ชือ่มตอ่ได ้

4. เลอืกการเชือ่มตอ่ในอปุกรณ์อืน่

อปุกรณ์อืน่จะใชข้อ้มลูจากแผนขอ้มลูของคณุ ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู สําหรับขอ้มลูเกีย่ว
กบัความพรอ้มใหบ้รกิารและคา่บรกิาร โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

เว็บบราวเซอร์
ตดิตามขา่วสารและเยีย่มชมเว็บไซตโ์ปรดของคณุ คณุสามารถใช ้Internet Explorer 9 Mobile ในโทรศพัทข์อง
คณุเพือ่ดเูว็บเพจตา่ง  ๆบนอนิเทอรเ์น็ตได ้บราวเซอรข์องคณุยังสามารถชว่ยเตอืนคณุเกีย่วกบัการคกุคามความ
ปลอดภัยอกีดว้ย

แตะ  Internet Explorer

ในการเรยีกดเูว็บ คณุจะตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

การเรยีกดเูว็บ

ไมต่อ้งใชค้อมพวิเตอรอ์กีตอ่ไปเมือ่คณุสามารถเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ตผา่นโทรศพัทข์องคณุ

เคล็ดลบั: หากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุไมเ่รยีกเก็บคา่บรกิารในการรับสง่ขอ้มลูเป็นแบบเหมาจา่ย เมือ่
ตอ้งการประหยัดคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู ใหใ้ชเ้ครอืขา่ย Wi-Fi ในการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

1. แตะ  Internet Explorer
2. แตะแถบทีอ่ยู่
3. เขยีนทีอ่ยูเ่ว็บ

เคล็ดลบั: ในการเพิม่คําตอ่ทา้ยของทีอ่ยูเ่ว็บ เชน่ .org ใหแ้ตะปุ่ มคําตอ่ทา้ยทีแ่ป้นพมิพ ์และแตะคําตอ่ทา้ย
ทีต่อ้งการ

4. แตะ 
เคล็ดลบั: ในการคน้หาอนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ขยีนคําทีต่อ้งการคน้หาในแถบทีอ่ยู ่และแตะ 

การยอ่หรอืขยาย
วางสองนิว้บนหนา้จอ และเลือ่นนิว้ออกจากกนัหรอืเขา้หากนั
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เคล็ดลบั: คณุยังสามารถแตะสองครัง้ทีห่นา้จอไดด้ว้ย

การเปิดแท็บใหม่

เมือ่คณุตอ้งการเขา้ชมหลายเว็บไซตพ์รอ้มกนั คณุสามารถเปิดแท็บในบราวเซอรไ์ดส้งูสดุ 6 แท็บ และสลบั
หวา่งแท็บตา่งๆ ได ้

แตะ  Internet Explorer

แตะ  > tabs > 

การสลบัระหวา่งแท็บ
แตะ  > tabs และแท็บ

การปิดแท็บ
แตะ  > tabs > 

การเพิม่เว็บไซตล์งในรายการโปรด

หากคณุมกัจะเยีย่มชมเว็บไซตเ์ดมิ  ๆอยูเ่สมอ ใหเ้พิม่เว็บไซตเ์หลา่นัน้ลงในรายการโปรด เพือ่ใหค้ณุสามารถเขา้
ใชไ้ดร้วดเร็ว

แตะ  Internet Explorer

1. ไปทีเ่ว็บไซต์
2. แตะ  > add to favourites

เคล็ดลบั: คณุยังสามารถตรงึเว็บไซตโ์ปรดไวท้ีห่นา้จอเริม่ตน้ไดอ้กีดว้ย ขณะเรยีกดเูว็บไซต ์ใหแ้ตะ
 > pin to start

ไปทีเ่ว็บไซตโ์ปรด
แตะ  > favourites และเว็บไซต์

การแบง่ปนัเว็บเพจ

เมือ่คณุพบหนา้เว็บทีน่่าสนใจ คณุสามารถสง่หนา้เว็บดงักลา่วไปใหเ้พือ่นของคณุดว้ยขอ้ความ SMS หรอือเีมล
หรอืโพสตบ์นเครอืขา่ยสงัคมของคณุ

1. แตะ  Internet Explorer และไปยังเว็บไซต์
2. แตะ  > share page และวธิทีีค่ณุตอ้งการแบง่ปัน
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การลบประวตับิราวเซอร์

เมือ่คณุเรยีกดเูสร็จแลว้ คณุสามารถลบขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุได ้เชน่ ประวัตกิารเรยีกด ูและแฟ้มอนิเทอรเ์น็ต
ชัว่คราว

1. แตะ  Internet Explorer
2. แตะ  > settings > delete history
แคช คอื หน่วยความจําสําหรับจัดเก็บขอ้มลูไวช้ัว่คราว หากคณุมสีทิธิใ์นการเขา้ถงึ หรอืไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูทีเ่ป็นความ
ลบัหรอืบรกิารดา้นการรักษาความปลอดภัยทีต่อ้งใชร้หสัผา่น ใหล้บแคชหลงัการใชแ้ตล่ะครัง้

การคน้หาเว็บ
สํารวจเว็บดว้ยการคน้หาของ Bing คณุสามารถใชแ้ป้นพมิพห์รอืเสยีงของคณุเพือ่ใสคํ่าคน้หาของคณุได ้

1. กด 
2. เขยีนคําทีต่อ้งการคน้หาในชอ่งคน้หา และแตะ  นอกจากนี ้คณุยังสามารถเลอืกคําคน้หาจากผลลพัธท์ีต่รง
กนัไดด้ว้ย
3. ในการดผูลลพัธก์ารคน้หาทีเ่กีย่วขอ้ง ใหปั้ดไปที ่local หรอื images

การใชก้ารคน้หาดว้ยเสยีง
กด  แตะ  และพดูคําคน้หาทีต่อ้งการ

คณุสมบตันิีไ้มส่ามารถใชไ้ดก้บัทกุภาษา สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุสมบตัแิละความพรอ้มใหบ้รกิาร โปรด
อา่นสว่นของวธิใีชท้ี ่www.windowsphone.com

การปิดการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตท ัง้หมด
ประหยัดแบตเตอรีข่องคณุโดยการปิดการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตทีเ่ปิดคา้งอยูใ่นพืน้หลงั คณุสามารถดําเนนิการนีไ้ด ้
โดยไมต่อ้งปิดแอพใดๆ

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Settings > WiFi
2. สลบั WiFi networking ไปที ่Off 

การปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอื
ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Settings > mobile network และสลบั Data
connection ไปยัง Off 
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ความบนัเทงิ

คณุมเีวลาวา่งและอยากหาความบนัเทงิใชไ่หม เรยีนรูว้ธิดีวูดีโีอ ฟังเพลงทีช่ ืน่ชอบ และเลน่เกมส์

การดแูละการฟงั
คณุสามารถใชโ้ทรศพัทข์องคณุเพือ่ดวูดีโีอ ฟังเพลง และเลน่พอดแคสต ์ขณะเดนิทาง

แตะ  Music+Videos

การเลน่เพลง พอดแคสต ์และวดิโีอ

ฟังเพลงและพอดแคสต ์และดวูดิโีอขณะเดนิทาง

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Music+Videos
2. แตะ music, videos หรอื podcasts
3. ในการเรยีกดตูามประเภท ใหปั้ดไปทางซา้ยหรอืทางขวา
4. แตะเพลง พอดแคสต ์หรอืวดิโีอทีค่ณุตอ้งการเลน่

เคล็ดลบั: คณุสามารถใชแ้อพพลเิคชัน่ Zune PC เพือ่สรา้งรายการทีจ่ะเลน่จากเพลงโปรดของคณุ และคดั
ลอกลงในโทรศพัทไ์ดอ้กีดว้ย

การหยดุเลน่ช ัว่คราวหรอืการเลน่ตอ่
แตะ  หรอื 

ในการเลน่เพลงแบบสุม่เปิด ใหแ้ตะ 

การกรอไปขา้งหนา้หรอืกรอกลบั
แตะคา้งไวท้ี ่  หรอื 

วทิย ุFM
เรยีนรูว้ธิกีารฟังวทิยบุนโทรศพัทข์องคณุ
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การฟงัวทิยุ

เพลดิเพลนิกบัการฟังสถานวีทิย ุFM คลืน่โปรดของคณุในขณะเดนิทาง

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ Music+Videos > radio
2. การเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชร้ว่มกนัได ้ชดุหฟัูงจะทําหนา้ทีเ่ป็นเสาอากาศ

การไปทีส่ถานที ีถ่ดัไปหรอืกอ่นหนา้
ปัดไปทางซา้ยหรอืขวา

เคล็ดลบั: หากคณุใชก้ารปัดเป็นชว่งสัน้กวา่ปกต ิคณุจะสามารถขา้มไปยังสถานทีีม่คีลืน่สญัญาณแรงกวา่

การจดัเก็บสถานวีทิยุ

จัดเก็บสถานวีทิยุทีเ่ป็นคลืน่โปรดของคณุไวเ้พือ่ใหส้ามารถฟังในภายหลงัไดง้่าย

ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Music+Videos

หากตอ้งการจัดเก็บสถานทีีค่ณุกําลงัฟังอยู ่ใหแ้ตะ 

การดรูายการสถานที ีค่ณุจดัเก็บไว้
แตะ 

การลบสถานอีอกจากรายการ
แตะ 

การซงิคเ์พลงระหวา่งโทรศพัทข์องคณุกบัคอมพวิเตอร์
คณุมเีนือ้หาบนคอมพวิเตอรท์ีต่อ้งการนํามาฟังหรอืดบูนโทรศพัทข์องคณุหรอืไม ่ใชแ้อพ Zune PC เพ่ือซิงคเ์พลง
และวดิโีอระหวา่งโทรศพัทแ์ละคอมพวิเตอรข์องคณุ และจัดการคอลเลกชนัสือ่ของคณุ

ดาวนโ์หลดแอพ Zune PC เวอรช์นัลา่สดุไดจ้าก www.zune.net คณุไมส่ามารถใชแ้อพ Zune ซงิคเ์พลงที่
ป้องกนัดว้ย DRM

1. ตอ่โทรศพัทก์บัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้่วมกนัไดโ้ดยใชส้ายเคเบลิ USB
2. เปิด Zune ในคอมพวิเตอรข์องคณุ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดอา่นวธิใีชข้อง Zune

เคล็ดลบั: นอกจากนี ้คณุยังสามารถใช ้Zune เพือ่สรา้งรายการทีจ่ะเลน่จากเพลงโปรดของคณุ และคดัลอก
ลงในโทรศพัทไ์ดอ้กีดว้ย
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Marketplace
คณุตอ้งการปรับตัง้คา่โทรศพัทด์ว้ยแอพอ่ืน  ๆอกีใชห่รอืไม ่หรอืตอ้งการดาวนโ์หลดเกม โดยไมเ่สยีคา่บรกิารใช่
ไหม เรยีกด ูMarketplace เพือ่คน้หาเนือ้หาลา่สดุสําหรับคณุและโทรศพัทข์องคณุ

คณุสามารถดาวนโ์หลด:

• แอพ
• เกม
• วดิโีอ
• พอดแคสต์

คณุยงัสามารถ:

• รับเนือ้หาทีส่อดคลอ้งกบัความชอบและทีต่ัง้ของคณุ
• แบง่ปันคําแนะนําใหเ้พือ่นของคณุ

ความพรอ้มของ Marketplace และรายการไอเท็มทีส่ามารถดาวน์โหลดไดจ้ะขึน้อยูก่บัภมูภิาคของคณุ

ในการดาวนโ์หลดจาก Marketplace คณุจะตอ้งลงชือ่เขา้ใชบ้ัญช ีMicrosoft ในโทรศพัทข์องคณุ เมือ่คณุลงชือ่
เขา้ใช ้เนือ้หาทีใ่ชง้านร่วมกนัไดก้บัโทรศพัทข์องคณุจะปรากฏขึน้

คณุสามารถคน้หาและดาวนโ์หลดเนือ้หาตา่ง  ๆไปยังโทรศพัทข์องคณุไดโ้ดยตรง หรอืเรยีกด ูMarketplace และ
สง่ขอ้ความ SMS จากทีน่ั่นไปทีโ่ทรศพัทข์องคณุ

บางรายการอาจไมค่ดิคา่บรกิาร แตบ่างรายการนัน้คณุตอ้งชาํระเงนิผา่นบตัรเครดติหรอืผา่นใบเรยีกเก็บเงนิคา่
โทรศพัท์

วธิกีารชาํระเงนิจะขึน้อยู่กบัประเทศทีค่ณุอยูแ่ละผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การเรยีกด ูMarketplace

ดแูอพพลเิคชัน่หรอืเกมใหมล่า่สดุและทีม่ผีูด้าวนโ์หลดมากทีส่ดุ และรายการทีแ่นะนําสําหรับคณุและโทรศพัท์
ของคณุ เรยีกดหูมวดตา่งๆ หรอืคน้หาแอพหรอืเกมทีเ่ฉพาะเจาะจง

แตะ  Marketplace

ด ูหรอืเรยีกดหูมวด
แตะประเภททีอ่ยูห่นา้แรก หรอืปัดไปทางซา้ยหรอืขวาเพือ่ดหูมวดและรายการเพิม่เตมิ

แตะรายการเพือ่ดรูายละเอยีด เมือ่คณุดรูายการใดรายการหนึง่อยู ่รายการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจะปรากฏขึน้ดว้ย

การคน้หาใน Marketplace
แตะ 

เคล็ดลบั: คณุพบรายการบางอย่างใน Marketplace ทีค่ณุรูว้า่เพือ่นๆ จะตอ้งสนใจใชห่รอืไม ่คณุสามารถสง่
ลงิคท์ีม่รีายการนัน้ใหก้บัพวกเขาได ้หากเป็นรายการทีใ่หบ้รกิารฟร ีใหแ้ตะ share หากรายการนัน้มรีาคา
แจง้ไว ้ใหแ้ตะ  > share

การดาวนโ์หลดเกม แอพพลเิคช ัน่ หรอืไอเท็มอืน่ๆ

ดาวนโ์หลดแอพ เกม หรอืรายการอืน่ๆ หรอืซือ้เนือ้หาอืน่ๆ เพิม่ลงในโทรศพัทข์องคณุ

1. แตะ  Marketplace
2. แตะรายการเพือ่ดรูายละเอยีด
3. หากรายการนัน้มรีาคาแจง้ไว ้ใหแ้ตะ buy หรอืหากตอ้งการลองใชร้ายการนัน้ฟรแีบบจํากัดระยะเวลา ใหแ้ตะ
try หากเป็นรายการทีใ่หบ้รกิารฟร ีใหแ้ตะ install
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วธิกีารชาํระเงนิจะขึน้อยู่กบัประเทศทีค่ณุอยูแ่ละผูใ้หบ้รกิารของคณุ

4. หากคณุยังไมไ่ดล้งชือ่เขา้ใชบ้ัญช ีMicrosoft ใหล้งชือ่เขา้ใชท้ันที
5. ตามคา่เริม่ตน้ รายการทีค่ณุซือ้จะถกูเพิม่ในใบเรยีกเก็บเงนิคา่โทรศพัท ์หากม ีนอกจากนี ้คณุยังสามารถชําระ
ดว้ยบตัรเครดติได ้
6. ทําตามคําแนะนําทีป่รากฏบนโทรศพัทข์องคณุ
เมือ่การดาวนโ์หลดเสร็จสมบรูณ ์คณุจะสามารถเปิดและดรูายการนัน้ หรอืเรยีกดเูนือ้หาอืน่ๆ เพิม่เตมิตอ่ไปได ้
ประเภทเนือ้หาจะเป็นตวักําหนดตําแหน่งทีจ่ะจัดเก็บรายการนัน้  ๆในโทรศพัทข์องคณุ: เพลง วดิโีอ และพอด
แคสตจ์ะอยูใ่น Hub Music+Videos เกมจะอยูใ่น Hub Games และแอพต่าง  ๆจะอยูใ่นเมนูแอพ

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการใดรายการหนึง่ โปรดตดิตอ่ผูเ้ผยแพรร่ายการดงักลา่ว

เคล็ดลบั: ใชก้ารเชือ่มตอ่ Wi-Fi ในการดาวนโ์หลดไฟลข์นาดใหญ่

การดคูวิการดาวนโ์หลดของคณุ

ขณะทีทํ่าการดาวนโ์หลดรายการอยู ่คณุสามารถเรยีกด ูMarketplace สําหรับเนือ้หาอืน่ๆ ตอ่ได ้และเพิม่รายการ
ลงในควิการดาวนโ์หลดของคณุ

1. แตะ  Marketplace
2. ในการดคูวิการดาวนโ์หลด ใหแ้ตะการแจง้เตอืนการดาวนโ์หลดทีด่า้นลา่งของมมุมองหลกั
การแจง้เตอืนจะแสดงจํานวนรายการทีกํ่าลงัดาวนโ์หลด

เครือ่งจะดาวนโ์หลดทลีะรายการ และรายการทีร่อดําเนนิการจะรออยูใ่นควิการดาวนโ์หลดของคณุ

เคล็ดลบั: หากคณุตอ้งการปิดการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตชัว่คราว เป็นตน้ ใหแ้ตะรายการทีกํ่าลงัดาวนโ์หลด
คา้งไว ้แลว้แตะ pause ในการดาวนโ์หลดตอ่ ใหแ้ตะ resume หยดุรายการทีร่อดําเนนิการไวช้ัว่คราวโดย
เลอืกครัง้ละรายการ หากการดาวนโ์หลดลม้เหลว คณุสามารถดาวนโ์หลดรายการนัน้ไดใ้หม่

การวจิารณ์แอพ

คณุตอ้งการแบง่ปันความคดิเห็นเกีย่วกบัแอพตัวใดตวัหนึง่กบั Marketplace ผูใ้ชค้นอืน่ๆ ใชห่รอืไม ่ใหค้ะแนนและ
วจิารณ์แอพน้ัน  ๆคณุสามารถโพสตคํ์าวจิารณ์ไดห้นึง่รายการตอ่หนึง่แอพทีค่ณุเคยดาวนโ์หลด

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย แตะแอพทีต่อ้งการคา้งไว ้และแตะ rate and review
2. ใหค้ะแนนแอพน้ันๆ และวจิารณ์ของคณุ

เคล็ดลบั: คณุสามารถใชว้ธิเีดยีวกนันีใ้นการใหค้ะแนนและวจิารณ์รายการอืน่ๆ

เกมส์
อยากทําอะไรสนุกๆ ไหม เพลดิเพลนิกบัความบนัเทงิดว้ยการดาวนโ์หลดและเลน่เกมสบ์นโทรศพัทข์องคณุ
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การดาวนโ์หลดเกมส์

ดาวนโ์หลดเกมสใ์หมล่งในโทรศพัทข์องคณุขณะเดนิทางจาก Marketplace

1. แตะ  Games
2. เรยีกดรูายการทีค่ณุเลอืกใน Marketplace และแตะเกมสท์ีค่ณุตอ้งการ
3. ในการดาวนโ์หลดเกมสฟ์ร ีใหแ้ตะ install
4. ในการทดลองเลน่เกมสฟ์ร ีใหแ้ตะ try
5. ในการซือ้เกมส ์ใหแ้ตะ buy
วธิกีารชาํระเงนิจะขึน้อยู่กบัประเทศทีค่ณุอยูแ่ละผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การเลน่เกม

การเลน่เกมบนโทรศพัทเ์ป็นการเขา้สงัคมโดยแทจ้รงิ Xbox LIVE ซึง่เป็นบรกิารการเลน่เกมของ Microsoft จะ
ทําใหค้ณุสามารถเลน่เกมกบัเพือ่น  ๆได ้และใชโ้ปรไฟลผ์ูเ้ลน่เกมของคณุในการตดิตามคะแนนและผลการเลน่
คณุสามารถดําเนนิการไดท้างออนไลน ์บนคอนโซล Xbox และบนโทรศพัทข์องคณุใน Hub Games

แตะ  Games

ปัดไปที ่collection แลว้แตะเกม หากเกมทีเ่ลอืกเป็นเกมใน Xbox LIVE ใหล้งชือ่เขา้ใชบ้ัญช ีXbox LIVE หาก
ยังไมม่บีญัชดีงักลา่ว คณุสามารถสรา้งขึน้ได ้Xbox LIVE มใีหบ้รกิารในบางพืน้ทีเ่ทา่นัน้ กอ่นทีค่ณุจะสามารถเลน่
เกมได ้คณุจะตอ้งตดิตัง้เกมนัน้ในโทรศพัทข์องคณุ

เคล็ดลบั: คณุสามารถตรงึเกมโปรดไวท้ีห่นา้จอเริม่ตน้ได ้ในหนา้จอ collection แตะเกมคา้งไว ้แลว้แตะ
pin to Start

การดเูกมอืน่เพิม่เตมิ
คณุสามารถดาวนโ์หลดเกมใหมจ่าก Marketplace ปัดไปที ่collection และแตะ get more games

การยอมรบัคาํเชญิใหเ้ลน่เกม
ลงชือ่เขา้ใช ้Xbox LIVE ปัดไปที ่requests และแตะคําเชญิ หากคณุยังไมม่เีกม แตเ่กมดงักลา่วมใีหบ้รกิารในพืน้
ทีข่องคณุใน Marketplace คณุสามารถดาวนโ์หลดรุ่นทดลองหรอืซือ้เกมดงักลา่วไดท้ันที

การเลน่เกมตอ่หลงัจากหยดุช ัว่คราว
เมือ่คณุกลบัไปทีเ่กม คณุอาจเห็นไอคอนเลน่ตอ่ภายในเกมนัน้ หากไมม่ ีใหแ้ตะทีห่นา้จอ
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สํานกังาน

จัดระเบยีบใหก้บัตวัคณุเอง เรยีนรูว้ธิใีชง้านปฏทินิและแอพ  Microsoft Office

Microsoft Office Mobile
Microsoft Office Mobile เป็นทีทํ่างานนอกสถานทีข่องคณุ

ไปที ่Hub Office เพือ่สรา้งและแกไ้ขเอกสาร Word และสมดุงาน Excel รวมทัง้เปิดและดสูไลดโ์ชว ์PowerPoint
สรา้งบนัทกึยอ่ดว้ย OneNote และแบง่ปันเอกสารตา่งๆ ดว้ย SharePoint

คณุยังสามารถจัดเก็บเอกสารของคณุใน Windows SkyDrive ไดอ้กีดว้ย SkyDrive เป็นทีเ่กบ็ขอ้มลูบน
อนิเทอรเ์น็ตทีค่ณุสามารถใชเ้ขา้ถงึเอกสารของคณุจากโทรศพัท ์แท็บเล็ต คอมพวิเตอร ์หรอื Xbox ของคณุ เมือ่
คณุหยดุทํางานบนเอกสาร และกลบัไปทําตอ่ในภายหลงั คณุจะอยูต่รงทีเ่ดยีวกบัทีค่ณุทํางานคา้งไว ้ไมว่า่คณุจะ
ใชอ้ปุกรณ์ใดก็ตาม

Microsoft Office Mobile ประกอบดว้ยโปรแกรมตอ่ไปนี้

• Microsoft Word Mobile
• Microsoft Excel Mobile
• Microsoft PowerPoint Mobile
• Microsoft OneNote Mobile
• Microsoft SharePoint Workspace Mobile
• Windows SkyDrive

การอา่นเอกสาร Microsoft Office

ใน Hub Office คณุสามารถดเูอกสาร Microsoft Office เชน่เอกสาร Word สมดุงาน Excel หรอืงานนําเสนอ
Powerpoint ได ้

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Office
2. ปัดไปที ่documents
3. แตะไฟล ์Word, Excel หรอื PowerPoint ทีค่ณุตอ้งการดู
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การสรา้งเอกสาร Word

คณุสามารถสรา้งเอกสารใหมโ่ดยใช ้Microsoft Word Mobile

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Office
2. ปัดไปที ่documents และแตะ 
3. แตะไฟล ์Word เปลา่หรอืแมแ่บบ
4. เขยีนขอ้ความ
5. ในการจัดเก็บเอกสารของคณุ ใหแ้ตะ  > save

การแกไ้ขเอกสาร Word

ตกแตง่เอกสารของคณุใหส้วยงามแมอ้ยูร่ะหวา่งเดนิทางดว้ย Microsoft Word Mobile คณุสามารถแกไ้ขเอกสาร
และแบง่ปันงานของคณุบนไซต ์SharePoint ได ้

ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Office

1. ปัดไปที ่documents และแตะไฟล ์Word ทีค่ณุตอ้งการแกไ้ข
2. ในการแกไ้ขขอ้ความ ใหแ้ตะ 
3. ในการจัดเก็บเอกสารของคณุ ใหแ้ตะ  > save

เคล็ดลบั: ในการเขา้ถงึเอกสารสําคญัอยา่งรวดเร็ว คณุสามารถตรงึเอกสารนัน้ไวบ้นหนา้จอเริม่ตน้ แตะ
เอกสารคา้งไว ้แลว้แตะ pin to start

การเพิม่ขอ้คดิเห็น
แตะ  > 

การคน้หาขอ้ความในเอกสาร
แตะไฟล ์Word และ 

การสง่เอกสารทางอเีมล
แตะไฟล ์Word และ  > share...

การสรา้งสมดุงาน Excel

ดว้ย Microsoft Excel Mobile คณุจะสามารถสรา้งสมดุงาน Excel ใหม่

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Office
2. ปัดไปที ่documents และแตะ 
3. แตะทีไ่ฟล ์Excel เปลา่หรอืแมแ่บบ
4. แตะเซลล ์แลว้แตะกลอ่งขอ้ความทีด่า้นบนของเพจ
5. ป้อนคา่หรอืขอ้ความ
6. ในการจัดเก็บสมดุงานของคณุ ใหแ้ตะ  > save

การแกไ้ขสมดุงาน Excel

คณุไมจํ่าเป็นตอ้งเดนิทางไปออฟฟิศเพือ่ตรวจสอบยอดตวัเลขลา่สดุอกีแลว้ ดว้ย Microsoft Excel Mobile คณุจะ
สามารถแกไ้ขสมดุงาน และแบง่ปันงานของคณุบนไซต ์SharePoint ได ้

ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Office

1. ปัดไปที ่documents และแตะไฟล ์Excel
2. ในการยา้ยไปทีแ่ผ่นงานอืน่ ใหแ้ตะ  และแผน่งาน
3. ในการจัดเก็บสมดุงานของคณุ ใหแ้ตะ  > save
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การเพิม่ขอ้คดิเห็นลงในเซลล์
แตะ 

การนําตวักรองไปใชก้บัเซลลต์า่งๆ
แตะ  > apply filter

การเปลีย่นเซลลแ์ละรปูแบบขอ้ความ
แตะ  > format cell...

การคน้หาขอ้มลูจากสมดุงาน
แตะไฟล ์Excel และ 

การสง่สมดุงานทางอเีมล
แตะไฟล ์Excel และ  > share...

การลบเอกสาร

หน่วยความจําโทรศพัทเ์ต็มแลว้ใชไ่หม คณุสามารถลบเอกสาร Office ทีไ่มต่อ้งการอกีตอ่ไปได ้

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Office
2. ปัดไปที ่locations และแตะ Phone หรอืทีต่ัง้เอกสารอืน่ใดทีค่ณุตอ้งการลบ
3. แตะเอกสารคา้งไว ้แลว้แตะ delete

การดแูละแกไ้ขงานนําเสนอ PowerPoint

เพิม่การตกแตง่ในขัน้สดุทา้ยใหก้บังานนําเสนอของคณุระหวา่งเดนิทางไปประชมุโดยใช ้ Microsoft PowerPoint
Mobile

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Office
2. ปัดไปที ่documents แตะไฟล ์PowerPoint แลว้หมนุโทรศพัทข์องคณุเพือ่ใหอ้ยูใ่นโหมดแนวนอน
3. ในการเรยีกดรูะหวา่งสไลดต์า่ง  ๆใหปั้ดไปทางซา้ยหรอืขวา
4. ในการไปยังสไลดท์ีร่ะบ ุใหแ้ตะ  แลว้เลอืกชือ่สไลดท์ีค่ณุตอ้งการดู
5. ในการเพิม่บนัทกึลงในสไลด ์ใหแ้ตะ 
6. ในการแกไ้ขสไลด ์ใหแ้ตะ 
7. ในการจัดเก็บงานนําเสนอของคณุ ใหแ้ตะ  > save

สง่งานนําเสนอทางอเีมล
แตะไฟล ์PowerPoint และ  > share...

การลบงานนําเสนอ
แตะไฟล ์PowerPoint คา้งไว ้แลว้แตะ delete

การดกูารออกอากาศ PowerPoint

คณุสามารถเขา้รว่มการประชมุในขณะทีเ่ดนิทาง และดกูารออกอากาศงานนําเสนอ PowerPoint ผา่นอนิเทอรเ์น็ต
ไดบ้นโทรศพัทข์องคณุ

เปิดอเีมลทีม่ลีงิคไ์ปยังงานนําเสนอทีอ่อกอากาศ และแตะลงิค์

การแบง่ปนัเอกสารดว้ย SharePoint Workspace Mobile

ใชง้านเอกสาร Microsoft Office ทีใ่ชร้ว่มกนั และทํางานรว่มกนัในโครงการ กําหนดการ และความเห็นตา่งๆ ดว้ย
Microsoft SharePoint Workspace Mobile คณุจะสามารถเรยีกด ูสง่ แกไ้ข และซงิโครไนซเ์อกสารของคณุแบบ
ออนไลน์
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1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Office
2. ปัดไปที ่locations และแตะ SharePoint
3. เขยีนทีอ่ยูเ่ว็บไซตข์องไซต ์SharePoint และแตะ 
4. เลอืกเอกสาร
สําเนาของเอกสารนัน้จะถกูดาวนโ์หลดไวใ้นโทรศพัทข์องคณุ

5. ดหูรอืแกไ้ขเอกสาร และจัดเก็บการเปลีย่นแปลงของคณุ
เคล็ดลบั: ในการเก็บสําเนาแบบออฟไลนข์องเอกสารไวใ้นโทรศพัทข์องคณุ ใหแ้ตะเอกสารนัน้คา้งไว ้แลว้
แตะ always stay offline

การกลบัไปยงั SharePoint Workspace Mobile
กด 

การเขยีนบนัทกึยอ่
บนัทกึยอ่บนกระดาษง่ายตอ่การสญูหาย คณุสามารถเขยีนบนัทกึยอ่ของคณุดว้ย Microsoft OneNote Mobile
แทนการจดบนัทกึยอ่ลงบนกระดาษ ดว้ยวธินีี ้บนัทกึยอ่จะอยูก่บัคณุตลอดเวลา คณุสามารถซงิคบ์ันทกึยอ่ของคณุ
กบั SkyDrive ได ้นอกจากนัน้ยังสามารถเรยีกดแูละแกไ้ขบนัทกึยอ่ของคณุไดด้ว้ย OneNote บนโทรศพัท์
คอมพวิเตอรห์รอืแบบออนไลนผ์า่นเว็บบราวเซอร์

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Office
2. ปัดไปที ่notes และแตะ 
3. เขยีนบนัทกึยอ่ของคณุ
4. ในการจัดรปูแบบขอ้ความ ใหแ้ตะ  > format
5. ในการเพิม่ภาพ ใหแ้ตะ 
6. ในการบนัทกึคลปิเสยีง ใหแ้ตะ 
7. ในการบนัทกึการเปลีย่นแปลง ใหก้ด 

หากตัง้คา่บญัช ีMicrosoft บนโทรศพัทข์องคณุแลว้ คา่ทีเ่ปลีย่นแปลงของคณุจะถกูจัดเก็บและซงิคก์บัคา่เริม่ตน้
ของสมดุบันทกึ Personal (Web) บน SkyDrive ไมเ่ชน่นัน้คา่ทีเ่ปลีย่นแปลงของคณุจะถกูจัดเก็บบนโทรศพัท์
ของคณุ

การสง่บนัทกึยอ่ในอเีมล
แตะบนัทกึยอ่และ 

เคล็ดลบั: ในการเขา้ถงึบนัทกึยอ่สําคญัอยา่งรวดเร็ว คณุสามารถตรงึบนัทกึย่อนัน้ไวบ้นหนา้จอเริม่ตน้ แตะ
บนัทกึย่อคา้งไว ้แลว้แตะ pin to start

การคาํนวณ
คณุจําเป็นตอ้งทําการคํานวณขณะเดนิทางหรอืไม ่คณุสามารถใชโ้ทรศพัทข์องคณุเป็นเครือ่งคดิเลขได ้

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Calculator
เคล็ดลบั: ในการใชง้านเครือ่งคดิเลขพืน้ฐาน ใหถ้อืโทรศพัทใ์นลกัษณะตัง้ตรง ในการใชง้านเครือ่งคดิเลข
แบบวทิยาศาสตร ์ใหถ้อืโทรศพัทใ์นแนวนอน

2. ป้อนจํานวนแรกในเครือ่งคดิเลข
3. แตะฟังกช์ัน่ เชน่ บวกหรอืลบ
4. ป้อนจํานวนทีส่องในเครือ่งคดิเลข
5. แตะ =
คณุสมบตันิีอ้อกแบบมาเพือ่การใชง้านสว่นบคุคลเทา่นัน้ โดยอาจมขีอ้จํากัดในเรือ่งความถกูตอ้งแมน่ยํา
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ปฏทินิ
เรยีนรูว้ธิกีารดแูลการนัดหมาย งาน และกําหนดการใหเ้ป็นขอ้มลูลา่สดุเสมอ

การเพิม่งานลงในรายการสิง่ท ีต่อ้งทาํของคณุ

คณุมงีานสําคญัทีต่อ้งจัดการทีทํ่างาน คนืหนังสอืของหอ้งสมดุ หรอืกจิกรรมทีค่ณุตอ้งการเขา้รว่มใชห่รอืไม ่คณุ
สามารถเพิม่งาน (สิง่ทีต่อ้งทํา) ในปฏทินิของคณุได ้หากคณุมกํีาหนดเวลาของงานนัน้  ๆอยูแ่ลว้ ใหต้ัง้การเตอืน

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Calendar
2. ปัดไปที ่to-do
3. แตะ  และป้อนรายละเอยีดในชอ่ง
4. ในการเพิม่การเตอืนความจํา ใหเ้ปลีย่น Reminder เป็น on  แลว้ตัง้เวลาและวันทีต่อ้งการใหเ้ตอืน
5. แตะ 

การทาํเครือ่งหมายงานวา่เสร็จสมบรูณ์
แตะงานนัน้คา้งไว ้และแตะ complete

การแกไ้ขหรอืลบงาน
แตะงานนัน้คา้งไว ้และแตะ edit หรอื delete

การเพิม่นดัหมาย

ตอ้งการจดจํานัดหมายใชห่รอืไม ่เพิม่นัดหมายนัน้ลงในปฏทินิของคณุ

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Calendar
2. ปัดไปที ่day หรอื agenda แลว้แตะ 
3. ป้อนรายละเอยีดในชอ่ง
4. ในการเพิม่การเตอืนความจํา ใหแ้ตะ more details > Reminder แลว้ตัง้เวลาทีจ่ะใหเ้ตอืน
5. แตะ 

การแกไ้ขหรอืลบนดัหมาย
แตะนัดหมายคา้งไว ้และแตะ edit หรอื delete

การดกูาํหนดการ

คณุสามารถเรยีกดเูหตกุารณ์ปฏทินิในมมุมองตา่ง  ๆได ้

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Calendar
2. หากตอ้งการสลบัระหวา่งมมุมองตา่ง  ๆของปฏทินิ ใหปั้ดไปทางซา้ยหรอืขวา

การดปูฏทินิท ัง้เดอืน
ในหนา้จอ day หรอื agenda แตะ 

เคล็ดลบั: ปัดขึน้หรอืลงเพือ่ไปยังเดอืนถดัไปหรอืกอ่นหนา้ หากตอ้งการขา้มไปทีเ่ดอืนใดเดอืนหนึง่โดย
เฉพาะ ใหเ้ลอืกเดอืนทีด่า้นบนของหนา้จอ

การดตูามวนัที่
ในหนา้จอ day หรอื agenda แตะ  และวัน

การใชง้านหลายปฏทินิ

เมือ่คณุตัง้คา่บญัชอีเีมลในโทรศพัท ์คณุจะเห็นปฏทินิจากบญัชทีัง้หมดของคณุไดใ้นทีเ่ดยีว

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Calendar
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2. ในการแสดงหรอืซอ่นปฏทินิ ใหแ้ตะ  > settings และเปิดหรอืปิดปฏทินิ
เคล็ดลบั: เมือ่ปฏทินิอยูใ่นโหมดซอ่น เหตกุารณ์และการเตอืนในปฏทินิจะไมแ่สดงในมมุมองปฏทินิแบบ
ตา่งๆ

การเปลีย่นสใีหก้บัปฏทินิแตล่ะรายการ
แตะ  > settings และแตะสปัีจจบุนั จากนัน้จงึเลอืกสใีหม่
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การจดัการและการเชือ่มตอ่โทรศพัท์

จัดการโทรศพัทแ์ละเนือ้หาในนัน้ เรยีนรูว้ธิกีารเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์เสรมิและเครอืขา่ย ถา่ยโอนไฟล ์สรา้งการ
สํารองขอ้มลู ล็อกโทรศพัท ์และอพัเดตซอฟตแ์วรเ์สมอ

การอพัเดตโทรศพัทข์องคณุใหท้นัสมยัตลอดเวลา
เรยีนรูว้ธิกีารอพัเดตซอฟตแ์วรแ์ละแอพของโทรศพัทข์องคณุ

การอพัเดตซอฟตแ์วร ์

ทันสมยัเสมอ - อัพเดตซอฟตแ์วรแ์ละแอพของโทรศพัทเ์พือ่รับคณุสมบตัใิหม่ๆ  และทีม่กีารปรับปรงุแลว้ใหก้บั
โทรศพัทข์องคณุ การอพัเดตซอฟตแ์วรย์ังอาจชว่ยปรับปรงุประสทิธภิาพการทํางานของโทรศพัทค์ณุ

คาํเตอืน: หากคณุตดิตัง้โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วร ์คณุจะไมส่ามารถใชโ้ทรศพัทไ์ด ้แมก้ระทั่งการโทร
ฉุกเฉิน จนกว่าจะตดิตัง้เสร็จและรสีตารท์โทรศพัทอ์กีครัง้

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใช ้
จา่ยในการรับสง่ขอ้มลู

หลงัจากอพัเดตสําเร็จแลว้ ไปที ่www.nokia.com/support เพือ่ดาวนโ์หลดคูม่อืผูใ้ชใ้หมข่องคณุ
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การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัทข์องคณุ

ใชแ้อปฯ Zune PC ในการอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัทเ์พือ่รับคณุสมบตัใิหม่ๆ  พรอ้มกบัประสทิธภิาพการทํางานทีด่ ี
ยิง่ข ึน้ หากคณุอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัทโ์ดยใช ้Zune เนือ้หาสว่นบคุคลของคณุจะไมถ่กูลบออกจากโทรศพัท์

ส ิง่ทีค่ณุจําเป็นตอ้งใช:้

• แอพฯ Zune
• คอมพวิเตอรท์ีส่ามารถใชง้านรว่มกนัได ้
• การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู
• สายเคเบลิ USB ทีส่ามารถใชง้านรว่มกนัได ้

กอ่นเริม่การอพัเดต ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีโ่ทรศพัทข์องคณุมพีลงังานอยูเ่พยีงพอ

1. ในการดาวนโ์หลดและตดิตัง้ Zune บนคอมพวิเตอรข์องคณุ ใหไ้ปที ่www.zune.net
เคล็ดลบั: หากคณุใช ้Apple Mac ดาวนโ์หลด Windows Phone 7 Connector สําหรับ Mac จาก Mac App
Store

2. เชือ่มตอ่โทรศพัทก์บัคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้ายเคเบลิ USB
3. เปิด Zune
4. รอในระหวา่งที ่Zune ตรวจหาอพัเดตทีพ่รอ้มใชง้าน แลว้ทําตามคําแนะนําทีป่รากฏบนคอมพวิเตอรข์องคณุ

เคล็ดลบั: หากคณุไดรั้บขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดระหว่างการอพัเดต ใหจ้ดรหสัขอ้ผดิพลาด และคน้หา
ใน support.microsoft.com เพือ่ดวูา่มสี ิง่ใดทีผ่ดิปกติ

โทรศพัทข์องคณุจะสํารองขอ้มลูไวโ้ดยอตัโนมตัริะหวา่งการอพัเดตซอฟตแ์วร ์คณุยังสามารถซงิคโ์ทรศพัทก์บั
คอมพวิเตอรข์องคณุไดโ้ดยใช ้Zune หรอื Windows Phone 7 Connector สําหรับ Mac โดยไมต่อ้งอพัเดต
ซอฟตแ์วรโ์ทรศพัท์

การต ัง้คา่โทรศพัทข์องคณุใหแ้จง้เกีย่วกบัอพัเดต
แตะ  Settings จากนัน้แตะ phone update > Notify me when new updates are found

หนว่ยความจําและทีเ่ก็บขอ้มูล
เรยีนรูว้ธิจีัดการภาพถา่ย แอพ และรายการอืน่  ๆบนโทรศพัทข์องคณุ

การสํารอง และเรยีกคนืขอ้มลูในโทรศพัทข์องคณุ

หลกีเลีย่งขอ้มลูสญูหาย – สํารองโทรศพัทแ์ละขอ้มลูของคณุไวบ้นคอมพวิเตอร์

การตัง้คา่ เอกสาร ภาพถา่ย เพลง และวดิโีอของคณุจะไดรั้บการสํารองขอ้มลูไวโ้ดยอัตโนมตัริะหวา่งการอัปเดต
ซอฟตแ์วร ์เมือ่คณุอปัเดตโทรศพัทโ์ดยใชค้อมพวิเตอรเ์ครือ่งหลกั (คอมพวิเตอรเ์ครือ่งแรกทีค่ณุใชเ้ชือ่มตอ่กบั
โทรศพัทผ์่านสายเคเบลิ USB) หากคณุใชค้อมพวิเตอรเ์ครือ่งอืน่ในการอปัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัท ์ระบบจะไม่
สรา้งขอ้มลูสํารองไวใ้นเครือ่ง คณุสามารถเปลีย่นแปลงคอมพวิเตอรห์ลกัไดโ้ดยใชก้ารตัง้คา่ใน Zune

หากคณุยังไมม่ ีZune ไปที ่www.zune.net เพือ่ดาวนโ์หลดและตดิตัง้เวอรช์นัลา่สดุในคอมพวิเตอรข์องคณุ
หากคณุใช ้Apple Mac ดาวนโ์หลด Windows Phone 7 Connector สําหรับ Mac จาก Mac App Store

1. เชือ่มตอ่โทรศพัทก์บัคอมพวิเตอรข์องคณุดว้ยสายเคเบลิ USB
2. เปิด Zune
3. รอในระหวา่งที ่Zune ตรวจหาอปัเดตทีพ่รอ้มใชง้าน แลว้ทําตามคําแนะนําทีป่รากฏบนคอมพวิเตอรข์องคณุ

แอพพลเิคชัน่ทีค่ณุดาวนโ์หลดไวอ้าจไมร่วมอยูใ่นขอ้มลูสาํรองนี ้แตค่ณุสามารถดาวนโ์หลดแอพเหล่านีไ้ดใ้หม่
จาก Marketplace โดยไมเ่สยีคา่บรกิาร ทัง้นี ้อาจมกีารเรยีกเก็บคา่สง่ขอ้มลู สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่
ใหบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ
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เคล็ดลบั: คณุยังสามารถซงิคโ์ทรศพัทก์บัคอมพวิเตอรข์องคณุไดโ้ดยใช ้Zune หรอื Windows Phone 7
Connector สําหรับ Mac โดยไมต่อ้งอัปเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัท ์การซงิคจ์ะไมส่ํารองขอ้มลูการตัง้คา่ระบบ
หรอืแอพพลเิคชัน่ในเครือ่งของคณุ คณุยังสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศพัทซ์งิคร์ายชือ่ของคณุผา่น Outlook เพือ่
ใหส้ามารถเรยีกคนืขอ้มลูดงักลา่วจากคอมพวิเตอรไ์ปยังโทรศพัทข์องคณุ

การเรยีกคนืขอ้มลูสํารองลงในโทรศพัทข์องคณุ
เชือ่มตอ่โทรศพัทเ์ขา้กบัคอมพวิเตอรเ์ครือ่งหลกัของคณุดว้ยสายเคเบลิ USB แลว้ใช ้Zune เพือ่เรยีกคนืเนือ้หาที่
คณุสํารองไวแ้ละซอฟตแ์วรโ์ทรศพัทเ์วอรช์นักอ่นหนา้นัน้

ซงิคโ์ทรศพัทก์บัคอมพวิเตอรข์องคณุโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ USB

จัดเก็บเพลง ภาพถา่ย และรายการอืน่ๆ อยา่งปลอดภัยและเหมาะสม – ใชแ้อพ Zune PC เพือ่ซงิคโ์ทรศพัทก์บั
คอมพวิเตอรข์องคณุ

หากคณุยังไมม่ ีZune ไปที ่www.zune.net เพือ่ดาวนโ์หลดและตดิตัง้เวอรช์นัลา่สดุในคอมพวิเตอรข์องคณุ
หากคณุใช ้Apple Mac ดาวนโ์หลด Windows Phone 7 Connector สําหรับ Mac จาก Mac App Store

1. เชือ่มตอ่โทรศพัทก์บัคอมพวิเตอรข์องคณุดว้ยสายเคเบลิ USB
2. เปิด Zune
3. รอในระหวา่งที ่Zune ซงิคโ์ทรศพัทข์องคณุ

คณุสามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่การซงิคไ์ด ้โดยใชก้ารตัง้คา่ใน Zune

เคล็ดลบั: คณุสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศพัทซ์งิคร์ายชือ่ของคณุผ่าน Outlook เพือ่ใหส้ามารถเรยีกคนืขอ้มลูดงั
กลา่วจากคอมพวิเตอรไ์ปยังโทรศพัทข์องคณุ

เคล็ดลบั: คณุยังสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศพัทซ์งิคผ์า่นเครอืขา่ย Wi-Fi แบบไรส้ายโดยอตัโนมตัไิด ้

การซงิคจ์ะไมส่ํารองขอ้มลูการตัง้คา่ระบบหรอืแอพพลเิคชัน่ในเครือ่งของคณุ

การซงิคก์บัคอมพวิเตอรข์องคณุแบบไรส้าย

หากคณุตัง้คา่การซงิคแ์บบไรส้าย คณุสามารถซงิคโ์ทรศพัทก์บัคอมพวิเตอรข์องคณุโดยไมต่อ้งใชส้ายเคเบลิ
USB ได ้

หากคณุยังไมม่ ีZune ไปที ่www.zune.net เพือ่ดาวนโ์หลดและตดิตัง้เวอรช์นัลา่สดุในคอมพวิเตอรข์องคณุ
หากคณุใช ้Apple Mac ดาวนโ์หลด Windows Phone 7 Connector สําหรับ Mac จาก Mac App Store

1. เชือ่มตอ่โทรศพัทก์บัคอมพวิเตอรข์องคณุดว้ยสายเคเบลิ USB
2. เปิด Zune
3. บนคอมพวิเตอรข์องคณุ ใหเ้ลอืก SETTINGS > PHONE
4. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศพัทข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi
5. บนคอมพวิเตอรข์องคณุ ใหเ้ลอืก SET UP WIRELESS SYNC และปฏบิตัติามคําแนะนําทีป่รากฏบน
คอมพวิเตอรข์องคณุ

หากตอ้งการเริม่ตน้การซงิคแ์บบไรส้าย:

• โทรศพัทแ์ละคอมพวิเตอรข์องคณุตอ้งเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยไรส้ายเดยีวกนั
• ระดบัพลงังานแบตเตอรีใ่นโทรศพัทต์อ้งเหลอือยา่งนอ้ยครึง่หนึง่
• ตอ้งเสยีบโทรศพัทเ์ขา้กบัเตา้รับทีผ่นัง

อาจใชเ้วลาถงึ 15 นาทใีนการเริม่ตน้การซงิคแ์บบไรส้าย และคณุจะไมส่ามารถใชโ้ทรศพัทข์ณะกําลงัซงิคไ์ด ้
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SkyDrive

เก็บขอ้มลูของคณุไวใ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต คณุไมต่อ้งกงัวลเกีย่วกบัการเพิม่พืน้ทีห่น่วยความจําสําหรับแอพ
โปรดหรอืแอพใหมข่องคณุ

SkyDrive คอืพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูระบบ บนอนิเทอรเ์น็ต สําหรับเอกสารและภาพถา่ยทัง้หมดของคณุ ซึง่คณุสามารถ
เขา้ใช ้แบง่ปัน และเรยีกคนืขอ้มลูเหลา่นัน้ไดห้ากตอ้งการ

ดว้ย SkyDrive คณุสามารถเขา้ถงึภาพถา่ย เอกสาร และขอ้มลูอืน่ๆ ของคณุจากโทรศพัท ์แท็บเล็ต หรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุ ขึน้กับแอพทีใ่ช ้คณุยังสามารถดําเนนิงานเอกสารตอ่จากทีท่ีค่ณุทํางานคา้งไวก้อ่นหนา้นี้

มสีถานทีห่ลายแหง่ทีค่ณุสามารถเขา้ถงึขอ้มลูของคณุไดบ้น SkyDrive ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถจัดเก็บภาพถา่ย
ของคณุไปยัง SkyDrive ใน Hub Pictures หรอืจัดการเอกสารทีทํ่างานของคณุใน Hub Office

เคล็ดลบั: เพือ่ทีจ่ะจัดการขอ้มลูในระบบ Cloud อย่างง่ายดาย คณุสามารถดาวนโ์หลดแอพ SkyDrive จาก
Marketplace

การแบง่ปนัภาพถา่ยและเอกสารระหวา่งอปุกรณ์

ดว้ย SkyDrive คณุสามารถเขา้ถงึภาพถา่ย เอกสาร และขอ้มลูอืน่ๆ ทีค่ณุอพัโหลดจากอปุกรณ์ใด  ๆของคณุ

ในการอพัโหลดภาพถา่ย เอกสาร หรอืขอ้มลูอืน่ๆ ทีจ่ดัเก็บไวใ้นโทรศพัท ์แท็บเล็ต หรอืคอมพวิเตอรไ์ปยัง
SkyDrive คณุจําเป็นตอ้งลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft ของคณุ ในการเขา้ใชเ้นือ้หาทีอ่พัโหลดในอปุกรณ์เครือ่ง
อืน่ คณุตอ้งลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMicrosoft เดยีวกนักบับญัชทีีใ่ชอ้พัโหลดเนือ้หานัน้

ในการอพัโหลดหรอืดาวนโ์หลดเนือ้หา คณุจําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต หากคณุไมม่แีผนขอ้มลู การเรยีกเก็บ
คา่สง่ขอ้มลูอาจพอกพนูขึน้อยา่งรวดเร็ว สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัคา่บรกิารขอ้มลู ใหต้ดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของ
คณุ

มสีถานทีห่ลายแหง่ทีค่ณุสามารถเขา้ถงึขอ้มลูของคณุไดบ้น SkyDrive ในโทรศัพทข์องคณุ คณุสามารถตรวจสอบ
ภาพถา่ยและวดิโีอของคณุใน Hub Pictures หรอืเปิดเอกสาร Office ใน Hub Office คณุสามารถดาวนโ์หลด
แอพ SkyDrive จาก Marketplace เพือ่ดแูละจัดการไฟลท์กุชนดิในโทรศพัทข์องคณุ

ในแท็บเล็ตหรอืคอมพวิเตอร ์คณุสามารถจัดการขอ้มลูของคณุทางออนไลนไ์ดท้ี ่www.skydrive.com หรอื
คณุสามารถใชแ้อพ SkyDrive และเชา้ใช ้SkyDrive ไดโ้ดยตรงจากเดสกท็์อปของคณุ หากคณุยังไมม่แีอพ
SkyDrive คณุสามารถดาวนโ์หลดและตดิตัง้ไดจ้าก www.skydrive.com

เคล็ดลบั: ดว้ยแอพ SkyDrive คณุสามารถลากและวางไฟลท์ีค่ณุตอ้งการอพัโหลดไปยังโฟลเดอร์
SkyDrive ในตวัจัดการไฟล ์เชน่ Windows Explorer หรอื ตวัคน้หา และไฟลจ์ะไดรั้บการอพัโหลดไปยัง
SkyDrive โดยอัตโนมตัิ

การเพิม่พืน้ทีว่า่งใหห้นว่ยความจําเครือ่ง

คณุตอ้งการเพิม่พืน้ทีว่่างในหน่วยความจําเครือ่งเพือ่ใหส้ามารถตดิตัง้แอพพลเิคชัน่หรอืเพิม่เนือ้หาเพิม่เตมิหรอื
ไม่

คณุสามารถลบขอ้มลูตอ่ไปนี ้หากไมต่อ้งการใชอ้กีตอ่ไป:

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

คณุสามารถนําแอพทีต่ดิตัง้ไวซ้ ึง่คณุไมต่อ้งการเก็บไวห้รอืไมไ่ดใ้ชง้านแลว้ออกได ้ เพือ่เป็นการเพิม่หน่วยความ
จําทีม่อียู่

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ยสูเ่มนูแอพ
2. แตะแอพคา้งไว ้และแตะ uninstall คณุอาจไมส่ามารถลบบางแอพบางอนัออกได ้
หากคณุลบแอพออก คณุอาจสามารถตดิตัง้ใหมไ่ดโ้ดยไมต่อ้งซือ้แอพนัน้อกี ตราบเท่าทีแ่อพนัน้ยังมใีหบ้รกิารใน
Marketplace

หากแอพทีต่ดิตัง้ไวทํ้างานโดยอาศยัแอพทีถ่กูลบออกไป แอพทีต่ดิตัง้ไวอ้าจหยดุทํางาน โปรดอา่นเอกสาร
สําหรับผูใ้ชข้องแอพทีต่ดิตัง้ไวเ้พือ่ดรูายละเอยีด

ความปลอดภยั
เรยีนรูว้ธิกีารป้องกนัโทรศพัท ์และเก็บรักษาขอ้มลูของคณุใหป้ลอดภัย

การต ัง้คา่ใหโ้ทรศพัทล็์อกโดยอตัโนมตั ิ

ตอ้งการป้องกนัโทรศพัทข์องคณุจากการใชง้านโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตใชห่รอืไม ่กําหนดรหสัล็อก และตัง้คา่ให ้
โทรศพัทข์องคณุล็อกเองโดยอตัโนมตัเิมือ่ไมม่กีารใชง้าน

1. แตะ  Settings > lock+wallpaper
2. สลบั password ไปที ่ On และป้อนรหสัลอ็ก (อยา่งนอ้ย 4 หลัก)
3. แตะ Require a password after และกําหนดระยะเวลาทีโ่ทรศพัทจ์ะล็อกโดยอตัโนมตัหิลงัจากเวลานี้

โปรดเก็บรหสัล็อกนีไ้วเ้ป็นความลบัและเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยหา่งจากโทรศพัทข์องคณุ หากคณุลมืรหสัลอ็กและ
ไมส่ามารถกูค้นืได ้หรอืป้อนรหัสผดิเกนิจํานวนครัง้ คณุจะตอ้งนําโทรศพัทเ์ขา้รับบรกิาร ทัง้นีอ้าจมกีารคดิคา่ใช ้
จา่ยเพิม่เตมิ และขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดในเครือ่งของคณุอาจถกูลบออกไป สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่
ศนูย ์Nokia Care หรอืตวัแทนจําหน่ายโทรศพัทข์องคณุ

การปลดล็อกโทรศพัท์
กดปุ่ มเปิด/ปิด และลากหนา้จอล็อกขึน้ดา้นบน และพมิพร์หสัล็อกของคณุ

ใชง้านโทรศพัทข์องคณุขณะล็อกเครือ่ง

คณุสามารถใชค้ณุสมบตับิางอยา่งในโทรศพัทข์องคณุไดใ้นขณะทีเ่ครือ่งลอ็กอยู ่โดยไมจํ่าเป็นตอ้งป้อนรหัสล็อก

ในการใหโ้ทรศพัทก์ลบัมาทํางานอกีครัง้ ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิด
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การเปิดกลอ้งถา่ยรปู
กดปุ่ มกลอ้งถา่ยรปูคา้งไว ้

การเปลีย่นวธิเีแจง้เตอืนสายเรยีกเขา้
กดปุ่ มระดบัเสยีง และแตะ , หรอื 

หยดุเลน่เพลงช ัว่คราวหรอืเลน่ตอ่ หรอืการขา้มไปทีเ่พลงอืน่
ใชปุ้่ มควบคมุเครือ่งเลน่เพลงทีแ่สดงอยูด่า้นบนของหนา้จอ

การเปลีย่นรหสั PIN ของคณุ

หาก SIM การด์ของคณุมรีหสั PIN มาให ้คณุสามารถเปลีย่นรหสัเพือ่ใหส้ามารถป้องกนัไดด้ขี ึน้

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Settings
2. ปัดไปที ่applications และแตะ phone
3. แตะ change SIM PIN

รหสั PIN อาจเป็นตวัเลข 4-8 หลกั

การคน้หาโทรศพัทข์องคณุทีส่ญูหาย

ทําโทรศพัทห์ายหรอืกลวัวา่โทรศพัทจ์ะถกูขโมยใชห่รอืไม ่ใช ้find my phone เพือ่คน้หาตําแหน่งโทรศพัทข์อง
คณุ แลว้ล็อกหรอืลบขอ้มลูทัง้หมดออกจากโทรศพัทจ์ากระยะไกล

1. ไปที ่www.windowsphone.com
2. ลงชือ่เขา้ใชด้ว้ย Windows Live ID เดยีวกบัในโทรศพัทข์องคณุ
3. เลอืก find my phone

คณุสามารถทําดงันี้

• คน้หาตําแหน่งโทรศพัทข์องคณุบนแผนที่
• กําหนดใหโ้ทรศพัทส์ง่เสยีงดงั แมว้า่จะเปิดโหมดปิดเสยีง
• ล็อกโทรศพัทแ์ละตัง้คา่ใหแ้สดงขอ้ความ เพือ่ใหส้ง่โทรศพัทก์ลบัคนืมาใหค้ณุ
• ลบขอ้มลูทัง้หมดออกจากโทรศพัทข์องคณุจากระยะไกล

ตวัเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

Wi-Fi
คน้หาเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชก้ารเชือ่มตอ่ Wi-Fi
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การเชือ่มตอ่ Wi-Fi

โทรศพัทข์องคณุจะตรวจหาและแจง้เตอืนเกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ทีพ่รอ้มใชง้านใหค้ณุทราบอยูเ่ป็นระยะ ขอ้มลูการ
แจง้เตอืนจะปรากฏขึน้ชัว่ครู ่ทีด่า้นบนของหนา้จอ ในการจัดการการเชือ่มตอ่ Wi-Fi ของคณุ ใหเ้ลอืกการแจง้เตอืน
นัน้ๆ

ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Settings > WiFi

ขอ้สําคญั: โปรดใชก้ารเขา้รหสัลบัเพือ่เพิม่การรักษาความปลอดภัยของการเชือ่มตอ่ Wi-Fi การใชก้ารเขา้
รหัสจะลดความเสีย่งทีผู่อ้ ืน่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูของคณุได ้

การระบตํุาแหน่งโดยใช ้Wi-Fi จะเพิม่ความแมน่ยําของตําแหน่งเมือ่สญัญาณดาวเทยีมไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร โดย
เฉพาะอยา่งยิง่เมือ่คณุอยูภ่ายในอาคารหรอือยูร่ะหว่างอาคารสงู คณุยังสามารถปิด Wi-Fi ในการตัง้คา่โทรศพัท์
ของคณุไดอ้กีดว้ย

การเชือ่มตอ่ Wi-Fi

การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย Wi-Fi เป็นวธิทีีส่ะดวกในการเขา้ใชง้านอนิเทอรเ์น็ต ขณะทีเ่ดนิทาง คณุสามารถเชือ่มตอ่
เครอืขา่ย Wi-Fi ในทีส่าธารณะได ้เชน่ ในหอ้งสมดุหรอือนิเทอรเ์น็ตคาเฟ่

ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Settings

1. แตะ WiFi
2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สลบั WiFi networking ไปที ่On 
3. เลอืกการเชือ่มตอ่ทีต่อ้งการใช ้

การปิดการเชือ่มตอ่
แตะ WiFi และสลบั WiFi networking ไปที ่Off 

Bluetooth
คณุสามารถเชือ่มตอ่ไรส้ายกบัอปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดอ้ืน่  ๆเชน่ โทรศพัท ์คอมพวิเตอร ์ชดุหฟัูง และชดุอปุกรณ์
ในรถยนต์
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ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Settings > Bluetooth

เนือ่งจากอปุกรณ์ทีม่เีทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth สือ่สารโดยใชค้ลืน่วทิย ุจงึไมจํ่าเป็นตอ้งอยูใ่นระยะทีม่องเห็น
โดยตรง อยา่งไรก็ตาม ควรมรีะยะหา่งจากกนัภายใน 10 เมตร (33 ฟตุ) แมว้า่การเชือ่มตอ่อาจถกูรบกวนจากสิง่
กดีขวาง เชน่ ผนัง หรอือปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ

อปุกรณ์ทีจ่ับคูส่ามารถเชือ่มตอ่กบัโทรศพัทข์องคณุเมือ่ Bluetooth เปิดอยู ่อปุกรณ์อืน่สามารถตรวจพบโทรศพัท์
ของคณุตอ่เมือ่หนา้จอการตัง้คา่ Bluetooth เปิดไวเ้ทา่นัน้

อยา่จับคูห่รอืรับคําขอการเชือ่มตอ่จากอปุกรณ์ทีไ่มรู่จ้กั วธินีีช้ว่ยปกป้องโทรศัพทข์องคณุจากเนือ้หาทีเ่ป็น
อนัตราย

การเชือ่มตอ่ชุดหฟูงัไรส้าย

ชดุหฟัูงไรส้าย (มจํีาหน่ายแยกตา่งหาก) ชว่ยใหค้ณุสามารถคยุโทรศพัทไ์ดใ้นแบบแฮนดฟ์ร ีโดยคณุยังคง
สามารถทํางานตอ่ไปได ้เชน่ ใชค้อมพวิเตอรร์ะหวา่งสนทนา

1. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Settings > Bluetooth
2. สลบั Status ไปที ่On 
3. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชดุหฟัูงเปิดอยู่
คณุอาจจําเป็นตอ้งเริม่ตน้ขัน้ตอนการจับคูจ่ากชดุหฟัูง โปรดอา่นรายละเอยีดในคูม่อืการใชง้านชดุหฟัูงของคณุ

4. ในการจับคูโ่ทรศพัทข์องคณุกบัชดุหฟัูง ใหแ้ตะชดุหฟัูงจากรายการ
5. คณุอาจตอ้งพมิพร์หสัผา่น โปรดอา่นรายละเอยีดในคูม่อืการใชง้านชดุหฟัูงของคณุ

การสง่ขอ้มลูของคณุโดยใชบ้ลทูธู

ตอ้งการแบง่ปันเนือ้หาของคณุหรอืสง่ภาพทีค่ณุถา่ยไปใหเ้พือ่น  ๆใชไ่หม คณุสามารถใช ้Bluetooth ในการสง่
ภาพถา่ยหรอืเนือ้หาอืน่  ๆของคณุไปยังอปุกรณ์ทีส่ามารถใชง้านร่วมกันไดห้รอืไปยังคอมพวิเตอรแ์บบไรส้ายได ้
ดว้ย คณุสามารถสง่ภาพถา่ย JPG, BMP, GIF และ PNG ได ้

หากโทรศพัทข์องคณุไมม่แีอพ Bluetooth Share คณุสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก Marketplace แอพ Bluetooth
Share อาจมใีหบ้รกิารในบางภมูภิาคหรอืสําหรับซอฟตแ์วรบ์างเวอรช์นั

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศพัทท์ัง้สองเครือ่งเปิด Bluetooth ไว ้
2. ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ Bluetooth Share > share
3. ปัดไปทางซา้ยเพือ่ดภูาพถา่ยและไฟลท์ีค่ณุไดรั้บเมือ่เร็ว  ๆนี้
4. หากโทรศพัทข์องคณุไมจ่ับคูก่บัโทรศพัทอ์กีเครือ่งหนึง่ ใหแ้ตะ Not ready yet. First you need to
connect to the other phone.
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5. เลอืกโทรศพัทท์ีค่ณุตอ้งการในรายการ RECENT
เคล็ดลบั: แตะ others หากไมม่โีทรศพัทล์า่สดุ

6. แตะ pictures หรอื files เลอืกเนือ้หาทีค่ณุตอ้งการสง่ และแตะ share via Bluetooth...

รหสัผา่น
สงสยัหรอืไมว่า่รหสัตา่งๆ กนัในโทรศพัทข์องคณุมไีวเ้พือ่อะไร

รหสั PIN

(4-8 หลกั)

รหสันีป้้องกนัการด์ SIM ของคณุจากการใชโ้ดยไมไ่ด ้
รับอนุญาตหรอืตอ้งป้อนเพือ่เขา้ใชง้านคณุสมบตับิาง
อย่าง

คณุสามารถกําหนดใหโ้ทรศัพทถ์ามหารหสั PIN เมือ่
เปิดเครือ่งได ้

หากรหสันีไ้มม่ใีหม้าพรอ้มกบัการด์ของคณุหรอืคณุลมื
รหสั ใหต้ดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

หากคณุป้อนรหสัผดิสามครัง้ตดิตอ่กนั คณุตอ้งปลด
ล็อกรหสัโดยใชร้หสั PUK

PUK รหสันีใ้ชเ้พือ่ปลดล็อกรหสั PIN

หากรหสันีไ้มม่ใีหม้าพรอ้มกบัการด์ SIM ของคณุ ให ้
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

รหสัรักษาความปลอดภัย (รหสัล็อก รหสัผา่น)

(อยา่งนอ้ย 4 หลัก)

รหสันีป้้องกนัโทรศพัทข์องคณุจากการใชโ้ดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาต

คณุสามารถกําหนดใหโ้ทรศพัทถ์ามหารหสัล็อกทีค่ณุ
กําหนดไวไ้ด ้

โปรดเก็บรหสันีไ้วเ้ป็นความลบัและเก็บไวใ้นที่
ปลอดภัยหา่งจากโทรศพัทข์องคณุ

หากคณุลมืรหสัลอ็กและโทรศพัทข์องคณุล็อกอยู ่คณุ
จะตอ้งนําโทรศพัทเ์ขา้รับบรกิาร ทัง้นีอ้าจมกีารคดิคา่
ใชจ้่ายเพิม่เตมิ และขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดในเครือ่ง
ของคณุอาจถกูลบออกไป

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูย ์Nokia Care
หรอืตวัแทนจําหน่ายโทรศพัทข์องคณุ

IMEI หมายเลขนีใ้ชเ้พือ่ระบวุ่าโทรศพัทเ์ป็นโทรศพัทท์ีถ่กู
ตอ้งในเครอืขา่ย หมายเลขนีส้ามารถใชล็้อกโทรศพัท์
ไดเ้ชน่กนั เชน่ โทรศพัทถ์กูขโมย คณุอาจตอ้งแจง้
หมายเลขนีก้บัศนูยบ์รกิาร Nokia Care

หากตอ้งการดหูมายเลข IMEI ของคณุ ใหก้ดเบอร์
โทร *#06#
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วธิใีชแ้ละการสนบัสนนุ

เมือ่คณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิใีชโ้ทรศพัทข์องคณุ หรอืหากคณุไมแ่น่ใจวา่โทรศพัทข์องคณุควรทํางาน
อยา่งไร คณุสามารถตรวจสอบชอ่งทางสนับสนุนไดห้ลายชอ่งทาง

เพือ่ชว่ยใหค้ณุใชง้านโทรศพัทไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ คณุสามารถด ูwww.nokia.com/support
ทีน่ี ่คณุจะพบขอ้มลูตอ่ไปนี้

• ขอ้มลูเกีย่วกบัการแกไ้ขปัญหา
• การอภปิราย
• ขา่วเกีย่วกบัแอพและดาวนโ์หลด
• ขอ้มลูการอพัเดตซอฟตแ์วร์
• รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุสมบัตแิละเทคโนโลย ีตลอดจนอปุกรณ์และอปุกรณ์เสรมิทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

การแกไ้ขปัญหา และการแสดงความคดิเห็นอาจมใีหบ้รกิารเฉพาะบางภาษา

หากตอ้งการวดิโีอสนับสนุน ใหไ้ปที ่www.youtube.com/NokiaSupportVideos

ถา้โทรศพัทข์องคณุไมต่อบสนอง
ใหป้ฏบิัตดิงันี้

• ปิดโทรศพัทแ์ละเอาแบตเตอรีอ่อก หลงัจากนัน้ประมาณหนึง่นาท ีใหว้างแบตเตอรีก่ลบัเขา้ไปและเปิดเครือ่ง
โทรศพัท์

• รเีซต็โทรศพัทข์องคณุ การกระทํานีจ้ะเรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ และลบเนือ้หาสว่นบคุคลทัง้หมดของคณุ รวม
ทัง้แอพทีค่ณุซือ้และดาวนโ์หลดไว ้ในหนา้จอเริม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย และแตะ  Settings > about >
reset your phone

หากยังไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ หรอื Nokia เพือ่ทําการซอ่มแซม กอ่น
จะสง่โทรศพัทไ์ปซอ่มแซม ควรสํารองขอ้มลูทุกครัง้ เนือ่งจากขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดในโทรศพัทข์องคณุอาจ
ถกูลบ

เคล็ดลบั: ถา้คณุตอ้งการคน้หาโทรศพัทข์องคณุ ใหด้หูมายเลข IMEI ทีไ่มซ่ํา้กนัของโทรศพัท ์แลว้โทร
*#06#
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ขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

บรกิารและคา่ใชจ้า่ยของเครอืขา่ย
คณุสามารถใชโ้ทรศัพทไ์ดใ้น เครอืข่าย WCDMA 900, 1900, 2100 และ GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz คณุตอ้งสมัครสมาชกิกับผู ้
ใหบ้รกิาร

การใชค้ณุสมบตับิางอยา่งและการดาวนโ์หลดเนื้อหาจําเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย และอาจสง่ผลใหเ้กดิค่าใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู คณุ
อาจตอ้งสมคัรเพือ่ใชคุ้ณสมบตับิางอยา่ง

การดแูลโทรศพัทข์องคณุ
คณุควรดูแลโทรศัพท ์แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวัง คําแนะนําต่อไปนีจ้ะชว่ยใหคุ้ณใชอ้ปุกรณ์ของคณุไดน้าน

• เก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ช ืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของแร ่ซึง่
อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกรอ่นได ้หากตัวเครือ่งเปียกชืน้ ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกและปลอ่ยใหเ้ครือ่งแหง้สนทิ

• อยา่ใชห้รอืเก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก
• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีส่งู อณุหภมูสิงูอาจทําใหโ้ทรศัพทแ์ละแบตเตอรีไ่ดรั้บความเสยีหาย
• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด เมือ่อณุหภมูเิพิม่ขึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตัวขึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจทําใหต้ัวเครือ่ง

เสยีหายได ้
• อยา่เปิดตัวเครือ่งนอกเหนอืจากทีแ่นะนําไวใ้นคู่มอืผูใ้ช ้
• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจทําใหโ้ทรศัพทเ์สยีหายและยงัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย
• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท ์การใชง้านโดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหต้ัวเครือ่งเสยีหายได ้
• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของโทรศัพทเ์ท่านัน้
• อยา่ทาสโีทรศัพท ์สอีาจขดัขวางการทํางานของโทรศัพท์
• ปิดโทรศัพทแ์ละถอดแบตเตอรีอ่อกเป็นระยะ  ๆเพือ่ประสทิธภิาพในการทํางานสงูสดุ
• เก็บโทรศัพทไ์วใ้หห้า่งจากแมเ่หล็กหรอืสนามแมเ่หล็ก
• ในการเก็บรักษาขอ้มลูสําคัญของคุณใหป้ลอดภยั ใหจ้ัดเก็บขอ้มลูนัน้โดยแยกไวส้องทีเ่ป็นอยา่งนอ้ย เชน่ ในโทรศัพท ์การด์หน่วยความจํา

หรอืคอมพวิเตอร ์หรอืจดบนัทกึขอ้มลูสําคัญลงในกระดาษ

การนํากลบัมาใชใ้หม่

สง่คนืผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยงัจุดคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะทีไ่มม่ี
การควบคมุ และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดใุชแ้ลว้ตา่ง  ๆโปรดตรวจสอบวธิกีารรไีซเคลิผลติภัณฑ ์Nokia ของคณุไดท้ี ่www.nokia.com/
recycle

เกีย่วกบัการจดัการสทิธิแ์บบดจิติอล
ขณะทีใ่ชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนี ้คณุควรเคารพตอ่กฎหมายและจารตีประเพณีทอ้งถิน่ทัง้หมด ความเป็นสว่นตัว สทิธสิว่นบคุคลของผูอ้ ืน่ และลขิสทิธิ์
การคุม้ครองดา้นลขิสทิธิอ์าจชว่ยป้องกนัการคัดลอก การแกไ้ข หรอืการโอนภาพถา่ย เพลง และเนื้อหาบางสว่นได ้

เนือ้หาทีป้่องกนัดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) จะมาพรอ้มกับสทิธกิารใชท้ีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทําหนา้ทีร่ะบถุงึสทิธขิองคณุในการใชเ้นื้อหา

คณุสามารถใชอ้ปุกรณ์นีเ้ขา้ถงึเนือ้หาทีไ่ดรั้บการป้องกนัดว้ย WMDRM 10 หากซอฟตแ์วร ์DRM บางอยา่งไมส่ามารถปกป้องเนือ้หาได ้เจา้ของ
เนือ้หาสามารถขอใหเ้พกิถอนความสามารถของซอฟตแ์วร ์DRM ในการเขา้ถงึขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM ใหมไ่ด ้นอกจากนี ้การเพกิถอนยงัอาจ
ป้องกนัการตอ่อายขุองขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM ในอปุกรณ์ของคณุแลว้ การเพกิถอนซอฟตแ์วร ์DRM นีจ้ะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การใชเ้นือ้หาทีไ่ด ้
รับการปกป้องดว้ย DRM ประเภทอืน่ หรอืการใชเ้น้ือหาทีไ่มไ่ดรั้บการป้องกนัดว้ย DRM

หากโทรศัพทม์เีนื้อหาทีป้่องกนัดว้ย WMDRM ทัง้รหัสการใชแ้ละเนือ้หาจะหายไปหากคณุจัดรปูแบบหน่วยความจําของโทรศัพท ์คณุอาจสญูเสยี
รหัสการใชแ้ละเนือ้หาหากไฟลใ์นโทรศัพทข์องคณุเสยี การสญูหายของรหัสการใชห้รอืเนือ้หาอาจจํากดัความสามารถในการใชเ้นือ้หาเดยีวกนั
บนโทรศัพทข์องคณุอกีครัง้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
ใชอ้ปุกรณ์ของคณุเฉพาะกบัแบตเตอรีข่องแท ้BP-3L ชนดิทีส่ามารถชารจ์ประจใุหมไ่ด ้Nokia อาจผลติแบตเตอรีรุ่น่อืน่ทีใ่ชง้านไดก้บัโทรศัพทร์ุน่
นี้

ชารจ์อปุกรณ์ของคณุดว้ยอปุกรณ์ชารจ์รุน่ AC-10, AC-50 ปล๊ักของอปุกรณ์ชารจ์อาจมหีลายแบบ
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แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจแุบตเตอรีไ่ดห้ลายรอ้ยครัง้ แตแ่บตเตอรีก่จ็ะค่อยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่สงัเกตเห็นวา่เวลาการ
สนทนาและสแตนดบ์ายของแบตเตอรีส่ัน้ลงอยา่งเห็นไดช้ดั ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีก่อ้นใหม่

ขอ้สําคญั: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นคา่โดยประมาณเทา่นัน้ เวลาจรงิจะขึน้อยูก่บัหลายปัจจัย เชน่ สภาพของระบบ
เครอืข่าย การตัง้คา่โทรศัพท ์คณุสมบตัทิีกํ่าลังใช ้สภาพแบตเตอรี ่และอณุหภมูิ

ความปลอดภยัของแบตเตอรี่
ปิดโทรศัพท ์และถอดโทรศัพทอ์อกจากอปุกรณ์ชารจ์ทกุครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี ่ในการถอดอปุกรณ์ชารจ์หรอือปุกรณ์เสรมิออกจากเตา้เสยีบ ให ้
จับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

เมือ่ไมใ่ชง้านอปุกรณ์ชารจ์ของคณุ ใหถ้อดออกจากเตา้เสยีบ ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้คา้งไวก้บัอปุกรณ์ชารจ์ เนือ่งจากการชารจ์
เป็นเวลานานเกนิไปจะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากคณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้แบตเตอรีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผา่น
ไป

โปรดเกบ็แบตเตอรีไ่วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาวจดัทําใหป้ระสทิธภิาพและอายกุารใช ้
งานของแบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรีท่ีร่อ้นหรอืเย็นเกนิไปอาจทําใหโ้ทรศัพทไ์มส่ามารถใชง้านไดช้ัว่คราว

การลัดวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มวีตัถปุระเภทโลหะมาสมัผัสกบัแถบโลหะบนแบตเตอรี ่นีอ่าจทําใหแ้บตเตอรีห่รอืวัตถอุืน่  ๆเกดิความ
เสยีหายได ้

หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้ควรปฏบิตัติามกฎหมายของทอ้งถิน่ นํากลับมาใชใ้หม ่ถา้เป็นไปได ้และไมค่วร
ทิง้รวมกบัขยะภายในบา้น

หา้มถอดชิน้สว่น ตัด บบีอดั ดัดงอ เจาะ หรอืทําใหแ้บตเตอรีเ่สยีหายโดยวธิใีดกต็าม หากแบตเตอรีร่ั่ว อยา่ใหข้องเหลวนัน้สมัผัสกบัผวิหนังหรอื
ดวงตา หากสมัผัสโดนผวิหนังหรอืดวงตา ใหล้า้งบรเิวณนัน้ดว้ยน้ําสะอาดทันท ีหรอืรบีไปพบแพทย ์หา้มดัดแปลง พยายามใสว่ัตถแุปลกปลอมลง
ในแบตเตอรี ่หรอืนําไปแชห่รอืโดนน้ําหรอืของเหลวชนดิอืน่  ๆหากแบตเตอรีเ่สยีหาย อาจทําใหเ้กดิการระเบดิได ้

ใชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ตามวตัถปุระสงคท์ีเ่หมาะสมเท่านัน้ การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการใชง้านแบตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ทีไ่มไ่ดรั้บ
การรับรองหรอืใชร้ว่มกนัไมไ่ดอ้าจเสีย่งตอ่ การลกุไหม ้การระเบดิ หรอือนัตรายอืน่ๆ และอาจสง่ผลตอ่การรับรองหรอืการรับประกนั หากคณุเชือ่วา่
แบตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ชํารดุเสยีหาย ใหนํ้าไปทีศู่นยบ์รกิารกอ่นนําไปใชต้อ่ อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์หรอืแบตเตอรีท่ีช่ํารดุเสยีหาย ใชอ้ปุกรณ์
ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้

ขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ความปลอดภยั

การโทรฉุกเฉนิ
1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดโทรศัพทแ์ลว้
2. ตรวจสอบวา่มสีญัญาณเพยีงพอหรอืไม่

นอกจากนี ้คณุอาจตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี้

• ใสซ่มิการด์ลงในโทรศัพท์
• ปิดการจํากดัการโทรในโทรศัพทข์องคณุ เชน่ การจํากดัการโทร การจํากดัเบอร ์หรอืเฉพาะกลุม่
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ flight mode ไมไ่ดเ้ปิดอยู่
• หากหนา้จอและปุ่ มของคุณล็อกอยู ่ใหป้ลดล็อก

3. กด 
4. เลอืก 
5. เลอืก 
6. พมิพห์มายเลขฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางการสําหรับตําแหน่งทีต่ัง้ปัจจบุนัของคณุ ซึง่หมายเลขโทรฉุกเฉนิในแตล่ะพืน้ทีจ่ะแตกตา่งกนัไป
7. เลอืก call
8. คณุตอ้งใหข้อ้มลูตา่ง  ๆทีถ่กูตอ้งใหไ้ดม้ากทีส่ดุ อยา่เพิง่วางสายจนกวา่จะไดร้ับแจง้ใหว้าง

เมือ่เปิดโทรศัพทเ์ป็นครัง้แรก ระบบจะขอใหค้ณุสรา้งบญัช ีMicrosoft และตัง้คา่โทรศัพท ์หากตอ้งการโทรฉุกเฉนิระหวา่งขัน้ตอนตัง้คา่บญัชแีละ
โทรศัพท ์ใหแ้ตะ emergency call

ขอ้สําคญั: เปิดใชง้านทัง้สายโทรศัพทม์อืถอืและสายอนิเทอรเ์น็ต หากโทรศัพทข์องคณุสนับสนุนสายอนิเทอรเ์น็ต เครือ่งอาจพยายาม
ตอ่การโทรฉุกเฉนิผา่นทัง้เครอืขา่ยเซลลูลารแ์ละผา่นผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต ไมส่ามารถรับประกนัไดว้า่จะสามารถเชือ่มตอ่ไดใ้นทกุ
สภาวะ ไมค่วรวางใจวา่โทรศัพทไ์รส้ายจะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิทางการแพทย์

เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ชข่องเลน่ อปุกรณ์เหลา่นัน้อาจมชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเกบ็ใหพ้น้มอืเด็กเล็ก
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อปุกรณ์ทางการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สําหรับรับหรอืสง่สัญญาณวทิย ุรวมทัง้โทรศัพทม์อืถอือาจกอ่ใหเ้กดิสัญญาณรบกวนตอ่การทํางานของอปุกรณ์ทางการ
แพทยท์ีไ่มไ่ดรั้บการป้องกนัเพยีงพอ โปรดปรกึษาแพทยห์รอืผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยนั์น้  ๆหากไมแ่น่ใจวา่อปุกรณ์นัน้ไดรั้บการป้องกนั
พลังงานคลืน่ความถีว่ทิยจุากภายนอกอยา่งเพยีงพอหรอืไม่

อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย
เพือ่หลกีเลีย่งสญัญาณรบกวนทีอ่าจเกดิขึน้ ผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกายแนะนําวา่ ควรใหโ้ทรศัพทม์อืถอือยูห่า่งจาก
อปุกรณ์ทางการแพทยอ์ยา่งนอ้ย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) สําหรับผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกลา่ว ควรปฏบิตัดิังนี้

• เก็บโทรศัพทใ์หอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยม์ากกวา่ 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ
• อยา่ใสอ่ปุกรณ์ไรส้ายไวใ้นกระเป๋าเสือ้
• ใชโ้ทรศัพทก์บัหขูา้งทีต่รงขา้มกบัอปุกรณ์ทางการแพทย์
• ปิดอปุกรณ์ไรส้าย หากสงสยัวา่กําลังเกดิสัญญาณรบกวน
• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกล่าว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายร่วมกบัอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย โปรดปรกึษากบัแพทยท์ีใ่หคํ้าปรกึษา
ดา้นสขุภาพของคณุ

คาํตอบสําหรบัการเขา้ใชง้าน
Nokia มหีนา้ทีใ่นการผลติโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีส่ะดวกต่อการใชง้านใหผู้ใ้ชแ้ตล่ะคน รวมทัง้ผูไ้รค้วามสามารถดว้ย สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไป
ยงัเว็บไซตข์อง Nokia ที ่www.nokiaaccessibility.com

การฟงั
คาํเตอืน: ขณะทีคุ่ณใชช้ดุหฟัูง อาจมผีลตอ่ความสามารถในการไดย้นิเสยีงภายนอก หา้มใชช้ดุหฟัูงในสถานทีท่ีอ่าจมผีลตอ่ความ
ปลอดภยัของคณุ

อปุกรณ์ไรส้ายบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนกบัเครือ่งชว่ยฟังบางชนดิได ้

นกิเกลิ
พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนี้ปราศจากสารนกิเกลิ

ปกป้องโทรศพัทข์องคณุจากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย
โทรศัพทข์องคณุอาจเสีย่งตอ่ไวรัสและเนือ้หาทีม่อีนัตรายอืน่  ๆควรใชค้วามระมดัระวังตามรายละเอยีดตอ่ไปนี้

• โปรดระมดัระวังในการเปิดขอ้ความ ขอ้ความเหลา่นัน้อาจมโีปรแกรมทีป่ระสงคร์า้ยหรอือาจทําใหโ้ทรศัพทห์รอืคอมพวิเตอรข์องคณุเสยีหาย
ได ้

• โปรดระมดัระวังเมือ่ทําการรับคําขอการเชือ่มตอ่ การเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ต หรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หา หา้มยอมรับการเชือ่มตอ่ Bluetooth จาก
แหลง่ทีค่ณุไมเ่ชือ่ถอื

• ใหต้ดิตัง้และใชเ้ฉพาะบรกิารและซอฟตแ์วรจ์ากแหลง่ทีค่ณุไวว้างใจ และมกีารป้องกนัความปลอดภยัอยา่งเพยีงพอ
• ตดิตัง้ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัสและซอฟตแ์วรด์า้นความปลอดภยัอืน่  ๆลงในโทรศัพทข์องคณุและคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้ช ือ่มตอ่ ใหใ้ชแ้อปพลิ

เคชัน่ป้องกนัไวรัสเพยีงครัง้ละหนึง่แอพพลิเคชัน่เทา่นัน้ การใชง้านมากกวา่หนึง่แอพพลิเคชัน่อาจสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพและการ
ทํางานของโทรศัพทแ์ละ/หรอืคอมพวิเตอร์

• หากคณุเขา้ถงึบุค๊มารค์และลงิคสํ์าหรับไซตอ์นิเทอรเ์น็ตจากบรษัิทภายนอกตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้ โปรดระมดัระวังเป็นพเิศษ Nokia จะไมรั่บ
ประกนัหรอืรับผดิชอบใด  ๆตอ่เว็บไซตเ์หลา่น้ี

สภาพแวดลอ้มการทาํงาน
โทรศัพทเ์ครือ่งนีเ้ป็นไปตามคําแนะนําในการปลอ่ยคลืน่ความถีว่ทิย ุเมือ่ใชใ้นตําแหน่งปกตทิีห่หูรอืเมือ่อยูห่า่งจากรา่งกายอยา่งนอ้ย 2.2
เซนตเิมตร (7/8 นิว้) ซองสําหรับพกพา อปุกรณ์เหน็บเข็มขดั หรอืทีว่างโทรศัพทเ์พือ่การพกพา ไมค่วรมโีลหะเป็นสว่นประกอบ และควรใหเ้ครือ่ง
อยูห่า่งจากรา่งกายตามระยะหา่งทีกํ่าหนดขา้งตน้

การสง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความจะตอ้งมกีารเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยทีม่คีณุภาพ และอาจมคีวามล่าชา้จนกวา่จะเชือ่มตอ่ได ้ปฏบิตัติามคําแนะนําเกีย่ว
กบัระยะหา่งระหวา่งเครือ่งจนกวา่การสง่จะเสร็จสมบรูณ์
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ยานพาหนะ
สญัญาณวทิยอุาจสง่ผลตอ่ระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นยานพาหนะทีต่ดิตัง้ไมถ่กูตอ้งหรอืมกีารป้องกนัไมเ่พยีงพอ โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบั
บรษัิทผูผ้ลติยานพาหนะหรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ

ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเทา่นัน้เป็นผูต้ดิตัง้อปุกรณ์ในยานพาหนะ การตดิตัง้ทีไ่มถ่กูตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายและทําใหก้ารรับประกนัของคณุเป็น
โมฆะดว้ย ควรตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอว่าอปุกรณ์ทกุชิน้ของโทรศัพทม์อืถอืในยานพาหนะไดรั้บการตดิตัง้และทํางานอยา่งถกูตอ้ง อยา่เก็บหรอื
พกวัตถทุีต่ดิไฟหรอืระเบดิไดร้วมกบัโทรศัพท ์ชิน้สว่นของโทรศัพท ์หรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ อยา่วางโทรศัพทห์รอือปุกรณ์เสรมิไวใ้นบรเิวณทีถ่งุ
ลมนริภัยอาจพองตัวออก

บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
ปิดโทรศัพทข์องคณุเมือ่อยูใ่นบรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิได ้เชน่ ใกลส้ถานบีรกิารน้ํามนั ประกายไฟอาจทําใหเ้กดิการระเบดิหรอืลกุไหมอ้นัเป็น
เหตใุหบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้โปรดปฏบิตัติามขอ้หา้มในบรเิวณทีม่เีชือ้เพลงิ โรงงานเคม ีหรอืสถานทีเ่กดิการลกุลามของการระเบดิ บรเิวณที่
อาจเกดิการระเบดิไดอ้าจไมม่เีครือ่งหมายแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน บรเิวณดังกลา่วมกัจะเป็นบรเิวณทีค่ณุไดรั้บแจง้ใหด้ับเครือ่งยนต ์ใตด้าดฟ้า
บนเรอื สถานทีข่นถา่ยหรอืจัดเก็บสารเคม ีและบรเิวณทีอ่ากาศมกีารปนเป้ือนของสารเคมหีรอืเศษอนุภาคต่าง  ๆควรตรวจสอบกบัผูผ้ลติยาน
พาหนะทีใ่ชก้า๊ซปิโตรเลยีมเหลว (เชน่ โพรเพน หรอืบวิเทน) เพือ่ตรวจสอบวา่โทรศัพทเ์ครือ่งนี้สามารถใชใ้นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัยานพาหนะดัง
กลา่วไดอ้ยา่งปลอดภัยหรอืไม่

รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้รงตามคาํแนะนําของการสือ่สารทางคลืน่วทิยุ

เครือ่งโทรศัพทข์องคณุจะเป็นตัวรับและสง่สัญญาณวทิย ุซึง่ไดรั้บการออกแบบมาไมใ่หเ้กนิความถีส่ัญญาณคลืน่วทิยทุีแ่นะนําโดยขอ้กําหนด
ระหวา่งประเทศ ขอ้แนะนํานี้จัดทําขึน้โดย ICNIRP ซึง่เป็นหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรอ์สิระ และรวมถงึระดับความปลอดภัยทีอ่อกแบบมาเพือ่
คุม้ครองผูใ้ชทุ้กคน โดยไมข่ึน้กบัอายหุรอืสขุภาพ

ขอ้แนะนําของการเปิดรับคลืน่โทรศัพทเ์คลือ่นทีน่ีใ้ชห้น่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอ้กําหนด SAR ทีกํ่าหนดไวใ้นคําแนะนํา
ICNIRP คอื 2.0 วัตต/์กโิลกรัม (W/kg) ซึง่เป็นคา่เฉลีย่เกนิสบิกรัมของเนือ้เยือ่ผวิ การทดสอบ SAR จัดทําขึน้ในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน
ซึง่เครือ่งจะสง่คลืน่ความถีท่ีร่ะดับพลังงานสงูสดุทีแ่นะนําใหใ้ชใ้นคลืน่ความถีท่ัง้หมดทีทํ่าการทดสอบ ระดับ SAR ตามจรงิขณะใชโ้ทรศัพทอ์าจ
ตํ่ากวา่คา่สงูสดุ เนือ่งจากเครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะพลังงานทีส่ามารถเขา้ถงึเครอืขา่ยไดต้ามทีกํ่าหนดไว ้ คา่ทีเ่ปลีย่นแปลง
ขึน้กบัปัจจัยต่างๆ เชน่ ระยะหา่งระหวา่งคณุกบัสถานเีครอืขา่ยหลัก

คา่ SAR ทีส่งูทีส่ดุภายใตคํ้าแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโ้ทรศัพทท์ีห่คูอื 1.30 วัตต/์กก. การใชอ้ปุกรณ์เสรมิอาจมผีลทําใหค้่า SAR แตก
ตา่งไป คา่ SAR แตกต่างกนัไปโดยขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดในการทดสอบและทีร่ายงานของแต่ละประเทศและระบบเครอืขา่ย คณุสามารถดขูอ้มลู
เพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่ SAR ไดใ้นขอ้มลูผลติภณัฑท์ี ่www.nokia.com

คลืน่ SAR (Specific Absorption Rate)
เครือ่งวทิยคุมนาคมนีม้อีตัราการดดูกลนืพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อนัเนือ่งมาจากเครือ่งวทิยคุมนาคมเทา่กบั 1.30
วัตต/์กก. ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภยัตอ่สขุภาพมนุษยจ์ากการใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมทีค่ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่ง
ชาตปิระกาศกําหนด

ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธใ์นไทย

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลข โทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

เซน็ทรัลพลาซา่ ป่ินเกลา้ หอ้ง 421 ชัน้ 4 ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา่
ป่ินเกลา้ ถนนบรมราชชนน ีแขวงอรณุ
อมรนิทร ์เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 10700

02-254-1080

02-884-5695

จันทร ์- ศกุร ์เวลา 11.00 น. - 20.30 น.

เสาร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

เซน็ทรัลพระรามสอง 128 หมู ่6 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซา่
พระรามสอง ไอท0ี5 แขวงแสมดํา เขต
บางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150

02-872-4749

02-872-4748

จันทร ์- ศกุร ์เวลา 11.00 น. - 20.30 น.
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เอสพลานาด หอ้งเลขที ่321-323 ศนูยก์ารคา้เอสพลานาด
รัชดาภเิษก เลขที ่99 ชัน้ 3 ถนนรัชดาภเิษก
ดนิแดง กรงุเทพฯ 10400

02-254-1080

02-660-9290

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

ฟิวเจอรพ์ารค์ รังสติ หอ้งบเีอฟ32 ชัน้ใตด้นิ ศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์
พารค์รังสติ เลขที่ 94หมูท่ี่ 2 ถนนพหลโยธนิ
ตําบลประชาธปัิตย ์อําเภอธัญญบรุ ีจังหวัด
ปทมุธาน ี12130

02-254-1080

02-958-5851

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.30 น. - 20.30 น.

MBK เลขที ่444 ชัน้ 2 โซนด ียนูติ 5-6 อาคาร
มาบญุครองเซน็เตอร ์ถนนพญาไท แขวงวัง
ใหม ่เขตปทมุวัน กทม. 10330

02-254-1080

02-626-0436

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

ซคีอนสแควร์ เลขที ่1007 ชัน้ G ซคีอนสแควร ์904 หมู ่6
ถนน ศรนีครนิทร ์ แขวงหนองบอน  เขต
ประเวศ กรุงเทพ ฯ 10250

02-254-1080

02-720-1661

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.30 น. - 20.30 น.

อยธุยา 99/13 ถนนโรจนะ ตําบลคานหาม อําเภอ
อทุัย จังหวัดพระนครศรอียธุยา 13210

035-706303

035-706303

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

บรุรัีมย์ 479/71 ถนนจริะ ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง
จังหวัดบรุรัีมย ์31000 (ฝ่ังเดยีวกบัราชภฎั
บรุรัีมย ์เลยราชภัฎฯประมาณ 500 เมตร)

044-614-090

044-614-090

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

เชยีงใหม่ 201/1 ถนนมหดิล ตําบลหายยา อําเภอเมอืง
จังหวัดเชยีงใหม ่50100 (บรเิวณทีจ่อดรถ
สนามกอลฟ์หนา้หา้งโรบนิสนัแอรพ์อรท์ ตดิ
บรษัิทเชา่รถบั๊ดเจท)

053-203321-2

053-282980

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

เชยีงราย 188 ถนนธนาลัย ตําบลเวยีง อําเภอเมอืง
จังหวัดเชยีงราย  57000 (เยือ้งกบัธนาคาร
ทหารไทย สาขาเชยีงราย)

053-601051

053-753105

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

หาดใหญ่ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ ่อําเภอ
หาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 90110 (ตรงขา้ม
หา้งคารฟ์รู ์ปากทางเขา้โรงพยาบาลกรงุเทพ
หาดใหญ)่

074-365044-5

074-365046

จันทร ์- เสาร ์เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

หัวหนิ 87/9 ตําบลหัวหนิ อําเภอหัวหนิ จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ ์77110 (ทางไปเขาตะเกยีบ
ฝ่ังตรงขา้มโรงแรมแกรนด)์

032-532-252

032-515-120

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ขอนแกน่ 272/33 หมูท่ี ่12 ถนนมติรภาพ ตําบลเมอืง
เกา่ อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่
รหัสไปรษณีย ์40000 (ตกึฝ่ังลานจอดรถดา้น
หลังหา้งโลตัส ตดิกบัคลนีคิแพทยโ์ลตัสและ
คมุอง สาขาโลตัส)

043-325780

043-325781

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
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ลําปาง 357/46 ถนนบญุวาทย ์(ฉัตรชยั) ตําบลสวน
ดอก อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง
52000

054-218755

054-218755

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

นครสวรรค์ จ81/42 ถนนสวรรคว์ถิ ีปากน้ําโพ อําเภอ
เมอืง จังหวัดนครสวรรค ์60000 (ถนนเสน้
รอบอทุยานสวรรค ์ประต6ู ใกลท้ีจ่อดรถโรง
พยาบาลศรสีวรรค)์

056-311129

056-371993

จนัทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

นครปฐม 141/38 ถนนราชวถิ ีอําเภอพระปฐมเจดยี์
จังหวัดนครปฐม 73000 (เยือ้งกบัธนาคาร
ทหารไทยและธนาคารกสกิรไทย สาขา
นครปฐม)

034-280454

034-280455

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

นครราชสมีา 1630/8 ถนนมติรภาพ ตําบลในเมอืง อําเภอ
เมอืง จังหวัดนครราชสมีา 30000 (ตรงขา้ม
ศนูยเ์ชฟโลเลต เยือ้งโลตัสสาขาโคราช)

044-247948

044-262848

จนัทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

พัทยา 353/43 หมูท่ี ่9 ถนนสขุมุวทิ ตําบลหนอง
ปรอื อําเภอบางละมงุ จังหวัดชลบรุ ี20260
(ตดิกับรา้นนําชยั อเิล็คทรคิ ปากซอยสขุมุวทิ
พัทยา 49)

038-716976-7

038-716978

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ภเูก็ต 38/3 หอ้ง 120 หมู ่5 ถนนบางใหญ ่ตําบล
วชิติ อําเภอเมอืง จังหวัดภเูก็ต 83000 (ถนน
เสน้หลังบ ิ๊กซ ีอาคารบา้นสวนเพลช ตดิกบั
มลิีม่ารท์)

076-209306

076-209306

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

พษิณุโลก 298/3 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตําบลในเมอืง
อําเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก 65000 (ใกล ้
ศนูยบ์รกิารสํานักงานดแีทค)

055-251998

055-284346

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

รอ้ยเอ็ด 56/3 ถนนประชาธรรมรักษ์ ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 (สีแ่ยกหา้งทอง
เยาวราช)

043-518-882

043-518-882

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

สโุขทัย 315 ถนนจรดวถิถีอ่ง ตําบลธาน ีอําเภอเมอืง
จังหวัดสโุขทัย 64000

055-614646

055-621222

จันทร ์- เสาร ์เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

สรุาษฎรธ์านี 48/9-10 ถนนดอนนก ตําบลตลาด อําเภอ
เมอืง จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี84000

077-222288

077-288668

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

อบุลราชธานี 614/2 ถนนชยางกรู  อําเภอเมอืง  จังหวัด
อบุลราชธาน ี 34000 (ตรงขา้มตลาด
หนองบวัใกลส้ีแ่ยกไฟแดงตลาดหนองบวั ตดิ
กบัธนาคารไทยพาณชิย ์สาขายอ่ยตลาด
หนองบวั)

045-311744

045-311566

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
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อดุรธานี 179 ถนนทหาร ตําบลหมากแขง้ อําเภอเมอืง
จังหวัดอดุรธาน ี41000 (เยือ้งราชภฎั
อดุรธานี)

042-341844

042-341844

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ระยอง 75/26 ถนนชายกระป่อม 1 ตําบลเชงิเนนิ
อําเภอเมอืง จังหวัดระยอง 21000

038-613110

038-613110

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

หมายเหต:ุ ขอ้มลูดา้นบนอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้

อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia
หากตอ้งการทราบแหล่งจําหน่ายอปุกรณ์เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหน่ายของคณุ

อปุกรณ์เสรมิสําหรับโทรศัพทข์องคณุมวีางจําหน่ายใหเ้ลอืกหลายแบบ สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดด ูwww.nokia.co.th/accessories

ขอ้กําหนดทีค่วรปฏบิตัสิําหรบัการใชอ้ปุกรณ์เสรมิ

• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็กเล็ก
• เมือ่คณุถอดสายไฟของอปุกรณ์เสรมิ ใหจ้ับปลัก้แลว้ดงึออก หา้มดงึสายไฟ
• ตรวจสอบอปุกรณ์เสรมิในรถยนตเ์ป็นประจําวา่ยงัตดิตัง้และทํางานอยา่งถกูตอ้งหรอืไม่
• การตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิสําหรับรถยนตท์ีม่คีวามซบัซอ้นจะตอ้งไดรั้บการดําเนนิการโดยเจา้หนา้ทีท่ีผ่า่นการอบรมเทา่นัน้

แบตเตอรี่

ประเภท: BP-3L

ระยะเวลาการสนทนา:

สงูถงึ 7.6 ชัว่โมง (WCDMA) / 6.9 ชัว่โมง (GSM)

สแตนดบ์าย:

สงูถงึ 400 ชัว่โมง (WCDMA) / 400 ชัว่โมง (GSM)

ขอ้สําคญั: เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบ์ายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมือ่อยูภ่ายใตข้อ้กําหนดที่
เหมาะสมของเครอืขา่ยเท่านัน้ เวลาจรงิในการสนทนาและสแตนดบ์ายของแบตเตอรีจ่ะขึน้อยูก่บัซมิการด์ คณุสมบัตทิีใ่ช ้อายขุอง
แบตเตอรี ่และสภาพการใชง้านของแบตเตอรี ่อณุหภมูขิองบรเิวณทีเ่ก็บแบตเตอรี ่สภาพของเครอืขา่ย และปัจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย และ
อาจสัน้กวา่รายละเอยีดทีร่ะบไุวข้า้งตน้อยา่งเห็นไดช้ดั เสยีงเรยีกเขา้ การใชแ้ฮนดฟ์ร ีการใชง้านในโหมดดจิทิัล และคณุสมบตัอิืน่ๆ จะใช ้
พลังงานจากแบตเตอรีเ่ชน่กนั และจํานวนครัง้ทีโ่ทรออกและรับสายก็จะมผีลตอ่เวลาสแตนดบ์ายดว้ย นอกจากน้ี จํานวนครัง้ทีเ่ปิด
โทรศัพทแ์ละอยูใ่นโหมดสแตนดบ์ายก็จะสง่ผลตอ่เวลาในการสนทนาดว้ย

ขนาด
• ปรมิาตร: 78 ซม.³
• น้ําหนัก: 129.2 กรัม
• ความยาว: 119 มม.
• ความกวา้ง (สงูสดุ): 62.4 มม.
• ความหนา (สงูสดุ): 12.7 มม.

ขอ้ความการสนบัสนุนของ Nokia
เพือ่ชว่ยใหค้ณุสามารถใชป้ระโยชนส์งูสดุจากโทรศัพทแ์ละบรกิาร คณุอาจไดร้ับขอ้ความจาก Nokia ขอ้ความดังกลา่วอาจมขีอ้มลูเคล็ดลับ คํา
แนะนํา และการสนับสนุน ในการใหบ้รกิารทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ อาจมกีารสง่เบอรโ์ทรศัพทข์องคณุ หมายเลขผลติภณัฑข์องโทรศัพทข์องคุณ และ
ขอ้มลูการสมคัรมอืถอืใหก้บั Nokia เมือ่คณุใชโ้ทรศัพทเ์ป็นครัง้แรก อาจมกีารใชข้อ้มลูนีต้ามทีร่ะบใุนนโยบายความเป็นสว่นตัว ซึง่สามารถดไูดท้ี่
www.nokia.com
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ลขิสทิธิแ์ละคาํชีแ้จงอืน่ๆ

คาํประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

Nokia อยูร่ะหวา่งการรับรองและประเมนิผลเพือ่ใหต้รงตามขอ้กําหนดของสหภาพยโุรป และผลติภณัฑน์ีไ้ดรั้บการรับรองว่าตรงตามขอ้กําหนด
ของสหภาพยโุรปจากหน่วยงานอสิระ เครือ่งหมาย CE อาจปรากฎอยูบ่นผลติภัณฑใ์นระหวา่งนี้

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ีว้า่ ผลติภัณฑ ์RM-803 นีส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่  ๆทีเ่กีย่วขอ้งของ Directive
1999/5/EC คณุสามารถอา่นสําเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-
conformity

สําหรับผลติภณัฑท์ีว่างจําหน่ายกอ่นวนัที ่1 กรกฎาคม 2012 จะมสีญัลักษณ์การเตอืนเพือ่ระบวุา่มขีอ้จํากดัการใชง้านฟังกช์นั Wi-Fi ในประเทศ
ฝร่ังเศส หลังจากวันที ่1 กรกฎาคม 2012 สญัลักษณ์จะการเตอืนจะไมใ่ชก้บัฟังกช์นั Wi-Fi ในผลติภณัฑน์ีอ้กีตอ่ไป ตามขอ้กําหนดของ EU
Decision 2009/812/EC ดังนัน้คุณสามารถเพกิเฉยไดห้ากเห็นสญัลักษณ์นีย้งัคงตดิอยูบ่นผลติภณัฑ์

© 2012 Nokia สงวนลขิสทิธิ ์Nokia, Nokia Care, Lumia และ Nokia Connecting People เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จด
ทะเบยีนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครือ่งหมายการคา้ดา้นเสยีงของ Nokia Corporation ผลติภัณฑอ์ืน่และชือ่บรษัิทอืน่ทีก่ลา่ว
ถงึในทีน่ีอ้าจเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืชือ่ทางการคา้ของเจา้ของผลติภัณฑนั์น้ๆ

© 2012 Microsoft Corporation สงวนลขิสทิธิ ์Microsoft, Windows และโลโก ้Windows เป็นเครือ่งหมายการคา้ของกลุม่บรษัิท Microsoft

การดาวนโ์หลดแผนที ่เกมส ์เพลง และวดีโีอ และการอพัโหลดรปูภาพและวดีโีออาจหมายถงึการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิค่า
ใชจ้า่ยในการถา่ยโอนขอ้มลู ผลติภัณฑ ์บรกิาร และคณุสมบตับิางอยา่งอาจแตกต่างไปตามภมูภิาค โปรดตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิและตัว
เลอืกภาษาทีม่ใีหเ้ลอืกใชไ้ดจ้ากตัวแทนจําหน่าย Nokia ในประเทศของคณุ

หา้มทําซ้ํา สง่ตอ่ จําหน่าย หรอืจัดเก็บเนื้อหาสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของเอกสารฉบบันี้ในรปูแบบใด  ๆโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อกัษรจาก Nokia Nokia ดําเนนินโยบายในการพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง Nokia จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรับปรงุสว่นหนึง่สว่นใดของ
ผลติภัณฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบบันีโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

เครือ่งหมายคําวา่ Bluetooth และโลโกเ้ป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใชง้านเครือ่งหมายนีโ้ดย Nokia จะเป็นการใชภ้ายใตใ้บอนุญาตใช ้
งาน

ผลติภัณฑน์ีไ้ดรั้บอนุญาตภายใต ้MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สําหรับการใชง้านสว่นตัวและไมใ่ชเ่ชงิพาณชิย ์ในการเชือ่มตอ่
กบัขอ้มลูทีเ่ขา้รหสัใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลกูคา้เพือ่ใชใ้นกจิกรรมสว่นตัวและไมใ่ชเ่ชงิพาณชิย ์และ (ii)
สําหรับใชเ้ชือ่มต่อกบัวดีโีอ MPEG-4 ของผูใ้หบ้รกิารวดีโีอทีไ่ดรั้บอนุญาต ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้หรอืใชง้านอืน่ใดนอกเหนือจากนี ้ขอ้มลูเพิม่เตมิรวม
ถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิการขาย การใชง้านภายในและการใชง้านเชงิพาณชิย ์สามารถดไูดจ้าก MPEG LA, LLC โปรดดูที่
www.mpegla.com

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ ไมว่า่จะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด Nokia หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ Nokia จะไมรั่บผดิชอบ
ตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได ้หรอืความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อนัเป็นผลสบืเนื่องหรอืความเสยีหายทางออ้มไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด

เนือ้หาในเอกสารนี้ใหข้อ้มลู "ตามสภาพทีเ่ป็น" โดยไมม่กีารรับประกนัใดๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ซึง่รวมถงึและมไิดจํ้ากดัเพยีงการรับ
ประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของผลติภณัฑท์ีจํ่าหน่าย และความเหมาะสมในการใชง้านตามวัตถปุระสงค ์ตลอดจนความถกูตอ้ง
ความเชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลูในเอกสารนี ้เวน้แตก่ฎหมายทีใ่ชบ้งัคับระบไุวเ้ทา่นัน้ Nokia สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเพกิถอนเอกสารนี้
ทกุเมือ่โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ผลติภัณฑ ์คณุสมบัต ิแอพ และบรกิารต่างๆ ทีม่ใีหบ้รกิารอาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่าย Nokia
หรอืผูใ้หบ้รกิารของคณุ เครือ่งรุน่นีป้ระกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้นการสง่ออก
ของสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่  ๆหา้มกระทําการใดๆ ทีข่ดัแยง้ตอ่กฎหมาย

Nokia จะไมรั่บประกนัหรอืรับผดิชอบตอ่ความสามารถในการใชง้าน เนือ้หา หรอืการสนับสนุนผูใ้ชจ้ากแอพพลเิคชัน่ของบรษัิทอืน่ทีม่าพรอ้มกบั
โทรศัพทข์องคณุ คณุจะทราบวา่แอพเหลา่นัน้ไดรั้บการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นไดโ้ดยการใชง้านแอพนัน้ Nokia จะไมรั่บรอง รับประกนั หรอืรับ
ผดิชอบใดๆ ตอ่ความสามารถในการใชง้าน เนือ้หา หรอืการสนับสนุนผูใ้ชจ้ากแอพของบรษัิทอืน่ทีม่าพรอ้มกบัโทรศัพทข์องคณุ

คาํประกาศของ FCC

อปุกรณ์นีส้อดคลอ้งกบัมาตราที ่15 ของขอ้กําหนด FCC การทํางานจะขึน้อยูก่บัเงือ่นไขสองขอ้ดังตอ่ไปน้ี (1) อปุกรณ์นี้อาจไมก่อ่ใหเ้กดิสญัญาณ
รบกวนทีเ่ป็นอนัตรายใด  ๆและ (2) อปุกรณ์นีต้อ้งยอมรับสญัญาณรบกวนใด  ๆทีไ่ดรั้บ รวมถงึสญัญาณรบกวนทีอ่าจทําใหอ้ปุกรณ์ทํางานไมต่รงกบั
ทีต่อ้งการ การเปลีย่นแปลงหรอืการดัดแปลงใด  ๆทีไ่มไ่ดรั้บอนุมตัอิยา่งชดัแจง้จาก Nokia จะทําใหส้ทิธใินการใชอ้ปุกรณ์นีข้องผูใ้ชเ้ป็นโมฆะ

หมายเหต:ุ อปุกรณ์นีไ้ดรั้บการทดสอบแลว้และสอดคลอ้งกบัขดีจํากดัสําหรับอปุกรณ์ดจิติอลคลาส B ตามมาตราที ่15 ของขอ้กําหนด FCC ขดี
จํากดัเหลา่นีไ้ดรั้บการกําหนดขึน้เพือ่ใหม้กีารป้องกนัสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายในสถานทีพ่ักอาศัยอยา่งเหมาะสม อปุกรณ์นีส้รา้ง ใชแ้ละ
สามารถแผพ่ลังงานความถีว่ทิยไุด ้และหากไมต่ดิตัง้และใชง้านตามคําแนะนํา อาจทําใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่ระบบสือ่สาร
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คลืน่วทิยไุด ้อยา่งไรก็ตาม ไมม่กีารรับประกนัวา่สญัญาณรบกวนจะไมเ่กดิขึน้ในการตดิตัง้พเิศษแบบใด หากอปุกรณ์นี้ทําใหเ้กดิสญัญาณรบกวนที่
เป็นอนัตรายกบัเครือ่งรับวทิยหุรอืโทรทัศนซ์ ึง่สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการปิดหรอืเปิดอปุกรณ์ ขอใหผู้ใ้ชล้องแกไ้ขสญัญาณรบกวนดังกลา่วดว้ย
วธิกีารตอ่ไปนี้

• เปลีย่นทศิทางหรอืตําแหน่งของเสาอากาศรับสญัญาณ
• แยกอปุกรณ์กบัเครือ่งรับใหอ้ยูไ่กลจากกนัมากขึน้
• ตอ่อปุกรณ์เขา้กบัชอ่งเสยีบปลั๊กไฟอืน่ทีไ่มใ่ชช่อ่งเดยีวกบัทีเ่ครือ่งรับนัน้ตอ่อยู่
• ปรกึษากบัตัวแทนจําหน่ายหรอืขอความชว่ยเหลอืจากชา่งซอ่มวทิย/ุทวีทีีม่ปีระสบการณ์

เครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์นี ้มคีวามสอดคลอ้งตามมาตรฐานทางเทคนคิ เลขที ่กทช. มท. 1015-2549 และขอ้กําหนดอืน่ของ กทช.
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