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เอกสารนี้คือคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้พอคเกตพีซีที่ใช้ระบบปฏิบัติ
การ Windows Mobile รุ่น LG KS20 สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมดในเอกสาร
เล่มนี้โดย LG Electronics ห้ามไม่ให้ทำการคัดลอก แก้ไขและเผย
แพร่เอกสารเล่มนี้หากไม่ได้รับการอนุญาตจาก LG Electronics
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บทนำ
ขอแสดงความยินดีที่คุณซื้อพอคเกตพีซี
ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Mobile
รุ่น LG KS20 ที่ทันสมัยมีขนาดกะทัดรัด
ออกแบบให้ทำงานด้วยการใช้เทคโน
โลยีการสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอล
ใหม่ล่าสุด

คู่มือการใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูล
สำคัญในการ ใช้ และการทำงานของ
โทรศัพท์เครื่องนี้ จึงควรอ่าน ข้อมูลทั้ง
หมดด้วยความละเอียด เพื่อการใช้งาน
ที่เต็มประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกัน
ความเสียหายหรือใช้งานผิดต่อ
ตัวเครื่อง ได้ การรับประกันของโทร
ศัพท์จะสิ้นสุดลง ทันทีหากมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือ ดัดแปลง แก้ไข
เครื่องนอกเหนือจากที่ ระบุอย่างชัด
เจนในคู่มือนี้ว่าสามารถกระทำได้
**เนื่องจาเมนูเป็นภาษาอังกฤษ
ดังนั้นคำอธิบายต่างๆจึงมีภาษา
อังกฤษปนอยู่ด้วย**

บทนำ
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เพื่อความปลอดภัย
โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบัติตาม คำแนะนำเหล่านี้
อาจทำให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย
ข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้อธิบายอยู่
ในคู่มือเล่มนี้

คำเตือน
•ค
 วรปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกครั้งที่อยู่บน
เครื่องบิน
• ห้ามถือโทรศัพท์ในขณะขับรถ
• ไ ม่ควรใช้เครื่องใกล้สถานีบริการน้ำมัน
คลังน้ำมันโรงงานเคมี หรือบริเวณที่มีการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการระเบิด
• เพื่อความปลอดภัยของคุณโปรดใช้
แต่แบตเตอรี่และแท่นชาร์จของแท้
ที่กำหนดให้เท่านั้น

• เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัย และห่างจาก
มือเด็กรวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจ
ทำอันตรายหากเด็กนำใส่ปาก

•ป
 ิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อบังคับ
พิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้โทร
ศัพท์ในโรงพยาบาลเนื่องจากอาจมีผล
ต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่ไวต่อสัญญาณรบกวน
•ก
 ารโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดได้
จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวใน
กรณีโทรฉุกเฉิน
• เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น โปรดใช้แต่อุปกรณ์เสริมที่
เป็นของแท้เท่านั้น
• โ ปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดก่อนเริ่มใช้
เครื่องโทรศัพท์ของคุณและเก็บรักษาคู่มือ
นี้ เพื่อใช้อ้างอิง ภายหลังดังนั้น โทรศัพท์
วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯอาจได้รับสัญ
ญาณรบกวนบ้างเล็กน้อย ไม่ควรถือโทร
ศัพท์ขณะขับรถ
•ค
 วรทิ้งแบตเตอรี่ตามวิธีที่กฎหมายกำหนด
•ห
 ้ามถอดแยกเครื่องโทรศัพท์หรือแบต
เตอรี่

เพื่อความปลอดภัย

•ห
 ้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยไฟฟ้าขณะกำลัง
ชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดหรือ
ทำให้โทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้

ข้อควรระวัง
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบัติตาม คำแนะนำเหล่านี้
อาจทำให้เกิดอันตราย หรือ ผิดกฎหมาย
ข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้อธิบายอยู่
ใน คู่มือเล่มนี้

ข้อมูลการรับรอง (SAR)
โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามข้อกำหนด
สากลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุ
เครื่องโทรศัพท์ของคุณเป็นทั้งตัวส่ง
และตัวรับคลื่นวิทยุ ซึ่งได้รับการออก
แบบและผลิตไม่ให้เกินความถี่ใน การปล่
อยพลังงานคลื่นความถี่วิท
ยุ (RF) ที่แนะนำโดยข้อกำหนดสากล
(ICNIRP) ข้อจำกัดเหล่านี้เป็นส่วน
หนึ่งของมาตรฐานฉบับสมบูรณ์และ
ได้กำหนดระดับของพลังงานคลื่น RF
ที่อนุญาตไว้สำหรับประชาชนทั่วไป
ข้อกำหนดนี้พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นหน่วยงาน

อิสระ ตามระยะเวลาและการประเมิน
ผลจากการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดนี้ยังรวมถึงมาตรฐานระดับ
ความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัย
ของประชาชนทั่วไป โดยไม่ขึ้นกับ
อายุและสุขภาพ
v มาตรฐานการดูดกลืนคลื่นความถี่

สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยที่
เรียกว่า SAR (Specific Absorption
Rate) ข้อกำหนดสากลระบุให้
SAR มีค่าไม่เกิน 2.0 W/kg*
การทดสอบค่า SAR ได้ดำเนินการ
ทดสอบตามตำแหน่งการใช้งาน
มาตรฐาน ซึ่งเครื่องโทรศัพท์จะส่ง
คลื่นที่ระดับพลังงานสูงสุดที่ได้รับการ
รับรองในทุกคลื่นความถี่ที่
ผ่าน การทดสอบแล้ว แม้ว่าค่า
SAR จะกำหนดจากระดับพลังงาน
สูงสุดที่ ได้รับการรับรอง ค่า SAR
ของโทรศัพท์ ที่แท้จริงในขณะทำ
งานอาจต่ำกว่าค่าสูงสุดก็ได้โทรศัพท์
ได้รับการออกแบบให้ทำงาน
ได้ใน หลายระดับพลังงาน
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v โทรศัพท์นี้ตรงตามมาตรฐานการดูด

กลืนสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF)
เมื่อใช้งานตามปกติโดยถือแนบกับหู
หรือขณะวางห่างจากร่างกายอย่าง
น้อย 1.5 ซม. เมื่อใช้กล่องโทรศัพท์
สำหรับพกพา คลิปยึดเข็มขัดหรือที่ใส่
โทรศัพท์ เพื่อการใช้งานแบบพกติดตั
ว อุปกรณ์ เหล่านั้นไม่ควรเป็นโลหะแล
ะ ควรให้โทรศัพท์อยู่ห่างจากร่างกาย

อย่างน้อย 1.5 ซม. โทรศัพท์เครื่องนี้
ต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีคุณ
ภาพสำหรับการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อ
ความ ในบางครั้งการส่งไฟล์ข้อมูลหรื
อการส่งข้อความอาจล่าช้าจนกว่าจะ
เชื่อมต่อเครือข่ายได้ตรวจสอบให้แน่
ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับ
ระยะห่างดังกล่าวข้างต้น จนกว่าจะส่ง
ข้อมูลเสร็จสิ้น ค่า SAR สูงสุดของโทร
ศัพท์เครื่องนี้ขณะทดสอบโดยพกพา
ไว้กับตัว คือ 1.24 W/kg
* ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์เคลื่อน
ที่เมื่อใช้ทั่วไป คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม
(W/kg) ซึ่งเป็นค่าโดยเฉลี่ยต่อเนื้อ
เยื่อหนึ่งกรัม ข้อกำหนดนี้สอดคล้อง
กับขอบเขตของความปลอดภัยที่สำ
คัญ เพื่อให้การป้องกันเพิ่มเติมเพื่อ
ความปลอดภัยของสาธารณะและรอง
รับความแตกต่างในการวัดค่า ค่าSAR
อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด
การรายงาน และคลื่นความถี่ของเครือ
ข่ายในแต่ละประเทศสำหรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAR ในภูมิภาคอื่นๆ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อใช้พลังงาน เฉพาะที่จำเป็นที่
จะสามารถเข้าถึง ระบบเครือข่ายได้
โดยทั่วไปยิ่งคุณอยู่ใกล้ สถานี ฐาน
มากเท่าไหร่ค่าพลังงานที่
ใช้ของโทรศัพท์ก็จะยิ่งน้อยลง
ก่อนวางจำหน่าย โทรศัพท์รุ่นต่างๆ
จึงจำเป็นต้องแสดงว่า โทรศัพท์รุ่นนั้น
เป็นไปตามข้อกำหนดของ European
R&TTE Directive ข้อกำหนดนี้รวมอยู่
ในข้อกำหนดที่จำ เป็น ในการป้องกัน
สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้
งานและบุคคลอื่น ค่า SAR สูงสุดสำ
หรับโทรศัพท์เครื่องนี้ขณะทดสอบโด
ยถือแนบกับหู คือ 1.04 W/kg
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
โปรดดูที่ข้อมูลผลิตภัณฑ์จาก www.
lgmobile.com

v ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่อง

ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

v ควรวางโทรศัพท์ไว้ห่างจา

การดูแลและการบำรุง
รักษาเครื่องโทรศัพท์์

กแหล่งกำ เนิด ความร้อน
เช่น เครื่องทำความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร

v ไม่ควรวางโทรศัพท์ของคุณไว้ในเตา

คำเตือน!
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ และ
อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรอง
ให้ใช้กับ โทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้นการใช้
อุปกรณ์ประเภทอื่นๆที่ไม่ผ่านการรับ
รองดัง กล่าว อาจทำให้การรับรองหรือ
การรับประกัน ของเครื่องสิ้นสุดลง หรือก่อให้
เกิดอันตรายได้้

v อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของโทรศัพท์

(ควรนำไปให้ ช่างเทคนิคผู้มีความรู้
เมื่อจำเป็นต้องมีการตรวจซ่อม)

ไมโครเวฟเพราะ อาจทำให้แบตเตอรี่
ระเบิดได้

v ไม่ควรทำโทรศัพท์ตกพื้น
v ไม่ควรวางโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีการสั่น

สะเทือนหรือ การกระแทก

v สารเคลือบบนตัวเครื่องโทรศัพท์อาจ

หลุดลอกได้ หากหุ้มด้วยวัสดุหรือ
สิ่งที่ทำจาก ไวนิล

v ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง

(เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน ทินเนอร์
เป็นต้น) หรือสารซักฟอกทำความ
สะอาดเครื่องโทรศัพท์ เพราะอาจ
ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
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v ไม่ควรวางโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือ

ควัน มากเกินไป

v อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิต

v อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม

ที่ใกล้อุปกรณ์ ทางการแพทย์
โดยไม่ได้รับอนุญาตเสีย ก่อน
หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์
เหนือ เครื่องควบคุมจังหวะ
การเต้นของหัวใจ เช่น
ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น

v โทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่

เพราะอาจทำความ เสียหายแก่
โทรศัพท์ได้

v วางโทรศัพท์ให้ห่างจากของเหลวหรือ

องอาจก่อให้ เกิด คลื่นรบ
กวนกับเครื่องช่วยฟังได้

ความชื้น

v ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง

ความปลอดภัยบนท้อง
ถนน

ด้วยความระมัดระวัง อย่าแตะต้องเสา
อากาศโดยไม่จำเป็น

ตรวจสอบกฏหมายและระเบียบข้อบังคับ
ว่าด้วยเรื่อง การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ขณะ ขับขี่ยานพาหนะ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

v ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถ
ส่งคลื่นรบกวนได้ ทำให้มีผลต่อการ
ทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

v มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัด

ระวัง อย่างเต็มที่

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

หรือบัตร โดยสาร ที่มีแถบแม่เหล็ก
เพราะอาจทำ ความเสียหายต่อข้อ
มูลในแถบแม่เหล็กได้

v ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อน
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
v หากสามารถกระทำได้

ให้ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี

v ขับเข้าข้างทางแล้วจอดรถก่อนโทร

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ออก หรือ รับสาย หากสภาพการ
การขับขี่ทำให้จำเป็นต้องดำเนินการ
ดังกล่าว

v พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ

อาจมีผลกระทบต่อระบบ
อิเล็กทรอนิกส์บาง ชนิดในรถของคุณ
เช่น วิทยุติด รถยนต์
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เป็นต้น

v ขณะขับขี่รถยนต์

โปรดอย่าวางโทรศัพท์ หรือติดตั้ง
ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีใกล้กับถุงลม
นิรภัยเพราะ หากติดตั้งอุปกรณ์ไร้
สายไม่ถูกต้อง และถุงลมนิรภัยทำงาน
อาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บสาหัส
ได้ ถ้าคุณกำลังฟังเพลงขณะ
อยู่สถาณะที่ที่มีคน พลุกพล่าน กรุณา
ลดระดับเสียงเพลงลงเพื่อให้
ได้ยินเสียงรอบข้างโดยเฉพาะขณะที่
คุณ เดินข้ามถนน

หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นกับการได้ยิน
ของคุณ
อันตรายอาจเกิดขึ้นกับการได้ยินของ
คุณ หากคุณได้ยิน เสียงดังเวลานาน
ไม่ควรเปิด หรือปิดเครื่องขณะอยู่
ใกล้หูคุณ และควรปรับ ระดับเสียง
เพลงให้อยู่ในระดับ ที่เหมาะสม

บริเวณที่ทำให้เกิดระเบิด
ได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในฟื้นที่ที่อยู่ระหว่าง
มีการ ระเบิดต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามข้อ
ห้ามอย่างเคร่ง ครัด และทำตามข้อ
กำหนดหรือกฏเกณฑ์ต่างๆ
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บริเวณที่อาจเกิดการระ
เบิดได้

เด็ก

เพลิง ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมันเชื้อ
เพลิง หรือ สารเคมี

v ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหล

เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่างจาก
มือ เด็กรวมทั้ง เก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่ง
อาจทำ อันตรายหากเด็กนำใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน

ว ที่ ติดไฟง่าย หรือระเบิดได้ในห้องโ
ดยสาร ของรถซึ่งคุณใช้เก็บโทรศัพท์
หรืออุปกรณ์ เสริมต่างๆ ของคุณ

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้

บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิด คลื่นรบ
กวนต่อเครื่องบินได้
v ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

ก่อนขึ้น เครื่องบิน

v อย่าใช้โทรศัพท์เมื่อเครื่องบินจอด

ที่ฟื้นที่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
พนักงานประจำ เครื่องเสียก่อน

กับเครือข่ายเซลลูล่า ทั้งหมดได้
จึงไม่ควรใช้โทร ศัพท์นี้เพียงอย่างเดียว
ใน กรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผู้ให้
บริการในพื้นที่ ของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับ
แบตเตอรี่และการดูแลรักษา

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

v ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำมันเชื้อ

15
KS20_Open Thailand_0220_깽.indd15
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
และการดูแลรักษา

v ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง

คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่
ออกจนหมดก่อนเริ่มการชาร์จแบตเตอรี่นี้
ต่างจากแบตเตอรี่อื่น เนื่องจากแบตเตอรี่
แบบ Li-Ion ไม่มีผลต่อหน่วย ความจำ
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จึงไม่ด้อยลง

v อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

v ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ และที่ชาร์จของ

LG เท่านั้น เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ
LG ได้รับการออกแบบ
มาเพื่อยืดอายุการใช้ งานของแบต
เตอรี่ให้นานที่สุด

v อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบต

หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานานเพื่อ
เพิ่มเวลาการใช้งาน
โดนแสงแดดโดยตรง หรือใช้ใน
สภาพที่มีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ

v อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพอา

กาศที่ ร้อนหรือ เย็น เพราะประสิทธิ
ภาพของแบตเตอรี่อาจด้อยลง

v หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อ

ง อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

v ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตใน

การทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว

เตอรี่ลัดวงจร

v รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส

แบตเตอรี่

v เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที เมื่อประสิทธิ

ภาพการใช้งานลดต่ำลงอย่างมากจน
ไม่อาจใช้ต่อได้ แบตเตอรี่นี้สามารถ
ชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครั้งจนกว่าจะ
จำเป็นต้องเปลี่ยนก้อนใหม่
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คุณสมบัติของ KS20
1

ส่วนประกอบของ
โทรศัพท์

5

ขณะเปิดเครื่อง

2

1. ลำโพง
2. หน้าจอสัมผัส
ใช้ในการเขียน วาด หรือเลือกด้วยสไตลัส

3. ปุ่มรับสาย
3

v โ ทรออกด้วยการกดหมายเลขโทรศัพท์

6

และการรับสาย

4. ปุ่มนาวิเกต

4

5. เลนส์กล้องภายใน
6. ปุ่มวางสาย
คุณสมบัติของ KS20

v ว างสายหรือปฏิเสธสายเรียกเข้า
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คุณสมบัติของ KS20
4. ปุ่มปิด/เปิดเครื่อง
4
1
5
2
6

v ก ดปุ่มนี้จะปิดเครื่องของคุณชั่วคราว

และสลับไปทำงานในโหมด Sleep
กดปุ่มนี้ค้างไว้ (ประมาณห้าวินาที) จะปิดเครื่อง
ขณะเครื่องอยู่ในโหมด Sleep คุณยังสามารถ
ใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์สำหรับรับสายเรียกเข้าได้
อย่างไรก็ตามเมื่อปิดเครื่อง ฟังก์ชันโทรศัพท์
จะปิดด้วย

5. ช่องใส่ MicroSD
7
3

6. Internet Explorer
v ก ดเพื่อเข้าใช้งาน Internet Explorer

7. ปุ่ม กล้องถ่ายรูป
v กดปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้กล้อง

มุมมองด้านข้าง
คุณสมบัติของ KS20

1. ช
 ่องเสียบเครื่องชาร์จ/สายเคเบิล/
แฮนด์ฟรี
2. ปุ่มด้านข้าง
v ก ดขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง

3. สไตลัสและช่องสำหรับเก็บ
v ใ ช้สไตลัสสำหรับเขียน วาด หรือเลือกรายการ
บนหน้าจอสัมผัส

18
KS20_Open Thailand_0220_깽.indd18

18

2008.2.20

6:36:4 PM

ภาพแสดงตัวเครื่องด้านหลัง

ช่องเสียบสายเคเบิล/ช่องเสียบสาย
ชาร์จแบตเตอรี่/ช่องเสียบหูฟัง

แฟลช

ช่องเสียบซิมการ์ด

เลนส์กล้อง
ภายนอก
คุณสมบัติของ KS20

แบตเตอรี่
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คุณสมบัติของ KS20
v ปุ่มของผลิตภัณฑ์นี้บนหน้าจอ LCD เป็นปุ่มสัมผัส
v โปรดอ่าน “ข้อควรระวังในการใช้งานปุ่มสัมผัส” ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

ข้อควรระวังสำหรับการใช้
งานปุ่มสัมผัส
1. ตรวจดูให้แน่ใจว่ามือของคุณสะอาด
และแห้ง
v เช็ดฝ่ามือของคุณหรือปุ่มสัมผัสให้แห้

งในสภาพแวดล้อมที่ชื้น

2. คุณไม่จำเป็นต้องกดปุ่มสัมผัสแรงเกิน
ไปในการใช้งานอย่าให้ผลิตภัณฑ์
ถูกกระแทกอย่างแรงเนื่องจากอาจทำ
ให้เซนเซอร์ปุ่มสัมผัสเสียหายได้
3. ใช้ปลายนิ้วของคุณกดลงไปที่ปุ่มสัมผั
สที่คุณต้องการโปรดระวังอย่าสัมผัสปุ่
มสำหรับฟังก์ชันอื่นๆ
4. เมื่อไฟหน้าจอเริ่มต้นและไฟปุ่มสัมผัส
ดับลง การกดปุ่มสัมผัสจะไม่ทำให้ไฟ
หน้าจอเริ่มต้นติดสว่าง กด P และไฟ
หน้าจอเริ่มต้นจะสว่างขึ้น (ปุ่มสัมผัส
จะไม่ทำงานเมื่อไฟปุ่มสัมผัสดับ)

คุณสมบัติของ KS20

ปุ่มสัมผัส

ปุ่มกด
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5. ปุ่มสัมผัสอาจทำงานผิดปกติ หากมี
หน้ากากโทรศัพท์หรือแผ่นพลาสติก
ติดที่อยู่ปุ่มสัมผัส นอกจากนี้ปุ่ม
สัมผัสอาจทำงานผิดปกติ
หากคุณสวมถุงมือ
6. หลีกเลี่ยงไม่ให้วัสดุที่ทำจากโลหะ
หรือเป็นสื่อนำไฟฟ้าแตะที่พื้นผิว
ของปุ่มสัมผัส เพราะอาจเกิดความ
เสียหายได้
7. ห้ามใช้ปากกาหรือสไตลัสกับโทร
ศัพท์เครื่องนี้เพื่อเลือกเมนู หากคุณ
ใช้ปากกาหรือสไตลัสเมนูอาจทำ
งานไม่ถูกต้อง ให้ใช้โทรศัพท์โดยใช้
นิ้วเท่านั้น
คุณสมบัติของ KS20

8. ปุ่มสัมผัสอาจทำงานไม่ถูกต้องใน
สภาพแวดล้อมที่ร้อนและชื้น
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การติดตั้ง
การติดตั้งซิมการ์ดและ
แบตเตอรี่ในเครื่อง
1. ใส่ซิมการ์ด

การติดตั้ง

USIM การ์ดของคุณจะมีหมายเลข
โทรศัพท์ รายละเอียดและที่ติดต่อ
สำหรับการบริการ คุณต้องเสียบ
การ์ดไว้ในตัวเครื่อง หากคุณดึง
USIM การ์ดออก คุณจะไม่สามารถ
ใช้งานโทรศัพท์ได้ (ยกเว้นเฉพาะ
การโทรฉุกเฉินซึ่งขึ้นอยู่กับประ
เทศที่คุณในขณะนั้น) จนกว่าคุณ
จะ เสียบการ์ดที่ถูกต้องอีกครั้ง
ก่อนเสียบและดึง USIM การ์ดออก
ต้องถอดเครื่องชาร์จและอุปกรณ์
เสริมอื่นๆ ออกจากตัวเครื่องทุก
ครั้งเลื่อน USIM การ์ดเข้าไปในช่องใส่
USIM การ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าใส่ USIM การ์ดอย่างถูกต้อง และ
หน้าสัมผัสสีทองของการ์ดคว่ำลง
เมื่อต้องการถอด USIM การ์ดออก
ให้กดลงเบาๆ และดึงออกในทิศ
ทางตรงข้ามกับตอนใส่

การใส่ซิมการ์ด

การถอดซิมการ์ด

22
KS20_Open Thailand_0220_깽.indd22
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2. ใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่ลงในช่องใส่
แบตเตอ รี่โดยให้ขั้วโลหะสัมผัส
กันที่ตรง กลางโทรศัพท์ จากนั้น
กดด้านบนของแบตเตอรี่ ให้แน่นเข้าที่
ประกบฝาปิดแบต เตอรี่เข้ากับโทร
ศัพท์ดังภาพ

หมายเหตุ
v ขั้วโลหะของซิมการ์ดเสีย หาย ได้โดย

ง่ายหากถูกขูดขีด ดังนั้นโปรดระวังเมื่อ
คุณจับซิม การ์ดให้ปฏิบัติตามคำแนะน
ำ ที่แนบมากับซิมการ์ด

การติดตั้ง
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การติดตั้ง
การชาร์จแบตเตอรี่

3. ถอดแบตเตอรี่
ถือโทรศัพท์กลับหัวลงดังภาพ
ค่อยๆ ดันฝาปิดแบตเตอรี่ลง
เพื่อปลดล็อคแล้วดึงฝาออก
จากนั้นใช้นิ้วแกะแบตเตอรี่ขึ้น
แล้วดึงแบตเตอรี่ออกมา

ก่อนเสียบสายชาร์จเข้ากับตัวเครื่อง
ต้องตรวจให้แน่ใจว่าใส่แบตเข้ากับตัว
เครื่องแล้ว

การติดตั้ง
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<โหมดการชาร์จ>

ข้อควรระวัง!

1.หากคุณชาร์จแบตเตอรี่หลังปิดเครื่อง
ไฟ LED บนโทรศัพท์จะติดสว่างเป็นสี
แดงและแสดงแอนิเมชันการชาร์จ

• เมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่ที่ไม่มีประจุเหลือ
ค้างอยู่เลย อาจต้องใช้เวลาสักครู่ก่อ
นที่หน้าจอจะตอบสนอง อาการนี้อาจ
เกิดขึ้นได้และไม่ใช่การทำงานที่ผิด
ปกติแต่อย่างใด
(ถ้าใช้สายเคเบิล USB
อาจต้องใช้เวลานานกว่า 10 นาที)

2. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วไฟ LED
บนโทรศัพท์จะติดสว่างเป็นสีเขียว
และแอนิเมชันจะหยุด

• อย่าใช้แรงฝืนในการเสียบสาย เพราะ
อาจทำความเสียหายแก่โทรศัพท์และ/
หรือเครื่องชาร์จ

3. ถ้าคุณกดปุ่มปิด/เปิดค้างไว้ประมาณ
2 วินาทีขณะอยู่ในโหมดการชาร์จ
เครื่องจะเปิด

• หากคุณใช้เครื่องชาร์จนอกประเทศของคุ
ณ ให้ใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์เพื่อให้เชื่อมต่
อได้อย่างถูกต้อง

4. ถ้าคุณถอดสายสำหรับ ชาร์จแบต
เตอรี่ออกจากโทรศัพท์ขณะอยู่ใน
โหมดการชาร์จ เครื่องจะยังปิดอยู่

• ห้ามถอดแบตเตอรี่หรือซิมการ์ดออกใน
ขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่
• หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ ควรปฏิบัติ
ตามคำแนะนำของผู้ผลิตในการทิ้งแบตเ
ตอรี่ที่ใช้แล้ว

การติดตั้ง
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25

2008.2.20

6:36:13 PM

การติดตั้ง
คำเตือน
• ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากเต้าเสียบ
และโทรศัพท์ระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะ
นองเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกไฟฟ้าดูดหรือ
เกิดเพลิงไหม้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุที่มีขอบ
แหลมคม เช่น ฟันหรือเล็บสัตว์ ตะปู
สัมผัสกับแบตเตอรี่ เพราะอาจทำให้เกิด
เพลิงไหม้ได้

การถอดเครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่
ถอดอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่
ออกจากโทรศัพท์ดังแสดงในภาพ ตรวจ
ดูให้แน่ใจว่าคุณดึงที่ปลั๊ก ไม่ใช่ที่สาย

การติดตั้ง
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วิธีใช้งานการ์ดหน่วย
ความจำ microSD

<วิธีเสียบการ์ดหน่วยความจำ
microSD>
1. เปิดฝาปิดพลาสติกที่ช่อง microSD
ขึ้น

<การ์ดหน่วยความจำ microSD>

2. เสียบการ์ดหน่วยความจำเข้า ใน
ช่องโดยให้ด้านที่เป็นโลหะลง
ด้านล่าง อย่าใช้แรงกดการ์ด
หน่วยความจำลงในช่อง หากไม่
สามารถเลื่อนการ์ดเข้าที่ได้โดยง่าย
ให้ตรวจสอบว่าได้เสียบ การ์ดถูก
ทางหรือไม่หรือมีสิ่ง แปลกปลอมอยู่
ในช่องหรือไม่
การติดตั้ง
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การติดตั้ง
3. เมื่อเสียบการ์ดแล้ว ดันการ์ด หน่วยคว
ามจำเข้าไปจนกว่าจะ ได้ยินเสียงคลิก
ซึ่งแสดงว่าการ์ด microSD
เข้าที่อย่างถูกต้องแล้ว
4. ปิดฝาพลาสติก
5. หากต้องการถอดการ์ดหน่วย
ความจำออก ปิดโทรศัพท์
เปิดฝาปิดช่อง และใช้ปลายนิ้ว
ดันการ์ดหน่วยความจำเข้าในช่อง
ซึ่งจะทำให้กลไกดีดตัวทำงาน

ข้อควรระวัง:
v

หลีกเลี่ยงการใช้การ์ดขณะที่แบต
เตอรี่ต่ำ

v

ขณะเขียนข้อมูลลงในการ์ด ให้รอ
จนกว่าการทำงานจะเสร็จสมบูรณ์
จึงจะถอดการ์ดออกได้

v

การ์ดได้รับการออกแบบให้ใส่ลงใน
เครื่องได้ง่ายในทิศทางเดีย วเท่านั้น

v

ห้ามดัด งอ การ์ดหรือออกแรงดัน
เข้าไปในช่อง

v

ห้ามเสียบการ์ดหน่วยความจำอื่นๆ
ที่ไม่ใช่ microSD

รองรับ microSD สูงสุดไม่เกิน 2
กิกะไบต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
microSD โปรดดูที่คู่มือการใช้งานการ์ด
หน่วยความจำ
การติดตั้ง
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การฟอร์แมตการ์ด
หน่วยความจำ

การเปิดและปิดเครื่อง

ก่อนเริ่มใช้งานการ์ดหน่วยความจำ คุณ
จำเป็นต้องฟอร์แมตการ์ด หลังจากเสียบ
การ์ดหน่วยความจำแล้ว ข้อความให้ฟอร์
แมตการ์ดจะปรากฏขึ้น จากนั้นคุณสา
มารถฟอร์แมตการ์ดได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ

ในการเปิดเครื่อง ให้กดปุ่มปิด/เปิด
เมื่อคุณเปิดเครื่องครั้งแรก เครื่องจะขอ
ให้คุณทำขั้นตอนการปรับเทียบให้เสร็จ
สมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
“การปรับเทียบเครื่อง” ในหน้าถัดไป
ในการปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม P อีกครั้ง

หมายเหตุ

v โดยปกติ MicroSD จะได้รับการฟอร์แ

v การกดปุ่ม P จะปิดเครื่องชั่วคราว

มตเรียบร้อยแล้ว

และเครื่องจะสลับไปที่โหมด Sleep
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะอยู่ในโหมด
Sleep คุณยังสามารถรับข้อความและส
ายเรียกเข้าได้

การติดตั้ง
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การติดตั้ง
การรีเซ็ตเครื่อง
ในบางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องทำการรี
เซ็ตเครื่อง การรีเซ็ตเครื่องตามปกติ
(หรือ Soft Reset) เป็นการล้างหน่วย
ความจำของโปรแกรมที่ทำงานอยู่
ทั้งหมดและปิดโปรแกรมที่ทำงาน
อยู่ทั้งหมด การรีเซ็ตนี้เป็นประโยชน์
ในกรณีที่เครื่องทำงานช้ากว่าปกติหรือ
โปรแกรมทำงานไม่ถูกต้อง นอกจากนี้
หลังจากติดตั้งโปรแกรมบางโปรแกรม
แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องทำ Soft Reset
หากทำ Soft Reset ขณะที่โปรแกรมกำลั
งทำงานอยู่ การทำงานใดๆ ที่ไม่ได้บันทึ
กไว้จะสูญหาย

คุณยังสามารถทำ Hard Reset (หรือที่
เรียกว่าการรีเซ็ตเครื่องแบบเต็ม)
ได้ด้วย Hard Reset จะทำเฉพาะ
ในกรณีที่การรีเซ็ตเครื่องตามปกติ
ไม่สามารถแก้ปัญหาของระบบได้เท่า
นั้น หลังจากทำ Hard Reset แล้วเครื่อง
จะเรียกคืนการตั้งค่าดีฟอลต์เช่น
เดียวกับเมื่อซื้อเครื่องและเปิดใช้งา
นในครั้งแรก โปรแกรมที่คุณติดตั้งไว้
ข้อมูลที่คุณป้อนไว้ และการตั้งค่าที่คุณ
ปรับแต่งในเครื่องจะสูญหาย

การทำ Soft Reset
• ใส่แบตเตอรี่อีกครั้งและกดปุ่ม POWER
ที่ด้านขวาของเครื่อง
เครื่องจะเริ่มทำงานอีกครั้งและแสดง
หน้าจอ Today

การติดตั้ง
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การ Calibrate เครื่อง

การทำ Hard Reset
• ขณะปิดเครื่อง กดปุ่มสองปุ่ม
(ปุ่มส่ง+ปุ่มลดระดับเสียง)
ที่มีวงกลมล้อมรอบดังแสดง
ในภาพด้านล่างค้างไว้
กดปุ่มสองปุ่มนี้ค้างไว้ พร้อมกับกดปุ่ม
ปิด/เปิด ที่ด้านขวาของเครื่อง กดปุ่ม
ทั้งสองนี้ค้างไว้ชั่วขณะหนึ่ง (ประมาณ
10 วินาที)

การ Calibrate หน้าจอของเครื่องทำ
ได้โดยใช้สไตลัสแตะกึ่งกลางของกาก
บาทตามตำแหน่งที่ปรากฏบนหน้าจอ
วิธีนี้ทำให้มั่นใจว่าเมื่อคุณแตะบนหน้าจอ
ด้วยสไตลัส รายการที่แตะจะทำงาน
ถ้าเครื่องของคุณตอบสนองต่อการแตะ
บนหน้าจอไม่ถูกต้อง ทำตามขั้นตอนต่อไ
ปนี้เพื่อปรับเทียบอีกครั้ง:
1. แตะ Start > Settings >
System > Screen
2. ในแท็บ General
ให้แตะ Align Screen
และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การติดตั้ง

31
KS20_Open Thailand_0220_깽.indd31
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การติดตั้ง
การตั้งค่าหน้าจอ

หมายเหตุ
v คุณสามารถปรับเทียบหน้าจอได้

โดยตรงโดยกดปุ่ม Navigation
แล้วตามด้วยปุ่ม Internet Explorer
ตามลำดับ

หน้าจอสัมผัสของเครื่องประกอบด้ว
ยโหมดการจัดวางหน้าจอสามโหมด:
แนวตั้ง แนวนอน (สำหรับผู้ที่ถนัดขวา)
และแนวนอน (สำหรับผู้ที่ถนัดซ้าย)
โหมดแนวตั้งจะให้มุมมองและการใช้
งาน ที่ดีขึ้นสำหรับบางโปรแกรมใน
เครื่อง ในขณะที่โหมดแนวนอนอาจจะ
เหมาะสำหรับการอ่านไฟล์ข้อความยาว
v ในการเปลี่ยนการจัดวางหน้าจอ

ให้แตะ Start > Settings > System
> Screen>General แล้วเลือก
การจัดวางตามต้องการ

การติดตั้ง
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โหมดแนวนอน

การติดตั้ง

โหมดแนวตั้ง
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การติดตั้ง
v การปรับแบบอักษรในโปรแกรม

ต่างๆ ให้มีขอบเรียบ ให้เลือกช่อง
Enable ClearType ใน ClearType
(แตะ Start>Settings>แท็บ
System>Screen)

v ในการปรับให้อ่านหน้าจอได้

ง่ายขึ้นหรือเห็นข้อมูลบนหน้าจอ
มากขึ้น ให้ปรับขนาดข้อความโดย
เลื่อนตัวเลื่อนในแท็บ Text Size
(แตะ Start>Settings>แท็บ
System>Screen)

การติดตั้ง
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ข้อมูลหน้าจอ
หน้าจอ Today
การปรับแต่งหน้าจอ Today
หน้าจอ Today
จะใช้แสดงข้อมูลสำคัญต่าง ๆ
เช่นการนัดหมายที่จะ เกิดขึ้น
และ สัญลักษณ์แสดงสถานะ
คุณสามารถแตะบนส่วนต่างๆ บนหน้าจอเ
พื่อเปิดโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
ไอคอน

v ในการเปิดหน้าจอ Today ให้แตะ

คำอธิบาย

Start >Settings>Personal>
Today>Items

ใช้เข้าสู่เมนูโดยตรง

ใช้ส่งข้อความตัวอักษร/ข้อความ
มัลติมีเดียและดูข้อความในกล่อง
ข้อความเข้า คุณสามารถเปิดใช้
ฟังก์ชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อค
วามได้
ใช้สำหรับเข้าใช้อินเตอร์เน็ต

ข้อมูลหน้าจอ

คุณสามารถเลือกรายการที่ต้องการให้
ปรากฏบนหน้าจอ Today ในการเปลี่ยน
ตำแหน่งการแสดงรายการ ให้แตะ Move
up หรือ Move Down ถ้าคุณต้อง การปรั
บแต่งข้อมูลงานและการนัดหมาย
เพิ่มเติม ให้แตะ Options(ดูที่หน้า 116)

ใช้สำหรับโทรออก
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ข้อมูลหน้าจอ
แตะ Today timeout เพื่อเลือกจำ
นวนชั่วโมงจากรายการดรอปดาวน์
หากคุณไม่ใช้งานโทรศัพท์หลังจากผ่าน
ไประยะหนึ่ง หน้าจอจะสลับไปที่หน้าจอ
Today
v หากต้องการซิงโครไนซ์การแสดง

หน้าจอ Today รวมถึงภาพพื้นหลัง
ให้แตะ Start > Settings >
แท็บ Personal >Today >แท็บ
Appearance

คุณสามารถเลือกธีมที่ต้องการสำหรับ
พื้นหลังได้ ถ้าคุณจะใช้ภาพของคุณเป็น
ภาพพื้นหลัง ให้แตะ Use this picture
as the background แล้วแตะ
Browse เพื่อค้นหาไฟล์ที่ต้องการ

หน้าจอดีฟอลต์ MS Today
ในหน้าจอ Today คุณสามารถดูข้อมูล
สำคัญและข้อมูลล่าสุดของวันได้
1
2

9

3
4
5
6
7
8

10

11

ข้อมูลหน้าจอ

1. ปุ่ม Start : แสดงเมนู Start
ที่สามารถใช้งานได้ทันที
2. วันที่และเวลา: แสดงวันที่และเวลา
ปัจจุบัน แตะเพื่อเปิดหน้าจอ Clock
& Alarm
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สัญลักษณ์

3. ข้อมูลโทรศัพท์: เปิดหรือปิด
Wireless Manager(Wi-Fi) /
Bluetooth /Phone

ไอคอนสถานะต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นบน
เครื่องของคุณ

4. ข้อความที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน: คุณสา
มารถดูข้อความที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน
ได้จากแอคเคาท์ Inbox

ไอคอน คำอธิบาย

5. งานที่จะเกิดขึ้น: คุณสามารถดูจำนวน
งานที่ดำเนินการอยู่ แตะเพื่อดูสถานะ
ปัจจุบันของงานทั้งหมด
6. นัดหมายที่จะเกิดขึ้น: คุณสามารถดู
นัดหมายที่จะเกิดขึ้น
7. ไม่มีสายที่ไม่ได้รับ: คุณสามารถดูข้อ
มูลของสายที่ไม่ได้รับ

สร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth HandsFree
เปิดช่องสัญญาณ Bluetooth HandsFree
เปิดช่องสัญญาณ Bluetooth High
Quality Audio
พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
แบตเตอรี่ใกล้หมด
กำลังชาร์จแบตเตอรี่

8. ล็อคเครื่อง: คุณสามารถล็อคเครื่อง
ในการปลดล็อค ให้แตะที่มุมล่างซ้าย

เปิดเสียง

9. สัญลักษณ์: การเชื่อมต่อ, ซิมการ์ด,
ระดับเสียง และสัญลักษณ์แสดงแบ
ตเตอรี่

ปิดเสียง

ข้อมูลหน้าจอ

เสียงเรียกเข้าในโหมดสั่น

10. ลิงค์ไปยัง Calendar

กำลังเชื่อมต่อ

11. ลิงค์ไปยังรายชื่อ Contacts

ไม่มีการเชื่อมต่อ
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ข้อมูลหน้าจอ
ไอคอน คำอธิบาย
กำลังใช้สายสนทนา

ไอคอน คำอธิบาย
กำลังทำการซิงโครไนซ์

โอนสายแล้ว

ข้อผิดพลาดการซิงโครไนซ์

อยู่ระหว่างพักสาย

ความแรงของสัญญาณสูงสุด

สายที่ไม่ได้รับ

ไม่มีสัญญาณ
โทรศัพท์ปิดเครื่อง
ไฟล์วิธีใช้จะปรากฏขึ้นเมื่อเลือก
start->Help ในหน้าต่างการตั้งค่า
Bluetooth
คุณสามารถใช้วิธีใช้เพื่อดูรายละ
เอียดโปรไฟล์ Bluetooth
ไม่มีบริการโทรศัพท์
กำลังค้นหาบริการโทรศัพท์

มี GPRS (General Packet Radio
Services)
มี EDGE (Enhanced Data Rates
For Global Evolution)
มี WCDMA หรือ HSDPA
มี HSDPA (High Speed Downlink
Packet Access)
ข้อความอีเมล์หรือข้อความตัว
อักษรใหม่
วอยซ์เมล์ใหม่

ข้อมูลหน้าจอ

มีข้อความแจ้งเตือนเพิ่มเติม
แตะไอคอนเพื่อดูทั้งหมด
เครื่องล็อค
เครื่องปลดล็อค

38
KS20_Open Thailand_0220_깽.indd38
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การใช้เมนู Start

การแก้ไขหน้าจอ Today

เมนู Start ซึ่งอยู่มุมบนซ้ายของหน้าจอ
Today จะใช้แสดงรายการของโปรแกรม
คุณสามารถปิดหน้าจอและสลับจากโปรแ
กรมหนึ่งไปยังอีกโปรแกรม คุณสา
มารถเปิดโปรแกรมด้วยการเลื่อนไปตามร
ายการโปรแกรมแล้วแตะบนโปรแกรม
ที่ต้องการด้วยสไตลัส

1. แตะเพื่อเปิดหน้าจอ Today
2. แตะเพื่อเปิดใช้งานโปรแกรม คุณสา
มารถซิงโครไนซ์รายการที่แสดงใน
เมนู Start โดยแตะ Start >
Settings > แท็บ Personal >
Menus
3. แตะเพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมที่ใช้
ล่าสุด
4. แตะเพื่อดูและเลือกโปรแกรมที่ติดตั้ง
อยู่ในเครื่องเพิ่มเติม
5. แตะเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่อง
6. แตะเพื่อดูหัวข้อวิธีใช้สำหรับหน้าจอ
ปัจจุบัน

สัญลักษณ์แสดงโปรแกรม
ข้อมูลหน้าจอ

ไอคอนต่อไปนี้แสดงโปรแกรมต่างๆ
ที่มีติดตั้งอยู่ในเครื่อง
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ข้อมูลหน้าจอ
ไอคอน คำอธิบาย
ActiveSync ซิงโครไนซ์ข้อมูล
ระหว่างเครื่องของคุณกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
Calculator ทำการคำนวณพื้น
ฐานทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก
การลบ การคูณ และการหาร
Calendar บันทึกนัดหมายและ
สร้างคำขอประชุม
Camera ถ่ายภาพนิ่งหรือวีดีโอ
คลิปพร้อมเสียง
Wireless Manager ให้คุณจัด
การการเชื่อมต่อของเครื่องได้
(รวมถึง Wi-fi, Blutooth
และโทรศัพท์)

ข้อมูลหน้าจอ

Contacts บันทึกข้อมูลเพื่อนและ
เพื่อนร่วมงานของคุณ

ไอคอน คำอธิบาย
Excel Mobile สร้างเวิร์คบุ๊คใหม่
หรือให้คุณดูและแก้ไขเวิร์คบุ๊คของ
Excel
File Explorer ให้คุณจัดเรียงและจั
ดการไฟล์ในเครื่องของคุณ
Games ให้คุณเล่นเกมส์ที่ติดตั้ง
มาพร้อมกับเครื่องสองเกมส์ ได้แก่
Bubble Breaker และ Solitaire
Help เปิดดูหัวข้อวิธีใช้โปรแกรม
ต่างๆ ในเครื่อง
Internet Explorer
เรียกดูเว็บไซต์และ WAP และดาวน์
โหลดโปรแกรมและไฟล์ใหม่จากอิ
นเตอร์เน็ต
Mobile Java ให้คุณดาวน์โหลด
และติดตั้งแอพพลิเคชัน Java เช่น
เกมส์และเครื่องมือต่างๆ ในเครื่อง
Messaging
ส่งและรับข้อความอีเมล์
และข้อความตัวอักษร
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ไอคอน คำอธิบาย

ไอคอน คำอธิบาย
Tasks เก็บข้อมูลงานต่างๆ ของคุณ

Notes จดบันทึกด้วยลายมือ พิมพ์
วาด และบันทึกเสียง

Windows Media เปิดใช้ฟังก์ชันมั
ลติมีเดียในเครื่องของคุณ

Phone โทรออกและรับสาย
สลับระหว่างการโทร
และจัดการประชุมหลายสาย

Word Mobile สร้างเอกสารใหม่
หรือดู และแก้ไขเอกสาร Word

Pictures & Videos เก็บ จัดการ
และเรียงไฟล์ภาพและวีดีโอในโฟล
เดอร์ My Pictures ในเครื่องหรือในก
าร์ดหน่วยความจำ

Internet Share ให้คุณใช้เครื่อง
ของคุณเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่ออิน
เตอร์เน็ต

Messenger contacts ส่งและรับ
ข้อความแบบโต้ตอบทันที (Instant
messages) กับผู้ติดต่อใน Windows
Live Messenger
PowerPoint Mobile
ให้คุณเปิดดูงานนำเสนอ PowerPoint

FM Radio ให้คุณฟังวิทยุ FM ได้
PSNote การบันทึกแบบ
มัลติมีเดีย

ข้อมูลหน้าจอ

Autoprofile สามารถเลือกโปรไฟล์
MMS,WAP ของเครือข่ายที่คุณใช้

Search ค้นหารายชื่อ ข้อมูล
และข้อมูลอื่นๆ ในเครื่องของคุณ
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การป้อนและการค้นหาข้อมูล
การป้อนข้อมูลบนหน้าจอทำได้หลาย
วิธี ได้แก่ Block Recognizer,
Keyboard, Letter Recognizer และ
Transcriber ไอคอน Input Panel
จะปรากฏขึ้นบนแถบเมนูเพื่อ
แสดงวิธีการป้อนข้อมูลที่เลือกไว้ใน
ขณะนั้น เมื่อกดลูกศร Input Selector
(ที่ด้านขวาของไอคอน Input Panel)
จะเปิดรายการวิธีการป้อนข้อมูลที่มีอยู่

ภาพรวมของ Input Panel

Input Panel
(แป้นพิมพ์)

ไอคอน Input Panel

ลูกศร Input
Selector

การป้อนและการค้นหาข้อมูล
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การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

ในการเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูล
ให้แตะลูกศร Input Selector

แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะใช้งานได้เมื่อมี
การป้อนข้อมูล คุณสามารถป้อนข้อ
ความด้วยการแตะปุ่มบนแป้นพิมพ์ที่
ปรากฏบนหน้าจอ

ไอคอน แสดงวิธีการป้อนข้อมูลที่เลือก
แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
Letter Recognizer หรือ Block
Recognizer

การป้อนข้อความด้วยการใช้แป้น
พิมพ์บนหน้าจอ

Transcriber

v แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะใช้งานได้เมื่อ

มีการป้อนข้อมูล

v หากต้องการขยายขนาดของปุ่มให้

การใช้แป้นพิมพ์
ในการป้อนข้อความ สัญลักษณ์
และตัวเลข คุณสามารถพิมพ์
โดยใช้แป้นพิมพ์ QWERTY
หรือแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

v กฎการป้อนข้อความทั่วไปทำเช่น

เดียวกับการป้อนข้อความในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ MS

การป้อนและการค้นหาข้อมูล

ใหญ่ขึ้น ให้แตะลูกศร Input Selector
แล้วเลือก Options ในรายการวิธีการ
ป้อนข้อมูล ให้เลือก Keyboard
แล้วแตะ Large Keys
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การป้อนและการค้นหาข้อมูล
การใช้ Letter Recognizer

การใช้ Block Recognizer

ด้วย Letter Recognizer
คุณสามารถเขียนตัวอักษร ตัวเลข
และเครื่องหมายวรรคตอน ซึ่งจะถูก
แปลงเป็นข้อความแบบตัวพิมพ์

ด้วย Block Recognizer คุณสามารถ
ลากเส้นครั้งเดียวเพื่อเขียนตัวอักษร
ตัวเลข สัญลักษณ์ และเครื่องหมาย
และเครื่องหมายวรรคตอน ซึ่งจะถูก
แปลงเป็นข้อความแบบตัวพิมพ์

การป้อนข้อความโดยใช้ Letter
Recognizer
v Letter Recognizer จะใช้งานได้เมื่อ

มีการป้อนข้อมูล

การป้อนข้อความโดยใช้ Block
Recognizer

v รายการคำที่ใช้บ่อยจะหายไปหากผู้

ใช้ไม่เลือกภายใน 6 วินาที

การป้อนและการค้นหาข้อมูล
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การใช้ Transcriber

v ด้วย Block Recognizer คุณสามารถ

Transcriber คือโปรแกรมจดจำลาย
มือที่ให้คุณเขียนในรูปแบบตัวเขียน
หรือตัวพิมพ์ หรือทั้งสองแบบผสมกันได้
Transcriber จะทำงานอยู่เบื้องหลังใน
โปรแกรมที่คุณใช้งานอยู่ซึ่งจะคอยวิ
เคราะห์คำด้วยพจนานุกรมที่อยู่ในตัว
เมื่อเปิดการทำงานของ Transcriber
โปรแกรมจะแปลการเคลื่อนไหวของ
สไตลัสจากตำแหน่งใดๆ บนหน้าจอว่า
เป็นการป้อนข้อมูลด้วยลายมือสำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้
Transcriber โปรดดูที่วิธีใช้ในเครื่อง
ของคุณ

มีการป้อนข้อมูล

ลากเส้นครั้งเดียวเพื่อเขียนตัวอักษร
ตัวเลข สัญลักษณ์ และเครื่องหมาย
และเครื่องหมายวรรคตอน ซึ่งจะถูก
แปลงเป็นข้อความแบบตัวพิมพ์

v รายการคำที่ใช้บ่อยจะหายไปหากผู้

ใช้ไม่เลือกภายใน 6 วินาที

v ป้อนตัวอักษรด้วยการเขียนในพื้นที่

abc (ด้านซ้าย) ของกรอบ

v ป้อนตัวเลขด้วยการเขียนในพื้นที่ 123

(ด้านขวา) ของกรอบ

v ป้อนสัญลักษณ์และเครื่องหมายด้วย

การเปิดการทำงานของ Transcriber

การแตะสัญลักษณ์ค้านลมุมล่างขวา
แล้วเลือกสัญลักษณ์ที่ต้องการ

1. เปิดโปรแกรมที่มีการป้อนข้อมูลโดย
ผู้ใช้ เช่น Word Mobile
2. แตะลูกศร Input Selector
แล้วแตะ Transcriber
หน้าจอแนะนำการทำงานของ
Transcriber จะปรากฏขึ้น

การป้อนและการค้นหาข้อมูล

v Block Recognizer จะใช้งานได้เมื่อ
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การป้อนและการค้นหาข้อมูล
การเขียนด้วย Transcriber
1. ในโปรแกรมที่ใช้งาน เลื่อนเคอร์
เซอร์ไปยังจุดที่ต้องการให้ข้อความ
ปรากฏขึ้น
2. ใช้สไตลัสเขียนที่ตำแหน่งใดๆ
บนหน้าจอ หลังจากที่ยกสไตลัสออก
จากหน้าจอ ลายมือที่เขียนจะถูก
เปลี่ยนเป็นข้อความอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ
v ในการจัดวางแป้นพิมพ์ใหม่ ให้แตะ

แถบชื่อค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่ง
ที่ต้องการ
หากไม่ได้เลือกข้อความใดๆ ไว้
คุณสามารถเปิดแป้นพิมพ์โดยการ
ลากเส้นตามรูป

การป้อนเครื่องหมายและสัญลักษณ์

การแก้ไขข้อความ

Transcriber มาพร้อมกับแป้นพิมพ์บน
หน้าจอที่จัดเตรียมวิธีง่ายๆ ในการเพิ่ม
เครื่องหมายวรรคตอนหรือสัญลักษณ์
พิเศษลงในข้อความที่มีอยู่

1. ในโปรแกรมที่ใช้งาน ลากเส้นทับข้อค
วามที่ต้องการแก้ไข

การป้อนและการค้นหาข้อมูล

v ในโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ แตะ

บนแถบเครื่องมือของ Transcriber
แป้นพิมพ์จะปรากฏอยู่จนกว่าคุณจะ
แตะบนปุ่มอีกครั้ง

2. เมื่อคุณยกสไตลัสขึ้นจากหน้าจอ
เส้นที่ลากจะหายไป และข้อความที่
เลือกจะถูกเน้น
3. ทำการแก้ไขด้วยวิธีการต่อไปนี้:
v เขียนข้อความใหม่
v ใช้ท่าทางเพื่อเปลี่ยนเป็นตัวอักษร

พิมพ์ใหญ่ แทรกช่องว่าง ฯลฯ

46
KS20_Open Thailand_0220_깽.indd46
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การลากของ Transcriber

ทำ

ใช้สไตลัสลากเส้นอย่างรวดเร็วบนหน้า
จอเพื่อแก้ไขข้อความ ขึ้นบรรทัดใหม่
แทรกช่องว่าง หรือแท็บ
ทำ

เพื่อ
ในกรณีที่มีการเลือกคำ จะเปิดเม
นูเพื่อเลือกคำอื่น ๆ ถ้าไม่มีข้อควา
มใดถูกเลือก จะเปิดแป้นพิมพ์ของ
Transcriber บนหน้าจอ
ลากเส้นด้วยการขีดเส้นตรงลงมา
ด้านล่างแล้วย้อนกลับขึ้นไป

เพื่อ
ขึ้นย่อหน้าใหม่ที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์
เส้นในแนวนอนที่ลากควรจะยาวกว่าเ
ส้นในแนวตั้งสองเท่า

เปลี่ยนตัวอักษร คำ หรือกลุ่มคำที่
เลือกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
ลากเส้นด้วยการขีดเส้นตรงขึ้นไป
ยกเลิกสิ่งที่ทำล่าสุด

เส้นในแนวนอนที่ลากควรจะยาวกว่าเ
ส้นในแนวตั้งสองเท่า

ลากเส้นด้วยการขีดเส้นตรงขึ้นไป
แล้วย้อนลงมา

เลื่อนเคอร์เซอร์ย้อนกลับไปหนึ่งช่อง
และลบข้อความ

คัดลอกข้อความที่เลือก

ลากเส้นด้วยการขีดเส้นจากขวาไ
ปซ้าย

ลากเส้นด้วยการขีดเส้นตรงจากซ้ายไ
ปขวาแล้วย้อนกลับ
ตัดข้อความที่เลือก
ลากเส้นด้วยการขีดเส้นตรงจากขวาไ
ปซ้ายแล้วย้อนกลับ

การป้อนและการค้นหาข้อมูล

แทรกช่องว่างที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์
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การป้อนและการค้นหาข้อมูล
ทำ

แถบเครื่องมือของ Transcriber

เพื่อ
วางข้อความที่คัดลอกหรือตัด
ลากเส้นด้วยการขีดเส้นจากมุมล่าง
ซ้ายของหน้าจอเป็นแนวทะแยงขึ้น
ไปทางขวา แล้วลากกลับลงมาทาง
มุมล่างขวา

แตะ

เพื่อ
คุณสามารถตั้งค่า Transcriber
Options เช่น ทิศทางการเขียน
ข้อความ และตัวย่อได้
คุณสามารถตั้งค่ารูปแบบตัวอักษร
ขณะเขียนด้วยลายมือได้

แทรกแท็บ
เส้นในแนวนอนที่ลากควรจะยาวกว่าเ
ส้นในแนวตั้งสองเท่า

คุณสามารถป้อนตัวเลข เครื่องหมาย
และสัญลักษณ์อื่นๆได้
คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อ
ความได้
• โหมด a ค่าดีฟอลต์สำหรับการ
จดจำลายมือที่เหมาะสมที่สุด

การป้อนและการค้นหาข้อมูล

หมายเหตุ

• โหมด 123 ตัวเลขและตัวอักษร
บางตัวสามารถใช้งานได้ และเปิดก
ารทำงานของเครื่องคิดเลข

v คุณยังสามารถใช้ปุ่ม Enter, Space

และ Backspace บนแถบเครื่องมือ
Transcriber ได้ด้วย

• โหมด A ตัวอักษรทุกตัวจะเป็นตัวพิ
มพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติ
ถ้าคุณอยู่ในโหมด A หรือ 123
เมื่อคุณยกสไลตัสขึ้นจากหน้าจอ
โหมดการจดจำจะกลับไปยังโหมดที่เ
ป็นค่าดีฟอลต์โดยอัตโนมัติ
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แตะ

การวาดและเขียนบนหน้าจอ

เพื่อ
คุณสามารถแทรกช่องว่างที่
ตำแหน่งเคอร์เซอร์
คุณสามารถขึ้นย่อหน้าใหม่ที่
ตำแหน่งเคอร์เซอร์
คุณสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้
ายหนึ่งช่อง
คุณสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางข
วาหนึ่งช่อง

คุณสามารถวาดลงบนหน้าจอโดยตรง
หรือเขียนบนหน้าจอแล้วบันทึกข้อความ
ที่เขียนด้วยลายมือของคุณ ในการทำ
เช่นนี้ คุณต้องตั้งโหมดการป้อนข้อมูลใน
โปรแกรม Notes เป็น Writing  
ถ้าคุณชอบการใช้ลายมือหรือมักจะวาด
ลงในบันทึกของคุณบ่อยๆ การตั้งค่า
Writing เป็นโหมดป้อนข้อมูลตามค่า
ดีฟอลต์จะทำให้คุณใช้งานได้สะดวกขึ้น
แต่ถ้าคุณชอบข้อความที่เป็นตัวพิมพ์
ให้ตั้งค่าดีฟอลต์วิธีการป้อนข้อมูลเป็น
Typing

ย้อนกลับและลบข้อความ
ช่วยเหลือ(Help)

การป้อนและการค้นหาข้อมูล
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การป้อนและการค้นหาข้อมูล
การตั้งค่าโหมดการป้อนข้อมูล
สำหรับ Notes

การเขียนบันทึก

1. แตะ Start > Programs > Notes

2. ในรายการบันทึก แตะ New

2. ในรายการบันทึก แตะ Menu >
Options

1. แตะ Start > Programs > Notes
3. เขียนข้อความลงบนหน้าจอ

3. ในช่อง Default mode แตะรายการ
ใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
v Writing ถ้าคุณต้องการวาดหรือ

ป้อนข้อความด้วยลายมือลงในบันทึ
กของคุณ

v Typing ถ้าคุณต้องการจดบันทึก

ด้วยตัวพิมพ์

การป้อนและการค้นหาข้อมูล

4. แตะ OK

4. เมื่อเขียนข้อความเสร็จแล้ว แตะ OK
เพื่อกลับไปที่รายการบันทึก

หมายเหตุ
v ในการเลือกข้อความข้อความที่เขียนด้

วยลายมือ ให้แตะบนพื้นที่ถัดจาก
ข้อความค้างไว้ เมื่อจุดปรากฏขึ้น
และก่อนที่จุดจะหมุนเป็นรูปวงกลม
จนเสร็จ ให้ลากอย่างรวดเร็วไปบน
ข้อความ
ถ้าตัวอักษรที่เขียนครอบคลุมพี้นที่
สามบรรทัด โปรแกรมจะมองว่าเป็น
การวาดแทนการเขียนข้อความ
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การวาดในบันทึก
1. แตะ Start > Programs > Notes
2. ในรายการบันทึก ให้แตะ New
3. ในการวาดบนหน้าจอ ให้ใช้สไตลัส
เช่นเดียวกับการใช้ปากกา

การจดบันทึกด้วยเสียง
คุณสามารถบันทึกเสียง (ข้อความเสียง)
หรือเพิ่มการบันทึกเสียงลงในบันทึกที่
มีอยู่ได้
การสร้างข้อความเสียง

4. กรอบตัวเลือกจะปรากฏขึ้นรอบๆ
การวาด

1. แตะ Start > Programs > Notes
2. ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อ
ไปนี้:

5. เมื่อวาดเสร็จแล้ว แตะ OK เพื่อกลับ
ไปที่รายการบันทึก

v หากต้องการบันทึกเสียง ให้บันทึก

เสียงจากรายการบันทึก

หมายเหตุ

v หากต้องการเพิ่มการบันทึกเสียงลงใน

บันทึกที่มีอยู่ ให้สร้างหรือเปิดบันทึก

คัดลอกหรือลบ) ให้แตะบนภาพค้างไว้
เมื่อคุณยกสไตลัสขึ้น
ภาพที่วาดจะถูกเลือก

3. ถ้าไม่มีแถบเครื่องมือ Recording
ปรากฏขึ้น ให้แตะ Menu > View
Recording Toolbar
4. นำไมโครโฟนของตัวเครื่องมาไว้ใกล้
กับปากของคุณ หรือแหล่งที่ต้องการ
บันทึกเสียง

การป้อนและการค้นหาข้อมูล

v ในการเลือกภาพที่วาด (เช่น
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การป้อนและการค้นหาข้อมูล
5. ถ้าคุณบันทึกเสียงเข้าไปในบันทึกที่
มีอยู่ ให้แตะ OK เพื่อกลับไปยังราย
การบันทึกเมื่อเสร็จแล้ว
6. ถ้าคุณบันทึกเสียงเข้าไปในบันทึกที่
เปิดอยู่ ไอคอนจะปรากฏขึ้นในบันทึก
7. ถ้าคุณบันทึกเสียงแยกเป็นไฟล์เดี่ยว
เสียงที่บันทึกจะปรากฏในรายการ
บันทึก

หมายเหตุ

การเปลี่ยนฟอร์แมตของการบัน
ทึกเสียง
1. แตะ Start > Settings > แท็บ
Personal > Input
2. แตะแท็บ Options และใน Voice
recording format list
ให้แตะฟอร์แมตที่ต้องการ
3. แตะ OK

หมายเหตุ

v ในการบันทึกเสียงอย่าง

การป้อนและการค้นหาข้อมูล

รวดเร็ว ให้กดปุ่ม RECORD
เมื่อคุณได้ยินเสียงบี๊บ
ให้เริ่มต้นการบันทึก เมื่อบันทึกเสร็จ
ให้ปล่อยปุ่ม

v คุณยังสามารถเปลี่ยนฟอร์แมตการ

บันทึกเสียงภายในโปรแกรม Notes
ได้ด้วย โดยในรายการบันทึก ให้แตะ
Menu > Options > Global Input
Options link (ที่ด้านล่างของหน้า)
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การค้นหาข้อมูล

3. ถ้าคุณเคยค้นหารายการนี้มาก่อน
หน้านี้แล้ว ให้แตะลูกศร Search for
และเลือกจากรายการที่แสดง

คุณสามารถค้นหาไฟล์และรายการอื่นๆ
ในโฟลเดอร์ My Documents ที่เก็บอยู่
ในเครื่องหรือในการ์ดหน่วยความจำ
คุณสามารถค้นหาโดยใช้ชื่อไฟล์หรือ
คำที่มีอยู่ในไฟล์หรือรายการ เช่น
คุณสามารถค้นหาข้อความอีเมล์
บันทึก การนัดหมาย รายชื่อ และงาน
และในวิธีใช้ออนไลน์

5. แตะ Search

การค้นหาไฟล์หรือรายการ

7. ในรายการ Results แตะรายการที่
ต้องการเปิดดู

4. ใน Type ให้เลือกประเภทข้อมูลเพื่อ
ช่วยจำกัดการค้นหาให้แคบลง
6. ระบบจะค้นหาในโฟลเดอร์
My Documents
และโฟลเดอร์ย่อยต่างๆ

1. แตะ Start > Programs >
Search

การป้อนและการค้นหาข้อมูล

2. ใน Search for ให้ป้อนชื่อไฟล์ คำ
หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการค้นหา
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ฟังก์ชันทั่วไป
การปรับระดับเสียงของเค
รื่อง
ระดับเสียงกริ่ง
ระดับเสียงของระบบ

คุณสามารถตั้งเสียงของระบบกับเสียง
เรียกเข้า ซึ่งสามารถตั้งค่าได้จาก On,
Vibrate หรือ Off

v ระดับเสียงกริ่ง : คุณสามารถตั้งค่าระ

ดับเสียงเรียกเข้า

หมายเหตุ
v ใ นการปรับระดับเสียงสนทนา

คุณต้องปรับในระหว่างการสนทนา
หากปรับระดับเสียงในขณะที่ไม่ได้
สนทนา จะเป็นการปรับระดับเสียงกริ่ง
การแจ้งเตือน และเสียง MP3
เมื่อคุณเปิดใช้โหมด Vibrate เครื่อง
จะปิดเสียงโดยอัตโนมัติและเครื่องจะ
สั่นเมื่อมีสายเรียกเข้า ไอคอน Vibrate
(
) จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเพื่อ
แจ้งว่าเปิดใช้โหมด Vibrate อยู่

v ระดับเสียงของระบบ :

ฟังก์ชันทั่วไป

คุณสามารถปรับระดับเสียง เช่น
เสียงที่ดังขึ้นเมื่อแตะชื่อโปรแกรมและ
ตัวเลือกเมนูต่างๆ
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การโทรออก

หมายเหตุ

คุณสามารถโทรออกด้วย Phone,
Contacts และ Speed Dial

v ถ้าคุณแตะหมายเลขโทรศัพท์ ผิด

ให้แตะลูกศรย้อนกลับ ( < )
เพื่อลบตัวเลขทีละตัว หากต้องการ
ลบหมายเลขทั้งหมด ให้แตะลูกศร
ย้อนกลับค้างไว้

โทรออกด้วย Phone
v บนหน้าจอ Phone แตะหมายเลขโทร

ศัพท์ที่ต้องการ แล้วแตะปุ่ม t

โทรออกด้วย Contacts
v แตะ Start > Contacts
v แตะชื่อที่ต้องการ แล้วแตะ Call
v คุณยังสามารถแตะรายชื่อที่ต้อง

ฟังก์ชันทั่วไป

การในลิสต์รายชื่อ แล้วแตะหมาย
เลขโทรศัพท์ที่ต้องการโทร หรือ
แตะบนรายชื่อที่ต้องการค้างเอาไว้
ในเมนูลัดที่ปรากฎขึ้น ให้แตะ Call
Work, Call Home หรือ Call
Mobile
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ฟังก์ชันทั่วไป
โทรออกด้วย Speed Dial
คุณสามารถใช้ Speed Dial
เพื่อโทรไปยังหมายเลขที่ใช้บ่อยๆ
ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว เช่น ถ้าคุณ
กำหนดรายชื่อให้กับตำแหน่งที่ 2 ใน
Speed Dial คุณสามารถแตะเลข 2
บนหน้าจอ Phone ค้างไว้เพื่อโทรไป
ยังหมายเลขของรายชื่อที่กำหนดไว้
ก่อนที่คุณจะสร้างข้อมูล Speed Dial
คุณต้องมีข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ใน
Contacts ก่อน

การสร้างข้อมูล Speed Dial
1. บนหน้าจอ Phone แตะ Speed Dial
หรือแตะ Menu > Vew > Speed
Dial
2. แตะ Menu > New

4. ในช่อง Location เลือกรายการที่
ว่างอยู่สำหรับรายการใหม่ของ Speed
Dial

หมายเหตุ
vต
 ำแหน่งที่ 1 มักจะถูกสำรองไว้ส

ำหรับวอยซ์เมล์ ตามค่าดีฟอลต์
Speed Dial จะใช้ลำดับถัดไปที่ว่าง
ถ้าคุณต้องการเพิ่มหมายเลขในตำ
แหน่งที่ใช้งานอยู่ หมายเลขใหม่จะ
แทนที่หมายเลขเดิมที่มีอยู่

v ใ นการสร้างข้อมูล Speed Dial จาก

Contacts ให้แตะชื่อที่ต้องการค้างไว้
แตะ Add to Speed Dial แล้วเลือก
ตำแหน่งที่ว่างอยู่สำหรับข้อมูลใหม่
ของ Speed Dial
ในการลบข้อมูล Speed Dial
ในรายการ Speed Dial ให้แตะข้อมูล
ที่ต้องการค้างไว้ แล้วแตะ Delete

ฟังก์ชันทั่วไป

3.แตะรายชื่อที่ต้องการ แตะหมายเลข
โทรศัพท์ที่คุณต้องการใช้สร้าง Speed
Dial
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การรับสาย

ตัวเลือกต่างๆ
ระหว่างใช้สาย

เมื่อคุณได้รับสายเรียกเข้า
ข้อความจะปรากฏขึ้น พร้อมตัวเลือกใน
การรับหรือปฏิเสธสายเรียกเข้า

การพักสาย
เมื่อมีสายอื่นเข้ามาระหว่างใช้สายอยู่
เครื่องจะแจ้งให้คุณทราบพร้อมให้คุณ
เลือกปฏิเสธหรือรับสาย ถ้าคุณกำลังติด
สายหนึ่งและรับอีกสายหนึ่ง คุณสามารถ
สลับระหว่างสองสาย หรือตั้งค่าการประชุ
มทั้งสามสายได้

การรับหรือปฏิเสธสายเรียกเข้า
v ในการรับสาย แตะ Answer หรือกด

S บนเครื่อง

v ในการปฏิเสธ แตะ Ignore หรือกด

E บนเครื่อง

การวางสาย

1. แตะ Answer เพื่อรับสายที่สองและ
พักสายที่หนึ่ง

ขณะที่รับสายหรือโทรออก
คุณสามารถแตะ End หรือกด E
บนเครื่องเพื่อวางสาย

2. หากต้องการวางสายที่สองและกลับ
ไปสายที่หนึ่ง ให้แตะ End หรือกด
END บนเครื่อง
ฟังก์ชันทั่วไป

การสลับระหว่างสองสาย
v แตะ Swap
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ฟังก์ชันทั่วไป
การตั้งค่าการประชุมหลายสาย

v ในระหว่างสนทนา แตะ Speaker On

1. พักสายแรกแล้วโทรไปยังหมายเลข
ที่สอง หรือรับสายที่สองขณะติด
สายแรก

v หากต้องการปิดลำโพง แตะ Speaker

2. แตะ Menu > Conference

ไอคอนลำโพงฟังก์ชันทั่วไป (
จะปรากฏขึ้นที่แถบชื่อ

)

Off

คำเตือน

หมายเหตุ
v ผู้ให้บริการโทรศัพท์บางรายอาจไม่

ได้สนับสนุนการประชุมหลายสาย
ให้ติดต่อสอบถามจากผู้ให้บริการ
โทรศัพท์ของคุณ

• เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อการรับฟังของ
คุณ ในขณะที่เปิดลำโพง อย่าถือเครื่อง
ใกล้กับหูของคุณ

การปิดเสียงสนทนา

การเปิดและปิดลำโพง
ลำโพงในตัวของเครื่องจะให้คุณ
สนทนาแบบแฮนด์ฟรี หรือให้คนอื่นๆ
ฟังเสียงการสนทนาได้ด้วย

คุณสามารถปิดไมโครโฟนในขณะที่
สนทนา ซึ่งทำให้คุณได้ยินเสียงผู้ที่โทร
มา แต่ผู้ที่โทรมาจะไม่ได้ยินเสียงคุณ
v ในระหว่างการสนทนา แตะ Mute

ฟังก์ชันทั่วไป

v เมื่อปิดไมโครโฟน ไอคอนปิดเสียง

(
) จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ แตะ
Unmute เพื่อเปิดไมโครโฟนอีกครั้ง
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ข้อมูลการโทรเพิ่มเติม

ที่ของคุณ แล้วแตะ Talk

2. ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการโทร
ให้ครบสมบูรณ์ แล้วแตะ Talk หมาย
เลขโทรศัพท์ที่ครบสมบูรณ์ประกอบ
ด้วย รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (ในกรณี
ที่มีเลขศูนย์นำหน้า ให้ตัดออก)
ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์

หมายเหตุ

SIM Tool Kit (STK)

การโทรฉุกเฉิน
v ป้อนหมายเลขฉุกเฉินสากลสำหรับพื้น

ในการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องติดตั้งซิม
การ์ดเข้าไปในเครื่องก่อน คุณสมบัตินี้จะ
ทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลการให้บริการซึ่ง
เตรียมไว้โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์ของ
คุณ

vห
 มายเลขฉุกเฉินเพิ่มเติมอาจเก็บอยู่

ในซิมการ์ดของคุณ ให้ติดต่อสอบ
ถามจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

การโทรออกต่างประเทศ

1. แตะ Start > Programs > ไอคอน
STK Service รายการบริการที่
เตรียมไว้จะปรากฏขึ้น
2. ในการเข้าใช้บริการ
ให้แตะรายการที่ต้องการ

ฟังก์ชันทั่วไป

1. แตะ 0 บนปุ่มของโทรศัพท์ค้างไว้
จนกว่าเครื่องหมาย + จะปรากฏขึ้น
เครื่องหมาย + จะใช้แทนที่รหัสนำ
หน้าการโทรระหว่างประเทศที่คุณโทร
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การซิงโครไนซ์เครื่อง
การใช้งาน ActiveSync
ActiveSync ทำหน้าที่ซิงโครไนซ์ข้อ
มูลในเครื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
คุณ เช่น ข้อมูลใน Outlook ActiveSync
ยังสามารถซิงโครไนซ์ผ่านเครือข่าย
ไร้สายหรือเครือข่ายโทรศัพท์กับ
Microsoft Exchange Server ได้อีกด้วย
ถ้าบริษัทของคุณหรือผู้ให้บริการของ
คุณใช้งาน Microsoft Exchange
Server with Exchange ActiveSync
เมื่อคุณซิงโครไนซ์ ActiveSync จะ
เปรียบเทียบข้อมูลในเครื่องกับข้อมูลใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและ/หรือใน
Exchange Server และอัพเดตทั้งหมด
ด้วยข้อมูลใหม่ที่สุด
การซิงโครไนซ์เครื่อง

ด้วย ActiveSync คุณสามารถ:

v ซิงโครไนซ์ข้อมูล เช่น อีเมล์ของ

Outlook ข้อมูลของ Contacts,
Calendar หรือ Tasks ในเครื่องกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
รวมถึงภาพ วิดีโอ และเพลง

v ซิงโครไนซ์อีเมล์ของ Outlook

ข้อมูลของ Contacts, นัดหมายของ
Calendar หรือ Tasks ในเครื่องกับ
Exchange Server โดยตรงซึ่งจะทำ
ให้คุณมีข้อมูลที่อัพเดตเสมอ แม้จะ
ไม่ได้เปิดเครื่องพีซี

v แลกเปลี่ยนไฟล์ระหว่างเครื่องของคุณ

กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องทำก
ารซิงโครไนซ์

v เลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการซิง

โครไนซ์และระบุจำนวนข้อมูลที่ต้อง
การซิงโครไนซ์ เช่น คุณสามารถเลือก
การนัดหมายในอดีตของ Calendar
โดยระบุจำนวนสัปดาห์ย้อนหลังที่ต้อง
การซิงโครไนซ์
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ก่อนที่คุณจะซิงโครไนซ์ข้อมูลกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ คุณต้องติดตั้ง
ActiveSync บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
คุณ แล้วสร้างความสัมพันธ์การซิงโคร
ไนซ์ระหว่างเครื่องของคุณกับเครื่องคอม
พิวเตอร์ คุณสามารถติดตั้ง ActiveSync
จากแผ่นซีดีเริ่มต้นใช้งานที่มาพร้อมกับ
เครื่องของคุณ ActiveSync ในเครื่องนั้น
จะได้รับการติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว

การติดตั้งและตั้งค่า
ActiveSync
1. ติดตั้ง ActiveSync บนเครื่องคอม
พิวเตอร์ของคุณตามขั้นตอนที่
อธิบายไว้ในแผ่นซีดีเริ่มต้นใช้งาน
หลังจากติดตั้งเสร็จ เมื่อคุณทำการ
เชื่อมต่อเครื่องของคุณกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ Sync Setup Wizard
จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อให้
วิซาร์ดเสร็จสมบูรณ์ ใน Sync Setup
Wizard ให้ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอน
หนึ่งหรือทั้งสองข้อดังนี้:

คุณอาจจะสามารถซิงโครไนซ์เครื่อง
ของคุณกับ Exchange Server ของ
บริษัทของคุณหรือผู้ให้บริการแบบไร้
สาย หากคุณวางแผนซิงโครไนซ์ด้วย
วิธีนี้ ให้สอบถามชื่อ Exchange Server
ชื่อผู้ใช้ของคุณ รหัสผ่าน และโดเมน
เนมจากผู้ดูแลระบบของคุณก่อนที่จะ

v สร้างความสัมพันธ์การซิงโครไนซ์ระ

หว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่อง
ของคุณ

v ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Exchange Server

เพื่อซิงโครไนซ์กับ Exchange Server
โดยตรง

การซิงโครไนซ์เครื่อง

เมื่อคุณติดตั้ง ActiveSync และตั้งค่า
ความสัมพันธ์การซิงโครไนซ์แล้ว
เมื่อทำการเชื่อมต่อ ActiveSync บน
เครื่องคอมพิวเตอร์จะรู้จักกับเครื่องขอ
งคุณทันที และจะถ่ายโอนข้อมูลการตั้ง
ค่าการซิงโครไนซ์ตามที่คุณระบุไว้ใน
เครื่องโดยอัตโนมัติ

เปิด การทำงานของ Sync Setup
Wizard
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การซิงโครไนซ์เครื่อง
3. เลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการ
ซิงโครไนซ์

หมายเหตุ
vW
 indows Vista บางเวอร์ชันจะติดตั้ง

หมายเหตุ
v เมื่อคุณเสร็จสิ้นขั้นตอนของวิซาร์ด

ActiveSync จะซิงโครไนซ์เครื่องของ
คุณโดยอัตโนมัติ เมื่อการซิงโครไนซ์
เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถยกเลิกการ
เชื่อมต่อระหว่างเครื่องของคุณกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทันที

การตั้งค่า Windows
Vista™
การซิงโครไนซ์เครื่อง

Microsoft Windows Mobile® Device
Center จะถูกนำมาใช้แทน Microsoft®
ActiveSync® บน Windows Vista™

Windows Mobile Device Center
ไว้แล้ว หากไม่มี Windows Mobile
Device Center บน Windows Vista
คุณสามารถติดตั้งได้จากแผ่นซีดีเริ่ม
ต้นใช้งานที่มาพร้อมกับเครื่องของคุณ

ตั้งค่าการซิงโครไนซ์ใน
Windows Mobile Device
Center
เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเปิดใช้งาน
Windows Mobile Device Center
ในครั้งแรกเครื่อง จะขอให้คุณสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง Windows Mobile
กับเครื่องของคุณ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
เพื่อสร้างความสัมพันธ์
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v เชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับเครื่อง

v เลือกรายการที่คุณต้องการซิงโครไนซ์

แล้วคลิก Next

คอมพิวเตอร์ Windows Mobile
Device Center จะกำหนดค่าตัวเอง
และเปิดขึ้น

v ป้อนชื่อเครื่องแล้วคลิก Set Up  

v ในหน้าจอข้อตกลงสิทธิ์ในการใช้งาน

ให้คลิก Accept

v ในหน้าจอหลักของ Windows Mobile

Device Center ให้คลิก Set up
your device  

หมายเหตุ

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนตั้งค่าแล้ว
Windows Mobile Device Center
จะซิงโครไนซ์เครื่องของคุณโดย
อัตโนมัติ หลังจากซิงโครไนซ์แล้ว
โปรดสังเกตว่าอีเมล์ใน Outlook
และข้อมูลอื่นๆ จะปรากฏขึ้นบนเครื่อง
ของคุณ

การใช้ Windows Mobile
Device Center

v เลือก Connect without setting

ในการเปิด Windows Mobile
Device Center ให้คลิก Start > All
Programs > Windows Mobile
Device Center บนคอมพิวเตอร์ที่
ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Vista
ใน Windows Mobile Device Center
คุณสามารถดำเนินการดังนี้:
v คลิก Mobile Device Settings

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการซิงโครไนซ์

การซิงโครไนซ์เครื่อง

up your device หากคุณต้องการ
ถ่ายโอนไฟล์มีเดีย ดูข้อมูลอัพเดต
และค้นหาในเครื่อง แต่ไม่ต้องการซิงโ
ครไนซ์ข้อมูล Outlook
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การซิงโครไนซ์เครื่อง
v เมื่อคุณคลิก Pictures, Music and

Video > ___ new pictures/
video clips are available for
import Wizard วิซาร์ดจะให้คุณกำ
หนดชื่อและถ่ายโอนภาพถ่ายจาก
เครื่องไปยัง Photo Gallery บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ
Windows Vista

v คลิก Pictures, Music and Video

การซิงโครไนซ์เครื่อง

> Add media to your device
from Windows Media Player
เพื่อซิงโครไนซ์ไฟล์เพลงและวิดีโอ
โดยใช้ Windows Media™ Player
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
“Windows Media® Player Mobile”
ในบทที่ 11

v คลิก File Management >

Browse the contents of your
device เพื่อดูเอกสารและไฟล์ใน
เครื่องของคุณ

การซิงโครไนซ์ข้อมูล
เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้า
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการเชื่อม
ต่อ USB หรือ Bluetooth ActiveSync
จะทำการซิงโครไนซ์ทันที ในขณะที่
เครื่องมีการเชื่อมต่อ ทุกครั้งที่คุณมี
การแก้ไขข้อมูลในเครื่องคอมพิว
เตอร์หรือในเครื่องของคุณ ActiveSync
จะซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติ

การซิงโครไนซ์ข้อมูล Outlook
ถ้าคุณตั้งค่าความสัมพันธ์การซิงโคร
ไนซ์ระหว่างเครื่องของคุณกับเครื่องคอม
พิวเตอร์ การซิงโครไนซ์จะอัพเดตข้อมูล
Outlook ในเครื่องและเครื่องคอมพิว
เตอร์ให้ตรงกันอยู่เสมอ ตามค่าดีฟอลต์
ActiveSync จะจำกัดจำนวนของข้อมูล
ในการซิงโครไนซ์เพื่อประหยัดพื้นที่การ
จัดเก็บในเครื่องของคุณ คุณสามารถ
ปรับแต่งจำนวนของข้อมูลที่ซิงโครไนซ์
สำหรับข้อมูลแต่ละประเภทได้ตามต้อง
การจาก Settings
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คุณสามารถตั้งค่าการซิงโครไนซ์เครื่อง
ของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า
หนึ่งเครื่อง หรือผสมผสานระหว่าง
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้น
ไปและ Exchange Server เมื่อคุณซิง
โครไนซ์กับคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่ง
เครื่อง ข้อมูลที่คุณซิงโครไนซ์จะปรากฏใ
นคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ซิงโครไนซ์
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่าการซิงโคร
ไนซ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์สองเครื่อง
(PC1 และ PC2) ซึ่งมีข้อมูลต่างกัน
และคุณซิงโครไนซ์ Contacts และ
Calendar บนเครื่องกับคอมพิวเตอร์ทั้ง
สองเครื่อง ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้:

ตำแหน่ง สถานะใหม่
PC1

รายชื่อและปฏิทินนัดหมายใน
Outlook ทั้งหมดที่อยู่ใน PC2
จะอยู่ใน PC1 ด้วย

PC2

รายชื่อและปฏิทินนัดหมายใน
Outlook ทั้งหมดที่อยู่ใน PC1
จะอยู่ใน PC2 ด้วย

Device

รายชื่อและปฏิทินนัดหมายใน
Outlook ทั้งหมดจาก PC1 และ PC2
จะอยู่ในเครื่อง

การซิงโครไนซ์เครื่อง
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การซิงโครไนซ์เครื่อง
การเริ่มต้นและหยุดการซิง
โครไนซ์

2. ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือ
ทั้งสองดังนี้:

v ในการซิงโครไนซ์ข้อมูล Outlook

และข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ในเครื่องคอมพิว
เตอร์ รวมถึงไฟล์ภาพและเสียงต่างๆ
ให้เชื่อมต่อเครื่องของคุณกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ผ่าน Bluetooth
หรือสายเคเบิล

v ถ้าคุณซิงโครไนซ์กับ Exchange

การซิงโครไนซ์เครื่อง

Server โดยตรง คุณสามารถใช้การ
เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์นี้
"ผ่าน" ไปยังเครือข่ายได้อีกด้วย หรือ
คุณสามารถซิงโครไนซ์โดยไม่จำเป็น
ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
แต่ใช้เครือข่ายโทรศัพท์หรือเครือข่าย
Wi-Fi แทน

v ใน ActiveSync แตะ Sync หากต้อง

การหยุดการซิงโครไนซ์ก่อนที่จะเสร็จ
สมบูรณ์ ให้แตะ Stop การเปลี่ยนข้อ
มูลที่จะซิงโครไนซ์

1. ใน ActiveSync ในเครื่อง แตะ Menu
> Options

v เลือกกล่องทำเครื่องหมายรายการที่

คุณต้องการซิงโครไนซ์ ถ้าคุณไม่สา
มารถเลือกกล่องทำเครื่องหมายได้
คุณอาจต้องยกเลิกการเลือกสำหรับข้
อมูลประเภทเดียวกันในรายการก่อน

v ยกเลิกการเลือกกล่องทำเครื่องหมาย

สำหรับรายการใด ๆ ที่คุณต้องการหยุ
ดการซิงโครไนซ์

3. ในการหยุดการซิงโครไนซ์กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องใด ๆ อย่างสมบูรณ์
ให้แตะเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วแตะ
Delete

หมายเหตุ
vส
 ามารถซิงโครไนซ์อีเมล์ใน Outlook

กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เพียงเครื่อง
เดียวเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนการ
ตั้งค่าการซิงโครไนซ์ที่มีอยู่ ให้เลือก
ประเภทข้อมูลและแตะ Settings
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การซิงโครไนซ์กับ Exchange
Server โดยตรง
ถ้าบริษัทของคุณหรือผู้ให้บริการไร้
สายจัดเตรียมไว้ คุณสามารถตั้งค่า
การซิงโครไนซ์กับ Exchange Server
ในเครื่องของคุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณค
วรสอบถามข้อมูลต่อไปนี้จากผู้ดูแลระบบ
ของคุณก่อน จากนั้นจึงทำตามขั้นตอน
ข้อมูลที่ต้อง สอบถามคือชื่อ Exchange
Server ชื่อผู้ใช้ของคุณ รหัสผ่าน
และโดเมนเนม

2. ใน Server address ป้อนชื่อของ
เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange Server
และแตะ Next

4. เลือกช่องประเภทข้อมูลที่คุณต้องการ
ซิงโครไนซ์กับ Exchange Server
5. การเปลี่ยนการตั้งค่าการซิงโครไนซ์ที่
มีอยู่ ให้เลือกประเภทข้อมูล แล้วแตะ
Settings
6. แตะ Finish

การซิงโครไนซ์ผ่าน
Bluetooth
คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้า
กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อซิงโครไนซ์
ผ่าน Bluetooth

การซิงโครไนซ์เครื่อง

1. ใน ActiveSync บนเครื่อง แตะ Menu
> Configure Server ถ้าคุณยังไม่
ได้ตั้งค่าการซิง
โครไนซ์กับ Exchange Server
คุณจะเห็นข้อความ Add Server
Source

3. ป้อนชื่อผู้ใช้ของคุณ รหัสผ่าน
และโดเมนเนม แล้วแตะ Next  
ในการเปลี่ยนกฎในการแก้ไขการ
ขัดแย้งของการซิงโครไนซ์ ให้แตะ
Advanced
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การซิงโครไนซ์เครื่อง
การซิงโครไนซ์กับเครื่องคอม
พิวเตอร์ผ่าน Bluetooth

การซิงโครไนซ์เพลง
วิดีโอ และภาพ

1. ก่อนอื่น เลือก “Allow connections
to one of the following” ในเมนู
Settings ของการเชื่อมต่อ
ActiveSync บนเครื่องคอมพิวเตอร์
ของคุณ
เลือกพอร์ต COM ที่เหมาะสม

ถ้าคุณต้องการนำเพลงหรือมีเดียดิจิตอล
อื่นๆ ติดตัวไปกับคุณในขณะเดินทาง
ActiveSync จะทำงานร่วมกับ Windows
Media Player เพื่อซิงโครไนซ์เพลง
วีดีโอ และภาพกับเครื่องของคุณ

 ้าไม่มีการเชื่อมต่อใดๆ
ถ
คุณต้องทำการจับคู่ Bluetooth ก่อน

การซิงโครไนซ์เครื่อง

2. เลือกรายการ ActiveSync
via Bluetooth ใน Bluetooth
connection wizard (Bluetooth
Settings->Bluetooth Manager>new->ActiveSync via Bluetooth)

นอกเหนือจากการเลือกประเภทมีเดีย
จาก ActiveSync เพื่อจะซิงโครไนซ์
การตั้งค่าการซิงโครไนซ์มีเดียทั้งหมด
ต้องตั้งค่าใน Windows Media Player
ด้วย ก่อนที่จะสามารถซิงโครไนซ์มีเดีย
ได้ คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
v ติดตั้ง Windows Media Player

เวอร์ชัน 10 บนเครื่องคอมพิวเตอร์
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กับการ์ดหน่วยความจำ

v เชื่อมต่อเครื่องของคุณกับเครื่องคอม

พิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB หากขณะ
นี้เครื่องของคุณมีการเชื่อมต่อด้วย
Bluetooth คุณต้องหยุดการเชื่อมต่อ
ก่อนจะซิงโครไนซ์มีเดียได้

1. เปิด Windows Media Player
2. คลิกแท็บ Sync
3. เลือกการ์ดหน่วยความจำ

v ติดตั้งการ์ดหน่วยความจำลงในเครื่อง

4. คลิก Set up Sync

v ตั้งค่าความสัมพันธ์ในการซิงโครไนซ์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Windows
Media Player ในเครื่อง โปรดดูหน้า 88

ของคุณ (แนะนำให้ใช้ 32MB ขึ้นไป)
ระหว่างการ์ดหน่วยความจำและ
Windows Media Player

การเปลี่ยนการตั้งค่าการซิงโคร
ไนซ์มีเดีย
การซิงโครไนซ์เครื่อง

ใน ActiveSync เมื่อคุณเลือก
Media information type
สำหรับซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง วิดีโอ และ
ภาพที่ชื่นชอบในรายการที่จะเล่นของ
Windows Media Player จะสามารถซิง
โครไนซ์ได้ทันทีทั้งหมดที่คุณต้องทำคือ
การตั้งค่าการซิงโครไนซ์กับ Windows
Media Player สำหรับไฟล์มีเดียเหล่านั้น
การตั้งค่าความสัมพันธ์การซิงโครไนซ์
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69

2008.2.20

6:36:30 PM

การสื่อสาร
Messaging (ข้อความ)
เมนูนี้มีฟังก์ชันที่เกี่ยวกับข้อความ
ตัวอักษร, MMS, อีเมล์ IMAP, อีเมล์
POP3 และอีเมล์แอคเคาท์ใหม่
คุณสามารถส่งและรับอีเมล์ Outlook
อินเตอร์เน็ตอีเมล์ และข้อความตัวอัก
ษรผ่านผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP)
คุณยังสามารถเข้าใช้อีเมล์จากที่ทำงาน
ผ่านการเชื่อมต่อ VPN

v แตะ Start > Messaging
v แตะ New E-mail Account
v ป้อนอีเมล์แอดเดรสของคุณ แล้วแตะ

Next  
Auto configuration จะพยายาม
ดาวน์โหลดการตั้งค่าอีเมล์ที่จำเป็น ดั
งนั้นคุณไม่จำเป็นต้องป้อนด้วยตนเอง

v เมื่อ Auto configuration

ทำงานเสร็จ ให้แตะ Next

v ป้อนชื่อของคุณ (ชื่อที่คุณต้องการ

การตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์
ก่อนที่คุณจะรับส่งอีเมล์ได้ คุณจำเป็น
ต้องตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์ที่คุณได้รับจาก
ผู้ให้บริการ (ISP) หรือแอคเคาท์ที่คุณ
เข้าใช้ได้ด้วยการใช้การเชื่อมต่อ VPN
(โดยทั่วไปคือแอคเคาท์ที่ทำงาน)

ให้แสดงเมื่อคุณส่งอีเมล์) ชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่าน แล้วแตะ Next

เลือกช่อง Save Password หากคุณ
ต้องการเก็บบันทึกรหัสผ่านเพื่อที่จะไม่
ต้องป้อนรหัสผ่านอีกในครั้งถัดไป

การสื่อสาร
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ถ้า Auto configuration ทำงานสำเร็จ
ฟิลด์ Your name และ User name
จะมีข้อมูลโดยอัตโนมัติ แตะ Next
ตามด้วย Finish เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน
การตั้งค่าแอคเคาท์ของคุณ หรือแตะ
Options เพื่อเข้าใช้การตั้ง
ค่าเพิ่มเติม

หมายเหตุ
แอคเคาท์ “Text Message”
สามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ “SMS”
ในประเทศนั้น

v ป้อนอีเมล์แอดเดรสหรือแอดเดรสข้อ

ความตัวอักษรของผู้รับหนึ่งคนขึ้นไป
โดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค หาก
ต้องการเข้าใช้แอดเดรสและหมายเลข
โทรศัพท์จากรายชื่อ ให้แตะ To

ถ้า Auto configuration ทำงานไม่
สำเร็จหรือคุณมีแอคเคาท์ที่คุณต้องการ
เข้าถึงด้วยการใช้การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์
VPN ให้ติดต่อ ISP หรือผู้ดูแลเครือข่าย
ของคุณ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและ
ป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

v การป้อนข้อความ ในการเพิ่มข้อความ

ทั่วไปอย่างรวดเร็ว ให้แตะ Menu >
My Text แล้วแตะข้อความที่ต้องการ

v หากต้องการตรวจสอบการสะกดคำ

ข้อความตัวอักษรใหม่

ให้แตะ Menu > Spell Check

v แตะ Send

การสื่อสาร

คุณสามารถเขียนและแก้ไขข้อความ
แบบตัวอักษร และตรวจสอบจำนวนหน้า
ของข้อความได้
v แตะ Start>Messaging>Text

Message>Menu>New
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การสื่อสาร
ข้อความ MMS ใหม่

การเริ่มต้นข้อความ MMS

คุณสามารถกำหนดข้อความมัลติมีเดีย
โดยใช้กล้องในเครื่องบันทึกภาพถ่าย
และ วิดีโอคลิป แล้วส่งแนบไปกับข้อ
ความ MMS ข้อความใหม่ที่คุณเขียนขึ้น

คุณสามารถเขียนข้อความ
MMS รวมกับสไลด์ต่างๆ
ซึ่งอาจประกอบด้วยภาพถ่าย
เสียงหรือวิดีโอคลิป และ/หรือข้อความ
v แตะ Start > Messaging > MMS

> Menu > New

หมายเหตุ
คุณยังสามารถส่งข้อความ MMS
จากโปรแกรม Pictures & Videos หรือ
Camera ได้โดยตรง
v เลือกภาพจาก My Pictures แล้วแตะ

Menu > Send ใน Select an
account แตะ MMS

v ในหน้าจอ Choose a Media

Message เลือกข้อความอัตโนมัติจา
กรายการข้อความอัตโนมัติที่กำหนด
ไว้ล่วงหน้า

v ใน To ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้

v บันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอคลิป MMS

โดยใช้กล้อง และแตะ Send ใน
Select an account แตะ MMS

รับหรืออีเมล์แอดเดรสโดยตรง
หรือแตะ To, Cc หรือ Bcc เพื่อเลือก
หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์แอดเดร
สจาก Contacts

v ป้อนหัวข้อสำหรับข้อความของคุณ

การสื่อสาร

v แตะเพื่อเลือกและส่งภาพถ่ายหรือวิ

ดีโอคลิป
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v ป้อนข้อความแล้วแทรกเสียงด้วยการ

3. I nbox: คุณสามารถดูข้อความที่ได้
รับเลือกข้อความและดู

v แตะ Send เพื่อส่งข้อความ

4. Outbox: Outbox เป็นที่เก็บข้อมูล
ชั่วคราวสำหรับข้อความที่รอส่งออก
ข้อความที่ล้มเหลวจะอยู่ใน Outbox
ด้วย

แตะบนพื้นที่ตามลำดับ

การจัดการข้อความ

5. Sent Items:
แสดงข้อความที่คุณส่ง (Message/
Email)

v แตะ Start>Messaging

เลือกแอคเคาท์

v แตะ INBOX คุณสามารถดูโฟลเดอร์

หมายเหตุ

MMS, Outlook E-mail, Text
Messages, Email IMAP และ
Email POP3  

v แตะโฟลเดอร์แล้วเลือกกล่องข้อความ

เมื่อแตะ Sort by บนแถบบนขวา คุณ
สามารถจัดเรียงข้อความตาม Message
Type, From, Reveived, Subject ได้

1. Deleted Items:
คุณสามารถดูรายการที่ลบ
การสื่อสาร

2. Drafts: คุณสามารถดูข้อความที่บัน
ทึก เลือกข้อความเพื่อแก้ไขข้อความ
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การสื่อสาร
หมายเหตุการดาวน์โหลดข้อ
ความ
รูปแบบการดาวน์โหลดข้อความของ
คุณจะขึ้นอยู่กับประเภทของแอคเคาท์
ที่คุณมี:
• การรับและส่งอีเมล์จากแอคเคาท์อี
เมล์ Outolook ให้เริ่มต้นซิงโครไนซ์
โดยใช้ ActiveSync
• การรับและส่งอีเมล์สำหรับแอคเคาท์
อีเมล์ที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการอิน
เทอร์เน็ต (ISP) หรือที่คุณเข้าถึง
ด้วยการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ VPN
(โดยทั่วไปคือแอคเคาท์ที่ทำงาน)
ให้ดาวน์โหลดข้อความผ่านเซิร์ฟเวอร์
อีเมล์ระยะไกล

การตอบหรือส่งต่อข้อความ
1. เปิดข้อความแล้วแตะ Reply หรือ
Menu > Reply All หรือ Menu >
Forward
2. ป
 ้อนข้อความตอบกลับของคุณ
ในการเพิ่มข้อความทั่วไปอย่าง
รวดเร็ว ให้แตะ Menu > My Text
แล้วแตะข้อความที่ต้องการ
3. หากต้องการตรวจสอบการสะกดคำ
ให้แตะ Menu > Spell Check
4. แตะ Send
เคล็ดลับ การดูข้อมูลหัวเรื่องเพิ่มเติม

การสื่อสาร

• เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ ข้อความจะได้
รับโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณปิดโทรศัพท์
ข้อความจะถูกเก็บไว้โดยผู้ให้บริการ
จนกว่าคุณจะเปิดเครื่องในครั้งถัดไป
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* SIM message

หมายเหตุ

SIM message (ข้อความซิมการ์ด)
หมายถึง ข้อความที่จัดเก็บอยู่ในซิม
การ์ดโดยเฉพาะ คุณสามารถย้ายข้อ
ความนี้ไปที่โทรศัพท์ได้

เครื่องจะแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อมีข้อ
ความเข้า ข้อความที่เข้านี้จะถูกจัดเก็บ
ใน Inbox
ใน Inbox คุณสามารถทราบประเภท
ของข้อความแต่ละข้อความได้โดยดู
จากไอคอน
หากโทรศัพท์แสดงข้อความ
‘No space for SIM message’ คุณจำ
เป็นต้องลบข้อความบางข้อความออก
จาก Inbox หากโทรศัพท์แสดง
ข้อความ ‘No space for message’
คุณสามารถทำให้พื้นที่จัดเก็บแต่ละ
ส่วนว่างได้ด้วยการลบข้อความ, มีเดีย
และแอปพลิเคชันต่างๆ

การสื่อสาร
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การสื่อสาร
Phone (โทรศัพท์)

การโทรออก

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ SmartDialler
ได้โดยง่าย เพียงกดหมายเลขบนปุ่มกด
หน้าจอจะแสดงหมายเลขโทรศัพท์ใน
Call History โดยจะเริ่มต้นจากหมายเลข
ที่คุณป้อน และแสดงชื่อใน Contacts
หรือ Call History โดยจะเริ่มต้นด้วยตัว
อักษรที่คุณป้อน
คุณสามารถเลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่
ต้องการ
คุณยังสามารถโทรออกต่างประเทศหรือโ
ทรฉุกเฉินได้ด้วย

ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
โดยแตะปุ่มบนหน้าจอ Dialler
หรือโดยกดหมายเลขบนปุ่ม
แตะ Talk หรือกด S เพื่อโทรออก
เมื่อโทรติดแล้ว ระยะเวลาการโทรจะ
แสดงขึ้น

การวางสาย
คุณสามารถแตะ End หรือกด E
เพื่อวางสาย

หมายเหตุ
คุณสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ได้โดยแตะ Start > Settings >Phone

การสื่อสาร
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การโทรออกด้วย History

การโทรออกด้วย Speed Dial

แตะ Call History แล้วเลือกหมายเลข
โทรศัพท์ที่ต้องการและโทรออก

คุณสามารถสร้างรายการ Speed Dial
แตะ Speed Dial>Menu>New คุณส
ามารถเลือกรายชื่อได้โดยแตะที่ชื่อ

เมื่อคุณแตะหมายเลขโทรศัพท์
ที่ต้องการดู หน้าจอจะแสดงเวลา
และวันที่ที่คุณรับสายหรือโทรออก
และระยะเวลาการโทร
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าโทรศัพท์
บริการที่มีอยู่ และเครือข่ายที่คุณเชื่อม
ต่อในแบบเฉพาะของคุณเอง

การสื่อสาร
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การสื่อสาร
Call logs (บันทึกการโทร)
คุณสามารถดูสายที่ไม่ได้รับ สายที่ได้รับ
และสายที่โทรออกล่าสุด
คุณสามารถโทรออก
ส่งข้อความตัวอักษร ข้อความมัลติมีเดีย
และเก็บบันทึกลงในรายชื่อ
คุณสามารถลบเฉพาะหมายเลขที่เลือกห
รือลบทุกหมายเลขพร้อมกัน

Save to Contacts
(บันทึกลงในรายชื่อ)
คุณสามารถเพิ่มข้อมูลรายชื่อที่ติดต่อ
ทางโทรศัพท์ลงใน Contacts

Delete (ลบ)
ลบข้อมูลบันทึกทั้งหมด

Send Text Message...
(ส่งข้อความตัวอักษร...)
หลังจากพบหมายเลขที่ต้องการแล้ว
คุณสามารถส่งข้อความตัวอักษร

Send Multimedia Message
(ส่งข้อความมัลติมีเดีย)
หลังจากพบหมายเลขที่ต้องการแล้ว
คุณสามารถส่งข้อความมัลติมีเดีย
[Option menu]

View Note (ดูบันทึก)
การดูข้อมูลการติดต่อในรายละเอียด
การสื่อสาร

78
KS20_Open Thailand_0220_깽.indd78
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Filter (ฟิลเตอร์)

Delete All Calls

v All Calls: สำหรับดูข้อมูลสายที่ไม่ได้

คุณสามารถลบทุกสาย

รับ สายที่ได้รับ และสายที่โทรออก
คุณสามารถโทรออกหรือส่งข้อความ
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณเลือก
จากบันทึก คุณสามารถบันทึกหมาย
เลขโทรศัพท์ลงใน Contacts ได้ด้วย

Call Timers...
คุณสามารถดูระยะเวลาการโทรเข้าและอ
อกจากโทรศัพท์ของคุณ

v Missed: สำหรับดูหมายเลขโทรศัพท์

20 สายล่าสุดที่พยายามโทรหาคุณแต่
คุณไม่ได้รับสาย

v Outgoing:

สำหรับดูหมายเลขโทรศัพท์ 20
สายล่าสุดที่คุณโทรออกหรือพยา
ยามโทรออก

v Incoming:

สำหรับดูหมายเลขโทรศัพท์ 20
สายล่าสุดที่คุณรับสาย

Contacts (รายชื่อ)
รายชื่อ คือสมุดจดที่อยู่และเก็บข้อมูล
ของคุณสำหรับบุคคลและธุรกิจที่คุณติด
ต่อสื่อสารด้วย โดยเก็บข้อมูลหมายเลข
โทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่ที่บ้าน
และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น
ๆ เช่นวันเกิด และวันครบรอบต่าง ๆ คุณยั
งสามารถเพิ่มภาพหรือตั้งเสียงเรียกเข้าส
ำหรับแต่ละรายชื่อได้ด้วย
การสื่อสาร

79
KS20_Open Thailand_0220_깽.indd79
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การสื่อสาร
ในรายชื่อ คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่นได้อย่างรวดเร็ว เพียงแตะชื่อ
ที่แสดงเพื่อดูข้อมูลสรุป จากข้อมูลนี้
คุณสามารถโทรออกหรือส่งข้อความ
ได้ทันทีถ้าคุณใช้ Outlook บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถซิงโคร
ไนซ์รายชื่อระหว่างเครื่องของคุณและ
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้

ข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับรายชื่อ
รายชื่อ คือสมุดจดที่อยู่และเก็บข้อมูล
ของคุณสำหรับบุคคลและธุรกิจที่คุณ
ติดต่อสื่อสารด้วย โดยเก็บข้อมูลหมาย
เลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่ที่บ้าน
และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น
ๆ เช่นวันเกิด และวันครบรอบต่าง ๆ คุณยั
งสามารถเพิ่มภาพหรือตั้งเสียงเรียกเข้าส
ำหรับแต่ละรายชื่อได้ด้วย

การสร้างรายชื่อ
1. แตะ Start > Contacts
2. แตะ New และป้อนข้อมูล
3. เมื่อป้อนข้อมูลเสร็จ แตะ OK

การสื่อสาร
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การทำงานกับรายชื่อ

เคล็ดลับ

การใช้งานและซิงโครไนซ์รายชื่อทำได้
หลายวิธี นี่คือคำแนะนำบางส่วน:

vถ
 ้าผู้ที่โทรหาคุณหรือส่งข้อความ

ให้คุณไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อของคุณ
คุณสามารถสร้างรายชื่อจาก Call
History หรือจากข้อความโดยแตะ
Menu > Save to Contacts
ในข้อมูลรายชื่อ คุณสามารถเพิ่มภาพ
หรือตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับแต่ละราย
ชื่อได้

1. แตะ Start > Contacts
2.ในรายชื่อ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
v ในมุมมอง Name คุณสามารถค้นหา

ชื่อได้โดยป้อนชื่อหรือโดยใช้ดัชนี
เรียงตามตัวอักษร หากต้องการสลับ
ไปที่มุมมอง Name ให้แตะ Menu >
View By > Name

การเปลี่ยนข้อมูลรายชื่อ

v หากต้องการดูข้อมูลสรุป

1. แตะ Start > Contacts

ของแต่ละรายชื่อ ให้แตะชื่อนั้น
จากข้อมูลที่ปรากฏขึ้นคุณสามารถโทร
ออกหรือส่งข้อความไปได้ทันที

2. แตะรายชื่อ
3. แตะ Menu > Edit
และป้อนข้อมูลใหม่

v หากต้องการดูรายการสิ่งที่ทำได้

สำหรับรายชื่อ ให้แตะชื่อนั้นค้างไว้

4. เมื่อป้อนข้อมูลเสร็จ แตะ OK

การสื่อสาร
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การสื่อสาร
v หากต้องการดูชื่อผู้ที่ทำงานให้กับ

บริษัทใดๆ ให้แตะ Menu
> View By > Company  
จากนั้นแตะชื่อบริษัท

การค้นหารายชื่อ
การค้นหารายชื่อทำได้หลายวิธีหากมี
รายชื่อแสดงขึ้นจำนวนมาก
1. แตะ Start > Contacts

การคัดลอกรายชื่อจากซิมการ์ด
ไปยัง Contacts

2. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในมุมมอง Name แตะ
Menu > View By > Name

ถ้าคุณบันทึกรายชื่อไว้ในซิมการ์ดแล้ว
คุณสามารถคัดลอกชื่อไปยัง Contacts
ในเครื่องของคุณได้ครั้งละหนึ่งชื่อ

3. ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อ
ไปนี้:

1. แตะ Start > Contacts
2. แตะชื่อที่จะคัดลอก
3. แตะ Menu > Save to Contacts
เช่นเดียวกัน คุณสามารถคัดลอกราย
ชื่อจากเครื่องของคุณลงในซิมการ์ด
ได้ครั้งละหนึ่งชื่อโดยเลือกเมนู Save
to SIM

v เริ่มป้อนชื่อในช่องข้อความที่แสดง

ขึ้นจนกว่าชื่อที่ต้องการจะปรากฏขึ้น
หากต้องการแสดงชื่อทั้งหมดอีกครั้ง
ให้แตะช่องข้อความแล้วลบข้อความ

v ใช้ดัชนีข้อมูลเรียงตามตัวอักษรที่

แสดงอยู่ด้านบนของรายการชื่อ เมื่อ
คุณแตะดัชนีข้อมูลเรียงตามตัวอักษร
ตัวเน้นการเลือกจะเลื่อนไปที่รายชื่อ
แรกที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรดังกล่าว

การสื่อสาร
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v ฟิลเตอร์รายการแยกตามหมวดหมู่

ในรายชื่อ ให้แตะ Menu > Filter  
จากนั้นแตะหมวดหมู่ ที่คุณกำหนดไว้
ให้กับรายชื่อ หากต้องการแสดงชื่อทั้ง
หมดอีกครั้ง ให้เลือก All Contacts

v คุณยังสามารถค้นหารายชื่อได้โดย

แตะ Start > Programs >
Search

การสื่อสาร
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มัลติมีเดีย
หากคุณแตะไอคอน มัลติมีเดีย คุณจะ
สามารถเข้าสู่เมนูที่เกี่ยวกับมัลติมีเดียได้
เช่น กล้องถ่ายรูป, กล้องวิดีโอ,เครื่องบัน
ทึกเสียง, MP3, วิทยุ และเกมส์ Java

หมายเหตุ

คุณสามารถเลือก Internal camera หรือ
External camera โดยแตะ Camera
Switch ที่มุมล่างซ้าย
3. ุคุณสามารถบันทึกภาพได้โดยอัต
โนมัติ
4. ภาพถ่ายจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์
My Pictures คุณสามารถค้นหาภาพไ
ด้โดยแตะ Pictures & Videos

v ห้ามเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ดีฟอลต์

มิฉะนั้นอาจมีการทำงานผิดปกติ

ก่อนถ่ายภาพ จะมีเมนูปรากฏขึ้นดังนี้:
v Mode: Camera/Video Camera/

Frame Shot

Camera (กล้อง)

v Camera Switch: Internal/

ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้
เพื่อเปิดหน้าจอการถ่ายภาพ:

External

v Pictures & Videos :

ไปที่โปรแกรม Pictures & Videos

มัลติมีเดีย

1. กดปุ่ม c เพื่อเข้าสู่โหมดการถ่ายภาพ
โดยตรง หรือแตะไอคอน Multimedia
แล้วเลือกเมนู Camera

v Resolution: 320X240, 640X480,

2. เล็งไปที่วัตถุที่ต้องการถ่ายภาพ
แล้วกดปุ่ม e หรือปุ่ม OK/Confirm

v Timer: ให้คุณเลือกเวลาหน่วงได้

1024X768, 1600X1200

(Off, 5 Seconds, 10 Seconds, 15
seconds) จากนั้นโทรศัพท์จะถ่ายภา
พหลังจากครบเวลาที่ระบุไว้
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v Burst Mode: 1, 3, 6, 9

การกำหนดค่าโหมด Camera

v Flash: ให้คุณตั้งค่าแฟลชขณะถ่าย

จากหน้าจอ Camera preview ให้แตะ
Menu>Camera Options เพื่อเลือกตัว
เลือกของกล้อง

ภาพในที่มืด (Off/Always on/When
taking)

v White Balance: Auto, Daylight,

v File save: คุณสามารถตั้งค่าให้บัน

Cloudy, Illuminate, Indoors

ทึกภาพถ่ายโดยอัตโนมัติหรือบันทึก
ด้วยตนเองหลังจากถ่ายภาพ
(Automatic/Manual)

v Filter: None/Black and White/

Negative/Sepia

v Video type: คุณสามารถเลือกประ

เภทวิดีโอระหว่าง Normal หรือ MMS
(Normal/MMS) ถ้าคุณเลือกประเภท
MMS การบันทึกวิดีโอจะหยุดโดยอัต
โนมัติเมื่อถึงขนาดสูงสุดของ MMS

v Storage: คุณสามารถเลือกพื้นที่เก็บ

ข้อมูล ในโทรศัพท์หรือในการ์ดหน่วย
ความจำ (Internal/External)

v Quality: คุณสามารถตั้งค่าคุณภาพ

v Auto focus: คุณสามารถตั้งค่าโฟกั

สอัตโนมัติ (On/ Off)

มัลติมีเดีย

ของกล้อง (Super fine/ Fine/
Standard)
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มัลติมีเดีย
Video Camera
(กล้องวิดีโอ)
1. เลือกเมนู Video Camera เมื่อการตั้ง
ค่าปรากฏขึ้นบนหน้าจอ คุณสามารถ
เลื่อนแถบไปที่การตั้งค่านั้นโดยแตะ
ที่ไอคอน เลื่อนแถบมาที่การตั้งค่าที่
คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แตะหน้าจอ
และค่าที่มีให้เลือกจะปรากฏขึ้น
เลื่อนแถบมาที่ตัวเลือกที่ต้องการ

เช่นเดียวกับการตั้งค่า Camera ยกเว้น
Resolution, Sound สำหรับรายละ
เอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ Multimedia
> Camera
v Resolution: 128x96, 176x144,

320x240

v Sound: With/Without

3. กดปุ่ม c หรือ OK/Confirm เพื่อสิ้นสุด
การบันทึกและทำการบันทึกไฟล์

2. หากต้องการเริ่มต้นการบันทึกภาพ
กดปุ่ม c หรือ OK/Confirm ทันทีที่
เครื่องเริ่มบันทึกตัวตั้งเวลาจะปรา
กฏขึ้น

มัลติมีเดีย
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Frame shot (ภาพเฟรม)

Windows Media

คุณสามารถใช้หนึ่งในเฟรมเอฟเฟกต์ 17
แบบได้เมื่อถ่ายภาพ

คุณสามารถใช้ Microsoft Windows
Media Player 10 Mobile for Pocket PC
เพื่อเล่นไฟล์เสียงและวิดีโอดิจิตอลที่เ
ก็บอยู่ในเครื่องของคุณหรือในเครือข่าย
เช่น เว็บไซต์

แตะปุ่มค้นหาด้านขวาหรือด้านซ้ายเพื่อเ
ปลี่ยนเฟรม

ด้วย Windows Media Player คุณสา
มารถเล่นได้ทั้งไฟล์เสียงและวิดีโอ
ฟอร์แมตของไฟล์ที่ Windows Media
Player เวอร์ชันนี้รองรับ (WAV, WMA,
WMV, MP3, MIDI,SP-MIDI, SMAF,
AAC,AMR,3GP,MP4 เป็นต้น)
เช่นเดียวกับการตั้งค่า Camera
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่
Multimedia > Camera
มัลติมีเดีย
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มัลติมีเดีย
ไอคอน

  

  

  

ลดระดับเสียง

  

ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของไฟล์ปัจ
จุบันหรือไปที่ไฟล์ก่อนหน้า

  

  
  
  

เล่น/หยุดไฟล์ชั่วคราว
เพิ่มระดับเสียง

  

  

คำอธิบาย

ข้ามไปที่ไฟล์ถัดไป

  

ปรับความคืบหน้าในการเล่น
ไฟล์ที่เลือก
เปิดหรือปิดเสียง
แสดงวิดีโอโดยใช้หน้าจอทั้ง
หมด (เต็มหน้าจอ)
แสดงเว็บไซต์ที่คุณสามารถค้น
หาเพลงและวิดีโอที่จะเล่น

มัลติมีเดีย
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Windows Media Player
ประกอบด้วยหน้าจอหลัก 3 หน้าจอคือ:

v Full Screen: เล่นไฟล์วีดีโอด้วยการ

แสดงผลแบบเต็มจอ

v Options: ให้คุณปรับแต่งตัวเลือก

หน้าจอ Playback

ต่างๆ ใน Windows Media Player
รวมถึงเครือข่าย สกิน และปุ่มฮาร์ดแวร์

หน้าจอตามค่าดีฟอลต์สำหรับแสดง
การควบคุมการเล่น (เช่น Play, Pause,
Next, Previous และ Volume) หน้าต่า
งแสดงภาพปกอัลบั้มและหน้าต่างแสดง
วีดีโอ คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของ
หน้าจอนี้ด้วยการเลือกสกินอื่น

v Properties: แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ

ไฟล์ปัจจุบันที่เล่นอยู่

v About: แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ

Windows Media Player เช่น
หมายเลขเวอร์ชัน ข้อมูลเกี่ยวกับหน้า
จอและเมนู

เมื่อคุณแสดงหน้าจอ Playback คำสั่ง
ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นใน Menu

หน้าจอ Now Playing

v Library: แสดงหน้าจอ Library

เพื่อให้คุณเลือกไฟล์ที่จะเล่น

หน้าจอนี้แสดงรายการที่จะเล่น Now
Playing ซึ่งเป็นรายการที่จะเล่นพิเศษ
ที่แสดงให้เห็นไฟล์ที่กำลังเล่นในปัจจุ
บันและไฟล์ใด ๆ ที่ จะเล่นต่อไป

v Play/Pause: เริ่มต้นเล่นหรือหยุด

เล่นชั่วคราว

v Stop: หยุดการเล่น

มัลติมีเดีย

v Shuffle /Repeat: เล่นรายการ

ในรายการที่จะเล่น Now Playing
แบบสุ่ม/ซ้ำ
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มัลติมีเดีย
เมื่อคุณแสดงหน้าจอ Now Playing
คำสั่งต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นใน Menu
v Library: แสดงหน้าจอ Library

v Properties: แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ

ไฟล์ที่เลือก

หน้าจอ Library

เพื่อให้คุณเลือกไฟล์ที่จะเล่น

v Move Up/ Down:

เลื่อนรายการที่เลือกขึ้น/
ลงในลำดับรายการที่จะเล่น

v Remove from Playlist: ลบราย

การที่เลือกออกจากรายการที่จะเล่น

v Shuffle/Repeat: เล่นรายการ

ในรายการที่จะเล่น Now Playing
แบบสุ่ม/ซ้ำ

v Clear Now: Playing: ลบรายการ

ทั้งหมดออกจากรายการที่จะเล่น Now
Playing

v Error Details: แสดงข้อมูลข้อผิดพ

มัลติมีเดีย

ลาดเกี่ยวกับรายการที่เลือก (ถ้ามีราย
ละเอียดข้อผิดพลาด เครื่องหมายตก
ใจจะปรากฏหน้าชื่อรายการ)

หน้าจอนี้ให้คุณค้นหาไฟล์เพลง วีดีโอ
และรายการที่จะเล่นอย่างรวดเร็ว
โดยประกอบด้วยหมวดหมู่ เช่น My
Music, My Video, My TV และ My
Playlists
เมื่อคุณแสดงหน้าจอ Library คำสั่งต่อ
ไปนี้จะปรากฏขึ้นใน Menu
v Queue Up: เพิ่มรายการที่เลือกไป

ต่อท้ายรายการที่จะเล่นปัจจุบัน (Now
Playing)

v Delete from Library:

ลบรายการที่เลือกออกจาก Library

v Now Playing: แสดงหน้าจอ Now

Playing

90
KS20_Open Thailand_0220_깽.indd90
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v Library: แสดงหน้าจอ Library

วิทยุ FM

v Update Library:

คุณสามารถค้นหาสถานีและรับฟัง
วิทยุได้

เพื่อให้คุณเลือกไฟล์ที่จะเล่น

เพิ่มรายการใหม่ไปยัง Library ด้วย
การค้นหาจากเครื่องของคุณหรือการ์ด
หน่วยความจำ

v Open File: ให้คุณค้นหารายการที่จะ

เล่นที่เก็บอยู่ในเครื่องหรือการ์ดหน่วย
ความจำซึ่งไม่ได้เก็บใน Library

v Open URL: ให้คุณเล่นไฟล์บนเครือ

ข่าย เช่น อินเตอร์เน็ต

หมายเหตุ
v ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสัญ

ญาณวิทยุ ให้ยืดสายชุดหูฟังซึ่งทำ
หน้าที่เป็นเสาอากาศ FM

v คุณไม่สามารถใช้งานวิทยุ

FMโดยไม่ใช้ชุดหูฟัง

v Properties: แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ

ไฟล์ที่เลือก

บริเวณด้านล่างของแต่ละหน้าจอคือ
เม นูที่เรียกว่า Menu คำสั่งในเมนูนี้จะ
เปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับหน้าจอที่คุณแสดง

มัลติมีเดีย
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มัลติมีเดีย
1. แตะปุ่มตัวเลขของสถานีเพื่อบันทึก
สถานีวิทยุที่เลือกปัจจุบันลงในตำ
แหน่งนั้น
2. หลังจากตั้งสถานีวิทยุ คุณสามารถรับ
ฟังสถานีที่ตั้งไว้ทั้งหมด
3. คุณสามารถปรับเปลี่ยนคลื่นสถานี
ได้ หรือสามารถค้นหาคลื่นสถานี่ต่อ
ไปโดยแตะปุ่ม Nextค้างไว้ประมาณ
2 วินาที

v Options: ใช้ Enable RDS และ

Alternative Frequency Switching
ฟังวิทยุ FM โดยใช้ชุดหูฟัง Bluetooth
เมื่อเปิดช่องสัญญาณ Bluetooth
Hand-free

หมายเหตุ
vE
 nable RDS: แสดงข้อความที่ได้รับ

จากสถานีวิทยุบนหน้าจอ

4. คุณสามารถใช้เมนูตัวเลือกต่อไปนี้
โดยแตะเมนู
v Scan: ถ้าคุณแตะ Scan เครื่องจะตั้ง

ค่าช่องสัญญาณวิทยุโดยอัตโนมัติ
ถ้าคุณต้องการบันทึกช่องสัญญาณ
ปัจจุบัน เลือก stop->Menu->save
preset

v Save preset: คุณสามารถตั้งค่าช่อง

มัลติมีเดีย

สัญญาณที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งจะอยู่ในราย
การที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

Pictures & Videos
(รูปภาพและวิดีโอ)
โปรแกรม Picture & Videos
จะใช้ในการเก็บ จัดการ และเรียงภาพ
และวีดีโอในฟอร์แมตต่อไปนี้ในเครื่อง
ของคุณ
ประเภทไฟล์ นามสกุลไฟล์
ภาพ

*.bmp, *.jpg

วิดีโอ

*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp
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คุณสามารถดูภาพในรูปแบบภาพสไลด์
บีมภาพ ส่งภาพผ่านอีเมล์ แก้ไข หรือ
ใช้เป็นภาพพื้นหลังของหน้าจอ Today

หมายเหตุ
v นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดลอกภาพ

จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณลง
ในเครื่องโดยใช้การ์ดหน่วยความจำ
เสียบการ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบ
การ์ดหน่วยความจำในเครื่อง แล้วคัด
ลอกภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุ
ณลงในโฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้นใน
การ์ดหน่วยความจำ

การคัดลอกภาพหรือวิดีโอคลิป
ลงในเครื่องของคุณ
คุณสามารถคัดลอกภาพจากเครื่องคอม
พิวเตอร์ของคุณและดูภาพในเครื่องของ
คุณได้
v คัดลอกภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์

หรือการ์ดหน่วยความจำลงในโฟล
เดอร์ My Pictures ในเครื่องของคุณ

มัลติมีเดีย
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มัลติมีเดีย
การดูภาพ

v Zoom : ใช้ปุ่มซูมเข้าหรือออกในพื้น

1. แตะ Start > Programs
> Pictures & Videos  
ตามค่าดีฟอลต์ ภาพในโฟลเดอร์ My
Pictures จะปรากฏเป็นภาพขนาดย่อ

ที่ที่ล้อมรอบด้วยกล่องสี่เหลี่ยมสีแดง

2. เลือกภาพแล้วแตะ View
ถ้าคุณไม่พบภาพในโฟลเดอร์ My
Pictures ตามค่าดีฟอลต์ ให้ไปที่โฟล
เดอร์อื่นโดยแตะลูกศรลง

การเล่นวิดีโอพร้อมเสียง

มัลติมีเดีย

1. แตะ Start > Programs >
Pictures & Videos ตามค่าดีฟอลต์
ไฟล์วิดีโอในโฟลเดอร์ My Pictures
จะปรากฏเป็นภาพขนาดย่อที่เป็น
ไอคอนมีเดีย
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2. เลือกวิดีโอและแตะภาพขนาดย่อ
เพื่อเล่นใน Windows Media Player
ในตัว

v เลือกภาพหรือวิดีโอคลิปบนหน้า

จอ Pictures & Videos แล้วแตะ
Menu > Delete แตะ Yes
เพื่อยืนยันการลบ

การจัดเรียงภาพและวิดีโอคลิป

v แตะภาพขนาดย่อที่คุณต้องการลบค้า

งไว้ แล้วแตะ Delete

ถ้าคุณจัดเก็บภาพหรือวิดีโอคลิปจำนวน
มากในเครื่อง คุณควรจัดเรียงภาพเพื่อ
ให้ค้นหาภาพหรือคลิปได้รวดเร็วขึ้น
คุณสามารถจัดเรียงภาพตามชื่อ วันที่
และขนาดภาพ

การแก้ไขภาพหรือวิดีโอคลิป

1. แตะ Start > Programs >
Pictures & Videos

1. แตะ Start > Programs >
Pictures & Videos

คุณสามารถหมุนภาพ คร็อปภาพ
ปรับความสว่าง และความคมชัดของภาพ

2. แตะเรียงลำดับ (ตามค่าดีฟอลต์คือ
Date) และเลือกภาพที่คุณต้องการ
เรียงลำดับ

2. แตะภาพที่ต้องการแก้ไข
3. แตะ Menu > Edit
และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

การลบภาพหรือวิดีโอคลิป

v หากต้องการหมุนภาพทวนเข็มนาฬิกา

90 องศา ให้แตะ Rotate

มัลติมีเดีย

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบภาพ
หรือวิดีโอคลิป:
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มัลติมีเดีย
v หากต้องการคร็อปภาพ ให้แตะ Menu

> Crop จากนั้นแตะแล้วลากเพื่อ
เลือกพื้นที่ที่ต้องการคร๊อป แตะนอก
กรอบสี่เหลี่ยมเพื่อหยุดคร็อปภาพ

v หากต้องการปรับความสว่างและระดับ

ความคมชัดของภาพ ให้แตะ Menu
> AutoCorrect

หมายเหตุ
v ในการยกเลิกการแก้ไข ให้แตะ Menu

> Undo ในการยกเลิกการแก้ไข
ที่ยังไม่ได้บันทึกที่ทำในภาพทั้งหมด
ให้แตะ Revert to Saved

การตั้งค่าเป็นภาพพื้นหลังของ
หน้าจอ Today
มัลติมีเดีย

คุณสามารถใช้ภาพเป็นพื้นหลังของ
หน้าจอ Today

1. แตะ Start > Programs >
Pictures & Videos
2. เลือกภาพที่ต้องการตั้งค่าเป็นภาพ
พื้นหลัง
3. แตะ Menu > Set as Today
Background
4. ในระดับ Transparency ให้เลือก
เปอร์เซนต์ที่สูงขึ้นเพื่อให้ภาพโปร่ง
ใสขึ้น หรือเปอร์เซนต์ที่ต่ำลงเพื่อให้
ภาพทึบขึ้น
5. แตะ OK

การส่งภาพและวิดีโอคลิปผ่าน
อีเมล์
คุณสามารถส่งภาพและวิดีโอคลิปไปยัง
เครื่องอื่นๆ ผ่านอีเมล์
1. เริ่มจากตั้งค่า Messaging
ให้ส่งและรับข้อความ
2. จากโปรแกรม
เลือกรายการที่ต้องการส่ง
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การเพิ่มภาพให้กับรายชื่อ

3. แตะ Menu > Send
แล้วเลือกแอคเคาท์ (เช่น
อีเมล์ Outlook หรือ MMS)
เพื่อส่งรายการแนบ

คุณสามารถเพิ่มภาพให้กับรายชื่อซึ่งทำใ
ห้คุณจำบุคคลที่ติดต่อได้ง่ายขึ้น
1. แตะ Start > Programs >
Pictures & Videos

4. ข้อความใหม่จะถูกสร้างขึ้นพร้อมกับ
รายการแนบ

2. เลือกภาพที่คุณต้องการเพิ่มให้กับ
รายชื่อ

5. ป้อนชื่อผู้รับและหัวข้อ แล้วแตะ
Send ในครั้งต่อไปที่คุณซิงโคร
ไนซ์เครื่องของคุณ ข้อความจะถูกส่ง
ออกไปทันที

3. แตะที่ Menu > Save to Contact
4. แตะรายชื่อหรือค้นหาแล้วแตะ
Select เพื่อเลือกชื่อจากรายชื่อ
Contacts

หมายเหตุ
vภ
 าพและวิดีโอคลิปจะถูกบันทึกโดย

อัตโนมัติก่อนส่ง

การส่งภาพและวิดีโอผ่าน
Bluetooth
มัลติมีเดีย

คุณสามารถส่งรภาพและคลิปวิดีโอไป
ยังอุปกรณ์อื่นผ่าน Bluetooth
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มัลติมีเดีย
การใช้ตัวเลือกขั้นสูง

v Save to Contact: คุณสามารถตั้ง ค่

1. แตะ Start > Programs >
Pictures & Videos
2. เลือกภาพที่คุณต้องการตั้งค่าเพิ่มเติม
3. แตะ Menu > Options หน้าจอ
Options จะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณ:
v ปรับขนาดภาพเพื่อให้คุณส่งไปให้บุค

คลอื่นที่ใช้อีเมล์ได้เร็วขึ้น

v ตั้งค่าการแสดงภาพระหว่างการแสด

งภาพสไลด์และเปิดใช้ตัวเลือกภาพ
พักหน้าจอ

v ตั้งค่ากล้องและกล้องวีดีโอในเครื่อง

ของคุณ

v Send: คุณสามารถส่งภาพที่เลือก

มัลติมีเดีย

ผ่านข้อความ อีเมล์ หรือ Bluetooth
แต่ไม่สามารถส่งไฟล์บางไฟล์ที่ป้อง
กันด้วย Digital Rights Management
(DRM) ได้

าภาพของรายการที่เลือกไว้ในรายชื่อ
เมื่อคุณได้รับสายเรียกเข้า ภาพที่บัน
ทึกไว้ในรายชื่อจะปรากฏขึ้น

v Save as: คุณสามารถบันทึกเป็น

ชื่อไฟล์

v Delete: ลบภาพที่เลือก
v Edit: คุณสามารถคร็อปภาพหรือ

หมุนภาพ

v Properties: คุณสามารถรักษาภาพ
v Play Slide Show: คุณสามารถดู

ภาพแบบภาพสไลด์

v Set as Today Background...:

คุณสามารถใช้ภาพเป็นภาพพื้นหลัง
ของหน้าจอ

v Options...: เมื่อส่งภาพในอีเมล์

ภาพจะถูกปรับขนาดเพื่อ
ให้ถ่ายโอนภาพได้เร็วขึ้น
ใช้ขนาดภาพนี้: Large(640x480)/
Medium(320x240)/
Small(160x120)
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Games (เกมส์)

v ส่งไปยังสเปซของคุณ

ส่งไฟล์ที่เลือกไปยังไซต์ MySpace
คุณสามารถใช้ MySpace
ได้หลังจากไซน์อิน Windows live

ในโฟลเดอร์ Games ได้มีการเพิ่มเวอร์
ชันสาธิตของเกมส์ Java สองเกมส์
(Bejeweled และ Block Breaker)
คุณสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันเต็มของเ
กมส์เหล่านี้ได้จากอินเตอร์เน็ต

Mobile Java
KS20 รองรับ Java คุณจึงสามารถดาวน์
โหลดเกมส์ java และแอพพลิเคชัน java
อื่นๆ จากอินเตอร์เน็ตได้โดยง่าย

แตะเกมส์ที่คุณต้องการเล่น แล้วแตะ
เกมส์อีกครั้งเพื่อเริ่มเล่น

Mobile Java มีโฟลเดอร์ย่อย 2
โฟลเดอร์ : Games และ Applications
แต่ละโฟลเดอร์จะมีลิงค์สำหรับดาวน์
โหลดเกมส์หรือแอพพลิเคชันจากอิน
เตอร์เน็ต
โปรดทราบว่า เมื่อใช้บริการออนไลน์
อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
มัลติมีเดีย
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โปรแกรม
Internet Explorer

v Favorites...: คุณสามารถจัดเก็บ

Internet Explorer Mobile คืออินเทอร์
เน็ตเบราเซอร์ที่มีคุณสมบัติครบครัน
ได้รับการปรับแต่งเพื่อใช้กับโทรศัพท์
มือถือของคุณ

URL/เพจที่เข้าใช้งานบ่อยๆ
หรือชื่นชอบ คุณสามารถใช้ Send,
Add new, Edit, Mark/Unmark
หรือ Delete ใน Bookmarks ได้
มีบุ๊คมาร์คที่เป็น URL ที่กำหนดค่าล่วง
หน้าไว้ให้หลายรายการ

ในแถบ Address ป้อนเว็บ
แอดเดรสที่คุณต้องการเข้า
ใช้งาน แล้วแตะเว็บแอดเดรสนั้น
แตะลูกศรลงในแถบ Address เพื่อ
เลือกเว็บแอดเดรสจากแอดเดรสที่ป้อนไ
ว้ก่อนหน้านี้

1. กดปุ่มเลือกซ้าย [Options] และเลือก

v Home: คุณสามารถเปิดใช้เว็บเบรา

3. กดปุ่ม Add เพื่อบันทึก

เซอร์และเข้าใช้โฮมเพจ

v เพิ่มใน Favorites...:

2.Add new จากเมนู Options
2. ป้อนชื่อและข้อมูล URL ที่เกี่ยวข้อง
v Forward: เข้าใช้ URL

จากข้อมูลการโทร

v Address Bar:

คุณสามารถป้อนแอดเดรส URL
ได้ด้วยตนเอง และเข้าใช้เว็บเพจที่
เกี่ยวข้อง

v Refresh: รีเฟรชเพจปัจจุบัน
v History...: คุณสามารถดูรายการเพจ

ที่เชื่อมต่อแล้ว

โปรแกรม
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- Cut: คุณสามารถตัดข้อความ

v View

- Text Size: Largest/Larger/
Medium/Smaller/Smallest

- Copy: คุณสามารถคัดลอกข้อความ
- Paste: คุณสามารถวางข้อความ

- One Column: ปรับด้านแนวนอน
ให้พอดีกับความกว้างของหน้าจอ
หรือจนกว่าจะพอดีกับความกว้างต่ำสุ
ดในแต่ละคอลัมน์

- Select All Text: คุณสามารถ
เลือกข้อความทั้งหมด
v Tools

- Send Link...: คุณสามารถส่ง
ลิงค์โดยใช้ข้อความตัวอักษร

- Fit To Screen: ปรับขนาดเว็บเพจ
แบบแสดงเต็มหน้าจอบนโทรศัพท์
โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเลื่อนทีละหน้า

- Properties...: คุณสามารถดูข้อ
มูลของเพจ

- Desktop: กำหนดเว็บเพจเช่น
เดียวกับที่แสดงบนคอมพิวเตอร์
เดสก์ ทอปโดยอัตโนมัติ

- Options...
General: คุณสามารถตั้งค่าเพจและ
ตัวอักษรเป็นค่าดีฟอลต์

- Full Screen: คุณสามารถดูแบบ
เต็มหน้าจอ

Memory: คุณสามารถตั้งค่าจำนวน
เพจที่บันทึกที่เข้าชมในอดีต และลบ
เนื้อหาเว็บที่ดูหรือซิงโครไนซ์
กับเครื่องก่อนหน้านี้

- Show Pictures
v Edit: แก้ไขชื่อและข้อมูล URL

Security: แตะช่องการตั้งค่าความ
ปลอดภัยเพื่อเตือนในเพจ

โปรแกรม

ที่เกี่ยวข้อง
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โปรแกรม
Word Mobile

การสร้างไฟล์

Word Mobile คือ Microsoft Word
เวอร์ชันเล็ก เอกสาร Word ที่สร้างขึ้น
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ คุณสามารถ
เปิดและแก้ไขบนเครื่อง ของคุณได้
คุณยังสามารถสร้างและแก้ไขเอก
สารและเทมเพลตใน Word Mobile
และบันทึกเป็นไฟล์ *.docx, *.rtf, *.txt
และ *.dotx ได้อีกด้วย

1. ใน Word Mobile แตะ New

โปรแกรม

คุณสามารถเปิดเอกสารได้ครั้งละหนึ่ง
เอกสารเท่านั้นเมื่อคุณเปิดเอกสารที่สอง
เอกสารแรกจะถูกบันทึกและปิดโดย
อัตโนมัติ
เมื่อคุณปิดเอกสารใหม่ที่สร้างขึ้นล่าสุด
เอกสารจะถูกตั้งชื่อตามคำแรก ๆ ที่ปร
ากฏในตัวเอกสารและเก็บไว้ในรายการ
เอกสารของ Word Mobile คุณสามารถ
เปลี่ยนชื่อเอกสารให้เป็นชื่อที่สื่อความ
หมายมากขึ้น และย้ายไปยังโฟลเดอร์
อื่นๆ ในการ์ดหน่วยความจำอย่างง่ายดาย

2. คุณจะเห็นเอกสารว่างๆ หรือเทมเพลต
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกเป็นเทมเพลต
ามค่าดีฟอลต์
3. ป้อนข้อความที่ต้องการ
4. เมื่อป้อนข้อมูลเสร็จแล้ว ให้แตะ OK
เพื่อบันทึกไฟล์
คุณสมบัติที่ไม่รองรับใน Word Mobile
Word Mobile ไม่รองรับคุณสมบัติ
ทั้งหมดของ Microsoft Word เช่น
เครื่องหมายแก้ไข และการป้องกันด้วย
รหัสผ่าน ข้อมูลบางส่วนและรูปแบบอาจ
จะหายไปเมื่อบันทึกเอกสารลงในเครื่อง
ของคุณ
คุณสมบัติต่อไปนี้ไม่รองรับใน Word
Mobile
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• พื้นหลัง(Backgrounds)

v การป้องกันเอกสาร Word Mobile

ไม่รองรับการแสดงไฟล์ที่ป้องกันใน
Word ในเครื่องคอมพิวเตอร์

• รูปร่างและกล่องข้อความ
• เส้นขอบหน้ากระดาษลวดลาย

คุณสมบัติต่อไปนี้มีรองรับบางส่วนใน
Word Mobile

• สมาร์ทแท็ก(Smart tags)
• เมตาไฟล์(Meta files)

v รูปภาพแสดงหัวข้อย่อย

v ข้อความแบบสองทิศทาง แม้ว่า

v เครื่องหมายการตรวจทานแก้ไข:

Word Mobile จะสามารถเปิดเอกสาร
ที่ประกอบด้วยข้อความแบบสองทิศท
าง แต่ย่อหน้าและการจัดตำแหน่งอาจ
แสดงและบันทึกไม่ถูกต้อง

เมื่อเปิดเอกสารที่มีเครื่องหมายกา
รตรวจทานแก้ไขใน Word Mobile
เอกสารจะแสดงโดยยอมรับเครื่อ
งหมายการตรวจทานแก้ไขทั้งหม
ด เมื่อคุณบันทึกเอกสารใน Word
Mobile เครื่องหมายการตรวจทานแก้
ไขจะหายไป

v ไฟล์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

Word Mobile ไม่รองรับการเปิดเอก
สารที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน ถ้าคุณต้อง
การเปิดดูเอกสารบนเครื่อง คุณต้องล
บรหัสผ่านออกจากเอกสารในเครื่องค
อมพิวเตอร์ก่อน

v ลักษณะตาราง:

โปรแกรม

เมื่อคุณบันทึกเอกสารใน Word
Mobile การกำหนดรูปแบบบางอย่าง
หรือทั้งหมดที่กำหนดไว้ในลักษณะ
ตารางจะหายไป
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โปรแกรม
v ลักษณะเส้นใต้ Word Mobile

v ตัวแบ่งหน้า: Word Mobile ไม่แสดง

v ไฟล์ Pocket Word รุ่นเก่า

v รายการ: เมื่อคุณเปิดเอกสารบนคอม

ไม่รองรับลักษณะเส้นใต้ โดยจะถูก
ปรับให้เป็นรูปแบบหนึ่งในสี่แบบคือ
ปกติ เส้นประ คลื่น หรือตัวหนา
คุณสามารถเปิดไฟล์ *.psw ใน Word
Mobile อย่างไรก็ตามถ้าคุณแก้ไขไฟ
ล์ คุณจำเป็นต้องบันทึกไฟล์ในฟอร์แม
ต *.docx, *.rtf, *.txt หรือ *.dotx

คุณสมบัติต่อไปนี้ไม่รองรับบนเครื่องแต่
จะยังคงอยู่บนไฟล์ เมื่อนำไฟล์ไปเปิด
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติต่อไปนี้
จะปรากฏขึ้น
v เชิงอรรถ, อ้างอิงท้ายเรื่อง, ส่วนหัว,

ส่วนท้าย

ตัวแบ่งระหว่างหน้า แต่ตัวแบ่งหน้าทั้ง
หมดยกเว้นตัวแบ่งหน้าที่ท้ายเอกสาร
จะยังคงมีอยู่ในเอกสาร
พิวเตอร์อีกครั้ง ย่อหน้าจะแสดงขึ้นใน
รูปแบบเดิม

v แบบอักษรและขนาดแบบอักษร

แบบอักษรที่เครื่องไม่รองรับจะถูก
แทนที่ด้วยแบบอักษรใกล้เคียงที่มีอยู่
แม้ว่าจะมีแบบอักษรต้นฉบับถูกคัด
ลอกไปไว้ที่เครื่องก็ตาม

การดูวิธีใช้เพิ่มเติมสำหรับ
Word Mobile
• ใน Word Mobile ให้แตะ Start >
Help

โปรแกรม
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Excel Mobile

คุณสมบัติที่ไม่รองรับใน Excel
Mobile

Excel Mobile ทำให้การเปิดและแก้
ไขเวิร์คบุ๊คและเทมเพลตของ Excel
ที่สร้างบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
เป็นเรื่องง่าย คุณยังสามารถสร้างเวิร์ค
บุ๊คและเทมเพลตใหม่บนเครื่องได้ด้วย

Excel Mobile รองรับคุณสมบัติบางส่วน
แต่ไม่ครบสมบูรณ์ เช่น สูตรและหมาย
เหตุในเซลล์ข้อมูล ข้อมูลและการจั
ดรูปแบบบางส่วนอาจหายไปเมื่อคุ
ณบันทึกเวิร์คบุ๊คในเครื่องของคุณ
ให้พิจารณาถึงฟอร์แมตใน Excel Mobile
ดังนี้:

หมายเหตุ
vก
 ารใช้งานในโหมดเต็มจอจะทำให้

v การจัดแนว คุณสมบัติแนวนอน แนวตั้ง

คุณเห็นเวิร์คบุ๊คของคุณได้มากที่สุด
เท่าที่เป็นไปได้
แตะ View > Zoom แล้วเลือกเปอร์
เซ็นต์ที่คุณสามารถอ่านเวิร์คชีตได้
อย่างง่ายดาย

และการตัดข้อความจะยังคงเหมือน
เดิม แต่ข้อความแนวตั้งจะปรากฏเป็น
แนวนอน

v เส้นขอบ ปรากฏเป็นเส้นเดียว
v ลวดลายของเซลล์ ลวดลายที่ใช้กับ

เซลล์จะหายไป

โปรแกรม
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โปรแกรม
v แบบอักษรและขนาดแบบอักษร แบบ

อักษรที่เครื่องไม่รองรับจะถูกแทนที่ด้
วยแบบอักษรที่ใกล้เคียงที่มีอยู่
แบบอักษรต้นฉบับตามเดิมจะแสดง
รายการในเครื่องของคุณ เมื่อเปิด
เวิร์คบุ๊คใน Excel ในเครื่องคอมพิว
เตอร์อีกครั้ง ข้อมูลจะแสดงขึ้นด้วย
แบบอักษรต้นฉบับตามเดิม

v รูปแบบตัวเลข รูปแบบของตัวเลขจะ

ใช้รูปแบบของ Microsoft Excel 2007
เวอร์ชัน 6.1 คุณสมบัติการจัดรูปแบ
บตามเงื่อนไขจะแสดงขึ้นในรูปแบบ
ของตัวเลข

v สูตรและฟังก์ชัน ถ้าไฟล์ Excel

ประกอบด้วยฟังก์ชันที่ Excel Mobile
ไม่รองรับ ฟังก์ชันจะถูกลบออกไป
เหลือไว้เพียงค่าของฟังก์ชัน สูตรต่อ
ไปนี้ยังจะถูกแปลงเป็นค่าอีกด้วย
: สูตรที่ป้อนในรูปแบบของอาร์เรย์
หรือมีอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์ เช่น
=SUM({1;2;3;4}); หรือสูตรที่ประ
กอบด้วยการอ้างอิงลิงค์ภายนอกหรือ
การอ้างอิงช่วงการตัดกัน และสูตรที่
ประกอบด้วยการอ้างอิงแถวที่เกิน
16384 จะถูกแทนที่ด้วย #REF!

โปรแกรม
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v การตั้งค่าการป้องกัน คุณสมบัติการ

v ชื่อเวิร์คชีต ชื่อที่อ้างอิงเวิร์คชีตใน

ป้องกันเวิร์คชีตและเวิร์คบุ๊คส่วนใหญ่
จะถูกปิดไว้แต่ไม่ถูกลบออกไป
อย่างไรก็ตาม การรองรับการป้องกัน
ด้วยรหัสผ่านจะถูกลบออก เวิร์คบุ๊คที่
ป้องกันด้วยรหัสผ่านหรือเวิร์คบุ๊คที่มี
เวิร์คชีตตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปที่มีการป้อง
กันด้วยรหัสผ่านจะไม่สามารถเปิดได้
คุณต้องลบการป้องกันด้วยรหัสผ่านใน
Excel บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
แล้วซิงโครไนซ์เพื่อเปิดไฟล์ในเครื่อง

เวิร์คบุ๊คเดียวกันจะแสดงอย่างถู
กต้อง แต่ชื่อที่อ้างอิงถึงเวิร์คบุ๊ค
อื่น ๆ อาร์เรย์ เช่น ={1;2;3;4}
สูตรอาร์เรย์ หรือช่วงการตัดกั
นจะถูกลบออกจาก รายการชื่อ
ถ้าชื่อถูกลบออกจากรายการ
ชื่อนั้นจะยังคงอยู่ในสูตรและฟังก์ชัน
ทำให้สูตรนั้นกลายเป็น “#NAME?”
สำหรับชื่อทั้งหมดที่ถูกซ่อนเอาไว้จะ
ยังคงถูกซ่อน

v การตั้งค่าการย่อ/ขยาย

คุณสมบัตินี้จะหายไป Excel รองรับกา
รตั้งค่าการตั้งค่าซูมแยกสำหรับแต่ละ
เวิร์คชีต ในขณะที่การตั้งค่าซูมของ
Excel Mobile จะถูกใช้สำหรับทั้ง
เวิร์คบุ๊ค

โปรแกรม
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โปรแกรม
v การตั้งค่าตัวกรองอัตโนมัติ

คุณสมบัตินี้ไม่รองรับ อย่างไรก็ตาม
คุณสามารถใช้คำสั่ง AutoFilter ใน
Excel Mobile เพื่อสั่งงานที่คล้ายกัน
ถ้าคุณใช้ AutoFilter กับเวิร์คชี
ตที่ทำให้แถวถูกซ่อน แถวจะยั
งคงถูกซ่อนเมื่อไฟล์ถูกเปิด ใน
Excel Mobile ให้ใช้คำสั่ง Unhide
เพื่อแสดงแถวที่ซ่อน

v การจัดรูปแบบแผนภูมิ แผนภูมิทั้งหมด

จะถูกบันทึกไว้ตามที่ปรากฏใน Excel
Mobile ประเภทแผนภูมิที่ไม่รองรับ
จะถูกเปลี่ยนเป็นหนึ่งในชนิดที่รอง
รับประกอบด้วย: Column, Bar, Line,
Pie, Scatter และ Area นอกจากนี้
สีพื้นหลัง เส้นกริด ป้ายข้อมูล
เส้นแนวโน้ม เงา เอฟเฟ็กต์สามมิติ
เส้นแกนที่สอง (แกน y) และสเกลทา
งคณิตศาสตร์จะถูกปิด

v คุณสมบัติเวิร์คชีต คุณสมบัติ

ต่อไปนี้ไม่รองรับใน Excel Mobile
และจะถูกลบหรือ แก้ไขเมื่อมีการ
เปิดเวิร์คบุ๊คในเครื่อง ประกอบด้วย
ชีตที่ซ่อนจะไม่ถูกซ่อน โมดูล VBA
มาโครชีต และไดอะล็อกชีตจะ
ถูกลบและแทนที่ด้วยส่วนประกอบ
อื่นๆ กรอบข้อความ รูปภาพที่วาด
ภาพ รายการ รูปแบบเงื่อนไข
และการควบคุมจะถูกลบ ข้อมูลใน
PivotTable จะถูกแปลงเป็นค่า

โปรแกรม
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PowerPoint Mobile

v ฟอร์แมตไฟล์ ไฟล์ที่สร้างในฟอร์แมต

*.ppt ก่อน PowerPoint '97
และไม่รองรับไฟล์ HTML ในฟอร์แมต
*.htm และ *.mht

ด้วย PowerPoint Mobile คุณสามารถ
เปิดและดูงานนำเสนอภาพสไลด์ที่สร้าง
ขึ้นในเครื่องคอมพิวเตอร์ในฟอร์แมต
*.ppt และ *.pps ด้วย PowerPoint
'97 ขึ้นไปส่วนประกอบงานนำเสนอ
หลาย ๆ ส่วนที่สร้างไว้ในภาพสไลด์ เช่น
การเปลี่ยนสไลด์และภาพเคลื่อนไหว
จะเล่นบนเครื่องของคุณ ถ้างานนำเสนอ
มีการตั้งค่าเป็นภาพสไลด์ตามกำหนด
เวลา ภาพสไลด์จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ยังรองรับลิงค์ไปยัง URL ด้วย

การเริ่มแสดงภาพสไลด์
1. แตะ Start > Programs >
PowerPoint Mobile
2. ในรายการงานนำเสนอ ให้แตะภาพ
สไลด์ที่ต้องการดู
3. แตะสไลด์ปัจจุบันเพื่อเลื่อนไปยัง
สไลด์ถัดไป

คุณสมบัติของ PowerPoint ที่ไม่รองรับบ
นเครื่องประกอบด้วย:

ถ้างานนำเสนอมีการตั้งค่าเป็นภาพ
สไลด์ตามกำหนดเวลา ภาพสไลด์จะ
เปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

v บันทึก บันทึกที่เขียนสำหรับสไลด์จะ

ไม่ปรากฏขึ้น

v การจัดเรียงและแก้ไขสไลด์

โปรแกรม

PowerPoint Mobile
จะใช้ในแสดงผลเท่านั้น
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โปรแกรม
การหยุดแสดงภาพสไลด์
• ในงานนำเสนอ PowerPoint Mobile
ให้แตะ > End Show

เคล็ดลับ
vค
 ุณสามารถเลื่อนสไลด์ด้วยวิธีง่ายๆ

เพียงแตะบนสไลด์ปัจจุบัน

หมายเหตุ

การเลื่อนระหว่างสไลด์
ถ้าไม่มีการตั้งเวลาการเลื่อนอัตโนมัติ
คุณสามารถเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไปใน
งานนำเสนอกลับไปยังสไลด์ก่อนหน้า
หรือไปยังสไลด์ใดๆ โดยไม่ต้องตาม
ลำดับ

vถ
 ้าคุณซูมเข้าไปในสไลด์เพื่อดูราย

ละเอียด คุณจะไม่สามารถเลื่อนสไล
ด์ได้จนกว่าจะซูมออก แตะ Next หรือ
Previous อาจเล่นภาพเคลื่อนไหวใน
สไลด์แทนที่จะเลื่อนสไลด์

1. แตะ Start > Programs >
PowerPoint Mobile
2. เปิดงานนำเสนอที่ต้องการดู
3. แตะ > Next หรือ Previous
หรือแตะ Go to Slide
แล้วแตะสไลด์ที่ต้องการดู
โปรแกรม
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File Explorer

แตะประเภทโฟลเดอร์
(ตามค่าดีฟอลต์เป็น My Documents)
และโฟลเดอร์ที่คุณ
ต้องการดู

แอพพลิเคชัน File Explorer
ให้คุณเปิดหน้าต่าง explorer
เช่นเดียวกับระบบที่ใช้ Windows
บนเครื่องเดสก์ทอป หน้าต่าง explorer
ให้คุณค้นหาโฟลเดอร์และไฟล์ที่ต้อง
การในโทรศัพท์ของคุณ

Messenger
หากต้องการใช้ Windows Live
Messenger คุณต้องมีแอคเคาท์
Microsoft Passport™, แอคเคาท์
Hotmail หรืออีเมล์แอคเคาท์ Microsoft
Exchange ถ้าคุณมีแอคเคาท์
Hotmail® หรือ MSN แสดงว่าคุณมี
Passport แล้ว เมื่อคุณมี Microsoft
Passport หรือแอคเคาท์ Microsoft
Exchange แล้ว คุณสามารถตั้งค่าแอค
เคาท์ของคุณได้

คุณยังสามารถจัดการ ลบ คัดลอก
หรือแก้ไขไฟล์ และโฟลเดอร์บนโทร
ศัพท์ของคุณได้อย่างรวดเร็วคุณสามารถ
สร้างไฟลเดอร์ใหม่
ถ้าคุณต้องการดูไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน
โฟลเดอร์ SafeStore หรือ Storage
Card ให้แตะไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้น
หากต้องการดูไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน
หน่วยความจำของโทรศัพท์ ให้แตะไฟล์
หรือโฟลเดอร์นั้น

โปรแกรม

Windows Live Messenger
จะส่งคุณสมบัติของ Windows Live
Messenger ไปยังเครื่องโทรศัพท์
มือถือของคุณ ด้วย Windows Live
Messenger คุณสามารถทำได้ดังนี้:

หากต้องการเปิดไฟล์ในเครือข่าย
ให้แตะไฟล์นั้น ป้อนพาธไฟล์แล้วแตะ
OK
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โปรแกรม
v ส่งและรับข้อความโต้ตอบทันที

หมายเหตุ

v ดูผู้ติดต่อที่ออนไลน์หรือออฟไลน์
v สมัครใช้บริการอัพเดตสถานะของผู้ติด

ต่อที่เลือก เพื่อแจ้งให้ทราบเมื่อผู้ติด
ต่อนั้นออนไลน์

v บล็อคไม่ให้ผู้ติดต่อเห็นสถานะของคุ

ณหรือส่งข้อความมายังคุณ

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ Windows Live
Messenger คุณต้องเชื่อมต่อเครื่องของ
คุณเข้ากับอินเตอร์เน็ต สำหรับข้อมูล
เกี่ยวกับการตั้งค่าการเชื่อมต่อ

vค
 ุณต้องมี Microsoft .NET Passport

หรือแอคเคาท์ Hotmail ก่อนที่จะใช้
Windows Live Messenger
หากคุณมีอีเมล์แอดเดรสของ
Hotmail.com หรือ MSN.com
แสดงว่าคุณมี Passport แล้ว
หากต้องการสร้างแอคเคาท์ Passport
ให้ไปที่ http://www.passport.com
หากต้องการสร้างแอคเคาท์ Hotmail
ให้ไปที่ http://www. hotmail.com

อินเตอร์เน็ต

โปรแกรม
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การเริ่มใช้งาน Windows Live
Messenger

การเพิ่มหรือลบผู้ติดต่อ
v หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อ ให้แตะ

Menu > Add new contact
แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

1. แตะ Start > Programs >
Messenger

v หากต้องการลบผู้ติดต่อ ให้แตะชื่อ

การไซน์อินหรือไซน์เอาต์

แล้วแตะ Menu > Contact options
> Remove contact

v ในการไซน์อิน ให้แตะ Sign In ป้อน

อีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่านสำหรับ
Passport หรือแอคเคาท์ของ Hotmail
แล้วแตะ Next การไซน์อินอาจใช้เวลา
นานขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อ

การส่งข้อความโต้ตอบทันที
1. แตะผู้ติดต่อที่คุณต้องการส่งข้อความ
2. ป้อนข้อความของคุณในพื้นที่ป้อนข้อ
ความที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ
Send

v ในการไซน์เอาต์ ให้แตะ Menu >

Sign Out สถานะของคุณจะเปลี่ยน
ไปที่ Offline

โปรแกรม
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โปรแกรม
การบล็อคหรือยกเลิกการ
บล็อคผู้ติดต่อ

การเปลี่ยนชื่อที่แสดง
v แตะชื่อของคุณที่ด้านบนของหน้าแล้ว

v หากต้องการบล็อคไม่ให้ผู้ติดต่อเห็น

สถานะของคุณและไม่ให้ส่งข้อความ
มายังคุณ ให้แตะ Menu > Contact
options > Block contact

v หากต้องการยกเลิกการบล็อคผู้ติดต่อ

ให้แตะชื่อที่ถูกบล็อค แล้วแตะ Menu
> Unblock contact

การตรวจสอบสถานะของคุณใน
Messenger
v แตะชื่อของคุณที่ด้านบนของหน้า

สถานะปัจจุบันของคุณจะแสดงในราย
การโดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อย

แตะ Change appearance ป้อนข้อ
ความส่วนตัวแล้วแตะ Done

การดูวิธีใช้เพิ่มเติมสำหรับ
Windows Live Messenger
v ใน Windows Live Messenger

ให้แตะ Start > Help

Notes (บันทึก)

โปรแกรม

Notes ช่วยให้คุณจดบันทึกความคิด
คำถาม การแจ้งเตือน สิ่งที่ต้องทำ
และการนัดหมายได้อย่างรวดเร็ว คุณ
สามารถจดบันทึกด้วยลายมือ ตัวพิมพ์
การบันทึกเสียง การแปลงลายมือเป็นตัว
เขียน เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น และส่งบันทึก
ไปยังบุคคลอื่น ๆ
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การป้อนข้อมูลใน Notes

v Writing ถ้าคุณต้องการวาดหรือป้อน

ข้อความด้วยลายมือลงในบันทึก
ของคุณ

คุณสามารถป้อนข้อความด้วยการใช้
แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือซอฟต์แวร์จด
จำลายมือ คุณยังสามารถใช้สไตลัสใน
การเขียนหรือวาดลงบนหน้าจอได้โดย
ตรง บนเครื่องที่รองรับการบันทึกเสียง
คุณยังสามารถบันทึกเสียง หรือเพิ่มเสียง
ที่บันทึกลงในบันทึกที่มีอยู่ได้อีกด้วย

v Typing ถ้าคุณต้องการจดบันทึกด้วย

ตัวพิมพ์

4. แตะ OK

การสร้างบันทึก
1. แตะ Start > Programs > Notes
ในรายการบันทึก ให้แตะ New

การตั้งค่าดีฟอลต์สำหรับโหมด
การป้อนข้อมูลใน Notes

2. แตะลูกศร Input Selector
ที่อยู่ถัดจากไอคอน Input Method
ในแถบเมนู แตะเลือก วิธีการป้อนข้อมู
ลที่ต้องการ แล้วป้อนข้อความของคุณ

ถ้าคุณวาดรูปลงในบันทึกบ่อยๆ
การตั้งโหมดการป้อนข้อมูลเป็น Writing
จะทำให้คุณใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น
ถ้าคุณชอบใช้ตัวพิมพ์ ให้เลือก Typing

3. ถ้าลูกศร Input Selector
ไม่ปรากฏขึ้น ให้แตะไอคอน Input
Method

1. แตะ Start > Programs > Notes

4. เมื่อวาดเสร็จแล้ว แตะ OK เพื่อกลับ
ไปที่รายการบันทึก

3. ในช่อง Default mode แตะรายการ
ใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:

โปรแกรม

2. ในรายการบันทึก แตะ Menu >
Options
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โปรแกรม
Tasks (งาน)

หมายเหตุ

Tasks ใช้ในการบันทึกและติดตามราย
การงานของคุณ งานนี้อาจเกิดขึ้นครั้ง
เดียวหรือเกิดซ้ำ (ทำซ้ำ) คุณสามารถ
ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับรายการงาน
และจัดการด้วยการแบ่งหมวดหมู่
งานของคุณจะแสดงในรายการงาน งาน
ที่พ้นกำหนดไปแล้วจะแสดงด้วยสีแดง

การสร้างงาน
1. แตะ Start > Programs > Tasks
2. แตะ Menu > New Task
3. ป้อนหัวข้อสำหรับงาน
แล้วป้อนข้อมูลต่าง ๆ เช่นวันที่เริ่มต้น
และสิ้นสุด ความสำคัญ ฯลฯ

vค
 ุณสามารถสร้างงานสิ่งที่ต้องทำ

แบบสั้นได้อย่างง่ายดาย เพียงแตะ
Tap here to add a new task box
ป้อนหัวข้อ แล้วกด ENTER ถ้าช่อง
สำหรับป้อนงานไม่ปรากฏขึ้น ให้แตะ
Menu > Options แล้วเลือกกล่องทำเ
ครื่องหมาย Show Tasks entry bar

การเปลี่ยนระดับความสำคัญ
ของงาน
ก่อนที่คุณจะเรียงงานตามระดับความ
สำคัญได้ คุณจำเป็นต้องระบุระดับความ
สำคัญให้แต่ละงานก่อน

4. เมื่อป้อนเสร็จแล้ว ให้แตะ OK
โปรแกรม
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1. แตะ Start > Programs > Tasks

3. เลือกกล่องทำเครื่องหมาย Set
reminders for new items

2. แตะงานที่คุณต้องการเปลี่ยนระดับ
ความสำคัญ

4. แตะ OK เพื่อกลับไปยังรายการงาน

3. แตะ Edit จากนั้นในช่อง Priority
ให้แตะระดับความสำคัญ

หมายเหตุ

4. แตะ OK เพื่อกลับไปยังรายการงาน

v งานใหม่จะต้องถูกตั้งค่าวันที่ครบ

กำหนดงานเสร็จไว้ด้วยเพื่อให้การ
เตือนมีผล

หมายเหตุ
vต
 ามค่าดีฟอลต์ งานใหม่ทั้งหมดจะถูก

การแสดงวันที่เริ่มต้นและวันที่
ครบกำหนดในรายการงาน

กำหนดระดับความสำคัญเป็น Normal

1. แตะ Start > Programs > Tasks

การตั้งค่าการแจ้งเตือนตามค่า
ดีฟอลต์สำหรับงานใหม่ทั้งหมด

2. แตะ Menu > Options
3. เลือกกล่องทำเครื่องหมาย Show
start and due dates

คุณสามารถเปิดการแจ้งเตือนโดยอัตโน
มัติสำหรับรายการงานใหม่ที่สร้างขึ้น

4. แตะ OK

1. แตะ Start > Programs > Tasks

โปรแกรม

2. แตะ Menu > Options
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โปรแกรม
PSNotes

การค้นหางาน
เมื่อคุณมีรายการงานเป็นจำนวนมาก
คุณสามารถแสดงกลุ่มย่อยของงาน
หรือเรียงรายการเพื่อค้นหารายการใดๆ
อย่างรวดเร็ว
1. แตะ Start > Programs > Tasks
2. ในรายการงาน ทำตามขั้นตอนหนึ่ง
ขั้นตอนใดต่อไปนี้:
v จัดเรียงรายการ แตะ Menu > Sort

by แล้วแตะตัวเลือกการจัดเรียง

v ฟิลเตอร์รายการแยกตามหมวดหมู่

แตะ Menu > Filter แล้วแตะบน
หมวดหมู่ที่ต้องการแสดง

PSNote คือตัวแก้ไขการป้อนข้อมูลมัล
ติมีเดียด้วยการจดจำลายมือบนพอค
เกตพีซี คุณสามารถป้อนข้อความที่
เขียนด้วยลายมือ (ในภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี
หรือภาษาสเปน ขึ้นอยู่กับการติดตั้ง)
ในรูปแบบต่างๆ (ซึ่งจะถูกแปลงเป็น
ข้อความดิจิตอลทันที) การวาด ภาพ
วิดีโอหรือเสียง และส่งผ่านอีเมล์, SMS
หรือ MMS เครื่องมือมาตรฐานที่ดำเนินก
ารได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

หมายเหตุ
v หากต้องการกรองเพื่อตรวจสอบความ

โปรแกรม

คืบหน้าของงาน ให้แตะ Menu
> Filter > Active Tasks หรือ
Completed Tasks
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เอกสารใหม่

• ส
 ิ่งที่แสดงขึ้นในแถบเครื่องมือจะ
เปลี่ยนไปตามการทำงานของคุณ:

v แตะ Menu>File>New

เพื่อสร้างเอกสารใหม่

- เอกสารข้อความ:
เมนู

เครื่องมือ
ส่ง

บันทึก

ความกว้างปากกา
สีปากกา

ซูม

v คุณสามารถเขียนลงในบันทึก

แล้วแตะ Menu>File>Save or
File>Save as (คุณสามารถเลือก
รูปแบบเอกสาร Microsoft Word หรือ
RTF) เพื่อบันทึกเอกสาร

สไตล์
ประเภทการป้อนข้อมูล

- หรือการวาด:
เมนู

เครื่องมือ
ส่ง

บันทึก

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม แตะ
Menu>Help เครื่องจะแสดงคำแนะนำ
เพิ่มเติม

ความกว้างปากกา
สีปากกา

ซูม

สไตล์
ประเภทการป้อนข้อมูล

การเขียนข้อความ
โหมดการป้อนข้อมูลสำหรับลายมือแบบ
ต่างๆ มีอยู่ 6 โหมด

- หรือรายการมัลติมีเดีย:
เมนู

บันทึก

เครื่องมือ
ส่ง

แทนที่
เล่น

ซูม

v แตะ Menu>Insert>Text>

โปรแกรม

แล้วตั้งค่าประเภทการป้อนข้อมูลบน
แถบเครื่องมือ

ประเภทการป้อนข้อมูล

119
KS20_Open Thailand_0220_깽.indd119
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โปรแกรม
การเปลี่ยนแบบอักษร

การแทรกภาพ

v แตะ Menu>Options>แท็บ

แตะ Menu>Insert>Image เพื่อ
แทรกภาพเป็นภาพพื้นหลังของการวาด

Advanced  

v หากต้องการใช้แบบอักษรใหม่

ให้เปิดรายการดรอปดาวน์แล้วเลือก
แบบอักษรใหม่

v หากต้องการแทรกวันที่และเวลาปัจ

จุบันลงในเอกสารของคุณโดยอัตโน
มัติ ให้แตะ Menu>Insert Time/
Date  

การแทรกมัลติมีเดีย
แตะ Menu>Insert>Movies เพื่อ
แทรกรายการมัลติมีเดียจากไฟล์ เปิดตัวเ
ลือกในเครื่องมือประเภทการ ป้อนข้อมูล

หมายเหตุ
vส
 ามารถส่งรายการมัลติมีเดียทาง

การวาด
คุณสามารถวาดในพื้นที่เขียนหรือด้าน
บนของภาพที่แทรก

อีเมล์หรือ MMS
แตะ Menu>Insert>Audio
เพื่อแทรกไฟล์เสียง

v แตะ Menu>Insert>Drawing
v หากต้องการเลือกสีที่ใช้แล้ว ให้แตะ

Shape Tool ในแถบเครื่องมือ

โปรแกรม
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การตัด/คัดลอกพื้นที่ทั้งหมด

หากต้องการพิมพ์คำ ให้เปิดรายการ
SIP แล้วเลือกตัวเลือกแป้นพิมพ์
หากต้องการเขียนคำ ให้เปิดรายการ SIP
แล้วเลือกตัวเลือกป้อนข้อมูลโดย
ใช้สไตลัส

v หากต้องการตัด/คัดลอกส่วนใด

ส่วนหนึ่งของข้อความหรือส่วนใด
ส่วนหนึ่งของการวาด ให้เลือกส่วนนั้น
(ดับเบิลคลิกหรือลากสำหรับข้อความ
หรือการวาด)

v แตะปุ่ม Add เพื่อป้อนคำนั้นลงในพจ

นานุกรมส่วนตัวของคุณ

การเปลี่ยนระดับการซูม

คำนั้นจะปรากฏขึ้นในรายการในพจนา
นุกรม

v แตะ Menu>Zoom หรือ zoom tool

คุณสามารถตั้งค่าระดับการซูม (ตั้งแต่
25% ถึง 200%)

หมายเหตุ
v เมื่อวิเคราะห์การเขียนแล้ว พื้นที่

การใช้พจนานุกรมส่วนตัว

ป้อนข้อมูลจะถูกล้างโดยอัตโนมัติ
คุณต้องเขียนให้ชัดเจน เว้นระหว่าง
ตัวอักษรและคำอย่างเหมาะสม
หลีกเลี่ยงคำที่ติดกันมาก หรือเว้น
ระยะห่างมากภายในคำ

v แตะ Menu>Options>แท็บ

Dictionary  

v พิมพ์คำที่คุณต้องการป้อนลงในกล่อง

ข้อความ Word

โปรแกรม
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โปรแกรม
Auto Profile
คุณสามารถตั้งค่าโปรไฟล์เครือข่าย
สำหรับ อินเตอร์เน็ต,MMS, Java, อีเมล์
ได้โดยอัตโนมัติ
การตั้งค่าโปรไฟล์เครือข่าย

Internet Share (การใช้
อินเตอร์เน็ตร่วมกัน)
หมายเหตุ
vต
 ้องใช้ซอฟต์แวร์ ActiveSync

v

แตะ Start>Programs>AutoProfile

v

เลือกเครือข่ายของท่านแล้วกด Yes

v

รีบูทเครื่อง

เวอร์ชัน 4.5 ขึ้นไป

หมายเหตุ
v การใช้ Auto Profile จะยกเลิกค่า

โปรไฟล์เครือข่ายก่อนหน้าแล้วตั้งต่า
ตามที่เลือก ยกเว้นที่ผู้ใช้สร้างเอง

โปรแกรม
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v เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับเครื่องคอม

พิวเตอร์

v แตะ Start>Programs>Internet

Share

v ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์

เข้ากับ USB หรือ Bluetooth PAN

v ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับ

APN ที่ถูกต้อง

v แตะ Connect และปุ่มเลือกซ้ายที่อ

ยู่ล่างสุด

v ตัวแสดงสถานะการเชื่อมต่อข้อมูล

(G/ E/ 3G/ H) จะแสดงขึ้นเมื่อมีการ
เปิดใช้งาน PDP เสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ
v ระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิว

โปรแกรม

เตอร์ของคุณต้องติดตั้ง Windows XP
SP2 ขึ้นไป
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การตั้งค่า
การตั้งค่าโทรศัพท์

Security (ความปลอดภัย)

คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าทั่วไปสำหรับ
การโทรออกและการรับสาย

เมื่อตั้งค่าไปที่ On
เครื่องจะแสดงให้คุณป้อน PIN ทุกครั้งที่
คุณเปิดเครื่อง

Phone (โทรศัพท์)

Services (บริการ)

Sound (เสียง)

หากต้องการเข้าใช้การตั้งค่าสำหรับการ
บริการ ให้เลือกจากรายการต่อไปนี้และ
แตะ “Get Settings”

v Ring type: ตัวเลือกนี้จะกำหนด

โหมดการแจ้งสายเรียกเข้า
คุณสามารถเลือกจาก [Ring],
[Increasing ring], [Ring once],
[Vibrate], [Vibrate and ring],
[Vibrate then ring], [None]

Call Barring (ป้องกันการโทร)

v Ring tone: คุณสามารถเลือกเสียง

เรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้า

v Keypad: คุณสามารถตั้งค่าเสียงปุ่ม

การตั้งค่า

ที่จะเล่นเมื่อกดปุ่ม (Long tonnes/
Short tones/Off)

คุณสามารถจำกัดการโทร : All outgoing
calls/International outgoing calls/
International outgoing calls except
to home country/All Incoming calls/
Incoming calls when roaming
หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าการป้องกันก
ารโทร คุณต้องมีรหัสผ่าน คุณสา
มารถขอรหัสผ่านการป้องกันการโทรได้
จากผู้ให้บริการของคุณเมื่อสมัครใช้
บริการเครือข่ายนี้
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Voice Mail and Text Message
(วอยซ์เมล์และข้อความตัวอักษร)

การป้องกันการโทรรวมถึงสายข้อความ
เสียงและข้อมูลทั้งหมดยกเว้นโทรฉุก
เฉิน

เมื่อคุณใส่ซิมการ์ดลงในเครื่องโทรศัพท์
เครื่องจะตรวจจับและตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์
ข้อความเสียงและ SMS ตามค่าดีฟอลต์
อย่างไรก็ตามคุณสามารถดูการตั้งค่าได้
หากต้องการ

Caller ID (ID ผู้โทร)
เลื่อนไปยัง ‘Everyone’ เพื่อแสดงข้อมู
ลผู้โทรให้คู่สนทนาได้ทราบ เลื่อนไปยัง
‘No one’ เพื่อซ่อนการแสดงข้อมูลผู้โทร
หรือเลื่อนไปยัง ‘Only to contacts’ เพื่อ
แสดงข้อมูลผู้โทรเมื่อคุณโทรจากรายชื่อ

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูหมายเลข
ข้อความเสียงได้โดยแตะ Voice Mail
บนหน้าจอ Speed Dial

Call Forwarding (การส่งต่อสาย)

Network (เครือข่าย)

ให้คุณส่งต่อสายเรียกเข้าไปยังหมาย
เลขโทรศัพท์อื่น

คุณสามารถเลือกประเภทเครือข่าย
ลักษณะการเลือกเครือข่าย และระบุช่วง
เวลาที่จะใช้โทรศัพท์ของคุณในเครือ
ข่าย Micro Cellular

Call Waiting (สายเรียกซ้อน)
หากต้องการให้มีการแจ้งสายเรียกซ้อนข
ณะกำลังติดสายอื่น ให้เลือก Notify me

การตั้งค่า

Current network
(เครือข่ายปัจจุบัน)
เครือข่ายปัจจุบันจะแสดงในฟิลด์
Current network

125
KS20_Open Thailand_0220_깽.indd125
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การตั้งค่า
Network selection
(การเลือกเครือข่าย)

Preferred network
(เครือข่ายที่ต้องการ)

กำหนดวิธีเลือกเครือข่ายที่มีอยู่อื่นๆ เช่น
ขณะเดินทาง

แตะแท็บ Network > Set
Networks (การดึงข้อมูลการตั้งค่าอาจ
ใช้เวลาสักครู่) เลือกเครือข่ายและจัด
ลำดับเครือข่ายที่ใช้งานโดยแตะ Move
Up หรือ Move Down

v Manual: คุณสามารถเลือกเครือข่าย

ได้ด้วยตนเอง เลื่อนไปยังเครือข่าย
ที่ต้องการแล้วแตะ OK

Band (แบนด์)

เคล็ดลับ
v การเลือก Manual จะเป็น ประโยชน์

เมื่อคุณทราบว่าเครือข่ายหนึ่งถูกว่าอีก
เครือข่ายหนึ่ง หรือส่งข้อมูลได้เร็วกว่า

Automatic, UMTS, GSM 900/1800,
GSM 1900

v Automatic: ให้เครื่องเลือกเครือข่า

ยโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่า
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Sounds & Notifications
(เสียงและการแจ้งเตือน)

การตั้งค่าเวลาและวันที่
หากต้องการตั้งเวลา ให้แตะ
Settings>แท็บ System
>Clock&Alarms>แท็บ Time  
เลือกสถานที่ ชั่วโมง นาที วินาที เพื่อ
เปลี่ยนการตั้งค่าเวลา

การตั้งค่า Sound &
Notifications
1. แตะ Start > Settings > แท็บ
Personal > Sounds & Notifications

แตะลูกศรลงในฟิลด์ Date เพื่อแสดง
ปฏิทินแล้วเลือกวันที่ปัจจุบัน
เมื่อคุณเดินทาง คุณสามารถตั้งวันที่
และเวลาสำหรับสถานที่นั้นๆ โดยใช้
visiting

2. ในแท็บ Sounds เลือกวิธีที่คุณต้อง
การให้แจ้งเตือนโดยเลือกช่องที่
ต้องการ
3. ในแท็บ Notifications ใน Event
แตะชื่อเหตุการณ์แล้วเลือกวิธีที่คุณ
ต้องการให้แจ้งเตือนโดยเลือกช่อง
ที่ต้องการ คุณสามารถเลือกจากตัว
เลือกต่างๆ เช่น เสียงพิเศษ ข้อความ
หรือไฟกะพริบ

การตั้งปลุก

การตั้งค่า

ในการตั้งปลุก ให้แตะ Settings>แท็บ
System >Clock&Alarms>แท็บ
Alarms คุณสามารถตั้งปลุกได้ถึง 3
รายการ แตะ Description แล้วตั้งชื่อ
สำหรับการปลุก และแตะวันในสัปดาห์
ที่ต้องการปลุก คุณยังสามารถตั้งเสียง
ปลุกได้ด้วย
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การตั้งค่า
Lock (ล็อค)
คุณสามารถรักษาความปลอดภัยของ
เครื่องได้สองวิธี คุณสามารถป้องกันโทร
ศัพท์ของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้
รับอนุญาต โดยกำหนดประเภทรหัสผ่าน
ที่เรียกว่า PIN (personal identification
number) คุณยังสามารถป้องกันการเข้าใ
ช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องโดย
ไม่ได้รับอนุญาตโดยใช้การป้องกันด้วย
รหัสผ่านได้อีกด้วย
คุณจะได้รับรหัส PIN แรกจากผู้ให้
บริการไร้สายของคุณ
ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนรหัส PIN
ได้ในภายหลัง

การป้องกันโทรศัพท์ของคุณ
ด้วย PIN
1. จากปุ่ม Phone แตะ Menu>
Settings > แท็บ Lock
2. แตะ Require PIN when phone is
used
3. เมื่อต้องการเปลี่ยน PIN ให้แตะ
Change PIN

เคล็ดลับ
v คุณสามารถโทรฉุกเฉินได้ทุกเมื่อ

โดยไม่ต้องใช้ PIN

คุณต้องสร้างรหัสผ่านเมื่อเริ่มใช้เครื่อง

การป้องกันเครื่องด้วยรหัสผ่าน

การตั้งค่า

คุณสามารถรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลของคุณโดยใช้รหัสผ่านทุกครั้งที่
เปิดเครื่อง
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1. แตะ Start > Settings > แท็บ
Personal > Lock

4. แตะ OK เมื่อคุณเปิดเครื่องครั้งถัดไป
เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน

2. เลือกช่อง Prompt if device unused
for และในช่องขวา ให้เลือกระยะเวลา
ให้เครื่องปิดหากไม่มีการป้อนรหัส
ผ่าน ในช่องพิมพ์ Password ให้เลือก
ประเภทรหัสผ่านที่ต้องการใช้ ป้อน
รหัสผ่านและถ้าจำเป็นให้ยืนยันรหัส
ผ่าน ถ้ากำหนดให้เครื่องเชื่อมต่อ
เครือข่าย เลือกรหัสผ่านที่ดีเพื่อความ
ปลอดภัยของเครือข่าย

หมายเหตุ
v ทุกครั้งที่ป้อนรหัสผ่านผิด เวลาที่

เครื่องจะตอบสนองจะช้าลงเรื่อยๆ
จนเครื่องจะไม่ตอบสนองเลย
ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน คุณต้องทำตามคำ
แนะนำในคู่มือเจ้าของเครื่องเพื่อล้างห
น่วยความจำก่อนที่คุณจะสามารถ
เข้าใช้เครื่องได้

3. ในแท็บ Hint ให้ป้อนวลีที่จะช่วย
ให้คุณจดจำรหัสผ่านของคุณ แต่อย่า
ให้ผู้อื่นเดารหัสผ่านของคุณได้ Hint
จะแสดงขึ้นหลังจากป้อนรหัสผ่าน
ผิดครบสี่ครั้ง

การตั้งค่า
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การตั้งค่า
การเปลี่ยนรหัสผ่าน

1.แตะ Start > Settings > แท็บ
Personal > Owner Information

1. แตะ Start > Settings > แท็บ
Personal > Lock เครื่องจะขอ
ให้คุณป้อนรหัสผ่านปัจจุบัน

2. ในแท็บ Options เลือกช่อง
Identification information

2. ในช่อง Password
ป้อนรหัสผ่านใหม่ของคุณ
3. ในแท็บ Hint ให้ป้อนวลีที่จะช่วยให้
คุณจดจำรหัสผ่านใหม่ของคุณ แต่
อย่าให้ผู้อื่นเดารหัสผ่านของคุณได้
Hint จะแสดงขึ้นหลังจากป้อนรหัส
ผ่านผิดครบสี่ครั้ง
4. แตะ OK

การแสดงข้อมูลเจ้าของเครื่อง
บนหน้าจอ Today

3. ในแท็บ Options เลือกช่อง Notes
ถ้าคุณต้องการแสดงข้อความเพิ่มเติม
เช่น: Reward if found
4. แตะแท็บ Notes ป้อนข้อความเพิ่มเติม

เคล็ดลับ
vห
 ากต้องการแสดงข้อมูลเจ้าของ

เครื่องบนหน้าจอ Today ให้แตะ Start
> Settings > แท็บ Personal >
Today ในแท็บรายการ ให้เลือกช่อง
Owner Info

การตั้งค่า

การแสดงข้อมูลติดต่อบนหน้าจอ Today
เมื่อเปิดเครื่องจะช่วยค้นหาเครื่องได้ง่าย
ขึ้นหากเกิดการสูญหาย
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Today

เคล็ดลับ
v หากต้องการเปลี่ยนลำดับรายการ

การตั้งค่าหน้าจอ Today

ที่แสดงในหน้าจอ Today แตะ
รายการแล้วแตะ Move Up หรือ Move
Down

หน้าจอ Today จะแสดงการนัดหมายที่
จะเกิดขึ้น งานที่กำลังทำ และข้อมูล
เกี่ยวกับข้อความอีเมล์

การเพิ่มภาพพื้นหลัง

การซิงโครไนซ์หน้าจอ Today

คุณสามารถใช้ภาพของคุณเป็นภาพพื้นห
ลังบนหน้าจอ Today

1. แตะ Start > Settings > แท็บ
Personal > Today

1. แตะ Start > Settings > แท็บ
Personal > Today

2. ในแท็บ Appearance ให้เลือกธีมที่
ต้องการสำหรับพื้นหลังของหน้าจอ
Today

2. เลือกช่อง Use this picture as the
background และแตะ Browse
เพื่อดูรายการไฟล์ภาพของคุณ

3. ในแท็บ Items ให้เลือกรายการที่คุณ
ต้องการแสดงบนหน้าจอ Today

3. แตะชื่อไฟล์ภาพที่ต้องการใช้
4. แตะ OK
การตั้งค่า
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การตั้งค่า
การตั้งค่าตัวเลือกสำหรับแสดง
การนัดหมายบนหน้าจอ Today

การตั้งค่าตัวเลือกสำหรับแสดง
งานบนหน้าจอ Today

ถ้าคุณมีการนัดหมายจำนวนมาก คุณ
อาจต้องการระบุประเภทการนัดหมาย
ที่แสดงบนหน้าจอ Today

ถ้าคุณมีงานจำนวนมาก คุณอาจต้อง
การระบุประเภทงานที่แสดงบนหน้าจอ
Today

1. แตะ Start > Settings > แท็บ
Personal > Today

1. แตะ Start > Settings > แท็บ
Personal > Today

2. แตะแท็บ Items

2. แตะแท็บ Items

3. เลือก Calendar แล้วแตะ Options

3. เลือก Tasks และแตะ Options

v เลือก Next appointment

v เลือกประเภทงานที่คุณต้องการให้

เพื่อแสดงเฉพาะการนัดหมายถัด
ไปในตารางนัดหมายของคุณ หรือ
Upcoming appointments
เพื่อแสดงการนัดหมายต่างๆ

แสดงบนหน้าจอ Today

v ในรายการ Category เลือกว่าจะแสดง

ประเภทงานเฉพาะหรือแสดงทุกงาน

v ลบเครื่องหมายในช่อง Display all

day events

การตั้งค่า
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การปลุก

แตะชั่วโมง นาทีหรือวินาที แล้วแตะลูก
ศรขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเวลา

Time (เวลา)

แตะลูกศรลงในฟิลด์ Date
เพื่อแสดงปฏิทิน

คุณสามารถดูเวลา วัน และวันที่ได้

แตะวันในปฏิทินเพื่อเลือกวันปัจจุบัน

จากเมนู Start แตะ Settings > แท็บ
System > Clock & Alarms > แท็บ
Time

คุณสามารถแตะลูกศรซ้ายหรือขวาที่
ด้านบนของปฏิทินเพื่อเลื่อนย้อนกลับ
หรือไปข้างหน้า

Alarm (การปลุก)
แตะ Clock window>แท็บ Alarms
แตะช่องซ้ายและตั้งค่าวัน และเวลาที่
ต้องการตั้งปลุก

การตั้งค่า
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การตั้งค่า
แตะปุ่มนี้เพื่อตั้งค่าตัวเลือกการตั้งปลุก
เช่น เสียงปลุกและข้อความแสดง และ
แตะฟิลด์เวลาเพื่อตั้งค่าเวลาปลุก

More (อื่นๆ)
แสดงนาฬิกาบนแถบชื่อในทุกโปรแกรม

Memory (หน่วยความจำ)
แตะ <Description> แล้วตั้งชื่อสำ
หรับการปลุก และแตะวันในสัปดาห์ที่
ต้องการปลุก

คุณอาจจำเป็นต้องปิดโปรแกรมหากโปร
แกรมทำงานไม่ปกติหรือหน่วยความจำ
ของโปรแกรมเหลือน้อย

การตั้งค่า
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134

2008.2.20

6:36:41 PM

Main (หลัก)

เคล็ดลับ

คุณสามารถดูได้ว่าหน่วยความจำเหลือ
อยู่เท่าใด

v ถ้าคุณเสียบการ์ดหน่วยความจำมาก

กว่าหนึ่งการ์ดก่อนหน้านี้ ให้แตะช่อง
รายการและการ์ดหน่วยความจำที่มี
ข้อมูลที่ต้องการดู

v แตะ Start > Settings > แท็บ

System > Memory

ในแท็บ Main จำนวนหน่วยความจำที่
กำหนดให้กับไฟล์และที่เก็บข้อมูลต่อ
ที่เก็บโปรแกรมจะแสดงขึ้น และจำนวน
หน่วยความจำที่ใช้ไปต่อหน่วยความ
จำที่มีอยู่

Running Programs
(โปรแกรมที่เปิดใช้งาน)

คุณสามารถดูได้ว่าหน่วยความจำใน
การ์ดหน่วยความจำที่เสียบอยู่ในเครื่อง
ของคุณมีพื้นที่เหลืออยู่เท่าใด

1. แตะแท็บ Start > Settings > แท็บ
System > Memory > Running
Programs

1. แตะ Start > Settings > แท็บ
System > Memory

2. ในรายการ Running Programs
ให้แตะโปรแกรมที่ต้องการปิด
แล้วแตะ Stop

2. แตะแท็บ Storage Card

การตั้งค่า

Storage card
(การ์ดหน่วยความจำ)

โดยส่วนใหญ่โปรแกรมจะปิดโดยอัต
โนมัติเพื่อให้มีหน่วยความจำที่เพียงพอ
แต่คุณสามารถปิดโปรแกรมด้วยตนเอง
ได้หากต้องการ
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การตั้งค่า
Power (กำลังไฟ)

การตรวจสอบกำลังไฟแบตเตอรี่
v แตะไอคอนระดับแบตเตอรี่ (

ที่หน้าจอ Today

)

v แตะ Start > Settings > แท็บ

System > Power

คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์สลับไปที่
โหมดหยุดพักหากไม่มีการใช้งานโทร
ศัพท์ในช่วงเวลาหนึ่ง และใช้แบตเตอรี่
หลักเป็นแหล่งจ่ายไฟหรือเมื่อเชื่อมต่อ
กับแหล่งจ่ายไฟภายนอก

Advanced (ขั้นสูง)
v On battery power: ปิดเครื่องถ้า

Battery (แบตเตอรี่)

ไม่ใช้งานภายใน 1, 2, 3, 4, 5 นาที

การตั้งค่า

เครื่องของคุณประกอบด้วยแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์แบบชาร์จได้
ซึ่งออกแบบมาให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่
และอุปกรณ์เสริมของแท้จากผู้ผลิตโดย
ตรงเท่านั้น

v On external power: ปิดเครื่องถ้า

ไม่ใช้งานภายใน 1, 2, 5, 10, 15,
30 นาที

คุณสามารถตรวจสอบกำลังไฟแบต
เตอรี่ที่เหลืออยู่ได้
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การใช้แบ็คไลต์
คุณสามารถลดการใช้กำลังไฟโดย
ปิดแบ็คไลต์บนหน้าจอและปุ่ม
หากกดค้างไว้ คุณจะสามารถสลับ
ระหว่างโหมดหยุดพักและโหมดทำต่อ
ในโหมดหยุดพัก แบ็คไลต์จะปิดถาวร

หมายเหตุ
v เมื่อกดแล้วปล่อยปุ่ม POWER เครื่อง

โทรศัพท์ของคุณจะถูกบังคับให้อยู่ใน
สถานะหยุดพักหรือทำต่อ

การปรับการตั้งค่าแบ็คไลต์:
1. จากเมนู Start ให้แตะ Settings

คุณสามารถปรับเวลาสว่างและความ
สว่างของแบ็คไลต์

2. ในแท็บ System ให้แตะ Backlight  
ในแท็บ Battery Power ให้เลือกว่า
จะตั้งค่าปิดแบ็ค ไลต์โดยอัตโนมัติหา
กไม่ใช้งานใน ช่วงเวลาหนึ่ง
การตั้งค่า
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การตั้งค่า
ในแท็บ External Power ให้เลือกว่า
จะตั้งค่าปิดแบ็คไลต์โดยอัตโนมัติหาก
ไม่ใช้งานในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อเชื่อมต่อ
กับแหล่งจ่ายไฟภายนอก

Bluetooth

ในแท็บ Brightness
ให้เลือกระดับความสว่าง

แตะ Start>Settings>แท็บ
connections >Bluetooth

ในแท็บ button ให้เลือกว่าจะตั้งค่าปิด
แบ็คไลต์บนปุ่มโดยอัตโนมัติหากไม่ใช้
งานในช่วงเวลาหนึ่ง

ฟังก์ชัน Bluetooth จะช่วยให้โทร
ศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งานร่วมกันได้,
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสื่อสารกันได้
โดยตรง โดยไม่ต้องต่อสายใดๆ
โทรศัพท์เครื่องนี้สนับสนุนการเชื่อมต่อ
Bluetooth ในตัวเครื่อง ซึ่งทำให้สามาร
ถเชื่อมต่อกับชุดหูฟัง Bluetooth, แอพ
พลิเคชันคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้
และอื่นๆ

การกำหนดค่า Bluetooth

การตั้งค่า
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Accessibility (การเข้าใช้งาน)

หมายเหตุ

Device Identification
(การระบุอุปกรณ์)

vห
 ากคุณใช้ PCsync ผ่านทาง

Bluetooth คุณสามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลได้ภายในสมุดโทรศัพท์เท่านั้น

v Name: ชื่อที่แสดงขึ้นบนอุปกรณ์ระย

v เมื่อคุณได้รับข้อมูล

ะ ไกลในระหว่างขั้นตอนการจับคู่

จากอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ
เครื่องจะขอให้คุณยืนยัน
หลังการยืนยันการถ่ายโอน ไฟล์นั้น
จะได้รับการคัดลอกลงในโทรศัพท์
ของคุณ

v Address: ตำแหน่ง Bluetooth

จะแสดงขึ้น

Accessibility (การเข้าใช้งาน)

vค
 ุณสามารถตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ใช้

v Allow other devices to

ร่วมกันโดย Bluetooth settings>services->File Transfer>advanced

connect

General (ทั่วไป)
v Current profile: คุณสามารถ

บันทึกการตั้งค่า Bluetooth
ด้วยชื่อโปรไฟล์อืน

v Bluetooth status: เปิด/

ปิดการทำงานของ Bluetooth

การตั้งค่า

All devices/paired devices only: คุณส
ามารถเลือกได้ว่าจะให้อุปกรณ์อื่น จับ
คู่กับเครื่องของคุณหรือไม่ All devices
หมายถึงอุปกรณ์ที่อยู่ในระยะไกลสา
มารถ จับคู่กับเครื่องของคุณได้ถ้าผ่าน
การพิสูจน์ตัวตน/ได้รับสิทธิ์ Paired
devices only หมายถึงอุปกรณ์ที่อยู่ในระ
ยะไกลสามารถค้นพบเครื่องของคุณได้
แต่ไม่สามารถเข้าใช้บริการได้
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การตั้งค่า
v Other devices can discover

v Off: ปิดการทำงานของ Bluetooth

me: ถ้าคุณไม่ต้องการให้
อุปกรณ์อื่น ค้นหาอุปกรณ์ของคุณ
ไม่ต้องทำเครื่อง หมายที่ช่องนี้

Services (บริการ)
คุณสามารถกำหนดค่าโปรไฟล์
Bluetooth แต่ละโปรไฟล์ (FTP, vCard
exchange, Serial port, PAN, Handsfree, Phone-Book Access server,
Dial-up Networking Server, PIM
sync)

Bluetooth modes (โหมดของ
Bluetooth)
Bluetooth ในเครื่องของคุณทำงานใน
โหมดต่าง ๆ สามโหมดคือ:

ในโหมดนี้ คุณไม่สามารถส่งหรือรับข้
อ มูลด้วย Bluetooth คุณอาจต้องการ
ปิดวิทยุเป็นครั้งคราวเพื่อประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่ หรือในสถานการณ์
ที่ห้าม ใช้วิทยุ เช่น ขณะเดินทางด้วย
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล

v Discoverable: เปิดการทำงานของ

Bluetooth โดยเครื่องอื่นๆ ที่มี
Bluetooth ในระยะ 10 เมตรจะตรวจ
พบเครื่องของคุณ

หมายเหตุ
vต
 ามค่าดีฟอลต์ Bluetooth จะปิด

ถ้าคุณเปิดเครื่อง แล้วปิดเครื่อง
Bluetooth จะปิดด้วย เมื่อคุณเปิด
เครื่องอีกครั้ง Bluetooth
จะเปิดอัตโนมัติ

v On: เปิดการทำงานของ Bluetooth

การตั้งค่า

และคุณสามารถใช้คุณสมบัติของ
Bluetooth
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การทำให้เครื่องอื่นๆ
ตรวจพบเครื่องของคุณ

Bluetooth partnerships
(ความสัมพันธ์ Bluetooth)

1. ในเครื่องของคุณ แตะ Start >
Settings > แท็บ Connections >
Bluetooth

ความสัมพันธ์ Bluetooth คือความสัม
พันธ์ที่คุณสร้างขึ้นระหว่างเครื่องของ
คุณกับเครื่องอื่นๆ ที่ใช้ Bluetooth ได้
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างปลอดภัย
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครื่อง
สองเครื่องจะต้องป้อนหมายเลข PIN
หรือรหัสผ่านทั้งสองเครื่อง การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องสองเครื่อง
เป็นการสร้างเพียงครั้งเดียว หลังจากที่
เชื่อมความสัมพันธ์แล้ว เครื่องจะรู้จักกัน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยไม่ต้อง
ป้อน PIN อีก ก่อนใช้งาน ตรวจให้แน่
ใจว่าทั้งสองเครื่องอยู่ใน ระยะ 10 เมตร
และเปิดการทำงานของ Bluetooth
รวมถึงอยู่ในโหมด Discoverable

2. เลือกช่อง Turn on Bluetooth
และช่อง Make this device
discoverable to other devices
3. แตะ OK

หมายเหตุ
v เมื่อเลือกช่อง Make this device

discoverable to other devices
จะเปิดการทำงานของ Bluetooth

การตั้งค่า
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การตั้งค่า
การสร้างความสัมพันธ์ Bluetooth

4. แตะ Next

1. ในเครื่องของคุณ แตะ Start >
Settings > แท็บ Connections >
Bluetooth

5. แตะ Finish จากนี้คุณสามารถแลก
เปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องอื่น ๆ ได้ทันที

2. แตะ Bluetooth Manager->New

หมายเหตุ

3. มีแอพพลิเคชัน Bluetooth ต่างๆ
แสดงขึ้น และคุณสามารถเลือกแอพพ
ลิเคชันที่คุณต้องการใช้

vถ
 ้าคุณแตะ start>Help

การยอมรับความสัมพันธ์
Bluetooth

ในหน้าต่างการตั้งค่า
Bluetooth คุณสามารถใช้ Help
เพื่อดูรายละเอียด ของโปรไฟล์
Bluetooth

1. ตรวจให้แน่ใจว่าเปิด Bluetooth
และอยู่ในโหมด discoverable
2. เมื่อระบบถามยืนยันการสร้างความสัม
พันธ์กับเครื่องอื่นๆ ให้แตะ Yes

การตั้งค่า

3. ป้อนรหัสผ่าน (รหัสผ่านที่ตรงกันซึ่ง
ป้อนในเครื่องอื่นๆ เพื่อเชื่อมต่อกัน)
เพื่อตั้งค่าความปลอดภัยในการเชื่อม
ต่อ รหัสผ่านต้องมีความยาวตั้งแต่ 1
ถึง 16 ตัวอักษร
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USB TO PC (การเชื่อมต่อ
USB เข้ากับเครื่องคอมพิว
เตอร์)

1. แตะ Start>Settings>Connections
>USB TO PC
2. เลือกที่เก็บข้อมูล USB
3. แตะ OK

คุณสามารถเลือกการเชื่อมต่อ USB
เข้ากับเครื่อมคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป

การเชื่อมต่อ

USB Active Sync หรือ USB mass
storage

การตั้งค่า

เครื่องของคุณได้ติดตั้งฟังก์ชันระบบ
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพซึ่งให้คุณสา
มารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่าย
HSDPA(High Speed Downlink Packet
Access), EDGE(Enhanced Data rates
for Global Evolution), GPRS (General
Packet Radio Service) หรือโมเดม
Bluetooth หรือ WLANnetwork
คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเตอร์
เน็ตหรือเชื่อมต่อเครือข่ายของบริษัท
เพื่อท่องอินเตอร์เน็ตและแลกเปลี่ยน
อีเมล์หรือข้อความด่วน

การใช้ที่เก็บข้อมูล USB
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การตั้งค่า
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน
การเชื่อมต่อที่กำหนดค่าไว้
ล่วงหน้า
1. แตะ Start > Settings > แท็บ
Connections > Connections >
แท็บ Advanced
2. แตะ Select Networks
3. ในโปรแกรมที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
โดยอัตโนมัติโดยเลือกจากรายการ
ให้เลือกช่องที่เหมาะสม
4. แตะ OK

หมายเหตุ
v ตามค่าดีฟอลต์ เครื่องโทรศัพท์ของ

คุณได้ตั้งค่ารายการสำหรับเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตไว้อย่างเหมาะสมแล้ว
ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้ง
ค่าการเชื่อมต่อนี้

5. เมื่อวิซารด์การเชื่อมต่อเสร็จสิ้น
ให้แตะ OK

การตั้งค่า
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การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน
My ISP

5. เลือกโมเดมจากรายการ เช่น
ถ้าคุณต้องการใช้ packet service
network ให้เลือก Cellular
Line(GPRS,3G,HSDPA)

1. สอบถามข้อมูลต่อไปนี้จาก ISP
ของคุณ:

6. แตะ Next

v หมายเลขโทรศัพท์เซิร์ฟเวอร์ ISP

7. ทำตามวิซาร์ดการเชื่อมต่อจนเสร็จสม
บูรณ์ โดยป้อนข้อมูลที่จำเป็นแล้วแตะ
Finish

v ชื่อผู้ใช้
v รหัสผ่าน
v ชื่อจุดเชื่อมต่อ (ต้องใช้ในการเชื่อมต่อ

8. แตะแท็บ Advanced > Select
Networks

2. แตะ Start > Settings > แท็บ
Connections > Connections

9. ในโปรแกรมที่เชื่อมต่อเครือข่าย
ส่วนตัวโดยอัตโนมัติ ถ้าต้องการเชื่อม
ต่อจากรายการ ให้เลือก My ISP
และแตะ OK

GPRS)

3. แตะ Add a new modem
connection
4. ป้อนชื่อสำหรับการเชื่อมต่อ

การตั้งค่า
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การตั้งค่า
หมายเหตุ
v หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้า

จอใดๆ แตะ Help หากต้องการแก้ไขก
ารตั้งค่าการเชื่อมต่อ ให้แตะ Manage
existing connections บนหน้าจอ
Connections แล้วทำตามวิซาร์ดการเ
ชื่อมต่อจนเสร็จสมบูรณ์

v ถ้ามีการเชื่อมต่อใน My ISP ตั้งแต่

สองการเชื่อมต่อขึ้นไป Auto pick
จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนจาก Auto pick
เป็นการเชื่อมต่อที่ต้องการ ให้แตะ
Manage existing connections ใน
My ISP แล้วเลือกการเชื่อมต่อที่ต้องก
าร และแตะ OK

การรีเซ็ตหรือแก้ไขการตั้งค่า
การ์ดเครือข่ายในเครื่อง
1. แตะ Start > Settings >
Connections tab > Wi- Fi.
2. เลือกแท็บ Network Adapters
3. ใน My network card connects to
list ให้เลือกรายการที่เหมาะสม:

การตั้งค่า
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6. ในแท็บ Name Servers
ให้กำหนดการตั้งค่า DNS และ WINS
เซิร์ฟเวอร์ที่ต้องใช้ IP แอดเดรสที่กำ
หนดไว้อาจต้องหาวิธีที่จะแมปชื่อ
คอมพิวเตอร์ให้กับ IP แอดเดรส DNS
และ WINS เป็นตัวเลือกวิธีการที่รอง
รับในเครื่องของคุณ

v ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่ออิน

เตอร์เน็ตโดยใช้ ISP หรือ WLAN
เพื่อเรียกดูเว็บเพจด้วย Internet
Explorer ให้เลือก Internet

v ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วน

ตัวและเรียกดูโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันใน
เครือข่ายด้วย File Explorer ให้เลือก
Work

หมายเหตุ

4. ในฟิลด์ Tap an adapter to modify
settings ให้เลือกอะแดปเตอร์ที่
เหมาะสม

v ในการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตโดยใช้

WLAN ต้องมี ‘My ISP’ อยู่ในการตั้ง
ค่าการเชื่อมต่อ

การตั้งค่า

5. เมื่อคุณเลือกการ์ดเครือข่ายและป้อน
หน้าจอการตั้งค่า คุณต้องกำหนดการ
ตั้งค่าที่จำเป็น ในแท็บ IP แอดเดรส
ให้เลือก Use specific IP address
และป้อนข้อมูลที่จำเป็น ติดต่อ ISP
หรือผู้ดูแลระบบของเราเพื่อสอบ
ถาม IP แอดเดรส ซับเน็ตมาส์ก
และเกตเวย์ดีฟอลต์
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การตั้งค่า
Wireless Manager

v แตะ Wireless Manager ในหน้าจอ

Wireless Manager
ให้คุณจัดการการเชื่อมต่อ Wi-Fi
Internet และ Bluetooth
ในเครื่องของคุณ โดยให้โทรศัพท์เชื่อม
ต่อเครือข่ายไร้สายในท้องถิ่นหรือเข้า
ใช้อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย Wi- Fi เร็ว
กว่าและมีช่วงกว้างกว่าเทคโนโลยีไร้
สาย Bluetooth

Today หรือ Start>Settings>Conn
ections

v หากต้องการปิด Wi-Fi ให้แตะ Wi-Fi

ใน Wireless Manager

การตั้งค่า
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หมายเหตุ
ถ้าผู้ให้บริการ Wi-Fi หรือผู้ดูแลระบบ
เครือข่ายของคุณตั้งค่าการเข้ารหัส
WEP สำหรับการรักษาความปลอดภัย
ไว้ คุณต้องป้อนรหัส WEP
ในหน้าต่างป๊อปอัพ หากไม่ได้มีการตั้ง
ค่าการเข้ารหัส WEP ไว้ หน้าต่างป๊อป
อัพนี้จะไม่ปรากฏขึ้น
หากคุณไม่ทราบรหัส คุณต้องขอรหัส
จากผู้ให้บริการ Wi-Fi หรือผู้ดูแลระบบ
เครือข่ายของคุณ

หน้าต่างรูปลูกโป่งจะป็อปอัพและแสดง
Access Point ที่สแกนที่ใกล้กับผู้ใช้

ถ้าเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว คุณสามารถดู
ชื่อการเชื่อมต่อ (SSID) ใน Wireless
Manager

v คุณสามารถเลือก Access Point ที่ได้

รับอนุญาตให้เข้าใช้แล้วแตะ OK

หากต้องการปิด Wi-Fi ให้แตะ Wi-Fi ใน
Wireless Manager อีกครั้ง

v จากนั้นเลือก Internet เพื่อใช้บริการ

อินเตอร์เน็ตแล้วแตะ Connect

การตั้งค่า
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การตั้งค่า
การกำหนดการตั้งค่าการเชื่อม
ต่อ Wi-Fi
หมายเหตุ
ก่อนที่คุณจะกำหนดค่า WLAN คุณจำ
เป็นต้องขอการตั้งค่า IP จากผู้ให้บริการ
WLAN หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ
vแ
 ตะ

Start>Settings>Connections
>แตะ Wi-Fi>Network Adaptors
แตะ Samsung 2700S WiFi
Adaptors

v ถ้าคุณแตะ Use server-assigned

IP address คุณจะสามารถรับค่า IP
ที่กำหนดไว้ได้โดยอัตโนมัติ

การตั้งค่า
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หมายเหตุ
เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลในเครื่อง
โทรศัพท์ของคุณสูญหาย
การบริการไร้สายทั้งหมด เช่น โทรศัพท์
WLAN และ Bluetooth จะสิ้นสุดการทำง
านโดยอัตโนมัติเมื่อ
แบตเตอรี่ใกล้หมดในระดับที่ต่ำกว่า
สองเปอร์เซนต์

v ถ้าคุณแตะ Use specific IP address

คุณจำเป็นต้องตั้งค่า IP แอดเดรสที่กำ
หนดโดยผู้ให้บริการ WLAN หรือผู้ดูแ
ลระบบเครือข่ายของคุณ

v ป้อน IP แอดเดรส ซับเน็ตมาส์ก

และเกตเวย์ดีฟอลต์

v แตะ Name Servers

การตั้งค่า

v ป้อนใน DNS และ Alt DNS, WINS

และ Alt WINS ถ้าจำเป็น
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อุปกรณ์เสริม
คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ กับโทรศัพท์ของคุณได้ เลือกใช้อุปกรณ์ เหล่านี้ตามลั
กษณะการสื่อสารส่วนตัว ของคุณ

อะแดปเตอร์

ไมโครโฟนแฮนด์ฟรี

สำหรับชาร์จแบตเตอรี

v หูฟัง

สเตอริโอ

แบตเตอรี่มาตรฐาน
หมายเหตุ
v ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ
LGเท่านั้น

v การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้อาจมี

สายเคเบิ้ลข้อมูล/ซีดี
โปรแกรม PC
sync

ผลให้การรับ ประกัน ของเครื่องโทร
ศัพท์สิ้นสุดลง

v อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่ละ

อุปกรณ์เสริม

สำหรับใช้เชื่อม
ต่อเพื่อการ แลก
เปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
กับโทรศัพท์ของคุณ

พื้นที่โปรด ตรวจสอบกับบริษัทหรือ
ตัวแทนผู้ให้บริการในแต่ละพื้นที่ของ
เราในกรณีที่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม

152
KS20_Open Thailand_0220_깽.indd152
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ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อผลิตภัณฑ์: KS20
ระบบ: GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA 2100
น้ำหนัก : 92.5 กรัม (รวมแบตเตอรี่), 65 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)

อุณหภูมิ
สูงสุด: +55°C(คายประจุ)/+45°C (ขณะชาร์จ)
ตํ่าสุด: -10°C

ศูนย์บริการ LG โดย บริษท
ั แอจจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127
ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
ข้อมูลทางเทคนิค

วันและเวลาทำการ : จันทร์ -ศุกร์, เสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
08:00 - 17:00น.
Call center : 0-2878-5757
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KS20 User Guide
- English

This document is the user guide for the LG KS20
Windows Mobile Pocket PC. All rights for this document
are reserved by LG Electronics. Copying, modifying and
distributing this document without the consent of LG
Electronics are prohibited.
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For Your Safety
Please read these simple
guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous
or illegal. Further detailed
information is given in this
manual.

WARNING

For Your Safety

• Mobile Phones must be
switched off at all times in an
aircraft.
• Do not hold the phone in your
hand while driving.
• Do not use your phone near
petrol stations, fuel depots,
chemical plants or blasting
operations.
• For your safety, use ONLY
specified ORIGINAL batteries
and chargers.
• Do not handle the phone
with wet hands while it is
being charged. It may cause
an electric shock or seriously
damage your phone.
• Keep the phone in a safe place
out of small children’s reach.
It includes small parts which
if detached may cause a
choking hazard.

CAUTION
• Switch off the phone in any
area where required by special
regulations. For example,
do not use your phone in
hospitals or it may affect
sensitive medical equipment.
• Emergency calls may not be
available under all mobile
networks. Therefore, you
should never depend solely
on your mobile phone for
emergency calls.
• Only use ORIGINAL
accessories to avoid damage
to your phone.
• All radio transmitters carry
risks of interference with
electronics in close proximity.
Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.
• Batteries should be disposed
of in accordance with relevant
legislation.
• Do not dismantle the phone
or battery.
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6

2008.2.20

6:38:0 PM

Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple
guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous
or illegal. Further detailed
information is given in this
manual.

Certification
information (SAR)

device. Before a phone model
is available for sale to the
public, compliance with the
European R&TTE directive
must be shown. This directive
includes as one essential
requirement the protection
of the health and the safety
for the user and any other
person. The highest SAR
value for this device when
tested for use at the ear is
1.04 W/kg.
v This device meets RF
exposure guidelines when
used either in the normal
use position against the ear
or when positioned at least
1.5 cm away from the body.
When a carry case, belt clip or
holder is used for bodyworn
operation, it should not
contain metal and should
position the product at least
1.5 cm away from your body.

Guidelines for safe and efficient use

This device meets
international guidelines for
exposure to radio waves
Your mobile device is a radio
transmitter and receiver. It is
designed and manufactured
not to exceed the limits for
exposure to radio frequency
(RF) recommended by
international guidelines
(ICNIRP). These limits are part
of comprehensive guidelines
and establish permitted
levels of RF energy for the
general population. The
guidelines were developed
by independent scientific
organisations through periodic
and thorough evaluation of

scientific studies. The guidelines
include a substantial safety
margin designed to assure the
safety of all persons, regardless
of age and health.
v The exposure standard for
mobile devices employs a
unit of measurement known
as the Specific Absorption
Rate, or SAR. The SAR limit
stated in the international
guidelines is 2.0 W/kg*. Tests
for SAR are conducted using
standard operating positions
with the device transmitting
at its highest certified power
level in all tested frequency
bands. Although the SAR is
determined at the highest
certified power level, the
actual SAR of the device
while operating can be well
below the maximum value.
This is because the device
is designed to operate at
multiple power levels so as to
use only the power required
to reach the network. In
general, the closer you are
to a base station, the lower
the power output of the
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Guidelines for safe and efficient use

Guidelines for safe and efficient use

In order to transmit data
files or messages, this device
requires a quality connection
to the network. In some cases,
transmission of data files or
messages may be delayed until
such a connection is available.
Ensure the above separation
distance instructions are
followed until the transmission
is completed. The highest SAR
value for this device when
tested for use at the body is
1.24 W/kg.
*The SAR limit for mobile
devices used by the public
is 2.0 watts/kilogram (W/kg)
averaged over ten grams of
body tissue. The guidelines
incorporate a substantial
margin of safety to give
additional protection for the
public and to account for any
variations in measurements.
SAR values may vary
depending on national
reporting requirements and
the network band. For SAR
information in other regions
please look under product
information at www.lgmobile.
com.

Product care and
maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers
and accessories approved
for use with this particular
phone model. The use
of any other types may
invalidate any approval
or warranty applying to
the phone, and may be
dangerous.
v Do not disassemble this unit.

Take it to a qualified service
technician when repair work
is required.
v Keep away from electrical
appliances such as a TV's,
radios or personal computers.
v The unit should be kept away
from heat sources such as
radiators or cookers.
v Never place your phone in
a microwave oven as it will
cause the battery to explode.
v Do not drop.

v Do not subject this unit to

mechanical vibration or
shock.
v The coating of the phone
may be damaged if covered
with wrap or vinyl wrapper.
v Do not use harsh chemicals
(such as alcohol, benzene,
thinners, etc.) or detergents
to clean your phone. There is
a risk of this causing a fire.
v Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
v Do not keep the phone next
to credit cards or transport
tickets; it can affect the
information on the magnetic
strips.
v Do not tap the screen with
a sharp object as it may
damage the phone.
v Do not expose the phone to
liquid or moisture.
v Use accessories, such as
earphones and headsets,
with caution. Ensure that
cables are tucked away
safely and do not touch the
antenna unnecessarily.
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v Please remove the data cable

before powering on the
handset.

Electronic devices

Road safety
Check the laws and regulations
on the use of mobile phones in
the areas when you drive.

phone while driving.
v Give full attention to driving.
v Use a hands-free kit, if
available.
v Pull off the road and park
before making or answering
a call if driving conditions so
require.
v RF energy may affect some
electronic systems in your
motor vehicle such as a car
stereo or safety equipment.
v If your vehicle is equipped
with an air bag, do not
obstruct it with installed or
portable wireless equipment.
It can cause serious
injury due to improper
performance.
If you are listening to music
whilst out and about, please
ensure that the volume is at a
reasonable level so that you are
aware of your surroundings.
This is particularly imperative
when attempting to cross the
street.

Avoid damage to
your hearing
Damage to your hearing can
occur if you are exposed to loud
sound for long periods of time.
We therefore recommend that
you do not turn on or off the
handset close to your ear. We
also recommend that music
and call volumes are set to a
reasonable level.

Blasting area
Do not use the phone where
blasting is in progress. Observe
restrictions, and follow any
regulations or rules.

Potentially
explosive
atmospheres
v Do not use the phone at a

refueIling point. Don’t use
near fuel or chemicals.

Guidelines for safe and efficient use

All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
v Do not use your mobile
phone near medical
equipment without
requesting permission.
Avoid placing the phone
over pacemakers (i.e. in your
breast pocket.)
v Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
v Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.

v Do not use a hand-held
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Guidelines for safe and efficient use
v Do not transport or store

flammable gas, liquid,
or explosives in the
compartment of your vehicle,
which contains your mobile
phone and accessories.

In aircraft
Guidelines for safe and efficient use

Wireless devices can cause
interference in aircraft.
v Turn off your mobile phone
before boarding any aircraft.
v Do not use it on the ground
without crew permission.

Children
Keep the phone in a safe place
out of small children’s reach.
It includes small parts which if
detached may cause a choking
hazard.

Emergency calls

v Do not disassemble or short-

Emergency calls may not be
available under all mobile
networks. Therefore, you
should never depend solely
on your mobile phone for
emergency calls. Check with
your local service provider.

v Keep the metal contacts of

Battery
information and
care
v You do not need to

completely discharge the
battery before recharging.
Unlike other battery systems,
there is no memory effect
that could compromise the
battery’s performance.
v Use only LG batteries and
chargers. LG chargers are
designed to maximize the
battery life.

circuit the battery pack.
the battery pack clean.

v Replace the battery when

it no longer provides
acceptable performance.
The battery pack may be
recharged hundreds of times
until it needs replacing.
v Recharge the battery if it has
not been used for a long time
to maximize usability.
v Do not expose the battery
charger to direct sunlight or
use it in high humidity, such
as the bathroom.
v Do not leave the battery
in hot or cold places, this
may deteriorate the battery
performance.
v Risk of explosion if battery is
replaced by an incorrect type.
v Dispose of used batteries
according to the
manufacturer’s instructions.
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KS20 features
1

5

3. Send Key

Side view

v Dials a phone number and
answers incoming calls.

1. Charger/Cable/Handsfree
connector

4. Navigation KEY

2. Side Keys

5. Internal camera lens

2

6. End Key

v Press up or down to adjust the
volume.

v Ends or rejects a call.

3. Stylus and Stylus Slot
v Use the stylus to write, draw, or
select items on the touch screen.

3

6

4. Power key
4

4
1

Part of the phone

5

2
6

Front view
1. Earpiece

7

5. MicroSD Card Slot

3

6. Internet Explorer

Use to write, draw, or make a selection with the stylus.

v Press to access Internet Explorer.

7. Camera key
v Press this key to activate camera.
Cautions for touch keys

KS20 features

2. Touch Screen

v Press to turn off your device
temporarily and switches the
device to sleep mode; press and
hold (about five seconds) to turn
off your device completely.
When your device is in sleep
mode, you can still use the phone
function to receive calls; however,
the phone function is off when
you turn off the device completely.

11
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KS20 features

Cautions for touch
keys
1. Make sure your hands are
clean and dry.
v Remove all moisture from
the surface of your hands or
the touch keys in a humid
environment.

Touch
keypad

KS20 features

Hard
keys

2. You do not need to press hard
on the touch keys to make
them work. Do not subject
the product to severe impact,
as this may damage the
touch key sensors.
3. Use the tip of your finger to
press exactly on the touch
key you want, being careful
not to touch the keys for
other functions.
4. When both the home screen
and touch key lights are off,
pressing a touch key will not
turn on the home screen
light. Press P and the home
screen light will turn back
on(touch keys do not work
when the touch key lights
are off).
5. Touch keys may not work
normally if a mobile phone
case or plastic cover is
covering them.
6. Keep metal and other
conductive materials away
from the surface of the touch
keys, as contact with them
may result in an error.

7. This phone allows to use
a pen or a stylus to select
Menu. Also you can use your
finger to select Menu.
Use the tip of your finger may
not press the key correctly.
8. Touch key cannot be
activated properly in hot and
humid environment.
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Getting Started
Installing the USIM
card and battery

v The metal contact of the USIM

card can easily be damaged by
scratches. Pay special attention
to the USIM card while handling.
Follow the instructions supplied
with the USIM card.

To insert the USIM card

2. Installing the battery.
Insert the battery into the
battery compartment as the
metal contacts meet in the
middle of the phone.
Push down the top of the
battery until it snaps into place.
Place the battery cover to the
phone as shown.

To remove the USIM cad

3. To remove the battery.
Turn the phone up-side down,
as shown, gently push down
the battery cover to release and
lift off. Then lift up the battery
with your fingers and pull-out
the battery.

Getting Started

1. Installing the USIM card.
Your USIM card contains
your phone number, service
details and contacts and
must be inserted into your
handset. If your USIM card is
removed then your handset
becomes unusable (except for
emergency calls depending
on which Country you are in
at the time) until a valid one is
inserted. Always disconnect the
charger and other accessories
from your handset before
inserting and removing your
USIM card. Slide the USIM card
into the USIM card holder.
Make sure that the USIM card
is properly inserted and the
gold contact area on the card is
facing downwards.
To remove the USIM card, press
down lightly and pull it in the
reverse direction.

Note
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Getting Started

Charging
the battery
Before connecting the charger
to the phone you must first
check the battery is installed.

<Charging mode>

CAUTION!

1.When you recharge your
phone after device switch
off, the phone’s LED lights up
red and displays a charging
animation.
2. When the phone is fully
charged, the LED lights up
green and the animation
stops.
3. If you press and hold the
power button for approx. 2
seconds in charging mode,
the phone is turned on.
4. If you disconnect the travel
adapter from the phone in
charging mode, the phone is
turned off.

• Do not force the connector
as this may damage the
phone and/or the charger.
• If you use the charger
out of your own country,
use an attachment plug
adaptor for the proper
configuration.
• Do not remove your battery
or the SIM card while
charging.
• There is risk of explosion if
battery is replaced by an
incorrect type. Dispose of
used batteries according to
the maker's instructions.

CAUTION!

Getting Started

• When you charge a fully
discharged battery, it may
take over a minute for the
display to respond. This
is not a malfunction but
completely normal.
(If using a USB cable, it may
take over 10 minutes.)

WARNNING
• Unplug the charger from
the mains and phone
during lightning storms to
avoid electric shock or fire.
• Make sure that no sharpedged items such as animal
teeth or nails come into
contact with the battery. There
is a risk of this causing a fire.

14
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Disconnecting
the charger
Disconnect the travel adapter
from the phone as shown in the
diagram. Make sure you pull by
the plug, not the cord.

How to use a
microSD
memory card

<MicroSD memory card>

2. Insert the memory card
into the slot with the metal
contacts facing down. Do not
force the memory card into
the slot, if the card does not
slide in easily, please check
that the card is being inserted
the correct way or if there is a
foreign object in the slot.
3. Once inserted, push the
memory card until you hear
a Click, meaning that the
microSD has been correctly
engaged.
4. Close the plastic slot
protection.
5. Do not remove the memory
card when reading/writing
the memory card.

Attention:
v Avoid using the Flash
Memory Card when the
battery is low.

wait for the operation to
complete before removing
the card.
v The card is designed to fit
easily into the system one
way only.
v Do not bend the card or force
it into the slot.
v Do not insert any memory
cards other than microSD.
Support up to 2GB microSD.
For more information on the
microSD, please refer to the
memory card instruction manual.

Memory card
formatting
Before you start to use the
memory card you have to
format it. After you insert the
memory card, the message
for format pop up and you can
format easily.

Note
v MicroSD has been already

Getting Started

<How to insert a microSD
memory card>
1. Lift the plastic cover which
protects the microSD slot.

v When writing to the card,

formatted usually.
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Getting Started

Turn the device on
and off
To turn on the device, press the
POWER button. When you turn
on the device for the first time,
you are asked to complete a
calibration process. For more
information, see “Calibrate the
device” on next page.
To turn off the device, press
P again.

Note
v Pressing P turns off your device

temporarily and switches the
device to sleep mode. However,
you can still receive messages and
calls while your device is in the
sleep mode.

Reset the device

Getting Started

Occasionally you may need to
reset your device. A normal (or
soft) reset of your device clears
all active program memory and
shuts down all active programs.
This can be useful when the
device is running slower than
normal, or a program is not
performing properly. A soft
reset is also necessary after the
installation of some programs.
If a soft reset is performed when
programs are running, unsaved
work will be lost.
You can also perform a hard
reset (also known as a full
reset). A hard reset should be
performed only if a normal
reset does not solve a system
problem. After a hard reset, the
device is restored to its default
settings—the way it was when
you first purchased it and
turned it on. Any programs you
installed, data you entered, and
settings you customized on the
device will be lost.

To perform a soft reset
• Re-attach the battery and
press the POWER button on
the right side of your device.
The device restarts and
displays the Today screen.

To perform a hard reset
• Press and hold both
buttons(Send+Volume Down)
shown enclosed by circles in
the picture below. Keep these
keys pressed, and at the same
time, press the POWER button
on the right side of your
device. And hold both buttons
for a while (about 10 seconds).
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Calibrate the
Device
Calibrating the device screen
involves tapping with the stylus
the center of a cross as it moves
around the screen. This process
ensures that when you tap the
screen with your stylus, the
tapped item is activated.
If your device does not
accurately respond to screen
taps, follow these steps to recalibrate it:
1. Tap Start > Settings >
System tab > Screen.
2. On the General tab, tap
Align Screen, and follow the
instructions on the screen.

Note
alignment with the Navigation
Key pressed and then the Internet
Explorer Key pressed in turn.

Manage screen
settings
The device touch screen has
three orientation modes:
Portrait, Landscape (righthanded), and Landscape
(left-handed). Portrait mode
allows you to get a better view
or a better operation of certain
programs on your device,
while Landscape mode may
be optimal for viewing longer
text files.

tap Start > Settings
> System tab >
Screen>General tab, and
select the orientation you
want.
v To smooth the edges
of screen fonts for
many programs, on
the ClearType tab(tap
Start>Settings>System
tab>Screen), select the
Enable ClearType check box.
v To increase the readability
or to see more content
on the screen, on
the Text Size tab(tap
Start>Settings>System
tab>Screen), adjust the text
size by moving the slider.
Getting Started

v You can execute directly the screen

v To change the orientation,
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Screen information
The Today Screen
Customising the Today screen

Icon

Description
Used to enter menu directly.
Used to make a call

Screen information

Used to send the text/ multimedia
message and to view the messages
in the inbox. You can activate various
functions related to messages.
Used to access Internet.

The Today screen displays important
information, such as upcoming appointments
and status indicators. You can tap a section on
the screen to open the associated program.
v To access the Today screen, tap Start
>Settings>Personal tab>Today>Items tab.
You can select the item you want to appear
on the Today screen. To change its position,
tap Move up or Move Down. If you want to
customise the further task and appointment
information by tapping Options(refer to (30)
page).
Tap the Today timeout select the number of
hours from the drop down list. If you don't use
your phone after the specified length of time has
elapsed, the screen switches to the Today screen.
v To synchronise the Today screen display,
including the background image, tap
Start > Settings > Personal tab >Today
>Appearance tab.
You can select the desired theme for the
background. If you use your own background
image, tap the Use this picture as the
background and tap Browse to locate the file
you want.
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Default MS Today Screen
On the Today screen, you can see important and
recent information for the day.
1
2

9

3
4
5
6
7
8

5. Upcoming task: You can see the number of
active task. Tap to see the present status of all
the tasks.
6. Upcoming schedule: You can see the
upcoming schedule.
7. No new missed calls: You can see the missed
call history.
8. Device lock: You can lock the device. To unlock
tab the left down side.
9. Indicators: Connectivity, SIM card, Volume
and Battery indicator.
10. Link to Calendar
11. Link for Contacts list

Indicators
10

11

Icon

Description
Bluetooth Hands-Free connectin
established
Bluetooth Hands-Free channel opened
Bluetooth High Quality Audio channel
opened
Indicates the remained battery power .
Indicates the battery is very low.

Screen information

1. Start button: Shows the Start menu that you
can use directly.
2. Date and time: Shows today's date and
current time. Tap to open the Clock & Alarm
screen.
3. Phone information: Wireless Manager /
Bluetooth phone on or off.
4. Unread message: You can see the unread
message from Inbox account.

Following are some of the status icons that you
may see on your device.

Battery charging.
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Screen information
Icon

Description

Icon

Description
GPRS (General Packet Radio Services)
available
EDGE (Enhanced Data Rates For Global
Evolution) available
WCDMA or HSDPA available

Sound on.
Sound off.
Ringer in vibration mode.
Connection is active.

HSDPA (High Speed Downlink Packet
Access) available
New e-mail or text messages.

Connection is not active.
Synchronization in progress.

New voice mail

Synchronization error.

There are more notifications. Tap the icon
to view all.
Indicates the device is locked.

Indicates maximum signal strength.
No signal.

Device unlocked.

Phone is turned off.
Help file is available if you go start->Help
in bluetooth settings window.

Screen information

You can use the Help to see the details of
Bluetooth profiles
No phone service.
Searching for phone service.
Voice call in progress.
Calls are forwarded.
Call on hold.
Missed call.
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Using the Start Menu
The Start menu, located at the top left corner
of the Today screen, displays a list of programs.
It lets you close a screen and switch from one
program to another. You can start a program by
scrolling through the programs list and tap a
program with the stylus.

3. Tap to start a recently-used program.
4. Tap to view and select more programs that are
installed in your device.
5. Tap to change device settings.
6. Tap to see a Help topic for the current screen.

Program Indicators
Following are some of the icons for the programs
that are already installed on your device.
Icon

Description
ActiveSync Synchronises information
between your device and a PC.
Calculator Performs basic arithmetic and
calculations, such as addition, subtraction,
multiplication, and division.

Camera Snaps photos or shoots video
clips with accompanying audio.

Editing Today screen

Wireless Manager Allows you to manage
the device's connection(including Wi-fi,
Blutooth, and Phone).

1. Tap to open the Today screen.
2. Tap to start a program. The items displayed in
Start menu can be synchronised by tapping
Start > Settings > Personal tab > Menus.

Contacts Keeps track of your friends and
colleagues.

Screen information

Calendar Keeps track of your
appointments and creates meeting
requests.
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Screen information
Icon

Description

Icon

Description
Pictures & Videos Collects, organizes,
and sorts picture and video files in the
My Pictures folder of your device or on a
storage card.

Excel Mobile Creates new workbooks or
lets you view and edit Excel workbooks.
File Explorer Enables you to organize and
manage files on your device.

Messenger contacts Sends and receives
instant messages with your Windows Live
Messenger contacts.

Games Lets you play two
pre-installed games: Bubble Breaker and
Solitaire.

Search Enables you to search contacts,
data, and other information on your
device.

Help Enables you to see Help topics for a
program on your device.
Internet Explorer Internet Explorer
browses Web and WAP sites, and
downloads new programs and files from
the Internet.

Tasks Keeps track of your tasks.

Mobile Java Enables you to download
and install Java applications, such as
games and tools, on your device.

Word Mobile Creates new documents or
lets you view and edit Word documents

Windows Media Enables the multimedia
function on your device.

Screen information

Internet Share Allows you to use your
device as a internet sharing device.

Messaging Sends and receives e-mail and
text messages.

FM Radio Enables you to hear FM Radio.

Notes Creates handwritten or typed
notes, drawings, and recordings.

PSNote Enables a multimedia to user
input editor handwriting recognition.

Phone Makes and receives calls, switches
between calls and sets up conference
calling.

Autoprofile Enables to configure the
network profile for Internet, MMS, Java,
Email automatically.
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Entering and Searching Information
You are available to the various input methods
on the screen, including Block Recognizer,
Keyboard, Letter Recognizer, and Transcriber.

Overview of Input Panel

Using the Keyboard
To enter text, symbols, and numbers, you can
either type using the QWERTY Keyboard or the
standard on-screen Keyboard.

Using the standard on-screen
Keyboard

Entering and Searching Information

Input Panel icon

The on-screen Keyboard is available when text
entry is possible. You can enter text by tapping
keys on the keyboard that are displayed on the
screen.
Enter text using the on-screen keyboard
v The on-screen keyboard is available when text
Input Panel
entry is possible.
(Keyboard)
v To make the keys larger, tap the Input Selector
arrow, and then Options. In the Input method
Input Selector arrow
list, select Keyboard, and then tap Large Keys.
v General rule for entering text is same as MS
based PC.
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Entering and Searching Information

Using Letter Recognizer
With Letter Recognizer, you can write individual
letters, numbers, and punctuation, which are
then converted into typed text.
Enter text using Letter Recognizer
v Letter Recognizer is available when text entry
is possible.
v Preferred word list will be disappeared if there
is no user reaction for 6 seconds.
Entering and Searching Information

Using Block Recognizer
With Block Recognizer, you use a single
stroke to write letters, numbers, symbols, and
punctuation, which are then converted into
typed text.

Enter text using Block
Recognizer
v Block Recognizer is available when text entry

is possible.

v With Block Recognizer, you use a single

stroke to write letters, numbers, symbols, and
punctuation, which are then converted into
typed text.
v Preferred word list will be disappeared if there
is no user reaction for 6 seconds.
v Enter letters by writing in the abc (left) area
of the box.
v Enter numbers by writing in the 123 (right)
area of the box.
v Enter symbols and punctuation by tapping
in either area of the box and then writing the
desired character.
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Using Transcriber

Note
v To reposition the keyboard, tap and hold the title bar,

then drag to the desired location.
When no text is selected, you can also open the
keyboard by doing the gesture.

To edit text
1. In a program, draw a line across the text you
want to edit.
2. After you lift the stylus from the screen, the
line will disappear and the selected text will be
highlighted.
3. Do either of the following:
v Rewrite the text.
v Use gestures to capitalize letters, insert a
space, and so on.

Entering and Searching Information

Transcriber is a handwriting recognition
program that allows you to write in cursive, print,
or a combination of both. Transcriber works
transparently in the background of programs,
recognizing words with its integrated dictionary.
When Transcriber is turned on, it interprets
stylus movement anywhere on the screen as
handwriting input. For more information about
using Transcriber, see Help on your device.
To start Transcriber
1. Start a program that accepts user input, such
as Word Mobile.
2. Tap the Input Selector arrow, and tap
Transcriber. The Transcriber introductory
screen appears.
To write using Transcriber
1. In a program, position the cursor where you
want text to appear.
2. Use the stylus to write anywhere on the screen.
The handwriting will be converted to text
shortly after you lift the stylus from the screen.

To enter punctuation and symbols
Transcriber comes with an on-screen keyboard
that provides an easy way to add punctuation or
a special symbol to existing text.
v From a program, tap
on the Transcriber
toolbar. The keyboard remains visible until you
tap the button again.
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Entering and Searching Information
Transcriber Gestures

Do

Use quick strokes of the stylus to edit your text or
to insert returns, spaces, or tabs.
Do

To
Undo the last action.

To

Do the gesture by drawing a line straight
up and back down.

Insert a paragraph return at the cursor.

Copy the selected text.

The horizontal portion of the gesture
must be at least two times longer than the
vertical portion.

Do the gesture by drawing a line from left
to right and back.

Insert a space at the cursor.

Do the gesture by drawing a line from
right to left and back.

Cut the selected text.

Entering and Searching Information

The horizontal portion of the gesture
must be at least two times longer than the
vertical portion.

Paste copied or cut text.
Do the gesture by drawing a line from
the lower left of the screen diagonally
up toward the right and back down to
the right.

Move the cursor one space back and erase
any text.
Do the gesture by drawing a line from
right to left.

Insert a tab.

Open the menu of alternate words
if a word is selected or the onscreen
Transcriber keyboard if no text is selected.
Do the gesture by drawing a line straight
down and back up.
Change the capitalization of a selected
letter, word, or block of text.
Do the gesture by drawing a line straight
up.

The horizontal portion of the gesture
must be at least two times longer than the
vertical portion.

Note
v You can also use the Enter, Space, and Backspace

buttons on the Transcriber toolbar.
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Drawing and Writing on the
Screen

v To select handwritten text, tap and hold next to the

writing. As soon as dots appear, and before they form
a complete circle, quickly drag across the writing.
If a letter crosses three ruled lines, it is treated as a
drawing rather than text.

To draw in a note
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. In the note list, tap New.
3. To draw on the screen, use the stylus like a pen.
4. A selection box appears around your drawing.
5. When finished, tap OK to return to the note list.

Note
v To select a drawing (for example, to copy or delete it),

tap and hold the drawing briefly. When you lift the
stylus, the drawing is selected.

Recording a Note
You can create a stand-alone recording (voice
note) or you can add a recording to a note.
To create a voice note
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. Do one of the following:
v To create a stand-alone recording, record from
the note list.

Entering and Searching Information

You can draw directly on the screen, or write
on the screen and save notes in your own
handwriting. To do this, you must set the input
mode in Notes to Writing.
If you prefer to use handwriting or frequently
add drawings to your notes, you may find it
helpful to set Writing as the default input mode.
If you prefer typed text, set Typing as the default
input mode.
To set the input mode for Notes
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. In the note list, tap Menu > Options.
3. In the Default mode box, tap one of the
following:
v Writing if you want to draw or enter
handwritten text in a note.
v Typing if you want to create a typed note.
4. Tap OK.
To write a note
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. In the note list, tap New.
3. Write your text on the screen.
4. When finished, tap OK to return to the note list.

Note
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Entering and Searching Information
v To add a recording to a note, create or open

Entering and Searching Information

a note.
3. If you do not see the Recording toolbar, tap
Menu > View Recording Toolbar.
4. Hold your device’s microphone near your
mouth or other source of sound.
5. If you adding a recording to a note, tap OK to
return to the note list when finished.
6. If you are recording in an open note, an icon
will appear in the note.
7. If you are creating a stand-alone recording, the
recording will appear in the note list.
To change recording formats
1. Tap Start > Settings > Personal tab > Input.
2. Tap the Options tab, and in the Voice
recording format list, tap the format you
want.
3. Tap OK.

Note
v You can also change recording formats from within

Notes. In the note list, tap Menu > Options > Global
Input Options link (at the bottom of the page).

Searching Information
You can search for files and other items stored on
your device in the My Documents folder or on a
storage card. You can search by file name or by
words located in the item. For example, you can
search in e-mail messages, notes, appointments,
contacts, and tasks, as well as in online Help.
To search for a file or an item
1. Tap Start > Programs > Search.
2. In Search for, enter the file name, word, or
other information you want to search for.
3. If you have looked for this item before, tap
the Search for arrow and select the item from
the list.
4. In Type, select a data type to help narrow your
search.
5. Tap Search.
6. The My Documents folder and subfolders are
searched.
7. In the Results list, tap the item you want to
open.
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General functions
Adjust the device volume
Ringer volume
System volume

Note
v To adjust the conversation phone volume, you must

do it during a call. Adjusting the volume at another
time will affect the ring, notification, and MP3 sound
levels.
When you activate Vibrate mode, sound will
automatically be muted and the device will vibrate
when an incoming call is received. The Vibrate icon
(
) will appear in the title bar to indicate that
Vibrate mode is activated.

Making a Call

Make a call from Phone
v On the Phone screen, tap the desired phone

number, and tap the t button.

Note
v If you tap a wrong number, tap the Back arrow (

< ) to erase individual numbers one at a time. To
delete all the numbers, tap and hold the Back arrow.

General functions

You can set the volume of System and Ringtone,
which can be set the volume On or Vibrate state
or Off.
v System volume : You can change the volume
for sounds, such as the sound you hear when
you tap program names and menu options.
v Ringer volume : You can set the volume of
Ringtone.

You can make a call from Phone, Contacts, and
Speed Dial.
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General functions
Make a call from Contacts
v Tap Start > Contacts.
v Tap the desired contact, and tap Call.
v You can also tap the desired contact in the

contacts list, and tap the phone number that
you want to call. Or, tap and hold the desired
contact, and on the shortcut menu, tap Call
Work, Call Home, or Call Mobile.

Make a call from Speed Dial
Use Speed Dial to call frequently-used numbers
with a single tap. For example, if you assign a
contact to the location 2 in Speed Dial, you can
simply tap and hold 2 on the Phone screen to
dial the contact’s number. Before you can create
a Speed Dial entry, the number must already
exist in Contacts.

Receiving a Call
When you receive a phone call, a message will
appear, giving you the option to either answer or
ignore the incoming call.

To answer or reject an
incoming call
v To answer the call, tap Answer, or press

S on the device.

v To reject the call, tap Ignore, or press E

on the device.

To end a call
Once an incoming or outgoing call is in progress,
you can tap End or press E on the device
to hang up.

General functions

To create a Speed Dial entry
1. On the Phone screen, tap Speed Dial or tap
Menu > View > Speed Dial.
2. Tap Menu > New.
3.Tap a contact. Tap the phone number for which
you want to create a Speed Dial.
4. In the Location box, select an available
location for the new Speed Dial.
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In-call Options

To turn on and off the
Speakerphone

To put a call on hold

The built-in Speakerphone on your device allows
you to talk hands-free or lets other people listen
to the conversation.
v During a call, tap Speaker On. The General
functions speakerphone icon (
) appears
in the title bar.
v To turn off the speakerphone, tap Speaker Off.

Your device notifies you when you have another
incoming call, and gives you the choice of
rejecting or accepting the call. If you are already
on a call and accept the new call, you can choose
to switch between the two callers, or set up a
conference call between all three parties.
1. Tap Answer to take the second call, and put the
first one on hold.
2. To end the second call and return to the first
call, tap End or press END on your device.

WARNING
• To avoid damage to your hearing, do not
hold your device against your ear when the
Speakerphone is turned on.

To switch between two calls
To mute a call

To set up a conference call

You can turn off the microphone during a call, so
that you can hear the caller but the caller cannot
hear you.
v During a call, tap Mute.
v When the microphone is turned off, the
mute icon (
) appears on the screen. Tap
Unmute to turn on the microphone again.

1. Either put a call on hold, and dial a second
number; or, accept a second incoming call
when you already have one in progress.
2. Tap Menu > Conference.

Note
v Not all service providers support conference calling.

Contact your service provider for details.

General functions

v Tap Swap.
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General functions

Additional Dialing
Information
Make an emergency call
v Enter the international emergency number for

your locale, and tap Talk.

SIM Tool Kit (STK)
A SIM card must be inserted in your device in
order to use this feature, which allows you to
access a range of information services provided
by your service provider.
1. Tap Start > Programs > STK Service icon. A
list of provided services appears.
2. To access a service, tap the item in the list.

Note
vA
 dditional emergency numbers may be included

in your SIM card. Contact your service provider for
details.

Make an international call

General functions

1. Tap and hold 0 on the Phone keypad
until the + sign appears. The + replaces the
international prefix of the country that you
are calling.
2. Enter the full phone number you want to dial,
and tap Talk. The full phone number includes
country code, area code (without the leading
zero, if any) and phone number.
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Synchronizing Your Device
Using ActiveSync

To install and set up ActiveSync
1. Install ActiveSync on your PC, as described
on the Getting Started disc. After Setup
completes, the Sync Setup Wizard
automatically starts when you connect your
device to the PC.
2. Follow the instructions on the screen to
complete the wizard. In the Sync Setup Wizard,
do one or both of the following:
v Create a synchronization relationship between
your PC and the device.
v Configure an Exchange Server connection to
synchronise directly with Exchange Server.
3. Choose information types to synchronise.

Note
vW
 hen you finish the wizard, ActiveSync synchronises

your device automatically. Once synchronization
completes, you can disconnect your device from
your PC.

Synchronizing Your Device

ActiveSync synchronises information on your
device with information on your PC, such as
Outlook content.
v Synchronise information, such as Outlook Email, Contacts, Calendar, or Tasks information
on your device with your PC, as well as
pictures, video, and music.
v Synchronise Outlook E-mail, Contacts,
Calendar appointments, and Tasks on your
device directly with Exchange Server so that
you can stay up to date even when your PC is
turned off.
v Exchange files between your device and your
PC without synchronizing.
v Select which types of information are
synchronised and specify how much
information is synchronised. For example, you
can choose how many weeks of past Calendar
appointments to synchronise.
Before you can synchronise information with
a PC, you must first install ActiveSync on your
PC and create a synchronization relationship
between your device and the PC. You can install
ActiveSync from the Getting Started disc that
comes. ActiveSync is already installed on your
device.

Once you have installed ActiveSync and set up a
synchronization relationship, ActiveSync on the
PC recognizes your device when you connect it,
and automatically transfers the synchronization
settings you specified on your device.
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Synchronizing Your Device

Setting Up Windows Vista™
Microsoft Windows Mobile® Device Center is
the replacement for Microsoft® ActiveSync® on
Windows Vista™.

Note
v Some versions of Windows Vista come with Windows

Mobile Device Center already installed. If Windows
Mobile Device Center is not available on your
Windows Vista, you can install it from the Getting
Started Disc that came with your device.

Set up synchronization in Windows
Mobile Device Center
Synchronizing Your Device

When you connect your device to your PC and
start Windows Mobile Device Center for the first
time, you are asked to create a Windows Mobile
partnership with your device. Follow the steps
below to create a partnership.
v Connect your device to your PC. Windows
Mobile Device Center configures itself and
then opens.
v On the license agreement screen, click Accept.
v On the Windows Mobile Device Center’s Home
screen, click Set up your device.

Note
v Choose Connect without setting up your device

if you only want to transfer media files, check for
updates, and explore your device but not sync
Outlook information.

v Select the items you want to synchronize, then

click Next.

v Enter a device name and click Set Up. When

you finish the setup wizard, Windows Mobile
Device Center synchronizes your device
automatically. Notice that Outlook e-mails and
other information will appear on your device
after synchronization.

Use Windows Mobile Device Center
To open Windows Mobile Device Center, click
Start > All Programs > Windows Mobile
Device Center on your Windows Vista computer.
On Windows Mobile Device Center, you can do
the following:
v Click Mobile Device Settings to change
synchronization settings.
v When you click Pictures, Music and Video >
___ new pictures/video clips are available
for import, a wizard guides you to tag and
transfer photos from your device to the Photo
Gallery on your Windows Vista PC.
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v Click Pictures, Music and Video > Add

media to your device from Windows Media
Player to synchronize music and video files
using Windows Media™ Player. For more
information, see “Windows Media® Player
Mobile” in Chapter 11.
v Click File Management > Browse the
contents of your device to view documents
and files from your device.

Synchronizing Information

Location

New state

PC1

All Outlook contacts and calendar
appointments that were on PC2 are now
also on PC1.

PC2

All Outlook contacts and calendar
appointments that were on PC1 are now
also on PC2.

Device

All Outlook contacts and calendar appointments from both PC1 and PC2 are on
the device.

Synchronizing Outlook information
If you have set up a synchronization
relationship between your device and the PC,
synchronization keeps Outlook information
up-to-date on both computers. ActiveSync
synchronises a limited amount of information by
default to save storage space on your device.

To start and stop synchronization
v To synchronise Outlook information and other

local information on the PC, including media
files, connect your device to the PC using
Bluetooth or a cable.

Synchronizing Your Device

When you connect your device to the PC using
a USB or a Bluetooth connection, ActiveSync
will immediately synchronise. While the device
is connected, ActiveSync synchronises every
time you make a change on either the PC or the
device.

You can change the amount of information
synchronised for a given information type in
Settings for the information type.
For example, if you have set up synchronization
with two PCs (PC1 and PC2), which have different
items, and you synchronise Contacts and
Calendar on the device with both computers, the
result is as follows:
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35

2008.2.20

6:38:20 PM

Synchronizing Your Device
v If you are synchronizing directly with

Synchronizing Your Device

Exchange Server, you can use this connection
to the PC to "pass though" to the network, or
you can synchronise without connecting to
the PC over a cellular or Wi-Fi network.
v In ActiveSync, tap Sync. To end
synchronization before it completes, tap Stop.
To change which information is synchronised
1. In ActiveSync on the device, tap Menu >
Options.
2. Do one or both of the following:
v Select the check box for any items you want to
synchronise. If you cannot select a check box,
you might have to clear the check box for the
same information type elsewhere in the list.
v Clear the check box for any items you want to
stop synchronizing.
3. To stop synchronizing with one PC completely,
tap the PC and tap Delete.

To synchronise directly with
Exchange Server
1. In ActiveSync on the device, tap Menu >
Configure Server. If you have not yet set up
synchronization with Exchange Server, this will
say Add Server Source.
2. In Server address, enter the name of the
server running Exchange Server, and tap Next.
3. Enter your user name, password, and domain,
and tap Next. To change the rules for resolving
synchronization conflicts, tap Advanced.
4. Select the check boxes for the types
of information items that you want to
synchronise with Exchange Server.
5. To change available synchronization settings,
select the type of information, and tap
Settings.
6. Tap Finish.

Note
vO
 utlook e-mail can be synchronised with only one

computer. To change available synchronization
settings, select the type of information and tap
Settings.
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Synchronizing via Bluetooth
You can connect your device to the PC to
synchronize using Bluetooth.

To synchronise with a PC via
Bluetooth

Synchronizing Your Device

1. Firstly, check "Allow connections to one of
the following" of the ActiveSync connections
Settings menu on your PC.
Select the proper COM port.
If there is not available connections, then you
should first make a Bluetooth pairing.
2. Select the ActiveSync via Bluetooth item
in Bluetooth connection wizard(Bluetooth
Settings->Bluetooth Manager->new>ActiveSync via Bluetooth).
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Communications
Messages
This menu includes functions related to Text
Messages, MMS, Email IMAP, Email POP3 as
well as New E-mail Account. You can send and
receive Outlook e-mail, Internet e-mail through
an Internet service provider (ISP), and text
messages. You can also access e-mail from work
using a VPN connection.

To set up an e-mail account

Communications

You need to set up an e-mail account that you
have with an Internet service provider (ISP) or
an account that you access using a VPN server
connection (typically a work account) before you
can send and receive mail.
v Tap Start > Messaging.
v Tap New E-mail Account.
v Enter your e-mail address, and tap Next.
Auto configuration attempts to download
necessary e-mail server settings so that you do
not need to enter them manually.
v Once Auto configuration has finished, tap
Next.
v Enter your name (the name you want
displayed when you send e-mail), user name,
and password; tap Next.

Select the Save Password check box if you want
to save your password so that you do not need
to enter it again.
If Auto configuration was successful, the Your
name and User name fields automatically
get populated. Tap Next, and then Finish
to complete setting up your account, or tap
Options to access additional settings.
If Auto configuration is unsuccessful or you
have an account you access using a VPN server
connection, contact your ISP or network
administrator for the following information and
enter it manually:

New Text Messages
You can write and edit text message, checking
the number of message pages.
v Tap Start>Messaging>Text
Message>Menu>New

Note
Account Name “Text Message” can be changed by “SMS”
according to country.
v Enter the e-mail address or text message

address of one or more recipients, separating
them with a semicolon. To access addresses
and phone numbers from Contacts, tap To.
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v Enter your message. To quickly add common

messages, tap Menu > My Text and tap a
desired message.
v To check the spelling, tap Menu > Spell Check.
v Tap Send.

New MMS Messages
You can configure Multimedia message using
the device camera to capture photos and video
clips while composing a new MMS message, and
send them along with your message.

Note
You can also send an MMS message directly from the
Pictures & Videos or Camera programs.
v Select a picture from My Pictures, and tap Menu >

Send. In Select an account, tap MMS.

camera, and tap Send. In Select an account, tap
MMS.

To start MMS message
You can compose MMS messages in a
combination of various slides, where each
slide can consist of a photo, audio or video clip,
and/or text.

New.

v On the Choose a Media Message screen,

select a template from the list of predefined
templates.
v In To, enter the recipient’s phone number or
e-mail address directly, or tap To, Cc, or Bcc to
choose a phone number or an e-mail address
from Contacts.
v Enter a subject for your message.
v Tap to select and send a photo or video clip.
v Enter text and insert audio clips by tapping the
respective areas.
v Tap Send to send the message.

Managing messages
v Tap Start>Messaging, select an Account.
v Tap INBOX, you can view MMS, Outlook E-

mail, Text Messages, Email IMAP and Email
POP3 folders.
v Tap the folder and you can select message box.
1. Deleted Items: You can view the deleted
items.
2. Drafts: You can view saved messages. Select a
message and you can edit the message.

Communications

v Capture a photo or an MMS video clip using the

v Tap Start > Messaging > MMS > Menu >
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Communications
3. Inbox: You can view received messaged.
Select a message and view.
4. Outbox: The Outbox is temporary storage
place for messages waiting to be sent. Failed
messages are also placed in Outbox.
5. S ent Items: Show the messages you sent
(Message/Email).

Note
You tap Sort by on the upper right bar and then you can
sort messages by Message Type, From, Reveived, Subject.

To reply to or forward a message

Communications

1. Open the message and tap Reply, or Menu >
Reply All, or Menu > Forward.
2. Enter your response. To quickly add common
messages, tap Menu > My Text and tap a
desired message.
3. To check the spelling, tap Menu > Spell Check.
4. Tap Send.
Tips To see more header information.

Note
You will be alerted when you have received messages.
They will be stored in the Inbox.
In the Inbox, you can identify each message by icons.
If the phone shows ‘No space for SIM message’, you have
to delete some messages from the Inbox. If the phone
displays ‘No space for message’, you can make space
of each repository by deleting messages, media and
applications.

Phone
You can use easily with SmartDialler feature If
you press a number on the keypad, the screen
displays the phone number in Call History,
Starting with the number you enter, and the
names in Contacts or Call History, starting with
the characters you enter.
You can select you want to call number.
You can also make an international call or
emergency call.

Note
You can find your phone number by tapping Start >
Settings > Phone.
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Make a call
Enter a phone number by tapping the Dialler
screen keypad or by pressing the number on
the keypad.
Tap Talk or press S to make a call.
When a call is connected, the call duration time
displays.

Ending a call
You can tap End or press E to end the call.

Make a call from History

Call logs
You can view the recently missed, received and
dialed calls.
You can make a call, send text message,
multimedia message and save to contacts.
You can delete the number selected or all at
once.

Save to Contacts
You can add the contact info from a
communication event to your Contacts.

Tap Call History, you can choose and call.
When you tap the call you want to view, the
screen shows the time and date you received of
made a call and the duration of a call.
You can personalize the settings of your phone,
the services you have, and the network to which
you are connected.

View Note

Make a call using Speed dial

Send Text Message...

You can create a speed dial list.
Tap Speed Dial>Menu>New, you can select the
contact list with tapping.

After you have found the number you want, you
can send a text message.

To view detailed information about the
communication event.

Delete
Communications

Delete all log contents.
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Communications
Send Multimedia Message
After you have found the number you want, you
can send multimedia message.
[Option menu]

Filter
v All Calls: Allows you to view the missed,

received, and dialled call records. You can
make a call, or send a message to the number
you have selected from the records. You can
also save the number in Contacts.
v Missed: Allows you to view the last 20 phone
numbers from which someone unsuccessfully
tried to reach you.
v Outgoing: Allows you to view the last 20
phone numbers that you have called or tried
to call.
v Incoming: Allows you to view the last 20
phone numbers that you have answered.
Communications

Delete All Calls
You can delete all calls.

Contacts
Contacts is your address book and information
storage for the people and business you
communicate with. Store phone numbers, email addresses, home addresses, and any other
information that relates to a contact, such as a
birthday or an anniversary date. You can also add
a picture or assign a ring tone to a contact.
From the contact list, you can quickly
communicate with people. Tap a contact in the
list for a summary of contact information. From
there, you can call or send a message.
If you use Outlook on your PC, you can
synchronise contacts between your device
and PC.

Overview of contacts
Contacts is your address book and information
storage for the people and business you
communicate with. Store phone numbers, email addresses, home addresses, and any other
information that relates to a contact, such as a
birthday or an anniversary date. You can also add
a picture or assign a ring tone to a contact.

Call Timers...
You can view the duration of calls to and from
your phone.
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To create a contact
1. Tap Start > Contacts.
2. Tap New and enter the contact information.
3. When finished, tap OK.

Tip
v If someone who is not in your list of contacts calls you

or sends you a message, you can create a contact
from Call History, or from the message by tapping
Menu > Save to Contacts.
In the list of contact information, you’ll see where you
can add a picture or assign a ring tone to a contact.

v In Name view, you can search for a contact by

entering a name or by using the alphabetical
index. To switch to Name view, tap Menu >
View By > Name.
v To see a summary of information about a
contact, tap the contact. From there you can
also make a call or send a message.
v To see a list of available actions for a contact,
tap and hold the contact.
v To see a list of contacts employed by a specific
company, tap Menu > View By > Company.
Then, tap the company name.

To copy SIM contact to Contacts

1. Tap Start > Contacts.
2. Tap the contact.
3. Tap Menu > Edit and enter the changes.
4. When finished, tap OK.

If you have saved contacts on your SIM card, you
can copy them into Contacts on your device
one by one.
1. Tap Start > Contacts.
2. Tap the contact to copy.
3. Tap Menu > Save to Contacts.
Or similarly you can copy Contacts on your
device to your SIM card one by one, by
selecting Save to SIM menu.

To work with the contact list
There are several ways to use and synchronise
the contact list. Here are a few tips:
1. Tap Start > Contacts.
2.In the contact list, do any of the following:

Communications

To change contact information
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Communications
To find a contact

Communications

There are several ways to find a contact when
your contact list is long.
1. Tap Start > Contacts.
2. If you are not in Name view, tap Menu > View
By > Name.
3. Do one of the following:
v Begin entering a name in the provided text
box until the contact you want is displayed. To
show all contacts again, tap the text box and
clear the text.
v Use the alphabetical index displayed at the
top of the contact list. When you tap the
alphabetical index, the selection highlight
moves to the first item beginning with that
alphabet.
v Filter the list by categories. In the contact list,
tap Menu > Filter. Then, tap a category you’ve
assigned to a contact. To show all contacts
again, select All Contacts.
v You can also find a contact tap Start >
Programs > Search.
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Multimedia
If you tap the Multimedia icon, you can enter
the menu related to Multimedia such as camera,
video camera, voice recorder, MP3, Radio, and
Java games.

Note
v Do not change the default folder names, or it will not

work properly.

Camera

v Camera Switch: Internal/External
v Pictures & Videos : Go to Pictures & Videos

program

v Resolution: 320X240, 640X480, 1024X768,

1600X1200

v Timer: Allows you to select the delay time (Off,

5 Seconds, 10 Seconds, 15 seconds). Then the
phone takes a photo after the specified time.
v Burst Mode: 1, 3, 6, 9
v Flash: Allow you to set the flash when you take
a photo in dark place. (Off/Always on/When
taking)
v White Balance: Auto, Daylight, Cloudy,
Illuminate, Indoors
v Filter: None/Black and White/Negative/Sepia

Multimedia

Do one of the following to display the camera
capture screen:
1. Press the c key to enter camera capture mode
directly. Or, tap the Multimedia icon, and then
select Camera menu.
2. Focus on the subject to capture the image, and
then press e or OK/Confirm key.
You can select the Internal camera or External
camera with tapping Camera Switch on the left
down side.
3. You can save the picture automatically.
4. The photo is saved in the My Pictures folder.
You can find with tapping Pictures & Videos.
Before taking a picture, you can view the menu
as follows:

v Mode: Camera/Video Camera/Frame Shot
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Multimedia
Configuring Camera mode
From the Camera preview screen, tap
Menu>Camera Options to access camera
options.
v File save: You can set the photo to
automatically save or manually save after
taking.(Automatic/Manual)
v Video type: You can choose the type with
Normal or MMS.(Normal/MMS). If you choose
MMS type, video recoding will be stoped
automatically when it reach MMS maximum
size.
v Storage: You can select a storage space.
Phone or Memory card.(Internal/External)
v Quality: You can set the camera quality. (Super
fine/ Fine/ Standard)
v Auto focus: You can set auto focus(On/ Off)

Video Camera
Multimedia

1. Select Video Camera menu. Once the settings
are displayed on the screen, you can scroll
through them touching the icons. Scroll to the
setting you wish to change, tap the screen and
it will bring up the setting values. Scroll to your
preferred choice.

2. To start recording press c or OK/Confirm key.
As soon as it starts to record a timer will be
displayed.

Same as Camera settings except of Resolution,
Sound. For details, refer to Multimedia > Camera
v Resolution: 128x96, 176x144, 320x240
v Sound: With/Without
3. Press the c or OK/Confirm key to end the
recording and this will now be saved.

Frame shot
You can apply one of 17 frame effects when
taking a picture .
Tap the navigation button right or left, to change
the frame.
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Same as Camera settings. For details, refer to
Multimedia > Camera

Icon

Description
Adjusts the playback progress of a
selected file.

Windows Media
You can use Microsoft Windows Media Player 10
Mobile for Pocket PC to play digital audio and
video files that are stored on your device or on a
network, such as on a Web site.
Using Windows Media Player, you can play both
audio and video files. These are the following
file formats that are supported by this version of
Windows Media Player (WAV, WMA, WMV, MP3,
MIDI,SP-MIDI, SMAF, AAC,AMR,3GP,MP4 etc).
Icon

Description
Plays/Pauses a file.
Increases the volume level.
Decreases the volume level.

Skips to the next file.

Displays a video by using the entire
screen (full screen).
Displays a Web site where you can find
music and videos to play.

Windows Media Player has three primary
screens:

Playback screen
The default screen that displays the playback
controls (such as Play, Pause, Next, Previous, and
Volume), the album art window, and the video
window. You can change the appearance of this
screen by choosing a different skin.
When you are viewing the Playback screen, the
following commands appear on Menu.
v Library: Displays the Library screen so you can
choose a file to play.
v Play/Pause: Starts or pauses playback.
v Stop: Stops playback.

Multimedia

Skips to the beginning of the current
file or to the previous file.

Turns the sound on or off.
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Multimedia
v Shuffle /Repeat: Plays the items in the Now

Playing playlist randomly/ repeatedly.
v Full Screen: When a video is playing, displays
it by using the entire screen.
v Options: Lets you adjust various Windows
Media Player options, including network, skin,
and hardware button options.
v Properties: Displays information about the
currently playing file.
v About: Displays information about Windows
Media Player, such as the version number.
About the screens and menus

Now Playing screen

Multimedia

The screen that displays the Now Playing playlist.
This special playlist indicates the currently
playing file and any files that are “queued up” to
play next.
When you are viewing the Now Playing screen,
the following commands appear on Menu.
v Library: Displays the Library screen so you can
choose a file to play.
v Move Up/ Down: Moves the selected item
up/down in the playlist order.
v Remove from: Playlist Deletes the selected
item from the playlist.

v Shuffle/Repeat: Plays the items in the Now

Playing playlist randomly/ repeatedly.

v Clear Now: Playing Deletes all items from the

Now Playing playlist.

v Error Details: Displays error information

about the selected item (an exclamation mark
appears before the item name if error details
are available).
v Properties: Displays information about the
selected file.

Library screen
The screen that lets you quickly find your
audio files, video files, and playlists. It contains
categories such as My Music, My Video, My TV,
and My Playlists.
When you are viewing the Library screen, the
following commands appear on Menu.
v Queue Up: Adds the selected item to the end
of the current (Now Playing) playlist.
v Delete from Library: Deletes the selected
item from the library.
v Now Playing: Displays the Now Playing
screen.
v Library: Displays the Library screen so you can
choose a file to play.
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48

2008.2.20

6:38:23 PM

v Update Library: Adds new items to the library

by searching your device or storage card.
v Open File: Lets you find and play files that are
stored on your device or storage card but that
are not in the library..
v Open URL: Lets you play a file on a network,
such as the Internet.
v Properties: Displays information about the
selected file.
At the bottom of each screen is a menu called
Menu. The commands on this menu change
depending upon which screen you are viewing.

FM Radio
You can search radio stations and enjoy listening
to the radio.

Note

3. You can adjust frequency and change the radio
station in the selected channel. You can search
for the next station by tapping for at least two
seconds.
4. You can access the following option menus
tapping menu tap.
v Scan: If you tap Scan, it automatically sets the
radio channels. If you want to save current
channel, then stop->Menu->save preset.
v Save preset: You can set the channel that you
use frequently. It can be found in preset list.
v Options: Allows to Enable RDS and Alternative
Frequency Switching
You can hear FM radio with Bluetooth Headset
if Bluetooth Hand-free channel opened.

Note
v E nable RDS: On the screen displays the received data

message from radio station.

v To improve the radio reception, extend the headset

cord which functions as the FM antenna.

1. Tap the corresponding number key of a
channel to store the currently selected radio
station into.
2. After presetting the radio channels, you can
listen to all the preset channels.

Pictures & Videos
The Pictures and Videos program collects,
organizes, and sorts images and video clips in
the following formats on your device.

Multimedia

v You cannot use the FM radio without the headset.
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Multimedia
File Type

File Extensions

Image

*.bmp, *.jpg

Video

*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp

You can view the pictures as a slide show, bean
them, send them via e-mail, edit them, or set
them as the background on the Today screen.

To copy a picture or video clip to
your device
You can copy pictures from your PC and view
them on your device.
v Copy the pictures from your PC or a storage
card to the My Pictures folder on your device.

Note
v You can also copy pictures from your PC to your

device using a memory card. Insert the memory card
into the memory card slot on your device, then copy
the pictures from your PC to the folder you created on
the memory card.

Multimedia

To view pictures
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
The images in the My Pictures folder appear as
thumbnails by default.

2. Select a picture and tap View. If you cannot find
a picture in the default My Pictures folder, go to
another folder by tapping the Down arrow.
v Zoom : Allows the panel buttons to zoom in or
out of the area highlighted by the red box.

To play videos with audio
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos. The
video files in the My Pictures folder appear as
thumbnails by default, which appear with a
media icon.
2. Select a video and tap the thumbnail to play it
with the built-in Windows Media Player.

To sort pictures and video clips
If you store a large number of pictures or video
clips on your device, you may find it helpful to
sort them to quickly find a specific picture or clip.
You can sort by name, date, and size.
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Tap the sort list (labeled Date by default), and
select the item you want to sort by.

To delete a picture or video clip
Do any of the following to remove a picture or
a video clip:
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v Select a picture or video clip on the Pictures

& Videos screen, and tap Menu > Delete. Tap
Yes to confirm the deletion.
v Tap and hold the thumbnail of the picture you
want to delete, then tap Delete.

To edit a picture or video clip
You can rotate, crop, and adjust the brightness
and color contrast of your pictures.
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Tap the picture you want to edit.
3. Tap Menu > Edit, and do any of the following:
v To rotate a picture 90 degrees
counterclockwise, tap Rotate.
v To crop a picture, tap Menu > Crop. Then, tap
and drag to select the area to crop. Tap outside
the box to stop cropping.
v To adjust the brightness and contrast levels of
a picture, tap Menu > AutoCorrect.

Note
unsaved edits you made to the picture, tap Revert
to Saved.

You can use a picture as the background on the
Today screen.
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Select the picture you want to set as the
background.
3. Tap Menu > Set as Today Background.
4. In Transparency level, select a higher
percentage for a more transparent picture, or a
lower percentage for a more opaque picture.
5. Tap OK.

To send pictures and video clips via
e-mail
You can send pictures and video clips to other
devices via e-mail.
1. First, set up Messaging to send and receive
messages.
2. From the program, select the item you want
to send.
3. Tap Menu > Send, and select one account
(such as Outlook E-mail or MMS) to send the
attached item.
4. A new message is created with the item
attached.

Multimedia

v To undo an edit, tap Menu > Undo. To cancel all

To set a picture as the Today screen
background
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Multimedia
5. Enter the recipient name and subject, and tap
Send. The message will be sent the next time
you synchronise your device.

Note
v Pictures and video clips are saved automatically

before they are sent.

To send pictures and video clips via
Bluetooth
You can send pictures and video clips to other
devices via Bluetooth.

To assign pictures to contacts

Multimedia

You can assign a picture to a contact so that
you can easily identify the contact at any point
of time.
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Select the picture you want to assign to a
contact.
3. Tap Menu > Save to Contact.
4. Tap the contact, or navigate and tap Select to
choose the contact from your Contacts list.

To use advance options
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Select the picture for which you want to
configure further settings.
3. Tap Menu > Options. The Options screen
appears, allowing you to:
v Resize a picture so that you can send it faster to
someone using your e-mails.
v Configure the view settings during slide shows
and activate screensaver options.
v Configure your device camera and camcorder
settings.
v Send: You can send the selected image via
Message, E-mail but some files which are
protected by Digital Rights Management
(DRM) cannot send.
v Save to Contact: You can set the image of
selected entry in contacts. When you receive
an incoming call, the image saved in contact
is displayed.
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v Save as: You can save as file name.
v Delete: Deletes the selected image.
v Edit: You can crop or rotate the image.
v Properties: You can preserve the image.
v Play Slide Show: You can view the images as

a slide show.

v Set as Today Background...: You can set the

image as screen background.

v Options...: When sending pictures in e-mail,

pictures can be resized so that they transfer
faster. Use this picture size: Large(640x480)/
Medium(320x240)/Small(160x120)
v Send to your space
Sends the selected file to MySpace site. You
can use MySpace after sign in Windows live.

Mobile Java
KS20 supports Java and hence you can
easily download java games and other java
applications from the internet.
Mobile Java has 2 subfolders : Games and
Applications. Each folder has an embedded link
for downloading Games or Applications from
the internet.
Please note that additional costs may be incurred
when using online services

Games
In the Games folder 2 Java games (Solitaire and
Bubble Breaker) have been added and you can
download the full versions of these games from
the internet.
To play, tap the game that you want to enjoy and
tap again to start.

Multimedia
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Programs
Internet Explorer

Programs

Internet Explorer Mobile is a full-featured
Internet browser, optimized for use on your
mobile device.
In the Address bar, enter the web address you
want to visit and then tap . Tap the down arrow
in the Address bar to choose one from previously
entered addresses.
v Home: You can launch the web browser and
access the homepage.
v Address Bar: You can manually enter a URL
address and access the associated web page.
v Favorites...: You can store frequently accessed
or favourite URLs/Pages. Send, Add new,
Edit, Mark/Unmark or Delete operations
can be performed on Bookmarks. Several
preconfigured URLs are stored as bookmarks.
v Add to Favorites...:
1. Press the left soft key [Options] and select
2.Add new from Options menu.
2. Enter the title and associated URL information.
3. Press Add button to save
v Forward: Access a URL from the history list.
v Refresh: Refresh the current page.
v History...: You can view the list of the pages
you've already connected.

v View

- Text Size: Largest/Larger/Medium/Smaller/
Smallest
- One Column: Fit horizontally into the
available screen width, or until the minimum
possible width is reached for all columns.
- Fit To Screen: Dynamically resizes web
pages to maximize viewing on handheld
devices without requiring a user to scroll
across a page.
- Desktop: Automatically by designating a
Web page that is displayed on the desktop
computer.
- Full Screen: You can view in the Full screen
- Show Pictures
v Edit: Edit the title and associated URL
information.
- Cut: You can cut the text.
- Copy: You can copy the text.
- Paste: You can paste the text.
- Select All Text: You can select all of the text.
v Tools
- Send Link...: You can send the Link by text
message.
- Properties...: You can view the page's
information.
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- Options...
General: You can set the default page and
character.
Memory: You can set the saved number
of pages visited in the past and delete web
content that has been proviously viewed or
synchronized with the device.
Security: Tap the security settings box for
warning with the page.

Word Mobile
Word Mobile is a streamlined version of
Microsoft Word. Word documents created on
your PC can be opened and edited on your
device. You can also create and edit documents
and templates in Word Mobile and save them as
*.docx and *.dotx files.
When you close a newly created document, it is
automatically named after the first several words
in the document and placed in the Word Mobile
document list.

1. In Word Mobile, tap New.
2. You’ll see either a blank document or template,
depending on what you’ve selected as the
default template.

Programs

To create a file

3. Enter text as desired.
4. When finished, tap OK to save the file.
Unsupported features in Word Mobile Word
Mobile does not fully support some features
of Microsoft Word such as revision marks and
password protection. Some data and formatting
may be lost when you save the document on
your device.
The following features are not supported in
Word Mobile.
v Bi-directional text. While Word Mobile will
open documents containing bi-directional
text, the indentations and alignment may be
displayed and saved incorrectly.
v Password-protected files. Word Mobile does
not support opening password-protected
documents. You must first remove the
password protection in Word on the PC if you
want to view the document on the device.
v Document protection. Word Mobile does
not support displaying files that have been
protected in Word on the PC.
The following features are partially supported in
Word Mobile.
v Picture bullets
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Programs
v Revision marks: When you open a document

Programs

that has revision marks in Word Mobile, the
document appears as if all revision marks were
accepted. When you save the document in
Word Mobile, revision marks are lost.
v Table styles: When you save a document in
Word Mobile, some or all the formatting that is
defined in the table style is lost.
v Underline styles. Underline styles not
supported by Word Mobile are mapped to one
of the four supported styles: regular, dotted,
wavy, or thick/bold/wide.
v Legacy Pocket Word files. You can open *.psw
files in Word Mobile; however, if you edit a
file, you will need to save it in *.docx or *.dotx
format.
The following features are not supported on the
device; however, they are retained in the file so
that when a file is opened on the PC again, they
appear as expected.
v Footnotes, endnotes, headers, footers
v Page breaks: Word Mobile does not display
breaks between pages. However, all page
breaks except for breaks at the end of a
document are retained in the document.
v Lists: When you open the document on the
computer again, indented lists are displayed in
the original form.

v Fonts and font sizes. Fonts not supported by

the device are mapped to the closest font
available, although the original font will be
listed on the device.

To get more help about Word
Mobile
• When in Word Mobile, tap Start > Help.

Excel Mobile
Excel Mobile makes it easy for you to open and
edit Excel workbooks and templates created on
your PC. You can also can create new workbooks
and templates on your device.

Note
v Work in full-screen mode to see as much of your

workbook as possible.
Tap View > Zoom and select a percentage so that you
can easily read the worksheet.

Unsupported features in Excel
Mobile
Excel Mobile does not fully support some
v Cell patterns. Patterns applied to cells are
removed.
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v Fonts and font sizes. Fonts not supported by

v Zoom settings. Are not retained. Excel

supports a per worksheet zoom setting, while
the Excel Mobile zoom setting is applied to the
entire workbook.
v Worksheet names. Names that reference
worksheets within the same workbook are
displayed accurately, but names that refer
to other workbooks, arrays, for example,
={1;2;3;4}, array formulas, or intersection
ranges are removed from the name list. If
a name is removed from the list, it is left
in formulas and functions, causing those
formulas to be resolved as “#NAME?” All hidden
names are not hidden.
v AutoFilter settings. Are removed. However,
you can use the AutoFilter command in Excel
Mobile to perform similar functions.
If you have an AutoFilter applied to a
worksheet that causes rows to be hidden, the
rows remain hidden when the file is opened
in Excel Mobile. Use the Unhide command to
display the hidden rows.
v Chart formatting. All charts will be saved
the way they are shown in Excel Mobile.
Unsupported chart types are changed to one
of these supported types: Column, Bar, Line,
Pie, Scatter, and Area. Background colors,
gridlines, data labels, trend lines, shadows, 3D
effects, secondary axes, and logarithmic scales
are turned off.

Programs

your device are mapped to the closest font
available. The original font is listed on your
device. When the workbook is opened in Excel
on your PC again, the data is displayed in the
original font.
v Number formats. Numbers formatted
using the Microsoft Excel 2007 Version 6.1
conditional formatting feature are displayed in
Number format.
v Formulas and functions. If an Excel file contains
a function that is not supported by Excel
Mobile, the function is removed, and only
the returned value of the function appears.
The following formulas are also converted
to values: formulas entered as an array or
containing an array argument, for example,
=SUM({1;2;3;4}); formulas containing external
link references or an intersection range
reference; and formulas containing references
past row 16384 are replaced with #REF!
v Protection settings. Most worksheet and
workbook protection features are disabled but
not removed. However, support for password
protection has been removed. Workbooks
that are password-protected or workbooks in
which one or more worksheets are passwordprotected cannot be opened. You must remove
the password protection in Excel on the PC and
then synchronise to open the file on the device.
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PowerPoint Mobile
With PowerPoint Mobile, you can open and view
slide show presentations created on your PC in *.
PowerPoint features not supported on the
device include:
v Notes. Notes written for slides will not be
visible.
v Rearranging or editing slides. PowerPoint
Mobile is a viewer only.
v File formats. Files created in *.ppt format earlier
than PowerPoint '97 and HTML files in *.htm
and *.mht formats are not supported.

To start a slide show presentation
1. Tap Start > Programs > PowerPoint Mobile.
2. In the presentation list, tap the slide show you
want to view.
3. Tap the current slide to advance to the next
slide.
If the presentation is set up as a timed slide show,
slides will advance automatically.
Programs

To stop a slide show
• In a PowerPoint Mobile presentation, tap >
End Show.

To navigate between slides
You can advance to the next slide if a
presentation is not set up as a timed slide show,
return to the previous slide, or go to any slide out
of sequence.
1. Tap Start > Programs > PowerPoint Mobile.
2. Open the presentation you want to view.
3. Tap > Next or Previous, or tap Go to Slide and
tap the the slide you want to view.

Tip
v Simply tap the current slide to go to the next one.

Note
v If you have zoomed in to see a slide in more detail, you

cannot navigate to another slide until you zoom out.
Tapping Next or Previous may play an animation on a
slide rather than navigate to another slide.

File Explorer
The File Explorer application allows you to
open an explorer window similar to a desktop
Windows based system. The explorer window
allows you to navigate through your phone to
locate desired folders and files.
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If you want to see the files or folders in the
SafeStore or Storage Card folder, tap .
To view the files or folders in the phone’s
memory, tap .
To open a file on a network, tap . Enter the file
path and tap OK.
Tap the folder category (labelled My Documents
by default) and then the folder that you want
to view.

Note
v You must have either a Microsoft .NET Passport or

Hotmail account to use Windows Live Messenger. If
you have a Hotmail.com or MSN.com e-mail address,
you already have a Passport. To get a Passport
account, go to http://www.passport.com. To get a
Hotmail account, go to http://www. hotmail.com.

To start Windows Live Messenger
1. Tap Start > Programs > Messenger.

Messenger

To sign in or out
v To sign in, tap Sign In. Enter the

e-mail address and password for your Passport
or Hotmail account, and tap Next. Signing in
may take several minutes, depending on your
connection speed.
v To sign out, tap Menu > Sign Out. Your status
changes to Offline.

To add or delete contacts
v To add a contact, tap Menu > Add new

contact, and follow the instructions on the
screen.
v To delete a contact, tap the contact's name,
and tap Menu > Contact options > Remove
contact.

Programs

To use Windows Live Messenger, you must
have a Microsoft Passport™ account, Hotmail
account, or a Microsoft Exchange e-mail account.
If you have a Hotmail® or MSN account, you
already have a Passport. Once you have obtained
either a Microsoft Passport or a Microsoft
Exchange account, you are ready to set up your
account.
Windows Live Messenger delivers the features of
Windows Live Messenger to your mobile device.
With Windows Live Messenger you can do the
following:
Before you can use Windows Live Messenger,
your device must be connected to the Internet.
For information about setting up an Internet
connection.
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To send an instant message
1. Tap the contact to whom you want to send a
message.
2. Enter your message in the text entry area at the
bottom of the screen, and tap Send.

To get more help about Windows
Live Messenger
v When in Windows Live Messenger, tap Start

> Help.

To block or unblock contacts

Note

v To block a contact from seeing your status and

sending you messages, tap the contact, then
tap Menu > Contact options > Block contact.
v To unblock a contact, tap the name of the
blocked contact, then tap Menu > Unblock
contact.

Notes helps you to quickly capture thoughts,
questions, reminders, to-do lists, and meeting
notes. You can create handwritten and typed
notes, record voice notes, convert handwritten
notes to text for easy readability, and send notes
to others.

To check your own Messenger status

Entering information in Notes

v Tap your own name at the top of the page.

You can enter typed text by using the on-screen
keyboard or handwriting recognition software.
You can also use the stylus to write or draw
directly on the screen. On devices that support
recording, you can create a standalone recording
or embed a recording in a note.

Your current status is indicated in the displayed
list by a bullet point.

To change your display name
Programs

v Tap your own name at the top of the page, and

tab Change appearance. Enter your Personal
message and tab Done.
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To set the default input mode for
Notes
If you frequently add drawings to your notes, you
may find it helpful to set Writing as the default
input mode. If you prefer typed text, select
Typing.
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. In the note list, tap Menu > Options.
3. In the Default mode box, tap one of the
following:
v Writing if you want to draw or enter
handwritten text in a note.
v Typing if you want to create a typed note.
4. Tap OK.

To create a note

Use Tasks to keep track of things you need to do.
A task can occur once or repeatedly (recurring).
You can set reminders for your tasks and you can
organize them using categories.
Your tasks are displayed in a task list. Overdue
tasks are displayed in red.

To create a task
1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. Tap Menu > New Task
3. Enter a subject for the task, and fill in
information such as start and due dates,
priority, and so on.
4. When finished, tap OK..

Note
v You can easily create a short, to-do-type task. Simply

tap the Tap here to add a new task box, enter a
subject, and press ENTER. If the task entry box is not
available, tap Menu > Options and select the Show
Tasks entry bar check box.

Programs

1. Tap Start > Programs > Notes. In the note
list, tap New.
2. Tap the Input Selector arrow next to the Input
Method icon on the menu bar, tap the input
method you want, and enter your text.
3. If the Input Selector arrow is not displayed, tap
the Input Method icon.
4. When finished, tap OK to return to the note list.

Tasks
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Programs
To change the priority of a task
Before you can sort tasks by priority, you need to
specify a priority level for each task.
1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. Tap the task you want to change the priority
for.
3. Tap Edit and in the Priority box, tap a priority
level.
4. Tap OK to return to the task list.

Note
vA
 ll new tasks are assigned a Normal priority by

default.

To set a default reminder for all new
tasks

Programs

You can have a reminder automatically turned
on for all new tasks you create.
1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. Tap Menu > Options.
3. Select the Set reminders for new items
check box.
4. Tap OK to return to the task list.

To show start and due dates in the
task list
1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. Tap Menu > Options.
3. Select the Show start and due dates check box.
4. Tap OK.

To locate a task
When your list of tasks is long, you can display a
subset of the tasks or sort the list to quickly find
a specific task.
1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. In the task list, do one of the following:
v Sort the list. Tap Menu > Sort by, and tap a
sort option.
v Filter the list by category. Tap Menu > Filter,
and tap the category you want displayed.

Note
v To filter your tasks further, tap Menu > Filter > Active

Tasks or Completed Tasks.

Note
v The new tasks must have due dates set in order for the

reminder to take effect.
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PSNotes
PSNote is a multimedia input editor with
handwriting recognition for Pocket PC. You
can enter handwritten text (in English, French,
German, Italian or Spanish, depending on the
installation) in various styles (that is immediately
converted into digital text), drawings, images,
video, or sound and send it via e-mail, SMS or
MMS. Standard tools that perform only one
action.

• The contents of the toolbar change depending
on whether you are working on:
- a text document:
menu

tools
pen width
send
pen color

save

zoom

style
input type

- or a drawing:
menu

pen width
tools
send
pen color

save

zoom

style
input type

- or a multimedia item:
menu

replace
play

zoom

input type

Programs

save

tools
send
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Programs
New document

Making drawings

v Tap Menu>File>New, to create a new

You can draw in the writing zone or over the top
of an inserted image.
v Tap Menu>Insert>Drawing.
v To select a color that has been used in a
drawing, tap the shape tool on the toolbar.

document.
v You can write down on the note and tap
Menu>File>Save or File>Save as(You can
select the Microsoft Word or RTF document
format.)to save the document.
If you need more information, please tap
Menu>Help, it shows more tips.

Writing text

Inserting images
Tap Menu>Insert>Image, to insert an image as
a drawing background.

There are 6 different input modes for different
handwriting styles.
v Tap Menu>Insert>Text> and set the input
type on the toolbar.

Inserting Multimedia

To change the font

Note

v Tap Menu>Options>the Advanced tab.

v Multimedia items can be sent by e-mail or MMS.

v To use a new font, open the drop-down list and

choose the new font.

Programs

v To insert the current date and time

automatically into your document,
tap>Menu>Insert Time/Date.

Tap Menu>Insert>Movies, to insert a
multimedia item from a file, open the options on
the input type tool.

Tap Menu>Insert>Audio, to insert a sound file.

To cut/copy an entire area
v To cut/copy a portion of text or part of a

drawing, select that part (double-click or drag
for text, for drawings).
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To change the zoom level

Note

v Tap Menu>Zoom or zoom tool. You can set

v Executing Auto Profile will remove current network

the zoom level (from 25% to 200%).

profile exept for user created bookmark, user created
email and other messages.

To use the personal dictionary
v Tap Menu>Options>the Dictionary tab.
v Type the word you wish to enter into the Word

text box.
To type in a word, open the SIP list and choose
the keyboard option. To write a word, open the
SIP list and choose a stylus input option.
v Tap the Add button to enter that word in your
personal dictionary.
The word will then appear in the Dictionary list.

Auto Profile

Note
vA
 ctiveSync software version 4.5 or higher is required.

v Connect the USB cable to the PC.
v Tap Start>Programs>Internet Share.
v Set PC Connection to USB or Bluetooth PAN
v Set Network Connection to proper APN
v Tap Connect and Left Soft Key in the bottom

line

v Data connection indicator (G/ E/ 3G/ H) is

displayed when PDP activation is performed
successfully.

Note
vO
 perating System on your PC is required Windows

XP SP2 or later.

Programs

You can configure the network profile for
Internet, MMS, Java, Email automatically.
To configure network profile
v Tab Start>Programs>AutoProfile.
v Select proper operator in the operator list and
tab Yes.
v Reboot the device.

Internet Share
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Settings
Phone setting
You can edit the general settings related to
making and receiving calls.

Phone
Sound
v Ring type: This option determines the

incoming call notification mode. You can select
from [Ring], [Increasing ring], [Ring once],
[Vibrate], [Vibrate and ring], [Vibrate then
ring], [None].
v Ring tone: You can select the ringtone for
incoming voice calls.
v Keypad: You can set the key tone to be played
when pressing the keys.(Long tones/Short
tones/Off)

Security
When this is set to On, you are requested to enter
your PIN each time you switch the phone on.
Settings

Services
To access settings for a service, select it from the
following list and tap "Get Settings".

Call Barring
You can restric the calls : All outgoing calls/
International outgoing calls/International
outgoing calls except to home country/All
Incoming calls/Incoming calls when roaming.
To edit mobile call barring settings, you need a
password. You obtain the barring password from
your service provider upon subscription to this
network service.
Call barring affects all voice and data calls, except
emergency calls.

Caller ID
Scroll to ‘Everyone’ to display your caller identity
to the people you call, ‘No one’ to hide it or ‘Only
to contacts’ to display your caller identity when
you call from the contacts.

Call Forwarding
Allows you to forward your incoming calls to
another phone number.

Call Waiting
To be notified of incoming calls while you have a
call in progress, select Notify me.
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Voice Mail and Text Message
When you insert the SIM card into your phone,
it automatically detects and sets your voicemail
and SMS servers by default. However, you can
view the settings if you want.
You can also view your voicemail numbers by
tapping Voice Mail on the Speed Dial screen.

Network
You can select the network type, the manner
of selecting networks and indicate when your
phone is used in a Micro Cellular Network.

Current network
The current network displays in the Current
network field.

Network selection

Tip
v Manual selection can be useful when you know that

one network is less expensive than another or that it
provides faster data transmission.

automatically.

Preferred network

Tap the Network tab > Set Networks (retrieving
settings may take a few minutes). Select a
network and re-priorities the order for network
usage by tapping Move Up or Move Down.

Band
Automatic, UMTS, GSM 900/1800, GSM 1900

Setting the time and date
To set the time, tap Settings>System
tab>Clock&Alarms>Time tab.
Select your location, hour, minutes, seconds to
change the time setting.
Tap the down arrow in the Date field to display a
calendar and select the current date. When you
are visiting, you can set the other date and time
for the location with visiting.

Setting alarms
To set the alarms, Settings>System
tab>Clock&Alarms>Alarms tab. You can set
up to 3 alarms. Tap Description and input a
description and tap the day of the week you
want. You can also set the alarm sound.

Settings

Define how to choose between different
available networks when travelling, for example.
v Manual: You can select the network yourself.
Scroll to the desired network and tap OK .

v Automatic: To have the network selected
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Settings

Sounds & Notifications

You create your own password when you begin
using your device.

To set Sound & Notifications on
actions

To protect your phone with a PIN

1. Tap Start > Settings > Personal tab > Sounds &
Notifications.
2. On the Sounds tab, choose how you want
to be notified by selecting the appropriate
check boxes.
3. On the Notifications tab, in Event, tap an
event name and choose how you want to be
notified by selecting the appropriate check
boxes. You can choose from several options,
such as a special sound, a message, or a
flashing light.

Lock

Settings

There are two kinds of security on your device.
You can protect your phone from unauthorized
use by assigning a type of password called a PIN
(personal identification number). Additionally,
you can prevent unauthorized access to any part
of the device by using password protection.
Your first PIN will be given to you by your wireless
service provider; you can change the PIN later.

1. From the Phone keypad, tap Menu> Settings
> Lock tab.
2. Tap Require PIN when phone is used.
3. To change the PIN at any time, tap Change PIN.

Tip
v Emergency calls can be placed at any time, without

requiring a PIN.

To protect your device with a
password
You can help keep your data more secure by
requiring a password every time the device is
turned on.
1. Tap Start > Settings > Personal tab > Lock.
2. Select the Prompt if device unused for check
box, and in the box to the right, select how
long your device must be turned off before
a password is required. In the Password type
box, select the type of password you would like
to use. Enter the password and, if necessary,
confirm the password. If your device is
configured to connect to a network, use a strong
password to help protect network security.
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68

2008.2.20

6:38:28 PM

3. On the Hint tab, enter a phrase that will help
you remember your password, but doesn’t
allow others to guess your password. The hint
will be displayed after the wrong password is
entered four times.
4. Tap OK. The next time the device is turned on,
you will be prompted to enter your password.

Note
v Each time a wrong password is entered, the time the

device takes to respond will get longer and longer
until the device appears to be not responding.
If you forget your password, you must follow the
instructions in your owner’s manual to clear memory
before you can access your device.

To display owner information on the
Today screen
1.Tap Start > Settings > Personal tab > Owner
Information.
2. On the Options tab, select the Identification
information check box.
3. On the Options tab, select the Notes check box
if you want additional text displayed, such as:
Reward if found.
4. On the Notes tab, enter the additional text.

Tip
v To display owner information on the Today screen,

tap Start > Settings > Personal tab > Today. On the
Items tab, select the Owner Info check box.

To change your password

Today
Today screen settings
The Today screen shows your upcoming
appointments, active tasks, and information
about e-mail messages.

Settings

1. Tap Start > Settings > Personal tab > Lock.
You will be prompted to enter your current
password.
2. In the Password box, enter your new password.
3. On the Hint tab, enter a phrase that will help
you remember your new password, but
doesn’t allow others to guess your password.
The hint will be displayed after the wrong
password is entered four times.
4. Tap OK.
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Settings
To synchronise the Today screen
1. Tap Start > Settings > Personal tab > Today.
2. On the Appearance tab, select the desired
theme for the background of the Today screen.
3. On the Items tab, select the items you want to
appear on the Today screen.

Tip
v To change the order of items displayed on the Today

screen, tap the item, and tap Move Up or Move Down.

To add own background image
1. Tap Start > Settings > Personal tab > Today.
2. Select the Use this picture as the background
check box, and tap Browse to view a list of your
picture files.
3. Tap the file name of the picture you want to
use.
4. Tap OK.

Settings

To set options for displaying
appointments on the Today screen
1. Tap Start > Settings > Personal tab > Today.
2. Tap the Items tab.
3. Select Calendar and tap Options.

v Select Next appointment to show only

the next appointment in your schedule, or
Upcoming appointments to show multiple
appointments.
v Clear the Display all day events checked.

To set options for displaying tasks
on the Today screen
1. Tap Start > Settings > Personal tab > Today.
2. Tap the Items tab.
3. Select Tasks and tap Options.
v Select the type of tasks you want to appear on
the Today screen.
v In the Category list, select whether to display
only tasks assigned to a specific category or to
display all tasks.

Alarms
Time
You can view the time, day of the week and date.
From the Start menu, tap Settings > System tab
> Clock & Alarms > Time tab.
Tap the hour, minutes, or seconds, then tap the
up or down arrow to change the time setting.
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Tap the down arrow in the Date field to display
a calendar.
Tap a day on the calendar to select the current
date.
You can tap the left or right arrow at the top
of the calendar to move backward or forward
through the calendar.

Alarm
Tap the Clock window>Alarms tap.
Tap a check box on the left and set the weekday
and the clock you want to activate alarm.
Tap <Description> and enter a description of
the alarm, and tap the day(s) of the week you
want.
Tap to set the alarm options, such as Play sound
and Display message, and tap the time field to
set the time for the alarm to sound.

More
Display the clock on the title bar in all programs.

You may need to stop a program if it becomes
unstable or the program memory is low.

You can to see how much memory is available.
v Tap Start > Settings > System tab > Memory.
On the Main tab, the amount of memory
allocated to file and data storage versus program
storage is displayed, as well as the amount of
memory in use versus the available memory.

Storage card
You can see how much memory is available on a
storage card that is inserted in your device.
1. Tap Start > Settings > System tab > Memory.
2. Tap the Storage Card tab.

Tip
v If you have previously inserted more than one storage

card, tap the list box and then the storage card whose
information you want to see.

Running Programs
In most cases, programs automatically close to
free needed memory, however, you can close
programs manually, if you prefer.
1. Tap Start > Settings > System tab > Memory
> Running Programs tab.
2. In the Running Programs list, tap the
program you want to close, and tap Stop.

Settings

Memory

Main
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Settings

Power
Battery
Your device contains a rechargeable Li-ion
polymer battery. Your device is designed to use
only manufacturer-specified original batteries
and accessories.
You can check the remaining amount of battery
power.

To check the battery power
v Tap the battery level icon (

) on the Today
screen.
v Tap Start > Settings > System tab > Power.
You can set whether or not the phone let switch
the suspend mode after the specific period of
time when the phone is inactive and the main
battery is being used as the power source, or
when connected to an external power.

Advanced
Settings

v On battery power: Turn off device if not used

for 1, 2, 3, 4, 5 minutes.

v On external power: Turn off device if not used

for 1, 2, 5, 10, 15, 30 minutes.

Using the backlight
You can reduce the power consumption by
turning off the backlight of the screen and
button. Pressing shortly will let you switch
between suspend and resume mode. On
suspend mode, the backlight will be completly
turned off.

Note
v Pushing and releasing the power key will force your

phone in suspend or resume state.

You can adjust the lighting time and the
brightness for the backlight.
To adjust the backlight setting:
1. From the Start menu, tap Settings.
2. In the System tab, tap Backlight. In the
Battery Power tab, set whether or not the
phone turns off the backlight automatically, if
not used for the specified period of time.
In the External Power tab, set whether or not
the phone turns off the backlight automatically,
if not used for the specified period of time, when
connected to an external power.
In the Brightness tab, select the brightness level.
In the button tab, set whether or not the button
backlight turns off automatically, if not used for
the specified period of time.
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Bluetooth

General
v Current profile: You can save the different

To set the bluetooth configuration
Tap Start>Settings>connections
tab>Bluetooth
Bluetooth enables compatible mobile devices,
peripherals and computers that are in close
proximity to communicate directly with each
other without wires. This handset supports
built-in Bluetooth connectivity, which makes
it possible to connect them with compatible
Bluetooth headsets, computer applications
and so on.

bluetooth settings with different profile name.

v Bluetooth status: Bluetooth Turn On/Off.

Accessibility
Device Identification
v Name: The name displays on remote device

while pairing process.

v Address: The bluetooth address is displayed.

Note

Accessibility

v If you use a pcsync via Bluetooth, you can exchange

v Allow other devices to connect

the data within only the phonebook.

v When you receive data from another Bluetooth

device, the phone requests a confirmation. After
confirming the transfer, the file will be copied in
your phone.

v You can set the shared folder by Bluetooth settings-

>services->File Transfer->advanced.

Settings

All devices/paired devices only: You can select
if other device can pair with yours or not. All
devices means the remote device can pair with
yours if authentication/authorization succeed.
Paired devices only means remote device
can discover but can not access any service
discovery.
v Other devices can discover me: If you don't
want other device can search your device, then
uncheck it.

73
KS20 Open UK_축(태국합본용)73
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Settings
Services

To make your device discoverable

You can set the configuration of each bluetooth
profile(FTP, vCard exchange, Serial port, PAN,
Hands-free, Phone-Book Access server, Dial-up
Networking Server, PIM sync)

1. On your device, tap Start > Settings >
Connections tab > Bluetooth.
2. Select the Turn on Bluetooth and Make this
device discoverable to other devices check
boxes.
3. Tap OK.

Bluetooth modes
Bluetooth on your device operates in three
different modes:
v On: Bluetooth is turned on and you can use
Bluetooth features.
v Off: Bluetooth is turned off. In this mode, you
can neither send nor receive information using
Bluetooth. You might want to turn the radio
off at times in order to conserve battery power,
or in situations where radio use is prohibited,
such as onboard an aircraft and in hospitals.
v Discoverable: Bluetooth is turned on, and
all other Bluetoothenabled devices within a
range of 10 meters can detect your device.

Note
v B y default, Bluetooth is turned off. If you turn it on,

Settings

then turn off your device, Bluetooth also turns off.
When you turn on your device again, Bluetooth
automatically turns on.

Note
v Selecting the Make this device discoverable to other

devices check box also turns on Bluetooth.

Bluetooth partnerships
A Bluetooth partnership is a relationship that
you create between your device and another
Bluetooth-enabled device in order to exchange
information in a secure manner. Creating a
partnership between two devices involves
entering the same personal identification
number (PIN) or Passkey on both devices.
Creating a partnership between two devices is a
one-time process. Once a partnership is created,
the devices can recognize the partnership and
exchange information without entering a PIN
again. Make sure the two devices are within
a range of 10 meters from one another, and
Bluetooth is turned on and in discoverable
mode.
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To create a Bluetooth partnership
1. On your device, tap Start > Settings >
Connections tab > Bluetooth.
2. Tab the Bluetooth Manager->New
3. There are Bluetooth Applications and you can
select one which you want to use.

To accept a Bluetooth
partnership
1. Ensure that Bluetooth is turned on and in
discoverable mode.
2. Tap Yes when prompted to establish a
partnership with the other device.
3. Enter a passkey (the same passkey that
is entered on the device requesting the
partnership) to establish a secure connection.
The passkey must be between 1 and 16
characters.
4. Tap Next.
5. Tap Finish. You can now exchange information
with the other device.

Note
you can use the Help to see the details of Bluetooth
profiles.

You can select the USB connection to the
desktop PC.
USB Active Sync or USB mass storage.

To use the USB mass storage
1. Tap Start>Settings>Connections>USB TO PC.
2. Select the USB mass storage.
3. Tap OK

Connections
Your device is equipped with powerful
networking functions that enable you to
connect to the Internet through a HSDPA(High
Speed Downlink Packet Access), EDGE(Enhanced
Data rates for Global Evolution), GPRS (General
Packet Radio Service) network or a Bluetooth
modem or a WLANnetwork. You can set up
connections to the Internet or to a corporate
network to browse the Internet, and exchange
e-mail or instant messages.

Note
v Your phone is already set with the appropriate item to

connect internet by default.
So maybe you don’t need to change these connection
settings.

Settings

v If you tap start>Help in bluetooth settings window,

USB TO PC
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Settings
To connect to the Internet via preconfigured connections.
1. Tap Start > Settings > Connections tab >
Connections > Advanced tab.
2. Tap Select Networks.
3. In the Programs that automatically connect to
the Internet should connect using list, select
the appropriate item.
4. Tab OK.
5. To complete the connection wizard, tab OK.

To connect to the Internet via My ISP

Settings

1. Obtain the following information from your
ISP:
2. Tap Start > Settings > Connections tab >
Connections.
3. Tap Add a new modem connection.
4. Enter a name for the connection.
5. Select a modem from the list. For example, if
you want to use the packet service network,
select Cellular Line(GPRS,3G,HSDPA).
6. Tap Next.
7. Complete the connection wizard by entering
the required information and tap Finish.
8. Tab Advanced tab > Select Networks.

9. In the Programs that automatically connect to
a private network should connect using list,
select the My ISP and tab OK.

Wireless Manager
Wireless Manager allows you to manage
Wi-Fi Internet and Bluetooth connections on
your device. It allows the phone to connect
local wireless networks, or access the Internet
wirelessly. Wi- Fi is faster and has a greater range
than Bluetooth wireless technology.
v Tap Wireless Manager in Today screen or
Start>Settings>Connections.
v To turn on Wi-Fi, tap Wi-Fi in the Wireless
Manager.
A bubble window pops up and shows scanned
appropriate Access Points near users.
v You can select the Access Point that you are

permitted to access and tap OK.

v Then select The Internet to have an Internet

service and tap Connect.
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Note
If your Wi-Fi service provider or network administrator
sets WEP encryption for network security, you should fill
in WEP key in the pop-up window. If WEP encryption is
not set, this pop-up window is not shown.
If you don’t know the key, you need to ask it to your Wi-Fi
service provider or network administrator.

If Wi-Fi connection is finished, you can see
the connection name (SSID) in the Wireless
Manager.
To turn off Wi-Fi, tap Wi-Fi in the Wireless
Manager again.

Configuring Wi-Fi connection
settings

v If you tap Use specific IP address, you need to

set IP address assigned by your WLAN service
provider or network administrator.
v Fill inIP address, Subnet mask, and Default
gateway.
v TapName Servers.
v Fill inDNS and Alt DNS, WINS and Alt WINS, if
necessary.

Note
To prevent from the possible data loss of your phone,
all of the wireless services such as phone, WLAN and
Bluetooth automatically end when the battery almost
runs out at the level of below two percent.

Note
Before you set the WLAN configuration, you need
to ask your WLAN service provider or your network
administrator for the IP settings.
v Tap Start>Settings>Connections >Tap Wi-

Settings

Fi>Network Adaptors Tap Samsung 2700S
WiFi Adaptors
v If you tap Use server-assigned IP address, you
can get IP settings assigned automatically.
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Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your
personal communication requirements.

Travel Adapter

Hands free earmicrophone.

This charger allows you
to charge the battery
while away from home
or your office.

v Stereo

Standard
Battery

headset

Note
v Always use genuine LG accessories.
v Failure to do so may invalidate your warranty.

Data cable/CD
You can connect
your phone to PC to
exchange the data
between them.

v Accessories may vary in different regions: please
check with our regional service company or agent for
further information.

Accessories

78
KS20 Open UK_축(태국합본용)78
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Technical data
General
Product name: KS20
System: GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA 2100
Net weight: 92.5g(WITH BATTERY), 65g(WITHOUT BATTERY)

Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging)/+45°C (charging)
Min: -10°C

“LG Service Center” by LG Electronics (Thailand) Co. Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd., Bookalo, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon-Fri and Sat 2nd, 4th 08:00 - 17:00
Call center : 0-2878-5757
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Memo

Memo

Bluetooth QD ID B013110

