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คำ�แนะนำ�เพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำ�แนะนำ�เบื้องต้นต่อไปนี้ การ
ไม่ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�เหล่านี้อาจทำ�ให้
เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย

การรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุและค่า SAR (Specific
Absorption Rate) โทรศัพท์เคลื่อนที่
รุ่น LG-E900 นี้ ได้รับการออกแบบตรง
ตามข้อกำ�หนดเรื่องความปลอดภัยในการ
ใช้งานอันเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุ ข้อกำ�หนดนี้ใช้หลักเกณฑ์
ทางวิทยาศาสตร์ที่รวมถึงการกำ�หนดค่า
เผื่อไว้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
• ข้อกำ�หนดเกีย
่ วกับการรับพลังงาน
คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุใช้หน่วยวัดทีเ่ รียกว่า
Specific Absorption Rate หรือ SAR
การทดสอบ SAR ได้กระทำ�ด้วยการ
ใช้วธิ ก
ี ารทีไ่ ด้มาตรฐาน โดยให้เครือ
่ ง
โทรศัพท์สง่ สัญญาณทีแ
่ รงทีส
่ ด
ุ และมี
การรับรองขนาดสัญญาณแล้ว โดยการ
ส่งสัญญาณดังกล่าวได้กระทำ�ในทุก
ย่านความถีท
่ โ่ี ทรศัพท์ใช้อยู่
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• แม้วา่ ระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG

แต่ละรุน
่ จะแตกต่างกันบ้าง แต่ทก
ุ รุน
่
จะได้รบ
ั การออกแบบให้อยูภ
่ ายในข้อ
กำ�หนดการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
• ข้อจำ�กัด SAR ทีแ
่ นะนำ�โดย
International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก. โดยเฉลีย
่
ตามเนือ
้ เยือ
่ หนัก 10 กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสำ�หรับโทรศัพท์รน
ุ่ นี้
ซึง่ ทำ�การทดสอบโดย DASY4 ขณะ
ถือแนบกับหูคอ
ื 0.935 วัตต์/กก. (10
กรัม) และเมือ
่ พกพาไว้กบ
ั ตัวคือ 1.47
วัตต์/กก. (10 กรัม)
• ข้อจำ�กัด SAR ซึง
่ แนะนำ�โดย Institute
of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/กก.
โดยเฉลีย
่ ต่อเนือ
้ เยือ
่ 1 กรัม

การดูแลและการบำ�รุงรักษาเครื่อง
โทรศัพท์

￼
คำ�เตือน
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์
เสริมที่ผ่านการรับรองให้ใช้กับโทรศัพท์
รุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ
อาจทำ�ให้การรับรองหรือการรับประกัน
ของเครื่องสิ้นสุดลง หรือก่อให้เกิด
อันตรายได้

• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ดว้ ยมือเปียก ขณะ

•

•

• อย่าถอดแยกชิน
้ ส่วนของเครือ
่ ง

•

•

•
•
•

โทรศัพท์ ควรนำ�ไปให้ชา่ งเทคนิคผูม
้ ี
ความรูเ้ มือ
่ จำ�เป็นต้องมีการตรวจซ่อม
ควรวางให้หา่ งจากอุปกรณ์เครือ
่ งใช้
ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และเครือ
่ ง
คอมพิวเตอร์
ควรตัง้ โทรศัพท์ไว้หา่ งจากแหล่งความ
ร้อน เช่น เครือ
่ งระบายความร้อน หรือ
เตาประกอบอาหาร
ไม่ควรทำ�โทรศัพท์ตก
ไม่ควรนำ�เครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ในทีท
่ ม
่ี ก
ี าร
สัน
่ สะเทือนหรือการกระแทก
ปด
ิ เครือ
่ งโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ข
ี อ
้
บังคับพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น ห้าม
ใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล เนือ
่ งจาก
อาจมีผลต่อการทำ�งานของอุปกรณ์
ทางการแพทย์ทไ่ี วต่อสัญญาณรบกวน

•
•
•
•

•
•
•

กำ�ลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจถูก
ไฟฟ้าดูดและอาจทำ�ให้โทรศัพท์ช�ำ รุด
เสียหายได้
หา้ มชาร์จโทรศัพท์ใกล้วต
ั ถุไวไฟ
เนือ
่ งจากโทรศัพท์อาจร้อนและทำ�ให้
ติดไฟ ซึง่ อาจทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้
ใช้ผา้ แห้งเช็ดทำ�ความสะอาดภายนอก
เครือ
่ งโทรศัพท์ (อย่าใช้สารละลาย เช่น
เบนซิน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บนพืน
้
ผิวอ่อนนุม
่
ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ก
ี าร
ถ่ายเทอากาศดี
ไม่ควรนำ�เครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ในทีท
่ ม
่ี ฝ
ี น
ุ่
หรือควันมากเกินไป
อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บต
ั รเครดิตหรือ
บัตรโดยสารทีม
่ แ
ี ถบแม่เหล็ก เพราะ
อาจทำ�ความเสียหายต่อข้อมูลในแถบ
แม่เหล็กได้
อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมค
ี ม เพราะ
อาจทำ�ความเสียหายแก่โทรศัพท์ได้
วางเครือ
่ งโทรศัพท์ให้หา่ งจาก
ของเหลวหรือความชืน
้
อย่าใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมใน
บริเวณทีม
่ ค
ี วามชืน
้ สูง เช่น สระน้�ำ เรือน
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กระจกปลูกต้นไม้ เรือนกระจกผึง่ แดด
หรือสภาวะแวดล้อมร้อนชืน
้ เพราะอาจ
ทำ�ให้โทรศัพท์เสียหายและทำ�ให้การ
รับประกันเป็นโมฆะ

การทำ�งาน อย่างมีประสิทธิภาพของ
โทรศัพท์
อุปกรณ์การแพทย์และอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถส่ง
คลื่นรบกวนได้ ทำ�ให้มีผลต่อการทำ�งาน
ของอุปกรณ์ต่างๆ
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ กล้อป
ุ กรณ์
ทางการแพทย์โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต
เสียก่อน โปรดปรึกษาแพทย์เพือ
่ ตรวจ
สอบว่าโทรศัพท์ของคุณอาจรบกวน
การทำ�งานอุปกรณ์การแพทย์ของคุณ
หรือไม่
• โทรศัพท์อาจรบกวนการทำ�งานของ
เครือ
่ งช่วยฟังบางชนิด
• ดังนัน
้ โทรทัศน์ วิทยุ เครือ
่ ง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รบ
ั การรบกวน
บ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ว่าด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
พื้นที่ที่คุณขับขี่ยานพาหนะ
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• ห้ามใช้โทรศัพท์มอ
ื ถือในขณะขับรถ
• มีสมาธิในการขับขีด
่ ว้ ยความระมัดระวัง

อย่างเต็มที่

• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทร

ออกหรือรับสาย หากสภาพการขับขี่
ทำ�ให้จ�ำ เป็นต้องดำ�เนินการดังกล่าว
• พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุอาจมีผลกระ
ทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดใน
รถของคุณ เช่น วิทยุตด
ิ รถยนต์ อุปกรณ์
เพือ
่ ความปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตัง
้ ถุงลมนิรภัย ตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของโทรศัพท์
และอุปกรณ์เสริมจะไม่ขด
ั ขวางการ
ทำ�งานของถุงลม เพราะอาจทำ�ให้การ
ทำ�งานขัดข้อง หรือทำ�ให้ได้รบ
ั บาดเจ็บ
รุนแรง หากอุปกรณ์ดงั กล่าวขัดขวาง
การทำ�งานของถุงลมนิรภัย
• หากคุณกำ�ลังฟังเพลงขณะทีอ
่ ยูข
่ า้ ง
นอก โปรดตรวจดูวา่ ระดับเสียงอยูท
่ ่ี
ระดับทีเ่ หมาะสม เพือ
่ ให้คณ
ุ ยังสามารถ
ได้ยน
ิ เสียงจากรอบข้างได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมือ
่ อยูข
่ า้ งถนน

หลีกเลี่ยงการทำ�ลายความสามารถ
ในการได้ยิน
ความสามารถในการได้ยินอาจถูกทำ�ลาย
ได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานาน
ดังนั้น เราขอแนะนำ�ว่า คุณไม่ควรเปิด
หรือปิดหูฟังใกล้กับหูของคุณ นอกจากนี้
คุณควรตั้งระดับเสียงเพลงและระดับเสียง
สายสนทนาไว้ในระดับที่เหมาะสม

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้

• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จด
ุ เติมน้�ำ มันเชือ
้

เพลิง

• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น�ำ้ มันเชือ
้ เพลิง

หรือสารเคมี

• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลว

ทีต
่ ด
ิ ไฟง่าย หรือระเบิดได้ในห้อง
โดยสารของรถ ซึง่ คุณใช้เก็บโทรศัพท์
หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ

เสียงและแรงดันที่มากเกินไปจากหู
ฟังสามารถทำ�ให้สญ
ู เสียการได้ยินได้ บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่น
ส่วนที่เป็นแก้ว
บางส่วนของโทรศัพท์ของคุณทำ�มาจาก
วัสดุแก้ว ซึ่งส่วนที่เป็นแก้วนี้สามารถแตก
ได้หากโทรศัพท์ตกลงบนพื้นแข็ง หรือ
ถูกกระแทก หากส่วนที่เป็นแก้วนี้แตก
อย่าสัมผัส หรือพยายามดึงออก ให้หยุด
ใช้โทรศัพท์จนกว่าส่วนที่เป็นแก้วนี้จะ
ได้รับการเปลี่ยนโดยศูนย์บริการที่ได้รับ
การแต่งตั้ง

บริเวณที่ทำ�ให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างมี
การระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อห้าม
อย่างเคร่งครัด และทำ�ตามข้อกำ�หนด
หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

รบกวนต่อเครื่องบินได้
• ให้ปด
ิ โทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ องคุณก่อน
ขึน
้ เครือ
่ งบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์เมือ
่ เครือ
่ งบินจอดที่
พืน
้ ก่อนได้รบ
ั การอนุญาตจากพนักงาน
ประจำ�เครือ
่ ง

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่างจาก
มือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่ง
อาจทำ�อันตรายหากเด็กนำ�ใส่ปาก
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การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับเครือ
ข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดได้ จึงไม่
ควรใช้โทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวในกรณี
โทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการ
ในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการ
ดูแลรักษา

• คุณไม่จ�ำ เป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่

•

•
•
•

ออกจนหมดก่อนเริม
่ การชาร์จ แบตเตอรี่
นีต
้ า่ งจากแบตเตอรีอ
่ น
่ื เนือ
่ งจากไม่มี
Memory Effect ประสิทธิภาพของ
แบตเตอรีจ่ งึ ไม่ดอ
้ ยลง
ใช้เฉพาะแบตเตอรีแ
่ ละเครือ
่ งชาร์จของ
LG เท่านัน
้ เครือ
่ งชาร์จของ LG ได้รบ
ั
การออกแบบมาเพือ
่ ยืดอายุการใช้งาน
ของแบตเตอรีใ่ ห้นานทีส
่ ด
ุ
อย่าถอดชิน
้ ส่วนหรือทำ�ให้แบตเตอรี่
ลัดวงจร
รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส
แบตเตอรี่
เปลีย
่ นแบตเตอรีก
่ อ
้ นใหม่ทน
ั ที เมือ
่
ประสิทธิภาพการใช้งานลดต่�ำ ลงจนถึง
ระดับทีไ่ ม่อาจใช้งานต่อได้ แบตเตอรี่
นีส
้ ามารถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครัง้
จนกว่าจะจำ�เป็นต้องเปลีย
่ นก้อนใหม่
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• ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อก
ี ครัง้ หากไม่ได้ใช้

เป็นเวลานานเพือ
่ เพิม
่ เวลาการใช้งาน

• อย่าให้เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรีโ่ ดน

•

•
•

•

•

•

แสงแดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพทีม
่ ี
ความชืน
้ สูง เช่น ในห้องน้�ำ
อย่าวางแบตเตอรีท
่ ง้ิ ไว้ในสภาพอากาศ
ทีร่ อ
้ นหรือเย็นเพราะประสิทธิภาพของ
แบตเตอรีอ
่ าจด้อยลง
หากมีการใส่แบตเตอรีช
่ นิดทีไ่ ม่ถก
ู ต้อง
อาจทำ�ให้เกิดการระเบิดได้
ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามคำ�แนะนำ�ของผูผ
้ ลิต
ในการทิง้ แบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้แล้ว โปรด
รีไซเคิลเมือ
่ เป็นไปได้ อย่าทิง้ เป็นขยะ
ในครัวเรือน
หากคุณต้องการเปลีย
่ นแบตเตอรี่ โปรด
นำ�ไปทีจ่ ด
ุ บริการหรือตัวแทนจำ�หน่ายที่
ได้รบ
ั การแต่งตัง้ จาก LG Electronics ที่
ใกล้ทส
่ี ด
ุ เพือ
่ ขอความช่วยเหลือ
ถอดปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จออกจาก
เต้าเสียบทุกครัง้ หลังจากแบตเตอรี่
โทรศัพท์เต็มแล้วเพือ
่ ลดการใช้พลังงาน
สิน
้ เปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
อายุการใช้งานแบตเตอรีจ่ ะขึน
้ อยูก
่ บ
ั
การกำ�หนดค่าเครือข่าย, การตัง้ ค่า
ผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่
และสภาพแวดล้อม

ส่วนประกอบของโทรศัพท์

เริ่มทำ�ความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
ช่องเสียบชุดหูฟัง
ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง/ปุ่มล็อค
•ก
 ดค้างไว้ (สามวินาที) เพื่อ
เปิด/ปิดโทรศัพท์
•ก
 ดครู่หนึ่งเพื่อปิดหน้าจอ
หูฟัง
เซนเซอร์รับสัญญาณ
เซ็นเซอร์ ALS (Ambient
Light Sensor)
ปุ่มค้นหา
เปิดการค้นหาด่วน
ปุ่มเริ่ม
ย้อนกลับไปยังหน้าจอเริ่มต้น
เริ่มต้นฟังก์ชันระบบความจำ�
เสียง (กดค้างไว้)
ปุ่มย้อนกลับ
ย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
ไมโครโฟน

คำ�เตือน: การวาง
วัตถุที่มีน้ำ�หนักมาก
บนโทรศัพท์หรือการ
นั่งทับอาจทำ�ให้จอ
LCD และการทำ�งาน
ของหน้าจอสัมผัสเสีย
หายได้ ห้ามติดฟิล์ม
ป้องกันบนเซนเซอร์
รับสัญญาณของ LCD
เนื่องจากอาจทำ�ให้
เซนเซอร์ทำ�งานผิด
ปกติได้
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ปุ่มปรับระดับเสียง
• เมือ
่ หน้าจอไม่ใช้
งาน: ระดับเสียง
ของระบบและ
เสียงเรียกเข้า
• ระหว่างการใช้
สาย: ระดับเสียง
หูฟัง
•ข
 ณะเล่นแทร็ค:
ควบคุมระดับเสียง
แทร็ค

อุปกรณ์ชาร์จ สายเคเบิลข้อมูล (พอร์ต
สายเคเบิล USB)
เคล็ดลับ! ก่อนการเชื่อมต่อสายเคเบิล USB
ให้รอจนกระทั่งโทรศัพท์เปิดเครื่องและได้ลง
ทะเบียนกับเครือข่ายแล้ว

ปุ่มกล้องถ่ายรูป
• ไ ปที่การดูตัวอย่างภาพโดยตรงโดยกดปุ่ม
กล้องถ่ายรูป

ภาพแสดงตัวเครื่องเมื่อเปิดฝาครอบ

ฝาปิดแบตเตอรี่

เลนส์กล้อง
ภายนอก

แบตเตอรี่

แฟลช
กล้องถ่าย
รูป
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ช่องใส่ USIM การ์ด

การใส่ USIM และแบตเตอรี่

1 ถอดฝาปิดแบตเตอรี่
กดปุ่มคลายล็อคฝาปิดแบตเตอรี่ดังแสดง
ในภาพด้านล่าง (1) ถอดฝาปิดออกจาก
โทรศัพท์ (2)

คำ�เตือน: ห้ามถอดแบตเตอรี่ขณะ
ที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เนื่องจากอาจทำ�ให้
เครื่องเสียหายได้

3 ใส่ USIM การ์ด
ใส่ USIM การ์ดเข้าไปในช่องใส่ USIM
การ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้า
สัมผัสสีทองของการ์ดหันเข้าหาโทรศัพท์
ดันช่องใส่ USIM การ์ดกลับเข้าที่

2 ถอดแบตเตอรี่
ยกแบตเตอรี่ขึ้นจากช่องใส่แบตเตอรี่โดย
ใช้รอยตัดที่ด้านล่าง
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4 ใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่โดยให้ด้านบนของแบตเตอรี่
ลงไปที่ด้านบนของช่องใส่แบตเตอรี่ก่อน
ตรวจดูให้แน่ใจว่าขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่
ตรงกับขั้วของโทรศัพท์ จากนั้น กดด้าน
ล่างของแบตเตอรี่ให้แน่นเข้าที่

5 การชาร์จโทรศัพท์
เปิดฝาช่องเสียบเครื่องชาร์จที่ด้านข้าง
ของโทรศัพท์ LG-E900 เสียบหัวเสียบ
เครื่องชาร์จลงในช่องเสียบ และเสียบ
ปลั๊กเครื่องชาร์จเข้ากับเต้าเสียบไฟ
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คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานโทรศัพท์ได้
หากแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมด และ
ต้องใช้เวลาประมาณสี่ถึงห้านาทีเพื่อให้
ถึงสถานะการชาร์จที่เพียงพอต่อการบูท
เครื่องโดยเครื่องชาร์จ TA
และจะใช้เวลาประมาณ 14-15 นาทีใน
การชาร์จโดยใช้การเชื่อมต่อ USB
ในกรณีที่แบตเตอรี่ต่ำ�มาก จะปรากฏภาพ
ที่แสดงว่าแบตเตอรี่ต่ำ�มากเพื่อให้คุณ
ชาร์จแบตเตอรี่ให้นานขึ้น
หมายเหตุ: แบตเตอรี่ต้องชาร์จจนเต็มเมื่อ
เริ่มต้นใช้งานเพื่อยืดอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่

คำ�เตือน: ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์
ชาร์จกับโทรศัพท์ที่ไม่ได้ใส่แบตเตอรี่
ไว้ คุณต้องตรวจสอบว่าได้ใส่แบตเตอรี่
ก่อนทำ�การชาร์จ

คำ�เตือน: ระวังอย่าให้แบตเตอรี่
ได้รับความเสียหายจากของมีคมต่างๆ
เนื่องจากอาจเกิดเพลิงไหม้

คำ�เตือน: ห้ามถอดแบตเตอรี่หรือ
USIM การ์ดออกในขณะที่กำ�ลังชาร์จ
แบตเตอรี่

คำ�เตือน: หากมีการใส่แบตเตอรี่
ชนิดที่ไม่ถูกต้อง อาจทำ�ให้เกิดการ
ระเบิดได้ ควรปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ของ
ผู้ผลิตในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
คำ�เตือน: ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จ
ออกจากเต้าเสียบและโทรศัพท์ระหว่าง
เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเพื่อป้องกันไม่ให้
ถูกไฟฟ้าดูดหรือเกิดเพลิงไหม้
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การนาวิเกต Windows Phone
การใช้หน้าจอสัมผัส

เคล็ดลับสำ�หรับหน้าจอสัมผัส
หน้าจอสัมผัสของโทรศัพท์จะช่วยให้คุณ
เลือกรายการหรือใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ได้
อย่างง่ายดาย โปรดเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ดำ�เนินการพื้นฐานเพื่อใช้หน้าจอสัมผัส
หมายเหตุ:
• เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าจอสัมผัสเกิดรอยขีด
ข่วน โปรดอย่าใช้วัตถุมีคม
• อย่าให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟ
ฟ้าอื่นๆ เนื่องจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต
อาจเป็นสาเหตุให้หน้าจอสัมผัสทำ�งาน
ผิดปกติได้
• อย่าให้หน้าจอสัมผัสโดนน้ำ� เนื่องจาก
หน้าจอสัมผัสอาจทำ�งานผิดปกติในสภาพ
ที่มีความชื้น หรือสัมผัสโดนน้ำ�
• เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดของ
หน้าจอสัมผัส ให้ลอกแผ่นฟิล์มปกป้อง
หน้าจอออกก่อนใช้งานโทรศัพท์
• หน้าจอสัมผัสจะมีชั้นสำ�หรับตรวจจับ
ประจุไฟฟ้าเล็กน้อยที่ปล่อยจากร่างกาย
มนุษย์
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• เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด ให้ใช้
ปลายนิ้วสัมผัสหน้าจอ หน้าจอสัมผัสจะไม่
ตอบสนองการสัมผัสด้วยวัตถุปลายแหลม
เช่น สไตลัสหรือปากกา
หมายเหตุ:
• หน้าจอสัมผัสจะปิดลง เมื่อคุณไม่ได้ใช้
งานเป็นเวลาตามที่ระบุไว้ ในการเปิดหน้า
จอ ให้กดปุ่ม [เปิด/ปิด]
• คุณสามารถปรับเวลาของไฟหน้าจอหรือ
เปลี่ยนภาพพื้นหลังได้อีกด้วย ในหน้าจอ
เริ่มต้น ให้ไปที่รายการแอพพลิเคชัน และ
เลือก Settings (การตั้งค่า) > lock &
wallpaper (ล็อคและภาพพื้นหลัง)

การลากนิ้วบนหน้าจอสัมผัส
สำ�หรับแอพพลิเคชันส่วนใหญ่ คุณ
สามารถใช้การลากนิ้วแบบเป็นธรรมชาติ
เพื่อเลื่อนและใช้คำ�สั่งต่างๆ ในการพิมพ์
ข้อความ ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือแป้น
พิมพ์ฮาร์ดแวร์
การลากนิ้วในรูปแบบต่อไปนี้จะใช้เพื่อ
เลื่อนหน้าจอบน Windows Phone 7:

เลื่อน
การเลื่อนใช้สำ�หรับย้าย
ออบเจ็กต์ขึ้นหรือลง
ใช้นิ้วกดลงบนหน้าจอ
แล้วเลื่อนไปยังทิศทางที่
ต้องการ หากต้องการสิ้น
สุดการเลื่อน ให้ยกนิ้วขึ้น
จากหน้าจอ

￼

Y

การแตะสองครั้ง
การแตะสองครั้ง คือการ
สัมผัสลงบนหน้าจอแบบ
เร็วๆ สองครั้งในตำ�แหน่ง
เดียวกัน การแตะสองครั้ง
จะเป็นการออกคำ�สั่งให้
โทรศัพท์ซูมเข้าหรือออก
ตามความเหมาะสม

T

แตะ
การแตะ คือการสัมผัส
ลงบนหน้าจอแบบเร็วๆ
หนึ่งครั้ง ใช้การแตะเพื่อ
ออกคำ�สั่งต่างๆ (คล้าย
กับการกดปุ่ม Enter
ในคอมพิวเตอร์) การ
แตะยังใช้เพื่อหยุดการ
เคลื่อนไหวต่างๆ บนหน้า
จออีกด้วย

แตะค้างไว้
การแตะค้างไว้สามารถ
ทำ�ได้โดยการกดนิ้วลงบน
หน้าจอค้างไว้เป็นเวลา
สองสามวินาที
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ลากนิ้ว
การลากนิ้วใช้สำ�หรับย้าย
ออบเจ็กต์ไปด้านข้าง
ใช้นิ้วกดลงบนหน้าจอ
แล้วเลื่อนไปยังทิศทางที่
ต้องการ หากต้องการสิ้น
สุดการลากนิ้ว ให้ยกนิ้วขึ้น
จากหน้าจอ
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เลื่อนนิ้วเข้าหากันหรือ
แยกออกจากกัน
การเลื่อนนิ้วเข้าหากันหรือ
แยกออกจากกันจะเป็นการ
ลากนิ้วในทิศทางตรงกัน
ข้ามกัน การลากนิ้วใน
ลักษณะนี้มักใช้กับแผนที่
เพื่อซูมเข้าและออก
การเลื่อนนิ้วเข้าหากัน
ทำ�ได้โดยกดนิ้วสองนิ้วลง
บนหน้าจอแล้วเคลื่อนนิ้ว
เข้าหากัน ซึ่งจะเป็นการ
ซูมเข้าหาเนื้อหา ขณะที่
เน้นศูนย์กลางไปที่ภาพซึ่ง
อยู่ระหว่างปลายนิ้ว ส่วน
การเลื่อนนิ้วแยกจากกัน
นั้น นิ้วจะเลื่อนออกจากกัน
เพื่อซูมออกจากภาพ

เริ่มทำ�ความรู้จักกับหน้าจอเริ่ม
ต้น
จากหน้าจอนี้คุณสามารถเข้าใช้งานตัว
เลือกเมนูต่างๆ โทรออก ดูสถานะของ
โทรศัพท์ และอื่นๆ ได้อีกมากมาย

￼

การทำ�ความรู้จักและนาวิเกต
หน้าจอ

หน้าจอเริ่มต้น คือ ส่วนเริ่มต้นของ
Windows Phone 7 ที่คุณจะพบหลัง
จากเปิดใช้งานโทรศัพท์ หน้าจอเริ่มต้น
จะแสดงช่องแสดงข้อมูลแอพพลิเคชัน
ที่คุณได้ใส่และวางไว้ในตำ�แหน่งที่คุณ
เลือกเพื่อเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว การ
กดปุ่ม [เริ่มต้น]
บนโทรศัพท์จะนำ�
คุณย้อนกลับไปยังหน้าจอเริ่มต้น ไม่ว่า
แอพพลิเคชันใดกำ�ลังทำ�งานอยู่ก็ตาม
1 เพียงเลื่อนนิ้วไปทางซ้าย ขวา ขึ้น
หรือลงเพื่อดู
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งช่อง
แสดงข้อมูลบนหน้าจอเริ่มต้น ซึ่งเป็น
ช็อตคัทไปยังเมนูและแอพพลิเคชันโปรด
หมายเหตุ: เมื่อคุณอยู่ในหน้าจอสแตนด์บาย
หลังจากที่ปลดล็อคโทรศัพท์ ให้เลื่อนนิ้วขึ้น
เพื่อดูหน้าจอเริ่มต้นที่แสดงช่องแสดงข้อมูล
แอพพลิเคชัน
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ช่องแสดงข้อมูลบนหน้าจอเริ่มต้น
ช่องแสดงข้อมูล คือช็อตคัทที่ง่ายต่อการจดจำ�ของแอพพลิเคชันหรือเนื้อหาของ
แอพพลิเคชัน คุณสามารถวางช่องแสดงข้อมูลได้ทุกแห่งบนหน้าจอเริ่มต้น
ช่องแสดงข้อมูลที่ใช้คุณสมบัติการแจ้งเกี่ยวกับช่องแสดงข้อมูลสามารถอัปเดตกราฟิก
ช่องแสดงข้อมูลหรือข้อความช่องแสดงข้อมูล หรือเพิ่มตัวนับได้ ซึ่งช่วยให้คุณสร้าง
หน้าจอเริ่มต้นในแบบของคุณเองได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น การแสดงว่าถึงตาของ
คุณในการเล่นเกมส์แล้วหรือยัง ตลอดจนแสดงสภาวะอากาศ หรือจำ�นวนข้อความ
อีเมล์ที่คุณได้รับ
หน้าจอเริ่มต้นจะแสดงในมุมมองแบบแนวตั้งเสมอ
ไอคอน รายละเอียด
โทรออก เข้าถึงผู้โทรล่าสุด รายการโปรด และรายชื่อทั้งหมดของคุณได้
อย่างรวดเร็ว โทรออกด้วยตนเองโดยใช้ปุ่มกดตัวเลข เพียงแตะที่ไอคอน
ข้อความเสียง เพื่อฟังข้อความเสียงที่คุณต้องการตามลำ�ดับที่คุณกำ�หนด
แตะเพื่อเข้าใช้งานฮับ People (บุคคล) ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันการสื่อสาร
แบบองค์รวมสำ�หรับอีเมล์ รายชื่อและข้อมูลอื่นๆ
รับและส่งข้อความตัวอักษร SMS การสนทนาจะถูกบันทึกในรูปแบบการ
สนทนาโต้ตอบแบบทันที ดังนั้น คุณจะมองเห็นประวัติของข้อความที่คุณ
ส่งและได้รับ ส่งข้อความ MMS พร้อมภาพที่คุณถ่ายไว้
ระบบ Windows Phone ทำ�งานร่วมกับ Microsoft Exchange, Microsoft
Outlook Web App และระบบอีเมล์อื่นๆ ที่ได้รับความนิยมอีกมากมาย รวม
ถึง Hotmail, Yahoo! Mail, Google และอื่นๆ บันทึกภาพและกราฟิกที่
แนบมากับข้อความลงในรูปภาพที่บันทึกของคุณ
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ไอคอน รายละเอียด
แตะที่เล่นเพื่อสตรีมวิดีโอ เพลง และรูปภาพจากโทรศัพท์ของคุณไปยัง
อุปกรณ์เครื่องเล่นที่ใช้ได้กับระบบ Digital Living Network Alliance
(DLNA)
ด้วยไอคอน ScanSearch คุณสามารถค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูล
ในท้องถิ่นเกี่ยวกับถนน เมือง หรือประเทศ ScanSearch ยังช่วยให้คุณ
สามารถดูข้อมูลทางธุรกิจในท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงสถานที่ตั้งและข้อมูลติดต่อ
ป้อนเหตุการณ์ต่างๆ ลงใน Windows Phone เครื่องใหม่ของคุณ สมัคร
ใช้บริการปฏิทิน ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อเตือนความจำ�ของคุณเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ การนัดหมาย และวันที่ครบกำ�หนดต่างๆ นอกจากนั้น ยังสามารถ
ซิงค์ข้อมูลเข้ากับปฏิทินใน Windows Live และซิงค์ข้อมูลจาก Windows
Live มายังโทรศัพท์ได้อีกด้วย
แตะเพื่อเข้าใช้ Internet Explorer
เข้าใช้งาน Xbox LIVE เพื่อเล่นเกมส์และเชิญเพื่อนให้มาเล่นกับคุณ
ดาวน์โหลดเกมส์ใหม่ๆ ลงในโทรศัพท์
ดูรูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายไว้ผ่าน Windows Phone เครื่องใหม่ของ
คุณ รับอีเมล์หรือข้อความ MMS หรือซิงค์ข้อมูลจากซอฟต์แวร์ Zune ของ
คอมพิวเตอร์ (ระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น) ดูในรูปแบบแนวตั้งหรือ
แนวนอน ซูมเข้าภาพถ่ายเพื่อดูภาพให้ใกล้ยิ่งขึ้น ส่งอีเมล์หรือข้อความ
MMS พร้อมกับแนบภาพถ่าย

21

ไอคอน รายละเอียด
เล่นเพลง วิดีโอ และ Podcast ที่จัดเก็บในอุปกรณ์โดยเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์เพื่อซิงโครไนซ์ข้อมูลของคุณ ฟังวิทยุ FM ไปที่ Marketplace
ค้นหาใน Application Store เพื่อดูแอพพลิเคชัน Windows Phone และ
เพลงที่คุณสามารถซื้อหรือดาวน์โหลดโดยใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูล
แบบ Wi-Fi หรือ Cellular อ่านบทวิจารณ์หรือเขียนบทวิจารณ์ของคุณเอง
เกี่ยวกับแอพพลิเคชันที่คุณโปรดปราน ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชัน
บนหน้าจอเริ่มต้น
หมายเหตุ: ตำ�แหน่ง ชื่อ และการออกแบบช่องแสดงข้อมูลที่ได้รับการจัดการ จะแตกต่างกัน
ไปตามสถานะการตั้งค่า พื้นที่ และผู้ให้บริการ แผน และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ Windows
Phone
ฟังก์ชันแอพพลิเคชันและความพร้อมใช้งานอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเทศหรือพื้นที่
ที่คุณซื้อและใช้ Windows Phone ของคุณ สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
ของคุณ
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การดูแถบสถานะ
แถบสถานะใช้ไอคอนต่างๆ เพื่อแสดง
ข้อมูลโทรศัพท์ เช่น ความแรงของ
สัญญาณ, ข้อความใหม่, อายุแบตเตอรี่
และบลูทูธที่ใช้งานและการเชื่อมต่อ
ข้อมูล
ตารางด้านล่างนี้จะอธิบายถึงความหมาย
ของไอคอนต่างๆ ที่ปรากฏบนแถบสถานะ

ไอคอน รายละเอียด
ความแรงของสัญญาณเครือ
ข่ายไร้สาย
สถานะบลูทูธ
โหมดเสียงกริ่ง
สถานะการป้อนข้อมูล

[แถบสถานะ]
ไอคอน รายละเอียด
ความแรงของสัญญาณ
H
3G

G
E

HSDPA
3G
2G-GPRS
2G-EDGE

ระดับพลังงานแบตเตอรี่
นาฬิการะบบ

การเชื่อมต่อ
ข้อมูล

การส่งต่อสาย
โรมมิ่ง
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การปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้น

คุณสามารถปรับแต่งเลย์เอาต์ของช่องแสดงข้อมูลบนหน้าจอเริ่ม
ต้นได้
คุณสามารถใส่ทุกอย่างไว้บนหน้าจอได้ รวมถึงแอพพลิเคชัน
เว็บไซต์ ตำ�แหน่งบนแผนที่ และแม้กระทั่งรายชื่อ ถ้าคุณใส่ราย
ชื่อไว้ที่หน้าจอเริ่มต้น คุณได้รับอัปเดตฟีดทั้งหมดของบุคคลนั้น
ทันทีจากช่องแสดงข้อมูล

ในการใส่แอพพลิเคชันเพิ่มเติมลงบนหน้าจอเริ่มต้น ให้เปิด
รายการแอพพลิเคชัน แตะรายการนั้นค้างไว้ แล้วแตะที่หมุด
เพื่อเริ่มต้น
• หากคุณต้องการย้ายช่องแสดงข้อมูลไปที่อื่นในบนหน้าจอเริ่ม
ต้น ให้แตะที่ช่องค้างไว้ และย้ายไปยังที่ที่คุณต้องการ
• ในการลบช่องแสดงข้อมูล ให้แตะที่ช่องค้างไว้ และแตะที่ไอคอนยกเลิกการปัก
หมุด
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การนาวิเกตและตั้งค่า
แอพพลิเคชัน
การเข้าใช้งานแอพพลิเคชัน

เมื่อต้องการเข้าใช้งานแอพพลิเคชันของ
Windows Phone:
1 บนหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ลูกศร
เพื่อเข้าใช้งานรายการแอพพลิเคชัน
2 เลื่อนลงไปยังช่องแสดงข้อมูล หาก
มองไม่เห็นช่องดังกล่าว
3 เลือกแอพพลิเคชัน
4 กดปุ่ม Back (ย้อนกลับ)
เพื่อ
ย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า กดปุ่ม
Start (เริ่มต้น)
เพื่อย้อนกลับไป
ยังหน้าจอเริ่มต้น
หมายเหตุ:
• คุณสามารถเพิ่มช็อตคัทให้กับ
แอพพลิเคชันโดยการแตะไอคอน
แอพพลิเคชันนั้นค้างไว้จากรายการ
แอพพลิเคชัน คุณสามารถย้าย
แอพพลิเคชันไปยังตำ�แหน่งที่ต้องการบน
หน้าจอเริ่มต้นได้

• Windows Phone มีเซนเซอร์การ
เคลื่อนไหวในตัวที่สามารถตรวจจับการ
วางแนวของโทรศัพท์ได้ หากคุณหมุน
โทรศัพท์ ขณะที่ใช้คุณสมบัติบางอย่าง
เมนูสำ�หรับผู้ใช้จะสลับไปเป็นมุมมองแบบ
แนวนอนโดยอัตโนมัติ

เริ่มทำ�ความรู้จักกับแถบ
แอพพลิเคชัน

ในการตั้งค่าแอพพลิเคชัน คุณสามารถ
ใช้แถบแอพพลิเคชันและเมนูแถบ
แอพพลิเคชันที่ด้านล่างของหน้าจอได้
ตัวอย่างเช่น ในการตั้งค่าการตั้งปลุก
1 บนหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ลูกศร
เพื่อเข้าใช้งานรายการแอพพลิเคชัน
2 แตะ Alarms (ตั้งปลุก)
3 แตะแถบแอพพลิเคชันเพื่อดูเมนู
แอพพลิเคชัน หรือเพื่อแสดงปุ่ม
ไอคอนพร้อมข้อความกำ�กับ
4 เลือกปุ่มไอคอนหรือเมนูที่คุณต้องการ
ตั้งค่า
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เมนูแถบแอพพลิเคชัน
เมนูแถบแอพพลิเคชันเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งในการเข้าถึงงานบางอย่างจากแถบ
แอพพลิเคชัน คุณสามารถเข้าใช้งานเมนู
แถบแอพพลิเคชันได้โดยการแตะที่แถว
แสดงจุดในแถบแอพพลิเคชัน หรือลาก
นิ้วขึ้นบนแถบแอพพลิเคชัน คุณสามารถ
ซ่อนมุมมองนี้ได้อีกครั้งโดยการแตะที่
ด้านนอกของพื้นที่เมนูหรือบนจุด โดยใช้
ปุ่มย้อนกลับ หรือเลือกรายการเมนูหรือ
ไอคอนแถบแอพพลิเคชัน

แถบแอพพลิเคชัน
แถบแอพพลิเคชันจะให้มุมมองที่แสดง
ปุ่มไอคอนพร้อมข้อความกำ�กับ และเมนู
การใช้งานที่เป็นทางเลือก หากคุณแตะ
ที่แถวแสดงจุด หรือลากนิ้วขึ้นบนแถบ
แอพพลิเคชัน คุณสามารถซ่อนมุมมอง
นี้ได้อีกครั้งโดยการแตะที่ด้านนอกของ
พื้นที่เมนูหรือบนจุด โดยใช้ปุ่มย้อนกลับ
หรือเลือกรายการเมนูหรือไอคอนแถบ
แอพพลิเคชัน
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หมายเหตุ:
• หน้าจอสามารถแสดงรายการเมนูได้สูงสุด
ห้ารายการ
• หากไม่การแสดงรายการเมนูใดๆ หน้า
จอจะแสดงเพียงข้อความกำ�กับไอคอน
เท่านั้น
• เมนูแถบแอพพลิเคชันจะยังคงปรากฏอยู่
บนหน้าจอ จนกว่าคุณจะดำ�เนินการอย่าง
หนึ่งอย่างใด

ไอคอนบนแถบแอพพลิเคชัน
่ต่อไปนี้เป็นไอคอนการตั้งค่าแอพพลิเคชันบางไอคอนที่มักใช้อยู่เป็นประจำา
สร้าง

เพิ่ม

ลบ

ตรวจสอบ

ปิด

ยกเลิก

ซิงค์

รีเฟรช

เครื่องหมายคำาถาม

เครื่องหมายตกใจ

ย้อนกลับ

ถัดไป

search (ค้นหา)

ลบ

บันทึก

โฟลเดอร์

วิดีโอ

กล้องถ่ายรูป

อีเมล์

ตั้งค่า

รายการโปรด

เพิ่มในรายการโปรด

ดาวน์โหลด

อัปโหลด

แบ่งปัน

แก้ไข

จุด

เล่น

หยุดพัก

ก่อนหน้า/ย้อนกลับ ถัดไป/ไปข้างหน้าแบบเร็ว
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การปรับแต่ง Windows Phone

การสลับไปยังโหมดเงียบ

ใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นจากโทรศัพท์
โดยการปรับแต่งให้เหมาะกับความ
ต้องการของคุณ

คุณสามารถเปิดหรือปิดโหมดเงียบได้
โดยลากนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาบนแถบ
สถานะ Ringer (เสียงเรียกเข้า)

การตั้งค่าเวลาและวันที่ปัจจุบัน

การปรับระดับเสียงของเสียง
เรียกเข้า

1 บนหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ลูกศร ￼
เพื่อไปยังรายการแอพพลิเคชัน
2 แตะ Settings (ตั้งค่า) > System
(ระบบ) > date & time (วันที่และ
เวลา)
3 ลากนิ้วบนแถบ Set automatically
(ตั้งค่าอัตโนมัติ) และเปลี่ยนแปลงวัน
ที่และเวลา และตัวเลือกอื่นๆ

การเปิดหรือปิดเสียงเรียกเข้า
และเสียงต่างๆ
คุณสามารถแก้ไขเสียงเรียกเข้าและเสียง
ต่างๆ เช่น เสียงเรียกเข้า ข้อความตัว
อักษรใหม่ ข้อความเสียงใหม่ อีเมล์ใหม่
และอื่นๆ ได้
1 บนหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ลูกศร ￼
เพื่อไปยังรายการแอพพลิเคชัน
2 แตะ Settings (ตั้งค่า) > System
(ระบบ) > ringtones & sounds
(เสียงเรียกเข้าและเสียง)
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กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อปรับ
ระดับเสียงของเสียงเรียกเข้า

การเลือกภาพพื้นหลังสำ�หรับ
หน้าจอเริ่มต้น
1 บนหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ลูกศร ￼
เพื่อไปยังรายการแอพพลิเคชัน
2 แตะ Settings (ตั้งค่า) > System
(ระบบ) > lock & wallpaper
(ล็อคและภาพพื้นหลัง) > change
wallpaper (เปลี่ยนภาพพื้นหลัง)
3 เลือกภาพแล้วบันทึก
ค
 ุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลา
ในการปิดหน้าจอและรหัสผ่านได้อีก
ด้วย
หมายเหตุ:
• LG ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้
รูปภาพหรือภาพพื้นหลังที่เป็นค่าเริ่มต้น
ซึ่งมีให้ในโทรศัพท์ของคุณ

การปรับความสว่างของหน้าจอ

การล็อคซิมการ์ด

คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอ
ได้อย่างรวดเร็วโดยการเลื่อนไปทางซ้าย
หรือขวาของแถบสัญลักษณ์ของหน้าจอ
ในการปรับความสว่างในเมนูการตั้งค่า
1 บนหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ลูกศร ￼
เพื่อไปยังรายการแอพพลิเคชัน
2 แตะ Settings (ตั้งค่า) > System
(ระบบ) > brightness (ความสว่าง)
3 ลากตัวเลื่อนสำ�หรับ Automatically
adjust (ปรับอัตโนมัติ) ไปที่ปิด และ
แตะที่ระดับความสว่างที่ต้องการ

คุณสามารถล็อคโทรศัพท์โดยเปิดใช้งาน
PIN ที่มีให้ในซิมการ์ดของคุณ
1 บนหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ลูกศร ￼
เพื่อไปยังรายการแอพพลิเคชัน
2 แตะ Settings (ตั้งค่า) และลากเพื่อ
เลือก application (แอพพลิเคชัน)
> phone (โทรศัพท์)
3 ลากตัวเลื่อน SIM security (ความ
ปลอดภัยของซิม) ไปที่ On (เปิด)
4 ป้อน PIN และเลือก enter (ป้อน)

หมายเหตุ: ระดับความสว่างของหน้าจอจะมี
ส่วนทำ�ให้สน
ิ้ เปลืองพลังงานแบตเตอรีเ่ ร็วขึน
้

หมายเหตุ:
• เมื่อเปิดใช้งานการล็อค PIN แล้ว คุณต้อง
ป้อน PIN ทุกครั้งที่เปิดโทรศัพท์
• หากคุณป้อนรหัส PIN ไม่ถูกต้องหลาย
ครั้ง ซิมการ์ดของคุณจะถูกบล็อค คุณต้อง
ป้อนรหัส PUK (PIN Unblocking Key)
เพื่อปลดล็อคซิมการ์ด
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การป้อนข้อความ

คุณสามารถป้อนข้อความโดยเลือกตัว
อักษรบนปุ่มกดเสมือน
คุณจะไม่สามารถป้อนข้อความในบาง
ภาษาได้ ในการป้อนข้อความ โปรดตรวจ
สอบและเลือกข้อความที่จะเขียนจาก
ภาษาที่สนับสนุน (Settings (ตั้งค่า)
> System (ระบบ) > keyboard
(แป้นพิมพ์))

การป้อนข้อความด้วยปุ่มกดของ
โทรศัพท์
1 แตะที่ไอคอนพาเนลป้อนข้อมูล
2 แตะตัวอักษรเพื่อป้อนข้อความ
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หมายเหตุ:
• โทรศัพท์มีตัวช่วยในการพิมพ์หลายอย่าง
เช่น การแสดงข้อความแนะนำ� ซึ่งปรากฏ
เหนือแป้นพิมพ์ การแก้ไขคำ�ผิดอัตโนมัติ
และโครงร่างแป้นพิมพ์ตามบริบท
(Settings (ตั้งค่า) > System (ระบบ)
> keyboard (แป้นพิมพ์))
• Windows Phone 7 สนับสนุนเฉพาะ
โครงร่างตัวอักษรที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น
QWERTY, AZERTY และ QWERTZ
• ปุ่ม Shift ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ตัว
อักษรพิมพ์ใหญ่ โดยมีโหมด Shift สาม
โหมด ได้แก่ เปิด, ปิด และโหมดตัวพิมพ์
ใหญ่ (แตะค้างไว้)
• ปุ่มสัญลักษณ์แสดงอารมณ์จะแสดงตัว
เลือกสัญลักษณ์แสดงอารมณ์
• การแตะค้างไว้ที่ตัวอักษร a, i, e, u,
o บนจอแสดงผลจะแสดงตัวเลือก
เครื่องหมาย

การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน
จาก Marketplac

Marketplace ช่วยให้คุณค้นหาและเป็น
เจ้าของเพลงและแอพพลิเคชัน (รวม
ถึงเกมส์) ได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ Windows Phone
นอกจากนั้น ยังได้เพิ่มเพจชนิดของ
แอพพลิเคชัน เกมส์ และเพลงแต่ละเพจ
ลงในเว็บไซต์
• บนหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่
เพื่อ
ไปยังรายการแอพพลิเคชัน และแตะ
Marketplace
หรือแตะที่ช่องแสดงข้อมูล
Marketplace จากหน้าจอเริ่มต้น
• กดปุ่ม Search (ค้นหา) เพื่อค้นหา
แอพพลิเคชัน และแตะที่สตริงค้นหา
อีกครั้งเพื่อแก้ไขและค้นหา
• พิมพ์ข้อความในสตริงที่ต้องการ แล้ว
แตะ จากนั้นผลการค้นหาจะปรากฏขึ้น
ที่ด้านล่างของเพจเดียวกัน
• แตะ list item (รายการ) เพื่อไปยัง
เพจ Marketplace ที่ถูกต้อง

• ขณะที่เบราส์หรือค้นหาแอพพลิเคชัน
คุณสามารถแตะที่แอพพลิเคชันหรือ
เกมส์ จากนั้นเพจรายละเอียดของ
แอพพลิเคชันนั้นจะปรากฏขึ้น
• เลือกรายการที่คุณต้องการซื้อและแตะ
ที่ download (ดาวน์โหลด)

หมายเหตุ:
• รูปภาพ, Podcast และวิดีโอไม่มีให้บริการ
ใน Marketplace
• คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ขึ้น
อยู่กับพื้นที่ของคุณ

31

การเริ่มใช้งาน

เมื่อคุณเปิดใช้งานโทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณจะได้รับคำ�แนะนำ�สำ�หรับการตั้งค่าที่
สำ�คัญต่างๆ โปรดทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหน้าจอเพื่อใช้งานโทรศัพท์ของคุณ
ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่แนะนำ�
SELECT LANGUAGE (เลือกภาษา) > WINDOWS PNONE SETTINGS
(การตั้งค่า WINDOWS PNONE) > TIME ZONE (โซนเวลา) และไซน์อิน
โดยใช้ Windows Live ID ของคุณ

การไซน์อินด้วย Windows Live ID
￼

ในการรับแอพพลิเคชัน เล่นเกมส์ Xbox LIVE ใช้ Zune Pass
และซิงโครไนซ์ข้อมูล Windows Live เข้ากับเว็บโดย
อัตโนมัติและอื่นๆ คุณจำ�เป็นต้องไซน์อินโดยใช้ Windows
LIVE ID
Windows Live ID คืออีเมล์แอดเดรสที่คุณใช้ไซน์อินเข้าสู่
บริการต่างๆ เช่น Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail® และ
อื่นๆ หากคุณจำ�อีเมล์แอดเดรสที่คุณใช้ไม่ได้:
สำ�หรับ Xbox LIVE: บนคอนโซล Xbox 360® ให้ไซน์
อินด้วย Gamer tag ของคุณ แล้วกดปุ่ม Guide บน
คอนโทรลเลอร์ (ปุ่มที่อยู่ตรงกลางที่ดูเหมือนโลโก้ Xbox) ใน
Settings (การตั้งค่า) ให้คลิก Account Management
(จัดการแอคเคาท์) > Windows Live ID
สำ�หรับ Zune: ไซน์อินเข้าสู่ซอฟต์แวร์ Zune บนคอมพิวเตอร์
ของคุณ คลิกขวาที่รูปภาพโปรไฟล์ และคลิก Switch user (สลับผู้ใช้) เพื่อ
ดู Windows Live ID ของคุณ ในการรีเซ็ตหรือรับเตือนความจำ� ให้ไปที่ http://
account live.com/ResetPassword.aspx
หากคุณยังไม่ได้ไซน์อินด้วย Windows Live ID คุณอาจไม่สามารถทำ�บางอย่างได้
บนโทรศัพท์ของคุณในครั้งแรก (เช่น รับแอพพลิเคชัน หรือเล่นเกมส์ Xbox LIVE)
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การอิมปอร์ตรายชื่อของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล์หรือ Facebook รายชื่อจะถูกอิม
ปอร์ตโดยอัตโนมัติลงในฮับ People (บุคคล) และเมื่อคุณเพิ่ม
Facebook ฟีดของเพื่อนจะปรากฏในฮับ People (บุคคล) ของ
คุณ ภาพถ่ายของพวกเขาจะแสดงในฮับ Pictures (รูปภาพ) และ
ฟีดของคุณจะป็อปอัปในช่อง Me (ฉัน) ของคุณ
ในการตั้งค่าแอคเคาท์ Facebook (หรืออีเมล์อื่นๆ):
1 แตะลูกศรในหน้าจอเริ่มต้นเพื่อไปที่รายการแอพพลิเคชัน
ของคุณ
2 แตะ Settings (การตั้งค่า) > Email & accounts (อีเมล์และ
แอคเคาท์)
การโหลดรายชื่อจากโทรศัพท์เครื่องเก่าทำาได้ง่ายมาก ใส่ซิม
การ์ดเก่าของคุณในโทรศัพท์เครื่องใหม่ แล้วไปที่ Settings
(การตั้งค่า) เลื่อนนิ้วไปที่ Applications (แอพพลิเคชัน) แตะ
People (บุคคล) แล้วแตะ Import SIM contacts (อิมปอร์ตราย
ชื่อในซิม)
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การซิงค์

ในการซิงค์เพลง วิดีโอ รูปภาพ และอัปเดตของคุณจาก
คอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์ (หรือในทางกลับกัน) คุณต้องมี
ซอฟต์แวร์ Zune
1 ไปที่ windowsphone.com เพื่อติดตั้ง ซอฟต์แวร์ Zune
2 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
3 เปิดซอฟต์แวร์ Zune แล้วทำ�ตามคำ�แนะนำ�เพื่อจัดเพลง วิดีโอ
รูปภาพ และอื่นๆ ลงในคอลเลคชันของคุณ
4 คลิก Collection (คอลเลคชัน) แล้วลากทุกอย่างที่คุณ
ต้องการซิงค์ไปยังไอคอนโทรศัพท์ที่ด้านล่างซ้าย
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การสื่อสาร
โทรศัพท์

การโทรออก
1 แตะ
2 แตะ
3 ป้อนหมายเลขบนปุ่มกด
ในการลบตัวเลข ให้แตะที่
call
4 แตะ
เพื่อโทรออก
5 ในการวางสาย ให้แตะ
end call

คุณสามารถโทรออกได้โดยใช้ช่องแสดง
ข้อมูล Phone (โทรศัพท์) บนหน้าจอเริ่ม
ต้น คุณสามารถโทรออกได้
เคล็ดลับ! ในการป้อน “+” เพื่อโทร
ออกต่างประเทศ ให้แตะ [0+] ค้างไว้

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ
1 แตะ People (บุคคล) เพื่อเปิดรายชื่อ
2 เลื่อนดูรายชื่อหรือป้อนอักษรตัวแรก
ของรายชื่อที่คุณต้องการโทรโดย
แตะที่
3 ในรายการ ให้แตะที่รายชื่อที่คุณ
ต้องการโทร แล้วเลือกหมายเลขที่จะ
ใช้หากรายชื่อนั้นมีหมายเลขมากกว่า
หนึ่งหมายเลข

การรับสายและการปฏิเสธสาย
เรียกเข้า
เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น ให้แตะที่แท็บรับสาย
เพื่อรับสาย
แตะที่แท็บ ignore (ไม่รับสาย) เพื่อ
ปฏิเสธสายเรียกเข้า
เคล็ดลับ! เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น ให้กดปุ่ม
ลดระดับเสียงที่ด้านซ้ายของโทรศัพท์
ถ้าคุณต้องการสลับไปที่โหมดปิดเสียง
เรียกเข้า
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โหมด Flight (ปิดการสื่อสารไร้
สาย)
ในบางสถานที่กำ�หนดให้คุณต้องปิดการ
เชื่อมต่อแบบไร้สายของโทรศัพท์ โดย
เข้าสู่โหมด Flight
แตะ SETTINGS (ตั้งค่า) > flight
mode (โหมด Flight) คุณสมบัตินี้จะ
สลับการสื่อสารเคลื่อนที่, Wi-Fi และบลู
ทูธของโทรศัพท์พร้อมกัน

การปรับระดับเสียงสายสนทนา
หากต้องการปรับระดับเสียงระหว่างการ
ใช้สาย ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นและลง
ทางด้านซ้ายของโทรศัพท์

การใช้สายที่สอง
1 ในระหว่างการโทรสายแรก ให้แตะ
แล้วแตะเพิ่มสาย
2 โทรออกไปยังหมายเลขนั้นหรือค้นหา
รายชื่อโดยใช้
หรือ
3 แตะที่ไอคอนโทรเพื่อโทรออก
4 สายสนทนาทั้งสองสายจะแสดงอยู่
ในหน้าจอการโทร สายสนทนาแรกจะ
ล็อคและพักสายไว้
5 แตะ PRESS TO SWAP (กดเพื่อ
สลับ) ที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อสลับ
สายสนทนา
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6 ในการวางสายที่กำ�ลังสนทนา ให้แตะ
ที่ end call (วางสาย)
หากไม่มีสายที่กำ�ลังสนทนา โทรศัพท์
จะวางสายที่พักไว้แทน
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
โทรออกแต่ละสายด้วย

การดูข้อมูลการโทรของคุณ
บนหน้าจอเริ่มต้น ให้กด
เพื่อดูบน
ทึกการโทร
ดูรายการสายที่โทรออก ได้รับ ไม่ได้รับ
และโทรด้วยเสียงทั้งหมด
เคล็ดลับ! แตะที่รายการบันทึกการ
โทรรายการหนึ่งเพื่อดูวันที่และเวลา
ของการโทร
เคล็ดลับ! แตะที่แท็บแถบแอพพลิเคชัน
แล้วแตะ delete all (ลบทั้งหมด)
เพื่อลบรายการที่บันทึกไว้ทั้งหมด

ตั้งค่าการโทร
คุณสามารถกำ�หนดค่าการตั้งค่าโทรศัพท์
เช่น การส่งต่อสาย และคุณสมบัติพิเศษ
อื่นๆ จากผู้ให้บริการ
1 ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่
2 แตะที่แถบแอพพลิเคชันที่ด้านล่าง
ของหน้าจอข้อมูลการโทร และเปิด
เมนู Call Settings (ตั้งค่าการโทร)
3 เลื่อนและแตะการตั้งค่าการโทร และ
เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการปรับ
Voicemail number (ศูนย์ข้อความเสียง)
- แก้ไขหมายเลขข้อความเสียง
Show my caller ID to (แสดงข้อมูลผู้
โทร) เลือกว่าคุณจะแสดงหมายเลขของ
คุณในการโทรออกหรือไม่
international assist (ตัวช่วยการโทร
ออกต่างประเทศ) - ช่วยแก้ไขข้อผิด
พลาดทั่วไปให้โดยอัตโนมัติในระหว่าง
การโทรออกต่างประเทศหรือการโทรเมื่อ
อยู่ต่างประเทศ

การค้นหารายชื่อ
คุณสามารถค้นหารายชื่อได้สองวิธี:
บนหน้าจอเริ่มต้น
1 บนหน้าจอเริ่มต้น แตะที่ช่องแสดงข้อ
มูลฮับ People (บุคคล) เพื่อเปิดราย
ชื่อของคุณ (ฮับ People (บุคคล))
2 แตะ
และป้อนชื่อโดยใช้ปุ่มกด
เคล็ดลับ! ในการค้นหาอักษรตัวแรก
ของชื่อ แตะที่แท็บ Contacts (ราย
ชื่อ) ที่ด้านบนของหน้าจอ และเลือก
Groups (กลุ่ม) ซึ่งจะเป็นการแสดง
รายการกลุ่มทั้งหมดของคุณ

จากเมนูแอพพลิเคชัน
เพื่อไปยัง
1 บนหน้าจอเริ่มต้น แตะ
เมนูแอพพลิเคชัน
2 แตะแอพพลิเคชัน People (บุคคล)
และเลือกโปรไฟล์ที่ต้องการ
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การเพิ่มรายชื่อใหม่

รายชื่อที่ใช้บ่อย

1 บนหน้าจอเริ่มต้น แตะที่แอพพลิเคชัน
People (บุคคล)
2 หากคุณต้องการเพิ่มรูปภาพให้กับราย
ชื่อใหม่ ให้แตะที่
คุณสามารถใช้รูปภาพที่บันทึกไว้ หรือ
ถ่ายรูปใหม่
3 แตะที่รายการที่ต้องการ แล้วแตะฟิลด์
ข้อความเพื่อเปิดแป้นพิมพ์สัมผัส
4 แตะที่ไอคอน Done (เสร็จ) เพื่อ
บันทึกข้อมูลที่เพิ่มในขณะนั้น
5 แตะที่ชนิดของข้อมูลรายชื่อ และป้อน
รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ
6 แตะที่ไอคอนบันทึกเพื่อบันทึกรายชื่อ

คุณสามารถแยกผู้ติดต่อที่โทรหาบ่อยๆ
ไว้ในกลุ่มรายการโปรด
การเพิ่มรายชื่อในรายการโปรด (ใส่
ไว้ในหน้าจอเริ่มต้น)
1 บนหน้าจอเริ่มต้น แตะที่
เพื่อเปิด
รายชื่อโปรไฟล์
2 แตะที่รายชื่อเพื่อดูรายละเอียด
3 แตะที่ Pin to start (ใส่ไว้บนหน้าจอ
เริ่มต้น) บนเมนูแอพพลิเคชัน จากนั้น
รายชื่อที่ใช้บ่อยของคุณจะถูกใส่ไว้บน
หน้าจอเริ่มต้น

เคล็ดลับ!
• แตะที่แท็บแถบแอพพลิเคชัน แล้ว
แตะ “delete” (ลบ) เพื่อลบรายชื่อที่
เพิ่งบันทึกไว้
• เมื่อคุณแตะที่แท็บรายชื่อหนึ่งใน
รายชื่อบุคคลค้างไว้ เมนูย่อที่คุณ
สามารถเลือกกำ�หนดให้เริ่มต้น
แก้ไข และลบจะปรากฏขึ้น
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ข้อความ
การส่งข้อความตัวอักษร

1 บนหน้าจอเริ่มต้น แตะที่ Messaging
(ข้อความ)
> New (สร้าง)
2 ทำ�ตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:
• เริ่มต้นพิมพ์ชื่อบุคคลในช่อง To: (ถึง:)
แล้วแตะที่รายชื่อที่ต้องการในรายการ
ทำ�ซ้ำ�เพื่อเพิ่มรายชื่อผู้รับ จากนั้นชื่อ
ของผู้รับจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติลงใน
ช่อง To: (ถึง:)

• ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์
แอดเดรสของบุคคลนั้นลงในช่อง To:
(ถึง:) ในการเพิ่มรายชื่อผู้รับเพิ่มเติม
แตะที่ปุ่ม Enter หลังจากเพิ่มแต่ละ
รายชื่อ
• แตะ Add (เพิ่ม)
ลากนิ้วไปที่ราย
ชื่อ แล้วแตะ ทำ�ซ้ำ�เพื่อเพิ่มรายชื่อ
ผู้รับ จากนั้นชื่อของผู้รับจะถูกเพิ่มโดย
อัตโนมัติลงในช่อง To: (ถึง:)
3 แตะที่ช่องข้อความ พิมพ์ข้อความที่
ต้องการ แล้วแตะ Send (ส่ง)
หมายเหตุ: หากคุณต้องการแนบข้อมูลไป
ที่ด้านล่างของ
กับข้อความของคุณ แตะ
หน้าจอ แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการ โปรดจไว้
ว่า คุณสามารถแนบได้เฉพาะรูปภาพเท่านั้น

การตอบกลับข้อความตัวอักษร
1 บนหน้าจอเริ่มต้น แตะที่ Messaging
(ข้อความ) แล้วแตะที่การสนทนาที่มี
ข้อความตัวอักษรที่คุณได้รับ
2 แตะที่ช่องข้อความ พิมพ์ข้อความตอบ
กลับ แล้วแตะ Send (ส่ง)

การส่งต่อข้อความตัวอักษร

1 บนหน้าจอเริ่มต้น แตะที่ Messaging
(ข้อความ) แล้วแตะที่การสนทนาที่
มีข้อความตัวอักษรที่คุณต้องการส่งต่อ
2 แตะที่ข้อความค้างไว้ แล้วแตะ
Forward (ส่งต่อ)
3 ป้อนชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ
อีเมล์แอดเดรสของบุคคลนั้นในช่อง
To: (ถึง:)
4 แตะที่ช่องข้อความ พิมพ์ข้อความที่
ต้องการ แล้วแตะ Send (ส่ง)
หมายเหตุ:
• ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของคุณอาจเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม
เติมสำ�หรับการส่งข้อความตัวอักษร
และบริการนี้ต้องเปิดให้บริการในแผน
โทรศัพท์ของคุณ
• ข้อความตัวอักษรเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ข้อความ SMS (Short Message Service)
และมีความยาวสูงสุด 160 ตัวอักษร
• ในกรณีที่ข้อความตัวอักษรของคุณยาว
กว่า 160 ตัว ข้อความจะถูกส่งไปใน
ข้อความเดียวหรือมากกว่าหนึ่งข้อความ
• บางครั้งผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่จะส่งข้อความตัวอักษรที่คุณไม่
สามารถตอบกลับหรือส่งต่อได้ และช่อง
แสดงข้อความจะระบุว่าข้อความนั้นเป็น
แบบอ่านอย่างเดียว
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การบันทึกรูปภาพจากข้อความ
ตัวอักษร

1 บนหน้าจอเริ่มต้น แตะที่ Messaging
(ข้อความ)
2 แตะที่การสนทนาที่มีรูปภาพ แล้วแตะ
ที่รูปภาพนั้น
3 แตะค้างไว้ที่รูปภาพที่เปิดขึ้น แล้ว
แตะ Save to phone (บันทึกลงใน
โทรศัพท์)
รูปภาพนั้นจะถูกบันทึกในอัลบั้ม
Saved Pictures (รูปภาพที่บันทึก) บน
โทรศัพท์ของคุณ
หมายเหตุ:
• ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของคุณอาจเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม
เติมสำ�หรับการส่งข้อความตัวอักษร
และบริการนี้ต้องเปิดให้บริการในแผน
โทรศัพท์ของคุณ
• ข้อความตัวอักษรที่มีรูปภาพแนบมาด้วย
สามารถเรียกอีกอย่างว่าข้อความ MMS
(Multimedia Message Service)
• รูปภาพบางรูปที่คุณได้รับอาจได้รับการ
ปกป้องโดยใช้ระบบจัดการสิทธิ์ดิจิตอล
และไม่สามารถบันทึกลงในโทรศัพท์ของ
คุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้งค่า
ให้ภาพดังกล่าวเป็นภาพพื้นหลังของ
โทรศัพท์ได้
40 LG-E900 | คู่มือการใช้

อีเมล์
การตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์
ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ส่วนตัวหรืออีเมล์ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องงาน คุณสามารถใช้
อีเมล์นั้นบน Windows Phone โดยตั้ง
ค่าอีเมล์แอคเคาท์ประเภทต่างๆ คุณ
สามารถดึงรายการอื่นๆ จากแอคเคาท์
ของคุณ (เช่น รายชื่อ ปฏิทิน และอื่นๆ)
ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับอีเมล์แอคเคาท์ที่คุณ
ตั้งค่าไว้ในโทรศัพท์
หมายเหตุ: ในการตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์บน
โทรศัพท์ คุณต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลแบบ
Cellular หรือ Wi-Fi สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi โปรดดู
ที่ เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi

การตั้งค่าแอคเคาท์ Windows
Live
เมื่อคุณตั้งค่าโทรศัพท์เป็นครั้งแรก จะมี
ข้อความขอให้คุณไซน์อินด้วย Windows
Live ID ของคุณ หากคุณไม่ไซน์อิน
ด้วย ID ดังกล่าวในเวลานั้น หรือถ้าคุณ
มี Windows Live ID มากกว่าหนึ่ง ID
คุณสามารถใช้ขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่า
Windows Live ID หลักหรือ Windows
Live ID เพิ่มเติมได้

บนหน้าจอเริ่มต้น ลากนิ้วไปทางซ้าย
ของรายการแอพพลิเคชัน แตะ
Settings (ตั้งค่า) แล้วแตะ Email &
accounts (อีเมล์และแอคเคาท์)
1 แตะ Add an account (เพิ่มแอค
เคาท์) > Windows Live และทำ�
ตามคำ�แนะนำ�บนหน้าจอ
หมายเหตุ:
• แอคเคาท์ Windows Live แรกที่คุณตั้งค่า
ไว้จะไม่สามารถลบออกจากโทรศัพท์ได้
• ในกรณีที่คุณตั้งค่า Windows Live ID
เพิ่มเติมบนโทรศัพท์ รูปภาพในแอคเคาท์
เพิ่มเติมนั้นจะไม่ซิงค์กับโทรศัพท์ของคุณ
• คุณสามารถสร้างแอคเคาท์ Hotmail ได้ที่
นี่และดึงข้อความอีเมล์ใหม่จาก Hotmail
ไปยัง Inbox (ถาดเข้า) เมื่อคุณเข้าใช้
งานแอพพลิเคชัน Hotmail นี้ หมายเลข
ของอีเมล์ใหม่จะปรากฏบนช่องแสดง
ข้อมูลอีเมล์

การตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์
Microsoft Exchange
คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้ง
ค่าอีเมล์แอคเคาท์ที่อยู่บน Microsoft
Exchange Server (ตัวอย่างเช่น อีเมล์
แอคเคาท์เกี่ยวกับงานของคุณอาจอยู่
บน Microsoft Exchange Server) คุณ
ยังสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่า
อีเมล์แอคเคาท์อื่นๆ ที่ใช้ Exchange
ActiveSync ซึ่งรวมถึงอีเมล์แอคเคาท์ที่
โฮสต์ใน Microsoft Exchange หรือแอค
เคาท์ Outlook Web App
1 บนหน้าจอเริ่มต้น ลากนิ้วไปทางซ้าย
ของรายการแอพพลิเคชัน แตะ
Settings (ตั้งค่า) แล้วแตะ Email
& accounts (อีเมล์และแอคเคาท์)
2 แตะ Add an account (เพิ่มแอค
เคาท์) > Outlook

41

การตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์จากผู้
ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP)
เมื่อคุณตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์ โทรศัพท์จะ
พยายามค้นหาการตั้งค่าที่ถูกต้องสำาหรับ
อีเมล์แอคเคาท์ของคุณโดยอัตโนมัติ อี
เมล์แอคเคาท์อาจเป็นแอคเคาท์ที่ผ่านผู้
ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) หรือเป็นอี
เมล์แอคเคาท์ IMAP หรือ POP อื่นๆ จาก
ผู้ให้บริการอื่น
1 บนหน้าจอเริ่มต้น ลากนิ้วไปทางซ้าย
ของรายการแอพพลิเคชัน แตะ
Settings (ตั้งค่า) แล้วแตะ Email
& accounts (อีเมล์และแอคเคาท์)
2 แตะ Add an account (เพิ่มแอค
เคาท์) > Other account (แอค
เคาท์อื่น)
ต่อไปนี้เป็นรายการตั้งค่าที่คุณจำาเป็นต้อง
ทราบล่วงหน้า เมื่อไม่สามารถค้นหาอีเมล์
แอคเคาท์ที่ถูกต้องได้โดยอัตโนมัติ โดย
ทั่วไป คุณสามารถค้นหาข้อมูลนี้ได้ใน
เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
• ประเภทอีเมล์แอคเคาท์ (POP หรือ
IMAP)
• แอดเดรสเซิร์ฟเวอร์อีเมล์ขาเข้า
• แอดเดรสเซิร์ฟเวอร์อีเมล์ขาออก
(SMTP)
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• การตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้อง
เซิร์ฟเวอร์
• ข้อกำาหนด SSL สำาหรับอีเมล์ขาเข้า
• ข้อกำาหนด SSL สำาหรับอีเมล์ขาออก

การส่งข้อความอีเมล์
หลังจากที่ตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์บน
โทรศัพท์ คุณสามารถส่งหรือรับอีเมล์
ของแอคเคาท์นั้นได้
1 บนหน้าจอเริ่มต้น แตะที่อีเมล์แอค
เคาท์ที่คุณต้องการเข้าใช้งาน (เช่น
Outlook, Google หรือ Windows
Live)
2 แตะ New (สร้าง)
3 ทำาตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:
• ในช่อง To: (ถึง:) แตะที่ Add (เพิ่ม)
แล้วเลือกรายชื่อ
• แตะที่ช่อง To: (ถึง:) แล้วเริ่มต้นพิมพ์
อีเมล์แอดเดรส โทรศัพท์ของคุณจะ
แสดงข้อความแนะนำา ขณะที่คุณพิมพ์
• ในการลบผู้รับ แตะชื่อหรืออีเมล์
แอดเดรสของผู้รับ แล้วแตะ Remove
(ลบ)
4 แตะที่ช่อง Subject: (หัวเรื่อง:) แล้ว
พิมพ์หัวเรื่อง

5 แตะที่ด้านล่างของช่อง Subject: (หัว
เรื่อง:) พิมพ์อีเมล์ แล้วแตะ Send
(ส่ง)
หมายเหตุ: คุณสามารถแนบรูปภาพโดยแตะ
ก่อนส่งอีเมล์
ที่

การดูข้อความอีเมล์
1 บนหน้าจอเริ่มต้น แตะที่อีเมล์แอค
เคาท์ที่คุณต้องการเข้าใช้งาน (เช่น
Outlook, Google หรือ Windows
Live)
2 เลือกข้อความอีเมล์
จากมุมมองข้อความ ให้ใช้ตัวเลือก
ต่อไปนี้:
• ในการตอบกลับหรือส่งต่ออีเมล์ แตะที่
Respond (ตอบกลับ)
และดำ�เนิน
การอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
• ในการลบอีเมล์หนึ่ง แตะที่อีเมล์นั้นเพื่อ
เปิด แล้วแตะ Delete (ลบ)
• ในการลบอีเมล์หลายอีเมล์ แตะที่ด้าน
ซ้ายสุดของอีเมล์ที่คุณต้องการลบ จะมี
กล่องทำ�เครื่องหมายปรากฏขึ้น แตะที่
กล่องทำ�เครื่องหมายที่อยู่ติดกับอีเมล์
แต่ละฉบับที่คุณต้องการลบ แล้วแตะ
Delete (ลบ)

การดึงข้อมูลอีเมล์
คุณสามารถตรวจสอบอีเมล์ใหม่ในแอค
เคาท์ของคุณแบบอัตโนมัติหรือด้วย
ตนเองได้
ในการตรวจสอบด้วยตนเอง:
1 แตะ
บนหน้าจอเริ่มต้นเพื่อไป
ที่รายการแอพพลิเคชัน แล้วแตะ
แอพพลิเคชัน Email (อีเมล์)
หรือคุณสามารถแตะที่ช่องแสดงข้อมูล
Email (อีเมล์) บนหน้าจอเริ่มต้น โดย
เป็นแอคเคาท์ที่คุณต้องการใช้ เช่น
Hotmail, gmail และอื่นๆ
2 เลือกซิงโครไนซ์และ Windows
Phone จะเชื่อมต่ออีเมล์แอคเคาท์
และดึงข้อมูลข้อความใหม่ของคุณ
ในการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ:
1 Windows Phone จะดึงอีเมล์โดย
อัตโนมัติ ตามการตั้งค่าแอคเคาท์
2 คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรอบเวลาการ
ดึงข้อมูล (การซิงค์) โดยเปลี่ยนแปลง
การตั้งค่า "ดาวน์โหลดอีเมล์จาก"
(โปรดดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อถัด
ไป "การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอีเมล์
แอคเคาท์")
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การเปลี่ยนการตั้งค่าของอีเมล์
แอคเคาท์
คุณสามารถตั้งค่าแอคเคาท์เพิ่มเติมตาม
ความต้องการของคุณ
1 แตะที่
บนหน้าจอเริ่มต้นเพื่อ
ไปยังรายการแอพพลิเคชัน และ
แตะแอพพลิเคชันอีเมล์ และคุณยัง
สามารถแตะที่ช่องแสดงข้อมูล Email
(อีเมล์) บนหน้าจอเริ่มต้น
2 แตะที่แถบแอพพลิเคชันที่ด้านล่าง
ของหน้าจอ เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก และ
แตะอีเมล์แอคเคาท์
3 เลือกอีเมล์ที่คุณต้องการเพิ่ม ตัวเลือก
ที่มี เช่น Windows Live, Outlook,
Yahoo! Mail, Google และแอคเคาท์
อื่นๆ
4 ป้อนอีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่าน จาก
นั้นระบบจะซิงโครไนซ์กับอีเมล์แอค
เคาท์ใหม่ของคุณโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าโดยอิงตาม
ความต้องการของคุณ
1 แตะที่แถบแอพพลิเคชันที่ด้านล่าง
ของหน้าจอ เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก และ
แตะที่การตั้งค่า
2 คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการ
ซิงค์รายละเอียด โดยแตะที่ "sync
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settings" (การตั้งค่าการซิงค์) หรือ
ทำาเครื่องหมาย/ลบเครื่องหมายใน
ช่อง "Always bcc myself" (ส่งสำาเนา
ลับถึงฉันเสมอ) และ "Use an email
signature" (ใช้ลายเซ็นสำาหรับอีเมล์)
หมายเหตุ:
• ใน "sync settings" (การตั้งค่าการ
ซิงค์) คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้ง
ค่าด้านล่าง
ดาวน์โหลดเนื้อหาใหม่: รอบการดึงข้อมูล
เนื้อหา
ดาวน์โหลดอีเมล์จากเนื้อหาเพื่อซิงค์
(อีเมล์ รายชื่อ ปฏิทิน): ใช้งาน/เลิกใช้
เนื้อหาและข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ของ
แอคเคาท์

การลบอีเมล์แอคเคาท์
1 แตะ
ในหน้าจอเริ่มต้นเพื่อไปที่
รายการแอพพลิเคชัน
2 แตะ Settings (ตั้งค่า) และไปที่
email & accounts (อีเมล์และแอค
เคาท์)
3 แตะค้างไว้ที่แอคเคาท์ที่คุณต้องการ
ลบ และแตะที่ลบ

Facebook
การตั้งค่าแอคเคาท์ Facebook
เมื่อคุณตั้งค่าแอคเคาท์ Facebook
บนโทรศัพท์ ข้อมูลใน Facebook จะ
สามารถใช้ได้ผ่านทางโทรศัพท์ของ
คุณ จากนั้นคุณสามารถเข้าใช้งานข้อมูล
Facebook ในฮับ People (บุคคล), ฮับ
Pictures (รูปภาพ) และการ์ด Me
1 บนหน้าจอเริ่มต้น ลากนิ้วไปทาง
ซ้ายของรายการแอพพลิเคชัน แตะ
Settings (ตั้งค่า) > Email &
accounts (อีเมล์และแอคเคาท์)
2 แตะ Add an account (เพิ่มแอค
เคาท์) > Facebook.
หมายเหตุ:
• ในการตั้งค่าแอคเคาท์ Facebook บน
โทรศัพท์ คุณต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูล
แบบ Cellular หรือ Wi-Fi
• คุณสามารถตั้งค่าแอคเคาท์ Facebook
บนโทรศัพท์ได้เพียงครั้งละหนึ่งแอค
เคาท์เท่านั้น ถ้าคุณต้องการเพิ่มแอคเคาท์
อื่น คุณจะต้องลบแอคเคาท์ที่มีอยู่บน
โทรศัพท์ออกก่อน
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ความบันเทิง
กล้องถ่ายรูป

ก่อนใช้กล้องถ่ายรูป จะมีข้อความถามว่า
คุณต้องการอนุญาตให้ระบุตำ�แหน่งที่ตั้ง
ของคุณหรือไม่ การใช้ตัวเลือกนี้จะ
เป็นการเพิ่มข้อมูลตำ�แหน่งลงใน
รูปภาพของคุณ ดังนั้น คุณจะเห็นข้อมูล
ตำ�แหน่งที่ตั้งที่คุณถ่ายภาพ

การถ่ายภาพ
1 บนหน้าจอเริ่มต้น ลากนิ้วไปทางซ้าย
ของรายการแอพพลิเคชัน
2 แตะที่
Camera (กล้องถ่ายรูป)
หรือกดปุ่ม Camera (กล้องถ่ายรูป)
ค้างไว้เพื่อเริ่มต้นใช้กล้องถ่ายรูป
3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกโหมด
กล้องถ่ายรูป
แล้ว ถือโทรศัพท์
ให้มั่นคงในแนวตั้งหรือแนวนอน คุณ
สามารถซูมเข้าหรือออก
เพื่อซูมภาพเข้าหาหรือถอยออกห่าง
จากวัตถุที่จะถ่าย
เคล็ดลับ! หากต้องการใช้การตั้งค่า
ต่างๆ ของกล้องถ่ายรูป แตะเพื่อปรับ
การตั้งค่าต่างๆ รวมถึงแฟลช
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4 กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายภาพ
5 ภาพถ่ายจะถูกบันทึกลงในอัลบั้ม
Camera Roll บนโทรศัพท์ของคุณ
โดยอัตโนมัติ
คุณยังสามารถเลือกอัปโหลดภาพไป
ยังเว็บไซต์ รวมถึงแบ่งปันภาพผ่านทาง
SkyDrive หรือ Facebook ได้อีกด้วย

เมื่อคุณถ่ายภาพแล้ว
1 หลังจากที่คุณถ่ายภาพ ให้ลากนิ้วไป
ทางขวาเพื่อดูภาพถ่ายในโปรแกรม
ดูรูปภาพ
เคล็ดลับ! หากคุณต้องการดูภาพถ่าย
และวิดีโอในมุมมองแบบแถบฟิล์ม
(Filmstrip) ไปที่โหมดกล้องถ่ายรูป
แล้วแตะที่ภาพถ่ายหรือวิดีโอ เลื่อน
นิ้วเข้าหากันเหมือนกับจะย่อภาพนั้น
แล้วลากนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อ
ดูในแบบแถบฟิล์ม (Filmstrip) การ
ดูในแบบแถบฟิล์มจะทำ�งานดีที่สุด
เมื่อคุณหมุนโทรศัพท์และใช้งานการ
ดูตามแนวนอน

2 แตะภาพถ่ายค้างไว้เพื่อดูตัวเลือก
ภาพถ่าย เช่น การเพิ่มเป็นรายการ
โปรด การลบภาพ การใช้เป็นภาพ
พื้นหลัง หรือการอัปโหลดไปยัง
Messaging หรือ Play To

การบันทึกวิดีโอ
1 บนหน้าจอเริ่มต้น ลากนิ้วไปทางซ้าย
ของรายการแอพพลิเคชัน
2 แตะที่
Camera (กล้องถ่ายรูป)
หรือกดปุ่ม Camera (กล้องถ่ายรูป)
ค้างไว้เพื่อเริ่มต้นใช้กล้องถ่ายรูป
3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกโหมด
วิดีโอ
แล้ว ถือโทรศัพท์ให้มั่นคง
ในแนวตั้งหรือแนวนอน
4 กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อเริ่มต้นหรือ
หยุดการบันทึก
วิดีโอจะถูกบันทึกลงในอัลบั้ม Camera
Roll บนโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ

หลังการถ่ายวิดีโอ
1 หลังจากที่คุณบันทึกวิดีโอแล้ว ให้ลาก
นิ้วไปทางขวา แล้วแตะที่วิดีโอเพื่อ
เล่นในโปรแกรมดูวิดีโอ
ภาพนิ่งที่แสดงวิดีโอของคุณจะปรากฏขึ้น
บนหน้าจอ และจะปรากฏระยะเวลาขึ้นที่
ด้านล่างของหน้าจอ
หมายเหตุ: ถ้า Windows Phone มี RAM
ขนาด 288 MB หรือสูงกว่านั้น และถ้า
โทรศัพท์ของคุณได้เพิ่มตัวเลือกนี้แล้ว คุณ
สามารถบันทึกและเล่นวิดีโอแบบ HD ได้
(ความละเอียดสูง 1280x720) หากคุณเชื่อม
ต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ และคัด
ลอกวิดีโอไปยังคอมพิวเตอร์ คุณสามารถ
เล่นวิดีโอแบบ HD ด้วยความละเอียดสูงสุด
1280x720
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เคล็ดลับ!
• หากคุณต้องการดูวิดีโอที่ดาวน์โหลด
จากเว็บไซต์บนโทรศัพท์ ให้เชื่อม
ต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ และ
ซิงค์วิดีโอเหล่านั้นเข้ากับโทรศัพท์
คุณไม่สามารถดาวน์โหลดวิดีโอไป
ยังโทรศัพท์โดยอัตโนมัติได้
• ในการค้นหาวิดีโอที่บันทึกไว้บน
โทรศัพท์ซึ่งคุณได้ซิงค์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์ ให้เปิดซอฟต์แวร์
Zune แล้วคลิก Collection
(คอลเลคชัน) > Videos (วิดีโอ)
• ถ้าคุณมีภาพถ่ายหรือวิดีโอที่
ต้องการลบเป็นจำ�นวนมาก หรือ
หากคุณต้องการบันทึกไฟล์เหล่า
นั้นลงในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถ
ประหยัดเวลาได้โดยการเชื่อมต่อ
โทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ และ
ใช้ซอฟต์แวร์ Zune เพื่อดำ�เนินการ
ดังกล่าว
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การเพิ่มข้อมูลตำ�แหน่งที่ตั้งลงใน
ภาพถ่าย
ถ้าคุณรวมข้อมูลตำ�แหน่งที่ตั้ง (GPS) ใน
ภาพที่คุณถ่าย บุคคลอื่นจะเห็นข้อมูลนั้น
ด้วยเช่นกัน หลังจากที่คุณอัปโหลดและ
แบ่งปันภาพเหล่านั้น เมื่อคุณดำ�เนินการ
ดังกล่าว คุณและเพื่อนๆ จะเพลิดเพลิน
กับการดูภาพเหล่านั้นได้บนแผนที่โดย
ใช้ Bing และ Windows Live Photo
Gallery และยังสามารถค้นหาภาพถ่าย
อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกับภาพเหล่านั้นบน
เว็บไซต์ เนื่องจากภาพของคุณจะมีข้อมูล
ตำ�แหน่งอยู่เบื้องหลัง
1 บนหน้าจอเริ่มต้นลากนิ้วไปทาง
ซ้ายของรายการแอพพลิเคชัน แตะ
Settings (ตั้งค่า) > Applications
(แอพพลิเคชัน) > Pictures +
Camera (รูปภาพและกล้องถ่ายรูป)
2 เปิดใช้การรวมข้อมูลตำ�แหน่งที่ตั้ง
(GPS) ในรูปที่ถ่าย
หมายเหตุ: หากคุณต้องการให้ข้อมูลนี้คง
อยู่ในภาพถ่ายของคุณ ขณะที่อัปโหลดไป
ยัง Facebook หรือ SkyDrive ให้เปิดใช้งาน
Keep location info on upload pictures
(คงข้อมูลตำ�แหน่งบนภาพที่อัปโหลด)

เริ่มทำาความรู้จักกับโหมดกล้อง
ถ่ายรูป
Camera/Video Record mode (โหมด
กล้องถ่ายรูป/บันทึกวิดีโอ) - แตะที่
ไอคอนนี้เพื่อสลับระหว่างโหมดกล้อง
ถ่ายรูป/บันทึกวิดีโอ
Zoom (ซูม) - ซูมเข้าหรือซูมออก

Settings (ตั้งค่า) - แตะที่ไอคอนนี้
เพื่อเปิดเมนูตั้งค่า โปรดดูที่ การใช้
การตั้งค่าขั้นสูง ช่วยให้คุณสามารถ
ตั้งค่า Intelligent Shot (ช็อตอัจฉริยะ)
, Beauty shot (ช็อตความงาม),
ScanSearch, Photo Resolution (ความ
ละเอียดภาพถ่าย) และอื่นๆ ได้

การใช้การตั้งค่าอัจฉริยะสำาหรับภาพถ่าย/วิดีโอ
จากช่องมองภาพ ให้แตะ
เพื่อเปิดตัวเลือกการตั้งค่าอัจฉริยะทั้งหมด
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้โดยเลื่อนปุ่มหมุน
หลังจากเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม ให้แตะและกำาหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง
ตัวเลือกการตั้งค่า

ฟังก์ชัน

Intelligent Shot
(ช็อตอัจฉริยะ)

Windows Phone จะตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงตาม
วัตถุและความสว่างเพื่อการถ่ายภาพที่ดีที่สุด

Beauty Shot
(ช็อตความงาม)

Windows Phone รุ่นใหม่จะตั้งค่าโฟกัสและความสมดุลสีโดย
อัตโนมัติ เพื่อแสดงโทนผิวตามธรรมชาติ
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ตัวเลือกการตั้งค่า

ฟังก์ชัน

ScanSearch

คุณสามารถไปที่โหมดแอพพลิเคชัน ScanSearch ได้
โดยตรง

Photo resolution
(ความละเอียด
ภาพถ่าย)

จำ�นวนพิกเซลยิ่งมากขึ้นเท่าใด ขนาดไฟล์นั้นก็จะใหญ่มาก
ขึ้นเท่านั้น ซึ่งหมายถึงการใช้เนื้อที่หน่วยความจำ�มากขึ้น หาก
คุณต้องการเก็บรูปภาพในโทรศัพท์ให้มากขึ้น คุณสามารถลด
จำ�นวนเมกะพิกเซลเพื่อทำ�ให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงได้

Brightness (ความ Brightness (ความสว่าง) ช่วยให้คุณตั้งค่าความสว่างของการ
สว่าง)
บันทึกภาพตามสภาพแสงได้
White Balance
(ความสมดุลแสง)

ปรับสีของวัตถุโดยอัตโนมัติ คุณสามารถบันทึกภาพในสีตาม
ธรรมชาติ โดยอิงตามวัตถุและสภาพแสง

Colour effect
(เอฟเฟกต์สี)

เลือกตัวเลือกการตั้งค่าที่ต้องการบนเมนู ได้แก่ off (ปิด),
sepia (ซีเปีย), mono (โมโน), negative (เนกาทีฟ),
solarise (โซล่าไลซ์)

Quality (คุณภาพ) เลือกระหว่าง Super fine (ละเอียดมาก), (Fine)
ละเอียด และ Normal (ปกติ) คุณภาพที่ละเอียดมากขึ้น
เท่าใด ความคมชัดของรูปภาพก็มากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
ขนาดไฟล์จะเพิ่มตามไปด้วย ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถ
จัดเก็บรูปภาพในหน่วยความจำ�ของโทรศัพท์ได้น้อยลง
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ตัวเลือกการตั้งค่า

ฟังก์ชัน

Anti-shake
(ป้องกันภาพสั่น
ไหว)

ลดความเบลอของภาพที่เกิดจากการสั่นหรือเคลื่อนไหว

Flash (แฟลช)

การใช้ฟังก์ชัน Flash (แฟลช) ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่า
แฟลชภายในตัวกล้องให้ทำ�งานในสภาพแสงน้อย

Video Resolution
(ความละเอียด
วิดีโอ)

จำ�นวนพิกเซลยิ่งมากขึ้นเท่าใด ขนาดไฟล์นั้นก็จะใหญ่มาก
ขึ้นเท่านั้น ซึ่งหมายถึงการใช้เนื้อที่หน่วยความจำ�มากขึ้น หาก
คุณต้องการเก็บวิดีโอไว้ในโทรศัพท์ให้มากขึ้น คุณสามารถ
ปรับเปลี่ยนความละเอียดเพื่อทำ�ให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงได้

Restore to
default (เรียกคืน
ค่าดีฟอลต์)

รีเซ็ตเมนูและตัวเลือกการถ่ายภาพ

หมายเหตุ: ก่อนถ่ายภาพ คุณสามารถแตะที่ Settings (ตั้งค่า) > Applications
(แอพพลิเคชัน) > pictures & camera (รูปภาพและกล้องถ่ายรูป) เพื่อเข้าใช้
งานการตั้งค่าต่อไปนี้ ได้แก่ GPS, SkyDrive
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รูปภาพ

เรียนรู้เพื่อดูรูปภาพและเล่นวิดีโอที่บันทึก
ในหน่วยความจำ�ของโทรศัพท์ ในกรณี
ของวิดีโอ คุณสามารถดูได้เฉพาะวิดีโอที่
บันทึกไว้ในกล้องถ่ายรูป

ฮับ Pictures (รูปภาพ)
ฮับ Pictures (รูปภาพ) คือเวอร์ชัน
ดิจิตอลของรูปภาพในซองใส่ภาพของ
Windows Phone โดยจะแสดงภาพ
ทั้งหมดที่คุณถ่ายด้วยกล้องบนโทรศัพท์
บันทึกจากอีเมล์หรือข้อความตัวอักษร
หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์หรือจาก
คอมพิวเตอร์ของคุณ

•
•

•

• ผนัง Times Square เป็นการแสดง
ภาพในโทรศัพท์จากมุมมองทั้งหมด
ภาพเบลอของช่วงเวลาถ่ายภาพที่ดี
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•

ที่สุดจะเปลี่ยนทุกห้าครั้งที่คุณเปิด
เครื่องโทรศัพท์ หากคุณซิงค์โทรศัพท์
โดยใช้ซอฟต์แวร์ Zune ก่อนเยี่ยม
ชมฮับ Pictures (รูปภาพ) คุณจะเห็น
รูปภาพที่นี่เมื่อคุณมาถึง
มีอะไรใหม่ คือรูปถ่ายล่าสุดที่
เพื่อนหรือครอบครัวอัปโหลดไปยัง
Windows Live หรือ Facebook
Picture collection (คอลเลคชัน
รูปภาพ) คุณสามารถดูรูปถ่ายและวิดีโอ
ตามอัลบั้ม วันที่ หรือรายการโปรด เมื่อ
คุณเพิ่มรูปภาพเป็นรายการโปรด โดย
เป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้ม Favourites
(รายการโปรด) คุณสามารถใส่อัลบั้ม
นั้นไว้บนหน้าจอเริ่มต้นได้
Hub background (ภาพพื้นหลัง
ของฮับ) แตะที่ใดก็ได้ในฮับเพื่อ
เปลี่ยนแปลงภาพพื้นหลัง หรือให้เรา
ดำ�เนินการให้โดยใช้ภาพของคุณ ซึ่ง
ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใด การเปลี่ยนภาพ
พื้นหลังจะเป็นการเปลี่ยนช่องแสดง
ข้อมูล Pictures (รูปภาพ) บนหน้าจอ
เริ่มต้นด้วย
ซอฟต์แวร์ Zune ซิงค์ไฟล์โดยใช้ My
Phone เพื่อย้ายภาพจากคอมพิวเตอร์

ไปยังอัลบั้มภาพบนโทรศัพท์และ
กลับกัน
หมายเหตุ: เมื่อคุณไปที่ฮับ Pictures
(รูปภาพ) ครั้งแรก คุณจะเห็นรูปภาพ 8 ภาพ
จากโฟลเดอร์ 7 บนผนัง Times Square
ในการดูภาพของคุณในแบบเบลอ คุณต้อง
แตะที่โฟลเดอร์ 7 เพื่อลบออก ผนัง Times
Square จะสุ่มเลือกภาพจากอัลบั้ม Camera
Roll รวมถึงอัลบั้มที่คุณซิงค์จากคอมพิวเตอร์
หรือเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

รูปแบบไฟล์ที่สนับสนุน
ประเภท

รูปแบบ

ภาพ

นามสกุลไฟล์: bmp, gif,
jpg, png, tiff

วิดีโอ

• นามสกุลไฟล์: mp4
• Codec: MPEG4

• หากขนาดไฟล์ใหญ่เกินกว่าหน่วย
ความจำ�ที่มีอยู่ อาจเกิดข้อผิดพลาด
เมื่อคุณเปิดไฟล์นั้น

อัลบั้ม
อัลบั้มภาพคือส่วนที่สำ�คัญในวิธีการ
จัดการภาพถ่ายและวิดีโอบนโทรศัพท์
ของคุณ และบนเว็บไซต์ การทราบว่า
สามารถเพิ่มและลบอัลบั้มได้จากที่ใดจะ
ช่วยให้ทุกอย่างทำ�งานอย่างมีระบบ
ซอฟต์แวร์ Zune จะนำ�ภาพจากอัลบั้ม
ต่างๆ บนโทรศัพท์ ได้แก่ Camera
Roll, Saved Pictures และ Received
Pictures ไปไว้ในไลบรารีภาพบน
คอมพิวเตอร์
หมายเหตุ: ยกเว้นเพียงการดูและลบ
อัลบั้ม งานอื่นๆ ทุกอย่างเกี่ยวกับอัลบั้ม
สามารถทำ�ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ Zune บน
คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: โทรศัพท์สนับสนุนเฉพาะรูป
แบบไฟล์ JPG เมื่อแบ่งปันไฟล์ภาพโดยใช้
Zune PC client

• รูปแบบไฟล์บางอย่างอาจไม่สามารถ
ใช้ได้ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของ
โทรศัพท์
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การดูรูปภาพ

การเล่นวิดีโอ

1 บนหน้าจอเริ่มต้น แตะที่ลูกศรเพื่อ
ไปที่รายการแอพพลิเคชัน และแตะ
Pictures (รูปภาพ)
หรือแตะช่องแสดงข้อมูล Pictures
(รูปภาพ) จากหน้าจอเริ่มต้น หากได้
ใส่ไว้เป็นช่องแสดงข้อมูลที่ใช้บ่อยบน
หน้าจอนั้น
2 ใน Pictures (รูปภาพ) ให้เลื่อนและไป
ยังอัลบั้มภาพ (ทั้งหมด, วันที่, รายการ
โปรด) และแตะที่ช่องแสดงข้อมูลภาพ
เพื่อเปิดและดู
ขณะที่ดูภาพ ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:
• ในการดูภาพเพิ่มเติม ให้เลื่อนไปทาง
ซ้ายหรือขวา
• เมื่อคุณแตะที่ภาพค้างไว้ เมนูย่อที่
คุณสามารถเลือกกำ�หนดให้ลบ แบ่ง
ปัน และเพิ่มลงในรายการโปรดจะ
ปรากฏขึ้น
• ในการซูมเข้าหรือออก ให้แตะที่หน้า
จอด้วยนิ้วสองนิ้ว แล้วลากนิ้วแยกจาก
กัน (ลากนิ้วเข้าหากันเพื่อซูมเข้า)

1 ใน Pictures (รูปภาพ) ให้เลื่อนและไป
ยังอัลบั้มภาพ (ทั้งหมด, วันที่, รายการ
โปรด) และแตะที่ช่องแสดงข้อมูล
วิดีโอเพื่อเปิดและดู
2 แตะที่ช่องแสดงข้อมูลวิดีโอเพื่อดู
3 หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อดูใน
แบบแนวนอน
4 ควบคุมการเล่นวิดีโอด้วยปุ่มเสมือน
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การแบ่งปันรูปภาพ
1 บนหน้าจอเริ่มต้น แตะที่ Pictures
(รูปภาพ)
2 ค้นหาภาพที่คุณต้องการแบ่งปัน ภาพ
จากอัลบั้มออนไลน์จะไม่สามารถอัป
โหลดได้
3 แตะที่ภาพนั้นค้างไว้ แล้วแตะ Share
(แบ่งปัน)
4 เลือกวิธีที่คุณต้องการแบ่งปันหรือ
อัปโหลดภาพไปยังเว็บไซต์ระหว่าง
ข้อความตัวอักษรหรือข้อความอีเมล์
หรือแบ่งปันไปยัง SkyDrive

หมายเหตุ: SkyDrive เป็นส่วนหนึ่งของ
Windows Live ซึ่งเป็นบริการที่ได้รับ
การคุ้มครองโดยใช้รหัสผ่านบนเว็บไซต์
(photos.live.com) โดยคุณสามารถจัดเก็บ
และแบ่งปันเอกสารและรูปภาพได้สูงสุด
25 GB โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไซน์อินด้วย
Windows Live ID จากนั้น คุณก็พร้อมแล้ว
ที่จะดำ�เนินการต่างๆ
เคล็ดลับ! หลังจากที่คุณอัปโหลดภาพ
ไปยัง SkyDrive จากโทรศัพท์ คุณ
สามารถค้นหาและแก้ไขภาพเหล่านั้น
ภายใน Windows Live Photo Gallery
บนคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับ
เว็บไซต์ โดยคุณต้องมีคอมพิวเตอร์ที่
ใช้งาน Windows Vista or Windows
7 ในการดูว่าคุณได้ติดตั้ง Windows
Live Photo Gallery แล้วหรือไม่ ให้
บนคอมพิวเตอร์
คลิกที่ปุ่ม Start
ในช่องค้นหา พิมพ์คำ�ว่า photo
gallery และในรายการผลลัพธ์ คลิกที่
Windows Live Photo Gallery

รายการโปรดใน Pictures
gallery
การใช้อัลบั้ม Favourites (รายการโปรด)
บนฮับ Pictures (รูปภาพ) มีประโยชน์
มาก เนื่องจากเป็นการใส่ภาพที่น่าสนใจ
ที่สุดของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อง่ายต่อการ
ดู ภาพใน Favourites (รายการโปรด) ยัง
เป็นภาพจากแหล่งเดียวที่คุณสามารถ
ใส่ไว้บนหน้าจอเริ่มต้น (หากคุณมีภาพ
ที่ทำ�ให้คุณมีความสุขทุกครั้งที่เห็นภาพ
เหล่านั้น)
1 บนหน้าจอเริ่มต้น แตะที่ Pictures
(รูปภาพ) แล้วค้นหาภาพและแตะที่
ภาพนั้นเพื่อเปิด
2 ในโปรแกรมดูภาพ แตะที่ภาพนั้นค้าง
ไว้ แล้วแตะ Add to Favourites
(เพิ่มในรายการโปรด)

55

เคล็ดลับ! หากคุณต้องการเพิ่มภาพ
จากอัลบั้มออนไลน์ให้เป็นรายการ
โปรด ให้เปิดภาพนั้น แตะที่ภาพ แล้ว
แตะที่ Save to phone (บันทึกลงใน
โทรศัพท์) ภาพนั้นจะถูกเพิ่มลงใน
โฟลเดอร์ Saved Pictures (รูปภาพที่
บันทึก) (ในฮับ Pictures (รูปภาพ) ไป
ที่ All (ทั้งหมด) > Saved Pictures
(รูปภาพที่บันทึก)) ค้นหาภาพ แล้วทำ�
ตามขั้นตอนที่ 2 ข่างต้นเพื่อเพิ่มภาพที่
บันทึกเป็นรายการโปรด

การเพิ่มหรือลบคำ�บรรยายภาพ
ออกจากภาพ
การเพิ่มคำ�บรรยายภาพ
คุณสามารถเพิ่มคำ�บรรยายภาพให้กับ
รูปภาพที่คุณอัปโหลดไปยัง Facebook
หรือ Windows Live
1 แตะที่ภาพนั้น แล้วแตะที่ Share
(แบ่งปัน)
2 เลือกแอคเคาท์ที่จะอัปโหลดภาพ
ของคุณ
3 แตะที่ช่องข้อความเพื่อพิมพ์คำ�
บรรยายภาพ คุณมีเวลา 4 วินาทีเพื่อ
เริ่มต้นพิมพ์คำ�บรรยายภาพ มิฉะนั้น
ภาพนั้นจะถูกอัปโหลดโดยไม่มีคำ�
บรรยายภาพใดๆ
4 แตะที่ Upload (อัปโหลด)

การลบคำ�บรรยายภาพ
คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์เพือ
่ ลบคำ�บรรยาย
ภาพ และคุณสามารถลบคำ�บรรยายภาพ
ได้จากภาพที่คุณอัปโหลดเท่านั้น
1 ค้นหาภาพของคุณ
2 ไซน์อินและทำ�ตามขั้นตอนใน
Facebook หรือ Windows Live เพื่อ
ลบคำ�บรรยายภาพ
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การเพิ่มข้อมูลตำาแหน่งที่ตั้งลง
ในภาพถ่าย
เมื่อคุณรวมข้อมูลตำาแหน่งที่ตั้ง (GPS)
ในภาพที่คุณถ่าย บุคคลอื่นจะเห็น
ข้อมูลนั้นด้วยเช่นกัน หลังจากที่คุณอัป
โหลดและแบ่งปันภาพเหล่านั้น เมื่อคุณ
ดำาเนินการดังกล่าว คุณและเพื่อนๆ จะ
เพลิดเพลินกับการดูภาพเหล่านั้นได้บน
แผนที่โดยใช้ Bing และ Windows Live
Photo Gallery และยังสามารถค้นหาภาพ
ถ่ายอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกับภาพเหล่านั้นบน
เว็บไซต์ เนื่องจากภาพของคุณจะมีข้อมูล
ตำาแหน่งอยู่เบื้องหลัง
1 บนหน้าจอเริ่มต้นลากนิ้วไปทาง
ซ้ายของรายการแอพพลิเคชัน
แตะ Settings (ตั้งค่า) >
Applications (แอพพลิเคชัน) >
Pictures + Camera (รูปภาพและ
กล้องถ่ายรูป)
2 เปิดใช้การรวมข้อมูลตำาแหน่งที่ตั้ง
(GPS) ในรูปที่ถ่าย

เพลงและวิดีโอ
ซอฟต์แวร์ Zune
ซิงค์ไฟล์โดยใช้ My Phone เพื่อย้าย
เพลงและวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ไปยัง
โทรศัพท์และกลับกัน

การรับเพลง วิดีโอ และ Podcast
จาก Marketplace
Zune Marketplace เป็นร้านค้าแบบครบ
วงจรสำาหรับเพลง, Podcast, ภาพยนตร์,
วิดีโอ, รายการโทรศัพท์ และอื่นๆ ข้อมูล
บางอย่างสามารถเล่น ดาวน์โหลด และดู
ตัวอย่างโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่รายการ
อื่นๆ มีให้บริการซื้อหรือเช่า
การเข้าใช้งาน Zune Marketplace
ทำาได้สองวิธีคือ:

หมายเหตุ: หากคุณต้องการให้ข้อมูลนี้คง
อยู่ในภาพถ่ายของคุณ ขณะที่อัปโหลดไป
ยัง Facebook หรือ SkyDrive ให้เปิดใช้งาน
Keep location info on upload pictures
(คงข้อมูลตำาแหน่งบนภาพที่อัปโหลด)
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การดาวน์โหลดหรือสตรีมเพลง
โดยตรงจากโทรศัพท์:

1 บนหน้าจอเริ่มต้น แตะที่ Music &
Videos (เพลงและวิดีโอ)
2 เลื่อนนิ้วไปที่ Zune แล้วแตะ
Marketplace
3 ค้นหาเพลง อัลบั้ม ศิลปิน หรือรายการ
เพลง โดยดำาเนินการอย่างหนึ่งต่อ
ไปนี้:
• ลากนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา เบราส์
ในรายการชนิดที่มี แล้วแตะรายการ
ที่ต้องการ
• กดปุ่ม Search (ค้นหา) ป้อนชื่อเพลง
ชื่ออัลบั้ม หรือชื่อศิลปิน แล้วแตะ
รายการที่ต้องการ
4 ทำาตามคำาแนะนำาเพื่อรับเพลง วิดีโอ
รูปภาพ และอื่นๆ มายังคอลเลคชัน
ของคุณ

การดาวน์โหลดเพลง, Podcast,
วิดีโอ, ภาพยนตร์ และรายการ
โทรทัศน์ใสยังคอมพิวเตอร์ของ
คุณ

1 ไปที่ windowsphone.com เพื่อ
ติดตั้ง ซอฟต์แวร์ Zune
2 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับ
คอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
3 เปิดซอฟต์แวร์ Zune แล้วทำาตามคำา
แนะนำาเพื่อจัดเพลง วิดีโอ รูปภาพ
และอื่นๆ ลงในคอลเลคชันของคุณ
หากคุณยังไม่ได้ไซน์อิน คลิกที่ Sign
In (ไซน์อิน) หากคุณมีแอคเคาท์
Windows Live ID หลายแอคเคาท์
ป้อนแอคเคาท์ที่คุณใช้เมื่อตั้งค่า
โทรศัพท์
4 คลิก Collection (คอลเลคชัน) แล้ว
ลากทุกอย่างที่คุณต้องการซิงค์ไปยัง
ไอคอนโทรศัพท์ที่ด้านล่างซ้าย
หมายเหตุ: รายการบางอย่างอาจไม่มีให้
สำาหรับซื้อ เช่า ดาวน์โหลด หรือสตรีม Zune
Marketplace ไม่ได้มีในทุกพื้นที่หรือทุก
ภาษา เนื้อหาใน Zune Marketplace จะ
แตกต่างกันไปตามพื้นที่แต่ละแห่ง หาก
ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้
Zune Marketplace โปรดไปที่ Zune.net
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รูปแบบไฟล์ที่สนับสนุน
ประเภท

รูปแบบ

ซิงค์จาก
ซอฟต์แวร์
Zune

เสียง

นามสกุล
ไฟล์: mp3,
mp4, m4a,
wma
Codec:
MP3, AAC,
WMA

นามสกุล
ไฟล์: mp3,
mp4, m4a,
wma
Codec:
MP3, AAC,
WMA

วิดีโอ

นามสกุล
ไฟล์: 3gp,
3g2, mp4,
m4v, wmv
Codec:
MPEG4,
H263,
H264,
VC-1

นามสกุล
ไฟล์: mp4,
m4v, wmv
Codec:
MPEG4,
H.264, VC-1

การเล่นเพลง วิดีโอ และ
Podcast
Windows Phone ไม่ได้เป็นเพียงแค่
โทรศัพท์เท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องเล่น
เพลงและวิดีโอ Zune ที่มีประสิทธิภาพ
เยี่ยมอีกด้วย
คุณสามารถฟังเพลงขณะเซิร์ฟเว็บ หรือ
ตรวจสอบอีเมล์ ไล่ดู Podcast โปรด
ขณะสื่อสารหรือเพลิดเพลินกับภาพยนตร์
ระหว่างรอบินเที่ยวถัดไป โดยไม่ต้อง
พกพาอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม เพราะ
Windows Phone มีพร้อมทุกสิ่งสำ�หรับ
รองรับความต้องการด้านความบันเทิง
ของคุณ
1 บนหน้าจอเริ่มต้น แตะที่ Music &
Videos (เพลงและวิดีโอ)
2 เลื่อนนิ้วไปที่ Zune แล้วแตะ Music
(เพลง), Videos (วิดีโอ) หรือ
Podcasts
3 ค้นหารายการที่คุณต้องการเล่นโดย
ดำ�เนินการอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
• ลากนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา แตะที่ชนิด
(เช่น ศิลปิน, อัลบั้ม หรือเพลง) แล้ว
ลากนิ้วขึ้นหรือลงตามความจำ�เป็น
• ในการค้นหา Zune Marketplace กด
ปุ่ม Search (ค้นหา) แล้วป้อนชื่อ
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เพลง ชื่ออัลบั้ม หรือชื่อศิลปิน (Zune
Marketplace อาจใช้ไม่ได้ในบาง
ประเทศหรือภูมิภาค)
4 แตะรายการที่คุณต้องการเล่น
หากคุณต้องการปรับระดับเสียง กดที่
ปุ่มเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงที่
ด้านข้างของโทรศัพท์
เคล็ดลับ!
• มีวิธีการที่รวดเร็วในการดูเพลงทั้งหมด
ในลำ�ดับแบบสุ่ม เลื่อนนิ้วไปที่ Zune
แล้วแตะที่ Play (เล่น) ไอคอนนี้จะอยู่
ติดกับ Music (เพลง)
• หากคุณมีรายการมากมายในชนิดนั้นๆ
(เช่น เพลงหรืออัลบั้ม) มีวิธีที่รวดเร็ว
ในการไปยังจุดที่ต้องการในรายการ
โดยไม่ต้องใช้เวลามากในการเลื่อน
เช่น สมมติว่าคุณอยู่ที่บนสุดของ
รายการเพลง (ในส่วนตัวอักษร "a")
และต้องการเล่นเพลงที่ขึ้นต้นด้วยตัว
อักษร "s" แตะที่ช่องสีที่มีตัวอักษร
"a" อยู่ภายใน ในตารางตัวอักษรที่
ปรากฏขึ้น แตะที่ S

60 LG-E900 | คู่มือการใช้

การปรับการเล่น
1 เมื่อเล่นรายการหนึ่ง ให้ใช้การควบคุม
ต่อไปนี้เพื่อปรับการเล่น (การควบคุม
บางอย่างอาจไม่มีให้สำ�หรับประเภท
มีเดียทุกชนิด เช่น วิดีโอ)
แตะที่

เพื่อดำ�เนินการ
เพลง: แตะที่ภาพอัลบั้ม แล้ว
แตะ Repeat (เล่นเพลง
ซ้ำ�) เพื่อเล่นรายการเพลง
ปัจจุบันซ้ำ�
เพลง: แตะที่ภาพอัลบั้ม แล้ว
แตะ Shuffle (สับเปลี่ยน)
เพื่อเล่นเพลงในรายการเพลง
ปัจจุบันตามลำ�ดับแบบสุ่ม
การจัดอันดับจะช่วยให้คุณจัด
ระเบียบคอลเลคชันเพลงของ
ของคุณได้: การจัดประเภท
เพลง ศิลปิน หรืออัลบั้มโดย
การจัดอันดับจะช่วยให้คุณ
ทราบได้อย่างรวดเร็วว่าจะลบ
รายการใดออกไป หากคุณ
ต้องการพื้นที่ว่างเพิ่มเติม

แตะที่

เพื่อดำ�เนินการ
เพลง: แตะเพื่อข้ามไปยังจุด
เริ่มต้นของเพลงปัจจุบัน หรือ
ข้ามไปยังเพลงก่อนหน้าใน
รายการเพลง (ฟังก์ชันนี้จะ
ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เล่นเพลง
เป็นจำ�นวนมากเพียงใดจนถึง
ปัจจุบัน)
วิดีโอและ Podcast เสียง: แตะ
เพื่อข้ามย้อนหลังไปเจ็ดวินาที
ทั้งหมด: แตะค้างไว้เพื่อย้อน
กลับรายการปัจจุบัน
เพลง: แตะเพื่อข้ามไปยังเพลง
ถัดไปในรายการเพลง
วิดีโอและ Podcast เสียง: แตะ
เพื่อข้ามไปข้างหน้า 30 วินาที
ทั้งหมด: แตะค้างไว้เพื่อไป
ข้างหน้าแบบเร็วในรายการ
ปัจจุบัน
แตะเพื่อหยุดเล่นชั่วคราว
แตะเพื่อเล่น

เคล็ดลับ!
• ขณะเล่นเพลงหรือ Podcast เสียง
คุณสามารถข้ามไปยังรายการถัดไป
หรือก่อนหน้าในรายการเพลงโดยลาก
นิ้วไปทางขวาหรือซ้าย
• ขณะเล่นวิดีโอ แตะบนหน้าจอเพื่อ
แสดงส่วนควบคุมการเล่น กดปุ่ม
Back (ย้อนกลับ) เพื่อย้อนกลับเพลง
และวิดีโอ
• กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อ
แสดงส่วนควบคุมการเล่นแบบย่อ
คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้แม้ขณะที่
ล็อคหน้าจอ

การแสดงรายการเพลงปัจจุบัน
ขณะที่คุณกำ�ลังเล่นเพลง รายการถัดไป
ไม่กี่รายการในรายการเพลงจะปรากฏ
อยู่ด้านล่างภาพอัลบั้ม ในการดูรายการ
ทั้งหมดในรายการเพลง ให้ดำ�เนินการ
ดังต่อไปนี้:
1 แตะที่ชื่อของเพลงปัจจุบัน (ใต้ภาพ
อัลบั้ม)
2 ในการซ่อนรายการเพลง ให้รอสอง
สามวินาที หรือกดปุ่ม Back (ย้อน
กลับ)
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เคล็ดลับ! ในการเล่นเพลงอื่นใน
รายการเพลง ลากนิ้วขึ้นหรือลงตาม
ความจำ�เป็น แล้วแตะชื่อรายการที่คุณ
ต้องการเล่น

การแสดงรายการที่กำ�ลังเล่น
1 ทำ�ตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:
• กดปุม
่ ปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง ชื่อ
ของรายการเพลงปัจจุบันจะปรากฏ
เหนือส่วนควบคุมการเล่นแบบย่อ
คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้แม้ขณะที่
ล็อคโทรศัพท์
• ใน Music & Videos (เพลงและวิดีโอ)
ลากนิ้วไปที่ History (ประวัติ)

การแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
เพลง

1 ใน Music & Videos (เพลงและ
วิดีโอ) ขณะที่เล่นเพลง ให้แตะที่
ชื่อศิลปิน
2 ลากนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดู
ข้อมูล (เมื่อสามารถใช้ได้) เช่น อัลบั้ม
อื่นของศิลปินนี้ บทวิจารณ์อัลบั้ม และ
ชีวประวัติของศิลปิน
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เกมส์
ฮับ Games (เกมส์)
จากฮับ Games (เกมส์) คุณสามารถ
เล่นเกมส์ไม่เพียงแค่บนโทรศัพท์ แต่
ยังสามารถเชื่อมต่อและเล่นเกมส์ใน
คอมพิวเตอร์และคอนโซล Xbox ได้
อีกด้วย
• Spotlight (ข้อมูลเด่น) อ่านข่าวสาร
เกี่ยวกับเกมส์ Xbox LIVE เคล็ดลับ
และแนวโน้มจากทีมงาน Xbox LIVE
• โปรไฟล์ Xbox LIVE Gamer ดู
โปรไฟล์ของคุณเพื่อดูเกมส์ที่เพิ่งเล่น
ดูเกมส์การ์ด เปลี่ยนข้อมูลแอคเคา
ท์ และแม้แต่การเปลี่ยนการ์ตูนให้เป็น
ข้อมูลส่วนตัวของคุณ
• คำ�ขอ ดูคำ�เชิญเพื่อเข้าร่วมเล่นเกมส์
อย่างรวดเร็ว รับการแจ้งเตือนถึงรอบใน
การเล่นเกมส์ที่มีการผลัดกันเล่นตาม
รอบ หรือรับ Nudge จากเพื่อนเพื่อไป
ยังการเล่นรอบถัดไป
• คอลเลคชัน ดู Xbox LIVE และเกมส์
อื่นๆ ทั้งหมดที่คุณมีบนโทรศัพท์ใน
ที่เดียว

การเล่นเกมส์
Xbox LIVE อาจไม่มีให้บริการในพื้นที่
ของคุณ ในกรณีที่มีให้บริการ และคุณ
ต้องการเล่นเกมส์ ให้ใช้แอคเคาท์ Xbox
LIVE ที่มีอยู่หรือกำ�หนดแอคเคาท์ใหม่
ขึ้น คุณจะต้องติดตั้งเกมส์ลงในโทรศัพท์
ก่อนจึงจะเล่นได้
1 บนหน้าจอเริ่มต้น แตะที่ Games
(เกมส์)
2 ลากนิ้วไปทางซ้ายของ Collection
(คอลเลคชัน) และแตะเพื่อเปิดเกมส์
ที่คุณซื้อไว้แล้ว ถ้าคุณต้องการเล่น
เกมส์ Xbox LIVE คุณจะต้องไซน์อิน
ใน (หรือร่วมใน) Xbox LIVE
3 หากคุณต้องการดูว่าคุณมีคำ�เชิญเล่น
เกมส์หรือการแจ้งเตือนรอบการเล่น
เกมส์หรือไม่ ให้ลากนิ้วไปทางซ้าย
ของ Requests (คำ�ขอ) หากคุณ
ต้องการเล่นเกมส์ร่วมกับเพื่อน แต่
ไม่มีเกมส์ใดๆ บนโทรศัพท์ที่สามารถ
เล่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้ลากนิ้วไปที่
ด้านล่างของคอลเลคชัน แล้วแตะ Get
more games (รับเกมส์เพิ่ม) เพื่อดูว่า
คุณสามารถลองเล่นหรือซื้อเกมส์ใด
จาก Marketplace

วิทยุ FM

เรียนรู้การฟังเพลงและข่าวสารบนวิทยุ
FM ในการฟังวิทยุ FM คุณต้องเชื่อมต่อ
กับชุดหูฟังที่มีให้ ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นเสา
อากาศวิทยุ

การฟังสถานี

1 เสียบชุดหูฟังที่มีให้เข้ากับอุปกรณ์
(ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นเสาอากาศด้วย)
2 บนหน้าจอเริ่มต้น แตะที่ Music &
Videos (เพลงและวิดีโอ)
3 เลื่อนนิ้วไปที่ Zune แล้วแตะ Radio
(วิทยุ)
4 ในการเลือกสถานี ให้ดำ�เนินการอย่าง
หนึ่งต่อไปนี้:
• เลื่อนนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับ
ปุ่มเปลี่ยนช่องขึ้นหรือลง
• เมื่อคุณแตะที่ปุ่มเปลี่ยนช่องวิทยุค้าง
ไว้ เมนูย่อที่คุณสามารถเลือกเพื่อ
กำ�หนดให้เริ่มต้น ตั้งค่า แก้ไข โหมด
วิทยุ:ลำ�โพงจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: Xbox LIVE อาจใช้ไม่ได้ใน
ประเทศหรือภูมิภาคของคุณ
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• แตะที่ Favourites (รายการโปรด)
เพื่อแสดงสถานีโปรด
เคล็ดลับ!
หรือ Pause
• แตะที่ Play (เล่น)
เพื่อเริ่มต้นหรือหยุด
(หยุดพัก)
การเล่น
• ขณะที่ล็อคหน้าจอ กดปุ่มปรับ
ระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อแสดงส่วน
ควบคุมการเล่นแบบย่อ คุณสามารถ
ใช้ส่วนควบคุมเพื่อหยุดพักหรือกลับ
มาฟังวิทยุอีกครั้ง หรือข้ามไปยัง
สถานีถัดไปหรือก่อนหน้า
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การเพิ่มหรือลบสถานีโปรด
ในการปรับคลื่นสถานีให้เร็วขึ้น ให้ลอง
เพิ่มบางสถานีเป็นรายการโปรด
1 ปรับคลื่นสถานี
2 ทำ�ตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:
• ในการเพิ่มสถานีเป็นรายการโปรด ให้
แตะที่ Add Favourite (เพิ่มรายการ
โปรด)
• ในการลบสถานีเป็นรายการโปรด ให้
แตะที่ Remove Favourite (ลบ
รายการโปรด)
เคล็ดลับ! ในการแสดงสถานีโปรด
แตะที่ Favourites (รายการโปรด)
คุณยังสามารถใส่สถานีโปรดn your
favouไว้บนหน้าจอเริ่มต้น โดยกดที่
หมายเลขสถานีค้างไว้

การสลับระหว่างโหมดลำาโพง
และชุดหูฟัง
1 ขณะที่เล่นสถานี แตะหมายเลขสถานี
ค้างไว้
2 แตะโหมด Radio (วิทยุ): ชุดหูฟัง
หรือโหมด Radio (วิทยุ): ลำาโพงเพื่อ
สลับระหว่างสองตัวเลือก

การสลับพื้นที่วิทยุ
ถ้าคุณเดินทางไปต่างประเทศ คุณอาจ
ต้องสลับการตั้งค่าพื้นที่วิทยุเพื่อฟัง
วิทยุ FM ขณะที่อยู่ต่างประเทศ ถ้าคุณ
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ อย่าลืมสลับคืนสู่
การตั้งค่าเดิมเมื่อกลับสู่ประเทศของคุณ
1 ขณะที่เล่นสถานี แตะหมายเลขสถานี
ค้างไว้
2 แตะที่ Settings (ตั้งค่า)
3 บนหน้าจอ Radio (วิทยุ) แตะที่ช่อง
Region (พื้นที่) แล้วแตะชื่อของพื้นที่
สถานีวิทยุที่ต้องการ
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ยูทิลิตี

การตั้งเวลาการปลุก

1 แตะที่
บนหน้าจอเริ่มต้นเพื่อ
ไปยังรายการแอพพลิเคชัน และ
แตะแอพพลิเคชัน Alarms (การ
ปลุก)
2 ถ้าคุณต้องการเพิ่มการตั้งปลุกใหม่
แตะที่
ที่แถบเมนูตัวเลือกด้าน
ล่าง มีการปลุกที่ตั้งค่าล่วงหน้าซึ่งคุณ
สามารถเปิดใช้งานได้
3 แตะ Time (เวลา) แล้วกำ�หนดเวลาที่
ต้องการให้ส่งเสียงปลุก
4 ตั้งค่าการปลุกซ้ำ�
ไอคอนจะแสดงวันทำ�งานที่คุณเลือก
5 เลือกเสียงที่คุณชอบและตั้งชื่อ เมื่อ
ตั้งค่าการปลุกเสร็จแล้ว ให้แตะ
ที่
ด้านล่างของเพจ

การใช้เครื่องคิดเลข

1 แตะที่
บนหน้าจอเริ่มต้นเพื่อไป
ยังรายการแอพพลิเคชัน และแตะ
แอพพลิเคชัน Calculator (เครื่อง
คิดเลข)
2 แตะปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนตัวเลข
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3 สำ�หรับการคำ�นวณอย่างง่าย ให้แตะ
ที่ฟังก์ชันที่คุณต้องการ (+, –, x หรือ
÷) แล้วตามด้วย =

การเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทิน
1 แตะที่
บนหน้าจอเริ่มต้นเพื่อไป
ยังรายการแอพพลิเคชัน และแตะ
แอพพลิเคชัน Calendar (ปฏิทิน)

เพื่อสร้างการจัดหมายใหม่
2 แตะ
3 แตะ Subject (หัวเรื่อง) เพื่อกำ�หนด
ชื่อสำ�หรับการนัดหมาย
4 แตะ Location (ตำ�แหน่ง) เพื่อป้อน
สถานที่ของการนัดหมาย
5 แตะ When (เวลา) เพื่อเลือกวันที่
แล้วเลือกเวลาที่คุณต้องการเริ่มต้น
การนัดหมาย
6 แตะ How long (ระยะเวลา) เพื่อเลือก
ระยะเวลาของการนัดหมาย
7 หากคุณต้องการตั้งค่าการเตือน การ
เกิดเหตุการณ์และสถานะ ให้แตะราย
ละเอียดเพิ่มเติม และเลือกตัวเลือก
ที่ต้องการ

8 ถ้าคุณต้องการให้ผู้เข้าร่วมเพิ่มการ
นัดหมาย แตะ Add someone (เพิ่ม
บุคคล) เพื่อเลือกรายชื่อ คุณยัง
สามารถกำ�หนดว่าการนัดหมายนั้น
เป็นแบบส่วนตัวหรือไม่ และจัดทำ�
หมายเหตุบางอย่างได้อีกด้วย
9 แตะ บันทึก เพื่อบันทึกการนัดหมาย
ในปฏิทิน วันที่ที่มีการบันทึกการ
นัดหมายไว้จะมีเครื่องหมายกรอบ
สี่เหลี่ยมสีในปฏิทินกำ�กับอยู่
10 คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงราย
ละเอียดการนัดหมายหรือลบข้อมูล
ทิ้ง แตะ
เพื่อแก้ไขการนัดหมาย
หรือแตะ
เพื่อลบการนัดหมาย

Office

คุณสามารถจัดการและดูไฟล์เอกสาร
ได้ ประเภทไฟล์ที่สนับสนุนได้แก่ doc,
docx, txt, xls และ xlsx
1 แตะที่
บนหน้าจอเริ่มต้นเพื่อไป
ยังรายการแอพพลิเคชัน และแตะ
แอพพลิเคชัน Office
2 ในการสร้างบันทึกหนึ่งรายการ ให้แตะ
ที่บันทึกใหม่และติดตามข้อมูลได้ที่
บ้าน โรงเรียน หรือที่ทำ�งาน
ในการดูบันทึกทั้งหมดของคุณ ให้แตะ
ที่ All (ทั้งหมด)
3 ในการดูหรือแก้ไขไฟล์ Explore
Excel, Explore Word, Explore
PowerPoint ให้ลากนิ้งไปยัง
Documents (เอกสาร)
4 แตะไฟล์หนึ่งค้างไว้ หน้าจอจะปรากฏ
ตัวเลือกส่ง, ลบ, คุณสมบัติ
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แอพพลิเคชัน Windows

1 ขั้นแรก ให้สร้างแอคเคาท์ Windows
ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
2 หลังจากไซน์อินเข้าสู่ระบบ ราย
ชื่อ อีเมล์ และปฏิทินในแอคเคาท์
Windows จะซิงโครไนซ์กับ
Windows Phone 7 ของคุณโดย
อัตโนมัติ
เคล็ดลับ! ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงแอคเคาท์
Windows Live ID หลังจากไซน์อิน
หรือลบ ให้ทำาตามขั้นตอนด้านล่าง:
Applications (แอพพลิเคชัน)
> Settings (ตั้งค่า) > system
(ระบบ) > email & accounts
(อีเมล์และแอคเคาท์) > add
an account (เพิ่มแอคเคาท์) >
Touch and hold Window Live
ID to synchronise or delete
(แตะ Window Live ID ค้างเพื่อ
ซิงโครไนซ์หรือลบ)

แผนที่

ตรวจสอบสถานที่ปัจจุบันของคุณและรับ
ข้อมูลทิศทางเพื่อไปยังปลายทางของ
คุณ Windows Phone 7 ต้องเชื่อมต่อกับ
Wi-Fi หรือ 3G/GPRS

Me
แตะ
เพื่อค้นหาตำาแหน่งที่ตั้งของ
คุณ ซึ่งแท้จริงแล้วก็คือตำาแหน่งที่ตั้งของ
โทรศัพท์ คุณสามารถดูตำาแหน่งของคุณ
ได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้นโดยแตะสองครั้ง
หรือเลื่อนนิ้วเข้าหากัน และขยายหน้าจอ
คุณยังสามารถใส่ที่ตั้งลงในหน้าจอเริ่ม
ต้น หรือแบ่งปันโดยการส่งข้อความหรือ
hotmail

search (ค้นหา)
แตะ
และป้อนตำาแหน่งที่ตั้งที่คุณ
ต้องการค้นหา ซึ่งจะทำาให้ปรากฏแผนที่
ตำาแหน่งที่ตั้งบนหน้าจอ
หมายเหตุ: ถ้าคุณเปิดมุมมองทางอากาศที่
ด้านล่างของเพจโดยลากนิ้วขึ้นและแตะที่
มุมมองนั้น คุณสามารถค้นหาตำาแหน่งทาง
อากาศได้ และยังมีคำาอธิบายถึงอาคารและ
พื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย
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Marketplace

Marketplace ช่วยให้คุณสามารถ
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันที่มีประโยชน์
รวมถึงเพลง และเกมส์ต่างๆ หากคุณ
ติดตั้งข้อมูลเหล่านี้จาก Marketplace
รายการข้อมูลนี้จะปรากฏในรายการ
แอพพลิเคชัน
1 แตะที่ ￼
บนหน้าจอเริ่มต้นเพื่อ
ไปยังรายการแอพพลิเคชัน และแตะ
แอพพลิเคชัน Marketplace คุณ
ยังสามารถแตะที่ช่องแสดงข้อมูล
Marketplace บนหน้าจอเริ่มต้น
ได้อีกด้วย
2 Marketplace มีข้อมูลสามชนิด
ได้แก่ แอพพลิเคชัน เกมส์ และเพลง
เลือกข้อมูลที่คุณต้องการติดตั้งหรือ
ดาวน์โหลด

Hotmail

Hotmail ได้รับการกำ�หนดค่าเมื่อคุณตั้ง
ค่าโทรศัพท์เป็นครั้งแรก ขึ้นอยู่กับการตั้ง
ค่าการซิงโครไนซ์ของคุณ Hotmail ใน
โทรศัพท์ของคุณจะทำ�การซิงโครไนซ์
กับแอคเคาท์ Windows บนเว็บโดย
อัตโนมัติ
รายการสนทนาในถาดเข้าจะเป็นมุมมอง
ดีฟอลต์ของ Hotmail
แตะปุ่ม Menu (เมนู) แล้วแตะ Refresh
(รีเฟรช) เพื่อส่งหรือรับอีเมล์ใหม่ และ
ซิงโครไนซ์อีเมล์ของคุณกับแอคเคาท์
Windows บนเว็บ
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เว็บไซต์
เบราเซอร์

เบราว์เซอร์ ช่วยให้คุณเข้าถึงโลกของ
เกมส์ เพลง ข่าว กีฬา ความบันเทิง และ
อีกมากมายได้โดยตรงถึงโทรศัพท์ของ
คุณ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือกำ�ลังทำ�อะไร

การเข้าใช้เว็บ
1 แตะที่
บนหน้าจอเริ่มต้นเพื่อไป
ยังรายการแอพพลิเคชัน และแตะ
แอพพลิเคชัน Internet Explorer
คุณยังสามารถแตะที่ช่องแสดงข้อมูล
Internet Explorer บนหน้าจอเริ่ม
ต้นได้อีกด้วย
2 คุณจะเข้าสู่เว็บไซต์
หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมเมื่อเชื่อมต่อบริการเหล่านี้และ
ดาวน์โหลดเนื้อหา โปรดสอบถามข้อมูลการ
คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ให้บริการของคุณ

การใช้ตัวเลือก
แตะแถบตัวเลือก Menu (เมนู) เพื่อดูตัว
เลือกเพิ่มเติม
forward (ไปข้างหน้า) - ไปข้างหน้ายัง
เพจที่เยี่ยมชม
share Page (แบ่งปันเพจ) - ส่งลิงค์เพจ
โดยใช้อีเมล์หรือข้อความ
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find on page (หาในเพจ) - เลื่อนแถบสี
ไปที่สิ่งที่คุณต้องการค้นหาบนเพจ
pin to start (ใส่ไว้บนหน้าจอเริ่มต้น) ใส่เพจลงในหน้าจอเริ่มต้นเพื่อเริ่มใช้งาน
อย่างรวดเร็ว
setting (ตั้งค่า) - ตั้งค่าตัวเลือกด้านล่าง
Allow cookies on my phone (ยอมให้ใช้
คุกกี้ในโทรศัพท์)
Let Bing suggest sites as I type (ให้ Bing
แสดงคำ�แนะนำ�เว็บไซต์ขณะพิมพ์ข้อความ)

การตั้งค่าเว็บไซต์ที่ต้องการ
เวอร์ชันโทรศัพท์มือถือ
เวอร์ชันเดสก์ท็อป

Delete history (ลบประวัติ) - ลบไฟล์
ชั่วคราวทั้งหมด, ประวัติ, คุกกี้ และรหัส
ผ่านที่บันทึกจาก Internet Explorer
Add (เพิ่ม) - เพิ่มเพจลงใน
Favourite
F avourites (รายการโปรด) - เข้า
ใช้งาน / แก้ไขเพจโปรด และเพจ
ประวัติ
T
 abs (แท็บ) - ใช้แท็บเป็นนาวิเก
เตอร์สำ�หรับสลับระหว่างชุดเพจ
ต่างๆ

การเชื่อมต่อ

Bluetooth (บลูทูธ)

เปิดคุณสมบัติไร้สายบลูทูธ

1 บนหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ลูกศร
เพื่อไปยังรายการแอพพลิเคชัน
2 แตะ Settings (ตั้งค่า) > System
(ระบบ) > Bluetooth (บลูทูธ)
3 ในการเปิดบลูทูธ ให้ลากตัวเลื่อน
ของสถานะไปที่ On (เปิด)
4 เริ่มต้นค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ
5 แตะอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่

การเชื่อมต่อกับชุดหูฟังบลูทูธ
หลังจากจับคู่แล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์บลูทูธได้ตามต้องการ
• หากบลูทูธปิดอยู่ ให้แตะที่ Bluetooth
(บลูทูธ) เพื่อเปิดใช้งาน ในรายการ
อุปกรณ์บลูทูธ แตะชื่อของอุปกรณ์
ที่จับคู่ในรายการ
หมายเหตุ:
• หากคุณต้องการปิดบลูทูธในภายหลัง
ให้ไปที่ Settings (ตั้งค่า) แล้วแตะ
Bluetooth (บลูทูธ) และเลื่อนสลับไปทาง
ซ้ายเพื่อไปยังตำาแหน่ง Off (ปิด)
• เมื่อตั้งค่าบลูทูธแล้ว Windows Phone 7
จะรู้จักค่านี้เมื่อเปิดใช้งาน
• Windows Phone 7 ไม่สนับสนุนฟังก์ชัน
การถ่ายโอนไฟล์ทางบลูทูธระหว่าง
โทรศัพท์มือถือ. สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับบลูทูธ โปรดดูที่ FAQ (คำาถาม
ที่พบบ่อย)
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Wi-Fi

เรียนรู้เพื่อใช้คุณสมบัติเครือข่ายไร้สาย
ของโทรศัพท์เพื่อเปิดใช้งานและเชื่อมต่อ
เครือข่ายไร้สายในท้องถิ่น (WLAN) ที่
ใช้ได้กับมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n
คุณสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหรือ
อุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ได้ทุกที่ที่มีจุด
เชื่อมต่อหรือฮอตสปอต อุปกรณ์ของ
คุณใช้ย่านคลื่นความถี่ไม่สอดคล้องกัน
และเหมาะสำ�หรับใช้ในประเทศในทวีป
ยุโรปทั้งหมด WLAN สามารถใช้งานได้
ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปโดยไม่
จำ�กัดภายในอาคาร แต่ไม่สามารถใช้งาน
ภายนอกได้ในประเทศฝรั่งเศส

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
1 บนหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ลูกศร ￼
เพื่อไปยังรายการแอพพลิเคชัน
2 แตะ Settings (ตั้งค่า) > System
(ระบบ) > Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายไร้สาย
3 ย้ายตัวเลื่อนไปที่ On (เปิด) เพื่อ
เปิดใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย โดย
ส่วนใหญ่ คุณจะเห็นทั้งเครือข่ายที่
ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย
4 ในขั้นนี้ ให้แตะเครือข่ายที่คุณต้องการ
เชื่อมต่อ
5 ในหน้าจอถัดไป แตะที่ฟิลด์ข้อความ
จากนั้นพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
6 แตะ Done (เสร็จ) เพื่อเสร็จสิ้น
หมายเหตุ: เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อโดย
ไม่ตั้งใจเข้ากับเครือข่ายที่ไม่ถูกต้องซึ่ง
มีชื่อเดียวกัน คำ�เตือนนี้จะปรากฏขึ้น แตะ
Connect (เชื่อมต่อ) หากคุณมั่นใจว่าเป็น
เครือข่ายที่ถูกต้อง
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การแก้ไขการเชื่อมต่อ Wi-Fi
ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้ง
ค่าของเครือข่ายไร้สาย หรือเครือข่ายนั้น
ไม่ปรากฏขึ้น
1 ให้กลับไปที่หน้าจอ Wi-Fi Settings
(การตั้งค่า Wi-Fi) เพื่อเลือกเครือข่าย
ที่จะแก้ไข แล้วแตะที่เครือข่ายที่คุณ
ต้องการแก้ไขค้างไว้
2 แตะ edit (แก้ไข) เพื่อเปลี่ยนแปลง
รายการที่รวบรวมโดย Windows
Phone ใหม่
3 ถ้าคุณต้องการแก้ไขชื่อผู้ใช้และรหัส
ผ่าน ให้ไปที่การตั้งค่าเครือข่าย
4 ถ้าคุณต้องการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล
พร็อกซี่ให้ดำเนินการที่นี่ แตะค้างไว้
เพื่อเรียกใช้ตัวเลือกพร็อกซี่
5 ถ้าคุณต้องการแก้ไขข้อมูลเครือข่าย
ให้พิมพ์ในฟิลด์ที่เหมาะสม คุณต้องรับ
ข้อมูลการตั้งค่าใหม่จากผู้ดูแลระบบ
ของคุณ

หมายเหตุ:
• เลื่อนลงเพื่อดูตัวเลือกเครือข่ายอื่นๆ
ข้อมูลนี้ควรได้รับการป้อนโดย Windows
Phone 7 โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการระบุเครือ
ข่ายของคุณ
• ในการปิดเครือข่ายไร้สาย ให้ไปที่หน้า
จอ Settings (ตั้งค่า) และตั้งค่า Wi-Fi
เป็น Off (ปิด)
• เมื่อคุณเปิด Wi-Fi อีกครั้ง โทรศัพท์ของ
คุณจะจดจำาการตั้งค่าเครือข่ายได้ และ
เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
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Play To

เรียนรู้วิธีการใช้ Play To ที่สามารถใช้
ร่วมกับบริการ Digital Living Network
Alliance (DLNA) ที่ช่วยให้คุณสามารถ
เล่นเนื้อหาในโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่เปิด
ใช้งาน DLNA DMR ที่บ้านของคุณผ่าน
ระบบ Wi-Fi
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน คุณต้องเปิดใช้
คุณสมบัติ Wi-Fi และเพิ่มโปรไฟล์
Wi-Fi ก่อน
หมายเหตุ:
• ไฟล์บางอย่างอาจไม่สามารถเล่นบน
อุปกรณ์ที่ใช้กับ DLNA-DMR ได้ ขึ้นอยู่
กับอุปกรณ์นั้นๆ
• การเล่นอาจมีบัฟเฟอร์ ขึ้นอยู่กับการเชื่อม
ต่อเครือข่าย และเครื่องเล่นที่เปิดใช้
DLNA DMR ที่เชื่อมต่อด้วย
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การเล่นไฟล์บนอุปกรณ์ที่ใช้
DLNA-DMR
1 บนหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ลูกศร ￼
เพื่อไปยังรายการแอพพลิเคชัน
และเลือก Play To
2 แตะไอคอน Device (อุปกรณ์) บน
แถบการแจ้ง และเลือกเป้าหมาย
อุปกรณ์ของคุณจะค้นหาอุปกรณ์ที่ใช้
งาน DLNA DMR โดยอัตโนมัติ
3 เลือกชนิดมีเดีย > ไฟล์
4 เริ่มต้นการเล่นที่เครื่องเล่นที่เลือกไว้
5 ควบคุมการเล่นโดยใช้ไอคอนของ
โทรศัพท์
หมายเหตุ:
• การเล่นอาจมีบัฟเฟอร์ ขึ้นอยู่กับการเชื่อม
ต่อเครือข่าย และเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อ
• คุณสามารถค้นหาอุปกรณ์ที่ใช้ DLNA
DMR เฉพาะเมื่ออุปกรณ์เหล่านั้นเปิด
อยู่เท่านั้น

ตั้งค่า

ในเมนูนี้ คุณสามารถกำาหนดการตั้ง
ค่าส่วนบุคคลบนโทรศัพท์ได้ แตะ
บนหน้าจอเริ่มต้น เพื่อไปยังรายการ
แอพพลิเคชัน และแตะการตั้งค่า

ระบบ
ringtones & sounds (เสียง
เรียกเข้าและเสียง)
ตั้งค่าเสียงกริ่งและการสั่น และเลือก
Ringtone (เสียงเรียกเข้า), New text
message (ข้อความตัวอักษรใหม่), New
voicemail (ข้อความเสียงใหม่), New
mail (เมล์ใหม่)
ตั้งค่าเพื่อเล่นเสียงสำาหรับการเตือนความ
จำาการนัดหมาย, การกดปุ่ม, ล็อคและ
ปลดล็อค และการแจ้งเตือนอื่นๆ ทั้งหมด

theme (ธีม)
เปลี่ยนแปลงภาพพื้นหลังและสีที่เน้นของ
โทรศัพท์เพื่อให้เหมาะกับอารมณ์ในวันนี้
อาทิตย์นี้ หรือทั้งเดือนของคุณ

flight mode (โหมด Flight)
สลับการสื่อสารเคลื่อนที่, Wi-Fi และบลู
ทูธของโทรศัพท์พร้อมกัน คุณยังสามารถ
สลับ Wi-Fi และบลูทูธแยกกันได้
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Wi-Fi
เปิดใช้ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย
Wi-Fi ที่ใช้ได้
ตั้งค่า Wi-Fi – ตั้งค่าการแจ้งผ่านเครือ
ข่าย หรือเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi

Bluetooth (บลูทูธ)

mobile network (เครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูลและการโรม
มิ่งข้อมูล
สลับเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบ 3G และ
เลือกเครือข่าย

ค้นหาและเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ

date & time (วันที่และเวลา)

email & accounts (อีเมล์และ
แอคเคาท์)

ตั้งค่าวันที่ เวลา และโซนเวลา

ตั้งค่าอีเมล์, รายชื่อ, Facebook และอื่นๆ

ปรับความสว่างของหน้าจอ

lock & wallpaper (ล็อคและ
ภาพพื้นหลัง)

keyboard (แป้นพิมพ์)

ตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนแปลงภาพพื้นหลังและ
ระยะเวลาในการปิดหน้าจอ
สลับเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านและสร้างรหัส
ผ่าน 4 หลัก

location (ตำ�แหน่ง)
แอพพลิเคชันที่คุณเปิดใช้งานบริการ
แจ้งตำ�แหน่งก่อนหน้านี้จะสามารถเข้าถึง
ตำ�แหน่งปัจจุบันของคุณได้
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Brightness (ความสว่าง)

ตั้งค่าภาษาของแป้นพิมพ์ คุณสามารถ
ทำ�เครื่องหมายเลือกให้แสดงข้อความ
แนะนำ�และแสดงแถบสีคำ�ที่สะกดผิด,
แก้ไขคำ�ที่สะกดผิด, ใส่เว้นวรรคหลัง
การเลือกข้อความแนะนำ�, ใส่จุดหลังการ
ดับเบิลคลิกแป้นเว้นวรรค และกำ�หนด
ให้อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัว
พิมพ์ใหญ่

region & language (ประเทศ
และภาษา)

phone update (อัปเดต
โทรศัพท์)

ตั้งค่าภาษาที่แสดง, รูปแบบพื้นที่, วัน
ที่แบบย่อ, วันที่แบบยาว, วันแรกของ
สัปดาห์, ภาษาของระบบ และภาษาของ
เบราเซอร์และการค้นหา

แจ้งคุณเมื่อพบการอัปเดตใหม่ ใช้การ
เชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อ
ตรวจสอบการอัปเดต

ease of access (ความสะดวก
ในการเข้าใช้งาน)

ดูข้อมูลทางกฎหมาย และตรวจสอบ
สถานะโทรศัพท์และเวอร์ชันซอฟต์แวร์

ตั้งค่าโหมด TTY/TDD

speech (เสียงพูด)
ตั้งค่าการยืนยันการเล่นเสียง และใช้เสียง
พูดเมื่อล็อคโทรศัพท์

find my phone (ค้นหา
โทรศัพท์)
กำ�หนดแผนที่, เสียงกริ่ง, ล็อค หรือลบ
โทรศัพท์ของคุณที่ windowsphone.
live.com
หากคุณทำ�โทรศัพท์หาย คุณสมบัตินี้
จะช่วยคุณในการค้นหาโทรศัพท์ ไปที่
windowsphone.live.com และไซน์อิน
ด้วย Windows live ID และรหัสผ่าน

about (เกี่ยวกับ)
reset your phone (รีเซ็ต
โทรศัพท์)
การรีเซ็ตจะลบเนื้อหาส่วนตัวของคุณ
ทั้งหมด รวมถึงแอปพลิเคชันที่คุณซื้อ
และดาวน์โหลด และจะเรียกคืนการตั้งค่า
จากโรงงาน

feedback (ความเห็น)
ส่งความเห็นเพื่อช่วยปรับปรุง Windows
Phone

77

แอปพลิเคชัน
games (เกมส์)
เชื่อมต่อเพื่อเปิด/ปิด Xbox LIVE

Internet Explorer
เลือกว่าคุณอนุญาตให้ใช้คุกกี้ใน
โทรศัพท์ของคุณได้หรือไม่ และยัง
สามารถกำาหนดว่าจะให้ Bing แนะนำา
เว็บไซต์ขณะที่คุณพิมพ์ข้อความหรือไม่
เลือกการตั้งค่าเว็บไซต์ที่ต้องการ
เวอร์ชันโทรศัพท์มือถือหรือเวอร์ชัน
เดสก์ท็อป
delete history (ลบประวัติ)
ลบไฟล์ชั่วคราว, ประวัติ, คุกกี้ และ
รหัสผ่านที่บันทึกไว้ทั้งหมดออกจาก
Internet Explorer

maps (แผนที่)
สลับการเปิด/ปิดตัวเลือกแบ่งปันข้อมูล
กับ Google
โดยจะใช้ตำาแหน่งของคุณเพื่อแสดงผล
การค้นหาในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น
delete history (ลบประวัติ)
ลบการค้นหาแผนที่ก่อนหน้า ใส่และ
แสดงข้อมูลภาพจากโทรศัพท์
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messaging (ข้อความ)
ตั้งค่าเปิด/ปิดการยืนยันการส่ง SMS

music & videos (เพลงและ
วิดีโอ)
เปิด/ปิดการเชื่อมต่อกับ Zune
เปิดเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลโดยอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน Zune

Office
username (ชื่อผู้ใช้)
ป้อนข้อมูลผู้ใช้เพื่อระบุตัวคุณในช่อง
ความเห็น และช่วยในการร่วมมือและ
ติดตามตรวจสอบเอกสาร
SharePoint
• แหล่งข้อมูล
คุณสามารถสร้างพื้นที่ว่างบนโทรศัพท์
โดยล้างแคช SharePoint ซึ่งจะ
เป็นการลบไฟล์และประวัติชั่วคราว
ทั้งหมดของ SharePoint
• การขัดแย้ง
SharePoint ช่วยให้คุณสามารถเลือก
วิธีจัดการกับการขัดแย้งระหว่างไฟล์
บนโทรศัพท์และบนเซิร์ฟเวอร์ คุณ
สามารถเลือกวิธีที่คุณต้องการแก้ไข
การขัดแย้ง

- Notify me and I’ll resolve the
conflict manually (แจ้งให้ฉันทราบ
เพื่อแก้ไขการขัดแย้งด้วยตนเอง)
- Automatically replace item on
the phone (แทนที่รายการบน
โทรศัพท์โดยอัตโนมัติ)
• startup option (ตัวเลือกการเริ่มต้น)
ทำาเครื่องหมายเพื่อเปิดลิงค์
SharePoint เสมอ
• reset (รีเซ็ต)
เรียกคืนการตั้งค่าดีฟอลต์
OneNote
สลับการเปิด/ปิดการซิงโครไนซ์อัตโนมัติ
เปิดเพื่อซิงโครไนซ์บันทึกโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณเปิดเพจ บันทึกเพจ หรือเปิดส่วน

people (บุคคล)
อิมปอร์ตรายชื่อในซิมจะซิงค์กับรายชื่อใน
Windows Live ออนไลน์ของคุณ
- เรียงลำาดับตามชื่อ / นามสกุล
- แสดงชื่อตามชื่อ-นามสกุล / นามสกุลชื่อ

phone (โทรศัพท์)
ตั้งค่าหมายเลขข้อความเสียง
แสดงข้อมูลผู้โทรของฉันแก่ทุกคน/ ไม่มี
ใคร / รายชื่อของฉัน
เปิด/ปิดการส่งต่อสาย
เปิด/ปิดตัวช่วยการโทรออกต่างประเทศ
เปิด/ปิดความปลอดภัยซิม

pictures & camera (รูปภาพ
และกล้องถ่ายรูป)
ตั้งค่าตัวเลือกด้านล่าง
เปิด/ปิด Allow the camera button to
wake up the phone (ใช้ปุ่มกล้องถ่าย
รูปเพื่อเปิดโทรศัพท์)
เปิด/ปิด Include location (GPS)
information in pictures you take (รวม
ข้อมูลตำาแหน่งที่ตั้ง (GPS) ในรูปที่ถ่าย)
เปิด/ปิด Auto upload to SkyDrive (อัป
โหลดอัตโนมัติไปยัง SkyDrive)
เปิด/ปิด Keep location information on
uploaded pictures (คงข้อมูลตำาแหน่ง
บนภาพที่อัปโหลด)
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radio (วิทยุ)
ตั้งค่าตัวเลือกภูมิภาค
North America (อเมริกาเหนือ)/ World
(โลก)/ Japan (ญี่ปุ่น)

search (ค้นหา)
สลับการเปิด/ปิดตัวเลือกแบ่งปันข้อมูล
กับ Google
โดยจะใช้ตำ�แหน่งของคุณเพื่อแสดงผล
การค้นหาในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น
ทำ�เครื่องหมายเลือกเพื่อแสดงข้อความ
แนะนำ�จาก Bing ขณะที่คุณพิมพ์
delete history (ลบประวัติ)
ลบคำ�ที่ค้นหาก่อนหน้านี้ออกจาก
โทรศัพท์
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การอัปเดตซอฟต์แวร์

อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์

Windows Phone Update จะช่วยให้
คุณอัปเดตเฟิร์มแวร์ของโทรศัพท์ให้
เป็นเวอร์ชันล่าสุด โทรศัพท์จะเตือน
Windows Phone Updates โดย
อัตโนมัติด้วยบริการ Windows Phone
Update และจะติดตั้งอัปเดตในโทรศัพท์
โดยใช้ซอฟต์แวร์ Zune ที่รันอยู่ใน
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ โปรดไปที่เมนูการ
ตั้งค่าของ 'PHONE' (โทรศัพท์) จาก
ซอฟต์แวร์ Zune และคลิก 'UPDATE'
(อัปเดต) เพื่อตรวจสอบการอัปเดตที่มีอยู่
*ติดต่อศูนย์บริการเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
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อุปกรณ์เสริม

โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนี้มีอุปกรณ์เสริมหลากหลายให้คุณเลือกใช้ ซึ่งอุปกรณ์เสริมบาง
ชิ้นอาจมีการแยกขาย เลือกใช้อุปกรณ์เสริมเหล่านี้ตามความต้องการในการสื่อสาร
ส่วนตัวของคุณ โปรดสอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่มีจำ�หน่ายได้จากตัวแทน
จำ�หน่ายในพื้นที่ของคุณ (รายการต่างๆ ที่อธิบายด้านล่างนี้เป็นตัวเลือก)
อุปกรณ์
ชาร์จ

สายเคเบิลข้อมูล
เชื่อมต่อโทรศัพท์
LG-E900 ของคุณเข้า
กับคอมพิวเตอร์

แบตเตอรี่

คู่มือการใช้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โทรศัพท์ LG-E900

ชุดหูฟัง
สเตอริโอ

Microsoft SHG
(คู่มือเริ่มต้นการใช้
งาน)
ช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้
งาน Windows Phone

หมายเหตุ:
• ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านั้น
• การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำ�นี้อาจมีผลให้การรับประกันของเครื่องโทรศัพท์สิ้นสุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในบางพื้นที่
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อุณหภูมิแวดล้อม
สูงสุด: +
 55°C (คายประจุ)
+45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำ�สุด: -10°C
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ศูนย์บริการ LG โดย บริษท
ั แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด

ศูนย์ซ่อมสำานักงานใหญ่ตากสิน

เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำาการ : จันทร์-อาทิตย์, 07:00 - 19:00น.
Call center : 0-2878-5757
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FAQ (คำ�ถามที่พบบ่อย)

โปรดตรวจสอบเพื่อดูว่าปัญหาที่คุณในโทรศัพท์มีการอธิบายไว้ในส่วนนี้หรือไม่ ก่อน
ที่จะโทรศัพท์ไปขอรับการบริการหรือติดต่อพนักงานฝ่ายบริการ
ชนิด

ชนิดย่อย

คำ�ถาม

คำ�ตอบ
*ต
 รวจสอบว่าคุณไมได้ตอ
่ ชุดหูฟงั
กับโทรศัพท์
• ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณเชือ
่ ม
ต่อกับชุดหูฟงั สเตอริโอ
• ตรวจสอบว่ารูปแบบเพลงทีค
่ ณ
ุ
พยายามฟังสนับสนุนโดยชุดหูฟงั
• ตรวจสอบว่าระยะห่างระหว่างชุด
หูฟงั และอุปกรณ์ไม่เกิน 10 เมตร
และไม่มก
ี �ำ แพงหรือสิง่ กีดขวา
งอืน
่ ๆ คัน
่ อยู่

Bluetooth
(บลูทธ
ู )

ชุดหูฟงั
บลูทธ
ู

คุณไม่สามารถ
ฟังเพลงด้วยชุด
หูฟงั บลูทธ
ู ระยะ
ไกลได้

Bluetooth
(บลูทธ
ู )

ชุดหูฟงั
บลูทธ
ู

คุณไม่สามารถฟัง
ไม่สนับสนุน หากคุณต้องการฟังเสียง
เสียงวิดโี อด้วยชุด
วิดโี อ โปรดใช้ชอ
่ งเสียงหูฟงั แทนชุด
หูฟงั บลูทธ
ู ระยะ
หูฟงั บลูทธ
ู
ไกลได้
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ชนิด

ชนิดย่อย

คำ�ถาม

คำ�ตอบ

Bluetooth
(บลูทธ
ู )

HFP (โปรไฟล์แฮนด์ฟรี)
HSP (โปรไฟล์ชด
ุ หูฟงั )
A2DP(โปรไฟล์การเผยแพร่เสียง
โปรไฟล์ใดที่
ขัน
้ สูง)
โปรไฟล์
สนับสนุนสำ�หรับ
ทีส
่ นับสนุ
Windows Phone AVRCP(โปรไฟล์รโี มทคอนโทรล
นบลูทธ
ู
A/V)
7?
- เพลง: สนับสนุนเล่น/หยุดชัว่ คราว/
เพลงก่อนหน้า/เพลงถัดไปเท่านัน
้
PBAP(โปรไฟล์เข้าใช้สมุดโทรศัพท์)

Bluetooth
(บลูทธ
ู )

ฟังก์ชน
ั ทีใ่ ช้ได้
การเชือ
่ ม
เชือ
่ มต่อชุดหูฟงั สเตอริโอ/โมโน, ชุด
ผ่านบลูทธ
ู มีอะไร
ต่อบลูทธ
ู
ติดรถยนต์ได้
บ้าง?

Bluetooth
(บลูทธ
ู )

ใช้อน
ิ เตอร์เน็ต
ขณะซิงโครไนซ์
ระหว่างโทรศัพท์
และคอมพิวเตอร์
การเชือ
่ ม ได้หรือไม่?
ไม่สนับสนุน
ต่อบลูทธ
ู
(ในกรณีดงั กล่าว
คอมพิวเตอร์เชือ
่ ม
ต่อกับ LAN แบบ
ใช้สาย)
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ชนิด

ชนิดย่อย

คำ�ถาม

คำ�ตอบ

Bluetooth
(บลูทธ
ู )

มีวธ
ิ ถ
ี า่ ยโอน
ข้อมูลรายชือ
่ ไปยัง
โทรศัพท์ผา่ นบลู
การรับส่ง ทูธหรือไม่?
ข้อมูลราย
ไม่สนับสนุน
เช่น รายชือ
่ ของ
ชือ
่
โทรศัพท์อน
่ื ย้าย
ไปยังโทรศัพท์
ผ่าน BT

Bluetooth
(บลูทธ
ู )

พิมพ์

คุณสามารถ
พิมพ์เอกสาร
MS Office (MS
word, Excel,
ไม่สนับสนุน
PDF, ฯลฯ) โดย
ใช้ BT หรือระบบ
ไร้สายได้หรือไม่?

สำ�รอง
ข้อมูล

คุณอิมปอร์ตราย
ชือ
่ จากโทรศัพท์
เครือ
่ งเก่าไปยัง
Windows Phone
7 อย่างไร?

ข้อมูล

• ใ ส่ซม
ิ การ์ดเก่าของคุณในโทรศัพท์
เครือ
่ งใหม่ แล้วไปที่ Settings (การ
ตัง้ ค่า) เลือ
่ นไปที่ Applications
(แอพพลิเคชัน) แตะ People
(บุคคล) > Import SIM contacts
(อิมปอร์ตรายชือ
่ ในซิม)
• คณ
ุ ไม่สามารถดำ�เนินการนีผ
้ า่ น
Zune ได้
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ชนิด

ข้อมูล

ข้อมูล

ข้อมูล

อืน
่ ๆ

อืน
่ ๆ

ชนิดย่อย

คำ�ถาม

ข้อจำ�กัดเมือ
่ ซิง
โครไนซ์ขอ
้ มูล
การซิงโคร ระหว่าง Windows
ไนซ์
Phone 7 และ
คอมพิวเตอร์คอ
ื
อะไร?
คุณซิงโครไนซ์
ระหว่างโทรศัพท์
การซิงโคร และคอมพิวเตอร์
ไนซ์
ภายใต้ Windows
Vista และ Win7
อย่างไร?
สำ�รองข้อมูลผูใ้ ช้
การอัป
โดยอัตโนมัตเิ มือ
่
เกรดผ่าน
อัปเกรดผ่านเว็บ
เว็บ
ได้หรือไม่?
เวลาการโทรจะ
คำ�นวณแตกต่าง
เวลาการ กันตามรูปแบบ
(เช่น 2G/3G,
โทร
CDMA ...) หรือ
ไม่?
คุณหาการตัง้ ค่า
เซิรฟ
์ เวอร์ POP3
อีเมล์
และ SMTP ได้
จากทีใ่ ด?
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คำ�ตอบ
ใน Windows Phone 7 จะใช้แอปพลิ
เคชัน "Zune" แทน "Activesync"
ข้อจำ�กัดของ Zune คือ ในขณะซิง
โครไนซ์ (เพลง, วิดโี อ และรูปภาพ)
จะไม่สามารถเล่นไฟล์บนโทรศัพท์ได้
โดยใช้แอปพลิเคชันของ Microsoft
"Zune" ซึง่ สามารถดาวน์โหลดได้จาก
เว็บไซต์ของ MS
Zune สนับสนุนการสำ�รองแฟลช
ทัง้ หมด แต่ไม่สนับสนุนการสำ�รอง
ข้อมูลผูใ้ ช้แยกต่างหาก
รูปแบบ CDMA: เวลาการโทรจะเริม
่
คำ�นวณเมือ
่ คุณกด "call" หลังจาก
ป้อนหมายเลข
รูปแบบ 2G/3G: เวลาการโทรจะเริม
่
คำ�นวณเมือ
่ เชือ
่ มต่อสายแล้ว
โปรดติดต่อผูด
้ แ
ู ลระบบอีเมล์ส�ำ หรับ
ความช่วยเหลือ

ชนิด
อืน
่ ๆ

ฟังก์ชน
ั
โทรศัพท์

ฟังก์ชน
ั
โทรศัพท์

ฟังก์ชน
ั
โทรศัพท์

ชนิดย่อย

คำ�ถาม

สนับสนุน Activie
X เช่นเดียวกับ
Active X
คอมพิวเตอร์หรือ
ไม่?
คุณตรวจสอบ
ว่าแบตเตอรี่
แบตเตอรี่
ชาร์จเต็มแล้วได้
อย่างไร?
ใช้ตวั เลือก W(รอ)
& P(หยุดชัว่ คราว)
ตัวเลือก เมือ
่ บันทึก
W&P
หมายเลข
โทรศัพท์ในราย
ชือ
่ ได้หรือไม่?

Office
Mobile

คำ�ตอบ
ไม่สนับสนุน

สถานะการชาร์จแบตเตอรีจ
่ ะแสดงที่
ด้านบนของหน้าจอ

ใช้ได้ แต่สนับสนุนการใช้แป้นพิมพ์
ฮาร์ดแวร์เท่านัน
้ ไม่สนับสนุนแป้น
พิมพ์บนหน้าจอ

อ่านได้เท่านัน
้
• โปรดทราบว่า Microsoft Office
Mobile
ไม่
สนับสนุนคุณสมบัตบ
ิ าง
แก้ไขไฟล์ในแอป
อย่างทีพ
่ บใน Microsoft Office
พลิเคชัน Office
2010
ของมือถือได้หรือ
หากเอกสารมีเนือ
้ หาทีไ
่ ม่สนับสนุน
ไม่?
ใน Office Mobile คุณยังสามารถ
เปิดเอกสารในโทรศัพท์ได้ แต่จะไม่
แสดงเนือ
้ หาทีไ
่ ม่สนับสนุน
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ชนิด

ชนิดย่อย

ฟังก์ชน
ั
โทรศัพท์

การตัง้ ค่า
เสียงเรียก
เข้า

ฟังก์ชน
ั
โทรศัพท์

การตัง้ ค่า
เสียงเรียก
เข้า

ฟังก์ชน
ั
โทรศัพท์

ภาษาที่
สนับสนุน
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คำ�ถาม

คำ�ตอบ

ไปทีร่ ายการแอพพลิเคชัน และแตะ
Settings (ตัง้ ค่า)> Ringtone &
sounds (เสียงเรียกเข้าและเสียง)
เพือ
่ ตัง้ ค่า Ring Tone
ฉันจะตัง้ ค่าเสียง
มีการเตือนชนิดต่างๆ และเสียงเรียก
เรียกเข้าได้
เข้าทีแ
่ ตกต่างกันให้คณ
ุ ระบุให้บค
ุ คล
อย่างไร?
ต่างๆ ได้
ใน Start ให้แตะ People (บุคคล)
> รายชือ
่ ทีต
่ อ
้ งการเปลีย
่ น > Edit
(แก้ไข) > Rigntone (เสียงเรียกเข้า)
Marketplace ช่วยให้ผใู้ ช้คน
้ หาและ
โหลดเสียงเรียกเข้าทีช
่ อบได้
ฉันจะใช้เพลงที่
ไปทีร่ ายการแอพพลิเคชัน และแตะ
ชอบเป็นเสียงเรียก Marketplace > Music (เพลง) และ
เข้าได้อย่างไร?
เรียกดูและเลือกเสียงเรียกเข้าทีช
่ อบ
โปรดทราบว่า Marketplace อาจใช้
ไม่ได้ในบางประเทศหรือภูมภ
ิ าค
Windows Phone 7 ของคุณ
สนับสนุนภาษาต่างๆ ถึง 6 ภาษา
(เยอรมัน, อังกฤษ (สหราช
อาณาจักร/ สหรัฐอเมริกา), สเปน,
เปลีย
่ นภาษาได้
ฝรัง่ เศส, อิตาลี)
หรือไม่?
หากคุณต้องการเปลีย
่ นการตัง้ ค่า ให้
แตะ Settings (ตัง้ ค่า) > Region &
language (ประเทศและภาษา) >
Display language (ภาษาทีใ่ ช้แสดง)

ชนิด

ชนิดย่อย

คำ�ถาม

คำ�ตอบ

ฟังก์ชน
ั
โทรศัพท์

คุณสามารถปรับเพลง เสียงเรียก
เข้า และเสียงระบบได้ดว้ ยปุม
่ ปรับ
ตัง้ ค่าเสียงระบบ ระดับเสียง
การตัง้ ค่า
และเสียงเรียกเข้า
เสียง
• ไปที่ "Settings (ตัง้ ค่า) >
ได้อย่างไร?
Ringtone & sounds" (เสียงเรียก
เข้าและเสียง)

ฟังก์ชน
ั
โทรศัพท์

คุณตัง้ ค่าเวลา
การตัง้ ค่า
ในโทรศัพท์ได้
เวลา
อย่างไร?

ดูวด
ิ โี อคลิปจาก
Youtube ได้หรือ
ไม่?

ฟังก์ชน
ั
โทรศัพท์

Youtube

ฟังก์ชน
ั
โทรศัพท์

อายุ
เวลาสนทนาของ
ใช้งาน
โทรศัพท์นาน
แบตเตอรี่ เท่าใด?

Applications list (รายการ
แอพพลิเคชัน) > Settings (ตัง้ ค่า)
> Date & time (วันทีแ
่ ละเวลา) >
ตัง้ ค่าตัวเลือ
่ น Automatically เป็น
Off > ตัง้ เวลา
สามารถดูได้ผา่ น Marketplace
YouTube player
โปรดทราบว่า Marketplace
YouTube player อาจใช้ไม่ได้ในบาง
ประเทศหรือภูมภ
ิ าค
การโทร: 360 นาที (บน 3G)
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ชนิด

ชนิดย่อย

คำ�ถาม

คำ�ตอบ

ฟังก์ชน
ั
โทรศัพท์

รูปภาพจะบันทึกโดยอัตโนมัติ
ไปที่ Picture Viewer (โปรแกรมดู
่ นไปทางขวา
มีตวั เลือกบันทึก รูปภาพ) โดยเลือ
กล้องถ่าย หรือลบรูปภาพ
แตะทีร่ ป
ู ภาพทีถ
่ า่ ยค้างไว้ ดูตวั เลือก
รูป
ทันทีหลังจากถ่าย ทีใ่ ช้ได้
หรือไม่?
(เช่น Adding to favourites (การ
เพิม
่ ในรายการโปรด), Deleting (การ
ลบ) ฯลฯ)

ฟังก์ชน
ั
โทรศัพท์

อีเมล์

ตัง้ ค่าการฟิลเตอร์ สามารถฟิลเตอร์อเี มล์ได้ผา่ นการใช้
อีเมล์ได้หรือไม่? ฟังก์ชน
ั "ค้นหา"

ฟังก์ชน
ั
โทรศัพท์

อีเมล์

[ขัน
้ ตอน]
ตัง้ ค่าเสียงเตือน Settings (ตัง้ ค่า) > ringtones &
เมือ
่ ได้รบ
ั อีเมล์ได้ sounds (เสียงเรียกเข้าและเสียง) >
หรือไม่?
New email (อีเมล์ใหม่) > เลือก
รายการ

ฟังก์ชน
ั
โทรศัพท์

ฉันจะเปลีย
่ นการ
ตัง้ ค่าความเป็น
การตัง้ ค่า
ส่วนตัวและการตัง้
เบราเซอร์
ค่าเบราเซอร์อน
่ื ๆ
ได้อย่างไร
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ไปที่ Settings (ตัง้ ค่า) >
applications (แอพพลิเคชัน) >
Internet Explorer เพือ
่ ลบคุกกี้
และคุณสามารถปิดการแชร์
ตำ�แหน่งได้โดยใช้ Settings (ตัง้
ค่า) > system (ระบบ) > location
(ตำ�แหน่ง)

ชนิด

ชนิดย่อย

คำ�ถาม

ฟังก์ชน
ั
โทรศัพท์

คุณจะเปิดหน้า
เซนเซอร์
จอ LCD ระหว่าง
รับ
การสนทนาได้
สัญญาณ
อย่างไร?

ฟังก์ชน
ั
โทรศัพท์

ล็อคซิม

ใช้ซม
ิ การ์ดจากผู้
ให้บริการรายอืน
่
ได้หรือไม่?

ฟังก์ชน
ั
โทรศัพท์

ล็อคซิม

ฟังก์ชน
ั
โทรศัพท์

ฟังก์ชน
ั
โทรศัพท์

คำ�ตอบ
เซนเวซอร์รบ
ั สัญญาณถูกออกแบบ
มาให้ปด
ิ LCD ตามค่าเริม
่ ต้นระหว่าง
การสนทนา

โปรดติดต่อร้านทีจ
่ �ำ หน่ายโทรศัพท์
ของคุณเพือ
่ ตรวจสอบว่ามีการล็อค
ซิมหรือไม่
หากไม่มก
ี ารล็อคซิม คุณสมบัตห
ิ รือ
บริการบางอย่างอาจใช้ไม่ได้เนือ
่ งจาก
การตัง้ ค่าโทรศัพท์หรือเครือข่าย
Windows
การล็อคซิมขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผูใ้ ห้บริการเครือ
Phone ถูกล็อค
ข่ายทีจ
่ �ำ หน่าย Windows Phone
ซิม ในกรณีน้ี LG ของคุณ โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการเครือ
สามารถช่วยฉันได้ ข่ายหรือร้านทีจ
่ �ำ หน่าย Windows
หรือไม่
Phone ให้คณ
ุ
สนับสนุน Adobe
Flash หรือไม่
ไม่สนับสนุน
(คล้ายกับเบ
ราเซอร์ของ
คอมพิวเตอร์)
ไม่สนับสนุนโปรโตคอลสตรีมมิง่
บางอย่าง (เช่น RTSP) สนับสนุน
สนับสนุนบริการส
HTTP-Progressive และ IIS
ตริมมิง่ หรือไม่
SmoothStreaming ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เว็บไซต์
ทีค
่ ณ
ุ ดูและแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ใช้
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ชนิด

ชนิดย่อย

คำ�ถาม

คุณสมบัติ
ของ
โทรศัพท์

ระบบ

คุณสมบัติ
ของ
โทรศัพท์

คุณสมบัติ ใช้อป
ุ กรณ์ GPS
ของ
ภายนอกได้
โทรศัพท์ หรือไม่

Wi-Fi

Wi-Fi

คำ�ถาม
เบือ
้ งต้น
เกีย
่ วกับ
Wi-Fi
คำ�ถาม
เบือ
้ งต้น
เกีย
่ วกับ
Wi-Fi

โซลูชน
ั การ รหัสผ่าน
กูค
้ น
ื ข้อมูล หาย
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คำ�ตอบ

เทคโนโลยี GSM
technology แบบ
สีร่ ะบบ, สามระบบ
สนับสนุนแบบสีร่ ะบบ
หรือสองระบบ?
(ตัวอย่างเช่น:
1900Mhz, 900,
1800, 850)
ไม่ได้ มีอป
ุ กรณ์ GPS ในตัวอยูภ
่ ายใน
อุปกรณ์ Windows Phone 7 ของคุณ

คุณสามารถเชือ
่ มต่ออินเตอร์เน็ตหรือ
ฉันใช้ Wi-Fi
(เครือข่ายไร้สาย) อุปกรณ์เครือข่ายอืน
่ ๆ ได้ทก
ุ ทีท
่ ม
่ี จ
ี ด
ุ
ทำ�อะรได้บา้ ง?
เชือ
่ มต่อหรือฮอตสปอต
Wi-Fi เป็นบริการ
ไม่ใช่ ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
จากผูใ้ ห้บริการใช่
ผ่าน AP (จุดเชือ
่ มต่อ) ได้
หรือไม่?
คุณต้องทำ�อะไร
เมือ
่ คุณลืมรหัส
ผ่าน?
ติดต่อผูใ้ ห้บริการ
คุณจะรับรหัสผ่าน
ได้อย่างไร หาก
ลืม?

ชนิด

ชนิดย่อย

คำาถาม

คำาตอบ

1. รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน
แตะที่ Applications list (รายการ
แอพพลิเคชัน) > Settings (ตัง
้
ค่า) > about (เกีย
่ วกับ) > reset
your phone (รีเซ็ตโทรศัพท์)
การรีเซ็ตจะลบเนือ
้ หาส่วนตัวของคุณ
ทัง้ หมด รวมถึงแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ซือ
้
และดาวน์โหลด และจะเรียกคืนการตัง้
ฉันต้องการ
ค่าจากโรงงาน
รีเซ็ตโทรศัพท์
2. พยายามอัปเดตเวอร์ชน
ั SW ล่าสุด
เพือ
่ ปรับปรุง
ผ่านเว็บ โทรศัพท์จะเตือน Windows
รีเซ็ต
ประสิทธิภาพ ฉัน Phone Updates โดยอัตโนมัตด
ิ ว้ ย
ค่าจาก
ต้องทำาอย่างไร? บริการ Windows Phone Update
โซลูชน
ั การ โรงงาน
และจะติดตัง้ อัปเดตในโทรศัพท์
ฉั
น
ต้
อ
งการอั
ป
เดต
กูค
้ น
ื ข้อมูล การอัปเดต
โดยใช้ซอฟต์แวร์ Zune ทีร่ น
ั อยูใ่ น
ซอฟต์แวร์ท่ี
ผ่านเว็บ รันในโทรศัพท์
คอมพิวเตอร์ของคุณเมือ
่ เชือ
่ มต่อกับ
โทรศั
พ
ท์
เพือ
่ ปรับปรุง
ิ ตัง้
ประสิทธิภาพ ฉัน หากคุณยังไม่ได้ตด
ต้องทำาอย่างไร? ซอฟต์แวร์ Zune ให้ไปที่
www.windowsphone.com เพือ
่
ติดตัง้
คำาเตือน!
การดำาเนินการ "รีเซ็ตเป็นค่าจาก
โรงงาน" ข้อมูลผูใ้ ช้ทง้ั หมดจะถูกลบ
ลูกค้าต้องสำารองข้อมูลก่อนรันการ
รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานและอัปเดต
ผ่านเว็บ
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ชนิด

ชนิดย่อย

รีเซ็ตเป็น
โซลูชน
ั การ
ค่าจาก
กูค
้ น
ื ข้อมูล
โรงงาน

96 LG-E900 | คู่มือการใช้

คำ�ถาม

คำ�ตอบ

1. รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน
แตะที่ Applications list (รายการ
แอพพลิเคชัน) > Settings (ตัง้ ค่า)
> about (เกีย
่ วกับ) > reset your
phone (รีเซ็ตโทรศัพท์)
การรีเซ็ตจะลบเนือ
้ หาส่วนตัวของคุณ
ทัง้ หมด รวมถึงแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ซือ
้
และดาวน์โหลด และจะเรียกคืนการตัง้
ค่าจากโรงงาน
2. พยายามอัปเดตเวอร์ชน
ั SW ล่าสุด
ผ่านเว็บ โทรศัพท์จะเตือน Windows
เมือ
่ ประสิทธิภาพ Phone Updates โดยอัตโนมัตด
ิ ว้ ย
ลดลงจากเมือ
่ ก่อน บริการ Windows Phone Update
ต้องทำ�อย่างไร? และจะติดตัง้ อัปเดตในโทรศัพท์
โดยใช้ซอฟต์แวร์ Zune ทีร่ น
ั อยูใ่ น
คอมพิวเตอร์ของคุณเมือ
่ เชือ
่ มต่อกับ
โทรศัพท์
หากคุณยังไม่ได้ตด
ิ ตัง้
ซอฟต์แวร์ Zune ให้ไปที่ www.
windowsphone.com เพือ
่ ติดตัง้
*ข้อควรระวัง
ในกรณีรเี ซ็ตเป็นค่าจากโรงงานและ
อัปเดตผ่านเว็บ ข้อมูลผูใ้ ช้ทง้ั หมด
จะถูกลบ
ดังนัน
้ ลูกค้าต้องสำ�รองข้อมูลไว้กอ
่ น

LG-E900 User Guide - English

• This guide helps you to start using
your phone. If you need more
information, please visit www.lg.com.
• Some of the contents of this manual
may not apply to your phone,
depending on your phone’s software or
your service provider.
• This handset is not recommended for
the visually impaired because of its
touch-screen keypad.
• Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All
rights reserved. LG and the LG logo are
registered trademarks of LG Group and
its related entities. All other trademarks
are the property of their respective
owners.

Congratulations on your purchase of the advanced
and compact LG-E900 phone by LG, designed to
operate with the latest digital mobile communications
technology.
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Copyrights and trademarks
Rights to all technologies and
products that comprise this device
are the property of their respective
owners:
• This product
includes software
licensed from MS,
an affiliate of the
Microsoft Corporation. Microsoft
and software bearing the Microsoft
name are registered trademarks of
the Microsoft Corporation. Before
using this product, refer to the
Microsoft software license terms
for Windows Phone 7 software
agreement. at the back of this guide
for information about rights and
restrictions.
• Bluetooth® is a registered trademark
of the Bluetooth SIG, Inc.
• © 2010 Microsoft Corporation. All
rights reserved. Microsoft, Internet
Explorer® Mobile, Windows® Phone,
Windows® Phone Marketplace, Xbox

LIVE®, Zune®, <list Windows and
all other trademarked names and
logos that are referenced in the
materials, in alphabetical order> are
trademarks of the Microsoft group
of companies.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may be
dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model LG-E900
has been designed to comply with
applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of all
persons, regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines
employ a unit of measurement
known as the Specific Absorption
Rate, or SAR. Tests for SAR are
conducted using standardised
methods with the phone transmitting
at its highest certified power level in
all used frequency bands.
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• While there may be differences

between the SAR levels of various LG
phone models, they are all designed
to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the
International Commission on NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP)
is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
• The highest SAR value for this model
phone tested by DASY4 for use at
the ear is 0.935 W/kg (10g) and when
worn on the body is 1.47 W/Kg(10g).
• The SAR limit recommended by the
Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged
over 1g of tissue.

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.

• Do not disassemble this unit. Take it

• Use a dry cloth to clean the exterior

•

•

•

•
•
•

•

•

to a qualified service technician when
repair work is required.
Keep away from electrical appliances
such as TVs, radios, and personal
computers.
The unit should be kept away from
heat sources such as radiators or
cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
Switch off the phone in any area
where you are required by special
regulations. For example, do not use
your phone in hospitals as it may
affect sensitive medical equipment.
Do not handle the phone with wet
hands while it is being charged. It
may cause an electric shock and can
seriously damage your phone.
Do not charge a handset near
flammable material as the handset
can become hot and create a fire
hazard.

•
•
•

•
•
•

of the unit (do not use solvents such
as benzene, thinner or alcohol).
Do not charge the phone when it is
on soft furnishings.
The phone should be charged in a
well ventilated area.
Do not subject this unit to excessive
smoke or dust.
Do not keep the phone next to credit
cards or transport tickets; it can affect
the information on the magnetic
strips.
Do not tap the screen with a sharp
object as it may damage the phone.
Do not expose the phone to liquid,
moisture or humidity.
Do not use the phone or accessories
in places with high humidity such
as pools, greenhouses, solariums or
tropical environments; it may cause
damage to the phone and void the
warranty.
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Efficient phone operation

• RF energy may affect some electronic

Electronic and medical devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment without
requesting permission. Please consult
your doctor to determine if operation
of your phone may interfere with the
operation of your medical device.
• Mobile phones may interfere with
some hearing aids.
• Minor interference may affect TVs,
radios, PCs, etc.

systems in your vehicle such as car
stereos and safety equipment.
• If your vehicle is equipped with an
airbag, ensure it is not obstructed by
your mobile device or accessories. It
may fail or cause a serious injury if
obstructed when deployed.
• If you are listening to music while
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 near roads.

Avoid damage to your hearing

Road safety

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.

Check the laws and regulations on the
use of mobile phones in the area when
you drive.
• Do not use a hand-held phone while
driving.
• Give full attention to driving.
• Pull off the road and park before
making or answering a call if driving
conditions so require.
8 LG-E900 | User Guide

Excessive sound and pressure from
earphones can causing hearing loss.

Glass Parts

In aircraft

Some parts of your mobile device are
made of glass. This glass could break
if your mobile device is dropped on a
hard surface or receives a substantial
impact. If the glass breaks, do not
touch or attempt to remove. Stop
using your mobile device until the
glass is replaced by an authorised
service centre.

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

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

Potentially explosive atmospheres
• Do not use the phone at a refueling

point.

• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable

gas, liquid, or explosives in the same
compartment of your vehicle as your
mobile phone and accessories.

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

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

Battery information and care

• 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.
9

• Use only LG batteries and chargers.

•
•
•

•

•

•

•

LG chargers are designed to
maximise the battery life.
Do not disassemble or short-circuit
the battery pack.
Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of times
until it needs replacing.
Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximise usability.
Do not expose the battery charger
to direct sunlight or use it in high
humidity, such as in the bathroom.
Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate the
battery performance.
There is risk of explosion if the
battery is replaced by an incorrect
type.
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• Dispose of used batteries according

to the manufacturer’s instructions.
Please recycle when possible. Do not
dispose as household waste.
• If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorised LG
Electronics service point or dealer for
assistance.
• Always unplug the charger from the
wall socket after the phone is fully
charged to save unnecessary power
consumption of the charger.
• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery and
environmental conditions.

Assembling

Getting to know your phone
Headset jack
Power/Lock key
• Long press (three seconds)
to the power on/off.
• Short press to turn the
screen off.
Earpiece
Proximity sensor
ALS(Ambient Light Sensor)
Search button
Open Quick Search
Start button
Return to the Start screen;
Start the Voice Recognition
function (press and hold).
Back button
Return to the previous screen.
Mouthpiece

WARNING:
Placing a heavy
object on the phone
or sitting on it can
damage its LCD
and touch screen
functionality. Do not
cover the protective
film on the proximity
sensor of the LCD,
as this can cause the
sensor to malfunction.
11

Volume keys
• When the screen
is idle: volume
of system tone &
ring tone.
• During a call:
earpiece volume.
• When playing
a track: controls
track volume.

Charger, data cable (USB cable port)
TIP! Before connecting a USB cable, wait
until the phone has powered up and been
registered on the network.

Camera key
• Go directly to camera preview by
pressing the camera key.

Open view

Battery cover

External
camera lens

Battery

Camera
flash
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USIM card tray

Installing the USIM and
battery

1 Remove the battery cover
Press the battery cover release button
as shown in the image below (1). Lift
the cover away from the phone (2).

WARNING: Do not remove the
battery when the phone is switched
on, as this may damage the phone.

3 Install the USIM card
Put the USIM card into the USIM card
holder. Make sure the gold-coloured
contact area on the card is facing into
the phone. Push the USIM card holder
back.

2 Remove the battery
Using the cut-out at the bottom, lift
the battery out of its compartment.
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4 Install the battery
First, insert the top of the battery
into the top edge of the battery
compartment. Ensure that the battery
contacts align with the phone’s
terminals. Press the bottom of the
battery down until it clips into place.

5 Charging your phone
Open the charger port cover on the
side of your LG-E900. Insert the charger
connector into the port and plug the
charger into a mains electricity outlet.
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You cannot switch on the phone if
the battery is fully discharged It takes
approximately four to five minutes
to reach a charge state sufficient for
booting by TA charger.
It takes approximately 14-15 minutes
longer to charge using a USB
connection.
If the battery is critically low, the image
for the critically low battery will appear
to notify you to charge for longer.
NOTE: The battery must be fully charged
initially to improve battery life.

WARNING: Do not connect the
charger to the phone without the
battery being installed. You must
check the battery is inserted before
charging.

WARNING: Make sure that no
sharp items come into contact with
the battery. This could pose a fire risk.

WARNING: Do not remove the
battery or USIM card while charging
the phone.

WARNING: There is a risk of
explosion if the battery is replaced
by an incorrect type. Dispose of used
batteries in accordance with the
manufacturer's instructions.

WARNING: Unplug the charger
from the mains and phone during
lightning storms to avoid electric
shock or fire.
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Navigating your Windows Phone
Using the touch screen
Touch screen tips
Your phone's touch screen lets
you easily select items or perform
functions. Learn basic actions to use
the touch screen.
NOTE:
• To avoid scratching the touch screen,
do not use sharp objects.
• Do not allow the touch screen to
come into contact with other electrical
devices. Electrostatic discharges can
cause the touch screen to malfunction.
• Do not allow the touch screen to come
into contact with water. The touch
screen may malfunction in humid
conditions or if exposed to water.
• For optimal use of the touch screen,
remove the screen protection film
before using your phone.
• Your touch screen has a layer that
detects small electrical charges emitted
by the human body.
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• For best performance, tap the touch
screen with your fingertip. The touch
screen will not react to touches by
sharp objects, such as a stylus or pen.
NOTE:
• Your phone turns off the touch screen
when you do not use it for a specified
period. To turn on the screen, press the
[Power] button.
• You can also adjust the backlight time
or change the wallpaper. On the Start
screen, go to the application list and
select Settings > lock & wallpaper.

Universal gestures on your touch Touch and hold
To touch and hold, the
screen
For most applications, natural gestures
can be used to move about and give
commands. To type text, use the
onscreen or the hardware keyboard.
The following gestures are used
to move around for your Windows
Phone 7:

Scroll
Scrolling is for moving
objects upwards and
downwards.
The finger is pressed
down and moved in the
desired direction. To end
the scrolling, the finger is
lifted up.

y

Double tap
A double tap is two
quick downward
touches on the screen
in the same place. The
double tap commands
the phone to zoom in or
out, as appropriate.

t

Tap
A tap is a single, quick
downward touch on
the screen. Tap is used
to execute commands
(like pressing Enter on a
PC). Tapping also stops
any movement on the
screen.

finger is pressed down
and held there for a few
seconds.
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Flick
Flicking is for moving
objects sideways.
The finger is pressed
down and moved in the
desired direction. To end
the gesture, the finger is
lifted up.

18 LG-E900 | User Guide

Pinch and stretch
Pinch and stretch are
opposites of each other.
These gestures are often
used with maps to zoom
in and out.
Pinching is achieved
by pressing two fingers
down on the screen
and bringing them
together. This zooms
in on content, while
centering the image
between the finger
tips. For stretching, the
fingers are moved apart
from each other to zoom
out on an image.

Getting to know your Start
screen

From this screen you can access menu
options, make a call, view the status of
your phone and much more.

Knowing and navigating the
screen

Start screen is the beginning of the
Windows Phone 7 experience for you
after you power on your phone. The
Start screen displays application tiles
that you have pinned and placed in
a position of your choice for quick
launch. Pressing the [Start] Button
on the phone always returns you
to the Start screen, no matter what
application is running.
1 Simply swipe your finger to the
left, right, up or down to view
them.
You can also customise tiles on the
Start screen, which are shortcuts to
your favourite menus and applications.
NOTES: When you are in a standby display
after unlocking the phone, swipe your
finger upwards to see the Start screen
displaying application tiles.
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Tiles on the Start screen
A tile is an easily recognisable visual shortcut for an application or its content.
You can place tiles anywhere on the phone Start experience.
Tiles that use the tile notification feature can update the tile graphic or title text,
or increment a counter, enabling you to create a personalised, “at a glance” Start
experience. Examples include displaying if it is your turn in a game, the weather,
or how many email messages you have received.
The Start screen is always presented in portrait view.
Icon

Description
Make calls, with quick access to recent callers, favourites, and all
your contacts. Dial manually using the numeric keypad. Just tap the
voicemail icon to listen to voice message you want, in any order you
like.
Touch to access People hub, the integrated communication
application for emails, messages, contacts and other information.
Send and receive SMS text messages. Conversations are saved in an
instant chat style, so you can see a history of messages you’ve sent and
received. Send MMS messages with a picture you've taken.
Your Windows Phone works with Microsoft Exchange, Microsoft
Outlook Web App and many of the most popular email systems,
including Hotmail, Yahoo! Mail, Google and others. Save attached
photos and graphics to your Saved Pictures.
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Icon

Description
Touch Play To to stream videos, music, and pictures from your phone
to Digital Living Network Alliance (DLNA) compatible playback devices.
With ScanSearch, you can search product and local information
for streets, cities, or countries. ScanSearch allows you to view local
business information, including locations and contact information.
Enter events on your new Windows Phone. Subscribe to calendars. Set
alerts to remind you of events, appointments and deadlines. Plus, they
get synced back to the calendar on your Windows Live and vice versa.
Touch to access the Internet Explorer.
Access to Xbox LIVE to play a game and invite a friend to play it with
you. Download new games onto your phone.
View photos and videos you’ve taken with your new Windows Phone,
received in Email or MMS messages, or synced from your computer’s
Zune Software. (Windows OS only) View them in portrait or landscape
format. Zoom in on photos for a closer look. Send an email or MMS
messages with attached photos.
Play musics, videos and podcasts stored in the device by connecting
to your PC to synchronise your stuff. Listen to FM radio. Go to
marketplace.
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Icon

Description
Search the Application Store for your Windows Phone applications
and musics you can purchase or download, using your Wi-Fi or cellular
data network connection. Read reviews or write your own reviews for
your favourite apps. Download and install the applications on your
Start screen.

NOTES: The arranged location, name, or design of tiles may vary by your setting status,
area, service provider, plan, and version of Windows Phone software.
Application functionality and availability may vary depending on the country or region
where you purchase and use your Windows Phone. Contact your service provider for
more information.
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Viewing the status bar
The status bar uses different icons to
display phone information, such as
signal strength, new messages, battery
life, and active Bluetooth and data
connections.
Below is a table explaining the
meaning of icons you’re likely to see in
the status bar.

Icon

[Status bar]
Description

Icon

Description
Wireless network signal
strength
Bluetooth status
Ringer mode
Input status
Battery power level
System clock

Signal strength
H
3G

G
E

HSDPA
3G
Data connection
2G-GPRS
2G-EDGE
Call forwarding
Roaming
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Customising the Start screen
You can customise the layout of Tiles on the Start screen.
You can pin all sorts of things to the screen, including apps,
websites, map locations, and even contacts. If you pin a
contact to the Start screen, you’ll get all of that person’s feed
updates-right from the tile.
To pin more applications to Start open the application list,
touch and hold the item then tap pin to start.
• If you’d like to move a tile somewhere else on the Start
screen, tap and hold the tile, and then move it wherever
you want.
• To remove a tile, touch and hold it, and tap unpin .
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Navigating and setting
applications
Accessing applications

To access your Windows Phone’s
applications:
1 On the Start screen, tap the arrow
to access the application list.
2 Scroll down to the tile if it isn’t
already visible.
3 Select an application.
4 Press the Back button
to return
to the previous screen; Press the
Start
button to return to the
Start screen.

Getting to know the
application bar

To set an application, you can use the
below application bar and application
bar menu at the bottom of the screen.
For example, to set the Alarms
1 On the Start screen, tap the arrow
to access the application list.
.
2 Tap Alarms
3 Tap the application bar to see the
application menu or to display icon
buttons with the text hints.
4 Select the icon button or menu that
you want to set.

NOTES:
• You can add a shortcut to an
application by tapping and holding the
application icon from the application
list. You can move the application to the
location you want on the Start screen.
• Your Windows Phone has a built-in
motion sensor that detects its
orientation. If you rotate the phone while
using some features, the interface will
automatically switch to landscape view.
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Application bar menu
The Application bar menu is an
optional way to access specific
tasks from the Application bar. The
Application bar menu can be accessed
by tapping the visual row of dots in
the Application bar or by flicking the
Application bar up. This view can be
hidden again by tapping outside of the
menu area or on the dots, using the
back button, or selecting a menu item
or Application bar Icon.

Application bar
The Application bar provides a view
that displays icon buttons with text
hints and an optional context menu if
you tap the visual row of dots or flicks
up the Application bar. This view can
be hidden again by tapping outside
of the menu area or on the dots, using
the back button, or selecting a menu
item or Application bar icon.
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NOTES:
• A maximum of five menu items can be
displayed.
• If no menu items are displayed, only the
icon text hints are displayed.
• The Application bar menu will remain
on the screen until you perform an
action.

Application bar icons
The following are some of the application setting icons that are frequently used.
new

add

minus

check

close

cancel

sync

refresh

question mark

exclamation

back

next

search

delete

save

folder

video

camera

e-mail

settings

favourites

add to favourites

download

upload

share

edit

overflow dots

play

pause

previous/rewind

next/fast forward
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Customising your Windows
Phone
Get more from your phone by
customising it to match your
preferences.

Setting the current time and
date

1 On the Start screen, tap the arrow
to go to your App list.
2 Tap Settings > System > date &
time.
3 Flick the Set automatically bar and
change the date and time and other
options.

Turning on or off the ringtone
and sounds
You can adjust the Ringtone and sound
like Ringtone, New text message, New
voicemail, New email, and so on.
1 On the Start screen, tap the arrow
to go to your App list.
2 Tap Settings > System > ringtones
& sounds.
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Switching to silent mode
You can switch the silent mode on or
off by flicking the Ringer status bar
left or right.

Adjusting the volume of
ringtones
Press the Volume key up or down to
adjust the ringtone volume.

Selecting a wallpaper for the
Start screen

1 On the Start screen, tap the arrow
to go to your App list.
2 Tap Settings > System > lock &
wallpaper > change wallpaper.
3 Select an image and save.
You can also change the Screen
time-out and password.
NOTE:
• LG is not responsible for any use of
default images or wallpapers provided
on your phone.

Adjusting the brightness of the
display
You can quickly adjust the display
brightness by scrolling left or right on
the indicator line of the screen.
To adjust the brightness in the setting
menu,
1 On the Start screen, tap the arrow
to go to your App list.
2 Tap Settings > System >
brightness.
3 Drag the slider for Automatically
adjust to Off and tap the desired
brightness level.
NOTE: The brightness level of the
display will affect how quickly the phone
consumes battery power.

Locking your SIM card
You can lock your phone by activating
the PIN supplied with your SIM card.
1 On the Start screen, tap the arrow
to go to your App list.
2 Tap Settings and drag to select
application > phone.
3 Drag the SIM security Slider to On.
4 Enter your PIN and select enter.
NOTE:
• Once the PIN lock is enabled, you must
enter the PIN each time you turn on
the phone.
• If you enter an incorrect PIN too many
times, your SIM card will be blocked.
You must then enter a PIN unlock key
(PUK) to unblock the SIM card.
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Entering text
You can enter text by selecting
characters on the virtual keypad.
You cannot enter text in some
languages. To enter text, please check
out and select from the supported
languages for writing. (Settings >
System > keyboard)

Entering text with the Phonepad
1 Tap the input panel icon.
2 Tap characters to enter your text.
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NOTES:
• The phone features several typing aids,
such as text suggestions that appear
above the keyboard, auto-correction,
and context-specific keyboard layouts.
(Settings > System > keyboard)
• Windows Phone 7 supports only full
alphabet layouts, such as QWERTY,
AZERTY, and QWERTZ.
• The shift key allows you to type capital
letters. There are three shift modes: On,
Off and Caps Lock (tap and hold).
• The emoticon key brings up the
emoticons picker.
• Tapping and holding a, i, e, u, o on the
screen displays an accent picker.

Downloading applications
from Marketplace

Marketplace lets you easily find
and acquire music and applications
(including games) to enhance your
Windows phone.
Individual category pages have been
added to the site for apps, games and
music.
• On the Start screen, tap to go to
your App list and tap Marketplace
.
Or, tap the Marketplace tile from
the Start screen.
• Press the Search button to search for
apps and tap the search string again
to edit and search.
• Type in the desired string and tap
and the results are displayed below
on the same page.
• Tap a list item to go to the correct
Marketplace page.

• While browsing or searching for an
app, you can tap on an application
or game and the Details page for the
app will appear.
• Select the item you want to buy and
tap download.

NOTE:
• Pictures, podcasts, and videos are not
available on Marketplace.
• This feature may not be available
depending on your region.
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Getting Started

When you turn on your phone for the first time, you will be guided through essential
settings. Please follow the instructions on the screen to activate your phone.
The following are the recommended steps.
SELECT LANGUAGE > WINDOWS PNONE SETTINGS > TIME ZONE and sign in
with your Windows Live ID

Signing in with a Windows Live ID
To get applications, play Xbox LIVE games, user a Zune Pass,
automatically synchronise Windows Live information to the
web and more, you need to sign in with a Windows LIVE ID.
Your Windows Live ID is the email address you use to sign in
to services like Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail®, and so on. If you
can’t remember the email address you use:
For Xbox LIVE: On your Xbox 360® console, sign in with your
gamer tag, then press the Guide button on your controller
(the one in the middle that looks like the Xbox logo). In
Settings, click Account Management > Windows Live ID.
For Zune: Sign in to the Zune software on your PC. Rightclick your profile picture and click Switch user to see your
Windows Live ID. To reset your password or get a reminder,
go to http://account live.com/ResetPassword.aspx.
If you haven't yet signed in with a Windows Live ID, there are a few things you
won't be able to do on your phone at first (such as, get applications or play Xbox
LIVE games).
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Importing your contacts
When you set up your email or Facebook account, your
contacts are imported automatically into your People hub.
And when you add Facebook, your friends’ feeds appear in
your People hub, their photos show up in your Pictures hub,
and your own feeds pop up in your Me tile.
To set up a Facebook (or any kind of email) account:
1 Tap the arrow on the Start screen to go to your App list.
2 Tap Settings > email & accounts.
Getting your contacts from your old phone is also easy.
Put your old SIM card into your new phone, and then go
to Settings. Flick to applications, tap people, and then tap
import SIM contacts.

Staying in Sync
To sync your music, videos, pictures, and updates from your
computer to your phone (or vice versa), you’ll need the Zune
software.
1 Go to windowsphone.com to install the Zune software.
2 Connect your phone to your computer using the USB cable.
3 Open the Zune software, and then follow the instructions
to get your music, videos, pictures, and so on into your
collection.
4 Click collection, and then drag everything you want to
sync to the phone icon in the lower left.
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Communicating
Phone

Making phone calls
1 Touch .
2 Tap .
3 Enter the number on the keypad.
To delete a digit, touch
.
to make a call.
4 Touch
call
end call
.
5 To end a call, touch
You can also place calls using the
Phone tile on the Start screen. You can
dial calls.
TIP! To enter “+” to make international
calls, touch and hold down [0+] .

Calling your contacts
1 Touch People to open your contacts.
2 Scroll through the contact list or
enter the first letter(s) of the contact
you want to call by touching .
3 In the list, touch the contact you
want to call, and then select the
number to use if there is more than
one for that contact.
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Answering and rejecting a call
When your phone rings, tap the
answer tab to answer.
Tap the ignore tab to reject an
incoming call.
TIP! When the phone rings, Turn down
the volume button on the left if you
want to switch to silent ringer mode.

Flight mode (disable wireless
communications)
Some locations may require you
to turn off your phone’s wireless
connections by placing your phone in
Flight mode.
Tap SETTINGS > flight mode. This
features toggles your phone’s mobile,
Wi-Fi, and Bluetooth communications
simultaneously.

Adjusting call volume
To adjust the volume during a call, use
the volume up & down button on the
left side of the phone.

Making a second call
1 During your initial call, touch the
then tap add call .
2 Call the number, or search your
contacts using the
or .
3 Touch the call icon to connect
the call.
4 Both calls will be displayed on the
call screen. Your initial call will be
locked and put on hold.
5 Touch PRESS TO SWAP on the top of
the screen to toggle between calls.
6 To end active calls, touch end call.
If there is no active call, it will end
the Hold call.
NOTE: You will be charged for each call
you make.

Viewing your call history
On the Start screen, press the
to
view the Call log.
View a complete list of all dialled,
received, and missed voice calls.
TIP! Touch any single call log entry to
view the date, and time of the call.

TIP! Tap the Application bar tab, then
touch delete all to delete all the
recorded items.

Call settings
You can configure phone call settings,
such as call forwarding, and other
special features offered by your service
provider.
1 On the Start screen, touch
.
2 Tap the Applications bar at the
bottom of the call history screen
and open the Call Settings menu.
3 Scroll and tap call settings and
choose options that you want to
adjust.
Voicemail number - Edits the
voicemail number
Show my caller ID to - Choose
whether to display your number on an
outgoing call.
international assist- Helps to
automatically correct some common
mistakes while dialling internationally
or dialling while abroad.
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Searching for a contact
There are two ways to search for a
contact:
On the Start screen
1 On the Start screen, touch the
People hub tile to open your
contacts (People hub).
2 Touch
and enter the contact
name using the keypad.
TIP! To search for the initial of a name,
touch the Contacts tab at the top of
the screen and select Groups. This will
display a list of all your groups.

From the application menu
1 On the Start screen, touch to go
to the applications menu.
2 Touch the People application and
select the desired profile.

Adding a new contact

1 On the Start screen, touch the
People application.
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2 If you want to add a picture to the
new contact, touch .
You can use a saved picture or take
a new one.
3 Touch the desired item and tap
a text field to open the touch
keyboard.
4 Touch the Done icon to save the
current added information.
5 Touch a category of contact
information and enter the details
about your contact.
6 Touch the save icon to save the
Contact
TIP!
• Tap the Application bar tab, and
then touch “delete” to delete the
contact you just saved.
• When you long tab a contact in a
people list, a short menu that you
can choose to pin to start, edit and
delete appears.

Favourite Contacts
You can classify frequently called
contacts as favourites.
Adding a contact to your Favourites
(Pin to the Start screen)
1 On the Starts screen, touch
to
open your profile contacts.
2 Touch a contact to view the details.
3 Touch Pin to start on the
application menu, and then your
favourite contact pins to Start
screen.

Messaging
Sending a text message

1 On the Start screen, tap Messaging
> New .
2 Do one of the following:
• Begin typing a person's name in the
To: box, and then tap a matching
contact name in the list. Repeat
to add more recipients, and their
names will be added automatically
in the To: box.

• Enter the person's mobile phone
number or their email address in
the To: box. To enter additional
recipients, tap Enter after each one.
• Tap Add , flick to a contact, and
then tap it. Repeat to add more
recipients, and their names will be
added automatically in the To: box.
3 Tap the message box, type your
message, and then tap Send .
NOTES: If you want to attach data on your
at the bottom of
messaging, touch
the screen and choose the desired file.
Remember that you are able to attach
pictures only.

Replying to a text message

1 On the Start screen, tap Messaging
, and then tap the conversation that
has the text message you received.
2 Tap the message box, type your
response, and then tap Send .
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Forwarding a text message

1 On the Start screen, tap Messaging
, and then tap the conversation
that has the text message you want
to forward.
2 Tap and hold a message, and then
tap Forward.
3 Type the person's name, mobile
phone number, or email address in
the To: box.
4 Tap the message box, type a
message if you'd like, and then tap
Send .
NOTES:
• Your mobile operator might charge
you extra for text messaging, and this
service must be available with your
current phone plan.
• Text messages are also called SMS
(Short Message Service) messages and
can be up to 160 characters long.
• If your text message is longer than 160
characters, it will be sent in one or more
additional messages.
• Sometimes mobile operators will send
a text message that you can't reply to
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or forward, and the message box says
Read-only message.

Saving a picture from a text
message

1 On the Start screen, tap Messaging
.
2 Tap a conversation that has a
picture, and then tap the picture.
3 Tap and hold the opened picture,
and then tap Save to phone.
The picture is saved in the Saved
Pictures album on your phone.
NOTES:
• Your mobile operator might charge you
extra for text messaging, and this service
must be available with your current
phone plan.
• Text messages that have a picture
attached are also called MMS
(Multimedia Message Service) messages.
• Some pictures you receive might
be protected using digital rights
management and can't be saved to your
phone. However, the picture can still be
set as the wallpaper on your phone.

Email
Setting up an email account
Whether it's personal or work-related
email, you can use it on your Windows
Phone by setting up different types
of email accounts. Depending on the
email account you set up on your
phone, other items from your account
(such as contacts, calendar, and more)
can be retrieved as well.
NOTE: To set up an email account on
your phone, you must have a working
cellular data or Wi-Fi connection. For more
information about connecting to a Wi-Fi
network, see Connect to a Wi-Fi network.

Setting up a Windows Live
account
When you're first setting up your
phone, you're asked to sign in with
your Windows Live ID. If you didn't sign
in with it at that time or if you have
more than one Windows Live ID, you
can use the steps below to set up your
primary Windows Live ID or additional
Windows Live IDs.

On the Start screen, flick left to the
Apps list, tap
Settings, and then
tap Email & accounts.
1 Tap Add an account > Windows
Live and follow the instruction on
the screen.
NOTES:
• The first Windows Live account that
you set up can't be deleted from your
phone.
• If you set up additional Windows Live
IDs on your phone, photos in those
additional accounts won't be synced to
your phone.
• You can create a Hotmail account
here and retrieve new email messages
from Hotmail to your Inbox. When you
access this Hotmail application, the
number of new emails is displayed on
the email tile.
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Setting up a Microsoft Exchange
email account
You can use the following steps to
set up an email account that is on
a Microsoft Exchange Server. (For
example, your email account at work
might be on a Microsoft Exchange
Server.) You can also use the steps
in the following procedure to set
up other email accounts that use
Exchange ActiveSync—including a
hosted Microsoft Exchange email
account or an Outlook Web App
account.
1 On the Start screen, flick left to the
Apps list, tap
Settings, and then
tap Email & accounts.
2 Tap Add an account > Outlook.
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Setting up an email account
from an Internet Service Provider
(ISP)
When you set up an email account,
your phone will try to automatically
find correct settings for your email
account. The email account might
be one that's through your Internet
Service Provider (ISP), or it might be
another IMAP or POP email account
from another provider.
1 On the Start screen, flick left to the
Apps list, tap
Settings, and then
tap Email & accounts.
2 Tap Add an account > Other
account.
The following is a list of settings that
you'll need to know beforehand when
the correct email account settings can't
be found automatically. Generally,
you can find this information on the
provider's website.
• The email account type (POP or
IMAP)

• The incoming email server address
• The outgoing (SMTP) email server
address
• Server authentication settings
• SSL requirements for incoming email
• SSL requirements for outgoing email

Sending an email message
After you set up an email account on
your phone, you can send or receive
emails on that account.
1 On the Start screen, tap the email
account that you want to access
(for example, Outlook, Google, or
Windows Live).
2 Tap New .
3 Do one of the following:
• In the To: text box, tap Add , and
then choose a contact.
• Tap in the To: text box, and then start
typing an email address. Your phone
will offer suggestions as you type.

• To remove a recipient, tap their
name or email address, and then tap
Remove.
4 Tap in the Subject: text box and type
a subject.
5 Tap below the Subject: text box,
type your email, and then tap
Send .
NOTE: You can attach pictures by tapping
before sending it.

Viewing email messages

1 On the Start screen, tap the email
account that you want to access
(for example, Outlook, Google, or
Windows Live).
2 Select an email message.
From the message view, use the
following options:
• To reply to or forward an email, tap
Respond , and do one of the
following:
• To delete one email, tap on the email
to open it, and then tap Delete .
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• To delete multiple emails, tap on
the far left of an email you want to
delete. A check box will appear. Tap
the check box next to each email you
want to delete, and then tap Delete.

Retrieving your email
You can automatically or manually
check your account for new email.
To check manually:
1 Tap on the Start screen to go
to your App list and tap Email
application.
Or, you can also tap the Email
tile on Start screen, and which is
the account you want to use, like
Hotmail, gmail, and so on.
2 Choose synchronise and your
Windows phone will then connect
to your email account and retrieve
your new messages.
To check automatically :
1 Windows phone retrieves emails
automatically as the setting of the
account.
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2 You can change the period of
retrieving(syncing) by changing
"download email from" setting.
(Please refer to the next category
"Changing your email account's
setting" for details.)

Changing your email account’s
settings
You can set up additional accounts
based on your own preferences.
1 Tap on the Start screen to go
to your App list and tap Email
application. Or, you can also tap the
Email tile on Start screen.
2 Touch the Application bar at the
bottom of the screen to open the
options menu, and tap add email
account.
3 Choose the email you want to add.
There are options such as Windows
Live, Outlook, Yahoo! Mail, Google
and other account.
4 Enter your email address and
password, then it will automatically
synchronise with your new email
account.

You can change settings based on your
own preferences.
1 Touch the Application bar at the
bottom of the screen to open the
options menu, and tap settings.
2 You can change detail sync options
by tapping "sync settings" or
checking/dischecking "Always
bcc myself" and "Use an email
signature".
NOTES:
• In "sync settings" you can change the
settings below
download new content : the period of
retrieving contents
download email from content to sync
(email, contacts, calendar) : enable/
disable the contents and other detailed
account information.

Deleting your email account

1 Tap on the Start screen to go to
your App list.
2 Tap Settings and go to email &
accounts.
3 Touch and hold the account you
want to delete and tap delete.

Facebook
Setting up a Facebook account
When you set up your Facebook
account on your phone, Facebook info
is available throughout your phone.
You can then access Facebook info in
the People hub, Pictures hub, and the
Me card.
1 On the Start screen, flick left to the
Apps list, tap Settings > Email &
accounts.
2 Tap Add an account > Facebook.
NOTES:
• To set up your Facebook account on
your phone, you must have a working
cellular data or Wi-Fi connection.
• You can only have one Facebook
account set up on your phone at a time.
If you want to add a different account,
you'll need to delete the existing one
on your phone first.
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Entertainment
Camera

Before using the camera, you will be
asked whether you want to allow it to
use your location. Allowing this option
will add location info to your pictures,
so you can see where they were taken.

Taking a picture

1 On the Start screen, flick left to the
Apps list.
2 Tap
Camera.
Or press and hold the Camera key to
start the camera.
3 Make sure the camera mode
is
selected. Hold the phone steady,
either vertically or horizontally. You
can zoom in or out
to get
closer or further away from your
subject.
TIP! Want to play with camera
settings? Tap to adjust various
settings, including flash.
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4 Press the Camera key to take a
picture.
5 The picture is automatically saved
in the Camera Roll album on your
phone.
You can also choose to upload pictures
to the Web, including automatically
sharing your pictures to SkyDrive or
Facebook.

Once you’ve taken the photo

1 After you take a picture, flick right to
see it in the picture viewer.
TIP! Want to see your pictures and

videos in filmstrip view? Go to the
camera, tap a picture or video,
pinch it as if to shrink it and then
flick left or right to see the filmstrip.
The filmstrip works best when you
turn your phone sideways and use
a in landscape view.

2 Tap and hold the picture to view
picture options, such as adding
it as a favourite, deleting it, using
it as wallpaper, or uploading it to
Messaging or Play To.

Recording a video

1 On the Start screen, flick left to the
Apps list.
2 Tap
Camera.
Or press and hold the Camera key to
start the camera.
3 Make sure the video mode
is
selected. Hold the phone steady,
either vertically or horizontally.
4 Press the Camera key to start or stop
recording.
The video is automatically saved
in the Camera Roll album on your
phone.

After shooting a video

1 After you record a video, flick right,
and then tap it to play it in the video
viewer.
A still image representing your video
will appear on the screen and the
duration will be shown on the bottom
of the screen.
NOTE: If your Windows Phone has 288
MB RAM or higher, and your phone
has added the option, you can record
and play HD video (1280x720 high-def
resolution). If you connect your phone to
your computer and copy the video to it,
you can play HD video in its full 1280x720
resolution.
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TIPS!
• If you want to watch videos
downloaded from a website on your
phone, connect your phone to your
PC and sync them to your phone.
You can't automatically download
videos to your phone.
• To find a video you took on your
phone that you synced to your
computer, open the Zune software,
then click Collection > Videos.
• If you have a lot of pictures or
videos that you want to delete, or
if you want to save them to your
computer, you can save time by
connecting your phone to your
computer and using the Zune
software to do the work for you.

Adding location info to my pictures
If you include location (GPS)
information in the pictures you take,
the information can be seen by others
after you upload and share them. Once
you do, you and your friends can have
fun viewing these pictures on a map
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using Bing and Windows Live Photo
Gallery, and even searching the Web
for other pictures just like it because
the location is embedded in your
picture behind the scenes.
1 On the Start screen, flick left to
the Apps list, and tap Settings >
Applications > Pictures + Camera.
2 Turn on Include location (GPS) info
in pictures you take.
NOTE: If you want this information to stay
with your pictures when you upload them
to Facebook or SkyDrive, turn on Keep
location info on upload pictures.

Getting to know the Camera mode
Camera/Video Record mode - Tap this
icon to switch between Camera/Video
Record modes
Zoom - Zoom in or zoom out.
Settings - Touch this icon to open
the settings menu. See Using
advanced settings. Allows you to
set up Intelligent Shot, Beauty shot,
ScanSearch, Photo Resolution, and
so on.

Using Photo/Video Smart
Settings
From the viewfinder, touch
all smart settings options.
Setting Options

to open

You can change the settings by
scrolling the wheel.
After selecting the appropriate option,
tap and set the related setting.
Function

Intelligent Shot

Your Windows Phone automatically sets the shutter speed
and aperture according to the subject and brightness for
the optimum photograph.

Beauty Shot

Your new Windows Phone automatically sets the focus and
colour balance to express the natural skin tone.

ScanSearch

You can directly to the ScanSearch application mode.

Photo resolution

The more pixels, the larger the file, which means that files
take up more memory space. If you want to store more
pictures on your phone, you can reduce the number of
megapixels to make the files smaller.

Brightness

Brightness enables you to set the recording brightness
according the lighting conditions.

White Balance

Automatically adjusts the colour of the subject. You can
record in natural colours depending on the subject and
lighting conditions.
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Setting Options

Function

Colour effect

Select the desired setting options on the menu: off, sepia,
mono, negative, solarise

Quality

Choose between Super fine, Fine, and Normal. The finer
the quality, the sharper the photo. However, the file size
will increase as a result, which means you’ll be able to store
fewer photos in the phone’s memory.

Anti-shake

Reduce blur caused by vibration or movement.

Flash

Using the Flash function, you can set the built-in flash to
fire under low light conditions.

Video Resolution The more pixels, the larger the file size, which means that
files take up more memory space. If you want to store more
videos on your phone, you can alter their resolution to
make the files smaller.
Restore to
default

Reset menus and shooting options.

NOTE: Before taking a photo, you can tap Settings > Applications > pictures &
camera to access the following settings: GPS, SkyDrive.
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Pictures
Learn to view photos and play videos
saved in your phone's memory. In case
of videos, you are able to view the only
video recorded in a camera.

Pictures hub

•

The Pictures hub is your Windows
Phone's digital version of those
pictures in your wallet. Show off all the
pictures you took with the camera on
your phone, saved from emails or text
messages, or downloaded from the
Web or from your PC.

•

•

•
• Times Square wall. A showcase of
local pictures from your All view. The
mosaic of picture-perfect moments

changes every fifth time you turn on
your phone. If you sync your phone
using the Zune software before you
visit the Pictures hub, you'll see your
pictures here when you arrive.
What's new? These are the latest
pictures your friends and family
uploaded to Windows Live or
Facebook.
Picture collection. You can view
your pictures and videos by album,
date, or favourites. When you add a
picture as a favourite as part of your
Favourites album, you can then pin
that album to the Start screen.
Hub background. Tap anywhere in
the hub to change the background,
or let us do it for you using any of
your pictures. Either way, changing
the background will also change the
Pictures tile on the Start screen.
Zune software. Sync files using My
Phone to move pictures from your
PC into albums on your phone and
vice versa.
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NOTE: When you go to the Pictures hub
for the first time, you'll see 8 pictures from
the 7 folder in the Times Square wall. To
see a mosaic of your own pictures here,
you need to tap the 7 folder to delete it.
The Times Square wall will now randomly
take pictures from your Camera Roll, as
well as albums you sync from your PC or
your social networking sites.

Supported file formats
Type

Format

Image

Extension: bmp, gif, jpg,
png, tiff

Video

• Extension: mp4
• Codec: MPEG4

NOTE: Phone only Supports JPG file
format when sharing picture files using
Zune PC client.

• Some file formats are not supported
depending on the software of the
phone.
• If the file size exceeds the available
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memory, an error can occur when
you open files.

Albums
Picture albums are a big part of how
you organise your pictures and videos
on your phone, on your computer, and
on the Web. Knowing where albums
can be added to and deleted from will
help keep everything in working order.
The Zune software puts pictures from
your phone albums-Camera Roll, Saved
Pictures, and Received Pictures-into
the Pictures library on your computer.
NOTE: With the exception of viewing
and deleting albums, all other album
tasks must be completed using the Zune
software on your computer.

Viewing a picture

1 On the Start screen, tap the arrow to
go to your App list and tap Pictures.
Or, tap the Pictures tile from the
Start screen if it’s pinned as a
favourite tile on the screen.
2 In Pictures, scroll and go to picture
albums (all, date, favourites) and tap
a photo tile to open and view.

While viewing a photo, use the
following options:
• To view more photos, scroll left or
right.
• When you long tab a picture, a short
menu that you can choose to delete,
share, and add to favourites appears.
• To zoom in or out, tap the screen
with two fingers and move them
apart (move your fingers closer
together to zoom it).

Playing a video

1 In Pictures, scroll and go to picture
albums (all, date, favourites) and tap
a video tile to open and view.
2 Tap a video tile to view.
3 Rotate the phone anti-clockwise to
landscape view.
4 Control playback with the virtual
keys.

Sharing pictures

1 On the Start screen, tap Pictures.
2 Find a picture you want to share.
Pictures from online albums can't be

uploaded.
3 Tap and hold the picture, then tap
Share.
4 Choose how you want to share or
upload your picture to the web--text
or email message, or sharing to
SkyDrive.
NOTE: SkyDrive is part of Windows Live, a
password-protected service on the Web
(photos.live.com), where you can store
and share documents and pictures up to
25 GB for free. Sign in with your Windows
Live ID and you're all set.
TIP! After you upload your pictures to
SkyDrive from your phone, you can
find and edit them within Windows
Live Photo Gallery on your computer
without having to connect to the web.
You must have a computer running
Windows Vista or Windows 7. To see if
you have Windows Live Photo Gallery
installed, from your computer, click
. In the search
the Start button
box, type photo gallery, and in the list
of results, click Windows Live Photo
Gallery.
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Favourites in the Pictures gallery
Using the Favourites album on your
Pictures hub has the advantage of
putting your most interesting pictures
in one place for easy viewing. Pictures
in Favourites are also the only ones you
can pin to the Start screen (if you have
certain pictures that make you happy
every time you see them).
1 On the Start screen, tap Pictures,
and find a picture and tap to open it.
2 In the picture viewer, tap and hold
the picture, and then tap Add to
Favourites.
TIP! Want to add a picture from an
online album as a favourite? Open
a picture, tap it, and then tap Save
to phone. The picture will be added
to the Saved Pictures folder (in
the Pictures hub, go to All > Saved
Pictures). Find the picture, and then
follow Step 2 above to add a saved
picture as a favourite.
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Adding or deleting a caption
from a picture
Adding a caption
You can add captions to pictures that
you upload to Facebook or Windows
Live.
1 Tap the picture, and then tap Share.
2 Choose an account to upload your
picture to.
3 Tap the text box to type a caption.
You have 4 seconds to start typing
or the picture will be uploaded
without a caption.
4 Tap Upload .

Deleting a caption
You must be on your computer to
delete a caption, and you can only
delete a caption from a picture that
you've uploaded.
1 Find your picture.
2 Sign in and follow the steps
provided by Facebook or Windows
Live to delete a caption.

Adding location info to my
pictures
When you include location (GPS)
information in the pictures you take,
the information can be seen by others
after you upload and share them. Once
you do, you and your friends can have
fun viewing these pictures on a map
using Bing and Windows Live Photo
Gallery, and even searching the Web
for other similar pictures, because the
location is embedded in your picture
behind the scene.
1 On the Start screen, flick left to
the Apps list, and tap Settings >
Applications > Pictures + Camera.
2 Turn on Include location (GPS) info
in pictures you take.
NOTE: If you want this information to stay
with your pictures when you upload them
to Facebook or SkyDrive, turn on Keep
location info on upload pictures.

Music & Videos
Zune software
Sync files with my phone to move
music & videos from your PC into your
phone and vice versa.

Getting music, videos, and
podcasts from Marketplace
Zune Marketplace is your one-stop
shop for great music, podcasts, movies,
videos, TV shows and more. Some
things are free to play, download or
sample. Other items are available to
buy or rent.
There are two ways to access Zune
Marketplace:

Downloading or streaming
music directly to your phone

1 On the Start screen, tap Music &
Videos.
2 Flick to Zune, and then tap
Marketplace.
3 Find a song, album, artist or playlist
by doing one of the following:
• Flick left or right, browse through
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the available categories, then tap the
desired item.
• Press the Search button , enter a
song title, album title or artist name,
then tap the desired item.
4 Follow the instructions to get your
music, videos, pictures, and so on
into your collection.

Downloading music, podcasts,
videos, movies, and TV shows on
your PC
1 Go to windowsphone.com to
install the Zune software.
2 Connect your phone to your
computer using the USB cable.
3 Open the Zune software, then
follow the instructions to get your
music, videos, pictures, and so on
into your collection.
If you're not signed in, click Sign In.
If you have multiple Windows Live
ID accounts, enter the one you used
when you set up your phone.
4 Click collection, and then drag
everything you want to sync to the
phone icon in the lower left.
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NOTE: Not all items are available for
purchase, rental, download or streaming.
Zune Marketplace is not available in all
locations or languages. Zune Marketplace
content varies by market. To learn more
about using Zune Marketplace, go to
Zune.net.

Supported file formats
Type

Format

Sync from
Zune SW

Audio

Extension:
mp3, mp4,
m4a, wma
Codec: MP3,
AAC, WMA

Extension:
mp3, mp4,
m4a, wma
Codec: MP3,
AAC, WMA

Video

Extension:
3gp, 3g2,
mp4, m4v,
wmv
Codec:
MPEG4,
H263, H264,
VC-1

Extention:
mp4, m4v,
wmv
Codec:
MPEG4,
H.264, VC-1

Playing music, videos and
podcasts
Your Windows Phone isn't just a phone,
it's also a great Zune music and video
player.
Listen to music while you surf the Web
or check your email, catch up on your
favourite podcasts while commuting,
or enjoy a movie on your next flight.
There's no need carry another device
with you. Windows Phone has all your
entertainment needs covered.
1 On the Start screen, tap Music &
Videos.
2 Flick to Zune, and then tap Music,
Videos or Podcasts.
3 Find the item you want to play by
doing one of the following:
• Flick left or right, tap a category
(such as Artists, Albums, or Songs),
and flick up or down as necessary.
• To search Zune Marketplace, press
the Search button, and then enter
a song title, album title or artist
name. (Zune Marketplace may not

be available in some countries or
regions.)
4 Tap the item you want to play.
If you need to adjust the volume,
press the Volume Up or Volume
Down buttons on the side of your
phone.
TIP!
• There's a quick way to play all your
music in random order. Flick to
Zune, and then tap Play. This icon is
next to Music.
• If you have a lot of items in a
category (such as Songs or Albums),
there's a quick way to jump to a
particular point in the list without
a lot of scrolling. For example, let's
say you're at the top of the Songs
list (in the "a" section) and you want
to play a song that starts with the
letter "s". Tap the coloured box with
the letter "a" in it. In the grid of
letters that appears, tap S.
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Adjusting playback

1 When playing an item, use the
following controls to adjust
playback (some controls aren't
available for all media types, such
as videos).
Tap
this

To do this
Music: Tap the album image,
and then tap Repeat to
play the current playlist
repeatedly.
Music: Tap the album image,
and then tap Shuffle to play
the items in the current
playlist in random order.
Ratings can help you
organize your music
collection: Sorting songs,
artists, or albums by rating
gives you a quick look at
which ones to get rid of if
you need more space.
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Tap
this

To do this
Music: Tap to skip to the
beginning of the current
song or to skip to the
previous song in the playlist
(the function depends on
how much of the song
you've played so far).
Videos and audio podcasts:
Tap to skip backward seven
seconds.
All: Tap and hold to rewind
the current item.
Music: Tap to skip to the next
song in the playlist.
Videos and audio podcasts:
Tap to skip forward 30
seconds.
All: Tap and hold to fast
forward the current item.
Tap to pause playback.
Tap to play.

TIP!
• When playing songs or audio
podcasts, you can also skip to the
next and previous items in the
playlist by flicking right or left.
• When playing videos, tap the screen
to display the playback controls.
Press the Back button to return to
Music & Videos.
• Press the Volume Up or Volume
Down buttons to show the mini
playback controls. This works even
when the screen is locked.

Showing the current playlist
When you're playing music, the next
few items in the playlist are displayed
beneath the album image. To see all
items in the playlist, do the following:
1 Tap the name of the current song
(beneath the album image).
2 To hide the playlist, wait a few
seconds or press the Back
button.

TIP! To play a different song in the
playlist, flick up or down as necessary,
and then tap the name of the item
you want to play.

Showing what's playing now

1 Do one of the following:
• Press the Volume Up or Volume
Down buttons. The name of the
current song is shown above the
mini playback controls. This works
even if your phone is locked.
• In Music & Videos, flick to History.

Showing related info about a
song

1 In Music & Videos, when playing a
song, tap the artist name.
2 Flick left or right to see information
(when available), such as other
albums by this artist, album reviews
and artist biographies.
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Games
Games hub
From the Games hub, you can play
games not just on the phone; you
can also connect to and extend your
gaming experience to your computer
and your Xbox console.
• Spotlight. Read up on Xbox LIVE
game news, tips and trends from the
Xbox LIVE team.
• Xbox LIVE Gamer Profile. Look at
your profile to view recently played
games, see your gamercard, change
account information and even
personalise your avatar.
• Requests. View invitations to quickly
jump into game play, keep up with
turn notifications in a turn-based
game or accept a nudge from your
buddy to make the next move.
• Collection. View all Xbox LIVE and
other games that you have on your
phone in one place.
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Playing a game
Xbox LIVE might not be available in
your area. If it is available and you want
to play games, use an existing Xbox
LIVE account or set one up. You'll need
to install the game on your phone
before you can play it.
1 On the Start screen, tap Games.
2 Flick left to Collection and tap
to open a game you've already
purchased. If you want to play an
Xbox LIVE game, you'll need to sign
in to (or join) Xbox LIVE.
3 If you want to see whether you
have a game invitation or a turn
notification, flick left to Requests.
If you want to play a game with a
friend, but don't have any games on
your phone that allow more than
one player, flick to the bottom of
your collection, then tap Get more
games to see what you can try or
buy from Marketplace.
NOTE: Xbox LIVE may not be available in
your country or region.

FM Radio
Learn to listen to music and news on
FM radio. To listen to the FM radio, you
must connect the supplied headset,
which acts as the radio antenna.

Listening to a station

1 Plug the supplied headset into
the device. (this doubles as an
antenna).
2 On the Start screen, tap Music &
Videos.
3 Flick to Zune, and then tap Radio.
4 To choose a station, do one of the
following:
• Swipe left or right to go up or down
the dial.
• When you long tab a dial on radio,
a short menu that you can choose
to pin to start, settings, radio
mode:speaker appears.

• Tap Favourites
to show your
favourite stations.
TIP!
or Pause
to start
• Tap Play
or stop play.
• When the screen is locked, press
the Volume Up or Volume Down
buttons to show the mini playback
controls. You can use the controls to
pause or resume the radio or to skip
to the next or previous station.
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Adding or remove a favourite
station
To tune into stations more quickly, try
adding a few as favourites.
1 Tune in to a station.
2 Do one of the following:
• To add the station as a favourite, tap
Add Favourite .
• To remove the station as a favourite,
tap Remove Favourite .
TIP! To show your favourite stations,
tap Favourites . You can also pin your
favourite station to the Start screen
by pressing and holding the station
number.
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Switching between speaker and
headset modes

1 While playing a station, tap and hold
the station number.
2 Tap Radio mode: headset or Radio
mode: speaker, to switch between
the two options.

Switching radio regions
If you travel internationally, you might
need to switch the radio region setting
to listen to FM radio when you're
abroad. If you do change this setting,
don't forget to switch it back to the
original setting when you get home.
1 While playing a station, tap and hold
the station number.
2 Tap Settings.
3 On the Radio screen, tap the Region
box, and then tap the name that
corresponds to your desired radio
region.

Utilities

Setting an alarm

1 Tap on the Start screen to go to
your App list and tap the Alarms
application.
2 If you want to add a new alarm, tap
on the bottom option menu
bar. There are preset alarms you can
activate.
3 Touch Time to set the time you want
the alarm to sound.
4 Set the repeat.
The icons indicate the weekday
you select.
5 Choose the sound you like and
name on it. When the alarm setting
is done, touch
at the bottom of
the page.

Using your calculator

1 Tap on the Start screen to go to
your App list and tap the Calculator
application.
2 Touch the number buttons to enter
numbers.

3 For simple calculations, touch the
function you want (+, –, x, or ÷),
followed by =.

Adding an event to your
calendar

1 Tap on the Start screen to go to
your App list and tap the Calendar
application.
to make a new
2 Touch
appointment.
3 Tap Subject to make a title for the
appointment.
4 Tap Location to enter where it's
happening.
5 Tap When to choose a date, and
then choose the time you want the
appointment to begin.
6 Tap How long to choose the time
the appointment lasts.
7 If you would like to set reminder,
occurs and status, touch more
details and select the options you
want.
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8 If you want attendees to add the
appointment, tap add someone
to choose a contact. you can also
check if it is private and make some
notes.
9 Touch Save to save the
appointment in the calendar. A
coloured square in the calendar
will mark all days that have saved
appointments.
10 You might want to change the
appointment details or delete
them. Touch
to modify them or
touch
to remove them.
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Office
You can manage and view document
files. Supported file types are doc,
docx, txt, xls and xlsx.
1 Tap on the Start screen to go to
your App list and tap the Office
application.
2 To create one note, tap new note
and keep track of stuff at home,
school, or work.
To view all your notes, tap All.
3 To view or edit explore Excel,
Explore Word, Explore PowerPoint
files, flick to Documents.
4 Touch and hold any file, and the
options send, delete, properties will
appear.

Windows applications

1 First, set up a Windows account.
Enter your user name and password.
2 After signing in, the contacts,
email, and calendar in your
Windows account will automatically
synchronise with your Windows
Phone 7.
TIP! If you change your Windows
Live ID account after signing in or
delete it, follow the steps below:
Applications > Settings > system >
email & accounts > add an account
> Touch and hold Window Live ID to
synchronise or delete.

Maps
Check your current location and
receive directions to your destination.
Your Windows Phone 7 must be
connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

me
Tap
to search for your location. This
is actually where your phone is. You
can see your location more accurately
by double tapping or pinching and
stretching the screen.
You can also pin it to the Start screen,
or share it by messaging or hotmail.

search
Tap
and enter the location you
want to find out. It will move the map
to the place.
NOTE: If you turn aerial view on at the
bottom of the page by flicking upward
and tapping it, you can search for the
aerial location. It even describes nearby
buildings and views.
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Marketplace

Hotmail

Marketplace lets you download useful
applications, and music and games.
If you install these from Marketplace,
they appear in your App list.
1 Tap on the Start screen to
go to your App list and tap the
Marketplace application. You can
also tap the Marketplace tile on the
Start screen.
2 Marketplace has three categories apps, games and music. Select the
one you want to install or download.

Hotmail is configured when you first
set up your phone. Depending on
your synchronisation settings, Hotmail
on your phone is automatically
synchronised with your Windows
account on the Web.
The inbox conversations list is your
default Hotmail view.
Touch the Menu button, then touch
Refresh to send or receive new emails
and to synchronise your emails with
your Windows account on the Web.
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The Web
Browser

Browser gives you a fast, full colour
world of games, music, news, sports,
entertainment, and much more- right
on your mobile phone. Wherever you
are and whatever you’re into.

Accessing the Web

1 Tap on the Start screen to go to
your App list and tap the Internet
Explorer application. Your can also
tap the Internet Explorer tile on
the Start screen.
2 You will move to the website.
NOTE: Additional charges apply when
connecting to these services and
downloading content. Check data charges
with your service provider.

Using options

find on page - Highlight the thing you
want to find on a page.
pin to start - Pin the page to the Start
screen for quick launch.
setting - Set the options below
Allow cookies on my phone
Let Bing suggest sites as I type

Website preference
Mobile version
Desktop version

delete history - Delete all temporary
files, history, cookies and saved
passwords from Internet Explorer.
add - Add the page to favourite
favourites - Access a / Edit
favourite pages and history pages.
tabs - Use tabs as a navigator for
switching between sets of pages.

Touch the Menu options bar to find
more options.
forward - Go forward to the visited
page.
share Page - Send the page link by
Email or Messaging.
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Connectivity
Bluetooth

Turning on the Bluetooth
wireless feature

1 On the Start screen, tap the arrow
to go to your App list.
2 Tap Settings > System >
Bluetooth.
3 To turn on Bluetooth, drag the
slider of the status to On.
4 Starts to search for Bluetooth
devices.
5 Tap a device which you want to
pair with.
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Connecting to a Bluetooth
headset
Once paired, you can connect to a
Bluetooth device as needed.
• If Bluetooth is off, touch Bluetooth
to turn it on. In the list of Bluetooth
devices, touch the name for the
paired device on the list.
NOTE:
• If you want to turn off your Bluetooth
later, go to Settings, then tap Bluetooth
and slide the toggle left to the Off
position.
• Once Bluetooth has been set up, the
Windows Phone 7 recognises it when it
is turned on.
• Windows Phone 7 does not support
the Bluetooth file transfer function
between cell phones. For more
information about Bluetooth, see FAQ.

Wi-Fi
Learn to use your phone's wireless
networking capabilities to activate
and connect to any wireless local area
network (WLAN) compatible with
the IEEE 802.11 b/g/n standards. You
can connect to the internet or other
network devices anywhere an access
point or wireless hotspot is available.
Your device uses a non-harmonised
frequency and is intended for use in
all European countries. WLAN can be
operated in the EU without restriction
indoors, but cannot be operated
outdoors in France.

Connecting to a wireless
network

1 On the Start screen, tap the arrow
to go to your App list.
2 Tap Settings > System > Wi-Fi to
connect to a wireless network.
3 Move the slider to On to turn on
wireless connections. In most
cases you’ll see both secure and
unsecured networks.
4 Now tap the network you want to
connect to.
5 On the next screen, tap the text
fields. Then type your user name or
password.
6 Tap done to finish.
NOTE: To guard against accidentally
connecting to an incorrect network with
the same name, this warning will appear.
Tap connect if you’re confident it is the
correct network.
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Editing your Wi-Fi connection
Suppose you need to change the
settings for a wireless network, or the
network doesn’t appear.
1 Go back to the Wi-Fi Settings screen
to select the network to edit, and
then tap and hold the network you
want to edit.
2 Tap edit to change the collected by
your new Windows Phone.
3 If you need to edit your user name
and password, go through the
network settings.
4 If you need to add or edit proxy
information, do it here. Tap and hold
to get proxy options.
5 If you need to edit the network
information, type in the appropriate
fields. You’ll need to get the new
settings information from your
network administrator.
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NOTE:
• Scroll down to see other network
options. This information should be
automatically entered by Windows
Phone 7 when it identifies your
network.
• To turn off a wireless network, go back
to the Settings screen, and set Wi-Fi
to Off.
• When you turn Wi-Fi back on, your
phone will remember the network
settings and automatically connect.

Play To
Learn to use Play To compatible with
the Digital Living Network Alliance
(DLNA) service that enables you to
have contents in your phone play with
DLNA DMR-enabled devices in your
home over a Wi-Fi.
Before you start, you must first activate
the Wi-Fi feature and add a Wi-Fi
profile.
NOTES:
• Some files may not play on devices
compatible with DLNA-DMR depending
on the devices.
• Playback may be buffered, depending
on the network connection and the
connected DLNA DMR-enabled players.

Playing your files on another
DLNA-DMR enabled device

1 On the Start screen, tap the arrow
to go to your App list and select
Play To.
2 Tap Device icon on the notification
bar and choose a target. Your device
automatically searches for DLNA
DMR-enabled devices.
3 Select a media category > a file.
4 Playback begins at the selected
player.
5 Control playback using icons of your
phone.
NOTES:
• Playback may be buffered, depending
on the network connection and the
connected server.
• You can search DLNA DMR-enabled
devices only if they are turned on.
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Settings

In this menu, you can personalise the
settings on your phone. Touch on
the Start screen to go to app list and
tap settings.

system
ringtones & sounds
Set Ringer and Vibrate and choose
Ringtone, New text message, New
voicemail, New mail.
Set to play a sound for Appointment
reminders, Key press, Lock and unlock,
All other notifications.

theme
Change your phone’s background and
accent colour to suit your mood today,
this week or all month.

flight mode
Toggle your phone’s mobile, Wi-Fi,
and Bluetooth communications
simultaneously. You’ll still be able to
toggle Wi-Fi and Bluetooth separately.
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Wi-Fi
Turn on Wi-Fi to connect to available
Wi-Fi networks.
Wi-Fi settings – Set network
notification, or add a Wi-Fi network

Bluetooth
Search and connect Bluetooth devices.

email & accounts
Set up email, contacts, Facebook and
others.

lock & wallpaper
Set to change wallpaper and screen
time-out.
Toggle to set password and create a
4-digit password.

location
Applications for which you’ve
previously enabled location services
can now access your current location.

mobile network

speech

Set Data connection and Data
roaming.
Toggle to set 3G connection and select
Network.

Set to Play audio confirmations and
Use Speech when the phone is locked.

find my phone

Adjust the brightness of the screen.

Map, ring, lock or erase your phone at
windowsphone.live.com
If you’ve lost your phone, this will help
you find it. Go to windowsphone.live.
com and sign in your Windows live ID
and password.

keyboard

phone update

date & time
Set date, time, and time zone

brightness

Set Keyboard languages. You can check
to Suggest text and highlight misspelt
words, Correct misspelt words, Insert
a space after selecting a suggestion,
Insert a full-stop after double-clicking
the spacebar and Capitalise the first
letter of a sentence.

Notify you when new updates
are found. Use your mobile data
connection to check for updates.

about
View legal information, and check the
phone status and software version.

region & language

reset your phone

Set Display language, Region format,
Short date, Long date, First day of
week, System locale and Browser &
search language.

Resetting your phone will erase all
your personal content,including
applications that you purchased and
downloaded,and will restore the
factory settings.

ease of access
Set TTY/TDD mode
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feedback

messaging

Send feedback to help improve
Windows Phone

Set SMS delivery confirmation On/Off.

applications

Connect with Zune On/Off.
Turn on to automatically download
information that enhances your Zune
experience.

games
Connect to Xbox LIVE On/Off.

Internet Explorer
Check whether you allow cookies on
your phone or not. Also you can set if
you let Bing suggest sites as you type.
Choose website preference.
Mobile version or Desktop version
delete history
Delete all temporary files, history,
cookies and saved passwords from
Internet Explorer.

maps
Toggle Use my location On/Off.
It uses your location to provide you
with better local search results.
delete history
Delete previous map searches, pins
and image data from your phone.
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music & videos

Office
username
Enter your user information to identify
yourself in comments and to help with
collaboration and document tracking.
SharePoint
• data store
You can create space on your
phone by clearing the SharePoint
cache. This will delete all temporary
SharePoint files and history.
• conflicts
SharePoint lets you choose how to
manage conflicts between files on
your phone and the server. You can
choose the way you want to resolve
conflicts.

- Notify me and I’ll resolve the
conflict manually.
- Automatically replace item on the
phone.
• startup option
Check to always open SharePoint
links.
• reset
Restore default settings.
OneNote
Toggle Automatic synchronisation
On/Off.
Turn on to automatically synchronise
notes when you open a page, save a
page or open a section.

people
Import SIM contacts will be synced
with your online Windows Live contact
list.
- Sort list by First name / Last name.
- Display names by First Last / Last,
First.

phone
Set Voicemail number.
Show my caller ID to everyone / no one
/ my contacts
Call forwarding On/Off
International assist On/Off
SIM security On/Off

pictures & camera
Set options below.
Allow the camera button to wake up
the phone On/Off.
Include location (GPS) information in
pictures you take On/Off.
Auto upload to SkyDrive On/Off.
Keep location information on
uploaded pictures On/Off.

radio
Set regional options.
North America / World / Japan
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search
Toggle Use my location On/Off.
It uses your location to provide you
with better local search results.
Check to get suggestions from Bing
as you type.
delete history
Delete previously entered search terms
from your phone.
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Software update

Phone software update
Windows Phone Update enables you
to update the firmware of your phone
to the latest version. Your phone are
alerted to Windows Phone Updates
automatically by the Windows Phone
Update service, and the updates are
installed on the phone by using the
Zune software running on the user's
personal computer. Please go to
'PHONE' menu of settings from the
Zune software and click 'UPDATE' to
check for updates available.
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Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold
separately. Select these options according to your personal communication needs.
Consult your local dealer for availability. (Items described below may be optional.)
Charger

Data cable
Connect your
LG-E900 and PC.

Battery

User guide
Learn more about
your LG-E900.

Stereo headset

Microsoft SHG
(start here guide)
Help you get
started with your
Windows Phone.

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Ambient Temperatures
Max: +
 55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min: -10°C
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“LG Service Center”

by LG Electronics (Thailand) Co. Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd., Bookalo, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon-Sun : 7am - 7pm
Call center : 0-2878-5757
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FAQ

Please check to see if any problems you have encountered with the phone are
described in this section before taking the phone in for a service or calling a
service engineer.
Category Sub-Category

Question

Answer

* Check you do not have headphones connected
to the phone.
• Ensure that your device is connected to the
Stereo headset.
Bluetooth
You cannot listen to music on a
Bluetooth
• Ensure that the music format you are trying to
Headset
remote Bluetooth headset
listen to is supported by the headset.
• Ensure that the distance between the headset and
device is not more than 10 metres and that they
are not separated by walls or other obstacles.
You cannot listen to video
It's not supported. If you want to listen to video
Bluetooth
Bluetooth
sound on a remote Bluetooth sound, please use the ear-jack instead of Bluetooth
Headset
headset
headset.
HFP (HandsFreeProfile)
HSP (HeadSet Profile)
A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
Bluetooth
Which profiles are supported
Bluetooth
AVRCP(A/V Remote Control Profile)
supported Profile for Windows Phone 7?
- Music : only support Play/Pause/Previous Song/
Next Song
PBAP(Phone Book Access Profile)
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Category Sub-Category
Bluetooth
Bluetooth
Connection
Bluetooth
Bluetooth
Connection

Bluetooth

Contact
transmission

Bluetooth Print

Data

Backup

Data

Synchronization
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Question
What are the functions
available via Bluetooth?

Answer
Connecting to Stereo/Mono Headset, Car Kit is
possible.

Is it possible to use internet
when synchronising between
phone and pc?
It's not supported.
(In such case, where pc is
connected with wired LAN).
Is there any way to transfer the
contacts data to other phone
thru bluetooth?
It's not supported.
Ex) Contacts of other phone
move to phone via BT.
Can you print MS office
document (MS word, excel,
It's not supported.
PDF, etc.) using BT or wireless?
• Put your old SIM card into your new phone,
How do you import contacts
then go to Settings. Flick to applications, tap
from your old phone to your
people > import SIM contacts.
Window Phone 7?
• You cannot do this through Zune.
In Window Phone 7, "Zune" application is used
What are some limitations,
instead of "Activesync".
when data synchronising
The limitation of Zune is, while syncronizing,
between windows phone
(music, video and picture) files can not be played
7 and pc?
on the phone.

Category Sub-Category
Data

Synchronization

Data

Web-Upgrade

Misc.

Call Time

Misc.

E-Mail

Misc.

Active X

Question
How do you synchronise
between phone and pc under
Windows Vista & Win7?
Is it possible to backup the
user data automatically when
upgrading thru Web.
Is the Calling time calculated
differently according to the
model(Ex. 2G/3G, CDMA ...)
Where do you get POP3 &
SMTP Server settings?
Is the Activie X supported
like PC?

Answer
By using microsoft application "Zune" which can
be downloaded from MS website.
Zune supports whole flash backup, but does not
support backup of user data seperately.
CDMA Model : Calling time is calculated from when
you press "call" after dialling the number.
2G/3G Model : Calling time is calculated from
when the call is connected.
Please consult email system administrator for
assistance.
No, it’s not supported.

Phone
Function

Battery

How do you check if battery is Battery charge status is displayed on top of
fully charged?
the screen.

Phone
Function

W&P option

Is it possible to use W(Wait) & Yes, it’s possible. But it's supported using the
P(Pause) option, when saving hardware keyboard only. it's not supported for the
phone number to contacts?
on-screen keyboard.
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Category Sub-Category

Question

Phone
Function

Office Mobile

Phone
Function

Ring Tone Setting How do I set the Ring Tone?

Phone
Function

Ring Tone Setting
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Is it possible to edit files in
office applications of mobile?

How can I use my favourite
music as a ringtone?

Answer
It's only possible to read.
• Please note that Microsoft Office Mobile doesn't
support all the features that are found in Microsoft
Office 2010.
If a document has content that's not supported in
Office Mobile, you can still open the document on
your phone, but the unsupported content won't
be displayed.
Go to Application list and tap Settings>
ringtone & sounds to set up the Ring Tone.
There are different kinds of alerts and different
ringtones you can asign to different people.
On start, tap People > the contact you want to
change > Edit > Rigntone.
Marketplace enables users to easily find & acquire
your favourite ringtone
Go to Application list and tap Marketplace >
Music. And browse and choose your favourite
ringtone.
Please note that Marketplace may not be available
in your country or region.

Category Sub-Category

Question

Answer

Your Windows Phone 7 supports 6 different
languages (Deutsch, English (United Kingdom/
United States), Español, Français, Italiano).
Is it possible to change the
language?
If you want to change the settings, go to tap
Settings> region & language > Display
language.
You can adjust the music, rigntone and system
How to setup the system sound sound with volume keys.
and Ring sound?
• Go to "Settings > ringtone & sounds"
How do you set the time on
Applications list > Settings > date & time >
the phone?
Set automatically slider to Off > Set the Time

Phone
Function

Supported
Language

Phone
Function

Sound Settings

Phone
Function

Time Setting

Phone
Function

Youtube

This is possible via use of Marketplace YouTube
Is it possible to view video clips player.
from Youtube?
Please note that Marketplace YouTube player may
not be available in your country or region.

Phone
Function

Battery Life Time

What is the talk time of this
phone?

Calling : 360 min. (based on 3G)

camera

Is there any option to save
or erase a picture, right after
it's taken?

Picture is saved automatically.
Navigate to Picture Viewer by flicking to the right.
Touch and hold the picture taken. View available
options.
(eg. Adding to favourites, deleting etc).

Phone
Function
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Category Sub-Category

Question

Answer

Phone
Function

E-mail

Is it possible to set e-mail
filtering?

Phone
Function

E-mail

[Steps]
Is it possible to set the alert
Settings > ringtones & sounds >
sound when receiving e-mail?
New email > Choose an item

Phone
Function
Phone
Function
Phone
Function

Phone
Function

E-Mail filtering is possible via use of "Search"
button.

Go to Settings > applications > Internet
How can I change privacy and Explorer to delete cookies.
other browser settings?
Also, you can turn off sharing your location using
Settings > system > location.
How do you keep the LCD
Proximity sensor on the phone is designed to
Proximity Sensor screen on, during phone
switch the LCD off by default whilst on a call.
conversation?
Please contact the store that sold you the phone to
Is it possible to use SIM Card check if a SIM lock is active or not.
that's provided by different
SIM Lock
If there is no SIM Lock, certain features or services
operator?
might not be available due to phone or network
settings.
SIM lock depends on the network operator that
My Windows Phone has a
sold you the Windows Phone. Please contact the
SIM lock, can LG help me in
SIM Lock
network operator or the store that sold you the
this case?
Windows Phone.
browser settings
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Category Sub-Category

Question

Answer

Phone
Function

Is Adobe Flash supported
(similar to PC browser)?

It’s not supported.

Phone
Function

Is Streaming service supported.

Some streaming protocols are not supported (e.g.
RTSP). HTTP-Progressive and IIS SmoothStreaming
is supported depending on the website you are
visiting and the application you are using.

Phone Spec Band

Is GSM technology Quadra
band, tri band or dual band?
(For example: 1900Mhz, 900,
1800, 850)

Quad band is supported.

Phone Spec Phone Spec

Is it possilbe to use external
GPS device?

No. There is a built-in GPS unit in your Windows
Phone 7 device.

Wi-Fi

Wi-Fi Simple
Inquiry

What can I do with Wi-Fi
(wireless networking)?

You can connect to the internet or other network
devices anywhere an access point or wireless
hotspot is available.

Wi-Fi

Wi-Fi Simple
Inquiry

Is Wi-Fi serviced by Operator?

No, it isn’t. Users can access the internet thru
AP(Access Point).

Recovery
Solution

Password missing

What do you do, when you've
forgotten your password?
Contact your service provider.
How do you obtain your
password, if forgotten?
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Category Sub-Category

Recovery
Solution

Factory Rest
Web update
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Question

I want to reset my phone to
improve performance, how
do I do this?
I want to update the software
running on my phone to
improve performance, how
do I do this?

Answer
1. Factory Reset.
Go to tap Applications list > Settings > about
> reset your phone.
Resetting your phone will erase all your personal
content, including applications that you purchased
and downloaded, and wil restore the factory
settings.
2. Try to update latest SW version via Web.Your
phone are alerted to Windows Phone Updates
automatically by the Windows Phone Update
service, and the updates are installed on the
phone by using the Zune software running on
your personal computer, when you connect your
phone with it.
If you didn't install the Zune software yet, go to
www.windowsphone.com to install.
Warning!
By performing "Factory Reset", all user data will
be ERASED.
Customer MUST backup PRIOR to running factory
reset & Web update.

Category Sub-Category

Recovery
Solution

Factory Reset

Question

How to do when the
performance is much lower
than before?

Answer
1. Factory Reset.
Go to tap Applications list > Settings > about
> reset your phone.
Resetting your phone will erase all your personal
content, including applications that you purchased
and downloaded, and wil restore the factory
settings.
2. Try to update latest SW version via Web.Your
phone are alerted to Windows Phone Updates
automatically by the Windows Phone Update
service, and the updates are installed on the
phone by using the Zune software running on
your personal computer, when you connect your
phone with it.
If you didn't install the Zune software yet, go to
www.windowsphone.com to install.
*Attention
In case of Factory Reset and Web update, all user
data will be erased.
hence, customer should have to back up them
before.

87

