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ขอมูลสำคัญ
โปรดอานใบแทรก ขอมูลสำคัญ กอนที่จะใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ

บริการและคุณสมบัติบางอยางในคูมือนี้อาจไมไดรับการรองรับในทุกประเทศ/ภูมิภาคและโดยเครือขาย/ผูใหบริการทั้งหมดในพื้นที่
ดังกลาว ซึ่งยังนำมาใชกับหมายเลขฉุกเฉินระหวางประเทศ 112 ของระบบ GSM กรุณาสอบถามจากผูใหบริการเครือขายหรือผูให
บริการในกรณีที่สงสัยเกี่ยวกับบริการพิเศษตาง ๆ
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Android™ – คืออะไรและเหตุใดจึงตองใชระบบปฏิบัติ
การดังกลาว?
โทรศัพท Android™ สามารถใชงานฟงกชันตางๆ ที่เหมือนคอมพิวเตอรไดหลายฟงกชัน แตคุณยังสามารถปรับแตง
การใชงานใหสามารถรับขอมูลที่ตองการไดพรอมทั้งยังสนุกสนานเพลิดเพลินกับเนื้อหาตางๆ ไดตามความตองการอีก
ดวย คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฟงกชันการทำงานไดอีก
ดวย คุณสามารถดาวนโหลดโปรแกรมและเกมตางๆ มากมายไดจาก Android Market™ ซึ่งจะมีการเพิ่มรายการตางๆ
อยูเสมอ คุณยังสามารถใชงานโปรแกรมในโทรศัพท Android™ รวมกับขอมูลสวนตัวและบัญชีออนไลนของคุณไดอีก
ดวย ตัวอยางเชน คุณสามารถสำรองรายชื่อในโทรศัพทของคุณ เขาถึงบัญชีอีเมลและปฏิทินไดหลายบัญชีจากที่เดียว
เก็บขอมูลนัดหมายของคุณ และเครือขายทางสังคมออนไลนไดตามตองการ
โทรศัพท Android™ นั้นมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา เมื่อมีซอฟตแวรใหมๆ ที่โทรศัพทของคุณสนับสนุน คุณจะสามารถ
อัปเดตโทรศัพทของคุณใหสามารถใชงานคุณสมบัติใหมๆ ได

โทรศัพท Android™ ของคุณจะมาพรอมกับบริการ Google™ เพื่อใหสามารถใชบริการตางๆ ของ Google™ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด คุณควรมีบัญชี Google™ และลงชื่อเขาใชงานเมื่อเริ่มใชโทรศัพทเปนครั้งแรก คุณอาจจะตองมีการเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ตเพื่อเขาสูคุณสมบัติของ Android™ หลายรายการ

โปรแกรม
โปรแกรมคือโปรแกรมของโทรศัพทที่จะชวยคุณในการทำงานตางๆ ตัวอยางเชน มีโปรแกรมสำหรับโทรออก ถายภาพ
และดาวนโหลดโปรแกรมอื่นๆ
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การเริ่มตนใชงาน
สวนประกอบ

การถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก

• สอดปลายนิ้วเขาไปที่ชองดานลางของเครื่องระหวางตัวเครื่องกับฝาครอบแบตเตอรี่ แลวยกฝาครอบออกชาๆ
แตมั่นคง
อยาใชวัตถุมีคมที่อาจทำใหชิ้นสวนของโทรศัพทเสียหาย

การใส SIM การดและการดหนวยความจำ

• ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกแลวใส SIM การดและการดหนวยความจำในชอง

การถอดการดหนวยความจำ

• ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ออก แลวดึงการดหนวยความจำออกมา
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การเปดโทรศัพท

การเปดโทรศัพท

1 กดปุมเปด/ปด  ที่ดานบนของโทรศัพทคางไวจนกระทั่งโทรศัพทสั่น
2 หากหนาจอของคุณมืดลง ใหกด  หรือกด  สั้นๆ เพื่อเปดใชงานหนาจอ
3 หากตองการปลดล็อกหนาจอ ใหลาก  ไปทางดานขวาของหนาจอ
4 ปอนหมายเลข PIN ของ SIM การด เมื่อมีขอความขอ แลวเลือก ตกลง

คุณจะไดรับ PIN ของ SIM การดจากผูใหบริการเครือขายของคุณ แตคุณสามารถเปลี่ยนไดจากเมนู ตั้งคา ในภายหลัง หากตองการ
แกไขขอผิดพลาดขณะปอนหมายเลข PIN ของ SIM การด ใหกด 

อาจใชเวลาสักพักกวาที่โทรศัพทจะเริ่มระบบ

การปดโทรศัพท
1 กดปุมเปด/ปด  คางไวจนกวาเมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้น
2 ในเมนูตัวเลือก ใหแตะ ปดเครื่อง
3 แตะ ตกลง

อาจใชเวลาสักพักกวาที่โทรศัพทจะปดระบบ

ล็อคหนาจอ
เมื่อคุณเปดโทรศัพทไวเฉยๆ โดยไมไดใชงานในชวงเวลาหนึ่ง หนาจอจะมืดลงเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และ
โทรศัพทจะล็อกอัตโนมัติ ระบบการล็อคนี้สามารถชวยปองกันการดำเนินการตางๆ ที่เกิดจากการสัมผัสหนาจอของ
โทรศัพทโดยไมไดตั้งใจขณะที่คุณไมไดใชโทรศัพทได

ถาตองการเปดใชงานหนาจอ
• กด  หรือกด  สั้นๆ

ถาตองการปลดล็อคหนาจอ

• ลากไอคอน  ไปทางขวาของหนาจอ

ถาตองการล็อคหนาจอเอง
• ขณะหนาจอเปดขึ้นมา ใหกดที่ปุม  สั้น ๆ

คูมือการตั้งคา
ครั้งแรกที่คุณเปดโทรศัพท ตัวชวยสรางการติดตั้งจะชวยอธิบายการใชงานพื้นฐานของโทรศัพทและชวยคุณในการ
ปอนการตั้งคาที่สำคัญของโทรศัพท ตั้งคาโทรศัพทของคุณใหทำงานตามที่คุณตองการ เลือกภาษาของโทรศัพท ตั้งคา
การเชื่อมตอเครือขายไรสาย นำเขารายชื่อจากโทรศัพทเกา และอื่นๆ อีกมาก
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ตัวชวยสรางการติดตั้งจะครอบคลุมถึงสิ่งตางๆ ตอไปนี้:
• การตั้งคาโทรศัพทพื้นฐาน เชน ภาษาและอินเทอรเน็ต
• การตั้งคา Wi-Fi® - เพิ่มความเร็วในการเชื่อมตอและลดคาใชจายในการโอนขอมูล
• การตั้งคาบริการออนไลน - ชวยคุณในการตั้งคาอีเมล บัญชีบริการออนไลน และการโอนถายรายชื่อ

คุณยังสามารถดูรายละเอียดความชวยเหลือและวิธีใชสิ่งตางๆ ตอไปนี้ไดจากคูมือการใชของโทรศัพทในบทที่เกี่ยวของ
ซึ่งมีอยูในโปรแกรมสนับสนุนในโทรศัพทและที่ www.sonyericsson.com/support:

• Wi-Fi®
• Sony Ericsson Sync

หากตองการ คุณจะสามารถขามขั้นตอนบางขั้นตอนและเขาสูตัวชวยสรางการติดตั้งในภายหลังไดจากหนาจอโปรแกรมหรือ
เปลี่ยนการตั้งคาไดจากเมนตูั้งคา

การเรียกใชคูมือการตั้งคา
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ คูมือ การตั้งคา

บัญชีและบริการ
ลงชื่อเขาใชบริการบัญชีออนไลนของคุณจากโทรศัพทเพื่อใชงานบริการอันหลากหลาย รวมบริการตางๆ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ตัวอยางเชน ใชรายชื่อติดตอจากบัญชี Google™ และ Facebook™ ของคุณเพื่อเก็บไวในสมุดโทรศัพท
เพื่อใหสามารถจัดเก็บทุกอยางไวในที่เดียวได
คุณสามารถลงชื่อเขาใชบริการทางออนไลนจากโทรศัพทของคุณไดเชนเดียวกับคอมพิวเตอร เมื่อคุณลงชื่อเขาใชเปน
ครั้งแรก บัญชีของคุณจะถูกสรางขึ้นพรอมดวยชื่อผูใช รหัสผาน การตั้งคา และขอมูลสวนตัว ครั้งตอไปที่คุณลงชื่อเขา
ใช คุณจะสามารถเปดบัญชีไดดวยมุมมองสวนตัวของคุณ

บัญชี Google™
บัญชี Google™ เปนกุญแจที่สำคัญของโทรศัพท Android™ ของคุณ ใช Gmail™ เพื่อสงอีเมล ใช Google Talk™ เพื่อ
แชตกับเพื่อน และใช Android Market™ เพื่อดาวนโหลดโปรแกรม

บัญชี Sony Ericsson
จัดเก็บรายชื่อในโทรศัพทของคุณไวในเซิรฟเวอรของ Sony Ericsson เพื่อที่คุณจะสามารถสำรองขอมูลดังกลาวไวทาง
ออนไลนไดตลอดเวลา คุณยังสามารถจัดเก็บปฏิทินในโทรศัพทและบุคมารกอินเทอรเน็ตตางๆ ไวในบัญชี Sony
Ericsson ไดอีกดวย

บัญชี Exchange ActiveSync®

ซินโครไนซโทรศัพทของคุณกับบัญชี Exchange ActiveSync® ของบริษัท ดวยวิธีการนี้ คุณจะสามารถเชื่อมตอกับ
อีเมล รายชื่อติดตอ และกิจกรรมตางๆในปฏิทินงานของคุณไวกับตัวคุณตลอดเวลา

บัญชี Facebook™
Facebook™ เชื่อมตอกับเพื่อนๆ ครอบครัว และเพื่อนรวมงานไดจากทั่วโลก เขาสูระบบตอนนี้เลยเพื่อแบงปนโลกของ
คุณกับผูอื่น
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ทำความรูจักโทรศัพทของคุณ
ภาพรวมโทรศัพท

5

7

6

8

321 4

911 10

  

13

1218 19

15

17

16

14

  

1. เลนสกลองดานหนา
2. ชุดหูฟง
3. ปุมเปด/ปด
4. ชองตอสำหรับชุดหูฟง
5. เซนเซอรแสง
6. เซนเซอรวัดความใกล
7. หนาจอสัมผัส
8. ไฟแจงเตือน LED/สถานะของแบตเตอรี่
9. ปุมเมนู
10. ปุมเริ่มตน

11. ปุมยอนกลับ
12. ไฟ LED สำหรับกลอง
13. เลนสกลองตัวหลัก
14. ไมโครโฟนตัวที่สอง
15. ชองตอสำหรับที่ชารจ/สาย USB
16. ชองรอยสายคลอง
17. ไมโครโฟนหลัก
18. ลำโพง
19. ปุมระดับเสียง/ปุมซูม
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การใชปุมตางๆ

กลับ
• กลับไปยังหนาจอกอนหนา
• ปดปุมกดบนหนาจอ กลองโตตอบ เมนูตัวเลือก หรือชองการแจงเตือน

เริ่มตน
• ไปที่ หนาจอเริ่มตน
• เปดใชงานหนาจอ ถาหนาจอมืดลง
• กดคางไวเพื่อเปดหนาตางเพื่อแสดงโปรแกรมที่คุณใชลาสุด

เมนู
• เปดรายการตัวเลือกที่ใชไดในหนาจอหรือโปรแกรมปจจุบัน

การชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของโทรศัพทถูกชารจไวเพียงบางสวน เมื่อคุณซื้อโทรศัพท ไอคอนชารจแบตเตอรี่  อาจใชเวลาสองสาม
นาทีกอนที่จะปรากฏบนหนาจอเมื่อคุณเชื่อมตอโทรศัพทเขากับแหลงจายพลังงาน เชน พอรต USB หรือเครื่องชารจ
โทรศัพท คุณสามารถใชโทรศัพทไดขณะที่ชารจ

แบตเตอรี่จะเริ่มปลอยประจุเล็กนอยหลังจากที่ชารจจนเต็ม จากนั้นจะชารจอีกครั้งเมื่อเวลาผานไประยะหนึ่งในขณะที่เชื่อมตอ
เครื่องชารจโทรศัพทอยู การทำงานนี้จะชวยยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่และอาจทำใหสถานะการชารจแสดงระดับที่ต่ำกวา 100
เปอรเซ็นต

การชารจโทรศัพท

1 เสียบปลั๊กเครื่องชารจโทรศัพทเขากับเตารับไฟฟา
2 เสียบปลายดานหนึ่งของสาย USB เขาในเครื่องชารจ (หรือในพอรต USB ของคอมพิวเตอร)
3 เสียบปลายดานหนึ่งของสายเขาในพอรตไมโคร USB ที่โทรศัพทของคุณ โดยใหดานที่มีสัญลักษณ USB หัน

ขึ้น
4 เมื่อโทรศัพทชารจเต็มแลว ถอดสาย USB ออกจากโทรศัพทโดยดึงออกมาตรงๆ

ระวังอยาใหชองตอโคงงอ ขณะถอดสายออกจากโทรศัพท
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การใชหนาจอสัมผัส
แผนพลาสติกปองกันถูกปดไวบนหนาจอเครื่องโทรศัพทเมื่อคุณซื้อมา คุณจะตองลอกแผนพลาสติกนี้ออกกอนที่จะใช
หนาจอสัมผัส มิฉะนั้น หนาจอสัมผัสอาจทำงานไมถูกตอง
เมื่อคุณเปดโทรศัพทไวเฉยๆ โดยไมไดใชงานในชวงเวลาหนึ่ง หนาจอจะมืดลงเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และ
โทรศัพทจะล็อกอัตโนมัติ ระบบการล็อคนี้สามารถชวยปองกันการดำเนินการตางๆ ที่เกิดจากการสัมผัสหนาจอของ
โทรศัพทโดยไมไดตั้งใจขณะที่คุณไมไดใชโทรศัพทได คุณยังสามารถตั้งคาการล็อคสวนตัวเพื่อปกปองขอมูลของคุณ
และเพื่อใหคุณเทานั้นที่สามารถเขาสูขอมูลและเนื้อหาในโทรศัพทได

หนาจอของโทรศัพทนั้นทำจากกระจก อยาสัมผัสหนาจอหากกระจกแตกหรือกระเทาะ อยาพยายามซอมหนาจอที่เสียหายดวยตัว
คุณเอง หนาจอกระจกมีความเปราะบางตอการตกหลนและการกระแทกทางกายภาพ การใชงานโดยไมระมัดระวังนั้นไมครอบคลุม
อยูในบริการรับประกันของ Sony Ericsson

ถาตองการเปดหรือเนนรายการ
• แตะที่รายการ

การมารกหรือยกเลิกการมารกตัวเลือก
• แตะชองตัวเลือกที่เกี่ยวของ หรือในบางกรณีใหแตะดานขวาของตัวเลือกรายการ เพื่อมารกหรือยกเลิกกา

รมารกตัวเลือก

ชองตัวเลือกที่มารก

ชองตัวเลือกที่ยกเลิกการมารก

ตัวเลือกรายการที่มารก

ตัวเลือกรายการที่ยกเลิกการมารก

การซูม
คุณสามารถซูมไดสองวิธี ตัวเลือกการซูมที่ใชไดจะขึ้นอยูกับโปรแกรมที่คุณใชงาน

ถาตองการยอ/ขยาย
• เมื่อตัวเลือกนี้สามารถใชได ใหแตะ  หรือ  เพื่อยอหรือขยาย

คุณอาจตองลากหนาจอ (ในทิศทางใดก็ได) เพื่อใหไอคอนยอ/ขยายปรากฏ

วิธีการยอขยายดวยสองนิ้ว

• วางสองนิ้วบนหนาจอพรอมๆ กันแลวลากเขาหากัน (เพื่อยอ) หรือแยกนิ้วออก (เพื่อขยาย)
ใชฟงกชันการยอขยายเพื่อดูรูปภาพและแผนที ่หรือเมื่อทองเว็บไซต
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การเลื่อน
เลื่อนดูรายการโดยเลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงที่หนาจอ ในเว็บเพจบางตัว คุณสามารถไลรายการดานขางไดดวย

การลากและปดจะไมเปดใชงานสิ่งใดบนหนาจอ

การเลื่อน

• ลากหรือปดนิ้วมือของคุณไปในทิศทางที่ตองการใหหนาจอเลื่อนไป
หากตองการเลื่อนหนาจออยางรวดเร็ว ใหปดนิ้วมือของคุณไปในทิศทางที่ตองการ

การปด

• หากตองการเลื่อนหนาจออยางรวดเร็ว ใหปดนิ้วมือของคุณไปในทิศทางที่ตองการ คุณสามารถรอใหการเลื่อน
หยุดเอง หรือคุณสามารถหยุดไดทันทีดวยการแตะหนาจอ
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เซนเซอร
โทรศัพทของคุณมีเซนเซอรแสงและเซนเซอรวัดความใกล เซนเซอรแสงตรวจจับระดับแสงโดยรอบและปรับความ
สวางของหนาจอ เซนเซอรวัดความใกลจะปดหนาจอสัมผัสเมื่อใบหนาของคุณสัมผัสหนาจอ เพื่อปองกันไมใหคุณเปด
ใชฟงกชันตางๆ ของโทรศัพทโดยไมตั้งใจเมื่อคุณอยูกำลังโทรศัพท

หนาจอเริ่มตน
หนาจอเริ่มตนของโทรศัพทของคุณจะมีคุณสมบัติเหมือนเดสกทอปของเครื่องคอมพิวเตอร หนาจอดังกลาวเปรียบ
เหมือนประตูไปสูคุณสมบัติที่สำคัญในโทรศัพทของคุณ คุณสามารถปรับแตง หนาจอเริ่มตน ของคุณดวยวิดเจ็ต ปุมลัด
โฟลเดอร ธีม ภาพพื้นหลัง และสิ่งอื่นๆ
หนาจอเริ่มตนจะมีสวนที่ขยายจากความกวางของหนาจอปกติ ดังนั้นคุณจึงตองปดหนาจอไปทางซายหรือทางขวาเพื่อ
ดูเนื้อหาตางๆ ในหนาจอสวนขยายทั้งสี่หนาจอ  จะแสดงวาคุณอยูในสวนใดของหนาจอเริ่มตน

รายการตางๆ ในแถบที่ดานลางของหนาจอจะใชไดอยูเสมอเพื่อการเขาถึงอยางรวดเร็ว

การไปที่หนาจอเริ่มตน
• กด 

วิธีการเรียกดูหนาจอเริ่มตน
• ปดหนาจอไปทางซายหรือขวา

วิดเจ็ต
วิดเจ็ตคือโปรแกรมขนาดเล็กที่คุณสามารถใชงานไดโดยตรงจาก หนาจอเริ่มตน ตัวอยางเชน วิดเจ็ต เครื่องเลนเพลง
ทำใหคุณสามารถเริ่มเลนเพลงไดโดยตรง และ วิดเจ็ต Sony Ericsson Timescape™ จะแสดงขอความขาเขา

การเพิ่มวิดเจ็ตในหนาจอเริ่มตน
1 จาก หนาจอเริ่มตน กด 
2 แตะ เพิ่ม > Widget
3 แตะวิดเจ็ต

การดูภาพรวมของวิดเจ็ตทั้งหมดบนหนาจอเริ่มตนของคุณ
• เลือกบริเวณใดบริเวณหนึ่งในหนาจอ หนาจอเริ่มตน ของคุณ วิดเจ็ตทั้งหมดจากสวนตางๆ ของ หนาจอเริ่มตน

จะแสดงอยูในมุมมองเดียว
เมื่อวิดเจ็ต หนาจอเริ่มตน ทั้งหมดรวมกันอยูในมุมมองเดียว ใหแตะที่วิดเจ็ตเพื่อไปยังสวนของ หนาจอเริ่มตน ที่มีวิดเจ็ตดังกลาว
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การจัดเรียงหนาจอเริ่มตนใหม
ปรับแตงรูปแบบของหนาจอเริ่มตนและเปลี่ยนคุณสมบัติที่คุณสามารถเขาถึงได เปลี่ยนภาพพื้นหลังของหนาจอ เลื่อน
รายการตางๆ สรางโฟลเดอร และเพิ่มปุมลัดสูรายชื่อ

การเปดเมนูตัวเลือกของหนาจอเริ่มตน
คุณสามารถเปดเมนูตัวเลือก หนาจอเริ่มตน ไดสองวิธี:

• จาก หนาจอเริ่มตน ใหกด 
• สัมผัสสวนใดๆ ของ หนาจอเริ่มตน คางไว

การเพิ่มปุมลัดไวในหนาจอเริ่มตน
1 จาก หนาจอเริ่มตน กด 
2 แตะ เพิ่ม > ปุมลัด
3 คนหาและเลือกปุมลัด

เพิ่มปุมลัดโปรแกรมโดยตรงจากหนาจอโปรแกรมโดยการแตะโปรแกรมคางไว

การเพิ่มโฟลเดอรในหนาจอเริ่มตน
1 จาก หนาจอเริ่มตน กด 
2 แตะ เพิ่ม > โฟลเดอร
3 ปอนชื่อของโฟลเดอร เลือกไอคอนแลวแตะ เสร็จ

วางรายการทับดานบนของรายการอื่นบนหนาจอเริ่มตนของคุณเพื่อสรางโฟลเดอรโดยอัตโนมัติ

ถาตองการเพิ่มรายการในโฟลเดอร
• สัมผัสรายการที่ตองการคางไวจนกระทั่งรายการดังกลาวสั่นและโทรศัพทสั่น แลวลากรายการไวในโฟลเดอร

การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร
1 แตะโฟลเดอรเพื่อเปด
2 สัมผัสแถบชื่อของโฟลเดอรเพื่อแสดงฟลด ชื่อโฟลเดอร
3 ปอนชื่อโฟลเดอรใหมแลวแตะ เสร็จ

การยายรายการในหนาจอเริ่มตน
1 กด  เพื่อเปด หนาจอเริ่มตน
2 แตะรายการคางไวจนกระทั่งรายการดังกลาวขยายขึ้นและโทรศัพทสั่น แลวลากรายการไปยังตำแหนงใหม

ถาตองการลบรายการจากหนาจอเริ่มตน
• สัมผัสรายการที่ตองการคางไวจนกระทั่งรายการดังกลาวสั่นและโทรศัพทสั่น แลวลากรายการไวใน 

การเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหนาจอเริ่มตน
ปรับแตงหนาจอเริ่มตนในสไตลของคุณโดยใชภาพพื้นหลังและธีมตางๆ

การเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหนาจอเริ่มตน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหกด 
2 แตะ ภาพพื้นหลัง แลวเลือกภาพบนหนาจอที่ตองการ

คุณสามารถใชภาพที่คุณถายหรือภาพเคลื่อนไหวได ไปที่ Android Market™ และแหลงอื่นๆ เพื่อดาวนโหลดภาพบนหนาจอชนิด
ตางๆ เชน ภาพบนหนาจอที่จะเปลี่ยนไปตามชั่วโมงตางๆ
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การตั้งคาธีม
1 จาก หนาจอเริ่มตน กด 
2 แตะ ธีม แลวเลือกธีมที่ตองการ

เมื่อคุณเปลี่ยนธีม พื้นหลังอาจเปลี่ยนดวยในบางโปรแกรม

การเขาสูและการใชโปรแกรม
เปดโปรแกรมไดจากปุมลัดบนหนาจอ หนาจอเริ่มตน ของคุณหรือจากหนาจอโปรแกรม

หนาจอโปรแกรม
หนาจอโปรแกรมที่คุณสามารถเปดไดจากหนาจอ หนาจอเริ่มตน จะมีโปรแกรมที่คุณไดติดตั้งและดาวนโหลดไวใน
โทรศัพทของคุณ
หนาจอโปรแกรมอาจจะกวางกวาความกวางของหนาจอปกติ คุณจึงอาจจะตองปดหนาจอไปทางซายหรือขวาเพื่อดู
เนื้อหาทั้งหมด

วิธีการเปดหนาจอโปรแกรม

• จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 

วิธีการเรียกดูหนาจอโปรแกรม
• เปดหนาจอโปรแกรมแลวปดหนาจอไปทางขวาหรือซาย

การสรางปุมลัดใหแกโปรแกรมในหนาจอเริ่มตน
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 แตะที่โปรแกรมคางไวจนปรากฏขึ้นบนหนาจอ หนาจอเริ่มตน ของคุณ แลวลากไปยังตำแหนงที่ตองการ

การเปดและปดโปรแกรม

การเปดแอพพลิเคชั่น
• แตะที่โปรแกรมจาก หนาจอเริ่มตน หรือหนาจอโปรแกรม

ถาตองการปดโปรแกรม
• กด 

โปรแกรมบางโปรแกรมจะหยุดเมื่อคุณกด  เพื่อออก แตบางโปรแกรมจะยังคงทำงานอยูเบื้องหลัง ในกรณีแรก ครั้งตอไปที่คุณ
เขาสูโปรแกรม คุณจะสามารถดำเนินการตอจากจุดสุดทาย

หนาตางโปรแกรมที่ใชลาสุด
คุณสามารถดูและเขาถึงโปรแกรมที่ใชงานลาสุดไดจากหนาตางนี้

ถาตองการเปดหนาตางโปรแกรมที่ใชงานลาสุด
• กด คางไว
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เมนูโปรแกรม
คุณสามารถเปดเมนูไดตลอดเวลาระหวางที่คุณใชโปรแกรมโดยการกดปุม  บนโทรศัพท เมนูจะมีลักษณะแตกตาง
ไปโดยขึ้นอยูกับโปรแกรมที่คุณกำลังใช

การเปดเมนูในโปรแกรม
• ในขณะที่ใชโปรแกรม ใหกด 

บางโปรแกรมอาจไมมีเมนู

การจัดเรียงหนาจอโปรแกรมใหม
ยายโปรแกรมไปยังตำแหนงตางๆ ของหนาจอตามความตองการ

การจัดเรียงโปรแกรมในหนาจอโปรแกรม
1 จากหนาจอเริ่มตนของคุณ ใหแตะ  เพื่อไปที่หนาจอโปรแกรม
2 แตะ  และเลือกตัวเลือก

วิธีการยายโปรแกรมในหนาจอโปรแกรม
1 เปดหนาจอโปรแกรม แลวแตะ 
2 สัมผัสรายการที่ตองการคางไวจนกระทั่งรายการดังกลาวสั่นและโทรศัพทสั่น แลวลากรายการไปยังตำแหนง

ใหมที่ตองการ
3 แตะ  เพื่อออกจากโหมดแกไข

คุณจะสามารถยายโปรแกรมไดเมื่อเลือก  เทานั้น

การถอนการติดตั้งโปรแกรมจากหนาจอโปรแกรม
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 แตะ  โปรแกรมที่ถอนการติดตั้งไดทั้งหมดจะถูกมารกดวยไอคอน 
3 แตะโปรแกรมที่คุณตองการถอนการติดตั้ง จากนั้นแตะ ตกลง

สถานะและการแจงเตือน
แถบสถานะที่ดานบนสุดของหนาจอจะแสดงวามีอะไรเกิดขึ้นกับโทรศัพทของคุณบาง ทางดานซายจะแสดงการแจง
เตือนเมื่อมีอะไรใหมๆ หรือมีการดำเนินการใดอยู ตัวอยางเชน การแจงเตือนขอความใหมและปฏิทินจะปรากฏขึ้นที่นี่
ทางดานขวาจะแสดงความแรงของสัญญาณ สถานะแบตเตอรี่ และขอมูลอื่นๆ

ตรวจสอบการแจงเตือนและความคืบหนาของกิจกรรมตางๆ
คุณสามารถลากแถบสถานะลงเพื่อเปดแผงการแจงเตือนและรับขอมูลเพิ่มเติม ตัวอยางเชน เปดขอความใหมหรือดู
กิจกรรมตางๆ ไดจากปฏิทินในแผงการแจงเตือน นอกจากนี้คุณสามารถเปดโปรแกรมที่ทำงานอยู เชน เครื่องเลนเพลง
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ถาตองการเปดแผงการแจงเตือน

• ลากแถบสถานะลง

ถาตองการปดแผงการแจงเตือน

• ลากแท็บที่ดานลางของแผงการแจงเตือนขึ้นดานบน

การเปดโปรแกรมที่ทำงานอยูจากแผงการแจงเตือน
• จากแผงการแจงเตือน ใหแตะไอคอนสำหรับโปรแกรมที่ทำงานอยูเพื่อเปดโปรแกรม

ถาตองการลางแผงการแจงเตือน
• จากแผงการแจงเตือน ใหแตะ ลบ

เมนูการตั้งคาโทรศัพท
ดูและเปลี่ยนการตั้งคาโทรศัพทของคุณจากเมนูการตั้งคา
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การเขาถึงการตั้งคาโทรศัพท
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา

การพิมพขอความ
ใชแปนโทรศัพทหรือแปนพิมพบนหนาจอเพื่อปอนตัวอักษร ตัวเลข และอักขระอื่นๆ แปนโทรศัพทจะคลายกับแปน
พิมพบนตัวโทรศัพทมาตรฐาน 12 ปุม ในขณะที่แปนพิมพบนหนาจอจะมีเคาโครง QWERTY

แปนโทรศัพท
แปนโทรศัพทจะคลายกับแปนพิมพบนตัวโทรศัพทมาตรฐาน 12 ปุม คุณสามารถใชตัวเลือกการคาดการณตัวอักษร
และการปอนขอความแบบกดปุมหลายครั้งได คุณสามารถเปดใชวิธีการปอนขอความสำหรับแปนโทรศัพทผานการตั้ง
คาแปนพิมพ แปนโทรศัพทมีใหใชงานสำหรับการจัดวางแบบแนวตั้งเทานั้น

การใช Phonepad
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1 เลือกตัวเลือกการปอนขอความ

2 เปลี่ยนตัวพิมพใหญเล็กและเปด Caps Lock

3 แสดงตัวเลข

4 แสดงสัญลักษณและไอคอนยิ้ม

5 เวนวรรค

6 เปดเมนูการตั้งคาการปอนขอมูลที่ตองการเปลี่ยน เชน การเขียนภาษา ปุมนี้ยังใชเปลี่ยนภาษาที่ใชเขียนเมื่อมีการเลือกภาษาที่ปอน
มากกวาหนึ่งภาษา

7 ขึ้นบรรทัดใหมหรือยืนยันการปอนขอความ

8 ลบตัวอักษรกอนเคอรเซอร

ภาพประกอบทั้งหมดนี้ใชเพื่อเปนภาพประกอบเทานั้น และอาจไมสามารถอธิบายโทรศัพทจริงไดอยางแมนยำ

การแสดงแปนโทรศัพทเพื่อปอนขอความ
• ในขณะที่ถือโทรศัพทในแนวตั้ง ใหแตะที่ชองปอนขอความ

การปอนขอความโดยใชแปนโทรศัพท
เมื่อใชงานแปนโทรศัพท คุณจะสามารถเลือกการปอนขอมูลไดจากสองตัวเลือก:

• เมื่อ  ปรากฏขึ้นในแปนโทรศัพท ใหแตะปุมตัวอักษรแตละปุมเพียงหนึ่งครั้ง แมวาตัวอักษรที่คุณตองการจะไมใชตัว
แรกของปุมนั้นก็ตาม แตะคำที่ปรากฏหรือแตะ  เพื่อดูคำที่แนะนำมากขึ้นและเลือกคำจากรายการ

• เมื่อ  ปรากฏขึ้นในแปนโทรศัพท ใหแตะที่ปุมบนหนาจอสำหรับตัวอักษรที่คุณตองการปอน กดปุมนี้ไปเรื่อยๆ
จนกวาตัวอักษรที่ตองการจะถูกเลือก จากนั้นใชวิธีเดียวกันนี้สำหรับการปอนตัวอักษรตอๆ ไป
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การซอนแปนโทรศัพท
• เมื่อแปนโทรศัพทเปดอยู ใหกด 

ถาตองการเปลี่ยนระหวางอักษรตัวพิมพใหญและตัวอักษรตัวพิมพเล็ก
• กอนจะเขาจดหมาย ใหแตะ  เพื่อเปลี่ยนเปนตัวพิมพใหญ  หรือทำซ้ำในทางกลับกัน

ถาตองการเปดใช Caps Lock
• กอนที่คุณจะพิมพขอความ ใหแตะ  หรือ  จนกวา  จะปรากฏ

การปอนตัวเลขโดยใชแปนโทรศัพท
• เมื่อแปนโทรศัพทเปดขึ้น ใหแตะ  แปนโทรศัพทที่มีตัวเลขจะปรากฏ

การแทรกสัญลักษณและไอคอนยิ้มโดยใชแปนโทรศัพท
1 เมื่อแปนโทรศัพทเปดขึ้น ใหแตะ  ตารางที่มีสัญลักษณและไอคอนยิ้มจะปรากฏ
2 เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม แตะที่สัญลักษณหรือไอคอนยิ้มเพื่อเลือก

ถาตองการลบอักขระ
• แตะเพื่อวางเคอรเซอรไวหลังตัวอักษรที่คุณตองการลบ แลวแตะ 

วิธีการขึ้นบรรทัดใหม
• เมื่อคุณปอนขอความ ใหแตะที่  เพื่อขึ้นบรรทัดใหม

เมื่อตองการแกไขขอความ
1 เมื่อคุณปอนขอความ ใหแตะฟลดขอความคางไวจนกวาเมนู แกไขขอความ จะปรากฏ
2 เลือกตัวเลือกที่ตองการ

แปนพิมพบนหนาจอ
แตะปุมตางๆ บนแปนพิมพ QWERTY บนหนาจอเพื่อปอนขอความไดอยางสะดวก บางโปรแกรมจะเปดแปนพิมพบน
หนาจอโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเปดแปนพิมพนี้ไดโดยสัมผัสที่ชองขอความ

การใชปุมกดบนหนาจอ
12:453G

.,

5
1

6
7

432

1 เปลี่ยนขนาดตัวอักษรและเปดแค็ปล็อค ในบางภาษา ปุมนี้จะใชเพื่อเขาถึงตัวอักษรพิเศษในภาษาดังกลาว

2 ปดการดูปุมกดบนหนาจอ

3 แสดงตัวเลขและเครื่องหมาย สัมผัสคางไวเพื่อแสดงไอคอนยิ้ม

4 เวนวรรค

5 เปดเมนูการตั้งคาการปอนขอมูลเพื่อเปลี่ยน เชน การเขียนภาษา ปุมนี้เปลี่ยนภาษาที่เขียนดวยเมื่อเลือกภาษาที่ปอนมากกวาหนึ่ง
ภาษา

6 ขึ้นบรรทัดใหมหรือยืนยันการปอนขอความ
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7 ลบตัวอักษรกอนเคอรเซอร

ภาพประกอบทั้งหมดนำมาใชเปนภาพประกอบเทานั้น และอาจไมสามารถอธิบายถึงโทรศัพทที่แทจริงได

การเปดแปนพิมพบนหนาจอเปนครั้งแรก
• ถือโทรศัพทของคุณในแนวนอนและแตะที่ชองปอนขอความ
• หากตองการใชแปนพิมพบนหนาจอในแนวตั้ง ใหแตะที่ชองปอนขอความ จากนั้นแตะ  หรือแตะ  คาง

ไวหากคุณไดเลือกภาษามากกวาหนึ่งภาษา แตะ แปนพิมพแนวตั้ง และเลือกตัวเลือก

หลังจากที่คุณตั้งคาแลว คุณสามารถเปดใชแปนพิมพบนหนาจอไดงายๆ โดยแตะที่ชองปอนขอความ

การสลับไปมาระหวางแปนพิมพบนหนาจอและแปนโทรศัพท
1 เมื่อคุณปอนขอความ ใหแตะ  หรือสัมผัส  คางไวหากคุณไดเลือกภาษามากกวาหนึ่งภาษา
2 แตะ แปนพิมพแนวตั้ง และเลือกตัวเลือก

โปรดจำไววาแปนโทรศัพทมีใหใชงานสำหรับการจัดวางแบบแนวตั้งเทานั้น

การปอนขอความโดยใชแปนพิมพบนหนาจอ
• ในการปอนอักขระที่แสดงบนแปนพิมพ ใหแตะอักขระนั้น
• หากตองการปอนตัวอักษรที่ตางจากปกติ ใหสัมผัสตัวอักษรบนแปนพิมพปกติคางไวเพื่อดูรายการตัวเลือกที่มี

ให หลังจากนั้นจึงเลือกจากรายการ ตัวอยางเชน การใสตัวอักษร "é" ใหสัมผัสอักษร "e" คางไวจนกระทั่งมีตัว
เลือกปรากฏขึ้นมาแลวเลื่อนนิ้วของคุณไปยังตัวอักษร "é"

การปอนตัวเลขหรือสัญลักษณ
• เมื่อปอนขอความ ใหแตะ  แปนพิมพที่มีตัวเลขและสัญลักษณจะปรากฏ แตะ  เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

การแทรกสัญลักษณยิ้ม
1 เมื่อคุณปอนขอความ ใหสัมผัส  คางไว
2 เลือกสัญลักษณยิ้ม

การตั้งคาแปนพิมพและแปนโทรศัพท
คุณสามารถเลือกการตั้งคาสำหรับแปนพิมพบนหนาจอ และแปนโทรศัพท เชน ภาษาที่ใชเขียนและการแกไขอัตโนมัติ

การเขาถึงการตั้งคาแปนพิมพบนหนาจอและแปนโทรศัพท
• เมื่อคุณปอนขอความโดยใชแปนพิมพบนหนาจอหรือแปนโทรศัพท ใหแตะ  หากคุณเลือกภาษาที่ใชเขียน

มากกวาหนึ่งภาษา ใหแตะ  คางไวแทน

การเปลี่ยนภาษาที่ใชเขียนโดยใชแปนพิมพบนหนาจอหรือแปนโทรศัพท
1 เมื่อคุณปอนขอความ ใหแตะ  หรือสัมผัส  คางไวหากคุณไดเลือกภาษามากกวาหนึ่งภาษา
2 แตะ การเขียนภาษา แลวเลือกภาษาที่คุณตองการใชในการเขียน
3 หากคุณเลือกภาษาที่ปอนมากกวาหนึ่งภาษา ใหแตะ  เพื่อสลับไปมาระหวางภาษาที่ใชเขียนที่เลือก

การตั้งคาการปอนขอความ
เมื่อปอนตัวอักษร คุณจะสามารถเขาถึงเมนูการตั้งคาการปอนขอความที่จะชวยใหคุณกำหนดตัวเลือกการคาดการณ
ตัวอักษรได ตัวอยางเชน คุณจะสามารถเลือกไดวาคุณตองการใหโทรศัพทแสดงคำทางเลือกและคำที่ถูกตองตามที่คุณ
พิมพ หรือใหโปรแกรมจดจำคำใหมที่คุณเขียนได
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การเปลี่ยนการตั้งคาการปอนขอความ
1 เมื่อคุณปอนขอความโดยใชแปนพิมพบนหนาจอหรือแปนโทรศัพท ใหแตะ  หรือแตะ  คางไว
2 แตะ การตั้งคาการปอนขอความ
3 เลือกการตั้งคาที่ตองการ

การปรับระดับเสียง
คุณสามารถปรับเสียงเรียกเขาสำหรับการโทรศัพท และการแจงเตือน ตลอดจนการเลนเพลงและวิดีโอ

ถาตองการปรับระดับเสียงกริ่งดวยปุมระดับเสียง
• กดปุมปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

ถาตองการปรับระดับเสียงการเลนสื่อดวยปุมระดับเสียง
• เมื่อเลนเพลงหรือชมวิดีโอ ใหกดปุมระดับเสียงขึ้นหรือลง

การตั้งคาโทรศัพทเปนโหมดเงียบและสั่น
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เสียง
3 มารกชองตัวเลือก โหมดไมมีเสียง
4 เลือก สั่น และเลือกตัวเลือก

การเพิ่มความดังของลำโพง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เสียง
3 มารกชองตัวเลือก xLOUD™

การปรับแตงโทรศัพทของคุณ
ปรับแตงโทรศัพทของคุณตามความตองการโดยการปรับแตงคาตางๆ เชน เสียงเรียกเขา ภาษาของโทรศัพท และการ
ตั้งคาความเปนสวนตัว

เวลาและวันที่
คุณสามารถแกไขเวลาและวันที่ในโทรศัพท

การตั้งคาวันที่ดวยตนเอง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > วันที่และเวลา
3 ยกเลิกการมารกที่ชองตัวเลือก อัตโนมัติ ถามีการมารกไว
4 แตะ ตั้งวันที่
5 ปรับวันที่โดยการเลื่อนขึ้นลง
6 แตะ ตั้ง
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การตั้งคาเวลาดวยตนเอง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > วันที่และเวลา
3 ยกเลิกการมารกที่ชองตัวเลือก อัตโนมัติ ถามีการมารกไว
4 แตะ ตั้งเวลา
5 ปรับชั่วโมงและนาทีโดยการเลื่อนขึ้นลง
6 แตะ AM เพื่อเปลี่ยนเปน PM หรือในทางกลับกัน
7 แตะ ตั้ง

หากคุณตองการใช AM และ PM คุณจะตองไมมารก ใชรูปแบบ 24 ชั่วโมง

การตั้งคาเขตเวลา
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > วันที่และเวลา
3 ยกเลิกการมารกที่ชองตัวเลือก อัตโนมัติ ถามีการมารกไว
4 แตะ ตั้งเขตเวลา
5 เลือกตัวเลือก

การตั้งคารูปแบบวันที่
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > วันที่และเวลา > เลือกรูปแบบวันที่
3 เลือกตัวเลือก

การตั้งคาเสียงเรียกเขา

การตั้งคาเสียงเรียกเขาโทรศัพท
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เสียง > เสียงริงโทนของโทรศัพท
3 เลือกเสียงเรียกเขา

การเปดใชสัญญาณเสียงโทน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เสียง
3 มารกชองตัวเลือก เสียงโทนสัมผัสแบบมีเสียง และ เลือกเสียงปุมกด

การเลือกเสียงเรียกเขาการแจงเตือน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เสียง > เสียงแจงเตือน
3 เลือกเสียงเรียกเขา

การตั้งคาการเตือนแบบสั่น
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เสียง
3 เลือก สั่น และเลือกตัวเลือก
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การตั้งคาหนาจอ

การปรับความสวางของหนาจอ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > จอแสดงผล > ความสวาง
3 ถาตองการลดความสวางของหนาจอ ใหลากตัวเลื่อนไปทางซายถาตองการเพิ่ม ใหลากตัวเลื่อนไปทางขวา
4 แตะ ตกลง

ระดับความสวางจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพแบตเตอรี่ของคุณสำหรับเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี ่โปรดดูที่
ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ ในหนา 27.

การตั้งคาใหหนาจอสั่น
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เสียง
3 มารกชองตัวเลือก การโตตอบแบบสัมผัส ในตอนนี้หนาจอจะสั่นเมื่อคุณกดซอฟทคียและบางโปรแกรม

การปรับเวลาที่ไมใชงาน กอนที่หนาจอจะดับลง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา >จอแสดงผล > ระยะเวลาพักหนาจอ
3 เลือกตัวเลือก

ถาตองการปดหนาจออยางรวดเร็ว ใหกดปุมเปด/ปดคางไวสักครู 

การเปดหนาจอคางไวในขณะชารจโทรศัพท
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > แอปพลิเคชัน > การพัฒนา
3 มารกชองตัวเลือก แสดงหนาจอเสมอ

ภาษาของโทรศัพท
คุณสามารถเลือกภาษาที่จะใชในโทรศัพทได

การเปลี่ยนภาษาของเครื่อง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ภาษาและแปนพิมพ > เลือกภาษา
3 เลือกตัวเลือก
4 แตะ เสร็จ

หากคุณเลือกภาษาผิดและไมสามารถอานขอความของเมนูได ใหคนหาและแตะไอคอน ตั้งคา  แลวเลือกรายการดานขาง 
และเลือกรายการแรกของเมนูตอไปนี ้คุณจะสามารถเลือกภาษาที่คุณตองการได

โหมดเครื่องบิน
ในโหมดเครื่องบิน ตัวรับสงสัญญาณเครือขายของโทรศัพทและสัญญาณวิทยุจะถูกปดเพื่อไมใหไปรบกวนการทำงาน
ของอุปกรณที่มีความไวตอคลื่นสัญญาณ อยางไรก็ตาม คุณจะยังคงสามารถเลนเกม ฟงเพลง ดูวิดีโอและเนื้อหาอื่นๆ
ได หากเนื้อหาดังกลาวไดถูกจัดเก็บไวในการดหนวยความจำของคุณ คุณยังสามารถใชงานเสียงปลุกไดอีกดวยหาก
เปดใชงาน

การเปดใชโหมดเครื่องบินจะเปนการลดการใชงานแบตเตอรี่
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การเปดโหมดเครื่องบิน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย
3 มารกชองตัวเลือก โหมดใชงานบนเครื่องบิน

คุณยังสามารถเลือก โหมดใชงานบนเครื่องบิน จากเมนู ตัวเลือกโทรศัพท ไดอีกดวย ในการเขาสูเมนู ตัวเลือกโทรศัพท ใหกด
ปุมเปด/ปด  คางไว

แบตเตอรี่
โทรศัพท Android™ ของคุณชวยใหคุณสามารถเชื่อมตอกับเครือขายอินเตอรเน็ตและอัปเดตของมูลไดจากทุกที่ ซึ่งจะ
มีผลตออายุการใชงานของแบตเตอรี่ของคุณเล็กนอย ตอไปนี้เปนเคล็ดลับวิธีการยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ในขณะที่
ยังสามารถเชื่อมตอและไมพลาดการติดตอที่สำคัญๆ

ประสิทธิภาพแบตเตอรี่

เวลาการเปดเครื่องรอสาย ชื่อที่ใชเรียกเพื่อวัดประสิทธิภาพของแบตเตอรี ่หมายถึงเวลาที่โทรศัพทเชื่อมตอกับเครือขายแตไมไดใชงา
นอื่นๆ ยิ่งมีการโทรออกหรือรับสายนอยลงเทาใด ระยะเวลาที่สามารถใชงานแบตเตอรี่จะยิ่งนานขึ้น

เคล็ดลับตอไปนี้จะชวยใหคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ได:
• ชารจโทรศัพทบอยๆ การกระทำดังกลาวจะไมสงผลกระทบตออายุการใชงานของแบตเตอรี่
• การดาวนโหลดขอมูลจากอินเทอรเน็ตนั้นเปนการสิ้นเปลืองพลังงาน เมื่อคุณไมไดใชอินเทอรเน็ต คุณจะสามารถประหยัดพลังงานไดโดยการ

ปดการใชงานการเชื่อมตอขอมูลทั้งหมดในเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ คุณสามารถดำเนินการดังกลาวไดจากหนาจอ ตั้งคา > ไรสายและ
เครือขาย > เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ การตั้งคาในรูปแบบดังกลาวจะไมไดเปนการปองกันไมใหโทรศัพทของคุณรับสงขอมูลผานทาง
เครือขายไรสาย

• ปด GPS, Bluetooth™ และ Wi-Fi® เมื่อคุณไมตองการใชคุณสมบัติเหลานี้ คุณสามารถเปดหรือปดคุณสมบัติเหลานี้ไดอยางงายดายโดยการ
เพิ่มวิดเจ็ตสวิตชแสดงสถานะไวในหนาจอเริ่มตน คุณไมจำเปนตองปด 3G

• ตั้งคาโปรแกรมการซินโครไนซของคุณ (โปรแกรมสำหรับซินโครไนซอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อ) เพื่อทำการซินโครไนซดวยตัวเอง หรือจะตั้งคา
ใหซินโครไนซโดยอัตโนมัติแตเพิ่มระยะเวลาระหวางการซินโครไนซแตละครั้งก็ได

• ตรวจสอบเมนูการใชแบตเตอรี่ในโทรศัพทเพื่อดูวาโปรแกรมใดใชแบตเตอรี่เยอะที่สุด โทรศัพทจะใชพลังงานจากแบตเตอรี่มากเมื่อคุณใชโปร
แกรมสตรีมมิ่งวิดีโอและเพลง เชน YouTube™ โปรแกรม Android Market™ บางโปรแกรมก็ใชพลังงานมากดวยเชนกัน

• ปดและออกจากโปรแกรมที่คุณไมไดใชงานเนื่องจากการใชงานหลายๆ หนาที่จะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
• ลดระดับความสวางการแสดงผลของหนาจอ
• ปดโทรศัพทของคุณหรือใชโหมดใชงานบนเครื่องบิน หากคุณอยูในบริเวณที่ไมมีสัญญาณ ไมเชนนั้น โทรศัพทของคุณจะสแกนหาเครือขาย

ที่ใชงานไดอยูตลอด ซึ่งจะเปนการเปลืองพลังงานเปนอยางมาก
• ใชอุปกรณแฮนดฟรีของแทของ Sony Ericsson เพื่อฟงเพลง ซึ่งจะเปนการใชแบตเตอรี่นอยกวาการฟงเพลงดวยลำโพงของโทรศัพท

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่สูงสุด โปรดไปที่ www.sonyericsson.com/support

การเรียกใชเมนูการใชแบตเตอรี่
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เกี่ยวกับโทรศัพท > การใชแบตเตอรี่ เพื่อดูวาโปรแกรมใดใชแบตเตอรี่มากที่สุด

การเพิ่มวิดเจ็ตการรับสงขอมูลไวบนหนาจอเริ่มตน
1 จาก หนาจอเริ่มตน กด 
2 แตะ เพิ่ม > Widget
3 เลือกวิดเจ็ต การรับสงขอมูล คุณจะสามารถเปดและปดการเชื่อมตอขอมูลของคุณไดอยางงายดายยิ่งขึ้น

การเพิ่มวิดเจ็ตการสลับสถานะไวบนหนาจอเริ่มตน
1 จาก หนาจอเริ่มตน กด 
2 แตะ เพิ่ม > Widget
3 เลือกวิดเจ็ต การสลับสถานะ
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สถานะไฟ LED แบตเตอรี่

สีเขียว แบตเตอรี่ถูกชารจเต็มแลว

สีแดงกะพริบ ระดับแบตเตอรี่ต่ำ

สีสม กำลังชารจแบตเตอรี่ ระดับอยูระหวางต่ำและเต็ม

การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เกี่ยวกับโทรศัพท > สถานะ

หนวยความจำ
คุณสามารถบันทึกเนื้อหาในการดหนวยความจำ และในหนวยความจำของโทรศัพท เพลง วิดีโอคลิป และภาพถายจะ
ถูกบันทึกในการดหนวยความจำขณะที่โปรแกรม รายชื่อและขอความจะบันทึกในหนวยความจำของโทรศัพท

คุณสามารถยายบางโปรแกรมจากหนวยความจำของโทรศัพทไปยังการดหนวยความจำได

การยายโปรแกรมไปที่การดหนวยความจำ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > แอปพลิเคชัน > จัดการแอปพลิเคชัน
3 แตะโปรแกรมที่ตองการ
4 แตะ ยายไปยังการด SD

บางโปรแกรมอาจไมสามารถยายจากหนวยความจำของโทรศัพทไปยังการดหนวยความจำได

การดหนวยความจำ
คุณอาจตองซื้อการดหนวยความจำแยกตางหาก

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการดหนวยความจำ microSD™ ซึ่งใชสำหรับเนื้อหาสื่อ การดประเภทนี้สามารถใชเปน
การดหนวยความจำที่พกพาไดสำหรับอุปกรณชนิดอื่นที่ใชรวมกันได

ถาไมมีการดหนวยความจำ คุณจะไมสามารถใชกลอง หรือเลนหรือดาวนโหลดไฟลเพลงและวิดีโอคลิปได

การฟอรแมตการดหนวยความจำ
คุณสามารถฟอรแมตการดหนวยความจำของโทรศัพทได เชน เพื่อเพิ่มหนวยความจำที่วาง ซึ่งหมายความวาคุณจะลบ
ขอมูลทั้งหมดในการด

เนื้อหาทั้งหมดในการดหนวยความจำจะถูกลบเมื่อคุณฟอรแมต โปรดตรวจสอบวาคุณไดสำรองขอมูลทุกอยางที่ตองการเก็บไวกอน
ที่จะฟอรแมตการดหนวยความจำ ถาตองการสำรองเนื้อหา คุณจะสามารถคัดลอกไปยังคอมพิวเตอรได สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดูที่บท การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร ในหนา 103

การฟอรแมตการดหนวยความจำ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > หนวยความจำ > ยกเลิกการเมาทการด SD
3 หลังจากที่คุณถอดการดหนวยความจำออก แตะ ฟอรแมตการด SD
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แฮนดฟรีสเตอริโอแบบพกพา

ถาตองการใชแฮนดฟรี
1 เชื่อมตอแฮนดฟรีแบบพกพา
2 ถาตองการรับสาย ใหกดปุมจัดการการโทร ถาคุณฟงเพลงอยู เพลงจะหยุดเมื่อมีสายเขา และจะเลนตอเมื่อวาง

สาย
3 ถาตองการวางสาย ใหกดปุมจัดการการโทร

ถาไมมีแฮนดฟรีแบบพกพามาพรอมกับโทรศัพท คุณสามารถซื้อแยกตางหากได

การตั้งคาอินเทอรเน็ตและการรับสงขอความ
ในการสงขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย และในการเขาถึงอินเทอรเน็ต คุณตองมีการเชื่อมตอขอมูลโทรศัพท
เคลื่อนที่ 2G/3G และการตั้งคาที่ถูกตอง มีหลายวิธีในการรับการตั้งคาเหลานี้:

• สำหรับเครือขายและผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่สวนมาก การตั้งคาอินเทอรเน็ตและการรับสงขอความถูกตั้งมาลวงหนาในโทรศัพทของคุณ
ซึ่งคุณสามารถเริ่มใชอินเทอรเน็ตและสงขอความไดทันที

• ในบางกรณี คุณจะไดรับตัวเลือกในการดาวนโหลดการตั้งคาอินเทอรเน็ตและการรับสงขอความในครั้งแรกที่คุณเปดโทรศัพท และยังสามารถ
ดาวนโหลดการตั้งคาเหลานี้ในภายหลังจากเมนู ตั้งคา

• คุณสามารถเพิ่มและเปลี่ยนแปลงการตั้งคาอินเทอรเน็ตและเครือขายในโทรศัพทดวยตนเองไดตลอดเวลา ติดตอผูใหบริการเครือขายเพื่อขอ
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคาอินเทอรเน็ตและการรับสงขอความ

การดาวนโหลดการตั้งคาอินเทอรเน็ตและการรับสงขอความ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > Sony Ericsson > การตั้งคาอินเทอรเน็ต

การดูชื่อจุดเชื่อมตอ (APN) ปจจุบัน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
3 แตะ ชื่อจุดเชื่อมตอ

ถาคุณมีการเชื่อมตอหลายรายการ การเชื่อมตอเครือขายที่ใชงานอยูจะมีปุมที่มีเครื่องหมายกำกับไวทางดานขวา
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การกำหนดการตั้งคา APN ดวยตนเอง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ > ชื่อจุดเชื่อมตอ
3 กด 
4 แตะ APN ใหม
5 แตะ ชื่อ และปอนชื่อโพรไฟลเครือขายที่คุณตองการสราง
6 แตะ APN และปอนชื่อจุดเชื่อมตอ
7 ปอนขอมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่ผูใหบริการเครือขายกำหนด
8 กด  จากนั้นแตะ บันทึก 

ติดตอผูใหบริการเครือขายเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคาเครือขายของคุณ

การตั้งคาอินเทอรเน็ตเปนคาเริ่มตน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ > ชื่อจุดเชื่อมตอ
3 กด 
4 แตะ รีเซ็ตเปนคาเริ่มตน

ขอมูลการใช
เพื่อจุดประสงคดานคุณภาพ Sony Ericsson ไดทำการจัดเก็บรายงานขอผิดพลาดและสถิติการใชโทรศัพทของคุณโดย
ไมแสดงชื่อ ขอมูลที่เก็บรวบรวมนั้นจะไมมีขอมูลสวนบุคคล ตามคาเริ่มตน ตัวเลือกการสงขอมูลการใชจะไมเปดใช แต
คุณสามารถเลือกเปดใชงานไดหากคุณตองการ

การสงขอมูลการใช
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > Sony Ericsson > ขอมูลการใชงาน
3 มารกชองตัวเลือก สงขอมูลการใชงาน

การใชการติดตามดูขอมูล
ใชการติดตามดูขอมูลเพื่อติดตามปริมาณขอมูลที่โทรศัพทของคุณรับและสง โปรแกรมนี้ติดตามการรับสงขอมูลผาน
ทางเครือขาย 2G/3G โดยประมาณตั้งแตวันเริ่มตนที่กำหนดไวลวงหนา คาจะถูกรีเซ็ตรายเดือน ตัวอยางเชน หากวัน
เริ่มตนถูกตั้งเปน 15 ตัวนับการรับสงขอมูลจะถูกรีเซ็ตในวันที่ 15 ของทุกๆ เดือน เมื่อคุณเริ่มการติดตามดูขอมูลเปน
ครั้งแรก วันเริ่มตนจะถูกตั้งเปน 1
รับการเตือนการติดตามดูขอมูลเมื่อปริมาณขอมูลที่ถูกถายโอนขึ้นถึงขีดจำกัด คุณสามารถตั้งขีดจำกัดแยกกันสำหรับ
ขอมูลที่สง ขอมูลที่ไดรับ และขอมูลทั้งหมด และคุณยังสามารถเปดใชงานการติดตามดูขอมูลเปนวิดเจ็ตบน หนาจอเริ่ม
ตน ไดอีกดวย
จำนวนขอมูลที่แสดงนั้นเปนคาประมาณเทานั้น โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อตรวจสอบการใชขอมูลที่แทจริง

การรับสงขอมูลผานการเชื่อมตอ Wi-Fi® หรือ Bluetooth™ จะไมถูกติดตาม

การตั้งคาวันเริ่มตนการติดตามดูขอมูล
1 จาก หนาจอเริ่มตน ของคุณ ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตรวจสอบขอมูล
3 แตะ กำหนดคา > ระยะ 1 เดือน
4 ปรับวันเริ่มตนโดยการเลื่อนขึ้นและเลื่อนลง
5 เมื่อเสร็จสิ้น ใหแตะ ตกลง
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การตั้งคาการเตือนการติดตามดูขอมูล
1 จาก หนาจอเริ่มตน ของคุณ ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตรวจสอบขอมูล
3 แตะไอคอนรูปกระดิ่งถัดจาก ขอมูลสง, ขอมูลรับ หรือ ขอมูลรวม โดยขึ้นอยูกับประเภทการเตือนที่คุณ

ตองการตั้งคา
4 ปรับคาโดยการเลื่อนขึ้นและเลื่อนลง
5 เมื่อเสร็จสิ้น ใหแตะ ตกลง

การลางการเตือนการติดตามดูขอมูล
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ ตรวจสอบขอมูล
3 แตะไอคอนรูปกระดิ่งถัดจาก ขอมูลสง, ขอมูลรับ หรือ ขอมูลรวม โดยขึ้นอยูกับประเภทการเตือนที่คุณ

ตองการลบ
4 แตะ รีเซ็ต ขีดจำกัดการเตือนถูกรีเซ็ตใหเปนศูนยและการเตือนถูกปดการใชงาน

การปดการรับสงขอมูล
คุณสามารถเลิกใชการเชื่อมตอขอมูลผานเครือขาย 2G/3G กับโทรศัพทของคุณทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการดาวนโหลด
ขอมูลและการซินโครไนซที่ไมตองการ ติดตอผูใหบริการเครือขายหากคุณตองการขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับการ
สมัครรับบริการคาใชจายการรับสงขอมูลและแผนการของคุณ

เมื่อไมมีการสงขอมูล คุณยังสามารถใชการเชื่อมตอ Wi-Fi™ และ Bluetooth™ ได คุณยังสามารถสงและรับขอความมัลติมีเดียได
อีกดวย

การปดการรับสงขอมูลทั้งหมด
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
3 ยกเลิกการมารกที่ชองตัวเลือก เปดการใชขอมูล

โรมมิ่งขอมูล
ขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือขายของคุณ คุณอาจใชการเชื่อมตอขอมูลโทรศัพทเคลื่อนที่ผาน 2G/3G นอกเครือขายเริ่มตน
ของคุณได (โรมมิ่ง) โปรดทราบวาอาจมีคาบริการในการรับสงขอมูล โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม

บางครั้งโปรแกรมอาจใชการเชื่อมตออินเทอรเน็ตในเครือขายเริ่มตนของคุณโดยไมมีการแจงเตือน ตัวอยางเชน เมื่อสงคำขอคนหา
และการซินโครไนซ อาจตองเสียคาบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการดาตาโรมมิ่ง โปรดสอบถามผูใหบริการของคุณ

การเปดใชการโรมมิ่งขอมูล
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
3 มารกชองตัวเลือก โรมมิ่งขอมูล

คุณไมสามารถจะเปดใชการโรมมิ่งขอมูลไดเมื่อปดการเชื่อมตอขอมูล

การตั้งคาเครือขาย
โทรศัพทของคุณจะสลับไปมาระหวางเครือขายโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยูกับเครือขายที่สามารถใชไดในตำแหนงตางๆ ตาม
คาเริ่มตน โทรศัพทของคุณจะไดรับการกำหนดคาใหใชโหมดเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เร็วที่สุดที่สามารถใชได
สำหรับขอมูล แตคุณสามารถกำหนดคาโทรศัพทของคุณดวยตนเองใหใชเฉพาะโหมดเครือขาย 2G ที่ชากวาสำหรับ
ขอมูล เพื่อยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่สำหรับการชารจแตละครั้งได คุณยังสามารถกำหนดคาโทรศัพทของคุณใหใช
โหมดเครือขายชุดอื่น หรือมีการทำงานที่แตกตางเมื่อโรมมิ่งได
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การเลือกโหมดเครือขาย
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
3 แตะ โหมดเครือขาย
4 เลือกโหมดเครือขาย

การเลือกเครือขายอื่นดวยตนเอง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ > ผูใหบริการเครือขาย
3 แตะ โหมดคนหา
4 เมื่อหนาตางปอปอัพปรากฏขึ้น ใหแตะ เลือกดวยตนเอง
5 เลือกเครือขาย

ถาคุณเลือกเครือขายดวยตนเอง โทรศัพทของคุณจะไมคนหาเครือขายอื่น แมวาคุณจะออกจากระยะของเครือขายที่เลือกไวดวย
ตนเองก็ตาม

การเปดใชการเลือกเครือขายอัตโนมัติ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ > ผูใหบริการเครือขาย
3 แตะ โหมดคนหา
4 แตะ เลือกโดยอัตโนมัติ
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การโทร

การโทรฉุกเฉิน
โทรศัพทของคุณรองรับเบอรโทรฉุกเฉินสากล เชน 112 หรือ 911 คุณสามารถใชเบอรเหลานี้ไดตามปกติเมื่อตองการ
โทรออกในกรณีฉุกเฉินในประเทศอื่น โดยอาจใสหรือไมใส SIM การดก็ได หากคุณอยูภายในพื้นที่ใหบริการของเครือ
ขาย

การโทรฉุกเฉิน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ โทรศัพท
3 ปอนหมายเลขฉุกเฉินและแตะ โทร ถาตองการลบหมายเลข ใหแตะ 

คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินไดโดยไมจำเปนตองใส SIM การดหรือเมื่อการโทรออกถูกระงับใช

ถาตองการโทรฉุกเฉินขณะที่ SIM การดถูกล็อค
1 แตะ การโทรฉุกเฉิน
2 ปอนหมายเลขฉุกเฉินและแตะ โทร ถาตองการลบหมายเลข ใหแตะ 

การจัดการการโทร
คุณสามารถโทรออกโดยการหมุนหมายเลขดวยตนเอง แตะหมายเลขที่บันทึกไวในขอมูลรายชื่อติดตอ หรือแตะ 
ใกลกับหมายเลขโทรศัพทใน ขอมูลโทร ของคุณ
เมื่อคุณโทรออก ไมโครโฟนหลักของคุณจะทำงานรวมกับไมโครโฟนตัวที่สองเพื่อตัดสัญญาณรบกวนและเสียงรอบ
ขาง

อยาปดบังไมโครโฟนตัวที่สองในขณะที่ใชโทรศัพท

การโทรออกโดยการหมุนหมายเลข
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ โทรศัพท
3 ปอนหมายเลขของผูรับและแตะ โทร ถาตองการลบหมายเลข ใหแตะ 

การวางสาย
• แตะ วางสาย

การโทรทางไกลตางประเทศ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ โทรศัพท
3 สัมผัส 0 คางไวจนกระทั่งเครื่องหมาย “+” ปรากฏขึ้น
4 ปอนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (โดยไมตองปอนเลขศูนยนำหนา) และหมายเลขโทรศัพท จากนั้นแตะ โทร

ถาตองการรับสาย

• ใหลาก  ไปทางดานขวาของหนาจอ
ถาคุณใชหูฟงธรรมดาโดยไมมีไมโครโฟน คุณตองถอดหูฟงออกจากชองตอหูฟง เพื่อใหสามารถรับสายได
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ถาตองการปฏิเสธการรับสาย
• ลาก  ไปทางซายของหนาจอ

ถาตองการเปลี่ยนระดับเสียงของลำโพงในระหวางที่โทร
• กดปุมปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

การเปดลำโพงในขณะที่โทร
• แตะ ลำโพง

การปดเสียงไมโครโฟนในขณะที่โทร
• แตะ ปดเสียง

ถาตองการเปดหนาจอในขณะที่สนทนา
• กด 

การปอนตัวเลขระหวางการโทร
1 ขณะโทร ใหแตะ ปุมโทร ปุมกดจะปรากฏ
2 แตะตัวเลขที่ตองการปอน

ถาตองการปดเสียงเรียกเขาสำหรับสายเขา
• เมื่อคุณไดรับสายโทรเขา ใหกดปุมระดับเสียง

การโทรลาสุด
ในบันทึกการโทร คุณสามารถดูการโทรที่ไมไดรับ  ไดรับ  และโทรออก  ลาสุด

การดูสายที่ไมไดรับ
1 เมื่อคุณมีสายที่ไมไดรับ  จะปรากฏขึ้นในแถบสถานะ ใหลากแถบสถานะลง
2 แตะ สายที่ไมไดรับ

การโทรจากบันทึกการโทรของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ โทรศัพท > ขอมูลโทร เพื่อเขาสูมุมมองบันทึกการโทร
3 หากตองการจะโทรไปยังหมายเลขตางๆ ใหแตะ  ดานขางหมายเลข หากตองการจะแกไขหมายเลขกอน

โทรออก ใหแตะที่หมายเลขคางไว แลวแตะ แกไขเบอรกอนโทร

การเพิ่มหมายเลขจากบันทึกการโทรไปยังรายชื่อของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ โทรศัพท > ขอมูลโทร
3 สัมผัสและกดตัวเลขคางไว จากนั้นแตะ เพิ่มในรายชื่อ
4 แตะรายชื่อที่ตองการ หรือแตะ สรางรายชื่อใหม
5 แกไขรายละเอียดรายชื่อ และแตะ เสร็จ

วอยซเมล
หากการสมัครรับบริการของคุณครอบคลุมบริการวอยซเมล ผูโทรสามารถทิ้งขอความเสียงใหกับคุณเมื่อคุณไมไดรับ
สายได เบอรบริการวอยซเมลของคุณโดยปกติจะมีบันทึกไวใน SIM การด หากไมมีอยู สามารถขอเบอรไดจากผูให
บริการและปอนดวยตัวเอง
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การปอนหมายเลขวอยซเมลของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ตั้งคาการโทร > การตั้งคาขอความเสียง > เบอรวอยซเมล
3 ปอนหมายเลขวอยซเมล
4 แตะ ตกลง

การโทรเขาศูนยบริการวอยซเมลของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ โทรศัพท
3 สัมผัส 1 คางไว

การโทรหลายสาย
ถาคุณเปดใชการรอสาย คุณสามารถสนทนาไดหลายสายในเวลาเดียวกัน เมื่อทำงาน คุณจะไดรับแจงเปนเสียงเตือน
ถาไดรับสายอีกสายหนึ่ง

เมื่อตองการเปดหรือปดการรอสายเรียกซอน
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ตั้งคาการโทร > การตั้งคาเพิ่มเติม
3 เมื่อตองการเปดหรือปดการรอสายเรียกซอน ใหแตะ สายเรียกซอน

ถาตองการปฏิเสธสายที่สอง
• เมื่อคุณไดยินเสียงบี๊ปเกิดขึ้นซ้ำๆ ระหวางการโทร ใหแตะ ไมวาง

ถาตองการรับสายที่สองและวางสายที่กำลังสนทนา
• เมื่อคุณไดยินเสียงบี๊ปเกิดขึ้นซ้ำๆ ระหวางการโทร ใหแตะ วางสายปจจุบันและรับสาย

ถาตองการรับสายที่สองและพักสายที่กำลังสนทนา
• เมื่อคุณไดยินเสียงบี๊ปเกิดขึ้นซ้ำๆ ระหวางการโทร ใหแตะ รับสาย

การใชสายที่สอง
1 ในขณะที่สนทนาอยู ใหแตะ ปุมโทร
2 ปอนหมายเลขของผูรับและแตะ โทร
3 สายแรกจะถูกพักสายไว

และดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกันกับสายหลังจากนั้น

ถาตองการสลับไปมาระหวางหลายสาย
• ถาตองการสลับไปยังสายหนึ่งและพักสายปจจุบัน ใหแตะหมายเลขหรือรายชื่อที่ตองการ

การวางสายที่กำลังสนทนาและกลับไปยังสายที่พักไว
• แตะ วางสาย

การประชุมสาย
คุณสามารถใชการประชุมสายหรือการโทรศัพทหลายฝายเพื่อสนทนากับบุคคลอื่นสองคนขึ้นไปรวมกัน
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การทำการประชุมสาย
1 ในขณะที่สนทนาอยู ใหแตะ ปุมโทร
2 หมุนหมายเลขของผูเขารวมรายที่สอง และแตะ โทร หลังจากที่ผูเขารวมรายที่สองรับสายแลว ผูเขารวมสาย

แรกจะถูกพักไว
3 แตะ  เพื่อเพิ่มผูเขารวมรายที่สองมาที่การประชุมสาย
4 ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 เพื่อเพิ่มผูเขารวมในการประชุมสาย

การสนทนาเปนการสวนตัวกับผูเขารวมในการประชุมสาย
1 ในขณะประชุมสาย ใหแตะปุมที่แสดงจำนวนผูเขารวม ตัวอยางเชน แตะที่ ผูเขารวม 3 รายหากมีผูเขารวม

สามราย
2 แตะที่ชื่อของผูเขารวมที่คุณตองการสนทนาเปนการสวนตัว
3 เมื่อตองการสิ้นสุดการสนทนาเปนการสวนตัวและกลับไปที่การประชุมสาย ใหแตะ 

การวางสายผูเขารวมในการประชุมสาย
1 ในขณะประชุมสาย ใหแตะปุมที่แสดงจำนวนผูเขารวม ตัวอยางเชน แตะที่ ผูเขารวม 3 ราย หากมีผูเขารวม

สามราย
2 แตะ  ที่อยูถัดจากผูเขารวมที่คุณตองการวางสาย

ถาตองการสิ้นสุดการประชุมสาย
• ขณะประชุมสาย ใหแตะ สิ้นสุดการประชุมสาย

การตั้งคาการโทร

การระงับการโทร
คุณสามารถระงับสายเรียกเขาและการโทรออกทั้งหมดหรือเฉพาะบางประเภทได เมื่อคุณใชการระงับการโทรเปนครั้ง
แรก คุณจะตองปอนรหัส PUK (Personal Unblocking Key) แลวใสรหัสผานใหม เพื่อเปดใชงานฟงกชันระงับการโทร

การระงับสายเรียกเขาหรือการโทรออก
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ตั้งคาการโทร > การกำจัดการโทร
3 เลือกตัวเลือก
4 ปอนรหัสผานและแตะ เปดใช

การสงตอสาย
คุณสามารถสงตอสาย เชน สงตอไปยังหมายเลขโทรศัพทอื่น หรือบริการรับฝากขอความ

การโอนสาย
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ตั้งคาการโทร > การโอนสาย
3 เลือกตัวเลือก
4 ปอนหมายเลขที่คุณตองการโอนสาย แลวแตะ เปดใช

การปดการโอนสาย
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ตั้งคาการโทร > การโอนสาย
3 เลือกตัวเลือก แลวแตะ เลิกใช

การแสดงหรือซอนหมายเลขโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถเลือกที่จะแสดงหรือซอนหมายเลขโทรศัพทที่ปรากฏบนอุปกรณของผูรับสาย เมื่อคุณโทรหาบุคคลนั้น
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การแสดงหรือซอนหมายเลขโทรศัพทของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ตั้งคาการโทร > การตั้งคาเพิ่มเติม > หมายเลขผูโทร
3 เลือกตัวเลือก

หมายเลขการโทรเบอรเฉพาะ
ถาคุณไดรับรหัส PIN2 จากผูใหบริการ คุณสามารถใชรายการหมายเลขการโทรเบอรเฉพาะ (FDN) เพื่อจำกัดการโทร
ออก

การเปดใชหรือปดใชการโทรเบอรเฉพาะ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ตั้งคาการโทร > เบอรโทรเฉพาะ
3 แตะ เปดใชงานโทรเบอรเฉพาะ หรือ เลิกใชงานโทรเบอรเฉพาะ
4 ปอนหมายเลข PIN2 และแตะ ตกลง

การเขาถึงรายการผูรับสายที่ยอมรับ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ตั้งคาการโทร > เบอรโทรเฉพาะ > เบอรโทรเฉพาะ
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รายชื่อ
ใชโปรแกรมรายชื่อเพื่อจัดเก็บและจัดการรายชื่อติดตอทั้งหมดของคุณ เก็บหมายเลขโทรศัพท อีเมลและขอมูลการติด
ตออื่นๆ ทั้งหมดของคุณไวในที่เดียว โดยรายชื่อจะแสดงการติดตอทั้งหมดระหวางคุณกับรายชื่อแตละรายชื่อ เพียง
แตะที่รายชื่อเพื่อเขาถึงขอมูลดังกลาวในมุมมองที่ดูงาย
คุณสามารถเพิ่มรายชื่อเขาสูโทรศัพทของคุณและซินโครไนซไวกับบัญชี Sony Ericsson Sync, บัญชี Google™,
บัญชี Microsoft® Exchange ActiveSync® หรือบัญชีอื่นๆ ที่สนับสนุนการซิงครายชื่อ โดยโปรแกรมรายชื่อจะพยายาม
เชื่อมโยงที่อยูใหมกับรายชื่อเดิมโดยอัตโนมัติ เพื่อสรางเปนรายการเดียว คุณยังสามารถจัดการกระบวนการนี้ดวยตัว
เองไดอีกดวย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.sonyericsson.com/support/contacts

การเปดรายชื่อเปนครั้งแรก
ครั้งแรกที่คุณเปดโปรแกรมรายชื่อ คุณจะไดรับคำแนะนำการเพิ่มรายชื่อเขาสูโทรศัพทของคุณ เวลาดังกลาวเปนเวลา
ที่ดีที่จะเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณและการตั้งคาของคุณ

นำรายชื่อเขาสูโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถนำรายชื่อและขอมูลเกาของคุณเขาสูโทรศัพทเครื่องใหมของคุณไดหลายวิธี:

ซินโครไนซโทรศัพทของคุณกับรายชื่อติดตอที่จัดเก็บไวกับบริการซินโครไนซออนไลน เชน Sony Ericsson Sync หรือ Google
Sync™

การนำเขารายชื่อจาก SIM การด คุณอาจจะไมสามารถโอนขอมูลทั้งหมดจากโทรศัพทเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งโดยใชวิธีนี้ได
เนื่องจากหนวยความจำของ SIM การดที่จำกัด

การนำเขารายชื่อจากการดหนวยความจำ

ใชการเชื่อมตอ Bluetooth™

สงรายชื่อผานบริการขอความ เชน SMS, MMS หรืออีเมลได

วิธีการซินโครไนซออนไลนเปนวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับผูใชสวนใหญ ดวยวิธีการดังกลาว คุณจะสามารถสำรองขอมูลไวทางออนไลนได
ตลอดเวลา

ถาตองการดูรายชื่อของคุณ
• จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ  รายชื่อของคุณจะแสดงไวที่นี่

วิธีการซินโครไนซรายชื่อในโทรศัพทของคุณเขากับบัญชีการซินโครไนซ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 กด  จากนั้นแตะ การตั้งคา > บัญชีและการซิงค
3 วิธีการตั้งคาบัญชีการซินโครไนซ แตะที่ เพิ่มบัญช ีแลวทำตามคำแนะนำที่หนาจอ หากคุณไดตั้งคาบัญชีการ

ซินโครไนซไวแลวและคุณตองการจะซิงคกับบัญชีดังกลาว ใหแตะที่บัญชี กด  แลวแตะ ซิงคเดี๋ยวนี้

ถาตองการนำเขารายชื่อจาก SIM การด
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 กด  จากนั้นแตะ นำเขารายชื่อ > SIM การด
3 หากคุณไดตั้งคาบัญชีการซินโครไนซ คุณจะสามารถเลือกเพื่อเพิ่มรายชื่อใน SIM การดไวในบัญชีดังกลาวได

และคุณจะสามารถเลือกใชรายชื่อเหลานี้แตในโทรศัพทก็ได เลือกตัวเลือกที่คุณตองการ
4 วิธีการนำเขารายชื่อทีละรายชื่อ ใหแตะรายชื่อที่ตองการ ถาตองการนำเขารายชื่อทั้งหมด ใหกด  จากนั้น

แตะ นำเขาทั้งหมด

การนำเขารายชื่อจากการดหนวยความจำ
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1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 กด  จากนั้นแตะ นำเขารายชื่อ > การดหนวยความจำ
3 หากคุณไดตั้งคาบัญชีการซินโครไนซ คุณจะสามารถนำเขารายชื่อจากการดหนวยความจำไวในบัญชีดังกลาว

ได และคุณจะสามารถเลือกใชรายชื่อที่นำเขาแตในโทรศัพทก็ได เลือกตัวเลือกที่คุณตองการ
4 หากคุณมีไฟล vCard มากกวาหนึ่งรายการใน SD การด จะมีรายการรายชื่อติดตอหลายชุดตามวันที่สรางขึ้น

มา เลือกสิ่งที่คุณตองการนำเขา

วิธีการรับขอมูลรายชื่อที่สงโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth™

1 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเปดใชฟงกชั่น Bluetooth™ และตั้งคาใหอุปกรณอื่นๆ สามารถมองเห็นโทรศัพท
ของคุณได ไมเชนนั้น คุณจะไมสามารถรับขอมูลจากอุปกรณอื่นๆ ได

2 เมื่อคุณถูกขอใหยืนยันวาจะรับไฟลหรือไม ใหแตะ ยอมรับ
3 ลากแผงการแจงเตือนลงและแตะไฟลที่คุณไดรับเขาสูขอมูลติดตอ

วิธีการรับรายชื่อที่สงโดยใชบริการสงขอความ

1 เมื่อคุณไดรับขอความอักษร ขอความมัลติมีเดีย หรืออีเมลรายการใหม เปดขอความ
2 ขอมูลรายชื่อที่ไดรับจะปรากฏขึ้นเปนไฟลแนบ vCard สัมผัส หรือแตะคางที่ไฟล vCard เพื่อเปดเมนู เพื่อที่คุณ

จะสามารถบันทึกขอมูลรายชื่อได

ภาพรวมของหนาจอ รายชื่อ

4

7

6
5

3

2

1

1 แตะที่นี่เพื่อสรางรายชื่อ

2 ฟลดคนหารายชื่อ

3 สัมผัสรายชื่อเพื่อดูรายละเอียด

4 ไอคอนแสดงสถานะของรายชื่อในบริการขอความดวน

5 ดัชนีตัวอักษรสำหรับเรียกดูรายชื่อ

6 แตะที่รูปของรายชื่อเพื่อเขาถึงเมนูการติดตออยางรวดเร็ว

7 แท็บปุมลัด

การจัดการรายชื่อ
สราง แกไข ซินโครไนซรายชื่อของคุณไดอยางงายดายเพียงไมกี่ขั้นตอน เลือกใหแสดงเฉพาะรายชื่อที่คุณตองการจะ
ใชในโทรศัพทเทานั้น ในกรณีที่คุณทำการซินโครไนซรายชื่อของคุณเขากับบัญชีเกินกวาหนึ่งบัญชีขึ้นไป คุณสามารถ
จะรวมกับรายชื่อในโทรศัพทของคุณไดเพื่อปองกันการซ้ำกันของรายชื่อ

บริการซินโครไนซบางชนิด เชน บริการสื่อสังคมออนไลนบางประเภท จะไมอนุญาตใหคุณแกไขขอมูลรายชื่อได
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การเลือกรายชื่อที่จะแสดงในโปรแกรมรายชื่อ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 กด  จากนั้นแตะ ตัวกรอง
3 ในรายชื่อที่ปรากฏขึ้น มารกและไมมารกตัวเลือกที่ตองการ หากคุณซินโครไนซรายชื่อของคุณกับบัญชีการซิ

นโครไนซ บัญชีดังกลาวจะปรากฏอยูในรายการ คุณสามารถแตะที่บัญชีเพื่อเพิ่มรายการตัวเลือกได เมื่อคุณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น ใหแตะ ตกลง

การเพิ่มรายชื่อ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 แตะ 
3 หากคุณไดซินโครไนซรายชื่อของคุณไวกับบัญชีหนึ่งบัญชีขึ้นไป ใหเลือกบัญชีที่คุณตองการจะเพิ่มรายชื่อดัง

กลาว หรือแตะที่ รายชื่อในเครื่อง หากคุณตองการใชรายชื่อนี้ในโทรศัพทของคุณเทานั้น
4 ปอนหรือเลือกขอมูลที่ตองการสำหรับรายชื่อ
5 เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ใหแตะ เสร็จ

หากคุณใสเครื่องหมายบวกและรหัสประเทศนำหนาหมายเลขโทรศัพทของรายชื่อ คุณสามารถใชหมายเลขนั้นสำหรับการโทรจาก
ประเทศอื่น

การแกไขรายชื่อ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 สัมผัสไฟลรายชื่อที่คุณตองการแกไขคางไว แลวแตะ แกไขรายชื่อ
3 แกไขขอมูลที่ตองการ เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ใหแตะ เสร็จ

การใสรูปไวกับรายชื่อ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 สัมผัสไฟลรายชื่อที่คุณตองการแกไขคางไว แลวแตะ แกไขรายชื่อ
3 แตะ  แลวเลือกวิธีการเพิ่มรูปภาพของรายชื่อติดตอที่ตองการ
4 เมื่อคุณเพิ่มรูปแลว ใหแตะ เสร็จ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพในรายชื่อไดจากโปรแกรม แกลอรี

ถาตองการดูการสื่อสารกับรายชื่อใดรายชื่อหนึ่ง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 แตะรายชื่อที่คุณตองการดู
3 วิธีการดูการสื่อสารที่คุณไดติดตอกับรายชื่อใดรายชื่อหนึ่งผานทางสื่อตางๆ ใหแตะแลวลากไปที่รายการตางๆ

ทางดานลางของหนาจอ

การลบรายชื่อ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 กด  จากนั้นแตะ ลบรายชื่อ
3 มารกรายชื่อที่คุณตองการลบ หรือแตะ มารกหมด ถาคุณตองการลบรายชื่อทั้งหมด
4 แตะ ลบ > ตกลง

การแกไขขอมูลบุคคลของคุณเอง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 แตะ ตัวเอง ที่ดานบนรายการรายชื่อคางไว แลวแตะ แกไขรายชื่อ
3 ปอนขอมูลใหม หรือแกไขขอมูลตามที่คุณตองการ
4 เมื่อดำเนินการเสร็จ ใหแตะ เสร็จ
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การปองกันการทำซ้ำรายการในรายชื่อของคุณ
หากคุณซินโครไนซรายชื่อในโทรศัพทของคุณกับบัญชีใหมหรือนำเขาขอมูลรายชื่อดวยวิธีการอื่นๆ รายชื่อในโทรศัพท
ของคุณอาจจะซ้ำกันได หากเกิดกรณีดังกลาว คุณจะสามารถรวมรายชื่อที่ซ้ำไวใหเปนชื่อเดียวได และหากคุณรวม
รายการตางๆ โดยไมไดตั้งใจ คุณยังสามารถแยกรายการดังกลาวในภายหลังไดอีกดวย

การรวมรายชื่อ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 แตะรายชื่อที่คุณตองการรวมกับรายชื่ออื่นคางไว แลวแตะ รวมรายชื่อ
3 จากรายการที่ปรากฏขึ้นมา ใหแตะที่รายชื่อที่มีขอมูลที่คุณตองการจะรวมกับรายชื่อแรก แลวแตะ ตกลง เพื่อ

ยืนยัน โทรศัพทจะเพิ่มขอมูลจากรายชื่อที่สองไวกับรายชื่อแรก และรายชื่อที่สองจะไมแสดงในรายการรายชื่อ
อีกตอไป

การแยกรายชื่อที่มีการรวมขอมูล
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 แตะรายชื่อที่มีการรวมขอมูลที่คุณตองการแกไขคางไว จากนั้นแตะ แกไขรายชื่อ
3 กด  จากนั้นแตะ แยก
4 แตะ ตกลง

รายการโปรด
คุณสามารถมารกรายชื่อเปนรายการโปรด แท็บ ถูกใจ ชวยใหคุณสามารถเขาถึงรายชื่อที่คุณมารกไวไดอยางรวดเร็ว
ใน ถูกใจ คุณจะสามารถคนหารายการรายชื่อที่คุณติดตอบอยที่สุดไดอีกดวย

ถาตองการมารกหรือยกเลิกการมารกรายชื่อเปนรายการโปรด
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 แตะรายชื่อที่คุณตองการเพิ่มหรือลบออกจากรายการโปรดของคุณ
3 แตะ 

การติดตอกับรายชื่อผูติดตอของคุณ

การคนหารายชื่อ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 ปอนตัวอักษรสองถึงสามตัวแรกของรายชื่อในฟลด คนหา รายชื่อทั้งหมดที่ขึ้นตนดวยตัวอักษรดังกลาวจะ

ปรากฏ

เมนูรายชื่อติดตออยางรวดเร็ว
แตะรูปของรายชื่อเพื่อดูตัวเลือกการสื่อสารกับรายชื่อดังกลาวอยางรวดเร็ว ตัวเลือกอื่นๆ เชน การโทรออกไปยังรายชื่อ
การสงขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย และการสนทนาโดยใช Talk
สำหรับโปรแกรมที่ปรากฏขึ้นเปนตัวเลือกในเมนูรายชื่อติดตออยางรวดเร็ว คุณอาจจะตองทำการตั้งคาโปรแกรมดังกลาวในโทรศัพท
ของคุณ ตัวอยางเชน คุณอาจจะตองเริ่มโปรแกรม  Gmail™  และใสรายละเอียดการเขาสูระบบกอนจะสามารถใช  Gmail™  จาก
เมนูรายชื่อติดตออยางรวดเร็ว

การแบงปนรายชื่อ

การสงนามบัตร
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 แตะ ตัวเอง
3 กด  จากนั้นแตะ สงรายชื่อ > ตกลง
4 เลือกวิธีการโอนขอมูลที่ใชได จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
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การสงรายชื่อ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 แตะรายชื่อที่คุณตองการสงรายละเอียด
3 กด  จากนั้นแตะ สงรายชื่อ > ตกลง
4 เลือกวิธีการโอนขอมูลที่ใชได จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

การสงรายชื่อหลายๆ รายชื่อในครั้งเดียว
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 กด  จากนั้นแตะ สงรายชื่อ
3 ทำเครื่องหมายที่รายชื่อที่คุณตองการสง หรือแตะเลือกทั้งหมดถาคุณตองการสงรายชื่อทั้งหมด
4 แตะ สง แลวแตะ ตกลง เพื่อยืนยัน
5 เลือกวิธีการโอนขอมูลที่ใชได จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

การสำรองขอมูลรายชื่อ

คุณสามารถใชการดหนวยความจำและ SIM การด หรือเครื่องมือซินโครไนซออนไลน เชน Microsoft® Exchange
ActiveSync® เพื่อการสำรองรายชื่อ

การสงออกรายชื่อทั้งหมดไปยังการดหนวยความจำ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 กด  จากนั้นแตะ สำรองขอมูลรายชื่อ > การดหนวยความจำ
3 แตะ ตกลง

การสงออกรายชื่อไปยัง SIM การด
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 กด  จากนั้นแตะ สำรองขอมูลรายชื่อ > SIM การด
3 ทำเครื่องหมายที่รายชื่อที่คุณตองการจะสงออก หรือแตะ มารกหมด หากคุณตองการสงออกรายชื่อทั้งหมด
4 แตะ สำรองขอมูล
5 เลือก เพิ่มรายชื่อ หากคุณตองการเพิ่มรายละเอียดติดตอไปยังรายชื่อที่มีอยูแลวใน SIM การดของคุณ หรือ

เลือก แทนที่รายชื่อทั้งหมด หากคุณตองการแทนที่รายชื่อที่มีอยูแลวใน SIM การดของคุณ

เมื่อคุณทำการสงออกรายชื่อสู SIM การด ขอมูลทั้งหมดอาจจะไมถูกสงออก เนื่องจากขอจำกัดดานหนวยความจำใน SIM การด
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การรับสงขอความ
การใชขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย
คุณสามารถสงและรับขอความตัวอักษรจากโทรศัพทโดยใช SMS (บริการขอความสั้น) ถาการสมัครรับบริการของคุณ
มี MMS (บริการขอความมัลติมีเดีย) คุณก็จะสามารถรับสงขอความที่มีไฟลสื่อ ตัวอยางเชน รูปภาพและวิดีโอ ขอความ
ตัวอักษรหนึ่งขอความสามารถมีอักขระไดถึง 160 ตัว หากคุณใชอักขระเกิน 160 ตัว ขอความตางๆ จะเชื่อมตอกันแลว
สงพรอมกัน และคุณจะตองชำระคาบริการสำหรับแตละขอความซึ่งจะมีอักขระไดมากที่สุด 160 ตัว เมื่อคุณดูขอความ
ขอความเหลานี้จะปรากฏขึ้นในรูปแบบบทสนทนา ซึ่งหมายความวาขอความทั้งหมดสำหรับที่รับสงไปยังบุคคลใด
บุคคลหนึ่งจะรวมไวเปนกลุมเดียวกัน

ในการสงขอความมัลติมีเดีย คุณจำเปนตองมีการตั้งคา MMS ที่ถูกตองในโทรศัพทของคุณ ดู การตั้งคาอินเทอรเน็ตและการรับสง
ขอความ ในหนา 29.

การสรางและสงขอความ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวคนหาและแตะ 
2 แตะ ขอความใหม
3 แตะ เขียนขอความ และปอนขอความ
4 ถาตองการเพิ่มผูรับ ใหแตะ เพิ่มผูรับ แลวเลือกรายชื่อหรือใสหมายเลขโทรศัพทดวยตนเอง
5 ถาคุณตองการเพิ่มไฟลมีเดีย ใหแตะ  และเลือกตัวเลือก
6 หากคุณตองการเพิ่มหรือลบผูรับกอนสงขอความ กด  ถาตองการเพิ่มผูรับ ใหแตะ เพิ่มผูรับ หากตองการ

ลบผูรับ ใหแตะ แกไขผูรับ แลวแตะ  ขางๆ ชองผูรับ เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ใหแตะ เสร็จ
7 ถาตองการสงขอความ ใหแตะ สง

หากคุณออกจากขอความกอนที่จะสง ขอความดังกลาวจะถูกบันทึกเปนแบบราง การสนทนาจะมีคำวา ขอความราง

ถาตองการอานขอความที่ไดรับ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 แตะบทสนทนาที่ตองการ
3 ถายังไมไดดาวนโหลดขอความ ใหแตะขอความคาง แลวแตะ ดาวนโหลดขอความ

เมื่อคุณไดรับขอความหรือขอความมัลติมีเดีย  จะปรากฏในแถบสถานะ ถาตองการอานขอความ คุณสามารถลากแถบสถานะ
ลงและแตะขอความที่ไดรับเมื่อแถบสถานะเปดขึ้น

ถาตองการตอบกลับขอความ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ขอความ
2 แตะบทสนทนาที่ตองการ
3 ใสคำตอบของคุณ และแตะ สง

ถาตองการสงตอขอความ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ขอความ
2 แตะบทสนทนาที่ตองการ
3 สัมผัสไฟลสำรองขอความที่คุณตองการลบคางไว แลวแตะ สงตอขอความ
4 เลือกผูรับจากรายชื่อ หรือแตะที่ การสนทนาใหม เพื่อเพิ่มผูรับที่ไมไดอยูในรายชื่อ
5 แกไขขอความและแตะ สง

ถาตองการลบขอความ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ขอความ
2 แตะบทสนทนาที่ตองการ
3 สัมผัสไฟลสำรองขอความที่คุณตองการลบคางไว แลวแตะ ลบขอความ > ใช
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วิธีการลบบทสนทนา
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ขอความ
2 กด  จากนั้นแตะ ลบหลายการสนทนา
3 มารกชองตัวเลือกสำหรับบทสนทนาที่คุณตองการลบ จากนั้นแตะ ลบ

ถาตองการบันทึกหมายเลขของผูสงไปยังรายชื่อ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ขอความ
2 แตะบทสนทนา
3 แตะหมายเลขของผูสงที่ดานบนของหนาจอ
4 แตะ 
5 เลือกรายชื่อที่มีอยู หรือแตะ  ถาตองการสรางรายชื่อใหม
6 แกไขขอมูลของรายชื่อ และแตะ เสร็จ

การโทรหาผูสงขอความ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ขอความ
2 แตะบทสนทนา
3 แตะที่ชื่อหรือหมายเลขของผูรับที่ดานบนของหนาจอ
4 หากคุณบันทึกขอมูลผูรับไวในรายชื่อของคุณ ใหแตะหมายเลขโทรศัพทที่คุณตองการโทร หากคุณไมได

บันทึกขอมูลผูรับไวในรายชื่อของคุณ ใหแตะ 

วิธีการบันทึกไฟลที่อยูในขอความที่คุณไดรับ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ขอความ
2 แตะบทสนทนาที่ตองการ
3 ถายังไมไดดาวนโหลดขอความ ใหแตะขอความคาง และแตะ ดาวนโหลดขอความ
4 แตะขอความที่ตองการบันทึกคาง แลวเลือกตัวเลือกที่ตองการ

ตัวเลือกขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย

ถาตองการเปลี่ยนการตั้งคาการแจงเตือนสำหรับขอความ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ขอความ
2 กด  จากนั้นแตะ การตั้งคา
3 หากตองการ ใหแตะ เสียงแจงเตือน และเลือกเสียงเตือน
4 หากตองการ ใหแตะ แจงเตือนแบบสั่น แลวมารกที่ชองตัวเลือกเพื่อเปดใชงาน

ถาตองการเปลี่ยนการตั้งคารายงานการสงสำหรับขอความขาออก
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ขอความ
2 กด  จากนั้นแตะ การตั้งคา
3 แตะ รายงานการสง เพื่อเปดใชงานหรือเลิกใชงานรายงานการสง

เมื่อขอความสงถึงผูรับจะมี  ปรากฏในขอความ

ถาตองการดูขอความที่บันทึกใน SIM การด
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ขอความ
2 กด  จากนั้นแตะ การตั้งคา > ขอความใน SIM
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อีเมล
ใชโปรแกรม อีเมล ในโทรศัพทของคุณเพื่อรับสงอีเมลผานทางอีเมลสวนตัวหรืออีเมลบริษัทของคุณ หรือจะใชทั้งสอง
บัญชีก็ได โทรศัพทของคุณสามารถใชงานบัญชีอีเมลไดหลายรายการพรอมๆ กัน คุณสามารถตั้งคาบัญชีเหลานี้ใหใช
งานรวมกันเปนอินบ็อกซเดียวหรือเปนอินบ็อกซแยกได

Gmail™ มีโปรแกรมเปนของตัวเอง แตก็สามารถใชรวมในอินบ็อกซเดียวกับบัญชีอีเมลอื่นๆ ไดดวย

โดยขอความอีเมล Microsoft® Outlook® ของบริษัทคุณจะตองถูกเก็บไวในเซิรฟเวอร Microsoft® Exchange จึงจะใชงานตาม
ฟงกชันการทำงานที่กลาวมาแลวได ดู ซินโครไนซอีเมลบริษัท ปฏิทิน และรายชื่อติดตอได ในหนา 63 สำหรับขอมูลเพิ่มเติม

การตั้งคาบัญชีอีเมลในโทรศัพทของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ อีเมล
3 ปอนที่อยูอีเมลและรหัสผาน แลวแตะ ถัดไป
4 ถาไมสามารถดาวนโหลดการตั้งคาสำหรับบัญชีอีเมลโดยอัตโนมัติ ใหตั้งคาดวยตนเอง
5 ถาคุณไดรับขอความแจง ใหปอนชื่อสำหรับบัญชีอีเมลของคุณ เพื่อใหจดจำไดงายแลวแตะ เสร็จ

ถาคุณตองการปอนการตั้งคาดวยตนเอง โปรดติดตอผูใหบริการอีเมลของคุณสำหรับการตั้งคาบัญชีอีเมลที่ถูกตองสำหรับอีเมล
บริษัท เลือก Exchange Active Sync เปนชนิดบัญชี

คุณสามารถตั้งคาบัญชีอีเมลมากกวาหนึ่งบัญชีไดโปรดด ูการเพิ่มบัญชีอีเมลในโทรศัพทของคุณ ในหนา 47

การใชอีเมล

การสรางและสงขอความอีเมล
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ อีเมล
3 หากคุณใชบัญชีอีเมลหลายบัญชี แตะที่บัญชีที่คุณตองการใชสงขอความ
4 แตะ สรางขอความ
5 แตะ ถึง และพิมพที่อยูของผูรับ ที่อยูที่ตรงกันจะแสดงอยูในรายการไดนามิก แตะที่รายการที่ตองการหรือพิมพ

ที่อยูอีเมลตอไปจนเสร็จ วิธีการเพิ่มผูรับ ใหใสลูกน้ำ ( , ) หรือเซมิโคลอน ( ; ) แลวพิมพชื่ออื่น วิธีการลบผูรับ
ใหแตะที่ปุม 

6 แตะ เรื่อง และปอนหัวเรื่องอีเมล
7 ใสขอความของคุณในพื้นที่ขอความ
8 ถาตองการแนบไฟล ใหแตะ เพิ่มสิ่งที่แนบ เลือกชนิดของไฟลแลวแตะไฟลที่ตองการแนบจากรายการไฟลที่

ปรากฏขึ้นมา
9 แตะ สง

ถาตองการรับขอความอีเมล
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 แตะ อีเมล
3 หากคุณมีบัญชีอีเมลหลายบัญชี ใหแตะบัญชีที่คุณตองการดู หากคุณตองการตรวจสอบบัญชีอีเมลทั้งหมด

พรอมๆ กัน ใหแตะ อินบอกซรวม
4 วิธีการดาวนโหลดขอความใหม ใหกด  แลวแตะ รีเฟรช

สำหรับบัญชีบริษัทที่ตั้งเปนโหมดพุช คุณไมจำเปนตองทำการรีเฟรชอินบ็อกซ เมื่อเปดใชโหมดพุช โทรศัพทของคุณจะทำการอัปเดต
โดยอัตโนมัติเมื่อไดรับอีเมลใหม
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การอานขอความอีเมลของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ อีเมล
3 ถาคุณใชบัญชีอีเมลหลายบัญชี ใหแตะบัญชีที่คุณตองการตรวจสอบ หากคุณตองการตรวจสอบบัญชีอีเมล

ทั้งหมดในครั้งเดียว ใหแตะ อินบอกซรวม
4 ในกลองจดหมายอีเมล ใหเลื่อนหนาจอขึ้นหรือลงแลวแตะที่อีเมลที่คุณตองการอาน

การดูตัวอยางและอานอีเมลโดยใชบานหนาตางตัวอยาง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ อีเมล
3 ถาคุณใชบัญชีอีเมลหลายบัญชี ใหแตะบัญชีที่คุณตองการตรวจสอบ หากคุณตองการตรวจสอบบัญชีอีเมล

ทั้งหมดในครั้งเดียว ใหแตะ อินบอกซรวม
4 หากเปดใชงานไว บานหนาตางตัวอยางอีเมลจะปรากฏขึ้น
5 เลื่อนขึ้นหรือลงในกลองจดหมายอีเมลแลวแตะที่อีเมลที่คุณตองการอาน อีเมลจะเปดขึ้นมาในบานหนาตาง

ตัวอยาง
6 หากตองการดูอีเมลในแบบเต็มจอ ใหลากแถบแยก (จะอยูระหวางกลองจดหมายและบานหนาตางตัวอยาง) ใน

รูปแบบเต็มจอ ใหใชลูกศรเดินหนาหรือถอยหลังที่ดานบนของหนาจอเพื่ออานขอความกอนหนาหรือขอความ
ถัดไป

7 หากตองการกลับไปยังหนาจอกลองจดหมาย ใหลากแถบแยก

การเปลี่ยนการตั้งคาบานหนาตางตัวอยางอีเมล
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวคนหาและแตะ อีเมล
2 ถาคุณใชบัญชีอีเมลหลายบัญชี ใหแตะบัญชีที่คุณตองการตรวจสอบ หากคุณตองการตรวจสอบบัญชีอีเมล

ทั้งหมดในครั้งเดียว ใหแตะ อินบอกซรวม
3 กด  แลวแตะ บานหนาตางตัวอยาง และเลือกตัวเลือก

วิธีการดูไฟลแนบของอีเมล
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ อีเมล
3 คนหาและแตะขอความที่ตองการในอินบ็อกซอีเมลของคุณ
4 หากจำเปน เลื่อนแผงตัวอยางอีเมลลงเพื่อดูไฟลแนบ แตะ เปด หรือ บันทึก ที่อยูขางๆ กัน

การบันทึกที่อยูอีเมลของผูสงในรายชื่อของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ อีเมล
3 คนหาและแตะขอความที่ตองการในอินบ็อกซอีเมลของคุณ
4 แตะชื่อของผูสงที่ดานบนของหนาจอ
5 แตะ ตกลง เมื่อคุณไดรับขอความแจงใหเพิ่มชื่อในรายชื่อของคุณ
6 เลือกรายชื่อที่มีอยู หรือแตะ สรางรายชื่อใหม ถาตองการสรางรายชื่อใหม
7 แกไขขอมูลของรายชื่อ และแตะ เสร็จ

การตอบกลับขอความอีเมล
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ อีเมล
3 ในกลองขอความอีเมลของคุณ ใหแตะขอความที่คุณตองการตอบคางไว
4 แตะ ตอบ หรือ ตอบทั้งหมด
5 ปอนคำตอบของคุณ แลวแตะ สง
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การสงตอขอความอีเมล
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ อีเมล
3 ในกลองขอความอีเมลของคุณ ใหแตะขอความที่คุณตองการสงตอคางไว
4 แตะ สงตอ
5 แตะ ถึง และปอนที่อยูของผูรับ
6 ปอนขอความของคุณ แลวแตะ สง

การลบขอความอีเมล
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ อีเมล
3 ในอินบ็อกซอีเมลของคุณ ใหแตะขอความที่คุณตองการลบคางไว จากนั้นแตะ ลบ

วิธีการเปลี่ยนความถี่ของการเช็คอินบ็อกซ
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ อีเมล
3 หากคุณตั้งคาบัญชีอีเมลมากกวาหนึ่งบัญชี ใหแตะบัญชีที่คุณตองการ
4 กด  แลวแตะ การตั้งคาบัญชี > การตรวจสอบอีเมล แลวเลือกตัวเลือก

การใชบัญชีอีเมล

การเพิ่มบัญชีอีเมลในโทรศัพทของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ อีเมล
3 กด  จากนั้นแตะ บัญชี
4 กด  จากนั้นแตะ เพิ่มบัญชี
5 ปอนที่อยูอีเมลและรหัสผานแลวแตะ ถัดไป ถาไมสามารถดาวนโหลดการตั้งคาสำหรับบัญชีอีเมลโดย

อัตโนมัติ ใหตั้งคาดวยตนเอง
6 ถาคุณไดรับขอความแจง ใหปอนชื่อสำหรับบัญชีอีเมลของคุณ เพื่อใหจดจำไดงาย แลวแตะ เสร็จ

หากคุณมีบัญชีอีเมลในโทรศัพทของคุณมากกวาหนึ่งบัญช ีคุณจะเห็นรายการบัญชีเมื่อคุณเปดโปรแกรม อีเมล แตะที่ชื่อของบัญชี
ที่คุณตองการเปด

วิธีการกำหนดใหบัญชีอีเมลเปนบัญชีเริ่มตนของคุณ
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ อีเมล
3 แตะบัญชีที่คุณตองการจะใชเปนบัญชีเริ่มตนสำหรับการเขียนและการสงอีเมล
4 กด  จากนั้นแตะ การตั้งคาบัญชี
5 มารกชองตัวเลือก บัญชีเริ่มตน

หากคุณมีอีเมลเพียงบัญชีเดียว บัญชีดังกลาวจะถูกใชเปนบัญชีเริ่มตนโดยอัตโนมัติ

การถอดบัญชีอีเมลออกจากโทรศัพท
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ อีเมล
3 หากคุณมีบัญชีอีเมลหลายบัญชีในโทรศัพทของคุณ ไปที่ขั้นตอนที่ 4 แตถามีเพียงบัญชีอีเมลเดียว ใหกด 

แลวแตะ บัญชี
4 สัมผัสบัญชีที่คุณตองการถอดออกคางไว แลวแตะ ลบบัญช ี> ตกลง
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Gmail™ บริการอื่นๆ ของ Google™
หากคุณมีบัญชี Google™ คุณสามารถใชโปรแกรม Gmail™ ในโทรศัพทของคุณเพื่ออาน เขียน และจัดการขอความ
อีเมลได หลังจากตั้งคาบัญชี Google™ ใหสามารถทำงานในโทรศัพทของคุณไดแลว คุณจะสามารถสนทนากับเพื่อนๆ
โดยใชโปรแกรม Google Talk™ ซินโครไนซกับโปรแกรมปฏิทินในโทรศัพทของคุณดวย Google Calendar™ และ
ดาวนโหลดโปรแกรมและเกมตางๆ จาก Android Market™ได

การตั้งคาบัญชี Google™ ในโทรศัพทของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค > เพิ่มบัญช ี> Google
3 ดำเนินการตามตัวชวยสรางการลงทะเบียนเพื่อสรางบัญชี Google™ หรือเขาสูระบบถาคุณมีบัญชีแลว

โทรศัพทของคุณก็จะพรอมใชงานกับ  Gmail™ , Google Talk™ และ Google Calendar™

คุณยังสามารถสรางหรือตั้งคาบัญชี Google™ จากคูมือการตั้งคาในครั้งแรกที่คุณเริ่มตนใชงานโทรศัพทไดอีกดวย หรือคุณยัง
สามารถออนไลนเพื่อสรางบัญชีไดที่ www.google.com/accounts อีกดวย

วิธีการเปด  Gmail™  โปรแกรม
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ  Gmail™  .
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Google Talk™
คุณสามารถใชขอความทันทีของ Google Talk™ ในโทรศัพทของคุณเพื่อแชตกับเพื่อนๆ ที่ใชโปรแกรมนี้เชนเดียวกัน

ถาตองการเริ่มตน Google Talk™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ Talk

ถาตองการตอบกลับขอความทันทีดวย Talk
1 เมื่อคุณไดรับการติดตอทาง Talk  จะปรากฏในแถบสถานะ
2 ลากแถบสถานะลง จากนั้นแตะขอความและเริ่มตนแชต
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Sony Ericsson Timescape™
Timescape™ จาก Sony Ericsson เปลี่ยนรูปแบบการเชื่อมตอกับผูอื่นของคุณโดยการจัดเก็บการสื่อสารทั้งหมดของ
คุณไวในที่เดียว ทุกเหตุการณ (เชน ขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย สายที่ไมไดรับ และการอัปเดตของบริการเว็บ
ตางๆ) จะปรากฏเปนสวนของชองที่เรียงตามลำดับเวลาบนหนาจอ คุณจึงสามารถดูตัวอยางขนาดเล็กของเหตุการณ
ไดกอนที่จะเลือกเปดดูเนื้อหาแบบเต็ม คุณยังสามารถแตะที่ปุม Infinite  เพื่อดูเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการที่คุณ
กำลังดูอยูใน Timescape™ ไดอีกดวย

บริการและคุณลักษณะที่กลาวถึงในบทนี้อาจไมมีการสนับสนุนในบางประเทศหรือภูมิภาค หรือโดยเครือขายและ/หรือผูใหบริการใน
บางพื้นที่

การเริ่ม Timescape™
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 ครั้งแรกที่คุณเริ่ม Timescape คุณสามารถแตะที่ชองในหนาจอตอนรับเพื่อล็อกอินเขาสูบัญชี Facebook หรือ

Twitter ถาคุณไมตองการล็อกอิน ใหแตะ เสร็จ

มุมมองหลักของ Timescape™

2

1

3

1 สถานะของบริการทางเว็บไซตที่คุณเลือก

2 ชองของ Timescape™ เรียงตามลำดับกอนหลัง โดยชองที่เปดลาสุดจะอยูดานบนสุด

3 ตัวกรองเหตุการณของ Timescape™

วิดเจ็ต Timescape™
วิดเจ็ต Timescape™ แสดงกิจกรรมลาสุดของ Timescape™สำหรับการเขาถึงอยางรวดเร็ว คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ต
Timescape™ ในหนาจอเริ่มตนของคุณโปรดดูที่ หนาจอเริ่มตน ในหนา 16.
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มุมมองวิดเจ็ต Timescape™

1 

2 4 

3

1 ชองของ Timescape™

2 รีเฟรช

3 ปุมลัดสูมุมมองหลักใน Timescape

4 แตะเพื่ออัปเดตสถานะของคุณ

คุณไมสามารถดูตัวอยางชองของวิดเจ็ต Timescape™

การเพิ่มวิดเจ็ต Timescape™ ไวบนหนาจอเริ่มตน
1 จาก หนาจอเริ่มตน กด 
2 แตะ เพิ่ม > Widget
3 แตะ Widget ของ Timescape™
4 เลือกรายการที่คุณตองการเพิ่ม

วิธีการลบวิดเจ็ต Timescape จากหนาจอเริ่มตน
1 จากหนาจอเริ่มตน แตะวิดเจ็ต Timescape คาง
2 ลากวิดเจ็ตไปที่  ดานลางของหนาจอ

การใช Timescape™

การเลื่อนไปยังชองตางๆ ใน Timescape™
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 ปดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนไปยังชองตางๆ

การดูตัวอยางชองใน Timescape™
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 เลื่อนไปยังชองที่ตองการดูตัวอยาง จากนั้นแตะชองดังกลาว
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ตัวกรองเหตุการณของ Timescape™

เหตุการณทั้งหมด

สายที่ไมไดรับ

ขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดียที่ไดรับ

อัปเดตจากรายชื่อ Twitter™ ของคุณ

อัปเดตจากรายชื่อ Facebook™ ของคุณ

การกรองเหตุการณที่ปรากฏใน Timescape™
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 แตะหรือปดตามไอคอนตัวกรองตางๆ

วิธีการรีเฟรชมุมมองหลักใน Timescape™
• เมื่อตัวกรองเหตุการณของ Timescape™ ถูกกำหนดคาใหเปนทุกเหตุการณ ใหกด  แลวแตะ รีเฟรช

เมื่อคุณรีเฟรชมุมมองหลัก โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตเพื่ออัปเดตขอมูลจากบัญชีบริการทางเว็บที่คุณไดเชื่อมตอ
กับ Timescape™ ไว

วิธีการล็อกอินเขาสู Facebook™ หรือ Twitter™ จาก Timescape™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 กด  จากนั้นแตะ การตั้งคา > ตั้งคาบริการ
4 แตะบริการที่คุณตองการล็อกอิน
5 ปอนรายละเอียดล็อกอินของคุณ

เมื่อคุณล็อกอินเขาสูบริการทางเว็บ คุณสามารถอัปเดตสถานะของคุณ หรือดูการอัปเดตจากบริการทางเว็บใน Timescape™ ได

การอัปเดตสถานะของ Facebook™ หรือ Twitter™ ใน Timescape™
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 แตะ  > อัปเดตสถานะ
4 แตะบริการที่คุณตองการจะอัปเดตสถานะ หากคุณยังไมไดลงชื่อเขาใชบริการ คุณตองลงชื่อเขาใชกอนดำเนิน

การตอ เมื่อคุณเลือกบริการที่ตองการแลว ใหแตะ ทำตอ
5 แตะชองตัวอักษรและปอนสถานะใหม จากนั้นแตะ โพสต

วิธีการล็อกเอาต Facebook™ หรือ Twitter™ จาก Timescape™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 กด  จากนั้นแตะ การตั้งคา > ตั้งคาบริการ
4 แตะบริการที่คุณตองการล็อกเอาต

ขอมูลบัญชีจะถูกลบเมื่อคุณล็อกเอาต

ถาตองการดูเหตุการณใน Timescape™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 เลื่อนและแตะที่ชองของกิจกรรมที่ตองการเพื่อแสดงในโหมดพรีวิว แลวแตะที่ชองอีกครั้ง
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การโทรกลับจาก Timescape ™ เมื่อคุณมีสายที่ไมไดรับ
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 แตะที่ชองที่แสดงสายที่ไมไดรับ และแตะชองนั้นอีกครั้ง
4 แตะ โทรกลับ

ถาตองการตอบกลับขอความหรือขอความมัลติมีเดียใน Timescape™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 เลื่อนไปยังชองของขอความหรือขอความมัลติมีเดีย จากนั้นแตะที่ชอง
4 แกไขขอความและแตะ สง

ปุม Infinite ใน Timescape™
เมื่อคุณแตะชองใดชองหนึ่ง ปุม Infinite  จะปรากฏขึ้นที่ดานขวาบนของจอ ถาชองนี้เชื่อมโยงกับรายชื่อในโทรศัพท
คุณสามารถเขาถึงเนื้อหาที่เกี่ยวของไดดวยการแตะที่ปุม Infinite

ถาตองการดูการสื่อสารทั้งหมดกับรายชื่อหนึ่ง
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 แตะที่ชองของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับรายชื่อ
4 แตะ  การสื่อสารทั้งหมดกับรายชื่อดังกลาวจะปรากฏ
5 แตะหรือปดรายการตัวกรองที่ดานลางของหนาจอ เพื่อดูการสื่อสารกับรายชื่อผานสื่ออื่น

การตั้งคา Timescape™

การเขาถึงการตั้งคา Timescape™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 กด  จากนั้นแตะ การตั้งคา

ถาตองการวางกำหนดการอัปเดตเนื้อหาของบริการทางเว็บใน Timescape™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 กด  จากนั้นแตะ การตั้งคา > เวลาตารางในการอัปเดต
4 แตะตัวเลือกที่ตองการ ถาคุณเลือก ดวยตนเอง จะไมมีการกำหนดตารางการอัปเดตอัตโนมัติ
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การเริ่มตนใชงาน Android Market™
เปด Android Market™ เพื่อเขาสูโลกแหงโปรแกรมและเกมคุณสามารถเรียกดูโปรแกรมและเกมเหลานี้ ไดผานทาง
ประเภทตางๆนอกจากนี้ คุณยังสามารถใหคะแนนโปรแกรมหรือเกม และสงขอเสนอแนะไดดวย

หากตองการใช Android Market™ คุณจะตองมีบัญชีของ Google ™ กอนโปรดดูที่ การตั้งคาบัญชี Google™ ใน
โทรศัพทของคุณ ในหนา 48.

Android Market™ อาจจะไมสามารถใชไดในบางประเทศหรือภูมิภาค

การเปด Android Market™
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ Market

ตัวเลือกการชำระเงิน
เมื่อคุณดาวนโหลดโปรแกรมที่คิดคาบริการจาก Android Market™ การซื้อของคุณจะถูกจัดการผาน Google
Checkout™ ในบางกรณี คุณสามารถดาวนโหลดโปรแกรมเวอรชันทดลองใชผาน Android Market™ ไดแตหากคุณ
ตองการใชโปรแกรมตอไป คุณจะตองชำระเงินและดาวนโหลดเวอรชันสมบูรณผานทางเว็บเพจของผูผลิต

• Google Checkout™ – Google Checkout™ เปนบริการดำเนินการชำระเงินทางออนไลน ซึ่งใหบริการตางๆ เชน
ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการซื้อของคุณและใหการปองกันจากการโกงบัตรเครดิตโดยไมใหหมายเลขบัตรเครดิตแบบเต็ม
แกผูจำหนาย คุณสามารถใชบัญชีอีเมล Google™ ของคุณเพื่อเขาสูระบบ Google Checkout™ จากโทรศัพทของคุณ
ได หากคุณไมมีบัญชี Google Checkout™ คุณสามารถลงทะเบียนบัญชีใหมไดจากโทรศัพทของคุณ การชำระเงิน
สามารถใชไดทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรของขวัญ ผูจำหนายบางรายอาจยอมรับการชำระเงินผานทางบัญชีการ
เรียกเก็บเงินโทรศัพทดวยเชนกัน

ในบางประเทศอาจไมสามารถซื้อโปรแกรมผานทาง Android Market™ ได

การดาวนโหลดจาก Android Market™
คุณสามารถดาวนโหลดโปรแกรมทุกประเภทจาก Android Market™ ไดรวมถึงโปรแกรมฟรีดวย หากคุณชำระเงิน
สำหรับโปรแกรมผานทาง Google Checkout™ โปรแกรมนั้นจะผูกกับบัญชี Google™ ของคุณ ดังนั้นคุณจะสามารถ
ติดตั้งโปรแกรมในอุปกรณใดๆ ก็ไดไมจำกัดจำนวนครั้ง

กอนที่คุณจะดาวนโหลดโปรแกรม
กอนที่คุณจะเริ่มดาวนโหลดโปรแกรมจาก Android Market™ ตรวจสอบใหแนใจวาการเชื่อมตออินเตอรเน็ตของคุณนั้น
ทำงานอยู
และโปรดจำไววาคุณอาจตองเสียคาบริการขอมูลเมื่อคุณดาวนโหลดเนื้อหาเขาสูโทรศัพทของคุณดวย ติดตอผูให
บริการของคุณเพื่อขอรับขอมูลเพิ่มเติม

การดาวนโหลดโปรแกรมฟรี
1 ใน Android Market™ ใหคนหารายการที่คุณตองการดาวนโหลดโดยการเรียกดูหมวดหมูตางๆ หรือโดยการ

ใชฟงกชันการคนหา
2 แตะรายการเพื่อดูรายละเอียด และทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งโปรแกรมใหเสร็จสมบูรณ
3 หากโปรแกรมที่คุณตองการดาวนโหลดตองการเขาถึงขอมูลของคุณหรือควบคุมฟงกชันการทำงานใดๆ ใน

โทรศัพทของคุณ จะมีหนาจอปรากฏขึ้นพรอมรายละเอียด ใหอานหนาจอนี้อยางละเอียดเนื่องจากอาจสงผลก
ระทบรายแรงตอฟงกชันการทำงานของโทรศัพทหากคุณดำเนินการตอ แตะ ตกลง หากคุณยอมรับ หรือ
ยกเลิก หากคุณตองการยกเลิกการดาวนโหลด
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การดาวนโหลดโปรแกรมที่คิดคาบริการ
1 ใน Android Market™ ใหคนหารายการที่คุณตองการดาวนโหลดโดยการเรียกดูหมวดหมูตางๆ หรือโดยการ

ใชฟงกชันการคนหา
2 แตะรายการเพื่อดูรายละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำในโทรศัพทเพื่อทำการซื้อใหเสร็จสมบูรณ
3 หากโปรแกรมที่คุณตองการดาวนโหลดตองการเขาถึงขอมูลของคุณหรือควบคุมฟงกชันการทำงานใดๆ ใน

โทรศัพทของคุณ จะมีหนาจอปรากฏขึ้นพรอมรายละเอียด ใหอานหนาจอนี้อยางละเอียดเนื่องจากอาจสงผลก
ระทบรายแรงตอฟงกชันการทำงานของโทรศัพทหากคุณดำเนินการตอ แตะ ตกลง หากคุณยอมรับ หรือ
ยกเลิก หากคุณตองการยกเลิกการดาวนโหลด

การเปดโปรแกรมที่ดาวนโหลดมา
1 ใน Android Market™ ใหกด  จากนั้นแตะ My apps
2 แตะที่โปรแกรมที่ดาวนโหลดมา

คุณยังสามารถเขาถึงโปรแกรมที่ดาวนโหลดมาไดจากหนาจอโปรแกรม

การลางขอมูลโปรแกรม
บางครั้งคุณอาจจำเปนตองลางขอมูลโปรแกรม ซึ่งอาจเกิดขึ้นในบางกรณี เชน ความจำโปรแกรมเต็ม หรือคุณตองการ
ลางคะแนนสูงในเกม และคุณอาจตองการลบอีเมล ขอความตัวอักษร และขอความมัลติมีเดียขาเขาในบางโปรแกรม

การลางแคชทั้งหมดสำหรับโปรแกรม
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา
3 แตะ แอปพลิเคชัน > จัดการแอปพลิเคชัน
4 แตะโปรแกรมที่คุณตองการลางแคชทั้งหมด
5 แตะ ลบความจำแคช

สำหรับโปรแกรมบางโปรแกรม อาจไมสามารถลบแคชออกได

การลบโปรแกรมที่ติดตั้งอยู
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา
3 แตะ แอปพลิเคชัน > จัดการแอปพลิเคชัน
4 แตะโปรแกรมที่ตองการ
5 แตะ เลิกติดตั้ง

โปรแกรมที่ติดตั้งไวแลวบางโปรแกรมอาจไมสามารถลบได

การอนุญาต
บางโปรแกรมจำเปนตองเขาถึงสวนตางๆ ของโทรศัพทเพื่อใหทำงานไดอยางถูกตอง ตัวอยางเชน โปรแกรมการนำ
ทางตองมีการอนุญาตเพื่อสงและรับขอมูล และเขาถึงตำแหนงของคุณ บางโปรแกรมอาจใชการอนุญาตในทางที่ผิดโดย
การขโมยหรือลบขอมูล หรือรายงานตำแหนงของคุณ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณติดตั้งและใหอนุญาตแกโปรแกรมที่คุณ
เชื่อใจเทานั้น

การดูสิทธิ์การอนุญาตของโปรแกรม
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา
3 แตะ แอปพลิเคชัน > จัดการแอปพลิเคชัน
4 แตะโปรแกรมที่ตองการ
5 เลื่อนลงเพื่อดู การอนุญาต
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การอนุญาตโปรแกรมที่ไมไดดาวนโหลดจาก Android Market™
การติดตั้งโปรแกรมที่ไมทราบที่มาหรือเชื่อถือไมไดอาจทำใหโทรศัพทเสียหายได ตามคาเริ่มตน โทรศัพทของคุณจะ
ถูกตั้งคาใหบล็อกการติดตั้งเหลานั้น อยางไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคานี้และอนุญาตการติดตั้งจากแหลงที่ไม
ทราบที่มาได

Sony Ericsson ไมใหการรับประกันหรือค้ำประกันถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมของบุคคลที่สาม หรือเนื้อหาที่โอนผานการ
ดาวนโหลด หรืออินเทอรเฟซอื่นใดมายังโทรศัพทของคุณ ในทำนองเดียวกัน Sony Ericsson ไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ หรือ
ประสิทธิภาพที่ลดลงในคุณสมบัติของโทรศัพทที่เกี่ยวเนื่องกับการโอนเนื้อหาของบุคคลที่สาม ใหใชเฉพาะเนื้อหาจากแหลงที่มาที่
เชื่อถือไดเทานั้น โปรดติดตอผูใหบริการเนื้อหาหากคุณมีคำถามหรือขอสงสัยใดๆ

การอนุญาตการติดตั้งโปรแกรมที่ไมไดมาจาก Android Market™

1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > แอปพลิเคชัน
3 มารกชองตัวเลือก แหลงที่ไมรูจัก
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บริการ PlayNow™
คุณสามารถใชบริการ PlayNow™ เพื่อดาวนโหลดโปรแกรม เกม และเพลงได บริการ PlayNow™ มีทั้งบริการ
ดาวนโหลดฟรีและดาวนโหลดแบบเสียคาใชจาย

บริการ PlayNow™ จะมีเฉพาะในบางประเทศ

กอนที่คุณจะดาวนโหลดเนื้อหา
กอนที่จะดาวนโหลด ตรวจสอบวาคุณมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต นอกจากนี้ คุณอาจตองมีการดหนวยความจำเสียบใน
โทรศัพทเพื่อดาวนโหลดเนื้อหา เชน เพลง เสียงเรียกเขา หรือธีม

เมื่อคุณดาวนโหลดเนื้อหาลงโทรศัพท คุณอาจถูกเก็บคาบริการสำหรับปริมาณขอมูลที่ถายโอน ติดตอผูใหบริการเครือขายเพื่อขอ
ทราบขอมูลเกี่ยวกับอัตราคาบริการการถายโอนขอมูลในประเทศของคุณ

ถาตองการเริ่มตน PlayNow™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ 

ตัวเลือกในการชำระเงิน
การชำระเงินคาสมัครและเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณซื้อจากบริการ PlayNow™ มีอยูหนึ่งวิธีคือ

• การเรียกเก็บผานระบบ Wap – ชำระเงินโดยการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนที่เมื่อคุณอยูในประเทศ
ของคุณ คุณไมจำเปนตองเปนผูใชที่ลงทะเบียน เพื่อที่จะชำระคาเนื้อหา โดยใชวิธีการชำระผานทาง Wap การชำระเงิน
ของคุณจะหักจากใบแจงคาบริการของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ เมื่อการซื้อของคุณผานการตรวจสอบแลว
คุณสามารถเริ่มดาวนโหลดเนื้อหาของคุณได
ทั้งนี้ ตัวเลือกการชำระเงินตางๆ ไมไดมีใหบริการเปนประจำในทุกประเทศหรือโดยผูใหบริการทุกราย

การดาวนโหลดจากบริการ PlayNow™
ดาวนโหลดเนื้อหาตางๆ จากบริการ PlayNow™ มายังโทรศัพทของคุณโดยตรง เลือกโหลดโปรแกรม เกม เพลง เสียง
เรียกเขา และเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยูมากมาย

การดาวนโหลดรายการ PlayNow มายังโทรศัพทของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ Store
3 คนหารายการที่คุณตองการดาวนโหลดโดยการเรียกดูหมวดหมูตางๆ หรือโดยการใชฟงกชันการคนหา
4 แตะรายการเพื่อดูรายละเอียด
5 คลิก “ซื้อทันที!” เพื่อเริ่มขั้นตอนการซื้อ หลังจากที่การซื้อของคุณไดรับการตรวจสอบความถูกตองแลว คุณ

สามารถเริ่มดาวนโหลดเนื้อหาของคุณได
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การจัดระเบียบขอมูล
ปฏิทิน
โทรศัพทของคุณมีปฏิทินสำหรับการจัดการตารางเวลาของคุณ หากคุณมีบัญชี Sony Ericsson หรือบัญชี Google™
คุณจะสามารถซินโครไนซปฏิทินในโทรศัพทกับปฏิทินบนเว็บไดอีกดวย ดู การซินโครไนซ ในหนา 62

การตั้งคามุมมองปฏิทิน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวคนหาและแตะ ปฏิทิน
2 กด  และเลือกตัวเลือก

การดูปฏิทินหลายรายการ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวคนหาและแตะ ปฏิทิน
2 กด  จากนั้นแตะ ปฏิทินของฉัน
3 เลือกปฏิทินที่คุณตองการดู

การสรางเหตุการณในปฏิทิน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ปฏิทิน
2 กด  จากนั้นแตะ เหตุการณใหม
3 ปอนชื่อ เวลา ตำแหนงและคำอธิบายสำหรับเหตุการณ
4 หากตองการ ใหเลือกตัวเลือกอื่นใต การเลนซ้ำ
5 เลือกตัวเตือนสำหรับเหตุการณ ถาตองการเพิ่มตัวเตือนใหมสำหรับเหตุการณ ใหแตะ 
6 แตะ บันทึก

เมื่อใกลถึงเวลานัดหมาย โทรศัพทของคุณจะมีเสียงเตือนสั้นๆ เพื่อเตือนคุณ นอกจากนี้  จะปรากฏในแถบสถานะ

การดูเหตุการณในปฏิทิน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ปฏิทิน
2 แตะเหตุการณที่คุณตองการดู

ถาตองการปดหรือเลื่อนตัวเตือนเหตุการณ
1 เมื่อไอคอนตัวเตือน  ปรากฏในแถบสถานะ ใหลากแถบสถานะลง แผงการแจงเตือนจะเปดขึ้น
2 แตะเหตุการณที่ตองการ
3 แตะ ยกเลิกทั้งหมด หรือ เลื่อนปลุก

เมื่อเปดบานหนาตางการแจงเตือน ระบบจะแสดงตัวแจงเตือนทั้งหมด คุณยังสามารถแตะที่ตัวแจงเตือนรายการใดรายการหนึ่งเพื่อ
ลบออกจากรายการแจงเตือนเหตุการณไดอีกดวย

การเปลี่ยนการตั้งคาปฏิทิน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ปฏิทิน
2 กด  จากนั้นแตะ เพิ่มเติม > การตั้งคา
3 แตะเพื่อเปดการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยนและแกไขตามตองการ

นาฬิกาปลุก
ใชโทรศัพทของคุณเปนนาฬิกาปลุกและเลือกเสียงใดก็ไดในโทรศัพทเปนสัญญาณปลุก เสียงปลุกจะไมดังหาก
โทรศัพทปดอยู แตสัญญาณปลุกจะดังหากคุณตั้งคาโทรศัพทเปนโหมดเงียบ
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การเปดนาฬิกาปลุก
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ เสียงปลุก

คุณยังสามารถเปดนาฬิกาปลุกไดโดยแตะที่นาฬิกาแบบเข็มหลังจากที่เพิ่มเปนวิดเจ็ตไปที ่หนาจอเริ่มตน ของคุณแลว

การตั้งคาการปลุกใหม
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ เสียงปลุก
3 แตะ เพิ่มเสียงปลุก
4 ปรับเวลาโดยการเลื่อนขึ้นและเลื่อนลง
5 แตะ ตั้ง
6 แกไขการตั้งคาการปลุกอื่นไดตามตองการ
7 แตะ เสร็จ

การแกไขการปลุกที่มีอยู
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ เสียงปลุก
3 แตะการปลุกที่คุณตองการแกไข
4 แตะ เวลา
5 เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อปรับเวลา
6 แตะ ตั้ง
7 แกไขการตั้งคาการปลุกอื่นไดตามตองการ
8 แตะ เสร็จ

รูปแบบเวลาการปลุกที่แสดงจะเหมือนกับรูปแบบที่คุณเลือกสำหรับการตั้งคาเวลาทั่วไป ตัวอยางเชน 12 หรือ 24 ชั่วโมง

การปดใชงานการปลุก
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ เสียงปลุก
3 แตะการปลุกที่มารกไวที่ตองการ
4 ยกเลิกการมารกที่ชองตัวเลือก เปดเสียงปลุก

การเปดใชการปลุกที่มีอยู
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ เสียงปลุก
3 แตะการปลุกที่ไมไดมารกที่คุณตองการ
4 มารกชองตัวเลือก เปดเสียงปลุก

การลบการปลุก
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ เสียงปลุก
3 แตะการปลุกที่คุณตองการลบ
4 แตะ ลบ

การตั้งเสียงกริ่งสำหรับการปลุก
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ เสียงปลุก
3 แตะการปลุกที่คุณตองการแกไข
4 แตะ เสียงริงโทน และเลือกตัวเลือก
5 แตะ เสร็จ
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การตั้งคาการปลุกซ้ำ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ เสียงปลุก
3 แตะการปลุกที่คุณตองการแกไข
4 แตะ ปลุกซ้ำ
5 มารกชองทำเครื่องหมายสำหรับวันที่ตองการ จากนั้นแตะ ตกลง

การตั้งชื่อสำหรับการปลุก
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ เสียงปลุก
3 แตะการปลุกที่คุณตองการแกไข
4 แตะ รายละเอียด และปอนชื่อสำหรับการปลุก
5 แตะ ตกลง

การเปดใชงานฟงกชันการสั่นสำหรับการปลุก
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ เสียงปลุก
3 แตะการปลุกที่คุณตองการแกไข
4 มารกชองตัวเลือก สั่น

การตั้งคาใหสงเสียงปลุกเมื่อโทรศัพทอยูในโหมดเงียบ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ เสียงปลุก จากนั้นกด 
3 แตะ การตั้งคา
4 มารกชองตัวเลือก เสียงปลุกในโหมดเงียบ

การเลื่อนการปลุกเมื่อมีเสียงดัง
• เมื่อเสียงปลุกดัง ใหแตะ เลื่อนปลุก

การปดการปลุกเมื่อมีเสียงดัง
• เมื่อเสียงปลุกดัง ใหแตะ ยกเลิก
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โปรแกรม NeoReader™
ใชโทรศัพทของคุณเปนเครื่องอานบารโคด เพื่อคนหารายละเอียดเพิ่มเติมของสิ่งที่คุณสแกน ตัวอยางเชน คุณพบเสื้อ
นอกในโฆษณาบนแม็กกาซีนและตองการคนหารานคาที่ใกลที่สุดเพื่อทำการซื้อ ถาโฆษณานั้นมีบารโคดที่อานได
โปรแกรม NeoReader™ จะใชโคดดังกลาวเพื่อเขาสูเนื้อหาเว็บเคลื่อนที่ เชน เว็บเพจที่มีขอมูลสินคาเพิ่มเติมหรือ
แผนที่รานคาที่อยูใกลเคียง
NeoReader™ สนับสนุนบารโคดมาตรฐานสวนใหญ

วิธีการเริ่มแอปพลิเคชั่น NeoReader™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ NeoReader™

วิธีการสแกนบารโคด
1 ในโปรแกรม NeoReader™ นำกลองไปจอเหนือบารโคดจนมีบารโคดปรากฏขึ้นในชองอยางสมบูรณ
2 โทรศัพทจะทำการสแกนบารโคดโดยอัตโนมัติ และจะสั่นเมื่ออานบารโคดได หากไมสามารถอานบารโคดได

แตะที่  เพื่อสแกนโคดดวยตัวเอง
3 เมื่อโทรศัพทอานบารโคดได แตะ ทำตอ เพื่อแสดงขอมูลบารโคด หรือแตะ กลับ เพื่อยกเลิกการดำเนินการ

วิธีการปอนหมายเลขบารโคดเอง
1 ในโปรแกรม NeoReader™ ใหแตะ
2 แตะที่ชองใสขอความแลวใสหมายเลขบารโคด
3 แตะ ตกลง

ภาพรวมเมนูโปรแกรม NeoReader™
ตัวเลือกเมนูตอไปนี้คือตัวเลือกของโปรแกรม NeoReader™:

คลิกเพื่อสแกนบารโคดดวยตัวเองโดยใชภาพที่มีความคมชัดสูง

ปอนหมายเลขบารโคดเอง สามารถใชตัวเลือกนี้ไดหากกลองของคุณไมสามารถอานบารโคดไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดูรายการบารโคดที่สแกนไปแลว

กำหนดรายการโปรดของคุณ:
• ปดหรือเปดเสียง
• เปดหรือปดฟงกชั่นการยืนยันขอความ หากเปดใชฟงกชั่นดังกลาว คุณจะไดรับขอความยืนยันเพื่อถามคุณวาคุณตองการจะ

ดูขอมูลเว็บมือถือของบารโคดหลังจากที่สแกนเสร็จแลวหรือไม
• เลือกหากคุณตองการจะกลับไปที่โปรแกรม NeoReader™ หรือแผงโปรแกรมหลังจากที่คุณไดดูขอมูลบารโคดแลว
• เลือกวาจะบันทึกบารโคดไวในบันทึกประวัติกี่รายการ

ดูขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรม NeoReader™

อานขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบารโคดแบบตางๆ และวิธีการใช NeoReader™

เลือกการตั้งคาสวนตัวของคุณ ระบบจะใชขอมูลดังกลาวเพื่อจัดการความเปนสวนตัวของขอมูลบารโคด

สงขอความใหเพื่อชวนใหเพื่อนๆ ดาวนโหลดโปรแกรม NeoReader™

ออกจากโปรแกรม NeoReader™
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การซินโครไนซ
คุณสามารถซิงครายชื่อ อีเมล เหตุการณในปฏิทิน และขอมูลอื่นๆ กับโทรศัพทของคุณจากอีเมลหลายบัญชี บริการซิน
โครไนซ และบัญชีประเภทอื่นๆ ขึ้นอยูกับโปรแกรมที่ติดตั้งในโทรศัพทของคุณ การซินโครไนซโทรศัพทของคุณกับ
แหลงขอมูลอื่นๆ เปนวิธีการที่งายและใชงานไดจริงในการอัปเดตขอมูลอยูเสมอ
คุณสามารถ:

• เขาถึงรายชื่อของ Gmail™, Google Calendar™, Google™ ของคุณและบริการ Google อื่นๆ ที่คุณใช
• เขาถึงอีเมลบริษัท รายชื่อ และปฏิทินของคุณ
• เขาถึงรายชื่อ ปฏิทิน อัลบั้มของ Facebook™ ของคุณและบริการอื่นๆ ที่คุณใช
• ซินโครไนซโทรศัพทของคุณเขากับเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตโดยใช SyncML™
• ซินโครไนซ จัดเก็บ และจัดการรายชื่อของคุณใน เว็บไซต Sony Ericsson และดาวนโหลดขอมูลของคุณเขาสูโทรศัพท

ใหมหรือโทรศัพทหลายๆ เครื่องโดยใช Sony Ericsson Sync

บริการซินโครไนซ Google Sync™
คุณสามารถใชโปรแกรม Google sync™ เพื่อซินโครไนซโทรศัพทเขากับ Gmail™, Google Calendar™ และรายชื่อ
Google™ ได

ในการซินโครไนซกับบัญชี Google™ บัญชีนั้นจะตองมีการตั้งคาการใชงานทางโทรศัพท ดู การตั้งคาบัญชี Google™ ในโทรศัพท
ของคุณเพื่อการซินโครไนซ ในหนา 62

การตั้งคาบัญชี Google™ ในโทรศัพทของคุณเพื่อการซินโครไนซ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค
3 ตรวจสอบใหแนใจวาไดมารกชองตัวเลือก เปดใชงานซิงคอัตโนมัติ เพื่อใหโปรแกรมตางๆ ซินโครไนซขอมูล

ไดโดยอัตโนมัติ
4 แตะ เพิ่มบัญชี > Google
5 ดำเนินการตามตัวชวยสรางการลงทะเบียนเพื่อสรางบัญชี Google™ หรือเขาสูระบบถาคุณมีบัญชีแลว
6 แตะที่บัญชี Google™ บัญชีใหมของคุณแลวแตะที่รายการที่คุณตองการจะซินโครไนซ

วิธีการซินโครไนซกับบัญชี Google™ ของคุณดวยตัวเอง
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค
3 แตะที่บัญชี Google™ ที่คุณตองการจะซินโครไนซ
4 กด  จากนั้นแตะ ซิงคเดี๋ยวนี้

การถอดบัญชี Google™ จากโทรศัพทของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค
3 แตะบัญชี Google™ ที่คุณตองการจะถอดออกจากรายชื่อบัญชี
4 แตะ ลบบัญชี
5 แตะ ลบบัญชี อีกครั้งเพื่อยืนยัน

คุณสามารถถอดบัญชี Google™ ทั้งหมดออกจากรายชื่อบัญชี ยกเวนบัญชีแรกวิธีการถอดบัญชีแรก คุณจะตองรีเซ็ตโทรศัพทของ
คุณใหมทั้งหมดโปรดดู การรีเซ็ตโทรศัพท ในหนา 118

62

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น



ซินโครไนซอีเมลบริษัท ปฏิทิน และรายชื่อติดตอได
เขาถึงอีเมลบริษัท ปฏิทินนัดหมาย และรายชื่อไดโดยตรงจากโทรศัพทของคุณ ดูและจัดการสิ่งดังกลาวไดอยาง
งายดายเหมือนในคอมพิวเตอร หลังจากการติดตั้ง คุณจะสามารถหาขอมูลในโปรแกรม อีเมล, ปฏิทิน และ รายชื่อ ได

หากคุณตองการเขาถึงฟงกชั่นที่กลาวไวดานบน คุณจะตองเก็บขอมูลบริษัทไวในเซิรฟเวอร Microsoft® Exchange

การตั้งคาอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อของบริษัทในโทรศัพทของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค
3 ตรวจสอบใหแนใจวาไดมารกชองตัวเลือก เปดใชงานซิงคอัตโนมัติ เพื่อใหขอมูลซินโครไนซโดยอัตโนมัติ

ตามชวงเวลาการซินโครไนซที่คุณตั้งไว
4 แตะ เพิ่มบัญชี > Exchange Active Sync
5 ใสที่อยูอีเมลบริษัทและรหัสผาน
6 แตะ ถัดไป
7 ทำตามขั้นตอนในการกำหนดคาบัญชีและเลือกประเภทขอมูลที่คุณตองการซิงคกับโทรศัพท เชน รายชื่อและ

ปฏิทิน ถาไมสามารถคนหาการตั้งคาสำหรับบัญชีบริษัทไดโดยอัตโนมัติ ใหตั้งคาดวยตนเอง ติดตอผูดูแลเครือ
ขายของคุณหากคุณตองการขอมูลเพิ่มเติม

8 เมื่อตั้งคาเสร็จ ใหใสชื่อของบัญชีบริษัทเพื่อใหจดจำไดงาย จากนั้นแตะ เสร็จ
9 หากไดรับการแจงเตือน ใหเปดใชตัวจัดการอุปกรณเพื่ออนุญาตใหเซิรฟเวอรของบริษัทควบคุมคุณสมบัติดาน

ความปลอดภัยบางอยางในโทรศัพทของคุณ โดยปกติตัวจัดการอุปกรณสำหรับโทรศัพทของคุณจะหมายถึง
อีเมล ปฏิทิน หรือโปรแกรมอื่นใดที่คุณใหอนุญาตในการปรับใชนโยบายดานความปลอดภัยในโทรศัพทเมื่อ
คุณเชื่อมตอกับบริการของบริษัทที่ตองไดรับการอนุญาตนี้

วิธีการแกไขการตั้งคาอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดตอของบริษัท
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค และเลือกบัญชีบริษัท
3 แตะ การตั้งคาบัญชี
4 เปลี่ยนการตั้งคาตามความตองการ ตัวอยางเชน คุณจะสามารถเลือก:

• ความถี่ของโทรศัพทในการตรวจสอบขอความอีเมลใหม
• เรียกดูปฏิทินและรายชื่อติดตอของบริษัทในโทรศัพทของคุณ
• การตั้งคาเซิรฟเวอรใน การตั้งคาขาเขา

การตั้งคาชวงเวลาการซินโครไนซสำหรับบัญชีบริษัท
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค และเลือกบัญชีบริษัท
3 แตะ การตั้งคาบัญชี
4 แตะ การตรวจสอบอีเมล และเลือกตัวเลือกชวงเวลา

วิธีการลบบัญชีบริษัทจากโทรศัพทของคุณ
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค แลวแตะบัญชีบริษัทของคุณ
3 แตะ ลบบัญชี
4 แตะ ลบบัญชี อีกครั้งเพื่อยืนยัน

การซินโครไนซกับ Facebook™
ซินโครไนซรายชื่อ ปฏิทิน อัลบั้มพรอมแกลอรี ใน Facebook™ ของคุณ และขอมูลจากบริการอื่นๆ ที่คุณใช ดูและ
จัดการสิ่งดังกลาวจากโทรศัพทของคุณไดอยางงายดายเหมือนใชคอมพิวเตอร เมื่อคุณตั้งคาบัญชี Facebook ให
ทำงานในโทรศัพทของคุณ บัญชี Sony Ericsson Facebook Integration จะถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช
บัญชี Sony Ericsson Facebook Integration นี้เพื่อซินโครไนซรายชื่อ ปฏิทินและอัลบั้มของคุณ
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การตั้งคาบัญชี Facebook™ ในโทรศัพทของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค
3 ตรวจสอบใหแนใจวาไดมารกชองตัวเลือก เปดใชงานซิงคอัตโนมัติ เพื่อใหโปรแกรมตางๆ ซินโครไนซขอมูล

ไดโดยอัตโนมัติ
4 แตะ เพิ่มบัญชี > Facebook
5 ดำเนินการตามตัวชวยสรางการลงทะเบียนเพื่อสรางบัญชี Facebook™ หรือเขาสูระบบถาคุณมีบัญชี

Facebook อยูแลว
6 เลือกตัวเลือการซิงโครไนซสำหรับบัญชีของคุณ แลวแตะ เสร็จสิ้น บัญชี Facebook ก็จะถูกตั้งคาใหทำงานบน

โทรศัพทของคุณ นอกจากนี้ บัญชี Sony Ericsson Facebook Integration ยังถูกสรางขึ้นดวย

การซินโครไนซกับบัญชี Facebook™ ดวยตนเอง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค
3 แตะที่บัญชี Facebook™ หรือบัญชี Sony Ericsson Facebook Integration
4 กด  จากนั้นแตะ ซิงคเดี๋ยวนี้

การถอดบัญชี Facebook™ จากโทรศัพทของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค
3 แตะที่บัญชี Facebook™
4 แตะ ลบบัญชี
5 แตะ ลบบัญชี อีกครั้งเพื่อยืนยัน บัญชี Facebook และบัญชี Sony Ericsson Facebook Integration ก็จะถูก

ถอดออกไป เมื่อคุณถอดบัญชี Facebook ออกจากโทรศัพทของคุณ บัญชี Facebook นั้นจะยังไมถูกลบออกไป
และคุณยังสามารถเรียกใชไดจากคอมพิวเตอร

การซินโครไนซและจัดเก็บรายชื่อและปฏิทินของคุณ
ใช Sony Ericsson Sync เพื่อซินโครไนซรายชื่อของคุณกับเว็บเพจของ Sony Ericsson ที่
www.sonyericsson.com/user
ดวยวิธีการดังกลาว รายชื่อของคุณจะถูกจัดเก็บไวในที่เดียวเพื่อใหคุณสามารถโอนถายไปยังโทรศัพทเครื่องอื่นๆ ได
อยางงายดาย และคุณจะสามารถสำรองขอมูลไวทางออนไลนไดตลอดเวลา คุณตองมีบัญชี Sony Ericsson จึงจะ
สามารถใชวิธีการนี้ได

การตั้งคาบัญชี Sony Ericsson ในโทรศัพทของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค
3 ตรวจสอบใหแนใจวาไดมารกชองตัวเลือก เปดใชงานซิงคอัตโนมัติ เพื่อใหขอมูลไดรับการซินโครไนซโดย

อัตโนมัติตามชวงเวลาที่คุณตั้งไว
4 แตะ เพิ่มบัญชี > Sony Ericsson Sync
5 เขาสูระบบหากคุณมีบัญชี Sony Ericsson หรือลงชื่อเขาใชแลวดำเนินการตามวิซารดการลงทะเบียนเพื่อสราง

บัญชีใหม
6 แตะ ระยะการซิงค แลวเลือกวาคุณตองการจะใหโทรศัพททำการซินโครไนซโดยอัตโนมัติบอยแคไหน
7 แตะ จบ

วิธีการซินโครไนซดวยตัวเองโดยใช Sony Ericsson Sync
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค แลวแตะบัญชี Sony Ericsson ของคุณ
3 กด  จากนั้นแตะ ซิงคเดี๋ยวนี้
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การแกไขบัญชี Sony Ericsson
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค แลวแตะบัญชี Sony Ericsson ของคุณ
3 ทำเครื่องหมายหรือเลิกทำเครื่องหมายที่รายการที่คุณตองการจะซินโครไนซ
4 หากคุณตองการจะเปลี่ยนการตั้งคาบัญชีของคุณ ใหแตะ การตั้งคาบัญชี แกไขขอมูลที่ตองการ แลวแตะ จบ

การตั้งคาชวงเวลาการซินโครไนซ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค แลวแตะบัญชี Sony Ericsson ของคุณ
3 แตะ การตั้งคาบัญชี
4 แตะ ระยะการซิงค และเลือกตัวเลือกชวงเวลา

ถาตองการลบบัญชี Sony Ericsson ออกจากโทรศัพทของคุณ
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค แลวแตะบัญชี Sony Ericsson ของคุณ
3 แตะ ลบบัญชี
4 แตะ ลบบัญชี อีกครั้งเพื่อยืนยัน

บัญชีจะถูกลบออกจากโทรศัพทของคุณ แตจะยังคงมีอยูในเซิรฟเวอรของ Sony Ericsson คุณสามารถใชรายละเอียดบัญชีของคุณ
เพื่อเขาสูระบบในเว็บไซตของ Sony Ericsson ที ่www.sonyericsson.com/user

การซินโครไนซโดยใช SyncML™
ซินโครไนซโทรศัพทของคุณเขากับเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตโดยใช SyncML™ ดูและจัดการรายชื่อ ปฏิทินและบุคมารก
จากโทรศัพทของคุณไดอยางงายดายเหมือนใชคอมพิวเตอร

การตั้งคาบัญชี SyncML™ ในโทรศัพทของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค
3 ตรวจสอบใหแนใจวาไดมารกชองตัวเลือก เปดใชงานซิงคอัตโนมัติ เพื่อใหขอมูลซินโครไนซโดยอัตโนมัติ

ตามชวงเวลาที่คุณตั้งไว
4 แตะ เพิ่มบัญชี >SyncML
5 แตะที่ฟลดบัญชี ที่อยูเซิรฟเวอร ชื่อผูใชและรหัสผาน และปอนขอมูลตามที่ตองการ
6 แตะ ระยะการซิงค แลวเลือกวาคุณตองการจะใหโทรศัพททำการซินโครไนซโดยอัตโนมัติบอยแคไหน
7 แตะรายการที่คุณตองการซินโครไนซ เชน รายชื่อ แลวปอนที่อยูเซิรฟเวอร ชื่อผูใชและรหัสผาน ทำขั้นตอนนี้

ซ้ำสำหรับแตละรายการที่คุณตองการซินโครไนซ
8 เมื่อเสร็จแลว ใหแตะ จบ

ติดตอผูใหบริการ SyncML™ สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาบัญชี

การซินโครไนซกับบัญชี SyncML™ ดวยตนเอง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค
3 แตะบัญชี SyncML™ ที่คุณตองการซินโครไนซ
4 กด  จากนั้นแตะ ซิงคเดี๋ยวนี้

การตั้งคาชวงเวลาการซินโครไนซ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค แลวแตะบัญชี SyncML™ ของคุณ
3 แตะ การตั้งคาบัญชี
4 แตะ ระยะการซิงค และเลือกตัวเลือกชวงเวลา
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การถอดบัญชี SyncML™ จากโทรศัพทของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค แลวแตะบัญชี SyncML™ ของคุณ
3 แตะ ลบบัญชี
4 แตะ ลบบัญชี อีกครั้งเพื่อยืนยัน
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การเชื่อมตอเครือขายไรสาย
คุณสามารถเขาสูอินเทอรเน็ตแบบไรสายจากโทรศัพทของคุณโดยใชเทคโนโลยี Wi-Fi™ ดวยวิธีนี้คุณสามารถเรียกดู
เว็บและเขาถึงอัตราคาบริการการโทรและการสงขอมูลที่ราคาถูกลง
หากบริษัทหรือองคกรของคุณมี VPN คุณสามารถเชื่อมตอกับเครือขายนี้ไดดวยโทรศัพทของคุณ ดวยวิธีนี้คุณสามารถ
ทำอะไรไดหลายอยาง ตัวอยางเชน เขาใชอินทราเน็ตและบริการภายในอื่นๆ ที่บริษัทของคุณ

Wi-Fi™
เมื่อใชเทคโนโลยี Wi-Fi™ คุณจะสามารถเขาสูอินเทอรเน็ตแบบไรสายไดดวยโทรศัพทของคุณ ถาตองการเขาถึง
อินเทอรเน็ตโดยใชการเชื่อมตอ Wi-Fi™ ขั้นแรกคุณจะตองคนหาและเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi™ ที่มีใหบริการ ความ
แรงของสัญญาณสำหรับเครือขาย Wi-Fi™ อาจแตกตางกันไปตามตำแหนงของโทรศัพท การเขาใกลเราเตอร Wi-Fi™
ยิ่งขึ้นอาจทำใหมีความแรงสัญญาณเพิ่มขึ้น

กอนใชงาน Wi-Fi™
เมื่อตองการทองอินเทอรเน็ตผานการเชื่อมตอแบบ Wi-Fi™ คุณตองคนหาและเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi™ ที่ใชได
กอน แลวจึงเปดอินเทอรเน็ตเบราเซอร ความแรงของสัญญาณสำหรับเครือขาย Wi-Fi™ อาจแตกตางกันไปตาม
ตำแหนงของโทรศัพท การเขาใกลเราเตอร Wi-Fi™ ยิ่งขึ้นจะทำใหมีความแรงสัญญาณเพิ่มขึ้น

การเปด Wi-Fi®
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย
3 มารกชองตัวเลือก Wi-Fi โทรศัพทจะสแกนหาเครือขาย Wi-Fi® ที่ใชได

อาจใชเวลา 2-3 วินาทีกอนที ่Wi-Fi® จะเปดใชงาน

การเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi®
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > การตั้งคา Wi-Fi
3 เครือขาย Wi-Fi® ที่ใชงานได จะปรากฏอยูใต เครือขาย Wi-Fi เครือขายที่ใชไดอาจเปนแบบเปดหรือแบบ

รักษาความปลอดภัย เครือขายแบบเปดจะถูกระบุดวย  และเครือขายแบบรักษาความปลอดภัยจะถูกระบุ
ดวย  ที่อยูติดกับชื่อเครือขาย Wi-Fi®

4 แตะเครือขาย Wi-Fi® เพื่อเชื่อมตอ ถาคุณพยายามเชื่อมตอไปยังเครือขาย Wi-Fi® ที่มีการรักษาความ
ปลอดภัย ระบบจะใหคุณปอนรหัสผาน  จะปรากฏในแถบสถานะเมื่อคุณเชื่อมตอแลว

โทรศัพทของคุณจะจำเครือขาย Wi-Fi® ที่คุณทำการเชื่อมตอ ครั้งตอไปที่คุณเขาสูรัศมีเครือขาย Wi-Fi® ที่เคยเชื่อมตอกอนหนานี้
โทรศัพทของคุณจะทำการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ

ในบางสถานที่ เครือขาย Wi-Fi® แบบเปดจะใหคุณล็อกอินเขาสูเว็บเพจกอนที่จะเขาใชเครือขาย ติดตอผูดูแลระบบเครือขาย Wi-Fi®
ที่เกี่ยวของสำหรับขอมูลเพิ่มเติม

การเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi® อื่น
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > การตั้งคา Wi-Fi เครือขาย Wi-Fi® ที่ตรวจพบจะปรากฏใน

สวน เครือขาย Wi-Fi
3 แตะเครือขาย Wi-Fi® อื่นเพื่อเชื่อมตอ

สถานะของเครือขาย Wi-Fi™
เมื่อคุณเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi™ หรือเมื่อมีเครือขาย Wi-Fi™ ที่ใชไดในพื้นที่ของคุณ คุณสามารถดูสถานะของ
เครือขาย Wi-Fi™ เหลานี้ได นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปดใหโทรศัพทแจงใหทราบเมื่อตรวจพบเครือขาย Wi-Fi™
แบบเปด
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การใชงานการแจงเครือขาย
1 เปด Wi-Fi® หากไมไดเปดอยู
2 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
3 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > การตั้งคา Wi-Fi
4 มารกชองตัวเลือก การแจงเตือนเครือขาย

การสแกนหาเครือขาย Wi-Fi® ดวยตนเอง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > การตั้งคา Wi-Fi
3 กด 
4 แตะ คนหา โทรศัพทจะสแกนหาเครือขาย Wi-Fi® และแสดงเครือขายที่ใชงานไดในรายการ
5 แตะเครือขาย Wi-Fi® ในรายการเพื่อเชื่อมตอกับเครือขายนั้น

การตั้งคา Wi-Fi™ ขั้นสูง
กอนที่คุณจะเพิ่มเครือขาย Wi-Fi™ ดวยตนเอง คุณจำเปนตองเปดการตั้งคา Wi-Fi™ ในโทรศัพทของคุณ

การเพิ่มเครือขาย Wi-Fi® ดวยตนเอง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > การตั้งคา Wi-Fi
3 แตะ เพิ่มเครือขาย Wi-Fi
4 ปอน SSID ของเครือขาย สำหรับเครือขาย
5 แตะฟลด ความปลอดภัย เพื่อเลือกประเภทการรักษาความปลอดภัย
6 ปอนรหัสผานหากจำเปน
7 แตะ บันทึก

ติดตอผูดูแลระบบเครือขาย Wi-Fi® ของคุณเพื่อรับชื่อ SSID ของเครือขาย และ รหัสผานไรสาย

การดูขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเครือขาย Wi-Fi® ที่เชื่อมตอ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > การตั้งคา Wi-Fi
3 แตะเครือขาย Wi-Fi® ที่คุณกำลังเชื่อมตออยู ขอมูลโดยละเอียดของเครือขายจะปรากฏขึ้น

นโยบายการพัก Wi-Fi®
เมื่อเพิ่มนโยบายการพัก Wi-Fi® คุณจะสามารถระบุไดวาเมื่อใดที่จะสลับจาก Wi-Fi เปนขอมูลโทรศัพทเคลื่อนที่

หากคุณไมไดเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi® โทรศัพทจะใชการเชื่อมตอขอมูลโทรศัพทเคลื่อนที่ในการเขาถึงอินเทอรเน็ต (หากคุณตั้ง
คาและเปดใชงานการเชื่อมตอขอมูลโทรศัพทเคลื่อนที่ในโทรศัพทของคุณแลว)

การเพิ่มนโยบายการพัก Wi-Fi®
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > การตั้งคา Wi-Fi
3 กด 
4 แตะ ขั้นสูง 
5 แตะ นโยบายการพัก Wi-Fi
6 เลือก นโยบายการพัก Wi-Fi ที่จะใช

การใชที่อยู IP แบบคงที่
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi™ โดยใชที่อยู IP แบบคงที่
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การตั้งคาที่อยู IP แบบคงที่
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > การตั้งคา Wi-Fi
3 กด 
4 แตะ ขั้นสูง 
5 มารกชองตัวเลือก ใช IP แบบคงที่
6 แตะและปอนขอมูลที่จำเปนสำหรับเครือขาย Wi-Fi® ของคุณ:

• IP แอดเดรส
• เกทเวย
• Netmask
• DNS 1
• DNS 2

7 กด  และแตะ บันทึก 

อุปกรณที่เชื่อมตอ
แบงปนไฟลมีเดียในโทรศัพทของคุณกับอุปกรณอื่นๆ ในการเชื่อมตอแบบ Wi-Fi® ที่ใชงานรวมกัน เมื่อโทรศัพทของ
คุณเชื่อมตอกับเครือขายในบานของคุณผานทาง Wi-Fi® และไดเปด อุปกรณที่เชื่อมตอ อุปกรณอื่นๆ ที่เชื่อมตออยู
ในเครือขายเดียวกันจะสามารถเขาถึง ดู และเลนภาพที่บันทึกไวในโทรศัพทของคุณได โดยอุปกรณดังกลาวอาจจะเปน
คอมพิวเตอรที่มีไคลเอนซอฟตแวร กลองถายรูป TV หรือ PlayStation®3 อุปกรณทั้งหมดจะตองเปนอุปกรณที่ไดรับ
การรับรอง DLNA™ (Digital Living Network Alliance)

วิธีการใช อุปกรณที่เชื่อมตอ
1 การเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับเครือขาย Wi-Fi®
2 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวคนหาและแตะที่ อุปกรณที่เชื่อมตอ
3 แตะ เปลี่ยนชื่อเซิรฟเวอร แลวแกไขชื่อโทรศัพทของคุณหากตองการ ชื่อนี้จะปรากฏอยูในอุปกรณไคลเอน

ของคุณในภายหลังเพื่อระบุตัวตนของโทรศัพทคุณ
4 มารกชองตัวเลือก เซิรฟเวอรสื่อ  จะปรากฏขึ้นที่แถบสถานะ โทรศัพทของคุณจะทำหนาที่เปนเซิรฟเวอร

มีเดีย
5 เชื่อมตอคอมพิวเตอรของคุณกับอุปกรณไคลเอนอื่นๆ ในเครือขาย Wi-Fi® เดียวกัน
6 เปดใชงานซอฟตแวรไคลเอนที่ติดตั้งอยูในคอมพิวเตอรของคุณ คนหาและเลือกโทรศัพทของคุณเปน

เซิรฟเวอร
7 การแจงเตือนปรากฏขึ้นในแถบสถานะของโทรศัพท แตะและตั้งคาการอนุญาตการเขาถึง
8 โอนเนื้อหาในโทรศัพทของคุณเพื่อแสดงในอุปกรณไคลเอน อาจตองใชเวลาประมาณสองสามนาทีเพื่อแสดง

เนื้อหาทั้งหมดในอุปกรณไคลเอนหากมีรูปภาพและไฟลเพลงบันทึกอยูในโทรศัพทมาก
9 วิธีการยอ อุปกรณที่เชื่อมตอ ใหกด . อุปกรณที่เชื่อมตอ จะทำงานอยูเบื้องหลัง

10 การเลิกเชื่อมตอจากเซิรฟเวอร ใหไปที่มุมมอง อุปกรณที่เชื่อมตอ ในโทรศัพทและยกเลิกการมารกชองตัว
เลือก เซิรฟเวอรสื่อ

คำแนะนำที่กลาวมาอาจจะแตกตางกันไปตามอุปกรณไคลเอน โปรดดูคำแนะนำในคูมือผูใชของอุปกรณไคลเอนดวย หากไม
สามารถเชื่อมตออุปกรณได ใหตรวจสอบวาเครือขายบานของคุณทำงานหรือไม

วิธีการเปลี่ยนชื่อของอุปกรณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวคนหาและแตะที่ อุปกรณที่เชื่อมตอ
2 แตะ รายชื่ออุปกรณไคลเอนต
3 เลือกอุปกรณที่เชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณแลวเลือก เปลี่ยนชื่อ
4 ใสชื่อใหมใหแกอุปกรณ

วิธีการเปลี่ยนระดับการเขาถึงอุปกรณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวคนหาและแตะ อุปกรณที่เชื่อมตอ
2 แตะ รายชื่ออุปกรณไคลเอนต และเลือกอุปกรณที่เชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณ
3 แตะ เปลี่ยนระดับการเขาถึง และเลือกตัวเลือก
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วิธีการรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยกับ อุปกรณที่เชื่อมตอ
• ใน อุปกรณที่เชื่อมตอ แตะที่ เกี่ยวกับ เพื่อรับขอมูลเกี่ยวกับไอคอนการแจงเตือนในแถบสถานะ

การแบงปนการเชื่อมตอขอมูลของโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถแบงปนการเชื่อมตอขอมูลของโทรศัพทของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอรไดโดยใชสาย USB กระบวนการนี้จะ
เรียกวาการใช USB เชื่อมตออินเตอรเน็ต (USB tethering) คุณยังสามารถแบงปนการเชื่อมตอขอมูลของโทรศัพทของ
คุณกับอุปกรณอื่นๆ ไดสูงสุดแปดเครื่องพรอมๆ กัน ไดดวยการเปลี่ยนใหโทรศัพทของคุณเปน Wi-Fi® ฮอตสปอตแบบ
พกพาไดอีกดวย
เมื่อโทรศัพทของคุณแบงปนการเชื่อมตอขอมูล จะมีไอคอนตางๆ เหลานี้ปรากฏขึ้นในแถบสถานะหรือในแผงการแจง
เตือน:

กำลังใชการเชื่อมตออินเตอรเน็ตดวย USB

กำลังใช Wi-Fi® ฮอตสปอต

กำลังใชทั้งการเชื่อมตออินเตอรเน็ตดวย USB และฮอตสปอตแบบพกพา

วิธีการแบงปนการเชื่อมตอขอมูลของโทรศัพทโดยใชสาย USB
1 ใชสายเคเบิล USB ที่ใหมากับโทรศัพทของคุณเพื่อเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร
2 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
3 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > Tethering และ Port. hotspot
4 มารกชองตัวเลือก USB tethering โทรศัพทเริ่มแบงปนการเชื่อมตอเครือขายไรสายเขากับคอมพิวเตอรผาน

ทางการเชื่อมตอ USB การแจงเตือนการใชงานจะปรากฏขึ้นในแถบสถานะและแผงการแจงเตือน
5 ยกเลิกการมารกชองตัวเลือก USB tethering หรือถอดสาย USB ออกเพื่อหยุดการแบงปนขอมูล

คุณไมสามารถแบงปนขอมูลการเชื่อมตอและขอมูลใน SD การดผานทางสาย USB พรอมๆ กันได หากคุณใชการเชื่อมตอ USB เพื่อ
ดูขอมูลใน SD การดดวยคอมพิวเตอร คุณจะตองปดการเชื่อมตอนี้กอนที่จะสามารถเริ่มแบงปนการเชื่อมตอขอมูลดวยโทรศัพทได ดู
การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร ในหนา 103

คุณอาจตองเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรของคุณใหสรางการเชื่อมตอเครือขายผานทางสาย USB ไปที่ android.com/tether เพื่อรับ
ทราบขอมูลลาสุดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนการเชื่อมตออินเตอรเน็ตดวยสาย USB และวิธีการตั้งคา

วิธีการแบงปนการเชื่อมตอขอมูลของโทรศัพทคุณในรูปแบบ Wi-Fi® ฮอตสปอตแบบพกพา
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > Tethering และ Port. hotspot
3 มารกชองตัวเลือก Portable Wi-Fi hotspot โทรศัพทจะเริ่มสงสัญญาณเครือขาย Wi-Fi® ของตัวเอง (SSID)

คุณจะสามารถเชื่อมตอเครือขายดังกลาวกับเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่นๆ ได 8 เครื่อง
4 ยกเลิกการมารก Portable Wi-Fi hotspot ชองตัวเลือกเมื่อคุณตองการจะหยุดการแบงปนขอมูลผานทาง Wi-

Fi®

วิธีการเปลี่ยนชื่อหรือปกปองฮอตสปอตแบบพกพาของคุณ
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > Tethering และ Port. hotspot
3 ตรวจสอบใหแนใจวาไดมารกชองตัวเลือก Portable Wi-Fi hotspot
4 แตะ การตั้งคา Portable Wi-Fi hotspot > Configure Wi-Fi hotspot
5 ปอน SSID ของเครือขาย สำหรับเครือขาย
6 แตะฟลด ความปลอดภัย เพื่อเลือก Security Type
7 ปอนรหัสผานหากจำเปน
8 แตะ บันทึก
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Virtual Private Network (VPN)
ใชโทรศัพทของคุณในการเชื่อมตอกับ VPN ซึ่งทำใหคุณสามารถเขาถึงแหลงขอมูลภายในเครือขายทองถิ่นที่รักษา
ความปลอดภัยจากเครือขายจริงภายนอกได ตัวอยางเชน การเชื่อมตอ VPN ถูกใชโดยทั่วไปโดยบริษัทและสถาบันการ
ศึกษาสำหรับผูใชที่จำเปนตองเขาถึงอินทราเน็ตหรือบริการภายในอื่นๆ เมื่ออยูนอกเครือขายภายใน เชน ในระหวาง
เดินทาง
การเชื่อมตอ VPN สามารถตั้งคาไดหลายวิธี โดยขึ้นอยูกับเครือขาย ในบางเครือขาย คุณอาจจำเปนตองถายโอนและ
ติดตั้งการรับรองความปลอดภัยในโทรศัพทของคุณ ดู การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร ในหนา 103 สำหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการโอนเนื้อหาไปยังโทรศัพทของคุณ สำหรับขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาการ
เชื่อมตอไปยัง VPN โปรดติดตอผูดูแลเครือขายของบริษัทหรือองคกรของคุณ

การเพิ่ม Virtual Private Network (VPN)
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > การตั้งคา VPN
3 แตะ เพิ่ม VPN
4 เลือกประเภทของ VPN ที่ตองการเพิ่ม
5 ปอนการตั้งคา VPN ของคุณ
6 กด  และแตะ บันทึก

การเชื่อมตอ Virtual Private Network (VPN)
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > การตั้งคา VPN
3 แตะที่ VPN ที่คุณตองการเชื่อมตอ ในรายการเครือขายที่ใชงานได
4 ปอนขอมูลที่ตองการ
5 แตะ เชื่อมตอ

การยกเลิกการเชื่อมตอจาก VPN
1 ใหลากแถบสถานะลง
2 แตะการแจงเตือนสำหรับการเชื่อมตอ VPN เพื่อปดการเชื่อมตอ
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เว็บเบราเซอร
ใชเว็บเบราเซอรเพื่อดูและไปยังเว็บเพจตางๆ เพิ่มบุคมารก และสรางปุมลัดไวในหนาจอเริ่มตนของคุณ คุณสามารถ
เปดหนาตางเบราเซอรไดพรอมกันหลายหนาตาง และใชฟงกชันการซูมเมื่อไปยังที่ตางๆ ของเว็บเพจ

การเปดเว็บเบราวเซอร
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ 

แถบเครื่องมือ
ตัวเลือกแถบเครื่องมือจะชวยใหเรียกดูขอมูลไดงาย:

เปดหนาตางเบราเซอรใหม

เพิ่ม เปด หรือแกไขบุคมารก ดูเว็บเพจที่คุณเขาชมบอย หรือเปดเว็บเพจจากประวัติการเรียกดู

ดูหนาตางที่เปดอยู

รีเฟรชเว็บเพจปจจุบัน

ไปขางหนาหนึ่งหนาในประวัติการเรียกดู

เปดเมนูเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

การเปดแถบเครื่องมือ
• จากเบราเซอร ใหกด 

การเรียกดูเว็บ

แถบคนหาและที่อยู
ใชแถบคนหาและที่อยูเพื่อเรียกดูเว็บไซต:

http://www.sonye...

1

2 3

1 ดูความคืบหนาของการดาวนโหลดเว็บเพจที่เปดอยู

2 ปอนคำสำหรับคนหาเพื่อใชในการคนหาเว็บเพจ หรือใสที่อยูของเว็บเพจเพื่อโหลดเว็บเพจ

3 ยกเลิกการดาวนโหลดเว็บเพจที่เปดอยู

เมื่อดาวนโหลดเว็บเพจเสร็จแลว คุณจะสามารถบุคมารกเว็บเพจดังกลาวไดโดยการแตะไอคอนบุคมารก  ที่อยูขางๆ แถบ
คนหาและที่อยู

ถาตองการไปยังเว็บเพจ
1 ในบราวเซอรของคุณ ใหแตะชองขอความในแถบการคนหาและที่อยูเพื่อเปดใชปุมกด
2 ปอนที่อยูเว็บ
3 แตะ 
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ถาตองการคนหาหนาเว็บ
1 แตะชองขอความคนหาและที่อยูเพื่อเปดปุมกด
2 ปอนคำที่จะคนหา
3 แตะ 

ถาตองการออกจากเว็บเบราเซอร
• ขณะเรียกดู ใหกด 

เมื่อคุณเปดเบราเซอรอีกครั้ง เบราเซอรจะปรากฏเหมือนกับกอนที่คุณออกจากเบราเซอร กลาวคือ มีจำนวนหนาตาง ตำแหนง และ
ระดับการซูมเหมือนเดิม

การนำทางเว็บเพจ

การเลือกลิงค
• ถาตองการเลือกลิงคในเว็บเพจ ใหแตะที่ลิงค ลิงคที่เลือกไวจะถูกเนนเปนสีสม และเว็บเพจจะโหลดเมื่อคุณ

ยกนิ้วออก
หากคุณเลือกลิงคโดยไมไดตั้งใจกอนที่จะยกนิ้วออก คุณสามารถยกเลิกการเลือกไดโดยการลากนิ้วไปที่อื่นจนกวาลิงคจะไมถูกเนน
สี

ถาตองการไปยังเพจกอนหนาขณะเรียกดู
• กด 

การซูมเขาหรือออกในเว็บเพจ
ใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังตอไปนี้เพื่อซูมเขาออกในเว็บเพจ:

• สัมผัสพื้นที่ของหนาดวยสองนิ้วพรอมๆ กันและลากเขาหากันเพื่อซูมออก หรือลากออกจากกันเพื่อซูมเขา
• เลื่อนนิ้วบนหนาจอเพื่อแสดงปุมควบคุมการซูม แตะไอคอน  เพื่อซูมเขา หรือแตะที่  เพื่อซูมออก
• แตะสองครั้งเพื่อซูมเขาในเว็บเพจ หรือแตะสองครั้งซ้ำอีกครั้งเพื่อซูมออก

ถาตองการโหลดหนาเว็บปจจุบันซ้ำ
1 กด 
2 แตะ รีเฟรช

การเพิ่มปุมลัดเว็บเพจไวที่หนาจอเริ่มตนของคุณ
1 เมื่อดูเว็บเพจ กด 
2 แตะ บุคมารก > เพิ่ม
3 คุณสามารถแกไขชื่อและที่อยูเว็บไซตไดหากตองการ เมื่อดำเนินการเสร็จ ใหแตะ ตกลง
4 แตะบุคมารกเพื่อเปดเมนู
5 แตะ เพิ่มปุมลัดในหนาหลัก

เมื่อตองการแบงปนลิงคไปยังเว็บเพจปจจุบัน
1 ขณะที่เปดเว็บ ใหกด 
2 แตะ เพิ่มเติม > แชรเพจ
3 เลือกวิธีการโอนที่ใชได จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

การจัดการบุคมารก
บุคมารกชวยใหคุณสามารถเขาถึงรายการโปรดและหนาเว็บที่เปดใชบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว อาจมีการติดตั้งบุคมาร
กบางอยางไวแลวในโทรศัพทของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือขายของคุณ
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การบุกมารกเว็บเพจ
1 เมื่อคุณดูเว็บเพจ ใหกด 
2 แตะ บุคมารก > เพิ่ม
3 คุณสามารถแกไขชื่อและที่อยูเว็บไซตไดหากตองการ
4 เมื่อดำเนินการเสร็จ ใหแตะ ตกลง

ในการบุกมารกเว็บเพจ คุณยังสามารถแตะไอคอน  ที่อยูทางขวาของฟลดคนหาและที่อยู

การเปดบุกมารก
1 เมื่อเบราวเซอรเปดอยู ใหกด 
2 แตะ บุคมารก
3 แตะบุกมารกที่คุณตองการเปด

การแกไขบุกมารก
1 เมื่อเบราวเซอรเปดอยู ใหกด 
2 แตะ บุคมารก
3 สัมผัสบุคมารกคางไวเพื่อเปดเมนู
4 แตะ แกไขบุคมารก
5 แกไขชื่อ และที่อยูเว็บไซตตามตองการ
6 เมื่อดำเนินการเสร็จ ใหแตะ ตกลง

การลบบุคมารก
1 เมื่อเบราวเซอรเปดอยู ใหกด 
2 แตะ บุคมารก
3 สัมผัสบุคมารกคางไวเพื่อเปดเมนู
4 แตะ ลบบุคมารก เพื่อลบบุคมารกที่เลือกไว

ถาตองการบุกมารกเว็บเพจที่เขาชมกอนหนานี้
1 เมื่อเบราวเซอรเปดอยู ใหกด 
2 แตะ บุคมารก
3 แตะแท็บ ประวัติ หรือแท็บ เยี่ยมชมมากที่สุด เพื่อดูรายการเว็บเพจที่เขาชมกอนหนานี้
4 แตะไอคอน  ทางดานขวาของเว็บเพจที่คุณตองการเพิ่มเปนบุกมารก

การจัดการขอความและรูปภาพ

ถาตองการคนหาขอความภายในเว็บเพจ
1 ขณะที่คุณดูเว็บเพจอยู ใหกด 
2 แตะ เพิ่มเติม > คนหาในเพจ
3 ปอนขอความคนหา ตัวอักษรที่ตรงกันจะถูกไฮไลตสีเขียว
4 แตะลูกศรดานซายหรือขวา เพื่อไปยังรายการที่ตรงกันกอนหนาหรือถัดไป
5 แตะ  เพื่อปดแถบการคนหา

การคัดลอกขอความจากเว็บเพจ
1 คนหาขอความที่คุณตองการคัดลอก
2 กด 
3 แตะ เพิ่มเติม > เลือกขอความ
4 วางนิ้วไวที่จุดเริ่มตนขอความที่คุณตองการเลือก จากนั้นลากไปยังจุดสิ้นสุดที่ตองการ ขอความที่เลือกไวจะ

ถูกเนนเปนสีชมพู
5 แตะที่ขอความที่เลือกเพื่อคัดลอก
6 ถาตองการวางขอความลงในอีเมล ขอความตัวอักษร หรือขอความมัลติมีเดีย ใหแตะชองขอความในโปรแกรม

ที่เกี่ยวของคางไว และแตะ วาง ในเมนูที่ปรากฏขึ้น
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วิธีการบันทึกภาพ
1 สัมผัสภาพที่ตองการคางไวจนมีเมนูปรากฏขึ้นมา
2 แตะ บันทึกภาพ

หลายหนาตาง
เบราเซอรของคุณสามารถทำงานในหนาตางที่แยกจากกันไดถึงแปดหนาตางในขณะเดียวกัน ตัวอยางเชน คุณ
สามารถเขาสูอีเมลทางเว็บของคุณในหนาตางหนึ่ง และอานขาวประจำวันไดในอีกหนาตางหนึ่ง คุณสามารถสลับ
หนาตางไดอยางงายดาย

การเปดหนาตางเบราวเซอรใหม
1 เมื่อเบราวเซอรเปดอยู ใหกด 
2 แตะ หนาตางใหม

วิธีการเปดลิงคในหนาตางใหม
1 สัมผัสลิงกคางไวจนมีเมนูปรากฏขึ้นมา
2 แตะ เปดในหนาตางใหม

การสลับระหวางหนาตางเบราวเซอร
1 เมื่อเบราวเซอรเปดอยู ใหกด 
2 แตะ หนาตาง เพื่อดูรายการหนาตางที่เปดอยูทั้งหมด
3 แตะหนาตางที่คุณตองสลับไปยัง

การดาวนโหลดจากเว็บ
คุณสามารถดาวนโหลดโปรแกรมและเนื้อหาเมื่อคุณเรียกดูเว็บโดยใชเว็บเบราเซอรในโทรศัพทของคุณ โดยสวนมาก
คุณตองแตะลิงคดาวนโหลดของไฟลที่ตองการ จากนั้นการดาวนโหลดจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ

การดูไฟลที่ดาวนโหลด
1 เมื่อเบราวเซอรเปดอยู ใหกด 
2 แตะ เพิ่มเติม > ดาวนโหลด

การยกเลิกการดาวนโหลด
1 เมื่อเบราวเซอรเปดอยู ใหกด 
2 แตะ เพิ่มเติม > ดาวนโหลด
3 มารกชองตัวเลือกขางๆ ไฟลที่ตองการลบ
4 แตะ ลบ

การตั้งคาเบราเซอร

การเปลี่ยนการตั้งคาเบราวเซอร
1 เมื่อเบราวเซอรเปดอยู ใหกด 
2 แตะ เพิ่มเติม > การตั้งคา

การปรับเว็บเพจใหพอดีกับหนาจอโดยอัตโนมัติ
ตัวเลือกการปรับเว็บเพจใหพอดีกับหนาจอโดยอัตโนมัตินั้นจะชวยใหผูใชสามารถอานเว็บไซตขนาดใหญที่ประกอบ
ดวยรูปภาพและตัวอักษรมากมาย เชน เว็บไซตขาวไดอยางงายดาย ตัวอยางเชน หากคุณขยายหนาเว็บเมื่อเปดใช
ระบบปรับเว็บเพจใหพอดีกับหนาจอโดยอัตโนมัติ ระบบจะปรับขอความใหมีขนาดเหมาะสมกับขนาดใหมของหนาจอ
หากไมไดเปดระบบปรับเว็บเพจใหพอดีกับหนาจอโดยอัตโนมัติ คุณอาจจะตองเลื่อนหนาจอไปดานขางจึงจะสามารถ
อานขอความจนจบประโยคได
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การปรับเว็บเพจใหพอดีโดยอัตโนมัติ
1 เมื่อเบราวเซอรเปดอยู ใหกด 
2 แตะ เพิ่มเติม > การตั้งคา > จัดหนาเพจอัตโนมัติ
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เพลง
ใชคุณสมบัติตางๆ ของเครื่องเลนเพลง ของคุณฟงและจัดระเบียบหนังสือเสียงและพอดคาสตที่คุณโอนไปยังการด
หนวยความจำของคุณจากคอมพิวเตอร หรือซื้อและดาวนโหลดจากรานคาออนไลน

ติดตั้งโปรแกรม Media Go™ บนคอมพิวเตอรและโอนเนื้อหาไปและจากการดหนวยความจำในโทรศัพทของคุณคุณสามารถ
ดาวนโหลด Media Go™ ไดจาก www.sonyericsson.com/supportสำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ
คอมพิวเตอร ในหนา 103

คัดลอกไฟลมีเดียไวในการดหนวยความจำของคุณ
คัดลอกเนื้อหามัลติมีเดียที่คุณชื่นชอบทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณไวในโทรศัพทและใชคุณสมบัติดานความ
บันเทิงของโทรศัพทอยางเต็มประสิทธิภาพ เปนเรื่องงายที่จะโอนถายเพลง ภาพถาย วิดีโอ และไฟลชนิดอื่นๆ เพียงแค
เชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับคอมพิวเตอรดวยสาย USB และใชวิธีการตอไปนี้วิธีใดวิธีหนึ่ง:

• ใชโปรแกรมการจัดการไฟล เชน Windows Explorer
ดูที่ วิธีการลากและปลอยขอมูลระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB ในหนา 103

• ใชโปรแกรม Media Go™
ดูที ่Media Go™ ในหนา 105

ดูที ่การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร ในหนา 103 เพื่อศึกษาขอมูลทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการเชื่อมตอโทรศัพทและ
การโอนถายไฟลเพิ่มเติม

การใชโปรแกรมเลนเพลง

การเลนเนื้อหาเสียง
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน แตะ สื่อ >  เพื่อเปดเครื่องเลนเพลง ถา  ไมปรากฏขึ้น ใหแตะ  แลวคนหา

และแตะ 
2 แตะ 
3 แตะ  เพื่อเรียกดูเพลงตามศิลปน แตะ  เพื่อเรียกดูตามอัลบั้ม แตะ  เพื่อใชเพลยลิสต แตะ  เพื่อ

เรียกดูเพลงตามแทร็ค
4 เลื่อนขึ้นหรือลง และเรียกดูแทร็ค
5 แตะแทร็คเพื่อเลน

ภาพรวมของเครื่องเลนเพลง

1
6 2

9

4

5

8

3

7
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1 เรียกดูเพลงบนการดหนวยความจำ

2 ปุม Infinite: คนหาขอมูลที่เกี่ยวของทางออนไลน

3 ภาพหนาปก (ถามี)

4 ไปที่แทร็คกอนหนาในคิวการเลนปจจุบัน หรือถอยหลัง

5 ปุมเลน/หยุดชั่วคราว

6 สัญญาณความคืบหนา: เดินหนาอยางรวดเร็วหรือยอนกลับดวยการลากหรือแตะ

7 เวลาที่ผานไปแลวของแทร็คปจจุบัน

8 ไปที่แทร็คถัดไปในคิวการเลนปจจุบัน หรือเลื่อนไปขางหนาอยางรวดเร็ว

9 ดูคิวการเลนปจจุบัน

ถาตองการเปลี่ยนแทร็ค
• ในโปรแกรมเลนเพลง ใหแตะ  หรือ 

ถาตองการหยุดเลนแทร็คชั่วคราว
• ในโปรแกรมเลนเพลง ใหแตะ 

เมื่อตองการเดินหนาและถอยหลังเพลงอยางรวดเร็ว
• ในโปรแกรมเลนเพลง ใหแตะ  หรือ คางไว

คุณสามารถลากตัวแสดงความคืบหนาไปทางขวาหรือซาย

ถาตองการปรับระดับเสียง
• ในเครื่องเลนเพลง ใหแตะที่ปุมเสียง

วิธีการปรับแตงเสียงดวยอีควอไลเซอร
1 ในโปรแกรมเลนเพลง ใหกด 
2 แตะ อิควอไลเซอร
3 เลือกรูปแบบเพลง

ถาตองการดูคิวการเลนปจจุบัน
• ในโปรแกรมเลนเพลง ใหแตะ 

ถาตองการยอเครื่องเลนเพลง
• ในเครื่องเลนเพลง ใหกด  เพื่อเปลี่ยนหนาจอ หรือกด  เพื่อไปที่ หนาจอเริ่มตน ตอนนี้คุณจะสามารถ

ใชโปรแกรมอื่นๆ ไดในขณะที่เปดเครื่องเลนเพลงไวในพื้นหลัง

ถาตองการกลับสูเครื่องเลนเพลงเมื่อโปรแกรมทำงานในพื้นหลัง
1 ใหลากแถบสถานะลงเพื่อเปดแผงการแจงเตือน
2 แตะชื่อแทร็คเพื่อเปดเครื่องเลนเพลง

หรือมิฉะนั้น ถาคุณใชเครื่องเลนเพลงกอนหนานั้นไมนาน คุณสามารถกด  คางไวและแตะ  เพื่อเปด

ถาตองการลบแทร็ค
1 เมื่อเรียกดูแทร็คของคุณในไลบรารีของมิวสิคเพลเยอร สัมผัสที่ชื่อแทร็คคางไว
2 แตะ ลบ

คุณยังสามารถลบอัลบั้มไดดวยวิธีนี้อีกดวย
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วิธีการลบแทร็คหนึ่งรายการขึ้นไปพรอมๆ กัน
1 ในโปรแกรมเลนเพลง ใหแตะ 
2 กด 
3 แตะ ลบหลายรายการ
4 แตะแทร็คที่คุณตองการลบ
5 แตะ ลบ

ถาตองการแบงปนแทร็คเพลง
1 เมื่อเรียกดูแทร็คของคุณในไลบรารีของมิวสิคเพลเยอร สัมผัสที่ชื่อแทร็คคางไว
2 แตะ สง
3 เลือกวิธีการโอนที่ใชได จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

คุณยังสามารถแบงปนอัลบั้มและเพลยลิสตไดดวยวิธีนี้อีกดวย

คุณอาจไมสามารถคัดลอก สง หรือโอนรายการที่มีการคุมครองลิขสิทธิ์เหลานี้

วิธีการแบงปนแทร็คหนึ่งรายการขึ้นไปพรอมๆ กัน
1 เมื่อเรียกดูแทร็คในไลบรารีของโปรแกรมมีเดียเพลเยอร ใหกด 
2 แตะ สงหลายรายการ
3 แตะแทร็คที่คุณตองการแบงปน
4 แตะ สง
5 เลือกวิธีการโอนที่ใชได จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

คุณอาจไมสามารถคัดลอก สง หรือโอนรายการที่มีการคุมครองลิขสิทธิ์เหลานี้

วิดเจ็ตเครื่องเลนเพลง
วิดเจ็ตเครื่องเลนเพลงเปนโปรแกรมขนาดเล็กที่ใหคุณเขาถึงเครื่องเลนเพลงไดโดยตรงจาก หนาจอเริ่มตน ของคุณ คุณ
จะตองเพิ่มวิดเจ็ตนี้ใน หนาจอเริ่มตน ของคุณกอนที่จะสามารถใชงานได

การเพิ่มวิดเจ็ตเครื่องเลนเพลง
1 จาก หนาจอเริ่มตน กด 
2 แตะ เพิ่ม > Widget
3 แตะ 

การเลนเพลงแบบสุม
คุณสามารถเลนแทร็คในเพลยลิสตแบบสุม ตัวอยางเชน เพลยลิสตอาจเปนเพลยลิสตที่คุณสรางขึ้นเองหรือเปนอัลบั้ม
ก็ได

ถาตองการเลนแทร็คเพลงแบบสุม
1 ในโปรแกรมเลนเพลง ใหแตะ 
2 แตะ  และไปที่อัลบั้ม หรือแตะ  และเรียกดูในเพลยลิสต
3 เปดอัลบั้มหรือเพลยลิสตโดยแตะที่ชื่อ
4 แตะ 

คุณสามารถแตะ  เพื่อสลับแทร็คทั้งหมดในรายการได

เพลยลิสต
เครื่องเลนเพลงจะสราง เพลยลิสตอัจฉริยะ โดยอัตโนมัติขึ้นในแท็บเพลยลิสต  ในไลบรารีเครื่องเลนเพลงนอกจาก
นี้เครื่องเลนเพลงจะสรางเพลยลิสต (เรียกวา เลนมากสุด) จากเพลงที่เลนมากที่สุดของศิลปนแตละคนในไลบรารีเสียง
ของคุณ คุณสามารถสรางเพลยลิสตขึ้นเองจากเพลงในการดหนวยความจำของคุณ
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นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกเพลยลิสตจากเครื่องคอมพิวเตอรไปไวในการดหนวยความจำไดอีกดวยหากคุณได
ติดตั้งโปรแกรม Media Go™ ไวในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเมื่อคุณเชื่อมตอโทรศัพทเคลื่อนที่เขากับคอมพิวเตอร
โดยการเชื่อมตอดวยสาย USB การดหนวยความจำจะปรากฏขึ้นในโปรแกรม Media Go™ ในเครื่องคอมพิวเตอร
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร ในหนา 103.

ถาตองการเลนเพลยลิสตแบบสมารท
1 ในโปรแกรมเลนเพลง ใหแตะ 
2 แตะ 
3 ใต เพลยลิสตอัจฉริยะ ใหแตะเพลยลิสต
4 แตะแทร็คเพื่อเลน

ถาตองการเลนเพลงที่เลนมากที่สุดของศิลปน
1 ในโปรแกรมเลนเพลง ใหแตะ 
2 แตะ  และแตะที่ศิลปน
3 แตะ แทร็คยอดนิยม เครื่องจะแสดงแทร็คถึงสิบแทร็คแยกตามศิลปน
4 แตะแทร็คเพื่อเลน

การสรางเพลยลิสตของคุณเอง
1 ในโปรแกรมเลนเพลง ใหแตะ 
2 วิธีการเพิ่มศิลปน อัลบั้ม หรือแทร็คไวในเพลยลิสต สัมผัสชื่อของศิลปน ชื่ออัลบั้ม หรือชื่อแทร็คคางไวเพื่อเปด

เมนู
3 แตะ เพิ่มในเพลยลิสต >สรางเพลยลิสตใหม
4 ปอนชื่อเพลยลิสต แลวแตะ ตกลง ในตอนนี้คุณไดสรางเพลยลิสตและเพิ่มศิลปน อัลบั้ม หรือแทร็คไวในเพลย

ลิสตแลว ดูเพลยลิสตของคุณโดยแตะ  ในไลบรารีเครื่องเลนเพลง

ถาตองการเพิ่มแทร็คลงในเพลยลิสต
1 เมื่ออยูในไลบรารีของเครื่องเลนเพลง ใหแตะที่ชื่อศิลปน หรือชื่ออัลบั้ม หรือชื่อแทร็คที่คุณตองการเพิ่ม
2 แตะ เพิ่มในเพลยลิสต
3 แตะที่ชื่อของเพลยลิสตที่คุณตองการจะเพิ่มศิลปน อัลบั้ม หรือแทร็ค ศิลปน อัลบั้ม หรือแทร็คจะถูกเพิ่มไวใน

เพลยลิสต

ถาตองการเลนเพลยลิสตของคุณเอง
1 ในโปรแกรมเลนเพลง ใหแตะ 
2 แตะ 
3 แตะเพลยลิสต
4 แตะแทร็คเพื่อเลน

วิธีการลบแทร็คออกจากเพลยลิสต
1 ในเพลยลิสต ใหแตะที่ชื่อของแทร็คที่คุณตองการลบคาง
2 แตะ ลบจากเพลยลิสต

การลบเพลยลิสต
1 ในเครื่องเลนเพลง ใหแตะ  แลวเลือก เพลยลิสต
2 สัมผัสเพลยลิสตที่คุณตองการลบคางไว
3 แตะ ลบ
4 แตะ ลบ อีกครั้งเพื่อยืนยัน
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เทคโนโลยี TrackID™
ใชบริการตรวจหาเพลง TrackID™ เพื่อคนหาแทร็คที่กำลังเปดเลนอยู เพียงแคบันทึกตัวอยางเพลงสั้น จากนั้นศิลปน
ชื่อและอัลบั้มเพลงดังกลาวจะปรากฏขึ้นในไมชา คุณสามารถซื้อแทร็คเพลงไดโดยสังเกตจาก TrackID™ เพื่อผลลัพธ
ที่ดีที่สุด คุณควรใชเทคโนโลยี TrackID™ ในบริเวณที่เงียบ หากยังมีปญหาในการใชแอพพลิเคชั่นนี้ ใหดูใน ฉันไม
สามารถใชบริการที่ตองใชอินเทอรเน็ตได จากหนา 119

โปรแกรม TrackID™ และบริการ TrackID™ อาจไมมีการสนับสนุนในบางประเทศ/ภูมิภาค หรือโดยเครือขายและ/หรือผูใหบริการใน
บางพื้นที่

ถาตองการเปดโปรแกรม TrackID™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ TrackID™

การคนหาขอมูลแทร็ค
1 เมื่อโปรแกรม TrackID™ เปดขึ้น ใหหันโทรศัพทไปทางแหลงที่มาของเพลง
2 แตะ บันทึก ผลลัพธจะปรากฏเปนขอมูลเกี่ยวกับแทร็คในหนาจอผลลัพธ
3 ถาตองการยอนกลับไปยังหนาจอเริ่มตนของ TrackID™ ใหกด 

วิธีการดูชารทใน TrackID™
1 เมื่อโปรแกรม TrackID™ เปด ใหแตะ อันดับเพลง ครั้งแรกที่คุณดูชารท ระบบจะกำหนดภูมิภาคของคุณ
2 วิธีการดูชารทของการคนหาที่นิยมที่สุดในภูมิภาคอื่น ใหแตะ  > ภูมิภาค
3 เลือกประเทศหรือภูมิภาค

การใชผลลัพธของเทคโนโลยี TrackID™
ขอมูลแทร็คจะปรากฏหลังจากที่การคนหา TrackID™ พบแทร็ค คุณสามารถเลือกที่จะซื้อแทร็ค แนะนำแทร็คใน
Facebook™ คนหาเนื้อหาที่เกี่ยวของในบริการ YouTube™ หรือรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปนของแทร็คนั้น

การซื้อแทร็คโดยใชเทคโนโลยี TrackID™
1 เมื่อโปรแกรม TrackID™ เปด ใหแตะที่ชื่อแทร็ค
2 ในหนาจอขอมูลแทร็ค ใหแตะ ดาวนโหลด
3 ทำตามคำแนะนำในโทรศัพทของคุณเพื่อเสร็จสิ้นการซื้อ

คุณลักษณะการซื้อแทร็คอาจไมไดรับการสนับสนุนในบางประเทศ/ภูมิภาค หรือโดยเครือขายและ/หรือผูใหบริการในบางพื้นที่
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วิทยุ FM
คุณสามารถเรียกดูและฟงสถานีวิทยุ FM และบันทึกไวเปนรายการโปรดได คุณสามารถฟงวิทยุผานทางอุปกรณแฮนด
ฟรีหรือหูฟง หรือผานลำโพงในโทรศัพท คุณตองตอแฮนดฟรีหรือหูฟง เนื่องจากจะทำหนาที่เปนเสาอากาศสำหรับ
วิทยุ FM เมื่อคุณเปดวิทยุ FM ชองที่ใชไดจะปรากฏโดยอัตโนมัติ ถาชองนั้นมีขอมูล RDS จะปรากฏหลังจากที่คุณเริ่ม
ฟงสักครูหนึ่ง

วิธีการเริ่มวิทยุเอฟเอ็ม
1 เชื่อมตอแฮนดฟรีแบบพกพาหรือชุดหูฟงเขากับโทรศัพทของคุณ
2 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
3 คนหาและแตะ วิทยุเอฟเอ็ม  ชองที่สามารถเปดไดจะปรากฏเมื่อคุณเลื่อนไปตามชวงของความถี่

คุณตองเชื่อมตออุปกรณแฮนดฟรีหรือหูฟงซึ่งจะทำหนาที่เปนเสาอากาศ

ภาพรวมของวิทยุ FM

1

7

2
3

4

5

6 8

1 เลื่อนขึ้นเพื่อไปยังรายการโปรดกอนหนา (ใชไดเมื่อมีการบันทึกรายการโปรด)

2 ความถี่ที่จูนได

3 บันทึกชองวิทยุเปนรายการโปรดหรือลบชองวิทยุ

4 เลื่อนลงไปยังรายการโปรดถัดไป (ใชไดเมื่อมีการบันทึกรายการโปรด)

5 สถานีโปรดที่บันทึกไว

6 ปุมเปด/ปดวิทยุ

7 ขอมูล RDS (ระบบขอมูลวิทยุ) – ใชไมไดในบางประเทศ/ภูมิภาค

8 เปดแอพพลิเคชัน TrackID™

การเลื่อนไปยังชองวิทยุตางๆ
คุณสามารถเลื่อนไปยังชองวิทยุตางๆ ตามชวงความถี่ โดย:

• การปดขึ้นและลง
• การลาก
• การแตะที่ชอง หรือแตะที่ขอมูล RDS (ขอมูลประจำตัวของสถานี) ถามี
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การใชชองวิทยุรายการโปรดของคุณ
คุณสามารถบันทึกชองวิทยุที่คุณฟงเปนประจำเปนรายการโปรด เมื่อใชรายการโปรด คุณสามารถกลับสูชองวิทยุได
อยางรวดเร็ว

ถาตองการบันทึกชองเปนรายการโปรด
1 เมื่อเปดวิทยุ ใหไปที่ชองที่คุณตองการบันทึกเปนรายการโปรด
2 แตะ 

ถาตองการลบชองจากรายการโปรด
1 เมื่อเปดวิทยุ ใหไปที่ชองที่คุณตองการลบจากรายการโปรด
2 แตะ 

การเปลี่ยนไปมาระหวางชองรายการโปรด
• เมื่อวิทยุเปดอยู ใหแตะ  หรือ 

ในการเปลี่ยนไปมาระหวางรายการโปรด คุณตองบันทึกชองเปนรายการโปรดอยางนอยสองชอง

การคนหาชองวิทยุใหม
ถาคุณยายไปยังสถานที่ใหมหรือมีการรับสัญญาณที่ดีขึ้นในตำแหนงเดิม คุณสามารถเริ่มตนสแกนหาชองวิทยุใหมได

รายการโปรดที่คุณบันทึกไวจะไมไดรับผลกระทบจากการสแกนใหม

ถาตองการเริ่มตนการคนหาใหมสำหรับชองวิทยุ
1 เมื่อเปดวิทยุอยู ใหกด 
2 แตะ คนหาสถานี วิทยุจะสแกนชวงความถี่ทั้งหมด ระบบจะแสดงชองสัญญาณที่ใชไดทั้งหมด

การสลับระหวางลำโพงและแฮนดฟรี
คุณสามารถฟงวิทยุผานทางอุปกรณแฮนดฟรีหรือหูฟง หรือผานลำโพงในโทรศัพท

ถาตองการสลับระหวางลำโพงและแฮนดฟรี
1 เมื่อเปดวิทยุอยู ใหกด 
2 แตะ เลนในลำโพง
3 ถาตองการเลนเสียงผานแฮนดฟรีแบบพกพาหรือหูฟงอีกครั้ง ใหกด  และแตะ เลนในแฮนดฟรี

83

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น



การถายภาพและการบันทึกวิดีโอ
ถายภาพหรือวิดีโอโดยใชกลองในโทรศัพทของคุณ คุณสามารถถือกลองไดทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง ใชกลองหนาเพื่อ
ถายภาพตนเอง ภาพและวิดีโอจะไดรับการบันทึกโดยอัตโนมัติบนการดหนวยความจำ แบงปนภาพถายหรือวิดีโอกับ
เพื่อนหรืออัปโหลดสูบริการทางเว็บ โทรศัพทของคุณจะมีเซ็นเซอรจับความเคลื่อนไหวที่เรียกวาเซ็นเซอร Exmor R
เซ็นเซอรนี้จะชวยใหสามารถถายภาพและวิดีโอไดอยางคมชัดแมในสภาพที่มีแสงนอย

ปุมควบคุมกลอง

9 10 11

3

1

6

7

8

2

4

5

1 แสดงการตั้งคาทั้งหมด

2 ยอนกลับหนึ่งขั้นหรือออกจากกลอง

3 ดูภาพถายและวิดีโอ (กลองถายภาพนิ่ง)

4 ดูภาพถายและวิดีโอ (กลองวิดีโอ)

5 เปดใชงานฟงกชันวิดีโอ

6 แถบการตั้งคา (กลองวิดีโอ)

7 กลองหนา

8 แถบการตั้งคา (กลองถายภาพนิ่ง)

9 ซูมเขาหรือออก

10 หนาจอหลักของกลอง

11 เปดใชงานฟงกชันของกลองถายภาพนิ่ง

การเปดกลอง
• จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ  จากนั้นคนหาและแตะ 

ถาตองการปดกลอง
• กด 
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การใชงานกลองถายภาพนิ่ง

การถายภาพ
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ  จากนั้นคนหาและแตะ 
2 หากไมไดเลือกกลองถายภาพนิ่งไว ใหแตะ 
3 แตะหนาจอเพื่อถายภาพ ภาพจะถูกถายทันทีที่คุณปลอยนิ้วออกหนาจอ

ระวังอยาสัมผัส ,  หรือไอคอนอื่นๆ เมื่อแตะหนาจอเพื่อถายรูป

การถายภาพตนเองโดยใชกลองหนา
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ  จากนั้นคนหาและแตะ 
2 หากไมไดเลือกกลองถายภาพนิ่งไว ใหแตะ 
3 แตะ  หากยังไมไดเลือกกลองหนา
4 แตะจุดใดจุดหนึ่งบนหนาจอเพื่อถายภาพ กลองจะถายภาพทันทีที่คุณปลอยนิ้วออก

การใชฟงกชันการซูม
• ในขณะเปดกลองอยู ใหกดปุมปรับระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อซูมเขาหรือออก

การดูภาพถาย
1 ในขณะเปดกลองอยู ใหลากแถบภาพยอไปทางซาย แถบภาพยอจะอยูที่ดานขวาบนหนาจอ
2 ปดหนาจอขึ้นลงเพื่อเรียกดูภาพถายและวิดีโอ วิดีโอจะมีการระบุโดย 
3 แตะภาพที่คุณตองการดู
4 ปดไปทางซายหรือขวาเพื่อเลือกดูภาพถายและวิดีโออื่นๆ

การลบภาพถาย
1 ในขณะเปดกลองอยู ใหลากแถบภาพยอไปทางซายเพื่อแสดงภาพและวิดีโอทั้งหมด แถบภาพยอจะอยูที่ดาน

ขวาของหนาจอ
2 แตะภาพถายที่คุณตองการลบ
3 กด  จากนั้นแตะ 

การตรวจหาใบหนา
คุณสามารถใชระบบตรวจสอบใบหนาเพื่อโฟกัสใบหนาที่ไมไดอยูตรงกลางได กลองจะตรวจหาใบหนาถึงหาใบหนา ซึ่ง
จะแสดงเปนกรอบสีขาว กรอบสีเหลืองแสดงวาใบหนาใดถูกเลือกสำหรับการโฟกัส โดยกลองจะโฟกัสใบหนาที่อยูใกล
กลองมากที่สุด นอกจากนี้คุณยังสามารถแตะที่กรอบเพื่อเลือกใบหนาที่ควรอยูในโฟกัส

การเปดระบบตรวจหาใบหนา
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ  จากนั้นคนหาและแตะ 
2 หากไมไดเลือกกลองถายภาพนิ่งไว ใหแตะ 
3 หากตองการแสดงการตั้งคาทั้งหมด ใหกด 
4 แตะ โหมดการถายภาพ > ปกติ
5 แตะ โหมดโฟกัส > การตรวจสอบใบหนา

การถายภาพโดยใชการตรวจหาใบหนา
1 ในขณะเปดกลองอยู และเปด การตรวจสอบใบหนา แลว ใหหันกลองไปที่สิ่งที่คุณตองการถาย ระบบ

สามารถตรวจหาใบหนาไดสูงสุด 5 ใบหนา และแตละใบหนาจะมีกรอบลอมรอบ
2 แตะกรอบที่คุณตองการเลือกใหอยูในโฟกัส อยาแตะหากคุณตองการใหกลองเลือกโฟกัสโดยอัตโนมัติ
3 กรอบสีเขียวจะแสดงใบหนาที่อยูในโฟกัส แตะหนาจอเพื่อถายภาพ
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การตรวจหารอยยิ้ม
การตรวจหารอยยิ้มชวยใหคุณถายภาพใบหนาในขณะที่ยิ้ม กลองจะตรวจหาใบหนาไมเกินหาใบหนาและเลือกใบหนา
หนึ่งสำหรับการตรวจหารอยยิ้มและโฟกัสอัตโนมัติ กรอบสีเขียวแสดงใบหนาที่เลือกไว เมื่อใบหนาที่เลือกไวยิ้ม กลอง
จะถายภาพโดยอัตโนมัติ

การเปดระบบตรวจหารอยยิ้ม
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ  จากนั้นคนหาและแตะ 
2 หากไมไดเลือกกลองถายภาพนิ่งไว ใหแตะ 
3 หากตองการแสดงการตั้งคาทั้งหมด ใหกด 
4 แตะ โหมดการถายภาพ > การตรวจสอบรอยยิ้ม
5 แตะ  และเลือกการตั้งคา

การถายภาพโดยใชการตรวจหารอยยิ้ม
1 ในขณะเปดกลองอยู และตั้งคา การตรวจสอบรอยยิ้ม แลว ใหหันกลองไปที่สิ่งที่คุณตองการถาย ใบหนาที่

ตรวจพบแตละหนาจะมีกรอบลอมรอบ (ไมเกินหาใบหนา) กลองจะเลือกใบหนาที่จะโฟกัส กรอบสีเขียวจะ
แสดงใบหนาที่อยูในโฟกัส

2 กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติ เมื่อบุคคลที่อยูในโฟกัสยิ้ม
3 หากตรวจไมพบรอยยิ้ม ใหแตะหนาจอเพื่อถายภาพ

การเพิ่มตำแหนงทางภูมิศาสตรในภาพถายของคุณ
เปดการใสแท็กภูมิศาสตรเพื่อเพิ่มตำแหนงทางภูมิศาสตรโดยประมาณ (แท็กภูมิศาสตร) ไปยังภาพถายเมื่อคุณถาย
ภาพนั้น ตำแหนงทางภูมิศาสตรนั้นกำหนดขึ้นโดยเครือขายไรสาย (ครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่หรือ Wi-Fi®) หรือ
เทคโนโลยี GPS
เมื่อ  ปรากฏบนหนาจอกลอง การใสแท็กภูมิศาสตรจะเปด แตไมพบตำแหนงทางภูมิศาสตร เมื่อ  ปรากฏ การ
ใสแท็กภูมิศาสตรจะเปดและมีตำแหนงทางภูมิศาสตร ดังนั้นรูปภาพของคุณจะมีแท็กภูมิศาสตร เมื่อไมมีสัญลักษณทั้ง
สองนี้ปรากฏ แสดงวาการใสแท็กภูมิศาสตรไมทำงาน

การเปดใชแท็กภูมิศาสตร
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ  จากนั้นคนหาและแตะ 
2 กด  จากนั้นแตะ การแท็กที่ตั้ง
3 แตะ เปด
4 แตะ ตกลง เพื่อยอมรับการเปดใช GPS และ/หรือเครือขายไรสาย
5 ทำเครื่องหมายที่ตัวเลือกที่คุณตองการเลือกใต ตำแหนงที่ตั้งของฉัน
6 หลังจากที่คุณยืนยันการตั้งคา ใหกด  เพื่อยอนกลับไปที่หนาจอของกลอง
7 ตรวจสอบใหแนใจวาพบสถานที่แลว เมื่อ  ปรากฏขึ้นบนหนาจอของกลอง แสดงวาโทรศัพทพบพื้นที่ของ

คุณแลวและรูปภาพของคุณจะมีแท็กภูมิศาสตร

การใชการตั้งคากลองถายภาพนิ่ง

การเลือกการตั้งคากลองถายภาพนิ่ง
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ  จากนั้นคนหาและแตะ 
2 ถาไมไดเลือกกลองถายภาพนิ่งไว ใหแตะ 
3 หากตองการแสดงการตั้งคาทั้งหมด ใหกด 
4 แตะการตั้งคาที่คุณตองการเลือก

การปรับแตงแผงการตั้งคากลองถายภาพนิ่ง
1 ในขณะเปดกลองอยู ใหกด  เพื่อแสดงการตั้งคาทั้งหมด
2 สัมผัสการตั้งคาที่คุณตองการยายคางไวแลวลากไปยังตำแหนงที่ตองการ

หากคุณลากการตั้งคาไปนอกแผงการตั้งคา การเปลี่ยนแปลงจะถูกยกเลิก
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ภาพรวมของการตั้งคากลองถายภาพนิ่ง

สลับกลอง

สลับระหวางกลองหลักและกลองหนา

โหมดการถายภาพ

เลือกวิธีถายภาพ

ปกติ

การจดจำภาพ
กลองจะพิจารณาวารูปแบบการถายภาพแบบใดเหมาะที่สุดไอคอนฉากและตัวอักษรจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเลือกฉาก

การตรวจสอบรอยยิ้ม
ถายภาพใบหนาขณะที่ยิ้มกลองจะตรวจหาใบหนาไมเกินหาใบหนาและเลือกใบหนาหนึ่งสำหรับการตรวจหารอยยิ้มและโฟกัส
อัตโนมัติเมื่อใบหนาที่เลือกไวยิ้ม กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติ

โหมดโฟกัส

ฟงกชันการโฟกัสเปนการควบคุมวาตองการใหสวนใดของภาพคมเมื่อเปดใชระบบออโตโฟกัสอยางตอเนื่อง กลองจะทำการปรับโฟกัสอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหพื้นที่ในกรอบโฟกัสสีขาวคมชัดอยูเสมอ

โฟกัสอัตโนมัติจุดเดียว
กลองจะโฟกัสที่วัตถุที่เลือกไวโดยอัตโนมัติระบบออโตโฟกัสตอเนื่องเปดอยูสัมผัสหนาจอของกลองคางไว กรอบโฟกัสสีขาวจะ
เปลี่ยนเปนสีเขียวเมื่อทำการโฟกัสเรียบรอยแลวกลองจะถายภาพเมื่อคุณปลอยนิ้วออก

โฟกัสอัตโนมัติหลายจุด
กลองจะโฟกัสพื้นที่หลายสวนของภาพโดยอัตโนมัติสัมผัสหนาจอของกลองคางไว กรอบโฟกัสสีขาวจะเปลี่ยนเปนสีเขียวเมื่อทำการ
โฟกัสเรียบรอยแลวกลองจะถายภาพเมื่อคุณปลอยนิ้วออกระบบออโตโฟกัสตอเนื่องปดอยู

แมโคร
ระบบโฟกัสอัตโนมัติสำหรับการถายภาพในระยะที่ใกลมากระบบออโตโฟกัสตอเนื่องเปดอยูสัมผัสหนาจอของกลองคางไว กรอบ
โฟกัสสีขาวจะเปลี่ยนเปนสีเขียวเมื่อทำการโฟกัสเรียบรอยแลวกลองจะถายภาพเมื่อคุณปลอยนิ้วออก

การตรวจสอบใบหนา
กลองจะตรวจหาใบหนาถึงหาใบหนา ซึ่งจะแสดงเปนกรอบบนหนาจอของกลองกลองจะโฟกัสที่วัตถุที่ใกลที่สุดโดยอัตโนมัติคุณยัง
สามารถเลือกวาจะโฟกัสที่ใบหนาใดไดโดยการแตะที่ใบหนาดังกลาวในหนาจอสัมผัสหนาจอของกลองคางไว กรอบโฟกัสสีขาวจะ
เปลี่ยนเปนสีเขียวเมื่อทำการโฟกัสเรียบรอยแลวกลองจะถายภาพเมื่อคุณปลอยนิ้วออกคุณไมสามารถใชระบบตรวจสอบใบหนาได
กับทุกฉากระบบออโตโฟกัสตอเนื่องเปดอยู

ระยะอนันต
ใชเมื่อถายภาพจากระยะไกลกลองจะโฟกัสวัตถุที่อยูหางออกไปสิ่งที่อยูใกลกับกลองอาจเบลอระบบออโตโฟกัสตอเนื่องปดอยู

โฟกัสโดยสัมผัส
สัมผัสพื้นที่ที่คุณตองการบนหนาจอของกลองเพื่อกำหนดพื้นที่โฟกัสระบบออโตโฟกัสตอเนื่องปดอยูสัมผัสหนาจอของกลองคางไว
กรอบโฟกัสสีขาวจะเปลี่ยนเปนสีเขียวเมื่อทำการโฟกัสเรียบรอยแลวกลองจะถายภาพเมื่อคุณปลอยนิ้วออก

การตั้งคานี้มีในโหมดถายภาพ ปกติ เทานั้น

คาเปดรับแสง

กำหนดระดับของแสงในภาพที่คุณตองการถายคายิ่งสูงจะยิ่งเปนการเพิ่มระดับแสง

การตั้งคานี้มีในโหมดถายภาพ ปกติ เทานั้น

การวัดแสง

ฟงกชันนี้จะกำหนดการรับแสงที่สมดุลโดยอัตโนมัติ ดวยการวัดแสงในภาพที่คุณตองการถาย
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ศูนยกลาง
ปรับการรับแสงที่กึ่งกลางของภาพ

เฉลี่ย
คำนวณการรับแสงตามจำนวนแสงในภาพทั้งหมด

จุด
ปรับการรับแสงจากจุดเล็กๆ ของภาพที่คุณตองการถาย

การตั้งคานี้มีในโหมดถายภาพ ปกติ เทานั้น

สมดุลแสงขาว

การตั้งคาสมดุลแสงขาวจะปรับสมดุลของสีตามสภาพแสง

อัตโนมัติ
ปรับสมดุลสีโดยอัตโนมัติตามสภาพแสง

ไฟหลอด
ปรับความสมดุลสีสำหรับสภาพแสงโทนอุน เชน แสงจากหลอดไฟ

ไฟนีออน
ปรับสมดุลสีสำหรับแสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต

แสงธรรมชาติ
ปรับสมดุลสีสำหรับการใชงานในสภาพแสงกลางแจง

เมฆครึ้ม
ปรับสมดุลสีสำหรับทองฟาที่มีเมฆมาก

การตั้งคานี้มีในโหมดถายภาพ ปกติ เทานั้น

ตัวลดภาพสั่น

เมื่อถายภาพ การจับโทรศัพทใหมั่นคงนั้นอาจเปนเรื่องยากระบบลดภาพสั่นสามารถชวยชดเชยการสั่นไหวเล็กๆ นอยๆ ของมือได

เปด
ระบบลดภาพสั่นเปดอยูภาพถายจะใชเวลาในการบันทึกนานกวาเมื่อเปดฟงกชันนี้

ปด
ถายภาพโดยปดระบบลดภาพสั่น

การตั้งคานี้มีในโหมดถายภาพ ปกติ เทานั้น

ภาพ

ใชคุณสมบัติฉากเพื่อตั้งคากลองสำหรับสถานการณโดยทั่วไปไดอยางรวดเร็ว ดวยฉากที่ตั้งคาไวลวงหนากลองจะมีการกำหนดการตั้งคา
ตางๆ ไวเพื่อใหเหมาะกับฉากที่เลือก ทำใหสามารถถายภาพไดดีที่สุด

ปด
กลองจะปรับการตั้งคาสำหรับภาพถายโดยอัตโนมัติ

ภาพบุคคล
ใชสำหรับถายภาพบุคคลกลองจะปรับคาอยางเหมาะสมเพื่อใหสีผิวออนลงเล็กนอย

ทิวทัศน
ใชสำหรับถายภาพทิวทัศนกลองจะโฟกัสที่วัตถุที่อยูไกลเมื่อเลือก ทิวทัศน โหมดการโฟกัสจะเปลี่ยนไปเปน ระยะอนันต

ภาพกลางคืน
ใชสำหรับถายภาพกลางคืนหรือสภาพแวดลอมที่มีแสงนอย (โดยไมใชแสงชวยถายภาพ)เนื่องจากกลองจะตองเปดรับแสงนาน คุณ
ควรถือกลองนิ่งๆ หรือวางกลองไวบนที่ที่มั่นคงเมื่อเลือก ภาพกลางคืน โหมดการโฟกัสจะเปลี่ยนไปเปน ระยะอนันต
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ภาพบุคคลกลางคืน
ใชสำหรับถายภาพบุคคลเวลากลางคืนหรือในสภาพแวดลอมที่มีแสงนอย (โดยใชหรือไมใชแสงชวยถายภาพ)เนื่องจากกลองจะตอง
เปดรับแสงนาน คุณควรถือกลองนิ่งๆ หรือวางกลองไวบนที่ที่มั่นคง

ชายหาดและหิมะ
ใชในสถานที่ที่มีแสงสวางจาเพื่อปองกันไมใหภาพมีการรับแสงนอยเกินไป

กีฬา
ใชสำหรับถายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวอยางรวดเร็วเวลารับแสงที่สั้นจะทำใหเกิดภาพเบลอเคลื่อนไหวนอยลง

งานเลี้ยง
ใชสำหรับถายภาพในอาคาร ในสภาพแวดลอมที่มีแสงนอยฉากนี้จะรับแสงพื้นหลังภายในอาคารหรือแสงเทียนเนื่องจากกลองจะ
ตองเปดรับแสงนาน คุณควรถือกลองนิ่งๆ หรือวางกลองไวบนที่ที่มั่นคง

เอกสาร
ใชสำหรับถายภาพขอความหรือภาพวาดเพิ่มความคมชัดใหแกภาพถายของคุณ

การตั้งคานี้มีในโหมดถายภาพ ปกติ เทานั้น

ไฟสองสวาง

ใชแสงเพื่อถายภาพเมื่อสภาพแสงไมเพียงพอ หรือเมื่อถายภาพยอนแสง

เปด

ปด
ไฟการถายภาพจะดับบางครั้งคุณภาพของภาพถายอาจดีขึ้นเมื่อไมมีแสงไฟ แมวาสภาพแสงจะไมดีก็ตามการถายภาพที่ดีโดยไม
ใชแสงนั้นตองอาศัยมือที่มั่นคงใชนาฬิกาตั้งเวลาเพื่อปองกันไมใหภาพเบลอ

ความละเอียด

เลือกขนาดภาพถายและอัตราสวนของภาพแบบตางๆ กอนที่จะถายภาพภาพถายที่มีความละเอียดสูงตองการหนวยความจำมากกวา

8MP 4:3
ภาพถายขนาด 8 เมกะพิกเซลและมีอัตราสวนภาพ 4:3เหมาะสำหรับภาพถายที่คุณตองการดูในจอที่ไมใชจอกวาง หรือนำไปพิมพที่
ความละเอียดสูง

6MP 16:9
ภาพถายขนาด 6 เมกะพิกเซลและมีอัตราสวนภาพ 16:9รูปแบบหนาจอกวางที่มีความละเอียดสูงมีความละเอียดสูงกวา HD แบบเต็ม
เหมาะสำหรับภาพถายที่คุณตองการดูในหนาจอที่เปนจอกวาง

2MP 4:3
ภาพถายขนาด 2 เมกะพิกเซลและมีอัตราสวนภาพ 4:3เหมาะสำหรับภาพถายที่คุณตองการดูบนจอแสดงผลที่ไมใชแบบจอกวาง

2MP 16:9
ภาพถายขนาด 2 เมกะพิกเซลและมีอัตราสวนภาพ 16:9เหมาะสำหรับภาพถายที่คุณตองการดูในหนาจอที่เปนจอกวาง

ตั้งเวลาถายภาพ

เมื่อใชการตั้งเวลาถายคุณจะสามารถถายภาพไดโดยไมตองจับโทรศัพทไวใชฟงกชันนี้สำหรับถายภาพตนเอง หรือถายภาพหมูเพื่อใหมีทุก
คนอยูในภาพนอกจากนี้คุณยังสามารถใชการตั้งเวลาถายเพื่อปองกันกลองสั่นไหวขณะที่ถายภาพ

ตั้งเวลา (10 วิ)
ตั้งคาหนวงเวลา 10 วินาทีนับจากที่คุณแตะหนาจอของกลอง จนถึงเวลาที่ถายภาพ

ตั้งเวลา (2 วิ)
ตั้งคาหนวงเวลา 2 วินาทีนับจากที่คุณแตะหนาจอของกลอง จนถึงเวลาที่ถายภาพ

ปด
เครื่องจะถายภาพทันทีที่คุณแตะหนาจอของกลอง

ระดับการยิ้ม

ใชฟงกชันระดับรอยยิ้มเพื่อกำหนดวากลองจะตรวจจับรอยยิ้มชนิดใดกอนที่จะถายภาพ
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ยิ้มมาก
ถายภาพเฉพาะเมื่อตรวจพบรอยยิ้มกวาง

ยิ้มปกติ
ถายภาพเมื่อตรวจพบรอยยิ้มปานกลาง

ยิ้มนอย
ถายภาพเมื่อตรวจพบรอยยิ้มเพียงนิดเดียว

การแท็กที่ตั้ง

ติดแท็กภาพถายดวยรายละเอียดของสถานที่ที่ถายภาพนั้น

เปด
เมื่อเปดการใสแท็กภูมิศาสตร จะมีการเพิ่มตำแหนงทางภูมิศาสตรโดยประมาณไปยังภาพถายเมื่อคุณถายภาพนั้นหากตองการใช
แท็กภูมิศาสตร คุณจะตองเปดใชคุณลักษณะตำแหนงในเมนู การตั้งคา
โปรดดูที่ บริการแจงตำแหนง ในหนา 106.
สำหรับการเพิ่มปายสถานที่ไวที่รูปภาพ จะตองมีการคำนวณตำแหนงกอนจะถายภาพระบบจะทำการคำนวณตำแหนงของคุณเมื่อมี
รูป  ปรากฏขึ้นบนหนาจอของกลองเมื่อโทรศัพทคนหาตำแหนงของคุณ จะมีรูป  ปรากฏขึ้นมา

ปด
เมื่อปดแท็กภูมิศาสตร คุณจะไมสามารถดูไดวาคุณถายภาพจากที่ใด

เสียงชัตเตอร

เลือกเสียงซึ่งจะดังขึ้นเมื่อคุณแตะหนาจอของกลองเพื่อถายภาพ

เคล็ดลับสำหรับการใชงานกลอง

กฎหนึ่งในสาม
อยาวางตัวแบบไวกลางเฟรมของภาพ เมื่อวางตัวแบบไวที่ตำแหนงหนึ่งในสามของภาพโดยรวม จะทำใหไดภาพที่ดี
กวา

จับกลองใหมั่นคง
ปองกันภาพเบลอดวยการจับกลองใหมั่นคง พยายามทำใหมือนิ่งดวยการพิงวัตถุที่มีความมั่นคง

เขาใกลอีกนิด
เมื่อคุณเดินเขาใกลตัวแบบมากที่สุดเทาที่จะทำได คุณสามารถทำใหตัวแบบของคุณเต็มมุมมองหนาจอของกลองได

นึกถึงความหลากหลาย
คิดถึงมุมที่แตกตางกันออกไป และเคลื่อนเขาหาตัวแบบ ลองถายภาพแนวตั้งบาง ลองอยูในทาและตำแหนงที่แตกตาง
กัน

ใชพื้นหลังที่เรียบ
พื้นหลังเรียบจะชวยเนนตัวแบบใหเดนขึ้น

รักษาความสะอาดของเลนส
โทรศัพทเคลื่อนที่นั้นมีการใชงานในทุกสภาพอากาศและทุกสถานที่ และมีการเก็บไวในกระเปาหรือกระเปาถือ ทำให
เลนสของกลองสกปรกและมีรอยนิ้วมือ ใชผานุมเพื่อทำความสะอาดเลนส

การใชกลองวิดีโอ

การบันทึกวิดีโอ
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ  จากนั้นคนหาและแตะ 
2 ถาไมไดเลือกกลองถายวิดีโอไว ใหแตะ 
3 แตะหนาจอของกลองเพื่อเริ่มตนการบันทึก
4 ถาตองการหยุดบันทึก ใหแตะหนาจอของกลองอีกครั้ง วิดีโอจะปรากฏในโหมดดูผลงาน
5 ถาตองการบันทึกวิดีโออีก ใหแตะหนาจอของกลอง
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การดูวิดีโอที่คุณบันทึกไว
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ  จากนั้นคนหาและแตะ 
2 ลากแถบภาพยอ (ที่อยูดานขวาของหนาจอ) ไปทางซายเพื่อดูภาพและวิดีโอทั้งหมด
3 ปดหนาจอขึ้นลงเพื่อเรียกดูภาพถายและวิดีโอ วิดีโอจะมีการระบุโดย 
4 แตะวิดีโอที่ตองการดู
5 แตะ  เพื่อเลนวิดีโอ

เมื่อวิดีโอถูกหยุดไวชั่วคราว คุณสามารถกด  เพื่อดูภาพถายและวิดีโออื่นๆ

การลบวิดีโอที่ไดบันทึกไว
1 ในขณะเปดกลองอยู ใหลากแถบภาพยอ (ที่อยูดานขวาของหนาจอ) ไปทางซายเพื่อแสดงภาพและวิดีโอ

ทั้งหมด
2 แตะวิดีโอที่คุณตองการลบ
3 กด  จากนั้นแตะ 

การใชการตั้งคากลองวิดีโอ

การเลือกการตั้งคากลองวิดีโอ
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ  จากนั้นคนหาและแตะ 
2 ถาไมไดเลือกกลองถายวิดีโอไว ใหแตะ 
3 หากตองการแสดงการตั้งคาทั้งหมด ใหกด 
4 แตะการตั้งคาที่คุณตองการเลือก

การปรับแตงแผงการตั้งคากลองวิดีโอ
1 ในขณะเปดกลองวิดีโออยู ใหกด  เพื่อแสดงการตั้งคาทั้งหมด
2 สัมผัสการตั้งคาที่คุณตองการยายคางไวแลวลากไปยังตำแหนงที่ตองการ

หากคุณลากการตั้งคาไปนอกแผงการตั้งคา การเปลี่ยนแปลงจะถูกยกเลิก

ภาพรวมของการตั้งคากลองวิดีโอ

สลับกลอง

สลับระหวางกลองหลักและกลองหนา

ภาพ

ระบบฉากจะชวยใหคุณสามารถตั้งคากลองสำหรับสถานการณโดยทั่วไปไดอยางรวดเร็ว ดวยฉากที่ตั้งคาไวลวงหนา กลองจะมีการ
กำหนดการตั้งคาตางๆ ไวเพื่อใหเหมาะกับฉากที่เลือกและชวยใหสามารถถายวิดีโอไดดีที่สุด

ปด
กลองจะปรับการตั้งคาสำหรับวิดีโอโดยอัตโนมัติ

ภาพบุคคล
ใชสำหรับการถายวิดีโอภาพบุคคล กลองจะปรับคาอยางเหมาะสมเพื่อใหสีผิวออนลงเล็กนอย

ทิวทัศน
ใชสำหรับการถายวิดีโอภาพทิวทัศน กลองจะโฟกัสที่วัตถุที่อยูไกล เมื่อเลือก ทิวทัศน โหมดการโฟกัสจะเปลี่ยนไปเปน ระยะ
อนันต

โหมดกลางคืน
เมื่อเปด ความไวแสงจะเพิ่มขึ้น ใชในสภาพแวดลอมที่มีแสงนอย วิดีโอที่มีวัตถุเคลื่อนที่อยางรวดเร็วอาจไมคมชัด ดังนั้นมือตองนิ่ง
หรือใชขาตั้ง ปดโหมดกลางคืนเมื่อสภาพแสงเปนปกติ เพื่อเพิ่มคุณภาพของวิดีโอ

ชายหาดและหิมะ
ใชในสถานที่ที่มีแสงสวางจา เพื่อปองกันไมใหวิดีโอมีการรับแสงนอยเกินไป
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กีฬา
ใชสำหรับบันทึกวิดีโอที่มีวัตถุเคลื่อนไหวรวดเร็ว เวลารับแสงที่สั้นจะทำใหเกิดภาพเบลอเคลื่อนไหวนอยลง

งานเลี้ยง
ใชสำหรับบันทึกวิดีโอในอาคาร ในสภาพแวดลอมที่มีแสงนอย ฉากนี้จะรับแสงพื้นหลังภายในอาคารหรือแสงเทียน วิดีโอที่มีวัตถุ
เคลื่อนที่อยางรวดเร็วอาจไมคมชัด ดังนั้นมือตองนิ่ง หรือใชขาตั้ง

ไฟสองสวาง

ใชแสงเพื่อบันทึกวิดีโอเมื่อสภาพแสงไมเพียงพอ หรือเมื่อถายภาพยอนแสง

เปด

ปด
บางครั้งคุณภาพของวิดีโออาจดีขึ้นเมื่อไมมีแสงไฟ แมวาสภาพแสงจะไมดีก็ตาม

โหมดโฟกัส

การตั้งคาโฟกัสเปนการควบคุมวาตองการใหสวนใดของภาพคม เมื่อเปดใชระบบออโตโฟกัสอยางตอเนื่อง กลองจะทำการปรับโฟกัสอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหพื้นที่ในกรอบโฟกัสสีขาวคมชัดอยูเสมอ

โฟกัสอัตโนมัติจุดเดียว
กลองจะโฟกัสที่วัตถุที่เลือกไวโดยอัตโนมัติ ระบบออโตโฟกัสตอเนื่องเปดอยู

การตรวจสอบใบหนา
กลองจะตรวจหาใบหนาถึงหาใบหนา ซึ่งจะแสดงเปนกรอบบนหนาจอ กลองจะโฟกัสที่วัตถุที่ใกลที่สุดโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถ
เลือกวาจะโฟกัสที่ใบหนาใดไดโดยการแตะที่ใบหนาดังกลาวในหนาจอ เมื่อคุณแตะหนาจอของกลอง กรอบสีเขียวจะแสดงวาใบหนา
ใดที่อยูในโฟกัส คุณไมสามารถใชระบบตรวจสอบใบหนาไดกับทุกฉาก ระบบออโตโฟกัสตอเนื่องเปดอยู

ระยะอนันต
ใชเมื่อถายวิดีโอจากระยะไกล กลองจะโฟกัสวัตถุที่อยูหางออกไป สิ่งที่อยูใกลกับกลองอาจเบลอ

ขนาดวิดีโอ

ปรับขนาดวิดีโอสำหรับรูปแบบตางๆ

HD 720p
รูปแบบ HD (คุณภาพสูง) พรอมดวยอัตราสวนภาพ 16:9 1280×720 พิกเซล

VGA จอกวาง เต็มจอ
รูปแบบ Full Wide VGA ที่มีอัตราสวนภาพ 16:9 864×480 พิกเซล

VGA
รูปแบบ VGA ที่มีอัตราสวนภาพ 4:3 640x480 พิกเซล

QVGA
รูปแบบ Quarter VGA ที่มีอัตราสวนภาพ 4:3 320x240 พิกเซล

ขอความมัลติมีเดีย
บันทึกวิดีโอที่เหมาะสำหรับสงเปนขอความมัลติมีเดีย เวลาบันทึกของรูปแบบวิดีโอนี้จะถูกจำกัดใหพอดีกับขอความมัลติมีเดีย

ตั้งเวลาถายภาพ

เมื่อใชการตั้งเวลา คุณจะสามารถบันทึกวิดีโอไดโดยไมตองจับโทรศัพทไว คุณสามารถใชเพื่อบันทึกวิดีโอสำหรับภาพกลุมที่มีคุณและ
เพื่อนๆ ครบทุกคน นอกจากนี้คุณยังสามารถใชการตั้งเวลา เพื่อปองกันกลองสั่นไหวขณะบันทึกวิดีโอ

ตั้งเวลา (10 วิ)
ตั้งคาหนวงเวลา 10 วินาทีนับจากที่แตะหนาจอของกลอง จนถึงเวลาเริ่มบันทึกวิดีโอ

ตั้งเวลา (2 วิ)
ตั้งคาหนวงเวลา 2 วินาทีนับจากที่แตะหนาจอของกลอง จนถึงเวลาเริ่มบันทึกวิดีโอ

ปด
เครื่องจะเริ่มบันทึกวิดีโอทันทีที่คุณแตะหนาจอของกลอง
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คาเปดรับแสง

การตั้งคานี้จะชวยใหคุณสามารถกำหนดจำนวนแสงในภาพที่คุณถายได คายิ่งสูงจะยิ่งเปนการเพิ่มระดับแสง

สมดุลแสงขาว

การตั้งคาสมดุลแสงขาวจะปรับสมดุลของสีตามสภาพแสง

อัตโนมัติ
ปรับสมดุลสีโดยอัตโนมัติตามสภาพแสง

ไฟหลอด
ปรับความสมดุลสีสำหรับสภาพแสงโทนอุน เชน แสงจากหลอดไฟ

ไฟนีออน
ปรับสมดุลสีสำหรับแสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต

แสงธรรมชาติ
ปรับสมดุลสีสำหรับการใชงานในสภาพแสงกลางแจง

เมฆครึ้ม
ปรับสมดุลสีสำหรับทองฟาที่มีเมฆมาก

ตัวลดภาพสั่น

เมื่อบันทึกวิดีโอ การจับโทรศัพทใหมั่นคงนั้นอาจเปนเรื่องยาก ระบบลดภาพสั่นสามารถชวยชดเชยการสั่นไหวเล็กๆ นอยๆ ของมือได

เปด
คุณสามารถบันทึกวิดีโอโดยเปดระบบลดภาพสั่นได

ปด
คุณสามารถบันทึกวิดีโอโดยปดระบบลดภาพสั่นได

ไมโครโฟน

เลือกวาจะเก็บเสียงแวดลอมเมื่อบันทึกวิดีโอหรือไม

เปด

ปด

เสียงชัตเตอร

เลือกเสียงซึ่งจะไดยินเมื่อคุณแตะหนาจอของกลองเพื่อบันทึกวิดีโอ
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การดูภาพถายและวิดีโอในแกลอรี
ใชแกลอรีเพื่อดูภาพถายและเลนวิดีโอที่คุณถายดวยกลองของโทรศัพท หรือดูเนื้อหาในรูปแบบเดียวกันที่คุณ
ดาวนโหลดหรือคัดลอกไวในการดหนวยความจำในแกลอรี คุณยังสามารถดูภาพถายและวิดีโอที่คุณอัปโหลดไวใน
บริการทางออนไลน ตัวอยางเชน ไปยัง อัลบั้มเว็บ Picasa™ หรือบริการ YouTubeหากคุณเปนผูใช Facebook™ คุณ
จะสามารถดูภาพถาย Facebook™ ในแกลอรีไดดวย
จากแกลอรี คุณยังสามารถแบงปนภาพถายและวิดีโอที่คุณชื่นชอบใหแกเพื่อนๆ ผานทางเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth™ อีเมล หรือขอความไดอีกดวยและคุณสามารถทำการแกไขรูปภาพพื้นฐานและตั้งเปนภาพพื้นหลังหรือ
รูปภาพของรายชื่อไดดวยขอแนะนำใหใชโปรแกรม Media Go™ ในการโอนเนื้อหาไปยังและจากการดหนวยความจำ
ในโทรศัพทของคุณ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร ในหนา 103.

BRAVIA ENGINE™
ใช Mobile BRAVIA ENGINE™ เพื่อเพิ่มคุณภาพของรูปภาพหรือวิดีโอของคุณ ตัวกรองความคมชัดและคุณสมบัติการ
ลดสัญญาณรบกวนจะชวยใหคุณมีภาพที่สวยงามยิ่งขึ้น

การเปด Mobile BRAVIA ENGINE™
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา >จอแสดงผล
3 มารกที่ชองตัวเลือก Mobile BRAVIA Engine ถาไมไดมีการมารกไว

การเปดแกลอรีและดูอัลบั้ม
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ แกลอรี ภาพถายและวิดีโอในการดหนวยความจำของคุณ รวมถึงรายการที่คุณใชกลองถาย

และรายการที่คุณดาวนโหลดจากเว็บหรือที่อื่นๆ จะปรากฏขึ้นในอัลบั้ม หากคุณมีบัญชี Picasa™ ที่เชื่อมตอ
กับบัญชี Google™ ที่คุณไดเพิ่มไวในโทรศัพทของคุณ และคุณไดตั้งคาใหซิงคกับ Picasa™ แกลอรีจะแสดง
อัลบั้มเว็บ Picasa™ ของคุณดวย

ถาการจัดวางหนาจอไมเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเอียงโทรศัพทไปดานขาง ใหมารกชองตัวเลือก หมุนหนาจออัตโนมัต ิใต
ตั้งคา > จอแสดงผล

1

5
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4

2

1 แตะมุมมองตางๆ เพื่อกลับไปยังหนาจอแกลอรีหลัก

2 แตะเพื่อเปดกลอง

3 อัลบั้มของภาพถายและวิดีโอที่คุณถายโดยใชกลอง

4 แยกกองโดยใชสองนิ้วแตะแลวแยกออกจากกัน

5 ปดหนาจอไปทางซายหรือทางขวาเพื่อดูอัลบั้มอื่นๆ
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การทำงานกับอัลบั้ม
อัลบั้มคือกลุมรูปภาพและวิดีโอในโฟลเดอรในการดหนวยความจำของคุณ หรือในเว็บอัลบั้ม Picasa™

การเปดอัลบั้มในแกลอรี
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ แกลอรี
3 แตะอัลบั้มที่คุณตองการดู อัลบั้มดังกลาวจะเปดขึ้นแสดงภาพและวิดีโอโดยเรียงตามลำดับการสรางกอนหลัง

ชื่ออัลบั้มจะแสดงอยูที่ดานบนสุดของหนาจอ

5 1

3

4

2

1 แตะเพื่อเปลี่ยนจากมุมมองแบบตารางเปนมุมมองแบบซอนกัน

2 ชื่อของอัลบั้ม

3 แตะภาพถายหรือวิดีโอเพื่อดู

4 แตะลูกศรเพื่อเลื่อนหนาจอพรอมๆ กัน ลากไปดานซายหรือขวาเพื่อเลื่อนอยางรวดเร็ว

5 แตะเพื่อกลับไปยังหนาจอแกลอรีหลัก

การดูภาพถายและวิดีโอในแกลอรี
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ แกลอรี
3 แตะที่อัลบั้ม
4 ภาพถายและวิดีโอจะถูกแสดงเปนตารางตามลำดับเวลาการถาย แตะที่ภาพถายหรือวิดีโอเพื่อดู วิดีโอจะมีการ

ระบุโดย 
5 ในโปรแกรมดูภาพถาย ใหปดไปทางซายเพื่อดูภาพถายหรือวิดีโอถัดไป ปดไปทางขวาเพื่อดูภาพถายหรือ

วิดีโอกอนหนา คุณสามารถกลับไปที่หนาจอแกลอรีหลักเมื่อใดก็ไดโดยแตะ  ที่ดานบนซายของหนาจอ

ถาการจัดวางหนาจอไมเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเอียงโทรศัพทไปดานขาง ใหมารกชองตัวเลือก หมุนหนาจออัตโนมัต ิใต
ตั้งคา > จอแสดงผล
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การดูภาพ Facebook™ ในแกลอรี
1 ตรวจสอบวาคุณไดลงชื่อเขาใช Facebook™
2 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
3 คนหาและแตะ แกลอรี
4 แตะอัลบั้มใดๆ ที่แสดงไอคอน  ครั้งแรกที่คุณแตะอัลบั้ม Facebook™ ภาพถาย Facebook™ ของคุณจะ

ถูกคัดลอกไวในแกลอรี
5 ภาพถายจะถูกแสดงเปนตารางตามลำดับเวลาการถาย แตะภาพถายเพื่อดู
6 ในโปรแกรมดูภาพถาย ใหปดไปทางซายเพื่อดูภาพถายหรือวิดีโอถัดไป ปดไปทางขวาเพื่อดูภาพถายหรือ

วิดีโอกอนหนา
7 กลับไปที่หนาจอแกลอรีหลักเมื่อใดก็ไดโดยแตะ  ที่ดานบนซายของหนาจอ

การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเนื้อหาของอัลบั้มในแกลอรี
1 ในระหวางดูอัลบั้มในแกลอรี ใหสวิตชมุมมองอัลบั้ม  ไปทางขวาเพื่อดูเนื้อหาของอัลบั้มในมุม

มองซอนกัน
2 ลากสวิตชมุมมองอัลบั้ม  ไปทางซายเพื่อดูเนื้อหาของอัลบั้มในรูปแบบตารางตามลำดับเวลา

การทำงานกับอัลบั้มในแกลอรี
นอกจากทำงานกับทั้งอัลบั้มหรือรูปภาพแตละรูปแลว คุณยังสามารถเลือกรูปภาพหรือวิดีโอหนึ่งรายการขึ้นไปใน
อัลบั้มเพื่อใชงานเปนกลุม เชน สงรูปภาพสองสามภาพในอัลบั้มใหเพื่อน

การใชงานภาพหรือวิดีโอเปนชุดในแกลอรี
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ แกลอรี
3 เปดอัลบั้มที่มีเนื้อหาที่คุณตองการใชงาน
4 กด  สองครั้ง
5 เลือกหรือไมเลือกอัลบั้มที่คุณตองการใชงาน คุณสามารถไมเลือกรายการทั้งหมดที่คุณเลือกโดยกด  และ

แตะ ไมเลือกทั้งหมด
6 ใชการควบคุมที่ดานลางของหนาจอเพื่อปรับแตงรายการที่เลือก การควบคุมที่สามารถใชไดจะขึ้นอยูกับชุด

รายการที่คุณไดเลือก

การแบงปนอัลบั้มในแกลอรี
1 จากหนาจอแกลอรีหลัก ใหกด  สองครั้ง
2 ตรวจสอบอัลบั้มที่คุณตองการแบงปน จากนั้นกด
3 แตะ แชร
4 ในเมนูที่เปดขึ้นมา ใหแตะโปรแกรมที่คุณตองการใชเพื่อแบงปนอัลบั้มที่เลือก โปรแกรมที่คุณเลือกจะเปดขึ้น

พรอมภาพหรือวิดีโอจากอัลบั้มหรือลิงคที่เลือกซึ่งจะแนบไปกับขอความใหม

หากคุณตองการแบงปนอัลบั้มทาง Gmail™ อยาลบตนฉบับของไฟลแนบกอนที่จะสงขอความเสร็จทั้งหมด มิฉะนั้นไฟลแนบจะไม
ถูกสงไปดวย

การลบอัลบั้มในแกลอรี
1 จากหนาจอแกลอรีหลัก ใหกด  สองครั้ง
2 เลือกหรือไมเลือกอัลบั้มที่คุณตองการลบ และกด 
3 แตะ ลบ ในกลองโตตอบที่เปดขึ้นมา ใหแตะที่ ลบ

การใชงานภาพถาย
ใชแกลอรีเพื่อดูภาพถายที่คุณใชกลองถาย ดาวนโหลด คัดลอกไวในการดหนวยความจำ หรือจัดเก็บไวในอัลบั้มเว็บ
ออนไลน คุณยังสามารถแกไขภาพในการดหนวยความจำของคุณและแบงปนใหเพื่อนไดอีกดวย
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การดูภาพถายในอัลบั้ม
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ แกลอรี
3 แตะที่อัลบั้มเพื่อเปด แลวแตะภาพถาย
4 ปดหนาจอไปทางซายเพื่อดูภาพถัดไปในอัลบั้ม ปดหนาจอไปทางขวาเพื่อดูภาพถายกอนหนา

การซูมภาพถาย
1 เมื่อคุณดูภาพถายในโปรแกรมดูภาพถาย ใหแตะภาพเพื่อแสดงปุมควบคุมการซูม
2 แตะที่ปุมควบคุมการซูมที่ตองการเพื่อซูมเขาหรือออก

คุณยังสามารถแตะภาพซ้ำสองครั้ง หรือลากสองนิ้วมารวมกัน หรือลากนิ้วแยกออกจากกันเพื่อซูมเขาหรือออก จากนั้นลากภาพถาย
เพื่อดูสวนตางๆ ของภาพถาย

การดูสไลดโชวภาพถายของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ แกลอรี
3 แตะที่อัลบั้มเพื่อเปด จากนั้นแตะภาพถายและกด 
4 ในแถบเครื่องมือที่ดานลางของหนาจอ ใหแตะ สไลดโชว
5 แตะภาพเพื่อจบสไลดโชว

การหมุนภาพ
1 เมื่อคุณดูภาพถายในโปรแกรมดูภาพถาย ใหแตะที่รูปภาพเพื่อแสดงปุมควบคุม
2 กด 
3 แตะ เพิ่มเติม จากนั้นแตะ หมุนไปทางซาย หรือ หมุนไปทางขวา ภาพถายจะถูกบันทึกในทิศทางภาพใหม

การใชภาพถายเปนรูปภาพของรายชื่อ
1 เมื่อคุณดูภาพถายในโปรแกรมดูภาพถาย ใหกด 
2 ในแถบเครื่องมือที่ดานลางของหนาจอ ใหแตะ ตั้งเปน > รูปภาพของรายชื่อ
3 เลือกรายชื่อที่คุณตองการใสภาพถาย
4 ครอบตัดภาพถายหากตองการ
5 แตะ บันทึก

การใชภาพถายเปนภาพพื้นหลัง
1 เมื่อคุณดูภาพถายในโปรแกรมดูภาพถาย ใหกด 
2 ในแถบเครื่องมือที่ดานลางของหนาจอ ใหแตะ ตั้งเปน > วอลเปเปอร
3 ครอบตัดภาพถายหากตองการ
4 แตะ บันทึก

การครอบตัดภาพถาย
1 เมื่อคุณดูภาพถายในโปรแกรมดูภาพถาย ใหกด 
2 ในแถบเครื่องมือที่ดานลางของหนาจอ ใหแตะ เพิ่มเติม > ครอบตัด
3 ถาตองการปรับกรอบการครอบตัด ใหสัมผัสขอบของกรอบคางไว เมื่อลูกศรการครอบตัดปรากฏ ใหลากเขา

หรือออกจากจุดศูนยกลางของกรอบครอบตัดเพื่อปรับขนาด
4 เพื่อปรับขนาดทุกๆ ดานของภาพที่ครอบตัดพรอมๆ กัน ใหสัมผัสมุมใดมุมหนึ่งในสี่มุมคางไว แลวจึงลาก

กรอบ
5 ถาตองการเลื่อนกรอบการครอบตัดไปยังพื้นที่อื่นของภาพถาย ใหสัมผัสภายในกรอบคางไว จากนั้นลากไปยัง

ตำแหนงที่ตองการ
6 วิธีการบันทึกสำเนาของภาพเมื่อคุณไดตัดภาพแลว ใหแตะ บันทึก ภาพที่ยังไมไดตัดจะยังคงถูกเก็บไวใน

การดหนวยความจำของคุณ
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การแบงปนภาพถาย
1 เมื่อคุณดูภาพถายในโปรแกรมดูภาพถาย ใหกด  ถาไมมีตัวควบคุมปรากฏอยู
2 ในแถบเครื่องมือที่ดานลางของหนาจอ ใหแตะ แชร
3 เลือกวิธีการโอนที่สามารถใชไดหนึ่งวิธี

การลบภาพถาย
1 เมื่อคุณดูภาพถายในโปรแกรมดูภาพถาย ใหกด 
2 ในแถบเครื่องมือที่ดานลางของหนาจอ ใหแตะ ลบ
3 ในกลองโตตอบที่เปดขึ้นมา ใหแตะที่ ลบ

การดูภาพถายบนแผนที่
คุณสามารถดูสถานที่ที่ถายภาพในแผนที่ไดอีกดวยสิ่งที่คุณตองทำคือการตั้งคากลองของคุณใหเพิ่มขอมูลตำแหนง
ทางภูมิศาสตรใหเพื่อนและครอบครัวรูวาคุณอยูที่ไหน หรือหาทางกลับไปที่ตำแหนงนั้นในคราวหนา

หากตองการดูภาพถายที่ถายโดยกลองบนแผนที ่คุณตองเปดใชงานการตรวจหาตำแหนง (ใต การตั้งคาตำแหนง ในเมนู การตั้งคา
กลอง) กอนที่จะถายภาพและคุณตองเปดใชคุณสมบัติตำแหนงใต ตั้งคา > ตำแหนงและความปลอดภัยโปรดดูที่ บริการแจง
ตำแหนง ในหนา 106 สำหรับขอมูลเพิ่มเติม

การดูภาพถายบนแผนที่
1 เมื่อคุณดูภาพถายในโปรแกรมดูภาพถาย ใหกด 
2 แตะ เพิ่มเติม > แสดงบนแผนที่

การทำงานกับวิดีโอ
ใชแกลอรีเพื่อดูวิดีโอที่คุณใชกลองถาย ดาวนโหลด หรือคัดลอกไวในการดหนวยความจำ คุณยังสามารถแบงปนวิดีโอ
ของคุณกับเพื่อน หรืออัปโหลดไวใน YouTube™ ไดอีกดวย

การเลนวิดีโอ
1 ในแกลอรี เปดอัลบั้มและแตะที่วิดีโอ
2 หมุนโทรศัพทเพื่อดูวิดีโอทางแนวตั้งหรือแนวขวาง
3 แตะวิดีโอเพื่อดูแผงควบคุมการเลน

ถาการจัดวางหนาจอไมเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเอียงโทรศัพทไปดานขาง ใหมารกชองตัวเลือก หมุนหนาจออัตโนมัต ิใต
ตั้งคา > จอแสดงผล

ถาตองการหยุดเลนวิดีโอชั่วคราว
1 เมื่อเลนวิดีโอ ใหแตะหนาจอเพื่อแสดงตัวควบคุม
2 แตะ 

ถาตองการเดินหนาและถอยหลังภาพวิดีโออยางรวดเร็ว
1 เมื่อเลนวิดีโอ ใหแตะหนาจอเพื่อแสดงตัวควบคุม
2 ลากแถบความคืบหนาไปทางซายเพื่อถอยหลังหรือไปทางขวาเพื่อไปดานหนา

หรือคุณสามารถแตะ  หรือ 

ถาตองการปรับระดับเสียงของวิดีโอ
• กดปุมปรับระดับเสียง
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การแบงปนวิดีโอ
1 เปดแกลอรีอัลบั้มที่มีวิดีโออยู
2 กด  สองครั้ง
3 ตรวจสอบวิดีโอที่คุณตองการแบงปน
4 กด 
5 แตะ แชร
6 ในเมนูที่เปดขึ้นมา ใหแตะโปรแกรมที่คุณตองการใชเพื่อแบงปนวิดีโอที่เลือก

คุณอาจไมสามารถคัดลอก สง หรือโอนรายการที่มีการคุมครองลิขสิทธิ์เหลานี ้นอกจากนี ้บางรายการอาจไมมีการสง หากขนาดไฟล
ใหญจนเกินไป

การลบวิดีโอ
1 เปดแกลอรีอัลบั้มที่มีวิดีโออยู
2 กด  สองครั้ง
3 ตรวจสอบวิดีโอที่คุณตองการลบ
4 กด 
5 แตะ ลบ
6 ในกลองโตตอบที่เปดขึ้นมา ใหแตะที่ ลบ

โปรแกรม Touchnote™
คุณสามารถสงโปสการดของจริงจากโทรศัพทของคุณโดยใชโปรแกรม Touchnote™ เมื่อคุณไดสรางโปสการดของคุณ
โดยการใสขอความลงในภาพถายในอัลบั้มจากกลองของคุณแลว เพียงแคปอนที่อยูไปรษณีย และโปสการดจะถูกพิมพ
และสงออกไป

โปรแกรม Touchnote™ ไมใชบริการฟรี

การเปด Touchnote™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ Touchnote

การสงโปสการด
1 ใน Touchnote™ ใหแตะ ไปที่ภาพถายของฉัน
2 เลือกภาพถายจากอัลบั้มจากกลองของคุณ แลวแตะ ทำตอ
3 แตะฟลดตัวอักษรและปอนขอความ จากนั้นแตะ เสร็จ
4 แตะ เพิ่มที่อยู จากนั้นแตะ ฉันรูจักที่อยูของพวกเขา ปอนที่อยูที่คุณตองการสงโปสการดไป
5 ดูโปสการดอีกครั้ง จากนั้นแตะ สงโปสการด เมื่อคุณพรอมที่จะสง
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เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth™
ใชฟงกชัน Bluetooth™ เพื่อสงไฟลไปยังอุปกรณ Bluetooth™ อื่นๆ หรือใชเชื่อมตอกับอุปกรณแฮนดฟรี เปดฟงกชัน
Bluetooth™ ในโทรศัพทของคุณและสรางการเชื่อมตอไรสายไปยังอุปกรณที่สามารถใช Bluetooth™ อื่นๆ เชน
คอมพิวเตอร อุปกรณแฮนดฟรี และโทรศัพท การเชื่อมตอ Bluetooth™ จะทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพในระยะไม
เกิน 10 เมตร (33 ฟุต) โดยไมมีวัตถุใดๆ กั้นกลาง ในบางกรณี คุณตองจับคูโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth™ อื่นๆ
ดวยตนเอง โปรดจำไววาคุณตองกำหนดใหโทรศัพทของคุณให "สามารถถูกคนพบได" หากคุณตองการใหอุปกรณ
Bluetooth™ อื่นๆ พบโทรศัพทของคุณ

การใชงานรวมกันและความเขากันไดของอุปกรณ Bluetooth™ ชนิดตางๆ จะไมเหมือนกัน

ถาตองการเปดฟงกชัน Bluetooth™ และกำหนดใหโทรศัพทสามารถมองเห็นได
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย
3 มารกชองตัวเลือก Bluetooth  จะปรากฏขึ้นที่แถบสถานะ
4 แตะ การตั้งคา Bluetooth
5 มารกชองตัวเลือก คนพบได โทรศัพทจะปรากฏแกอุปกรณอื่นเปนเวลา 120 วินาที

ชื่อโทรศัพท
คุณสามารถตั้งชื่อใหกับโทรศัพทของคุณ ชื่อจะปรากฏในอุปกรณอื่นหลังจากเปดฟงกชั่น Bluetooth™ และตั้งคาให
อุปกรณอื่นเห็นโทรศัพทของคุณ

การตั้งชื่อโทรศัพท
1 ตรวจสอบวาฟงกชัน Bluetooth™ นั้นเปดอยู
2 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
3 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > การตั้งคา Bluetooth > ชื่ออุปกรณ
4 ปอนชื่อใหกับโทรศัพทของคุณ
5 แตะ ตกลง

การจับคูกับอุปกรณ Bluetooth™ อื่น
เมื่อคุณจับคูโทรศัพทกับอุปกรณอื่น คุณสามารถดำเนินการตางๆ เชน เชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับอุปกรณแฮนด
ฟรี Bluetooth™ หรือชุดอุปกรณ Bluetooth™ ในรถ และใชอุปกรณเหลานี้เพื่อรับสายและโทรออก
เมื่อคุณจับคูโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth™ โทรศัพทจะจดจำการจับคูนั้นไว เมื่อจับคูโทรศัพทกับอุปกรณ
Bluetooth™ คุณอาจตองปอนรหัสยืนยัน โทรศัพทของคุณจะพยายามใชรหัสยืนยันทั่วไปคือ 0000 โดยอัตโนมัติ หาก
ไมไดผล โปรดดูเอกสารของอุปกรณ Bluetooth™ เพื่อหารหัสยืนยันสำหรับอุปกรณนั้น คุณไมจำเปนตองปอนรหัส
ยืนยันใหมในครั้งตอไปที่เชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth™ ที่จับคูแลว
อุปกรณ Bluetooth™ บางชนิด เชน หูฟง Bluetooth™ กำหนดใหคุณตองจับคูและเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น
คุณสามารถจับคูโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth™ ไดหลายอุปกรณ แตสามารถเชื่อมตอโพรไฟล Bluetooth™ ไดเพียง
ครั้งละหนึ่งโพรไฟลเทานั้น
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การจับคูโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth™ อื่น
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > การตั้งคา Bluetooth
3 แตะ คนหาอุปกรณ อุปกรณ Bluetooth™ ที่พบจะปรากฏใต อุปกรณ Bluetooth
4 แตะอุปกรณ Bluetooth™ ที่คุณตองการจับคูกับโทรศัพทของคุณ
5 ปอนเลขรหัสผาน หากจำเปน
6 โทรศัพทและอุปกรณ Bluetooth™ ก็จะจับคูกัน สำหรับอุปกรณบางตัว คุณจะตองทำการเชื่อมตอกอนที่จะ

สามารถใชงานได สถานะของการจับคูและการเชื่อมตอจะปรากฏดานลางชื่อของอุปกรณ Bluetooth™ ใน
รายการ อุปกรณ Bluetooth

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณที่คุณจับคูกับโทรศัพทนั้นเปดใชงานฟงกชันของ Bluetooth™ และเปดใหสามารถมองเห็น
Bluetooth™ ได

การเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth™ อื่น
อุปกรณ Bluetooth™ บางอยาง เชน หูฟง Bluetooth™ สวนใหญ กำหนดใหคุณตองจับคูและเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth™ อีก
ตัวหนึ่ง กอนที่จะสามารถทำการเชื่อมตอได

1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > การตั้งคา Bluetooth
3 ในรายการ อุปกรณ Bluetooth แตะที่อุปกรณ Bluetooth™ ที่คุณตองการเชื่อมกับโทรศัพท

ถาตองการยกเลิกการจับคูอุปกรณ Bluetooth™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย > การตั้งคา Bluetooth
3 ในรายการ อุปกรณ Bluetooth ใหแตะชื่อของอุปกรณ Bluetooth™ ที่เชื่อมตออยูคางไว
4 แตะ เลิกจับคู

สงและรับขอมูลตางๆ โดยใชเทคโนโลยี Bluetooth™
แบงปนขอมูลตางๆ กับอุปกรณที่มี Bluetooth™ ชนิดอื่นๆ เชน โทรศัพท หรือคอมพิวเตอร คุณสามารถสงและรับขอมูล
ตางๆ ตอไปนี้ไดโดยใชฟงกชั่น Bluetooth™:

• ภาพถายและวีดีโอ
• เพลงและไฟลเสียงชนิดอื่นๆ
• รายชื่อ
• เว็บเพจ

วิธีการสงขอมูลตางๆ โดยใช Bluetooth™
1 อุปกรณที่รับขอมูล: ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณ Bluetooth™ ที่คุณตองการสงขอมูลนั้นไดเปดใช

Bluetooth™ และอยูในโหมดที่ใหคนพบได
2 ในโทรศัพทของคุณ เปดโปรแกรมที่มีขอมูลที่คุณตองการจะสงแลวไปยังขอมูลดังกลาว
3 ขึ้นอยูกับโปรแกรมและขอมูลที่คุณตองการสง คุณอาจจะตองแตะขอมูลดังกลาวคางไว หรือเปดขอมูลดังกลาว

แลวกด  หรืออาจะมีวิธีอื่นๆ เพื่อการสงขอมูลได
4 เลือกเมนูการสงหรือแบงปนขอมูล
5 ในเมนูที่ปรากฏขึ้นมา เลือกBluetooth
6 เปด Bluetooth™ หากคุณไดรับคำขอ
7 ใน อุปกรณ Bluetooth แตะชื่อของอุปกรณที่รับขอมูล
8 อุปกรณที่รับขอมูล: หากไดรับคำขอ ใหตอบรับการเชื่อมตอ
9 หากไดรับคำขอ ใหใสรหัสผานที่เหมือนกันในอุปกรณทั้งคู หรือยืนยันรหัสผานที่แนะนำ

10 อุปกรณที่รับขอมูล: ยอมรับไฟลที่สงเขามา
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วิธีการรับขอมูลตางๆ โดยใช Bluetooth™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ไรสายและเครือขาย.
3 มารกชองตัวเลือก Bluetooth  จะปรากฏในแถบสถานะ
4 แตะ การตั้งคา Bluetooth
5 มารกชองตัวเลือก คนพบได โทรศัพทจะปรากฏแกอุปกรณอื่นเปนเวลา 120 วินาที
6 อุปกรณที่สงขอมูล: การสงขอมูลใหแกโทรศัพทของคุณหนึ่งรายการขึ้นไปโดยใช Bluetooth™
7 หากไดรับคำขอ ใหใสรหัสผานที่เหมือนกันในอุปกรณทั้งคู หรือยืนยันรหัสผานที่แนะนำ
8 เมื่อคุณไดรับการแจงเตือนวามีไฟลสงเขามาที่โทรศัพทของคุณ ใหลากแถบสถานะลงแลวแตะที่คำแจงเตือน

เพื่อรับโอนไฟล
9 แตะ ยอมรับ เพื่อเริ่มโอนไฟล

10 หากตองการดูความคืบหนาของการโอนขอมูล ใหลากแถบสถานะลง
11 วิธีการรับขอมูลโดยตรง ใหลากแถบสถานะลงแลวแตะที่คำแจงเตือน

โทรศัพทของคุณตองมีการดหนวยความจำใสอยูและสามารถจะรับขอมูลโดยใชเทคโนโลยีไรสาร Bluetooth™
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การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร
ตอโทรศัพทกับคอมพิวเตอรและเริ่มโอนไฟลภาพ เพลงและไฟลอื่น ๆ วิธีการที่งายดายที่สุดในการเชื่อมตอคือการใช
สาย USB หรือเทคโนโลยีไรสายบลูทูธ
เมื่อคุณเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB คุณจะไดรับการแจงเตือนใหติดตั้งโปรแกรม
การPC Companion ที่เครื่องคอมพิวเตอรของคุณ PC Companion สามารถชวยใหคุณเขาถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร
อื่นๆ เพื่อโอนและจัดระเบียบไฟลสื่อ อัปเดตโทรศัพทของคุณ ซินโครไนซขอมูลในโทรศัพท และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณไมสามารถโอนขอมูลลิขสิทธิ์บางสวนไดระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอร

การโอนและการจัดการเนื้อหาโดยใชสาย USB
ใชสาย USB เชื่อมตอระหวางเครื่องคอมพิวเตอรและโทรศัพทเพื่อสามารถโอนถายและจัดการไฟลของคุณไดอยาง
งายดาย เมื่ออุปกรณทั้งสองเชื่อมตอกันแลว คุณจะสามารถลากและวางเอกสารระหวางอุปกรณทั้งสองไดโดยใช
โปรแกรมจัดการไฟลของเครื่องคอมพิวเตอร หากคุณโอนถายเพลง วิดีโอ ภาพ และไฟลมีเดียอื่นๆ ไปยังโทรศัพทของ
คุณ การใชโปรแกรม Media Go™ จากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณนั้นจะเหมาะสมที่สุด Media Go™ จะทำการแปลง
ไฟลมีเดียของคุณใหใชงานบนโทรศัพทของคุณได

วิธีการลากและปลอยขอมูลระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB
1 เชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB
2 โทรศัพท: เชื่อมตอในโหมดถายโอนสื่อแลว ปรากฏขึ้นในแถบสถานะ
3 คอมพิวเตอร: เปด Microsoft® Windows® Explorer จากเดสกทอปแลวรอจนกระทั่งการดหนวยความจำของ

โทรศัพทปรากฏขึ้นเปนดิสกภายนอกใน Microsoft® Windows® Explorer
4 คอมพิวเตอร: ลากและวางไฟลที่ตองการระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอร

โหมดการเชื่อมตอ USB
วิธีการที่พบบอยที่สุดในการแบงปนขอมูลระหวางโทรศัพทของคุณและอุปกรณอื่นๆ โดยใชสาย USB คือโหมด
โปรโตคอลการโอนถายไฟลมีเดีย (MTP) และโหมดการจัดเก็บขอมูลจำนวนมาก (MSC)

• โหมดการโอนถายไฟลมีเดีย (MTP) – โปรโตคอลการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows ที่แพรหลายที่สุด โดยปกติ
แลวระบบจะเปดใชโหมดนี้เปนคาเริ่มตน

• โหมดการจัดเก็บขอมูลจำนวนมาก (MSC) – วิธีการที่แพรหลายที่สุดในการเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณมีเดีย เชน TV ชุดเชื่อมตอกับ
รถยนต และคอมพิวเตอร MAC OS/Linux ที่ไมสนับสนุน MTP

การตั้งใหโหมดการจัดเก็บขอมูลเปนโหมดการเชื่อมตอ USB เริ่มตน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > Sony Ericsson > การเชื่อมตอ > โหมดเชื่อมตอ USB
3 แตะ โหมดการจัดเก็บขอมูล (MSC)
4 แตะ ตกลง

ตามปกติ Media Transfer Protocol (MTP) จะถูกตั้งคาเปนโหมดการเชื่อมตอ USB เริ่มตน เมื่อคุณตั้งคาโหมดการจัดเก็บขอมูลให
เปนโหมดการเชื่อมตอ USB เริ่มตน ชองเครื่องหมาย เชื่อมตออัตโนมัติใน MSC จะถูกทำเครื่องหมายโดยอัตโนมัต ิคุณไมจำเปน
ตองเปดใชงานดวยตนเอง

การเชื่อมตอโทรศัพทกับคอมพิวเตอรโดยใชโหมดการจัดเก็บขอมูล
1 เชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB
2 ใหลากแถบสถานะลง
3 แตะ เชื่อมตอโทรศัพทของคุณ > เชื่อมตอการดความจำเครื่อง

วิธีการยกเลิกการเชื่อมตอสาย USB ในโหมดการจัดเก็บขอมูล
อยาถอดสาย USB ขณะที่กำลังถายโอนขอมูล เนื่องจากอาจทำใหขอมูลเสียหายได
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1 คอมพิวเตอร: ใชคุณสมบัติ การถอดฮารดแวรออกจากระบบอยางปลอดภัย เพื่อยกเลิกการเชื่อมตอสาย USB
2 โทรศัพท: ใหลากแถบสถานะลง
3 แตะ เชื่อมตอการดหนวยความจำเครื่อง
4 แตะ เลิกเชื่อมตอ ในหนาจอที่เปดขึ้นมา
5 ถอดสาย USB ออกจากอุปกรณทั้งสอง

คำแนะนำของคอมพิวเตอรอาจแตกตางกันไปตามระบบปฏิบัติการ ดูเอกสารประกอบของระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรเพื่อดู
ขอมูลเพิ่มเติม

การโอนไฟลโดยใชโหมดการโอนถายไฟลมีเดียผาน Wi-Fi®

คุณสามารถโอนไฟลระหวางโทรศัพทและอุปกรณที่สามารถใช MTP อื่นๆ เชน คอมพิวเตอร โดยใชการเชื่อมตอ Wi-Fi®
คุณตองจับคูอุปกรณทั้งสองตัวกอนเชื่อมตอ หากคุณโอนเพลง วิดีโอ รูปภาพ หรือไฟลมีเดียอื่นๆ ระหวางโทรศัพทและ
คอมพิวเตอร การใชโปรแกรม Media Go™ จากเครื่องคอมพิวเตอรนั้นจะเหมาะสมที่สุด Media Go™ จะทำการแปลง
ไฟลมีเดียของคุณใหใชงานบนโทรศัพทของคุณได

ในการใชคุณสมบัตินี้ คุณตองมีอุปกรณที่เปดใชงาน Wi-Fi® ที่สนับสนุนการโอนถายไฟลมีเดีย ตัวอยางเชน คอมพิวเตอรที่ใช
Microsoft® Windows Vista® หรือ Windows® 7

การจับคูโทรศัพทกับคอมพิวเตอรแบบไรสายโดยใชโหมดการโอนถายไฟลมีเดีย
1 ตรวจสอบวามีการเปดใชงานโหมดการโอนถายไฟลมีเดียบนโทรศัพทของคุณแลว โดยปกติแลวระบบจะเปด

ใชโหมดนี้เปนคาเริ่มตน
2 เชื่อมตอโทรศัพทกับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB
3 คอมพิวเตอร: เมื่อชื่อโทรศัพทปรากฏขึ้นบนหนาจอ ใหคลิก การกำหนดคาเครือขาย และทำตามคำแนะนำ

เพื่อจับคูคอมพิวเตอร
4 เมื่อคุณจับคูเสร็จ ใหถอดสาย USB ออกจากอุปกรณทั้งสองตัว

คำแนะนำที่กลาวมาจะใชไดในกรณีที่มีการติดตั้ง Windows® 7 ในคอมพิวเตอรของคุณ และคอมพิวเตอรมีการเชื่อมตอกับจุดเชื่อม
ตอ Wi-Fi® ผานสายเคเบิลเครือขาย

การเชื่อมตออุปกรณที่จับคูไวแลวแบบไรสายในโหมดการโอนถายไฟลมีเดีย
1 ตรวจสอบวามีการเปดใชงานโหมดการโอนถายไฟลมีเดียบนโทรศัพทของคุณแลว โดยปกติแลวระบบจะเปด

ใชโหมดนี้เปนคาเริ่มตน
2 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
3 คนหาและแตะ ตั้งคา > Sony Ericsson > การเชื่อมตอ
4 แตะที่อุปกรณที่จับคูไวที่คุณตองการเชื่อมตอใต อุปกรณที่เชื่อถือไดสำหรับการถายโอนสื่อไรสาย
5 แตะ เชื่อมตอ

ตรวจสอบวาเปดฟงกชัน Wi-Fi® ของโทรศัพทแลว

การเลิกเชื่อมตออุปกรณที่จับคูไวแลวแบบไรสายในโหมดการโอนถายไฟลมีเดีย
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > Sony Ericsson > การเชื่อมตอ
3 แตะที่อุปกรณที่จับคูไวที่คุณตองการเลิกเชื่อมตอใต อุปกรณที่เชื่อถือไดสำหรับการถายโอนสื่อไรสาย
4 แตะ เลิกเชื่อมตอ

การลบการจับคูกับอุปกรณอื่น
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > Sony Ericsson > การเชื่อมตอ
3 แตะที่อุปกรณที่จับคูไวที่คุณตองการลบ
4 แตะ ไมสนใจ
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PC Companion
PC Companion ชวยใหคุณสามารถเขาถึงและใชคุณสมบัติและบริการเพิ่มเติมที่เชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณ เพื่อให
คุณสามารถโอนถายเพลง วิดีโอ และรูปภาพได นอกจากนี้คุณยังสามารถอัปเดตโทรศัพทเพื่อใชซอฟตแวรลาสุดที่มีให
คุณตองมีคอมพิวเตอรที่ใชหนึ่งในระบบปฏิบัติการตอไปนี้ในการใชโปรแกรม PC Companion:

• Microsoft® Windows® 7
• Microsoft® Windows Vista®
• Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 หรือสูงกวา)

คุณตองเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB เพื่อติดตั้งและใช PC Companion

การติดตั้ง PC Companion ในคอมพิวเตอร
1 เชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB
2 โทรศัพท: แตะ ติดตั้ง ในหนาตางการติดตั้ง PC Companion
3 คอมพิวเตอร: PC Companion จะเริ่มโดยอัตโนมัติภายในสองสามวินาที ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อติด

ตั้ง PC Companion

ตัวติดตั้ง PC companion จะถูกเปดใชงานโดยคาเริ่มตนในโทรศัพทของคุณ คุณสามารถเลิกใชตัวเลือกนี้ไดจากโทรศัพทของคุณ

วิธีการเริ่ม PC Companion
1 เชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB
2 โทรศัพท: เชื่อมตอในโหมดถายโอนสื่อแลว ปรากฏขึ้นในแถบสถานะ
3 คอมพิวเตอร: PC Companion จะเริ่มตนโดยอัตโนมัติบนคอมพิวเตอรของคุณภายในไมกี่วินาที

หาก PC Companion ไมเริ่มตนโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเริ่มตนดวยตนเองจากเมนูเริ่มตนในคอมพิวเตอรของคุณ

Media Go™
โปรแกรม Media Go™ ของคอมพิวเตอรจะชวยใหคุณสามารถโอนและจัดการเนื้อหาสื่อในโทรศัพทและคอมพิวเตอร
ไดติดตั้งโปรแกรม Media Go™ จากโปรแกรม PC Companionโปรดดูที่ PC Companion ในหนา 105 เพื่อดูขอมูลเพิ่ม
เติม
คุณตองใชระบบปฏิบัติการตอไปนี้เพื่อที่จะใชโปรแกรม Media Go™

• Microsoft® Windows® 7
• Microsoft® Windows Vista®
• Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 หรือสูงกวา

ในการโอนไฟลระหวาง Media Go™ กับโทรศัพทของคุณ ขั้นแรกคุณตองเชื่อมตอสาย USB ระหวางโทรศัพทกับ
คอมพิวเตอรกอนนอกจากนี้คุณตองเปดใชงานใหโทรศัพทสามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรกอนโปรดดูที่ วิธีการลาก
และปลอยขอมูลระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB ในหนา 103 เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติม.

ถาตองการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใชโปรแกรม Media Go™ โปรดดูหัวขอวิธีใชในเมนูหลักของโปรแกรม Media Go™

ถาตองการโอนยายเนื้อหาโดยใชโปรแกรม Media Go™
1 เชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB
2 โทรศัพท: เชื่อมตอในโหมดถายโอนสื่อแลว ปรากฏขึ้นในแถบสถานะ
3 คอมพิวเตอร: โปรแกรม PC Companion จะทำงานโดยอัตโนมัติ ใน PC Companion คลิก Media Go เพื่อ

เริ่มโปรแกรม Media Go™ ในบางกรณี คุณอาจจะตองรอเพื่อติดตั้ง Media Go™
4 ลากแลวปลอยไฟลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรของคุณและโทรศัพทของคุณโดยใชอินเทอรเฟซ Media Go

คุณสามารถดาวนโหลด Media Go™ จาก www.sonyericsson.com/support ไดดวย
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บริการแจงตำแหนง
ใชโทรศัพทของคุณเพื่อคนหาวาคุณอยูที่ไหน มีสองวิธี: GPS หรือเครือขายไรสาย การเปดใชตัวเลือกเครือขายไรสาย
เปนวิธีการที่ดีที่สุดหากคุณตองการจะทราบตำแหนงเพียงคราวๆ อยางรวดเร็ว หากคุณตองการทราบตำแหนงที่
แนนอนยิ่งขึ้น และอยูในตำแหนงที่สามารถมองเห็นทองฟาไดอยางชัดเจน ใหเปดใชตัวเลือก GPS คุณสามารถเปดใช
ทั้งสองตัวเลือกเพื่อใหสามารถคนหาตำแหนงไดอยางมีประสิทธิภาพในกรณีที่สัญญาณออน

Sony Ericsson ไมรับประกันความแมนยำของบริการตำแหนงใดๆ ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะบริการนำทาง

ถาตองการใชงาน GPS
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 แตะ การตั้งคา > ตำแหนงและความปลอดภัย
3 มารกชองตัวเลือก ใชดาวเทียม GPS

วิธีการเปดใชเครือขายไรสาย
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ การตั้งคา > ตำแหนงและความปลอดภัย
3 มารกชองตัวเลือก ใชเครือขายไรสาย

การใชงาน GPS
โทรศัพทของคุณมีเครื่องบอกตำแหนง GPS ซึ่งใชสัญญาณดาวเทียมเพื่อคำนวณตำแหนงปจจุบันของคุณ

เมื่อคุณใชคุณลักษณะที่ตองการเครื่องรับ GPS เพื่อคนหาตำแหนงของคุณ โปรดตรวจสอบวาคุณสามารถเห็นทองฟาไดชัดเจน

การสรางประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อคุณใชงาน GPS ครั้งแรก คุณอาจตองรอถึง 5 ถึง 10 นาที กอนที่จะคุณจะทราบตำแหนงของคุณ เพื่อชวยให
โทรศัพทคนหาไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตรวจสอบใหแนใจวาคุณอยูในตำแหนงที่มองเห็นทองฟาไดชัดเจน ยืน
เฉยๆ และอยาบังเสา GPS (บริเวณที่ไฮไลตในภาพ) สัญญาณ GPS จะสามารถสงผานเมฆและพลาสติกได แตไม
สามารถสงผานของแข็งเกือบทุกประเภท เชน อาคาร และภูเขาได หากคุณยังไมทราบตำแหนงของคุณหลังจากผานไป
ระยะหนึ่ง ใหยายไปยังตำแหนงอื่น
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Google Maps™
ติดตามตำแหนงของคุณ ดูสภาพการจราจรตามเวลาจริง และรับขอมูลเสนทางสูที่หมายของคุณ กอนออกเดินทาง คุณ
จะสามารถดาวนโหลดและจัดเก็บแผนที่ไวในการดหนวยความจำของคุณเพื่อปองกันคาใชจายการโรมมิ่งที่มีราคาสูง

โปรแกรม Google Maps™ ตองใชการเชื่อมตออินเทอรเน็ต คุณอาจจะตองเสียคาบริการเชื่อมตอขอมูลเมื่อคุณเชื่อมตออินเทอรเน็ต
จากโทรศัพทของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม โปรแกรม Google Maps™ อาจไมมีใหบริการในบางพื้นที่
ประเทศ หรือภูมิภาค

การใช Google Maps™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ Maps

หากคุณตองการใชตำแหนงของคุณ ใหเปดใชวิธีการระบุตำแหนงอยางนอยหนึ่งวิธีใน การตั้งคา > ตำแหนงและความปลอดภัย

ถาตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Maps™
• เมื่อคุณใช Maps ใหกด  แลวแตะ เพิ่มเติม > วิธีใช

การดูตำแหนงของเพื่อนดวย Google Latitude™
เขารวม Google Latitude™ เพื่อดูตำแหนงของเพื่อนๆ ในแผนที่และแบงปนตำแหนงและขอมูลอื่นๆ ของคุณใหเพื่อน
ทราบ

การขอเสนทาง
โปรแกรม Google Maps™ สามารถคนหาเสนทางการเดินทางดวยเทา การขนสงมวลชน หรือโดยรถยนตสวนตัวได
คุณสามารถเพิ่มปุมลัดสูที่หมายไดจากหนาจอเริ่มตน เพื่อที่คุณจะสามารถสัมผัสที่ปุมลัดเพื่อขอรับเสนทางไปยังสถาน
ที่ดังกลาวจากที่ใดก็ไดที่คุณอยู
เมื่อคุณดูแผนที่ คุณจะเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต และจะมีการโอนถายขอมูลสูโทรศัพทของคุณ กอนออกเดินทาง คุณจะ
สามารถดาวนโหลดและจัดเก็บแผนที่ไวในการดหนวยความจำของคุณเพื่อปองกันคาใชจายการโรมมิ่งที่มีราคาสูง

Sony Ericsson ไมรับประกันความถูกตองแมนยำของบริการนำทางทุกประเภท

การใชโปรแกรมนำทาง
รับคำแนะนำเสนทางไปยังสถานที่ตางๆ แบบตลอดทาง โดยจะแสดงเสนทางทั้งโดยการพูดและแสดงในหนาจอ

โปรแกรมนำทางอาจใชไมไดในทุกพื้นที่

วิธีการเริ่มนำทาง
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ การนำทาง

การใชโปรแกรม Wisepilot™
รับฟงคำแนะนำเสนทางไปยังสถานที่ตางๆ แบบตลอดทาง คุณยังสามารถจัดทริปและแบงปนเสนทางและสถานที่ให
เพื่อนๆ ผานทาง SMS, Twitter™ หรือ Facebook™ ไดอีกดวย

Wisepilot™ อาจไมมีจำหนายในทุกพื้นที ่หากคุณตองการขอมูลเพิ่มเติม รวมถึงคูมือการใชงาน Wisepilot โปรดไปที่
www.sonyericsson.wisepilot.com

ถาตองการเริ่มตน Wisepilot™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ Wisepilot
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การล็อคและปองกันโทรศัพทของคุณ

หมายเลข IMEI
โทรศัพททุกเครื่องจะมี IMEI (รหัสอุปกรณมือถือระหวางประเทศ) กำหนดไวเฉพาะ ควรคัดลอกหมายเลขนี้เก็บไว หาก
โทรศัพทถูกขโมย ผูใหบริการเครือขายสามารถใชหมายเลข IMEI ของคุณเพื่อไมใหโทรศัพทสามารถติดตอกับเครือ
ขายในประเทศของคุณได

การดูหมายเลข IMEI

1 ปดโทรศัพท แลวถอดฝาครอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่
2 มองหาหมายเลข 15 ถึง 17 หลักบนปาย เลข 15 หลักแรกหมายถึงหมายเลข IMEI

ถาตองการดูหมายเลข IMEI ในโทรศัพท
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เกี่ยวกับโทรศัพท > สถานะ
3 เลื่อนไปยัง IMEI เพื่อดูหมายเลข IMEI

การปองกัน SIM การด
การล็อค SIM การดเปนการปองกันบริการที่คุณสมัครไวเทานั้น แตโทรศัพทของคุณยังสามารถใชงานกับ SIM การด
ใหมได หากเปดใชงานระบบล็อค SIM การดอยู คุณจะตองปอน PIN (Personal Identity Number) ถาคุณปอน PIN ไม
ถูกตองมากกวาจำนวนการปอนที่อนุญาต SIM การด ของคุณจะถูกบล็อค คุณจะตองปอนรหัส PUK (Personal
Unblocking Key) และปอน PIN ใหม คุณสามารถขอรับหมายเลข PIN, PIN2 และ PUK ไดจากผูใหบริการเครือขาย

ถาตองการใชงานล็อค PIN ของ SIM การด
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ตำแหนงและความปลอดภัย > ตั้งการล็อค SIM การด > ล็อค SIM การด
3 ปอนหมายเลข PIN ของ SIM การดและแตะ ตกลง

ถาตองการเปลี่ยน PIN ของ SIM การด
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ตำแหนงและความปลอดภัย > ตั้งการล็อค SIM การด > เปลี่ยน SIM PIN
3 ปอน PIN เดิมของ SIM การดและแตะ ตกลง
4 ปอน PIN ใหมของ SIM การดและแตะ ตกลง
5 ปอน PIN ใหมของ SIM การดและแตะ ตกลง
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ถาตองการเปลี่ยน PIN2 ของ SIM การด
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ตั้งคาการโทร > เบอรโทรเฉพาะ > เปลี่ยน PIN2
3 ปอน PIN2 เดิมของ SIM การดและแตะ ตกลง
4 ปอน PIN2 ใหมของ SIM การดและแตะ ตกลง
5 ยืนยัน PIN2 ใหมและแตะ ตกลง

ถาตองการปลดบล็อค SIM การดที่ถูกล็อคอยู
1 เมื่อ SIM การดถูกล็อคดวย PUK ใหพิมพรหัส PUK เพื่อปลดล็อค ปรากฏขึ้น ใหปอนรหัส PUK และแตะ

ตกลง
2 ปอนรหัส PIN ใหม และแตะ ตกลง
3 ปอนรหัส PIN ใหมอีกครั้ง และแตะ ตกลง

ถาคุณปอนรหัส PUK ไมถูกตองหลายครั้ง SIM การดจะถูกบล็อค คุณตองติดตอผูใหบริการเพื่อขอรับ SIM การดใหม

การตั้งคาการล็อคหนาจอ

วิธีการตั้งคาการล็อคหนาจอ
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  > ตั้งคา > ตำแหนงและความปลอดภัย > การตั้งคาล็อคหนาจอ
2 เลือกตัวเลือกที่ตองการ

เปนสิ่งสำคัญที่คุณตองจำรูปแบบการปลดล็อคหนาจอ หมายเลข PIN และ รหัสผานของคุณใหได หากคุณลืมขอมูลนี้ คุณอาจไม
สามารถกูคืนขอมูลที่สำคัญ เชน รายชื่อ และขอความได โปรดติดตอ ฝายบริการลูกคาของ Sony Ericsson เพื่อรับทราบขอมูลเพิ่ม
เติม

การสรางรูปแบบการปลดล็อคหนาจอ
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ตำแหนงและความปลอดภัย > การตั้งคาล็อคหนาจอ > รูปแบบ
3 ทำตามคำแนะนำในโทรศัพท โทรศัพทจะใหคุณเลือกคำถามรักษาความปลอดภัยที่จะใชในการปลดล็อค

โทรศัพทหากคุณลืมรูปแบบการปลดล็อคหนาจอ

การปลดล็อคหนาจอโดยใชรูปแบบการปลดล็อคหนาจอ
1 เปดใชงานหนาจอ
2 วาดรูปแบบการปลดล็อคหนาจอ

หากรูปแบบการปลดล็อคที่คุณวาดบนหนาจอถูกปฏิเสธหาครั้งติดตอกัน คุณสามารถเลือกที่จะรอ 30 วินาทีแลวลองอีกครั้ง หรือตอบ
คำถามรักษาความปลอดภัยที่คุณเลือกไว

การเปลี่ยนรูปแบบการปลดล็อคหนาจอ
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ตำแหนงและความปลอดภัย > เปลี่ยนล็อคหนาจอ
3 ทำตามคำแนะนำในโทรศัพท

การเลิกใชรูปแบบการปลดล็อคหนาจอ
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ  > ตั้งคา > ตำแหนงและความปลอดภัย > เปลี่ยนล็อคหนาจอ
2 วาดรูปแบบการปลดล็อคหนาจอที่ตองการ
3 แตะ ไมมี

ถาตองการสรางหมายเลข PIN การปลดล็อคหนาจอ
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ  > ตั้งคา > ตำแหนงและความปลอดภัย > การตั้งคาล็อคหนาจอ > PIN
2 ปอนหมายเลข PIN และแตะ ทำตอ
3 ยืนยันหมายเลข PIN แลวแตะ ตกลง
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การเลิกใชหมายเลข PIN การปลดล็อคหนาจอ
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  > ตั้งคา > ตำแหนงและความปลอดภัย > เปลี่ยนล็อคหนาจอ
2 ใสหมายเลข PIN แลวแตะ ทำตอ
3 แตะ ไมมี

วิธีการสรางรหัสผานการล็อคหนาจอ
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  > ตั้งคา > ตำแหนงและความปลอดภัย > การตั้งคาล็อคหนาจอ >

รหัสผาน
2 ปอนรหัสผาน รหัสผานจะตองมีตัวอักษรอยางนอยหนึ่งตัวและมีความยาวอยางนอยสี่ตัว
3 แตะ ทำตอ
4 ยืนยันรหัสผานของคุณ และแตะ ตกลง

การเลิกใชรหัสผานการปลดล็อคหนาจอ
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน แตะที่  > ตั้งคา > ตำแหนงและความปลอดภัย > เปลี่ยนล็อคหนาจอ
2 ปอนรหัสผานของคุณ และแตะ ทำตอ
3 แตะ ไมมี
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การอัปเดตโทรศัพทของคุณ
อัปเดตโทรศัพทของคุณใหใชซอฟตแวรลาสุด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อใหไดรับการปรับปรุงใหมลาสุด ใช
โปรแกรมของศูนยบริการอัปเดตเพื่อดาวนโหลดการอัปเดตมายังโทรศัพทของคุณโดยตรง คุณสามารถเรียกใชกา
รอัปเดตโดยอัตโนมัติหรือดวยตนเองผานการเชื่อมตอ 2G และ 3G หรือเครือขาย Wi-Fi®

คุณยังสามาถใชโปรแกรม PC Companion บนคอมพิวเตอรเพื่อเรียกใชการอัปเดต เพียงเชื่อมตอโทรศัพทกับ
คอมพิวเตอรดวยสาย USB และโปรแกรม PC Companion จะชวยแนะนำคุณตลอดขั้นตอน

คุณอาจจะตองเสียคาบริการเชื่อมตอขอมูลเมื่อคุณเชื่อมตออินเทอรเน็ตดวยโทรศัพทของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อขอทราบ
ขอมูลเพิ่มเติม

การอัปเดตโทรศัพทของคุณแบบไรสาย

การดาวนโหลดการอัปเดตซอฟตแวรดวยตนเอง
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ Update center
3 เลือกโปรแกรมหรือตัวเลือกการอัปเดตระบบที่คุณตองการ แลวทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

การเปดใชการอัปเดตซอฟตแวรโดยอัตโนมัติ
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ Update center
3 กด  จากนั้นแตะ การตั้งคา
4 ทำเครื่องหมายที่ชองตัวเลือก อัปเดตอัตโนมัติ

หลังจากที่กำหนดฟงกชัน อัปเดตอัตโนมัติ แลว จะมีการแจงเตือนปรากฏขึ้นในแถบสถานะเพื่อแจงขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมหรือ
การอัปเดตระบบ

การอัปเดตโทรศัพทของคุณโดยการเชื่อมตอดวยสาย USB
การอัปเดตบางอยางไมสามารถดาวนโหลดแบบไรสาย จะมีการแจงเตือนปรากฏขึ้นในแถบสถานะเพื่อแจงขอมูลเกี่ยว
กับการอัปเดต คุณตองใชโปรแกรม PC Companion ในคอมพิวเตอรเพื่อเริ่มการอัปเดตซอฟตแวรในลักษณะนี้ และคุณ
ตองเชื่อมตอโทรศัพทกับคอมพิวเตอรดวยสาย USB คุณยังสามารถดาวนโหลด PC Companion ไดจาก
www.sonyericsson.com

หากตองการดาวนโหลดโปรแกรม PC Companion จากโทรศัพทของคุณ
1 เชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB
2 เมื่อไดรับการแจงเตือน ใหปฏิบัติตามคำแนะนำในโทรศัพท เพื่อเริ่มติดตั้ง PC Companion ลงบนคอมพิวเตอร

คุณยังสามารถดาวนโหลด PC Companion ไดจาก www.sonyericsson.com/support

การดาวนโหลดการอัปเดตซอฟตแวรโดยการเชื่อมตอดวยสาย USB
1 ตรวจสอบวาคุณมี PC Companion ติดตั้งอยูในคอมพิวเตอรของคุณ
2 เชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB
3 คอมพิวเตอร: เปดโปรแกรม PC Companion หลังจากเวลาผานไปสักครู PC Companion จะตรวจพบ

โทรศัพท และจะคนหาซอฟตแวรใหมสำหรับโทรศัพท
4 เมื่อมีการแจงเตือนปรากฏขึ้นในแถบสถานะ ใหทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อดำเนินการอัปเดตซอฟตแวร

ที่เกี่ยวของ
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ภาพรวมของการตั้งคาโทรศัพท
เรียนรูการตั้งคาตางๆ ในโทรศัพทของคุณเพื่อใหคุณสามารถปรับแตงไดตามความตองการ

ไรสายและเครือขาย จัดการการเชื่อมตอไรสายและการตั้งคาการเชื่อมตอ

ตั้งคาการโทร ตัวอยางเชน กำหนดคาการฟงและการจัดการวอยซเมล

เสียง กำหนดคารูปแบบเสียงเรียกเขา การสั่น หรือการแจงเตือนในรูปแบบอื่นๆ เมื่อคุณไดรับ
การติดตอสื่อสาร คุณสามารถใชการตั้งคาเหลานี้เพื่อตั้งเสียงสำหรับเพลงหรือสื่ออื่นๆ ที่มี
เสียง และการตั้งคาตางๆ ที่เกี่ยวของ

จอแสดงผล เลือกสลับทิศทางหนาจอเมื่อคุณหมุนโทรศัพทหรือตั้งความสวางของหนาจอ

ตำแหนงและความ
ปลอดภัย

กำหนดการตั้งคาการไปยังสวนตางๆ ของบริษัทเพื่อปกปองโทรศัพทของคุณโดยการตั้งคา
การล็อคและรหัสผาน

แอปพลิเคชัน จัดการและลบโปรแกรมที่ติดตั้ง

บัญชีและการซิงค เปดใชโปรแกรมเพื่อซิงคโดยอัตโนมัติและอนุญาตใหโปรแกรมซิงโครไนซขอมูลในเบื้อง
หลัง ไมวาคุณจะทำงานหรือกับโปรแกรมดังกลาวหรือไม

สิทธิ์สวนบุคคล จัดการขอมูลสวนตัว เรียกคืนการตั้งคาและขอมูลอื่นๆ เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมและลบ
ขอมูลสวนตัวทั้งหมดของคุณจากพื้นที่การจัดเก็บภายในโทรศัพท

หนวยความจำ ตรวจสอบพื้นที่การจัดเก็บภายในโทรศัพทและใน SD การดที่ใชได คุณยังสามารถลบ SD
การด หรือเลิกใชงานเพื่อถอดออกอยางปลอดภัยไดอีกดวย

ภาษาและแปนพิมพ เลือกภาษาของโทรศัพทและปรับตัวเลือกการปอนขอมูลที่ตองการ

เสียงเขาและเสียง
ออก

กำหนดคาคุณสมบัติการปอนขอมูลดวยเสียงเพื่อปอนตัวอักษรดวยการพูด

การเขาถึง เขาถึงโปรแกรมที่ไดติดตั้งไวและตั้งคาตางๆ

วันที่และเวลา กำหนดวันและเวลาหรือเลือกใชคาตามที่เครือขายกำหนด เลือกรูปแบบวันและเวลาที่
ตองการ

เกี่ยวกับโทรศัพท ดูขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพท เชน หมายเลขรุน เวอรชันเฟรมแวร และสถานะแบตเตอรี่
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ภาพรวมของไอคอน

ไอคอนแสดงสถานะ
ไอคอนสถานะตอไปนี้อาจปรากฏบนหนาจอ:

ความแรงของสัญญาณ

ไมมีสัญญาณ

โรมมิ่ง

สามารถใช GPRS ได

สามารถใช EDGE ได

สามารถใช 3G ได

กำลังสงและดาวนโหลดขอมูล GPRS

กำลังสงและดาวนโหลดขอมูล EDGE

กำลังสงและดาวนโหลดขอมูล 3G

สถานะแบตเตอรี่

กำลังชารจแบตเตอรี่

GPS เปดใชงาน

โหมดเครื่องบินเปดใชงาน

เปดใชงานฟงกชัน Bluetooth™

เชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth™ อื่น

ไมไดใส SIM การด

ปดเสียงไมโครโฟนอยู

เปดหูฟงอยู

โหมดเงียบ

โหมดสั่น

มีการตั้งปลุก

กำลังอยูในระหวางการซินโครไนซ

ปญหาในการเขาสูระบบหรือการซินโครไนซ

การเชื่อมตอ Wi-Fi® เปดใชงานและมีเครือขายไรสายที่ใชได

ไอคอนการแจงเตือน
ไอคอนการแจงเตือนตอไปนี้อาจปรากฏบนหนาจอของคุณ:
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ขอความอีเมลใหม

ขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดียใหม

วอยซเมลใหม

เหตุการณในปฏิทินที่ใกลมาถึง

กำลังเลนเพลง

โทรศัพทสามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผานสาย USB ได

ขอความคำเตือน

ขอความแสดงขอผิดพลาด

มีสายที่ไมไดรับ

กำลังอยูในระหวางการโทร

พักสาย

ใชการสงตอสาย

มีการอัปเดตซอฟตแวร

กำลังดาวนโหลดขอมูล

กำลังอัปโหลดขอมูล

การแจงเตือนเพิ่มเติม (ไมแสดง)
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ภาพรวมของโปรแกรม

เสียงปลุก ตั้งปลุก

เบราเซอร เรียกดูเว็บและดาวนโหลดโปรแกรมและไฟลใหมๆ

เครื่องคิดเลข ทำการคำนวณขั้นพื้นฐาน

ปฏิทิน ติดตามขอมูลนัดหมายของคุณ

กลอง ถายภาพและบันทึกวิดีโอคลิป

รายชื่อ ติดตามขอมูลของเพื่อนๆ และเพื่อนรวมงาน

ตรวจสอบขอมูล ติดตามการรับสงขอมูลของคุณ

ดาวนโหลด เขาถึงโปรแกรมที่คุณดาวนโหลด

อีเมล รับและสงอีเมล

วิทยุเอฟเอ็ม ฟงวิทยุในโทรศัพทของคุณ

แกลอรี ดูภาพและภาพถายของคุณ

Gmail™ โปรแกรมอีเมลที่สนับสนุน Gmail™

Google Search คนหาขอมูลในโทรศัพทและในเว็บ

Latitude ดูตำแหนงของเพื่อนๆ ในแผนที่ และแบงปนตำแหนงและขอมูลอื่นๆ ของคุณใหเพื่อนๆ
รู

Maps ดูตำแหนงปจจุบันของคุณ คนหาตำแหนงอื่นและคำนวณเสนทาง

Market ไปที่ Android Market™ เพื่อดาวนโหลดโปรแกรมตางๆ ทั้งฟรีและเสียคาบริการเขาสู
โทรศัพทของคุณ

อุปกรณที่เชื่อมตอ แบงปนไฟลมีเดียในโทรศัพทของคุณกับอุปกรณอื่นๆ ทางการเชื่อมตอ Wi-Fi®

ขอความ รับสงขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย

เพลง เลนเพลงและเพลยลิสต

การนำทาง ระบบนำทางดวยการพูดบอกทางแบบตลอดทาง

News and Weather ดูขาวและพยากรณอากาศ

โทรศัพท โทรออกและรับสาย สลับสาย ประชุมสาย และดูประวัติการโทรของคุณ

Places คนหาสถานที่ ตัวอยางเชน คุณสามารถคนหารานอาหารได

Store ดาวนโหลดเนื้อหาที่นาสนใจและหลากหลายลงโทรศัพทของคุณ

ตั้งคา ปรับแตงการตั้งคาโทรศัพทไดตามตองการ

คูมือการตั้งคา อธิบายฟงกชันการทำงานพื้นฐานและชวยคุณในการตั้งคาตางๆ ที่สำคัญ

ซิงค ซินโครไนซรายชื่อ ปฏิทิน และขอมูลอื่นๆ

สนับสนุน ศึกษาวิธีใชโทรศัพทของคุณเพิ่มเติม

Talk แชตออนไลน
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TrackID™ บริการจดจำเพลง

Timescape™ ติดตามการสื่อสารประจำวันทั้งหมด

YouTube™ แบงปนและดูวิดีโอจากทั่วโลก

บางโปรแกรมอาจไมมีการสนับสนุนโดยเครือขายและ/หรือผูใหบริการของบางพื้นที่

โปรแกรมที่คุณดาวนโหลดจะปรากฏในหนาจอโปรแกรมโดยอัตโนมัติ
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การสนับสนุนผูใช
คุณสามารถเขาสูการสนับสนุนผูใชไดโดยตรงจากโปรแกรมสนับสนุน ตัวอยางเชน คุณสามารถเปดคูมือผูใชเพื่อดูวิธี
การใชงานโทรศัพทของคุณ และคุณยังสามารถไปที่หนาแกไขปญหาและความชวยเหลืออื่นๆ ไดจากพื้นที่สนับสนุน
ของ Sony Ericsson และศูนยบริการลูกคาสัมพันธของเรา

• คุณสมบัติของโปรแกรมสนับสนุน:
• เครื่องมือ - เพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ซอฟตแวร และการเชื่อมตอ
• คูมือผูใชในโทรศัพท - อานและคนหาขอมูลในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ
• โปรแกรมความรู - อานเคล็ดลับตางๆ รับทราบขาวใหมๆ และดูวิดีโอสอนทำสิ่งตางๆ
• การสนับสนุนอีเมล - สงอีเมลใหทีมสนับสนุนของเรา

• พื้นที่สนับสนุน – ไปที่ www.sonyericsson.com/support จากสวนการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดใหแกโทรศัพท
• การแกปญหา – คนหาปญหาและขอความแจงความผิดพลาดที่พบบอยไดจากตอนทายของคูมือผูใชและพื้นที่สนับสนุน
• ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ – หากยังไมสามารถแกปญหาไดดวยวิธีการอื่นๆ คุณสามารถดูหมายเลขสนับสนุนที่เกี่ยวของไดจากแผนพับ

ขอมูลที่สำคัญ ที่คุณไดรับ

และยังสามารถดูคูมือผูใชฉบับสมบูรณไดที่ www.sonyericsson.com/support

การเขาถึงโปรแกรมที่สนับสนุน
1 จากหนาจอโปรแกรมของคุณ ใหคนหาและแตะที่ 
2 คนหาแลวแตะรายการสนับสนุนที่ตองการ
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การแกปญหา

โทรศัพทไมทำงานตามที่คาดหมาย
ถาคุณประสบปญหากับโทรศัพท โปรดอานคำแนะนำเหลานี้กอนที่จะดำเนินการอื่นๆ:

• รีสตารทโทรศัพท
• ถอดแบตเตอรี่และ SIM การดออกและใสใหม แลวรีสตารทโทรศัพท
• อัปเดตโทรศัพทของคุณ การอัปเดตโทรศัพทชวยใหมั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด และทำใหไดรับการปรับปรุงลาสุด ดู

การอัปเดตโทรศัพทของคุณ ในหนา 111 สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
• รีเซ็ตโทรศัพทของคุณ

กรุณาอดทนรอขณะรีเซ็ตโทรศัพท การเริ่มการทำงานของโทรศัพทใหมขณะที่รีเซ็ตอาจทำใหโทรศัพทเสียหายอยางถาวร

การสั่งใหโปรแกรมหยุดทำงาน
• เมื่อหนาตางปอปอัพแจงใหคุณทราบวาโปรแกรมไมตอบสนอง ใหแตะ บังคับปด

ถาคุณไมตองการบังคับใหโปรแกรมหยุดทำงาน คุณสามารถรอใหโปรแกรมตอบสนองโดยแตะ รอ

การรีเซ็ตโทรศัพท
คุณสามารถรีเซ็ตโทรศัพทของคุณกลับสูการตั้งคาเริ่มตนโดยลบขอมูลสวนตัวหรือไมก็ได คุณสามารถรีเซ็ตโทรศัพท
เปนคาเดิมกอนเปดใชงานครั้งแรกไดอีกดวย แตกอนที่จะเริ่มทำการรีเซ็ต อยาลืมสำรองขอมูลที่สำคัญในโทรศัพทของ
คุณกอนลวงหนา

การรีเซ็ตโทรศัพท
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > สิทธิ์สวนบุคคล
3 แตะ รีเซ็ตขอมูลจากโรงงาน
4 วิธีการลบขอมูลในพื้นที่จัดเก็บภายในและขอมูลผูใชอื่นๆ ทังหมด เชน รูปภาพ และเพลง ใหมารกชองตัวเลือก

ฟอรแมตการด SD
5 แตะ รีเซ็ตโทรศัพท
6 ถาตองการยืนยัน แตะ ลบทุกอยาง

ฉันไมสามารถชารจแบตเตอรี่โทรศัพทได
เครื่องชารจไมไดเชื่อมตออยางถูกตอง หรือการเชื่อมตอแบตเตอรี่ไมดีพอ ถอดแบตเตอรี่ออกและทำความสะอาดขั้วตอ

ไมมีไอคอนการชารจแบตเตอรี่ปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มชารจ
ไอคอนชารจแบตเตอรี่อาจใชเวลาสองสามนาทีกอนที่จะปรากฏบนหนาจอ

ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ต่ำ
ปฏิบัติตามเคล็ดลับของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ของคุณ ดู ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ ในหนา 27.

ฉันไมสามารถโอนถายเนื้อหาระหวางโทรศัพทกับคอมพิวเตอรไดเมื่อใชสาย USB
ไมไดติดตั้งซอฟตแวรหรือไดรเวอร USB อยางเหมาะสม ไปที่ www.sonyericsson.com/support เพื่อดูคำแนะนำใน
การติดตั้งและการแกไขปญหาโดยละเอียด
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ฉันไมสามารถใชบริการที่ตองใชอินเทอรเน็ตได
โปรดตรวจสอบวาการสมัครบริการของคุณครอบคลุมการดาวนโหลดขอมูล และการตั้งคาอินเทอรเน็ตในโทรศัพทของ
คุณถูกตอง ดูขอมูลการเปดใชคาการับสงขอมูล การโรมมิ่งและคาอินเทอรเน็ตในการดาวนโหลดไดจาก การตั้งคา
อินเทอรเน็ตและการรับสงขอความ ในหนา 29ติดตอผูใหบริการเครือขายเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคา
การสมัครบริการของคุณ

ขอความแสดงขอผิดพลาด

ไมมีสัญญาณเครือขาย
• โทรศัพทถูกตั้งเปนโหมดเครื่องบิน ตรวจสอบวาไดปดโหมดเครื่องบิน
• โทรศัพทไมไดรับสัญญาณเครือขาย หรือสัญญาณที่ไดรับออนเกินไป ติดตอผูใหบริการเครือขายและตรวจสอบวาเครือขายมีพื้นที่ใหบริการใน

ตำแหนงที่คุณอยู
• SIM การดไมทำงานอยางถูกตอง ใส SIM การดในโทรศัพทเครื่องอื่น ถาสามารถใชได โทรศัพทของคุณอาจเกิดปญหา ในกรณีนี้ โปรดติดตอ

ศูนยบริการ Sony Ericsson ที่ใกลที่สุด

การโทรฉุกเฉินเทานั้น
คุณอยูภายในพื้นที่ใหบริการของเครือขาย แตไมไดรับอนุญาตใหใช อยางไรก็ตาม ในภาวะฉุกเฉิน ผูใหบริการเครือขาย
บางรายอนุญาตใหคุณโทรติดตอหมายเลขฉุกเฉินระหวางประเทศ คือ 112 โปรดดูที่ การโทรฉุกเฉิน ในหนา 33 เพื่อดู
ขอมูลเพิ่มเติม

SIM การดถูกล็อค
คุณปอนรหัส PIN ไมถูกตองติดตอกัน 3 ครั้ง ถาตองการปลดล็อคโทรศัพท คุณตองใชรหัส PUK ที่มาจากผูใหบริการ

SIM การดถูกล็อคดวย PUK
คุณปอนรหัส PUK (Personal Unblocking Key) ไมถูกตองติดตอกัน 10 ครั้ง โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
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ขอมูลกฎหมาย

Sony Ericsson ST18i/ST18a
คูมือฉบับนี้ไดรับการตีพิมพโดย Sony Ericsson Mobile Communications AB หรือบริษัทในเครือในทองที่ โดยไมมีการรับประกันใดๆ การ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อแกไขขอผิดพลาดทางดานการสะกดคำผิดหรือความไมถูกตองของขอมูลปจจุบัน รวมทั้งการปรับปรุงเกี่ยว
กับโปรแกรม และ/หรืออุปกรณสามารถกระทำไดโดย Sony Ericsson Mobile Communications AB ไดตลอดเวลาโดยไมจำเปนตองแจง
ใหทราบลวงหนา อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไดรับการเพิ่มเติมลงในคูมือฉบับแกไขใหม
สงวนลิขสิทธิ์
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011
หมายเลขสิ่งพิมพ: 1252-5447.1
โทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณมีความสามารถในการดาวนโหลด จัดเก็บและสงตอเนื้อหาเพิ่มเติม เชน เสียงเรียกเขา การใชเนื้อหาดังกลาวอาจ
มีการจำกัดหรือเปนขอหามตามสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึง แตไมจำกัดเพียงขอจำกัดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีผลบังคับ คุณ และไมใช
Sony Ericsson จะตองเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอเนื้อหาที่คุณดาวนโหลดมาและสงตอจากโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ ดังนั้น กอน
ใชเนื้อหาอื่น โปรดตรวจสอบวาการใชงานของคุณนั้นไดรับอนุญาตอยางเหมาะสม หรือมีสิทธิ์อันชอบธรรมแลว Sony Ericsson ไมรับ
ประกันถึงความถูกตอง ความสมบูรณ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกลาวหรือเนื้อหาของบุคคลภายนอก ไมมีสถานการณใดที่
Sony Ericsson จะตองรับผิดตอการใชเนื้อหานั้นหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามโดยไมเหมาะสม
คูมือผูใชนี้อาจอางอิงบริการหรือโปรแกรมที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม การใชโปรแกรมหรือบริการเหลานั้นอาจตองมีการลงทะเบียนแยกตาง
หากกับผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สาม และอาจตองเปนไปตามขอกำหนดในการใชงานเพิ่มเติม สำหรับโปรแกรมที่เขาถึงในหรือผาน
เว็บไซตของบุคคลที่สาม โปรดอานขอกำหนดในการใชงานและนโยบายขอมูลสวนบุคคลกอนลวงหนา Sony Ericsson ไมใหการรับประกัน
หรือค้ำประกันถึงความพรอมในการใชงานหรือประสิทธิภาพของเว็บไซตหรือบริการของบุคคลที่สาม
ถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อดูขอมูลการควบคุมตางๆ เชน สัญลักษณ CE
ชื่อของผลิตภัณฑและบริษัทที่แสดงในที่นี้คือเครื่องหมายทางการคาหรือเครื่องหมายทางการคาจดทะเบียนของเจาของกรรมสิทธิ์ที่แทจริง
ขอสงวนซึ่งสิทธิ์ใดๆ ที่ไมไดแสดงไวอยางชัดแจงในที่นี้ เครื่องหมายการคาอื่นๆ ทั้งหมดเปนกรรมสิทธิ์ของผูที่เปนเจาของ
โปรดไปที่ www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer เพื่อรับทราบขอมูลเพิ่มเติม
ภาพประกอบทั้งหมดนี้ใชเพื่อเปนภาพประกอบเทานั้น และอาจไมสามารถอธิบายโทรศัพทจริงไดอยางแมนยำ
ผลิตภัณฑนี้ไดรับการคุมครองจากสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาบางประการของ Microsoft หามมิใหใชงานหรือแจกจายเทคโนโลยีดังกลาว
นอกผลิตภัณฑนี้โดยไมไดรับการอนุญาตจาก Microsoft
เจาของเนื้อหาจะใชเทคโนโลยี Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) เพื่อคุมครองสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของตน
ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ตางๆ อุปกรณนี้ใชซอฟตแวร WMDRM ในการเขาถึงขอมูลเนื้อหาที่ไดรับการปองกันดวย WMDRM หากซอฟตแวร
WMDRM ไมสามารถปองกันขอมูลดังกลาวได ผูเปนเจาของขอมูลนั้นอาจขอให Microsoft เพิกถอนความสามารถในการใชงาน WMDRM
ของซอฟตแวรเพื่อเลนหรือทำสำเนาขอมูลที่ไดรับการปองกันนั้นๆ ได การเพิกถอนไมมีผลตอขอมูลที่ไมไดรับการปองกัน เมื่อคุณ
ดาวนโหลดสิทธิ์การใชงานสำหรับขอมูลที่ไดรับการปองกัน คุณไดตกลงยอมรับวา Microsoft อาจใสรายการเพิกถอนมาพรอมกับสิทธิ์การ
ใชงานนั้นๆ ได เจาของเนื้อหาอาจกำหนดใหคุณตองอัปเกรด WMDRM เพื่อเขาใชงานขอมูลนั้นๆ หากคุณปฏิเสธการอัปเกรด คุณจะไม
สามารถเขาใชงานขอมูลที่จำเปนตองมีการอัปเกรดได
ผลิตภัณฑนี้ไดรับการอนุญาตภายใต MPEG-4 Visual Patent Portfolio License เพื่อการใชงานสวนบุคคลและไมใชในเชิงพาณิชยของผู
บริโภคในการ (i) เขารหัสวิดีโอตามขอกำหนด MPEG-4 ("วิดีโอ MPEG-4) และ/หรือมาตรฐาน AVC ("วิดีโอ AVC") และ/หรือ (ii) ถอดรหัส
วิดีโอ MPEG-4 หรือวิดีโอ AVC ที่เขารหัสโดยผูใชเพื่อจุดประสงคการใชงานสวนบุคคลและไมใชในเชิงพาณิชย และ/หรือที่ไดรับจากผูให
บริการวิดีโอที่ไดรับสิทธิ์จาก MPEG LA ในการใหบริการวิดีโอ MPEG-4 และ/หรือวิดีโอ AVC ไมมีการใหหรือบอกโดยนัยถึงสิทธิ์การใชงาน
อื่นใดนอกเหนือจากนี้ ขอมูลเพิ่มเติมรวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชงานเพื่อสงเสริมการขาย ภายใน และการใชงานเชิงพาณิชยนั้น
สามารถรับไดจาก MPEG LA, L.L.C. โปรดดูที่ http://www.mpegla.com เทคโนโลยีการถอดรหัสเสียง MPEG Layer-3 ไดรับอนุญาต
จาก Fraunhofer IIS และ Thomson
ใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ของผูใชสำหรับ Sun Java Platform, Micro Edition
1. ขอจำกัด: ซอฟตแวรคือขอมูลลิขสิทธิ์ และเปนความลับของ Sun และกรรมสิทธิ์ตอสำเนาทั้งหมดเปนของ Sun และ/หรือผูใหอนุญาต
ลูกคาจะตองไมแกไข แยกรายละเอียด แยกสวนประกอบ ถอดรหัส แยกออก หรือทำวิศวกรรมยอนกลับซอฟตแวร หามเชา มอบหมาย หรือ
ใหสิทธิ์การใชตอสำหรับซอฟตแวรทั้งชุดหรือบางสวน
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