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บทนำ
บทนำ

ขอแสดงความยินดีที่คุณซื้อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น KF300
ที่ทันสมัยมีขนาดกะทัดรัด ออกแบบให้
ทำงานด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อ
สารเคลื่อนที่แบบดิจิตอลใหม่ล่าสุด
คู่มือการใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อ
มูลสำคัญในการใช้และการทำงาน
ของโทรศัพท์เครื่องนี้ จึงควรอ่าน
เนื้อหาทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อ
ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นการป้องกันความเสียหาย
หรือการใช้งานโทรศัพท์อย่างไม่
ถูกต้องการรับประกันของโทรศัพท์
จะสิ้นสุดลงทันที หากมีการเปลี่ยน
แปลงหรือดัดแปลงแก้ไขเครื่อง
นอกเหนือจากที่ระบุอย่างชัดเจน
ในคู่มือนี้ว่าสามารถกระทำได้
ข้อมูลบางอย่างในคู่มือเล่มนี้อาจแตก
ต่างจากโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับ
ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้
บริการของคุณ
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เพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวัง!

•ค
 วรปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกครั้ง
ที่อยู่บนเครื่องบิน

•ป
 ิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณ
ที่มีข้อบังคับพิเศษว่าห้ามใช้
ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้โทรศัพท์ใน
โรงพยาบาล เนื่องจากอาจมีผล
ต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่ไวต่อสัญญาณรบกวน

•ห
 ้ามถือโทรศัพท์ในขณะขับรถ
• ไ ม่ควรใช้เครื่องใกล้สถานี
บริการน้ำมัน คลังน้ำมันโรงงาน
เคมี หรือบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการระเบิด
• เพื่อความปลอดภัยของคุณโปรด
ใช้แต่แบตเตอรี่และแท่นชาร์จ
ของแท้ที่กำหนดให้เท่านั้น
•ห
 ้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือ
เปียก ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่
เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดหรือทำให้
โทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้
• เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและ
ห่างจากมือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้น
ส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจทำอันตราย
หากเด็กนำใส่ปาก
•ห
 ้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วัตถุไวไฟ
เนื่องจากโทรศัพท์อาจร้อนและ
ทำให้ติดไฟ ซึ่งอาจทำให้เกิด
เพลิงไหม้
•อ
 ย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บน
พื้นผิวอ่อนนุ่ม ควรชาร์จโทรศัพท์
ในบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศดี
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•ก
 ารโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้
กับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง
หมดได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์
เคลื่อนที่ของคุณเพียงอย่างเดียว
ในกรณีโทรฉุกเฉิน

เพื่อความปลอดภัย

คำเตือน!

• เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น โปรดใช้แต่อุปกรณ์เสริมที่
เป็นของแท้เท่านั้น
• เครื่องส่งสัญญาณวิทยุทุกชนิด
สามารถส่งคลื่นรบกวนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่อยู่ใกล้
เคียงดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้
รับการรบกวนบ้างเล็กน้อย
•ค
 วรทิ้งแบตเตอรี่ตามวิธีที่
กฎหมายกำหนด
•ห
 ้ามถอดแยกเครื่องโทรศัพท์
หรือแบตเตอรี่
•ห
 ากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่
ถูกต้องอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจ
ทำให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย
ข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้อธิบาย
อยู่ในคู่มือเล่มนี้

v

 ้อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงาน
ข
คลื่นความถี่วิทยุใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า
Specifi c Absorption Rate หรือ
SARการทดสอบ SAR ได้กระทำ
ด้วยการใช้วิธีการที่ได้มาตรฐาน
โดยให้เครื่องโท รศัพท์ส่งสัญญา
ณที่แรงที่สุดและมีการ รับรองขน
าดสัญญาณแล้วโดยการส่ง สัญญ
าณดังกล่าวได้กระทำในทุกย่าน
ความถี่ที่โทรศัพท์ใช้อยู่คำแนะนำเพื่
อความปลอดภัยและการใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ

v

 ม้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์
แ
LGแต่ละรุ่นจะแตกต่างกันบ้าง
แต่ทุกรุ่นจะได้รับการออกแบบใ
ห้อยู่ภายในข้อกำหนดการรับพลั
งงานคลื่นความถี่วิทยุ• ข้อจำกัด
SAR ที่แนะนำโดยInternational
Commission onNon-Ionizing
Radiation Protection(ICNIRP)
คือ 2 วัตต์/กก. โดยเฉลี่ยตา
มเนื้อเยื่อหนัก (10) กรัม• ค่า
SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์
รุ่นนี้ ซึ่งทำการทดสอบโดย
DASY4ขณะถือแนบกับหูคือ 0.833
วัตต์/กก.(10 กรัม) และเมื่อพกพาไว้
กับตัวคือ0.594 วัตต์/กก. (10 กรัม)

การรับพลังงานคลื่นค
วามถี่วิทยุุ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุและค่า SAR
(Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น KF300 นี้ ได้รับ
การออกแบบตรงตามข้อกำหนด
เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานอัน
เกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ข้อกำหนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทาง วิทยา
ศาสตร์ที่รวมถึงการกำหนดค่า เผื่อไว้
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของ ทุกคน
โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
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v

การดูแลและการบำรุง
รักษาเครื่องโทรศัพท์์

v

ค
 วรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่องใช้
ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุหรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์

v

ค
 วรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่งคว
ามร้อน เช่น เครื่องระบายความร้อนห
รือเตาประกอบอาหาร

v

แ
 ละไม่ควรวางเครื่องโทรศัพท์ไว้ในเ
ตาอบไมโครเวฟ เพราะอาจทำให้แบ
ตเตอรี่ระเบิดได้

v

ไ ม่ควรทำโทรศัพท์ตก

v

ไ ม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีก
ารสั่นสะเทือนหรือการกระแทก

v

ป
 ิดโทรศัพท์ในที่ต้องห้ามทุกครั้งเช่
นในโรงพยาบาล เพราะอาจมีผลต่อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้.

v

ไ ม่ควรถือโทรศัพท์ขณะที่มือเปียก
ขณะกำลังชาร์จไฟเพราะอาจเกิอไฟ
ดูด หรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

v

ไ ม่ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณที่ติด
ไฟง่าย ควรชาร์จในที่ที่มีการระบาย
อากาศที่ดี.

v

ห
 ้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแร
ง (เช่นแอลกอฮอล์, เบนซิน,
ทินเนอร์เป็นต้น) หรือสารซักฟอ
กทำความสะอาดเครื่องโทรศัพท์
เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

คำเตือน!
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่
และอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองใ
ห้ใช้กับโทร ศัพท์รุ่นนี้เท่านั้นการใ
ช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ผ่าน
การรับรองดังกล่าวอาจทำให้การ
รับรองหรือการรับประกันของเครื่อง
สิ้นสุดลงหรือก่อให้เกิดอันตรายได้
v

 ย่าถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องโทร
อ
ศัพท์ ควรนำไปให้ช่างเทคนิคผู้มีควา
มรู้เมื่อจำเป็นต้องมีการตรวจซ่อม
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

 ้อมูลระดับ SAR สำหรับผู้ที่อยู่ใน
ข
ประเทศ/ พื้นที่ที่ยอมรับข้อจำกัด
SARซึ่งแนะนำโดย Institute
of Electricaland Electronics
Engineers (IEEE) คือ1.6 วัตต์/กก.
โดยเฉลี่ยต่อเนื้อเยื่อหนึ่ง(1) กรัม
(ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาแคนาดา
ออสเตรเลีย และไต้หวัน)
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v

ไ ม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มี
ฝุ่นหรือควันมากเกินไป

v

อ
 ย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิตหรื
อบัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็กเพราะ
อาจทำความเสียหายต่อข้อมูลในแถ
บแม่เหล็กได้

v

อ
 ย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม
เพราะอาจทำความเสียหายแก่โท
รศัพท์ได้

v

ว างเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจากของเ
หลวหรือความชื้น

v

ใ ช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟังและชุดหู
ฟังด้วยความระมัดระวัง ตรวจสอบใ
ห้แน่ใจว่าเก็บสายเคเบิลอย่างปลอ
ดภัยแล้วและอย่าแตะเสาอากาศโด
ยไม่จำเป็น

v

โ ปรดถอดสายเคเบิลข้อมูลก่อนเปิ
ดเครื่อง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามาร
ถส่งคลื่นรบกวนได้ ทำให้มีผลต่อก
ารทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
v

ห
 ้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้อุปกร
ณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญ
าตเสียก่อน หลีกเลี่ยงการวางโทรศั
พท์เหนือเครื่องควบคุมจังหวะการเต้
นของหัวใจ (เช่น ใส่ในกระเป๋าเสื้อ
เป็นต้น)

v

โ ทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่องอาจก่อ
ให้เกิดสัญญาณคลื่นรบกวนกับเครื่อ
งช่วยฟังได้

v

ด
 ังนั้น โทรทัศน์
วิทยุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
อาจได้รับการรบกวนบ้างเล็กน้อย

10
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ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคั
บว่าด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใ
นพื้นที่ที่คุณขับขี่ยานพาหนะ
v

ห
 ้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ

v

ม
 ีสมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัดระ
วังอย่างเต็มที่

v

ห
 ากสามารถกระทำได้ให้ใช้ชุดอุปก
รณ์แฮนด์ฟรี

v

ข
 ับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทร
ออกหรือรับสาย หากสภาพการขับขี่
ทำให้จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว

v

พ
 ลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมีผลก
ระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บางชนิ
ดในรถของคุณ เช่น วิทยุติดรถยนต์ห
รืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

v

ห
 ากรถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัยห้า
มติดตั้งอุปกรณ์พกพาแบบไร้สายซึ่
งขัดขวางการทำงานของถุงลมเพรา
ะอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บรุนแรง
เนื่องจากการทำงานผิดปกติของถุง
ลมนิรภัยได้้
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หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะอยู่ข้างน
อกโปรดตรวจดูว่าระดับเสียงอยู่ที่ระดับ
ที่เหมาะสม เพื่อให้คุณยังสามารถได้ยิ
นเสียงจากรอบข้างได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อกำลังจะข้ามถนน

หลีกเลี่ยงการทำลาย
ความสามารถในกา
รได้ยิน
ความสามารถในการได้ยน
ิ อาจถูกทำลาย
ได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานาน
ดังนั้น เราขอแนะนำว่า คุณไม่ควรเปิดห
รือปิดหูฟังใกล้กับหูของคุณ นอกจากนี้
คุณควรตั้งระดับเสียงเพลงและระดับเสี
ยงสายสนทนาไว้ในระดับที่เหมาะสม

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ความปลอดภัยบ
นท้องถนน
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กระจก
วัสดุบางส่วนของเครื่องทำจากกระจกดั
งนั้นอาจเกิดความเสียหายได้ถ้ากระแท
กกับ พื้นหรือ วัสดุอื่นที่แข็ง
,หากเกิดการแตกของกระจกควรระมัดร
ะวังในการสัม
ผัสควรนำไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการโด
ยทันที

บริเวณที่ทำให้เกิดระเ
บิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างมี
การระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อห้ามอ
ย่างเคร่งครัด และทำตามข้อกำหนดหรื
อกฎเกณฑ์ต่างๆ

บริเวณที่อาจเกิดการร
ะเบิดได้
v

ห
 ้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำมันเชื้
อเพลิง ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมันเชื้
อเพลิงหรือสารเคมี

v

ห
 ้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเห
ลวที่ติดไฟง่าย หรือระเบิดได้ในห้อง
โดยสารของรถ ซึ่งคุณใช้เก็บโทรศัพ
ท์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ

บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่นร
บกวนต่อเครื่องบินได้
v

ใ ห้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณก่อน
ขึ้นเครื่องบิน

v

อ
 ย่าใช้โทรศัพท์เมื่อเครื่องบินจอดท
พื้นโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากพนัก
งาน ประจำเครื่องเสียก่อน

12
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เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่างจา
กมือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่
งอาจทำอันตรายหากเด็กนำใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด
ได้จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขอ
งคุณเพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเ
ฉิน ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการในพื้น
ที่ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเต
อรี่และการดูแลรักษา
v

ค
 ุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเ
ตอรี่ออกจนหมดก่อนเริ่มการชาร์จ
แบตเตอรี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่ อื่น
เนื่องจากไม่มีMemory Effect
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จึงไม่
ด้อยลง
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v

ใ ช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จของ
LGเท่านั้น เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ
LGได้รับการออกแบบมาเพื่อยืดอายุ
การใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด

v

อ
 ย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอ
รี่ลัดวงจร

v

ร ักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส
แบตเตอรี่

v

เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที
เมื่อประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำล
งจนถึงระดับที่ไม่อาจใช้งานต่อได้
แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่ได้หลา
ยร้อยครั้งจนกว่าจะจำเป็นต้องเปลี่ย
นก้อนใหม่ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานานเพื่อเพิ่มเว
ลาการใช้งาน

v

อ
 ย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดนแส
งแดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพที่มีคว
ามชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ

v

อ
 ย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพอาก
าศที่ร้อนหรือเย็นเพราะประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่อาจด้อยลง

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
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ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

v

ห
 ากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้
องอาจทำให้เกิดการระเบิดได้

v

ค
 วรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตใ
นการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วคำแนะนำ
เพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่
าง มีประสิทธิภาพ

v

ห
 ากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่
โปรดนำไปที่จุดบริการหรือตัวแท
นจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
LGElectronics ที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอคว
ามช่วยเหลือ

v

ถ
 อดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเ
สียบทุกครั้งหลังจากแบตเตอรี่โทรศั
พท์เต็มแล้วเพื่อลดการใช้พลังงานสิ้
นเปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ

14
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คุณสมบัติของ KF300

1. หูฟัง
2. หน้าจอ LCD หลัก
3. ปุ่มส่ง
vโ
 ทรออกด้วยการกดหมายเลขโทร
ศัพท์ และการรับสาย
vใ
 นโหมดสแตนด์บาย:
แสดงข้อมูลการโทร
4. ปุ่มตัวเลขและตัวอักษร
vใ
 นโหมดสแตนด์บาย:
ป้อนหมายเลขเพื่อโทรออก
กดปุ่มต่อไปนี้ค้างไว้
0 –โทรออกต่างประเทศ
1ใช้งานเมนูศูนย์ข้อความเสียง
2 ถึง 9 – โทรด่วน
vใ
 นโหมดแก้ไข:
ป้อนหมายเลขและตัวอักษร
5. ปุ่มลบ
vล
 บตัวอักษรครั้งละหนึ่งตัวเมื่อกด
ปุ่่มในแต่ละครั้ง การกดปุม
่ นีค
้ า้ งไว้
จะลบข้อความทีป
่ อ
้ นไว้ทง้ั หมด
6. ปุ่มวางสาย
v เปิด/ปิดเครื่อง (กดค้าง)
vว
 างสายหรือปฏิเสธสายเรียกเข้า
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7. ไมโครโฟน

คุณสมบัติของ KF300

ส่วนประกอบของโทร
ศัพท์

1

2

5
3

6

4

7

15
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คุณสมบัติของ KF300
1

2

3

คุณสมบัติของ KF300

1. ปุ่มฮอตคีย์นาฬิกาปลุก
v ไปที่เมนูแจ้งเตือน
2. ปุ่มฮอตคีย์นัดหมาย
vไ
 ปที่เมนูนัดหมาย
3. ปุ่มฮอตคีย์ข้อความ
vไ
 ปที่เมนูข้อความ
4. ปุ่มฮอตคีย์ไวน์
vไ
 ปที่เมนู ไวน์
6

4

5. ปุ่มนาวิเกต
vใ
 นโหมดสแตนด์บาย:
U	กดแล้วปล่อย:
เขียนข้อความตัวอักษร
D	กดแล้วปล่อย:
ไปยังรายชื่อ
L 	กดแล้วปล่อย:
ไปยังเมนูรูปแบบเสียง
R 	กดแล้วปล่อย:
ไปที่เมนูเครื่องเล่น MP3
vใ
 นเมนู: เลื่อนขึ้นและลง
6. ปุ่มเลือก
(ปุ่มเลือกซ้าย / ปุ่มเลือกขวา)
vป
 ุ่มทั้ง 2 นี้จะทำงานตามฟังก์ชันที่
ปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ
7. ปุ่มฮอตคีย์กล้อง
vไ
 ปที่การดูตัวอย่างภาพในโหมด
กล้องถ่ายรูป
8. ปุ่มยืนยัน / ปุ่มตกลง
v เลือกตัวเลือกเมนูและยืนยันการ
ดำเนินการ

5

7

8
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v

ใ นโหมดสแตนด์บาย
(ปิดฝาพับ):
แสดงวันที่และเวลาตามลำดับ

v

ร ะหว่างการใช้สาย:
การปรับระดับเสียงหูฟัง

v

ร ะหว่างเล่นเพลง MP3:
การปรับระดับเสียงเพลง

1

2

คุณสมบัติของ KF300

F300_Thailand_0808.indd

1. ปุ่มด้านข้าง
vใ
 นโหมดสแตนด์บาย
(เปิดฝาพับ): การปรับระดับเสียง
ของปุ่มกด

2. ชด
ุ หูฟงั /เครือ
่ งชาร์จ/
ช่องเสียบสายเคเบิล USB
3

หมายเหตุ

4

3. เลนส์กล้อง

โปรดตรวจดูว่าเปิดโทรศัพท์แล้ว
และอยู่ในโหมดเปิดเครื่องรอรับสาย
ก่อนเชื่อมต่อกับสายเคเบิล USB

4. หน้าจอ LCD ภายนอก

17
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คุณสมบัติของ KF300
คุณสมบัติของ KF300

แบตเตอรี่
ฝาปิดแบตเตอรี่

ช่องเสียบ
ซิมการ์ด

ช่องใส่ MicroSD

18
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พื้นที่ไอคอน
พื้นที่ข้อความและ
กราฟิก
แสดงรายการของ
ปุ่มเลือก

พื้นที่

คำอธิบาย

บรรทัดแรก

แสดงไอคอนต่างๆ

บรรทัดกลาง

แสดงข้อความ,
คำแนะนำ
และข้อมูลที่คุณป้อน
เช่น
หมายเลขที่จะโทรออก

บรรทัดสุดท้าย แสดงฟังก์ชันที่กำหนด
ให้กับปุ่มเลือกสองปุ่ม
ในปัจจุบัน

F300_Thailand_0808.indd

ไอคอนบนหน้าจอ
หน้าจอจะแสดงไอคอนต่างๆ
ตามที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้
ไอคอน

คำอธิบาย
แสดงถึงความแรงของ
สัญญาณเครือข่าย*

คุณสมบัติของ KF300

ข้อมูลบนหน้าจอ

หมายเหตุ
*ค
 ุณภาพของเสียงสนทนาอาจ
เปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ให้บริการ
ของระบบเครือข่าย เมื่อระดับความ
แรงของสัญญาณต่ำกว่า 2 ขีด
เสียงสนทนาอาจขาดหาย
สายหลุด และมีเสียงรบกวน
โ ปรดดูแถบแสดงสถานะของระบบ
เครือข่าย เพื่อตรวจดูว่าคุณจะใช้
สายโทรได้หรือไม่ เมื่อแถบแสดง
สถานะไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่าคุณ
อยู่นอกพื้นที่ให้บริการในกรณี
ดังกล่าวนี้ คุณจะเข้าใช้บริการใดๆ
ของระบบเครือข่ายไม่ได้ (โทร,
รับส่งข้อความ และอื่นๆ)
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คุณสมบัติของ KF300
ไอคอน

คำอธิบาย

ไอคอน

คำอธิบาย

คุณสมบัติของ KF300

แสดงว่าใช้บริการ GPRS
ได้

แสดงว่ามีหน่วยความจำ
ภายนอกติดตั้งอยู่

แสดงว่าเปิดใช้งานโหมด
Flight

คุณได้รับข้อความ

แสดงว่ามีการใช้สายโทร
ศัพท์อยู่

คุณได้รับข้อความเสียง

โอนสายทั้งหมด

เมนู ปกติ ในรูปแบบเสียง

แสดงว่าโทรศัพท์กำลังเข้า
ใช้เบราเซอร์

เมนู เงียบ ในรูปแบบเสียง

แสดงว่าคุณกำลังใช้ GPRS

เมนู สั่นอย่างเดียว
ในรูปแบบเสียง

แสดงว่าคุณกำลังใช้บริการ
ข้ามเครือข่าย (โรมมิ่ง) อยู่

เมนู นอกอาคาร
ในรูปแบบเสียง

ตั้งและใช้การเตือนอยู่

เมนู ชุดหูฟัง
ในรูปแบบเสียง

แสดงว่าคุณมีนัดหมายใน
ตารางนัดหมาย

แสดงสถานะของแบตเตอรี่
แสดงว่าหน่วยความจำ
ภายนอกยังไม่ได้ฟอร์แมต
หรือโทรศัพท์ไม่สนับสนุน
หน่วยความจำภายนอก

20
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การเริ่มใช้งาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องแล้ว
ก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่ออก

2. ถอดแบตเตอรี่ออก
จับที่ขอบด้านบนของแบตเตอรี่
และยกแบตเตอรี่ขึ้นจากช่องใส่
แบตเตอรี่

1. ถอดฝาปิดแบตเตอรี่

การเริ่มใช้งาน

การใส่ซิมการ์ดและ
แบตเตอรี่ในเครื่อง

กดตัวล็อคฝาปิดแบตเตอรี่ และเลื่อน
ฝาปิดไปทางด้านท้ายของเครื่อง
แล้วถอดฝาปิดแบตเตอรี่ออก
3. การใส่ซิมการ์ด

หมายเหตุ
การถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์
ในขณะที่เครื่องเปิดอยู่อาจทำให้
เครื่องขัดข้องได้
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ใส่ซิมการ์ดในช่อง แล้วเลื่อนซิม
การ์ดเข้าไปในช่องใส่ซิมการ์ด
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซิม
การ์ดอย่างถูกต้อง และหน้าสัมผัสสี
ทองของการ์ดคว่ำลง เมื่อต้อง
การถอดซิมการ์ดออก ให้กดลงเบาๆ
และดึงออกในทิศทางตรงข้ามกับ
ตอนใส่

การใส่ซม
ิ การ์ด

การถอดซิมการ์ด
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การเริ่มใช้งาน
ข้อควรระวัง!
การเริ่มใช้งาน

ขั้วโลหะของซิมการ์ดเสียหายได้
โดยง่ายหากถูกขูดขีด ดังนั้น
โปรดระวังเมื่อคุณจับซิมการ์ด
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมา
กับซิมการ์ด

การชาร์จแบตเตอรี่
ในการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์สำหรับ
ชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องโทรศัพท์
คุณต้องใส่แบตเตอรี่ในเครื่องก่อน

4. การใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่ โดยให้ด้านล่างของ
แบตเตอรี่สอดลงไปที่ด้านล่างของ
ช่องใส่แบตเตอรี่ก่อน จากนั้น กด
ด้านบนของแบตเตอรี่ให้แน่นเข้าที่

5. ใส่ฝาปิดแบตเตอรี่กลับคืน
วางฝาปิดแบตเตอรี่บนโทรศัพท์
และเลื่อนจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก
ของตัวล็อค

1. เมื่อใส่แบตเตอรี่ในโทรศัพท์แล้ว
ให้ต่อสายอะแดปเตอร์เข้าที่ช่อง
เสียบด้านซ้ายของโทรศัพท์ โปรด
ตรวจดูให้แน่ใจว่าลูกศรบนตัวเสียบ
หันเข้าหาด้านหน้าของโทรศัพท์
2. เสียบปลายอีกด้านของอะแดปเตอร์
เข้ากับเต้ารับ ควรใช้เฉพาะเครื่อง
ชาร์จที่ให้มาในกล่องบรรจุเครื่อง
โทรศัพท์เท่านั้น
3. ข
 ีดเล็กๆ ที่ขยับไปมาของไอคอน
แบตเตอรี่จะหยุดนิ่งหลังการชาร์จ
เสร็จสมบูรณ์
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ข้อควรระวัง!

คำเตือน!
•ถ
 อดปลั๊กไฟและเครื่องชาร์จแบต
เตอรี่ออกจากเต้าเสียบขณะเกิดพายุ
ฝนฟ้าคะนองเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกไฟ
ฟ้าดูดหรือเกิดเพลิงไหม้
• ร ะวังอย่าให้แบตเตอรี่ได้รับความ
เสียหายจากของมีคมต่างๆ เช่น
ถูกสัตว์กัดแทะหรือถูกตะปู เป็นต้น
เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
•ห
 ้ามโทรศัพท์หรือรับสายขณะกำลัง
ชาร์จเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้
เครื่องเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและถูก
ไฟฟ้าดูดหรือเกิดเพลิงไหม้ได้
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การถอดอะแดปเตอร์
1. เมื่อชาร์จเสร็จ แถบแสดงไอคอน
แบตเตอรี่จะหยุดเคลื่อนไหว
และข้อความ ‘แบตเตอรี่เต็ม
ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จ’จะปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอ

การเริ่มใช้งาน

•อ
 ย่าใช้แรงฝืนในการเสียบสาย
เพราะอาจทำความเสียหายแก่
โทรศัพท์หรืออะแดปเตอร์
• เสียบเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ตรงๆ
เข้ากับเต้าเสียบ
•ห
 ากคุณใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
นอกประเทศของคุณ ให้ใช้ปลั๊ก
อะแดปเตอร์เพื่อให้เชื่อมต่อได้อย่าง
ถูกต้อง
•ห
 ้ามถอดแบตเตอรี่หรือซิมการ์ดออก
ในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่

2. ถ
 อดปลั๊กอะแดปเตอร์ออกจากเต้า
เสียบ และถอดอะแดปเตอร์ออกจาก
เครื่องโทรศัพท์ โดยกดแท็บทั้งสอง
ด้านของตัวเสียบแล้วดึงตัวเสียบ
ออก
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การเริ่มใช้งาน
การเริ่มใช้งาน

หมายเหตุ
vต
 รวจดูให้แน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่

ไว้จนเต็ม ก่อนเริ่มใช้โทรศัพท์
เป็นครั้งแรก

vห
 ้ามถอดแบตเตอรี่หรือซิมการ์ด

ขณะชาร์จ

v ใ นกรณีที่ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่

อย่าง
ถูกต้อง โปรดปิดและเปิดโทรศัพท์
โดยใช้ปุ่มเปิด/ปิด แล้วชาร์จแบต
เตอรี่ใหม่อีกครั้ง หลังจากที่ถอด
แบตเตอรี่ออกและใส่กลับแล้ว
โปรดชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง

วิธีใช้งานการ์ดหน่วย
ความจำ microSD

<การ์ดหน่วยความจำ microSD>

< วิธีใส่การ์ดหน่วยความจำ
microSD>
1. ป
 ิดโทรศัพท์ การเสียบหรือถอด
การ์ดหน่วยความจำขณะเปิดใช้งาน
โทรศัพท์ อาจทำให้ไฟล์ที่เก็บอยู่ใน
หน่วยความจำเสียหายได้
2. เปิดฝาปิดช่องเสียบ

3. ใ ส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่อง
เสียบ หน้าสัมผัสสีทองต้องอยู่ที่
ด้านหลังของการ์ดหน่วยความจำ
microSD หากการ์ดหน่วยความจำ
ไม่สามารถเข้าไปในช่องเสียบได้
โดยง่าย คุณอาจกำลังใส่กลับด้าน
หรือมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในช่อง
เสียบ
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vห
 า้ มดัดงอการ์ดหรือออกแรงดันเข้า

ไปในช่อง

vห
 ้ามเสียบการ์ดหน่วยความจำอื่นๆ

ที่ไม่ใช่การ์ดที่ผลิตโดย microSD

vห
 าก microSD ฟอร์แมตโดยใช้

การเริ่มใช้งาน

หมายเหตุ

FAT32 ให้ฟอร์แมต microSD ด้วย
FAT16 อีกครั้ง

vห
 ลังจากเสียบการ์ด microSD

4. ป
 ิดฝาปิดช่องเสียบ
5. ห
 ากต้องการถอดการ์ดหน่วยความ
จำออกให้ปิดโทรศัพท์ เปิดฝาปิด
ช่องเสียบแล้วดึงการ์ดหน่วยความจำ
ออกมาอย่างระมัดระวัง
หมายเหตุ
vห
 ลีกเลี่ยงการใช้การ์ดหน่วยความ

จำเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ

vข
 ณะเขียนข้อมูลลงในการ์ด

ให้รอจนกว่าการทำงานจะเสร็จ
สมบูรณ์จึงจะถอดการ์ดออกได้

vก
 าร์ดได้รับการออกแบบให้ใส่ลงใน

เครื่องได้ง่ายในทิศทางเดียวเ
ท่านั้น
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ลงในโทรศัพท์ของคุณแล้ว
โปรดตรวจสอบพื้นที่ไอคอนบน
หน้าจอของคุณ

vห
 ากปรากฏไอคอนข้อผิดพลาด

หน่วยความจำ
แสดงว่าการ์ด
หน่วยความจำของคุณยังไม่ได้
ฟอร์แมต
หรือโทรศัพท์ไม่สนับสนุน
การ์ดหน่วยความจำของคุณ

v ใ นกรณีนี้ คุณต้องลองฟอร์แมต

การ์ดหน่วยความจำของคุณ

vห
 ากยังคงปรากฏไอคอนข้อผิด

พลาดหน่วยความจำบนพื้นที่
ไอคอน โปรดติดต่อศูนย์บริการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
microSD โปรดดูที่คู่มือการใช้งาน
การ์ดหน่วยความจำ
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การเริ่มใช้งาน
การเริ่มใช้งาน

การฟอร์แมตการ์ดหน่วย
ความจำ
ก่อนเริ่มใช้งานการ์ดหน่วยความจำ
คุณจำเป็นต้องฟอร์แมตการ์ด
หลังจากเสียบการ์ดหน่วยความจำแล้ว
ให้เลือก เมนู o การตั้งค่า
o สถานะหน่วยความจำ
o หน่วยความจำภายนอก
แล้วกดปุ่มตกลงทำขั้นตอนนี้
เฉพาะเมื่อคุณใส่การ์ดหน่วยความจำ
ในครั้งแรกเท่านั้นในระหว่างการ
ฟอร์แมต เครื่องจะสร้างโฟลเดอร์
สำหรับข้อมูลประเภทต่างๆ

การเปิดเครื่อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีซิมการ์ดอยู่ใน
เครื่องและชาร์จแบตเตอรี่แล้ว กดปุ่ม
วางสายค้างไว้จนกว่าเครื่องจะเปิด
ป้อนรหัส SIM PIN ที่ให้มาพร้อม
กับซิมการ์ด หากตั้งค่าเปิดทำงาน
PIN หลังจากผ่านไปสองสามวินาที
คุณจะได้รับการลงทะเบียนในเครือข่าย

การปิดเครื่อง
กดปุ่มวางสายค้างไว้จนกว่าเครื่องจะ
ปิด ขณะปิดเครื่องอาจมีการล่าช้าเล็ก
น้อย ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ห้าม
เปิดเครื่องอีกครั้ง

รหัสการเข้าใช้เครื่อง
คุณสามารถใช้รหัสการเข้าใช้เครื่องที่
อธิบายในหัวข้อนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มี
การใช้เครื่องของคุณโดยไม่ได้รับ
อนุญาต รหัสการเข้าใช้เครื่อง
(นอกจากรหัส PUK และ PUK2)
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้คุณ
สมบัติเปลี่ยนรหัสในเมนูการตั้งค่า

รหัส PIN (4 ถึง 8 หลัก)
รหัส PIN (Personal Identification
Number) จะป้องกันการใช้ซิมการ์ด
ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยทั่ว
ไป รหัส PIN นี้จะมาพร้อมกับซิมการ์ด
เมื่อตั้งค่า เปิดทำงาน PIN เป็น เปิดทำ
งาน โทรศัพท์ของคุณจะขอให้คุณป้อน
รหัส PIN ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง เมื่อตั้งค่า
เปิดทำงาน PIN เป็น ปิดทำงาน
โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเครือ
ข่ายให้ทันทีโดยไม่ต้องใส่รหัส PIN

26
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รหัส PUK2 (4 ถึง 8 หลัก)

รหัส PIN2 ซึ่งให้มาพร้อมกับซิมการ์ด
บางรุ่น ใช้สำหรับการเข้าใช้ฟังก์ชั่นบาง
อย่าง เช่น การตั้งค่า ค่าโทรและเบอร์
โทรที่กำหนด ฟังก์ชันเหล่านี้สามารถ
ใช้งานได้เมือ
่ ซิมการ์ดของคุณสนับสนุน
เท่านั้น โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการ
ระบบเครือข่ายของคุณสำหรับราย
ละเอียดเพิ่มเติม

รหัส PUK2 ซึ่งมาพร้อมกับซิมการ์ด
บางรุ่น ใช้ในการเปลี่ยนแปลงรหัส
PIN2 ที่ถูกล็อค หากคุณทำรหัสนี้หาย
คุณสามารถติดต่อที่ผู้ให้บริการระบบ
เครือข่ายของคุณเช่นกัน

รหัส PUK (4 ถึง 8 หลัก)
รหัส PUK (PIN Unblocking
Key) ใช้ในการเปลี่ยนแปลงรหัส
PIN ที่ถูกล็อค โดยทั่วไป รหัส
PUK นี้จะมาพร้อมกับซิมการ์ด
หากคุณไม่ได้รับรหัสนี้ ให้ติดต่อที่
ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายของคุณ
หากคุณทำรหัสนี้หาย คุณสามารถติด
ต่อที่ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายของ
คุณเช่นกัน
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การเริ่มใช้งาน

รหัส PIN2 (4 ถึง 8 หลัก)

รหัสป้องกัน (4 ถึง 8 หลัก)
รหัสรักษาความปลอดภัย (Security
code) จะป้องกันไม่ให้มีการใช้โทร
ศัพท์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
รหัสป้องกันเริ่มต้นที่ตั้งไว้คือ ‘0000’
และรหัสรักษาความปลอดภัยนี้จำเป็น
สำหรับการลบรายการในโทรศัพท์ทั้ง
หมด และเพื่อใช้งานเมนูรีเซ็ตการ
ตั้งค่า
นอกจากนี้ รหัสป้องกันจำเป็นสำหรับ
การเปิดหรือปิดฟังก์ชันการล็อค
โทรศัพท์ เพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์
โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปรับ
เปลี่ยนค่าเริ่มต้นของรหัสป้องกันได้
จากเมนู ระบบป้องกัน
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ฟังก์ชันทั่วไป
ฟังก์ชันทั่วไป

การโทรออกและการ
รับสาย

การโทรจากรายการข้อมูลการ
โทร

1. ต
 รวจดูให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณ
เปิดอยู่

1. ใ นโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม
s หมายเลขเรียกเข้าล่าสุด
หมายเลขโทรออกล่าสุด และหมาย
เลขที่ไม่ได้รับล่าสุดจะปรากฏขึ้น

2. ป
 ้อนหมายเลขโทรศัพท์
รวมทั้งรหัสพื้นที่

2. เลือกหมายเลขที่ต้องการ
โดยใช้ปุ่มนาวิเกตขึ้น/ลง

การโทรออก

v

ก
 ดปุ่ม c ค้างไว้เพื่อลบตัวเลขทั้ง
หมด

3. กดปุ่ม s เพื่อโทรออก
4. ห
 ากต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม
e

3. กดปุ่ม s

การโทรออกระหว่างประเทศ
1. ก
 ดปุ่ม 0 ค้างไว้เพื่อเรียกรหัสกา
รโทรออกต่างประเทศขึ้นที่หน้าจอ
เครื่องหมาย ‘+’ จะเลือกรหัสการ
โทรทางไกลต่างประเทศโดย
อัตโนมัติ
2. ป
 ้อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่
และหมายเลขโทรศัพท์
3. กดปุ่ม s
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การวางสาย

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ
คุณสามารถบันทึกชื่อและหมายเลข
โทรศัพท์ที่โทรบ่อยไว้ในรายชื่อในซิม
การ์ดและหน่วยความจำของโทรศัพท์
ได้ และคุณยังโทรออกได้อย่างง่ายๆ
เพียงค้นหาชื่อที่ต้องการในรายชื่อ

การรับสาย
เมื่อมีสายเรียกเข้า เสียงโทรศัพท์จะดัง
ขึ้นและไอคอนโทรศัพท์จะกะพริบ
อยู่บนหน้าจอ หากเครื่องสามารถระบุ
ผู้โทรเข้าได้ หมายเลขโทรศัพท์
(หรือชื่อที่จัดเก็บไว้ในรายชื่อ)
ของผู้โทรเข้าจะปรากฏขึ้น
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1. ห
 ากต้องการรับสายเรียกเข้า
ให้เปิดฝาพับโทรศัพท์ หากตั้งค่าให้
เปิดฝาพับ เป็นรูปแบบการรับสาย
คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบการรับ
สายให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการโดย
ใช้คุณสมบัติรูปแบบการรับสาย

ฟังก์ชันทั่วไป

เมื่อคุณสิ้นสุดการสนทนา ให้กดปุ่ม
e

หมายเหตุ

หากมีการตั้งค่า รับสายได้ทุกปุ่ม
เป็นรูปแบบการรับสาย การกดปุ่มใดๆ
จะรับสายเรียกเข้าโดยทันที
ยกเว้นปุ่ม e หรือปุ่มเลือกขวา
v

ห
 ากต้องการปฏิเสธสายเรียกเข้า
ให้กดปุ่มลงด้านข้างทางด้านซ้าย
ของโทรศัพท์ค้างไว้โดยไม่เปิดโ
ทรศัพท์
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ฟังก์ชันทั่วไป
ฟังก์ชันทั่วไป

v

ค
 ุณสามารถรับสายเรียกเข้าได้ขณะ
ใช้คุณสมบัติรายชื่อ
หรือใช้คุณสมบัติ
เมนูอื่นๆ

2. ห
 ากต้องการสิ้นสุดการสนทนา
ให้ปิดโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม e

ความแรงของสัญญาณ
คุณสามารถตรวจสอบความแรงของ
สัญญาณได้โดยดูสัญลักษณ์แสดง
ระดับสัญญาณ (
) บนหน้าจอ
LCD ของโทรศัพท์ความแรงของ
สัญญาณอาจไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เมื่อคุณอยู่ภายในอาคาร
ให้คุณโทรใกล้กับหน้าต่าง เพราะจะทำ
ให้การรับสัญญาณดีขึ้น

การป้อนข้อความ
คุณสามารถป้อนตัวเลขและตัวอักษรได้
โดยใช้ปุ่มกดของโทรศัพท์
ตัวอย่างเช่น การจัดเก็บชื่อในรายชื่อ
การเขียนข้อความ การสร้างคำต้อนรับ
ส่วนตัว ในเครื่องมีวิธีป้อนข้อความให้
เลือกใช้ได้ดังนี้
โหมด T9 (T9 Abc)
โหมดนี้ให้คุณป้อนคำได้โดยการ
กดเพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งตัวอักษร
แม้ว่าแต่ละปุ่มบนแผงปุ่มกดนั้นจะมี
ตัวอักษรมากกว่าหนึ่งตัวอักษรก็ตาม
โหมด T9 จะเปรียบเทียบการกดปุ่ม
ของคุณโดยอัตโนมัติกับพจนานุกรม
ภายในเครื่อง เพื่อพิจารณาหาคำที่
ถูกต้อง ดังนั้น คุณจึงกดปุ่มน้อย
กว่าการป้อนคำโดยใช้โหมด ABC
ตามปกติ บางครั้ง การป้อนคำด้วย
วิธีนี้เรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าระบบช่วย
สะกดคำ
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โหมดนี้ให้คุณป้อนตัวอักษรโดยการ
กดปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการหนึ่งครั้ง
สองครั้ง สามครั้ง หรือสี่ครั้งจนกระทั่ง
ตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น

โหมด 123 (โหมดตัวเลข)
ป้อนตัวเลขต่างๆ โดยกดปุ่มเพียงครั้ง
เดียวต่อตัวเลขหนึ่งตัว หากต้องการ
เปลี่ยนเป็นโหมด 123 ในฟิลด์สำหรับ
การป้อนตัวอักษร ให้กดปุ่ม #
จนกว่าหน้าจอจะแสดงโหมด 123

การเปลี่ยนโหมดป้อน
ข้อความ
1. เมื่อคุณอยู่ในสถานะที่ยอมให้ป้อน
ตัวอักษรได้ สัญลักษณ์แสดงโหมด
ป้อนข้อความจะปรากฏขึ้นที่มุมบน
ขวาของหน้าจอ LCD
2. เปลี่ยนโหมดป้อนข้อความโดยการ
กดปุ่ม # คุณสามารถตรวจสอบ
โหมดป้อนข้อความปัจจุบันได้ในมุม
ขวาบนของหน้าจอ LCD
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วิธีการใช้โหมด T9
โหมดการป้อนข้อความโดยใช้ระบบ
ช่วยสะกดคำ T9 ช่วยให้คุณสามารถ
ป้อนคำต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยการ
กดปุ่มน้อยครั้งที่สุดเมื่อคุณกดปุ่มแต่ละ
ครั้ง โทรศัพท์จะเริ่มแสดงตัวอักษรที่
คิดว่าคุณกำลังพิมพ์ โดยอ้างอิงตาม
พจนานุกรมในเครื่อง และคุณยัง
สามารถเพิ่มคำใหม่ในพจนานุกรมได้
เมื่อมีการเพิ่มคำใหม่ ระบบช่วยสะกด
คำจะเปลี่ยนแปลงคำที่ป้อนให้ได้ใกล้
เคียงกับคำจากพจนานุกรมมากที่สุด

ฟังก์ชันทั่วไป

โหมด ABC

1. เมื่อคุณอยู่ในระบบป้อนข้อความ
แบบช่วยสะกดคำ T9 ให้เริ่มป้อ
นคำโดยการกดปุ่ม 2 ถึง 9
โดยกดปุ่ม
หนึ่งครั้งต่อหนึ่งตัวอักษร
v

ค
 ำจะเปลี่ยนแปลงเมื่อพิมพ์แต่ละตัว
อักษร คุณไม่ต้องสนใจคำที่ปรากฏ
บนหน้าจอ จนกว่าคุณจะพิมพ์คำนั้น
เสร็จ

v

ห
 ากพิมพ์จนเสร็จแล้วแต่คำนั้น
ปรากฏไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่มหนึ่งครั้ง
หรือมากกว่า เพื่อเลื่อนดูรายการคำ
ที่มีให้เลือก
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ฟังก์ชันทั่วไป
ตัวอย่างเช่น

ฟังก์ชันทั่วไป

กด 4663 เพื่อพิมพ์ Good
v

v

ห
 ากไม่มีคำที่ต้องการในรายการคำที่
มีให้เลือก ให้เพิ่มคำนั้นโดยใช้โหมด
ABC
น
 อกจากนี้ คุณยังสามารถปิดโหมด
T9 ได้โดยการเลือก ไม่ใช้ T9
ค่าที่ตั้งมาจากโรงงานของเครื่องคือ
ใช้โหมด T9

2. ป
 ้อนคำทั้งคำ ก่อนที่จะแก้ไขหรือลบ
ตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่ง
3. เมื่อสิ้นสุดการป้อนคำหนึ่งคำ
ให้เว้นวรรคโดยกดปุ่ม 0
เมื่อต้องการลบตัวอักษร
ให้กดปุ่ม c กดปุ่ม c
ค้างไว้เพื่อลบตัวอักษร
อย่างต่อเนื่อง

วิธีการใช้โหมด ABC
ใช้ปุ่ม 2 ถึง 9 เพื่อป้อนข้อความ
1. ก
 ดปุ่มที่มีตัวอักษรที่คุณต้องการ:
v

ห
 นึ่งครั้งสำหรับตัวอักษรตัวแรก

v

ส
 องครั้งสำหรับตัวอักษรตัวที่สอง

v

แ
 ละตัวอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน

2. เมื่อต้องการเว้นวรรค
ให้กดปุ่มนาวิเกตขวา R หนึ่งครั้ง
เมื่อต้องการลบตัวอักษร ให้กดปุ่ม
c

กดปุ่ม c ค้างไว้เพื่อลบตัวอักษร
ทั้งหมด

วิธีการใช้โหมด 123 (ตัวเลข)
โหมด 123 ช่วยให้คุณสามารถป้อนตัว
เลขลงในข้อความแบบตัวอักษรได้
(เช่น การป้อนหมายเลขโทรศัพท์)
กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการ ก่อนที่จะ
เปลี่ยนเป็นโหมดป้อนข้อความที่เหมาะ
สมด้วยตนเอง
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วิธีการใช้โหมดสัญลักษณ์

ให้เลือก

ฟังก์ชันทั่วไป

โหมดสัญลักษณ์ช่วยให้คุณสามารถ
ป้อนสัญลักษณ์หรือตัวอักษรพิเศษ
ต่างๆ หากต้องการป้อนสัญลักษณ์
ตัวเลือก o แทรก o สัญลักษณ์
ใช้ปุ่มนาวิเกตและปุ่มตัวเลขเพื่อเลือก
สัญลักษณ์ที่ต้องการ และกดปุ่มตกลง
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การเลือกฟังก์ชันและตัวเลือกต่างๆ
การเลือกฟังก์ชันและตัวเลือกต่างๆ

โทรศัพท์ของคุณมีชุดฟังก์ชันที่ช่วยให้
คุณปรับแต่งโทรศัพท์ได้ โดยฟังก์ชัน
ดังกล่าวนี้มีอยู่ในเมนูและเมนูย่อยต่างๆ
ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้ได้โดยผ่านทาง
ปุ่มเลือกสองปุ่ม เมนูและเมนูย่อยแต่ละ
เมนูช่วยให้คุณดูและเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งค่าของฟังก์ชันเฉพาะได้

เมนู

รายชื่อ

ปุ่มเลือกอาจทำงานแตกต่างกันไปตาม
การใช้งานในขณะนั้น คุณสามารถดูการ
ทำงานในขณะนั้นของปุ่มเลือกได้จาก
ข้อความที่ปรากฏในบรรทัดล่างสุดของ
หน้าจอและอยู่เหนือปุ่มเลือกแต่ละปุ่ม
กดปุ่มเลือกซ้าย
เพื่อเข้าใช้เมนูที่มี
ให้เลือก

กดปุ่มเลือกขวา
เพื่อเข้าใช้รายชื่อ
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เมนูระหว่างการใช้สาย

ระหว่างการใช้สาย
เมนูที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของเครื่อง
ในระหว่างการโทรจะแตกต่างจากเมนู
หลักที่กำหนดค่ามาจากโรงงานซึ่ง
ปรากฏขึ้นเมื่ออยู่ในหน้าจอเมื่อไม่ได้
ใช้งาน และคำอธิบายตัวเลือกต่างๆ
มีดังต่อไปนี้

การใช้สายที่สอง
(ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
คุณสามารถค้นหาและหมุนหมาย
เลขโทรออกจาก รายชื่อ เพื่อใช้
สายที่สองได้

การสลับระหว่างสองสาย
ในการสลับระหว่างสองสาย ให้กดปุ่ม
s หรือปุ่มเลือกซ้าย และเลือก
สลับสายการโทร
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การรับสายเรียกเข้า
ในการรับสายเรียกเข้าเมื่อมีเสียงเรียก
เข้าดังขึ้น คุณเพียงแค่กดปุ่ม s
โทรศัพท์ยังสามารถเตือนให้คุณทราบ
ว่ามีสายเรียกเข้าอีกสายหนึ่งในระหว่าง
ที่คุณสนทนากับอีกสายโดยจะมีเสียง
สัญญาณดังขึ้นในหูโทรศัพท์ และหน้า
จอจะแสดงให้เห็นว่ามีสายที่สองกำลัง
รออยู่คุณสมบัตินี้เรียกว่าคุณสมบัติ
สายเรียกซ้อน ซึ่งจะใช้งานได้
ต่อเมื่อระบบเครือข่ายของคุณสนับสนุน
เท่านั้น สำหรับรายละเอียดในการเรียก
ใช้และการยกเลิกการใช้คุณสมบัตินี้
ให้ดูที่คุณสมบัติสายเรียกซ้อนหาก
ใช้งาน สายเรียกซ้อนคุณสามารถพัก
สายแรกไว้ และรับสายที่สองได้โดยกด
ปุ่มเลือกซ้ายหรือปุ่มส่ง

เมนูระหว่างการใช้สาย

โทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชันควบคุม
มากมายให้คุณเลือกใช้ระหว่างการใช้
สาย ในการเข้าใช้ฟังก์ชันดังกล่าวนี้
ให้กดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก]

การปฏิเสธสายเรียกเข้า
คุณสามารถปฏิเสธสายเรียกเข้าได้โดย
ไม่ต้องรับสายนั้น เพียงแค่กดปุ่ม e
ระหว่างการใช้สาย คุณสามารถปฏิเสธ
สายเรียกเข้าได้โดยกดปุ่ม e
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เมนูระหว่างการใช้สาย
การปิดเสียงไมโครโฟน
เมนูระหว่างการใช้สาย

คุณสามารถปิดไมโครโฟนระหว่าง
ใช้สาย โดยการกดปุ่มเลือกขวา
[ปิดเสียง] หรือคุณสามารถเปิดเสียง
โดยการกดปุ่มเลือกขวา [เปิดเสียง]
เมื่อปิดเสียงไมโครโฟน ผู้ที่โทรเข้ามา
จะไม่ได้ยินเสียงคุณ แต่คุณยังคงได้ยิน
เสียงผู้โทรเข้า

สัญญาณเสียง DTMF
ขณะโทรออก
ในการเปิดสัญญาณเสียง DTMF
ขณะโทรออก (เช่น เพื่อใช้โทรศัพท์
กับสวิตช์บอร์ดอัตโนมัติ) ให้กด
ปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก] ตามด้วย
เปิด DTMF เลือก ปิด DTMF
เพื่อเลิกใช้งานสัญญาณเสียง DTMF
ตามปกติจะเปิดสัญญาณเสียง DTMF

การประชุมหลายสาย
บริการการประชุมหลายสายช่วยให้คุณ
สนทนากับบุคคลหลายคนได้ในเวลา
เดียวกัน หากผู้ให้บริการเครือข่ายของ
คุณสามารถรองรับบริการดังกล่าว
การประชุมหลายสายสามารถทำได้
เฉพาะในกรณีที่คุณใช้สายหนึ่งอยู่และ
พักอีกสายไว้ โดยรับสายทั้งสองแล้ว
เมื่อกำหนดให้มีการประชุมหลายสาย
แล้ว ผู้จัดให้มีการประชุมหลายสายอาจ
เพิ่ม, วางสาย หรือแยกสาย (กล่าวคือ
สายนั้นจะถูกตัดออกจากการประชุม
หลายสาย แต่ยังคงอยู่ในสายของคุณ)
ตามความต้องการได้
ตัวเลือกเหล่านี้มีให้เลือกใช้ในเมนู
ระหว่างการใช้สาย จำนวนสายสูงสุด
ในการประชุมหลายสายคือ 5 สาย เมื่อ
เริ่มการประชุมหลายสาย คุณจะเป็น
ผู้ควบคุมการประชุมหลายสาย และ
มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเพิ่มสาย
เข้ามาในการประชุมหลายสายได้
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การใช้สายที่สอง

เมื่อโทรติดต่อสายที่สองได้แล้ว
สายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถสลับระหว่างสายได้โดย
กดปุ่ม s

การจัดการประชุมหลายสาย
ในการจัดการประชุมหลายสาย
ให้พักสายหนึ่งสาย และขณะที่ใช้
สายหนึ่งอยู่ ให้กดปุ่มเลือกซ้าย
แล้วเลือกเมนูร่วม
ของการประชุมหลายสาย

การเรียกใช้การประชุมหลาย
สายที่พักไว้
ในการเรียกใช้การประชุมหลาย
สายที่พักไว้ ให้กดปุ่ม s หรือกดปุ่ม
เลือกซ้าย [ตัวเลือก] แล้วเลือก
ประชุมสายทั้งหมด/พักสายทั้งหมด
สายอื่นๆ ที่พักไว้จะยังเชื่อมต่ออยู่
ในการกลับไปยังโหมดการประชุม
หลายสายให้กดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]ตามด้วยการประชุม
หลายสาย
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การเพิ่มสายในการประชุม
หลายสาย
ในการเพิ่มสายในการประชุมหลายสาย
ที่มีอยู่ ให้กดปุ่มเลือกซ้าย และเลือก
เมนูร่วมของการประชุมหลายสาย

การพูดคุยส่วนตัวในการประชุม
หลายสาย

เมนูระหว่างการใช้สาย

คุณสามารถใช้สายที่สองได้ขณะกำลัง
ใช้สายสนทนาอยู่ โดยป้อนหมายเลขที่
สองแล้วกดปุ่ม s

เมื่อต้องการสนทนาเป็นการส่วนตัวกับ
ผู้ที่เข้าร่วมประชุมสาย ให้หน้าจอแสดง
หมายเลขของบุคคลที่คุณต้องการสน
ทนาด้วย แล้วกดปุ่มเลือกซ้าย เลือกเ
มนูส่วนตัวของการประชุมหลาย
สายเพื่อพักสายอื่นๆ ทั้งหมด

การวางสายการประชุมหลาย
สาย
คุณสามารถวางสายของผู้โทรเข้าที่
ปรากฏอยู่ในขณะนี้จากการประชุม
หลายสายได้โดยกดปุ่ม e
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แผนผังเมนู
แผนผังเมนู

เมนูในโทรศัพท์นี้สามารถแสดงได้ 2 วิธี เมนูในโทรศัพท์นี้สามารถแสดงเป็น
มุมมองกริดหรือมุมมองรายการได้
โปรดทราบว่า ตัวเลือกหมายเลขเมนูของแต่ละมุมมองจะแตกต่างกันค่าเริ่มต้นของ
เครื่องจะตั้งค่าให้แสดงเมนูในมุมมองกริด ดังนั้นการเลือกหมายเลขเมนูทั้งหมดในคู่
มือเล่มนี้จะแสดงตามการตั้งค่าดังกล่าว
คุณสามารถไปที่เมนูที่ต้องการโดยใช้ปุ่มเลือกซ้าย [เมนู], ปุ่มนาวิเกตและปุ่มตกลง
และคุณยังใช้ปุ่มลัดโดยการกดปุ่มหมายเลขตามที่กำหนดไว้ของเมนูนั้น
หลังจากกดปุ่มเลือกซ้าย [เมนู]

1. เกมส์ & อื่นๆ

2. ข้อมูลการโทร

3. สมุดบันทึก

1.1 เกมส์

2.1 ทุกสาย

3.1 ปฏิทิน

1.2 แอปพลิเคชัน

2.2 เบอร์ที่ไม่ได้รับ

3.2 บันทึก

1.3 โปรไฟล์เครือข่าย

2.3 เบอร์ที่โทรออก

3.3 สิ่งที่ต้องทำ

2.4 เบอร์ที่ได้รับ
2.5 เวลาโทร
2.6 ค่าโทร

4. มัลติมีเดีย

2.7 รายละเอียดข้อมูล

4.1 เครื่องเล่น MP3
4.2 กล้องถ่ายรูป
4.3 กล้องถ่ายวิดีโอ
4.4 วิทยุ FM
4.5 บันทึกเสียง
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8. รายชื่อ

*. เบราเซอร์

5.1 ข้อความใหม่

8.1 ค้นหา

*.1 โฮม

5.2 ถาดเข้า

8.2 รายชื่อใหม่

*.2 Yahoo!

5.3 ร่าง

8.3 โทรด่วน

*.3 บุ๊คมาร์ค

5.4 ถาดออก

8.4 กลุ่ม

*.4 ไปที่ URL

5.5 ส่งแล้ว

8.5 คัดลอกทั้งหมด

5.6 ฟังข้อความเสียง

8.6 ลบทั้งหมด

5.7 บริการข้อมูล

8.7 การตั้งค่า

5.8 ข้อความอัตโนมัติ

8.8 ข้อมูล

5.9 การตั้งค่า

*.5 ประวัติ
*.6 บันทึกเพจ
*.7 การตั้งค่า
*.8 ข้อมูล

0. การเชื่อมต่อ
0.1 บลูทูธ

6. แฟ้มส่วนตัว
6.1 รูปภาพ

9. เครื่องมือ
9.1 นาฬิกาปลุก

6.2 เสียง

9.2 เครื่องคิดเลข

6.3 วิดีโอ

9.3 นาฬิกาจับเวลา

6.4 อื่นๆ

7. รูปแบบเสียง
7.1 ปกติ
7.2 เงียบ
7.3 สั่นอย่างเดียว
7.4 นอกอาคาร
7.5 ชุดหูฟัง
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แผนผังเมนู

5. ข้อความ

0.2 เครือข่าย
0.3 โหมดการเชื่อมต่อ USB

#. การตั้งค่า
#.1 วันที่และเวลา
#.2 ภาษา

9.4 การแปลงหน่วย

#.3 หน้าจอ

9.5 เวลาทั่วโลก

#.4 ปุ่มลัด

9.6 ไวน์

#.5 โทร

9.7 บริการ SIM

#.6 ระบบป้องกัน
#.7 โหมด Flight
#.8 ประหยัดพลังงาน
#.9 รีเซ็ต
#.0 สถานะหน่วยความจำ
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เกมส์ & อื่นๆ
เกมส์ & อื่นๆ

เกมส์

เมนู 1.1

คุณสามารถเข้าสู่เกมส์ต่างๆ
ในโทรศัพท์ของคุณ
หมายเหตุ
Java™ เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
โดย Sun Microsystems คุณสามารถ
ติดตั้ง Java Applet ได้ 2 วิธี
วิธีแรก วิธีการเดียวกับที่คุณดาวน์
โหลด Java Applet โดยใช้เบราเซอร์
MS Internet Explorer มาตรฐาน
คุณสามารถดาวน์โหลด Java MIDlet
ได้โดยใช้โทรศัพท์ที่ใช้งาน WAP
โปรแกรมที่ใช้ Java ทั้งหมด เช่น
เกมส์ Java จะดาวน์โหลดและใช้บน
โทรศัพท์ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผู้
ให้บริการด้วย เมื่อดาวน์โหลดแล้ว
คุณสามารถดูโปรแกรม Java
ได้ในเมนูเกมส์ หรือแอปพลิเคชัน
ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้งาน หรือ
ลบโปรแกรมดังกล่าวได้ ไฟล์
ของโปรแกรม Java ที่จัดเก็บใน
เครื่องโทรศัพท์จะอยู่ในรูปแบบ .JAD
หรือ .JAR

หมายเหตุ
ไฟล์ JAR เป็นรูปแบบที่บีบอัดข้อมูล
ของโปรแกรม Java และไฟล์ JAD
เป็นไฟล์คำอธิบายที่มีข้อมูลโดย
ละเอียดทั้งหมด ก่อนที่จะดาวน์
โหลดจากระบบเครือข่าย คุณสามารถ
ดูคำอธิบายไฟล์โดยละเอียดทั้งหมด
ได้จากไฟล์ JAD
อีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถใช้ Java
Applet ซึ่งอยู่ในหน่วยความจำภาย
นอกไปที่ แฟ้มส่วนตัว ->
หน่วยความจำภายนอก -> อื่นๆ
จากนั้นเลือกไฟล์ .jad หรือ .jar ของ
Java Applet ที่คุณต้องการติดตั้งใน
โทรศัพท์ของคุณ
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โปรไฟล์เครือข่าย เมนู 1.3

เฉพาะโปรแกรมที่ใช้ J2ME (Java 2
Micro Edition) เท่านั้นจึงจะรันบน
โทรศัพท์ได้ โปรแกรมที่ใช้ J2SE
(Java 2 Standard Edition) จะทำ
งานได้เฉพาะบนเครื่องพีซีเท่านั้น

เมนูโปรไฟล์เครือข่ายมีไว้สำหรับดูข้อ
มูลเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต คุณสามารถเปิดใช้งาน
หรือเพิ่มโปรไฟล์ใหม่ได้

แอปพลิเคชัน

เกมส์ & อื่นๆ

ข้อควรระวัง

เมนู 1.2

เมื่อเลือกเมนูแอปพลิเคชัน
หน้าจอการโหลด Java จะแสดงขึ้น
คุณสามารถเลือกและเข้าใช้
แอปพลิเคชันอื่นๆในเมนูนี้ได้อย่างง่าย
ดาย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
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ข้อมูลการโทร
ข้อมูลการโทร

คุณสามารถดูบันทึกของสายที่ไม่ได้รับ
สายที่รับ และสายโทรออกล่าสุดได้
หากว่าเครือข่ายสนับสนุนการแสดง
หมายเลขโทรเข้า (Calling Line
Identification: CLI) ในพื้นที่ให้บริการ
ชื่อและหมายเลข (หากมีอยู่) จะปรากฏ
ขึ้นพร้อมกับวันที่และเวลาที่มีการโทร
นั้น และคุณยังสามารถดูระยะเวลาที่
คุณโทรได้ด้วย

ทุกสาย

เมนู 2.1

คุณสามารถดูรายการสายโทรเข้าหรือ
สายโทรออกทั้งหมดได้

เบอร์ที่ไม่ได้รับ

เมนู 2.2

ใช้ดูบันทึกสายที่ไม่ได้รับ โทรออก
ส่งข้อความ และบันทึกหมายเลข
โทรศัพท์ในรายชื่อ

เบอร์ที่โทรออก

เมนู 2.3

เบอร์ที่ได้รับ

เมนู 2.4

ใช้ดูบันทึกการสายที่ได้รับแล้วโทรออก
ส่งข้อความ และบันทึกหมายเลข
โทรศัพท์ในรายชื่อ

เวลาโทร

เมนู 2.5

ช่วยให้คุณสามารถดูระยะเวลาของสาย
ที่โทรเข้าและโทรออกได้และยัง
สามารถรีเซ็ตตัวจับเวลาการโทรได้
ใหม่อีกด้วย
โดยมีตัวจับเวลาดังต่อไปนี้:
v

โ ทรครั้งล่าสุด: ระยะเวลาของการ
โทรครั้งล่าสุด

v

ท
 ุกสาย: ระยะเวลารวมของการ
โทรออกและสายเรียกเข้าทั้งหมด
นับตั้งแต่รีเซ็ตตัวจับเวลาครั้งล่าสุด

v

เ บอร์ที่โทรออก:
ระยะเวลาของการโทรออก

v

เ บอร์ที่ได้รับ:
ระยะเวลาของการโทรเข้า

ใช้ดูบันทึกการสายที่โทรออก โทรออก
ส่งข้อความ และบันทึกหมายเลข
โทรศัพท์ในรายชื่อ
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เมนู 2.6

คุณสามารถตรวจสอบค่าโทรครั้งล่าสุด
และค่าโทรทั้งหมดในการตรวจสอบ
ตั้งค่าการโทรคุณควรตรวจสอบเมนู
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
v

ต
 ั้งค่าเครดิต: บริการของเครือ
ข่ายนี้ให้คุณจำกัดค่าโทรของคุณ
ด้วยจำนวนหน่วยการโทรที่เลือก
ไว้หากคุณเลือก อ่าน เครื่องจะ
แสดงจำนวนหน่วยการโทรที่เ
หลืออยู่ หากคุณเลือก เปลี่ยน
คุณจะสามารถ
เปลี่ยนจำนวนหน่วยของการจำกัดกา
รโทรของคุณได้

v

ต
 ั้งค่าบริการ: คุณสามารถกำหนด
ประเภทสกุลเงินและราคาต่อหน่ว
ยได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ
ของคุณ
เพื่อขอทราบค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
คุณต้องใช้รหัส PIN2 ในการเลือก
สกุลเงินหรือหน่วยในเมนูนี้

v

แ
 สดงอัตโนมัติ: บริการเครือข่าย
นี้ให้คุณดูค่าโทรครั้งล่าสุดของคุณ
ได้โดยอัตโนมัติ หากตั้งค่าที่ เปิด
คุณสามารถดูค่าโทรครั้งล่าสุดได้
เมื่อวางสาย
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สมุดบันทึก
สมุดบันทึก

ปฏิทิน

เมนู 3.1

คุณสามารถดูตารางนัดหมายรายเดือน
เคอร์เซอร์จะอยู่ที่วันที่ปัจจุบัน และวันที่
ลงทะเบียนจะมีการทำเครื่องหมาย
1

ย้อนกลับไปยังปีก่อนหน้า
3 ไปที่ปีถัดไป
เมื่อกดปุ่ม 5 ไปที่วันนี้

ย้อนกลับไปยังเดือนก่อน
หน้า
# ไปยังเดือนถัดไป
*

คุณสามารถดูบันทึกนัดหมายหรือบัน
ทึกของวันที่เลือกไว้ได้โดยกดปุ่มตกลง
v

แ
 สดง: คุณสามารถดูนัดหมายหรือ
บันทึกสำหรับวันที่เลือก

v

ต
 ารางใหม่: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อ
ป้อนนัดหมายหรือบันทึกใหม่

v

เ สียงเตือนนัดหมาย: คุณสามารถ
ตั้งค่าเสียงเตือนนัดหมาย

v

น
 ัดหมายทั้งหมด: คุณสามารถดูนั
ดหมายทั้งหมด

v

ไ ปยังวันที่: คุณสามารถไปที่วันที่
เลือกไว้ได้โดยตรง

v

ล
 บกำหนดการเดิม: เลือกตัวเลือก
นี้เพื่อลบบันทึกการนัดหมายที่หมด
อายุซึ่งมีการแจ้งเตือนแล้ว

v

ล
 บทั้งหมด: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลบ
บันทึกการนัดหมายและบันทึกเตือน
ความจำทั้งหมด

บันทึก

เมนู 3.2

คุณสามารถเพิ่มบันทึกใหม่ ดูและ
จัดการบันทึกที่มีอยู่
1. ห
 ากรายการว่างเปล่า
ให้กดปุ่มเลือกซ้าย [ใหม่] แล้ว
ป้อนข้อมูลในบันทึก คุณสามารถ
บันทึกลงในรายการโดยกดปุ่ม
เลือกซ้าย [ตัวเลือก] จากนั้นเลือก
[บันทึก]
2. ห
 ากคุณจัดเก็บบันทึกไว้ คุณสามาร
ถเข้าใช้ตัวเลือกต่อไปนี้
ด้วยปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก] :
แสดง, ลบ, บันทึกใหม่, ส่งทาง,
แก้ไข, ลบมัลติ, ลบทั้งหมด
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หากคุณต้องการเปลี่ยนโหมดป้อน
ข้อความให้กดปุ่ม #

สิ่งที่ต้องทำ

สมุดบันทึก

หมายเหตุ

เมนู 3.3

คุณสามารถดูแก้ไขและเพิ่มงานที่
จะทำ งานจะแสดงตามลำดับเวลา
งานที่เสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จจะแสดง
แตกต่างกัน
1. ห
 ากรายการว่างเปล่า
ให้กดปุ่มเลือกซ้าย [ใหม่]
2. ป
 ้อน วันครบกำหนด, บันทึก,
ระดับความสำคัญ และ สถานะ
3. เมื่อคุณป้อนข้อมูลเสร็จ
ให้กดปุ่มเลือกซ้าย [บันทึก]
4. ค
 ุณสามารถจัดการบันทึกสิ่งที่ต้อง
ทำที่บันทึกไว้โดยกดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
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มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย

เครื่องเล่น MP3

เมนู 4.1

KF300 มีเครื่องเล่น MP3 ในตัว
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับการฟัง
เพลงจากไฟล์ MP3 ในโทรศัพท์
ของคุณ โดยใช้หูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้
หรือฟังผ่านลำโพงในตัว
หมายเหตุ
ในบางกรณีสัญญาณเสียงอาจ
ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อเปิด
เสียงดังๆ และมีเสียงทุ้มมาก
เนื่องจากลำโพงมีขนาดเล็ก ดังนั้น
คุณควรใช้หูฟังสเตอริโอเพื่อรับฟัง
เพลงด้วยระบบเสียงที่สมบูรณ์แบบ

โปรแกรมเล่นเพลงจะสนับสนุน:
•M
 PEG-2 Layer III, MPEG2.5 Layer III: ความถี่การสุ่ม
สัญญาณตั้งแต่ 8KHz ถึง 48KHz
อัตราบิตสูงสุด 320Kbps, สเตอริโอ

•A
 AC: รูปแบบ ADIF, ADTS
(ความถี่การสุ่มสัญญาณตั้งแต่ 8KHz
ถึง 48KHz)
หมายเหตุ
KF300 ไม่รองรับไฟล์ที่กล่าวถึงทั้ง
หมดทุกประเภทที่มีอัตราบิตแปรผัน
ดังนั้น คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนไฟล์
จากรูปแบบ MP3 เป็น AAC ได้

คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์ MP3
จากพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ไปยังหน่วย
ความจำในโทรศัพท์ของคุณโดยใช้
ที่เก็บข้อมูล
เมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์กับพีซีโดย
ใช้สายเคเบิล USB รายการดิสก์แบบ
ถอดออกได้จะปรากฏขึ้นใน Windows
Explorer เมื่อคุณคัดลอกเพลงในดิสก์
แบบถอดออกได้แล้ว คุณควรเรียกใช้
การถอดดิสก์ออกอย่างปลอดภัยจาก
ระบบของคุณ
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v

ต
 ัวปรับแต่งเสียง: เมนูนี้ช่วยให้คุณ
ปรับสภาพแวดล้อมของการฟังเพลง
ได้หลากหลาย

v

ส
 กินการเล่น: เมนูนี้ให้คุณเปลี่ยน
แบ็คกราวด์ของหน้าจอ LCD หลัก
เมื่อเล่นไฟล์ MP3

vค
 ุณต้องคัดลอกเพลง MP3

ลงในโฟลเดอร์ เสียง หากคุณ
คัดลอกไปที่โฟลเดอร์อื่น
คุณจะไม่พบไฟล์ MP3

vพ
 ีซีควรใช้ระบบปฏิบัติการ

Windows 98 SE, Windows ME,
Windows 2000, Windows XP

ทุกเพลง (เมนู 4.1.1)
คุณสามารถดูไฟล์เพลงทั้งหมด

รายการเพลงส่วนตัว (เมนู 4.1.2)
คุณสามารถตั้งค่าไฟล์เพลงที่คุณ
ชื่นชอบ

มัลติมีเดีย

หมายเหตุ

หมายเหตุ
เพลงได้รับความคุ้มครองตามสนธิ
สัญญานานาชาติและกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศ ดังนั้น
อาจจำเป็นที่ต้องได้รับอนุญาตหรือ
ได้สิทธิ์ในการทำซ้ำหรือคัดลอกเพลง
ในกฎหมายของบางประเทศมีข้อห้าม
ในการคัดลอกสื่อที่มีลิขสิทธิ์ด้วยตน
เอง โปรดตรวจสอบกฎข้อบังคับของ
ประเทศนั้นๆ เกี่ยวกับการใช้สื่อต่างๆ

การตั้งค่า (เมนู 4.1.3)
v

ส
 ับเปลี่ยน: หากคุณเลือก เปิด
คุณสามารถฟังเพลงโดยให้เครื่อง
สุ่มเล่นเพลง

v

เ ล่นเพลงซ้ำ: เมนูนี้ให้คุณตั้งโหมด
การเล่นได้ดังนี้: ปิด, เพลงเดียว,
ทั้งหมด
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มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย

กล้องถ่ายรูป

เมนู 4.2

ด้วยการใช้กล้องถ่ายรูปที่อยู่ในตัว
โทรศัพท์คุณสามารถถ่ายภาพบุคคลได้
นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งภาพถ่าย
ไปให้บุคคลอื่นๆ และเลือกภาพถ่าย
เป็นภาพพื้นหลัง
หมายเหตุ
ในขณะที่ใช้งานกล้องถ่ายรูป
โทรศัพท์จะใช้พลังงานมากขึ้น
หากแบตเตอรี่ใกล้หมด คุณอาจไม่
สามารถใช้คุณสมบัติ กล้องถ่ายรูป
ได้ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน

• หากต้องการถ่ายภาพ
- ในการถ่ายภาพให้คมชัด กดปุ่มกล้อง
C ขณะถือกล้องถ่ายรูปโดยไม่มีกา
รเคลื่อนไหว
- ปรับระยะห่างจากวัตถุที่คุณต้อง
การถ่ายภาพให้เหมาะสม (อย่างน้อย
50 ซม.)
- จับอย่างระมัดระวัง เนื่องจากกล้อง
อ่อนไหวต่อการกระแทก และใช้ผ้า
นุ่มๆ ในการทำความสะอาดเลนส์ของ
กล้องถ่ายรูป

- อย่าถอดแยกชิ้นส่วนหรือปรับเปลี่ยน
กล้องถ่ายรูป เนื่องจากอาจทำให้เกิด
ไฟไหม้หรือทำงานผิดปกติได้
1. ก
 ดปุ่มกล้อง C
ในโหมดสแตนด์บาย
2. เล็งไปที่วัตถุที่ต้องการถ่ายภาพ
แล้วกดปุ่มกล้อง C หรือปุ่มตกลง
3. ภ
 าพที่คุณถ่ายจะบันทึกอยู่ในโฟล
เดอร์ รูปภาพ ใน แฟ้มส่วนตัว
โดยอัตโนมัติ เมื่อถ่ายภาพเสร็จ
คุณสามารถเลือกเมนูย่อยโดยกดปุ่ม
เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
ก่อนถ่ายภาพ คุณสามารถตั้งค่าตัว
เลือกต่อไปนี้โดยกดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
v

ค
 วามละเอียด: ใช้ตั้งค่าขนาดภาพ
(320*240/640*480/1280*1024/
1600*1200)

v

ค
 ุณภาพ: ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่า
คุณภาพของภาพเป็น ปกติ,
ละเอียด และ ละเอียดมาก ได้
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v

v

เ ลือกแสดงภาพ: คุณสามารถ
ตั้งค่าโหมดแสดงภาพ (ภาพเต็ม/
เต็มหน้าจอ)

v

บ
 ันทึกใน: คุณสามารถตั้งค่าตัว
เลือกบันทึกสำหรับภาพได้
(ตัวเครื่อง/ภายนอก)

v

ภ
 าพต่อเนื่อง: ใช้เพื่อถ่ายภาพ
ช็อตต่อเนื่อง

v

เ อฟเฟกต์: ตั้งค่าได้ 4 อย่าง
(ปิด/ซีเปีย/โมโน/เนกาทีฟ)

v

ค
 วามสมดุลแสง: เพื่อให้คุณ
เปลี่ยนการตั้งค่านี้ตามสภาพแวด
ล้อม (อัตโนมัติ/แสง/หลอดไฟ/
มืดครึ้ม/ฟลูออเรสเซนต์/
โหมดกลางคืน)

v

เ สียงชัตเตอร์: คุณสามารถตั้งค่า
เสียงเมื่อถ่ายภาพได้

v

ใ ช้ค่าจากโรงงาน:
ใช้ในการรีเซ็ตการตั้งค่า
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หมายเหตุ
vค
 ุณสามารถปรับความสว่างได้โดย

กดปุ่ม L , R

vฟ
 ังก์ชันซูมจะแตกต่างกันไป

ขึ้นอยู่กับความละเอียดของกล้อง
ถ่ายรูปที่ตั้งไว้ ตัวอย่างเช่น
หากความละเอียดของกล้อง
ถ่ายรูปตั้งไว้ที่การตั้งค่าสูงสุด
คุณจะไม่สามารถซูมได้

มัลติมีเดีย

ต
 ั้งเวลาถ่ายภาพ: ช่วยให้คุณสามา
รถเลือกเวลาหน่วงได้ (ปิด/3 วินาที/
5 วินาที/10 วินาที) จากนั้นโทรศั
พท์จะถ่ายภาพหลังจากครบเวลา
ที่ระบุไว้

3. ภ
 าพที่คุณถ่ายจะบันทึกอยู่ใน
โฟลเดอร์รูปภาพในแฟ้มส่วนตัว
โดยอัตโนมัติ เมื่อถ่ายภาพเสร็จ
คุณสามารถเลือกเมนูย่อยโดยกดปุ่ม
เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
v

ภ
 าพใหม่:
คุณสามารถถ่ายภาพใหม่ได้

v

ต
 ั้งเป็น: คุณสามารถตั้งภาพที่ถ่ายใ
ห้เป็น ภาพพื้นหลัง/ID ภาพ ได้

v

ส
 ่งทาง: คุณสามารถส่งภาพทาง
ข้อความมัลติมีเดีย/ บลูทูธได้

v

อ
 ัลบั้ม: คุณสามารถเข้าใช้โฟลเดอร์
รูปภาพ ใน แฟ้มส่วนตัว ได้

49

49

2008.8.9

10:50:5

มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย

กล้องถ่ายวิดีโอ

เมนู 4.3

v

ค
 วามสมดุลแสง: เพื่อให้คุณเปลี่
ยนการตั้งค่านี้ตามสภาพแวดล้อม
(อัตโนมัติ/แสง/หลอดไฟ/มืดครึ้ม/
ฟลูออเรสเซนต์)

v

ใ ช้ค่าจากโรงงาน:
ใช้ในการรีเซ็ตการตั้งค่า

คุณสามารถบันทึกและจัดเก็บวิดีโอ
คลิปได้
1. ใ นการเริ่มบันทึก ให้กดปุ่มตกลง
ทันทีที่เครื่องเริ่มบันทึกตัวตั้งเวลา
จะปรากฏขึ้น
ก่อนบันทึกวิดีโอคลิป คุณสามารถตั้ง
ค่าตัวเลือกต่อไปนี้โดยกดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
v

โ หมดวิดีโอ: ใช้ส่งไฟล์วิดีโอผ่าน
MMS หรือ ปกติ

v

ค
 วามละเอียด: ใช้ตั้งค่าขนาดภาพ
(176x144/320x240)

v

ค
 ุณภาพ: ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่า
คุณภาพของภาพเป็น ปกติ,
ละเอียด และ ละเอียดมาก ได้

v

บ
 ันทึกใน: คุณสามารถตั้งค่าตัว
เลือกบันทึกสำหรับวิดีโอคลิปได้
(ตัวเครื่อง/ภายนอก)

v

เ อฟเฟกต์สี: ตั้งค่าได้ 4 อย่าง
(ปิด/ซีเปีย/โมโน/เนกาทีฟ)

2. ก
 ดปุ่มเลือกซ้าย [หยุด]/ปุ่มยืนยัน/
ปุ่มฮอตคีย์กล้องถ่ายรูปเพื่อสิ้นสุด
การบันทึก
3. ภ
 าพวิดีโอที่คุณบันทึกจะจัดเก็บอยู่
ในโฟลเดอร์ วิดีโอ ใน
แฟ้มส่วนตัว โดยอัตโนมัติ เมื่อบัน
ทึกภาพวิดีโอเสร็จ คุณสามารถ
เลือกเมนูย่อยโดยกดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
v วิดีโอใหม่:

คุณสามารถบันทึกภาพ

วิดีโอใหม่
v

เ ล่น: คุณสามารถเล่นภาพวิดีโอที่
บันทึกไว้ได้

v

ส
 ่งทาง: คุณสามารถส่งภาพทาง
ข้อความมัลติมีเดีย\บลูทูธได้

v

อ
 ัลบั้ม: คุณสามารถเข้าใช้โฟลเดอร์
วิดีโอ ใน แฟ้มส่วนตัว ได้
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เมนู 4.4

1. เชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ของ
คุณ
2. ห
 ลังจากตั้งสถานีวิทยุ คุณสามารถ
รับฟังสถานีอื่นได้โดยกดปุ่มตัวเลข
(กดชั่วครู่หนึ่ง)
3. ค
 ุณสามารถเข้าสู่เมนูตัวเลือกต่อ
ไปนี้ได้โดยการกดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
v

v

v

แ
 ก้ไขช่อง: คุณสามารถปรับ
ความถี่และเปลี่ยนแปลงสถานีวิทยุใ
นช่องที่เลือกได้ คุณสามารถ
เปลี่ยนความถี่ด้วยปุ่มนาวิเกต
ซ้าย/ขวา และปุ่มหมายเลข
ส
 แกนอัตโนมัติ: หากคุณเลือก
“สแกนอัตโนมัติทันที?” เป็น เปิด
เครื่องจะตั้งช่องวิทยุโดยอัตโนมัติ
และเมื่อข้อความ “บันทึกสถานีนี้”
ปรากฏขึ้น เมื่อคุณเลือก ใช่ ความถี่
ที่ถูกเลือกดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้

v

ฟ
 ังผ่าน: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อฟัง
วิทยุผ่านลำโพง/
ชุดหูฟังแบบใช้สาย/บลูทูธใน
[ตัวเลือก]

บันทึกเสียง

มัลติมีเดีย

วิทยุ FM

เมนู 4.5

คุณสามารถบันทึกเสียงเตือนได้
1. ก
 ดปุ่มตกลงเพื่อเริ่มต้นการบันทึก
เมื่อเริ่มต้นบันทึกเสียงแล้ว ข้อความ
“REC” และเวลาบันทึกจะปรากฏขึ้น
ให้พูดตรงไมโครโฟน
2. ห
 ากต้องการสิ้นสุดการบันทึก
กดปุ่มเลือกขวา [หยุด] ไฟล์ที่
บันทึกไว้จะถูกเก็บบันทึกลงใน
โฟลเดอร์ เสียง ใน แฟ้มส่วนตัว
โดยอัตโนมัติ
3. ห
 ากคุณกดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก]
คุณจะสามารถเลือกเมนูย่อยได้ดังนี้:

ร ีเซ็ตทุกสถานี: คุณสามารถลบ
สถานีทั้งหมดที่คุณบันทึกไว้
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มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย

v

บ
 ันทึกเสียงใหม่: คุณสามารถเริ่ม
ต้นบันทึกเสียงใหม่ได้

v

เ ล่น: คุณสามารถเล่นบันทึกเสียง
เตือนความจำได้

v

ส
 ่งทาง: คุณสามารถส่งภาพทาง
Message/บลูทูธได้

v

อ
 ัลบั้ม: คุณสามารถเข้าใช้โฟลเดอร์
เสียง ใน แฟ้มส่วนตัว ได้
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ข้อความ
เมนู 5.1

เมนูนี้ประกอบด้วยฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ
SMS (Short Message Service),
MMS (Multimedia Message Service)
รวมทั้งข้อความบริการของเครือข่าย

ตัวเลือก
v

ส
 ่งไปที่: ส่งข้อความตัวอักษร

1. ป
 ้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ
2. ก
 ดปุ่มนาวิเกตลงเพื่อเพิ่มผู้รับ
3. ค
 ุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์
ในรายชื่อได้
4. ก
 ดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก] แล้วเลือก ส่ง
หลังจากป้อนหมายเลข ข้อความ
จะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ ส่งแล้ว
โดยอัตโนมัติ หากข้อความยังไม่
ถูกส่งออก ข้อความจะยังคงอยู่ใน
ถาดออก และมีสถานะล้มเหลว
v

ส
 ่งไปยังกลุ่ม : ส่งข้อความไปยัง
สมาชิกทั้งหมดในกลุ่ม
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v

แ
 นบไฟล์
- ร ูปภาพ: คุณสามารถแทรกภาพที่
นำมาใช้กับการส่งข้อความได้
- เสียง: คุณสามารถแทรกเสียงที่นำ
มาใช้กับการส่งข้อความได้

ข้อความ

ข้อความใหม่

- วีดีโด: คุณสามารถแทรกวีดีโอที่น
ำมาใช่กับการส่งขัอความได้
- สัญลักษณ์: คุณสามารถเพิ่มตัว
อักษรพิเศษได้
- รูปแบบข้อความ: คุณสามารถใช้
ข้อความอัตโนมัติ ที่มีอยู่แล้วใน
เครื่องได้
- สัญลักษณ์แสดงอารมณ์:
คุณสามารถแทรกสัญลักษณ์แสดง
อารมณ์ได้
- ชื่อและเบอร์: คุณสามารถเพิ่ม
หมายเลขโทรศัพท์หรือในรายชื่อ
- สไลต์ใหม่: เลือกเมนูนี้เพื่อเพิ่ม
ไสลต์ใหม่
-ห
 ัวเรื่อง: เลือกเมนูนี้เพื่อใส่หัเรื่อง
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ข้อความ
ข้อความ

-ข
 ้อมูล: เลือกเมนูนี้เพิ่ม รายชื่อ,
นามบัตร, นัดหมายและ บันทึก
v

บ
 ันทึกในร่าง: บันทึกข้อความใน
ร่าง

v

ต
 ั้งค่า T9: เปิดทำงานหรือยกเลิก
การใช้งานโหมดป้อนข้อความ T9
โดยเลือกเปิด/ปิด

v

ภ
 าษาที่ใช้เขียน: เลือกภาษา
สำหรับโหมดป้อนข้อความ T9

v

T
 9Word ใหม่: เลือก T9Word
ใหม่ ในการป้อนคำใหม่ลงใน
พจนานุกรม

v

ล
 บอักษร: คุณสามารถลบข้อความ
ขณะเขียน SMS ได้

v

อ
 อก: หากคุณเลือก ออก
ขณะเขียน
ข้อความ คุณสามารถสิ้นสุดการเขียน
ข้อความ และกลับไปที่เมนูข้อความ
ใหม่ได้ โดยเครื่องจะไม่บันทึก
ข้อความที่เพิ่งพิมพ์นั้น

หมายเหตุ
หากคุณเลือกภาพ (200K) สำหรับ
เขียนลงในข้อความมัลติมีเดีย เครื่อง
จะใช้เวลาในการโหลดภาพนั้นอย่าง
น้อย 3 วินาที และคุณจะไม่สามารถ
ใช้งานปุ่มใดๆ ได้ ในระหว่างการ
โหลด คุณจะสามารถพิมพ์ข้อความ
มัลติมีเดียได้ หลังจาก 3 วินาที
ผ่านไป
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เมนู 5.2

เครื่องจะแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อมี
ข้อความเข้า โดยข้อความเหล่านี้จะถูก
จัดเก็บใน ถาดเข้าหากเครื่องแสดง
ข้อความ ‘ข้อความในซิมการ์ดเต็ม’
คุณต้องลบเฉพาะข้อความซิมการ์ด
ออกจากถาดเข้า
❈ ข้อความในซิมการ์ด
ข้อความในซิมการ์ดหมายถึงข้อความ
ที่จัดเก็บอยู่ในซิมการ์ดโดยเฉพาะ

สำหรับข้อความมัลติมีเดียชนิดแจ้ง
เตือนนั้น คุณจะต้องรอสักครู่เพื่อให้
เครื่องดาวน์โหลดและดำเนินการกับ
ข้อความเสียก่อน
ในการอ่านข้อความ ให้เลือกข้อความ
นั้นโดยการกดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก]
ตัวเลือกที่คุณเลือกใช้ได้มีดังนี้
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v

แ
 สดง: คุณสามารถดูข้อความที่
ได้รับได้

v

ต
 อบกลับ: คุณสามารถตอบกลับ
ผู้ส่งได้

v

ล
 บ: คุณสามารถลบข้อความ
ปัจจุบันได้

v

ส
 ่งต่อ: คุณสามารถส่งต่อข้อความที่
เลือกไว้ไปยังบุคคลอื่นๆ ได้

v

โ ทรกลับ: คุณสามารถโทรกลับ
หาผู้ส่งได้

v

เ บอร์: คุณสามารถบันทึกหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้ส่งไว้ในรายชื่อได้

v

ข
 ้อมูล: คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อความที่ได้รับ

v

ล
 บมัลติ: หลังจากที่คุณเลือก
ข้อความที่ต้องการลบแล้ว คุณ
สามารถลบข้อความที่เลือกนั้นได้

v

ล
 บที่อ่านทั้งหมด: คุณสามารถลบ
ข้อความที่อ่านแล้วทั้งหมดได้

v

ล
 บทั้งหมด: คุณสามารถลบ
ข้อความทั้งหมด

ข้อความ

ถาดเข้า

55

55

2008.8.9

10:50:5

ข้อความ
ข้อความ

ร่าง

เมนู 5.3

ถาดออก

เมนู 5.4

ด้วยการใช้เมนูนี้ คุณสามารถกำหนด
ข้อความมัลติมีเดียที่คุณใช้บ่อยไว้ล่วง
หน้าได้ โดยเมนูนี้จะแสดงรายการข้อ
ความมัลติมีเดียที่คุณกำหนดไว้ล่งหน้า

คุณสามารถดูรายการและเนื้อหาของ
ข้อความที่กำลังส่ง/กำลังส่งใหม่/
รอส่ง/ส่งไม่ได้ ได้ในเมนูนี้ รวมทั้ง
ตรวจสอบได้ว่าส่งได้สำเร็จหรือไม่

ตัวเลือกที่คุณเลือกใช้ได้มีดังนี้

หลังจากส่งข้อความสำเร็จแล้ว
ข้อความจะถูกย้ายไปไว้ที่กล่องส่งแล้ว

v

แ
 สดง: คุณสามารถดูข้อความ
มัลติมีเดียต่างๆ

v

แ
 ก้ไข: แก้ไขข้อความที่คุณเลือก

v

ล
 บ: ลบข้อความที่คุณเลือก

v

ข
 ้อมูล: คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อความที่คุณเลือก

v

v

ล
 บมัลติ: หลังจากที่คุณเลือก
ข้อความที่ต้องการลบแล้ว ให้กดปุ่ม
ตกลงเพื่อลบข้อความที่เลือกนั้น
ล
 บทั้งหมด: ลบข้อความทั้งหมด
ในโฟลเดอร์

ตัวเลือกที่คุณเลือกใช้ได้มีดังนี้
v

แ
 สดง: คุณสามารถเรียกดูข้อความ
ได้

v

ล
 บ: คุณสามารถลบข้อความได้

v

ส
 ่งอีกครั้ง: คุณสามารถส่งข้อความ
ที่เลือกใหม่ได้

v

แ
 ก้ไข: แก้ไขข้อความที่คุณเลือก

v

ข
 ้อมูล: คุณสามารถตรวจสอบข้อมูล
ในแต่ละข้อความได้

v

ล
 บมัลติ: เลือกและลบข้อความ
ที่เลือกไว้

v

ล
 บทั้งหมด: คุณสามารถลบ
ข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์
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เมนู 5.5

เมนูนี้ช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อความ
ที่คุณได้ส่งออกไปแล้ว โดยคุณ
สามารถตรวจสอบเวลาและเนื้อหาของ
ข้อความได้

ฟังข้อความเสียง

เมื่อคุณได้รับข้อความเสียง โทรศัพท์
ของคุณจะแสดงไอคอนและแจ้ง
เตือนให้คุณทราบ โปรดสอบถาม
ข้อมูลของบริการนี้จากผู้ให้บริการ
ระบบของคุณ เพื่อให้ตั้งค่าเครื่องได้
อย่างถูกต้อง

เมนู 5.6

เมนูนี้ช่วยให้คุณเข้าใช้ระบบฝาก
ข้อความเสียงของคุณได้สะดวกรวดเร็ว
(หากระบบเครือข่ายของคุณมีบริการนี้)
ก่อนใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องป้อนหมาย
เลขของเซิร์ฟเวอร์ข้อความเสียงที่คุณ
ได้รับจากผู้ให้บริการระบบ
เมื่อมีการเลือกเมนูนี้ คุณเพียงแค่
กดปุ่มเลือกซ้าย [ตกลง]
เพื่อฟังข้อความเสียง และคุณยังโทร
เช็คข้อความเสียงได้โดยกดปุ่ม 1
ค้างไว้ เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย
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หมายเหตุ

ข้อความ

ส่งแล้ว

บริการข้อมูล

เมนู 5.7

(ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและการ
สมัครขอรับบริการ)
ข้อความบริการข้อมูล คือข้อความชนิด
ตัวอักษรที่เครือข่ายส่งไปยังระบบ
GSM โดยให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
รายงานสภาพอากาศ รายงานสภาพ
การจราจร บริการแท็กซี่ การแพทย์
และราคาหุ้น
บริการข้อมูลแต่ละประเภทจะมีหมาย
เลขกำกับอยู่ด้วย คุณจึงสามารถ
ติดต่อผู้ให้บริการได้ หากคุณป้อนหมาย
เลขนั้นๆ สำหรับขอข้อมูล
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ข้อความ
ข้อความ

เมื่อคุณได้รับข้อความบริการข้อมูล
คุณจะเห็นข้อความแสดงที่หน้าจอเพื่อ
แจ้งให้ทราบว่า คุณได้รับข้อความหนึ่ง
หรือเครื่องอาจแสดงข้อความนั้นที่
หน้าจอโดยตรง
ในการอ่านข้อความนั้นอีกครั้งหรือใน
กรณีที่เครื่องไม่อยู่ในโหมดสแตนด์บาย
ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

อ่าน

(เมนู 5.7.1)

1. เมื่อคุณได้รับข้อความบริการข้อมูล
แล้วเลือก อ่าน เพื่ออ่านข้อความ
เครื่องจะแสดงข้อความดังกล่าวที่
หน้าจอ คุณสามารถอ่านข้อความ
อื่นๆ ได้ด้วยการเลื่อนปุ่มนาวิเกต
ซ้ายหรือขวา

หัวข้อ

(เมนู 5.7.2)

(ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและการสมัคร
ขอรับบริการ)

คุณสามารถดูหมายเลขของข้อความ
บริการข้อมูลที่คุณเพิ่มเข้าไปได้
หากคุณกดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก]
คุณจะสามารถแก้ไขและลบชนิดข้อ
ความบริการข้อมูลที่คุณเพิ่มเข้าไปได้
คุณสามารถเลือกหมายเลขข้อความ
บริการข้อมูลในรายการที่ใช้งานได้
หากคุณใช้หมายเลขบริการข้อมูลหนึ่ง
คุณจะได้รับข้อความที่ส่งจากหมาย
เลขดังกล่าว

2. เครื่องจะแสดงข้อความปัจจุบันจน
กว่าข้อความอีกข้อความหนึ่งจะ
ปรากฏขึ้น
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v

ส
 ่งทาง
-ข
 ้อความตัวอักษร: ใช้ตัวเลือกนี้
เพื่อส่งข้อความอัตโนมัติที่เลือก
โดยใช้ SMS

ข้อความอัตโนมัติ (เมนู 5.8.1)
คุณมีแบบข้อความ 6
แบบตามที่แสดงด้านล่าง

- ข้อความมัลติมีเดีย: ใช้ตัวเลือก
นี้เพื่อส่งข้อความอัตโนมัติที่เลือก
โดยใช้ MMS

• กรุณาโทรกลับฉันด้วย
• ฉันไปสาย จะไปถึงเวลา

v

ล
 บ: ลบข้อความอัตโนมัติ

• ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน?

v

ข
 ้อความอัตโนมัติใหม่: ใช้ตัวเลือ
กนี้เพื่อสร้างข้อความอัตโนมัติใหม่

v

ล
 บทั้งหมด: ช่วยให้คุณสามารถลบ
ข้อความอัตโนมัติทั้งหมดได้

•  ฉันกำลังเดินทาง
• ด่วน! กรุณาติดต่อกลับ
• ฉันรักคุณ!
ตัวเลือกที่คุณเลือกใช้ได้มีดังนี้
v

แ
 สดง: คุณสามารถดูข้อความ
อัตโนมัติที่เลือก

v

แ
 ก้ไข: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเขียน
ข้อความใหม่หรือแก้ไขข้อความใน
ข้อความอัตโนมัติที่เลือกจากรายการ
ข้อความอัตโนมัติ
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ข้อความ

ข้อความอัตโนมัติ เมนู 5.8

มัลติมีเดียอัตโนมัติ (เมนู 5.8.2)
คุณสามารถบันทึกมัลติมีเดียอัตโนมัติ
ใหม่และแก้ไขมัลติมีเดียอัตโนมัติที่
บันทึกไว้ได้
หลังจากบันทึกข้อความอัตโนมัติใหม่
คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้
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ข้อความ
ข้อความ

v

แ
 สดง: คุณสามารถดูมัลติมีเดีย
อัตโนมัติแบบต่างๆ

การตั้งค่า

v

แ
 ก้ไข: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเขียน
ข้อความใหม่หรือแก้ไขข้อความใน
มัลติมีเดียอัตโนมัติที่เลือกจาก
รายการมัลติมีเดียอัตโนมัติ

ข้อความตัวอักษร (เมนู 5.9.1)

v

ส
 ่ง: ใช้เพื่อส่งข้อความในมัลติมีเดีย
อัตโนมัติด้วย MMS

v

ล
 บ: ลบมัลติมีเดียอัตโนมัติ

v

ข
 ้อความอัตโนมัติใหม่: ใช้ตัวเลือ
กนี้เพื่อสร้างข้อความอัตโนมัติใหม่

v

ล
 บทั้งหมด: ช่วยให้คุณสามารถลบ
ข้อความมัลติมีเดียทั้งหมดได้

เมนู 5.9

v

ช
 นิดข้อความ:
ข้อความ, เสียง, แฟกซ์, เพจจิ้ง,
X.400, ERMES
โดยปกติ ประเภทข้อความที่ใช้งาน
จะตั้งค่าเป็น ข้อความ แต่คุณ
สามารถเปลี่ยนข้อความให้เป็น
รูปแบบอื่นได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
ระบบของคุณเกี่ยวกับการให้บริการ
ฟังก์ชันดังกล่าว

v

อ
 ายุข้อความ: บริการของเครือข่าย
นี้ให้คุณกำหนดระยะเวลาที่คุณ
ต้องการให้เก็บข้อความต่างๆ ไว้ใน
ศูนย์ข้อความ

v

ร ายงานผลการส่ง:
หากคุณตั้งค่าที่ เปิด
คุณจะสามารถตรวจสอบว่า
ข้อความส่งถึงผู้รับหรือไม่
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ค
 ่าบริการตอบกลับ:
เมื่อมีการส่งข้อความ ผู้รับสามารถ
ตอบกลับและให้คิดค่าใช้จ่ายในการ
ตอบกลับลงในใบแจ้งหนี้ค่า
โทรศัพท์ของคุณได้

v

เ บอร์ศูนย์บริการข้อความ:
คุณต้องป้อนหมายเลขของ
ศูนย์ SMS โดยปกติ จะสามารถ
อ่านหมายเลขของศูนย์ SMS
ได้จากซิมการ์ด

v

อ
 ายุข้อความ: บริการของเครือข่าย
นี้ให้คุณกำหนดระยะเวลาที่คุณ
ต้องการให้เก็บข้อความต่างๆ
ไว้ในศูนย์ข้อความ

v

ร ายงานผลการส่ง:
คุณสามารถตั้งค่าเปิด/ปิด
ได้ในเมนูเหล่านี้
- ร้องขอรายงาน: ร้องขอรายงาน
เพื่อตรวจสอบว่าข้อความของ
คุณถูกส่งไปยังผูร้ บ
ั ได้สำเร็จหรือไม่
- ยอมรับรายงาน: เมื่อผู้ส่งขอราย
งานผลการส่ง คุณสามารถกำหนด
ได้ว่าจะส่งรายงานไปหรือไม่

ข้อความมัลติมีเดีย (เมนู 5.9.2)
v

ใ ส่หัวรื่อง: คุณสามารถป้อนหัว
ข้อของข้อความมัลติมีเดียได้เมื่อ
เปิดเมนูนี้

v

ร ะยะสไลด์: แสดงระยะเวลาของ
แต่ละเพจเมื่อเขียนข้อความ

v

เ วลาส่ง: ส่งข้อความในเวลาที่ร
ะบุไว้

v

ร ะดับความสำคัญ: คุณสามารถ
กำหนดลำดับความสำคัญของ
ข้อความที่คุณเลือกได้
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ข้อความ

v

v

ร ายงานการอ่าน:
คุณสามารถตั้งค่าเปิด/ปิด ได้ใน
เมนูเหล่านี้
- ร้องขอรายงาน: ร้องขอรายงาน
เพื่อตรวจสอบว่าผู้รับอ่านข้อความ
ของคุณแล้วหรือไม่
- ยอมรับรายงาน: เมื่อผู้ส่งขอราย
งานการอ่าน คุณสามารถกำหนดได้
ว่าจะส่งรายงานไปหรือไม่
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ข้อความ
v

ข้อความ
v

v

ด
 าวน์โหลดอัตโนมัติ: คุณสามารถ
รับข้อความมัลติมีเดียอัตโนมัติ
จากเครือข่ายหลัก / เครือข่ายโรมมิ่ง
เมื่อคุณเลือก ‘อัตโนมัติ’ ในเมนูนี้
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเลือก
‘กำหนดเอง’ คุณจะได้รับเฉพาะ
ข้อความแจ้งเตือนในถาดเข้า จากนั้น
คุณเลือกได้ว่าจะรับข้อความ
มัลติมีเดียหรือไม่ในเมนูตัวเลือกของ
การแจ้งเตือน

ศูนย์ข้อความเสียง (เมนู 5.9.3)

โ ปรไฟล์เครือข่าย: หากคุณ
เลือกเซิร์ฟเวอร์ข้อความมัลติมีเดีย
คุณจะสามารถตั้งค่า URL ของเซิร์ฟ
เวอร์ข้อความมัลติมีเดียได้

ข้อความบริการ (เมนู 5.9.4)

คุณจะได้รับข้อความเสียง หากผู้ให้
บริการเครือข่ายของคุณรองรับคุณ
สมบัตินี้ เมื่อมีข้อความเสียงใหม่มาถึง
คุณ เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์บนหน้า
จอ โปรดตรวจสอบรายละเอียดการให้
บริการกับผู้ให้บริการระบบเครือข่าย
ของคุณ เพื่อทำการตั้งค่าเครื่อง
โทรศัพท์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกว่าจะรับ
ข้อความหรือไม่

ป
 ระเภทข้อความที่อนุญาต
-ส
 ่วนตัว: ข้อความส่วนตัว
-ข
 ้อความโฆษณา:
ข้อความโฆษณา
- ข่าวสาร: ข้อมูลที่จำเป็น

62

F300_Thailand_0808.indd

62

2008.8.9

10:50:5

บริการข้อมูล (เมนู 5.9.5)
ร ับข้อมูล
- เ ปิด: หากคุณเลือกเมนูนี้โทรศัพท์
ของคุณจะได้รับข้อความบริการ
ข้อมูล

ข้อความ

v

- ปิด: หากคุณเลือกเมนูนี้โทรศัพท์
ของคุณจะไม่รับข้อความบริการ
ข้อมูลอีก
v

เ ตือน
- เ ปิด: โทรศัพท์ของคุณจะมีเสียง
เตือน เมื่อคุณได้รับหมายเลข
ข้อความบริการข้อมูล
- ปิด: โทรศัพท์ของคุณจะไม่มีเสียง
เตือน แม้ว่าคุณจะได้รับข้อความ
บริการข้อมูลก็ตาม

v

ภ
 าษา
คุณสามารถเลือกภาษาที่ต้องการ
ด้วยการกดปุ่มตกลง จากนั้น
ข้อความบริการข้อมูลจะแสดงใน
ภาษาที่คุณได้เลือกไว้
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แฟ้มส่วนตัว
แฟ้มส่วนตัว

รูปภาพ

เมนู 6.1

โฟลเดอร์รูปภาพประกอบด้วยลิงก์
สำหรับดาวน์โหลดภาพผ่านอินเตอร์
เนตและภาพเริ่มต้น หากต้องการดู
รายละเอียดของรูปภาพ กดปุ่มตกลง
เมื่อเลือกไฟล์ ตัวเลือกต่อไปนี้จะ
ปรากฏขึ้นเมื่อกดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
v

แ
 สดง: คุณสามารถดูไฟล์ที่เลือ
กไว้ได้

v

ล
 บ: ลบไฟล์ที่เลือก

v

ต
 ั้งเป็น
-ภ
 าพพื้นหลัง: คุณสามารถ
กำหนดภาพที่เลือกในขณะนั้นเป็น
ภาพพื้นหลัง
- I D ภาพ: คุณสามารถกำหนดภาพ
ที่เลือกในขณะนั้นเป็น ID ภาพ

v

ส
 ่งทาง: ส่งไฟล์ที่เลือกไปยัง
อุปกรณ์อื่นผ่านทาง MMS, บลูทูธ

v

ไ ฟล์
-แ
 ก้ไขชื่อ: เปลี่ยนชื่อไฟล์ของ
ไฟล์ที่เลือก คุณจะเปลี่ยนแปลง
นามสกุลไฟล์ไม่ได้
- ย้ายไปโฟลเดอร์: ย้ายไฟล์ที่
เลือกไว้ไปไว้ในโฟลเดอร์
- ย้ายไปที่หน่วยความจำภาย
นอก / ย้ายไปหน่วยความจำ
เครื่อง: ย้ายไฟล์ที่เลือกไปยัง
หน่วยความจำภายนอก
(หากใส่อยู่) หรือหน่วยความจำ
มัลติมีเดียในโทรศัพท์ของคุณ
- คัดลอกไปยังหน่วยความจำ
ภายนอก / คัดลอกไปหน่วย
ความจำเครื่อง:
คัดลอกไฟล์ที่เลือกไว้ไปไว้ใน
หน่วยความจำภายนอกหรือหน่วย
ความจำมัลติมีเดียในโทรศัพท์
- ข้อมูล: แสดงข้อมูลไฟล์
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v

เสียง
v

เ ล่น: คุณสามารถเล่นไฟล์ที่เลือก

แ
 สดงภาพแบบสไลด์: คุณสามาร
ถดูภาพสไลด์ของไฟล์ที่คุณจัดเก็บ
ไว้ได้

v

ล
 บ: ลบไฟล์ที่เลือก

v

ต
 ั้งเป็น: คุณสามารถกำหนดเสียงที่
เลือกในขณะนั้นเป็น
เสียงเรียกเข้า/
IDเสียงเรียกเข้า/
เสียงข้อความ

เมนู 6.2

เมื่อเลือกไฟล์ ตัวเลือกต่อไปนี้จะปรา
กฏขึ้นเมื่อกดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก]

v

โ ฟล์เดอร์ใหม่: คุณสามารถสร้าง
โฟลเดอร์ใหม่

v

ล
 บมัลติ: คุณสามารถลบไฟล์ตาม
จำนวนที่เลือกได้

v

v

ล
 บทั้งหมด:
ลบไฟล์ทั้งหมดในรายการ

ส
 ่งทาง: ส่งไฟล์ที่เลือกไปยัง
อุปกรณ์อื่นผ่านทาง MMS, บลูทูธ

v

ไ ฟล์

v

เ รียงลำดับโดย: คุณสามารถจัด
ลำดับไฟล์ได้ตาม วันที่ ชนิด
และ ชื่อ

v

ภ
 าพขนาดย่อ/มุมมองรายการ:
ใช้ตั้งค่ารูปแบบมุมมอง
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แฟ้มส่วนตัว

v

พ
 ิมพ์ผ่านบลูทูธ: ภาพส่วนมากที่
คุณถ่ายด้วยโหมดกล้องถ่ายรูปและ
ดาวน์โหลดผ่าน WAP สามารถส่ง
ออกทางเครื่องพิมพ์ผ่านระบบ
บลูทูธได้

-แ
 ก้ไขชื่อ: เปลี่ยนชื่อไฟล์ที่เลือก
- ย้ายไปโฟลเดอร์: ย้ายไฟล์ที่
เลือกไว้ไปไว้ในโฟลเดอร์
- ย้ายไปที่หน่วยความจำภาย
นอก / ย้ายไปหน่วยความจำ
เครื่อง: ย้ายไฟล์ที่เลือกไปยัง
หน่วยความจำภายนอก
(หากใส่อยู่) หรือหน่วยความจำ
มัลติมีเดียในโทรศัพท์ของคุณ
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แฟ้มส่วนตัว
แฟ้มส่วนตัว

-ค
 ัดลอกไปยังหน่วยความจำ
ภายนอก / คัดลอกไปหน่วยค
วามจำเครื่อง: คัดลอกไฟล์ที่
เลือกไปยังหน่วยความจำภายนอก
(หากใส่อยู่) หรือหน่วยความจำ
มัลติมีเดียในโทรศัพท์ของคุณ
- ข้อมูล: แสดงข้อมูลไฟล์ที่เลือก
v

โ ฟล์เดอร์ใหม่: คุณสามารถสร้าง
โฟลเดอร์ใหม่

v

ล
 บมัลติ: คุณสามารถลบไฟล์ตาม
จำนวนที่เลือกได้

v

ล
 บทั้งหมด:
ลบไฟล์ทั้งหมดในรายการ

v

เ รียงลำดับโดย: คุณสามารถจัด
ลำดับไฟล์ได้ตาม วันที่ ชนิด
และ ชื่อ

วิดีโอ

เมนู 6.3

แสดงรายชื่อไฟล์ 3GP,
3G2 ที่ มีเดียส่วนตัว/วิดีโอ
ในหน่วยความจำมัลติมีเดีย
สนับสนุนเฉพาะไฟล์ .3gp
ที่เข้ารหัสด้วย Video-codec ชนิด
MPEG4 และ h.263 และ Audio-codec
ชนิด AMR
คุณสามารถจัดการหรือส่งวิดีโอคลิปที่
เลือกได้ที่นี่ เมื่อเลือกไฟล์ ตัวเลือกต่อ
ไปนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อกดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
v

เ ปิด: คุณสามารถเปิดไฟล์ที่เลือ
กไว้ได้

v

ล
 บ: ลบไฟล์ที่เลือก

v

ส
 ่งทาง: ส่งไฟล์ที่เลือกไปยัง
อุปกรณ์อื่นผ่านทาง MMS, บลูทูธ

v

ไ ฟล์
-แ
 ก้ไขชื่อ: เปลี่ยนชื่อไฟล์ของ
ไฟล์ที่เลือก ความยาวสูงสุด
คือ 59 ตัวอักษร
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คำเตือน!

-ย
 ้ายไปโฟลเดอร์: ย้ายไฟล์ที่
เลือกไว้ไปไว้ในโฟลเดอร์
- ย้ายไปที่หน่วยความจำภาย
นอก / ย้ายไปหน่วยความจำ
เครื่อง: ย้ายไฟล์ที่เลือกไปยัง
หน่วยความจำภายนอก
(หากใส่อยู่) หรือหน่วยความจำ
มัลติมีเดียในโทรศัพท์ของคุณ

v

ล
 บทั้งหมด:
ลบไฟล์ทั้งหมดในรายการ

v

เ รียงลำดับโดย: คุณสามารถจัด
ลำดับไฟล์ได้ตาม วันที่ ชนิด
และ ชื่อ

อื่นๆ

แฟ้มส่วนตัว

คุณไม่สามารถใช้ตัวอักษรต่อไปนี้ \
/:*?<>|

เมนู 6.4

ไฟล์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปภาพ เสียง
วิดีโอจะจัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์นี้

- คัดลอกไปยังหน่วยความจำ
ภายนอก / คัดลอกไปหน่วย
ความจำเครื่อง: คัดลอกไฟล์ที่
เลือกไปยังหน่วยความจำภายนอก
(หากใส่อยู่) หรือหน่วยความจำ
มัลติมีเดียในโทรศัพท์ของคุณ
- ข้อมูล: แสดงข้อมูลไฟล์
v

โ ฟล์เดอร์ใหม่: คุณสามารถสร้าง
โฟลเดอร์ใหม่

v

ล
 บมัลติ: คุณสามารถลบไฟล์ตาม
จำนวนที่เลือกได้

F300_Thailand_0808.indd

67

67

2008.8.9

10:50:5

รูปแบบเสียง
รูปแบบเสียง

ในรูปแบบเสียง คุณสามารถปรับเปลี่ยน
และปรับแต่งเสียงสัญญาณของ
โทรศัพท์ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์
สภาพแวดล้อม หรือกลุ่มผู้โทรที่แตก
ต่างกันได้
รูปแบบเสียงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
มี 5 รูปแบบ: ปกติ, เงียบ,
สั่นอย่างเดียว, นอกอาคาร และ
ชุดหูฟัง
โดยคุณสามารถปรับแต่งรูปแบบ
แต่ละรูปแบบได้ กดปุ่มเลือกซ้าย
[เมนู] และเลือก รูปแบบเสียง
โดยใช้ปุ่มนาวิเกตขึ้น/ลง

เปิดทำงาน (เมนู 7.X.1)

เปลี่ยนแปลง (เมนู 7.X.2)
ให้เลื่อนไปยังรูปแบบที่ต้องการ
ในรายการรูปแบบเสียงหลังจาก
กดปุ่มเลือกซ้าย หรือปุ่มตกลง
ให้เลือก เปลี่ยนแปลง
ตัวเลือกการตั้งค่ารูปแบบจะเปิดขึ้น
ตั้งค่าตัวเลือกตามต้องการ
v

แ
 บบเตือนสายเข้า: ตั้งชนิดการ
เตือนเมื่อมีสายเรียกเข้า

v

เ สียงเรียกเข้า: เลือกเสียงเรียกเข้า
ที่ต้องการจากรายการ

v

ร ะดับเสียงเรียกเข้า: ตั้งระดับเสีย
งของเสียงเรียกเข้า

v

แ
 บบเตือนข้อความ: ตั้งชนิดการ
เตือนให้กับข้อความ

v

เ สียงข้อความ: เลือกเสียงเตือนให้
กับข้อความ

v

ร ะดับเสียงข้อความ: ตั้งระดับเสียง
ของเสียงข้อความ

v

เ สียงปุ่มกด: เลือกเสียงปุ่มกดที่
ต้องการ

v

ร ะดับเสียงปุ่มกด: ตั้งระดับเสียง
ของเสียงปุ่มกด

1. ร ายการรูปแบบจะปรากฏขึ้น
2. ใ นรายการ รูปแบบเสียง ให้เลื่อน
ไปยังรูปแบบที่คุณต้องการใช้
และกดปุ่มเลือกซ้าย [ตกลง]
หรือปุ่มตกลง
3. จ ากนั้น เลือก เปิดทำงาน
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เ สียงโทนฝาพับ: ตั้งเสียงฝาพับ
สำหรับการปรับตามสภาวะแวดล้อม

v

ร ะดับเสียงเอฟเฟคท์: ตั้งระดับ
เสียงของเสียงเอฟเฟกต์

v

ร ะดับเสียงเปิด/ปิดเครื่อง:
ตั้งระดับเสียงที่ต้องการของเสียงขณ
ะเปิด/ปิดเครื่อง

รูปแบบเสียง

v

หมายเหตุ
รูปแบบเสียงต่างๆไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้
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รายชื่อ
รายชื่อ

ค้นหา

v

ข
 ้อความใหม่: หลังจากพบหมาย
เลขที่คุณต้องการแล้วคุณสามารถ
ส่งข้อความ
ไปยังหมายเลขที่เลือกได้

v

ส
 ่งทาง: คุณสามารถส่งข้อมูลรายชื่
อทาง ข้อความ/บลูทูธ

v

ล
 บ: คุณสามารถลบรายการได้

v

2. เมื่อพบชื่อที่ต้องการแล้วคุณสามารถ
โทรออกไปยังหมายเลขนั้นโดย
กดปุ่มส่ง

ร ายชื่อใหม่:
หลังจากเลือกที่จัดเก็บ (ซิม/
ตัวเครื่อง) ที่คุณต้องการบันทึก
แล้ว คุณสามารถเพิ่มไปยังรายชื่อ

v

3. ห
 ากคุณต้องการแก้ไข ลบ
หรือคัดลอกรายการใดๆ
เลือกปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก]

เ พิ่มในโทรด่วน:
ใช้เพิ่มหมายเลขที่
เลือกลงในรายการโทรด่วน

v

ล
 บมัลติ: ใช้ในการลบไฟล์ที่เลือก

v

ค
 ัดลอกไปยังซิม /
คัดลอกไปยังโทรศัพท์:
คุณสามารถคัดลอกรายการจาก
โทรศัพท์ไปยังซิมการ์ด หรือจาก
ซิมการ์ดไปยังโทรศัพท์

v

ห
 มายเลขหลัก: หากจัดเก็บหมาย
เลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อหนึ่งคนไว้
มากกว่าหนึ่งหมายเลข ให้เลือกหนึ่ง
หมายเลขที่คุณใช้บ่อยที่สุด หมาย
เลขหลักนี้จะแสดงก่อนเป็นอันดั
บแรก

เมนู 8.1

1. เลือก ค้นหา แล้วป้อนชื่อที่คุณ
ต้องการค้นหา
หมายเหตุ
vค
 ุณสามารถเข้าใช้รายชื่อได้โดย

ตรง โดยกดปุ่มเลือกขวา [รายชื่อ]
ในโหมดสแตนด์บาย

vก
 ารค้นหาด่วนสามารถทำได้ด้วย

การป้อนอักษรตัวแรกของชื่อ

เมนูต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น
v

แ
 สดง: คุณสามารถดูรายละเอียด
ของแต่ละรายการได้

v

แ
 ก้ไข: คุณสามารถแก้ไขรายชื่อที่
เลือกไว้ได้
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เมนู 8.2

คุณสามารถเพิ่มหรือบันทึกรายชื่อใหม่
ได้ คุณสามารถป้อนชื่อ หมายเลข
โทรศัพท์อื่นของรายชื่อใหม่
คุณสามารถกำหนดรายชื่อเป็นกลุ่ม
รวมถึงภาพ
กำหนดเสียงเรียกเข้าเฉพาะ และป้อน
บันทึกวันครบรอบสำหรับรายชื่อได้
คุณสามารถป้อนและจัดการที่อยู่ใน
รายชื่อได้โดยขึ้นอยู่กับการใช้หน่วย
ความจำ
หมายเหตุ
vฟ
 ิลด์สำหรับป้อนข้อมูลรายชื่ออาจ

แตกต่างกันไปเมื่อคุณเพิ่มหรือ
บันทึกรายชื่อในที่อยู่ในซิมในซิม

vค
 วามยาวสูงสุดของชื่อและหมาย

เลขที่จัดเก็บได้ขึ้นอยู่กับชนิด
ของซิมการ์ด
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โทรด่วน

เมนู 8.3

คุณสามารถจัดการการโทรด่วนโดย
ใช้เมนูนี้

รายชื่อ

รายชื่อใหม่

คุณสามารถกำหนดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของ
ปุ่ม 2 ถึง 9 ให้กับแต่ละชื่อที่อยู่ใน
รายชื่อ และสามารถโทรออกได้โดย
ตรงด้วยการกดปุ่มนี้
1. เปิด รายชื่อ ก่อน
โดยกดปุ่มเลือกขวา [รายชื่อ]
ในโหมดสแตนด์บาย
2. เลื่อน โทรด่วน
จากนั้นกดปุ่มเลือกซ้าย [ตกลง]
3. ห
 ากต้องการเพิ่มการโทรด่วน
ให้เลือก <ว่าง>
โดยกดปุ่มเลือกซ้าย [กำหนด]
จากนั้น คุณจะสามารถค้นหาชื่อใน
รายชื่อได้
4. ห
 ลังจากกำหนดหมายเลขใดๆ
ให้เป็นการโทรด่วน คุณสามาร
ถเปลี่ยนและลบรายการนั้นได้
และยังสามารถโทรออกหรือส่ง
ข้อความไปยังหมายเลขนี้ได้เช่นกัน
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รายชื่อ
รายชื่อ

กลุ่ม

เมนู 8.4

คุณสามารถกำหนดจำนวนสมาชิกได้
ในแต่ละกลุ่ม ในหน่วยความจำในตัว
เครื่อง มีกลุ่มเริ่มต้น 7 กลุ่ม:
ครอบครัว, เพื่อน, เพื่อนร่วมงาน,
วีไอพี, กลุ่ม 1, กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3
เลือกชื่อกลุ่มที่คุณต้องการจัดการโดย
กดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก] เมนูย่อยดัง
ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น
v

ด
 ูสมาชิก: แสดงสมาชิกของกลุ่ม
ที่คุณเลือก

v

ก
 ลุ่มเสียงเรียกเข้า: ใช้ในการระบุ
เสียงเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้า
ของแต่ละกลุ่ม

v

ร ูปไอคอนกลุ่ม: ให้คุณเลือก
ไอคอนประจำกลุ่มได้

v

เ พิ่มสมาชิก: สำหรับใช้เพิ่ม
สมาชิกของกลุ่ม

v

ล
 บสมาชิก: คุณสามารถลบสมาชิก
ออกจากรายชื่อสมาชิกของกลุ่มได้
แต่ชื่อและหมายเลขดังกล่าวจะยังคง
อยู่ใน รายชื่อ

v

แ
 ก้ไขชื่อ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ
กลุ่มได้

v

ร ีเซ็ต: ใช้รีเซ็ตรายชื่อทั้งหมด

คัดลอกทั้งหมด

เมนู 8.5

คุณสามารถคัดลอกรายการจากหน่วย
ความจำของซิมการ์ดไปยังหน่วยความ
จำของเครื่องและสลับกันได้อีกด้วย
v

ซ
 ิมการ์ดไปเครื่อง: คุณสามารถ
คัดลอกรายการทั้งหมดจากซิมการ์ด
ไปยังหน่วยความจำของโทรศัพท์ได้

v

เ ครื่องไปซิมการ์ด: คุณสามารถ
คัดลอกรายการทั้งหมดจากหน่วย
ความจำของโทรศัพท์ไปยังซิมการ์ด
ได้

ลบทั้งหมด

เมนู 8.6

คุณสามารถลบรายการทั้งหมดออกจาก
ซิมการ์ดหรือหน่วยความจำของ
โทรศัพท์ได้ ฟังก์ชันนี้ต้องใช้
รหัสป้องกัน
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เลือกการแสดงผล

เมนู 8.7
(เมนู 8.7.1)

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการแสดง
รายชื่อได้
v

แ
 สดงเฉพาะชื่อ: ตั้งค่าข้อมูลราย
ชื่อให้แสดงเฉพาะชื่อเท่านั้น

v

ช
 ื่อและเบอร์: ตั้งค่าข้อมูลรายชื่อใ
ห้มีทั้งชื่อและหมายเลข

v

พ
 ร้อมภาพ: ตั้งค่าข้อมูลรายชื่อใ
ห้มีรูปภาพ

สำรองรายชื่อ (เมนู 8.7.2)
(ขึ้นอยู่กับหน่วยความจำภายนอก)
คุณสามารถบันทึกข้อมูลรายชื่อไป
ยังโฟลเดอร์อื่นในหน่วยความจำภาย
นอกได้

เรียกคืนรายชื่อ (เมนู 8.7.3)
(ขึ้นอยู่กับหน่วยความจำภายนอก)
คุณสามารถบันทึกรูปแบบ vcard
(*.vcf) ที่อยู่ใน แฟ้มส่วนตัว ->
หน่วยความจำภายนอก -> อื่นๆ
ในรายชื่อ
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ข้อมูล

เมนู 8.8

เบอร์บริการ (เมนู 8.8.1)

รายชื่อ

การตั้งค่า

คุณสามารถดูรายการ Service
Dialling Numbers (SDN)
ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ
(ถ้าซิมการ์ดรองรับ)

หมายเเลขเครื่อง (เมนู 8.8.2)
(ขึ้นอยู่กับซิม)
คุณสามารถบันทึกและตรวจสอบหมาย
เลขส่วนตัวของคุณในซิมการ์ดได้

นามบัตร

(เมนู 8.8.3)

คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้เพื่อสร้าง
นามบัตรส่วนตัวที่มีชื่อ หมายเลข
ได้ ในการสร้างนามบัตรใหม่
ให้กดปุ่มเลือกซ้าย [ใหม่]
และป้อนข้อมูลลงในฟิลด์
หากคุณต้องการแก้ไข ลบ
หรือส่งนามบัตร ให้เลือกปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
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เครื่องมือ
เครื่องมือ

นาฬิกาปลุก

เมนู 9.1

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกให้ทำงาน
เมื่อถึงเวลาที่ระบุได้

เครื่องคิดเลข

เมนู 9.2

1. ห
 ากไม่มีการเตือน กดปุ่มเลือกซ้าย
[ใหม่] เพื่อเพิ่มการเตือนใหม่

โมดูลการคำนวณช่วยให้คุณใช้
งานฟังก์ชันการคำนวณขั้นต้น เช่น
การบวก การลบ การคูณ และการหาร
และฟังก์ชันวิทยาศาสตร์บางอย่าง

2. ต
 ั้งค่าหรือยกเลิกการเตือนโดยใช้ตัว
เลือกสำหรับระบุว่าจะเปิดการเตือน
หรือไม่ หรือเลือกเวลาตั้งเตือน

1. ค
 ุณสามารถป้อนตัวเลขโดยใช้ปุ่ม
ตัวเลข และเครื่องหมายโดยใช้ปุ่ม
นาวิเกต

3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้ปลุกซ้ำ:
ครั้งเดียว, ทุกวัน, จันทร์-ศุกร์,
จันทร์-เสาร์, เสาร์-อาทิตย์

หมายเหตุ

4. เลือกเสียงเตือนโดยใช้ ตัวเลือก
o เสียง คุณสามารถกดปุ่มนาวิเกต
ขึ้น/ลง แล้วเลือกเสียงที่คุณต้องการ
จากนั้นกดปุ่มเลือกซ้าย [ตกลง]

v เมื่อต้องการใส่จุดทศนิยม

5. แ
 ก้ไขชื่อแล้วกดปุ่มเลือกซ้าย
[บันทึก]

v เมื่อต้องการลบตัวเลขที่ป้อนผิด

หรือลบค่าทั้งหมด ให้ใช้ปุ่ม c
ให้กดปุ่ม *

v เมื่อต้องการใส่วงเล็บ ให้กดปุ่ม

#

2. ใ นการคำนวนผลลัพธ์ให้กดปุ่มตกลง
3. เมื่อคำนวณเสร็จแล้ว ให้กดปุ่มเลือก
ขวาเพื่อกลับไปยังสถานะเริ่มต้น
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เมนู 9.3

เวลาทั่วโลก

เมนู 9.5

เมนูนี้ช่วยให้คุณจับเวลาของเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น

ฟังก์ชันเวลาทั่วโลกแสดงข้อมูลเวลา
สำหรับเมืองหลักๆ ทั่วโลก

1. ก
 ดปุ่มเลือกซ้าย [เริ่ม] เพื่อจับเวลา
และบันทึกรอบเวลาโดยกดปุ่มเลือก
ซ้าย [รอบ]

คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้โดย
กดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก]
v

เ ปลี่ยนโซนเวลา: คุณสามารถ
เปลี่ยนโซนเวลาได้โดยการเลือก
เมือง

v

เ มืองใหม่: คุณสามารถเพิ่มเมือง
ที่ต้องการ

v

บ
 ันทึกแสงไฟ: คุณสามารถใช้เวลา
ประหยัดแสงกลางวัน

2. ก
 ดปุ่มเลือกซ้าย [หยุด] เพื่อดูผล
การบันทึกรอบเวลา
3. ก
 ดปุ่มเลือกขวา [รีเซ็ต] เพื่อกลับ
ไปที่ค่าเริ่มต้น

การแปลงหน่วย

เมนู 9.4

ใช้แปลงหน่วยวัดให้เป็นหน่วยที่คุณ
ต้องการ ประเภทของหน่วยวัดที่
สามารถแปลงเป็นหน่วยต่างๆ
ได้นั้นมีอยู่ 7 ประเภท: สกุลเงิน,
พื้นที่, ความยาว, น้ำหนัก,
อุณหภูม,ิ ปริมาตร และ ความเร็ว
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ไวน์  

เครื่องมือ

นาฬิกาจับเวลา

เมนู 9.6

การใช้ฟังก์ชันไวน์ในเครื่องโทรศัพท์
ของคุณ ให้คุณสามารถค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับไวน์ได้
หมายเหตุ
v เมื่อคุณเล่น BGM ในโทรศัพท์

ของคุณ คุณไม่สามารถใช้
ฟังก์ชันไวน์ได้
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เครื่องมือ
การค้นหาไวน์
เครื่องมือ

ในการค้นหาประเภท รส เขต ราคา
และอาหารที่เกี่ยวข้องกับไวน์นั้น
ให้เลือกฟังก์ชันด้วย U / D
และยืนยันการเลือกด้วย O

พจนานุกรมเกี่ยวกับไวน์
การใช้โมดูลพจนานุกรมเกี่ยวกับไวน์นั้น
คุณสามารถค้นหาคำศัพท์เกี่ยวกับ
ไวน์ได้

บริการ SIM

เมนู 9.7

(ขึ้นอยู่กับซิม)
ด้วยเมนูสำหรับบริการซิมในเครื่อง
โทรศัพท์ ทำให้เครื่องสามารถรองรับ
บริการเสริมต่างๆ ในอนาคตที่ผู้บริการ
ระบบของคุณให้บริการได้ โปรดติดต่อ
ผู้ให้บริการระบบของคุณเพื่อขอทราบ
รายละเอียด

รายการไวน์
การใช้โมดูลรายการไวน์นั้น คุณ
สามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตไวน์
และเรียนรู้วิธีการอ่านฉลากไวน์
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เบราเซอร์

โปรดตรวจสอบการให้บริการ WAP
ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ
กับผู้ให้บริการเครือข่าย หรือผู้ให้บริการ
ที่เป็นเจ้าของบริการที่คุณต้องการใช้
ผู้ให้บริการยังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยว
กับการใช้บริการเหล่านั้นด้วย
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว โฮมเพจจะปรากฏขึ้น
โดยเนื้อหาในโฮมเพจขึ้นกับผู้ให้
บริการ เมื่อต้องการออกจากเบราเซอร์
ให้กดปุ่ม e เครื่องจะกลับไปที่เมนู
โหมดรอรับสาย

การใช้ปุ่มต่างๆ ของโทรศัพท์
ขณะท่องอินเทอร์เน็ต ฟังก์ชันปุ่มต่างๆ
ของโทรศัพท์จะแตกต่างไปจากโหมด
การทำงานตามปกติของโทรศัพท์
ไอคอน
UD

คำอธิบาย
เลื่อนดูข้อมูลแต่ละ
บรรทัด

c

กลับไปยังเพจก่อนหน้า

O

เลือกตัวเลือกแล้วยืน
ยันการดำเนินการ

การใช้เมนูเบราเซอร์ WAP
คุณเลือกใช้ตัวเลือกต่างๆ ของเมนู
ได้ขณะท่องเว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่

การนาวิเกตด้วยเบราเซอร์ WAP

หมายเหตุ

คุณสามารถท่องอินเตอร์เน็ตโดยใช้
ปุ่มต่างๆ ของโทรศัพท์หรือใช้เมนู
เบราเซอร์ WAP

เมนูเบราเซอร์ WAP อาจแตกต่างกัน
ขึ้นกับเวอร์ชันเบราเซอร์ของคุณ
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เบราเซอร์

คุณสามารถเข้าใช้บริการ WAP
(Wireless Application Protocol)
ต่างๆ เช่น ข้อมูลการเงิน, ข่าว,
รายงานพยากรณ์อากาศ และข้อมูล
เกี่ยวกับตารางการบิน ข้อมูลเหล่านี้
ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะ
และดูแลโดยผู้ให้บริการ WAP
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เบราเซอร์
เบราเซอร์

โฮม

เมนู*.1

บุ๊คมาร์ค

เมนู *.3

ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับโฮมเพจโฮมเพจ
จะเป็นไซต์ที่ได้ระบุไว้ในโปรไฟล์ที่เปิด
ใช้งาน และจะถูกกำหนดไว้โดยผู้ให้
บริการ หากคุณยังไม่ได้กำหนด
โฮมเพจนั้นในโปรไฟล์ที่เปิดใช้งาน

เมนูนี้ช่วยให้คุณจัดเก็บ URL ของเว็บ
เพจที่คุณชื่นชอบได้ เพื่อให้เข้าใช้ได้
ง่ายขึ้นในครั้งต่อไป

Yahoo!

2. เลือก บุ๊คมาร์คใหม่
แล้วกดปุ่มตกลง

เมนู *.2

คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ต
Yahoo Mobile
v

การสร้างบุ๊คมาร์ค
1. ก
 ดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก]

3. ห
 ลังจากป้อนชื่อและ URLที่ต้อง
การแล้ว ให้กดปุ่มตกลง

o
 neSearch: คุณสามารถค้นหาข้อ
มูลที่ต้องการได้รวดเร็ว

หลังจากเลือกบุ๊คมาร์คที่ต้องการแล้ว
คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ได้

หมายเหตุ

v

ในบางประเทศอาจไม่สามารถเข้า
ใช้บริการ Yahoo! Go ขึ้นอยู่กับ
บริการเครือข่าย

เ ชื่อมต่อ: เชื่อมต่อกับบุ๊คมาร์ค
ที่เลือก

v

แ
 สดง: คุณสามารถดูบุ๊คมาร์คที่
เลือกไว้ได้

v

แ
 ก้ไข: คุณสามารถแก้ไขบุ๊คมาร์ค
ที่เลือกไว้ได้

v

ล
 บ: คุณสามารถลบบุ๊คมาร์คที่เลือก
ไว้ได้
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v

ประวัติ

เมนู *.5

เมนูนี้จะแสดงเพจต่างๆ ที่เบราส์ไว้
ล่าสุด

v

โ ฟล์เดอร์ใหม่: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อ
สร้างโฟลเดอร์ใหม่

v

ย
 ้าย: คุณสามารถย้ายบุ๊คมาร์คที่
เลือกไปยังโฟลเดอร์ย่อย

บันทึกเพจ

v

ค
 ัดลอก: คุณสามารถคัดลอก
บุ๊คมาร์คที่เลือก

โทรศัพท์สามารถบันทึกเพจบนหน้าจอ
เป็นไฟล์ออฟไลน์

v

ส
 ่ง URL: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อส่งบุ๊ค
มาร์คที่เลือกทางข้อความ

การตั้งค่า

v

ล
 บมัลติ: ใช้เลือกและลบบุ๊คมาร์ค
ที่บันทึกไว้

v

ล
 บทั้งหมด: ลบบุ๊คมาร์คทั้งหมด

ไปที่ URL

เมนู *.4

คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่
คุณต้องการได้โดยตรง หลังจากป้อน
URL ที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก] แล้วเลือก เชื่อมต่อ
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เบราเซอร์

บ
 ุ๊คมาร์คใหม่: เลือกค่านี้เพื่อสร้าง
บุ๊คมาร์คใหม่

เมนู *.6

เมนู *.7

คุณสามารถตั้งโปรไฟล์ แคช และ
ความปลอดภัยที่สัมพันธ์กับบริการ
อินเตอร์เน็ต

โปรไฟล์เครือข่าย (เมนู *.7.1)
โพรไฟล์คือข้อมูลเครือข่ายที่ใช้เพื่อ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ในหน่วยความจำของโทรศัพท์มีโปร
ไฟล์ที่เป็นค่าเริ่มต้นของผู้ให้บริการ
ระบบบางรายแล้ว คุณจะไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ที่เป็นค่าเริ่มต้นได้
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เบราเซอร์
เบราเซอร์

โพรไฟล์แต่ละแบบมีเมนูย่อยดังต่อ
ไปนี้
v

เ ปิดทำงาน: ใช้งานโปรไฟล์ที่เลือก

v

แ
 สดง: คุณสามารถดูโปรไฟล์ที่
เลือก
ไว้ได้

v

แ
 ก้ไข: คุณสามารถแก้ไขโปรไฟล์
ที่เลือกไว้ได้

v

โ ปรไฟล์ใหม่: คุณสามารถเพิ่มโปร
ไฟล์ใหม่ได้

v

ล
 บ: ลบโปรไฟล์ที่เลือกจากรายการ

โหมดตั้งค่า (เมนู *.7.2)
คุณสามารถปรับขนาดเพจ URL ได้
หากเพจมีขนาดใหญ่กว่าหน้าจอ
โทรศัพท์

แคช (เมนู *.7.3)
ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้จะถูก
บันทึกไว้ในหน่วยความจำแคชของ
โทรศัพท์
หมายเหตุ
แคชเป็นหน่วยความจำบัฟเฟอร์ซึ่งใช้
บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

คุกกี้ (เมนู *.7.4)
เปิดใช้คุกกี้ช่วยให้คุณจัดเก็บคุกกี้ที่ส่ง
ออกจากเซิร์ฟเวอร์ การยกเลิกฟังก์ชัน
นี้จะป้องกันไม่ให้มีการจัดเก็บคุกกี้ลง
ในโทรศัพท์ของคุณ

ใบรับรองการป้องกัน (เมนู *.7.5)
คุณสามารถดูรายการใบรับรองส่วน
บุคคลที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์ของ
คุณได้
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แสดงภาพ (เมนู *.7.6)

Java สคริปท์ (เมนู *.7.7)

ข้อมูล
คุณสามารถดูข้อมูลเวอร์ชันของ
เบราเซอร์ WAP ได้

เมนู *.8

เบราเซอร์

คุณสามารถเลือกให้แสดงรูปภาพหรือ
ไม่ก็ได้ระหว่างเบราส์ WAP

เลือกว่าจะเปิดหรือปิด Java สคริปท์
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การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ

บลูทูธ

เมนู 0.1

ฟังก์ชันบลูทูธจะช่วยให้โทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่ใช้งานร่วมกันได้,
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสื่อสารกันได้
โดยตรง โดยไม่ต้องต่อสายใดๆ
โทรศัพท์เครื่องนี้สนับสนุนการเชื่อมต่อ
บลูทูธในตัวเครื่อง ซึ่งทำให้สามารถ
เชื่อมต่อได้ ชุดหูฟังบลูทูธ, แอพพลิ
เคชันคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้
และอื่นๆ

หมายเหตุ
vห
 ากคุณใช้ LG PC Sync

ผ่านทางบลูทูธ คุณจะสามารถแลก
เปลี่ยนข้อมูลเฉพาะที่อยู่ในสมุด
โทรศัพท์เท่านั้น

v เมื่อคุณได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์

บลูทูธอื่นๆ
เครื่องจะขอให้คุณยืนยัน
หลังการยืนยันการโอน ไฟล์นั้นจะ
ได้รับการคัดลอกลงในโทรศัพท์
ของคุณ

vโ
 ทรศัพท์จะจัดเก็บไฟล์ไว้ในโฟล

เดอร์ต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทไฟล์

- ว ิดีโอ (.3gp, mp4):
โฟลเดอร์วิดีโอ
- รูปภาพ (.bmp, gif, jpg,
png): โฟลเดอร์รูปภาพ
- เสียง (.amr, wav, aac):
โฟลเดอร์เสียง
- MP3 (.mp3): โฟลเดอร์เสียง
- ไ ฟล์อื่นๆ : โฟลเดอร์อื่นๆ
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เ ปิด/ปิด บลูทูธ
ใช้สำหรับเปิดใช้งานหรือเลิกใช้
ฟังก์ชันบลูทูธ

v

ร ายการอุปกรณ์
คุณสามารถดูอุปกรณ์ทั้งหมดที่
KF300 ของคุณได้จับคู่สัญญาณ
ด้วย หากคุณเข้าสู่เมนู
อุปกรณ์ที่จับคู่
คุณจะเข้าใช้ตัวเลือกได้
- เชื่อมต่อ / เลิกการเชื่อมต่อ:
หลังจากจับคู่กับชุดหูฟังหรือชุดหู
ฟังสเตอริโอแล้ว คุณควรเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ดังกล่าว จากนั้นคุณจะ
สามารถใช้อุปกรณ์เหล่านั้นได้
- ใหม่: ใช้ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธใหม่
แล้วเพิ่มอุปกรณ์เหล่านั้นลงในราย
การอุปกรณ์ที่จับคู่ของโทรศัพท์
ของคุณ เมื่อคุณเลือก ใหม่
โทรศัพท์ของคุณจะเริ่มค้นหา
อุปกรณ์บลูทูธที่อยู่ภายในรัศมี
ของโทรศัพท์ เมื่ออุปกรณ์ที่
คุณต้องการจับคู่ปรากฏในรายการ
ให้กดปุ่มเลือกขวา [หยุด] เลื่อนไป
ที่อุปกรณ์ที่ต้องการแล้ว
กดปุ่มเลือกซ้าย [ตกลง]
เครื่องจะให้คุณป้อนรหัสผ่าน
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รหัสผ่านอาจเป็นรหัสใดๆ
ก็ได้ที่คุณต้องการใช้ (อุปกรณ์ทั้ง
คู่จะต้องใช้รหัสผ่านเดียวกันนี้)
หรือเป็นรหัสที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
โดยผู้ผลิตอุปกรณ์ที่คุณกำลัง
พยายามจับคู่ด้วย โปรดดูคู่มือผู้ใช้
ของอุปกรณ์ที่คุณพยายามจะจับคู่
สัญญาณด้วย เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นได้
รับการกำหนดรหัสผ่านไว้ล่วงหน้า
มาแล้วหรือไม่

การเชื่อมต่อ

v

-ต
 ั้งเป็นมีสิทธิ์/ตั้งเป็นไม่มีสิทธิ์:
ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อม
ต่อที่มีสิทธิ์ระหว่างอุปกรณ์บลูทูธ
แต่ละเครื่อง ตัวอย่างเช่น หากคุณ
ใช้ชุดหูฟังบลูทูธกับโทรศัพท์
ของคุณอยู่เสมอ การตั้งค่าการ
เชื่อมต่อเป็นไม่มีสิทธิ์จะหมายความ
ว่า ชุดหูฟังนี้จะเชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์โดยอัตโนมัติทุกครั้ง
ที่คุณเปิดชุดหูฟังดังกล่าว
- บริการทั้งหมด: ใช้เพื่อดูข้อมูล
บริการทั้งหมดที่อุปกรณ์บลูทูธ
สนับสนุน
- ลบ: ช่วยให้คุณสามารถลบอุปกรณ์
บลูทูธที่จับคู่ไว้
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การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ

-แ
 ก้ชื่อ: ให้คุณสามารถเปลี่ยน
ชื่อของอุปกรณ์บลูทูธที่จับคู่รวม
ทั้งวิธีการแสดงอุปกรณ์นี้บน
โทรศัพท์ของคุณ
- ลบทั้งหมด: ช่วยให้คุณสามารถ
ลบอุปกรณ์บลูทูธที่จับคู่ไว้ทั้งหมด
v

ก
 ารตั้งค่าบลูทูธ
-ก
 ารมองเห็นเครื่อง: ตัวเลือกนี้ให้
คุณตั้งค่าได้ว่าจะให้อุปกรณ์
บลูทูธอื่นๆเห็นเครื่องของคุณ
หรือไม่

เครือข่าย

เลือกเครือข่าย (เมนู 0.2.1)
โดยทั่วไป การเลือกเครือข่ายจะตั้งค่าที่
อัตโนมัติ
v

อ
 ัตโนมัติ: หากคุณเลือกโหมด
อัตโนมัติ เครื่องจะค้นหาและเลือก
เครือข่ายให้คุณโดย
อัตโนมัติ เมื่อเลือก อัตโนมัติ
แล้ว เครื่องจะตั้งค่าที่ อัตโนมัติ
อยู่เช่นเดิม แม้ว่าจะมีการปิดและเปิด
เครื่องก็ตาม

v

เ ลือกเอง: เครื่องโทรศัพท์จะหา
สัญญาณเครือข่ายที่มีอยู่และแสดง
รายการนั้น จากนั้น คุณสามารถเลือก
เครือข่ายที่คุณต้องการใช้ หากเครือ
ข่ายนี้มีข้อตกลงเรื่องการข้ามเครือ
ข่ายกับผู้ให้บริการระบบเครือข่า
ยของ
คุณเอง และเครื่องจะให้คุณเลือก
เครือข่ายอื่นได้ ในกรณีที่เครื่องไม่
สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่
เลือกได้

- ชื่อของฉัน: คุณสามารถตั้งชื่อ
อุปกรณ์บลูทูธได้ชื่อที่กำหนดมา
จากโรงงานคือ LG KF300
- ที่อยู่ของฉัน: คุณสามารถดู
แอดเดรสของอุปกรณ์บลูทูธได้
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คุณสามารถเลือกเครือข่ายที่คุณต้อง
การลงทะเบียนได้โดยอัตโนมัติหรือ
ด้วยตนเอง
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v

ตั้งค่า GPRS (เมนู 0.2.2)
คุณสามารถตั้งค่าการใช้บริการ GPRS
ได้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับสภาพ
การใช้งานต่างๆ
v

เปิด
หากเลือกเมนูนี้ โทรศัพท์จะ
ลงทะเบียนกับเครือข่าย GPRS
โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง
การเปิดใช้โปรแกรม PC Dial-up
หรือ WAP จะเป็นการสร้างการ
เชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับเครือ
ข่าย ทำให้สามารถโอนข้อมูลได้
เมื่อคุณปิดโปรแกรมนั้น การเชื่อมต่อ
GPRS จะสิ้นสุดลง แต่การลง
ทะเบียนกับเครือข่ายยังคงมีผลอยู่
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v

เมื่อต้องการ
เมื่อเลือกเมนูนี้ การเชื่อมต่อ GPRS
เกิดขึ้นเมื่อคุณทำการเชื่อมต่อกับ
บริการ WAP หรือแอปพลิเคชัน
และสิ้นสุดลงเมื่อคุณสิ้นสุดการเชื่อม
ต่อ WAP หรือแอปพลิเคชัน

การเชื่อมต่อ

เ ครือข่ายที่ชอบ: คุณสามารถตั้
งค่ารายการเครือข่ายที่คุณต้องกา
รให้โทรศัพท์พยายามลงทะเบียนเ
ป็นอันดับ
แรก ก่อนที่จะลงทะเบียนกับเครือข่า
ยอื่นๆ รายการนี้เป็นรายการเครือข่าย
ซึ่งเป็นที่รู้จักและมีการกำหนดไว้ล่วง
หน้าแล้วในเครื่องโทรศัพท์

จุดเชื่อมต่อ (เมนู 0.2.3)
v

แ
 สดง: คุณสามารถดูโปรไฟล์ที่
เลือกไว้ได้

v

แ
 ก้ไข: คุณสามารถแก้ไขโปรไฟล์
ที่เลือกไว้ได้

v

จ
 ุดเชื่อมต่อใหม่
•ช
 ื่อ: คุณสามารถพิมพ์ชื่อเครือข่าย
•ต
 ั้งค่า Bearer: คุณสามารถตั้ง
ค่าบริการข้อมูลของ Bearer ได้
ข้อมูล/GPRS

<การตั้งค่าข้อมูล>
ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกการตั้งค่าข้อมูล
เป็น Bearer/บริการ
- เบอร์โทร: ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
สำหรับเชื่อมต่อไปยังเกตเวย์ WAP
ของคุณ
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การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ

- รหัสผู้ใช้: ตัวระบุผู้ใช้สำหรับเซิร์ฟ
เวอร์การติดต่อของคุณ (ไม่ใช่เกตเวย์
WAP)

การตั้งค่าบริการนี้สามารถทำได้เฉพาะ
เมื่อมีการเลือกวิธีการรับส่งข้อมูลแบบ
GPRS

- รหัสผ่าน: รหัสผ่านที่ต้องป้อน
ให้กับเซิร์ฟเวอร์การติดต่อ
ของคุณ (ไม่ใช่เกตเวย์ WAP)
เพื่อระบุถึงตัวคุณ

- ร หัสผู้ใช้: ตัวระบุผู้ใช้สำหรับเซิร์ฟ
เวอร์ APN

- ชนิดการโทร:
เลือกประเภทของสายข้อมูล
อะนาล็อก หรือดิจิตอล (ISDN)
- หน่วงเวลา: คุณต้องป้อนช่วงเวลา
ไทม์เอาต์
เมื่อป้อนค่านี้แล้ว บริการนาวิเกตของ
WAP จะหยุดลงเมื่อไม่มีการรับหรือส่ง
ข้อมูลในเวลาที่กำหนด

- APN: ป้อน APN ของ GPRS

- รหัสผ่าน: รหัสผ่านที่คุณต้องป้อน
ให้กับเซิร์ฟเวอร์ APN
- เซิร์ฟเวอร์หลัก: ป้อน IP
แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ DNS
หลักที่คุณเข้าใช้งาน
- เซิร์ฟเวอร์รอง: ป้อน IP
แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ DNS
รองที่คุณเข้าใช้งาน

- เซิร์ฟเวอร์หลัก: ป้อน IP
แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ DNS
หลักที่คุณเข้าใช้งาน
- เซิร์ฟเวอร์รอง: ป้อน IP
แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ DNS
รองที่คุณเข้าใช้งาน
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โหมดการเชื่อมต่อ
USB
เมนู 0.3

ข้อควรระวัง!

คุณสามารถเลือกโหมดการบริการ
ข้อมูลและที่เก็บข้อมูล USB ได้
v

ท
 ี่เก็บข้อมูล
คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของ
คุณกับคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูล USB โดยใช้สายเคเบิลได้
3 วิธี

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์
เมื่อแสดงหน้าจอเมื่อไม่ใช้งาน
2. เชื่อมต่อโทรศัพท์ระหว่างกำลังทำ
งานหรือเมนูฟังก์ชัน แล้วย้ายไปที่
หน้าจอเมื่อไม่ใช้งาน
3. เชื่อมต่อโทรศัพท์ระหว่างกำลังทำ
งานหรือเมนูฟังก์ชัน แล้วเลือกเมนู
USB Mass Storage

การเชื่อมต่อ

ก่อนถอดสายเคเบิล คุณต้องกดที่
Exit มิฉะนั้น อาจเกิดข้อผิดพลาด
กับความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ถ่าย
โอน
1. ค
 ลิกที่ส่วนการแจ้ง [Unplug or
Eject Hardware]
2. เลือก USB mass Storage
Device คลิกที่ Stop ข้อความ
ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น: The USB
mass Storage Device can
now be safely removed
from the system.
3. จากนั้น ถอดสายเคเบิลออก
v

บ
 ริการข้อมูล
เลือกเมนู บริการข้อมูล
เพื่อใช้โปรแกรม LG Mobile Sync

เมื่อคุณใช้หน่วยความจำ
microSD เสร็จแล้ว คลิก ออก
และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

F300_Thailand_0808.indd

87

87

2008.8.9

10:51:

การตั้งค่า
การตั้งค่า

วันที่และเวลา

เมนู #.1

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่
และเวลาได้

ตั้งวันที่ (เมนู #.1.1)
คุณสามารถป้อนวันที่ปัจจุบันได้

รูปแบบวันที่ (เมนู #.1.2)
คุณสามารถตั้งรูปแบบวันที่ เช่น
YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/
DD/YYYY (D: Day (วัน) / M: Month
(เดือน) / Y: Year (ปี))

ตั้งเวลา (เมนู #.1.3)
คุณสามารถป้อนเวลาปัจจุบันได้

รูปแบบเวลา (เมนู #.1.4)
คุณสามารถเลือกรูปแบบเวลา
เป็น 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง

อัพเดทอัตโนมัติ (เมนู #.1.5)

ภาษา

เมนู #.2

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของข้อความ
ที่ใช้แสดงบนโทรศัพท์ของคุณ การ
ตั้งค่าเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อโหมด
ป้อนภาษาด้วย

หน้าจอ

เมนู #.3

ภาพพื้นหลัง (เมนู #.3.1)
คุณสามารถเลือกภาพพื้นหลังในโหมด
สแตนด์บาย

นาฬิกา (เมนู #.3.2)
คุณสามารถเลือกรูปแบบนาฬิกาเพื่อ
แสดงเวลาบนหน้าจอโทรศัพท์ภายใน/
ภายนอกได้

ไฟหน้าจอ (เมนู #.3.3)
คุณสามารถตั้งระยะเวลาการเปิดไฟ
หน้าจอได้

เลือก เปิด โทรศัพท์จะอัพเดตวันที่
และเวลาโดยอัตโนมัติ
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การโทร (เมนู #.3.9)

คุณสามารถตั้งค่าความสว่างของ
หน้าจอ LCD

คุณสามารถกำหนดรูปแบบตัวอักษร/
ขนาดแบบอักษรของหมายเลขที่
ปรากฏในหน้าจอหลักขณะโทรออกได้

เมนูหน้าจอ
(เมนู #.3.5)

ข้อความทักทาย (เมนู #.3.0)

คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันของปุ่ม
นาวิเกต 4 ปุ่มเพื่อใช้เป็นปุ่มลัดใน
โหมดรอรับสายได้

หากคุณเลือก เปิด คุณสามารถแก้ไข
ข้อความที่แสดงในโหมดสแตนด์
บายได้

ขนาดแบบอักษร (เมนู #.3.6)

แสดงชื่อเครือข่าย (เมนู #.3.*)

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดแบบอักษร
สำหรับแสดงข้อความในโทรศัพท์
ของคุณได้

หากเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ หน้าจอ LCD
จะแสดงชื่อเครือข่าย

รูปแบบ (เมนู #.3.7)
คุณสามารถตั้งค่าธีมหน้าจอที่จะแสดง
บนหน้าจอหลักได้

รูปแบบเมนู (เมนู #.3.8)
โทรศัพท์ของคุณมีรูปแบบเมนู
มุมมองกริด และ มุมมองรายการ
ให้ตั้งค่ารูปแบบเมนูโดยเลื่อนและ
กดปุ่มเลือกซ้าย [ตกลง]
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ปุ่มลัด

การตั้งค่า

ความสว่าง (เมนู #.3.4)

เมนู #.4

หากคุณเลือก เปิด คุณสามารถแก้ไข
ข้อความซึ่งจะแสดงในโหมดสแตนด์
บายได้

โทร

เมนู #.5

คุณสามารถตั้งค่าเมนูที่เกี่ยวกับการโทร
ได้โดยกดปุ่มเลือกซ้าย [เลือก] ในเมนู
การตั้งค่า
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การตั้งค่า
การตั้งค่า

การโอนสาย (เมนู #.5.1)

เมนูย่อย

บริการ การโอนสาย ให้คุณโอนสาย
เรียกเข้าทั้งจากสายโทรศัพท์, แฟกซ์
หรือสายที่โทรเข้าเพื่อส่งข้อมูลไปยัง
หมายเลขอื่นได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
ระบบของคุณเพื่อขอทราบรายละเอียด

เมนูการโอนสายมีเมนูย่อยต่างๆ
ดังที่แสดงด้านล่าง
- เ ปิดทำงาน: เปิดใช้งานบริการที่
เกี่ยวข้อง

v

ส
 ายสนทนาทั้งหมด:
โอนสายเรียกเข้าทุกสาย

v

เ มื่อสายไม่ว่าง: โอนสายเรียกเข้า
เมื่อมีการใช้สายอยู่

ไปยังเบอร์ข้อความเสียง:
ส่งต่อไปยังศูนย์ข้อความ
ฟังก์ชันนี้ไม่มีในเมนู
สายข้อมูลทั้งหมด และ
สายแฟกซ์ทั้งหมด

v

เ มื่อไม่รับสาย: โอนสายเรียกเข้าที่
คุณไม่ได้รับสาย

ไปยังหมายเลขอื่น:
ป้อนหมายเลขที่จะโอนสาย

v

เ มื่อติดต่อไม่ได้: โอนสายเรียก
เข้าเมื่อปิดเครื่องหรืออยู่นอกพื้นที่
ให้บริการ

ไปหมายเลขที่ใช้บ่อย: คุณสามารถ
ดูหมายเลขที่ถูกโอนสายไปได้
5 หมายเลขล่าสุด

v

ส
 ายข้อมูลทั้งหมด: โอนสายข้อมู
ลทุกสายไปยังหมายเลขที่มีการเชื่อ
มต่อเครื่องพีซี

v

ส
 ายแฟกซ์ทั้งหมด: โอนสาย
แฟกซ์ทุกสายไปยังหมายเลขที่มีการ
เชื่อมต่อเครื่องแฟกซ์

v

ย
 กเลิกทั้งหมด: ยกเลิกบริการโอน
สายทั้งหมด

-ย
 กเลิก: เลิกใช้งานบริการที่เกี่ยว
ข้อง
- ตรวจสอบสถานะ: ดูสถานะของ
บริการที่เกี่ยวข้อง
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ป้องกันการโทร (เมนู #.5.2)

v

โ ทรออกทั้งหมด
บริการจำกัดการโทรของสายโทร
ออกทั้งหมด

v

โ ทรออกต่างประเทศ
บริการจำกัดการโทรของสายโทร
ออกต่างประเทศทั้งหมด

v

โ ทรออกตปท. ยกเว้นในประเทศ
บริการจำกัดการโทรของสายโทร
ออกต่างประเทศทั้งหมดเมื่อใช้
การโรมมิ่ง

v

ส
 ายเข้าทั้งหมด
บริการจำกัดการโทรของสายโทร
เข้าทั้งหมด
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v

ไ ม่รับเมื่ออยู่ตปท.
บริการจำกัดการโทรของสายโทรเข้า
ทั้งหมดเมื่อใช้การโรมมิ่ง

v

ย
 กเลิกทั้งหมด

การตั้งค่า

บริการป้องกันการโทรนี้จะป้องกันไม่ให้
เครื่องโทรศัพท์ของคุณโทรออกหรือรับ
สายบางประเภทได้ ฟังก์ชันนี้ต้องใช้
รหัสการป้องกันการโทร คุณสามารถดู
รายการเมนูย่อยต่อไปนี้ได้

คุณสามารถยกเลิกบริการจำกัดการ
โทรทั้งหมดได้
v

เ ปลี่ยนรหัสผ่าน
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับ
บริการจำกัดการโทรได้

เมนูย่อย:
- เปิดทำงาน
คุณสามารถขอให้เครือข่ายตั้งค่าการ
จำกัดการโทรได้
- ยกเลิก
ยกเลิกการตั้งค่าการจำกัดการโทร
- ตรวจสอบสถานะ
ดูสถานะของเครื่องว่ามีการจำกัดการ
โทรหรือไม่
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การตั้งค่า
เบอร์โทรที่กำหนด (เมนู #.5.3)
การตั้งค่า

v

ร ับสายได้ทุกปุ่ม: หากเลือกเมนูนี้
คุณสามารถรับสายเรียกเข้าด้วยการ
กดปุ่มใดก็ได้ยกเว้นปุ่มวางสายและ
ปุ่มเลือกขวา

v

ป
 ุ่มรับสายเท่านั้น:
หากคุณเลือกเมนูนี้ คุณสามารถรับ
สายเรียกเข้าด้วยการกดปุ่มส่ง

(ขึ้นอยู่กับซิม)
v

v

ค
 ุณสามารถจำกัดการโทรออกไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์ที่เลือกไว้ได้
หมายเลขเหล่านั้นจะได้รับการป้องกั
นไว้ด้วยรหัส PIN2
เ ปิด
คุณสามารถจำกัดการโทรออกไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์ที่เลือกไว้ได้

v

ป
 ิด
ยกเลิกการใช้ฟังก์ชันการจำกัดหมาย
เลขโทรออก

v

ส่งหมายเลขตัวเอง (เมนู #.5.5)
(ขึน้ อยูก่ บ
ั เครือข่ายและการสมัครขอ
รับบริการ)
v

ต
 ั้งตามเครือข่าย:
หากเลือกตัวเลือกนี้ การที่คุณจะ
สามารถส่งหมายเลขโทรศัพท์ของ
คุณได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับบริการของ
สายโทรศัพท์ 2 สายที่ให้บริการอยู่
เช่น สาย 1 หรือสาย 2

v

เ ปิด: คุณสามารถส่งหมายเลข
โทรศัพท์ของคุณไปยังผู้รับ
โดยหมายเลขของคุณจะแสดงที่
เครื่องโทรศัพท์ของผู้รับสาย

v

ป
 ิด: จะไม่มีการแสดงหมายเลข
โทรศัพท์ของคุณ

ร ายการเบอร์
คุณสามารถดูรายการหมายเลข
โทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ในเมนูเบอร์
โทรที่กำหนด

รูปแบบการรับสาย (เมนู#.5.4)
v

เ ปิดฝาพับ: หากเลือกเมนูนี้
คุณสามารถรับสายเรียกเข้าเมื่อคุณ
เปิดฝาพับ
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สายที่ใช้ (เมนู #.5.9)

(ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

(ขึ้นอยู่กับซิม)

v

เ ปิดทำงาน: หากคุณเลือก
เปิดทำงาน คุณสามารถรับสาย
(เรียกเข้า) ซ้อนได้

คุณจะสามารถเลือกสายที่คุณต้องการ
ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับซิมการ์ดว่า
สนับสนุนบริการ 2 สายหรือไม่

v

ย
 กเลิก: หากคุณเลือก ยกเลิก
คุณจะไม่สามารถทราบได้ว่ามีสาย
(เรียกเข้า) ซ้อนที่กำลังรออยู่

ส่งโทน DTMF (เมนู #.5.0)

v

ต
 รวจสอบสถานะ:
แสดงสถานะของ สายเรียกซ้อน

เตือนทุกนาที (เมนู #.5.7)
หากเลือก เปิด คุณสามารถตรวจสอบ
ระยะเวลาการโทรด้วยเสียงบี๊พที่ดังทุก
1 นาทีในระหว่างการโทร

โทรซ้ำอัตโนมัติ (เมนู #.5.8)
v

เ ปิด: เมื่อใช้งานฟังก์ชันนี้
เครื่องจะพยายามหมุนทวนหมายเลข
ที่โทรไม่ติดโดยอัตโนมัติ

v

ป
 ิด: เครื่องจะไม่หมุนทวนหมาย
เลขซ้ำเมื่อไม่สามารถต่อสายนั้นได้
ในครั้งแรก
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การตั้งค่า

สายเรียกซ้อน (เมนู #.5.6)

คุณสามารถส่งทัชโทนในระหว่างการ
โทรเพื่อควบคุมข้อความเสียงของคุณ
หรือบริการทางโทรศัพท์อื่นๆ ได้

ระบบป้องกัน

เมนู #.6

เปิดทำงาน PIN (เมนู #.6.1)
ในเมนูนี้ คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์
ให้ถามรหัส PIN ของซิมการ์ดของคุณ
เมื่อเปิดใช้เครื่องโทรศัพท์
หากเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้แล้ว
เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัส PIN
1. เลือกเปิดทำงาน PIN ในเมนู
ตั้งระบบป้องกัน แล้วกดปุ่ม
เลือกซ้าย [ตกลง]
2. ตั้งค่า เปิด/ปิด
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การตั้งค่า
การตั้งค่า

3. ห
 ากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งค่าดังกล่าว คุณต้องป้อนรหัส
PIN เมื่อคุณเปิดเครื่อง
4. ห
 ากคุณป้อนรหัส PIN ผิดเกิน
3 ครั้ง เครื่องจะล็อค หาก PIN
ถูกล็อคแล้ว คุณจะต้องใช้รหัส PUK
ปลดล็อค
5. โ ดยคุณสามารถป้อนรหัส PUK
ได้ถึง 10 ครั้ง หากคุณป้อนรหัส
PUK ผิดเกิน 10 ครั้ง คุณจะไม่
สามารถปลดล็อคเครื่องโทรศัพท์
ของคุณได้ และต้องติดต่อผู้ให้
บริการของคุณเพื่อแก้ปัญหาดัง
กล่าว

ล็อคเครื่อง (เมนู #.6.2)
คุณสามารถใช้รหัสรักษาความปลอดภัย
เพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์ของคุณ
โดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อคุณเปิดเครื่อง
คุณจะต้องป้อนรหัสรักษาความปลอด
ภัยหากคุณได้ตั้งค่าการล็อคเครื่องที่
เมื่อเปิดเครื่อง
หากคุณตั้งค่าการล็อคเครื่องที่
เมื่อเปลี่ยนซิม โทรศัพท์ของคุณ
จะขอทราบรหัสรักษาความปลอดภัย
เมื่อคุณเปลี่ยนซิมการ์ดเท่านั้น

การแจ้งเครื่องหาย (เมนู #.6.3)
คุณสมบัติ ATMT ของโทรศัพท์รุ่นนี้
ช่วยให้คุณสามารถใช้ระบบการติดตาม
ตรวจสอบตำแหน่งของโทรศัพท์มือถือ
ในกรณีที่คุณทำหายหรือวางไว้ผิดที่
เมื่อมีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้
งานโทรศัพท์ของคุณ ระบบ SMS
ในโทรศัพท์มือถือของคุณจะทำงาน
และส่งข้อความไปยังหมายเลขที่คุณ
กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยที่ผู้ใช้ที่ไม่ได้
รับอนุญาตจะไม่ทราบว่ามีการส่ง
ข้อความ SMS ไปยังหมายเลขที่คุณได้
กำหนดไว้ล่วงหน้าแต่อย่างใด

เปลี่ยนรหัส (เมนู #.6.4)
PIN ย่อมาจาก Personal
Identification Number ซึ่งเป็นรหัสที่
ใช้ในการป้องกันการใช้โทรศัพท์โดย
บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสการเข้าใช้
เครื่อง: รหัสป้องกัน, รหัส PIN2
1. ห
 ากคุณต้องการเปลี่ยน
รหัสป้องกัน/รหัส PIN2
ให้ป้อนรหัสเดิมที่ให้มาของคุณ
แล้วกดปุ่มเลือกซ้าย [ตกลง]
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โหมด Flight

เลือกเปิดหรือปิดการตั้งค่าประหยัด
พลังงานที่ตั้งมาจากโรงงาน
เมนู #.7

ให้คุณใช้เฉพาะคุณสมบัติของโทรศัพท์
ที่ไม่ต้องอาศัยเครือข่ายโทรศัพท์ไร้
สายเมื่อคุณอยู่บนเครื่องบินหรือใน
สถานที่ที่ห้ามใช้เครือข่ายโทรศัพท์
ไร้สาย

รีเซ็ต

เมนู #.9

คุณสามารถกลับไปเริ่มใช้ค่าทั้งหมด
ที่ตั้งมาจากโรงงานได้ คุณต้องใช้
รหัสป้องกัน เพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้

หากคุณเปิดโหมด Flight ไอคอนของ
โหมดนี้จะปรากฏอยู่ที่หน้าจอแทน
ไอคอนสัญญาณเครือข่าย

สถานะหน่วยความจำ

v

เ ปิด: คุณไม่สามารถโทรออก
(หรือรับสาย) ทุกรูปแบบ
รวมถึงการโทรฉุกเฉิน หรือใช้
คุณสมบัติอื่นที่ต้องใช้สัญญาณ
เครือข่าย

คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่ว่างและ
การใช้หน่วยความจำของโทรศัพท์
ซิมการ์ด และหน่วยความจำภายนอก
(หากใส่ไว้) ได้

v

ป
 ิด: คุณสามารถปิดโหมด Flight
และรีสตาร์ทเครื่องเพื่อเข้าใช้ระบบ
เครือข่าย
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การตั้งค่า

ประหยัดพลังงาน เมนู#.8

2. ป
 ้อนรหัสป้องกัน/PIN2 ใหม่
และตรวจสอบความถูกต้อง

เมนู #.0
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อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริม

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ กับโทรศัพท์ของคุณได้ เลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้
ตามลักษณะการสื่อสารส่วนตัวของคุณ

แบตเตอรี่มาตรฐาน

อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแบต
เตอรี่
สำหรับชาร์จ
แบตเตอรี่เมื่อ
อยู่ในระหว่าง
การเดินทาง

แฮนด์ฟรีพร้อมไมโครโฟน

หมายเหตุ
v ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ

LG เท่านั้น

v การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้อาจ

มีผลให้การรับประกันของเครื่อง
โทรศัพท์สิ้นสุดลง

v อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันใน

แต่ละพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับ
บริษัทหรือตัวแทนผู้ให้บริการ
ในแต่ละพื้นที่ของเราสำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
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ข้อมูลทางเทคนิค
ทั่วไป
ระบบ: G
 SM 900/DCS 1800/ PCS 1900

อุณหภูมิแวดล้อม
สูงสุด: +
 55°C (คายประจุ)
+45°C (ขณะชาร์จ)

ข้อมูลทางเทคนิค

ชื่อผลิตภัณฑ์: K
 F300

ต่ำสุด: - 10°C

ศูนยบ
์ ริการ LG โดย
บริษท
ั แอจจี อีเลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด
ศูนยซ
์ อ
่ มสำนักงานใหญต
่ ากสิน
เลขที่ 72/127
ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร-ศุกร, เสารที่ 2 และ 4 ของเดือน 08:00 - 17:00น.
Call center : 0-2878-5757
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Some of contents in this manual may differ from your phone
depending on the software of the phone or your service provider.
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Introduction
Introduction

Congratulations on your purchase
of the advanced and compact
KF300 mobile phone, designed to
operate with the latest digital mobile
communication technology.
This user’s guide contains
important information on the
use and operation of this phone.
Please read all the information
carefully for optimal performance
and to prevent any damage
or misuse of the phone. Any
changes or modifications not
expressly approved in this user’s
guide could void your warranty
for this equipment.
Some of contents in this manual may
differ from your phone depending
on the software of the phone or your
service provider.
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For Your Safety
CAUTION!

• Mobile Phones must be switched
off at all times in aircrafts.

• Switch off the phone in any
area where required by special
regulations. For example, do not
use your phone in hospitals or
it may affect sensitive medical
equipment.

• Do not hold the phone in your
hand while driving.
• Do not use your phone near petrol
stations, fuel depots, chemical
plants or blasting operations.
• For your safety, use ONLY specified
ORIGINAL batteries and chargers.
• Do not handle the phone with wet
hands while it is being charged.
It may cause an electric shock or
seriously damage your phone.
• Keep the phone in a safe place out
of small children’s reach. It includes
small parts which, if detached, may
cause a choking hazard.
• Don’t charge a handset near
flammable material as the handset
can become hot and create a fire
hazard.
• Do not charge the phone when it
is on soft furnishings. The phone
should be charged in a well
ventilated area.

F300_Thailand_E_0808.indd

• Emergency calls may not be
available under all mobile
networks. Therefore, you should
never depend solely on your mobile
phone for emergency calls.

For Your Safety

WARNING!

• Only use ORIGINAL accessories to
avoid damage to your phone.
• All radio transmitters carry risks
of interference with electronics in
close proximity. Minor interference
may affect TVs, radios, PCs, etc.
• Batteries should be disposed
of in accordance with relevant
legislation.
• Do not dismantle the phone or
battery.
• Risk of explosion if battery is
replaced by an incorrect type.
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Guidelines for safe and efficient use
Guidelines for safe and efficient use



Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may
be dangerous or illegal.

Exposure to radio
frequency energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KF300
has been designed to comply with
applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These
requirements are based on scientifi c
guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of all
persons, regardless of age and health.
v The radio wave exposure guidelines
employ a unit of measurement
known as the Specifi c Absorption
Rate, or SAR. Tests for SAR are
conducted using standardized
method with the phone transmitting
at its highest certifi ed power level in
all used frequency bands.
v While there may be differences
between the SAR levels of various LG
phone models, they are all designed
to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.

F300_Thailand_E_0808.indd
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v The SAR limit recommended by

the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2W/kg averaged over
10g of tissue.
v The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4 for
use at the ear is 0.833 W/kg (10g)
and when worn on the body is
0.594 W/kg (10g).
v SAR data information for
residents in countries/regions
that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), which is 1.6 W/kg averaged
over 1g of tissue.

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

F300_Thailand_E_0808.indd

v D o not charge the phone when it is

on soft furnishings.

v T he phone should be charged in a

well ventilated area.

v D o not subject this unit to

excessive smoke or dust.

v Do not keep the phone next to

credit cards or transport tickets; it
can affect the information on the
magnetic strips.
v Do not tap the screen with a sharp
object as it may damage the phone.
v Do not expose the phone to liquid
or moisture.
v Use the accessories like earphones
cautiously. Do not press the
antenna unnecessarily.

Guidelines for safe and efficient use

it to a qualifi ed service technician
when repair work is required.
v Keep away from electrical
appliances such as TVs, radios, and
personal computers.
v The unit should be kept away from
heat sources such as radiators or
cookers.
v Do not drop.
v Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
v S witch off the phone in any area
where you are required by special
regulations. For example, do not
use your phone in hospitals as
it may affect sensitive medical
equipment.
v D o not handle the phone with wet
hands while it is being charged. It
may cause an electric shock and can
seriously damage your phone.
v D o not to charge a handset near fl
ammable material as the handset
can become hot and create a fi re
hazard.
v U se a dry cloth to clean the exterior
of the unit (do not use solvents such
as benzene, thinner or alcohol).

Effi cient phone
operation
Electronics devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
v Do not use your mobile phone
near medical equipment
without requesting permission.
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Guidelines for safe and efficient use
Guidelines for safe and efficient use

Avoid placing the phone over
pacemakers, for example in your
breast pocket.
v Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
v Minor interference may affect TVs,
radios, PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations on
the use of mobile phones in the areas
when you drive.
v Do not use a hand-held phone
while driving.
v Give full attention to driving.
v Use a hands-free kit, if available.
v Pull off the road and park before
making or answering a call if driving
conditions so require.
v RF energy may affect some
electronic systems in your vehicle
such as car stereos and safety
equipment.

v When your vehicle is equipped

with an air bag, do not obstruct
with installed or portable wireless
equipment. It can cause the airbag
to fail or cause serious injury due to
improper performance.
v If you are listening to music whilst
out and about, please ensure that
the volume is at a reasonable
level so that you are aware of your
surroundings. This is particularly
imperative when near roads.

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

10
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Children

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

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

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

point.
v Do not use near fuel or chemicals.
v Do not transport or store fl

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

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

Battery information
and care
v You do not need to completely

In aircraft
Wireless devices can cause
interference in aircraft.
v Turn your mobile phone off before

boarding any aircraft.
v Do not use it on the ground without

permission from the crew.
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Emergency calls

Guidelines for safe and efficient use

Blasting area

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

LG chargers are designed to
maximize the battery life.
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Guidelines for safe and efficient use
v Do not disassemble or short-circuit

Guidelines for safe and efficient use

the battery pack.
v Keep the metal contacts of the

battery pack clean.
v Replace the battery when it

no longer provides acceptable
performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.

v If you need to replace the battery,

take it to the nearest authorized LG
Electronics service point or dealer
for assistance.
v Always unplug the charger from the

wall socket after the phone is fully
charged to save unnecessary power
consumption of the charger.

v Recharge the battery if it has

not been used for a long time to
maximize usability.
v Do not expose the battery charger

to direct sunlight or use it in high
humidity, such as the bathroom.
v Do not leave the battery in hot or

cold places, this may deteriorate the
battery performance.
v There is risk of explosion if the

battery is replaced by an incorrect
type.
v Dispose of used batteries according

to the manufacturer’s instructions.
Please recycle when possible. Do
not dispose as household waste.

12
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KF300 features
KF300 features

Parts of the phone
1. Earpiece
2. Main LCD

1

3. Send key
v Dials a phone number and
answers a call.
v I n standby mode: Shows a
history of calls.

2

4. Alpha numeric keys
v I n standby mode:
Input numbers to dial
Hold down
0 – International calls
1 – Activate Voice mail centre
menu
2 to 9 – Speed dials
v I n editing mode:
Enter numbers & characters

3

5

5. Clear key
v Clears a character with each
press. Hold the key down to clear
all input.

4

6. End key
v switch on/off (hold down)
v End or reject a call.

7

7. Microphone

F300_Thailand_E_0808.indd

6

13

13

2008.8.8

1:29:4

KF300 features
KF300 features

1

2

3

1. Alarm Hot key
v Go to Alarm Menu
2. Schdeule Hot key
v Go to Schedule Menu
3. Message Hotkey
v Go to Message menu
4. Wine+ Hot key
v Go to Wine+ Menu
6

4

5. Navigation key
v I n standby mode:
U	Briefly: View images
D Briefly: Go to Contacts list
L 	Briefly: Go to Profiles
Menu
R 	 Briefly: Go to MP3 Player
Menu
v I n menu: Scroll up & down
6. Soft keys
(Left soft key / Right soft key)
v These keys perform the function
Indicated in the bottom of the
display.
7. Camera hot key
v Go to Camera preview.
8. Confirm key / OK key
v Selects menu options and
confirms actions.

5

7

8

14
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v I n standby mode (closed):

Show Date & Time by turns
1

vD
 uring a call: Earpiece volume

KF300 features
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1. Side keys
v I n standby mode (opened):
Keypad tones volume adjustment

adjustment
vD
 uring playing MP3 music:

2

Audio volume adjustment
2. H
 eadset/Charger/USB cable
connector
Note

3

Please ensure phone is powered on
and in idle mode before connecting
the USB cable.

3. Camera lens
4

4. Sub LCD
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KF300 features
KF300 features

Battery pack
Battery cover

SIM card
socket

microSD card slot

16
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Icon area
Text and
graphic area
Soft key
indications

Area

Description

First line

Displays various icons.

Middle lines

Displays messages,
instructions and any
information that you
enter, such as number
to be dialled.

Last line

Shows the functions
currently assigned to
the two soft keys.
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On-Screen Icons
The screen displays several icons.
There are described below.
Icon

Description
Indicates the strength of
the network signal.*

KF300 features

d

Display Information

Note

* The quality of the conversation
may change depending on
network coverage. When the
signal strength is below 2 bars,
you may experience muting, call
drop and bad audio.
Please take the network bars as
indicator for your calls. When
there are no bars, that means that
there is no network coverage: in
this case, you won’t be able to
access the network for any service
(call, messages and so on).

17
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KF300 features
KF300 features

Icon

Description

Icon

Description

Indicates that GPRS
service is available.

Indicates that external
memory is installed.

Indicates that flight mode
has been activated.

You have received a
message.

Indicates that a call is in
progress.

You have received a voice
mail.

All calls are diverted.

General menu in profile.

Indicates that the phone
is accessing the Browser.

Silent menu in profile.

Indicates that you are
using GPRS.

Vibrate only menu in
profile.

Shows that you are using
a roaming service.

Outdoor menu in profile.

The alarm has been set
and is on.

Headset menu in profile.

Indicates that you have a
schedule.

Tells you the status of the
battery.
Indicateds that external
memory is unformatted
or is unsupported by the
phone.

18
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Getting started
2. Remove the battery.
Hold the top edge of the battery
and lift the battery from the battery
compartment.

Make sure the power is off before you
remove the battery.
1. Remove the battery cover.
Press the battery release latch and
slide the battery cover toward the
bottom of the phone. And remove
the battery cover.

Note
Removing the battery from the
phone when the power is on may
cause the phone to malfunction.

F300_Thailand_E_0808.indd

3. Inserting the SIM card.
Inserting the SIM card into the
holder. Slide the SIM card into the
SIM card holder. Make sure that
the SIM card is inserted properly
and that the gold contact area on
the card is facing downwards. To
remove the SIM card, press down
lightly and pull it in the reverse
direction.

Inserting the SIM card

19

Getting star ted

Inserting the SIM
card and the handset
battery

Remove the SIM card

19
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Getting started
Caution!
Getting star ted

The metal contact of the SIM card
can be easily damaged by scratches.
Pay special attention to the SIM card
while handling.
Follow the instructions supplied with
the SIM card.
4. Inserting the battery.
Inserting the bottom of the battery
first into the bottom edge of the
battery compartment. Push down
the top of the battery until it snaps
into space.

5. Replace the battery cover.
Lay the battery cover in place of
the phone and slide it until the
latch clicks.

Charging the Battery
To connect the main adapter to the
phone, you must have installed the
battery.

1. With the battery in position in the
phone, connect the lead from the
travel adapter to the socket on the
left side of the phone. Check that
the arrow on the lead connector
is facing towards the front of the
phone.

20
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Disconnecting the
adapter

3. The moving bars of battery icon will
stop after charging is complete.

1. When charging is finished, the
moving bars of the battery icon
stop and ‘Battery Full unplug the
charger’ is displayed on the screen.

Caution!
• Do not force the connector as this
may damage the phone and/or the
travel adapter.
• Installing the battery pack charger
vertically to wall power outlet.
• If you use the battery pack charger
out of your own country, use an
attachment plug adapter for the
proper configuration.
• Do not remove your battery or the
SIM card while charging.

Getting star ted

2. Connect the other end of the mains
adapter to the mains socket. Use
only the included packing charger.

2. Unplug the adapter from the power
outlet. Disconnect the adapter from
the phone by pressing the tabs on
both sides of the connector and
pull the connector out.

WARNING!
• Unplug the power cord and charger
during lightning storms to avoid
electric shock or fire.
• Make sure that no sharp-edged items
such as animal teeth, nails, come into
contact with the battery. There is a
risk of this causing a fire.
• Do not place or answer calls while
charging the phone as it may shortcircuit the phone and/or cause electric
shock or fire.

F300_Thailand_E_0808.indd
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Getting started
Getting star ted

Note
v Ensure the battery is fully charged

before using the phone for the
first time.

v Do not remove the battery or SIM

card while charging.

v In the case the battery is not

properly charged, please turn the
phone off and on using the power
key, then recharge the battery.
After detaching and reattaching
the battery, please recharge the
battery.

How to use a microSD
memory card

<microSD memory card>

< How to installing a microSD
memory card>
1. Turn the phone off. Inserting or
removing the memory card when
the phone is on may damage the
files stored in the memory card.
2. Open the slot protection.

3. Installing the memory card into
the slot. The gold contacts must be
kept on the back of the microSD
memory card. If the memory card
doesn’t go into the slot easily, you
may be trying to installing it in
the wrong way or there could be a
foreign object in the slot.

22
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v Do not bend the card or force it

into the slot.

v Do not insert any memory

cards other than those made by
microSD.

v If the microSD has been formatted

Getting star ted

Note

using FAT32, format the microSD
using FAT16 again.

4. Close the slot protection.

v After you insert microSD card into

5. To remove the memory card,
turn the phone off. Open the slot
protection and carefully extract the
memory card.

v If the memory error icon

Note
v Avoid using the memory card

when the battery is low.

v When writing to the card, wait for

the operation to complete before
removing the card.

v The card is designed to fit easily

into the system one way only.
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your phone, please check the
icon area on your screen.

is
displayed, your memory card is
not formated or is unsuppported
by the phone.

v In this case, you have to try to

format your memory card.

v If the memory error icon is still

displayed on icon area , please
contact service center.

For more information on the microSD,
please refer to the memory card
instruction manual.
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Getting started
Getting star ted

Memory card formatting

Turning your handset off

Before you start to use the memory
card you have to format it. After you
insert the memory card, select Menu
o Settings o Memory status o
External memory, then press the
OK key.

Press and hold the end key until the
power goes off. There may be a few
seconds delay while the handset
powers down. Do not turn the
handset on again during this time.

This operation should only be done
when you insert the memory card
for the first time. During formatting
various folders will be created for
different data types.

Turning your handset on
Ensure that your SIM card is in your
handset and the battery is charged.
Press and hold the end key until the
power comes on. Enter the SIM PIN
code that was supplied with your SIM
card if the PIN code request is set to
On. After a few seconds you will be
registered on the network.

24
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Access Codes
You can use the access codes
described in this section to avoid
unauthorized use of your phone. The
access codes (except PUK and PUK2
codes) can be changed by using
Change codes feature of Settings menu.

PIN code (4 to 8 digits)
The PIN (Personal Identification
Number) code protects your SIM card
against unauthorized use. The PIN
code is usually supplied with the SIM
card. When the PIN code request is set
to Enable, your phone will requestthe
PIN code every time the phone is
switched on. When the PIN code
request is set to Disable, your phone
connects to the network directly
without the PIN code.

2008.8.8
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PUK2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some
SIM cards, is required to access
functions such as advice of Call
costs and Fixed dial number.
These functions are only available
if supported by your SIM card.
Check with your network for further
information.

The PUK2 code, supplied with some
SIM cards, is required to change a
blocked PIN2 code. If you lose the
code, also contact your network
operator.

PUK code (4 to 8 digits)
The PUK (PIN Unblocking Key) code
is required to change a blocked PIN
code. The PUK code may be supplied
with the SIM card. If not, contact your
network operator for the code. If
you lose the code, also contact your
network operator.
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Getting star ted

PIN2 code (4 to 8 digits)

Security code (4 to 8 digits)
The security code protects the
unauthorized use of your phone. The
default security code is set to ‘0000’
and the security code is required
to delete all phone entries and to
activate the Reset settings menu.
Also, the security code is required
to enable or disable the phone lock
function to prevent unauthorized
use of the phone. The security code
default setting can be modified from
the Security menu.

25
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General Functions
General Functions

Making and
answering calls
Making a call
1. Make sure your phone is powered
on.
2. Enter a phone number including
the area code.

Making an international call
1. Press and hold the 0 key for
the international prefix. The ‘+’
character automatically selects the
international access code.
2. Enter the country code, area code,
and the phone number.
3. Press the s key.

v Press and hold the c key to erase

Ending a call

3. Press the s key to make the call.

When you have finished your call,
press the e key.

the entire number.

4. To end the call, press the e key.

Making a call from the call
history list
1. In standby mode, press the s
key, and the latest incoming,
outgoing and missed phone
numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using
the up/down navigation key.

Making a call from the
Contacts
You can save the names and phone
numbers dialled frequently in the SIM
card as well as the phone memory
known as the contacts list. You can
dial a number by simply looking up
the desired name in the contacts.

3. Press the s key.

26
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Answering a call

1. To answer an incoming call, open
the phone when Flip open has been
set as the answer mode. You can
change the answer mode what you
want by using the Answer mode
feature.
Note
If the Any key has been set as the

answer mode, any key press will
answer a call except for the e key,
right soft key and side volume key.
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v To reject an incoming call, press

and hold side down key on the left
side of the phone without opening
the phone.
v You can answer a call while using

the Contacts or other menu
features.
2. To end the call, close the phone or
press the e key.

General Functions

When you receive a call, the phone
rings and the flashing phone icon
appears on the screen. If the caller
can be identified, the caller’s phone
number (or name if saved in the
contacts) is displayed.

Signal strength
You can check the strength of your
signal by the signal indicator (
)
on the LCD screen of your phone.
Signal strength can vary, particularly
inside buildings. Moving near to a
window may improve reception.

27
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General Functions
General Functions

Entering text
You can enter alphanumeric characters
by using the phone’s keypad.
For example, storing names in the
contacts, writing a message, creating
a personal greeting. The following
text input methods are available in
the phone.
T9 (T9 Abc) mode
This mode lets you enter words
with only one keystroke per
letter. Each key on the keypad
has more than one letter. The T9
mode automatically compares
your keystrokes with an internal
dictionary to determine the correct
word, thus requiring far fewer
keystrokes than the traditional ABC
mode. This is sometimes known as
predictive text.

ABC mode
This mode lets you enter letters
by pressing the key labelled with
the required letter once, twice,
three or four times until the letter is
displayed.

123 mode (Number mode)
Type numbers using one keystroke
per number. To change to 123 mode
in a text entry field, press the #
key until 123 Mode is displayed.

28
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1. When you are in a field that allows
characters to be entered, you
will notice the text input mode
indicator in the upper right corner
of the LCD screen.
2. Change the text input mode by
pressing the # key. You can check
the current text input mode in
the upper right corner of the LCD
screen.

Using the T9 mode
The T9 predictive text input mode
lets you enter words easily with a
minimum number of key presses. As
you press each key, the phone begins
to display the characters that it thinks
you are typing based on the built-in
dictionary. You can also add new
words in the dictionary. As new words
are added, the word changes to
reflect the most likely candidate from
the dictionary.
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1. When you are in the T9 predictive
text input mode, start entering a
word by pressing keys 2 to 9.
Press one key per letter.
v The word changes as letters are

typed. Ignore what’s on the screen
until the word is typed completely.
v If the word is still incorrect after

General Functions

Changing the text
input mode

typing completely, press the down
navigation key or * key once or
more to cycle through the other
word options.
Example
Press 4663 to type Good
v If the desired word is missing from

the word choice list, add it using the
ABC mode.
v You can also turn off the T9 mode

by selecting T9 off. The default
setting on the phone is T9 enabled
mode.
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General Functions
General Functions

2. Enter the whole word before
editing or deleting any keystrokes.
3. Complete each word with a space
by pressing the key 0.
To delete letters, press c. Press
and hold down c to erase the
letters continuously.

Using the ABC mode
Use the 2 to 9 keys to enter
your text.
1. Press the key labelled with the
required letter:
v Once for the first letter
v Twice for the second letter

2. To insert a space, press the right
navigation key r or 0 key
once.
To delete letters, press the c key.
Press and hold down the c key to
clear the whole text.

Using the 123 (Number)
mode
The 123 mode enables you to enter
numbers in a text message
(a telephone number, for example).
Press the keys corresponding to
the required digits before manually
switching back to the appropriate text
entry mode.

v And so on

30

F300_Thailand_E_0808.indd

30

2008.8.8

1:29:5

Using the symbol mode
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General Functions

The symbol mode enables you to
enter various symbols or special
characters. To enter a symbol, select
Options o Insert o Symbol or
press * key. Use the navigation and
numeric keys to select the desired
symbol and press the OK key.
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Selecting functions and options
Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions
that allow you to customise the
phone. These functions are arranged
in menus and sub-menus, accessed
via the two soft keys marked. Each
menu and sub-menu lets you view
and alter the settings of a particular
function.

Menu

Contacts

The roles of the soft keys vary
according to the current context; the
label on the bottom line of the screen
just above each key indicates its
current role.
Press the left soft
key to access the
available Menu.

Press the right soft
key to access the
Contacts.
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In-call menu

During a call
The menu displayed on the handset
screen during a call is different than
the default main menu displayed
when in idle screen, and the options
are described below.

Making a Second Call

Answering an Incoming Call
To answer an incoming call when the
handset is ringing, simply press the
s key. The handset is also able to
warn you of an incoming call while
you are already on a call.
A tone sounds in the earpiece, and
the display will show that a second
call is waiting.
This feature, known as Call waiting,
is only available if your network
supports it. For details of how to
activate and deactivate it see Call
waiting feature.

You can search and dial the number
from Contacts to make a second call.

If Call waiting is on, you can put
the first call on hold and answer the
second, by pressing the left soft key or
the send key.

Swapping Between Two Calls

Rejecting an Incoming Call

To switch between two calls, press the
s key or the left soft key, and then
select Swap Call.

You can reject an incoming call
without answering by simply pressing
the e key.

(Network Dependent)
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During a call, you can reject an
incoming call by pressing the e
key.

33

In-call menu

Your phone provides a number of
control functions that you can use
during a call. To access these functions
during a call, press the left soft key
[Options].
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In-call menu
Muting the Microphone
In-call menu

You can mute the microphone
during a call by pressing the right
soft key [Mute]. The handset can be
unmuted by pressing the right soft
key [Unmute]. When the handset is
muted, the caller cannot hear you, but
you can still hear them.

DTMF tones while calling
To switch on DTMF tones while
calling (e.g. to use the phone with
an automatic switchboard) press the
left soft key [Options] followed by
Enable DTMF. Select Disable DTMF to
disable DTMF tones. DTMF tones are
normally on.

Conference Calls
The conference service provides
you with the ability to have a
simultaneous conversation with
more than one caller, if your network
service provider supports this feature.

A conference call can only be set up
when you have one active call and
one call on hold, both calls having
been answered.
Once a conference call is set up,
calls may be added, disconnected or
separated (that is, removed from the
conference call but still connected to
you) by the person who set up the
conference call. These options are
all available from the In-Call menu.
The maximum callers in a conference
call are five. Once started, you are
in control of the conference call,
and only you can add calls to the
conference call.

Making a Second Call
You can make a second call while
currently in call. Enter the second
number and press the s key.
When the second call is connected,
the first call is automatically placed on
hold. You can swap between calls, by
pressing the s key.

34
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Setting Up a Conference Call

Activate the Conference Call
on Hold
To activate a conference call on hold,
press the s key. Alternatively press
the left soft key [Options] and select
Join all/Hold all calls. Other users on
hold will stay connected. To return
to conference call mode, press the
left soft key [Options] followed by
Conference call.

Private Call in a Conference
Call
To have a private call with one caller
from a conference call, display the
number of the caller you wish to talk
to on the screen, then press the left
soft key. Select the Private menu of
Conference call to put all the other
callers on hold.

In-call menu

To set up a conference call, place one
call on hold and while the active call
is on, press the left soft key and then
select the Join menu of Conference
call.

Ending a Conference Call
Currently displayed caller from a
conference call can be disconnected
by pressing the e key.

Adding Calls to the
Conference Call
To add a call to an existing conference
call, press the left soft key, and then
select the Join menu of Conference
call.
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Menu Tree
Menu Tree

The menu in this phone can be displayed in 2 ways. The menu in this phone can
be displayed in either Grid view or List View.
Please note that menu number options are different in each view.
The default setting on the phone is set to show the menu in grid view, so
therefore all the menu number selections throughout the manual are shown
according to that setting.
You can go to the desired menu using the left soft key [Menu], navigation keys
and the OK key. And you can also take a shortcut by pressing the corresponding
number key of desired menu after pressing the left soft key [Menu].

1. Games & Apps

2. Call history

3. Organizer

1.1 Games

2.1 All calls

3.1 Calendar

1.2 Applications

2.2 Missed calls

3.2 Memo

1.3 Network profiles

2.3 Dialed calls

3.3 To do

2.4 received calls

4. Multimedia

2.5 Call duration

4.1 MP3 player

2.6 Call costs

4.2 Camera

2.7 Data information

4.3 Video camera
4.4 FM Radio
4.5 Voice recorder
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8. Contacts

*. Browser

5.1 New Message

8.1 Search

*.1 Home

5.2 Inbox

8.2 New contact

*.2 Yahoo!

5.3 Drafts

8.3 Speed dials

*.3 Bookmarks

5.4 Outbox

8.4 Groups

*.4 Enter address

5.5 Sent

8.5 Copy all

*.5 History

5.6 Listen to voicemail

8.6 Delete all

5.7 Info message

8.7 Settings

5.8 Templates

8.8 Information

5.9 Settings

9. Tools
9.1 Alarm clock

6. My stuff

9.2 Calculator

6.1 Images

9.3 Stopwatch

6.2 Sounds

9.4 Unit converter

6.3 Videos

9.5 World clock

6.4 Others

9.6 WINE+
9.7 SIM services

7. Profiles

*.6 Saved pages
*.7 Settings
*.8 Information

0. Connectivity
0.1 Bluetooth
0.2 Network
0.3 USB connection mode

#. Settings
#.1 Date & Time
#.2 Languages
#.3 Display
#.4 Shortcut
#.5 Call

7.1 General

#.6 Security

7.2 Silent

#.7 Flight mode

7.3 Vibrate only

#.8 Power save

7.4 Outdoor

#.9 Reset

7.5 Headset
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5. Messaging

#.0 Memory status
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Games & Apps
Games & Apps

Games

Menu 1.1

You can access a great selection of
games on your phone.
Note
Java™ is a technology developed
by Sun Microsystems. There are two
methods to install Java Applet.
The first method, Similar to the
way you would download the
Java Applet using the standard MS
Internet Explorer browsers, Java
MIDlet can be downloaded using
the WAP enabled phone. Depending
on the service provider, all Java
based programs such as Java games
can be downloaded and run on
a phone. Once downloaded, the
Java program can be viewed in the
Games or Applications menu where
you can select, execute, or delete.
The Java program files saved in the
phone are in .JAD or .JAR format.

Note
The JAR file is a compressed format
of the Java program and the JAD
file is a description file that includes
all detailed information. From the
network, prior to download, you can
view all detailed file descriptions
from the JAD file.
The another method, You can use
the Java Applet existed in External
memory.
Go to My stuff -> External memory
-> Others, and then select either.jad
or .jar file of Java Applet you want to
install in your phone.
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Network profiles Menu 1.3

Only J2ME (Java 2 Micro Edition)
based programs will run in a phone
environment. The J2SE (Java 2
Standard Edition) based programs
will only run in a PC environment.

Network profiles menu allows you
to see the network information used
to connect to the Internet. You can
activate or add new profiles.

Applications

Games & Apps

Caution

Menu 1.2

When Applications menu is selected,
Java loading screen is displayed.
You can select and easily access other
applications in this menu. For further
details, please contact your service
provider.
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Call history
Call histor y

You can check the record of missed,
received, and Last dialled calls only
if the network supports the Calling
Line Identification (CLI) within the
service area.

received calls

The number and name (if available)
are displayed together with the date
and time at which the call was made.
You can also view the number of
times you have called.

Call duration

All calls

Menu 2.4

Allows you to view received call
records, make a call, send a message,
and save the number in the contacts.
Menu 2.5

Allows you to view the duration of
your incoming and outgoing calls.
You can also reset the call timers.
The following timers are available:

Menu 2.1

vL
 ast call: Length of the last call.

You can view all lists of outgoing or
incoming calls.

vA
 ll calls: Total length of all calls

Missed calls

vD
 ialed calls: Length of the

Menu 2.2

Allows you to view missed call
records, make a call, send a message,
and save the number in the contacts.

Dialled calls

made and incoming calls since the
timer was last reset.
outgoing calls.
vR
 eceived calls: Length of the

incoming calls.

Menu 2.3

Allows you to view dialled call records,
make a call, send a message, and save
the number in the contacts.

40
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Menu 2.6

Allows you to check the cost of your
last call and all calls.
To check Cost settings, you should
check the following menus.
vS
 et credit: This network service

allows you to limit the cost of your
calls by selected charging units.
If you select Read, the number of
remaining unit is shown. If you
select Change, you can change your
change limit.

Data information
Menu 2.7

You can check the amount of data
transferred over the network through
the GPRS information option.
In addition, you can also view how
much time you are online.

Call histor y

Call costs

vS
 et tariff: You can set the currency

type and the unit price. Contact
your service providers to obtain
charging unit prices. To select the
currency or unit in this menu, you
need the PIN2 code.
vA
 uto display: This network service

allows you to see automatically the
cost of your last calls. If set to On,
you can see the last cost when the
call is released.

F300_Thailand_E_0808.indd

41

41

2008.8.8

1:29:5

Organizer
Organizer

Calendar

Menu 3.1

You can refer to your schedule by
months. The cursor is on the current
date, and the registered date is
marked.

Each
press
of

1

skips back a year.

3

skips forward a year.

5

moves to today.

*

skips back a month.

#

skips forward a month.

You can view the schedule note or
memo for the chosen day by pressing
the OK key.
vV
 iew: You can view the schedule

note or memo for the chosen day.
vN
 ew schedule: Select this to enter

a new schedule or memo.
vS
 cheduler tone: You can set the

scheduler tone.
vA
 ll schedules: You can display all

schedules.

vG
 o to date: You can go the chosen

date directly.
vD
 elete old: Select this to delete the

expired schedule notes that you
have already been notified of.
vD
 elete all: Select this to delete all

the schedule notes and memos.

Memo

Menu 3.2

You can add new memo, view and
manage saved memos.
1. If the entry is empty, press the
left soft key [New] and enter the
contents of the memo. You can save
the memo to the list by the left soft
key [Options] then choose [Save].
2. If you have saved memos, you
can access following options with
the left soft key [Options] : View,
Delete, New memo, Send via,
Edit, Multi delete, Delete all.
Note
If you want to change the text input
mode, press the # key.

42
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Menu 3.3

You can view, edit and add tasks to
do. Tasks are displayed in time order.
Tasks that have been completed
or not completed are displayed in
different ways.

Organizer

To do

1. If the entry is empty, press the left
soft key [New].
2. Input the Due date, Note, Priority,
and Status.
3. When you have finished entering
the data, press the left soft key
[Save].
4. You can manage saved to do
notes by pressing the left soft key
[Options].
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Multimedia
Multimedia

MP3 player

Menu 4.1

The KF300 has an integrated MP3
player built-in. You can enjoy listening
to MP3 music files on your phone
using a compatible headset or via the
internal loudspeaker.
Note
Because of the small dimension
of the speaker, in some cases the
audio could be distorted, especially
at maximum volume and when
there are lots of bass sounds.
Therefore, we recommend you to
use the stereo headset in order to
appreciate the high quality of your
music.

The music player supports:

•A
 AC: ADIF, ADTS formats (Sampling
frequency from 8KHz to 48KHz)
Note
KF300 doesn’t support the variable
bit rate of all mentioned file types.
Therefore, you can’t change the file
from MP3 format to AAC.

You can transfer MP3 files from a
compatible PC to the memory in your
phone using the Mass Storage.
When you connect the phone to a
PC using the USB cable and then you
can show removable disk through
windows explorer. After you copy
songs in removable disk, you should
execute safe remove from your
system.

•M
 PEG-2 Layer III, MPEG-2.5
Layer III: Sampling frequency up
from 8KHz to 48KHz. Bit rate up to
320Kbps, stereo.

44
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v Equalizer: This menu helps you to

v You should copy MP3 to Sounds/

MP3 folder. If you copy another
folder, you can’t see MP3 files.

v The PC should run Windows 98

SE, Windows ME, Windows 2000,
Windows XP operating system.

All songs (Menu 4.1.1)
You can see the all of music files.

My playlist (Menu 4.1.2)
You can set the music files of your
taste.

Settings (Menu 4.1.3)

adjust various of environment on
listening to the music.
v Player skin: This menu allows to

change the background of main
LCD on playing MP3 file.

Multimedia

Note

Note
Music is copyright protected in
international treaties and national
copyright laws. It may be necessary
to obtain permission or a license to
reproduce or copy music. In some
countries national law prohibits
private copying of copyrighted
material. Please check the national
legislation of the applicable country
concerning the use of such material.

vS
 huffle: If you select On, you can

listen to the music randomly.
vR
 epeat: This menu allows to set the

play mode: Off, One, All.
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Multimedia
Multimedia

Camera

Menu 4.2

Using the camera module built in
your phone, you can take pictures of
people. Additionally, you can send
photos to other people and select
photos as wallpaper.
Note
When using the camera, power
consumption increases. If the
battery is too low, you may not be
able to use the Camera feature,
please recharge the battery before
use.

• To take a picture
- To take clear pictures, press the
camera C key while holding the
camera without any movement.
- Appropriately adjust distance to the
object that you want take a picture
of (more than 50 cm).
- Handle carefully since the camera
is vunerable to shock and use a soft
cloth when cleaning the camera
lens.

- Do not disassemble or modify the
camera as this may lead to fire or
malfunctioning.
1. Press the camera C key in standby
mode.
2. Focus on the subject to capture the
image, and then press the camera
C key or the OK key.
3. The photo you have taken is
automatically saved in the Images
folder of My stuff. After taking a
photo, you can select the submenus
by pressing the left soft key
[Options].
Before taking a photo, you can set the
following options by pressing the left
soft key [Options].
vR
 esolution: Allows you to set the

image size. (320*240/640*480/1280
*1024/1600*1200)
vQ
 uality: Allows you to set the

image quality from Normal, Fine
and Super fine.

46
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vS
 elf timer: Allows you to select the

vV
 iew option: You can set the view

mode. (Full image/Full screen)
vS
 ave to: You can set the save option

for a picture. (Phone/External)
vM
 ulti shot: allows you to take

multishot‑photos successively.
vE
 ffects: 4 settings are available.

(Off/Sepia/Mono/Negative)
vW
 hite balance: Allows you to

change the settings according to
the enviroment. (Auto/Daylight/
Incandescent/Cloudy/Fluorescent/
Nightmode)
vS
 hutter tone: You can set the

sound when taking a picture.
vR
 eset settings: Allows you to reset

the settings.
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Note
v You can adjust the brightness by

using the L , R.

v The zoom function varies

depending on the resolution the
camera is set to. For example, if
the camera resolution is set to the
highest setting you can’t zoom.

Multimedia

delay time (Off/3 Secs/5 Secs/10
Secs). Then the phone takes a photo
after the specified time.

3. the photo you have taken is
automatically saved in the Images
folder of My stuff. After taking
a photo, you can select the
submenus by pressing the left soft
key [Options].
vN
 ew photo: You can take a new

photo.
vS
 et as: You can set the taken photo

as a Wallpaper/Picture ID.
vS
 end via: You can send the photo

via Message/ Bluetooth.
vA
 lbum: You can access the Images

folder of My stuff.
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Multimedia
Multimedia

Video camera

Menu 4.3

You can record and save a video clip.
1. To start recording press the OK key.
As soon as it starts to record a timer
will be displayed.
before recording a video clip, you can
set the following options by pressing
the left soft key [Options].
vV
 ideo mode: Allows you to send

video file through MMS or General.
vR
 esolution: Allows you to set the

size. (176x144/320x240)
vQ
 uality: Allows you to set the

image quality from Normal, Fine
and Super fine.

vW
 hite balance: Allows you to

change the settings according to
the enviroment. (Auto/Daylight/
Incandescent/Cloudy/Fluorescent)
vR
 eset settings: Allows you to reset

the settings.
2. Press the left soft key[Stop]/confirm
key/ camera hot key to end the
recording.
3. The video clip you recorded is
automatically saved in the Videos
folder of My stuff. After recording a
video, you can select the submenus
by pressing the left soft key
[Options].

vS
 ave to: You can set the save option

for a video clip. (Phone/External)
vE
 ffects: 4 settings are available.

(Off/Sepia/Mono/Negative)
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v New video: You can record a new
vP
 lay: You can play the recorded

video clip.
vS
 end via: You can send the photo

via Message/Bluetooth.
vA
 lbum: You can access the Videos

folder of My stuff.

FM Radio

Menu 4.4

1. Connect the headset with your
phone.
2. After presetting radio channels,
you can listen to other channel
by pressing the corresponding
number key (short press).

v Edit channel: You can adjust

frequency and change the radio
station in the selected channel. You
can change the frequency with
Left/Right navigation keys and
number keys.

Multimedia

video.

v Auto scan: If you select "Auto scan

Now?" On, automatically set the
radio channel. And When "Save this
station" message will be popped
up, if you select Yes, the selected
frequency will be stored.
v Reset all channels: You can delete

all channels you saved.
v Listen via: Select this to listen to

the radio through Speaker/Wired
headset/Bluetooth in the [Options].

3. You can access the following option
menus by pressing the left soft key
[Options].
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Multimedia
Multimedia

Voice recorder

Menu 4.5

You can record a voice memo.
1. Press the OK key to start recording.
Once recording is started, the
message “REC” and the recording
time are displayed, talk into the
microphone.
2. If you want to finish recording,
press the right soft key [Stop]. The
recorded file is automatically saved
in Sounds folder of My stuff.

vN
 ew voice record: You can start a

new voice recording.
vP
 lay: You can play the recorded

voice memo.
vS
 end via: You can send the photo

via Message/Bluetooth
vA
 lbum: You can access the Sounds

folder of My stuff.

3. If you press the left soft key
[Options], you can select the
submenus as follow:
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Messaging
Menu 5.1

This menu includes functions related
to SMS (Short Message Service), MMS
(Multimedia Message Service), as well
as the network’s service messages.

Options
vS
 end to: Sends messages.

1. Enter numbers of recipient.
2. Press the down navigation key to
add more recipients.
3. You can add phone numbers in the
contacts.
4. Press the left soft key [Options] and
then select Send after entering
numbers. The message will
automatically be saved in the Sent
folder. If the message has not been
sent, it will remain in the Outbox
with a failed status.
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v Send to Group:

Send message to
all Group members.

v Insert

- I mage: You can insert Images that
are available for messages.

Messaging

New Message

- Sound: You can insert sounds that
are available for messages.
- Video: You can insert Video that
are available for message.
- Symbol: You can add special
characters.
- Text template: You can use Text
templates already set in the
phone.
- Emoticon: You can insert
emoticon.
- Name& Number: You can
add phone numbers or email
addresses in the contacts.
- New slide: Select this to add a
new slide
- Subject: Select this to insert a
subject.

51

51

2008.8.8

1:29:5

Messaging
Messaging

vM
 ore: Select this to add a Contact,

vC
 lear text: You can clear text while

a My Business card, Schedule, and
Memo

vE
 xit: If you select Exit while writing

vS
 ave to

- Draft: Stores Messages in Drafts.
- Multimedia template: Stores
Message in Multimedia template.
vP
 review: (Dynamic menu)You can

preview multimedia messages you
have created.
vV
 iew attachment: ( Dynamic

menu) you can see attachment lists.
vS
 lide duration: (Dynamic

menu)You can set the duration of
slide of multimedia message.

writing SMS.
a message, you can end the writing
message and back to the New
message menu. The message you
have written is not saved.
Note
If you select the picture (200K)
on writing multimedia message,
loading duration will take around 3
seconds at least. Furthermore, you
can’t activate any key during loading
time. After 3 seconds, it is available
to write multimedia message.

vR
 emove: (Dynamic menu)You can

delete slide, subject , and attached
media(image, video, sound , and
attachment)
vS
 et T9: Activate/Deactivate T9 input

mode by selecting ON/OFF.
vW
 riting language: Select the

language for T9 input mode.
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Menu 5.2

You will be alerted when you have
received messages. They will be
stored in Inbox.
If the phone shows ‘No space for SIM
message’, you have to delete only SIM
messages from Inbox.
❈ SIM message
SIM message means the message
exceptionally stored in SIM card.

For notified multimedia message, you
have to wait for downloading and
processing of the message.
To read a message, select one of the
messages by pressing the left soft key
[Options].
The following options are available.
vV
 iew: You can view the received

v Delete: You can delete the current

message.
v Forward: You can forward the

selected message to another party.
v Return call: You can call back to

Messaging

Inbox

the sender.
v Save number: You can save the

sender’s phone number in the
contacts.
v Information: You can view

information about received
messages.
v Multi delete: After selecting the

messages you want to remove, you
can delete the selected messages.
v Delete all read: You can delete all

messages read.
v Delete all: You can delete all

messages.

messages.
vR
 eply: You can reply to the sender.
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Messaging
Messaging

Drafts

Menu 5.3

Outbox

Menu 5.4

Using this menu, you can preset
messages that you use most
frequently. This menu shows the
preset message list.

You can view the list and contents of
sending/resending/waiting/send fail
in this menu and can also verify if the
transmission was successful.

The following options are available.

After sending the message
successfully, the message will be
moved to sent box.

vV
 iew: You can see the messages.
vE
 dit: Modifies the message you

choose.
vD
 elete: Deletes the message you

The following options are available.
vV
 iew: You can view the message.
vD
 elete: You can delete the

choose.
v I nformation: You can view

information about the message you
choose.
vM
 ulti delete: After selecting the

messages you want to remove,
press the OK key and you can delete
the selected messages.
vD
 elete all: Deletes all of the

messages in the folder.

message.
vR
 esend: You can resend the

selected message.
vE
 dit: Modifies the message you

choose.
v I nformation: You can check

information of each message.
vM
 ulti delete: Select and delete the

selected messages.
vD
 elete all: You can delete all

messages in the folder.
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Menu 5.5

This menu allows you to view the
messages which are already sent. You
can check the time and the contents
of message.

Listen to voicemail
Menu 5.6

This menu provides you with a quick
way of accessing your voice mailbox
(if provided by your network). Before
using this feature, you must enter the
voice server number obtained from
your network operator.
Once this menu has been selected,
simply press the left soft key [OK] to
listen to voice mail. You can also hold
down the 1 key in standby mode
to listen to voicemail.
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Note
When you receive a voicemail, your
phone displays the icon and you
hear an alert. Please check with your
network provider for details of their
service in order to configure the
handset correctly.

Info message

Messaging

Sent

Menu 5.7

(Dependent to network and
subscription)
Info service messages are text
messages delivered by the network
to GSM. They provide general
information such as weather reports,
traffic news, taxis, pharmacies, and
stock prices.
each type of Info message has a
number; therefore, you can contact
service provider as long as you have
input the certain number for the
information.
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Messaging
Messaging

When you have received an info
service message, you can see the
popup message to show you that you
have received a message or the info
service message is directly displayed.
To view the message again or not in
standby mode, follow the sequence
shown below;

Read (Menu 5.7.1)
1. When you have received an info
service message and select Read
to view the message, it will be
displayed on the screen. You can
read another message by scrolling
the left or right navigation key.
2. The message will be shown until
another message is reached.

Topics (Menu 5.7.2)

(Dependent to network and
subscription)
You can see info service message
numbers which you added. If you
press the left soft key [Options], you
can edit and delete info message
category which you added.
You can select info service message
numbers in the active list. if you
activate an info service number, you
can receive messages sent from the
number.

Templates

Menu 5.8

Text templates (Menu 5.8.1)
You have 6 text templates as below;

56

F300_Thailand_E_0808.indd

56

2008.8.8

1:30:

• I’m late. I will be there at
• Where are you now?
• I am on the way.
• Urgent! Please, contact.
• I love you!

v New template: Use this to create a

new template.
v Delete all: Allows you to delete all

template messages.

Multimedia templates
(Menu 5.8.2)

The following options are available.
vV
 iew: You can see selected

templates.
vE
 dit: Use this to write a new

message or edit the selected
template message from the text
template list.

You can save a new multimedia
template and edit the saved
multimedia templates.
After saving new template, you can
use the following options.
v View: You can see multimedia

templates.
v Edit: Use this to write a new

vS
 end via

-M
 essage: Use this to send the
selected template message by
Message.
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v Delete: Deletes the template.

Messaging

• Please, call me back .

message or edit the selected
multimedia template message from
the multimedia template list.
v Send: Use this to send the

multimedia template message by
Message.
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Messaging
vD
 elete: Deletes the multimedia

Messaging

template.
vN
 ew template: Use this to create a

new template.
vD
 elete all: Allows you to delete all

multimedia messages.

Settings

Menu 5.9

Text message (Menu 5.9.1)
vM
 essage types:

Text, Voice, Fax, Paging, X.400,
Email, ERMES
Usually, the type of message is set
to Text. You can convert your text
into alternative formats. Contact
your service provider for the
availability of this function.

vV
 alidity period: This network

service allows you to set how long
your messages will be stored at the
message centre.
vD
 elivery report: If you set to

ON, you can check whether your
message is sent successfully.
vR
 eply charging: When a message is

sent, it allows the recipients to reply
and charge the cost of the reply to
your telephone bill.
vM
 essage center number: you

should enter the SMS Centre
number. Normally the SMS Centre
number is read from the SIM card.

58

F300_Thailand_E_0808.indd

58

2008.8.8

1:30:

Multimedia message
vS
 ubject: You can enter multimedia

messages subject when this menu
is on.
vS
 lide duration: Displays the

duration of each page when writing
the message.
vD
 elivery time: Deliver your

message at a specific time.
vP
 riority: You can set the priority of

the message you choose.
vV
 alidity period: This network

service allows you to set how long
your messages will be stored at the
message centre.
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v Delivery reports: You can set

ON/OFF in these menus.
- Request report: Request reports
to check out whether your
messages are sent to the recipients
successfully.

Messaging

(Menu 5.9.2)

- Allow report: When the senders
request delivery reports, you can
decide the report to be delivered
or not.
v Read report: You can set ON/OFF in

these menus.
- Request report: Request
reports to check out whether
your messages are read by the
recipients
- Allow report: When the senders
request read reports, you can
decide the report to be delivered
or not.
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Messaging
vA
 uto download: You can receive

Messaging

multimedia messages automatically
from Home network / Roaming
network when you select
‘Automatic’ in this menu. But when
you select ‘Manual’, you receive only
notification messages in the inbox
and then you can decide to receive
multimedia messages in the option
menu of Notifications.
vN
 etwork profiles: If you select

multimedia message server,
you can set URL for multimedia
message server.
vP
 ermitted message types

Voicemail number (Menu 5.9.3)
You can receive voicemail if your
network service provider supports
this feature. When a new voicemail is
arrived, the symbol will be displayed
on the screen. Please check with your
network service provider for details of
their service in order to configure the
phone accordingly.

Service message (Menu 5.9.4)
You can set the option whether you
will receive the service message or
not.

-P
 ersonal: Personal message.
- Advertisements: Commercial
message.
- Information: Necessary
information.
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Info message (Menu 5.9.5)
-O
 n: If you select this menu, your
phone will receive Info service
messages.

Messaging

vR
 eceive

- Off: If you select this menu, your
phone will not receive Info service
messages any more.
vA
 lerts

-O
 n: Your phone will beep when
you have received Info service
message numbers.
- Off: Your phone will not beep
even though you have received
info service messages.
vL
 anguages

You can select the language you
want by pressing the OK key. Then,
the info service message will be
shown in the language that you
selected.
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My stuff
My stuff

Images

Menu 6.1

The Images folder consists of
embedded links for downloading
pictures through the internet and
default images. To view the image in
details, press the OK key.
When a file is selected, the following
options will be displayed by pressing
the left soft key [Options].
vV
 iew: You can see the selected file.
vD
 elete: Delete a selected file.
vS
 et as

-W
 allpaper: Currently selected
image can be set as a Wallpaper.
-P
 icture ID: Currently selected
image can be set as a Picture ID.
vS
 end via: Send the selected file

to another device via Message,
Bluetooth.

vF
 ile

-R
 ename: Change the file name of
selected file. You cannot change
the extension of file.
- Move to folder: Move the
selected file to the folder.
- Move to external memory
/ Move to phone memory:
Move the selected file to the
external memory (if inserted)
or multimedia memory in your
phone.
- Copy to external memory
/ Copy to phone memory:
Copy the selected file to the
external memory or multimedia
memory in your phone.
- Information: Show the file
information.
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vP
 rint via Bluetooth: Most pictures

vS
 lide show: You can view a slide

show of the files you stored.
vN
 ew folder: You can create a new

folder.
vM
 ulti delete: You can remove a

number of files you selected.
vD
 elete all: Delete all files in the list.
vS
 ort by: You can arrange the files

by as Date, Type and Name.
vT
 humbnail view/List view: Allows

you to set the view type.
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Sounds

Menu 6.2

When a file is selected, the following
options will be displayed by pressing
the left soft key [Options].

My stuff

that you have taken in the camera
mode and downloaded through
WAP can be transmitted via
Bluetooth to a printer.

vP
 lay: You can play the selected file.
vD
 elete: Delete a selected file.
vS
 et as: Currently selected sound

can be set as a Ringtone/ Ringtone
ID/Message tones.
vS
 end via: Send the selected file

to another device via Message,
Bluetooth.
vF
 ile

-R
 ename: Changes the file name
of the selected file.
- Move to folder: Move the
selected file to the folder.
- Move to external memory
/ Move to phone memory:
Move the selected file to the
external memory (if inserted)
or multimedia memory in your
phone.
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My stuff
My stuff

-C
 opy to external memory
/ Copy to phone memory:
Copy the selected file to the
external memory (if inserted)
or multimedia memory in your
phone.

Here you can manage or send saved
video clips. When a file is selected, the
following options will be displayed by
pressing the left soft key [Options].

- Information: Show the selected
file information.

vD
 elete: Delete a selected file.

vN
 ew folder: You can create a new

folder.
vM
 ulti delete: You can remove a

number of files you selected.
vD
 elete all: Delete all files in the list.
vS
 ort by: You can arrange the files as

Date, Type and Name.

Videos

vO
 pen:

You can open the selected

file.
vS
 end via: Send the selected file

to another device via Message,
Bluetooth.
vF
 ile

-R
 ename: Change the file name of
selected file. The maximum length
of characters is 59.

Warning!
Menu 6.3

Show the list of 3GP, 3G2 files at My
media/Videos in Multimedia memory.
Supported only .3gp files, that are
encoded with MPEG4 and h.263
videocodecs and AMR audio-codec.

You can‘t use the following
characters: \ / : * ? < > |
-M
 ove to folder: Move the
selected file to the folder.
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Others

Menu 6.4

Other files except images, sounds,
videos are stored in this folder.

My stuff

-M
 ove to external memory
/ Move to phone memory:
Move the selected file to the
external memory (if inserted)
or multimedia memory in your
phone.
- Copy to external memory
/ Copy to phone memory:
Copy the selected file to the
external memory (if inserted)
or multimedia memory in your
phone.
- Information: Show the file
information.
vN
 ew folder: You can create a new

folder.
vM
 ulti delete: You can remove a

number of files you selected.
vD
 elete all: Delete all files in the list.
vS
 ort by: You can arrange the files as

Date, Type and Name .
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Profiles
Profiles

In Profiles, you can adjust and
customise the phone tones for
different events, environments, or
caller groups.
There are five preset profiles: General,
Silent, Vibrate only, Outdoor and
Headset.
Each profile can be personalised. Press
the left soft key [Menu] and select
Profiles using up/down navigation
keys.

Activate (Menu 7.X.1)
1. A list of profiles is displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the
profile you want to activate and
press the left soft key [OK] or the
OK key.
3. Then, select Activate.

Personalize (Menu 7.X.2)
Scroll to the desired profile in the
Profiles list. After pressing the left soft
key or the OK key, select Personalize.
The profile setting option opens. Set
the option as required.
vC
 all alert type: Set the alert type

for incoming calls.
vR
 ing tones: Select the desired ring

tone from the list.
vR
 ing volume: Set the volume of the

ringing tone.
vM
 essage alert type: Set the alert

type for messages.
vM
 essage tones: Select the alert

tone for messages.
vM
 essage volume: Set the volume

of Message tone.
vK
 eypad tones: Select the desired

keypad tone.
vK
 eypad volume: Set the volume of

keypad tone.
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vF
 lip tones: Allows to set the flip

volume of effect sound.

Profiles

tone for adjusting environment.
vE
 ffect sound volume: Set the
vP
 ower on/off volume: Set the

volume of the ringing tone when
switching the phone on/off.
Note
All profiles cannot be renamed.
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Contacts
Contacts

Search

Menu 8.1

1. Select Search and enter the name
that you want to search.

vN
 ew message: After you have

found the number you want, you
can send a Message to the selected
number.
vS
 end via: You can send the data

Note
v You can access the Contacts

directly by pressing the right soft
key [Contacts] in standby mode.

v Instant searching is available by

inputting the initial letter of the
name.

2. After finding the desired contact,
you can make a call to the number
by pressing the send key.
3. If you want to edit, delete, copy
an entry select the left soft key
[Options].
The following menu will be displayed.
vV
 iew: You can view each entry in

details.
vE
 dit: You can edit the selected

contact.

of the contacts via text Message/
multimedia Message/ Bluetooth.
vD
 elete: You can delete an entry.
vN
 ew Contact: After selecting the

place (SIM/Phone) you want to save,
you can add to the contacts.
vA
 dd to speed dial: Allows you to

set the selected number to add a
speed dial list.
vM
 ulti delete: Allows you to remove

a number of files selected.
vC
 opy to SIM / Copy to phone: You

can copy an entry from phone to
SIM or from SIM to phone.
vM
 ain number: If a contact has

more than one number stored,
select the one that you use most
often. This main number will be
displayed first.
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Menu 8.2

You can add or save a new contact.
You can enter the name, different
phone numbers and email addresses
of a new contact. You can also assign
the contact to groups, include a
picture, assign a specific ringtone and
enter the anniversary for the contact.
You can enter and manage contact
addresses depending on the memory
usage.
Note
v The contact entry fields may differ

when you add or save a contact in
the SIM address in the SIM.

v Maximum stored name and

number length depends on SIM
card type.

F300_Thailand_E_0808.indd

Speed dials

Menu 8.3

Using this menu you can manage
speed dials.
You can assign any of the keys 2 to
9 with a name list entry. You can
call directly by pressing this key.

Contacts

New contact

1. Open the Contacts first by pressing
the right soft key [Contacts] in
standby mode.
2. Scroll to Speed dial, then press the
left soft key [OK].
3. If you want to add speed dial, select
<Empty> by pressing the left soft
key [Assign]. Then, you can search
the name in the contacts.
4. After assigning the number as
speed dial, you can change and
delete the entry. You can also make
a call or send a message by this
number.
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Contacts
Contacts

Groups

Menu 8.4

You can list up to the members per
each group. In the handset memory,
there are 7 default groups: Family,
Friends, Colleagues, VIP, Group 1,
Group 2, and Group 3.
Select the group name that you want
to manage by pressing the left soft
key [Option]. The following submenus
will be displayed.
vV
 iew members: Shows the group

vR
 ename: You can change a group

name.
vR
 eset all: Allows you to reset all

contacts.

Copy all

Menu 8.5

You can copy entries from SIM card
memory to phone memory and vice
versa.
vS
 IM to phone: You can copy the

members you have selected.

entry from SIM card to phone
memory.

vG
 roup ringtone: Allows you to

vP
 hone to SIM: You can copy the

specify ring tone for the group
members call.
vG
 roup icon: Allows you to select

the icon dependent on group.
vA
 dd member: You can add group

members.
vR
 emove member: You can remove

entry from phone memory to SIM
card.

Delete all

Menu 8.6

You can delete all entries from SIM
card or phone memory. This function
requires the security code.

the member from the group
member list. But the name and the
number will be remained in the
Contacts.
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Menu 8.7

Information

Menu 8.8

View options (Menu 8.7.1)

Service dial number (Menu 8.8.1)

You can set the contact display
option.

You can view the list of Service
Dialling Numbers (SDN) assigned by
your service provider (if supported by
the SIM card).

vN
 ame only: Set the contact

information with only name.
vN
 ame & Number: Set the contact

information with name and
number.
vW
 ith picture: Set the contact

information with picture.

Backup Contacts (Menu8.7.2)
(External Memory dependent)
You can save Contacts data to the
others folder in external memory.

Restore Contacts (Menu8.7.3)
(External Memory dependent)
You can save Vcard format(*.vcf)
existd in My stuff ->External memory
-> Others to the Contacts.
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Contacts

Settings

Own number (Menu 8.8.2)
(SIM dependent)
You can save and check your own
number in SIM card.

My business card (Menu 8.8.3)
This option allows you to create your
own business card featuring name,
any numbers and email. To create a
new business card, press the left soft
key [New] and enter the information
into the fields. If you want to edit,
delete or to send a business card,
select the left soft key [Options].
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Tools
Tools

Alarm clock

Menu 9.1

You can set the alarm clock to go on
at a specified time.
1. If there is no alarm, press the left
soft key [New] to add a new alarm.
2. Set or cancel the alarm using the
options for specifying whether
the alarm is on or by choosing the
alarm time.

Calculator

Menu 9.2

The calculator module allows you to
perform basic arithmetic functions
such as addition, subtraction,
multiplication, and division as well as
some scientific functions.
1. You can enter numbers by using the
number keys, and the operators by
using navigation key.

3. Select the repeat period: Once,
Daily, Mon~Fri, Mon~Sat,
Sat~Sun.

Note

4. Select the alarm tone by using
Options o Sounds. You can press
the up/down navigation keys and
select the sound you want, then
press the left soft key [OK].

v To include a decimal point, press

5. Edit the title and press the left soft
key [Save].

v To erase any mistake or clear the

display, use the c key.
the * key.

v To include parentheses, press the

# key.

2. To calculate the result, press the
OK key.
3. After calculation, press the right soft
key to return to the initial state.
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Menu 9.3

This menu allows you to record the
elapsed time of an event.
1. Press the left soft key [Start] to take
time and record the lap time by
pressing the right soft key [Lap].
2. Press the left soft key [Stop] to
ascertain the record of lap time.

World clock

Menu 9.5

The World clock function provides
time information on major cities
worldwide.
You can select the following options
by pressing the left soft key [Options].
vC
 hange time zone:

You can
change the time zone by selecting
city.

3. Press the right soft key [Reset] to
default condition.

vN
 ew city: You can add a desired

Unit converter

vD
 aylight saving: You can apply to

city.
Menu 9.4

This converts any measurement into
a unit you want. There are 7 types
that can be converted into units:
Currency, Area, Length, Weight,
Temperature, Volume and Velocity.
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Tools

Stopwatch

daylight saving time.

WINE+

Menu 9.6

Using the wine function built in your
phone, you can search for information
about wine .
Note
v When playing the BGM in your

phone, you can not be able to use
Wine funciton.
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Tools
WINE SEARCH
Tools

To search Type , Flavor, Region, Cost
and Food which is related to Wine,
Select the desired fuction with U
/ D and confirm the selection
with O.

WINE DICTIONARY
Using Wine dictionary module, you
can search for Wine terms.

WINE MAP
Using WINE MAP module, you can
get information about Wine producer
and learn how to read the wine label.

SIM services

Menu 9.7

(SIM dependent)
With the SIM services menu your
phone is future-proof and will support
additions to your service provider’s
service. For more information contact
your service provider.
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Browser

Check the availability of WAP services,
pricing and tariffs with your network
operator or the service provider
whose service you wish to use.
Service providers will also give you
instructions on how to use their
services.
Once connected, the homepage
is displayed. The content depends
on the service provider. To exit the
browser at any time, press the e
key. The phone will return to the idle
menu.
Navigating with the WAP browser
You can surf the Internet using either
the phone keys or the WAP browser
menu.
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Using the phone keys
When surfing the Internet, the phone
keys function differently to phone
mode.
Icon
UD

Browser

You can access various WAP (Wireless
Application Protocol) services such as
banking, news, weather reports and
flight information. These services are
specially designed for mobile phones
and they are maintained by WAP
service providers.

Description
Scrolls each line of the
content area

c

Returns to the
previous page

O

Select options and
confirm actions

Using the WAP browser menu
There are various menu options
available when surfing the Mobile
Web.
Note
The WAP browser menus may vary,
depending on your browser version.
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Browser
Browser

Home

Menu *.1

Connects to a homepage. The
homepage will be the site which is
defined in the activated profile. It will
be defined by the service provider
if you have not defined it in the
activated profile.

Yahoo!

Menu *.2

You can access Yahoo Mobile Internet
Service.
vo
 neSearch: You can search for

instant answers.
Note
Some of countries are unable to
access Yahoo! service because of
network service.

Bookmarks

Menu *.3

This menu allows you to store the URL
of favourite web pages for easy access
at a later time.

To create a bookmark
1. Press the left soft key [Options].
2. Select New bookmark and press
the OK key.
3. After entering the desired name
and URL, press the OK key.
After selecting a desired bookmark,
the following options are available.
vC
 onnect: Connects to the selected

bookmark.
vV
 iew: You can see the selected

bookmark.
vE
 dit: You can edit the selected

bookmark.
vD
 elete: You can delete the selected

bookmark.
vN
 ew bookmark: Select this to

create a new bookmark.
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vN
 ew folder: Select this to create a
vM
 ove: You can move the selected

bookmark to sub folder.
vC
 opy: You can copy the selected

bookmark.
vS
 end URL via: Sends the selected

bookmark via Message.
vM
 ulti delete: Allows you to select

and delete saved bookmarks.
vD
 elete all: Deletes all the

bookmarks.

Enter address

Menu *.4

You can connect directly to the site
you want. After entering a specific
URL, press the left soft key [Options]
and select the Connect.
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History

Menu *.5

This menu shows the recently
browsed pages.

Saved pages

Browser

new folder.

Menu *.6

The phone can save the page on
display as an offline file.

Settings

Menu *.7

You can set the profile, cache and
security related to internet service.

Network profiles (Menu *.7.1)
A profile is the network information
used to connect to the Internet.
There are default profiles for some
operators, stored in phone memory.
It s impossible to rename default
profiles.
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Browser
Browser

Each profile has submenus as follows:

Cache (Menu *.7.3)

vA
 ctivate: Activates the selected

The information or services you have
accessed are saved in the cache
memory of the phone.

profile.
vV
 iew: You can see the selected

profile.
vE
 dit: You can edit the selected

profile.

Note
A cache is a buffer memory, which is
used to save data temporarily.

vN
 ew profile: You can add a new

profile.
vD
 elete: Deletes the selected profile

from the list.

Rendering mode (Menu *.7.2)
You can adjust the size of URL page
when the page is larger than phone
screen.

Cookies (Menu *.7.4)
Enabling cookies allows you to
store cookies sent from the server.
Disabling this function will prevent
cookies from being stored on your
phone.

Security certificates (Menu *.7.5)
You can see the list of personal
certificates that have been stored in
your phone.
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Show image (Menu *.7.6)

Information

Menu *.8

You can view the information of WAP
browser version.

Browser

You can select to display image or not
during WAP browsing.

Java script (Menu *.7.7)
Select whether to turn Java script
on or off.
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Connectivity
Connectivity

Bluetooth

Menu 0.1

Bluetooth enables compatible mobile
devices, peripherals and computers
that are in close proximity to
communicate directly with each other
without wires.
This handset supports built-in
Bluetooth connectivity, which
makes it possible to connect it. With
compatible Bluetooth headsets,
computer applications and so on.

Note
v If you use LG PC Sync via

Bluetooth, you can exchange the
data only within phonebook

v When you receive data from

another Bluetooth device, the
phone requests confirmation.
After confirming the transfer,
the file will be copied on to your
phone.

v Depending on the file type, it will

be stored in the following folders:

-V
 ideo (.3gp, mp4): Videos folder
- I mage (.bmp, gif, jpg, png):
Images folder
- Sound (.amr, wav, aac): Sounds
folder
- MP3 (.mp3): Sounds/MP3 folder
- Other files : Others folder
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vB
 luetooth on/off

vD
 evice list

You can view all devices which your
KF300 is already paired to. If you
enter Paired devices, you access
the options
-C
 onnect /Disconnect: After
pairing with headset or stereo
headset, you should connect with
those devices. Then you can use
those devices.
- New: Allows to search new
Bluetooth devices and add them
to your phone’s list of paired
devices. When you select New
your handset will start to search
for Bluetooth devices within
range. Once the device you wish
to pair appears on the list press
the Right soft key [Stop]. Scroll to
the desired device and press the
left soft key [ok]. You will then be
asked to enter a passcode.
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The passcode can be any code you
wish to use (the same passcode
must be used by both devices) or
is one that is pre-determined by
the manufacturer of the device you
are trying to pair with. Please check
the User Manual of the device you
are initiating the pair with to see
if it already has a predetermined
passcode in place.

Connectivity

You can activate or cancel the
Bluetooth function.

- S et as authorized /Set as
unauthorized: Allows you to
set an unauthorized connection
between each Bluetooth device.
For example if you regularly use
a Bluetooth headset with your
phone then setting the connection
as unauthorized will mean the
headset will automatically connect
to the handset each time the
headset is powered on.
- All services: Allows to view all
services which are supported by
Bluetooth device.
- Delete: Allows to delete a paired
Bluetooth device.
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Connectivity
Connectivity

-R
 ename: Allows you to change
the name of the paired Bluetooth
device and how it is displayed on
the handset.
- Delete all: Allows to delete all the
paired Bluetooth devices.
vB
 luetooth settings

-M
 y visibility: This indicates
whether or not your handset
will be visible to other Bluetooth
devices.
- My name: You can set the name
of Bluetooth device. The default
name is LG KF300.
- My address: You can view the
address of your Bluetooth device.

Network

Menu 0.2

You can select a network which will
be registered either automatically or
manually.

Network selection (Menu 0.2.1)
Usually, the network selection is set to
Automatic.
vA
 utomatic: If you select Automatic

mode, the phone will automatically
search for and select a network
for you. Once you have selected
Automatic, the phone will be set to
Automatic even though the power
is off and on.
vM
 anual: The phone will find the

list of available networks and show
you them. Then you can select
the network which you want to
use if this network has a roaming
agreement with your home
network operator. The phone let
you select another network if the
phone fails to access the selected
network.
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vP
 referred: You can set a list of

GPRS attach (Menu 0.2.2)
You can set GPRS service depending
on various situations.
v Power on

If you select this menu, the GPRS
connection is established when
you connect a WAP or application
service and closed when you end
the WAP or applicaion connection.

Access Point (Menu 0.2.3)
v View: You can see the selected

profile.
v Edit: You can edit the selected

profile.

If you select this menu, the phone
is automatically registered to a
GPRS network when you switch
the phone on. Starting a WAP or
PC dial-up application created
the connection between phone
and network and data transfer
is possible. When you end the
application, GPRS connection is
ended but the registration to the
GPRS network remains.
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v When needed

Connectivity

preferred networks and the phone
attempts to register with first,
before attempting to register to
any other networks. This list is set
from the phone’s predefined list of
known networks.

v New access point

•N
 ame: You can type the network
name.
• Bearer setting: You can set the
bearer data service. Data/GPRS.
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Connectivity
<Data settings>

Connectivity

Appears only if you select Data
Settings as a Bearer/service.

- Primary server: Input the IP address
of the primary DNS server you
access.

- Dial number: Enter the telephone
number to dial to access your WAP
gateway.

- Secondary Server: Input the IP
address of the secondary DNS server
you access.

- User ID: The users identity for your
dial-up server (and NOT the WAP
gateway).

The service settings are only available
when GPRS is chosen as a bearer
service.

- Password: The password required
by your dial-up server (and NOT the
WAP gateway) to identify you.

- User ID: The users identify for your
APN server.

- Call type: Select the type of data
call; Analogue or Digital (ISDN).

- Password: The password required
by your APN server.

- Linger time: You need to enter
timeout period.

- Primary Server: Input the IP address
of the primary DNS server you
access.

After entering that, the WAP
navigation service will be unavailable
if any data is not input or transferred.

- APN: Input the APN of the GPRS.

- Secondary: Input the IP address
of the secondary DNS server you
access.
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Menu 0.3

You can choose one mode of Data
service and USB Mass storage.
vM
 ass storage

You can connect your phone to
your PC, as a USB storage device,
using the cable in three ways.
1. Connect the phone to the PC when
the idle screen is displayed.
2. Connect the phone while it is
performing an operation or menu
function, and then move to the idle
screen.
3. Connect the phone while it is
performing an operation or menu
function, and then select the USB
Mass Storage menu.
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When you have finished using the the
microSD memory, click Exit and take
the following steps.

Caution!
Before you remove the cable, it is
necessary that you click Exit. Or, the
integrity of transferred data is not
guaranteed.

Connectivity

USB connection mode

1. Click on the notification area.
[Unplug or Eject Hardware]
2. Select USB mass Storage Device,
click on Stop. The following
message will appear: The USB mass
Storage Device can now be safely
removed from the system.
3. Then remove the cable.
v Data service

Select the Data service menu to
use the LG Mobile Sync program.
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Settings
Settings

Date & Time

Menu #.1

You can set functions relating to the
date and time.

Set date (Menu #.1.1)
You can enter the current date.

Date format (Menu #.1.2)

Languages

Menu #.2

You can change the language for
the display texts in your phone. This
change will also affect the language
Input mode.

Display

Menu #.3

You can set the Date format such as
YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/
DD/YYYY. (D: Day / M: Month / Y: Year)

Wallpaper (Menu #.3.1)

Set time (Menu #.1.3)

Clock (Menu #.3.2)

You can enter the current time.

Time format (Menu #.1.4)

You can select the clock format to
display the clock on the Internal/
External Phone screen.

Your can set the time format between
24 hours and 12 hours.

Backlight timer (Menu #.3.3)

Auto update (Menu #.1.5)

You can set the light-up duration of
the display.

You can select the background
pictures in standby mode.

Select On, the phone will
automatically update the data and
time.
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Dialling (Menu #.3.9)

You can set the brightness of LCD.

You can set the font style/font size
of the numbers which appear in the
home screen when you make a call.

Home screen shortcut
(Menu #.3.5)

You can set the functions of 4
navigation keys for using shortcut in
the idle mode.

Standby text (Menu #.3.0)
If you select On, you can edit the text
which is displayed in standby mode.

Font size (Menu #.3.6)

Network name (Menu #.3.*)

You can change the font size for
display text in your phone.

If this function is activated, network
name will be displayed on LCD.

Theme (Menu #.3.7)

Shortcut

You can set the screen theme to be
displayed on the main screen.

Menu style (Menu #.3.8)
Your phone provides you with Grid
view and List view menu themes.
Set the menu style by scrolling and
pressing the left soft key [OK].
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Settings

Brightness (Menu #.3.4)

Menu #.4

If you select On, you can edit the text
which will be displayed in standby
mode.

Call

Menu #.5

You can set the menu relevant to
a call by pressing the left soft key
[Select] in the Setting menu.
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Settings
Settings

Call divert (Menu #.5.1)

The submenus

The Call divert service allows you to
divert incoming voice calls, fax calls,
and data calls to another number. For
details, contact your service provider.

Call divert menus have the submenus
shown below.

vA
 ll voice calls: Diverts voice calls

unconditionally.
v I f busy: Diverts voice calls when the

phone is in use.
v I f no reply: Diverts voice calls

which you do not answer.
v I f out of reach: Diverts voice calls

when the phone is switched off or
out of coverage.
vA
 ll data calls: Diverts to a

number with a PC connection
unconditionally.

-A
 ctivate: Activate the
corresponding service.
To voicemail number: Forwards to
message centre. This function is not
shown at All data calls and All fax
calls menus.
To other number: Inputs the
number for diverting.
To favourite number: You can check
recent 5 diverted numbers.
- Cancel: Deactivate the
corresponding service.
- View status: View the status of the
corresponding service.

vA
 ll fax calls: Diverts to a

number with a fax connection
unconditionally.
vC
 ancel all: Cancels all call divert

service.
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Call barring (Menu #.5.2)

vA
 ll outgoing

The barring service for all outgoing
calls.
vO
 utgoing international

The barring service for all outgoing
international calls.
vO
 /G international expect home

v Incoming when abroad

The barring service for all incoming
calls when roaming.
v Cancel all barrings

You can cancel all barring services.
v Change password

You can change the password for
Call Barring Service.
The submenus:
- Activate
Allows to request the network to set
call restriction on.

country

- Cancel

The barring service for all
international outgoing calls when
roaming

- View status

vA
 ll incoming

Settings

The Call barring service prevents
your phone from making or receiving
certain category of calls. This function
requires the call barring password.
You can view the following submenus.

Set the selected call restriction off.
View the status whether the calls are
barred or not.

The barring service for all incoming
calls.
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Settings
Settings

Fixed dial number (Menu #.5.3)

Answer mode (Menu #.5.4)

(SIM dependent)

vF
 lip open: If you select this menu,

v You can restrict your outgoing calls

to selected phone numbers. The
numbers are protected by your
PIN2 code.
vO
 n

You can restrict your outgoing calls
to selected phone numbers.
vO
 ff

You can cancel fixed dialling
function.
vN
 umber list

You can view the number list saved
as Fixed dial number

you can receive an incoming call
when you open the flip.
vA
 ny key: If you select this menu,

you can receive a call by pressing
any key except the end key and the
right soft key.
vS
 end key only: If you select this

menu, you can receive a call by only
pressing the send key.

Send my number (Menu #.5.5)
(network and subscription
dependent)
vS
 et by network: If you select this,

you can send your phone number
depending on two line service such
as line 1 or line 2.
vO
 n: You can send your phone

number to another party. Your
phone number will be shown on
the receiver’s phone.
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vO
 ff: Your phone number will not

v On: When this function is activated,

Call waiting (Menu #.5.6)
(network dependent)
vA
 ctivate: If you select Activate, you

can accept a waiting (receiving) call.
vC
 ancel: If you select Cancel, you

cannot recognize the waiting
(receiving) call.
vV
 iew status: Shows the status of

Call waiting.

Minute minder (Menu #.5.7)
If you select On, you can check the
call duration by a beep sound given
every minute during a call.
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Auto redial (Menu #.5.8)
the phone will automatically try
to redial in the case of failure to
connect a call.

Settings

be shown.

v Off: Your phone will not make any

attempts to redial when the original
call has not connected.

Select line (Menu #.5.9)
(SIM dependent)
Depending on the support or not of 2
line services on your SIM card, you can
select the line you wants.

Send DTMF tones (Menu #.5.0)
You can send touch tones during
an active call to control your voice
mailbox or other automated phone
services.
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Settings
Settings

Security

Menu #.6

PIN code request (Menu #.6.1)
In this menu, you can set the phone to
ask for the PIN code of your SIM card
when the phone is switched on.
If this function is activated, you ll be
requested to enter the PIN code.
1. Select PIN code request in the
security settings menu, and then
press the left soft key [OK].

Phone lock (Menu #.6.2)
You can use a security code to avoid
unauthorized use of the phone.
Whenever you switch on the phone,
the phone will request security code
if you set phone lock to When switch
on.
If you set phone lock to When SIM
changed, your phone will request
security code only when you change
your SIM card.

2. Set On/Off.

Anti Theft Mobile Tracker

3. If you want to change the setting,
you need to enter PIN code when
you switch on the phone.

(Menu #.6.3)

4. If you enter wrong PIN code more
than 3 times, the phone will lock
out. If the PIN is blocked, you will
need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to
10 times. If you put wrong PUK code
more than 10 times, you can not
unlock your phone. You will need to
contact your service provider.

The ATMT feature of this phone
provides you with the ability to have
a tracking system in place for your
mobile in case you loose or misplace
it. The moment an unauthorized user
uses your phone, a SMS is triggered
from your phone and the message is
send to your pre-defined number. The
SMS will be sent to your predefined
numbers without the notice of the
un-authorized user.
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Change codes (Menu #.6.4)

You can change the access codes:
Security code, PIN2 code.
1. If you want to change the Security
code/PIN2 code input your original
code, and then press the left soft
key [OK].
2. Input new Security code/PIN2 code
and verify them.

Flight mode

Menu #.7

This allows you to use only the phone
features that do not require the use
of the wireless network when you are
in an airplane or in places where the
wireless network is prevented.
If you set the flight mode on, the
icon will be displayed on the screen
instead of the network signal icon.
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v On: You cannot make (or receive)

any calls, including emergency calls,
or use other features that require
network coverage.
v Off: You can deactivate the flight

Settings

PIN is an abbreviation of Personal
Identification Number to prevent use
by unauthorized person.

mode and restart your handset to
access the network.

Power save

Menu #.8

Choose to switch the factory set
power saving settings on or off.

Reset

Menu #.9

You can initialize all factory defaults.
You need Security code to activate
this function.

Memory status

Menu #.0

You can check free space and memory
usage of phone, SIM card and external
memory (if inserted).
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Accessories
Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these
options according to your personal communication requirements.

Standard Battery

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

Hands free earmicrophone

Note
v Always use genuine LG

accessories.

v Failure to do so may invalidate

your warranty.

v Accessories may vary in

different regions: please check
with our regional service
company or agent for further
information.
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Technical data
General
System: GSM 900/DCS 1800/ PCS 1900

Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging)
+45°C (charging)

Technical data

Product name: KF300

Min: -10°C

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