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ขอแสดงความยินดีที่คุณซื้อโทร
ศัพท์เคลื่อนที่รุ่น KF600 ของ LG
ที่ทันสมัยมีขนาดกะทัดรัด ออกแบบให้
ทำงานด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
เคลื่อนที่แบบดิจิตอลใหม่ล่าสุด
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เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
ปุ่มวางสาย/เปิดปิด
เครื่อง
วางสายหรือปฏิเสธ
สายเรียกเข้า
เปิด/ปิดโทรศัพท์
กดหนึ่งครั้งเพื่อ
กลับสู่หน้าจอ
สแตนด์บาย

ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ,
สายเคเบิล, แฮนด์ฟรี
ระดับเสียง

ปุ่มลบ
ลบตัวอักษรครั้งละ
หนึ่งตัวเมื่อกดปุ่มใน
แต่ละครั้ง ใช้ปุ่มนี้เพื่อ
กลับไปหน้าจอที่แล้ว
หน้าจอหลัก
InteractPad™
ปุ่มโทรออก
เพื่อโทรออกและ
รับสายเรียกเข้า
เครื่องเล่น
MP3

ปุ่มถ่ายภาพ

ตั้งค่า
8
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แฟลช

ฝาปิดแบตเตอรี่

ซิมการ์ด
ช่องเสียบการ์ด
หน่วยความจำ
แบตเตอรี่

ตั้งค่า
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เลนส์กล้อง
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การใส่ซิมและแบตเตอรี่

1 ถอดฝาปิดแบตเตอรี่
เลื่อนฝาปิดแบตเตอรี่ไปทางด้านหลัง
โทรศัพท์ และถอดฝาปิดแบตเตอรี่ออก

2 ถอดแบตเตอรี่ออก
งัดด้านล่างของแบตเตอรี่และถอด
แบตเตอรี่ออกจากช่องใส่แบตเตอรี่
อย่างระมัดระวัง

คำเตือน: อย่าใช้เล็บในการถอด
แบตเตอรี่ออก

คำเตือน: ห้ามถอดแบตเตอรี่ขณะที่
เปิดโทรศัพท์อยู่ เนื่องจากอาจทำให้
เครื่องเสียหายได้

ตั้งค่า

5 ใส่ฝาปิดแบตเตอรี่กลับคืน
เลื่อนฝาปิดแบตเตอรี่ไปทางด้านบน
ของเครื่องให้แน่นเข้าที่

10
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3 ใส่ซิมการ์ด
แล้วเลื่อนซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่
ซิมการ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าหน้าสัมผัสสีทองของการ์ดคว่ำลง
ในการถอดซิมการ์ด ให้ค่อยๆดึงการ์ด
ออกมาในทิศทางตรงข้ามกับตอนใส่

6 การชาร์จโทรศัพท์
ดึงเพื่อเปิดฝาปิดช่องเสียบ
อุปกรณ์ชาร์จที่ด้านข้างของโทรศัพท์
KF600 และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้า
เสียบไฟ คุณจะต้องชาร์จโทรศัพท์
KF600 จนกว่าจะปรากฏข้อความว่า
แบตเตอรี่เต็ม บนหน้าจอ
ตั้งค่า
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4 ใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่ โดยให้ด้านบนของแบต
เตอรี่สอดลงไปที่ด้านบนของช่องใส่
แบตเตอรี่ก่อน ตรวจดูให้แน่ใจว่าขั้ว
สัมผัสของแบตเตอรี่ตรงกับขั้วใน
โทรศัพท์ จากนั้น กดด้านล่างของ
แบตเตอรี่ให้แน่นเข้าที่

11
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การ์ดหน่วยความจำ
การใส่การ์ดหน่วยความจำ

เพิ่มพื้นที่หน่วยความจำบนโทรศัพท์ได้
โดยการใช้การ์ดหน่วยความจำ โทรศัพท์
KF600 สามารถรองรับการ์ดหน่วยความ
จำสูงสุดไม่เกิน 2 กิกะไบต์
1 ถอดฝาปิดแบตเตอรี่และแบตเตอรี่
ออกก่อน
2 ใส่การ์ดหน่วยความจำ เลื่อนการ์ด
หน่วยความจำเข้าไปในช่องเสียบที่
ด้านบนให้แน่นเข้าที่ โปรดตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสสีทองหงาย
ขึ้นแล้ว

2 เลือก สถานะหน่วยความจำ แล้วเลือก

หน่วยความจำภายนอก

3 แตะที่ ฟอร์แมต และป้อนรหัสผ่าน

ซึ่งได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 0000
การ์ดของคุณจะได้รับการฟอร์แมต
และพร้อมสำหรับการใช้งาน
4 หากต้องการดูโฟลเดอร์ที่ได้รับการ
ฟอร์แมตใหม่ในโทรศัพท์ KF600
ให้แตะที่
แล้วเลือก
เลือก
หน่วยความจำภายนอก คุณจะเห็น
5 โฟลเดอร์ ซึ่งประกอบด้วย ภาพ,
เสียง, วิดีโอ, เอกสาร และ อื่นๆ
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ใช้การ์ดหน่วยความจำในหน้า 47
คำเตือน: เมื่อคุณฟอร์แมตการ์ด
หน่วยความจำ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออก
หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลในการ์ดหน่วย
ความจำหายไป ให้สำรองข้อมูลไว้ก่อน

3 ใส่แบตเตอรี่และฝาปิดกลับคืน

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

ตั้งค่า

หากได้มีการฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ
แล้ว คุณสามารถเริ่มใช้การ์ดหน่วยความ
จำนั้นได้ หากยังไม่ได้ฟอร์แมตการ์ดคุณ
ต้องทำการฟอร์แมตก่อน
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่
แล้วเลือก

12
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การโอนรายชื่อ

ในการโอนรายชื่อจากซิมการ์ดไปยัง
โทรศัพท์:
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่
แล้วเลือก
2 เลือก คัดลอกทั้งหมด
3 เลือก ซิมไปเครื่อง แล้วเลือก
เก็บข้อมูลเดิม หรือ ลบข้อมูลเดิม
4 แตะที่ ใช่ เพื่อยืนยัน
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แผนผังเมนู
เบราว์เซอร์

ข้อมูลการโทร

มัลติมีเดีย

ข้อความ

แฟ้มข้อมูล

รูปแบบเสียง

รายชื่อ

ตั้งค่า

1
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3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7

โฮม
Yahoo! Go
บุ๊คมาร์ค
ป้อนแอดเดรส
ประวัติ
บันทึกเพจ
ตั้งค่าเบราว์เซอร์
ตั้งค่า Yahoo
ข้อมูล

1	เครื่องเล่น MP3
2 กล้องถ่ายรูป
3 กล้องวิดีโอ
4 วิทยุ FM
5 เครื่องบันทึกเสียง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

ทั่วไป
เงียบ
เฉพาะสั่น
นอกอาคาร
ชุดหูฟัง
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ข้อความใหม่
ถาดเข้า
อีเมล์บอกซ์
ร่าง
ถาดออก
ส่ง
ฟังข้อความเสียง
บริการข้อมูล
ข้อความอัตโนมัติ
ตั้งค่า

ค้นหา
รายชื่อใหม่
โทรด่วน
กลุ่ม
คัดลอกทั้งหมด
ลบทั้งหมด
ตั้งค่า
ข้อมูล

เครื่องมือ
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

นาฬิกาปลุก
ปฏิทิน
เครื่องคิดเลข
บันทึก
นาฬิกาจับเวลา
ตัวแปลงหน่วย
เวลาทั่วโลก
บริการซิม

ภาพ
เสียง
วิดีโอ
เอกสาร
อื่นๆ
เกมส์&แอปฯ
หน่วยความจำภายนอก

วันที่ & เวลา
ภาษา
หน้าจอ
การเชื่อมต่อ
การโทร
ระบบป้องกัน
โหมด Flight
ประหยัดพลังงาน
รีเซ็ต
สถานะหน่วยความจำ

ตั้งค่า
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ทุกสาย
สายไม่ได้รับ
สายโทรออก
สายที่ได้รับ
เวลาโทร
ค่าโทร
รายละเอียดข้อมูล
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หน้าจอสแตนด์บาย
เมื่อไม่มีการใช้งานโทรศัพท์ KF600
เครื่องจะกลับเข้าสู่หน้าจอสแตนด์บาย
จากหน้าจอนี้ คุณสามารถเข้าใช้งาน
ตัวเลือกเมนูต่างๆ, โทรออกแบบด่วน
เปลี่ยนรูปแบบเสียง และอื่นๆ
ได้อีกมากมาย
โทรศัพท์ KF600 มีอยู่สองหน้าจอคือ
ทัชสกรีน และหน้าจอหลัก คุณสามารถ
กำหนดสิ่งที่จะแสดงในหน้าจอหลักโดย
ใช้ทัชสกรีนที่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งอยู่
ทางด้านล่างของหน้าจอหลัก

v เมื่อคุณป้อนเมนูตัวเลือก ทัชสกรีนจะ

แสดงปุ่มลูกศรสี่ทิศทาง แตะที่ลูกศร
เพื่อเลื่อนไปยังเมนูทีละรายการ
หรือใช้นิ้วเลื่อนบนทัชสกรีนไปตาม
ทิศทางที่คุณต้องการ

หน้าจอสแตนด์บาย

เคล็ดลับสำหรับทัชสกรีน

หน้าจอสแตนด์บายยังเป็นที่ที่ดีเยี่ยมที่
จะช่วยฝึกให้คุณเคยชินกับทัชสกรีนได้
ในการเลือกรายการ ให้แตะที่ไอคอนบน
ทัชสกรีนอย่างถูกต้อง โทรศัพท์ KF600
จะสั่นเล็กน้อย เมื่อคุณแตะที่ตัวเลือกใดๆ
v คุณไม่จำเป็นต้องออกแรงกดมาก
ทัชสกรีนจะไวต่อการสัมผัสที่เบา
และแน่นอน
vใ
 ช้ปลายนิ้วในการสัมผัสที่ตัวเลือก
ที่ต้องการ ระวังอย่าแตะโดนปุ่มอื่นๆ
รอบข้าง
v เมื่อไฟหน้าจอดับลง ให้กดปุ่มกล้องที่
ด้านขวามือของโทรศัพท์ เพื่อกลับไป
ยังหน้าจอสแตนด์บาย
vห
 ้ามปิดคลุมโทรศัพท์ด้วยซองหรือ
ปลอก เนื่องจากทัชสกรีนจะไม่ทำงาน
หากมีวัตถุใดๆ ปิดคลุมอยู่

14
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ปุ่มด่วน
ปุ่มด่วนจะทำให้สามารถเข้าใช้งานฟังก์
ชั่นที่ใช้บ่อยได้อย่างง่ายดายด้วยการกด
เพียงปุ่มเดียว
แตะเพื่อเปิดเมนูหลัก
แตะเพื่อสร้างและส่งข้อความ
SMS โปรดดูรายละเอียดใน
หน้า 31
แตะเพื่อเปิดสมุดแอดเดรส
รายชื่อของคุณจะแสดง
ตามลำดับตัวอักษร คุณยัง
สามารถสร้างรายชื่อใหม่
และแก้ไขรายชื่อที่มีอยู่ได้
โปรดดูรายละเอียดในหน้า 49

เมนูหลัก
เมนูหลักจะมีตัวเลือกเมนูต่างๆ 9 เมนู
ในการเปิดเมนู:
1	แตะที่
2	เมนูหลักจะปรากฏบนหน้าจอหลัก
ทัชสกรีนจะแสดงลูกศรสี่ทิศทาง
3	แตะที่ลูกศรเพื่อเลื่อนไปยังรายการ
ต่างๆ บนเมนูหลักทีละไอคอน
4	เมื่อตัวเลือกที่คุณต้องการถูกเลือก
ให้แตะที่ ตกลง เพื่อเปิด

ข้อความ

เปลี่ยนธีมได้โดยการสัมผัส
หน้าจอ
แตะเพื่อเลือกรูปแบบเสียงให้
กับโทรศัพท์ของคุณ

F600 Open_Thailand_0221_윤.ind15

ตกลง

s เมนูหลัก

หน้าจอสแตนด์บาย

 ตะเพื่อปิดปุ่มด่วนและล็อคทัช
แ
สกรีน กดปุ่มกล้องหนึ่งครั้งเพื่อ
ปลดล็อค

15

15

2008.2.21

10:53:4

หน้าจอสแตนด์บาย
แถบสถานะ
แถบสถานะใช้ไอคอนต่างๆ
เพื่อแสดงข้อมูล เช่น
ระดับความแรงของสัญญาณ,
ข้อความใหม่ และพลังงานแบตเตอรี่
รวมถึงแสดงว่ามีการใช้งานบลูทูธอยู่
หรือไม่
ตารางด้านล่างนี้จะอธิบายถึงความหมาย
ของไอคอนต่างๆ ที่ปรากฏบนแถบสถานะ
ไอคอน

ไอคอน

คำอธิบาย
ใช้รูปแบบทั่วไปอยู่
ใช้รูปแบบนอกอาคารอยู่
ใช้รูปแบบเงียบอยู่
ใช้รูปแบบชุดหูฟังอยู่
โอนสายเรียกเข้า

คำอธิบาย

ใช้ GPRS ได้

 วามแรงของสัญญาณ
ค
(จำนวนแถบอาจแตกต่าง
กันไป)

ใช้ EDGE ได้

ไม่มีสัญญาณเครือข่าย

เลือกโหมด Flight

พลังงานแบตเตอรี่ที่
เหลืออยู่

บลูทูธ

โรมมิ่ง

แบตเตอรี่หมด
ข้อความตัวอักษรใหม่
ข้อความเสียงใหม่
หน้าจอสแตนด์บาย
16

ข้อความในถาดเข้าเต็ม
ตั้งปลุกแล้ว
ใช้รูปแบบสั่นอยู่
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เบราว์เซอร์
คุณสามารถเข้าใช้บริการ WAP
(Wireless Application Protocol)
ต่างๆ เช่น ข้อมูลการเงิน, ข่าว,
รายงานพยากรณ์อากาศ และข้อมูลเกี่ยว
กับตารางการบิน ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการ
ออกแบบมาเพื่อใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่
โดยเฉพาะ และดูแลโดยผู้ให้บริการ
WAP โปรดตรวจสอบการให้บริการ
WAP ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ
กับผู้ให้บริการเครือข่าย และ/หรือผู้ให้
บริการที่เป็นเจ้าของบริการที่คุณต้องการ
ใช้ ผู้ให้บริการยังสามารถให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการใช้บริการเหล่านั้นด้วย
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว โฮมเพจจะปรากฏขึ้น
โดยเนื้อหาในโฮมเพจขึ้นกับผู้ให้บริการ
เมื่อต้องการออกจากเบราเซอร์ ให้กดปุ่ม
(e) เครื่องจะกลับไปที่เมนูโหมด
รอรับสาย
การนาวิเกตด้วยเบราว์เซอร์ WAP
คุณสามารถท่องอินเตอร์เน็ตโดยใช้ปุ่ม
ต่างๆ ของโทรศัพท์หรือใช้เมนูเบราว์
เซอร์ WAP

01
02
03

ปุ่ม

คำอธิบาย

u
d

เลื่อนดูข้อมูลแต่ละบรรทัด

c

กลับไปยังเพจก่อนหน้า

O

เลือกตัวเลือกและยืนยันการ
ดำเนินการ

04

การใช้เมนูเบราว์เซอร์ WAP
คุณเลือกใช้ตัวเลือกต่างๆ ของเมนูได้
ขณะท่องเว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่

05
06
07
08
09
10

เคล็ดลับ! เมนูเบราว์เซอร์ WAP
อาจแตกต่างกัน ขึ้นกับเวอร์ชั่นเบราว์
เซอร์ของคุณ

เบราว์เซอร์
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การใช้ปุ่มต่างๆ ของโทรศัพท์
ขณะท่องอินเทอร์เน็ต ฟังก์ชันปุ่มต่างๆ
ของโทรศัพท์จะแตกต่างไปจากโหมด
การทำงานตามปกติของโทรศัพท์
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เบราว์เซอร์
โฮม

เมนู 1.1

ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับโฮมเพจ โฮมเพจ
จะเป็นไซต์ที่ได้ระบุไว้ในโปรไฟล์ที่เปิด
ใช้งาน และจะถูกกำหนดไว้โดยผู้ให้
บริการ หากคุณยังไม่ได้กำหนดโฮมเพจ
นั้นในโปรไฟล์ที่เปิดใช้งาน

Yahoo! Go

เบราว์เซอร์
18

เมนู 1.2

คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ต
Yahoo Mobile
v OneSearch: คุณสามารถค้นหาข้อ
มูลที่ต้องการได้รวดเร็ว
v Email: แสดงอีเมล์แอคเคาท์ของคุณ
v Weather: แสดงสภาพอากาศล่าสุด
และพยากรณ์อากาศในพื้นที่ต่างๆ
ทั่วโลก ดูสรุปสภาพอากาศของเมืองที่
คุณบันทึกไว้ เลือก Open เพื่อดูการ
พยากรณ์อากาศโดยละเอียดสำหรับ
หลายเมือง
v Local & Maps: การค้นหาและการ
เบราส์ที่อยู่, ร้านอาหาร, บาร์, โรงแรม
และอื่นๆ ในท้องถิ่น
v Content readers: มีเนื้อหาต่างๆ
ที่หลากหลาย: ข่าว, การเงิน, บันเทิง
และกีฬา

v Calendar and Address Book:

คุณสามารถเข้าใช้รายละเอียดการนัด
หมายและรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดได้
ขณะเดินทาง การนัดหมายและเหตุ
การณ์จากปฏิทินจะแสดงอยู่ในมุมมอง
Today เช่นกัน
vF
 lickr: Widget ของ Flickr ทำให้คุณ
สามารถแบ่งปันและจัดการภาพถ่าย
ได้ทุกเมื่อ เมื่อผู้ใช้สมัครสมาชิก Flickr
คุณจะสามารถดูภาพถ่ายทั้งหมดของ
Flickr และของผู้ติดต่อของคุณ
เคล็ดลับ!ในบางประเทศอาจไม่
สามารถเข้าใช้บริการ Yahoo! Go ขึ้นอยู่กับ
บริการเครือข่าย

บุ๊คมาร์ค

เมนู 1.3

เมนูนี้ช่วยให้คุณจัดเก็บ URL ของเว็บ
เพจที่คุณชื่นชอบได้ เพื่อให้เข้าใช้ได้
ง่ายขึ้นในครั้งต่อไป
การสร้างบุ๊คมาร์ค
1 กดปุ่มเลือกซ้าย ตัวเลือก
2 เลือก บุ๊คมาร์คใหม่ และกดปุ่ม ตกลง
3	หลังจากป้อน URL
และชื่อที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม ตกลง
หลังจากเลือกบุ๊คมาร์คที่ต้องการแล้ว
คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ได้
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18

2008.2.21

10:53:4

v บุ๊คมาร์คใหม่: เลือกค่านี้เพื่อสร้าง

บุ๊คมาร์คใหม่
vโ
 ฟลเดอร์ใหม่: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อ
สร้างโฟลเดอร์ใหม่
vค
 ัดลอก: คัดลอกไปยังโฟลเดอร์
v ส่ง URL ทาง: ส่งบุ๊คมาร์คที่
เลือกไว้ทางข้อความตัวอักษร/
มัลติมีเดียและอีเมล์

ป้อนแอดเดรส

เมนู 1.4

คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่คุณ
ต้องการได้โดยตรง หลังจากป้อน URL
ที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม ตกลง

ประวัติ

เมนู 1.5

เมนูนี้จะแสดงเพจต่างๆ ที่เบราส์ไว้ล่าสุด

บันทึกเพจ

เมนู 1.6

โทรศัพท์สามารถบันทึกเพจบนหน้าจอ
เป็นไฟล์ออฟไลน์
สามารถบันทึกได้สูงสุด 30 เพจ
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เมนู 1.7

คุณสามารถตั้งโปรไฟล์ แคช และความ
ปลอดภัยที่สัมพันธ์กับบริการอินเตอร์เน็ต

01

โปรไฟล์เครือข่าย (เมนู 1.7.1)

03

โปรไฟล์คือข้อมูลเครือข่ายที่ใช้เพื่อ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ในหน่วยความจำของโทรศัพท์มีโปรไฟล์
ที่เป็นค่าเริ่มต้นของผู้ให้บริการระบบ
บางรายแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ
โปรไฟล์ที่เป็นค่าเริ่มต้นได้
โปรไฟล์แต่ละแบบมีเมนูย่อยดังต่อไปนี้
เปิดใช้
ใช้งานโปรไฟล์ที่เลือก
ดู
คุณสามารถดูโปรไฟล์ที่เลือกไว้ได้
vแ
 ก้ไข: คุณสามารถแก้ไขโปรไฟล์ที่
เลือกไว้ได้
vโ
 ปรไฟล์ใหม่: คุณสามารถเพิ่ม
โปรไฟล์ใหม่ได้
vล
 บ: ลบโปรไฟล์ที่เลือกจากรายการ
vร
 ีเซ็ตทั้งหมด:
ใช้รีเซ็ตโปรไฟล์ทั้งหมด

04

02

05
06
07
08
09
10

เบราว์เซอร์

เคล็ดลับ! ความจุรวมสูงถึง 500KB

ตั้งค่าเบราว์เซอร์
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เบราว์เซอร์
เรนเดอริ่งโหมด

(เมนู 1.7.2)

vป
 กติ: แสดงข้อมูลทั้งหมดตามปกติ
v เ หมาะสม: แสดงข้อมูลทั้งหมดโดย

ปรับให้เหมาะสม

แคช

(เมนู 1.7.7)

คุณสามารถตั้งค่าเปิดและปิดการทำงาน
ของ JavaScript

หน่วยความจำที่ใช้ (เมนู 1.7.8)

(เมนู 1.7.3)

vโ
 ทรศัพท์: แสดงหน่วยความจำที่ใช้

ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้จะถูกบันทึก
ไว้ในหน่วยความจำแคชของโทรศัพท์
เคล็ดลับ! แคชเป็นหน่วยความ
จำบัฟเฟอร์ซึ่งใช้บันทึกข้อมูลไว้
ชั่วคราว

คุกกี้

Javascript

และหน่วยความจำที่มีสำหรับการจัด
เก็บแอปพลิเคชั่นใหม่ในโทรศัพท์
vภ
 ายนอก: แสดงหน่วยความจำที่ใช้
และหน่วยความจำที่มีสำหรับการจัด
เก็บแอปพลิเคชั่นใหม่ในหน่วย
ความจำภายนอก

(เมนู 1.7.4)

ตรวจสอบว่ามีการใช้คุกกี้หรือไม่

ตั้งค่า Yahoo

ใบรับรองการป้องกัน (เมนู 1.7.5)

คุณสามารถตั้งค่าโปรไฟล์เครือข่าย
Yahoo! Go และแอปพลิเคชัน Java

คุณสามารถดูรายการใบรับรองส่วนบุคคล
ที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์ของคุณได้

แสดงภาพ

(เมนู 1.7.6)

ข้อมูล

เมน 1.8

เมนู 1.9

คุณสามารถดูข้อมูลเวอร์ชันของเบราว์
เซอร์ WAP ได้

เลือกว่าจะแสดงภาพ หรือไม่
เบราว์เซอร์
20
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ข้อมูลการโทร
คุณสามารถดูบันทึกของสายที่ไม่ได้รับ
สายที่รับ และสายโทรออกได้ หากว่า
เครือข่ายสนับสนุนการแสดงหมายเลข
โทรเข้า (Calling Line Identification:
CLI) ในพื้นที่ให้บริการ
หมายเลขและชื่อ (หากมีอยู่) จะปรากฏ
ขึ้นพร้อมกับวันที่และเวลาที่มีการโทร
นั้น และคุณยังสามารถดูเวลาที่ใช้สาย
ได้ด้วย

ทุกสาย

เมนู 2.1

คุณสามารถดูรายการสายโทรเข้าหรือ
สายโทรออกทั้งหมดได้

สายไม่ได้รับ

เมนู 2.2
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เมนู 2.3

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูสายที่โทรออก
(ที่โทรออกหรือพยายามโทรออก) 50
สายล่าสุดได้ และคุณยังสามารถ:
vด
 ูหมายเลข (ถ้ามี) และโทรออก
หรือบันทึกไว้ในสมุดแอดเดรส
vป
 ้อนชื่อใหม่สำหรับหมายเลข
และบันทึกไว้ในสมุดแอดเดรส
vส
 ่งข้อความให้กับหมายเลขนี้
vล
 บสายนั้นออกจากรายการ

01
02
03
04
05
06
07

สายที่ได้รับ

เมนู 2.4

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูหมายเลขเรียกเข้า
50 รายการล่าสุดได้ และคุณยังสามารถ:
vด
 ูหมายเลข (ถ้ามี) และโทรออก
หรือบันทึกไว้ในสมุดแอดเดรส
vป
 ้อนชื่อใหม่สำหรับหมายเลข
และบันทึกไว้ในสมุดแอดเดรส
vส
 ่งข้อความให้กับหมายเลขนี้
vล
 บสายนั้นออกจากรายการ

08
09
10

ข้อมูลการโทร

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูหมายเลขที่
ไม่ได้รับสาย 50 รายการล่าสุดได้
และคุณยังสามารถ:
vด
 ูหมายเลข (ถ้ามี) และโทรออก
หรือบันทึกไว้ในสมุดแอดเดรส
vป
 ้อนชื่อใหม่สำหรับหมายเลข
และบันทึกไว้ในสมุดแอดเดรส
vส
 ่งข้อความให้กับหมายเลขนี้
vล
 บสายนั้นออกจากรายการ

สายโทรออก
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ข้อมูลการโทร
เวลาโทร

เมนู 2.5

ช่วยให้คุณสามารถดูระยะเวลาของสายที่
โทรเข้าและโทรออกได้ และยังสามารถ
รีเซ็ตเวลาการโทรได้อีกด้วย
โดยมีตัวจับเวลาดังต่อไปนี้:
vโ
 ทรครั้งล่าสุด: ระยะเวลาของการ
โทรครั้งล่าสุด
vท
 ุกสาย: ระยะเวลารวมของการโทร
ออกและสายเรียกเข้าทั้งหมด
นับตั้งแต่รีเซ็ตเวลาครั้งล่าสุด
vส
 ายโทรออก:
ระยะเวลาของการโทรออก
vส
 ายที่ได้รับ:
ระยะเวลาของการโทรเข้า

ค่าโทร

รายละเอียดข้อมูล

เมนู 2.7

คุณสามารถตรวจสอบจำนวนข้อมูลที่โอน
ถ่ายผ่านทางเครือข่ายโดยใช้ตัวเลือก
ข้อมูล GPRS ได้
และยังสามารถดูระยะเวลาทั้งหมดที่
คุณออนไลน์อยู่ได้

เมนู 2.6

ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบค่าโทร
ครั้งล่าสุด ค่าโทรทั้งหมด ค่าที่เหลือ
และรีเซ็ตค่าโทรได้ คุณต้องใช้รหัส
PIN2 ในการรีเซ็ตค่าใช้จ่ายในการโทร

ข้อมูลการโทร
22
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เครื่องมือ
นาฬิกาปลุก

เมนู 3.1

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกให้ทำงาน
เมื่อถึงเวลาที่ระบุได้
1	เลือก เปิด แล้วตั้งเวลาปลุกตามที่ต้อง
การ
2	เลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้ปลุกซ้ำ:
ทีเดียว, ทุกวัน, จ.- ศ., จ.- ส., ส.-อา.
3	เลื่อนลงและเลือกว่าคุณต้องการ
ให้ปลุกโดยใช้ค่าตามรูปแบบเสียง,
แบบเสียง หรือแบบสั่น
4	เลื่อนลงเพื่อเลือกเสียงปลุก
แตะที่ ค้นหา เพื่อเลือกเสียงใหม่
5	เลื่อนลงและป้อนชื่อการปลุกหรือใช้
ชื่อที่แนะนำ
6 แตะที่ บันทึก
เคล็ดลับ! คุณสามารถตั้งปลุกได้ถึง
5 รายการ
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เมนู 3.2

การเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทิน
(เมนู 3.2.1)

01
02
03

1	เลือกวันที่ที่ต้องการเพิ่มเหตุการณ์

คุณสามารถเลือกวันที่โดยใช้ลูกศรทัช
สกรีนเลื่อนลงไปที่วันที่หรือแตะที่
และป้อนวันที่ด้วยตนเอง

04
05

เคล็ดลับ! หลังจากที่คุณได้
บันทึกเหตุการณ์ไว้ในปฏิทินแล้ว
คุณต้องเลือก ไปที่วัน หลังจากแตะที่
เพื่อป้อนวันที่ให้กับเหตุการณ์

06

2	แตะที่ สร้าง แล้วป้อนเวลาที่คุณต้อง

09

การเริ่มเหตุการณ์ของคุณ เลื่อนลงโดย
ใช้ลูกศรทัชสกรีนและป้อนเวลาสิ้นสุด
ให้กับเหตุการณ์ของคุณ
3	เลื่อนลงอีกครั้งและเลือกว่าคุณต้อง
การ ตั้ง เตือน ให้กับเหตุการณ์ของ
คุณหรือไม่ เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา
เพื่อดูตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่
คุณสามารถเลือกให้ส่งเสียงเตือนเมื่อ
ถึงเวลาเริ่มเหตุการณ์หรือตั้งระยะเวลา
ก่อนที่เหตุการณ์จะเริ่มขึ้นเพื่อเตือนให้
ทราบถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเริ่มขึ้น

07
08

10

เครื่องมือ

เคล็ดลับ! ฟังก์ชันนาฬิกาปลุกยังคง
ทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้ แม้ว่าคุณจะ
ปิดโทรศัพท์ก็ตาม เมื่อคุณแตะ เลื่อน
หลังจากนั้นอีก 5 นาที นาฬิกาปลุก
จะดังขึ้นอีกครั้ง และถ้าคุณแตะที่
ออก จะปรากฏข้อความว่า “Turn
your phone on” ขึ้นบนหน้าจอ

ปฏิทิน
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เครื่องมือ
4 	เลื่อนลงและป้อนชื่อ เรื่อง

ให้กับเหตุการณ์ โดยใช้ปุ่มกด
ในการพิมพ์ตัวอักษรและตัวเลข
5 เลื่อนลงอีกครั้งเพื่อกำหนดว่าเป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
หรือเกิดขึ้นซ้ำ ทุกวัน ทุกเดือน รายปี
หรือทุกสัปดาห์ี หากเป็นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นซ้ำ คุณสามารถเลื่อน ลงเพื่อ
ป้อน วันที่หมดอายุ เพื่อสิ้นสุด
เหตุการณ์ได้
6	แตะที่ บันทึก และเหตุการณ์ของคุณ
จะบันทึกอยู่ในปฏิทิน วันที่ ที่มีการ
บันทึกเหตุการณ์ไว้จะมีเคอร์เซอร์รูป
สามเหลี่ยมกำกับอยู่

การแก้ไขเหตุการณ์ในปฏิทิน
(เมนู 3.2.2)

เครื่องมือ

1	กดปุ่ม

และเลือก
นัดหมายทั้งหมด เพื่อดูรายการเหตุ
การณ์ทั้งหมดของคุณ เลื่อนไปที่เหตุ
การณ์ที่คุณต้องการแก้ไขและแตะที่ ดู
หรือเลือกวันที่เกิดเหตุการณ์ในปฏิทิน
และแตะที่ ดู
2	แตะที่ แก้ไข และเลื่อนไปที่รายละ
เอียดเหตุการณ์ที่คุณต้องการเปลี่ยน
แปลง ทำการเปลี่ยนแปลงและแตะที่
บันทึก เพื่อจัดเก็บเหตุการณ์ที่
แก้ไขนั้น
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24

เคล็ดลับ! คุณสามารถลบเหตุ
การณ์ออกจากปฏิทินของคุณโดยการเลือก
เพื่อดูเหตุการณ์ แล้วแตะที่ ลบ

การแบ่งปันเหตุการณ์ในปฏิทิน
(เมนู 3.2.3)
1	เลือกเหตุการณ์ที่คุณต้องการแบ่งปัน

และแตะที่
2	เลือก ส่งทาง และเลือก

ข้อความตัวอักษร,
ข้อความมัลติมีเดีย, บลูทูธ
หรือ อีเมล์

เครื่องคิดเลข

เมนู 3.3

เมนูนี้มีฟังก์ช่ันการคำนวณแบบมาตรฐาน
ได้แก่ +, -, x, / : บวก, ลบ, คูณ และ
หาร
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชั่นมาก
มายในเครื่องคิดเลข เช่น +/-, sin, cos,
tan, log, ln, exp, deg, rad ได้
1	ป้อนตัวเลขโดยการกดปุ่มตัวเลข
2	ใช้ทัชแพดเพื่อเลือกเครื่องหมายการ
คำนวณ
3	แล้วป้อนตัวเลข
4	กดปุ่ม = เพื่อดูผลลัพธ์

2008.2.21

10:53:5

5	สำหรับการคำนวณแบบซับซ้อน

ให้แตะที่
เพื่อเลือกคำสั่ง
6	แตะที่ AC เพื่อล้างข้อมูลและเริ่มการ
คำนวณใหม่

บันทึก

เมนู 3.4

1	เลือกบันทึกโดยการกดปุ่ม ดู
2	หากรายการว่างเปล่า ให้กดปุ่ม สร้าง
3	ป้อนบันทึกเตือนความจำ แล้วกดปุ่ม

บันทึก

นาฬิกาจับเวลา

เมนู 3.5

1	กดปุ่ม เริ่ม เพื่อจับเวลาและกดปุ่ม

รอบ เพื่อบันทึกรอบเวลา
2	กดปุ่ม หยุด เพื่อดูผลการบันทึกรอบ
เวลา
3	กดปุ่ม รีเซ็ต เพื่อกลับไปที่ค่าเริ่มต้น
4	แตะที่ ต่อ เพื่อเริ่มนาฬิกาจับเวลา
ใหม่ต่อจากเวลาที่คุณหยุดไว้
หรือแตะที่ รีเซ็ต เพื่อเริ่มต้นเวลา
ใหม่อีกครั้ง

เมนู 3.6

ใช้แปลงหน่วยวัดให้เป็นหน่วยที่คุณต้อง
การ ประเภทของหน่วยวัดที่สามารถ
แปลงเป็นหน่วยต่างๆ ได้นั้นมีอยู่ 7
ประเภท: สกุลเงิน, พื้นที่, ความยาว,
น้ำหนัก, อุณหภูมิ, ปริมาตร และความเร็ว
1	คุณสามารถเลือกประเภทใดประเภท
หนึ่งโดยการกดปุ่ม ตกลง
2	เลือกหน่วยที่คุณต้องการแปล
งค่าโดยการกดปุ่ม u, d
คุณไม่สามารถป้อน
สัญลักษณ์ - ในตัวแปลงหน่วยได้
3	เลือกค่ามาตรฐานโดยใช้ปุ่ม l, r

เวลาทั่วโลก

02
03
04
05
06
07
08
09

เมนู 3.7

คุณสามารถตรวจสอบเวลาปัจจุบันของ
Greenwich Mean Time (GMT) และ
เวลาของเมืองใหญ่ทั่วโลกได้ โดยใช้
ปุ่ม l, r, u, d และ
หน้าจอจะแสดงชื่อเมือง
วันที่และเวลาปัจจุบัน

บริการซิม

01

10

เมนู 3.8

เมนูนี้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดและการให้บริการ
ของเครือข่าย

เครื่องมือ
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ตัวแปลงหน่วย
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มัลติมีเดีย
เครื่องเล่น MP3

เมนู 4.1

LG KF600 มีเครื่องเล่น MP3 ภายในตัว
ที่ให้คุณสามารถเล่นเพลงที่คุณชื่นชอบ
ทั้งหมดได้
vท
 ุกเพลง: ประกอบด้วยเพลงทั้งหมด
ที่มีในโทรศัพท์
vร
 ายการเพลงส่วนตัว ประกอบ
ด้วยรายการเพลงที่คุณสร้างไว้
รวมถึง รายการ OTG, เพลงล่าสุด
และ เพลงที่ชื่นชอบ
vต
 ั้งค่า: ปรับการตั้งค่าเพลง

แตะที่
แล้วเลือก:
vด
 ูรายการเพลง: ดูรายการเพลงที่
คุณกำลังฟังอยู่
vต
 ั้งเป็นเสียงเรียกเข้า: คุณสามารถ
กำหนดให้เสียงเพลง MP3 ที่เล่นอยู่
ให้เป็นเสียงเรียกเข้าได้
vต
 ั้งค่า: เปลี่ยน อีควอไลเซอร์
หรือ โหมดการเล่น
หรือ ตั้งการสับเปลี่ยน
เพื่อปรับค่าการเล่นเพลง
เคล็ดลับ! หากต้องการเปลี่ยน

การเล่นเพลง
1 เลือก เครื่องเล่น MP3
2	เลือก ทุกเพลง และเลือกเพลงที่คุณ

ต้องการเล่น แตะที่
เพื่อหยุดเล่นเพลงชั่วคราว
4	แตะที่
เพื่อข้ามไปยังเพลงถัดไป
5	แตะที่
เพื่อข้ามไปยังเพลงก่อน
หน้า
6	แตะที่ปุ่ม Mp3 ด้านข้าง C เพื่อซ่อน
หน้าจอเครื่องเล่นเพลง เพื่อให้คุณ
สามารถใช้งานโทรศัพท์ต่อไปได้
ตามปกติขณะเล่นเพลง
7	แตะที่
เพื่อหยุดเล่นเพลง
และกลับไปที่เมนูเพลง
3	แตะที่

มัลติมีเดีย
26

การใช้ตัวเลือกขณะเล่นเพลง

ระดับเสียงในขณะที่ฟังเพลง ให้ใช้ปุ่มปรับ
ระดับเสียงด้านข้างโทรศัพท์

การสร้างรายการเพลง
คุณสามารถสร้างรายการเพลงของคุณ
เองได้โดยการเลือกเพลงจากโฟลเดอร์
ทุกเพลง
1	เลือก เครื่องเล่น MP3 แล้วเลือก
รายการเพลงส่วนตัว
2	แตะที่ สร้าง แล้วใส่ชื่อรายการเพลง
และแตะที่ บันทึก
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3	โฟลเดอร์ ทุกเพลง จะปรากฏขึ้น

เลือกเพลงทั้งหมดที่คุณต้องการใส่ไว้
ในรายการเพลงโดยเลื่อนไปที่เพลงที่
คุณต้องการ แล้วแตะที่
จะมีเครื่อง
หมายปรากฏอยู่ข้างชื่อเพลงเหล่านั้น
หากคุณเพิ่มเพลงที่ไม่ต้องการโดยไม่
ได้ตั้งใจ ให้เลือกเพลงนั้น แล้วแตะที่
อีกครั้งเพื่อลบเครื่องหมายออก
4	แตะที่ บันทึก เพื่อจัดเก็บรายการเพลง

การเล่นรายการเพลง

1	แตะที่ เครื่องเล่น MP3 แล้วเลือก

รายการเพลงส่วนตัว
2	เลือกรายการเพลงที่คุณต้องการเล่น
แล้วแตะที่ ดู และเลือก

v
v

v
v
v

ออกจากรายการเพลงโดยใช้ตัวเลือกนี้
ลบ: ลบเพลงออกจากรายการเพลง
แตะที่ ใช่ เพื่อยืนยัน
เลื่อนขึ้น/เลื่อนลง:
ย้ายเพลงขึ้นหรือลง เพื่อเปลี่ยนแปลง
ลำดับการเล่นเพลง
ลบมัลติ:
ลบเพลงออกจากรายการเพลง
ลบทั้งหมด: ลบเพลงทั้งหมดออกจาก
รายการเพลง
ข้อมูล: ดูข้อมูลรายการเพลง

02
03
04
05
06
07
08
09

รายการเพลงส่วนตัว

10

2	เลื่อนไปที่รายการเพลงที่คุณต้องการ

ลบ แล้วแตะที่
3 เลือก ลบ แล้วแตะที่ ใช่ เพื่อยืนยัน

มัลติมีเดีย

ในบางครั้ง คุณอาจต้องการเพิ่มเพลง
หรือลบเพลงออกจากรายการเพลง
คุณอาจต้องการจัดเรียงรายการเพลง
ของคุณ เมื่อคุณต้องการดำเนินการ
คุณสามารถแก้ไขรายการเพลงได้
1	เลือก เครื่องเล่น MP3 แล้วเลือก
รายการเพลงส่วนตัว
2	เลื่อนไปที่รายการเพลงที่คุณต้อง
การแก้ไข แล้วแตะที่ ดู และเลือก
เลือก:

01

การลบรายการเพลง

1	เลือก เครื่องเล่น MP3 แล้วเลือก

การแก้ไขรายการเพลง
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v เ ล่น: เล่นรายการเพลง
v เ พิ่ม: คุณสามารถเพิ่มหรือลบเพลง
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มัลติมีเดีย
กล้องถ่ายรูป

เมนู 4.2

ด้วยการใช้กล้องถ่ายรูปที่อยู่ในตัว
โทรศัพท์ คุณสามารถถ่ายภาพหรือ
บันทึกวิดีโอได้ นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถ ส่งภาพถ่ายไปให้บุคคลอื่นๆ
และเลือกภาพถ่ายเป็นภาพพื้นหลัง
เคล็ดลับ! ในขณะที่ใช้งานกล้องถ่ายรูป
โทรศัพท์จะใช้พลังงานมากขึ้น
หากไอคอนนี้
ปรากฏขึ้นในภาพ
พื้นหลัง แสดงว่าแบตเตอรี่เหลือน้อย
ให้ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน

มัลติมีเดีย
28

• หากต้องการถ่ายภาพ
กดปุ่มกล้อง C ค้างไว้ กล้องถ่ายรูปจะ
พร้อมใช้งานและคุณสามารถหมุนหน้าจอ
ให้อยู่ในแนวนอนได้
- ในการถ่ายภาพให้คมชัด กดปุ่มกล้อง
C ขณะถือกล้องถ่ายรูปโดยไม่มีการ
เคลื่อนไหว
- ปรับระยะห่างจากวัตถุที่คุณต้องการถ่าย
ภาพให้เหมาะสม (อย่างน้อย 50 ซม.)
- จับอย่างระมัดระวัง เนื่องจากกล้อง
อ่อนไหวต่อการกระแทก และใช้ผ้านุ่มๆ
ในการทำความสะอาดเลนส์ของ
กล้องถ่ายรูป

-อ
 ย่าถอดแยกชิ้นส่วนหรือปรับเปลี่ยน
กล้องถ่ายรูป เนื่องจากอาจทำให้เกิด
ไฟไหม้หรือทำงานผิดปกติได้
- ฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติจะถูกใช้งานเมื่อ
ถ่ายภาพ กดปุ่มกล้อง C ลงครึ่งหนึ่ง
เพื่อปรับโฟกัส
แท็บ
เพื่อตั้งสภาพแวดล้อมต่า
งๆ คุณสามารถย้ายโดยการกดปุ่ม
lrud

เคล็ดลับ! คุณสามารถปรับการซูม
โดยกดปุ่ม UD
vไ
 ปที่ [

]: เลือกเพื่อดูภาพถ่าย
ใน อัลบั้ม หรือสลับไปที่โหมดกล้อง
วิดีโอ
vโ
 หมดช็อต [ ]: ใช้ในการตั้งค่า
โหมดถ่ายภาพเป็น อัตโนมัติ, บุคคล,
สถานที่, กีฬา, กลางคืน
vค
 วามละเอียด [
]:
ใช้ตั้งค่าขนาดภาพ (2048x1536),
(1600x1200), (1280x960),
(640x480), (320x240)
มัลติช็อตใช้ได้กับ
ความละเอียด (320x240), (640x480)
พิกเซลเท่านั้น
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vค
 ุณภาพ [
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v เ อฟเฟกต์สี [

]: ตั้งค่าได้ 4
อย่าง ปิด (ปกติ/สี), ซีเปีย, โมโน
(ขาวดำ) หรือเนกาทีฟ
vส
 มดุลแสง [
]: เพื่อให้คุณ
เปลี่ยนการตั้งค่านี้ตามสภาพแวดล้อม
อัตโนมัติ, แสงแดด, หลอดไฟ,
มืดครึ้ม หรือฟลูออเรสเซนต์
v เ สียงชัตเตอร์ [
]: คุณสามารถ
ตั้งค่าเสียงเมื่อถ่ายภาพได้
vร
 ีเซ็ตการตั้งค่า [
]: ใช้ในการ
รีเซ็ตการตั้งค่า

กล้องวิดีโอ

เมนู 4.3

1	เลือกเมนูกล้องวิดีโอ
2	เมนูการตั้งค่ากล้องวิดีโอจะ

เหมือนกับการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
ยกเว้นการตั้งค่าต่อไปนี้
vโ
 หมดวิดีโอ [
]: ใช้ในการ
กำหนดให้เครื่องส่งไฟล์วิดีโอทาง
ทั่วไป หรือ MMS
vค
 วามละเอียด [
]: คุณเลือก
ความละเอียดได้ดังนี้: 320x240
และ 176x144

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

มัลติมีเดีย

]: ช่วยให้คุณสามาร
ถตั้งค่าคุณภาพของภาพเป็น ปกติ,
ละเอียด และ ละเอียดมาก ได้
vก
 ารถ่ายบุคคล [ ]: ใช้ในการ
ตั้งค่าการถ่ายบุคคล
vแ
 ฟลช [
]: ช่วยให้คุณ
สามารถตั้งค่าแฟลชในขณะที่
คุณถ่ายภาพในที่มืดได้
v ลดการสั่น[
]: เลือก เปิด เพื่อช่วย
ในการถ่ายภาพในกรณีที่มือไม่นิ่ง
vต
 ั้งเวลาถ่ายภาพอัตโนมัติ [
]:
ช่วยให้คุณสามารถเลือกเวลาหน่วง
ได้ (3 วินาที, 5 วินาที หรือ 10 วินาที)
จากนั้นโทรศัพท์จะถ่ายภาพหลังจาก
ครบเวลาที่ระบุไว้
vบ
 ันทึกใน [
]: คุณสามารถตั้ง
ค่าพื้นที่เก็บภาพหลังจากถ่ายภาพได้
(ภายนอก/โทรศัพท์)
vม
 ัลติช็อต [
]: ใช้เพื่อถ่ายภาพ
ช็อตต่อเนื่อง
v โฟกัสอัตโนมัติ [
]: เปิด หรือ
ปิดโฟกัสอัตโนมัติ หรือเลือก มาโคร
เพื่อถ่ายภาพระยะใกล้ได้มากยิ่งขึ้น
- หากคุณพยายามถ่ายภาพระยะ
ใกล้ แต่ช่องโฟกัสยังคงเป็นสีแดง
ให้ลองเปิดโหมดมาโคร

29
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มัลติมีเดีย
วิทยุ FM

เมนู 4.4

คุณสามารถค้นหาสถานีและรับฟังวิทยุได้
เคล็ดลับ! ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การรับสัญญาณวิทยุ ให้ยืดสายชุดหูฟังซึ่ง
ทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ FM
1	กดปุ่มตัวเลขของสถานีเพื่อบันทึก

มัลติมีเดีย

สถานีวิทยุที่เลือกปัจจุบันลงใน
ตำแหน่งนั้น
2	หลังจากตั้งสถานีวิทยุ คุณสามารถ
รับฟังสถานีอื่นได้โดยกดปุ่มตัวเลข
(กดชั่วครู่หนึ่ง)
3	คุณสามารถเข้าสู่เมนูตัวเลือกต่อ
ไปนี้ได้โดยการกดปุ่มเลือกซ้าย l
[ตัวเลือก]
vแ
 ก้ไขความถี่: คุณสามารถปรับความ
ถี่และเปลี่ยนแปลงสถานีวิทยุลงในช่อง
ที่เลือกได้ คุณสามารถเปลี่ยน
ความถี่ได้ครั้งละ 0.1
MHz ด้วยการใช้ปุ่ม l,
rและปุ่มหมายเลขได้
vส
 แกนอัตโนมัติ: หากคุณเลือก
“สแกนอัตโนมัติทันที?” เป็น เปิด
เครื่องจะตั้งช่องวิทยุโดยอัตโนมัติ
และเมื่อข้อความ “บันทึกสถานีนี้?”
ปรากฏขึ้น เมื่อคุณเลือก ใช่ ความถี่
ที่ถูกเลือกดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้

30
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vฟ
 ังผ่านลำโพง: เลือกตัวเลือกนี้

เพื่อฟังวิทยุผ่านทางลำโพงในตั
วเครื่อง ในการปิดลำโพง เลือก
“ฟังผ่านหูฟัง” ใน [ตัวเลือก]
v เ ปิดใช้/ปิดข้อมูลสถานี: เลือก
เปิด เพื่อให้คุณสามารถดูข้อมูลสถานี

เครื่องบันทึกเสียง

เมนู 4.5

คุณสามารถบันทึกเสียงเตือนได้

บันทึกเสียง
1	กดปุ่ม

เพื่อเริ่มต้นการบันทึก
เมื่อเริ่มต้นบันทึกเสียงแล้ว ข้อความ
กำลังบันทึก และตัวนับจะปรากฏขึ้น
บนหน้าจอ
2	หากคุณต้องการพักการบันทึกหรือ
บันทึกต่อ ให้กดปุ่มเลือกซ้ายหรือปุ่ม
ตกลง
3	หากคุณต้องการสิ้นสุดการบันทึก
ให้กดปุ่มเลือกขวา หยุด

อัลบั้ม
คุณสามารถดูโฟลเดอร์ เสียง ซึ่งจะแสดง
รายการไฟล์เสียงทั้งหมดที่บันทึกอยู่ใน
หน่วยความจำได้
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ข้อความ
ข้อความใหม่

เมนู 5.1

เมนูนี้ประกอบด้วยฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ
ข้อความตัวอักษร, มัลติมีเดีย, อีเมล์
และบลูทูธ

ข้อความตัวอักษร (เมนู 5.1.1)
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความ

คุณสามารถพิมพ์และแก้ไขข้อความ
แบบตัวอักษรได้
1 หากคุณต้องการพิมพ์ข้อความใหม่
ให้เลือก ข้อความตัวอักษร
2 เพื่อให้การพิมพ์ข้อความง่ายขึ้น
ให้ใช้คุณสมบัติ T9
3 กดแต่ละปุ่มเพื่อแนบรายการต่างๆ
ต่อไปนี้
แทรก
-ส
 ัญลักษณ์: คุณสามารถเพิ่มตัว
อักษรพิเศษได้
- ภาพ: คุณสามารถแทรกภาพ
กราฟิกที่เป็นค่าเริ่มต้นหรือภาพ
กราฟิกใน ภาพส่วนตัว ซึ่งสามารถ
ใช้ได้สำหรับข้อความสั้น
- เสียง: คุณสามารถแทรกเสียงที่นำมา
ใช้กับการส่งข้อความสั้นได้
- ภาพเริ่มต้น: คุณสามารถแทรก
แอนิเมชั่นที่จัดเก็บไว้
- เสียงเริ่มต้น: คุณสามารถแทรกเสียง
ที่จัดเก็บไว้

- ข้อความอัตโนมัติ: คุณสามารถใช้
ข้อความอัตโนมัติที่มีอยู่ในเครื่องได้
- ชื่อ & เบอร์: คุณสามารถเพิ่มหมาย
เลขโทรศัพท์หรืออีเมล์แอดเดรสใน
สมุดแอดเดรสได้
-น
 ามบัตร: คุณสามารถใส่นามบัตร
ส่วนตัวในข้อความได้
vบ
 ันทึกในร่าง: บันทึกข้อความในร่าง
v ภาษาต่างๆ ของ T9: เลือกภาษา
สำหรับโหมดป้อนข้อความ T9
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดโหมด T9
ได้โดยการเลือก ไม่ใช้ T9
vล
 บข้อความ: คุณสามารถลบข้อความ
ขณะเขียน SMS ได้
v เ ขียนด้วยลายมือ: เลือกเพื่อเปิดการ
จดจำลายมือ เริ่มข้อความใหม่
vอ
 อก: คุณสามารถใช้เพื่อกลับสู่เมนู
ข้อความ ได้
vT
 9Word ใหม่: เลือก T9 Word ใหม่
ในการป้อนคำใหม่ลงในพจนานุกรม
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ข้อความ
มัลติมีเดีย (เมนู 5.1.2)
คุณสามารถใช้เมนูนี้เพื่อเขียนหรือแก้ไข
ข้อความแบบมัลติมีเดีย หรือใช้ตรวจสอบ
ขนาดข้อความได้
1	หากคุณต้องการเขียนข้อความใหม่
ให้เลือก ข้อความมัลติมีเดีย
2	คุณสามารถพิมพ์ข้อความขึ้นใหม่หรือ
เลือกข้อความมัลติมีเดียอัตโนมัติขึ้น
มาหนึ่งข้อความจากที่สร้างไว้แล้ว
ขนาดไฟล์สูงสุดที่ใช้ได้
ซึ่งสามารถใส่ในข้อความ MMS
ได้คือขนาด 300 kb
1 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ
2 กดปุ่ม d เพื่อเพิ่มหมายเลขผู้รับ
3 คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์
ในสมุดแอดเดรสได้
4 กดปุ่ม l [ตัวเลือก] แล้วกดปุ่ม
ส่ง หลังจากป้อนหมายเลขเสร็จ

แทรก
- ภาพ: คุณสามารถแทรกภาพที่มีอยู่
หรือกราฟิกในภาพส่วนตัวจากภาพ
ใหม่ที่นำมาใช้กับการส่งข้อความ
มัลติมีเดียได้
- เสียง: คุณสามารถแทรกเสียงที่มีอยู่
หรือบันทึกเสียงใหม่สำหรับการส่ง
ข้อความมัลติมีเดียได้
-ว
 ิดีโอ: คุณสามารถแทรกวิดีโอที่มีอยู่
หรือวิดีโอใหม่สำหรับข้อความข้อความ
มัลติมีเดียได้
-ส
 ัญลักษณ์: คุณสามารถแทรก
สัญลักษณ์ได้
- ข้อความอัตโนมัติ: คุณสามารถใช้
ข้อความอัตโนมัติที่มีอยู่ในเครื่องได้
- ชื่อ & เบอร์: คุณสามารถเพิ่มหมาย
เลขโทรศัพท์หรืออีเมล์แอดเดรสใน
สมุดแอดเดรสได้
- สไลด์ใหม่: คุณสามารถเลือกแทรก
สไลด์ก่อนหรือแทรกสไลด์หลังได้
- อื่นๆ: คุณสามารถแทรกรายชื่อ
หรือนามบัตร หรือนัดหมายได้

ข้อความ
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v บันทึกใน: คุณสามารถบันทึก

v
v

v

v
v

v
v
v
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เคล็ดลับ! หากคุณเลือกภาพที่มี

01

ไฟล์ขนาดใหญ่ (เช่น 200K) สำหรับเขียน
ลงในข้อความมัลติมีเดีย เครื่องจะใช้เวลา
ในการโหลดภาพนั้นประมาณ 10 วินาที
และคุณจะไม่สามารถใช้งานปุ่มใดๆได้ใน
ระหว่างการโหลดภาพ หลังจากผ่านไป
10 วินาทีแล้ว คุณจะสามารถเขียน
ข้อความได้

02
03
04
05

อีเมล์

06

(เมนู 5.1.3)

07

อีเมล์แอคเคาท์ (เมนู 5.1.3.1)
หากต้องการส่ง/รับอีเมล์ คุณควรกำหนด
อีเมล์แอคเคาท์ใหม่
1	ใส่หัวเรื่องแล้วเขียนข้อความของคุณ
กด
เพื่อแนบรูปภาพ, วิดีโอ, เสียง
หรือไฟล์ประเภทอื่น
2	 กด ส่งไปที่ จากนั้นป้อนแอดเดรส
ผู้รับ
3	แตะที่ ส่ง แล้วอีเมล์จะถูกส่งออกไป
4	ใช้แท็บต่างๆ และป้อนที่อยู่ผู้รับ
และเขียนข้อความ ใช้แท็บ ไฟล์
เพื่อแนบรูปภาพ, วิดีโอ, เสียง
หรือไฟล์ประเภทอื่น
5 แตะที่ ส่ง แล้วอีเมล์จะถูกส่งออกไป

08
09
10

ข้อความ

v

ข้อความมัลติมีเดียลง ใน กล่องร่าง
หรือบันทึก เป็นรูปแบบอัตโนมัติก็ได้
แก้
 เรื่อง: แก้ไขชื่อเรื่องข้อความ
มัลติมีเดียที่คุณเลือก
ดู
 ตัวอย่าง:
คุณสามารถตรวจดูข้อความ มัลติมีเดีย
ที่คุณพิมพ์ ได้.
ร
 ะยะเวลาสไลด์: คุณสามารถตั้งค่า
ระยะเวลาสไลด์ของข้อความ
มัลติมีเดียได้
ล
 บ: คุณสามารถลบได้
ภ
 าษาต่างๆ ของ T9: เลือกภาษา
สำหรับโหมดป้อนข้อความ T9
คุณสามารถเลิกใช้โหมดป้อน
ข้อความ T9 โดยเลือก ‘ไม่ใช้ T9’
ล
 บข้อความ: คุณสามารถลบข้อความ
ขณะเขียน SMS ได้
เขียนด้วยลายมือ: เลือกเพื่อเปิดการ
เขียนข้อความด้วยลายมือ
อ
 อก: หากคุณกด ออก
ขณะเขียนข้อความ คุณสามารถสิ้นสุด
การเขียนข้อความ และกลับไปที่เมนู
ข้อความ โดยเครื่องจะไม่บันทึกข้อ
ความที่เพิ่งพิมพ์นั้น
T
 9Word ใหม่: เลือก T9 Word ใหม่
ในการป้อนคำใหม่ลงในพจนานุกรม
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ข้อความ
จุดเชื่อมต่อ (เมนู 5.1.3.2)

vอ
 อก: หากคุณเลือกเมนูนี้ขณะเขียน

ระบุชื่อจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างการรับ (เมนู 5.1.3.3)
เลือกความถี่ที่จะให้โทรศัพท์ KF600
ตรวจสอบข้อความอีเมล์ใหม่
ลายเซ็น (เมนู 5.1.3.4)
สร้างลายเซ็นในอีเมล์ และเปิดคุณสมบัตินี้

ข้อความบลูทูธ

(เมนู 5.1.4)

vบ
 ันทึกในร่าง: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อ

บันทึกข้อความใน ร่าง
vภ
 าษาต่างๆ ของ T9: เลือกภาษา

สำหรับโหมดป้อนข้อความ T9 คุณยังส
ามารถเลิกใช้โหมดป้อนข้อความ T9
โดยเลือก ‘ไม่ใช้ T9’
vล
 บข้อความ: คุณสามารถลบข้อความ
ขณะเขียนข้อความได้
v เ ขียนด้วยลายมือ: เลือกเพื่อเปิดการ
เขียนข้อความด้วยลายมือ
vT
 9Word ใหม่: เลือกเมนู T9 Word
ใหม่ในการป้อนคำใหม่ลงใน
พจนานุกรม

ข้อความ คุณจะออกจากหน้าจอเขียน
ข้อความและกลับไปยังหน้าจอก่อนห
น้า โดยเครื่องจะไม่จัดเก็บข้อความที่
เพิ่งพิมพ์นั้น
เคล็ดลับ! ในแต่ละอีเมล์แอคเคาท์
คุณสามารถบันทึกข้อความได้ทั้งหมดถึง
100 ข้อความ ในโฟลเดอร์ ร่าง, ถาดออก
และส่ง ได้ถึง 100 ข้อความ กรณีที่ ถาดเข้า
เต็ม คุณจะไม่สามารถรับอีเมล์ได้อีก

เคล็ดลับ! ขนาดข้อความสูงสุด
ที่ส่งได้รวมสิ่งที่แนบคือ 300 Kb
และขนาดข้อความสูงสุดที่รับได้คือ 300
Kb หากมีข้อความที่มีสิ่งที่แนบส่งถึงคุณ
มากกว่า 5 รายการ คุณจะได้รับเพียง 5
รายการเท่านั้น สิ่งที่แนบบางประเภทอาจ
แสดงในเครื่องอย่างไม่ถูกต้อง

เคล็ดลับ! หากคุณได้รับเมล์เกิน
300KB คุณจะไม่พบเมล์ที่ขนาดใหญ่เกิน

ข้อความ
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ถาดเข้า

เมนู 5.2

เครื่องจะแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อมีข้อความ
เข้า โดยข้อความเหล่านี้จะถูกจัดเก็บ
ใน ถาดเข้า
หากเครื่องแสดงข้อความ ไม่มีที่ว่าง
สำหรับข้อความในซิมการ์ด คุณต้องลบ
เฉพาะข้อความซิมการ์ดออกจากถาดเข้า
หากเครื่องแสดงข้อความ ไม่มีที่ว่าง
สำหรับข้อความ คุณสามารถทำให้พื้นที่
จัดเก็บแต่ละส่วนว่างได้ด้วยการลบ
ข้อความ, ภาพหรือเสียงและ
แอปพลิเคช่ันต่างๆ
* ข้อความในซิมการ์ด
ข้อความในซิมการ์ด หมายถึง
ข้อความที่จัดเก็บอยู่ในซิมการ์ดโดย
เฉพาะ คุณสามารถย้ายข้อความนี้ไป
ที่โทรศัพท์ได้
สำหรับข้อความมัลติมีเดียชนิดแจ้ง
เตือนนั้น คุณจะต้องรอสักครู่เพื่อให้
เครื่องดาวน์โหลดและดำเนินการกับ
ข้อความเสียก่อน
v ดู
 : คุณสามารถดูข้อความที่ได้รับได้
vต
 อบ: คุณสามารถตอบกลับผู้ส่งได้
vล
 บ: คุณสามารถลบข้อความปัจจุบั
นได้

ผู้ส่งทั้งหมดได้
vส
 ่งต่อ: คุณสามารถส่งต่อข้อความที่

เลือกไว้ไปยังบุคคลอื่นๆ ได้
vโ
 ทรกลับ: คุณสามารถโทรกลับหา
v

v

v
v

ผู้ส่งได้
ข
 ้อมูล: คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อความที่ได้รับ เช่น เบอร์ของผู้ส่ง,
เรื่อง (เฉพาะข้อความมัลติมีเดีย
เท่านั้น), วันที่และเวลาของข้อความ,
ประเภทข้อความ และขนาดข้อความ
ล
 บมัลติ: หลังจากที่คุณเลือกข้อความ
ที่ต้องการลบแล้ว คุณสามารถลบ
ข้อความที่เลือกนั้นได้
ล
 บที่อ่านทั้งหมด: คุณสามารถลบ
ข้อความที่อ่านแล้วทั้งหมดได้
ล
 บทั้งหมด: คุณสามารถลบข้อควา
มทั้งหมด

อีเมล์บอกซ์

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

เมนู 5.3

เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ คุณสามารถเชื่อมต่อ
กับเมล์บอกซ์ได้เพื่อเรียกดูข้อความ
อีเมล์ใหม่ หรือคุณอาจดูข้อความอีเมล์ที่
เคยเรียกดูไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยไม่ต้อง
ล็อกอินเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์อีเมล์
คุณสามารถดูร่าง, ถาดออก

ข้อความ
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ข้อความ
ร่าง

เมนู 5.4

ด้วยการใช้เมนูนี้ คุณสามารถกำหนดข้อ
ความที่คุณใช้บ่อยไว้ล่วงหน้า
ได้ โดยเมนูนี้จะแสดงรายการ
ข้อความ ที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า
ตัวเลือกที่คุณเลือกใช้ได้มีดังนี้
v ดู
 : คุณสามารถดูข้อความต่างๆ
v แก้
 ไข: แก้ไขข้อความที่คุณเลือก
v ลบ:

ลบข้อความที่คุณเลือก
v ข้
 อมูล: คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อความที่คุณเลือก
v ลบมั

ลติ: หลังจากที่คุณเลือก
ข้อความที่ต้องการลบแล้ว ให้กด
ลบ เพื่อลบข้อความที่เลือกนั้น
v ลบทั

้งหมด: ลบข้อความทั้งหมดใน
โฟลเดอร์

ถาดออก

เมนู 5.5

เมนูนี้ช่วยให้คุณดูข้อความที่จะส่ง
หรือข้อความที่ส่งไม่สำเร็จ
หลังจากส่งข้อความสำเร็จแล้ว ข้อความ
จะถูกย้ายไปไว้ที่กล่องส่ง
vด
 ู: คุณสามารถเรียกดูข้อความได้
vล
 บ: คุณสามารถลบข้อความได้
vส
 ่งใหม่: คุณสามารถส่งข้อความที่
เลือกใหม่ได้
vแ
 ก้ไข: แก้ไขข้อความที่คุณเลือก
vข
 ้อมูล: คุณสามารถตรวจสอบข้อมูล
ในแต่ละข้อความได้
vล
 บมัลติ: เลือกและลบข้อความ
ที่เลือกไว้
vล
 บทั้งหมด: คุณสามารถลบข้อความ
ทั้งหมดในถาดออก

ส่ง

เมนู 5.6

เมนูนี้ช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อความ
ที่คุณได้ส่งออกไปแล้ว โดยคุณสามารถ
ตรวจสอบเวลาและเนื้อหาของ
ข้อความได้

ข้อความ
36

LG KF600 | คู่มือการใช้

F600 Open_Thailand_0221_윤.ind36
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ฟังข้อความเสียง

เมนู 5.7

เมื่อมีการเลือกเมนูนี้ คุณเพียงแค่กดปุ่ม
ตกลง เพื่อฟังข้อความเสียง
เคล็ดลับ! เมื่อคุณได้รับข้อความ
เสียง โทรศัพท์ของคุณจะแสดงไอคอน
และแจ้งเตือนให้คุณทราบ โปรดสอบถาม
ข้อมูลของบริการนี้จากผู้ให้บริการระบบ
ของคุณเพื่อให้ตั้งค่าเครื่องได้อย่าง
ถูกต้อง

บริการข้อมูล

เมนู 5.8

(ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและการ
สมัครขอรับบริการ)
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อ่าน

01
02

(เมนู 5.8.1)

1	เมื่อคุณได้รับข้อความบริการข้อมูล

แล้วคุณเลือก อ่าน เพื่ออ่านข้อความ
เครื่องจะแสดงข้อความดังกล่าวที่
หน้าจอ
2	เครื่องจะแสดงข้อความปัจจุบันจนกว่า
ข้อความอีกข้อความหนึ่งจะปรากฏขึ้น

หัวข้อ

03
04
05
06
07

(เมนู 5.8.2)

08

(ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและการสมัคร
ขอรับบริการ)
vด
 ูรายการ: คุณสามารถดูหมายเลข

ของข้อความบริการข้อมูลที่คุณเพิ่ม
เข้าไปได้ หากคุณกดแต่ละปุ่ม คุณจะ
สามารถแก้ไขและลบชนิดข้อความ
บริการข้อมูลที่คุณเพิ่มเข้าไปได้
vร
 ายการที่ใช้งาน: คุณสามารถเลือก
หมายเลขข้อความบริการข้อมูลในราย
การที่ใช้งานได้ หากคุณใช้หมายเลข
บริการข้อมูลหนึ่ง คุณจะได้รับข้อความ
ที่ส่งจากหมายเลขดังกล่าว

09
10

ข้อความ

ข้อความบริการข้อมูล คือข้อความชนิด
ตัวอักษรที่เครือข่ายส่งไปยังระบบ GSM
โดยให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายงาน
สภาพอากาศ รายงานสภาพการจราจร
บริการแท็กซี่ การแพทย์ และราคาหุ้น
แต่ละประเภทของข้อมูลจะมีหมายเลข
กำกับอยู่ด้วย คุณจึงสามารถติดต่อผู้
ให้บริการได้ หากคุณป้อนหมายเลขนั้นๆ
สำหรับขอข้อมูล
เมื่อคุณได้รับข้อความบริการข้อมูล
คุณจะเห็นข้อความแสดงที่หน้าจอเพื่อ
แจ้งให้ทราบว่า คุณได้รับข้อความหนึ่ง
หรือเครื่องอาจแสดงข้อความนั้นที่หน้า
จอโดยตรงในการอ่านข้อความนั้นอีก
ครั้งหรือในกรณีที่เครื่อง

ไม่อยู่ในโหมดสแตนด์บาย
ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
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ข้อความ
ข้อความอัตโนมัติ

เมนู 5.9

ข้อความตัวอักษร (เมนู 5.9.1)
คุณมีข้อความอัตโนมัติ 6
แบบตามที่แสดงด้านล่าง
• กรุณาโทรกลับฉันด้วย
• ฉันมาสาย จะไปถึงเวลา
• ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน?
• ฉันกำลังเดินทางไป
• ด่วน! กรุณาติดต่อกลับ
• ฉันรักคุณ
ตัวเลือกที่คุณเลือกใช้ได้มีดังนี้
vส
 ่งทาง
- ข้อความตัวอักษร: ใช้ตัวเลือก
เพื่อส่งข้อความอัตโนมัติที่เลือก
โดยใช้ SMS
- ข้อความมัลติมีเดีย: ใช้ตัวเลือกนี้
เพื่อส่งข้อความอัตโนมัติที่เลือก
โดยใช้ MMS
- ข้อความบลูทูธ: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อส่ง
ข้อความอัตโนมัติท่เี ลือกโดยใช้บลูทูธ
-อ
 ีเมล์: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อส่งข้อความ
อัตโนมัติที่เลือกโดยใช้ อีเมล์

vล
 บ: ลบข้อความอัตโนมัติ
vข
 ้อความอัตโนมัติใหม่: ใช้เพื่อสร้าง

แบบข้อความอัตโนมัติใหม่
vล
 บทั้งหมด: ช่วยให้คุณสามารถลบ

ข้อความทั้งหมดได้
vด
 ู: คุณสามารถดูข้อความอัตโนมัติ

ต่างๆ
vแ
 ก้ไข: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเขียนข้อความ

ใหม่หรือแก้ไขข้อความในข้อความ
อัตโนมัติที่เลือกจากรายการข้อความ
อัตโนมัติ

มัลติมีเดีย

(เมนู 5.9.2)

หลังจากบันทึกข้อความอัตโนมัติ
ใหม่ คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้
vบ
 ันทึก: ใช้บันทึกข้อความมัลติมีเดีย
อัตโนมัติใหม่ที่คุณสร้างขึ้น
vแ
 ทรก: คุณสามารถเพิ่ม สัญลักษณ์,
ภาพ, วิดีโอ, เสียง, สไลด์ใหม่,
ข้อความอัตโนมัติ, รายชื่อ, นามบัตร
และ อื่นๆ ได้
vด
 ูตัวอย่าง: คุณสามารถดูตัวอย่างข้อ
ความมัลติมีเดียอัตโนมัติที่คุณเขียนได้

ข้อความ
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vแ
 ก้เรื่อง: ใช้แก้ไขชื่อเรื่ิองของข้อ

ความ
มัลติมีเดียที่คุณเลือก
vร
 ะยะเวลาสไลด์: คุณสามารถตั้งค่า
ระยะเวลาสไลด์ของข้อความ
มัลติมีเดียได้
vภ
 าษาต่างๆ ของ T9: เลือกภาษา
สำหรับโหมดป้อนข้อความ T9
ที่ต้องการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
ปิดโหมด T9 ได้โดยการเลือก
ไม่ใช้ T9
vอ
 อก: นำคุณกลับไปที่เมนู ข้อความ

vร
 ายงานผลการส่ง: หากคุณตั้งค่าที่

v

v

v
v

ตั้งค่า

ข้อความตัวอักษร

เมนู 5.0
(เมนู 5.0.1)

vช
 นิดข้อความ:
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความมัลติมีเดีย
(เมนู 5.0.2)
v เ รื่อง: คุณสามารถป้อนหัวข้อของ

ข้อความมัลติมีเดียได้เมื่อเปิดเมนูนี้
vร
 ะยะเวลาสไลด์: แสดงระยะเวลา

ของแต่ละเพจเมื่อเขียนข้อความ
vร
 ะดับความสำคัญ: คุณสามารถ

กำหนดลำดับความสำคัญของข้อความ
ที่คุณเลือกได้
ข้อความ

ข้อความตัวอักษร, เสียง, แฟกซ์,
เพจจิ้ง, X.400, อีเมล์,ERMES โดย
ปกติ ประเภทข้อความที่ใช้งานจะ
ตั้งค่า เป็น ข้อความตัวอักษรแต่คุณ
สามารถเปลี่ยนข้อความให้เป็นรูป
แบบอื่นได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
ระบบของคุณเกี่ยวกับการให้บริการ
ฟังก์ช่ันดังกล่าว
vช
 ่วงที่มีผลใช้: บริการของเครือ
ข่ายนี้ให้คุณกำหนดระยะเวลาที่
คุณต้องการให้เก็บข้อความต่างๆ
ไว้ในศูนย์รับฝากข้อความ

ใช่ คุณจะสามารถตรวจสอบว่าข้อความ
ส่งถึงผู้รับหรือไม่
ค
 ่าบริการตอบกลับ:
เมื่อมีการส่งข้อความ ผู้รับสามารถ
ตอบกลับและให้คิดค่าใช้จ่ายในการ
ตอบกลับลงในใบแจ้งหนี้ค่า
โทรศัพท์ของคุณได้
เบอร์ศูนย์ข้อความ: หากต้องการส่ง
ข้อความตัวอักษร คุณสามารถใช้เมนูนี้
หาที่อยู่ของศูนย์ SMS ได้
ก
 ารเข้ารหัสอักษร
ต
 ั้งค่า Bearer: คุณสามารถตั้งค่า
Bearer ได้ เช่น ต้องการใช้ GSM,
ต้องการใช้ GPRS
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ข้อความ
vช
 ่วงที่มีผลใช้: บริการของเครือ

ข้อความ
40

ข่ายนี้ให้คุณกำหนดระยะเวลาที่
คุณต้องการให้เก็บข้อความต่างๆ
ไว้ในศูนย์รับฝากข้อความ
vร
 ายงานผลการส่ง: หากคุณตั้งค่าที่
ใช่ คุณจะสามารถตรวจสอบว่าข้อความ
ส่งถึงผู้รับหรือไม่
vร
 ายงานการอ่าน: คุณสามารถรับราย
งานว่าผู้รับอ่านข้อความแล้วหรือยัง
vด
 าวน์โหลดอัตโนมัติ: เครือข่ายหลัก
ให้คุณรับข้อความมัลติมีเดียโดย
ใช้เครือข่ายหลัก เครือข่ายโรมมิ่งให้
คุณรับข้อความมัลติมีเดียโดยใช้เครือ
ข่ายโรมมิ่ง หากคุณเลือกอัตโนมัติ
คุณจะได้รับข้อความมัลติมีเดียโดย
อัตโนมัติ หากคุณเลือกกำหนดเอง
คุณจะได้รับเฉพาะข้อความแจ้งเตือน
ในถาดเข้า จากนั้นคุณสามารถตรวจดู
ข้อความแจ้งนี้ได้
vโ
 ปรไฟล์เครือข่าย: หากคุณเลือก
เซิร์ฟเวอร์ข้อความมัลติมีเดีย
คุณจะสามารถตั้งค่า URL ของเซิร์ฟ
เวอร์ข้อความมัลติมีเดียได้
vป
 ระเภทข้อความที่อนุญาต
ส่วนตัว: ข้อความส่วนตัว
โฆษณา: ข้อความโฆษณา
ข้อมูล: ข้อมูลที่จำเป็น

อีเมล์

(เมนู 5.0.3)

vอ
 ีเมล์แอคเคาท์

เมนูนี้ใช้เพื่อแก้ไข ลบ
หรือเพิ่มอีเมล์แอคเคาท์
1 แตะที่ สร้าง์
2	คุณสามารถเลือกวิธีการทำงานของ
แอคเคาท์ได้ดังนี้
ชื่อแอคเคาท์: ชื่อแอคเคาท์
อีเมล์แอดเดรส: ป้อนอีเมล์แอด
เดรสที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการ
ระบบของคุณ
ชื่อ: คุณสามารถตั้งชื่อเล่นของคุณได้
เซิร์ฟเวอร์เมล์ขาเข้า: ป้อน POP3
แอดเดรสและหมายเลขพอร์ตของ
เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้รับอีเมล์ของคุณ
ชื่อผู้ใช้: ป้อน ID อีเมล์ของคุณ
รหัสผ่าน: ป้อนรหัสผ่านอีเมล์ของคุณ
เซิร์ฟเวอร์เมล์ที่ส่งออก: ป้อน SMTP
แอดเดรสและหมายเลขพอร์ตของคอม
พิวเตอร์ที่ใช้ส่งอีเมล์ของคุณ
ตรวจสอบสิทธิ์เมล์ที่ส่งออก:
เมื่อคุณส่งเมล์ คุณสามารถตั้งค่าว่า
ให้โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์หรือไม่ก็
ได้ ID/รหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์ขาออก:
ป้อน ID และรหัสผ่านเพื่อส่งอีเมล์
หากต้องการป้อนข้อมูลต่อไปนี้
ให้แตะที่
แล้วเลือก ตั้งค่าขั้นสูง
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- ตั้งค่าขั้นสูง
ประเภทโปรโตคอล: เลือกประเภท
โปรโตคอลของคุณ (POP3/IMAP4)
ขนาดการรับสูงสุด: ดูขนาดเมล์สูง
สุดที่คุณสามารถรับได้
บันทึกในเซิร์ฟเวอร์: เลือก เปิด
เพื่อทิ้งข้อความไว้ที่เซิร์ฟเวอร์
แทรกลายเซ็น: เลือก เปิด เพื่อแนบ
ลายเซ็นของคุณในข้อความ
อีเมล์ของคุณ
อีเมล์แอดเดรสที่ตอบกลับ: อีเมล์
แอดเดรสที่คุณใช้รับการตอบกลับ
หมายเลขพอร์ตขาเข้า:
ใช้แก้ไขหมายเลขพอร์ต POP3/IMAP
หมายเลขพอร์ตที่ส่งออก:
ใช้แก้ไขหมายเลขพอร์ต SMTP
รับอัตโนมัติ: เลือกเพื่อดึงข้อมูลอีเมล์
ของคุณมาโดยอัตโนมัติ
กำลังดาวน์โหลด: เลือก
เฮดเดอร์เท่านั้น หรือ ทั้งหมด
ในตอนนี้ คุณได้ กำหนดค่าให้กับแอค
เคาท์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแอคเคาท์นี้จะ
ปรากฏอยู่ในรายการแอคเคาท์ใน
โฟลเดอร์ อีเมล์

ศูนย์ข้อความเสียง

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

(เมนู 5.0.4)

คุณจะได้รับข้อความเสียง หากผู้ให้
บริการเครือข่ายของคุณรองรับคุณ
สมบัตินี้ เมื่อมีข้อความเสียงใหม่มาถึง
คุณ เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์บนหน้า
จอโปรดตรวจสอบรายละเอียดการให้
บริการกับผู้ให้บริการระบบเครือข่ายของ
คุณ เพื่อทำการตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์ให้
เหมาะสมกับการใช้งาน

ข้อความ
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•แ
 อคเคาท์ใหม่: คุณสามารถ
สร้างอีเมล์แอคเคาท์ได้ถึง 5
รายการโดยเลือกเมนู แอคเคาท์ใหม่
หากคุณใช้เมนู แก้ไข คุณสามารถ
ตั้งค่าต่อไปนี้ได้
•ล
 บ: ลบแอคเคาท์ที่เลือกออกจาก
รายการ
•ล
 บทั้งหมด: คุณสามารถลบรายการ
แอคเคาท์ทั้งหมดได้
vจ
 ุดเชื่อมต่อ
ระบุชื่อจุดเชื่อมต่อ
vร
 ะหว่างการรับ
เลือกความถี่ที่จะให้โทรศัพท์
KF600 ตรวจสอบข้อความอีเมล์ใหม่
vล
 ายเซ็น
สร้างลายเซ็นในอีเมล์
และเปิดคุณสมบัตินี้

41
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ข้อความ
ข้อความบริการ

(เมนู 5.0.5)

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกว่าจะรับข้อ
ความหรือไม่

บริการข้อมูล (เมนู 5.0.6)
vร
 ับข้อมูล

ใช่: หากคุณเลือกเมนูนี้ โทรศัพท์
ของคุณจะได้รับข้อความบริการข้อมูล
ไม่: หากคุณเลือกเมนูนี้ โทรศัพท์
ของคุณจะไม่สามารถรับข้อความ
บริการข้อมูลได้อีก
v เ ตือน
ใช่: โทรศัพท์ของคุณจะมีเสียง
เตือน เมื่อคุณได้รับหมายเลข
ข้อความบริการข้อมูล
ไม่: โทรศัพท์ของคุณจะไม่มีเสียง
เตือน แม้ว่าคุณจะได้รับข้อความ
บริการข้อมูลก็ตาม
vภ
 าษา
คุณสามารถเลือกภาษาที่ต้องการด้วย
การกดปุ่ม ตกลง
จากนั้น
ข้อความบริการข้อมูลจะแสดงใน
ภาษาที่คุณได้เลือกไว้

ข้อความ
42
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แฟ้มข้อมูล
ภาพ

เมนู 6.1

v ไฟล์: แก้ชื่อ หรือดูข้อมูล (ชื่อ, ขนาด,

ภาพ ประกอบด้วยโฟลเดอร์ของภาพ
เริ่มต้นที่โหลดลงในโทรศัพท์ล่วงหน้า
ภาพที่คุณดาวน์โหลด และภาพที่ถ่าย
ด้วยกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์

เมนูตัวเลือกของภาพ
ตัวเลือกที่มีอยู่ในภาพจะขึ้นอยู่กับ
ประเภทรูปภาพที่คุณเลือก ตัวเลือก
ทั้งหมดจะใช้ได้กับภาพที่คุณถ่ายด้วย
กล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์ ส่วนตัวเลือก
ข้อมูลไฟล์, พิมพ์ผ่าน, ภาพสไลด์,
เรียงลำดับตาม และภาพขนาดย่อ /
แบบรายการ จะมีสำหรับภาพเริ่มต้น
เท่านั้น
ในโฟลเดอร์ภาพ ให้แตะที่
เพื่อแสดงรายการตัวเลือก
v ลบ: ลบภาพที่เลือก
v ส่งทาง: ส่งภาพที่เลือกให้กับเพื่อนผ่า
นทาง MMS, บลูทูธ หรืออีเมล์

v
v
v
v
v
v

เคล็ดลับ!
อาจจำเป็นต้องลดขนาดภาพ (.jpeg)
ก่อนที่จะสามารถส่งทาง MMS หรืออีเมล์ได้

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

แฟ้มข้อมูล
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v

วันที่, ความละเอียด, ประเภท และ
ลิขสิทธิ์) ของภาพที่เลือก หากคุณ
มีการ์ดหน่วยความจำติดตั้งไว้ จะมีตัว
เลือกเพิ่มเติมปรากฏขึ้นสองรายการ
คือ ย้ายไปที่หน่วยความจำภายนอ
ก และ คัดลอกไปยังหน่วยความจ
ำภายนอก
พิมพ์ผ่าน: พิมพ์ไฟล์ภาพทาง
PictBridge หรือ Bluetooth®
ภาพสไลด์: โปรดดูการสร้างภาพ
สไลด์ในหน้า 44
โฟลเดอร์ใหม่: สร้างโฟลเดอร์ใหม่
ภายในโฟลเดอร์ภาพหลัก
ลบมัลติ: เลือกภาพมากกว่าหนึ่ง
รายการก่อนแตะที่ ลบ
ลบทั้งหมด: ลบภาพทั้งหมดใน
โฟลเดอร์ภาพของคุณ
เรียงลำดับตาม: เรียงภาพของ
คุณตามวันที่, ประเภท หรือชื่อ
แบบรายการ / ภาพขนาดย่อ:
เปลี่ยนวิธีการแสดงภาพถ่ายของคุณ

43

43

2008.2.21

10:53:5

แฟ้มข้อมูล
การส่งภาพถ่าย

การลบหลายภาพ

1	เลื่อนไปที่ภาพและเลือก ภาพ

1	เลื่อนไปที่ภาพและเลือก ภาพ

2	เลือกภาพถ่าย แล้วแตะที่

2	แตะที่

3	แตะที่ ส่งทาง แล้วเลือก

3	จะมีช่องปรากฏขึ้นที่ด้านข้างภาพ

ข้อความมัลติมีเดีย, บลูทูธ
หรือ อีเมล์
4	หากคุณเลือก
ข้อความมัลติมีเดีย หรือ อีเมล์
ภาพถ่ายจะแนบไปกับข้อความ
และคุณสามารถเขียนและส่งข้อความ
ได้ตามปกติ หากคุณเลือกบลูทูธ
เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณเปิด
บลูทูธ และโทรศัพท์จะค้นหาอุปกรณ์
ที่จะส่งภาพไป

แต่ละภาพ เลือกภาพและแตะที่
เพื่อเลือกภาพ
ในการยกเลิกการเลือกภาพ ให้แตะที่
อีกครั้ง เพื่อลบเครื่องหมายออก
จากช่อง
4	เมื่อคุณทำเครื่องหมายที่ช่องต่าง
ๆ ตามต้องการแล้ว ให้แตะที่ ลบ
และยืนยันว่าคุณต้องการลบภาพที่
เลือกไว้ทั้งหมด

การจัดการรูปภาพ

หากคุณต้องการดูภาพทั้งหมดบน
โทรศัพท์ หรือดูภาพที่มีอย่างรวดเร็ว
คุณสามารถสร้างภาพสไลด์เพื่อประหยัด
เวลาในการเปิดและปิดภาพแต่ละภาพ
1	เลือก ภาพ
2	เลือกภาพถ่ายที่คุณต้องการเริ่มเล่น
ภาพสไลด์ แล้วแตะที่
3	เลือก ภาพสไลด์ จากนั้นภาพสไลด์จะ
เริ่มต้น
4	แตะที่ พัก เพื่อหยุดภาพสไลด์ชั่วคราว
และ ออก เพื่อสิ้นสุดการแสดงภาพ
สไลด์และกลับไปที่โฟลเดอร์ ภาพ

1	เลื่อนไปที่ภาพและเลือก ภาพ
2	แตะที่

แล้วเลือก เรียงลำดับตาม

3	เลือกจาก วันที่, ประเภท หรือ ชื่อ

การลบรูปภาพ
1	เลื่อนไปที่ภาพและเลือก ภาพ
2	เลือกภาพแล้วแตะที่
3	แตะที่ ลบ

แฟ้มข้อมูล
44

แล้วเลือก ลบมัลติ

การสร้างภาพสไลด์
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การแตะที่
ในระหว่างที่แสดงภาพ
สไลด์จะแสดงตัวเลือกเพิ่มเติมดังนี้:
v ดู: เลือกระหว่าง ภาพเต็ม และ
เต็มหน้าจอ เลือก ทิวทัศน์ เพื่อเปลี่ย
นแนวตำแหน่งของภาพ
v เปิด/ ปิดทำซ้ำ: เลือกว่าคุณต้องการ
แสดงภาพสไลด์แบบวนซ้ำหรือไม่

วิดีโอ

เมนู 6.3

โฟลเดอร์ วิดีโอของฉัน จะแสดงรายการ
วิดีโอที่ดาวน์โหลด และวิดีโอที่ได้บันทึก
ไว้ในโทรศัพท์

การดูวิดีโอ

เมนู 6.2

โฟลเดอร์ เสียง ประกอบด้วย
เสียงเริ่มต้น และการบันทึกเสียงของ
คุณจากขั้นตอนนี้ คุณสามารถจัดการ
ส่งหรือกำหนดเสียงเป็นเสียงเรียกเข้าได้

การใช้เสียง
2	เลือก เสียงเริ่มต้น หรือเลือกจากราย

การไฟล์บันทึกเสียง
3	เลือกเสียง แล้วแตะที่

เพื่อฟังเสียง

4	แตะที่ ตั้งเป็น แล้วเลือก

เสียงเรียกเข้า และ
ID เสียงเรียกเข้า

06

ก่อนที่จะสามารถส่งทาง MMS ได้ วิดีโอ
บางไฟล์อาจมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะส่ง
ทาง MMS ในกรณีดังกล่าว ให้เลือกตัว
เลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

07
08
09

ในโฟลเดอร์ วิดีโอ ให้แตะที่
เพื่อแสดงรายการตัวเลือกต่อไปนี้
v ลบ: ลบภาพวิดีโอที่เลือก
v ไฟล์: แก้ชื่อ, ย้าย หรือ คัดลอก
ไปยังโฟลเดอร์อื่น หรือดูข้อมูล (ชื่อ,
ขนาด, วันที่, ความละเอียด, ประเภท
และลิขสิทธิ์)
v โฟลเดอร์ใหม่: สร้างโฟลเดอร์ใหม่
ภายในโฟลเดอร์วิดีโอหลัก

10

แฟ้มข้อมูล
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03

05

เคล็ดลับ! อาจจำเป็นต้องลดขนาดวิดีโอ

การใช้เมนูตัวเลือกของวิดีโอ

1	เลือก เสียง

02

04

1	เลือก วิดีโอ
2	เลือกวิดีโอ แล้วแตะที่

เสียง

01

45

45
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แฟ้มข้อมูล
v ล
 บมัลติ: เลือกวิดีโอคลิปมากกว่าหนึ่ง

รายการก่อนแตะที่ ลบ
v ล
 บทั้งหมด: ลบคลิปทั้งหมดใน
โฟลเดอร์วิดีโอของคุณ
v เรียงลำดับตาม: เรียงภาพวิดีโอของ
คุณตามวันที่, ประเภท หรือชื่อ
v แ
 บบรายการ / ภาพขนาดย่อ:
เปลี่ยนวิธีการแสดงภาพวิดีโอของคุณ

เอกสาร

เคล็ดลับ! เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพีซี
ผ่านสายเคเบิล USB คุณจะเห็นเพียงโฟล
เดอร์ต่อไปนี้เท่านั้นในหน่วยความจำภาย
ในของโทรศัพท์: ภาพ เสียง วิดีโอและอื่นๆ
คุณสามารถดูโฟลเดอร์ทั้งหมดได้ในหน่วย
ความจำภายนอก หากบลูทูธเชื่อมต่อกับ
พีซี จะสามารถแลกเปลี่ยนไฟล์ใน
โฟลเดอร์ ภาพ, เสียง, วิดีโอ, เอกสาร และ
อื่นๆ ยกเว้นโฟลเดอร์เริ่มต้น (ในโฟลเดอร์
อื่นๆ จะไม่สามารถใช้งาน “ดู”, “เล่น”)

เมนู 6.4

จากเมนูเอกสาร คุณสามารถดูไฟ
ล์เอกสารทั้งหมดได้ จากขั้นตอนนี้
คุณจะสามารถดูไฟล์ Excel,
Powerpoint, Word, .txt
และ PDF ได้

อื่นๆ

เมนู 6.5

เกมส์&แอปฯ

เมนู 6.6

ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการ
แอปพลิเคช่ัน Java ที่ติดตั้ง
ในโทรศัพท์ของคุณได้
คุณสามารถเล่นหรือลบ
แอปพลิเคช่ันที่ดาวน์โหลด
หรือตั้งค่าตัวเลือกการเชื่อมต่อ

แสดงรายการไฟล์ในโฟลเดอร์ อื่นๆ
ในหน่วยความจำภายในและภายนอก
ในหน่วยความจำมัลติมีเดีย
เคล็ดลับ! คุณสามารถส่งไฟล์ผ่าน
แฟ้มข้อมูล
46

ทางบลูทูธได้ เมื่อจัดเก็บไฟล์เหล่า
นั้นไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์
และหน่วยความจำภายนอก
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หน่วยความจำภายนอก
เมนู 6.7
ในเมนูนี้คุณจะสามารถดูโฟลเดอร์
ภาพ, เสียง, วิดีโอ, เอกสาร และ
อื่นๆ ในการ์ดหน่วยความจำได้
หากหน่วยความจำภายนอกใช้
ไม่ได้ จะปรากฏข้อความป๊อปอัป
“โปรดใส่หน่วยความจำภายนอก”
เคล็ดลับ! คุณต้องใส่ซิมการ์ด
เพื่อให้พีซีอ่านโทรศัพท์เป็นดิสก์แบบ
ถอดออกได้

New Fantastic LG
KF600 จะทำงานเหมือนอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลหากคุณต่อสาย USB คุณจะสามารถ
ใช้โทรศัพท์เป็นดิสก์แบบถอดออกได้
คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ MP3 ภาพถ่าย
วิดีโอ ไฟล์ข้อความ ฯลฯ ซึ่งให้คุณเข้าใช้
จากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์ได้
รวดเร็ว โดยการเชื่อมต่อสายเคเบิล USB

เคล็ดลับ! ห้ามถอดสายเคเบิลออก
ระหว่างการดาวน์โหลดไฟล์ หลังจากดาวน์
โหลดไฟล์เสร็จ คุณต้องคลิกที่ “Safely
Remove Hardware” ที่เครื่องพีซีแล้ว
ปลดสายเคเบิลออก

เคล็ดลับ! เมื่อคุณคัดลอกไฟล์ไปยังดิสก์
แบบถอดออกได้ คุณจะเห็นข้อความ
บนภาพเคลื่อนไหวที่หน้าจอ ซึ่งแสดงว่า
ฟังก์ช่ันที่เก็บข้อมูลกำลังทำงานอยู่และ
กำลังมีการโอนข้อมูล ขณะที่หน้าจอแสดง
ภาพเคลื่อนไหว ห้ามถอดสายเคเบิล
หากคุณถอดสายเคเบิลออกในขณะแสดง
ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลจะสูญหายหรือ
เสียหาย และอาจทำให้โทรศัพท์ชำรุด
เสียหายได้

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

เคล็ดลับ! ฟังก์ชั่นที่เก็บข้อมูลจะทำงาน
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แฟ้มข้อมูล

เฉพาะเมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดรอรับ
สายเท่านั้น
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รูปแบบเสียง
ในรูปแบบเสียง คุณสามารถปรับเปลี่ยน
และปรับแต่งเสียงสัญญาณของโทรศัพท์
ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม
หรือกลุ่มผู้โทรที่แตกต่างกันได้
รูปแบบที่ตั้งไว้ล่วงหน้ามี 5 รูปแบบ:
ทั่วไป, เงียบ, เฉพาะสั่น, นอกอาคาร
และชุดหูฟัง

เปิดใช้

vร
 ะดับเสียง: ตั้งระดับเสียงของเสียง

เรียกเข้า
v การเตือนข้อความ: ตั้งชนิดการเตือน

ให้กับข้อความ
v เ สียงข้อความ: เลือกเสียงเตือนให้

กับข้อความ
vร
 ะดับเสียงข้อความ: ตั้งระดับเสียง

ของเสียงข้อความ
(เมนู 7.X.1)

vก
 ารสัมผัส: คุณสามารถตั้งค่าต่างๆ

1 รายการรูปแบบเสียงจะปรากฏขึ้น
2	ในรายการรูปแบบเสียง ให้เลื่อน

ไปยังรูปแบบที่คุณต้องการใช้
3 จากนั้น เลือก เปิดใช้

กำหนดเอง

(เมนู 7.X. 2)

ให้เลื่อนไปยังรูปแบบที่ต้องการในราย
การรูปแบบเสียง เลือก กำหนดเอง
ตัวเลือกการตั้งค่ารูปแบบเสียงจะเปิด
ขึ้น ตั้งค่าตัวเลือกตามต้องการ
vก
 ารเตือนสายเข้า: ตั้งชนิดการ
เตือนเมื่อมีสายเรียกเข้า
v เ สียงเรียกเข้า: เลือกเสียงเรียกเข้าที่
ต้องการจากรายการ

ทั้งหมด เกี่ยวกับการสัมผัสและกด
ปุ่ม (เสียง, ระดับเสียง, การตั้งสั่น
และอื่นๆ)
v เ สียงสไลด์: ตั้งเสียงฝาพับสำหรับการ
ปรับตามสภาวะแวดล้อม
vร
 ะดับเสียงเอฟเฟกต์: ตั้งระดับเสียง
ของเสียงเอฟเฟกต์
vร
 ะดับเสียงเปิด/ปิด: ตั้งระดับเสียงที่
ต้องการของเสียงขณะเปิด/ปิดเครื่อง
เคล็ดลับ! รูปแบบเสียงต่างๆ
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้

รูปแบบเสียง
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รายชื่อ
ค้นหา

เมนู 8.1

1 ป้อนชื่อที่คุณต้องการค้นหา

เคล็ดลับ! การค้นหาด่วนสามารถ

v ลบมัลติ: ใช้ในการลบไฟล์ที่เลือก
v คัดลอกไปยังโทรศัพท์/ซิม: คุณ

สามารถคัดลอกรายการจากซิมการ์ดไป
ยังเครื่องหรือจากเครื่องไปยังซิมการ์ด

ทำได้ด้วยการป้อนอักษรตัวแรกของชื่อ

รายชื่อใหม่

2 หากคุณต้องการแก้ไข ลบ
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02
03

เมนู 8.2

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อลงในสมุด
โทรศัพท์ด้วยการใช้ฟังก์ชันนี้ หน่วย
ความจำของตัวเครื่องสามารถบันทึกได้
1000 รายชื่อ ส่วนความจุของหน่วยความ
จำของซิมการ์ดขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทร
ศัพท์ โดยที่จำนวนตัวอักษรที่สามารถ
บันทึกได้จะขึ้นอยู่กับชนิดของซิม
เคล็ดลับ! ความยาวสูงสุดของชื่อและ
หมายเลขที่จัดเก็บได้ขึ้นอยู่กับชนิด
ของซิมการ์ด

04
05
06
07
08
09
10

1	เลือก รายชื่อใหม่
2 เลือกที่เก็บที่จะบันทึก
3 ป้อนชื่อ
4 กดปุ่ม d

แล้วป้อนหมายเลขโทรศัพท์
(เบอร์มือถือ, เบอร์บ้าน, ออฟฟิศ,
อีเมล์แอดเดรส, แฟกซ์)
รายชื่อ

คัดลอกรายการ ให้แตะ
เมนูต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น
v ดู: คุณสามารถดูรายละเอียดของ
แต่ละรายการได้
v แก้ไข: คุณสามารถแก้ไขชื่อ,
หมายเลข, กลุ่ม, เสียงเรียกเข้า
และรูปภาพได้โดยใช้ปุ่มนาวิเกชั่น
v ข้อความใหม่: หลังจากพ
บหมายเลขที่คุณต้องการแ
ล้ว คุณสามารถส่งข้อความ
(ข้อความตัวอักษร/ข้อความมัลติมีเดีย/
อีเมล์) ไปยังหมายเลขที่เลือกได้
v ส่งทาง: คุณสามารถส่งข้อมูลใน
สมุดโทรศัพท์ทางข้อความตัวอั
กษร, ข้อความมัลติมีเดีย, บลูทูธ
หรืออีเมล์ได้
v ลบ: คุณสามารถลบรายการได้
v รายชื่อใหม่: หลังจากเลือกที่จัดเก็บ
(ซิม/โทรศัพท์) ที่คุณต้องการบันทึก
แล้ว คุณสามารถเพิ่มไปยังรายชื่อใน
สมุดโทรศัพท์ได้

01
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รายชื่อ
5 คุณสามารถตั้งกลุ่มของรายการนั้นได้

ด้วยการกดปุ่ม l, r
6 คุณสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าและ
รูปภาพให้แต่ละหมายเลขได้

โทรด่วน

เมนู 8.3

คุณสามารถกำหนดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของ
ปุ่ม
ถึง
ให้กับแต่ละชื่อที่อยู่ใน
รายชื่อ
และสามารถโทรออกได้โดยตรงด้วย
การกดปุ่มนี้
1 เลือก โทรด่วน
2 หากต้องการเพิ่มการโทรด่วน ให้เลือก
<ว่าง> โดยกดปุ่ม กำหนด จากนั้น
คุณจะสามารถค้นหาชื่อในสมุด
โทรศัพท์ได้
3 หลังจากกำหนดหมายเลขใดๆ
ให้เป็นการโทรด่วน คุณสามารถเปลี่ยน
และลบรายการนั้นได้ และยังสามารถ
โทรออกหรือส่งข้อความไปยังหมาย
เลขนี้ได้เช่นกัน

กลุ่ม

เมนู 8.4

คุณสามารถกำหนดจำนวนสมาชิกได้ใน
แต่ละกลุ่ม และสามารถกำหนดได้
ทั้งหมด 7 กลุ่ม
v ดูสมาชิก: แสดงสมาชิกของกลุ่มที่
คุณเลือก
v กลุ่มเสียงเรียกเข้า: ใช้ในการระบุ
เสียงเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้าขอ
งแต่ละกลุ่ม
v ไอคอนกลุ่ม: ให้คุณเลือกไอคอน
ประจำกลุ่มได้
v ลบสมาชิก: คุณสามารถลบสมาชิก
ออกจากรายชื่อสมาชิกของกลุ่มได้
แต่ชื่อและหมายเลขดังกล่าวจะยังคง
อยู่ในสมุดโทรศัพท์
vล
 บสมาชิกทั้งหมด: คุณสามารถลบ
สมาชิกทั้งหมดออกจากรายชื่อสมาชิก
ของกลุ่มได้
v แก้ชื่อ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มได้
v รีเซ็ตทั้งหมด: คุณสามารถรีเซ็ตกลุ่ม
ทั้งหมดได้
v ดู: แสดงกลุ่มที่คุณเลือก
v เพิ่มสมาชิก: คุณสามารถเพิ่ม
สมาชิกกลุ่มได้

รายชื่อ
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คัดลอกทั้งหมด

เมนู 8.5

คุณสามารถคัดลอกรายการจากหน่วย
ความจำของซิมการ์ดไปยังหน่วยความจำ
ของเครื่องและสลับกันได้อีกด้วย
v ซิมไปเครื่อง: คุณสามารถคัดลอกราย
การทั้งหมดจากซิมการ์ดไปยังหน่วย
ความจำของโทรศัพท์ได้
v เครื่องไปซิม: คุณสามารถคัดลอกราย
การทั้งหมดจากหน่วยความจำของ
โทรศัพท์ไปยังซิมการ์ดได้

ลบทั้งหมด

เมนู 8.6

คุณสามารถลบรายการทั้งหมดออกจาก
ซิมหรือโทรศัพท์

ตั้งค่า

เมนู 8.7

v ดูตัวเลือก
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เมนู 8.8

v เบอร์บริการ

ใช้ฟังก์ช่ันนี้เพื่อเข้าดูรายการบริการ
ที่ผู้ให้บริการระบบของคุณให้บริการ
(หากซิมการ์ดสนับสนุน)
v เบอร์ส่วนตัว
(ขึ้นอยู่กับซิม)
คุณสามารถบันทึกและตรวจสอบหมาย
เลขส่วนตัวของคุณในซิมการ์ดได้
v นามบัตร
ตัวเลือกนี้ใช้เพื่อสร้างนามบัตร
ส่วนตัวที่มีข้อมูลชื่อและหมาย
เลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการสร้าง
นามบัตรใหม่ ให้กดปุ่มเลือกซ้าย l
[สร้าง] และป้อนข้อมูลลงในฟิลด์
หากคุณต้องการแก้ไข ลบ
หรือส่งนามบัตร ให้เลือกปุ่มเลือก
ซ้าย
[ตัวเลือก]

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

รายชื่อ

เลื่อนแถบสีมาที่ ดูตัวเลือก แล้วกดปุ่ม
ตกลง
- ชื่อและเบอร์: ตั้งค่ารายชื่อในสมุด
โทรศัพท์ให้แสดงชื่อและหมายเลข
- พร้อมภาพ: ตั้งค่ารายชื่อในสมุด
โทรศัพท์ให้มีทั้งข้อมูลที่เป็น
ตัวอักษรและภาพ

ข้อมูล
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ตั้งค่า
วันที่ & เวลา

เมนู 9.1

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่
และเวลาได้

ตั้งวันที่

(เมนู 9.1.1)

ภาษา

เมนู 9.2

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของข้อความ
ที่ใช้แสดงบนโทรศัพท์ของคุณการ
ตั้งค่าเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อโหมด
ป้อนภาษาด้วย

คุณสามารถป้อนวันที่ปัจจุบันได้

รูปแบบวันที่

หน้าจอ

(เมนู 9.1.2)

คุณสามารถตั้งรูปแบบวันที่ เช่น ปปปป/
ดด/วว, วว/ดด/ปปปป, ดด/วว/ปปปป
(ว: วัน) / (ด: เดือน) / (ป: ปี)

ตั้งเวลา

(เมนู 9.1.3)

คุณสามารถป้อนเวลาปัจจุบันได้

รูปแบบเวลา

(เมนู 9.1.4)

คุณสามารถเลือกรูปแบบเวลาเป็น
12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง

อัพเดตอัตโนมัติ

(เมนู 9.1.5)

เลือก เปิด โทรศัพท์จะอัพเดตวันที่
และ เวลาโดยอัตโนมัติ

พื้นหลัง

เมนู 9.3

(เมนู 9.3.1)

คุณสามารถเลือกภาพพื้นหลังในโหมด
สแตนด์บาย

เวลาไฟหน้าจอ

(เมนู 9.3.2)

คุณสามารถตั้งระยะเวลาการเปิดไฟ
หน้าจอได้
(ปิด/10 วินาที/20 วินาที/30 วินาที/
60 วินาที)

ความสว่าง

(เมนู 9.3.3)

คุณสามารถตั้งค่าความสว่างของ LCD:
100%, 80%, 60%, 40%

ตั้งค่า
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ช็อตคัทหน้าจอหลัก

(เมนู 9.3.4)

การเลือก เปิด จะแสดงฟังก์ช่ันของปุ่ม
นาวิเกต 4 ปุ่ม และปุ่มเมนู เป็นภาพบน
ส่วนกลางของวินโดว์ในขณะที่ไม่ได้
ใช้งาน

ธีม

เปลี่ยนรูปโฉมทั้งหน้าจอของคุณได้
อย่างรวดเร็ว

01

ชื่อเครือข่าย

03

(เมนู 9.3.0)

(เมนู 9.3.6)

(เมนู 9.3.7)

คุณสามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรที่ต้อง
การใช้ในเมล์ได้

แบบตัวเลขโทร

(เมนู 9.3.8)

โทรศัพท์ของคุณมีสไตล์การโทรออก
3 สไตล์
(แบบ Music/แบบ Lawn/แบบ Patch)

06
07

รีเซ็ตทัชสกรีนเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

บลูทูธ

08
เมนู 9.4

09
10

(เมนู 9.4.1)

ฟังก์ช่ันบลูทูธจะช่วยให้โทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่ใช้งานร่วมกันได้,
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และคอมพิวเตอร์ที่
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสื่อสารกันได้โดย
ตรง โดยไม่ต้องต่อสายใดๆ
โทรศัพท์เครื่องนี้สนับสนุนการเชื่อมต่อ
บลูทูธในตัวเครื่อง ซึ่งทำให้สามารถเชื่อม
ต่อกับชุดหูฟังบลูทูธ, แอปพลิเคชั่น
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ และอื่นๆ
ตั้งค่า
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05

Touchpad calibration

การเชื่อมต่อ

02

04

(เมนู 9.3.*)

โทรศัพท์ของคุณมีธีมเมนูแบบ กริด และ
รายการ ให้ตั้งค่ารูปแบบเมนูโดยเลื่อน
และกดปุ่ม ตกลง

แบบตัวอักษร

(เมนู 9.3.9)

หากคุณเลือก เปิด คุณสามารถแก้ไข
ข้อความที่แสดงในโหมดสแตนด์บายได้

หากเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ หน้าจอ LCD
จะแสดงชื่อเครือข่าย

(เมนู 9.3.5)

รูปแบบเมนู

ข้อความสแตนด์บาย
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ตั้งค่า
เคล็ดลับ! โปรไฟล์ที่รองรับ: HSP, HFP,
OPP, BPP, FTP, SPP, A2DP, AVRCP,
DUN, SAP, PBAP

เคล็ดลับ! เมื่อคุณได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์
บลูทูธอื่นๆ เครื่องจะขอให้คุณยืนยัน
หลังการยืนยันการโอน ไฟล์นั้นจะได้รับการ
คัดลอกลงในโทรศัพท์ของคุณ

เคล็ดลับ! โทรศัพท์จะจัด
เก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้
ขึ้นอยู่กับประเภทไฟล์
- วิดีโอ (.3gp, mp4): โฟลเดอร์วิดีโอ
- ภาพ (.bmp, gif, jpg, png):
โฟลเดอร์ภาพ
- เสียง (.amr, wav, aac):
โฟลเดอร์เสียง

v เปิด/ปิดบลูทูธ

ใช้สำหรับเปิดใช้งานหรือเลิกใช้
ฟังก์ชั่นบลูทูธ
v รายการอุปกรณ์
- เชื่อมต่อ / เลิกการเชื่อมต่อ:
หลังจากจับคู่กับชุดหูฟังหรือ
ชุดหูฟังสเตอริโอแล้ว ระบบจะ
เชื่อมต่อกับชุดหูฟังนั้นอัตโนมัติ
หลังจากจับคู่กับโทรศัพท์มือถือ
แล้ว คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ ftp
ของโทรศัพท์เครื่องนั้นได้้
- เพิ่มใหม่: ใช้ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ
ใหม่แล้วเพิ่มอุปกรณ์เหล่านั้นลงใน
รายการอุปกรณ์ที่จับคู่ของโทรศัพ
ท์ของคุณ เมื่อคุณเลือก เพิ่มใหม่
โทรศัพท์ของคุณจะเริ่มค้นหาอุปกรณ์
บลูทูธที่อยู่ภายในรัศมีของโทรศัพท์

- MP3 (.mp3): โฟลเดอร์เสียง

เคล็ดลับ! หากค้นหาอุปกรณ์ที่

- เอกสาร (.txt): โฟลเดอร์ เอกสาร

ต้องการไม่พบ ให้กด รีเฟรช เพื่อ
ลองค้นหาใหม่

เคล็ดลับ! เอกสาร (txt) ที่มีตัวอักษรไม่
เกิน 160 ตัวจะบันทึกในถาดเข้า (เมนู 5-2)

หากคุณถ่ายโอนไฟล์ผ่านบลูทูธ
หน้าจอจะปรากฏเป็นหน้าจอไม่ใช้
งานเนื่องจากมีการถ่ายโอนไฟล์
อยู่เบื้องหลัง

ตั้งค่า
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- ล
 บ: ช่วยให้คุณสามารถลบอุปกรณ์
บลูทูธที่จับคู่ไว้
- ล
 บทั้งหมด: ช่วยให้คุณสามารถลบ
อุปกรณ์บลูทูธที่จับคู่ไว้ทั้งหมด
v การตั้งค่าบลูทูธ
-ก
 ารมองเห็นเครื่องของฉัน:
ตัวเลือกนี้ให้คุณตั้งค่าได้ว่า
จะให้อุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ
เห็นเครื่องของคุณหรือไม่
- ชื่อของฉัน: คุณสามารถตั้งชื่อ
อุปกรณ์บลูทูธได้ ชื่อที่กำหนดมา
จากโรงงานคือ LG KF600
- แอดเดรสส่วนตัว: คุณสามารถดู
แอดเดรสของอุปกรณ์บลูทูธได้
v บริการทั้งหมด
หลังจากจับคู่ เราสามารถแสดงโปร
ไฟล์บลูทูธที่รองรับของอุปกรณ์นั้น

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ตั้งค่า

เลื่อนไปที่อุปกรณ์ที่ต้องการแล้ว
กดปุ่ม จับคู่ เครื่องจะให้คุณป้อน
รหัสผ่าน รหัสผ่านอาจเป็นรหัสใดๆ
ก็ได้ที่คุณต้องการใช้ (อุปกรณ์ทั้
งคู่จะต้องใช้รหัสผ่านเดียวกันนี้)
หรือเป็นรหัสที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
โดยผู้ผลิตอุปกรณ์ที่คุณกำลัง
พยายามจับคู่สัญญาณด้วย โปรดดู
คู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ที่คุณพยายาม
จะจับคู่สัญญาณด้วยเพื่อดูว่าอุปกรณ์
นั้นได้รับการกำหนดรหัสผ่านไว้ล่วง
หน้ามาแล้วหรือไม่
คุณสามารถดูอุปกรณ์ทั้งหมดที่
KF600 ของคุณได้จับคู่สัญญาณด้วย
หากคุณเข้าสู่เมนู อุปกรณ์ที่จับคู่
คุณจะเข้าใช้ตัวเลือกได้
- แ
 ก้ชื่อ: ให้คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ
ของอุปกรณ์บลูทูธที่จับคู่รวมทั้ง
วิธีการแสดงอุปกรณ์นี้บนโทรศัพท์
- ต
 ั้งเป็นมีสิทธิ์/ตั้งเป็นไม่มีสิทธิ์:
ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อม
ต่อที่มีสิทธิ์ระหว่างอุปกรณ์บลูทูธแต่
ละเครื่อง ตัวอย่างเช่นหากคุณใช้ชุด
หูฟังบลูทูธกับโทรศัพท์ของคุณอยู่
เสมอ การตั้งค่าการเชื่อมต่อนี้เป็นมี
สิทธิ์จะหมายความว่าชุดหูฟังนี้จะ
เชื่อมต่อกับโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ
ทุกครั้งที่คุณเปิดชุดหูฟังดังกล่าว
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ตั้งค่า
เครือข่าย

vท
 ี่ต้องการ: คุณสามารถตั้งค่าราย

(เมนู 9.4.2)

คุณสามารถเลือกเครือข่ายที่คุณต้อง
การลงทะเบียนได้โดยอัตโนมัติหรือ
ด้วยตนเอง
เลือกเครือข่าย (เมนู 9.4.2.1)
โดยทั่วไป การเลือกเครือข่ายจะตั้งค่า
ที่ อัตโนมัติ
vอ
 ัตโนมัติ: หากคุณเลือกโหมด
อัตโนมัติ เครื่องจะค้นหาและเลือก
เครือข่ายให้คุณโดยอัตโนมั
ติ เมื่อเลือก อัตโนมัติ แล้ว
เครื่องจะตั้งค่าที่ อัตโนมัติ อยู่เช่นเดิม
แม้ว่าจะมีการปิด
และเปิดเครื่องก็ตาม
vก
 ำหนดเอง: เครื่องโทรศัพท์จะหา
สัญญาณเครือข่ายที่มีอยู่และแสดง
รายการนั้น จากนั้น คุณสามารถเลือก
เครือข่ายที่คุณต้องการใช้ หากเครือ
ข่ายนี้มข
ี ้อตกลงเรื่องการข้ามเครือข่าย
กับผู้ให้บริการระบบเครือข่ายของคุณ
เอง และเครื่องจะให้คุณเลือกเครือข่าย
อื่นได้ ในกรณีที่เครื่องไม่สามารถเชื่อม
ต่อกับเครือข่ายที่เลือกได้

การเครือข่ายที่คุณต้องการให้โทร
ศัพท์พยายามรีจิสเตอร์เป็นอันดับ
แรก ก่อนที่จะรีจิสเตอร์กับเครือข่าย
อื่นๆ รายการนี้เป็นรายการเครือข่าย
ซึ่งเป็นที่รู้จักและมีการกำหนดไว้ล่วง
หน้าแล้ว
ในเครื่องโทรศัพท์
ตั้งค่า GPRS (เมนู 9.4.2.2)
คุณสามารถตั้งค่าการใช้บริการ GPRS
ได้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับสภาพการ
ใช้งานต่างๆ
v เปิด
หากเลือกเมนูนี้ โทรศัพท์จะลง
ทะเบียนกับเครือข่าย GPRS
โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง
การเปิดใช้โปรแกรม PC Dial-up หรือ
WAP จะเป็นการสร้างการเชื่อม
ต่อระหว่างโทรศัพท์กับเครือข่าย
ทำให้สามารถโอนข้อมูลได้
เมื่อคุณปิดโปรแกรมนั้น การเชื่อมต่อ
GPRS จะสิ้นสุดลง แต่การลงทะเบียน
กับเครือข่ายยังคงมีผลอยู่

ตั้งค่า
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v เมื่อจำเป็น

<การตั้งค่าข้อมูล>

เมื่อเลือกเมนูนี้ การเชื่อมต่อ GPRS
เกิดขึ้นเมื่อคุณทำการเชื่อมต่อกับ
บริการ WAP หรือแอปพลิเคช่ัน และ
สิ้นสุดลงเมื่อคุณสิ้นสุดการเชื่อมต่อ
WAP หรือแอปพลิเคช่ัน
จุดเชื่อมต่อ (เมนู 9.4.2.3)
v ดู: ดูชื่อจุดเชื่อมต่อ
v แก้ไข: แก้ไขชื่อจุดเชื่อมต่อ

เคล็ดลับ! การเปลี่ยนแปลงมีผล
ต่อข้อมูลอื่นๆ

โปรไฟล์เครือข่าย
v การเชื่อมต่อข้อมูล
• ชื่อ: คุณสามารถพิมพ์ชื่อเครือข่าย
•B
 earer: คุณสามารถตั้งค่าบริการ
ข้อมูลของ Bearer ได้
1 ข้อมูล/2 GPRS

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
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ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกการตั้งค่าข้อมูล
เป็น Bearer/บริการ
- เบอร์ติดต่อ: ป้อนหมายเลขโทร
ศัพท์สำหรับเชื่อมต่อไปยังเกตเวย์
WAP ของคุณ
- ID ผู้ใช้: ตัวระบุผู้ใช้สำหรับเซิร์ฟ
เวอร์การติดต่อของคุณ (ไม่ใช่เกตเวย์
WAP)
- รหัสผ่าน: รหัสผ่านที่ต้องป้อน
ให้กับเซิร์ฟเวอร์การติดต่อ
ของคุณ (ไม่ใช่เกตเวย์ WAP)
เพื่อระบุถึงตัวคุณ
- ประเภทการโทร:
เลือกประเภทของสายข้อมูล
อะนาล็อก หรือดิจิตอล (ISDN)
- ความเร็วการโทร: อัตราความเร็ว
ในการเชื่อมต่อข้อมูล คือ 9600 หรือ
14400 (ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
- เวลาที่ผ่านไป: คุณต้องป้อนช่วง
เวลาไทม์เอาต์
เมื่อป้อนค่านี้แล้ว บริการนาวิเกตของ
WAP จะหยุดลงเมื่อไม่มีการรับหรือ
ส่งข้อมูลในเวลาที่กำหนด
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ตั้งค่า
- เซิร์ฟเวอร์หลัก: ป้อน IP
แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ DNS
หลักที่คุณเข้าใช้งาน
- เซิร์ฟเวอร์รอง: ป้อน IP
แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ DNS
รองที่คุณเข้าใช้งาน
<ตั้งค่า GPRS>
การตั้งค่าบริการนี้สามารถทำได้เฉพาะ
เมื่อมีการเลือกวิธีการรับส่งข้อมูลแบบ
GPRS
- APN: ป้อน APN ของ GPRS
- I D ผู้ใช้: ตัวระบุผู้ใช้สำหรับเซิร์ฟ
เวอร์ APN
- รหัสผ่าน: รหัสผ่านที่คุณต้องป้อน
ให้กับเซิร์ฟเวอร์ APN
- เซิร์ฟเวอร์หลัก: ป้อน IP
แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ DNS
หลักที่คุณเข้าใช้งาน
- เซิร์ฟเวอร์รอง: ป้อน IP
แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ DNS
รองที่คุณเข้าใช้งาน

การเชื่อมต่อ USB (เมนู 9.4.3)
คุณสามารถเลือกโหมดการบริการและ
ที่เก็บข้อมูลได้
เมื่อคุณใช้หน่วยความจำโทรศัพท์เสร็จ
แล้ว คลิก ออกและ ทำตามขั้นตอน
ต่อไปนี้
ข้อควรระวัง!
ก่อนถอดสายเคเบิล คุณต้องคลิกที่ ออก
มิฉะนั้น อาจเกิดข้อผิดพลาดกับความ
สมบูรณ์ของข้อมูลที่ถ่ายโอน

1ค
 ลิกที่ส่วนการแจ้ง

[Unplug or Eject Hardware]
2 เลือก USB Mass Storage Device

คลิกที่ Stop
ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น: The
USB Mass Storage Device device
can now be safely removed from
the system
3 จากนั้น ถอดสายเคเบิลออก

ตั้งค่า
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การโทร

เมนู 9.5

คุณสามารถตั้งค่าเมนูที่เกี่ยวข้องกับ
การโทรได้

การโอนสาย

(เมนู 9.5.1)

บริการโอนสาย ให้คุณโอนสายเรียกเข้า
ทั้งจากสายโทรศัพท์, แฟกซ์ หรือสายที่
โทรเข้าเพื่อส่งข้อมูลไปยังหมายเลขอื่น
ได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ
เพื่อขอทราบรายละเอียด
vส
 ายเรียกเข้าทั้งหมด
โอนสายเรียกเข้าทุกสาย
vก
 รณีสายไม่ว่าง
โอนสายเมื่อคุณใช้โทรศัพท์อยู่
v เ มื่อไม่รับสาย
โอนสายที่คุณไม่ได้รับ
v เ มื่อติดต่อไม่ได้
โอนสายเมื่อปิดเครื่องหรืออยู่นอก
พื้นที่การให้บริการ
vส
 ายข้อมูลทั้งหมด
โอนสายโทรเข้าเพื่อส่งข้อมูลทุกสาย
ไปยังหมายเลขที่มีการเชื่อมต่อกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์

โอนสายแฟกซ์ทุกสายไปยังหมาย
เลขที่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องแฟกซ์
vย
 กเลิกหมด
ยกเลิกบริการโอนสายทั้งหมด

01

เมนูย่อย

04

เมนูการโอนสายมีเมนูย่อยต่างๆ
ดังที่แสดงด้านล่าง
- เปิดใช้
เปิดใช้งานบริการที่เกี่ยวข้อง
ไปยังศูนย์ข้อความเสียง
โอนสายไปที่ศูนย์รับฝากข้อความ
ฟังก์ชั่นนี้ไม่มีในเมนู สายข้อมูล
ทั้งหมด และ สายแฟกซ์ทั้งหมด
ไปยังหมายเลขอื่น

02
03

05
06
07
08
09
10

สำหรับป้อนหมายเลขที่ใช้
ในการโอนสาย

ตั้งค่า
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ตั้งค่า
ไปยังหมายเลขที่ใช้บ่อย

ส่งหมายเลขตัวเอง

ใช้สำหรับเลือกหมายเลขที่ใช้โอนสาย
ไปล่าสุด 5 หมายเลข
- เลิกใช้
เลิกใช้งานบริการที่เกี่ยวข้อง
- ดูสถานะ
ตรวจสอบสถานะของบริการที่เกี่ยวข้อง

(ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและการสมัคร
ขอรับบริการ)

โหมดตอบรับ

(เมนู 9.5.2)

v เ ปิดสไลด์

หากเลือกเมนูนี้ คุณสามารถรับสาย
เรียกเข้าเมื่อคุณเปิดสไลด์
vป
 ุ่มใดๆ
หากคุณเลือกเมนูนี้ คุณสามารถรับสาย
เรียกเข้าด้วยการกดปุ่มใดก็ได้ยกเว้น
ปุ่ม e [วางสาย]
v เฉพาะปุ่มรับสาย
หากคุณเลือกเมนูนี้ คุณสามารถรับสาย
เรียกเข้าด้วยการกดปุ่ม s [ส่ง]

(เมนู 9.5.3)

vต
 ั้งตามระบบ

หากเลือกตัวเลือกนี้ การที่คุณจะ
สามารถส่งหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับบริการของสาย
โทรศัพท์ 2 สายที่ให้บริการอยู่ เช่น
สาย 1 หรือสาย 2
v เ ปิด
คุณสามารถส่งหมายเลขโทรศัพท์
ของคุณไปยังผู้รับ หมายเลขของคุณ
จะแสดงที่เครื่องโทรศัพท์ของ
ผู้รับสาย
vป
 ิด
จะไม่มีการแสดงหมายเลขโทรศัพท์
ของคุณ

ตั้งค่า
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สายเรียกซ้อน

(เมนู 9.5.4)

(ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
v เ ปิดใช้

หากคุณเลือก เปิดใช้
คุณสามารถรับสาย (เรียกเข้า) ซ้อนได้
v เ ลิกใช้
หากคุณเลือก ยกเลิก คุณจะไม่
สามารถทราบได้ว่ามีสาย
(เรียกเข้า) ซ้อนที่กำลังรออยู่
vด
 ูสถานะ
แสดงสถานะของการใช้สายเรียกซ้อน

เตือนทุกนาที

(เมนู 9.5.5)

หากเลือก เปิด คุณสามารถตรวจสอบ
ระยะเวลาการโทรด้วยเสียงบี๊พที่
ดังทุก 1 นาทีในระหว่างการโทร

โทรซ้ำอัตโนมัติ (เมนู 9.5.6)
v เ ปิด

เมื่อใช้งานฟังก์ชันนี้ เครื่องจะ
พยายามหมุนทวนหมายเลขที่
โทรไม่ติดโดยอัตโนมัติ
vป
 ิด
เครื่องจะไม่หมุนทวนหมายเลขซ้ำเมื่อ
ไม่สามารถต่อสายนั้นได้ในครั้งแรก

(เมนู 9.5.7)

01

คุณสามารถส่งทัชโทนในระหว่างการ
โทรเพื่อควบคุมข้อความเสียงของคุณ
หรือบริการทางโทรศัพท์อื่นๆ ได้

02
03

ระบบป้องกัน
คำขอรหัส PIN

เมนู 9.6

04
05

(เมนู 9.6.1)

ในเมนูนี้ คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์
ให้ถามรหัส PIN ของซิมการ์ดของคุณ
เมื่อเปิดใช้เครื่องโทรศัพท์
หากเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้แล้ว เครื่อง
จะขอให้คุณป้อนรหัส PIN
1 เลือกให้ป้อนรหัส PIN ในเมนูตั้งค่าการ
รักษาความปลอดภัย แล้วกดปุ่ม ตกลง
2 ตั้งค่า เปิด/ปิด
3ห
 ากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งค่าดังกล่าว คุณต้องป้อนรหัส PIN
เมื่อคุณเปิดเครื่อง
4ห
 ากคุณป้อนรหัส PIN ผิดเกิน 3 ครั้ง
เครื่องจะล็อค หาก PIN ถูกล็อคแล้ว
คุณจะต้องใช้รหัส PUK ปลดล็อค

06
07
08
09
10

ตั้งค่า
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ตั้งค่า
5โ
 ดยคุณสามารถป้อนรหัส PUK ได้ถึง

10 ครั้ง หากคุณป้อนรหัส PUK ผิดเกิน
10 ครั้ง คุณจะไม่สามารถปลดล็อค
เครื่องโทรศัพท์ของคุณได้ และต้อง
ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าว

ล็อคเครื่อง

(เมนู 9.6.2)

คุณสามารถใช้รหัสรักษาความปลอด
ภัยเพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์ของคุณ
โดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อคุณเปิดเครื่อง
คุณจะต้องป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย
หากคุณได้ตั้งค่าการล็อคเครื่องที่
เมื่อเปิดเครื่อง หากคุณตั้งค่าการล็อค
เครื่องที่ เมื่อเปลี่ยนซิม โทรศัพท์ของ
คุณจะขอทราบรหัสรักษาความปลอดภัย
เมื่อคุณเปลี่ยนซิมการ์ดเท่านั้น

ล็อคปุ่มสัมผัส

(เมน 9.6.3)

หากคุณเปิดใช้ฟังก์ชันนี้
ทัชแพดจะถูกล็อค

ป้องกันการโทร

(เมนู 9.6.4)

บริการป้องกันการโทรนี้จะป้องกันไม่ให้
เครื่องโทรศัพท์ของคุณโทรออกหรือรับ
สายบางประเภทได้ ฟังก์ชั่นนี้ต้องใช้รหัส
การจำกัดการโทร คุณสามารถดูรายการ
เมนูย่อยต่อไปนี้ได้
vโ
 ทรออกทั้งหมด
บริการจำกัดการโทรของสายโทร
ออกทั้งหมด
vส
 ายโทรออกต่างประเทศ
บริการจำกัดการโทรของสาย
โทรออกต่างประเทศทั้งหมด
v โทรกลั

บประเทศแม่เท่านั้น
บริการจำกัดการโทรของสายโทรออก
ต่างประเทศทั้งหมดยกเว้นเครือข่ายใน
ประเทศของตน
vส
 ายเรียกเข้าทั้งหมด
บริการจำกัดการโทรของสายโทร
เข้าทั้งหมด
vส
 ายเข้าเมื่ออยู่ต่างประเทศ
บริการจำกัดการโทรของสายโทรเข้า
ทั้งหมดเมื่อใช้การโรมมิ่ง
vย
 กเลิกการป้องการโทรทั้งหมด
คุณสามารถยกเลิกบริการจำกัดการ
โทรทั้งหมดได้
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v เ ปลี่ยนรหัสผ่าน

vร
 ายการ FDN

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับ
บริการจำกัดการโทรได้
เมนูย่อย:
- เปิดใช้
คุณสามารถขอให้เครือข่ายตั้งค่า
การจำกัดการโทรได้
- เลิกใช้
ยกเลิกการตั้งค่าการจำกัดการโทร
- ดูสถานะ
ดูสถานะของเครื่องว่ามีการจำกัดการ
โทรหรือไม่

กำหนดเบอร์โทรออก

(เมนู 9.6.5)

(ขึ้นอยู่กับซิม)
คุณสามารถจำกัดการโทรออกไป
ยังหมายเลขโทรศัพท์ที่เลือกไว้ได้
หมายเลขเหล่านั้นจะได้รับการป้องกัน
ไว้ด้วยรหัส PIN2
v เ ปิด
คุณสามารถจำกัดการโทรออกไป
ยังหมายเลขโทรศัพท์ที่เลือกไว้ได้
vป
 ิด
ยกเลิกการใช้ฟังก์ชั่นการจำกัด
หมายเลขโทรออก

01
02
03

เปลี่ยนรหัส (เมนู 9.6.6)
PIN ย่อมาจาก Personal Identification
Number ซึ่งเป็นรหัสที่ใช้ในการป้อง
กันการใช้โทรศัพท์โดยบุคคลที่ไม่ได้
รับอนุญาตคุณสามารถเปลี่ยนรหัสการ
เข้าใช้เครื่อง: รหัสป้องกัน, รหัส PIN1,
รหัส PIN2
1ห
 ากคุณต้องการเปลี่ยนรหัสรักษา
ความปลอดภัย/รหัส PIN1/ PIN2
ให้ป้อนรหัสเดิมที่ให้มาของคุณ
แล้วกดปุ่ม ตกลง
2ป
 ้อนรหัสรักษาความปลอดภัย
รหัส PIN/PIN2 ใหม่
และตรวจสอบความถูกต้อง

04
05
06
07
08
09
10

ตั้งค่า
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โหมด Flight

เมนู 9.7

ให้คุณใช้เฉพาะคุณสมบัติของโทรศัพท์
ที่ไม่ต้องอาศัยเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย
เมื่อคุณอยู่บนเครื่องบินหรือในสถานที่
ที่ห้ามใช้เครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย
หากคุณเปิดโหมด Flight ไอคอนของ
โหมดนี้จะปรากฏอยู่ที่หน้าจอแทน
ไอคอนสัญญาณเครือข่าย
v เ ปิด: คุณจะไม่สามารถโทรออก
(หรือรับสาย) ทุกรูปแบบ
รวมถึงการโทรฉุกเฉิน หรือใช้คุณ
สมบัติอื่นที่ต้องใช้สัญญาณเครือข่าย
vป
 ิด: คุณสามารถปิดโหมด Flight
และรีสตาร์ทเครื่องเพื่อเข้าใช้ระบบ
เครือข่าย

ประหยัดพลังงาน

รีเซ็ต

เมนู 9.9

คุณสามารถกลับไปเริ่มใช้ค่าทั้งหมดที่
ตั้งมาจากโรงงานได้ คุณจะต้องใช้รหัส
รักษาความปลอดภัยเพื่อใช้งาน
ฟังก์ชั่นนี้

สถานะหน่วยความจำ เมนู 9.0
คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่ว่างและ
การใช้หน่วยความจำของพื้นที่จัดเก็บ,
หน่วยความจำภายใน และหน่วยความจำ
มัลติมีเดียแต่ละส่วน โดยเข้าไปในเมนู
ของพื้นที่จัดเก็บแต่ละส่วน

เมนู 9.8

หากคุณตั้งเป็น เปิด คุณสามารถประหยัด
พลังงานได้ในขณะที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์

ตั้งค่า
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อุปกรณ์เสริม
คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ กับโทรศัพท์ของคุณได้ เลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้ตาม
ลักษณะการสื่อสารส่วนตัวของคุณ
ตัวเก็บประจุ
มาตรฐาน

แฮนด์ฟรี
พร้อมไมโครโฟน
และตัวควบคุม
โปรแกรมเล่นเพลง

02

v ชุดหูฟังสเตอริโอ
v ตัวควบคุม: ปุ่มรับสาย

05

03
04

07
08

คู่มือการใช้

09
10
KF600

สายเคเบิล
ข้อมูล/ซีดี
สำหรับใช้เชื่อม
ต่อเพื่อการแลก
เปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์กับ
โทรศัพท์

ไทย
ENGLISH

เคล็ดลับ! ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้
ของ LG เท่านั้น

เคล็ดลับ! การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำ
นี้อาจมีผลให้การรับประกันของเครื่อง
โทรศัพท์สิ้นสุดลง

เคล็ดลับ! อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกัน
ในแต่ละพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับบริษัทหรือ
ตัวแทนผู้ให้บริการในแต่ละพื้นที่ของเราใน
กรณีที่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม
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และวางสาย, ตัวควบคุมโปรแกรม
เล่นเพลง, ระดับเสียง, ปุ่มพักสาย
และไมโครโฟน

อะแดปเตอร์สำ
หรับชาร์จแบต
เตอรี่
สำหรับชาร์จ
แบตเตอรี่เมื่อ
อยู่ในระหว่างการ
เดินทาง
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บริการของเครือข่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้
ได้รับการรับรองให้ใช้ในระบบเครือข่าย
GSM 900 และ DCS 1800, PCS1900

ทั่วไป

คุณสมบัติต่างๆ ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้
เรียกว่า บริการเสริมจากระบบเครือข่าย
ซึ่งเป็นบริการพิเศษที่คุณขอเปิดใช้
บริการได้จากผู้ให้บริการของคุณก่อนที่
คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ ของ
บริการเสริมจากระบบเครือข่ายเหล่านี้
คุณต้องสมัครขอรับบริการผ่านทางผู้ให้
บริการ และขอคำแนะนำในการใช้จาก
ผู้ให้บริการด้วย

บริการของเครือข่าย
66

ชื่อผลิตภัณฑ์: KF600
ระบบ: GSM 900 / DCS 1800 / PCS
1900

อุณหภูมิแวดล้อม
สูงสุด: +
 55°C (คายประจุ)
+45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด: -10°C

ศูนย์บริการ LG โดย บริษท
ั แอจจี
อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127
ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์ -ศุกร์,
เสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
08:00 - 17:00น.
Call center : 0-2878-5757
LG KF600 | คู่มือการใช้
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เพื่อความปลอดภัย
โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจ
ทำให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย
ข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้อธิบาย
อยู่ในคู่มือเล่มนี้
คำเตือน!

ข้อควรระวัง!
•ป
 ิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อบังคับ
พิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้โทร
ศัพท์ในโรงพยาบาล เนื่องจากอาจมีผลต่อ
การทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
ไวต่อสัญญาณรบกวน

•ห
 ้ามถือโทรศัพท์ในขณะขับรถ

•ก
 ารโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดได้
จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน

•ไ
 ม่ควรใช้เครื่องใกล้สถานีบริการน้ำมัน
คลังน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่มี
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการระเบิด

• เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
โปรดใช้แต่อุปกรณ์เสริมที่เป็นของแท้
เท่านั้น

• เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดใช้
แต่แบตเตอรี่และแท่นชาร์จของแท้
ที่กำหนดให้เท่านั้น

• เครื่องส่งสัญญาณวิทยุทุกชนิดสามารถ
ส่งคลื่นรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รับการ
รบกวนบ้างเล็กน้อย

•ค
 วรปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกครั้งที่อยู่
บนเครื่องบิน

•ห
 ้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือเปียกขณะ
กำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจถูกไฟฟ้า
ดูดหรือทำให้โทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้
• เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่างจากมือ
เด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจ
ทำอันตรายหากเด็กนำใส่ปาก

•ค
 วรทิ้งแบตเตอรี่ตามวิธีที่กฎหมายกำหนด
•ห
 ้ามถอดแยกเครื่องโทรศัพท์หรือ
แบตเตอรี่
•ห
 ากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

เพื่อความปลอดภัย
68

LG KF600 | คู่มือการใช้

F600 Open_Thailand_0221_윤.ind68
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งาน
อย่่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้
อาจทำให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย
ข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้อธิบาย
อยู่ในคู่มือเล่มนี้

การรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ

F600 Open_Thailand_0221_윤.ind69

แต่ละรุ่นจะแตกต่างกันบ้าง แต่ทุกรุ่น
จะได้รับการออกแบบให้อยู่ภายในข้อ
กำหนดการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
vข
 ้อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย
International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก. โดยเฉลี่ย
ตามเนื้อเยื่อหนัก (10) กรัม
vค
 ่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รุ่น
นี้ ซึ่งทำการทดสอบโดย DASY4
ขณะถือแนบกับหูคือ 0.471 วัตต์/กก.
(10 กรัม) และเมื่อพกพาไว้กับตัวคือ
0.743 วัตต์/กก. (10 กรัม)
vข
 ้อมูลระดับ SAR
สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ/
พื้นที่ที่ยอมรับข้อจำกัด SAR
ซึ่งแนะนำโดย Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE)
คือ 1.6 วัตต์/กก. โดยเฉลี่ยต่อเนื้อ
เยื่อหนึ่ง (1) กรัม (ตัวอย่างเช่น
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย
และไต้หวัน)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
คำแนะนำเพือ่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุและค่า SAR (Specific
Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น KF600 นี้ ได้รับ
การออกแบบตรงตามข้อกำหนด
เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานอัน
เกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ข้อกำหนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่รวมถึงการกำหนดค่า
เผื่อไว้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของ
ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
vข
 ้อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า
Specific Absorption Rate หรือ SAR
การทดสอบ SAR ได้กระทำด้วยการใช้
วิธีการที่ได้มาตรฐาน โดยให้เครื่องโท
รศัพท์ส่งสัญญาณที่แรงที่สุดและมีการ
รับรองขนาดสัญญาณแล้ว โดยการส่ง
สัญญาณดังกล่าวได้กระทำในทุกย่าน
ความถี่ที่โทรศัพท์ใช้อยู่

vแ
 ม้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอ
ย่างมีประสิทธิภาพ
การดูแลและการบำรุงรักษา
เครื่องโทรศัพท์

v

คำเตือน!

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
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vส
 ารเคลือบบนตัวเครื่องโทรศัพท์อาจ

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ และ
อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองให้ใช้กับโทร
ศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ
ที่ไม่ผ่านการรับรองดังกล่าวอาจทำให้การ
รับรองหรือการรับประกันของเครื่องสิ้นสุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้

v
v

vอ
 ย่าถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องโทร

v

v

v

v
v

ศัพท์ ควรนำไปให้ช่างเทคนิคผู้มีความ
รู้เมื่อจำเป็นต้องมีการตรวจซ่อม
ค
 วรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
ค
 วรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่ง
ความร้อน เช่น เครื่องระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
แ
 ละไม่ควรวางเครื่องโทรศัพท์ไว้ใน
เตาอบไมโครเวฟ เพราะอาจทำให้
แบตเตอรี่ระเบิดได้
ไ
 ม่ควรทำโทรศัพท์ตก
ไ
 ม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในท
ที่มีการสั่นสะเทือนหรือการกระแทก

v
v
v

v

หลุดลอกได้ หากหุ้มด้วยวัสดุหรือสิ่งที่
ทำจากไวนิล
ห
 ้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง (เช่น
แอลกอฮอล์, เบนซิน, ทินเนอร์
เป็นต้น) หรือสารซักฟอกทำความ
สะอาดเครื่องโทรศัพท์ เพราะอาจ
ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
ไ
 ม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่
ที่มีฝุ่นหรือควันมากเกินไป
อ
 ย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิต
หรือบัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก
เพราะอาจทำความเสียหายต่อข้อมูล
ในแถบแม่เหล็กได้
อ
 ย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม เพราะ
อาจทำความเสียหายแก่โทรศัพท์ได้
ว างเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจากของ
เหลวหรือความชื้น
ใ ช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟังและชุดหูฟัง
ด้วยความระมัดระวัง ตรวจสอบให้แน่
ใจว่าเก็บสายเคเบิลอย่างปลอดภัยแล้ว
และอย่าแตะเสาอากาศโดยไม่จำเป็น
โ ปรดถอดสายเคเบิลข้อมูลก่อนเปิด
เครื่อง

LG KF600 | คู่มือการใช้
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อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

vพ
 ลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมีผล

โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถส่ง
คลื่นรบกวนได้ ทำให้มีผลต่อการทำงาน
ของอุปกรณ์ต่างๆ
vห
 ้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้อุปกรณ์
ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเสี
ยก่อน หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์เหนื
อเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใ
จ (เช่น ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น)
vโ
 ทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่องอาจก่อ
ให้เกิดสัญญาณคลื่นรบกวนกับเครื่อง
ช่วยฟังได้
vด
 ังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รับการ
รบกวนบ้างเล็กน้อย

กระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บาง
ชนิดในรถของคุณ เช่น วิทยุติดรถยนต์
หรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
vห
 ากรถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัย
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์พกพาแบบไร้สาย
ซึ่งขัดขวางการทำงานของถุงลมเพราะ
อาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บรุนแรง
เนื่องจากการทำงานผิดปกติของถุง
ลมนิรภัยได้
หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะอยู่ข้างนอก
โปรดตรวจดูว่าระดับเสียงอยู่ที่ระดับที่
เหมาะสม เพื่อให้คุณยังสามารถได้ยิน
เสียงจากรอบข้างได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อกำลังจะข้ามถนน

01

ความปลอดภัยบนท้องถนน

หลีกเลี่ยงการทำลายความ
สามารถในการได้ยิน

10
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ความสามารถในการได้ยินอาจถูกทำลาย
ได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานาน
ดังนั้น เราขอแนะนำว่า คุณไม่ควรเปิด
หรือปิดหูฟังใกล้กับหูของคุณ นอกจากนี้
คุณควรตั้งระดับเสียงเพลงและระดับเสียง
สายสนทนาไว้ในระดับที่เหมาะสม

03
04
05
06
07
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ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ว่าด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
พื้นที่ที่คุณขับขี่ยานพาหนะ
vห
 ้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ
vม
 ีสมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัดระวั
งอย่างเต็มที่
vห
 ากสามารถกระทำได้
ให้ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
vข
 ับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทร
ออกหรือรับสาย หากสภาพการขับขี่
ทำให้จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอ
ย่างมีประสิทธิภาพ
บริเวณที่ทำให้เกิดระเบิดได้

เด็ก

ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างมี
การระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อห้าม
อย่างเคร่งครัด และทำตามข้อกำหนด
หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่างจาก
มือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่ง
อาจทำอันตรายหากเด็กนำใส่ปาก

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดได้
จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้
ตรวจสอบกับผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณ

vห
 ้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำมันเชื้อ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
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เพลิง ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมันเชื้อ
เพลิงหรือสารเคมี
vห
 ้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลว
ที่ติดไฟง่าย หรือระเบิดได้ในห้องโดย
สารของรถ ซึ่งคุณใช้เก็บโทรศัพท์หรือ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ

บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่น
รบกวนต่อเครื่องบินได้
vใ
 ห้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณก่อน
ขึ้นเครื่องบิน
vอ
 ย่าใช้โทรศัพท์เมื่อเครื่องบินจอดที่
พื้นโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากพนั
กงาน
ประจำเครื่องเสียก่อน

การโทรฉุกเฉิน

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ
การดูแลรักษา
vค
 ุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่

ออกจนหมดก่อนเริ่มการชาร์จ
แบตเตอรี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่
อื่น เนื่องจากไม่มี Memory Effect
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จึงไม่
ด้อยลง
vใ
 ช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จของ LG
เท่านั้น เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ LG
ได้รับการออกแบบมาเพื่อยืดอายุการ
ใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
vอ
 ย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่
ลัดวงจร
v ร ักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส
แบตเตอรี่
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v เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที เมื่อ

v

v

v

v
v
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ประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำลงจนถึง
ระดับที่ไม่อาจใช้งานต่อได้ แบตเตอรี่นี้
สามารถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครั้งจน
กว่าจะจำเป็นต้องเปลี่ยนก้อนใหม่
ช
 าร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หากไม่ได้
ใช้เป็นเวลานานเพื่อเพิ่มเวลาการใ
ช้งาน
อ
 ย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดนแสง
แดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพที่มีความ
ชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ
อ
 ย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพอากา
ศที่ร้อนหรือเย็น เพราะประสิทธิภาพขอ
งแบตเตอรี่อาจด้อยลง
ห
 ากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
ค
 วรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตใน
การทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว

73

73

2008.2.21

10:54:1

Memo

00-120 memo.indd 2

2007.6.14 6:17:30 PM

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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Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KF600 phone by LG,
designed to operate with the latest digital
mobile communication technology.
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6

2008.2.21

11:3:3

Security.................................................. 63
PIN code request ................................. 63
Phone lock .......................................... 64
InteractPadTM lock . .............................. 64
Call barring ......................................... 64
Fixed dial number . .............................. 65
Change codes ..................................... 65
Flight mode............................................ 66
Power save............................................. 66
Reset...................................................... 66
Memory manager .................................. 66

Accessories........................................67
Network service..................................68
Technical data....................................68
For your safety....................................70
Guidelines for safe and efficient use...71

F600_Thailand_E_0221_윤.indd
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Getting to know your phone

Charger, Cable,
Handsfree connector
End/Power key
Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the standby screen.

Volume

Clear key
Deletes a character with
each press. Use this
key to go back to the
previous screen.
Main screen
InteractPad™
Call key
Dials a phone number
and answers incoming
calls.
MP3 Player

Capture button

set up
8

LG KF600 | user guide

F600_Thailand_E_0221_윤.indd
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Flash
Battery cover

SIM card
Memory card slot
Battery

set up
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Camera lens
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Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover
Slide the battery cover towards the bottom
of the phone and away from it.

2 Remove the battery
Lever the bottom edge of the battery
and remove it carefully from the battery
compartment.

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

set up

5 Replace the battery cover
Slide the battery cover towards the top of
the phone until it clicks into place.

10
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3 Install the SIM card
Slide the SIM card into the SIM card holder.
Make sure that the gold contact area on
the card is facing downwards.
To remove the SIM card, pull it gently in
the reverse direction.

6 Charging your phone
Pull open the cover of the charger socket
on the side of your KF600. Insert the
charger and plug into a mains electricity
socket. Your KF600 will need to be charged
until a message reading Fully Charged
appears on screen.
set up

F600_Thailand_E_0221_윤.indd

4 Install the battery
Insert the top of the battery first into the
top edge of the battery compartment.
Ensure the battery contacts align with
the terminals on the phone. Press down
the bottom of the battery until it clips into
place.
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Memory card
Installing a memory card
Expand the memory space available on your
phone using a memory card. The KF600 will
support up to a 2 GB memory card.
1 Remove the battery cover and battery as
before.
2 Insert the memory card. Slide the memory
card into the slot at the top, until it clicks
into place. Make sure that the gold contact
area is facing upwards.

2 Choose Memory manager and select

External memory.
3 Touch Format and enter the password,

which is set to 0000 as default. Your card
will be formatted and ready to use.
4 To view the new formatted folders on your
KF600 touch
and select
. Choose
External Memory. You’ll see five folders:
Images, Sounds, Videos, Documents and
Others.
For more details on using a memory card,
see page 46.
WARNING: When you format your memory
card, all the content will be wiped. If you do not
want to lose the data on your memory card,
back it up first.

Transferring your contacts
3 Replace the battery cover as before.

Formatting the memory card

set up
12

If your memory card is already formatted, you
can begin using it. If your card isn’t formatted
you will need to do so.
1 From the standby screen touch
and
select
.

To transfer your contacts from your SIM to
your phone:
1 From the standby screen touch
, and
choose
.
2 Select Copy all.
3 Choose Phone to SIM then Keep
original or Delete original.
4 Touch Yes to confirm.

LG KF600 | user guide
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Menu map
Browser
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Home
Yahoo! Go
Bookmarks
Enter address
History
Saved pages
Browser Settings
Yahoo settings
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Call Logs

Tools

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8

All calls
Missed calls
Dialled calls
Received calls
Call duration
Call costs
Data information

Alarm clock
Calendar
Calculator
Memo
Stop watch
Unit converter
World clock
SIM services

Multimedia

Messaging

My Stuff

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1
2
3
4
5
6
7

MP3 player
Camera
Video camera
FM radio
Voice recorder

New message
Inbox
Mailbox
Drafts
Outbox
Sent items
Listen to voicemail
Info messages
Templates
Settings

Images
Sounds
Videos
Documents
Others
Games & Apps
External memory

Contacts

Settings

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

General
Silent
Vibrate only
Outdoor
Headset
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Your standby screen
Whenever your KF600 isn’t in use it’ll return
to your standby screen. From here you access
menu options, make a quick call and change
your profile - as well as many other things.
Your KF600 has two screens, a InteractPad
and a main screen. You can determine what
you see on the main screen using the smaller
InteractPad beneath it.

v When you enter an options menu, the

touch screen will provide a four way arrow
pad. Either touch the arrows to move
through a menu one item at a time, or slide
your finger across the InteractPad in the
direction you want to move.

InteractPad tips

Your standby screen
14

The standby screen is also a great place to
get accustomed to the InteractPad.
To select an item touch the icon on the touch
screen accurately. Your KF600 will vibrate
slightly when it recognises you’ve touched
an option.
v 
There’s no need to press too hard, the
InteractPad is sensitive enough to pick up
on a light yet firm touch.
vU
 se the tip of your finger to touch the
option you require. Be careful not to touch
any other keys around it.
v When the screen light is off, press the
camera key on the right hand side of the
phone to restore the standby screen.
vD
 on’t cover the phone with a case or cover
as the InteractPad will not work with any
material covering it.

s standby

screen

TM

s InteractPad
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The quick keys
The quick keys provide easy, one-touch
access to your most used functions.
Touch to open the main menu.
Touch to create and send an SMS
message. See page 34 for details.
Touch to open your address book.
Your contacts are displayed as
a alphabetical list. You can also
create new contacts and edit
existing ones. See page 52 for
details.

The main menu
The main menu provides nine menu options.
To open the menu:
1	Touch
.
2	The main menu will appear on the main
screen. The InteractPad will display four
directional arrows.
3	Touch the arrows to move around the main
menu one icon at a time.
4	When the option you require is circled,
touch OK to open.

Tap to set theme on screen.

Messaging

Touch to choose a sound profile for
your phone.
T ouch to close the quick keys and
lock the InteractPad. Press the
camera key once to unlock.

s main

menu

Your standby screen
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Your standby screen
The status bar
The status bar indicates, using various icons,
things like signal strength, new messages
and battery life as well as telling you whether
your Bluetooth is active.
Below is a table which explains the meaning
of icons you’re likely to see in the status bar.
Icon

Icon

Description
General profile in use
Outdoor profile in use
Silent profile in use

Description

Headset profile in use

 etwork signal strength (number
N
of bars will vary)

Calls are diverted

No network signal

GPRS available

Remaining battery life

EDGE available

Battery empty

Roaming

New MSG

Flight mode is selected

New voice message

Bluetooth

Message inbox is full
Your standby screen
16

An alarm is set
Vibrate profile in use
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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.
Check the availability of WAP services, pricing
and tariffs with your network operator and/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.

01
02

Key

Description

u
d

Scrolls each line of the content
area

c

Returns to the previous page

O

Selects options and confirms
actions

03
04
05
06
07
08

Using the WAP browser menu
There are various menu options available
when surfing the Mobile Web.

09
10

TIP! The WAP browser menus may vary,
depending on your browser version.

Browser

F600_Thailand_E_0221_윤.indd

Using the phone keys
When surfing the Internet, the phone keys
function differently to phone mode.
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Browser
Home

Menu 1.1

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! Go

Menu 1.2

You can access Yahoo Mobile Internet Service.
v oneSearch: You can search for instant
answers.
v Email: Shows your email account.
v Weather: Shows current conditions and
forecasts for various locations worldwide.
View the weather summary for your saved
cities. Selecting Open, a detailed weather
forecast for several cities.
v Local & Maps: Searching and browsing
for local addresses, restaurants, bar, hotels
and more.
v Content readers: Offer the variety
of different contents: News, Finance,
Entertainment and Sports

v Calendar and Address Book: You can

access your appointments and all contact
details on the go. Appointments and events
from the calendar are also included in the
Today view.
v Flickr: The Flickr widget allows you to
share and maintain your photos on the go.
When a user is signed up for Flickr you can
see all photos of Flickr and your contacts.
TIP! Some of countries are unable to
access Yahoo! Go Service cause of network service.

Bookmarks

Menu 1.3

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 Add new and press the OK key.
3	After entering the desired URL and title,
press the OK key. After selecting a desired
bookmark, the following options are
available.

Browser
18
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v New bookmark: Select this to create a

new bookmark.
vN
 ew folder: Select this to create a new
folder.
vC
 opy: Copy to the folder.
v Send URL via: Sends the selected
bookmark via Text/Multimedia message
and Email.

Enter address

Menu 1.4

You can connect directly to the site you
want. After entering a specific URL, press
the OK key.

History

Menu 1.5

This menu will shows the recent browsing
pages.

Saved pages

Menu 1.6

The phone can save the page on display as
an offline file. Up to 30 pages can be saved.
TIP! Total capacity is up to 500kb.

Menu 1.7

01

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

02

Network profiles (Menu 1.7.1)

03

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.
Each profile has submenus as follows:
Activate
Activates the selected profile.
View
You can see the selected profile.
vE
 dit: You can edit the selected profile.
vN
 ew profile: You can add a new profile.
vD
 elete: Deletes the selected profile from
the list.
vR
 eset all: Allows you to reset all profiles.

04
05
06
07
08
09
10

Rendering mode (Menu 1.7.2)
vN
 ormal: Displays all the information

normally.
vO
 ptimized: Displays all the information

optimized.

Browser
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Browser
Cache (Menu 1.7.3)

Storage location (Menu 1.7.8)

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

vP
 hone: Displays memory used and

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

Cookies (Menu 1.7.4)
Check whether a cookie is used or not.

Security certificates (Menu 1.7.5)

memory available for storing new
applications in the phone.
vE
 xternal: Displays memory used
and memory available for storing new
applications in the external memory.

Yahoo settings

Menu 1.8

You can set the network profiles Yahoo! Go
and Java application.

You can see the list of personal certificates
that have been stored in your phone.

Information

Show image (Menu 1.7.6)

You can view the information of WAP browser
version.

Menu 1.9

Select whether to display image/avatar or not.

JavaScript (Menu 1.7.7)
You can set the JavaScript working on and
off.

Browser
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Call Logs
You can check the record of missed, received,
and dialled calls only if the network supports
the Calling Line Identification (CLI) within the
service area.
The number and name (if available) are
displayed together with the date and time at
which the call was made. You can also view
call times.

All calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 50 outgoing
calls (called or attempted). You can also:
v View the number if available and call it or
save it in the Address Book.
vE
 nter new name for the number and save
both in the Address Book.
vS
 end a message by this number.
vD
 elete the call from the list.

Menu 2.1

You can view all lists of outgoing or incoming
calls.

Missed calls

Menu 2.2

This option lets you view the last 50
unanswered calls. You can also:
v View the number if available and call it, or
save it in the Address Book
vE
 nter a new name for the number and save
both in the Address Book
vS
 end a message by this number
vD
 elete the call from the list

Received calls

Menu 2.4

This option lets you view the last 50 incoming
calls. You can also:
v View the number if available and call it or
save it in the Address Book.
vE
 nter new name for the number and save
both in the Address Book.
vS
 end a message by this number.
vD
 elete the call from the list.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Call Logs
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Call Logs
Call duration

Menu 2.5

Allows you to view the duration of your
incoming and outgoing calls. You can also
reset the call times.
The following timers are available:
vL
 ast call: Length of the last call.
vA
 ll calls: Total length of all calls made
and incoming calls since the timer was
last reset.
vD
 ialled calls: Length of the outgoing
calls.
vR
 eceived calls: Length of the incoming
calls.

Call costs

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.

Menu 2.6

Allows you to check the cost of your last call,
all calls, remaining and reset the cost. To
reset the cost, you need PIN2 code.

Call Logs
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Tools
Alarm clock

Menu 3.1

You can set the alarm clock to expire at a
specified time.
1	Select On and enter the alarm time you
want.
2	Select the repeat period: Once, Daily, MonFri, Mon-Sat, Sat-Sun.
3	Scroll down and choose whether you
would like the alarm to Follow profile,
Always sound or Always vibrate.
4	Scroll down to choose the alarm sound.
Touch Search to select a new sound.
5	Scroll down and enter a name for the
alarm or keep the suggested name.
6 Touch Save.
TIP! You can set up to 5 alarms.

Calendar

Menu 3.2

01

Adding an event to your calendar
(Menu 3.2.1)

02
03

1	Select the date you would like to add an

event to. You can choose a date either by
scrolling to it using the InteractPad arrows
or by touching
and manually entering
the date.
TIP! Once you’ve already got an event saved
in your calendar, you will need to select Go to
date after touching
in order to enter a date
to set your event to.

04
05
06
07
08

2	Touch New and enter the time you would

like your event to begin. Scroll down using
the InteractPad arrows and enter the end
time of your event.

09
10

TIP! Although your phone is off, alarm function
is working at the time set.
If you tap Snooze then after 5 minuites alarm is
turn on again and if you tap QUIT, the message
"Turn your phone on" is pop up.

Tools
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Tools
3	Scroll down again and choose whether you

would like to set an Alarm for the event.
Scroll left or right to see the available
options. You can select for the alarm to go
off at the starting time of the event or at a
set period of time before the event starts to
remind you the event is coming up.
4 	Scroll down and enter a Subject for the
event. Use the keypad to type letters and
numbers.
5	Scroll down once more to select whether
the event is a one-off or if it is to be
repeated at Daily, Weekly, Monthly or
Yearly intervals. If the event is repeated,
you can also scroll down to enter an
Expiration date for when the events will
stop completely.
6	Touch Save and your event will be saved
in the calendar. A triangular cursor will
mark the days that any events have been
saved to.

Editing a calendar event (Menu 3.2.2)
and select All schedules to
see a list of all your events. Scroll to the
event you would like to edit and touch
View. Alternatively select the day of the
event in the calendar and touch View.
2	Touch Edit and scroll to the event
detail you want to change. Make your
modifications and touch Save to store the
edited event.
1	Press

TIP! You can delete an event from your calendar
by selecting to view the event and then touching
Delete.

Tools
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Sharing a calendar event

Calculator

(Menu 3.2.3)

This contains the standard functions such as
+, -, x, / : Addition, Subtraction, Multiplication,
and Division.
Furthermore, you can use the various function
of calculator such as +/-, sin, cos, tan, log, ln,
exp, deg, rad.
1	Input the numbers by pressing numeric
keys.
2	Use InteractPad to select a sign for
calculation.
3	Then input the numbers.
4	Press = to view the result.
5	For more complex calculations, touch
to select a command.
6	Touch AC to clear the screen to start a
new calculation.

1	Select the event you would like to share

and touch
.
2	Choose Send via and select from Text
message, Multimedia message,
Bluetooth or Email.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Tools
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Tools
Memo

Menu 3.4

1	Select the Memo by pressing View.
2	If the entry is empty, press New.
3	Input the memo and then press Save.

Stop watch

Menu 3.5

1	Press Start to take time and record the

lap time by pressing Lap.
2	Press Stop to ascertain the record of lap

time.

Unit converter

Menu 3.6

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.
1	You can select one of unit types by
pressing OK key.
2	Select the unit you want to convert by
pressing u, d. It s impossible to input
- symbol in unit converter.
3	Select the standard value by using l,
r.

3	Press Reset to default condition.
4	Touch Resume to restart the stopwatch at

the time you stopped it at or touch Reset to
begin the time again.

World clock

Menu 3.7

You can check the current time of Greenwich
Mean Time (GMT) and major cities around the
world, using l, r, u, dand
.
The screen shows the city name, current date
and time.

Tools
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SIM services

Menu 3.8

This menu depends on SIM and the network
services.

02
03
04
05
06
07
08
09
10
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Multimedia
MP3 player

Menu 4.1

Your LG KF600 has a built-in MP3 player so
you can play all your favourite music.
vA
 ll songs: Contains all of the songs you
have on your phone.
vM
 y playlist Contains any playlists you
have created as well as On the go list,
Recent songs, and Favourite songs.
vS
 ettings: Adjust your music settings.

Playing a song
1 Choose MP3 Player.
2	Select All songs and then the song you

want to play. Touch .
3	Touch
to pause the song.
4	Touch
to skip to the next song.
5	Touch
to skip to the previous song.
6	Touch mp3 side keyC to hide the music
player screen so that you can continue
using your phone as normal while music is
playing.

7	Touch

to stop the music and return to
the music menu.

Using options while playing music
Touch
and choose from:
vV
 iew playlist: Look at the playlist you are
currently listening to.
v Set
 as ringtone: You can set the current
music on playing MP3 file as a ringtone.
vS
 ettings: Change the Equalizer or Play
mode or Set shuffle on to mix up the
music.
TIP! To change the volume while
listening to music, use the volume keys on the
side of your phone.

Creating a playlist
You can create your own playlists by choosing
a selection of songs from the All songs
folder.
1 Choose MP3 Player, then My playlist.
2	Touch New, enter the playlist name and
touch Save.

Multimedia
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3	The All songs folder will show. Select all

the songs that you would like to include in
your playlist by scrolling to the ones you
want and touching
; a tick will show
next to their name. If you accidentally add
a song you don’t want, select it and touch
again to untick it.
4	Touch Save to store the playlist.

Playing a playlist
1	Touch MP3 Player, then My playlist.
2	Select the playlist you would like to play

and touch View, then

.

Editing a playlist
From time to time, you may want to add new
songs or delete songs from a playlist.
You may also want to organise your playlists.
When you want to do this, you can edit the
playlist.
1 Choose MP3 Player, then My playlist.

touch View, then

. Choose from:

01

vP
 lay: Play the playlist.
vA
 dd: You can add or delete songs from the

02

playlist using this option.
v 
Remove: Remove a song from the playlist.
Touch Yes to confirm.
v 
Move up/Move down: Move the song
up or down the list to change the playing
order.
v 
Multi delete: Delete songs from the
playlist.
v 
Remove all: Remove all of the songs from
the playlist.
v 
Information: View the playlist information.

03

Deleting a playlist

10

04
05
06
07
08
09

1 Choose MP3 Player, then My playlist.
2	Scroll to the playlist you want to delete and

touch

.

3 Select Delete and touch Yes to confirm.

Multimedia
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Multimedia
Camera

Menu 4.2

Using the camera module built in your phone,
you can take pictures or record videos.
Additionally, you can send photos to other
people and select photos as wallpaper.
TIP! When using the camera, power
consumption increases. If this icon
appears on the wallpaper, indicating low battery,
recharge the battery before use.

• To take a picture
Hold down the camera C button. The camera
will be ready to use and you may want to
rotate the screen into a horizontal position.
- To take clear pictures, press the camera C
button while holding the camera without any
movement.
- Appropriately adjust distance to the object
that you want take a picture of (more than
50 cm).

-H
 andle 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.
- Auto Focus function is enabled when taking
a picture. Press the camera C button half
way to adjust focus.
Tab
to set various conditions. You can
move by pressing lrud.
TIP! You can adjust zoom by using
the UD
vG
 o to [

]: Choose to view the photos
in your Album or to switch to Video
camera mode.
vS
 hot mode [
]: Allows you to set
the shot mode from Auto, Portrait, Scene,
Sports, Night.

Multimedia
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vR
 esolution [

]: Allows you to set the
image size. (2048x1536)(1600x1200),
(1280x960) (640x480) and (320x240).
Multishot is only available with the
(320x240), (640x480) pixel resolution.
vQ
 uality [
]: Allows you to set the
image quality from Normal, Fine and
Super fine.
vP
 ortrait enhancer [ ]: Allows you to
set Portrait enhancer.
v Flash [
]: Allow you to set the flash
when you take a photo in dark place.
v Shake reduction[
]: Select On for
unsteady hands.
v Self timer [
]: Allows you to select
the delay time (3 seconds, 5 seconds or
10 seconds). Then the phone takes a photo
after the specified time.
v Save to [
]: You can set the space
after taking a picture. (External/Phone)

]: Allows to take
multishot photos successively.
v Auto focus [
]: Turn Auto focus On
or Off. Alternatively select Macro to take
extreme close-ups - If you are trying to
take a closeup shot but the focus box
remains red, try turning the macro mode
On.
vC
 olour effect [
]: 4 settings are
available. Off (normal/colour), Sepia, Mono
(black and white) or Negative.
vW
 hite balance [
]: Allows you
to change the settings according to the
enviroment. Auto, Daylight, Incandescent,
Cloudy or Fluorescent.
vS
 hutter tone [
]: You can set the
sound when taking a picture.
vR
 eset settings [
]: Allows you to
reset the settings.

01
02
03
04
05
06
07
08
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10
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Multimedia
Video camera

Menu 4.3

1	Select Video camera menu.
2	Video camera settings menu is the same

with Photo camera settings, except
following items:
vV
 ideo mode [
]: Allows you to set to
send a video file through MMS or General.
vR
 esolution [
]: You may select the
following resolution: 320x240, 176x144 .

FM radio

Menu 4.4

Y ou can search radio stations and enjoy
listening to the radio.
TIP! To improve the radio reception,
extend the headset cord which functions as the
FM antenna.

1	Press the corresponding number key of

a channel to store the currently selected
radio station into.
2	After presetting radio channels, you can
listen to other channel by pressing the
corresponding number key (short press).
3	You can access the following option menus
by pressing the left soft key l [Options].
vE
 dit freq: You can adjust frequency and
change the radio station in the selected
channel. You can change the frequency 0.1
MHz at a time with l, r and number
keys.
vA
 uto 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.
vL
 isten via speaker: Select this to listen
to the radio through the built-in speaker.
To turn off the speaker, select "Listen via
headset" in the [Options]
vS
 tation info: You can view the radio
station information.

Multimedia
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Voice recorder

Menu 4.5

You can record voice memo.

02

Record
1	Press

to start recording. Once
recording is started, the message starts
Recording and the counter is displayed.
2	If you want to pause or resume recording,
press left soft key or OK key.
3	If you want to finish recording, press right
soft key Stop.

Album
You can view the Sounds folder which
contains all sound files saved in the memory.

03
04
05
06
07
08
09
10
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Messaging
New message

Menu 5.1

This menu includes functions related to
Text, Multimedia, Email, as well as Bluetooth
message.

Text (Menu 5.1.1)
You can write and edit text message.
1 If you want to write a new message, select
Text.
2 To make text input easier, use T9.
3 Press each button to attach the followings.
Insert
- Symbol: You add special characters.
- Image: You can insert the Default
graphics or graphics in My pictures that
are available for short messages.
- Sound: You can insert sounds that are
available for short messages.
- Default image: You can insert Animations
stored.
- Default sound: You can insert Sounds
stored.
- Text template: You can use Text
templates already set in the phone.

- Name & Number: You can add phone
numbers or e-mail addresses in address
book.
- My business card: You can add your
Business card to the message.
v Save to drafts: Stores messages in
Drafts.
v T9 languages: Select the language for
T9 input mode. You can also deactivate T9
input mode by selecting T9 off .
vN
 ew T9 word: Select the New T9 word
for inputting New word into the dictionary.
vH
 andwriting: Select to turn on
Handwriting recognition, begin a new
message.
vC
 lear text: You can clear text while
writing SMS.
vE
 xit: You can get back to the Message
menu.
TIP!
Character encoding: Select Reduced
support, it can change 2byte character to 1byte
character. (“á é í ó ñ ú” -> “a e i o n u”)

Messaging
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Multimedia (Menu 5.1.2)
You can write and edit multimedia messages,
checking message size.
1	If you want to write a new message, select
Multimedia.
2	You can create a new message or choose
one of the multimedia message templates
already made.
Maximum available file size, that can be
inserted to MMS-message, is 300 kb.
1 Enter numbers of recipient.
2 Press d key to add more recipients.
3 You can add phone numbers in the
address book.
4	Press the l [Option] and then press send
after entering numbers.

01
02
03
04
05
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07
08
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10
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Insert
- Symbol: You add special characters.
- Image: You can insert the Existing Image
or graphics in My pictures from New photo
that are available for short messages.
- Sound: You can insert sounds the Existing
sound or New voice record for short
messages.
- Video: You can insert the Existing video or
New video for short messages.
- Symbol: You can insert the Symbol.
- Text template: You can use Text
templates already set in the phone.
- Name & Number: You can add phone
numbers or e-mail addresses in address
book.
- New slide: You can choose Insert slide
before or Insert slide after.
- More: You can insert Contact or My
business card or Schedule.
v Save

to: You can save multimedia
messages To drafts or As templates.
v Edit

Subject: Allows you to modify the
multimedia message you have chosen.
vP
 review: You can preview multimedia
messages you have created.
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Messaging
vS
 lide duration: You can set the duration

of slide of multimedia message.
vR
 emove: You can remove.
vT
 9 languages: Select the language for
T9 input mode. You can also deactivate T9
input mode by selecting ‘T9 off’ .
vN
 ew T9 word: Select the New T9 word
for inputting New word into the dictionary.
vC
 lear text: You can clear text while writing
SMS.
vH
 andwriting: Select to turn on
Handwriting recognition, begin a new
message.
vE
 xit: If you press Exit while writing a
message, you can end the writing message
and back to the Message menu. The
message you have written is not saved.
TIP! If you select a picture with a
large file size (200K for example) on writing
multimedia message, the loading duration will
take around 10 seconds. Furthermore, you can’t
activate any keys during the loading time. After
about 10 seconds, you should be able to write
the message.

Email (Menu 5.1.3)
Email account (Menu 5.1.3.1)
To send/receive an email, you should set up
the email New account.
1	Make a subject and write your message
Press
to attach
images, videos, sounds or other file types
2	
press Send to then enter the
recipients address
3 Touch Send and your email will be sent.
4	Use the tabs and to enter the recipients
address and write your message. Use the
Files tab to attach images, videos, sounds
or other file types.
5 Touch Send and your email will be sent.
Access point (Menu 5.1.3.2)
Specify the access point name.

Messaging
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Retrieve interval (Menu 5.1.3.3)
Choose how often your KF600 checks for new
email messages.
Signature (Menu 5.1.3.4)
Create an email signature and switch this
feature On.

Bluetooth message (Menu 5.1.4)
vS
 ave to drafts: Select this to save the

message in Drafts.
vT
 9 languages: Select the language for T9
input mode. You can also deactivate the T9
input mode by selecting ‘T9 off’.
vN
 ew T9 word: Select the New T9 word
menu for inputting a new word into the
dictionary.
vC
 lear text: You can clear text while writing
the message.
vH
 andwriting: Select to turn on
Handwriting recognition, begin a new
message.

the message, you can exit from writing
message and go back to the previous
screen. The message you have written is
not stored.

01

TIP! For all email accounts you may save
up to 100 messages totally. In Draft , Outbox and
Sent folders up to 100 messages. In case Inbox is
full, you don't receive email any more.

04

TIP! Maximum size for one sent message
is 300 kb with attachments, and maximum size for
one received message is 300 kb. In case you have
received message with more than 5 attachments,
only 5 of them will be received. Some attachment
may display incorrectly.

07

02
03

05
06

08
09
10

TIP! If you receive a mail over 300kb, you
can not find the over sized mail.

Messaging
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Messaging
Inbox

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. If the phone displays
No space for message , you can make space
of each repository as deleting messages,
media and applications.
* S IM message
SIM message means the message
exceptionally stored in SIM card. You can
move this message to the phone.
For notified multimedia message, you have
to wait for downloading and processing of
the message.
v View:

You can view the received
messages.
vD
 elete: You can delete the current
message.
vR
 eply: You can reply to the sender.

vR
 eply all: You can reply to all senders.
vF
 orward: You can forward the selected

message to another party.
vR
 eturn call: You can call back to the

sender.
v I nformation: You can view information

about received messages; Senders
address, Subject (only for Multimedia
message), Message date & time, Message
type, Message size.
vM
 ulti delete: After selecting the
messages you want to remove, you can
delete the selected messages.
vD
 elete all read: You can delete all read
messages.
vD
 elete all: You can delete all messages.

Mailbox

Menu 5.3

When you access this menu, you can either
connect to your remote mailbox to retrieve
your new email messages, or you can view
the previously retrieved email messages
without logging in to the email server.
You can check the Drafts, Outbox.

Messaging
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Drafts

Menu 5.4

Using this menu, you can preset multimedia
messages that you use most frequently.
This menu shows the preset multimedia
message list.
The following options are available.
v View:

You can see the multimedia
messages.
v Edit:

Modifies the message you choose.
v Delete:

Deletes the message you choose.
v Information:

You can view information
about the message you choose.
v Multi

delete: After selecting the
messages you want to remove, press OK
and you can delete the selected messages.
v Delete

all: Deletes all of the messages
in the folder.

Menu 5.5

This menu allows to view the message which
is about to send or is failed sending.
After sending the message successfully, the
message will be moved to sent box.
vV
 iew: You can view the message.
vD
 elete: You can delete the 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 outbox.

Sent Items

01
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Menu 5.6

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

Messaging
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Messaging
Listen to voicemail

Menu 5.7

Once this menu has been selected, simply
press OK to listen to voice mail.
TIP! When you receive a voice mail, 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.

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 5.8.1)
1	When you have received an info service

Info messages

Menu 5.8

(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 message has the number;
therefore, you can contact service provider as
long as you have input the certain number for
the information.

Messaging
40

message and select Read to view the
message, it will be displayed on the
screen.
2	The message will be shown until another
message is reached.

Topics (Menu 5.8.2)
(Dependent to network and subscription)
vV
 iew list: You can see Info service
message numbers which you added. If you
press each button, you can edit and delete
info message category which you added.
vA
 ctive list: 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.
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Templates

Menu 5.9

Text templates (Menu 5.9.1)
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multimedia messages.
vV
 iew: You can see multimedia templates.
vE
 dit: Use this to write a new message or

edit the selected template message from
the text template list.

01
02
03
04

Multimedia templates (Menu 5.9.2)
After saving new template, you can use the
following options.
vS
 ave: Allows you to save new multimedia
templates you created.
v I nsert: You can add Symbol, Image, Video,
Sound, New slide, Text template, Contact,
Business card and Others.
vP
 review: You can preview multimedia
templates you wrote.
vE
 dit subject: Allows you to modify the
multimedia message you have chosen.
vS
 lide duration: You can set the duration
of slide of multimedia message.
vT
 9 languages: Select the desired
language for T9 input mode. You can also
deactivate T9 input mode by selecting
T9 off .
vE
 xit: Will take you back to the Message
menu.

05
06
07
08
09
10

Messaging

You have 6 text templates as below;
• Please call me back.
• I'm late. I will be there at
• Where are you now?
• I'm on the way
• Urgent! Please contact.
• I love you
The following options are available.
vS
 end via
- T ext message: Use this to send the
selected template message by SMS.
- Multimedia message: Use this to send
the selected template message by MMS.
- Bluetooth message: Use this to
send the selected template message by
Bluetooth.
- Email: This menu allows you to edit,
delete or add an email account.
vD
 elete: Deletes the template.
vN
 ew template: Use this to create new
template.

vD
 elete all: Allows you to delete all

41
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Messaging
Settings

Menu 5.0

Multimedia message (Menu 5.0.2)
vS
 ubject: You can enter multimedia

Text message (Menu 5.0.1)
vM
 essage type:

Messaging
42

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 Yes, 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 centre number: If you want to
send the text message, you can receive the
address of SMS centre through this menu.
vC
 haracter encoding
vB
 earer setting: You can set the bearer
setting such as GSM preferred, GPRS
preferred.

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

each page when writing the message.
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 text
messages will be stored at the message
centre.
vD
 elivery report: If it is set to Yes in
this menu, you can check whether your
message is sent successfully.
vR
 ead report: You can receive the report
whether the receiver read the message
or not.
vA
 uto download: Home network allows
you receive multimedia messages depends
on Homenetwork. Roaming network
allows you receive multimedia messages
depends on Roaming network. If you
select Automatic, you receive multimedia
messages automatically. If you select
Manual, you receive only notification
message in the inbox and then you can
check this notification.
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vN
 etwork profile: If you select multimedia

message server, you can set URL for
multimedia message server.
vP
 ermitted message type
Personal: Personal message.
Advertisement: Commercial message.
Information: Necessary information.

Email (Menu 5.0.3)
vE
 mail account

This menu allows you to edit, delete or add
an email account.
1 Touch New.
2 	You can now choose how your account
works
Account name: Account name.
Email address: Enter the email address
given to you by your service provider.
My name: You can make your nickname.
Incoming mail server: Enter the POP3
address and Port number of the that
receives your email.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Messaging
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User name: Enter your email ID.
Password: Enter your email password.
Outgoing mail server: Enter the SMTP
address and Port number of computer that
sends your email.
Outgoing mail authentication:
when you send the mail, you can set
authentication whether or not.
Outgoing server ID/password: Enter
the ID and password for sending your
email.
To enter the following information, touch
and select Advanced settings.
- Advanced settings
Protocol type: Choose your protocol
type. (POP3/IMAP4)
Maximum receive size: View the
Maximum size that you can receive mails.
Save to server: Select On to leave the
messages on the server.
Insert signature: Select On to attach
your signature to your email messages.
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Messaging
Reply email address: Email address
that you can receive the reply.
Incoming port number: Allow you to
edit POP3/IMAP port number.
Outgoing port number: Allow you to
edit SMTP port number.
Auto retrieving: Select to automatically
retrieve your emails.
Retrieve download: Select Headers only
or All. Now your account is set up, it will
appear in the list of accounts in your Email
folder.
•N
 ew account: You can set up to 5 email
accounts by selecting New account menu.
Using the Edit menu, you can set the
following values.
• Delete: Deletes the selected account
from the list.
• Delete all: You can delete all accounts
from the list.

vA
 ccess point

Specify the access point name.
vR
 etrieve interval

Choose how often your KF600 checks for
new email messages.
vS
 ignature
Create an email signature and switch this
feature On.

Voicemail number (Menu 5.0.4)
You can receive the 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 5.0.5)
You can set the option whether you will
receive the message or not.

Messaging
44
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Info message (Menu 5.0.6)
01

v Receive

On: If you select this menu, your phone will
receive Info service messages.
Off: If you select this menu, your phone
will not receive Info service messages
any more.
v Alerts
On: 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.
v Language
You can select the language you want
by pressing
. Then, the info service
message will be shown in the language
that you selected.

03
04
05
06
07
08
09
10

Messaging
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My stuff
Images

Menu 6.1

v File: Rotate, rename or view the

Images contains a folder of default images
pre-loaded onto your phone, images
downloaded by you and images taken on your
phone’s camera.

Images option menus
The options which are available to you in
images depend on what type of image you
have selected. All of the options will be
available for pictures you have taken on the
phone’s camera, but only the File info, Print
via, Slide show, Sort by and Thumbnail / List
view options are available for default images.
In the images folder, touch to bring up your
list of options.
v D
 elete: Delete the selected image.
v S
 end via: Send the selected image to a
friend via MMS, Bluetooth or Email.
TIP! The image(.jpeg) may need to be
resized before it can be sent by MMS or e-mail.

v
v
v
v
v
v
v

information (Name, Size, Date, Resolution,
Type and Copyright) of the selected image.
If you have an external memory card
inserted two additional options will show:
Move to external memory and Copy
to external memory.
Print via: Print an image file via
PictBridge or Bluetooth®.
Slide show: See Creating a slide show
on page 48.
New folder: Create a new folder within
the main Images folder.
Multi-delete: Select more than one
image before touching Delete.
Delete all: Delete all the photos in your
Images folder.
Sort by: Arrange your images by Date,
Type or Name.
List view / Thumbnail View: Change
the way you view your photos.

My stuff
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Sending a photo

Deleting an image

1	Scroll to and select Images.

1	Scroll to and select Images.

2	Select a photo and touch

2	Select an image and touch

.
3	Touch Send via and choose from
Multimedia message, Bluetooth or
Email.
4	If you choose Multimedia message
or Email, your photo will be attached to
the message and you can write and send
the message as normal. If you choose
Bluetooth, you will be prompted to turn
Bluetooth on and your phone will search
for a device to send the picture to.

Organising your images
1	Scroll to and select Images.
2	Touch

then Sort by.

01
.

02

3	Touch Delete.

03

Deleting multiple images

04

1	Scroll to and select Images.
2	Touch

and select Multi delete.
3	A box will appear next to each image.
Select the image and touch
to mark it.
To unmark an image, touch the
again
so that the tick disappears from the box.
4	Once you have marked all of the
appropriate boxes, touch Delete and
confirm you want to delete all of the
marked images.

05
06
07
08
09
10

3	Choose from Date, Type or Name.

My stuff
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My stuff
Creating a slide show
If you want to look at all of the images on
your phone or scan through what you’ve got,
you can create a slide show to save you from
having to open and close each individual
image.
1	Select Images.
2	Select the photo you would like to begin
the slideshow and touch
.
3 Select Slide show and it will begin.
4	Touch Pause to pause the slide show and
Quit to end the slide show and return to
the Images folder.
Touching
during the slide show presents
further options:
v V
 iew: Choose between Full image
and Full Screen. Select Landscape to
change the orientation of the image.
v R
 epeat on / off: Decide whether you
want the slide show on repeat or not.

Sounds

Menu 6.2

The Sounds folder contains the Default
sounds and your voice recordings. From
here you can manage, send or set sounds
as ringtones.

Using a sound
1	Select Sounds.
2	Select Default sounds or choose from

the list of voice recording files.
to listen to it.
4	Touch Set as and choose from Ringtone
and Ringtone ID.
3	Select a sound and touch

Videos

Menu 6.3

The My videos folder shows the list of
downloaded videos and videos you have
recorded on your phone.

My stuff
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Documents

Watching a video
1	Select Videos.
3	Select a video and touch

.

TIP! The video may need to be resized before
it can be sent by MMS. Some videos may be
too large to send by MMS at all, in which case
choose one of the other sending options.

Using the video options menu

F600_Thailand_E_0221_윤.indd
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Others

02
03
04

Menu 6.5

Show the list of files in Other folder in the
internal, external memory. In the Multimedia
memory.
TIP! You may send files via Bluetooth
only if they are stored in the phone memory,
external memory.

TIP! When connecting with a PC via
USB cable you will only see the following folders
in the internal memory: Images, Sounds, Videos,
and Others. You can see all folders in the
external memory. If Bluetooth connects with PC,
it can exchange files in images, sounds, videos,
documents, others folders except default folder.
(In others folder it can not work “view”, “play”)

05
06
07
08
09
10

My stuff

In the Videos folder, touch
to bring up the
following list of options.
v D
 elete: Delete the selected video.
v F
 ile: Rename the video, move it to another
folder or view the information (Name, Size,
Date, Resolution, Type and Copyright).
v N
 ew folder: Create a new folder within
the main Videos folder.
v M
 ulti-delete: Select more than one video
clip before touching Delete.
v D
 elete all: Delete all the clips in your
Videos folder.
v S
 ort by: Arrange your videos by Date,
Type or Name.
v L
 ist view / Thumbnail View: Change
the way you view your videos.

Menu 6.4

From the Documents menu, you can view
all of your document files. From here you
can view Excel, PowerPoint, Word, Text and
PDF files.

49

49

2008.2.21

11:3:4

My stuff
Games & Apps

Menu 6.6

In this menu, you can manage the Java
applications installed in your phone. You can
play or delete downloaded applications, or set
the connect option.

External memory

Menu 6.7

This menu allows you to view Images,
Sounds, Videos, Documents and Others in
memory card. If the external memory is not
available, a pop up message Please insert
external memory is displayed.
TIP! The SIM card must be installed
in order for the phone to be recognized as a
removable disk.

TIP! MASS STORAGE function will only
work when the phone is in idle mode.

TIP! DO NOT remove the cable while
you are downloading files. After you download
the files, you need to click “Safely Remove
Hardware” on the PC and then disconnect
the cable.
TIP! When you copy a file to the
removable disk, you can see a message on the
display animation. It means MASS STORAGE
is working and data is being transferred. While
display animation, do not disconnect the cable. If
you disconnect the cable while display animation
, data will be lost or corrupted and possibly
damage the phone.

New Fantastic LG
The KF600 works as a mass storage device.
If you connect the USB cable, you can use the
phone as a Removable Disk. You can download
MP3 files, photos, videos, text files etc. this gives
you fast access from the PC to phone, by just
connecting the USB cable.

My stuff
50

LG KF600 | User Guide

F600_Thailand_E_0221_윤.indd
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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.

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.
3 Then, select Activate.

Personalise (Menu 7.X. 2)
Scroll to the desired profile in the Profile list.
Select Personalise.
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.

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 the
message tone.
v I nteractPad™ & key feedback: You
can set all the things with InteractPad™ &
key.(tones,volume,vibration etc)
vS
 lide tones: Allows to set the flip tone for
adjusting environment.
vE
 ffect sound volume: Set the volume of
effect sound.
vP
 ower on/off volume: Set the volume
of the ringing tone when switching the
phone on/off.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

TIP! All profiles cannot be renamed.

Profiles
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Contacts
Search

Menu 8.1

1	Enter the name that you want to search.
TIP! Instant searching is available by
inputting the initial letter of the name.
2	If you want to edit, delete, copy an entry,

tap .
The following menu will be displayed.
v View: You can view each entry in details.
v E
 dit: You can edit the name, number,
group, ringtone and picture by using the
navigation key.
vN
 ew message: After you have found
the number you want, you can send a
message(Text/Multimedia/Email) to the
selected number.
vS
 end via: You can send the data of
phone book via Text message, Multimedia
message, Bluetooth or Email.
v Delete: You can delete an entry.
v New contact: After selecting the place
(SIM/Phone) you want to save, you can add
to the phonebook list.

vM
 ulti delete: Allows you to remove a

number of files selected.
vC
 opy to phone/SIM: You can copy an

entry from SIM to phone or from phone
to SIM.

New contact

Menu 8.2

You can add phonebook entry by using this
function. Phone memory capacity is 1000
entries. SIM card memory capacity depends
on the cellular service provider. The number
of character is SIM dependent feature.
TIP! Maximum stored name and
number length depends on SIMcard type.
1 Select New contact.
2 Choose the storage to save.
3	Input a name.
4	Press d, then you can input a number.

(Mobile, Home, Office, E-mail adress, Fax)
5	You can set a group for the entry by

pressing l, r.
6	You can set a ringtone and a photo for the

Contacts

entry.
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Speed dials

Menu 8.3

You can assign any of the keys
to
with a Name list entry. You can call directly by
pressing this key.
1	Select Speed dial.
2	If you want to add speed dial, select
<empty> by pressing Assign. Then, you
can search the name in phonebook.
3	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.

Menu 8.4

You can list up to the members per each
group. There are 7 groups you can make
lists to.
vV
 iew members: Shows the group
members you have selected.
vG
 roup ringtone: Allows you to specify
ring tone for the group members call.
vG
 roup icon: Allows you to select the icon
dependent on Group.
vR
 emove member: You can remove the
member from the Group member list. But
the name and the number will remain in
phonebook.
vR
 emove all member: You can remove all
the members from the Group member list.
v Rename: You can change a group name.
v Reset all: You can reset all.
v View: Shows the group you have selected.
v Add: You can add the group members.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Contacts
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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 entry
from SIM Card to Phone memory.
vP
 hone to SIM: You can copy the entry
from Phone memory to SIM Card.

Delete all

Menu 8.6

You can delete all entries from SIM or Phone.

Settings

Menu 8.7

v View options

Scroll to highlight View options, and then
press OK.
- Name and number: Set the
phonebook list with displaying name and
number.
- With picture: Set the phonebook list
with the information of character and
picture.

Information

Menu 8.8

v Service dial numbers

Use this function to access a particular
list of services provided by your network
operator (if supported by the SIM card).
v Own numbers
(SIM dependent)
You can save and check your own number
in SIM card.
v Business card
This option allows you to create your own
business card featuring Name and an
mobile phone number.
To create a new business card, press
the left soft key l [New] and enter the
information into the fields.
If you want to edit, delete or to send a
business card, select left soft key
[options].

Contacts
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Settings
Date & Time

Menu 9.1

You can set functions relating to the date
and time.

Languages

Menu 9.2

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

02
03

Set date (Menu 9.1.1)
You can enter the current date.

Date format (Menu 9.1.2)
You can set the Date format such as YYYY/
MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY.
(D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time (Menu 9.1.3)
You can enter the current time.

Time format (Menu 9.1.4)
Your can set the time format between 24
hours and 12 hours.

Auto update (Menu 9.1.5)
Select On, the phone will automatically
update the data and time.

Screen

Menu 9.3

04
05

Wallpaper (Menu 9.3.1)

06

You can select the background pictures in
standby mode.

07

Backlight timer (Menu 9.3.2)

08

You can set the light-up duration of the
display.
(Off/10 secs/20 secs/30 secs/60 secs)

09
10

Brightness (Menu 9.3.3)
You can set the brightness of LCD: 100%,
80%, 60%, 40%

Home screen shortcut (Menu 9.3.4)
Selecting On displays the functionalities of 4
Navigation keys and Menu key as pictures on
the middle of the idle window.

Settings
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Settings
Theme (Menu 9.3.5)

Network name (Menu 9.3.0)

Quickly change the whole look of your screen.

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

Menu style (Menu 9.3.6)
Your phone provides you with Grid and List
menu themes. Set the menu style by scrolling
and pressing OK.

Main font style

(Menu 9.3.7)

You can select the desired main font style.

Dialing font style (Menu 9.3.8)
Your phone provides you with three dialing
styles.
(Music style/Lawn style/Patch style)

Standby text (Menu 9.3.9)
If you select On, you can edit the text which is
displayed in standby mode.

InteractPadTM calibration (Menu 9.3.*)
Reset your InteractPad for ease of use

Connectivity

Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)
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 them with compatible Bluetooth
headsets, computer applications and so on.

Settings
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TIP! Supported profile: HSP, HFP, OPP, BPP, FTP,
SPP, A2DP, AVRCP, DUN, SAP, PBAP

TIP! 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.

TIP! Depending on the file type, it will
be stored in the following folders:
- Video (.3gp, mp4): Videos folder
- Image (.bmp, gif, jpg, png): Images folder
- Sound (.amr, wav, aac): Sounds folder
- MP3 (.mp3): Sounds folder
- Documents (.txt): Documents folder

v Bluetooth on/off

You can activate or cancel the Bluetooth
function.
v Device list
- Connect / Disconnect: After pairing
with headset or stereo headset,
automatically connected with that. After
pairing with handset device, you can
connect with ftp of that handset.
- New: Allows to search new Bluetooth
devices and add them to your phones list
of paired devices. When you select Add
new your handset will start to search for
Bluetooth devices within range.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

TIP! A document(txt) with up to 160 characters
is saved in Inbox(menu 5-2).

Settings
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Settings
TIP! If the desired device is not found
after searching, press Refresh for retry
searching.

If you transfer file via bluetooth, screen
goes to idle because of background file
transfer.
Scroll to the desired device and press
Pair. You will then be asked to enter
a passcode. 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.
You can view all devices which your
KF600 is already paired to. If you enter
Paired devices, you access the options
icon.
- Rename: Allows you to change the
name of the paired Bluetooth device and
how it is displayed on the handset.

- Set as authorised/Set as
unauthorised: Allows you to set an
authorised connection between each
Bluetooth device. For example if you
regularly use a Bluetooth headset with
your phone then setting the connection
as authorised will mean the headset will
automatically connect to the handset
each time the headset is powered on.
- Delete: Allows to delete a paired
Bluetooth device.
- Delete all: Allows to delete all the
paired Bluetooth devices.
v Bluetooth settings
- My 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 KF600.
- My address: You can view the address
of your Bluetooth device.
v All service
After pairing, we can show supported
bluetooth profile of that device.

Settings
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Network (Menu 9.4.2)

vP
 referred: You can set a list of preferred

You can select a network which will be
registered either automatically or manually.
Network selection (Menu 9.4.2.1)
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.

01
02
03
04

GPRS attach (Menu 9.4.2.2)
You can set GPRS service depending on
various situations.
v Power on
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.
v When needed
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.

05
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08
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Settings
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networks and the phone attempts to
register with first, before attempting to
register to any other networks. This list
is set from the phones predefined list of
known networks.
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Settings
Acess point (Menu 9.4.2.3)
v View: View the access point name.
v Edit: Edit the access point name.
TIP! Changes could effect other contents.

Network profile
v Data connections
• Name: You can type the network name.
• Bearer: You can set the bearer data
service.
1 Data/2 GPRS

- Call speed: The speed of your data
connection; 9600 or 14400 (Depends
on Operator)
- Linger time: You need to enter timeout
period.
After entering that, the WAP navigation
service will be unavailable if any data is
not input or transferred.
- Primary server: Input the IP address of
the primary DNS server you access.
- Secondary server: Input the IP address
of the secondary DNS server you access.

<Data settings>

<GPRS settings>

Appears only if you select Data Settings as
a Bearer/service.
-D
 ial number: Enter the telephone
number to dial to access your WAP
gateway.
- User ID: The users identity for your dialup server (and NOT the WAP gateway).
- Password: The password required by
your dial-up server (and NOT the WAP
gateway) to identify you.
- Call type: Select the type of data call;
Analogue or Digital (ISDN).

The service settings are only available
when GPRS is chosen as a bearer service.
- APN: Input the APN of the GPRS.
- User ID: The users identify for your APN
server.
- Password: The password required by
your APN server.
- Primary server: Input the IP address of
the primary DNS server you access.
- Secondary server: Input the IP address
of the secondary DNS server you access.

Settings
60
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USB connection (Menu 9.4.3)

Call

You can choose one mode of Data service
and Mass storage.
When you have finished using the phone
memory, click Exit and take the following
steps.

You can set the menu relevant to a call.

CAUTION!
Before you remove the cable, it is necessary that
you click Exit. Or, the integrity of transferred data
is not guaranteed.
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 device can now
be safely removed from the system
3	Then remove the cable.

01
02

Call divert (Menu 9.5.1)
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.
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.
vA
 ll fax calls
Diverts to a number with a fax connection
unconditionally.
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Settings
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Settings
Answer mode (Menu 9.5.2)

vC
 ancel all

Cancels all call divert service.
The submenus
Call divert menus have the submenus shown
below.
- Activate
Activate the corresponding service.
To voice mail 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.

Settings
62

vS
 lide open

If you select this menu, you can receive an
incoming call when you open the slide.
vA
 ny key
If you select this menu, you can receive
a call by pressing any key except e
[End] key.
vA
 ccept key only
If you select this menu, you can receive a
call by only pressing s [Send] key.

Send my number (Menu 9.5.3)
(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
receivers phone.
vO
 ff
Your phone number will not be shown.
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Call waiting (Menu 9.5.4)

Send DTMF tones (Menu 9.5.7)

(network dependent)

You can send touch tones during an active
call to control your voice mailbox or other
automated phone services.

vA
 ctivate

If you select Activate, you can accept a
waiting (receiving) call.
vD
 eactivate
If you select Deactivate, you cannot
recognize the waiting (receiving) call.
vV
 iew status
Shows the status of Call waiting.

Minute minder (Menu 9.5.5)
If you select On, you can check the call
duration by a beep sound given every minute
during a call.

Auto redial (Menu 9.5.6)
vO
n

F600_Thailand_E_0221_윤.indd

02
03

Security

Menu 9.6

04
05

PIN code request (Menu 9.6.1)
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 will be
requested to enter the PIN code.
1	Select PIN code request in the security
settings menu, and then press OK.
2	Set On/Off.
3	If you want to change the setting, you need
to enter PIN code when you switch on the
phone.
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.

06
07
08
09
10

Settings

When this function is activated, the phone
will automatically try to redial in the case of
failure to connect a call.
vO
 ff
Your phone will not make any attempts
to redial when the original call has not
connected.

01
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Settings
Phone lock (Menu 9.6.2)
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.

InteractPadTM lock (Menu 9.6.3)
If you activate this function, InteractPad will
be locked.

Call barring (Menu 9.6.4)
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.

vA
 ll outgoing

The barring service for all outgoing calls.
vO
 utgoing international

The barring service for all outgoing
international calls.
v O/G

international except home
country
The barring service for all international
outgoing calls except home network.
vA
 ll incoming
The barring service for all incoming calls.
v I ncoming when abroad
The barring service for all incoming calls
when roaming.
vC
 ancel all barring
You can cancel all barring services.
vC
 hange password
You can change the password for Call
Barring Service.

Settings
64
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The submenus:
- Activate
Allows to request the network to set call
restriction on.
- Deactivate
Set the selected call restriction off.
- View status
View the status whether the calls are
barred or not.

Fixed dial number (Menu 9.6.5)
(SIM dependent)
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.
vL
 ist view
You can view the number list saved as
Fixed dial number.

PIN is an abbreviation of Personal
Identification Number to prevent use by
unauthorized person.
You can change the access codes: Security
code, PIN1 code, PIN2 code.
1 If you want to change the Security code/
PIN1/ PIN2 code input your original code,
and then press OK.
2	Input new Security code/PIN/PIN2 code
and verify them.

01
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03
04
05
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07
08
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10

Settings
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Change codes (Menu 9.6.6)
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Settings
Flight mode

Menu 9.7

This allows you to use only the phone's
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.
vO
 n: You cannot make (or receive) any calls,
including emergency calls, or use other
features that require network coverage
vO
 ff: You can deactivate the flight mode and
restart your handset to access the network.

Power save

Reset

Menu 9.9

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

Memory manager

Menu 9.0

You can check free space and memory
usage of each repository, Internal memory
and Multimedia memory. You can go to each
repository menu.

Menu 9.8

If you set On, you can save the power when
you don't use the phone.

Settings
66
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Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to
your personal communication requirements.
Acumulator
standard

Hands free
earmicrophone
and music player
controller combo

02
03

v Stereo headset
vC
 ontroller: Answer & End button, music

player control, volume control, Hold button
and microphone.

Travel Adapter

01

04
05
06
07

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

08

User Guide

09
10
KF600

ไทย
ENGLISH

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

TIP! Failure to do this may invalidate your
warranty.
TIP! Accessories may be different in different
regions; please check with our regional service
company or agent for further inquires.

Accessories
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TIP! Always use genuine LG accessories.
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Network service

Technical data

The wireless phone described in this guide
is approved for use on the GSM 900, DCS
1800, PCS1900.

General

A number of features included in this guide
are called Network Services. These are
special services that you arrange through
your wireless service provider. Before you
can take advantage of any of these Network
Services, you must subscribe to them through
your service provider and obtain instructions
for their use from your service provider.

Network service
68

Product name: KF600
System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

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

“LG Service Center” by LG Electronics
(Thailand) Co. Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd., Bookalo,
Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon-Fri and Sat 2nd, 4th
08:00 - 17:00
Call center : 0-2878-5757
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For your safety
Please read these simple guidelines. Not
following these guidelines may be dangerous
or illegal. Further detailed information is given
in this manual.
WARNING!
• Mobile Phones must be switched off at all
times in an aircraft.
• Do not hold the phone in your hand while
driving.
• Do not use your phone near petrol stations, fuel
depots, chemical plants or blasting operations.

CAUTION!
• Switch off the phone in any area where
required by special regulations. For example,
do not use your phone in hospitals or it may
affect sensitive medical equipment.
• Emergency calls may not be available under
all mobile networks. Therefore, you should
never depend solely on your mobile phone for
emergency calls.
• Only use ORIGINAL accessories to avoid
damage to your phone.

• For your safety, use ONLY specified ORIGINAL
batteries and chargers.

• All radio transmitters carry risks of interference
with electronics in close proximity. Minor
interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

• Do not handle the phone with wet hands while
it is being charged. It may cause an electric
shock or seriously damage your phone.

• Batteries should be disposed of in accordance
with relevant legislation.

• 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.

• Do not dismantle the phone or battery.
• Risk of explosion if battery is replaced by an
incorrect type.

For your safety
70
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not
following these guidelines may be dangerous
or illegal. Further detailed information is given
in this manual.

Exposure to radio frequency energy

F600_Thailand_E_0221_윤.indd

International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg
averaged over ten (10) gram of tissue.
v The highest SAR value for this model phone
tested by DASY4 for use at the ear is 0.471
W/kg (10g) and when worn on the body is
0.743 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 one (1)
gram of tissue (for example USA, Canada,
Australia and Taiwan).

01

Product care and maintenance

10

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.

02
03
04
05
06
07
08
09

Guidelines for safe and efficient use

Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KF600 has been
designed to comply with applicable safety
requirements for exposure to radio waves.
This requirement is based on scientific
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 Specific Absorption Rate, or SAR. Tests
for SAR are conducted using standardised
methods with the phone transmitting at
its highest certified power level in all used
frequency bands.
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.

v The SAR limit recommended by the
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Guidelines for safe and efficient use
v Do not disassemble this unit. Take it to a

Guidelines for safe and efficient use
72

qualified service technician when repair
work is required.
v Keep away from electrical appliances such
as a TV s, radios or personal computers.
v The unit should be kept away from heat
sources such as radiators or cookers.
v Never place your phone in a microwave
oven as it will cause the battery to explode.
v Do not drop.
v Do not subject this unit to mechanical
vibration or shock.
v The coating of the phone may be damaged
if covered with wrap or vinyl wrapper.
v Do not use harsh chemicals (such as
alcohol, benzene, thinners, etc.) or
detergents to clean your phone. There is a
risk of this causing a fire.
v Do not subject this unit to excessive smoke
or dust.
v Do not keep the phone next to credit
cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
v Do not tap the screen with a sharp object
as it may damage the phone.

v Do not expose the phone to liquid or

moisture.
v Use accessories, such as earphones and

headsets, with caution. Ensure that cables
are tucked away safely and do not touch
the antenna unnecessarily.
v Please remove the data cable before
powering on the handset.

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

LG KF600 | User Guide

F600_Thailand_E_0221_윤.indd
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Road safety

Avoid damage to your hearing

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 motor vehicle such as a
car stereo or safety equipment.
v If your vehicle is equipped with an air bag,
do not obstruct it with installed or portable
wireless equipment. It can cause serious
injury due to improper performance.
If you are listening to music whilst out and
about, please ensure that the volume is at a
reasonable level so that you are aware of your
surroundings. This is particularly imperative
when attempting to cross the street.

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.

01

Blasting area

05

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

06

Potentially explosive atmospheres

08

Don't use near fuel or chemicals.
v Do not transport or store flammable gas,

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

03
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09
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Guidelines for safe and efficient use
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v Do not use the phone at a refueIling point.
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Guidelines for safe and efficient use
In aircraft

Battery information and care

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

v You do not need to completely discharge

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

Emergency calls
Emergency calls may not be available under
all mobile networks. Therefore, you should
never depend solely on your mobile phone
for emergency calls. Check with your local
service provider.
Guidelines for safe and efficient use
74

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.
v Do not disassemble or short-circuit 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 may be recharged hundreds
of times until it needs replacing.
v Recharge the battery if it has not been
used for a long time to maximize usability.
v Do not expose the battery charger to direct
sunlight or use it in high humidity, such as
the bathroom.
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v Do not leave the battery in hot or cold

places, this may deteriorate the battery
performance.
v Risk of explosion if battery is replaced by
an incorrect type.
v Dispose of used batteries according to the
manufacturer s instructions.
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