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บทนำ
บทนำ

ขอแสดงความยินดีทค
่ี ณ
ุ ซือ
้ โทรศัพท์
เคลือ
่ นทีว่ ด
ิ โี อรุน
่ KT610 3G
ทีท
่ น
ั สมัยมีขนาดกะทัดรัด ออกแบบ
ให้ทำงานด้วยการใช้เทคโนโลยีการ
สือ
่ สารเคลือ
่ นทีแ
่ บบดิจต
ิ ล
ั ใหม่ลา่ สุด

โป
กา
ท
ข้อ
อย

ค

►

►

คูม
่ อ
ื การใช้เล่มนีป
้ ระกอบด้วยข้อ
มูลสำคัญในการใช้และการทำงาน
ของโทรศัพท์เครือ
่ งนี้ จึงควรอ่าน
เนือ
้ หาทัง้ หมดด้วยความละเอียด
เพือ
่ ผลการใช้งานทีเ่ ต็มประสิทธิ
ภาพ และเป็นการป้องกันความเสีย
หายหรือใช้งานผิดต่อตัวเครือ
่ งได้
การรับประกันของโทรศัพท์จะสิน
้
สุดลงทันที หากมีการเปลีย
่ นแปลง
หรือดัดแปลงแก้ไขเครือ
่ ง นอก
เหนือจากทีร่ ะบุอย่างชัดเจนในคูม
่ อ
ื
นีว้ า่ สามารถกระทำได้

►

►

►

►
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เพื ่ อ ความปลอดภั ย
ข้อควรระวัง
►

ปิดเครือ
่ งโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ข
ี อ
้
บังคับพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล
เนือ
่ งจากอาจมีผลต่อการทำงานของ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ทไ่ี วต่อสัญ
ญาณรบกวน

►

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กบ
ั
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ง้ั หมด
ได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นที่
ของคุณเพียงอย่างเดียวในกรณี
โทรฉุกเฉิน

►

เพือ
่ หลีกเลีย
่ งความเสียหายทีอ
่ าจ
เกิดขึน
้ โปรดใช้แต่อป
ุ กรณ์เสริมที่
เป็นของแท้เท่านัน
้

►

เครือ
่ งส่งสัญญาณวิทยุทก
ุ ชนิดสา
มารถส่งคลืน
่ รบกวนอุปกรณ์อเิ ล็ก
ทรอนิกส์ตา่ งๆ ทีอ
่ ยูใ่ กล้เคียง ดังนัน
้
โทรทัศน์ วิทยุ เครือ
่ งคอมพิวเตอร์
ฯลฯ อาจได้รบ
ั การรบกวนบ้างเล็ก
น้อย

►

ควรทิง้ แบตเตอรีต
่ ามวิธท
ี ก
่ี ฎหมาย
กำหนด

►

ห้ามถอดแยกเครือ
่ งโทรศัพท์หรือ
แบตเตอรี่

คำเตือน
►

ควรปิดโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ ครัง้ ที่
อยูบ
่ นเครือ
่ งบิน

►

ห้ามถือโทรศัพท์ในขณะขับรถ

►

ไม่ควรใช้เครือ
่ งใกล้สถานีบริ
การน้ำมัน คลังน้ำมัน โรงงานเคมี
หรือบริเวณทีม
่ ก
ี ารปฏิบต
ั งิ านทีเ่ กีย
่ ว
ข้องกับการระเบิด
เพือ
่ ความปลอดภัยของคุณ โปรดใช้
แต่แบตเตอรีแ
่ ละแท่นชาร์จของแท้
ทีก
่ ำหนดให้เท่านัน
้

ย

►

ง

►

ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ดว้ ยมือเปียก
ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจ
ถูกไฟฟ้าดูดหรือทำให้โทรศัพท์ชำ
รุดเสียหายได้

►

เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัยและห่าง
จากมือเด็ก รวมทัง้ เก็บชิน
้ ส่วนขน
าดเล็กซึง่ อาจทำอันตรายหากเด็ก
นำใส่ปาก

อ

เพื ่ อ ความปลอดภั ย

โปรดอ่านคำแนะนำเบือ
้ งต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำเหล่านีอ
้ าจ
ทำให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย
ข้อมูลโดยละเอียดเพิม
่ เติมมีอธิบาย
อยูใ่ นคูม
่ อ
ื เล่มนี้
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คำแนะนำเพื ่ อ ความปลอดภั ย และการ
ใช้ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คำแนะนำเพื ่ อ ความปลอดภั ย และการใช้ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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โปรดอ่านคำแนะนำเบือ
้ งต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำเหล่านีอ
้ าจ
ทำให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย
ข้อมูลโดยละเอียดเพิม
่ เติมมีอธิบาย
อยูใ่ นคูม
่ อ
ื เล่มนี้

ข้อมูลการรับรอง
(SAR)
โทรศัพท์เครือ
่ งนีต
้ รงตามข้อกำหนด
สากลเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่
ความถีว่ ท
ิ ยุ
เครือ
่ งโทรศัพท์ของคุณเป็นทัง้ ตัวส่ง
และตัวรับคลืน
่ วิทยุ ซึง่ ได้รบ
ั การออก
แบบและผลิตไม่ให้เกินความถีใ่ นการ
ปล่อยพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ (RF)
่ นะนำโดยข้อกำหนดสากล
ทีแ
(ICNIRP) ข้อจำกัดเหล่านีเ้ ป็นส่วน
หนึง่ ของมาตรฐานฉบับสมบูรณ์และ
ได้กำหนดระดับของพลังงานคลืน
่ RF
ทีอ
่ นุญาตไว้สำหรับประชาชนทัว่ ไป ข้อ
กำหนดนีพ
้ ฒ
ั นาขึน
้ โดยหน่วยงานทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ทเ่ี ป็นหน่วยงานอิสระ
ตามระยะเวลาและการประเมินผลจาก
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ข้อกำหนด
นีย
้ งั รวมถึงมาตรฐานระดับความปลอด

ภัยเพือ
่ ความปลอดภัยของประชาชนทัว่
ไป โดยไม่ขน
้ึ กับอายุและสุขภาพ
มาตรฐานการดูดกลืนคลืน
่ ความถีส
่ ำ
หรับโทรศัพท์เคลือ
่ นทีน
่ ใ้ี ช้หน่วยที่
เรียกว่า SAR (Specific Absorption
Rate) ข้อกำหนดสากลระบุให้ SAR
มีคา่ ไม่เกิน 2.0 W/kg* การทดสอบค่า
SAR ได้ดำเนินการทดสอบตามตำแหน่ง
การใช้งานมาตรฐาน ซึง่ เครือ
่ งโทรศัพท์
จะส่งคลืน
่ ทีร่ ะดับพลังงานสูงสุดทีไ่ ด้รบ
ั
การรับรองในทุกคลืน
่ ความถีท
่ ผ
่ี า่ นการ
ทดสอบแล้ว แม้วา่ ค่า SAR จะกำหนด
จากระดับพลังงานสูงสุดทีไ่ ด้รบ
ั การรับ
รอง ค่า SAR ของโทรศัพท์ทแ
่ี ท้จริง
ในขณะทำงานอาจต่ำกว่าค่าสูงสุดก็ได้
โทรศัพท์ได้รบ
ั การออกแบบให้ทำงาน
ได้ในหลายระดับพลังงาน เพือ
่ ใช้พลัง
งานเฉพาะทีจ่ ำเป็นทีจ่ ะสามารถ
เข้าถึงระบบเครือข่ายได้ โดยทัว่ ไป
ยิง่ คุณอยูใ่ กล้สถานีฐานมากเท่าไหร่
ค่าพลังงานทีใ่ ช้ของโทรศัพท์กจ็ ะยิง่
น้อยลง ก่อนวางจำหน่ายโทรศัพท์รน
ุ่
ต่างๆ จึงจำเป็นต้องแสดงว่า โทรศัพท์
รุน
่ นัน
้ เป็นไปตามข้อกำหนดของ
European R&TTE Directive ข้อกำหน
ดนีร้ วมอยูใ่ นข้อกำหนดทีจ่ ำเป็นในการป

อ
้ ง
ภัย
สูง
สอ

โท
กล
เม
หร
1.
พ
ศัพ
อุป
คว
อย
ต้อ
สำ
ใน
ส่ง
เค
ตร
แน
จน
สุด
โด

ว

ด้

์

โทรศัพท์นต
้ี รงตามมาตรฐานการดูด
กลืนสัญญาณคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ (RF)
เมือ
่ ใช้งานตามปกติโดยถือแนบกับหู
หรือขณะวางห่างจากร่างกายอย่างน้อย
่ ใช้กล่องโทรศัพท์สำหรับ
1.5 ซม. เมือ
พกพา คลิปยึดเข็มขัดหรือทีใ่ ส่โทร
ศัพท์ เพือ
่ การใช้งานแบบพกติดตัว
อุปกรณ์เหล่านัน
้ ไม่ควรเป็นโลหะและ
ควรให้โทรศัพท์อยูห
่ า่ งจากร่างกาย
อย่างน้อย 1.5 ซม. โทรศัพท์เครือ
่ งนี้
่ มต่อเครือข่ายทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
ต้องมีการเชือ
สำหรับการส่งไฟล์ขอ
้ มูลหรือข้อความ
ในบางครัง้ การส่งไฟล์ขอ
้ มูลหรือการ
ส่งข้อความอาจล่าช้าจนกว่าจะเชือ
่ มต่อ
เครือข่ายได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำ
แนะนำเกีย
่ วกับระยะห่างดังกล่าวข้างต้น
้ ค่า SAR สูง
จนกว่าจะส่งข้อมูลเสร็จสิน
สุดของโทรศัพท์เครือ
่ งนีข
้ ณะทดสอบ
โดยพกพาไว้กบ
ั ตัว คือ 1,32 W/kg

* ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์เคลือ
่
นทีเ่ มือ
่ ใช้ทว่ั ไป คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม
่ ต่อเนือ
้ เยือ
่
(W/kg) ซึง่ เป็นค่าโดยเฉลีย
หนึง่ กรัม ข้อกำหนดนีส
้ อดคล้องกับขอบ
เขตของความปลอดภัยทีส
่ ำคัญ เพือ
่ ให้
การป้องกันเพิม
่ เติมเพือ
่ ความปลอดภัย
ของสาธารณะ และรองรับความแตกต่าง
ในการวัดค่า ค่า SAR อาจแตกต่างกัน
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ข้อกำหนดการรายงาน และ
คลืน
่ ความถีข
่ องเครือข่ายในแต่ละประ
เทศ สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ SAR
ในภูมภ
ิ าคอืน
่ ๆ โปรดดูทข
่ี อ
้ มูล
ผลิตภัณฑ์จาก www.lgmobile.com

คำแนะนำเพื ่ อ ความปลอดภั ย และการใช้ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

า
น่ง
ท์
บ

อ
้ งกันสุขภาพและความปลอด
ภัยของผูใ้ ช้งานและบุคคลอืน
่ ค่า SAR
สูงสุดของโทรศัพท์เครือ
่ งนีข
้ ณะทด
สอบโดยถือแนบกับหู คือ 0,537 W/kg

น
ป
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ
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การดูแลและการบำรุง
รักษาเครื่องโทรศัพท์
คำเตือน! ใช้แบตเตอรี่

อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ และอุปกรณ์
เสริมทีผ
่ า่ นการรับรองให้ใช้
กับโทรศัพท์รน
ุ่ นีเ้ ท่านัน
้ การใช้
อุปกรณ์ประเภทอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่ผา่ นการ
รับรองดังกล่าวอาจทำให้การรับรอง
หรือการรับประกันของเครือ
่ งสิน
้ สุด
ลง หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
อย่าถอดแยกชิน
้ ส่วนของเครือ
่ งโทร
ศัพท์ ควรนำไปให้ชา่ งเทคนิคผูม
้ ี
ความรูเ้ มือ
่ จำเป็นต้องมีการตรวจซ่อม
► ควรวางให้หา
่ งจากอุปกรณ์เครือ
่ ง
ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
หรือเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
► ควรตัง
้ โทรศัพท์ไว้หา่ งจากแหล่ง
ความร้อน เช่น เครือ
่ งระบาย
ความร้อนหรือเตาประกอบอาหาร
► และไม่ควรวางเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ใน
เตาอบไมโครเวฟ เพราะอาจทำให้
แบตเตอรีร่ ะเบิดได้
► ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
► ไม่ควรนำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ในทีท
่ ม
่ี ี
การสัน
่ สะเทือนหรือการกระแทก
►

สารเคลือบบนตัวเครือ
่ งโทรศัพท์อาจ
หลุดลอกได้ หากหุม
้ ด้วยวัสดุหรือสิง่
ทีท
่ ำจากไวนิล
► ห้ามใช้สารเคมีทม
่ี ฤ
ี ทธิร์ น
ุ แรง (เช่น
แอลกอฮอล์, เบนซิน, ทินเนอร์
เป็นต้น) หรือสารซักฟอกทำความสะ
อาดเครือ
่ งโทรศัพท์ เพราะอาจทำ
ให้เกิดเพลิงไหม้ได้
► ไม่ควรนำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ในทีท
่ ม
่ี ี
ฝุน
่ หรือควันมากเกินไป
► อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บต
ั รเครดิต
หรือบัตรโดยสารทีม
่ แ
ี ถบแม่เหล็ก
เพราะอาจทำความเสียหายต่อข้อมูล
ในแถบแม่เหล็กได้
► อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมค
ี ม เพราะ
อาจทำความเสียหายแก่โทรศัพท์ได้
► วางเครือ
่ งโทรศัพท์ให้หา่ งจากของ
เหลวหรือความชืน
้
► ใช้อป
ุ กรณ์เสริม เช่น
หูฟงั และชุดหูฟงั
ด้วยความระมัดระวัง ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าเก็บสายเคเบิลอย่างปลอด
ภัยแล้ว และอย่าแตะเสาอากาศ
โดยไม่จำเป็น
► โปรดถอดสายเคเบิลข้อมูลก่อน
เปิดเครือ
่ ง
►

ก
ส
โ

โป
ท
สุด

►

อ

โท
ส่ง
ท

►

►

สะ

ล

ะ
ด้

การทำงานอย่างมีประ
สิทธิภาพของ
โทรศัพท์
โปรดทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
ทัง้ นี้ เพือ
่ ประสิทธิภาพการทำงานสูง
สุดด้วยการใช้พลังงานน้อยทีส
่ ด
ุ
►

ห้ามสัมผัสเสาอากาศในขณะใช้
โทรศัพท์ หากคุณสัมผัสเสาอากาศ
อาจทำให้คณ
ุ ภาพการโทรลดลง
และทำให้โทรศัพท์ตอ
้ งใช้พลังงาน
มากกว่าทีจ่ ำเป็น มีผลทำให้ระยะ
เวลาสนทนาและเวลาเปิดเครือ
่ งรอ
รับสายลดน้อยลง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ เครือ
่ งสามารถ
ส่งคลืน
่ รบกวนได้ ทำให้มผ
ี ลต่อการ
ทำงานของอุปกรณ์ตา่ งๆ
► ห้ามใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ กล้อป
ุ
กรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รบ
ั
อนุญาต หลีกเลีย
่ งการวางโทรศัพท์
เหนือเครือ
่ งควบคุมจังหวะการเต้น
ของหัวใจ (เช่น ใส่ในกระเป๋าเสือ
้ )
► โทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณ
คลืน
่ รบกวนกับเครือ
่ งช่วยฟังได้

►

ดังนัน
้ โทรทัศน์ วิทยุ
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รบ
ั
การรบกวนบ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้อง
ถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อ
บังคับว่าด้วยเรือ
่ งการใช้โทรศัพท์
เคลือ
่ นทีใ่ นพืน
้ ทีท
่ ค
่ี ณ
ุ ขับขีย
่ าน
พาหนะ
►

ห้ามใช้โทรศัพท์มอ
ื ถือในขณะขับรถ

►

มีสมาธิในการขับขีด
่ ว้ ยความระมัด
ระวังอย่างเต็มที่

►

หากสามารถกระทำได้
ให้ใช้ชด
ุ อุปกรณ์แฮนด์ฟรี

►

ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทร
ออกหรือรับสาย

►

พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุอาจมีผล
กระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บาง
ชนิดในรถของคุณ เช่น
วิทยุตด
ิ รถยนต์ หรืออุปกรณ์เพือ
่
ความปลอดภัย

►

หากรถของคุณติดตัง้ ถุงลมนิรภัย
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์พกพาแบบไร้สาย
ซึง่ ขัดขวางการทำงานของถุงลม
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เพราะอาจทำให้คณ
ุ ได้รบ
ั บาดเจ็บรุน
แรงเนือ
่ งจากการทำงานผิดปกติของ
ถุงลมนิรภัยได้
หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะอยูข
่ า้ ง
นอก โปรดตรวจดูวา่ ระดับเสียงอยูท
่ ร่ี ะ
ดับทีเ่ หมาะสม เพือ
่ ให้คณ
ุ ยังสามารถได้
ยินเสียงจากรอบข้างได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมือ
่ กำลังจะข้ามถนน

หรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ

ก

บริเวณที่อาจเกิดการ
ระเบิดได้

กา
เค
จึง
เพ
ตร

►

ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จด
ุ เติมน้ำมัน
เชือ
้ เพลิง ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้นำ้ มัน
เชือ
้ เพลิงหรือสารเคมี

►

ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของ
เหลวทีต
่ ด
ิ ไฟง่าย หรือระเบิดได้ใน
ห้องโดยสารของรถ ซึง่ คุณใช้เก็บ
โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ
ของคุณ

หลีกเลี่ยงการทำลาย
ความสามารถในการ
ได้ยิน
ความสามารถในการได้ยน
ิ อาจถูกทำ
ลายได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะเว
ลานาน ดังนัน
้ เราขอแนะนำว่า คุณไม่
ควรเปิดหรือปิดหูฟงั ใกล้กบ
ั หูของคุณ
นอกจากนี้ คุณควรตัง้ ระดับเสียงเพลง
และระดับเสียงสายสนทนาไว้ในระดับ
ทีเ่ หมาะสม

ข
ก

►

บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิด
คลืน
่ รบกวนต่อเครือ
่ งบินได้
►

ให้ปด
ิ โทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ องคุณก่อน
ขึน
้ เครือ
่ งบิน

►

อย่าใช้โทรศัพท์เมือ
่ เครือ
่ งบินจอด
ทีพ
่ น
้ื โดยไม่ได้รบ
ั การอนุญาตจาก
พนักงานประจำเครือ
่ งเสียก่อน

บริเวณที่ทำให้เกิด
ระเบิดได้

เด็ก

ห้ามใช้โทรศัพท์ในพืน
้ ทีท
่ อ
่ี ยูร่ ะหว่างมี
การระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อห้าม
อย่างเคร่งครัด และทำตามข้อกำหนด

เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัยและห่างจาก
มือเด็ก รวมทัง้ เก็บชิน
้ ส่วนขนาดเล็กซึง่
อาจทำอันตรายหากเด็กนำใส่ปาก

►

►

►

►

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กบ
ั
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ง้ั หมดได้
จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ องคุณ
เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้
ตรวจสอบกับผูใ้ ห้บริการในพืน
้ ทีข
่ องคุณ

ข้อมูลแบตเตอรี่และ
การดูแลรักษา
►

►

น

ก
ง

คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบต
เตอรีอ
่ อกจนหมดก่อนเริม
่ การชาร์จ
แบตเตอรีน
่ ต
้ี า่ งจากแบตเตอรีอ
่ น
่ื
เนือ
่ งจากไม่มี Memory Effect ประ
สิทธิภาพของแบตเตอรีจ่ งึ ไม่ดอ
้ ยลง
ใช้เฉพาะแบตเตอรี่
และเครือ
่ งชาร์จของ LG เท่านัน
้
เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรีข
่ อง LG
ได้รบ
ั การออกแบบมาเพือ
่ ยืดอายุการ
ใช้งานของแบตเตอรีใ่ ห้นานทีส
่ ด
ุ

►

อย่าถอดชิน
้ ส่วนหรือทำให้แบต
เตอรีล
่ ด
ั วงจร

►

รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส
แบตเตอรี่

►

เปลีย
่ นแบตเตอรีก
่ อ
้ นใหม่ทน
ั ที
เมือ
่ ประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำ
ลงจนถึงระดับทีไ่ ม่อาจใช้งานต่อได้

แบตเตอรีน
่ ส
้ี ามารถชาร์จใหม่ได้
หลายร้อยครัง้ จนกว่าจะจำเป็นต้อง
เปลีย
่ นก้อนใหม่
►

ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อก
ี ครัง้ หากไม่
ได้ใช้เป็นเวลานานเพือ
่ เพิม
่ เวลา
การใช้งาน

►

อย่าให้เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรีโ่ ดนแสง
แดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพทีม
่ ี
ความชืน
้ สูง เช่น ในห้องน้ำ

►

อย่าวางแบตเตอรีท
่ ง้ิ ไว้ในสภาพอา
กาศทีร่ อ
้ นหรือเย็น เพราะประสิทธิ
ภาพของแบตเตอรีอ
่ าจด้อยลง

►

หากมีการใส่แบตเตอรีช
่ นิดทีไ่ ม่ถก
ู
ต้อง อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

►

ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำของผูผ
้ ลิต
ในการทิง้ แบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้แล้ว

►

หากคุณต้องการเปลีย
่ นแบตเตอรี่
โปรดนำไปทีจ่ ด
ุ บริการหรือตัวแทน
จำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้ จาก LG
Electronics ทีใ่ กล้ทส
่ี ด
ุ เพือ
่ ขอ
ความช่วยเหลือ

►

ถอดปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้า
เสียบทุกครัง้ หลังจากแบตเตอรีโ่ ทร
ศัพท์เต็มแล้วเพือ
่ ลดการใช้พลังงาน
สิน
้ เปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
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คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KT610
คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KT610

ส่วนประกอบของโทรศัพท์
ภาพแสดงตัวเครือ
่ งเมือ
่ เปิดฝาครอบ

หูฟัง
ปุ่มฮอตคีย์กล้อง
หน้าจอ LCD
ไอคอนแสดงความแรงขอ
งสัญญาณ ระดับแบตเตอรี่
และฟังก์ชันอื่นๆ
แสดงรายการของปุ่มเลือก
ปุ่มยืนยัน
เลือกตัวเลือกเมนูและยืน
ยันการดำเนินการ
ปุ่มส่ง
► โทรออกและรับสาย
► ในโหมดสแตนด์บาย:
แสดงข้อมูลหมายเล
ขที่โทรออก, รับสาย
และไม่ได้รับสาย

12

ปุ่มลบ
ลบตัวอักษรครั้งละหนึ่ง
ตัวเมื่อกดปุ่มในแต่ละครั้ง
การกดปุ่มนี้
ค้างไว้จะลบข้อความที่ป้อน
ไว้ทั้งหมด
ใช้ปุ่มนี้เพื่อกลับไปหน้า
จอที่แล้ว
ปุ่มวางสาย/เปิดปิดเครื่อง
วางสายหรือปฏิเสธสาย
เรียกเข้า
ปิดหน้าต่างงานและกลับไปที่
โหมดสแตนด์บาย
ปุม
่ ตัวเลขและตัวอักษร
► ในโหมดสแตนด์บาย:
ป้อนหมายเลขเพือ
่ โทรออก
กดปุม
่ ต่อไปนีค
้ า้ งไว้
- โทรไปยังศูนย์ฝากข้อ
ความเสียง
ถึง
สำหรับการโทรด่วน
► ในโหมดแก้ไข:
ป้อนตัวเลขและตัวอักษร

ปุม
่

ป

►

ป

►

► ทำงานตามทีป
่ รากฏทีด
่ า้ นล่าง

ของหน้าจอ

ลำโพง
ปุม
่ ลบ
ปุม
่ ส่ง
ปุม
่ นาวิเกต
ปุม
่ วางสาย

เลนส์กล้อง
ภายใน

ง

ที่

อก

อ

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KT610

ปุม
่ เลือกซ้าย/ ปุม
่ เลือกขวา

ปุ่มตัวเลขและ
ตัวอักษร
ปุม
่ กล้อง

ปุ่ม Shift
► ใช้เพื่อเปลี่ยนตัว

พิมพ์ขณะพิมพ์

ปุม
่ Enter

ปุ่มยืนยัน
ปุ่ม Space

ปุ่มตัวอักษร
► ใช้เพื่อแทรกสัญ

► ใช้เพื่อป้อนเว้น

ลักษณ์ลงในข้อ
ความ

ปุม
่ เมนู
► เปิดเมนูหลัก
► เปิดตัวจัดการงาน

วรรคขณะแก้ไข

► เลือกตัวเลือกเมนูและ

ยืนยันการดำเนินการ

ปุ่มลบ
► ลบตัวอักษรครั้งละหนึ่ง

ตัวเมื่อกดปุ่มในแต่ละ
ครั้ง การกดปุ่มนี้ค้างไว้
จะลบข้อความที่ป้อน
ไว้ทั้งหมด
► ใช้ปุ่มนี้เพื่อกลับไป
หน้าจอที่แล้ว
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คุณสมบัติของ KT610
มุมมองด้านซ้าย

มุมมองด้านขวา

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KT610

ปุ่มด้านข้าง

ช่องใส่
Micro SD

หมายเหตุ
► เพื่อป้องกันปัญหา

เกี่ยวกับการได้ยิน
ระดับเสียงสูงสุดคือ 10

ชุดหูฟัง/เครื่องชาร์จ/ช่องเสียบสายเคเบิล
หมายเหตุ
► โปรดตรวจดูว่าโทรศัพท์เปิดทำงานแล้วและอยู่

ในโหมดสแตนด์บาย ก่อนเชื่อมต่อสายเคเบิล
USB
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ภ

เลนส์กล้องภายนอก
ขัว้ แบตเตอรี่
ช่องเสียบซิมการ์ด

ขัว้ ซิมการ์ด

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KT610

ล

ภาพแสดงตัวเครือ
่ งด้านหลัง

แบตเตอรี่

ตัวปลดล็อคแบตเตอรี่
กดปุม
่ นีเ้ พือ
่ ถอดแบตเตอรีอ
่ อก

ยู่
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การเริ ่ ม ใช้ ง าน
การเริ ่ ม ใช้ ง าน

การใส่ซิมการ์ดและ
แบตเตอรี่
1. การใส่ซม
ิ การ์ด
ซิมการ์ดของคุณจะมีหมายเลขโทร
ศัพท์ รายละเอียดและรายชือ
่
สำหรับการบริการ คุณต้อง
เสียบการ์ดไว้ในตัวเครือ
่ ง ก่อนใส่
และถอดซิมการ์ดออก ต้องถอด
เครือ
่ งชาร์จและอุปกรณ์เสริมอืน
่ ๆ
ออกจากตัวเครือ
่ งทุกครัง้ แล้วเลือ
่ น
ิ การ์ด
ซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่ซม
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซม
ิ
การ์ดอย่างถูกต้อง และหน้าสัมผัส
สีทองของการ์ดคว่ำลง เมือ
่ ต้อง
การถอดซิมการ์ดออก ให้กดลงเบาๆ
และดึงออกในทิศทางตรงข้ามกับ
ตอนใส่

การใส่ซิมการ์ด

หมายเหตุ
►

3.

ขัว้ โลหะของซิมการ์ดเสียหายได้โดย
ง่ายหากถูกขูดขีด ดังนัน
้ โปรดระวัง
เมือ
่ คุณจับซิมการ์ด ให้ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำ
แนะนำทีแ
่ นบมากับซิมการ์ด

2. ใส่แบตเตอรี่
เลือ
่ นแบตเตอรีข
่ น
้ึ จนกระทัง่ ล็อค
เข้าที่

ก

ก่อ
ชา
คุณ

การถอดซิมการ์ด

1.
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3. ถอดแบตเตอรี่
ปิดเครือ
่ ง (หากเปิดเครือ
่ งทิง้ ไว้
อาจทำให้หมายเลขโทรศัพท์และ
ข้อความทีจ่ ด
ั เก็บไว้สญ
ู หายได้)
กดปุม
่ คลายล็อคแบตเตอรีค
่ า้ งไว้
และเลือ
่ นแบตเตอรีอ
่ อก

อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่
เข้าในช่องเสียบทางด้านซ้ายของ
เครือ
่ งให้สด
ุ จนได้ยน
ิ เสียงคลิก
๊
2. เสียบปลายสายอีกด้านหนึง่ ของอะ
แดปเตอร์เข้ากับเต้าเสียบ

การเริ ่ ม ใช้ ง าน

ย

หมายเหตุ

การชาร์จแบตเตอรี่
ก่อนเชือ
่ มต่ออะแดปเตอร์สำหรับ
ชาร์จแบตเตอรีเ่ ข้ากับเครือ
่ งโทรศัพท์
คุณต้องใส่แบตเตอรีใ่ นเครือ
่ งก่อน

► ควรใช้เฉพาะเครือ
่ งชาร์จทีใ่ ห้มาใน

กล่องเท่านัน
้

3. ขีดเล็กๆ ทีข
่ ยับไปมาของไอคอน
แบตเตอรีจ่ ะหยุดนิง่ หลังการชาร์จ
เสร็จสมบูรณ์
4. ตรวจดูให้แน่ใจว่า
ชาร์จแบตเตอรีไ่ ว้จนเต็ม ก่อนเริม
่
ใช้โทรศัพท์เป็นครัง้ แรก

1. หันด้านทีม
่ ล
ี ก
ู ศรบนตัวปลัก
๊ ขึน
้ ข้าง
บนตามทีแ
่ สดงในรูป แล้วเสียบปลัก
๊
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การเริ่มใช้งาน
ข้อควรระวัง

การเริ ่ ม ใช้ ง าน

► อย่าใช้แรงฝืนในการเสียบสาย เพราะ

อาจทำความเสียหายแก่โทรศัพท์และ/
หรืออะแดปเตอร์

วิธีใช้งานการ์ดหน่วย
ความจำ

► หากคุณใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่เมื่อ

4

อยู่ต่างประเทศ ให้ใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์
เพื่อให้เชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง

► ห้ามถอดแบตเตอรี่หรือซิมการ์ดออก

ในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่

คำเตือน
►

ถอดปลั๊กไฟและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
ออกจากเต้าเสียบขณะเกิดพายุฝนฟ้า
คะนองเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกไฟฟ้าดูด
หรือเกิดเพลิงไหม้

►

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุที่มีขอบ
แหลมคม เช่น ฟันหรือเล็บสัตว์ ตะปู
สัมผัสกับแบตเตอรี่ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ไฟไหม้ได้

<การ์ดหน่วยความจำ>
<วิธีใส่การ์ดหน่วยความจำ>
1 ปิดโทรศัพท์ การเสียบหรือถอด
การ์ดหน่วยความจำขณะเปิดใช้
งานโทรศัพท์ อาจทำให้ไฟล์ที่
เก็บอยู่ในหน่วยความจำเสียหายได้
2 เปิดฝาปิดพลาสติกที่ช่องเสียบ
การ์ดหน่วยความจำขึ้น
5
6

การถอดเครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่
ถอดเครือ
่ งชาร์จแบตเตอรีอ
่ อกจากโทร
ศัพท์ดงั ภาพทีแ
่ สดง

18

3 ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่อง
เสียบ หน้าสัมผัสสีทองต้องอยู่ที่
ด้านหลังของการ์ดหน่วยความจำ
อย่าดันการ์ดหน่วยความจำแรงเกิน

4 เมื่อเสียบการ์ดแล้ว
ให้ดันการ์ดหน่วย ความจำเข้า
ไปจนกว่าจะได้ยินเสียง ‘คลิก’
ซึ่งแสดงว่าการ์ดหน่วยความจำเข้า
ที่อย่างถูกต้องแล้ว

ข้อควรระวัง:
►

หลีกเลี่ยงการใช้การ์ดหน่วยความ
จำเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ

►

ขณะเขียนข้อมูลลงในการ์ด
ให้รอจนกว่าการทำงานจะเสร็จสม
บูรณ์จึงจะถอดการ์ดออกได้

►

การ์ดได้รับการออกแบบให้ใส่ลงใน
เครื่องได้ง่ายในทิศทางเดียวเท่านั้น

►

ห้ามดัดงอการ์ดหรือออกแรงดัน
เข้าไปในช่อง

►

ห้ามเสียบการ์ดหน่วยความจำอื่นๆ
ที่ไม่ใช่การ์ดที่ผลิตโดยการ์ดหน่วย
ความจำ

►

หากการ์ดหน่วยความจำฟอร์แมต
โดยใช้ FAT32 ให้ฟอร์แมตการ์ด
หน่วยความจำด้วย FAT16 อีกครั้ง

ด้

5 ปิดฝาพลาสติก
6 หากต้องการถอดการ์ดหน่วย
ความจำออกให้เปิดฝาปิดช่องเสียบ
และดันการ์ดหน่วยความจำเข้าไป
เพื่อปลดล็อค ดึงการ์ดหน่วยความ
จำออกมาอย่างระมัดระวัง

การเริ ่ ม ใช้ ง าน

ไป หากการ์ดหน่วยความจำไม่สา
มารถเข้าไปในช่องเสียบได้โดยง่าย
คุณอาจกำลังใส่กลับด้าน หรือมีสิ่ง
แปลกปลอมอยู่ในช่องเสียบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ์ด
หน่วยความจำ โปรดดูที่คู่มือการใช้งาน
การ์ดหน่วยความจำ

น
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การเริ่มใช้งาน
การเริ ่ ม ใช้ ง าน

การฟอร์แมตการ์ด
หน่วยความจำ
ก่อนเริ่มใช้งานการ์ดหน่วยความ
จำ คุณจำเป็นต้องฟอร์แมตการ์ด
หลังจากเสียบการ์ดหน่วยความจำแล้ว
ให้เลือก
→ ออแกไนเซอร์ →
หน่วยความจำ แล้วกด
ทำขั้นตอนนี้เฉพาะเมื่อคุณใส่การ์ด
หน่วยความจำในครั้งแรกเท่านั้น
ในระหว่างการฟอร์แมต เครื่องจะสร้าง
โฟลเดอร์สำหรับข้อมูลประเภทต่างๆ

การเปิด/ปิดเครื่อง
การเปิดเครือ
่ ง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีซม
ิ การ์ดอยูใ่ น
เครือ
่ งและชาร์จแบตเตอรีแ
่ ล้ว กด
ค้างไว้จนกว่าเครือ
่ งจะปิด ป้อนรหัส
SIM PIN ทีใ่ ห้มาพร้อมกับซิมการ์ด
หากตัง้ ค่าเปิดทำงาน PIN หลังจากผ่าน
ไปสองสามวินาที คุณจะได้รบ
ั การลง
ทะเบียนในเครือข่าย
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การปิดเครือ
่ ง
กด
ค้างไว้จนกว่าเครือ
่ งจะปิด
และเลือก ปิด! ขณะปิด
หรือกด
เครือ
่ งอาจมีการล่าช้า เล็กน้อย
ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว
ห้ามเปิดเครือ
่ งอีกครัง้

ก
ร

ก

1.

2.

3.

ฟั ง ก์ ช ั น ทั ่ ว ไป
►

เงียบเสียง: เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่
ปิดไมโครโฟน เมือ
่ ต้องการเปิด
เสียงอีกครัง้ ให้กด เลิกปิดเสียง

การโทรออก

►

โทรออกใหม่: เลือกตัวเลือกนี้
เพื่อโทรออกใหม่ สายที่ใช้อยู่
จะถูกพักโดยอัตโนมัติ

►

เปิดโหมดสแตนด์บาย:
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดหน้าจอ
สแตนด์บายพิเศษ

►

ประชุม: เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่
สร้างการประชุมหลายสายเมือ
่
ต้องการสนทนากับบุคคลหลายๆ
คนพร้อมกัน

1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
รวมทัง้ รหัสพืน
้ ที่
►

หากต้องการลบทีละหมายเลข
กด
หากต้องการลบหมายเลขทัง้
หมด กด
ค้างไว้

2. กด

เพือ
่ โทรออก

3. ขณะใช้สาย คุณสามารถเข้าใช้ตวั
เลือกต่อไปนีไ้ ด้โดยการกดปุม
่ เลือก
ซ้าย [ตัวเลือก]
►

ใช้งานลำโพง/ชุดหูฟงั :
คุณสามารถเปิด/ปิดลำโพง เช่น
เพือ
่ ให้ผท
ู้ อ
่ี ยูใ่ กล้เคียงสามารถ
เข้าร่วมการสนทนาได้ เป็นต้น

►

วางสายที่ใช้อยู่: เลือกตัว
เลือกนี้ถ้าคุณต้องการวาง
สายที่ใช้อยู่

►

พักสาย: เลือกตัวเลือกนี้
เพื่อพักสายคู่สนทนา เลือก
เลิกพักสาย เพื่อสนทนาต่อ

ฟั ง ก์ ช ั น ทั ่ ว ไป

การโทรออกและการ
รับสาย

เคล็ดลับ
► เมื่อต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

หลายสาย ให้โทรหาผู้เข้าร่วมใหม่นั้น
กดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก] และเลือก
ประชุม > เพิ่มในการประชุม

สลับไปสายวิดโี อ: วางสายทีใ่ ช้
อยูแ
่ ละต่อสายสนทนาทางวิดโี อ
ไปยังหมายเลขเดิมโดยอัตโนมัติ
เมนูนจ้ี ะปรากฏเมือ
่ คุณเป็นผูโ้ ทร
เข้าเท่านัน
้
► ส่ง MMS: คุณสามารถส่งไฟล์
มีเดียไปยังบุคคลอืน
่ ในรูปข้ความ
มัลติมเี ดียได้ เมนูนจ้ี ะปรากฏเมือ
่
คุณเป็นผูโ้ ทรเข้าเท่านัน
้
►
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ส่ง DTMF:
เมือ
่ ต้องการส่งทัชโทน

เคล็ดลับ
►

ขณะใช้สาย คุณสามารถกดปุ่มตัวเลข
เพื่อส่งโทน DTMF คุณสามารถใช้โทน
DTMF เพื่อติดต่อกับศูนย์ข้อความเสียง
และระบบโทรศัพท์คอมพิวเตอร์
►

วิธใี ช้: ใช้ตวั เลือกนีเ้ พือ
่ ดูขอ
้ มูล
เกีย
่ วกับคุณสมบัตข
ิ องโทรศัพท์

4. กด
เพือ
่ วางสาย
หรือปิดเครือ
่ ง

การโทรออกจากบันทึก
การโทร

การโทรออกต่างประเทศ

ห

คุณสามารถโทรแบบสนทนาทางวิดโี อ
ได้เมือ
่ อยูใ่ นพืน
้ ทีใ่ ห้บริการ 3G ถ้าผูท
้ ่ี
รับสายมีโทรศัพท์วด
ิ โี อ 3G และอยูใ่ น
พืน
้ ทีใ่ ห้บริการ 3G จะสามารถสนทนา
ทางวิดโี อได้ นอกจากนีค
้ ณ
ุ ยังสามารถ
รับสายสนทนาทางวิดโี อทีเ่ รียกเข้า
ได้ดว้ ย

►

เพือ
่ โทรออกไปยังหมาย
3. กด
เลขนัน
้

►

หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาด
แล้วปล่อยเพือ
่ ลบ
ให้กด
หมายเลขล่าสุด หรือกด
ค้างไว้เพือ
่ ลบหมายเลขทัง้ หมด

2. ถ้าคุณไม่ตอ
้ งการใช้ลำโพงตรวจให้
แน่ใจว่าคุณได้เสียบชุดหูฟงั แล้ว
3. หากต้องการเริม
่ ใช้งานฟังก์ชน
ั
วิดโี อ กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
และเลือก สายเรียกเข้า→
สายวิดโี อ
►
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5.

1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปม
ุ่ กด
หรือเลือกหมายเลขโทรศัพท์จาก
รายการหมายเลขโทรศัพท์ทโ่ี ทร
ออก/รับสาย

1. ในโหมดสแตนด์บาย ให้กด
หมายเลขเรียกเข้าล่าสุด
หมายเลขโทรออกล่าสุด และหมาย
เลขทีไ่ ม่ได้รบ
ั ล่าสุดจะปรากฏขึน
้
2. เลือกหมายเลขทีต
่ อ
้ งการโดยใช้ปม
ุ่
นาวิเกตขึน
้ /ลง

4.

คุณจะได้รบ
ั แจ้งว่า
คุณต้องปิดแอปพลิเคชัน
่ อืน
่ ๆ
ก่อนโทรแบบสนทนาทางวิดโี อ

ห

►

หมายเหตุ
สักครู่ในการเชื่อมต่อ

4. ปรับตำแหน่งกล้องตามต้องการ

ถ

►

ด

ห้

►

ใช้งานลำโพง/ชุดหูฟงั :
คุณสามารถเปิด/ปิดลำโพง เช่น
เพือ
่ ให้ผท
ู้ อ
่ี ยูใ่ กล้เคียงสามารถ
เข้าร่วมการสนทนาได้ เป็นต้น

►

คุณสมบัตวิ ด
ิ โี อ: เลือก
รายละเอียดชัดขึน
้ เพือ
่ ตัง้ ค่า
คุณภาพวิดโี อ
ทีไ่ ด้รบ
ั ด้วยอัตราเฟรม
ทีต
่ ำ่ ลง แต่คณ
ุ ภาพของภาพดี
่ ขึน
้
เลือก วิดโี อ ราบรืน
เพือ
่ ใช้อต
ั ราเฟรมทีส
่ งู ขึน
้
แต่คณ
ุ ภาพของภาพต่ำลง

►

ส่งภาพทีจ
่ บ
ั ไว้: คุณสามารถ
ถ่ายรูปและส่งให้บค
ุ คลอืน
่ ได้
่ ถ่ายภาพ และ
กด จับภาพ เพือ
ใช้ วิดโี อ เพือ
่ กลับไปยังการสน
ทนาทางวิดโี อตามปกติหลังจาก
ส่งภาพแล้ว

►

แบ่งดูภาพ: คุณสามารถส่งรูป
ภาพในโฟลเดอร์ รูปภาพ ของ
คลัง ภาพ

►

วางสายทีใ่ ช้อยู:่ เลือกตัวเลือก
นีเ้ พือ
่ รับสายสนทนาทางวิดโี อ

5. ขณะสนทนาทางวิดโี อ คุณสามารถ
เข้าใช้ตวั เลือกต่อไปนีไ้ ด้โดยการกด
ปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
ใช้งาน
- การส่งวิดโี อ: เลือกตัวเลือกนี้
เพือ
่ ส่งภาพวิดโี อของคุณ
- การส่งเสียง: เลือกตัวเลือกนี้
เพือ
่ เลิกปิดเสียงไมโครโฟน
เพือ
่ ให้สง่ เสียงได้
- การส่งวิดโี อ และเสียง:
เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ส่งวิดโี อ
และเสียงของคุณ
หมายเหตุ
► คุณสามารถขยายหรือย่อภาพวิดีโอ

ของคุณได้โดยใช้ปุ่มนาวิเกตขึ้น/ลง

►

ยกเลิกใช้

- การส่งวิดโี อ: เลือกตัวเลือกนี้
เพือ
่ ไม่สง่ ภาพวิดโี อของคุณ
- การส่งเสียง: เลือกตัวเลือกนี้
เพือ
่ ปิดเสียงไมโครโฟนเพือ
่
ไม่อนุญาตให้สง่ เสียง

ฟั ง ก์ ช ั น ทั ่ ว ไป

- การส่งวิดโี อ และเสียง:
เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ไม่สง่ วิดี
โอและเสียง

► การสนทนาทางวิดีโออาจต้องใช้เวลา
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ขณะทีค
่ ณ
ุ ติดสายสนทนา
ทางวิดโี อหรือทางโทรศัพท์อก
ี
สายหนึง่ อยู่
►

เปิดโหมดสแตนด์บาย:
เพือ
่ เปิดภาพโหมดสแตนด์บาย
บนหน้าจอ

การโทรออก/
โทรแบบสนทนาทางวิดโี อจาก
การโทรไปยังผูร้ บ
ั ทีม
่ ห
ี มายเลขโทร
ศัพท์บน
ั ทึกอยูใ่ นรายชือ
่ แล้วทำได้งา่ ย
1. เลือ
่ นจอยสติก
๊ ลงเพือ
่ เข้าใช้รายการ
รายชือ
่ ติดต่อ

►

ใช้กล้องรอง: เลือกตัวเลือกนี้
เพือ
่ ใช้กล้องรอง

►

เปลีย
่ นลำดับภาพ: เพือ
่ สลับตำ
แหน่งวิดโี อหรือภาพนิง่ บนหน้า
จอของอีกฝ่ายและของคุณ

►

ขยาย/ย่อ: คุณสามารถขยาย
หรือย่อภาพวิดโี อ

►

สลับไปสายสนทนา: วางสาย
สนทนาทางวิดโี อและโทรซ้ำไป
ยังหมายเลขเดิมโดยอัตโนมัติ
เพือ
่ สนทนาทางโทรศัพท์ตาม
ปกติ

การโทรออกต่างประเทศ

วิธใี ช้: ใช้ตวั เลือกนีเ้ พือ
่ ดูขอ
้ มูล
เกีย
่ วกับคุณสมบัตข
ิ องโทรศัพท์

2. ป้อนรหัสประเทศ รหัสพืน
้ ที่
และหมายเลขโทรศัพท์

►

6. กด

เพือ
่ วางสาย หรือปิดเครือ
่ ง

2. เลือ
่ นไปยังรายชือ
่ ทีต
่ อ
้ งการโทรออก
เพือ
่ โทรออก
3. กด
กดปุม
่ เลือกซ้ายและเลือก
ต่อสายสนทนาทางวิดโี อ เพือ
่ โทร
แบบสนทนาทางวิดโี อ
4. กด

เพือ
่ วางสาย

1. กด
สองครัง้ เพือ
่ เรียกรหัสการ
โทรออกต่างประเทศขึน
้ ทีห
่ น้าจอ
เครือ
่ งหมาย '+' จะนำหน้ารหัสการ
โทรออกทางไกลต่างประเทศ

3. กด

ก

ใน
กา
ท

ก

เม
ดัง
อย
บุ
(ห
ขอ
1.

ห
►

►

2.

ห
►
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ร

ก

ร

►

เมือ
่ เชือ
่ มต่อชุดหูฟงั ทีใ่ ช้รว่ มกันได้
คุณจะสามารถรับสายได้โดยใช้ปม
ุ่
บนชุดหูฟงั เช่นเดียวกับทีใ่ ช้โทร
ศัพท์ หากต้องการปฏิเสธสายเรียกเข้า
ให้กด

►

คุณสามารถปิดเสียงเรียกเข้าเมือ
่ มีสาย
เข้าโดยกดปุม
่ เลือกขวา [เงียบ]

ในระหว่างการสนทนา หากคุณต้อง
การปรับระดับเสียงหูฟงั ให้ใช้ ( )
ทางด้านซ้ายของโทรศัพท์

การรับสาย
เมือ
่ มีสายเรียกเข้า เสียงโทรศัพท์จะ
ดังขึน
้ และไอคอนโทรศัพท์จะกะพริบ
อยูบ
่ นหน้าจอ หากเครือ
่ งสามารถระ
บุผโู้ ทรเข้าได้ หมายเลขโทรศัพท์
(หรือชือ
่ หากจัดเก็บไว้ในรายชือ
่ )
ของผูโ้ ทรเข้าจะปรากฏขึน
้
เพือ
่ รับสายเรียกเข้า
1. กด
หมายเหตุ
►

ร
►

หากไม่ต้องการรับสายเรียกเข้า ให้กด
หรือปุ่มเลือกขวาสองครั้ง
หากคุณตัง้ ค่า รับสายได้ทก
ุ ปุม
่ เป็น
ใช้ (เมนู → การตัง้ ค่า → โทรศัพท์
→ สายเรียกเข้า → รับได้ทกุ ปุม่ )
สามารถกดปุม
่ ใดก็ได้เพือ
่ รับสาย
ยกเว้น

2. วางสายโดยกด
หมายเหตุ
►

คุณสามารถรับสายเรียกเข้าได้ขณะ
ใช้คุณสมบัติรายชื่อ หรือใช้คุณสม
บัติเมนูอื่นๆ

ฟั ง ก์ ช ั น ทั ่ ว ไป

ก

การปรับระดับเสียง

ปุ่มลัดสำหรับเปิดใช้
งานโหมดเงียบ
คุณสามารถเรียกใช้โหมดเงียบ
ค้างไว้
ได้โดยกดปุม
่
หลังจากเปิดโทรศัพท์ หรือกด
และเลือก เงียบ

การป้อนข้อความ
คุณสามารถป้อนตัวเลขและตัวอักษรได้
โดยใช้ปม
ุ่ กด
ตัวอย่างเช่น การจัดเก็บชือ
่ ในรายชือ
่
การเขียนข้อความ
การสร้างคำต้อนรับส่วนตัว หรือการทำ
ตารางนัดหมายในปฏิทน
ิ ล้วนแต่ตอ
้ งใช้
การป้อนข้อความทัง้ สิน
้ ในเครือ
่ งมีวธิ ี
ป้อนข้อความให้เลือกใช้ได้ดงั นี้
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Abc

123

abc

โหมดนีใ้ ห้คณ
ุ ป้อนคำได้โดยการ
กดเพียงครัง้ เดียวต่อหนึง่ ตัวอักษร
แม้วา่ แต่ละปุม
่ บนแผงปุม
่ กดนัน
้
จะมีตวั อักษรมากกว่าหนึง่ ตัวอักษร
ก็ตาม โหมด T9 จะเปรียบ
เทียบการกดปุม
่ ของคุณโดยอัต
โนมัตก
ิ บ
ั พจนานุกรมภายในเครือ
่ ง
่ ก
ู ต้อง ดังนัน
้
เพือ
่ พิจารณาหาคำทีถ
คุณจึงกดปุม
่ น้อยกว่าการป้อนคำ
โดยใช้โหมด ABC ตามปกติ
บางครัง้ การป้อนคำด้วยวิธน
ี เ้ี รียก
ในอีกชือ
่ หนึง่ ว่าระบบช่วยสะกดคำ

โหมด

Abc

abc

โหมดนีใ้ ห้คณ
ุ ป้อนตัวอักษรโดย
การกดปุม
่ ทีม
่ ต
ี วั อักษรทีต
่ อ
้ ง
การหนึง่ ครัง้ สองครัง้ สามครัง้
หรือสีค
่ รัง้ จนกระทัง่ ตัวอักษรทีต
่ อ
้ ง
การปรากฏขึน
้
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ป้อนตัวเลขต่างๆ โดยกดปุม
่ เพียง
ครัง้ เดียวต่อตัวเลขหนึง่ ตัว หากต้อง
การเปลีย
่ นเป็นโหมด 123 ในฟิลด์
สำหรับการป้อนตัวอักษร ให้กดปุม
่
จนกว่าหน้าจอจะแสดงโหมด
123

การเปลีย
่ นโหมดป้อนข้อความ
เมือ
่ คุณอยูใ่ นฟิลด์ทย
่ี อมให้ปอ
้ นตัวอัก
ษรได้ สัญลักษณ์แสดงโหมดป้อนข้อ
ความจะปรากฏขึน
้ ทีม
่ ม
ุ บนขวาของ
หน้าจอ LCD
เพือ
่ เปลีย
่ นไปมาระหว่าง
Abc,
abc,
Abc,
abc

►

กด

►

ค้างไว้เพือ
่ สลับระหว่าง
กด
โหมดป้อนข้อความและโหมดป้อน
ตัวเลข

วิธ

โห
กด
ต่า
กา
กด
อัก
ตา
ตัว
เล

1.

โหมดป้อนข้อความโดยใช้ระบบช่วยสะ
กดคำ T9 ช่วยให้คณ
ุ สามารถป้อนคำ
ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยจำนวน
การกดปุม
่ น้อยครัง้ ทีส
่ ด
ุ เมือ
่ คุณ
กดปุม
่ แต่ละครัง้ เครือ
่ งจะเริม
่ แสดงตัว
อักษรทีค
่ ด
ิ ว่าคุณกำลังพิมพ์ โดยอ้างอิง
่ มีการเพิม
่
ตามพจนานุกรมในเครือ
่ ง เมือ
ตัวอักษรใหม่ คำจะเปลีย
่ นแปลงตามตัว
เลือกทีใ่ กล้เคียงทีส
่ ด
ุ จากพจนานุกรม
1. เมือ
่ คุณอยูใ่ นระบบป้อนข้อความแบบ
ช่วยสะกดคำ T9 ให้เริม
่ ป้อนคำโดย
ถึง
โดยกดปุม
่
การกดปุม
่
หนึง่ ครัง้ ต่อหนึง่ ตัวอักษร
► คำจะเปลีย
่ นแปลงเมือ
่ พิมพ์แต่ละ
ตัวอักษร คุณไม่ตอ
้ งสนใจคำที่
ปรากฏบนหน้าจอ จนกว่าคุณจะ
พิมพ์คำนัน
้ เสร็จ
► หากพิมพ์จนเสร็จแล้ว
แต่คำทีป
่ รากฏไม่ถก
ู ต้อง ให้กด
หนึง่ ครัง้ หรือมากกว่า เพือ
่
เลือ
่ นดูรายการคำทีม
่ ใี ห้เลือก

ตัวอย่างเช่น
กด
เพือ
่ พิมพ์
Good
เพือ
่ เลือก Home
กด
► หากไม่มค
ี ำทีต
่ อ
้ งการใน
รายการคำทีม
่ ใี ห้เลือก
ให้เพิม
่ คำนัน
้ โดยใช้โหมด ABC
2. ป้อนคำทัง้ คำ ก่อนทีจ่ ะแก้ไขหรือลบ
ตัวอักษรตัวใดตัวหนึง่
3. เมือ
่ สิน
้ สุดการป้อนคำหนึง่ คำ
ให้เว้นวรรคโดยกด
เมือ
่ ต้องการลบตัวอักษร ให้กด
ค้างไว้จนกว่าจะ
คุณสามารถกด
ลบคำทัง้ หมด

ฟั ง ก์ ช ั น ทั ่ ว ไป

ม

วิธก
ี ารใช้โหมด T9
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ฟังก์ชันทั่วไป
วิธก
ี ารใช้โหมด ABC
ฟั ง ก์ ช ั น ทั ่ ว ไป

ใช้

ถึง

เพือ
่ ป้อนข้อความ

1. กดปุม
่ ทีม
่ ต
ี วั อักษรทีค
่ ณ
ุ ต้องการ:
►

หนึง่ ครัง้ สำหรับตัวอักษรตัวแรก

►

สองครัง้ สำหรับตัวอักษรตัวทีส
่ อง

►

และตัวอืน
่ ๆ ในลักษณะเดียวกัน

2. เมือ
่ ต้องการเว้นวรรค ให้กด
หนึง่ ครัง้ เมือ
่ ต้องการลบตัวอักษร
กด
ให้กด
ค้างไว้เพือ
่ ล้างหน้าจอ

วิธก
ี ารใช้โหมด 123 (ตัวเลข)
โหมด 123 ช่วยให้คณ
ุ สามารถ
ป้อนตัวเลขในข้อความได้ (เช่น
การป้อนหมายเลขโทรศัพท์)
กดปุม
่ ตัวเลขทีต
่ อ
้ งการ ก่อนทีจ่ ะ
เปลีย
่ นเป็นโหมดป้อนข้อความทีเ่ หมาะ
สมด้วยตนเอง ในโหมดป้อนข้อความ
คุณสามารถป้อนตัวเลขได้โดยกดปุม
่ ที่
เกีย
่ วข้องค้างไว้
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วิธก
ี ารใช้โหมดสัญลักษณ์
โหมดสัญลักษณ์ชว่ ยให้คณ
ุ สามารถ
ป้อนสัญลักษณ์หรือตัวอักษรพิเศษ
ต่างๆ
1. เมือ
่ ต้องการป้อนสัญลักษณ
์ ให้กดปุม
่ แก้ไข [ ] และเลือก
สัญลักษณ์เพิม
่ เติม หน้าต่างราย
การสัญลักษณ์จะปรากฏขึน
้
2. หลังจากเลือกสัญลักษณ์ทต
่ี อ
้ งการ
โดยใช้ปม
ุ่ นาวิเกตแล้ว ให้กด

ไ
ไ

ไอคอน คำอธิบาย
เครือ
่ งใช้งานอยูใ่ นเครือข่าย GSM
เครือ
่ งใช้งานอยูใ่ นเครือข่าย UMTS (บริการของเครือข่าย)

ฟั ง ก์ ช ั น ทั ่ ว ไป

ไอคอนบนหน้าจอ

คุณมีขอ
้ ความทีย
่ งั ไม่ได้อา่ นหนึง่ ข้อความขึน
้ ไปในโฟลเดอร์ถาดเข้าในข้อ
ความ
มีขอ
้ ความทีร่ อส่งอยูใ่ นโฟลเดอร์ถาดออก
คุณมีสายทีไ่ ม่ได้รบ
ั
แสดงถ้าชนิดเสียงเรียกเข้าตัง้ ไว้เป็น เงียบ และแบบเสียงเตือนข้อความ,
แบบเสียงเตือนสนทนา และแบบเสียงเตือนอีเมลตัง้ ไว้เป็น ปิด
ปุม
่ กดถูกล็อค
นาฬิกาปลุกทำงาน
ใช้สายโทรศัพท์ทส
่ี องอยู่ (บริการของเครือข่าย)
สายทัง้ หมดทีเ่ ข้ามาทีเ่ ครือ
่ งจะถูกโอนไปยังหมายเลขอืน
่ ถ้าคุณมีสายโทร
ศัพท์สองสาย (บริการของเครือข่าย) สัญลักษณ์สำหรับสายแรกคือ
และ
สำหรับสายทีส
่ อง
เปิดใช้งาน GPS อยู่
ชุดหูฟงั ทีใ่ ช้งานร่วมกันได้เชือ
่ มต่ออยูก
่ บ
ั เครือ
่ ง
การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ต GPRS พร้อมใช้งาน
การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ต GPRS ทำงาน
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ฟังก์ชันทั่วไป
ไอคอน คำอธิบาย

1

ฟั ง ก์ ช ั น ทั ่ ว ไป

การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ต GPRS ถูกพักไว้
การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ต EDGE พร้อมใช้งาน
การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ต EDGE ทำงาน
การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ต EDGE ถูกพักไว้

2

การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ต UMTS พร้อมใช้งาน
การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ต UMTS ทำงาน
การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ต UMTS ถูกพักไว้
การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ต HSDPA พร้อมใช้งาน
การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ต HSDPA ทำงาน

3

การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ต HSDPA ถูกพักไว้
การเชื่อมต่อ บลูทูธ เปิดใช้งาน
ข้อมูลจะถูกส่งโดยใช้การเชื่อมต่อ บลูทูธ
การเชื่อมต่อ USB ทำงาน

4

5
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แผนผั ง เมนู
1. Google
Search
Maps
Mail
YouTube

2. มัลติมีเดีย
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

RealPlayer
เครื่องเล่น
บันทึก
กล้อง
ตัวเล่น Flash

3. รูปแบบ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

ทั่วไป
เงียบ
ประชุม
นอกอาคาร
วิทยุติดตามตัว
ออฟไลน์

4. เว็บ
5. บันทึก
5.1 เบอร์โทรล่าสุด
5.2 เวลาการโทร
5.3 ข้อมูลแพคเก็ต

6. ข้อความ
6.1 ข้อความใหม่
6.2 ถาดเข้า
6.3 โฟลเดอร์ของฉัน
6.4 ศูนย์ฝากข้อความ
6.5 ฉบับร่าง
6.6 ส่ง
6.7 ถาดออก
6.8 รายงาน

7. รายชื่อ
8. เชื่อมต่อ
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

สนทนา
ตัวเชื่อม
บลูทูธ
USB
ซิงค์

9. โปรฯช่วย
9.1 ปฏิทิน
9.2 นาฬิกา
9.3 สมุดบันทึก
9.4 Quickoffice
9.5 คิดเลข
9.6 ตัวแปลง
9.7 ตัวจัดไฟล์
9.8 ความจำ

0. แฟ้มข้อมูล
ภาพ
คลิปวิดีโอ
แทร็ค
คลิปเสียง
ลิงค์การสตรีม
การนำเสนอ
ไฟล์ทั้งหมด

แผนผั ง เมนู

1.1
1.2
1.3
1.4

เครื่องมือ
.1 การติดตั้ง
.2 โทรศูนย์
.3 โทรด่วน
.4 ลักษณะ
.5 สิทธิการใช้
.6 ตัวจัดการ
.7 ข้อมูล GPS
.8 สถานที่
.9 ตัวจัดการอุปฯ
.0 วิธีใช้
. เกี่ยวกับ

#. การตั้งค่า
#.1
#.2
#.3
#.4

ทั่วไป
โทรศัพท์
การเชื่อมต่อ
แอปพลิเคชั่น
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Google
Google

คุณสามารถเปิดใช้บริการของ
Google ได้ในแอปพลิเคชัน
่ นี้
เลือกเพือ
่ เริม
่ ต้นบริการ Google
รายการทีเ่ ลือก เลือ
่ นไปทีร่ ายการ
บริการ Google และกดตกลง

Search
Google Mobile Web Search
ให้คณ
ุ ค้นหาเว็บไซต์ทอ
่ี อกแบบมาสำ
หรับโทรศัพท์มอ
ื ถือและอุปกรณ์เคลือ
่ น
ทีโ่ ดยเฉพาะ
(คำอธิบายนี้มาจาก http://www.
google.com/support)

Maps
คุณสามารถเข้าใช้แผนทีไ่ ด้จากโทร
ศัพท์มอ
ื ถือของคุณด้วยเมนูน้ี

Mail

R

Gmail สำหรับแอปพลิเคชัน
่ มือถือคือ
แอปพลิเคชัน
่ Java ทีด
่ าวน์โหลดได้
ซึง่ ให้ประสบการณ์การใช้ Gmail ดีท่ี
สุดเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้สำหรับโทรศัพท์
มือถือทีส
่ นับสนุน หากต้องการ
ดาวน์โหลด ให้ไปที่ http://gmail.
com/app จากเบราว์เซอร์ของมือถือ

คุณ
คล
เพ

►

YouTube
คุณสามารถดูวด
ิ โี อบน YouTube
Mobile ได้จากโทรศัพท์มอ
ื ถือของคุณ

►

หมายเหตุ
►

Google และ YouTube ไม่เก็บค่าบริ
การจากผูใ้ ช้สำหรับการเข้าใช้เว็บไซต์
สำหรับมือถือของเรา อย่างไรก็ตาม
ผูบ
้ ริการของคุณอาจเรียกเก็บค่าบริ
การจากคุณสำหรับข้อมูลทีใ่ ช้ สำหรับ
ข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับอัตราค่าบริการ
ต่างๆ ทีม
่ ี โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการ
ของคุณ

►

►

เค

คุณ
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ต์

บ
ร

RealPlayer

<การกดปุม
่ >

คุณสามารถเล่นคลิปเสียงหรือวิดโี อ
คลิปทีบ
่ น
ั ทึกอยูใ่ นโทรศัพท์ หรือสตรีม
เพลงหรือวิดโี อคลิป
►

ปุม
่

/

เพิ่มระดับเสียง

เล่นเพลงหรือวิดโี อคลิปคลิปใด
คลิปหนึง่ จาก 6 คลิปทีเ่ ล่นล่าสุด

/

ย้อนกลับแทร็ค
หยุดการเล่น

- คลิปทีบ
่ น
ั ทึกไว้: เลือกตัวเลือกนี้
เพือ
่ เล่นวิดโี อคลิปทีบ
่ น
ั ทึกไว้หรือ
เปิดลิงค์สตรีมไปยังคลิปมีเดีย
แหล่งดาวน์โหลดวิดโี อ: คุณสา
มารถดาวน์โหลดวิดโี อคลิปจากเว็บ

เริ่มเล่นเพลง
ลดระดับเสียง

เปิด

- คลิปล่าสุด: เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ่

►

คำอธิบาย

/

เลื่อนแทร็คไปข้างหน้า
อย่างรวดเร็ว

►

คลังเพลง: คุณสามารถดู เล่น
และจัดการแทร็คเพลงทัง้ หมดทีบ
่ น
ั
ทึกอยูใ่ นเครือ
่ งหรือการ์ดหน่วยความ
จำของคุณ

►

เปิด 'กำลังเล่นตอนนี'้ : คุณสา
มารถดูชด
ุ แทร็คทีเ่ ล่นอยูใ่ นขณะนี้

เครื่องเล่นเพลง

►

แหล่งดาวน์โหลดแทร็ค: คุณสา
มารถดาวน์โหลดเพลงจากเว็บ

คุณสามารถเล่นแทร็คเพลง

►

เล่นแบบสุม
่ : คุณสามารถเล่นแทร็ค
เพลงแบบสุม
่ ลำดับ

►

เล่นซ้ำ: คุณสามารถเล่นเพลงวนซ้ำ
เฉพาะแทร็คทีร่ ะบุหรือทุกแทร็ค

►

ตัง้ ค่า: คุณสามารถเปลีย
่ นการตัง้ ค่า
วิดโี อหรือการเชือ
่ มต่อ

►

เกีย
่ วกับแอปพลิเคชัน
่ : คุณสา
มารถดูขอ
้ มูลเกีย
่ วกับแอปพลิเคชัน
่

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

ณ

มั ล ติ ม ี เ ดี ย
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มัลติมีเดีย
►

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

►

อีควอไลเซอร์: คุณสามารถเพิม
่
หรือลดความถีใ่ นระหว่างเล่นเพลง
เพิม
่ ไปทีร่ ายการแทร็ค: คุณสา
มารถเพิม
่ แทร็คเพลงทีก
่ ำลังเล่นเข้า
ในรายการแทร็คใหม่หรือรายการ
แทร็คทีบ
่ น
ั ทึกไว้

ใช้แบบเสียง
- ตัง้ เป็นเสียงเรียกเข้า: คุณสา
มารถตัง้ แทร็คเพลงเป็นเสียงเรียก
เข้าสำหรับโปรไฟล์ปจั จุบน
ั
่ : คุณสามารถ
- กำหนดให้รายชือ
ตัง้ แทร็คเพลงเป็นเสียงเรียกเข้า
สำหรับรายชือ
่
► เล่นเพลงในพืน
้ หลัง:
คุณสามารถให้ เครือ
่ งเล่นเพลง
ยังคงเล่นในพืน
้ หลังเมือ
่ ใช้แอป
พลิเคชัน
่ อืน
่
►

►

ดูรายละเอียด

►

รายละเอียดเพิม
่ เติม

บันทึก
คุณสามารถบันทึกคำพูดหรือเสียง
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คุณสามารถบันทึกการสนทนา
ทางโทรศัพท์โดยเลือก บันทึก
ในระหว่างการใช้สาย

หมายเหตุ
►

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการบัน
ทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ คู่สนทนา
ทั้งสองฝ่ายจะได้ยินเสียงสัญญาณทุก
5 วินาทีในระหว่างการบันทึกเสียง

1. กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
และเลือก ตัง้ ค่า เพือ
่ เลือกคุณภาพ
การบันทึกเสียงและหน่วยความจำ
ดีฟอลต์สำหรับคลิปเสียงของคุณ
2. กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
และเลือก บันทึกซาวน์คลิป
เพือ
่ เริม
่ การบันทึกเสียง
เมือ
่ การบันทึกเริม
่ ต้น เวลาในการ
บันทึกจะปรากฏขึน
้ บนจอ LCD
3. เมือ
่ เสร็จสิน
้ การบันทึก
ให้กดปุม
่ เลือกขวา [หยุด] ไฟล์ทบ
่ี น
ั
ทึกจะจัดเก็บอยูใ่ นโฟลเดอร์
คลิปเสียง ใน คลังภาพ
โดยอัตโนมัติ
4. เมือ
่ ต้องการเล่นคลิปเสียงหลังการ
บันทึก ให้กด
5. คุณสามารถฟังคลิปเสียงทีบ
่ น
ั ทึกไว้
ก่อนหน้านีโ้ ดยเลือก ไปยัง
คลังภาพ

ก

ใน
หร

คุณ
ถ่า
นา
เม

1.

2.

3.

พ

น

ว้

ในแอปพลิเคชัน
่ นี้ คุณสามารถถ่ายภาพ
หรือบันทึกวิดโี อ
คุณสามารถสลับไปมาระหว่างกล้อง
ถ่ายรูปและเครือ
่ งบันทึกวิดโี อโดยใช้ปม
ุ่
นาวิเกตขึน
้ /ลง
เมือ
่ ต้องการถ่ายภาพ:
1. ช่องมองภาพจะแสดงให้คณ
ุ เห็น
ภาพทีจ่ ะถ่าย
2. เมือ
่ ต้องการย่อ/ขยาย
่ นาวิเกตซ้าย/ขวา
ให้กดปุม
3. ใช้ปม
ุ่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก] เพือ
่ เข้า
ใช้ตวั เลือกต่อไปนี้
► จับภาพ: เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่
ถ่ายภาพ
► แสดงแถบเครือ
่ งมือ:
หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ คุณสา
มารถสลับไปมาระหว่างโหมด
รูปภาพ และ วิดโี อ เปิดใช้
โหมดกลางคืนหรือโหมดต่อ
เนือ
่ งหรือสลับไปมาระหว่าง
กล้องหลักและกล้องรองโดยใช้
►

โหมดวิดโี อ: สลับไปทีโ่ หมด
วิดโี อ

ใช้กล้องรอง: เลือกตัวเลือกนี้
เพือ
่ ใช้กล้องรอง
► โหมดกลางคืน:
คุณสามารถเปิดใช้/
เลิกใช้โหมดกลางคืน
► โหมดต่อเนือ
่ ง: คุณสามารถ
ถ่ายภาพหลายภาพในครัง้ เดียว
โดยเลือก ใช้
► ตัวจับเวลาภายใน: เมือ
่ ต้อง
การถ่ายภาพโดยอัตโนมัตภ
ิ าย
หลังช่วงเวลาหน่วงสัน
้ ๆ
► ไปยังคลังภาพ: เมือ
่ ต้องการ
ดูภาพและวิดโี อทีบ
่ น
ั ทึกอยูใ่ น
โทรศัพท์หรือการ์ดหน่วย
ความจำ
► ปรับ: ณ
ุ สามารถปรับความสว่าง
ความคมชัด สมดุลสีขาว
และโทนสี
► ตัง
้ ค่า
รูปภาพ
• คุณภาพรูปภาพ: คุณสามารถ
ปรับคุณภาพของภาพ
หมายเหตุ
►

►

ยิง่ คุณภาพของภาพดีขน
้ึ เท่าใดภาพ
ถ่ายของคุณจะยิง่ ใช้หน่วยความ
จำมากขึน
้ และคุณจะสามารถบันทึก
ภาพในโทรศัพท์หรือการ์ดหน่วย
ความจำได้นอ
้ ยลงเท่านัน
้

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

นา
ก

กล้อง
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มัลติมีเดีย
มั ล ติ ม ี เ ดี ย

- แสดงภาพทีจ่ บ
ั : เลือก ไม่
เพือ
่ ถ่ายภาพติดต่อกัน ด้วยวิธน
ี ้ี
ภาพถ่ายของคุณจะไม่คงอยูบ
่ น
หน้าจอภายหลังการถ่ายภาพ
และกล้องจะพร้อมใช้งาน
อีกครัง้
- ความละเอียด (กล้อง 1):
เลือกความละเอียดทีต
่ อ
้ งการ
สำหรับกล้องภายนอกโดยกด
- ความละเอียด (กล้อง 2):
เลือกความละเอียดทีต
่ อ
้ งการ
สำหรับกล้องภายในโดยกด
- ชือ
่ รูปภาพตามค่าเริม
่ ต้น:
เพือ
่ ป้อนชือ
่ ทีต
่ ง้ั ไว้สำหรับภาพ
ถ่ายใหม่ของคุณ
- ตำแหน่งทีจ่ ะจัดเก็บภาพ
ถ่ายของคุณ
►

วิธใี ช้: ใช้ตวั เลือกนีเ้ พือ
่ ดูขอ
้ มูล
เกีย
่ วกับคุณสมบัตข
ิ องโทรศัพท์

►

ออก

<ปุม
่ ลัด>
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: เพือ
่ เปิดใช้โหมดกลางคืน และ
ถ่ายภาพเมือ
่ มีแสงสว่างน้อย
และกล้องต้องใช้เวลานานใน
การรับแสง

: เพือ
่ แก้ไขการตัง้ ค่าความสว่าง
: เพือ
่ เปิดใช้โหมดต่อเนือ
่ งและถ่าย
ภาพ 6 ภาพในครัง้ เดียว

เค
►

: เพือ
่ แก้ไขการตัง้ ค่าความคมชัด
4. เมือ
่ ต้องการถ่ายภาพ ให้กด
ภาพจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์
รูปภาพ ใน คลังภาพ
เมือ
่ ต้องการบันทึกวิดโี อ:
1. กดปุม
่ นาวิเกตลงเพือ
่ สลับไปยัง
เครือ
่ งบันทึกวิดโี อ
2. เมือ
่ ต้องการย่อ/ขยาย
ให้กดปุม
่ นาวิเกตซ้าย/ขวา
่ เข้า
3. ใช้ปม
ุ่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก] เพือ
ใช้ตวั เลือกต่อไปนี้
: บันทึก, แสดงแถบเครือ
่ งมือ,
โหมดรูปภาพ, ใช้กล้องรอง,
โหมดกลางคืน, ปิดเสียง,
ไปยังคลังภาพ, ปรับ หรือ ตัง้ ค่า
วิดโี อ
- ความยาว: เลือกระหว่าง
สูงสุด และ สัน
้

4.
5.

เคล็ดลับ
►

เมือ
่ ต้องการส่งวิดโี อคลิปใน
ข้อความมัลติมเี ดีย ให้เลือก สัน
้
เพือ
่ ลดขนาดของวิดโี อ

- ความละเอียด (กล้อง 1): เลือก
ความละเอียดทีต
่ อ
้ งการสำหรับ
กล้องภายนอกโดยกด
- ความละเอียด (กล้อง 2):
เลือกความละเอียดทีต
่ อ
้ งการสำ
หรับกล้องภายในโดยกด
- ชือ
่ วิดโี อทีต
่ ง้ั ไว้: เมือ
่ ต้องการ
ป้อนชือ
่ ทีต
่ ง้ั ไว้สำหรับวิดโี อ
ใหม่ของคุณ
- หน่วยความจำทีใ่ ช้: เลือกตำ
แหน่งทีจ่ ะจัดเก็บวิดโี อของคุณ
► วิธใ
ี ช้: ใช้ตวั เลือกนีเ้ พือ
่ ดูขอ
้ มูล
เกีย
่ วกับคุณสมบัตข
ิ องโทรศัพท์
► ออก: ออกจากแอปพลิเคชัน
่
4. เมือ
่ ต้องการบันทึกวิดโี อ ให้กด
5. เมือ
่ ต้องการหยุดการบันทึก
ให้กดปุม
่ เลือกขวา [หยุด] วิดโี อ
จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัตใิ นโฟล
เดอร์ วิดโี อคลิป ใน คลังภาพ
ถ้าคุณต้องการบันทึกวิดโี อในขณะนี้
เมือ
่ ต้องการเล่นวิดโี อ
ให้กด
ให้กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
และเลือก เล่น

ตัวเล่น Flash
คุณสามารถดูและเล่นไฟล์ Flash
ทีส
่ ร้างขึน
้ สำหรับโทรศัพท์มอ
ื ถือ
1. เมือ
่ ต้องการเปิดโฟลเดอร์หรือเล่นไฟ
ล์ Flash ให้เลือ
่ นไปทีโ่ ฟลเดอร์หรือ
ไฟล์นน
้ั และกด

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

ย

2. เลือ
่ นไปทีไ่ ฟล์ Flash
และกดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
หมายเหตุ
►

ตัวเลือกทีม
่ ใี ห้เลือกใช้อาจแตกต่างกัน
►

ส่ง: คุณสามารถส่งไฟล์ Flash
ไปยังอุปกรณ์ทใ่ี ช้งานร่วมกันได้

►

จัดวาง

- คัดลอกไปยังโฟลเดอร์:
เมือ
่ ต้องการบันทึกสำเนาไฟล์ไว้
ในโฟลเดอร์อน
่ื
่ ต้องการ
- ย้ายไปโฟลเดอร์: เมือ
ย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์อน
่ื
- โฟลเดอร์ใหม่: เมือ
่ ต้องการ
สร้างโฟลเดอร์เพือ
่ จัดระเบียบ
ไฟล์ Flash ของคุณ
3. เมือ
่ ต้องการลบไฟล์ Flash
ให้เลือ
่ นไปทีไ่ ฟล์และกด
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รู ป แบบ
รู ป แบบ

คุณสามารถจัดการการตัง้ ค่าการ
เตือนสาย ข้อความ และการเตือนอืน
่ ๆ
ของโทรศัพท์
1. เมือ
่ ต้องการเปลีย
่ นรูปแบบเสียง
ให้เลือ
่ นไปทีร่ ป
ู แบบเสียงทีต
่ อ
้ ง
การ กดลูกศรเลือกซ้าย [ตัวเลือก]
และเลือก ทำงาน
หมายเหตุ
►

►

►

เมือ
่ ต้องการเปลีย
่ นรูปแบบเสียงในมุม
มองใดๆ ให้กดปุม
่ เปิดปิดเครือ
่ งทาง
ด้านขวาของโทรศัพท์แล้วปล่อย
เมือ
่ ต้องการเปิดใช้รป
ู แบบเสียงเงียบ
อย่างรวดเร็วในโหมดสแตนด์บาย
ให้กด
ค้างไว้ เมือ
่ ต้องการกลับ
ไปยังรูปแบบเสียงทัว่ ไป ให้กด
ค้างไว้อก
ี ครัง้
ในรูปแบบเสียงออฟไลน์ คุณไม่สา
มารถโทรออกหรือรับสาย หรือใช้คณ
ุ
สมบัตอ
ิ น
่ื ทีต
่ อ
้ งใช้สญ
ั ญาณเครือข่าย

2. เมือ
่ ต้องการแก้ไขรูปแบบเสียง
ให้เลือ
่ นไปทีร่ ป
ู แบบเสียง
กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
และเลือก ปรับตัง้ ค่า
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เลือ
่ นไปทีก
่ ารตัง้ ค่าต่อไปนี้ และ
เพือ
่ แก้ไข: เสียงเรียกเข้า,
แบบเสียงสายวิดโี อ,
ชนิดเสียงเรียกเข้า, ระดับความดัง,
แบบเสียงเตือนข้อความ,
แบบเสียงเตือนอีเมล, เตือนแบบสัน
่ ,
เสียงปุม
่ กด, เสียงเตือน,
ปลุกสำหรับ
เคล็ดลับ
► เมือ
่ คุณเลือก ดังขึน
้ เรือ
่ ยๆ ระดับ

เสียงเรียกเข้าจะเริม
่ ต้นจากระดับหนึง่
และเพิม
่ ขึน
้ ทีละระดับไปจนถึงระดับ
เสียงสูงสุดทีค
่ ณ
ุ ตัง้ ไว้ในการตัง้
ค่าถัดไป

เมือ
่ ต้องการบันทึกการตัง้ ค่าของคุณ
ให้กด ย้อนกลับ
3. เมือ
่ ต้องการสร้างรูปแบบเสียง
ใหม่ดว้ ยการตัง้ ค่าเสียงของคุณ
เอง ให้กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
และเลือก สร้างใหม่

ก

คุณ
ป้อ
ซ้

แป

การเบราส์เว็บ
คุณสามารถเบราส์เว็บเพจได้ในเมนูน้ี
ป้อนแอดเดรสของเพจและกดปุม
่ เลือก
ซ้าย [ไปที]่
แป้นพิมพ์ลด
ั :
/

เมื่อต้องการเปิดบุ๊คมาร์ค

/

เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่
เฉพาะเจาะจงในเพจ
(ค้นหา)

/

เมื่อต้องการกลับไปยังหน้า
ก่อนหน้า

/

เมื่อต้องการสลับระหว่าง
หน้าต่างที่เปิดอยู่

/

เมื่อต้องการสลับการเปิดและ
ปิดภาพรวมหน้า

/

เมื่อต้องการไปที่เว็บเพจอื่น

/

เมื่อต้องการไปที่หน้าแรก
ของคุณ

ง

]

คุณสามารถเข้าใช้ตวั เลือกต่อไปนีไ้ ด้
โดยการกดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]:
เปิดลิงค์, ไปยังทีอ
่ ยูเ่ ว็บ,
๊ มาร์ค,
บุค
๊ มาร์ค, บันทึกเป็นบุค
หมุนหน้าจอ, ตัวเลือกการนำทาง,
ตัวเลือกการย่อ/ขยาย, หน้าต่าง,
ลบข้อมูลส่วนตัว, เครือ
่ งมือ, ค้นหา,
ตัง้ ค่า

เว็ บ

น,

เว็ บ

เคล็ดลับ
►

คุกกีเ้ ป็นสิง่ จำเป็น เช่น หากคุณเลือก
ซือ
้ สินค้าบนเว็บ คุณจะต้องใช้คก
ุ กี้
เพือ
่ เก็บรักษารายการสินค้าทีซ
่ อ
้ื จน
กว่าจะถึงเพจชำระเงิน อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลนีอ
้ าจถูกนำไปใช้ในทางทีผ
่ ด
ิ
เช่น คุณอาจได้รบ
ั โฆษณาทีไ่ ม่พงึ ประ
สงค์ทางโทรศัพท์

หน้าที่บันทึกไว้
คุณสามารถดูเว็บเพจทีบ
่ น
ั ทึกไว้ได้
หลังจากเลือ
่ นไปทีเ่ ว็บเพจแล้ว ให้กด
เลือ
่ นไปทีเ่ พจทีบ
่ น
ั ทึกไว้และกดปุม
่
เลือกซ้าย [ตัวเลือก] เพือ
่ เข้าใช้
ตัวเลือกต่อไปนี:้ หน้าทีบ
่ น
ั ทึกไว้,
ลบข้อมูลส่วนตัว
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เว็บ
เว็ บ

เมือ
่ ต้องการลบเพจทีบ
่ น
ั ทึกไว้
ให้เลือ
่ นไปทีเ่ พจนัน
้ แล้วกด

บุ๊คมาร์ค อัตโนมัติ
คุณสามารถกลับไปยังเว็บเพจล่าสุดที่
คุณเข้าชม หลังจากเลือ
่ นไปทีแ
่ อดเดรส
ของเพจทีต
่ อ
้ งการแล้ว ให้กด
เลือ
่ นไปทีบ
่ ค
ุ๊ มาร์คและกดปุม
่ เลือกซ้าย
[ตัวเลือก] เพือ
่ เข้าใช้ตวั เลือกต่อไปนี:้
กลับไปยังเพจ, ตัวจัดการบุค
๊ มาร์ค,
เลือก/ไม่เลือก, ตัวเลือกการนำทาง,
ลบข้อมูลส่วนตัว, เครือ
่ งมือ,
รายละเอียด, ตัง้ ค่า
เมือ
่ ต้องการลบบุค
๊ มาร์ค ให้เลือ
่ นไปที่
บุค
๊ มาร์คนัน
้ และกด

ลิงค์ข่าวทางเว็บ

เบ

คุณสามารถดาวน์โหลดและจัดการลิงค์
ข่าวและ Blog ได้

คุณ
สา

Blog คือคำย่อของ Weblog ซึง่ เป็น
ไดอารีบนเว็บทีม
่ ก
ี ารอัพเดตอย่างต่อ
เนือ
่ ง จัดทำขึน
้ เพือ
่ ให้ผใู้ ช้เว็บเข้าชม

เบ

เมือ
่ ต้องการดาวน์โหลดลิงค์ขา่ วหรือ
Blog ให้เลือ
่ นไปทีล
่ งิ ค์ขา่ วหรือ Blog
นัน
้ และกด
คุณสามารถเข้าใช้ตวั เลือกต่อ
ไปนีไ้ ด้โดยการกดปุม
่ เลือกซ้าย
[ตัวเลือก]: รีเฟรช, รีเฟรชทัง้ หมด,
จัดการลิงค์ขา่ ว, เลือก/ไม่เลือก,
กลับไปยังเพจ, ลบข้อมูลส่วนตัว,
ตัง้ ค่า

ให
เบ
ไม

เบ

ให
เบ

เบ

ให
สุด

ห
►

คุณ
แล
คุณ
หร
ใช
รับ
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คุณ

เบอร์โทรล่าสุด
คุณสามารถดูสายทีไ่ ม่ได้รบ
ั
สายทีไ่ ด้รบ
ั และสายทีโ่ ทรออกล่าสุด

เบอร์ทไ่ี ม่ได้รบ
ั
ให้คณ
ุ ดูหมายเลขโทรศัพท์ 20
เบอร์ลา่ สุดทีพ
่ ยายามโทรหาคุณแต่คณ
ุ
ไม่ได้รบ
ั สาย

เบอร์ทร่ี บ
ั สาย
ให้คณ
ุ ดูหมายเลขโทรศัพท์ 20
เบอร์ลา่ สุดทีค
่ ณ
ุ รับสาย

เบอร์ทโ่ี ทรออก
ให้คณ
ุ ดูหมายเลขโทรศัพท์ 20 เบอร์ลา่
สุดทีค
่ ณ
ุ โทรออกหรือพยายามโทรออก
หมายเหตุ
►

คุณยังสามารถดูเบอร์ทโ่ี ทรออกใน
โหมดสแตนด์บายได้โดยกด

คุณสามารถโทรออก ส่งข้อความ
และบันทึกหมายเลขนัน
้ ในรายชือ
่ ติดต่อ
คุณสามารถแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์
หรือคัดลอกหมายเลขโดยใช้ตวั เลือก
ใช้เบอร์ คุณสามารถลบเบอร์ทไ่ี ม่ได้
รับ เบอร์ทไ่ี ด้รบ
ั หรือเบอร์ทโ่ี ทรออก
คุณสามารถรีเซ็ตบันทึกการโทร

ล่าสุดใน เบอร์โทรล่าสุด
กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก] และเลือก
ล้างเบอร์โทรล่าสุด เมือ
่ ต้องการตัง้ ค่า
ระยะเวลาในการเก็บบันทึกเหตุ
การณ์ในหน่วยความจำโทรศัพท์
ให้เลือกตัวเลือก ตัง้ ค่า

บั น ทึ ก

ค์

บั น ทึ ก

เวลาการโทร
คุณสามารถดูระยะเวลาการโทรเข้าและ
ออกจากโทรศัพท์ของคุณ
ใช้ปม
ุ่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก] เพือ
่ เข้า
ใช้ตวั เลือกต่อไปนี:้ ล้างตัวจับเวลา,
ตัง้ ค่า, วิธใี ช้, ออก

ข้อมูลแพคเก็ต
คุณสามารถตรวจสอบจำนวนข้อมูลที่
ถ่ายโอนในระหว่างการเชือ
่ มต่อข้อมูล
แพคเก็ต
หมายเหตุ
►

คุณอาจต้องเสียค่าบริการสำหรับการ
เชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ตตามจำนวนข้อ
มูลที่ถ่ายโอน

ใช้ปม
ุ่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก] เพือ
่ เข้าใช้
ตัวเลือกต่อไปนี:้ ล้างตัวนับ, ตัง้ ค่า,
วิธใี ช้, ออก
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ข้ อ ความ
ข้ อ ความ

ข้อความใหม่
คุณสามารถสร้างข้อความตัวอักษร
ข้อความมัลติมเี ดีย ข้อความคลิปเสียง
หรืออีเมล กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
คุณสามารถเข้าใช้ตวั เลือกต่อไปนี้

สร้างข้อความ
คุณสามารถสร้างข้อความตัวอักษร/
ข้อความมัลติมเี ดีย/ ข้อความคลิปเสียง/
อีเมล

ตัวอักษร
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1. ในฟิลด์ ถึง ให้กด
เพือ
่ เลือกผู้
รับจากรายชือ
่ หรือป้อนหมายเลข
โทรศัพท์มอ
ื ถือของผูร้ บ
ั
2. เลือ
่ นไปทีฟ
่ ล
ิ ด์ขอ
้ ความโดยกดปุม
่
นาวิเกตลง
3. ป้อนข้อความของคุณในฟิลด์ขอ
้
ความ
เมนูตวั เลือกในฟิลด์ขอ
้ ความ:
เพิม
่ ผูร้ บ
ั , ใส่, ตัวเลือกการส่ง,
รายละเอียดข้อความ,
ภาษาทีใ่ ช้เขียน
เพือ
่ ส่งข้อความ ข้อความจะ
4. กด
ถูกบันทึกโดยอัตโนมัตใิ นโฟลเดอร์
ข้อความทีส
่ ง่ แล้ว หากข้อความยังไม่
ถูกส่งออก ข้อความจะยังคงอยูใ่ น
ถาดออกและมีสถานะล้มเหลว

หมายเหตุ
► เมื่อต้องการบันทึกข้อความโดยไม่ส่ง

2.
3.

ให้กดปุ่มเลือกขวา [ปิด] และเลือก
จัดเก็บไว้ที่ฉบับร่าง

มัลติมเี ดีย
ข้อความมัลติมเี ดียอาจประกอบด้วยข้อ
ความ รูปภาพ คลิปเสียงและวิดโี อคลิป
ในการส่งและรับข้อความมัลติมเี ดีย
คุณต้องลงทะเบียนใช้บริการข้อความ
มัลติมเี ดีย และกำหนดการตัง้ ค่ามัลติมี
เดียในโทรศัพท์ของคุณ
เพือ
่ เลือกผู้
1. ในฟิลด์ ถึง ให้กด
รับจากรายชือ
่ หรือป้อนหมาย
เลขโทรศัพท์มอ
ื ถือหรืออีเมลแอด
เดรสของผูร้ บ
ั
เคล็ดลับ
► ถ้าคุณป้อนมากกว่าหนึง
่ หมายเลข ให้

คัน
่ ระหว่างหมายเลขด้วยเครือ
่ งหมาย
อัฒภาค เมือ
่ ต้องการแทรกเครือ
่ งหมาย
อัฒภาค ให้กด
และเลือก ;
โดยใช้ปม
ุ่ นาวิเกต
►

เมือ
่ ต้องการเพิม
่ @ ในโหมดตัวอักษร
ให้กด
ค้างไว้ และกด

4.

ข้

1.

2.

3.

ย

ษร

ข้อความคลิปเสียง
1. กด
เพือ
่ บันทึกเสียงข้อความ
ของคุณ
2. เมือ
่ คุณได้ยน
ิ เสียงสัญญาณ
ให้เริม
่ การบันทึก
(คุณสามารถบันทึกเสียงได้นานถึง 2
นาที 30 วินาที)
3. เมือ
่ ต้องการบันทึกคลิปเสียง
ให้กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
และเลือก จัดเก็บคลิปเสียง

หมายเหตุ
►

►

►

►

คุณสามารถตรวจสอบสิ่งที่คุณบันทึกไว้
ได้โดยใช้ตัวเลือก เล่นซาวน์คลิป
เมือ
่ ต้องการแทนทีค
่ ลิปเสียง ให้เลือก
แทนทีค
่ ลิปเสียง → ซาวน์คลิปใหม่
เมื่อต้องการส่งคลิปเสียงในโทรศัพท์
หรือการ์ดหน่วยความจำของคุณ
ให้เลือก แทนที่คลิปเสียง →
จากคลังภาพ เลื่อนไปที่แทร็คเพลง
หรือคลิปเสียงที่ต้องการและกด
เมื่อต้องการลบคลิปเสียง ให้กด

ข้ อ ความ

อ
ป

2. ป้อนชือ
่ เรือ
่ งในฟิลด์ ชือ
่ เรือ
่ ง
3. ป้อนข้อความของคุณในฟิลด์ขอ
้
ความ
เมนูตวั เลือกในฟิลด์ขอ
้ ความ
(หมายเหตุ: ตัวเลือกทีม
่ ใี ห้เลือก
ใช้อาจแตกต่างกัน): ส่ง,
เพิม
่ ผูร้ บ
ั , สร้างการนำเสนอ,
ใส่รายการ, ใส่ใหม่,
วางข้อความก่อน/
วางข้อความทีหลัง,
ช่องทีอ
่ ยู,่ ภาพตัวอย่าง,
ออปเจ็กต์, ตรวจสอบรายชือ
่ ,
ตัวเลือกการส่ง,
รายละเอียดข้อความ,
ภาษาทีใ่ ช้เขียน, วิธใี ช้, ออก
เพือ
่ ส่งข้อความ
4. กด

4. เลือ
่ นไปทีฟ
่ ล
ิ ด์ ถึง กด
เพือ
่
เลือกผูร้ บ
ั จากรายชือ
่ หรือป้อนหมาย
เลขโทรศัพท์มอ
ื ถือของผูร้ บ
ั
เคล็ดลับ
►

ถ้าคุณป้อนมากกว่าหนึง่ หมายเลข
ให้คน
่ั ระหว่างหมายเลขด้วยเครือ
่ ง
หมายอัฒภาค เมือ
่ ต้องการแทรก
เครือ
่ งหมายอัฒภาค ให้กด
และเลือก ; โดยใช้ปม
ุ่ นาวิเกต

5. กด
เพือ
่ ส่งข้อความ ข้อความ
คลิปเสียงจะถูกโอนไปไว้ในบริการ
รับส่งข้อความมัลติมเี ดีย
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ข้อความ
ข้ อ ความ

อีเมล

หมายเหตุ

ค

หากต้องการส่ง/รับอีเมล คุณควรกำ
หนดอีเมลแอคเคาท์

► เมื่อต้องการบันทึกข้อความโดยไม่ส่ง

คุณ
เป
ไป
ห

1. ในฟิลด์ ถึง ให้กด
เพือ
่ เลือกผูร้ บ
ั จากรายชือ
่ ติดต่อ
หรือป้อนอีเมลแอดเดรส
เคล็ดลับ
► หากคุณป้อนหลายแอดเดรส ให้คน
่ั

ระหว่างแอดเดรสด้วยเครือ
่ ง
หมายอัฒภาค เมือ
่ ต้องการแทรกเครือ
่
งหมายอัฒภาค ให้กด
และเลือก ;
โดยใช้ปม
ุ่ นาวิเกต
► ใส่ผรู้ บ
ั หลักลงในฟิลด์ ถึง และผูร้ บ
ั ที่
ต้องการอีเมลเพือ
่ การอ้างอิงเท่านัน
้ ใน
ฟิลด์ สำเนาถึง

2. ป้อนชือ
่ เรือ
่ งในฟิลด์ ชือ
่ เรือ
่ ง
3. ป้อนข้อความของคุณในฟิลด์ขอ
้
ความ
เมนูตวั เลือกในฟิลด์ขอ
้ ความ
(หมายเหตุ: ตัวเลือกทีม
่ ใี ห้เลือก
่ ผูร้ บ
ั ,
ใช้อาจแตกต่างกัน.): เพิม
ใส่, ฟิลด์แอดเดรส, สิง่ ทีแ
่ นบ,
ตัวเลือกการส่ง,
ภาษาทีใ่ ช้เขียน, วิธใี ช้, ออก
4. กด
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เพือ
่ ส่งข้อความ

ให้กดปุ่มเลือกขวา [ปิด] และเลือก
จัดเก็บไว้ที่ฉบับร่าง

ข้อความซิม
คุณสามารถเบราส์ขอ
้ ความบนซิมการ์ด
ของคุณได้

ข้อความจากระบบ
ด้วยบริการข้อความจากระบบ (CBS)
คุณสามารถรับข้อความข่าวสารจากผู้
ให้บริการของคุณได้หลากหลายหัวข้อ
เช่น สภาพอากาศหรือการจราจรใน
แต่ละพืน
้ ที่
เมือ
่ ต้องการรับข้อความจากระบบ
คุณต้องเปิดการรับข้อความจากระบบ
กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก] และเลือก
ตัง้ ค่า ตัง้ ใช้การรับ
ในรายการหัวข้อข้อความจากระบบ
ตัวเลือกต่อไปนีจ้ ะแสดงขึน
้ เมือ
่ คุณกด
ปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]: เปิด, สมัคร
ใช้บริการข้อมูลข่าว, หัวข้อเด่น,
หัวข้อ, ตัง้ ค่า

ต

คุณ
ตัง้
สำ
ใช

ถ

คุณ
แล
ข้อ
ท
1.
2.

หา
หา
ให

หมายเหตุ

คุณสามารถส่งคำสัง่ บริการ เช่น คำขอ
เปิดใช้บริการของเครือข่าย
ไปยังผูใ้ ห้บริการของคุณ
หลังจากป้อนคำสัง่ แล้ว ให้กด

► คุณสามารถดูโฟลเดอร์อื่นๆ ใน

ตัง้ ค่า
คุณสามารถกำหนดหรือแก้ไขการ
ตัง้ ค่าสำหรับประเภทข้อความต่างๆ
สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูทเ่ี มนูวธิ ี
ใช้ในโทรศัพท์

ถาดเข้า
คุณสามารถเบราส์ เปิด
และจัดการข้อความตัวอักษร
ข้อความมัลติมเี ดีย และข้อความอืน
่ ๆ
ทีไ่ ด้รบ
ั
1. เลือ
่ นไปทีข
่ อ
้ ความใหม่และกด
2. ใช้ปม
ุ่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก] เพือ
่
เข้าใช้ตวั เลือกต่อไปนี้ (หมายเหตุ:
ตัวเลือกทีม
่ ใี ห้เลือกใช้อาจแตก
ต่างกัน): สร้างข้อความ, ตอบ,
จัดเรียงตาม, ย้ายไปโฟลเดอร์
หรือ เลือก/ไม่เลือก
หากต้องการลบข้อความ ให้กด
หากต้องการโทรหาผูส
้ ง่ ข้อความ
ให้กด

ข้อความได้โดยใช้ปุ่มนาวิเกตซ้าย/
ขวา

ข้ อ ความ

ด

คำสัง่ บริการ

โฟลเดอร์ของฉัน
คุณสามารถดูขอ
้ ความหรือตัวอย่างข้อ
ความทีบ
่ น
ั ทึกอยูใ่ นโฟลเดอร์ของคุณ

ศูนย์ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนใช้บริการอีเมลและ
ตัง้ ค่าศูนย์ฝากข้อความเพือ
่ รับ/ส่งอีเมล
ติดต่อผูใ้ ห้บริการของคุณเพือ
่ ขอข้อมูล
การตัง้ ค่าทีถ
่ ก
ู ต้อง
ในรายการอีเมล คุณสามารถใช้ตวั
เลือกต่อไปนีไ้ ด้โดยกดปุม
่ เลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
(หมายเหตุ: ตัวเลือกทีม
่ ใี ห้เลือกใช้
อาจแตกต่างกัน): สร้างข้อความ,
เชือ
่ มต่อ, ดึงอีเมล, ลบ,
จัดเรียงตามหรือ การตัง้ ค่าอีเมล
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ข้อความ
ข้ อ ความ

ฉบับร่าง

ถาดออก

ร

คุณสามารถดู แก้ไข และส่งข้อความที่
คุณสร้างไว้แล้ว แต่ยงั ไม่ได้สง่

คุณสามารถดูและจัดการข้อความ
ทีร่ อส่ง
1. เมือ
่ ต้องการยกเลิกการส่งข้อความ
ให้ใช้ตวั เลือกต่อไปนีห
้ ลังจากกดปุม
่
เลือกซ้าย [ตัวเลือก]: ระงับการส่ง,
ลบ, ย้ายไปฉบับร่าง
2. เมือ
่ ต้องการส่งข้อความทีถ
่ ก
ู ระงับ
ล้มเหลว หรือกำหนดเวลาให้สง่ ภาย
หลัง ให้กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
และเลือก ส่ง

คุณ
คุณ
หม
หม
หม
วิด
ชือ
่
คุณ
หร
โด
แก
ห
ให

เพือ
่ ดูหรือแก้ไขข้อความ
1. กด
2. เมือ
่ ต้องการส่งข้อความ ให้กด
3. เมือ
่ ต้องการลบข้อความ
ให้เลือ
่ นไปทีข
่ อ
้ ความนัน
้ และกด
คุณสามารถลบหลายข้อความ
[ตัวเลือก] และเลือก เลือก/
ไม่เลือก เพือ
่ ใส่เครือ
่ งหมายข้างข้อ
ความนัน
้ หลังจากทีค
่ ณ
ุ เลือกข้อ
ความทีต
่ อ
้ งการแล้ว ให้กด

ส่ง
ข้อความทีส
่ ง่ 20 ข้อความล่าสุดจะ
ถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ ส่งแล้ว
โดยอัตโนมัติ ใช้ปม
ุ่ เลือกซ้ายเพือ
่ เข้า
ใช้ตวั เลือกต่อไปนี้
(หมายเหตุ: ตัวเลือกทีม
่ ใี ห้เลือกใช้
อาจแตกต่างกัน) จัดเรียงตาม หรือ
ย้ายไปโฟลเดอร์

46

รายงาน

คุณสามารถติดตามข้อความตัวอักษร
และข้อความมัลติมเี ดียของคุณได้หลัง
จากส่งออกไปแล้ว คุณสามารถโทรหา
ผูร้ บ
ั ข้อความโดยกด
หมายเหตุ

ร

คุณ

► คุณสามารถรับหรือปฏิเสธรายงานผล

การส่งในการตั้งค่าข้อความตัวอักษร
และข้อความมัลติมีเดีย (เปิดข้อความ
และกดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก]
และเลือก ตั้งค่า → ตัวอักษร หรือ
มัลติมีเดีย ตั้งค่า รับรายงาน เป็น
ใช่/ไม่)
► คุณไม่สามารถรับรายงานผลการส่ง
จากข้อความที่ส่งไปยังอีเมลแอดเดรส

เม
ศัพ

ใช
เพ
สา
แก

ย

า

ม

ส

รายชื่อใหม่
คุณสามารถสร้างทีอ
่ ยูข
่ องรายชือ
่
คุณสามารถป้อนชือ
่ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ
หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส
หมายเลขสำหรับการสนทนาทาง
วิดโี อ หมายเลขวิทยุตด
ิ ตามตัว
ชือ
่ บริษท
ั และตำแหน่งของรายชือ
่ ใหม่
คุณสามารถเพิม
่ เปลีย
่ นชือ
่
่
หรือลบฟิลด์ตา่ งๆ ของรายชือ
โดยใช้ตวั เลือก เพิม
่ รายละเอียด,
แก้ไขชือ
่ ฟิลด์ หรือ ลบรายละเอียด
หลังจากป้อนข้อมูลในฟิลด์แล้ว
ให้กดปุม
่ เลือกขวา [เสร็จ]

รายการรายชื่อ
คุณสามารถดูขอ
้ มูลรายชือ
่ ได้โดยกด
เมือ
่ ต้องการต่อสายสนทนาทางโทร
ศัพท์หรือทางวิดโี อไปยังรายชือ
่ ให้กด
ใช้ปม
ุ่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
เพือ
่ เข้าใช้ตวั เลือกต่อไปนี:้ เปิด,
สายเรียกเข้า, สร้างข้อความ,
แก้ไข, ลบ, ทำซ้ำ, เลือก/ไม่เลือก,

คัดลอกไปยังรายชือ
่ ซิม, รายชือ
่
SIM, ส่งนามบัตร, ข้อมูลรายชือ
่ ,
ซิงโครไนเซชัน → เริม
่ ต้น,
ซิงโครไนเซชัน → ตัง้ ค่า, ตัง้ ค่า,
วิธใี ช้, ออก

รายชื ่ อ

ม
ง,

รายชื ่ อ

เมือ
่ ต้องการลบรายชือ
่ ออกจาก
ไดเรคทอรี ให้กด

กลุ่ม
กดปุม
่ นาวิเกตขวาในรายการรายชือ
่
ติดต่อ
คุณสามารถสร้างกลุม
่ รายชือ
่ เช่น เพือ
่
ส่งข้อความถึงบุคคลจำนวนมาก
พร้อมกัน
ใช้ปม
ุ่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก] เพือ
่ เข้าใช้
ตัวเลือกต่อไปนี:้ เปิด, สร้างข้อความ,
่ นชือ
่ ,
กลุม
่ ใหม่, ลบ, เปลีย
เสียงเรียกเข้า, ข้อมูลรายชือ
่ ,
ตัง้ ค่า, วิธใี ช้, ออก
เมือ
่ ต้องการลบกลุม
่ รายชือ
่ ให้กด
ข้อมูลรายชือ
่ แต่ละรายชือ
่ ของสมาชิก
กลุม
่ จะยังคงอยูใ่ นไดเรคทอรีรายชือ
่
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การเชื ่ อ มต่ อ
การเชื ่ อ มต่ อ

จัดการการ
เชื่อมต่อ
คุณสามารถจัดการการเชือ
่ มต่อข้อมูลที่
ใช้งานอยูไ่ ด้
เมือ
่ ต้องการดูรายละเอียดการเชือ
่ มต่อ
เช่น ระยะเวลา ความเร็วในการถ่ายโอน
ข้อมูล และจำนวนข้อมูลทีส
่ ง่ หรือได้รบ
ั
ให้เลือ
่ นไปทีก
่ ารเชือ
่ มต่อนัน
้ และกด
เมือ
่ ต้องการสิน
้ สุดการเชือ
่ มต่อ ให้เลือ
่ น
ไปทีก
่ ารเชือ
่ มต่อนัน
้ และกด
เมือ
่ ต้องการสิน
้ สุดการเชือ
่ มต่อทัง้
หมด ให้กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
และเลือก ตัดการเชือ
่ มต่อทัง้ หมด

บลูทูธ
คุณสามารถทำการเชือ
่ มต่อแบบไร้สาย
ไปยังอุปกรณ์อน
่ื ทีใ่ ช้งานร่วมกันได้ เช่น
คอมพิวเตอร์
บลูทธู ช่วยให้คณ
ุ สามารถเชือ
่ มต่อ
แบบไร้สายกับอุปกรณ์ บลูทธู อืน
่ เช่น
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เครือ
่ งอืน
่
► บลูทธ
ู : เมือ
่ ต้องการใช้การเชือ
่ ม
ต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์ บลูทธู อืน
่
ให้เลือก ใช้
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►

การมองเห็นของโทรศัพท์: ตัง้ ค่า
การมองเห็นโทรศัพท์ของคุณ
สำหรับอุปกรณ์ บลูทธู อืน
่

หมายเหตุ
►

อุปกรณ์ที่จับคู่ ยังคงสามารถเชื่อม
ต่อกับโทรศัพท์ของคุณได้
แม้ว่าจะเลือก ซ่อนแล้ว

►

ชือ
่ ของโทรศัพท์: คุณสามารถ
เปลีย
่ นชือ
่ โทรศัพท์ของคุณ
ซึง่ อุปกรณ์อน
่ื ทีค
่ น
้ หาอุปกรณ์ บลูทธู
มองเห็นได้ ป้อนชือ
่ ใหม่และกด
ตกลง

เมือ
่ ต้องการส่งข้อมูลผ่าน บลูทธ
ู :
่ ณ
ุ
1. เปิดแอปพลิเคชัน
่ ทีม
่ รี ายการทีค
ต้องการส่ง
2. เลือ
่ นไปทีร่ ายการนัน
้
กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
และเลือก ส่ง → ทาง บลูทธ
ู
3. โทรศัพท์จะค้นหาอุปกรณ์ บลูทธู
ภายในรัศมีและแสดงรายการ
เลือ
่ นไปทีอ
่ ป
ุ กรณ์ทต
่ี อ
้ งการและกด
เพือ
่ ตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อ

เม

1.

2.

3.

4.

ห
►

หา
ด้ว
นัน
้
โด
กด
ตัง้
คุณ
ท

า

1. กดปุม
่ นาวิเกตขวาเพือ
่ ย้ายไปทีห
่ น้า
ต่าง อุปกรณ์ทจ
่ี บ
ั คู่
2. กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
และเลือก อุปกรณ์ทจ
่ี บ
ั คู่ ใหม่
โทรศัพท์จะเริม
่ ต้นค้นหาอุปกรณ์
บลูทธู ภายในรัศมี
3. เลือ
่ นไปทีอ
่ ป
ุ กรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการจับ
คูด
่ ว้ ยและกด
4. ตกลงรหัสผ่านทัว่ ไปกับเจ้าของอุป
กรณ์อน
่ื และป้อนรหัสนัน
้ กด ตกลง
หมายเหตุ
►

อุปกรณ์บางอย่างมีการกำหนดรหัส
ผ่านไว้

หากคุณเชือ
่ ถืออุปกรณ์ทจ่ี บ
ั คู่
ด้วย คุณสามารถอนุญาตให้อป
ุ กรณ์
นัน
้ เชือ
่ มต่อกับโทรศัพท์ของคุณ
โดยอัตโนมัติ เลือ
่ นไปทีอ
่ ป
ุ กรณ์นน
้ั
กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก] และเลือก
ี ช
้ี ว่ ยให้
ตัง้ เป็นผ่านการอนุญาต วิธน
คุณไม่ตอ
้ งยอมรับอุปกรณ์ดว้ ยตนเอง
ทุกครัง้ ทีเ่ ชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์นน
้ั

เมือ
่ ต้องการตัง้ ชือ
่ เล่นให้กบ
ั อุปกรณ์
ทีจ่ บ
ั คูท
่ ป
่ี รากฏเฉพาะในโทรศัพท์
ุ กรณ์นน
้ั
ของคุณ ให้เลือ
่ นไปทีอ
่ ป
กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก] และเลือก
กำหนดชือ
่ ย่อ
เมือ
่ ต้องการลบการจับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์
ให้เลือ
่ นไปทีอ
่ ป
ุ กรณ์นน
้ั และกด

การเชื ่ อ มต่ อ

ธ

เมือ
่ ต้องการจับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์:

USB
คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยัง
และจากอุปกรณ์อน
่ื โดยใช้สาย USB
ทีใ่ ห้มาในกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์
คุณสามารถเปลีย
่ นประเภทอุปกรณ์ให้
เป็นประเภททีต
่ ามปกติคณ
ุ จะเชือ
่ มต่อ
ด้วยสายเคเบิล USB

โหมด USB
PC Suite: เมือ
่ ต้องการชือ
่ มต่อ PC
Suite กับโทรศัพท์ของคุณโดยผ่าน
สายเคเบิล USB
► การถ่ายโอนข้อมูล: เมือ
่ ต้อง
การเข้าใช้และถ่ายโอนข้อมูล
เช่น ไฟล์ขอ
้ ความหรือไฟล์เพลง
ระหว่างการ์ดหน่วยความจำของคุณ
กับอุปกรณ์ทใ่ี ช้งานร่วมกันได้ เช่น
คอมพิวเตอร์ โดยใช้ USB
►
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การเชื่อมต่อ
ถามเมือ
่ เชือ
่ มต่อ
การเชื ่ อ มต่ อ

เลือก ใช่ เพือ
่ เลือก โหมด USB
ทุกครัง้ ทีค
่ ณ
ุ ใช้สายเคเบิล USB เพือ
่
เชือ
่ มต่อโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์อน
่ื

ซิงค์
คุณสามารถซิงโครไนซ์ขอ
้ มูลในราย
ชือ
่ ติดต่อ ปฏิทน
ิ สมุดบันทึก และแอป
พลิเคชัน
่ ข้อความตัวอักษรของโทร
ศัพท์กบ
ั แอปพลิเคชัน
่ ทีส
่ อดคล้องกัน
บนคอมพิวเตอร์หรือเซิรฟ
์ เวอร์อน
ิ เทอร์
เน็ต การตัง้ ค่าการซิงโครไนซ์จะบันทึก
อยูใ่ นรูปแบบการซิงค์
หมายเหตุ
►

แอปพลิเคชั่นที่คุณสามารถซิงโครไนซ์
ได้อาจแตกต่างกันสำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

เลือ
่ นไปทีร่ ป
ู แบบการซิงค์และ
กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
คุณสามารถเข้าใช้ตวั เลือกต่อไปนี้
ซิงโครไนซ์, แก้ไขรูปแบบการซิงค์,
รูปแบบซิงค์ใหม่, ดูบน
ั ทึก
เมือ
่ ต้องการลบรูปแบบการซิงโครไนซ์
ให้เลือ
่ นไปทีร่ ป
ู แบบนัน
้ และกด

ป

คุณ
หม
ใช
เพ
รา
แส
ไป
เค
►

น

เว

คุณ
วัน
แก
แล
1.

2.
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ปฏิทิน
คุณสามารถแก้ไขและติดตามตารางนัด
หมายของคุณได้
ใช้ปม
ุ่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
เพือ
่ เข้าใช้ตวั เลือกต่อไปนี้ เปิด,
รายการใหม่, แสดงเป็นสัปดาห์,
แสดงสิง่ ทีต
่ อ
้ งทำ, ลบรายการ,
ไปยังวันที,่ ตัง้ ค่า
เคล็ดลับ

ตัวแบ่งวัน, รูปแบบเวลา,
ตัวแบ่งเวลา, ชนิดนาฬิกา,
เสียงนาฬิกาปลุก, วันทำงาน,
อัพเดตตามเวลาเครือข่าย
หมายเหตุ
►

บริการนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในทุก
เครือข่าย

3. กดปุม
่ เลือกขวา [ย้อนกลับ] เพือ
่
บันทึกการตัง้ ค่าของคุณ

นาฬิกา

เมือ
่ ต้องการตัง้ ปลุกครัง้ เดียว
อย่างรวดเร็ว ให้กดปุม
่ ตัวเลขใดๆ
และป้อนเวลาปลุก เมือ
่ ต้องการเปลีย
่ น
เวลาปลุกทีต
่ ง้ั ไว้ ให้กดปุม
่ เลือกซ้าย
[ตัวเลือก] และเลือก รีเซ็ตการปลุก

เวลา

ปลุก

คุณสามารถดูเวลา
วันของสัปดาห์และวันที่ หรือตัง้ ค่าและ
แก้ไขการปลุก หรือแก้ไขการตัง้ ค่าวันที่
และเวลาได้
1. เมือ
่ ต้องการตัง้ ค่าวันทีแ
่ ละเวลา
ให้กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
และเลือก ตัง้ ค่า
2. เลือ
่ นไปทีก
่ ารตัง้ ค่าต่อไปน
: เวลา, เขตเวลา,
แ
้ี ละกด
วันที,่ รูปแบบวันที,่

1. ในหน้าต่าง นาฬิกา
ให้กดปุม
่ นาวิเกตขวา

►

คุณยังสามารถเพิ่มการนัดหมายโดย
เริ่มเขียนด้วยปุ่มตัวเลข โปรแกรมแก้ไข
ประชุม จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ)

โปรฯช่ ว ย

ค์,

โปรฯช่ ว ย

2. กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
และเลือก ตัง้ ปลุกใหม่
3. ป้อนข้อมูลในฟิลด์ตอ
่ ไปนี้
เวลาปลุก, รายละเอียด, ทำซ้ำ
4. กดปุม
่ เลือกซ้าย [เสร็จ]
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โปรฯช่วย
เคล็ดลับ

โปรฯช่ ว ย

►

เมือ
่ ต้องการตัง้ ปลุกครัง้ เดียวอย่าง
รวดเร็ว คุณยังสามารถกดปุม
่ ตัวเลข
ใดๆ และป้อนเวลาปลุกได้อก
ี ด้วย

เมือ
่ ต้องการเลิกใช้หรือลบการปลุก
ให้เลือ
่ นไปทีก
่ ารปลุกนัน
้ และกด

ทัว่ โลก
1. ในหน้าต่าง นาฬิกา ให้กดปุม
่
นาวิเกตขวาสองครัง้
2. กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]:
เพิม
่ เมือง, ตัง้ เป็นเมืองปัจจุบน
ั ,
ตัง้ ค่า
3. เมือ
่ ต้องการลบเมือง ให้เลือ
่ นไปที่
เมืองนัน
้ และกด

สมุดบันทึก
คุณสามารถดูหรือเขียนสมุดบันทึกได้
1. เมือ
่ ต้องการเขียนสมุดบันทึก
ให้กดปุม
่ ตัวเลขใดๆ โปรแกรมแก้ไข
สมุดบันทึกจะเปิดขึน
้ โดยอัตโนมัติ
เคล็ดลับ
► เมือ
่ ต้องการเว้นวรรคระหว่างคำ
ให้กด
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►

เมือ
่ ต้องการแทรกอักขระพิเศษ
ให้กด

2. เมือ
่ ต้องการบันทึกสมุดบันทึกของ
คุณ ให้กดปุม
่ เลือกขวา [เสร็จ]
3. ใช้ปม
ุ่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
เพือ
่ เข้าใช้ตวั เลือกต่อไปนี:้ เปิด,
ส่ง, สมุดบันทึกใหม่, ลบ, เลือก/
ไม่เลือก, ซิงโครไนเซชัน

ใช
เพ
จัด

ค

เม

1.
2.

Quickoffice
แสดงไฟล์ที่ใช้งานร่วมกันได้ในโฟล
เดอร์เอกสารในหน่วยความจำโทรศัพท์
และ/หรือการ์ดหน่วยความจำ
แท็บแอปพลิเคชั่นจะกำหนดประเภท
ของเอกสารที่ปรากฏ
► Quickword: เอกสาร Microsoft
Word และข้อความ
► Quicksheet: สเปรดชีท
Microsoft Excel
► Quickpoint: งานนำเสนอ
Microsoft PowerPoint
► Quickmanager: เมื่อต้องการ
อัพเดตและอัปเกรดซอฟต์แวร์
Quickoffice และดาวน์โหลดแอป
พลิเคชั่นอื่นที่มีประโยชน์

3.

4.

5.

6.

ท์

คิดเลข
เมือ
่ ต้องการใช้เครือ
่ งคิดเลข:
1. ป้อนเลขจำนวนแรกของการคำนวณ
2. เมือ
่ ต้องการเลือกฟังก์ชน
ั ทางด้าน
ขวาของหน้าจอ ให้เลือ
่ นไปทีฟ
่ งั ก์
ชันนัน
้ และกด
3. ป้อนเลขจำนวนถัดไปของการ
คำนวณ
4. เลือกการดำเนินการทีเ่ หลือและ
ป้อนจำนวน
5. เมือ
่ ต้องการรันการคำนวณ
ให้เลือ
่ นไปที่ "=" และกด
6. ผลลัพธ์ของการคำนวณจะยังคงอยู่
ในฟิลด์แก้ไขและสามารถใช้เป็น
จำนวนแรกของการคำนวณใหม่ได้

ตัวแปลง
คุณสามารถแปลง สกุลเงิน, พืน
้ ที,่
พลังงาน, ความยาว, มวล,
กำลังไฟฟ้า, ความดัน, อุณหภูม,ิ
เวลา, ความเร็ว และ ปริมาตร
จากหน่วยหนึง่ (เช่น แกลลอน)
ไปเป็นอีกหน่วยหนึง่ (ลิตร)

โปรฯช่ ว ย

/

ใช้ปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก]
เพื่อเข้าใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ ไฟล์ใหม่,
จัดเรียงตาม, รายละเอียด, ส่ง

ตัวจัดไฟล์
คุณสามารถเบราส์และจัดการโฟล
เดอร์และไฟล์ได้
1. เมือ
่ ต้องการดูเนือ
้ หาของโฟลเดอร์
หรือไฟล์ ให้เลือ
่ นไปทีโ่ ฟลเดอร์หรือ
ไฟล์นน
้ั และกด
2. เมือ
่ ต้องการส่งไฟล์ไปยังอุปกรณ์ท่ี
ใช้งานร่วมกันได้ ให้เลือ
่ นไปทีไ่ ฟล์
นัน
้ และกด
3. ใช้ปม
ุ่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
เพือ
่ เข้าใช้ตวั เลือก
ต่อไปนี:้ ย้ายไปโฟลเดอร์,
คัดลอกไปยังโฟลเดอร์,
โฟลเดอร์ใหม่, เลือก/ไม่เลือก,
เปลีย
่ นชือ
่ , ค้นหา, ดูรายละเอียด,
รายละเอียดหน่วยความจำ
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โปรฯช่วย
หมายเหตุ

โปรฯช่ ว ย

►

โฟลเดอร์ที่ตั้งไว้อย่างเช่น คลิปเสียง
ใน คลังภาพ ไม่สามารถย้ายหรือ
ลบออกได้

4. เมือ
่ ต้องการลบโฟลเดอร์หรือไฟล์
ให้เลือ
่ นไปทีโ่ ฟลเดอร์หรือไฟล์นน
้ั
และกด
หมายเหตุ
►

เมื่อต้องการเบราส์และจัดการโฟล
เดอร์และไฟล์บนการ์ดหน่วยความจำ
ให้กดปุ่มนาวิเกตขวา

ความจำ
คุณสามารถดูสถานะของการ์ดหน่วย
ความจำ ใช้ปม
ุ่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
เพือ
่ เข้าใช้ตวั เลือก
ต่อไปนี:้ นำการ์ดความจำออก,
สำรองความจำเครือ
่ ง,
เรียกคืนจากการ์ด,
ฟอร์แมตการ์ดความจำ,
ชือ
่ การ์ดหน่วยความจำ,
ตัง้ รหัสผ่าน,
รายละเอียดหน่วยความจำ
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หมายเหตุ
►

อย่าฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำที่
มีซอฟต์แวร์หรือข้อมูลที่สำคัญอยู่
เนื่องจากการฟอร์แมตจะทำลายทุก
อย่างที่บันทึกอยู่ในการ์ด

เคล็ดลับ
►

คุณสามารถเลือกลบรหัสผ่านได้ใน
ภายหลัง ซึง่ หมายความว่าการ์ดหน่วย
ความจำจะถูกปลดล็อค และจะไม่มี
การขอรหัสผ่านเมือ
่ เสียบการ์ดลงใน
อุปกรณ์อน
่ื ในกรณีน้ี ข้อมูลทีบ
่ น
ั ทึก
อยูใ่ นการ์ดจะไม่ได้รบ
ั การป้องกันจาก
การนำไปใช้โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต

คุณ
โฟ

ภ

รูป
ภา
ตัง้
ภา
ด้ว

►

►

►

►

►

ก

คุณสามารถเบราส์ไฟล์มเี ดียในแต่ละ
โฟลเดอร์

ภาพ
รูปภาพ ประกอบด้วยโฟลเดอร์ของ
ภาพทีต
่ ง้ั ไว้และไฟล์แฟลชที่
ตัง้ ไว้ทโ่ี หลดลงในโทรศัพท์ลว่ งหน้า,
ภาพทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลด และภาพทีถ
่ า่ ย
ด้วยกล้องของโทรศัพท์
► ดาวน์โหลด: คุณสามารถดาวน์
โหลดรูปภาพจากเว็บ
► ส่ง: คุณสามารถส่งรูปภาพผ่าน
MMS, บลูทธู หรืออีเมล
► ค้นหา: เมือ
่ ต้องการค้นหารูปภาพที่
เฉพาะเจาะจง ให้ปอ
้ นอักษรตัวแรก
ของชือ
่ ภาพนัน
้ คุณสามารถส่งภาพ
ไปยังอุปกรณ์ทใ่ี ช้งานร่วมกันได้
โดยกด
► จัดเรียงตาม: คุณสามารถจัดเรียง
ภาพของคุณตามวันที่ ชือ
่ ขนาด
รูปแบบของภาพ
► ใช้ภาพเป็น
- ตัง้ เป็นภาพพืน
้ หลัง: คุณสา
มารถตัง้ ภาพเป็นภาพพืน
้ หลังสำ
หรับหน้าจอขณะทีโ่ ทรศัพท์อยูใ่ น
โหมดสแตนด์บาย

่ : คุณสามารถ
- กำหนดให้รายชือ
เพิม
่ ภาพขนาดย่อในรายชือ
่
► ลบ: ลบไฟล์
► จัดวาง
- โฟลเดอร์ใหม่: คุณสามารถ
สร้างโฟลเดอร์เพือ
่ จัดเก็บภาพ
- ย้ายไปโฟลเดอร์: คุณสามารถ
ย้ายภาพไปยังโฟลเดอร์อน
่ื
- คัดลอกไปการ์ดความจำ/
คัดลอกไปความจำเครือ
่ ง:
เมือ
่ ต้องการคัดลอกภาพหรือโฟล
เดอร์ไปยังการ์ดหน่วยความจำ
หรือหน่วยความจำเครือ
่ ง
- ย้ายไปการ์ดความจำ/
่ ต้อง
ย้ายไปความจำเครือ
่ ง: เมือ
การย้ายภาพหรือโฟลเดอร์จาก
หน่วยความจำหนึง่ ไปยังอีกหน่วย
ความจำหนึง่
► เลือก/ไม่เลือก:
คุณสามารถเลือกหลายภาพ เช่น
เพือ
่ ส่งหรือลบพร้อมกันได้
► เปลีย
่ นชือ
่ : เปลีย
่ นชือ
่ ไฟล์
► ดูรายละเอียด: คุณสามารถดูราย
ละเอียดเกีย
่ วกับภาพ

แฟ้ ม ข้ อ มู ล

ย

แฟ้ ม ข้ อ มู ล
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แฟ้มข้อมูล
แฟ้ ม ข้ อ มู ล

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ก

โฟลเดอร์ วิดโี อ แสดงรายการวิดโี อที่
ดาวน์โหลดไว้และวิดโี อทีค
่ ณ
ุ บัน
ทึกไว้ในโทรศัพท์: ดาวน์โหลด, ส่ง,
ค้นหา, จัดเรียงตาม, ลบ, จัดวาง,
เลือก/ไม่เลือก, เปลีย
่ นชือ
่ ,
ดูรายละเอียด

โฟลเดอร์ เสียง ประกอบด้วย
เสียงทีต
่ ง้ั ไว้, การบันทึกเสียงของคุณ
และไฟล์เสียงทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลด จากทีน
่ ่ี
คุณสามารถจัดการ ส่ง หรือตัง้ เสียงเ
ป็นเสียงเรียกเข้า: ดาวน์โหลด, ส่ง,
ค้นหา, จัดเรียงตาม, ใช้แบบเสียง,
จัดวาง, ดูรายละเอียด, เลือก/
ไม่เลือก

กา
กา
ซึง่
ภา
อา
ด้ว
ให

แทร็ค
อัลบัม
้ เพลงจะถูกสร้างขึน
้ โดยอัตโนมัติ
ตามแท็ก ID3 ทีแ
่ นบอยูก
่ บ
ั ไฟล์เพลง
คุณสามารถอนุญาตหรือป้องกัน
การแสดงอัลบัม
้ เหล่านีโ้ ดยใช้ตวั
เลือก แสดงอัลบัม
้ / ซ่อนอัลบัม
้
: ดาวน์โหลด, ส่ง, ค้นหา,
จัดเรียงตาม, รายการแทร็คใหม่,
ใช้แบบเสียง, แก้ไข, จัดวาง,
แสดงอัลบัม
้ / ซ่อนอัลบัม
้ ,
ดูรายละเอียด, เลือก/ไม่เลือก, ลบ
หมายเหตุ
►
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ถ้าคุณลบไฟล์ M3U โดยใช้ตัวเลือก
รายการแทร็คใหม่ แทร็คที่อยู่ใน
ไฟล์จะไม่ถูกลบ ถ้าคุณลบรายการที่
แสดงโดยใช้ตัวเลือก แสดงอัลบั้ม
ทุกแทร็คที่อยู่ในอัลบั้มนั้นจะถูกลบ

ลิงค์การสตรีม
เมือ
่ ต้องการใช้ลงิ ค์เพือ
่ เล่นไฟล์มเี ดีย
: ส่ง,
ให้เลือ
่ นไปทีล
่ งิ ค์นน
้ั และกด
ค้นหา, ลิงค์ใหม่, แก้ไข, จัดวาง,
เลือก/ไม่เลือก
หมายเหตุ
►

การสตรีม หมายถึง การเล่นไฟล์เพลง
ไฟล์วิดีโอ หรือไฟล์คลิปเสียงโดยตรง
จากเว็บ โดยไม่ดาวน์โหลดมาไว้ที่
โทรศัพท์ของคุณก่อน

โด
เม
ไป
ค้น
ไม

ไ

คุณ
ลิง

เล

ห
►

,

ง
ง

การนำเสนอ อาจประกอบด้วย
การนำเสนอ SVG -T และไฟล์แฟลช
ซึง่ รวมไฟล์มเี ดียหลายไฟล์ เช่น
ภาพและคลิปเสียง การนำเสนอยัง
อาจเป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟได้
ด้วย เมือ
่ ต้องการเล่นการนำเสนอ
ให้เลือ
่ นไปทีก
่ ารนำเสนอนัน
้ และกด
คุณสามารถปรับระดับเสียง
โดยใช้ ทางด้านซ้ายของโทรศัพท์
เมือ
่ ต้องการลบการนำเสนอ ให้เลือ
่ น
ไปทีก
่ ารนำเสนอนัน
้ และกด :
ค้นหา, จัดเรียงตาม, จัดวาง, เลือก/
ไม่เลือก

แฟ้ ม ข้ อ มู ล

ณ
นี่

การนำเสนอ

ไฟล์ทั้งหมด
คุณสามารถดูหรือเล่นไฟล์มเี ดียหรือ
ลิงค์การสตรีมไปยังไฟล์มเี ดียโดยกด
: ค้นหา, จัดเรียงตาม, จัดวาง,
เลือก/ไม่เลือก, เปลีย
่ นชือ
่
หมายเหตุ
►

ไม่สามารถใช้ได้สำหรับลิงค์ คุณสา
มารถเปลี่ยนชื่อลิงค์โดยใช้ตัวเลือก
แก้ไข
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เครื ่ อ งมื อ
เครื ่ อ งมื อ

การติดตั้ง
แอปพลิเคชั่นจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ
เมื่อโทรศัพท์ของคุณเริ่มทำงาน

โทรศูนย์
คุณสามารถใช้บริการข้อความเสียงของ
เครือข่าย ซึง่ จะทำหน้าทีเ่ ป็นเครือ
่ งตอบ
รับให้กบ
ั โทรศัพท์ของคุณ
ศูนย์รบ
ั ฝากข้อความเป็นบริการของ
เครือข่ายทีท
่ ำหน้าทีเ่ ป็นเครือ
่ งตอบรับ
เพือ
่ ให้ผท
ู้ ไ่ี ม่สามารถติดต่อคุณได้
สามารถฝากข้อความไว้
เคล็ดลับ
►

ด้วยบริการโอนสาย คุณสามารถ
โอนสายเรียกเข้าไปยังศูนย์รบ
ั ฝาก
ข้อความได้โดยตรง [เมนู → ตัง้ ค่า
→ โทรศัพท์ → โอนสาย →
สายสนทนา]

หากโทรศัพท์ของคุณพรอมต์
ขอหมายเลขศูนย์ฝากข้อความเสียง
ซึง่ คุณจำไม่ได้ ให้กดปุม
่ เลือกซ้าย
[ค้นหา] เพือ
่ ค้นหาหมายเลขนัน
้ ใน
รายชือ
่ ติดต่อ
เคล็ดลับ
►
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เมือ
่ ต้องการโทรหาศูนย์รบ
ั ฝากข้อ
ความอย่างรวดเร็วในโหมดสแตนด์

บาย ให้กด
และ
คุณสา
มารถเข้าใช้ตวั เลือกต่อไปนีโ้ ดยใช้
ปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก] ระบุเบอร์,
โทรออกศูนย์ขอ
้ ความเสียง,
เปลีย
่ นเบอร์

โทรด่วน
คุณสามารถกำหนดปุม
่ โทรด่วน (จาก
ถึง
) ให้กบ
ั หมายเลขโทร
ศัพท์ในไดเรคทอรีรายชือ
่ ติดต่อของคุณ
ปุม
่ ตัวเลขบางปุม
่ อาจถูกกำหนดเป็น
หมายเลขโทรด่วนสำหรับเบอร์โทร
พิเศษ ตัวอย่างเช่น หมายเลข
สงวนไว้สำหรับศูนย์รบ
ั ฝากข้อความ
ของคุณ
เมือ
่ ต้องการกำหนดปุม
่ โทรด่วน:
1. เลือ
่ นไปทีห
่ มายเลขโทรด่วนทีว่ า่ ง
อยูแ
่ ละกด
2. เลือก กำหนด
3. เลือกรายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการกำหนดปุม
่
โทรด่วน เลือกหมายเลขโทรศัพท์
คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขโทร
ศัพท์ทเ่ี ชือ
่ มโยงกับปุม
่ โทรด่วนใน
โหมดสแตนด์บายได้โดยกดปุม
่ โทรด่วน
แล้วตามด้วย

ห
►

เม
หม
1.

2.
3.
คุณ
กับ
[ต
รา
ออ

ล

คุณ
ศัพ
รถ
กอ
ลัก
ขอ
เร

ณ

ม

วน

►

เมื่อต้องการโทรไปยังหมายเลขที่เชื่อม
โยงกับปุ่มโทรด่วนโดยเพียงแต่กด
ปุ่มโทรด่วนค้างไว้ในโหมดสแตนด์บาย
ให้เปิด การตั้งค่า → โทรศัพท์ →
โทรออก → โทรด่วน และเลือก ใช้

เมือ
่ ต้องการกำหนดปุม
่ โทรด่วนให้กบ
ั
หมายเลขโทรศัพท์อน
่ื :
1. เลือ
่ นไปทีห
่ มายเลขโทรด่วนและกด
ปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
2. เลือก เปลีย
่ น
3. เลือกรายชือ
่ และหมายเลขใหม่
คุณสามารถลบหมายเลขทีเ่ ชือ
่ มโยง
กับปุม
่ โทรด่วนได้โดยกดปุม
่ เลือกซ้าย
[ตัวเลือก] และเลือก ลบ
รายชือ
่ และหมายเลขโทรศัพท์ทค
่ี ณ
ุ ลบ
ออกจะยังคงอยูใ่ น รายชือ
่ ติดต่อ

ลักษณะ
คุณสามารถเปลีย
่ นรูปโฉมหน้าจอโทร
ศัพท์ของคุณได้ ใน ลักษณะ คุณสามา
รถเลือกลักษณะทีแ
่ ตกต่างกัน ซึง่ ประ
กอบด้วยการตัง้ ค่าต่างๆ ทีม
่ ผ
ี ลต่อ
ลักษณะทีป
่ รากฏของหน้าจอโทรศัพท์
ของคุณ บางลักษณะยังอาจรวมถึงเสียง
เรียกเข้าหรือเสียงเตือนข้อความ

ทัว่ ไป
คุณสามารถดูตวั อย่างหรือเปลีย
่ นลักษ
ณะทีใ่ ช้สำหรับแอปพลิเคชัน
่ ทัง้ หมดที่
ไม่มล
ี ก
ั ษณะส่วนตัว หรือดาวน์โหลด
ลักษณะเพิม
่ เติมมายังโทรศัพท์ของคุณ

เครื ่ อ งมื อ

,

หมายเหตุ

มุมมองเมนู
คุณสามารถเปลีย
่ นลักษณะทีป
่ รากฏ
บนหน้าจอของแอปพลิเคชัน
่ ใน เมนู
ระหว่างรูปแบบ กริด และ รายการ

ภาพพืน
้ หลัง
คุณสามารถเปลีย
่ นภาพพืน
้ หลังบนหน้า
จอในโหมดสแตนด์บาย เมือ
่ ต้องการ
เปลีย
่ นภาพพืน
้ หลังบนหน้าจอในโหมด
สแตนด์บาย ให้เลือ
่ นไปทีภ
่ าพและกด

ประหยัดพลังงาน
คุณสามารถเปลีย
่ นตัวเลือกทีจ่ ะปรา
กฏขึน
้ เพือ
่ ช่วยประหยัดพลังงาน
เมือ
่ โทรศัพท์ของคุณไม่ได้ใช้งานและ
ไม่มก
ี ารกดปุม
่ ใดๆ เป็นระยะเวลาหนึง่ :
วันทีแ
่ ละเวลา, ข้อความ หรือ
ภาพเคลือ
่ นไหว
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เครื่องมือ
เคล็ดลับ

เครื ่ อ งมื อ

►

คุณสามารถตัง้ เวลาการประหยัด
พลังงาน ซึง่ หลังจากเวลาดังกล่าว
ระบบประหยัดพลังงานจะเปิดทำ
งาน ใน เมนู → ตัง
้ ค่า → ทัว่ ไป →
การปรับตัง
้ ค่า → จอภาพ

หมายเหตุ
►

คุณยังสามารถเลือกระบบประหยัดพลัง
งานอื่นที่คุณอาจติดตั้งไว้ในโทรศัพท์
ของคุณได้อีกด้วย

ใช้ปม
ุ่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก] เพือ
่ เข้าใช้
ตัวเลือกต่อไปนี:้ ภาพตัวอย่าง, ตัง้ ค่า

สิทธิการใช้
คุณสามารถดูและจัดการสิทธิการใช้สำ
หรับไฟล์มเี ดียในโทรศัพท์ของคุณได้
ไฟล์มเี ดียบางไฟล์ เช่น ภาพ เพลง
หรือวิดโี อคลิป มีการป้องกันการละเมิด
สิทธิดจิ ต
ิ ล
ั สิทธิการใช้สำหรับไฟล์
ดังกล่าวอาจอนุญาตหรือจำกัดการใช้
้ ตัวอย่างเช่น สำหรับสิทธิ
ไฟล์เหล่านัน
การใช้บางอย่าง คุณจะสามารถฟัง
แทร็คเพลงได้ในจำนวนครัง้ ทีจ่ ำกัดเท่า
นัน
้ ในระหว่างการเล่นหนึง่ เซสชัน
่ คุณ
สามารถเลือ
่ นแทร็คย้อนกลับ
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ไปข้างหน้า หรือหยุดชัว่ คราวได้ แต่
ุ หยุดเล่นแทร็ค นัน
่ หมายถึง
เมือ
่ ใดทีค
่ ณ
คุณได้ใช้จำนวนครัง้ ทีอ
่ นุญาตไป
หนึง่ ครัง้ แล้ว

คียท
์ ใ่ี ช้ได้
เมือ
่ ต้องการดูรายละเอียดเกีย
่ วกับสิทธิ
การใช้ไฟล์มเี ดีย เช่น
สถานะการมีผลใช้ และดูวา่ คุณสามารถ
ส่งไฟล์มเี ดียไปยังอุปกรณ์อน
่ื ได้หรือไม่
ให้เลือ
่ นไปทีส
่ ท
ิ ธิการใช้ทเ่ี กีย
่ วข้อง
แล้วกดปุม
่ ตกลง

ค

เม
กา
หร
ใช

เค
►

►

เคล็ดลับ
►

ในมุมมองรายละเอียดสิทธิการใช้ คุณ
สามารถดูสถานะการมีผลใช้ของสิทธิ
รายละเอียดเกีย
่ วกับสิทธิการใช้ของ
คุณและข้อจำกัดสำหรับไฟล์มเี ดียที่
เกีย
่ วข้อง รวมทัง้ ตำแหน่งจัดเก็บปัจ
จุบน
ั ของไฟล์มเี ดียบนอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถเข้าใช้ตวั เลือกต่อไป
นีโ้ ดยใช้ปม
ุ่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
รับสิทธิใหม่, โหลดซ้ำ
เมือ
่ ต้องการลบสิทธิการใช้สำหรับไฟล์มี
เดีย รวมทัง้ ตัวไฟล์มเี ดียด้วย ให้เลือ
่ น
ไปทีส
่ ท
ิ ธิการใช้นน
้ั และกด

คุณ
นีโ้
รับ

ห
►

คียท
์ ใ่ี ช้ไม่ได้

คียท
์ ไ่ี ม่ถก
ู ใช้

เมือ
่ ต้องการดูรายละเอียดเกีย
่ วกับสิทธิ
การใช้ทห
่ี มดอายุหรือขาดหายไปสำ
หรับไฟล์มเี ดีย ให้เลือ
่ นไปทีส
่ ท
ิ ธิการ
ใช้ทเ่ี กีย
่ วข้องและกด

สิทธิการใช้ทไ่ี ม่ได้ใช้งานโดยทัว่ ไปจะ
เป็นของไฟล์มเี ดียทีถ
่ ก
ู ลบออกจากอุป
กรณ์แล้ว หรือบันทึกอยูใ่ นการ์ดหน่วย
ความจำทีย
่ า้ ยออกจากอุปกรณ์นน
้ั แล้ว
เมือ
่ ต้องการดูรายละเอียดเกีย
่ วกับสิทธิ
่ นไปทีส
่ ท
ิ ธิ
การใช้ทไ่ี ม่ได้ใช้งาน ให้เลือ
คุณสามารถเข้า
การใช้นน
้ั และกด
ใช้ตวั เลือกต่อไปนีโ้ ดยใช้ปม
ุ่ เลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
โหลดซ้ำ, เรียกคืนสิทธิการใช้

เคล็ดลับ
►

ถ
ม่
►

ณ
ธิ

ณ

คุณสามารถเข้าใช้ตวั เลือกต่อไป
นีโ้ ดยใช้ปม
ุ่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
รับสิทธิใหม่, โหลดซ้ำ
หมายเหตุ
►

ม
์ ี

สิทธิการใช้จะหมดอายุเมือ
่ คุณใช้ไฟ
ล์มเี ดียครบตามจำนวนครัง้ ทีอ
่ นุญาต
หรือเมือ
่ สิน
้ สุดระยะเวลาการใช้ไฟล์
ในมุมมองรายละเอียดสิทธิการใช้ คุณ
สามารถดูสถานะการมีผลใช้ของสิทธิ
รายละเอียดเกีย
่ วกับสิทธิการใช้ของ
คุณและข้อจำกัดสำหรับไฟล์มเี ดียที่
เกีย
่ วข้อง รวมทัง้ ตำแหน่งจัดเก็บของ
ไฟล์มเี ดียบนอุปกรณ์ของคุณ

คุณอาจไม่สามารถซื้อจำนวนครั้งเพิ่ม
หรือขยายระยะเวลาการใช้ไฟล์มีเดีย
ได้ทุกไฟล์

เครื ่ อ งมื อ

ง

ตัวจัดการ
คุณสามารถติดตั้งและอัพเดต Java
และแอปพลิเคชัน
่ หรือส่วนประกอบอืน
่ ๆ
ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติ
การ Symbian ได้ คุณสามารถรับชุด
ติดตัง้ ซอฟต์แวร์ผา่ นอีเมลหรือข้อความ
มัลติมีเดีย ถ่ายโอนชุดติดตั้งจากคอม
พิวเตอร์ หรือดาวน์โหลดจากเว็บ
เมื่อต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟ
ต์แวร์จากเว็บ ให้เลือก ที่โหลดแอปฯ
เลื่อนไปที่แอปพลิเคชั่นและกดปุ่ม
เลือกซ้าย [ตัวเลือก] เพื่อเข้าใช้
ตัวเลือกต่อไปนี้: ติดตั้ง, เปิด,
ดูรายละเอียด, ส่ง, ลบ, ดูบันทึก,
ตั้งค่า
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เครื่องมือ
เครื ่ อ งมื อ

ข้อมูล GPS
หมายเหตุ
►

เพื่อให้แอปพลิเคชั่นข้อมูล GPS
ทำงานอย่างถูกต้อง เครื่องต้องใช้วิ
ธีการระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียมอยู่
ในการเลือกวิธีการระบุตำแหน่งที่จะใช้
ตรวจหาตำแหน่งอุปกรณ์ข
องคุณ ให้กด ตัวเลือก →
การตั้งค่าการจัดตำแหน่ง

ห

คุณสามารถดูข้อมูลการระบุตำแหน่ง
เช่น พิกัดละติจูดและลองจิจูด
และความสูงเหนือน้ำทะเลของตำ
แหน่งปัจจุบันของคุณ คุณยังสามารถดู
ความแม่นยำของข้อมูลนี้ได้ด้วย

►

ใช้ปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก] เพื่อเข้า
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้: บันทึกตำแหน่ง,
สถานะดาวเทียม

การนำทาง

ระยะเดินทาง

คุณสามารถดูข้อมูลการนำทางไปยัง
ปลายทางการเดินทางของคุณได้
ระยะเวลาจะแสดงเวลาที่เหลือโดยประ
มาณก่อนที่คุณจะถึงปลายทางด้วย
ความเร็วปัจจุบัน

คุณสามารถดูข้อมูลการเดินทาง เช่น
ระยะทาง ระยะเวลาที่คุณใช้
ในการเดินทาง ความเร็วโดยเฉลี่ย
และความเร็วสูงสุด

เคล็ดลับ
►

ด้านบนของหน้าจอต้องชี้ไปในทิศทาง
ที่คุณกำลังเคลื่อนที่ไป ทิศทางไปยัง
ปลายทางของคุณจึงจะยังคงถูกต้อง

ใช้ปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก] เพื่อเข้า
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้: ตั้งปลายทาง,
หยุดการนำทาง, บันทึกตำแหน่ง,
สถานะดาวเทียม
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ตำแหน่ง

คุณสามารถเข้าใช้ตัวเลือกต่อไปนี้โดย
ใช้ปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก]: เริ่มต้น,
หยุด, ทำต่อ, รีเซ็ต, รีสตาร์ท, ลบ,
สถานะดาวเทียม

ส

คุณ
จง
ได

คุณ
โด
แ
เพ
สา
เล
ไอ

,

ย

►

แอปพลิเคชั่นข้อมูล GPS ต้องได้รับ
ข้อมูลการระบุตำแหน่งจากดาวเทียม
อย่างน้อย 3 ดวงในการทำหน้าที่เป็น
เครื่องช่วยในการเดินทาง ถ้าสัญญาณ
ดาวเทียมสูญหายในระหว่างเดินทาง
ค่าระยะเดินทางที่คุณสามารถดูได้จะ
ไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบัน แต่จะเป็นข้อมูล
การระบุตำแหน่งล่าสุดที่มีอยู่

สถานที่
คุณสามารถแมปสถานที่ที่เฉพาะเจาะ
จงในอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้ค้นหา
ได้ง่าย
คุณสามารถเข้าใช้ตัวเลือกต่อไปนี้
โดยใช้ปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก]:
แก้ไข, สถานที่ใหม่, ลบ,
เพิ่มไปที่ประเภท, ส่ง,
สายเรียกเข้า, ไปยังที่อยู่เว็บ,
เลือก/ไม่เลือก, แก้ไขประเภท,
ไอคอนสถานที่

ตัวจัดการอุปกรณ์
เมื่อต้องการดูหรืออัพเดตซอฟตแวร์
เวอร์ชันปัจจุบันของอุปกรณ์
คุณสามารถเข้าใช้ตัวเลือก
ต่อไปนี้โดยใช้ปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]: ติดตั้งอัพเดต,
ตรวจสอบการอัพเดต, ตั้งค่า

เครื ่ อ งมื อ

ดู

หมายเหตุ

หมายเหตุ
►

ก่อนติดตั้ง ให้ทำการสำรองข้อมูลใน
อุปกรณ์ไว้ และตรวจสอบว่าแบตเตอรี่
ของอุปกรณ์มีกำลังไฟเพียงพอหรือไม่
หรือต่อเครื่องชาร์จ

วิธีใช้
คุณสามารถอ่านคำแนะนำเกีย
่ วกับการ
ใช้แอปพลิเคชัน
่ และฟังก์ชน
ั ของ
โทรศัพท์

เกี่ยวกับ
คุณสามารถดูขอ
้ มูลลิขสิทธิข
์ องผลิต
ภัณฑ์น้ี
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การตั ้ ง ค่ า
การตั ้ ง ค่ า

ทั่วไป
คุณสามารถแก้ไขการตัง้ ค่าทัว่ ไปของ
อุปกรณ์หรือเรียกคืนการตัง้ ค่าทีต
่ ง้ั ไว้
เดิม

►

การปรับตัง้ ค่า
เมือ
่ ต้องการแก้ไขการตัง้ ค่าเกีย
่ วกับการ
แสดงผล โหมดสแตนด์บาย และฟังก์
ชันทัว่ ไปของอุปกรณ์
► จอภาพ:
คุณสามารถแก้ไขความสว่าง
ขนาดแบบอักษรรายการ และการตัง้
ค่าการแสดงผลอืน
่ ๆ
หลังจากตัง้ ค่าแต่ละค่าแล้ว
ให้กดปุม
่ เลือกขวา [ย้อนกลับ]:
ความสว่าง, ขนาดแบบอักษร,
หมดเวลาประหยัดพลังงาน,
โลโก้หรือข้อความต้อนรับ หรือ
การหมดเวลาของแสงสว่าง
► โหมดพร้อมทำงาน: เมือ
่ ต้อง
การเลือกลักษณะทัว่ ไปของอุป
กรณ์ แก้ไขการตัง้ ค่าลักษณะ
และแสดงหรือซ่อนโลโก้ระบบ
สแตนด์บายพิเศษ, ทางลัด หรือ
แอปฯสแตนด์บายพิเศษ
► แบบเสียง: เมือ
่ ต้องการแก้ไขการ
ตัง้ ค่าสำหรับเสียงต่างๆ ทีโ่ ทรศัพท์
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►

ของคุณสร้างขึน
้
ลักษณะ: เมือ
่ ต้องการเปลีย
่ นรูปโฉม
หน้าจออุปกรณ์ของคุณ
ภาษา: เมือ
่ ต้องการเลือกภาษา
สำหรับข้อความของโทรศัพท์
และภาษาทีค
่ ณ
ุ ใช้เขียนข้อความ
สมุดบันทึก และข้อความอืน
่ ๆ:
ภาษาในโทรศัพท์,
ภาษาทีใ่ ช้เขียน, ตัวช่วยสะกดคำ

ค

คุณ
ระ
ศัพ
เช
กับ

►

วันทีแ
่ ละเวลา
เมือ
่ ต้องการแก้ไขการตัง้ ค่าเวลา
และวันที่

อุปกรณ์เพิม
่ พิเศษ
คุณสามารถแก้ไขการตัง้ ค่าเกีย
่ วกับ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ชุดหูฟงั และ
ติดรถไร้สายทีค
่ ณ
ุ สามารถใช้ได้กบ
ั อุป
กรณ์ของคุณ
ชุดหูฟงั : รูปแบบทีต
่ ง้ั ไว้,
ตอบรับอัตโนมัติ
► ติดรถไร้สาย: รูปแบบทีต
่ ง้ั ไว้,
ตอบรับอัตโนมัติ

►

►

►

เม
ขอ

ำ

ป

ความปลอดภัย
คุณสามารถแก้ไขการตัง้ ค่าทีเ่ กีย
่ วกับ
ระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลในโทร
ศัพท์หรือซิมการ์ดของคุณ และการ
เชือ
่ มต่อข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ของคุณ
กับเครือข่าย
► โทรศัพท์และซิมการ์ด:
เมือ
่ ต้องการเปลีย
่ นรหัส PIN
และรหัสป้องกันอืน
่ ๆ และแก้ไขการ
ตัง้ ค่าระบบป้องกันอืน
่ ๆ สำหรับโทร
ศัพท์และซิมการ์ด
ของคุณ: คำขอรหัส PIN,
รหัส PIN, รหัส PIN2,
เวลาล็อคปุม
่ กดอัตโนมัต,ิ ระยะ
ล็อคเครือ
่ งอัตโนมัต,ิ รหัสล็อค,
ล็อคหากเปลีย
่ นซิมการ์ด,
ยืนยันบริการซิม
► การจัดการใบรับรอง
เมือ
่ ต้องการดูและจัดการใบรับรอง
ดิจต
ิ ล
ั ในโทรศัพท์ของคุณ
► ชุดความปลอดภัย
เมือ
่ ต้องการดูหรือแก้ไขชุดความ
ปลอดภัย

ค่าจากโรงงาน
เมือ
่ ต้องการเรียกคืนการตัง้ ค่าดีฟอลต์
ของอุปกรณ์หรือลบการตัง้ ค่าใดๆ

ของผูใ้ ห้บริการ ให้กดปุม
่ เลือกซ้าย
[ใช่] และป้อนรหัสล็อค

การจัดตำแหน่ง
คุณสามารถตรวจหาตำแหน่งอุปกรณ์
ของคุณและแอปพลิเคชัน
่ อืน
่ ๆ ในอุป
กรณ์สามารถใช้ขอ
้ มูลนีไ้ ด้

การตั ้ ง ค่ า

ม

โทรศัพท์
คุณสามารถแก้ไขการตัง้ ค่าทัว่ ไปสำ
หรับการโทรออกและการรับสาย

การโทร
ส่ง ID ผูโ้ ทรเข้าของฉัน:
เลือ
่ นไปที่ ใช่ เพือ
่ แสดงข้อม
ล
ู ผูโ้ ทรให้คส
ู่ นทนาได้ทราบ ไม่
เพือ
่ ซ่อนการแสดงข้อมูลผูโ้ ทร หรือ
ตัง้ จากเครือข่าย เพือ
่ ทำตามค่าทีต
่ ง้ั
ไว้ของเครือข่ายหลักของคุณ
► สายเรียกซ้อน: เมือ
่ ต้องการให้มี
การแจ้งสายเรียกซ้อนขณะกำลังติด
สายอืน
่ ให้เลือก ทำงาน
► ไม่รบ
ั สายด้วย SMS: เมือ
่ ต้องการ
ส่งข้อความอธิบายไปยังผูโ้ ทรเข้า
เมือ
่ คุณปฏิเสธสาย ให้เลือก ใช่
►
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การตั้งค่า
ตัวอักษรข้อความ: ป้อนตัวอักษร
สำหรับข้อความทีจ่ ะส่งไปยังผูโ้ ทร
เข้าทีป
่ ฏิเสธสาย
► รูปภาพในสายวิดโ
ี อ: เมือ
่ ต้องการ
ส่งภาพนิง่ ไปยังผูส
้ นทนาทางวิดโี อ
หากคุณเลิกใช้การส่งวิดโี อใน
ระหว่างใช้สาย
► เรียกซ้ำอัตโนมัต:ิ เมือ
่ ต้องการให้
โทรศัพท์ของคุณโทรซ้ำเมือ
่ เลข
หมายไม่วา่ ง หรือโทรศัพท์ไม่มผ
ี รู้ บ
ั
สาย ให้เลือก ใช้
► แสดงเวลาการโทร: เมือ
่ ต้องการ
ให้เครือ
่ งแสดงระยะเวลาการโทรใน
ระหว่างใช้สาย ให้เลือก ใช่
► สรุปหลังการโทร: เมือ
่ ต้องการให้
เครือ
่ งแสดงระยะเวลาการโทรชัว่ ครู่
ภายหลังการโทร ให้เลือก ใช้
► การโทรด่วน: เมือ
่ ต้องการโทรไป
ยังหมายเลขโทรศัพท์ทค
่ี ณ
ุ กำหนด
ปุม
่ โทรด่วนไว้โดยกดปุม
่ โทรด่วน
ค้างไว้ ให้เลือก ใช้
► รับได้ทก
ุ ปุม
่ : เมือ
่ ต้องการรับ
สายเรียกเข้าโดยกดปุม
่ ใดๆ ก็ได้
ยกเว้นปุม
่ วางสายและปุม
่ เปิดเครือ
่ ง
ให้เลือก ใช้
► สายทีใ
่ ช้ (แสดงถ้าซิมสนับสนุน
►

การตั ้ ง ค่ า
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ALS): เลือกสายโทรศัพท์สายใด
สายหนึง่ ของคุณเป็นสายหลักในการ
โทรออกและส่งข้อความ
► การเปลีย
่ นสาย
(แสดงถ้าซิมสนับสนุน ALS):
เมือ
่ ต้องการป้องกันไม่ให้มก
ี าร
เปลีย
่ นสายหลัก ให้เลือก ยกเลิกใช้
คุณต้องใช้รหัส PIN2 ในการเปลีย
่ น
การตัง้ ค่านี้

เล
กด
ย

เม
จุบ
กด
ต

►

หมายเหตุ
►

การเข้าใช้การตัง้ ค่าการโทรบาง
อย่างจะขึน
้ อยูก
่ บ
ั บริการทีม
่ ใี ห้และ
การสมัครใช้บริการเครือข่ายนัน
้ ๆ
สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดติดต่อผู้
ให้บริการของคุณ

การตัง้ ค่าการโอนสาย
คุณสามารถโอนสายเรียกเข้าไปยังศูนย์
ฝากข้อความเสียงหรือไปยังหมายเลข
โทรศัพท์อน
่ื
►

สายสนทนา: คุณสามารถโอน
สายสนทนาทีเ่ ข้ามาไปยังศูนย์ฝาก
ข้อความเสียงหรือไปยังหมายเลข
โทรศัพท์อน
่ื เลือก ทำงาน →
ไปยังศูนย์ขอ
้ ความเสียง หรือ
ไปยังหมายเลขอืน
่

เมือ
่ ต้องการยกเลิกการโอนสาย ให้

ต

คุณ
สา
สา
ย
สา

หา
กา
ขอ
ให
เค
สา
เว
ป้อ

ช้
น

ย์

เลือ
่ นไปทีต
่ วั เลือกการโอนสายทีใ่ ช้อยู่
กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก] และเลือก
ยกเลิก
เมือ
่ ต้องการตรวจสอบการโอนสายปัจ
จุบน
ั ให้เลือ
่ นไปทีต
่ วั เลือกการโอนสาย
กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก] และเลือก
ตรวจสอบสถานะ
►

สายข้อมูลและสายวิดโี อ: คุณสา
มารถโอนสายข้อมูลและสายวิดโี อที่
เข้ามาไปยังหมายเลขโทรศัพท์
อืน
่ ได้

ตัง้ ค่าจำกัดการโทร
คุณสามารถจำกัดการรับสาย:
สายโทรออก/
สายต่างประเทศ/ สายตปท.
ยกเว้นบ้านเกิด/ สายเรียกเข้า/
สายเข้าเมือ
่ อยูต
่ า่ งปท.
หากต้องการแก้ไขการตัง้ ค่าการจำกัด
การโทร คุณต้องมีรหัสผ่าน คุณสามารถ
ขอรหัสผ่านการจำกัดการโทรได้จากผู้
ให้บริการของคุณเมือ
่ สมัครใช้บริการ
เครือข่ายนี้ การจำกัดการโทรรวมถึง
สายข้อความเสียงและข้อมูลทัง้ หมดยก
เว้นโทรฉุกเฉิน เลือ
่ นไปทีต
่ วั เลือกการ
และเลือก:
ป้องกันการโทร กด

ทำงาน เพือ
่ จำกัดการโทร
ยกเลิก เพือ
่ ยกเลิกการจำกัดการโทร
► ตรวจสอบสถานะ เพือ
่ ดูวา่ มีการจำ
กัดการโทรหรือไม่
►
►

การตั ้ ง ค่ า

ร

ตัง้ ค่าเครือข่าย
คุณสามารถเลือกประเภทเครือข่าย
ลักษณะการเลือกเครือข่าย และระบุ
ช่วงเวลาทีจ่ ะใช้โทรศัพท์ของคุณใน
เครือข่าย Micro Cellular:
โหมดระบบ, การเลือกระบบ,
แสดงข้อมูลระบบ

การเชื่อมต่อ
คุณสามารถแก้ไขการตัง้ ค่าจุดเชือ
่ มต่อ
และการเชือ
่ มต่ออืน
่ ๆ

บลูทธ
ู
คุณสามารถแก้ไขการตัง้ ค่าสำหรับการ
เชือ
่ มต่อ บลูทธู สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม
บลูทธู ช่วยให้คณ
ุ สามารถเชือ
่ มต่อ
แบบไร้สายกับอุปกรณ์ บลูทธู อืน
่ ๆ เช่น
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เครือ
่ งอืน
่ :
บลูทธ
ู , การมองเห็นของโทรศัพท์,
ชือ
่ ของโทรศัพท์
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เคล็ดลับ
► ตัง
้ ชือ
่ ทีไ่ ม่ซำ้ ให้กบ
ั โทรศัพท์
ของคุณ เพือ
่ ให้แน่ใจว่าจะรับ
รูไ้ ด้งา่ ยเมือ
่ มีอป
ุ กรณ์ บลูทธู
หลายตัวในบริเวณใกล้เคียง

USB
คุณสามารถเปลีย
่ นประเภทอุปกรณ์ให้
เป็นประเภททีต
่ ามปกติคณ
ุ จะเชือ
่ ม
ต่อด้วยสายเคเบิล USB โหมด USB,
ถามเมือ
่ เชือ
่ มต่อ

จุดเชือ
่ มต่อ
คุณสามารถดู สร้าง
และจัดการจุดเชือ
่ มต่อได้ จุดเชือ
่ ม
ต่อคือจุดทีโ่ ทรศัพท์ของคุณเชือ
่ มต่อกับ
เครือข่ายโดยผ่านสายข้อมูลหรือ
ข้อมูลแพคเก็ต เมือ
่ ต้องการใช้บริการ
อีเมลและมัลติมเี ดียหรือเบราส์เว็บเพจ
่ มต่ออินเทอร์เน็ต
คุณต้องกำหนดจุดเชือ
สำหรับบริการเหล่านีก
้ อ
่ น
1. เมือ
่ ต้องการสร้างจุดเชือ
่ มต่อใหม่
ให้กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
และเลือก จุดเชือ
่ มต่อใหม่
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2. เลือ
่ นไปทีก
่ ารตัง้ ค่าต่อไปนีแ
้ ละกด
เพือ
่ แก้ไข: ชือ
่ การเชือ
่ มต่อ,
บริการเสริม, หมายเลขติดต่อ,

ชือ
่ ผูใ้ ช้, ถามรหัสผ่าน, รหัสผ่าน,
การตรวจสอบความถูกต้อง,
หน้าแรก, ชนิดสายข้อมูล,
ความเร็วข้อมูลสูงสุด
3. เมือ
่ ต้องการบันทึกการตัง้ ค่าของคุณ
่ เลือกขวา [ย้อนกลับ]
ให้กดปุม
ไอคอนทางซ้ายของจุดเชือ
่ มต่อแสดง
บริการเสริมด้านข้อมูลของจุดเชือ
่ ม
ต่อนัน
้ เมือ
่ ต้องการแก้ไขจุดเชือ
่ มต่อ
ให้เลือ
่ นไปทีจ่ ด
ุ เชือ
่ มต่อและกด
เมือ
่ ต้องการลบจุดเชือ
่ มต่อ ให้เลือ
่ นไป
ทีจ่ ด
ุ เชือ
่ มต่อและกด
หมายเหตุ
►

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ตัว
เลือกวิธีใช้ในโทรศัพท์

ข้อมูลแพคเก็ต
คุณสามารถตัง้ ค่าว่าจะใช้การเชือ
่ มต่อ
ข้อมูลแพคเก็ตเมือ
่ ใด และป้อนจุดเชือ
่ ม
ต่อทีจ่ ะใช้ถา้ คุณใช้โทรศัพท์ของคุณ
เป็นโมเด็มสำหรับคอมพิวเตอร์
► การเชือ
่ มต่อ GPRS: กำหนดว่าจะ
ใช้การเชือ
่ มต่อข้อมูลแพคเก็ตเมือ
่ ใด
► จุดเชือ
่ มต่อ: ถ้าคุณใช้โทรศัพท์เป็น
โมเด็มในการเปิดใช้การเชือ
่ มต่อข้อ
มูลแพคเก็ตจากคอมพิวเตอร์

เม
ให

ก

คุณ
Se
จำ
เม
ให
แล
ให
ใช
เป
เม
ให
เม
ท
เซ
กด
รูป
เม

น,

ป

ม

ะ
ด
น

การตัง้ ค่า SIP
คุณสามารถสร้างหรือแก้ไขรูปแบบ
Session Initiation Protocol (SIP) ซึง่
จำเป็นสำหรับการโทรทางอินเทอร์เน็ต
เมือ
่ ต้องการสร้างโปรไฟล์ SIP
ให้กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
และเลือก โปรไฟล์ SIP
่ ง้ั ไว้ หรือ
ใหม่ → รูปแบบทีต
ใช้รป
ู แบบทีต
่ ง้ั ไว้ เพือ
่ เลือกรูปแบบ
เป็นพืน
้ ฐานสำหรับรูปแบบใหม่
เมือ
่ ต้องการแก้ไขรูปแบบ SIP
ให้เลือ
่ นไปทีร่ ป
ู แบบ และกด
เมือ
่ ต้องการเลือกรูปแบบ SIP
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการใช้เป็นค่าทีต
่ ง้ั ไว้สำหรับ
เซสชัน
่ การติดต่อ ให้เลือ
่ นไปทีโ่ ปรไฟล์
กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก] และเลือก
รูปแบบทีต
่ ง้ั ไว้
เมือ
่ ต้องการลบรูปแบบ SIP

ู แบบ และกด
ให้เลือ
่ นไปทีร่ ป
หมายเหตุ
►

รูปแบบ SIP อาจมีการตั้งค่ามาล่วง
หน้าในอุปกรณ์ หรือคุณอาจได้รับมา
จากผู้ให้บริการของคุณ คุณจึงอาจ
ไม่สามารถแก้ไขหรือจัดการรูปแบบ
SIP ได้

การตั ้ ง ค่ า

ณ

ให้เลือ
่ น มาทีต
่ วั เลือกนีแ
้ ละกด
ป้อนชือ
่ จุดเชือ
่ มต่อและกด ตกลง สำ
หรับชือ
่ จุดเชือ
่ มต่อของการเชือ
่ มต่อ
โมเด็ม โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการของ
คุณ
เมือ
่ ต้องการบันทึกการตัง้ ค่าของคุณ
ให้กดปุม
่ เลือกขวา [ย้อนกลับ]

กำหนดค่า
คุณสามารถดูหรือลบเซิรฟ
์ เวอร์
ทีเ่ ชือ
่ ถือได้ ซึง่ โทรศัพท์ของคุณอาจ
ได้รบ
ั การตัง้ ค่าการกำหนดค่ามา
คุณสามารถรับข้อความจากผูใ้ ห้บริการ
ระบบเครือข่าย ผูใ้ ห้บริการ หรือแผนก
จัดการสารสนเทศในบริษท
ั ของคุณข้อ
ความเหล่านีจ้ ะมีการตัง้ ค่าการกำหนด
ค่าสำหรับเซิรฟ
์ เวอร์ทเ่ี ชือ
่ ถือได้และจะ
ถูกบันทึกโดยอัตโนมัตใิ น กำหนดค่า
จากเซิรฟ
์ เวอร์ทเ่ี ชือ
่ ถือได้ คุณอาจได้
รับการตัง้ ค่าการกำหนดค่าสำหรับจุด
เชือ
่ มต่อ บริการมัลติมเี ดียหรืออีเมล
และการตัง้ ค่าการซิงโครไนซ์
เมือ
่ ต้องการลบการกำหนดค่าสำหรับ
เซิรฟ
์ เวอร์ทเ่ี ชือ
่ ถือได้ ให้เลือ
่ นไปที่
การตัง้ ค่าการ
เซิรฟ
์ เวอร์ และกด
กำหนดค่าสำหรับแอปพลิเคชัน
่ อืน
่ ๆ
ทีร่ ะบุโดยเซิรฟ
์ เวอร์นจ้ี ะถูกลบด้วย
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การตั ้ ง ค่ า

►

ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะต้องลบการกำ
หนดค่าเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อถือได้และการ
ตั้งค่าการกำหนดค่าที่ระบุโดยเซิร์ฟ
เวอร์นั้น เมื่อคุณเปลี่ยนผู้ให้บริการ

คุณสามารถแก้ไขการตัง้ ค่าตัวจัดการ
แอปพลิเคชัน
่

คุณสามารถแก้ไขการตัง้ ค่าของ
แอปพลิเคชัน
่ ต่างๆ ได้

ชุดซอฟต์แวร์บางชุดทีค
่ ณ
ุ ติดตัง้ ใน
อุปกรณ์ของคุณอาจมีใบรับรอง
เพือ
่ ความปลอดภัยเพิม
่ เติม
: การติดตัง้ ซอฟต์แวร์,
ตรวจใบรับรองออนไลน์,
ทีอ
่ ยูเ่ ว็บทีต
่ ง้ั ไว้

RealPlayer

บันทึก

คุณสามารถเปลีย
่ นการตัง้ ค่าวิดโี อ
RealPlayer หรือการตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อ:
วิดโี อ, การสตรีม

คุณสามารถตัง้ ระยะเวลาในการเก็บบัน
ทึกเหตุการณ์และแสดงเวลาการโทรใน
ระหว่างใช้สายได้

กล้อง

หมายเหตุ

คุณสามารถแก้ไขการตัง้ ค่ารูปภาพ
หรือวิดโี อ สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม
โปรดดูทห
่ี น้า 35-37

►

แอปพลิเคชั่น

เครือ
่ งบันทึกเสียง
คุณสามารถเลือกคุณภาพการบันทึก
เสียงและหน่วยความจำที่
ตัง้ ไว้สำหรับคลิปเสียงของคุณ
: คุณภาพการบันทึกเสียง,
หน่วยความจำทีใ่ ช้

70

ตัวจัดการแอปฯ

ถ้าคุณเลือก ไม่มีบันทึก เนื้อหาบันทึก
ทั้งหมดจะถูกลบโดยถาวร

เคล็ดลับ
► คุณอาจแก้ไขการตัง
้ ค่า
แอปพลิเคชัน
่ อืน
่ ๆ ทีผ
่ ใู้ ห้บริการ
ติดตัง้ ไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
ซึง่ ปรากฏในรายการได้ดว้ ย

คุณ
ลัก

อุป

แบ

สา

สำ
ข้อ
โท

อุ ป กรณ์ เ สริ ม

อุปกรณ์ชาร์จ

อุปกรณ์แฮนด์ฟรี

อุ ป กรณ์ เ สริ ม

คุณสามารถใช้อป
ุ กรณ์เสริมต่างๆ กับโทรศัพท์ของคุณได้ เลือกใช้อป
ุ กรณ์เหล่านีต
้ าม
ลักษณะการสือ
่ สารส่วนตัวของคุณ

แบตเตอรีม
่ าตรฐาน

น

หมายเหตุ

ก

สายเคเบิลข้อมูล/ซีดี
สำหรับใช้เชือ
่ มต่อเพือ
่ การแลกเปลีย
่ น
ข้อมูลระหว่างเครือ
่ งคอมพิวเตอร์กบ
ั
โทรศัพท์ของคุณ

►
►

►

ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG
เท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้อาจมีผล
ให้การรับประกันของเครื่องโทรศัพท์
สิ้นสุดลง
อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่ละ
พื้นที่ โปรดตรวจสอบกับบริษัทหรือตัว
แทนผู้ให้บริการในแต่ละพื้นที่ของเรา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
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ข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค
ทัว่ ไป

ข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค

ชือ
่ ผลิตภัณฑ์ : KT610
ระบบ : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA
อุณหภูมแ
ิ วดล้อม
สูงสุด : +55°C (คายประจุ), +45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด : -10°C

ศูนย์บริการ LG โดย บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจาตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์, เสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 08:00 - 17:00น.
Call center : 0-2878-5757
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Introduction
Introduction

Congratulations on your purchase of
the advanced and compact KT610
3G video mobile phone, designed
to operate with the latest digital
mobile communication technology.
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►

►

This user’s guide contains
important information on the
use and operation of this phone.
Please read all the information
carefully for optimal performance
and to prevent any damage to
or misuse of the phone. Any
changes or modifications not
expressly approved in this user’s
guide could void your warranty
for this equipment.
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►

►

►

►
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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 aircrafts.

► Do not hold the phone in your

hand while driving.

► Do not use your phone near petrol

stations, fuel depots, chemical
plants or blasting operations.

► For your safety, use ONLY specified

ORIGINAL batteries and chargers.

► Do not handle the phone with wet

hands while it is being charged.
It may cause an electric shock or
seriously damage your phone.

► Keep the phone in a safe place out

of small children's reach. It includes
small parts which, if detached, may
cause a choking hazard.

Caution
► Switch off the phone in any

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

For Your Safety

.

For Your Safety

► Emergency calls may not be

available under all mobile
networks. Therefore, you should
never depend solely on your
mobile phone for emergency calls.

► Only use ORIGINAL accessories to

avoid damage to your phone.

► All radio transmitters carry risks

of interference with electronics in
close proximity. Minor interference
may affect TVs, radios, PCs, etc.

► Batteries should be disposed

of in accordance with relevant
legislation.

► Do not dismantle the phone or

battery.
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Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may
be dangerous or illegal. Further
detailed information is given in this
manual.

Certification
information (SAR)
THIS DEVICE MEETS
INTERNATIONAL GUIDELINES FOR
EXPOSURE TO RADIO WAVES
Your mobile device is a radio
transmitter and receiver. It is
designed and manufactured not to
exceed the limits for exposure to
radio frequency (RF) recommended
by international guidelines
(ICNIRP). These limits are part of
comprehensive guidelines and
establish permitted levels of RF
energy for the general population.
The guidelines were developed by
independent scientific organisations
through periodic and thorough
evaluation of scientific studies. The
guidelines include a substantial

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

R&
di
re
he
an
va
us

Th
gu
no
or
aw
ca
bo
co
th
yo
fil
a
In
fil
un
En
in
tra
hi

e

d

This device meets RF exposure
guidelines when used either in the
normal use position against the ear
or when positioned at least 1.5 cm
away from the body. When a carry
case, belt clip or holder is used for
body-worn operation, it should not
contain metal and should position
the product at least 1.5 cm away from
your body. In order to transmit data
files or messages, this device requires
a quality connection to the network.
In some cases, transmission of data
files or messages may be delayed
until such a connection is available.
Ensure the above separation distance
instructions are followed until the
transmission is completed. The
highest SAR value for this device

when tested for use at the body is
1,32 W/kg.
* The SAR limit for mobile devices
used by the public is 2.0 watts/
kilogram (W/kg) averaged over ten
grams of body tissue. The guidelines
incorporate a substantial margin of
safety to give additional protection
for the public and to account for
any variations in measurements.
SAR values may vary depending on
national reporting requirements
and the network band. For SAR
information in other regions please
look under product information at
www.lgmobile.com.

Guidelines for safe and efficient use

c

R&TTE directive must be shown. This
directive includes as one essential
requirement the protection of the
health and the safety for the user and
any other person. The highest SAR
value for this device when tested for
use at the ear is 0,537 W/kg.
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Product care and
maintenance
WARNING! Only use batteries,
chargers and accessories approved
for use with this particular phone
model. The use of any other types
may invalidate any approval or
warranty applying to the phone,
and may be dangerous.
► Do not disassemble this unit. Take

it to a qualified service technician
when repair work is required.

► Keep away from electrical

appliances such as a TV's, radios or
personal computers.

► The unit should be kept away from

heat sources such as radiators or
cookers.

► Never place your phone in a

microwave oven as it will cause the
battery to explode.

► Do not drop.
► Do not subject this unit to

mechanical vibration or shock.
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► The coating of the phone may be

damaged if covered with wrap or
vinyl wrapper.

► 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.
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►

► Do not subject this unit to

excessive smoke or dust.

► Do not keep the phone next to

credit cards or transport tickets; it
can affect the information on the
magnetic strips.

► Do not tap the screen with a

sharp object as it may damage
the phone.

► Do not expose the phone to liquid

or moisture.

E
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►

► Use accessories, such as earphones

and headsets, with caution. Ensure
that cables are tucked away safely
and do not touch the antenna
unnecessarily.

► Please remove the data cable

before powering on the handset.

►

d
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► Minor interference may affect TVs,

To enjoy optimum performance
with minimum power consumption
please.

Road safety

► Do not hold the antenna when the

phone is in use. If you hold it, it can
affect call quality, it may also cause
the phone to operate at a higher
power level than needed and
shorten talk and standby times.

Electronic devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
► Do not use your mobile phone

near medical equipment
without requesting permission.
Avoid placing the phone over
pacemakers (i.e. in your breast
pocket.)

► Some hearing aids might be

disturbed by mobile phones.

radios, PCs, etc.

Check the laws and regulations on
the use of mobile phones in the
areas when you drive.
► Do not use a hand-held phone

while driving.

► Give full attention to driving.
► Use a hands-free kit, if available.
► Pull off the road and park before

making or answering a call if
driving conditions so require.

Guidelines for safe and efficient use
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Efficient phone
operation

► RF energy may affect some

electronic systems in your motor
vehicle such as a car stereo or
safety equipment.

► 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.
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If you are listening to music whilst
outside and about, please ensure
that the volume is at a reasonable
level so that you are aware of your
surroundings. This is particularly
imperative when attempting to cross
the street.

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

Blasting area
Do not use the phone where blasting
is in progress. Observe restrictions,
and follow any regulations or rules.
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Potentially explosive
atmospheres
► Do not use the phone at a

refueling point. Don't use near fuel
or chemicals.

► Do not transport or store

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

In aircraft
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►

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

boarding any aircraft.

►

► Do not use it on the ground

without crew permission.

►

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

►

►

f

e

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.

Battery information
and care
► You do not need to completely

discharge the battery before
recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory
effect that could compromise the
battery's performance.

► Use only LG batteries and chargers.

LG chargers are designed to
maximize the battery life.

► Do not disassemble or short-circuit

the battery pack.

► Keep the metal contacts of the

battery pack clean.

► Replace the battery when it

no longer provides acceptable

performance. The battery pack
may be recharged hundreds of
times until it needs replacing.
► Recharge the battery if it has

not been used for a long time to
maximize usability.

► Do not expose the battery charger

to direct sunlight or use it in high
humidity, such as the bathroom.

► Do not leave the battery in hot or

cold places, this may deteriorate
the battery performance.

► Risk of explosion if battery is

replaced by an incorrect type.

Guidelines for safe and efficient use
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Emergency calls

► Dispose of used batteries

according to the manufacturer's
instructions.

► If you need to replace the battery,

take it to the nearest authorized LG
Electronics service point or dealer
for assistance.

► Always unplug the charger from

the wall socket after the phone is
fully charged to save unnecessary
power consumption of the
charger.
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Parts of the phone
Open view
Earpiece
Camera hot key
LCD screen
Icons showing signal
strength, battery
level and various
other functions.
Soft key indications.

Confirm key
Selects menu options
and confirms actions
Send key
► Dials a phone
number and answers
a call.
► In standby mode:
Shows a history of
calls made, received,
and missed.
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Clear key
Clears a character with each
press. Hold the key
down to clear all input.
Use this key to go back to a
previous screen.
End/Power key
End or reject a call.
Closes the task window and
goes back to
standby mode.
Alpha numeric keys
► In standby mode: Input
numbers to dial.
Hold down
- to dial voice mail
centre.
to
- for speed dials.
► In editing mode: Enter
numbers & characters.

c

S

►

C

►
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Speaker
Clear Key
Send key
Navigation keys
End key

Internal
camera lens

Alpha
numeric
keys
Shift Key
► Use to change
letter case
when typing.
Character Key
► Use to insert
symbols into
text.

K T610 Features

Left soft key/ Right soft key
► Performs the function
indicated at the bottom of
the display.

Camera Key
Enter Key
Space Key
► Use

to enter
space while
editing.

Menu key
► Opens the main menu.
► Opens the task manager

Confirm key
► Selects menu
options and
confirms actions.
Clear key
► Clears a character
with each press.
Hold the key down
to clear all input.
► Use this key to go
back to a previous
screen.
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KT610 Features
Left side view

Right side view

R

K T610 Features

Side keys
Note
► To protect your hearing,

maximum volume level
is 10.

Micro SD
memory
card slot

Headset/Charger/Cable connector
Note
► Please ensure phone is powered on and in

standby mode before connecting the USB cable.
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Rear view
K T610 Features

External camera lens
Battery terminals
SIM card socket

SIM card terminals

Battery

Battery release latch
Press this button to remove the battery.

le.
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Getting started
Getting star ted

Installing the SIM
card and battery
1. Installing the SIM card.
Your SIM card contains your
phone number, service details and
contacts and must be inserted into
your handset. Always disconnect
the charger and other accessories
from your handset before inserting
and removing your SIM card. Slide
the SIM card into the SIM card
holder. Make sure that the SIM card
is properly inserted and the gold
contact area on the card is facing
downwards. To remove the SIM
card, press down lightly and pull it
in the reverse direction.

Note

3.

► The metal contact of the SIM card can

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

2. Install the battery.
Slide the battery upwards until it
snaps back into place.

C
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To insert the SIM card
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To remove the SIM card

ile

3. To remove the battery.
Turn the power off. (If the power is
left on, there is a chance you could
lose the stored telephone numbers
and messages.)
Press and hold down the battery
release button and slide the
battery down.

1. With the arrow facing you as
shown in the diagram push the
plug on the battery adapter into
the socket on the left side of the
phone until it clicks into place.
2. Connect the other end of the travel
adapter to the mains socket.

Getting star ted
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Note
► Only use the charger included in

Charging the battery
Before connecting the travel adapter
to the phone you must first install
the battery.

the box.

3. The moving bars on the battery
icon will stop after charging is
complete.
4. Ensure the battery is fully charged
before using the phone for the
first time.
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Getting started
Caution

Getting star ted

► Do not force the connector as this may

damage the phone and/or the travel
adapter.

How to use a memory
card

► If you use the battery pack charger

when abroad, use an attachment plug
adaptor for the proper configuration.
► Do not remove your battery or the SIM

card while charging.

<Memory card>

Warning

<How to insert memory card>

► Unplug the power cord and charger

1 Turn the phone off. Inserting or
removing the memory card when
the phone is on may damage the
files stored in the memory card.

during lightning storms to avoid
electric shock or fire.
► Make sure that no sharp-edged items

such as animal teeth or nails, come
into contact with the battery. This may
cause a fire.

2 Lift the plastic cover which
protects the slot.

Disconnecting the
charger
Disconnect the charger from the
phone as shown in the diagram
below.
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4

5
6

3 Insert the memory card into the
slot. The gold contacts behind
memory card must be facing
down while inseting into the

phone. Don’t push the memory
card too much. If it doesn’t go into
the slot easily, you may be trying
to insert it in the wrong way or
there could be a foreign object
in the slot.
4 Once inserted, push the memory
card until you hear a ‘Click’,
meaning that the memory card
has been correctly engaged.

n
e

5 Close the plastic slot protection.
6 To remove the memory card,
open the slot protection and push
the memory card to unlock it.
Carefully extract the memory card.

Attention:
►

Avoid using the memory card
when the battery is low.

►

When writing to the card, wait for
the operation to complete before
removing the card.

►

The card is designed to fit easily
into the system one way only.

►

Do not bend the card or force it
into the slot.

►

Do not insert any memory
cards other than those made by
memory card.

►

If the memory card has been
formatted using FAT32, format the
memory card using FAT16 again.

Getting star ted

y

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

Memory card
formatting
Before you start to use the memory
card you have to format it. After
you insert the memory card, select
→ Organiser → Memory, then
press
.
This operation should only be done
when you insert the memory card
for the first time. During formatting
various folders will be created for
different data types.

Turning the handset
on/off
Turning your handset on
Ensure that your SIM card is in your
handset and the battery is charged.
until the power
Press and hold
comes on. Enter the SIM PIN code
that was supplied with your SIM
card if the PIN code request is set to
On. After a few seconds you will be
registered on the network.
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Turning your handset off
Press and hold
until the power
and select
goes off. Or press
Switch off!. There may be a few
seconds delay while the handset
powers down. Do not turn the
handset on again during this time.
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1.

2.

3.

General functions
► Call Mute: Select this to switch

Making a voice call

► New call: Select this to make

1. Enter the number including the full
area code.
► To delete a digit press

.
To delete all digits press and
hold
.

2. Press

to make the call.

3. When you have a call in progress,
you can access the followings by
pressing the left soft key [Options].
► Activate loudspeaker/

handset: You can switch on/off
the loudspeaker to allow
others nearby to participate in
the conversation, for example.

► End active call: Select this if

you want to finish active call.

► Hold: Select this to put

a caller on hold. Select
Unhold to continue your
conversation.

the microphone off. To switch
it back on, press Unmute.

a new call. Activating call is
automatically held.

► Open active standby: select

this to open active standby
screen.

General functions

Making and
answering calls

► Conference: Select this to

create a conference call to
converse with multiple people
at the same time.

Tip
► To add a participant to a conference

call, call the new participant, press
the left soft key [Options] and select
Conference > Add to conference.
► Switch to video call: Ends the

active call and automatically
make a video call to the same
number.

► Send MMS: You can send a

media file to the other party as
a multimedia message.

21

General functions
► Send DTMF: To send touch

General functions

tones.

Tip
► While a call is in progress, you can

press the number keys to send DTMF
tones. You can use DTMF tones to
communicate with voice mailboxes
and computerised telephony systems.
► Help: Use this option to get to

know the phone feature.
4. Press
to finish the call, or
close the handset.

Making a call from the call
logs
1. In standby mode, press

and
the latest incoming, outgoing and
missed phone numbers will be
displayed.
2. Select the desired number by using
the up/down navigation keys.
3. Press

to call the number.

Making an Video call
You can make a video call in a 3G
covered service area. If the called
user has a 3G video phone in a 3G
covered service area, the call will be
established. You can also answer a
video call for video incoming call.

►

4.

5.

1. Input the phone number using
the keypad, or select the phone
number from the calls made/
received lists.
► To correct mistakes, press

briefly to delete the last
number, or press and hold
to delete all numbers.

2. If you do not want to use the
speakerphone, ensure you have
the headset plugged in.
3. To start the video function, press
the left soft key [Options] and
select Call → Video call.
► You will be notified that you will

need to close other applications
to make the video call.

22

N

N
►

► The video call may take some time to

connect.

4. Adjust the camera position if
necessary.
5. When you have a video call in
progress, you can access the
followings by pressing the left soft
key [Options].
► Enable

- Sending video: Select this to
send your own video image.
- Sending audio: Select this to
unmute the microphone so as
to allow audio sending.
- Sending aud. & video: Select
this to send your video and
audio.
Note
► You can zoom your video image in or

out using up /down navigation keys.
► Disable

- Sending video: Select this not
to send your video image.

- Sending audio: Select this to
mute the microphone so as
not to allow audio sending.
- Sending aud. & video: Select
this not to send your video
and audio.
► Activate loudspeaker/

handset: You can switch on/off
the loudspeaker to allow
others nearby to participate in
the conversation, for example.

General functions
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Note

► Video preference: Select

Clearer detail to set received
video quality preference
with a lower frame rate but
a good image quality. Select
Smoother video to use a
higher frame rate but a lower
image quality.

► Send snapshot: You can take

a picture and send it to the
other party. Press Capture to
take the picture and Use video
to return to the regular video
call after sending it.
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General functions
► Share image: You can send an

General functions

image in the Image folder in
My stuff.

► End active call: Select this to

answer a video call while you
already have another video or
voice call in progress.

► Open active standby: To open

the standby mode image on
the display.

► Use secondary camera: Select

this to use the secondary
camera.

► Change image order: To

switch the location of the
other party's and your own
video or still image on the
display.

► Zoom in/out: You can zoom

your video image in or out.

► Switch to voice call: Ends the

video call and automatically
redial the same number for a
regular voice call.
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► Help: Use this option to get to

know the phone feature.

6. Press
to finish the call, or close
the handset.

Making a voice/video call
from Contacts
It is easy to call anyone whose
number you have stored in your
Contacts.
1. Move the joystick to the down to
access the contacts list.
2. Scroll to the contact to make a call.
to make a voice call. Press
3. Press
the left soft key and select Make
video call to make a video call.
4. Press

to finish the call.

Making international calls
1. Press
twice for the
international prefix. The '+'
character prefixes the international
access code.
2. Enter the country code, area code,
and the phone number.

3.
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► You can answer a call while using the

Contacts or other menu features.

Adjusting the volume
During a call, if you want to adjust
the earpiece volume, use ( ) on the
left side of the phone.

Answering a call

l.
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to answer an incoming

Note
►

To reject an incoming call, press
or the right soft key twice.

► If Anykey answer is set to On (Menu

→ Settings → Phone → Call →
Anykey answer), any key will answer a
call except
.
2. End the call by pressing

connected, you can also answer a call
using the headset key, as well as using
the phone. To reject an incoming call,
.
press
► You can mute the ringtone when a

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

► When the compatible headset is

General functions

3. Press

.

call comes in by pressing the right soft
key [Silence].

Shortcut to activate
silent mode
You can activate the silent mode
by pressing and holding down
when Flip of the phone is closed.
Or press
and select Silent.

Entering text
You can enter alphanumeric
characters using the keypad.
For example, storing names in
Contacts, writing a message, creating
a personal greeting or scheduling
events in the calendar all require

25

General functions
General functions

entering text. The following text
input methods are available with the
handset.

T9 Mode

Abc

abc

This mode lets you enter words
with only one keystroke per
letter. Each key on the keypad
has more than one letter. The T9
mode automatically compares
your keystrokes with an internal
dictionary to determine the
correct word, thus requiring
far fewer keystrokes than the
traditional ABC mode. This is
sometimes known as predictive
text.

Mode

Abc

abc

This mode lets you enter letters
by pressing the key labeled with
the required letter once, twice,
three or four times until the letter
is displayed.
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123 Mode (Numbers Mode)

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

Changing the text input mode
When you are in a field that allows
characters to be entered, you will
notice the text input mode indicator
in the upper right corner of the LCD
screen.
► Press

Abc,
abc.

to cycle between
abc,
Abc,

to switch
between text entry mode and
number entry mode.

► Press and hold

Using the T9 Mode
The T9 predictive text input mode
allows you to enter words easily with
a minimum number of key presses.

As
be
it
bu
ad
th
di

1.

r

h

1. When you are in the T9 predictive
text input mode, start entering a
to
. Press
word by pressing
one key per letter.
► The word changes as letters

are typed. Ignore what's on the
screen until the word is typed
completely.

► If the word is still incorrect after

typing completely, press
once or more to scroll through
the other word options.

Example
to type
Press
Good.
to get Home.
Press

2. Enter the whole word before
editing or deleting any keystrokes.
3. Complete each word with a space
.
by pressing
. You can
To delete letters, press
until the
press and hold down
entire words are deleted.

General functions

de

As you press each key, the handset
begins to display the characters that
it thinks you are typing based on a
built-in dictionary. As new letters are
added, the word changes to reflect
the most likely candidate from the
dictionary.

Using the ABC Mode
Use

to

to enter your text.

1. Press the key labelled with the
required letter:
► Once for the first letter.
► Twice for the second letter.
► And so on.

once.
2. To insert a space, press
To delete letters, press
. Press
to clear the
and hold down
display.

► If the desired word is missing

from the word choices list, add
it by using the ABC mode.
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General functions
Using the 123 (Number) mode
General functions

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

Using the symbol mode
The symbol mode enables you to
enter various symbols or special
characters.
1. To enter a symbol, press Edit key
[ ] and select More symbols.
The symbol list window is shown
up.
2. After selecting the desired one
using navigation keys, press .
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Icon

Description
The device is being used in a GSM network.
The device is being used in a UMTS network (network service).
You have one or more unread messages in the Inbox folder in Messag.
There are messages waiting to be sent in the Outbox folder.

General functions

On-screen icons

You have missed calls.
Shown if Ringing type is set to Silent and Message alert tone, IM alert
tone, and E-mail alert tone are set to Off.
The device keypad is locked.
A clock alarm is active.
The second phone line is being used (network service).
All calls to the device are diverted to another number. lf you have two
phone lines(network service), the indicator for the first line is
and for
the second
.
GPS application is in use.
A compatible headset is connected to the device.
A GPRS packet data connection is available.
A GPRS packet data connection is active.
A GPRS packet data connection is on hold.
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General functions
Icon

Description

General functions

1

A EDGE packet data connection is available.
A EDGE packet data connection is active.
A EDGE packet data connection is on hold.
A UMTS packet data connection is available.
A UMTS packet data connection is avtive.

2

A UMTS packet data connection is on hold.
A HSDPA packet data connection is available.
A HSDPA packet data connection is avtive.
A HSDPA packet data connection is on hold.
Bluetooth connectivity is on.
Data is being transmitted using Bluetooth connectivity.
A USB connection is active.

3

4.

5
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Menu tree
1.1 Search
1.2 Maps
1.3 Mail
1.4 YouTube

2. Multimedia

2.1 RealPlayer
2.2 Music player
2.3 Recorder
2.4 Camera
2.5 Flash Player

3. Profiles

3.1 General
3.2 Silent
3.3 Meeting
3.4 Outdoor
3.5 Pager
3.6 Offline

4. Browser
5. Log
5.1 Recent calls
5.2 Call duration
5.3 Packet data

6. Message

6.1 New message
6.2 Inbox
6.3 My folders
6.4 Mailbox
6.5 Drafts
6.6 Sent
6.7 Outbox
6.8 Reports

7. Contacts
8. Connectivity

8.1 IM
8.2 Conn. Mgr.
8.3 Bluetooth
8.4 USB
8.5 Sync

9. Organiser

9.1 Calendar
9.2 Clock
9.3 Notes
9.4 Quickoffice
9.5 Calculator
9.6 Converter
9.7 File mgr.
9.8 Memory

0. My stuff

Images
Video clips
Tracks
Sound clips
Streaming links
Presentations
All files

Menu tree

1. Google

. Tools

.1 Installations
.2 Call mailbox
.3 Speed dial
.4 Themes
.5 Actv. keys
.6 App. mgr.
.7 GPS data
.8 Landmarks
.9 Device mgr.
.0 Help
. About

#. Settings

#.1 General
#.2 Phone
#.3 Connection
#.4 Applications
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Google
Google

You can access Google and use the
followings; Search, Maps, Blogger
and YouTube.

Search

R

Yo
sa
an

►

You can search the web-pages in
this menu.

Maps
You can access maps from your
mobile devices with this option.

Mail
You can receive or send e-mail. For
details, please contact your service
provider.

YouTube
You can view your friends’ Youtube
pages or log into your own and
manage your postings.

►

►

►

M

Yo
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Multimedia
You can play sound or video clips
saved in the phone or stream music
and video clips.

<Key operations>
Descriptionon

Key

/

Decreases the volume.

► Open

- Most recent clips: Select this to

play one of the up to 6 music
or video clips you most recently
played.

- Saved clip: Select this to play

a saved video clip or to open a
stream link to a media clip.

► Download videos: You can

download video clips from the
web.

► Settings: You can change video or

connection settings.

► About application: You can view

info about the application.

Music player
You can play music tracks.

Starts playing music.

Multimedia

RealPlayer

Increases the volume.
/

Rewinds the track.
Stops playback

/

Fast fwds the track.

► Music library: You can view, play

and manage all music tracks saved
on your device or memory card.

► Open 'Now playing': You can view

the currently playing set of tracks.

► Download tracks: You can

download music from the web.

► Random play: You can play music

tracks in a random order.

► Loop: You can repeatedly play

music, either a specific track or
all tracks.
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Multimedia
► Equaliser: You can enhance or

Multimedia

diminish frequencies during music
playback.

► Add to track list: You can add the

playing music track to a new or
saved track list.

► Use tone

- Set as ringing tone: You can set
the music track as the ringing
tone for the current profile.
- Assign to contact: You can set
the music track as ringing tone
for a contact.
► Play in background: You can leave
Music player on in the background
when using other applications.
► View details

► Obey all local laws governing the

recording of phone calls. Both parties
of the call hear a tone every 5 seconds
during recording.

1. Press the left soft key [Options]
and select Settings to select the
recording quality and default
memory for your sound clips.
2. Press the left soft key [Options] and
select Record sound clip to start
recording. When a recording is
started, the recording time appears
on the LCD.
3. When you finish the recording,
press the right soft key [Stop]. The
recorded file is automatically saved
in Sound clips folder in My stuff.

Recorder

4. To play the sound clip after
.
recording, press

You can record speech or sound.

5. You can listen to previously
recorded sound clips by selecting
Go to My stuff.

You can record a phone call by
selecting Recorder during the call.
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In this application, you can take
photos or record videos.
You can switch between camera and
video recorder using the right/left
navigation keys.
To take photos:
1. The viewfinder shows you the
image to be captured.
2. To zoom in/out, press the up/down
navigation key.
3. Using the left soft key [Options],
the followings are available.
► Capture: Select this to take

a photo.

► Show toolbar: After selecting

this, you can switch between
Image and Video modes,
activate night or sequence
mode, or switch between main
and secondary camera using
.
the
► Video mode: Switches to
Video mode.

► Use secondary camera: Select

this to use the secondary
camera.
► Night mode: You can activate/
deactivate the night mode.
► Sequence mode: You can take
multiple photos in one go by
selecting On.
► Self-timer: To take a photo
automatically after a short
time delay.
► Go to My stuff: To view images
and videos saved on the
phone or memory card.
► Adjust: You can adjust the
brightness, contrast, white
balance and colour tone.
► Settings

Multimedia

s

Camera

Image
• Image quality: You can adjust
the image quality.
Note
► The better the image quality, the more

memory the photo uses and the fewer
photos you can save on your phone or
memory card.
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Multimedia
Multimedia

- Show captured image:
Select No to take one photo
immediately after another.
This way, your photos do
not remain on the display
after you take them, and the
camera is ready for use again.
- Resolution (Camera 1): Select
the desired resolution for the
external camera by pressing
.
- Resolution (Camera 2): Select
the desired resolution for the
internal camera by pressing
.
- Default image name: To key
in the default name for your
new photos.
- Memory in use: where to save
your photos.
► Help: Use this option to get to

know the phone feature.
► Exit

<Short-cut keys>
: To activate night mode and take
photos when lighting is dim
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and the camera needs a long
exposure time.

Ti
►

: To edit brightness settings.
: To activate sequence mode and
take 6 photos in one go.
: To edit contrast settings.
4. To take a photo, press
. Photos
are automatically saved in Images
folder in My stuff.
To record videos:
1. Press right navigation keyto switch
to video camera.
2. To zoom in/out press up/down
navigation key.
3. Using the left soft key [Options],
the followings are available:
Record, Show toolbar,
Image mode, Use secondary
camera, Night mode, Mute,
Go to My stuff, Adjust or Settings.
Video
- Length: Select between
Maximum and Short.

4.

5.

Tip
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s.

message, select Short to reduce the
size of the video.

- Resolution (Camera 1): Select
the desired resolution for the
external camera by pressing
.
- Resolution (Camera 2): Select
the desired resolution for the
internal camera by pressing
.
- Default video name: To key in
the default name for your new
videos.
- Memory in use: Select where to
save your videos.
► Help: Use this option to get to
know the phone feature.
► Exit: Exits the application.

4. To record a video, press

.

5. To stop recording, press the
right soft key [Stop]. Videos are
automatically saved in Video clips
folder in My stuff. if you do not
want to save the video press .

To play the video, press the left soft
key [Options] and select Play.

Flash Player
You can view and play Flash files
made for mobile devices.

Multimedia

► To send the video clip in a multimedia

1. To open a folder or play Flash
file, scroll to the folder of file and
press
.
2. Scroll to a Flash file and press the
left soft key [Options].
Note
► Available options may vary.

► Send: You can send the Flash

file to compatible devices.

► Organise

- Copy to folder: To save a copy
of the file in another folder.
- Move to folder: To move the
file to a different folder.
- New folder: To create a folder
to organize your Flash files.
3. To delete a Flash file, scroll to it and
press .
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Profiles
Profiles

You can manage the call, message,
and other alert settings of your
phone.
1. To change the profile, scroll to the
desired profile, press the left soft
key [Options] and select Activate.

Scroll to the following settings
to edit: Ring tone, Video
and
call tone, Ring type, Ring volume,
Message alert tone, E-mail alert
tone, Vibrating alert, Keypad tones,
Warning tones, Alert for.

Note

Tip

► To change profiles in any view, briefly

► When you select Ascending, the

press the Power key on the right side
of the phone.
► To quickly activate the Silent profile in

standby mode, press and hold
. To return to General profile,
again press and hold
.
► In Offline profile, you cannot make or

receive calls or use other features that
require network coverage.

2. To modify a profile, scroll to it,
press the left soft key [Options],
and select Personalise.
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ringing volume starts from level one
and increases level by level to the
maximum volume you set in the next
setting.

To save your settings, press Back.
3. To create a new profile with your
own sound settings, press the
left soft key [Options] and select
Create new.
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Browsing the web
You can browse web pages in this
menu. Key in the page address and
press the left soft key [Go to].
Keyboard shortcuts:

You can access the followings by
pressing the left soft key [Options]:
Open link, Go to web address,
Bookmarks, Save as bookmark,
Rotate screen, Navigation options,
Zooming options, Window, Clear
privacy data, Tools, Find, Settings.

/

To Open your Bookmark

Tip

/

To search for specific text
on the page(Find)

► Cookies are necessary if you shop

/

To return to the Previous
page

/

To switch between your
open Windows

/

To toggle page Overview
on and off

/

To Go to a different web
page.

/

To goto your Homepage

Browser

,

Browser

on the web to retain the items you
buy until you reach the cashier page,
for example. However, the info may
be misused, and you may receive
unwanted advertisements in your
phone, for example.

Saved pages
You can view a saved web page. After
.
scrolling to it, press
Scroll to a saved page and press
the left soft key [Options] to access
the followings: Saved pages, Clear
privacy data.
To remove a saved page, scroll to it
and press .
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Browser
Browser

Auto. Bookmarks

Browser feeds

R

You can returns to a web page you
have recently visited. After scrolling
to the desired page address, press
.

You can download and manage feeds
and blogs.

Yo
re

Blog is short for weblog, which is
a continuously updated web diary
meant to be viewed by any web user.

M

Scroll to a bookmark and press the
left soft key [Options] to access the
followings: Back to page, Bookmark
manager, Mark/Unmark, Navigation
options, Clear privacy data, Tools,
Details, Settings.
To delete a bookmark, scroll to it and
press .

To download a feed or blog, scroll to
it and press
.
You can access the following by press
the left soft key [Options]: Refresh,
Refresh all, Manage feed, Mark/
Unmark, Back to page, Clear privacy
data, Settings.
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Log

ds

You can view the recently missed,
received and dialed calls.

Missed calls

o

Allows you to view the last 20 phone
numbers from which someone
unsuccessfully tried to reach you.

ss

Received calls

r.

cy

Allows you to view the last 20 phone
numbers that you have answered.

Dialled numbers
Allows you to view the last 20 phone
numbers that you have called or
tried to call.
Note
► You can also view Dialled numbers in

standby mode by pressing

.

You can make a call, send a message
and save the number in Contacts.
You can edit the phone number or
copy the number using Use number
option. You can delete your missed,
received, or dialled calls.

You can reset the recent calls register
in Recent calls, press the left soft key
[Options] and select Clear recent
calls. To set the time period to keep
log events in the phone memory,
select Settings option.

Log

Recent calls

Call duration

You can view the duration of calls to
and from your phone.
Using the left soft key [Options], the
followings are available: Clear timers,
Settings, Help, Exit.

Packet data
You can check the amount of data
transferred during packet data
connections.
Note
► You may be charged for your packet

data connections according to the
amount of transferred data.

Using the left soft key [Options],
the followings are available: Clear
counters, Settings, Help, Exit.
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Messaging
Messaging

New message
You can create a text message,
multimedia message, audio message
or E-mail. Press the left soft key
[Options]. You can access the
followings.

Create message
You can create Text message/
Multimedia message/ Audio
message/ E-mail.

Text message
1. In the To field, press
to select
recipients from Contacts or key in a
recipient mobile phone number.
2. Move to the message field by
pressing the down navigation key.
3. Enter your message in the message
field.
Option menus in message field:
Add recipient, Insert, Sending
options, Message details,
Writing language.
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to send the message.
4. Press
The messages will automatically be
saved in the Sent message folder.

If the message has not been sent,
it will remain in the Outbox with a
failed status.
Note

►

2.
3.

► To save the message without sending

it, press the right soft key [Close] and
select Save to Drafts.

Multimedia message
Multimedia messages may contain
text, images and sound and video
clips. To send and receive multimedia
messages, you need to register with
a multimedia messaging service and
define multimedia settings in your
phone.
to select
1. In the To field, press
recipients from Contacts or key in a
recipient mobile phone number or
an e-mail address.
Tip

4.

A

1.

2.

► If you key in more than one number,

separate the numbers with a semicolon.
To insert a semicolon, press and
select ; using the navigation keys.

3.

► To add @ in letter mode, press and

hold

and press

.

2. Enter a subject in the Subject field.
3. Enter your message in the message
field.

a

d
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Option menus in message field
(Note: Available options may
vary.): Send, Add recipient,
Create presentation, Insert
object, Insert new, Place text
first/ Place text last, Address
fields, Preview, Objects, Check
contacts, Sending options,
Message details, Writing
language, Help, Exit.
4. Press

to send the message.

Audio message
1. Press

to record your message.

2. When you hear a sound, please
start recording.
(You can record up to 2 minutes
and 30 seconds.)
3. To save the sound clip, press the
left soft key [Options] and select
Save sound clip.

Note
► You can check what you recorded

using Play sound clip option.
► To replace the sound clip, select Replace

sound clip → New sound clip.

Messaging

a

► To send a sound clip in your phone or

memory card, select Replace sound
clip → From My stuff. Scroll to the
desired music track or sound clip and
press
.
► To delete the audio clip, press

.

4. Scroll to the To field. Press
to
select recipients from Contacts or
key in a recipient mobile phone
number.
Tip
► If you key in more than one number,

separate the numbers with a
semicolon. To insert a semicolon, press
and select ; using the navigation
keys.

5. Press
to send the message.
Audio messages are transferred in
the multimedia messaging service.
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Messaging
Messaging

E-mail

Note

To send/receive an email, you should
set up the email account.

Se

► To save the message without sending
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to select
1. In the To field, press
recipients from Contacts or key in
an e-mail address.
Tip
► If you key in several addresses, separate

them with a semicolon. To insert a
semicolon, press and select ; using
the navigation keys.
► Insert the primary recipients in the To
field and those who only need the email for reference in the Cc field.

2. Enter a subject in the Subject field.
3. Enter your message in the message
field.
Option menus in message field
(Note: Available options may
vary.): Add recipient, Insert,
Address fields, Attachments,
Sending options,
Writing language, Help, Exit.
4. Press

44

to send the message.

it, press the right soft key [Close] and
select Save to Drafts.

SIM messages
You can browse messages on your
SIM card.

Cell broadcast
With the cell broadcast service
(CBS), you can receive informative
messages from your service provider
on various topics, such as weather
or traffic conditions in a particular
region.
To receive cell broadcast messages,
you need to turn on cell broadcast
reception.
Press the left soft key [Options] and
select Settings. Set the Reception
On.
In the Cell broadcast topic list, the
followings are available by pressing
the left soft key [Options]: Open,
Subscribe, Hotmark, Topic, Settings.
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You can send service commands
such as activation requests for
network services, to your service
provider. After keying in a command
.
and press

Settings
You can define or edit settings for
different message types. For further
information, please refer to the Help
menu on the phone.

Inbox
You can browse, open and manage
received text, multimedia and other
messages.
1. Scroll to a new message and press
.
2. Using the left soft key [Options],
the followings are available. (Note:
Available options may vary): Create
message, Reply, Sort by, Move to
folder or Mark/Unmark.
To delete a message, press

.

To call the sender of the message,
.
press
Note
► You can view other folders in

Messages by using the left/right
navigation keys.

Messaging

r

Service commands

My folders
You can view messages or message
templates saved in your own folders.

Mailbox
You must register for an e-mail
service and set up a mailbox to
receive/send emails.
Contact your service provider for
correct settings.
In the e-mail list, the followings are
available by pressing the left soft key
[Options].
(Note: Available options may vary):
Create message, Connect, Retrieve
e-mail, Delete, Sort by or E-mail
settings.
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Messaging
Messaging

Drafts
You can view, edit and send
messages you have created but not
yet sent.
to view or edit a
1. Press
message.
.
2. To send a message, press
3. To delete a message, scroll to it and
. You can delete multiple
press
messages. [Options] and select
Mark/Unmark to put a tick next
to it. Once you have marked the
desired messages, press .

Sent
Your last 20 sent messages are
automatically saved in the Sent
folder. The following options are
available using the left soft key.
(Note: Available options may vary)
Sort by or Move to folder.

Outbox
46

You can view and manage messages
waiting to be sent.

1. To cancel sending a message,
use the following options after
pressing the left soft key [Options]:
Defer sending, Delete, Move to
Drafts.
2. To send a message that is
suspended, failed or scheduled for
later delivery, press the left soft key
[Options] and select Send.

Reports
You can keep track of your text and
multimedia messages after sending.
You can call a message recipient by
.
pressing the
Note
► You can receive or reject delivery

reports in text and multimedia
message settings. (Open Messages
and press the left soft key [Options]
and select Settings → Text messages
or Multimedia message. Set Receive
report to Yes/No.)
► No delivery reports can be received

from messages sent to e-mail
addresses.
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New contact
You can create a contact address. You
can enter the first name, last name,
mobile number, telephone number,
E-mail address, a number for video
call, pager number, company name
and job title of a new contact. You
can add, rename or delete contact
card fields, using Add detail, Edit
label or Delete detail options. After
filling in the fields, press the right soft
key [Done].

Contacts list
You can view a contact card by
.
pressing the
To make a voice or video call to a
.
contact, press
Using the left soft key [Options],
the followings are available: Open,
Call, Create message, Edit, Delete,
Duplicate, Mark/Unmark, Copy
to SIM directory, SIM contacts,
Send business card, Contacts
info, Synchronisation → Start,

Synchronisation → Settings,
Settings, Help, Exit
To remove a contact from the
directory, press the .

Contacts

]:

Contacts

Groups
Press the right navigation key in
Contact list.
You can create contact groups to
send messages to a number of
people at the same time, for example.
Using the left soft key [Options],
the followings are available: Open,
Create message, New group, Delete,
Rename, Ringtone, Contacts info,
Settings, Help, Exit.
To delete a contact group, press the
. The individual contacts cards
of group members remain in the
Contacts directory.
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Connectivity
Connectivity
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Conn.mgr.
You can manage active data
connections.
To view detailed connection info,
such as the duration, speed of data
transfer, and the amount of data sent
or received, scroll to the connection
.
and press
To end a connection, scroll to it and
press .
To end all connections, press the
left soft key [Options] and select
Disconnect all.

► My phone's visibility: Set the

visibility of your phone to other
Bluetooth devices.

To

1.

Note
► Your Paired devices can still connect

2.

to your phone even if you select
Hidden.
► My phone's name: You can change

the name of your phone, which is
visible to other devices that search
for Bluetooth devices. Key in the
new name and press OK.

3.

4.

To send data via Bluetooth:

Bluetooth

1. Open the application that contains
the item you want to send.

You can make a wireless connection
to other compatible devices such as
computers.

2. Scroll to the item, press the left soft
key [Options] and select Send →
Via Bluetooth.

Bluetooth provides you with wireless
connections to other Bluetooth
devices such as computers or other
phones.
► Bluetooth: To enable wireless
connections to other Bluetooth
devices, select On.

3. The phone searches for Bluetooth
devices within range and lists
them.
Scroll to the desired device and press
to set up the connection.
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To pair with a device:

ge

2. Press the left soft key [Options]
and select New paired device.
The phone starts to search for
Bluetooth devices within range.

h

3. Scroll to the device with which you
.
want to pair and press
4. Agree on a common passcode with
the owner of the other device and
key it in. Press OK.

s
ft

ss

Note
► Some devices have fixed passcodes.

If you trust a paired device, you can
allow it to connect automatically
to your phone. Scroll to the device,
press the left soft key [Options] and
select Set as authorised. This way,
you do not have to accept a device
manually every time you connect
to it.

To give a nickname to a paired device
that is displayed only in your phone,
scroll to the device, press the left
soft key [Options], and select Assign
short name.
To delete pairing with a device, scroll
to the device and press .

Connectivity

1. Press the right navigation key
to move to the Paired devices
window.

USB
You can transfer data to and from
another device using the USB wire
provided in the sales pack.
You can change the device type to
which you normally connect your
phone with the USB cable.

USB mode
► PC Suite: To connect PC Suite to

your phone via the USB cable.

► Data transfer: To access and

transfer data, such as text or music
files, between your memory card
and a compatible device, such as a
computer, using USB.
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Connectivity
Ask on connection
Connectivity

Select Yes to select the USB mode
every time you use the USB cable
to connect your phone to another
device.

Sync
You can synchronise data in your
phone's contacts, calendar, notes
and text message applications
with corresponding applications
on a computer or Internet server.
Synchronisation settings are saved in
sync profiles.
Note
► The available applications you can

synchronise may vary. Contact your
service provider for more information.

Scroll to a sync profile and press
the left soft key [Options]. You can
access the followings. Synchronise,
Edit sync profile, New sync profile,
View log.
To delete a synchronization profile,
scroll to it and press .
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Organiser
You can edit and keep track of your
schedule.
Using the left soft key [Options],
the followings are available. Open,
New entry, Week view, To-do view,
Delete entry, Go to date, Settings.
Tip
► You can also add appointments by

starting to write with the number
keys. The Meeting editor opens
automatically.

Clock
Time
You can view the time, day of the
week and date, or set and edit alarms
or modify date and time settings.
1. To set date and time, press the
left soft key [Options] and select
Settings.
2. Scroll to the following settings and
: Time, Time zone, Date,
press
Date format, Date separator, Time

format, Time separator, Clock
type, Alarm clock tone, Workdays
, Network operator time.
Note
► This service may not be available in

Organiser

Calendar

all networks.

3. Press the right soft key [Back] to
save your settings.
To quickly set a one -time alarm,
press any number key and key in
the alarm time. To change the time
of a set alarm, press the left soft key
[Options] and select Reset alarm.

Alarm
1. In the Clock window, press the
right navigation key.
2. Press the left soft key [Options] and
select New alarm.
3. Fill in the following fields. Alarm
time, Description, Repeat.
4. Press the left soft key [Done].
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Organiser
Tip

Organiser

► To quickly set a one-time alarm, you

can also press any number key and
key in the alarm time.

To deactivate or delete an alarm,
scroll to it and press .

World
1. In the Clock window, press the
right navigation key twice.
2. Press the left soft key [Options]:
Add city, Set as the current city,
Settings.
3. To delete a city, scroll to it and
press .

Notes
You can view or write notes.
1. To write a note, press any number
key. The note editor opens
automatically.
Tip
► To add a space between words,
press
.
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► To insert special characters, press

.
2. To save your note, press the right
soft key [Done].
3. Using the left soft key [Options],
the followings are available: Open,
Send, New note, Delete, Mark/
Unmark, Synchronisation.

Quickoffice
Shows compatible files in the
Documents folder in phone memory
and/or the memory card.
The application tabs determine
which types of documents are
displayed.
► Quickword: Microsoft Word and
text documents.
► Quicksheet: Microsoft Excel
spreadsheets.
► Quickpoint: Microsoft PowerPoint
presentations.
► Quickmanager: To update and
upgrade your Quickoffice software
and download other userful
applications.
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Velocity and Volume from one unit
(for example, gallons) to another
(litres).

Calculator

File mgr.

To use the calculator:
1. Key in the first number of the
calculation.
2. To select a function on the righthand side of the display, scroll to it
.
and press the
3. Key in the next number of the
calculation.
4. Select any remaining operations
and key in numbers.
5. To execute the calculation, scroll to
.
"=" and press
6. The result of the calculation
remains in the editor field and can
be used as the first number of a
new calculation.

Converter

You can convert Currency, Area,
Energy, Length, Mass, Power,
Pressure, Temperature, Time,

Organiser

n,

Using the left soft key [Options], the
followings are available. New file,
Sort by, Details, Send.

You can browse and manage folders
and files.
1. To view the contents of a folder or
.
file, scroll to it and press
2. To send a file to compatible
.
devices, scroll to it and press
3. Using the left soft key [Options],
the followings are available: Move
to folder, Copy to folder, New
folder, Mark/Unmark, Rename,
Find, View details, Memory
details.
Note
► Default folders such as Sound clips in

My stuff cannot be moved or deleted.

4. To delete a folder or file, scroll to it
and press .
Note
► To browse and manage folders and

files on your memory card, press the
right navigation key.
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Organiser
Organiser

Memory
You can view the status of the
memory card. Using the left soft
key [Options], the followings are
available: Remove memory card,
Back up phone memory, Restore
from card, Format memory card,
Memory card name, Set password,
Memory details.
Note
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►

► Do not format a memory card that

contains important software or data
as formatting destroys all that is saved
on the card.

►

►

Tip
► You can select Remove password

later. This means the memory card
is unlocked and no password is
requested when it is inserted into
another device. In this case, the data
saved on the card is not protected
against unauthorised use.
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►

My stuff

Images
Images contains a folder of default
images and default flash files preloaded onto your phone, images
downloaded by you and images
taken on your phone’s camera.
► Download: You can download
images from the web.
► Send: You can send the image via
MMS, Bluetooth or Email.
► Find: To find a particular image,
key in the first letters of the image
name. You can send an image to
compatible devices by pressing
.
the
► Sort by: You can arrange your
images according to their date,
title, size, format.
► Use image
- Set as wallpaper: You can set
the image as the background
image for the display while the
phone is in standby mode.

- Add to contact: You can add a
thumbnail image to a contact
card.
► Delete: Delete a file
► Organise
- New folder: You can create a
folder to store images.
- Move to folder: You can move
the image to a different folder.
- Copy to memory card/ Copy
to phone mem.: To copy the
image or folder to your memory
card or phone memory.
- Move to memory card/ Move
to phone mem.: To move
the image or folder from one
memory to another.
► Mark/Unmark: You can select
multiple images for sending or
deleting at the same time, for
example.
► Rename: Change the file name.
► View details: You can view
detailed information on the image.

My stuff

You can browse media files in each
folder.
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My stuff
My stuff

Video clips
The Videos folder shows the
list of downloaded videos and
videos you have recorded on
your phone: Download, Send,
Find, Sort by, Delete, Organise,
Mark/Unmark, Rename, View
details.

Tracks
Music albums are automatically
created based on the ID3 tags
attached to the music files.
You can allow or prevent the display
of these albums using Show albums/
Hide albums option: Download,
Send, Find, Sort by, New track list,
Use tone, Edit, Organise, Show
albums/ Hide albums, View details,
Mark/Unmark, Delete.
Note
► If you delete M3U files by using New

track list option, the contained tracks
are not deleted. If you delete an item
shown using the Show album option,
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every track the album includes will
be deleted.

P

The Sounds folder contains
the Default sounds, your voice
recordings and sound files
downloaded by you. From here you
can manage, send or set sounds as
ringtones: Download, Send, Find,
Sort by, Use tone, Organise, View
details, Mark/Unmark.
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Streaming links

A

To use a link to play the media file,
: Send,
scroll to the link and press
Find, New link, Edit, Organise, Mark/
Unmark
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Note

N

► Streaming means playing music,

►

Sound clips

video, or sound clip files directly from
the web, without first downloading it
to your phone.

Presentations may contain SVG -T
and Flash file presentations, which
combine multiple media files,
such as images and sound clips.
Presentations may also be interactive.
To play a presentation scroll to it
. You can adjust the
and press
volume using on the left side of
the phone. To delete a presentation,
scroll to it and press : Find, Sort
by, Organise, Mark/Unmark.

My stuff

d,
k/

Presentations

All files
You can view or play a media file
or streaming link to a media file by
: Find, Sort by, Organise,
pressing
Mark/Unmark, Rename.
Note
► Not available for links. You can rename

links using Edit option.
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Tools
Tools

Installations
Applications are installed
automatically with your phone start.

Call mailbox
You can use the network service
of voice mail that works as an
answering machine for your phone.
A call mailbox is a network service
that works as an answering machine
where people who are unable to
reach you can leave messages.
Tip
► With the call diverting network

service, you can direct incoming
calls to your call mailbox. [Menu →
Settings → Phone → Call divert →
Voice calls]

If your phone prompts you for the
call mailbox number that you cannot
recall, press the left soft key [Find] to
search for it in Contacts.
Tip
► To quickly call your call mailbox in
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standby mode, press

and

.

Using the left soft key [Options], you
can access the followings. Define
number, Call voice mailbox, Change
number.

Speed dial
You can assign speed dialling keys
to
) to phone numbers
(from
in your contacts directory.
Some number keys may be assigned
as speed dials to special phone
numbers. For example, number
is reserved for your call mailbox.
To assign speed dialling keys:
1. Scroll to an available speed dialling
.
number and press
2. Select Assign.
3. Select the contact to whom you
want to assign the speed dial.
Select the phone number.
You can call a phone number linked
to a speed dialling key in standby
mode by pressing the speed dial and
.
then
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► To call a number linked to a speed

dialling key just by pressing and
holding the speed dial in standby
mode, open Settings → Phone → Call
→ Speed dialing and select On.

To assign a speed dialling key to a
different phone number:
1. Scroll to the speed dialling
number and press the left soft key
[Options].
2. Select Change.
3. Select the new contact and
number.
You can remove a number linked to
a speed dial by pressing the left soft
key [Options] and selecting Remove.
The contact and phone number you
remove will remain in your Contacts.

Themes
You can change the look of your
phone's display. In Themes, you can
select different themes, which consist
of various settings that affect the
appearance of your phone's display.

Some themes may also include
ringtones or message alert tones.

General

Tools

e

Note

You can preview or change the
theme used for all applications that
do not have their own themes or
download more themes to your
phone.

Menu view
You can change the display
appearance of applications in Menu
between Grid and List formation.

Wallpaper
You can change the background
image on the display in standby
mode. To change the background
image on the display in standby
.
mode, scroll to Image and press

Power saver
You can change the option that
appears as power saver when your
device has been idle and no keys
have been passed for some time:
Date and time, Text or Animation.

59

Tools
Tip

Tools

► You can key in the Power saver time-

out after which the power saver
is turned on, in Menu → Settings
→ General → Personalisation →
Display.

Note
► You can also choose any other power

saver you may have installed on your
phone.

Using the left soft key [Options], you
can access the followings: Preview,
Settings.

Actv. keys
You can view and manage usage
rights for media files in your phone.
Some media files, such as images,
music or video clips are protected by
digital usage rights.
The activation keys for such files
may allow or restrict their usage. For
example, with some activation keys
you may listen to a music track only a
limited number of times. During one
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playback session you may rewind,
fast-forward or pause the track, but
once your stop it, you have used one
of the instances allowed.

Valid keys
To view detailed info about your
usage rights for a media file, such
as their validity status and whether
you can send the media file to other
devices, scroll to the corresponding
.
activation key and press
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Tip
► In the activation key details view, you

can see the validity status of the key,
details about your usage rights and
restrictions for the corresponding
media file and where the media file is
currently saved on your device.

Using the left soft key [Options], you
can access the followings. Get new
key, Reload
To delete the activation key for a
media file and the media file itself,
scroll t o the key and press .
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Not in use

To view detailed info about your
expired or missing usage rights for a
media file, scroll to the corresponding
.
activation key and press

Unused activation keys are usually
for media files that have been
deleted from the device or saved on
a removed memory card. To view
detailed info about an activation key
.
not in use, scroll to it and press
Using the left soft key [Options], you
can access the followings.
Reload, Restore activation keys.

Tip
► Activation keys expire when you

run out of instances when you are
allowed to use a media file or the time
period for using the file ends.
► In the activation key details view, you
can see the validity status of the key,
details about your usage rights and
restrictions for the corresponding
media file and where the media file is
saved on your device.

Using the left soft key [Options], you
can access the followings. Get new
key, Reload.
Note
► You may not be able to buy more

instances or extend the usage period
for all media files.

Tools

e

Invalid keys

App. mgr.
You can install and update Java and
other applications or components
compatible with the Symbian
operating system.
You can receive software installation
packages via e-mail or multimedia
messaging, transfer them from a
computer or download them from
the Web.
To download and install software
from the Web, select Download
apps.
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Tools

Scroll to an application and press
the left soft key [Options] to access
the followings: Install, Open, View
details, Send, Remove, View log,
Settings

Using the left soft key [Options],
you can access the followings: Set
destination, Stop navigation, Save
position, Satellite status.

GPS data

You can view positioning info,
such as the latitude and longitude
coordinates and the altitude of your
current location. You can also see the
accuracy of this info.

Note
► For the GPS data application to

function correctly, a satellite-based
positioning method must be in use.
To select the positioning method used
to detect the location of your device,
press Option → Positioning settings.

Navigation
You can view navigating info to
your trip destination. Duration
provides you with an estimate of the
remaining time before you reach
your destination at your current
travelling speed.
Tip
► The top of the display must point in

the direction you are moving for the
direction to your destination to remain
valid.
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Position

Using the left soft key [Options],
you can access the followings: Save
position, Satellite status.

Trip distance
You can view your travelling info,
such as the distance, duration you
have travelled, your average speed
and maximum speed.
Using the left soft key [Options],
you can access the followings: Start,
Stop, Resume, Reset, Restart, Clear,
Satellite status.
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► The GPS data application must

receive positioning info from at least 3
satellites to function as a travelling aid.
If the satellite signal is lost during the
tip, the trip distance values you can see
are not current, but based on the latest
positioning info available.

Landmarks
You can map particular locations
in your device and make it easy to
find them.
Using the left soft key [Options], you
can access the followings: Edit, New
land mark, Delete, Add to category,
Send, Call, Go to web address,
Mark/Unmark, Edit categories,
Landmark icon.

Device mgr.
To view or update the current
software version of your device.

Tools
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Note

Using the left soft key [Options],
you can access the followings:
Install update, Check for updates,
Settings.
Note
► Before the installation, make a backup

of the data in your device, and check
that the device battery has enough
power or connect the charger.

Help
You can read instructions about
using the applications and functions
of your phone.

About
You can see the copyright
information of this product.
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Settings
Settings

General
You can edit the general settings of
your device or restore the original
default device settings.

Personalisation
To edit settings related to the
display, standby mode and general
functionality of your device.
► Display: You can edit brightness,

list font size and other display
settings. After setting each value,
press the right soft key [Back]:
Brightness, List font size, Power
saver time-out, Welcome note /
logo or Light time-out.
► Standby mode: To select the
general theme for your device, edit
the theme settings and display or
hide the operator logo. Active
standby, Shortcuts or Active
standby apps.
► Tones: To edit settings for the
various sounds produced by your
phone.
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► Themes: To change the look of

your device's display.

Note
► Language: To select the languages
for the phone texts and for you to
write messages, notes and other
texts.
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Date and time
To edit time and date settings.

Enhancement
You can edit settings related to
the various enhancements such as
Headset and Wireless car kit you can
use with your device.

►

► Headset: Default profile,

Automatic answer.

► Wireless car kit: Default profile,

►

Automatic answer.
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Positioning

You can edit settings related to the
security of your personal information
on your phone or SIM card and data
connections between your device
and the network.

The location of your device can be
detected and the info can be used by
other applications in your device.

► Phone and SIM card: To change

n

the PIN and other security codes
and edit other security settings
for your phone and SIM card: PIN
code request, PIN code, PIN2
code, Keypad autolock period,
Phone autolock period, Lock
code, Lock if SIM card changed,
Confirm SIM services.
► Certificate management
To view and manage the digital
certificates in your phone.
► Security module
To view or edit security modules.

Factory settings
To restore the default settings of
your device or remove any operator
settings, press the left soft key [Yes]
and key in the lock code.

Settings
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Security

Phone
You can edit the general settings
related to making and receiving calls.

Call settings
► Send my caller ID: Scroll to Yes to

display your caller identity to the
people you call, No to hide it or Set
by network to follow the default
setting of your home network.
► Call waiting: To be notified of
incoming calls while you have a call
in progress, select Activate.
► Reject call with SMS: To send
an explanatory text message to
callers when you reject their call,
select Yes.
► Message text: Key in the text for
the message to send to rejected
callers.
► Image in video call: To send a
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Settings
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still image to video callers if you
disable sending your video during
the calls.
► Automatic redial: To have your
phone redial when numbers are
busy or calls are not answered,
select On.
► Show call duration: To have the
length of a call displayed during
the call, select Yes.
► Summary after call: To have the
duration of a call briefly displayed
after the call, select On.
► Speed dialling: To call the phone
numbers to which you have
assigned speed dialling keys by
pressing and holding the speed
dial key, select On.
► Anykey answer: To answer
incoming calls by pressing any key
except the End and Power keys,
select On.
► Line in use (shown if ALS is
supported by SIM): Select either
of your phone lines as the primary
line for making calls and sending
messages.

► Line change (shown if ALS is

supported by SIM): To prevent the
primary line from being changed,
select Disable. You need your PIN2
code to change this setting.
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Note
► The accessibility of some Call settings

depends on the availability and your
subscription to the network services.
Contact your service provider for more
information.

Call divert
You can divert incoming calls to your
voice mailbox or to another phone
number.
► Voice calls: You can divert

incoming voice calls to your
voice mailbox or to another
phone number. Select Activate
→ To voice mailbox or To other
number.

To cancel the diverting of calls, scroll
to the active divert options, press
the left soft key [Options] and select
Cancel.
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►

►

►

To check your current diverts, scroll
to the call divert options, press the
left soft key [Options] and select
Check status.
► Data and video calls: You can
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divert incoming data and video
calls to another phone number.

Call barring
You can restrict the receiving of calls:
Outgoing calls/ International calls/
International calls except to home
country/ Incoming calls/ Incoming
calls when abroad.
To edit mobile call barring settings,
you need a password. You obtain
the barring password from your
service provider upon subscription
to this network service. Call barring
affects all voice and data calls, except
emergency calls. Scroll to barring
and select:
options, press
► Activate to restrict calls.
► Cancel to undo call restriction.
► Check status to see if calls are

restricted or not.

Network
You can select the network type, the
manner of selecting networks and
indicate when your phone is used in
a Micro Cellular Network: Network
mode, Operator selection, Cell info
display

Settings
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Connection
You can edit access point and other
connection settings.

Bluetooth
You can edit settings for Bluetooth
connectivity. For further information.
Bluetooth provides you with wireless
connections to other Bluetooth
devices such as computers or other
phones: Bluetooth, My phone's
visibility, My phone's name.
Tip
► Give a unique name to your phone
to make sure it is easy to recognise
when there are several Bluetooth
devices in the vicinity.
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Settings
USB
Settings

You can change the device type to
which you normally connect your
phone with the USB cable. USB
mode, Ask on connection.

Access points
You can view, create, and manage
access points. An access point is
where your phone connects to
the network by way of a data call
or packet data. To use e-mail and
multimedia services or to browse
web pages, you must first define
internet access points for these
services.
1. To create a new access point, press
the left soft key [Options] and
select New access point.
2. Scroll to the following
settings and press
to edit:
Connection name, Data bearer,
Dial-up number, User name,
Prompt password, Password,
Authentication, Homepage, Data
call type, Maximum data speed.
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3. To save your settings, press the
right soft key [Back].
The icons on the left-hand side of
the access points indicate their data
bearers.
To edit an access point, scroll to it
.
and press
To delete an access point, scroll to it
.
and press
Note
► For further information, please refer to

the Help option on the handset.

Packet data
You can set when to use packet data
connections and key in the access
point to be used if you use your
phone as a modem for a computer.
► Packet data connection:

Define when to use packet data
connections.

► Access point: If you use the phone

as a modem to enable packet data
connectivity from a computer,
. Key in
scroll to this and press
the access point name and press
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To save your settings, press the right
soft key [Back].

SIP settings
You can create or edit session
initiation protocol (SIP) profiles,
which are necessary for making
Internet calls.
To create a SIP profile, press the left
soft key [Options] and select New
SIP profile → Default profile or Use
default profile to select a profile as
the basis for the new profile.
To edit a SIP profile, scroll to it and
.
press
To select the SIP profile you want to
use by default for communications
sessions, scroll to the profile, press
the left soft key [Options] and select
Default profile.
To delete a SIP profile, scroll to it and
.
press

Note
► SIP profiles may be preset in your

device or you may receive them from
your service provider. You may not be
able to edit or manage SIP profiles.

Settings
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OK. Contact your service provider
for the access point name for
modem connections.

Configurations
You can view or delete trusted
servers from which your phone may
receive configuration settings. You
can receive messages from your
network operator, service provider, or
company information management
department. These messages
contain configuration settings for
trusted servers and are automatically
saved in Configurations. From
trusted servers you may receive
configuration settings for access
points, multimedia or e-mail services,
and synchronisation settings.
To delete configurations for a trusted
server, scroll to the server and press
. The configuration settings for
other applications provided by this
server are also deleted.
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Settings
Note

Settings

► For example, you may need to delete

trusted server configurations and
the configuration settings provided
by it when you change your service
provider.

Applications
You can edit the settings of different
applications.

RealPlayer
You can change RealPlayer
video or connection settings:
Video, Streaming.

Camera
You can edit image or video settings.
For further information, please refer
to p.35-37.

Voice recorder
You can select the recording quality
and default memory for your sound
clips: Recording quality, Memory
in use.
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App. manager
You can edit the Application
manager settings.
Some software packages that you
install in your device may contain
certificates for additional security:
Software installation, Online
certificate check, Default web
address.

Log
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You can set the time period to
keep log events and to display call
duration during calls.
Note
► If you select No log, all log contents

are permanently deleted.

Tip
► You may also edit the settings of
other applications installed in your
device by your service provider that
appear on the list.
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There are various accessories for your mobile phone. You can select these
options according to your personal communication requirements.

Charger

Hands free ear-microphone
and controller combo

Accessories

r
at

Accessories

Standard Battery

Data cable/CD

Note

You can connect your phone to
PC to exchange the data between
them.

► Always use genuine LG accessories.
► Failure to do so may invalidate your

warranty.
► Accessories may vary in different

regions: please check with our regional
service company or agent for further
information.
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Technical data
General

Technical data

Product name : KT610
System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA
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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