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บทนำ
ขอแสดงความยินดีที่คุณซื้อโทรศัพท์
เคลื่อนที่รุ่น KP260 ที่ทันสมัย
มีขนาดกะทัดรัด ออกแบบให้ทำงาน
ด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
เคลื่อนที่แบบดิจิตอลใหม่ล่าสุด

คู่มือการใช้เล่มนี้ประกอบด้วย
ข้อมูลสำคัญในการใช้และการ
ทำงานของโทรศัพท์เครื่องนี้ จึง
ควรอ่านเนื้อหาทั้งหมดอย่างละ
เอียดเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการ
ป้องกันความเสียหายหรือการ
ใช้งานโทรศัพท์อย่างไม่ถูกต้อง
การรับประกันของโทรศัพท์จะ
สิ้นสุดลงทันที หากมีการเปลี่ยน
แปลงหรือดัดแปลงแก้ไขเครื่อง
นอกเหนือจากที่ระบุอย่างชัดเจ
นในคู่มือนี้ว่าสามารถกระทำได้

บทนำ
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เพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวัง!

• ควรปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกครั้งที่
อยู่บนเครื่องบิน
• ห้ามถือโทรศัพท์ในขณะขับรถ
• ไม่ควรใช้เครื่องใกล้สถานีบริการ
น้ำมัน คลังน้ำมัน โรงงานเคมี หรือ
บริเวณที่มีการปฏิบัติงานที่เกี่ยว
ข้องกับการระเบิด
• เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดใช้
แต่แบตเตอรี่และแท่นชาร์จของแท้
ที่กำหนดให้เท่านั้น
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือเปียก
ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจ
ถูกไฟฟ้าดูดหรือทำให้โทรศัพท์
ชำรุดเสียหายได้
• เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่าง
จากมือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาด
เล็กซึ่งอาจทำอันตรายหากเด็กนำ
ใส่ปาก
• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วัตถุไวไฟ
เนื่องจากโทรศัพท์อาจร้อนและทำให้
ติดไฟ ซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้

• ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มี
ข้อบังคับพิเศษว่าห้ามใช้
ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรง
พยาบาล เนื่องจากอาจมีผลต่อการ
ทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
ไวต่อสัญญาณรบกวน
• การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด
ได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ของคุณเพียงอย่างเดียวในกรณีโทร
ฉุกเฉิน
• เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น โปรดใช้แต่อุปกรณ์เสริมที่
เป็นของแท้เท่านั้น
• เครื่องส่งสัญญาณวิทยุทุกชนิด
สามารถส่งคลื่นรบกวนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง
ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รับ
การรบกวนบ้างเล็กน้อย
• ควรทิ้งแบตเตอรี่ตามวิธีที่กฎหมาย
กำหนด
• ห้ามถอดแยกเครื่องโทรศัพท์หรือ
แบตเตอรี่
• หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่
ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

เพื ่ อ ความปลอดภั ย

คำเตือน!
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและ
การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจ
ทำให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย
ข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมมีอธิบายอยู่
ในคู่มือเล่มนี้

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

]

]

ข้อมูลเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่
ความถีว่ ท
ิ ยุและค่า SAR
(Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น KP260 นี้ ได้รับ
การออกแบบตรงตามข้อกำหนดเรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้งานอันเกี่ยวกับ
การรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ข้อกำหนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยา
ศาสตร์ที่รวมถึงการกำหนดค่าเผื่อไว้
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
] ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า
Specific Absorption Rate
หรือ SAR การทดสอบ SAR
ได้กระทำด้วยการ
ใช้วิธีการที่ได้มาตรฐาน โดยให้เครื่อง
โทรศัพท์ส่งสัญญาณที่แรงที่สุดและ
มีการรับรองขนาดสัญญาณแล้ว โดย

]

]

การส่งสัญญาณดังกล่าวได้กระทำใน
ทุกย่านความถี่ที่โทรศัพท์ใช้อยู่
แม้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG
แต่ละรุ่นจะแตกต่างกันบ้าง แต่ทุกรุ่น
จะได้รับการออกแบบให้อยู่ภายในข้อ
กำหนดการรับพลังงานคลื่นควาถี่วิทยุ
ข้อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย
International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/
กก. โดยเฉลี่ยตามเนื้อเยื่อหนักสิบ
(10) กรัม
ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รุ่น
นี้ ซึ่งทำการทดสอบโดย DASY4
ขณะถือแนบกับหูคือ 0.524 วัตต์/กก.
(10 กรัม) และเมื่อพกพาไว้กับตัวคือ
0.269 วัตต์/กก. (10 กรัม)
ข้อมูลระดับ SAR
สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ/
พื้นที่ที่ยอมรับข้อจำกัด SAR
ซึ่งแนะนำโดย Institute of
Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/กก.
โดยเฉลี่ยต่อเนื้อเยื่อหนึ่ง (1) กรัม
(ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา
ออสเตรเลีย และไต้หวัน)

การดูแลและการบำรุง
รักษาเครื่องโทรศัพท์
คำเตือน!

]

]

]

]

]
]

อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่อง
โทรศัพท์ ควรนำไปให้ช่างเทคนิคผู้มี
ความรู้เมื่อจำเป็นต้องมีการตรวจซ่อม
ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
ควรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่ง
ความร้อน เช่น
เครื่องระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
ไม่ควรวางเครื่องโทรศัพท์
ไว้ในเตาอบไมโครเวฟ เพราะอาจ
ทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่
ที่มีการสั่นสะเทือนหรือการกระแทก

]

]

]

]

]

]

]

สารเคลือบบนตัวเครื่องโทรศัพท์
อาจหลุดลอกได้ หากหุ้มด้วย
วัสดุหรือสิ่งที่ทำจากไวนิล
ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง (เช่น
แอลกอฮอล์, เบนซิน, ทินเนอร์
เป็นต้น) หรือสารซักฟอก
ทำความสะอาดเครื่องโทรศัพท์
เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่
ที่มีฝุ่นหรือควันมากเกินไป
อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิตหรือ
บัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก เพราะ
อาจทำความเสียหายต่อข้อมูลใน
แถบแม่เหล็กได้
อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม เพราะ
อาจทำความเสียหายแก่โทรศัพท์ได้
วางเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจากของ
เหลวหรือความชื้น
ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น
หูฟังและชุดหูฟัง ด้วยความระมัดระวัง
ตรวจสอบให้แน่
ใจว่าเก็บสายเคเบิลอย่างปลอดภัย
แล้วและอย่าแตะเสาอากาศโดยไ
ม่จำเป็น
โปรดถอดสายเคเบิลข้อมูลก่อนเปิด
เครื่อง

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

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่
และอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรอง
ให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น
การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ผ่าน
การรับรองดังกล่าวอาจทำให้การรับรอง
หรือการรับประกันของเครื่องสิ้นสุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้

]
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คำแนะนำเพื ่ อ ความปลอดภั ย และการใช้ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถส่ง
คลื่นรบกวนได้ ทำให้มีผลต่อการ
ทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
] ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้อุปกรณ์
ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์เหนือ
เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใ
จ (เช่น ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น)
] โทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่องอาจก่อ
ให้เกิดสัญญาณคลื่นรบกวนกับเครื่อง
ช่วยฟังได้
] ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
อาจได้รับการรบกวนบ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบน
ท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบัง
คับว่าด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ในพื้นที่ที่คุณขับขี่ยานพาหนะ
] ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ
] มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัดระ
วังอย่างเต็มที่

หากสามารถกระทำได้
ให้ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
] ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทร
ออกหรือรับสาย หากสภาพการขับขี่
ทำให้จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว
] พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมีผล
กระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บาง
ชนิดในรถของคุณ
เช่น วิทยุติดรถยนต์
หรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
] หากรถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัย
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์พกพาแบบไร้สาย
ซึ่งขัดขวางการทำงานของถุงลม
เพราะอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บรุน
แรงเนื่องจากการทำงานผิดปกติของ
ถุงลมนิรภัยได้
หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะอยู่ข้าง
นอก โปรดตรวจดูว่าระดับเสียงอยู่ที่ระ
ดับที่เหมาะสม เพื่อให้คุณยังสามารถ
ได้ยินเสียงจากรอบข้างได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อกำลังจะข้ามถนน
]

หลีกเลี่ยงปัญหาในการ
ได้ยิน

บริเวณที่ทำให้เกิด
ระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างมี
การระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อห้าม
อย่างเคร่งครัด และทำตามข้อกำหนด
หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

บริเวณที่อาจเกิดการ
ระเบิดได้
]

ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำมันเชื้อ
เพลิง ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมันเชื้อ
เพลิงหรือสารเคมี

ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของ
เหลวที่ติดไฟง่าย หรือระเบิดได้ใน
ห้องโดยสารของรถ ซึ่งคุณใช้เก็
บโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ
ของคุณ

บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่น
รบกวนต่อเครื่องบินได้
] ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณก่อน
ขึ้นเครื่องบิน
] อย่าใช้โทรศัพท์เมื่อเครื่องบินจอดที่
พื้นโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากพนัก
งานประจำเครื่องเสียก่อน

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัยและห่างจาก
มือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่ง
อาจทำอันตรายหากเด็กนำใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดได้
จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน
ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการในพื้นที่
ของคุณ

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

ความสามารถในการได้ยินอาจถูกทำ
ลายได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะ
เวลานาน ดังนั้น เราขอแนะนำว่า คุณ
ไม่ควรเปิดหรือปิดหูฟังใกล้กับหูของ
คุณ นอกจากนี้ คุณควรตั้งระดับเสียง
เพลงและระดับเสียงสายสนทนาไว้ใน
ระดับที่เหมาะสม

]
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
และการดูแลรักษา
]

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

]

]

]

คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่
ออกจนหมดก่อนเริ่มการชาร์จ
แบตเตอรี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่อื่น
เนื่องจากไม่มี Memory Effect ประ
สิทธิภาพของแบตเตอรี่จึงไม่ด้อยลง
ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และเครื่อง
ชาร์จของ LG เท่านั้น
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ LG ได้รับ
การออกแบบมาเพื่อยืดอายุการใช้งา
นของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่
ลัดวงจร
รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส
แบต
เตอรี่
เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที เมื่อ
ประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำลงจน
ถึงระดับที่ไม่อาจใช้งานต่อได้ แบต
เตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่ได้หลาย
ร้อยครั้งจนกว่าจะจำเป็นต้องเปลี่ยน
ก้อนใหม่

]

]

]

]

]

]

]

ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หากไม่
ได้ใช้เป็นเวลานานเพื่อเพิ่มเวลาการ
ใช้งาน
อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดนแสง
แดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพที่มี
ความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ
อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพอา
กาศที่ร้อนหรือเย็น เพราะประสิทธิ
ภาพของแบตเตอรี่อาจด้อยลง
ความเสี่ยงต่อการระเบิด: หากมีการใ
ส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตใ
นการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
หากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่
โปรดนำไปที่จุดบริการหรือ
ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการ
แต่งตั้งจาก LG Electronics
ที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ
ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้า
เสียบทุกครั้งหลังจากแบตเตอรี่โทร
ศัพท์เต็มแล้วเพื่อลดการใช้พลังงาน
สิ้นเปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ

คุณสมบัติของ KP260
ส่วนประกอบของโทรศัพท์
มุมมองด้านหน้า

หูฟัง

ไมโครโฟนสำหรับ
โหมด Speaker
LCD
] ส่วนบน:
ความแรงของสัญญาณ,
ระดับประจุไฟของแบตเตอรี่
และฟังก์ชันอื่นๆ
] ส่วนล่าง:
แสดงรายการของปุ่มเลือก

ปุ่มนาวิเกต
] ในโหมดสแตนด์บาย:
กดแล้วปล่อย: ข้อความ
กดแล้วปล่อย:
สมุดโทรศัพท์
กดแล้วปล่อย:
รายการโพรไฟล์
กดแล้วปล่อย:
เมนูโปรด
]

ในเมนู: เลื่อนขึ้นและลง

ไมโครโฟน
ลำโพง

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KP260

ปุ่มตัวเลขและตัวอักษร
ในโหมดสแตนด์บาย:
ป้อนหมายเลขเพื่อโทรออกกด
ปุ่มดังต่อไปนี้ค้างไว้
– โทรออกต่างประเทศ
– โทรข้อความเสียง
ถึง
– โทรด่วน
] ในโหมดแก้ไข:
ป้อนตัวเลขและตัวอักษร
]
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ปุ่มเลือกซ้าย/ปุ่มเลือกขวา
ปุ่มทั้ง 2 นี้จะทำงานตามฟังก์ชันที่ปรากฏที่ด้าน
ล่างของหน้าจอ

ปุ่มวางสาย
] เปิด/ปิดเครื่อง (กดค้าง)
] วางสายหรือปฏิเสธสายเรียกเข้า

ปุ่มลบ
ลบตัวอักษรครั้งละหนึ่งตัวเมื่อกดปุ่มในแต่ละครั้ง
การกดปุม
่ นีค
้ า้ งไว้จะลบข้อความทีป
่ อ
้ นไว้ทง้ั หมด
ใช้ปุ่มนี้เพื่อกลับไปหน้าจอที่แล้ว

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KP260
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ปุ่มส่ง
โทรออกด้วยการกดหมายเลขโทรศัพท์
และการรับสาย
] ในโหมดสแตนด์บาย:
แสดงรายการหมายเลข
ที่โทรออก ที่รับสาย และที่ไม่ได้รับสายล่าสุด
]

มุมมองด้านซ้าย

ปุ่มด้านข้าง
] ในโหมดสแตนด์บาย :
ปรับระดับเสียงกริ่ง
] ระหว่างการใช้สาย: เพิ่ม/
ลดระดับเสียงของหูฟัง

มุมมองด้านขวา
ช่องร้อยสายคล้องสำหรับ
พกพา
ช่องเสียบสายชาร์จแบต
เตอรี่/ช่องเสียบสายเคเบิล
และแจ๊คหูฟัง

หมายเหตุ
]

โปรดตรวจดูว่าเปิดโทรศัพท์แล้ว
และอยู่ในโหมดเปิดเครื่องรอรับ
สาย ก่อนเชื่อมต่อกับสายเคเบิล
USB

หมายเหตุ
]

การถอดแบตเตอรี่ออกจากโทร
ศัพท์ในขณะที่เครื่องเปิดอยู่อาจ
ทำให้เครื่องขัดข้องได้

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KP260

การ์ด MicroSD

ปุ่มกล้องถ่ายรูปด้านข้าง
กดค้าง – ใช้งานกล้องถ่ายรูป
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ภาพแสดงตัวเครื่องด้านหลัง

ล็อคแบตเตอรี่
ช่องเพื่อปลดแบต
เตอรี่ออก

เลนส์กล้อง

แบตเตอรี่

ขั้วแบตเตอรี่

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KP260
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ช่องเสียบซิมการ์ด

ข้อมูลบนหน้าจอ
พื้นที่ไอคอน

พื้นที่ข้อความและ
กราฟิก
เมนู

รายชื่อ

แสดงรายการของ
ปุ่มเลือก

ไอคอนบนหน้าจอ
ไอคอน คำอธิบาย
แสดงความแรงของสัญญาณ
เครือข่าย
แสดงว่าคุณกำลังใช้บริการข้าม
เครือข่าย (โรมมิ่ง) อยู่
ตั้งและใช้การเตือนอยู่
แสดงสถานะของแบตเตอรี่

พื้นที่

คำอธิบาย

คุณได้รับข้อความตัวอักษร

บรรทัดแรก

แสดงไอคอนต่างๆ

คุณได้รับข้อความแบบเสียง

บรรทัดกลาง

แสดงข้อความ, คำแนะนำ
และข้อมูลที่คุณป้อน เช่น
หมายเลขที่จะโทรออก

เมนู สั่นอย่างเดียว ในรูปแบบเสียง

บรรทัดสุดท้าย

หน้าจอจะแสดงไอคอนต่างๆ
ตามที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้

ความจำ ภายนอก
โหมด Flight
การเชื่อมต่อ WAP
ใช้ GPRS ได้
การโทร

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KP260

แสดงฟังก์ชันที่กำหนด
ให้กับปุ่มเลือกสองปุ่ม
ในปัจจุบัน

นัดหมาย
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ไอคอน คำอธิบาย
เมนู ปกติ ในรูปแบบเสียง
เมนู นอกอาคาร ในรูปแบบเสียง
เมนู เงียบ ในรูปแบบเสียง
เมนู ชุดหูฟัง ในรูปแบบเสียง
คุณสามารถโอนสายได้
คุณเปิดใช้การเชื่อมต่อบลูทูธ

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KP260
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* คุณภาพของเสียงสนทนาอาจเปลี่ยน
แปลงตามพื้นที่ให้บริการของระบบเครือข่าย
เมื่อระดับความแรงของสัญญาณต่ำกว่า
2 ขีด เสียงสนทนาอาจขาดหาย สายหลุด
และมีเสียงรบกวน โปรดดูสัญญาณ
นี้เป็นสัญลักษณ์ในการโทรของคุณ
เมื่อแถบแสดงสถานะไม่ปรากฏขึ้น
แสดงว่าคุณอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ
ในกรณีดังกล่าวนี้ คุณจะเข้าใช้บริการใดๆ
ของระบบเครือข่ายไม่ได้
(โทร, รับส่งข้อความ และอื่นๆ)

การติดตั้ง
การติดตั้งซิมการ์ดและ
แบตเตอรี่ในเครื่อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องแล้ว
ก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่ออก

หมายเหตุ
]

การถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์
ในขณะที่เครื่องเปิดอยู่อาจทำให้เครื่อ
งขัดข้องได้

1. ถอดแบตเตอรีอ
่ อก

2. ใส่ซม
ิ การ์ด

เลื่อนฝาปิดแบตเตอรี่ลง
แล้วดึงแบตเตอรี่ออกออกมา

ใส่ซิมการ์ด แล้วเลื่อนเข้าไปในช่องใส่
ซิมการ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่
ซิมการ์ดอย่างถูกต้อง และหน้าสัมผัส
สีทองของการ์ดคว่ำลง เมื่อต้องการ
ถอดซิมการ์ดออก ให้กดลงเบาๆ และ
ดึงออกในทิศทางตรงข้ามกับตอนใส่

การใส่ซิมการ์ด

การติ ด ตั ้ ง

การถอดซิมการ์ด
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การติดตั้ง
หมายเหตุ
]

ขั้วโลหะของซิมการ์ดเสียหายได้โดยง่าย
หากถูกขูดขีด ดังนั้น โปรดระวังเมื่อคุณ
จับซิมการ์ด ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แน
บมากับซิมการ์ด

คำเตือน!
• ห้ามใส่หรือถอดซิมการ์ดขณะที่ใช้
หรือเปิดโทรศัพท์อยู่ มิฉะนั้นข้อมูล
ในซิมการ์ดอาจได้รับความเสียหาย

การติ ด ตั ้ ง
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3. ใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่เข้าไปที่ด้านหลังของโทร
ศัพท์ และเลื่อนฝาปิดแบตเตอรี่ขึ้นจน
กระทั่งล็อคเข้าที่

การชาร์จแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง!

ก่อนเชื่อมต่ออะแดปเตอร์สำหรับ
ชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องโทรศัพท์
คุณต้องใส่แบตเตอรี่ในเครื่องก่อน

• หากแบตเตอรี่ไม่มีประจุค้างอยู่เลย
หลังจากเสียบสายอะแดปเตอร์แล้ว
ประมาณ 1 ถึง 1.5 นาที ข้อความ
“กำลังชาร์จ” จะปรากฏขึ้นบนจอ
LCD
• อย่าใช้แรงฝืนในการเสียบสาย
เพราะอาจทำความเสียหายแก่โทร
ศัพท์และ/หรืออะแดปเตอร์
• เสียบเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ตรงๆ
เข้ากับเต้าเสียบที่ผนัง
• หากคุณใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นอก
ประเทศของคุณ ให้ใช้ปลั๊กอะแดป
เตอร์เพื่อให้เชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง
• ห้ามถอดแบตเตอรี่หรือซิมการ์ดออก
ในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่

คำเตือน!
• ถอดปลั๊กไฟและเครื่องชาร์จแบต
เตอรี่ออกจากเต้าเสียบขณะเกิดพายุ
ฝนฟ้าคะนองเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกไฟ
ฟ้าดูดหรือเกิดเพลิงไหม้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มวี ต
ั ถุทม
่ี ข
ี อบ
แหลมคม เช่น ฟันหรือเล็บสัตว์ ตะปู
สัมผัสกับแบตเตอรี่ เพราะอาจทำให้
เกิดเพลิงไหม้ได้

การติ ด ตั ้ ง

1. ตรวจดูให้แน่ใจว่า
ชาร์จแบตเตอรี่ไว้จนเต็ม
ก่อนเริ่มใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก
2. หันด้านที่มีลูกศรบนตัวปลั๊กขึ้นข้าง
บนตามที่แสดงในรูป แล้วเสียบปลั๊ก
อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่
เข้าในช่องเสียบทางด้านข้างของ
เครื่องให้สุดจนได้ยินเสียงคลิ๊ก
3. เสียบปลายสายอีกด้านหนึ่งของ
อะแดปเตอร์เข้ากับเต้าเสียบ ควร
ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จที่ให้มาใน
กล่องเท่านั้น
4. ขีดเล็กๆ ที่ขยับไปมาของไอคอน
แบตเตอรี่จะหยุดนิ่งหลังการชาร์จ
เสร็จสมบูรณ์
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การติดตั้ง
การถอดเครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่
ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์
โดยดึงที่หัวเสียบ ห้ามดึงสาย

การเปิด/ปิดเครื่อง
การเปิดเครื่อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี USIM การ์ด
อยู่ในเครื่องและชาร์จแบตเตอรี่แล้ว
ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะเปิด
กด
ป้อนรหัส USIM PIN ที่ให้มาพร้อมกับ
USIM การ์ด หากตั้งค่า คำขอรหัส
PIN เป็น เปิด
หลังจากผ่านไปสองสามวินาที
คุณจะได้รับการลงทะเบียนในเครือข่าย

การปิดเครื่อง
กด
ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะปิด
ขณะปิดเครื่องอาจมีการล่าช้าเล็ก
น้อย ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว
ห้ามเปิดเครื่องอีกครั้ง

การติ ด ตั ้ ง
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ฟังก์ชันทั่วไป
การโทรออก

การโทรออกต่างประเทศ

1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของ
คุณเปิดอยู่
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
รวมทั้งรหัสพื้นที่ ในการแก้ไข
หมายเลขบนหน้าจอ เพียงกดปุ่ม
เพื่อลบตัวเลขครั้งละหนึ่งตัว
] กดปุ่ม
ค้างเพื่อลบตัวเลขทั้งหมด
3. กดปุ่ม
เพื่อโทรออก
4. เมื่อต้องการวางสาย กดปุ่ม

1. กดปุ่ม
ค้างไว้เพื่อเรียกรหัส
การโทรออกต่างประเทศขึ้นที่หน้า
จอ เครื่องหมาย + สามารถใช้แทน
รหัสการโทรออกต่างประเทศได้
2. ป้อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่
และหมายเลขโทรศัพท์
3. กดปุ่ม

การโทรออกด้วยปุ่มส่ง
1. กดปุ่ม
และหมายเลข
โทรศัพท์ที่เรียกเข้า, โทรออก
และไม่ได้รับสายล่าสุดจะปรากฏขึ้น
2. เลือกหมายเลขที่ต้องการโดยใช้
ปุ่มนาวิเกต
3. กดปุ่ม

การวางสาย
เมื่อคุณสิ้นสุดการสนทนาแล้ว
ให้กดปุ่ม

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ
คุณสามารถบันทึกชื่อและหมายเลข
โทรศัพท์ที่โทรบ่อยไว้ในสมุดรายชื่อใน
ซิมการ์ดและหน่วยความจำของ
โทรศัพท์ได้
คุณโทรออกได้อย่างง่ายๆ
เพียงค้นหาชื่อในรายชื่อ

ฟั ง ก์ ช ั น ทั ่ ว ไป
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ฟังก์ชันทั่วไป
การปรับระดับเสียง
ระหว่างการสนทนา หากคุณต้อง
การปรับระดับเสียงลำโพง
ให้ใช้ปุ่มด้านข้างของโทรศัพท์
ในโหมดรอรับสาย คุณสามารถปรับ
ระดับเสียงกริ่งได้โดยใช้ปุ่มด้านข้าง

การรับสาย

ฟั ง ก์ ช ั น ทั ่ ว ไป
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เมื่อมีสายเรียกเข้า เสียงโทรศัพท์จะ
ดังขึ้นและไอคอนโทรศัพท์จะกะพริบ
อยู่บนหน้าจอ หากเครื่องสามารถระบุ
ผู้โทรเข้าได้ หมายเลขโทรศัพท์
(หรือชื่อหากจัดเก็บไว้ในสมุดรายชื่อ)
ของผู้โทรเข้าจะปรากฏขึ้น
1. เลื่อนขึ้นและกดปุ่ม
หรือปุ่ม
เลือกซ้ายเพื่อรับสายเรียกเข้า
หากตั้งตัวเลือกเมนูรับสายได้ทุก
ปุ่ม (เมนู #.5.4.2) การกดปุ่มใดๆ
จะเป็นการรับสาย ยกเว้นปุ่ม
หรือปุ่มปรับด้านซ้าย
2. สิ้นสุดการสนทนาโดยการปิดโทร
ศัพท์ หรือกดปุ่ม

หมายเหตุ
]

คุณสามารถรับสายในขณะใช้สมุดรายชื่อ
หรือคุณสมบัติเมนูอื่นได้ หากต่อโทรศัพท์
เข้ากับพีซีโดยใช้สาย USB จะไม่สามารถ
โทรและรับส่งข้อความได้

เมนูระหว่างการใช้สาย
โทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชันควบคุมมาก
มายให้คุณเลือกใช้ระหว่างการใช้สาย
ในการเข้าใช้ฟังก์ชันดังกล่าวระหว่าง
การใช้สาย ให้กดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]

ระหว่างการใช้สาย
เมนูที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของเครื่อง
ในระหว่างการโทรจะแตกต่างจากเมนู
หลักที่กำหนดค่ามาจากโรงงาน ซึ่ง
ปรากฏขึ้นเมื่ออยู่ในหน้าจอเมื่อไม่
ได้ใช้งาน และคำอธิบายตัวเลือกต่างๆ
มีดังต่อไปนี้

การใช้สายที่สอง
(ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

การสลับระหว่างสองสาย
ในการสลับระหว่างสองสาย
ให้กดปุ่ม
หรือปุ่มเลือกซ้าย
แล้วเลือกสลับสายการโทร

ในการรับสายเรียกเข้าเมื่อมีเสียงเรียก
เข้าดังขึ้น คุณเพียงแค่กดปุ่ม
โทร
ศัพท์ยังสามารถเตือนให้คุณทราบว่ามี
สายเรียกเข้าอีกสายหนึ่งในระหว่างที่
คุณสนทนากับอีกสาย โดยจะมีเสียง
สัญญาณดังขึ้นในหูโทรศัพท์ และหน้า
จอจะแสดงให้เห็นว่ามีสายที่สองกำลัง
รออยู่
คุณสมบัตินี้เรียกว่าคุณสมบัติ
สายเรียกซ้อน ซึ่งจะใช้งานได้ต่อเมื่อ
ระบบเครือข่ายของคุณสนับสนุนเท่านั้น
สำหรับรายละเอียดในการเรียกใช้และ
การยกเลิกการใช้คุณสมบัตินี้ ให้ดูที่
สายเรียกซ้อน (เมนู #.5.6)
หากใช้งานสายเรียกซ้อน
คุณสามารถพักสายแรกไว้ และรับสาย
ที่สองได้โดยกดปุ่มเลือกซ้าย

การปฏิเสธสายเรียกเข้า
คุณสามารถปฏิเสธสายเรียกเข้าได้โดย
ไม่ต้องรับสายนั้น เพียงแค่กดปุ่ม
ระหว่างการใช้สาย คุณสามารถปฏิเสธ
สายเรียกเข้าได้โดยกดปุ่ม

เมนู ร ะหว่ า งการใช้ ส าย

คุณสามารถค้นหาและกดหมา
ยเลขโทรออกจากสมุดรายชื่อ
เพื่อใช้สายที่สองได้

การรับสายเรียกเข้า
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เมนูระหว่างการใช้สาย

เมนู ร ะหว่ า งการใช้ ส าย
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การประชุมหลายสาย

การใช้สายที่สอง

บริการการประชุมหลายสายช่วยให้คุณ
สนทนากับบุคคลหลายคนได้ในเวลา
เดียวกัน หากผู้ให้บริการเครือข่ายของ
คุณสามารถรองรับบริการดังกล่าว การ
ประชุมหลายสายสามารถทำได้เฉพาะ
ในกรณีที่คุณใช้สายหนึ่งอยู่และพักอีก
สายไว้ โดยรับสายทั้งสองแล้ว
เมื่อกำหนดให้มีการประชุมหลายสาย
แล้ว ผู้จัดให้มีการประชุมหลายสายอาจ
เพิ่ม, วางสาย หรือแยกสาย (กล่าวคือ
สายนั้นจะถูกตัดออกจากการประชุม
หลายสาย แต่ยังคงอยู่ในสายของคุณ)
ตามความต้องการได้ ตัวเลือกเหล่านี้
มีให้เลือกใช้ในเมนูระหว่างการใช้สาย
จำนวนสายสูงสุดในการประชุมหลาย
สายคือ 5 สาย เมื่อเริ่มการประชุม
หลายสาย คุณจะเป็นผู้ควบคุมการประ
ชุมหลายสาย และมีเพียงคุณเท่านั้นที่
สามารถเพิ่มสายเข้ามาในการประชุม
หลายสายได้

คุณสามารถใช้สายที่สองได้ขณะกำลัง
ใช้สายสนทนาอยู่ โดยป้อนหมายเลขที่
สองแล้วกดปุ่ม
เมื่อโทรติดต่อสายที่สองได้แล้ว สาย
แรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ คุณ
สามารถสลับระหว่างสายได้โดยกดปุ่ม

การจัดการประชุมหลายสาย
ในการจัดการประชุมหลายสาย ให้พัก
สายหนึ่งสายและขณะที่ใช้สายหนึ่งอยู่
ให้กดปุ่มเลือกซ้าย แล้วเลือกเมนูร่วม
ของการประชุมหลายสาย

การเรียกใช้การประชุมหลาย
สายที่พักไว้
ในการเรียกใช้การประชุมสายที่พักไว้
ให้กดปุ่ม
หรือกดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก] แล้วเลือกประชุมสาย
ทั้งหมด/พักสายทั้งหมด สายอื่นๆ
ที่พักไว้จะยังเชื่อมต่ออยู่ ในการกลับ
ไปยังโหมดการประชุมหลายสาย
ให้กดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
ตามด้วยการประชุมหลายสาย

การเพิ่มสายในการประชุม
หลายสาย
ในการเพิ่มสายในการประชุมหลายสาย
ที่มีอยู่ ให้กดปุ่มเลือกซ้าย และเลือก
เมนูร่วมของการประชุมหลายสาย

การพูดคุยส่วนตัวในการประชุม
หลายสาย
เมื่อต้องการสนทนาเป็นการส่วนตัวกับ
ผู้ที่เข้าร่วมประชุมสาย ให้หน้าจอแสดง
หมายเลขของบุคคลที่คุณต้องการ
สนทนาด้วย แล้วกดปุ่มเลือกซ้าย
เลือกเมนูส่วนตัวของการประชุมหลาย
สายเพื่อพักสายอื่นๆ ทั้งหมด

การวางสายการประชุม
หลายสาย
เมนู ร ะหว่ า งการใช้ ส าย

คุณสามารถวางสายของผู้โทรเข้าที่ปรา
กฏอยู่ในขณะนี้จากการประชุมหลาย
สายได้โดยกดปุ่ม
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แผนผังเมนู
เมนูในโทรศัพท์นี้สามารถแสดงได้ 2 วิธี วิธีแรกคือแบบกริด
และวิธีที่สองคือแบบแบบมุมมองรายการ โปรดทราบว่า
ตัวเลือกหมายเลขเมนูของแต่ละมุมมองจะแตกต่างกัน
ค่าเริ่มต้นของเครื่องจะตั้งค่าให้แสดงเมนูในแบบกริด
ดังนั้นการเลือกหมายเลขเมนูทั้งหมดในคู่มือเล่มนี้จะแสดงตามการตั้งค่าดังกล่าว
ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงโครงสร้างของเมนูที่มีและแสดงถึง:
] ตัวเลขที่กำหนดไว้สำหรับตัวเลือกของแต่ละเมนู
] เลขหน้าที่คุณสามารถดูคำอธิบายของคุณสมบัตินั้นๆ
คุณสามารถไปที่เมนูที่ต้องการโดยใช้ปุ่มเลือกซ้าย [เมนู], ปุ่มนาวิเกต และปุ่ม
[ตกลง] และคุณยังใช้ปุ่มลัดโดยการกดปุ่มหมายเลขตามที่กำหนดไว้ของเมนูนั้น
หลังจากกดปุ่มเลือกซ้าย [เมนู]

แผนผั ง เมนู
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1. เกมส์ & อื่นๆ

3. สมุดบันทึก

5. ข้อความ

1.1 เกมส์
1.2 แอปพลิเคชัน
1.3 โปรไฟล์เครือข่าย

3.1 ปฏิทิน
3.2 บันทึก
3.3 สิ่งที่ต้องทำ

2. ข้อมูลการโทร

4. มัลติมีเดีย

2.1
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2.4
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2.7

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.1
5.2
5.3
5.4
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5.7
5.8
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5.0

ทุกสาย
สายที่ไม่ได้รับ
สายที่โทรออก
สายที่ได้รับ
เวลาโทร
ค่าโทร
รายละเอียดข้อมูล

เครื่องเล่น MP3
กล้องถ่ายรูป
กล้องถ่ายวิดีโอ
วิทยุ FM
บันทึกเสียง

ข้อความใหม่
ถาดเข้า
กล่องบลูทูธ
ร่าง
ถาดออก
ส่งแล้ว
ฟังข้อความเสียง
บริการข้อมูล
ข้อความอัตโนมัติ
ตั้งค่าข้อความ
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9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

0.1 บลูทูธ
0.2 เครือข่าย
0.3 การเชือ
่ มต่อ USB

รูปภาพ
เสียง
วิดีโอ
อื่นๆ
ความจำภายนอก

7. รูปแบบเสียง
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

ทั่วไป
เงียบ
สั่นอย่างเดียว
นอกอาคาร
ชุดหูฟัง

8. รายชื่อ
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

ค้นหา
รายชื่อใหม่
โทรด่วน
กลุ่ม
คัดลอกทั้งหมด
ลบทั้งหมด
การตั้งค่า
ข้อมูล

ตั้งปลุก
เครื่องคิดเลข
นาฬิกาจับเวลา
การแปลงหน่วย
เวลาทั่วโลก
บริการ SIM

*. WAP
*.1
*.2
*.3
*.4
*.5
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*.7
*.8

โฮม
Yahoo!
บุ๊คมาร์ค
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ข้อมูล

#. การตั้งค่า
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วันที่และเวลา
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ระบบป้องกัน
โหมด Flight
ประหยัดพลังงาน
รีเซ็ต
สถานะหน่วย
ความจำ

แผนผั ง เมนู
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เกมส์ & อื่นๆ
เกมส์

เมนู 1.1

โทรศัพท์ KP260 มีมาให้พร้อมกับ
เกมส์เพื่อช่วยให้คุณได้เพลิดเพลินใน
ยาม ว่าง หากคุณเลือกดาวน์โหลด
เกมส์หรือแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ไฟล์
เหล่านั้นจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์นี้

แอปพลิเคชัน

เมนู 1.2

คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชัน Java
ที่ติดตั้งในโทรศัพท์ของคุณได้โดยใช้
เมนู แอปพลิเคชัน และคุณยังสามารถ
ลบแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาได้

โปรไฟล์เครือข่าย

เมนู 1.3

หากต้องการดาวน์โหลดเกม คุณ
สามารถตั้งค่าให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย
โดยใช้ โปรไฟล์เครือข่าย ได้

เกมส์ & อื ่ น ๆ
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ข้อมูลการโทร
คุณสามารถดูบันทึกของสายที่ไม่ได้รับ
สายที่รับ และสายโทรออกได้ หากว่า
เครือข่ายสนับสนุนการแสดงหมายเลข
โทรเข้า (Calling Line Identification:
CLI) ในพื้นที่ให้บริการ
ชื่อและหมายเลข (หากมีอยู่) จะปรา
กฏขึ้นพร้อมกับวันที่และเวลาที่มีการ
โทรนั้น และคุณยังสามารถดูระยะเวลา
ที่คุณโทรได้ด้วย

ทุกสาย

เมนู 2.1

คุณสามารถดูรายการสาย
โทรเข้า สายที่ไม่ได้รับ
และสายโทรออกทั้งหมดได้

สายที่ไม่ได้รับ

สายที่โทรออก

สายที่ได้รับ
เมนู 2.2

เมนู 2.4

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูหมายเลข
เรียกเข้า 50 รายการล่าสุดได้
และคุณยังสามารถ:
] ดูหมายเลข (ถ้ามี) และโทรออก
หรือบันทึกไว้ในสมุดรายชื่อ
] ป้อนชื่อใหม่สำหรับหมายเลข
และบันทึกไว้ในสมุดรายชื่อ
] ส่งข้อความให้กับหมายเลขนี้
] ลบสายนั้นออกจากรายการ

ข้ อ มู ล การโทร

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูหมายเลขที่
ไม่ได้รับสาย 50 รายการล่าสุดได้
และคุณยังสามารถ:
] ดูหมายเลข (ถ้ามี) และโทรออก
หรือบันทึกไว้ในสมุดรายชื่อ
] ป้อนชื่อใหม่สำหรับหมายเลข
และบันทึกไว้ในสมุดรายชื่อ
] ส่งข้อความให้กับหมายเลขนี้
] ลบสายนั้นออกจากรายการ

เมนู 2.3

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูสายที่โทรออก
(ที่โทรออกหรือพยายามโทรออก) 50
สายล่าสุดได้ และคุณยังสามารถ:
] ดูหมายเลข (ถ้ามี) และโทรออก
หรือบันทึกไว้ในสมุดรายชื่อ
] ป้อนชื่อใหม่สำหรับหมายเลข
และบันทึกไว้ในสมุดรายชื่อ
] ส่งข้อความให้กับหมายเลขนี้
] ลบสายนั้นออกจากรายการ
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ข้อมูลการโทร
เวลาโทร

เมนู 2.5

ช่วยให้คุณสามารถดูระยะเวลาของ
สายที่โทรเข้าและโทรออกได้ และยัง
สามารถรีเซ็ตตัวจับเวลาการโทรได้
ใหม่อีกด้วย
โดยมีตัวจับเวลาดังต่อไปนี้:
] โทรครั้งล่าสุด:
ระยะเวลาของการโทรครั้งล่าสุด
] ทุกสาย: ระยะเวลารวมของการ
โทรออกและสายเรียกเข้าทั้งหมด
นับตั้งแต่รีเซ็ตตัวจับเวลาครั้งล่าสุด
] สายที่โทรออก:
ระยะเวลาของการโทรออก
] สายที่ได้รับ:
ระยะเวลาของการโทรเข้า

ค่าโทร
ข้ อ มู ล การโทร
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เมนู 2.6

คุณสามารถตรวจสอบค่าโทรครั้งล่าสุด
และค่าโทรทั้งหมด
ในการตรวจสอบ ตั้งค่าการโทร
คุณควรตรวจสอบเมนูต่างๆ ดังต่อไปนี้

]

]

]

ตั้งค่าเครดิต: บริการของเครือข่าย
นี้ให้คุณจำกัดค่าโทรของคุณด้ว
ยจำนวนหน่วยการโทรที่เลือกไว้
หากคุณเลือก อ่าน เครื่องจะแสดง
จำนวนหน่วยการโทรที่เหลืออยู่
หากคุณเลือก เปลี่ยน คุณจะสามารถ
เปลี่ยนจำนวนหน่วยของการจำกัดกา
รโทรของคุณได้
ตั้งค่าบริการ: คุณสามารถกำหนด
ประเภทสกุลเงินและราคาต่อหน่วยได้
โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ
เพื่อขอทราบค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
คุณต้องใช้รหัส PIN2 ในการเลือก
สกุลเงินหรือหน่วยในเมนูนี้
แสดงอัตโนมัติ: บริการเครือข่าย
นี้ให้คุณดูค่าโทรครั้งล่าสุดของคุณ
ได้โดยอัตโนมัติ หากตั้งค่าที่ เปิด
คุณสามารถดูค่าโทรครั้งล่าสุดได้
เมื่อวางสาย

รายละเอียดข้อมูล

เมนู 2.7

คุณสามารถตรวจสอบจำนวนข้อมูลที่
โอนถ่ายผ่านทางเครือข่ายโดยใช้ตัว
เลือกข้อมูล GPRS ได้
และยังสามารถดูระยะเวลาทั้งหมดที่
คุณออนไลน์ได้

สมุดบันทึก
ปฏิทิน

เมนู 3.1

เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้
เครื่องจะแสดงปฏิทิน ที่ด้านบน
ของหน้าจอจะเป็นส่วนสำหรับวันที่
เมื่อคุณเปลี่ยนวันที่ ปฏิทินจะเปลี่ยนไป
ตามวันที่นั้น และคุณสามารถกำหนดให้
วางเคอร์เซอร์สี่เหลี่ยมไว้ที่วันใดวัน
หนึ่งได้ หากคุณเห็นวันที่มีเครื่องหมาย
ในปฏิทิน แสดงว่ามีการนัดหมายในวัน
นั้น ฟังก์ชันนี้เป็นเครื่องช่วยเตือนคุณ
เกี่ยวกับการนัดหมายและบันทึกต่างๆ
ของคุณ
การเปลี่ยนวัน เดือน และปี ให้ทำดังนี้
ปุ่ม

คำอธิบาย

,

ทุกปี

,

ทุกเดือน

,

ทุกสัปดาห์

,

ทุกวัน

เมนู 3.2

1. เลือกบันทึกโดยการกดปุ่มเลือกซ้าย
[ตกลง]
2. หากรายการว่างเปล่า
[ใหม่]
ให้กดปุ่มเลือกซ้าย
3. ป้อนบันทึกแล้วกดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก] > [บันทึก]
หมายเหตุ
]

หากคุณต้องการเปลี่ยนโหมดป้อน
ตามลำดับ
ข้อความ ให้กดปุ่ม

สิ่งที่ต้องทำ

เมนู 3.3

คุณสามารถดูและสร้างบันทึกสิ่งที่
ต้องทำได้
1. เลือกสิ่งที่ต้องทำโดยการกดปุ่ม
[ตกลง]
เลือกซ้าย
2. หากยังไม่ได้สร้างบันทึก
กดปุ่มเลือกซ้าย
[ใหม่]
3. ป้อนสิ่งที่ต้องทำแล้วกดปุ่มเลือก
ซ้าย
[ตัวเลือก] > [บันทึก]

สมุ ด บั น ทึ ก

ในโหมดปฏิทินและบันทึก
ให้กดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]

บันทึก
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มัลติมีเดีย
คุณสามารถสนุกสนานกับฟังก์ชัน
มัลติมีเดียต่างๆ เช่น กล้องถ่ายรูป
เครื่องบันทึกเสียง MP3
เพื่อความบันเทิงและตามที่คุณสะดวก
หมายเหตุ
เมื่อสถานะของแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำ
คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันกล้องหรือ
มัลติมีเดียได้
] ขณะที่ใช้ฟังก์ชันมัลติมีเดีย สถานะของ
แบตเตอรี่อาจเปลี่ยนแปลงได้
]

เครื่องเล่น MP3

เมนู 4.1

KP260 มีเครื่องเล่น MP3 ในตัว
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับ
การฟัง เพลงจากไฟล์ MP3
ในโทรศัพท์ของคุณ โดยใช้หูฟังที่ใช้
งานร่วมกันได้หรือฟังผ่านลำโพงในตัว

มั ล ติ ม ี เ ดี ย
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หมายเหตุ
]

ในบางกรณี สัญญาณเสียงอาจไม่ชัดเจน
โดยเฉพาะ
เมื่อเปิดเสียงดังๆ และมีเสียงทุ้มมาก
เนื่องจากลำโพงมีขนาดเล็ก ดังนั้น
คุณควรใช้หูฟังสเตอริโอเพื่อรับฟังเพลง
ด้วยระบบเสียงที่สมบูรณ์แบบ

คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์ MP3 จากพีซี
ที่ใช้ร่วมกันได้ไปยังหน่วยความจำใน
โทรศัพท์ของคุณโดยใช้ ที่เก็บ ข้อมูล
เมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์กับพีซีโดย
ใช้สายเคเบิล USB
รายการดิสก์แบบถอด
ออกได้จะปรากฏขึ้นใน Windows
Explorer เมื่อคุณคัดลอกเพลง
ในดิสก์แบบถอดออกได้แล้ว คุณควร
เรียกใช้การถอดดิสก์ออกอย่างปลอด
ภัยจากระบบของคุณ

หมายเหตุ
คุณต้องคัดลอกเพลง MP3
ลงในโฟลเดอร์ เสียง/MP3 หากคุณคัด
ลอกไปที่โฟลเดอร์อื่น คุณจะไม่พบไฟล์
MP3
] พีซีควรใช้ระบบปฏิบัติการ
Windows 98 SE, Windows ME,
Windows 2000, Windows XP
] เพลงได้รับความคุ้มครองตามสนธิสัญญา
นานาชาติและกฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละ
ประเทศ ดังนั้น อาจจำเป็นที่ต้องได้รับอนุ
ญาตหรือได้สิทธิ์ในการทำซ้ำหรือคัดลอก
เพลง ในกฎหมายของบางประเทศมีข้อ
ห้ามในการคัดลอกสื่อที่มีลิขสิทธิ์ด้วยตน
เอง โปรดตรวจสอบกฎข้อบังคับของ
ประเทศนั้นๆ เกี่ยวกับการใช้สื่อต่างๆ
]

กล้องถ่ายรูป

เมนู 4.2

ด้วยการใช้กล้องถ่ายรูปที่อยู่ในตัวโทร
ศัพท์ คุณสามารถถ่ายภาพบุคคลได้
นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งภาพถ่าย
ไปให้บุคคลอื่นๆและเลือกภาพถ่ายเป็น
ภาพพื้นหลัง
หมายเหตุ
]

ในขณะที่ใช้งานกล้องถ่ายรูป โทรศัพท์
จะใช้พลังงานมากขึ้น หากไอคอนนี้
ปรากฏขึ้นในภาพพื้นหลัง แสดงว่าแบต
เตอรี่เหลือน้อย ให้ชาร์จแบตเตอรี่ก่อน
ใช้งาน

เสียงชัตเตอร์หรือเสียงบันทึกวิดีโอ
จะมีอยู่แม้อยู่ในโหมดการตั้งค่า
รวมทั้งโหมดเงียบด้วย
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มัลติมีเดีย
• หากต้องการถ่ายภาพ
กดปุ่มกล้อง ค้างไว้
- ในการถ่ายภาพให้คมชัด กดปุ่มกล้อง
ขณะถือกล้องถ่ายรูปโดยไม่มีการ
เคลื่อนไหว
- ปรับระยะห่างจากวัตถุที่คุณต้องการ
ถ่ายภาพให้เหมาะสม (อย่างน้อย 50
ซม.)
- จับอย่างระมัดระวัง เนื่องจากกล้อง
อ่อนไหวต่อการกระแทก
และใช้ผ้านุ่มๆ ในการทำความสะอาด
เลนส์ของกล้องถ่ายรูป
- อย่าถอดแยกชิ้นส่วนหรือปรับเปลี่ยน
กล้องถ่ายรูป เนื่องจากอาจทำให้เกิด
ไฟไหม้หรือทำงานผิดปกติได้
1. กดปุ่ม ค้างไว้ในขณะที่เครื่องอยู่
ในโหมดสแตนด์บาย
2. เล็งไปที่วัตถุที่ต้องการถ่ายภาพ
แล้วกดปุ่ม /
หมายเหตุ
]
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คุณสามารถปรับความสว่างได้โดยกดปุ่ม
,

ในการเปลี่ยนฟังก์ชันด้านล่าง
ให้กดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
] ความละเอียด: ใช้ตั้งค่าขนาดภาพ
(1280x960), (640x480) และ
(320x240)
] คุณภาพ: ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่า
คุณภาพของภาพเป็น ปกติ, ละเอียด
และละเอียดมากได้
] ตั้งเวลาถ่ายภาพ: ช่วยให้คุณสา
มารถเลือกเวลาหน่วงได้ (ปิด,
3 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที)
จากนั้นโทรศัพท์จะถ่ายภาพหลัง
จากครบเวลาที่ระบุไว้
] หน้าจอ: ให้คุณเลือกภาพเต็ม
หรือเต็มหน้าจอได้
] บันทึกใน: คุณสามารถตั้งค่าพื้น
ที่เก็บภาพหลังจากถ่ายภาพได้
(ภายนอก/ตัวเครื่อง)
] ภาพต่อเนื่อง:
ใช้เพื่อถ่ายภาพช็อตต่อเนื่อง
] เอฟเฟกต์สี: ตั้งค่าได้ 4 อย่าง

]

]

]

ความสมดุลแสง: เพื่อให้คุณเปลี่ยน
การตั้งค่านี้ตามสภาพแวดล้อม
เสียงชัตเตอร์: คุณสามารถตั้งค่าเสี
ยงเมื่อถ่ายภาพได้
ใช้ค่าจากโรงงาน:
ใช้ในการรีเซ็ตการตั้งค่า

กล้องถ่ายวิดีโอ

เมนู 4.3

1. เลือกเมนูกล้องวิดีโอ
2. เมนูการตั้งค่ากล้องวิดีโอจะเหมือน
กับการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
ยกเว้นการตั้งค่าต่อไปนี้
ในการเปลี่ยนฟังก์ชันด้านล่าง
ให้กดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
] โหมดวิดีโอ: ใช้ในการกำหนดให้
เครื่องส่งไฟล์วิดีโอทาง MMS
หรือปกติ

วิทยุ FM

เมนู 4.4

คุณสามารถค้นหาสถานีและรับฟังวิทยุ
ได้
หมายเหตุ
]

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสัญญาณ
วิทยุ ให้ยืดสายชุดหูฟังซึ่งทำหน้าที่เป็น
เสาอากาศ FM

1. กดปุ่มตัวเลขของสถานีเพื่อบันทึก
สถานีวิทยุที่เลือกปัจจุบัน
2. หลังจากตั้งสถานีวิทยุ คุณสามารถ
รับฟังสถานีอื่นได้โดยกดปุ่มตัวเลข
(กดชั่วครู่หนึ่ง)
3. คุณสามารถเข้าสู่เมนูตัวเลือกต่อไป
นี้ได้โดยการกดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
] แก้ไขสถานี: คุณสามารถปรับความ
ถี่และเปลี่ยนแปลงสถานีวิทยุในช่อง
ที่เลือกได้ คุณสามารถเปลี่ยนความถี่
ได้ครั้งละ 0.1 ด้วยการใช้ปุ่มนาวิเกต
ซ้าย/ขวา และปุ่มหมายเลขได้
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มัลติมีเดีย
]

]

]

สแกนอัตโนมัติ: หากคุณเลือก
“สแกนอัตโนมัติทันที?” เป็น เปิด
เครื่องจะตั้งช่องวิทยุโดยอัตโนมัติ
และเมื่อข้อความ
“บันทึกป๊อปอัปสถานี?” ปรากฏขึ้น
เมื่อคุณเลือก ใช่ ความถี่ที่ถูกเลือก
ดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้
รีเซ็ตช่อง: คุณสามารถลบสถานีทั้ง
หมดที่คุณบันทึกไว้
ฟังผ่านลำโพง/หูฟัง: คุณสามารถ
ฟังวิทยุผ่านทางลำโพงได้

บันทึกเสียง

เมนู 4.5

คุณสามารถบันทึกเสียงเตือนได้

บันทึกเสียง
1. กด ตกลง เพื่อเริ่มต้นการบันทึก
เมื่อเริ่มต้นบันทึกเสียงแล้ว
ข้อความ REC และตัวนับจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
2. หากคุณต้องการสิ้นสุดการบันทึก
ให้กดปุ่มเลือกขวา [หยุด]
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อัลบัม
้
คุณสามารถดูโฟลเดอร์เสียง ซึ่งจะ
แสดงรายการไฟล์เสียงทั้งหมดที่บันทึก
อยู่ในหน่วยความจำได้

ข้อความ
ข้อความใหม่

เมนู 5.1

เมนูนี้ประกอบด้วยฟังก์ชันที่เกี่ยว
กับ SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia
Message Service), ข้อความเสียง
รวมทั้งข้อความบริการของเครือข่าย

ข้อความ
คุณสามารถเขียนและแก้ไขข้อความ
แบบตัวอักษร และตรวจสอบจำนวน
หน้าของข้อความได้
1. เข้าสู่เมนูข้อความใหม่โดยกดปุ่ม
เลือกซ้าย
[ตกลง]
2. หากคุณต้องการพิมพ์ข้อความใหม่
ให้เลือก ข้อความ
3. เพื่อให้การพิมพ์ข้อความง่ายขึ้น
ให้ใช้คุณสมบัติ T9
4. กดปุ่ม [ตัวเลือก]
เพื่อแนบรายการต่างๆ ต่อไปนี้

ตัวเลือก
ส่งไปที่: ส่งข้อความตัวอักษร
1. ป้อนหมายเลขของผู้รับ
เพื่อเพิ่มหมายเลขผู้รับ
2. กดปุ่ม
3. คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์
ในสมุดรายชื่อได้
4. กดปุ่ม
[ตัวเลือก] แล้วกดปุ่ม
ส่ง หลังจากป้อนหมายเลขเสร็จ
หากการส่งข้อความล้มเหลว
ข้อความจะถูกบันทึกลงในโฟล
เดอร์ถาดออก

]

ข้อความบลูทูธ
ในการส่ง/รับข้อความผ่านบลูทูธ
คุณต้องเปิดบลูทูธ
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ข้อความ
ถาดเข้า
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เมนู 5.2

เครื่องจะแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อมีข้อ
ความเข้า โดยข้อความเหล่านี้จะถูก
จัดเก็บใน ถาดเข้า คุณสามารถบันทึก
SMS ได้ถึง 110 ข้อความ (SMS: 100,
รายงานผลการส่ง: 10)
หากเครื่องแสดงข้อความ
‘ข้อความในซิมการ์ดเต็ม’ คุณต้องลบ
เฉพาะข้อความซิมการ์ดออกจาก
ถาดเข้า
หากโทรศัพท์แสดงข้อความ ‘ไม่มีที่
ว่างสำหรับข้อความใหม่’คุณสามารถทำ
ให้พื้นที่จัดเก็บแต่ละส่วนว่าได้ด้วย
การลบข้อความ, มีเดียและ
แอปพลิเคชันต่างๆ
] แสดง:
คุณสามารถดูข้อความที่ได้รับได้
] ลบ:
คุณสามารถลบข้อความปัจจุบันได้
] ตอบกลับ:
คุณสามารถตอบกลับผู้ส่งได้
] ส่งต่อ: คุณสามารถส่งต่อข้อความที่
เลือกไว้ไปยังบุคคลอื่นๆ ได้

]

]

]

]

]

]

]

โทรกลับ:
คุณสามารถโทรกลับหาผู้ส่งได้
บันทึกเบอร์: เลือกประเภทรายชื่อ
(รายชื่อใหม่ หรืออัพเดทรายชื่อ)
ข้อมูล: คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อความที่ได้รับ เช่น ที่อยู่ของผู้ส่ง,
เรื่อง (เฉพาะข้อความมัลติมีเดียเท่า
นั้น), วันที่และเวลาของข้อความ,
ประเภทข้อความ และขนาดข้อความ
ข้อความใหม่: คุณสามารถเขียน
ข้อความใหม่ได้โดยเลือกเมนูนี้
ลบมัลติ: หลังจากที่คุณเลือก
ข้อความที่ต้องการลบแล้ว
คุณสามารถลบข้อความที่เลือกนั้นได้
ลบที่อ่านทั้งหมด: คุณสามารถลบ
ข้อความที่อ่านแล้วทั้งหมดได้
ลบทั้งหมด:
คุณสามารถลบข้อความทั้งหมด

กล่องบลูทูธ

เมนู 5.3

ส่งแล้ว

เมนู 5.6

ข้อความทั้งหมดที่คุณรับผ่าน
บลูทูธจะอยู่ในกล่องบลูทูธของ
คุณซึ่งคุณสามารถอ่าน ตอบกลับ
และส่งต่อข้อความของคุณได้

เมนูนี้ช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อความ
ที่คุณได้ส่งออกไปแล้ว โดยคุณ
สามารถตรวจสอบเวลาและเนื้อหาของ
ข้อความได้

ร่าง

ฟังข้อความเสียง

เมนู 5.4

ด้วยการใช้เมนูนี้ คุณสามารถกำหนด
ข้อความมัลติมีเดียที่คุณใช้บ่อยไว้ล่วง
หน้าได้ โดยเมนูนี้จะแสดงรายการข้อ
ความมัลติมเี ดียทีค
่ ณ
ุ กำหนดไว้ลว่ งหน้า

ถาดออก

เมนู 5.5

เมนูนี้ช่วยให้คุณดูข้อความที่จะส่ง
หรือข้อความที่ส่งไม่สำเร็จ
หลังจากส่งข้อความสำเร็จแล้ว
ข้อความจะถูกย้ายไปไว้ที่กล่องส่งแล้ว

เมนู 5.7

เมื่อมีการเลือกเมนูนี้ คุณเพียงแค่
กดปุ่มเลือกซ้าย
[ตกลง]
เพื่อฟังข้อความเสียง และคุณยังโทร
เช็คข้อความเสียงได้โดยกดปุ่ม
ค้างไว้ เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย
หมายเหตุ
]

เมื่อคุณได้รับข้อความเสียง โทรศัพท์ของ
คุณจะแสดงไอคอนและแจ้งเตือน
ให้คุณทราบ โปรดสอบถามข้อ
มูลของบริการนี้จากผู้ให้บริการระบบของ
คุณ เพื่อให้ตั้งค่าเครื่องได้อย่างถูกต้อง
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ข้อความ
บริการข้อมูล

เมนู 5.8

(ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและการสมัครขอรับ
บริการ)

ข้อความบริการข้อมูล คือข้อความ
ชนิดตัวอักษรที่เครือข่ายส่งไปยัง
ระบบ GSM โดยให้ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับรายงานสภาพอากาศ
รายงานสภาพการจราจร บริการ
แท็กซี่ การแพทย์ และราคาหุ้น
แต่ละประเภทของบริการข้อมูล
จะมีหมายเลขกำกับอยู่ด้วย
คุณจึงสามารถติดต่อผู้ให้บริการ
ได้ หากคุณป้อนหมายเลขนั้นๆ
สำหรับขอข้อมูล
เมื่อคุณได้รับข้อความบริการข้อมูล
คุณจะเห็นข้อความแสดงที่หน้าจอเพื่อ
แจ้งให้ทราบว่า คุณได้รับข้อความหนึ่ง
หรือเครื่องอาจแสดงข้อความนั้นที่
หน้าจอโดยตรง

ข้อความอัตโนมัติ
ข้อความอัตโนมัติ
]

]

]

]
]

]
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เมนู 5.9

แสดง: คุณสามารถดูมัลติมีเดีย
อัตโนมัติแบบต่างๆ
แก้ไข: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเขียน
ข้อความใหม่หรือแก้ไขข้อความใน
ข้อความอัตโนมัติที่เลือกจากรายการ
ข้อความอัตโนมัติ
ส่งทาง
- ข้อความ: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อส่งข้อ
ความอัตโนมัติที่เลือกโดยใช้ข้อ
ความ
- ข้อความบลูทูธ: เมนูนี้ช่วยให้คุณ
สามารส่งข้อความผ่านบลูทูธได้
ลบ: ลบข้อความอัตโนมัติ
ข้อความอัตโนมัติใหม่: ใช้เพื่อ
สร้างแบบข้อความอัตโนมัติใหม่
ลบทั้งหมด: ช่วยให้คุณสามารถลบ
ข้อความมัลติมีเดียทั้งหมดได้

เทมเพลทมัลติมีเดีย
หลังจากบันทึกข้อความอัตโนมัติใหม่
คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้
] แสดง: คุณสามารถดูข้อความ
อัตโนมัติแบบต่างๆ
] แก้ไข: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเขียน
ข้อความใหม่หรือแก้ไขข้อความใน
ข้อความอัตโนมัติที่เลือกจากรายการ
ข้อความอัตโนมัติ
] ส่ง: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อส่งข้อความ
อัตโนมัติที่เลือก
] ลบ: ลบข้อความอัตโนมัติ
] ข้อความอัตโนมัติใหม่:
ใช้เพื่อสร้าง
แบบข้อความอัตโนมัติใหม่
] ลบทั้งหมด: ช่วยให้คุณสามารถลบ
ข้อความมัลติมีเดียทั้งหมดได้

ตั้งค่าข้อความ

เมนู 5.0

ข้อความตัวอักษร
]

]

]

]

]

ประเภทข้อความ:
ข้อความ, เสียง, แฟกซ์, เพจจิ้ง,
X.400, อีเมล์, ERMES
อายุข้อความ: บริการของเครือ
ข่ายนี้ให้คุณกำหนดระยะเวลาที่
คุณต้องการให้เก็บข้อความต่างๆ
ไว้ในศูนย์ข้อความ
รายงานผลการส่ง: หากคุณตั้งค่าที่
เปิด คุณจะสามารถตรวจสอบว่าข้อ
ความส่งถึงผู้รับหรือไม่
ตอบกลับศูนย์เดียวกัน:
เมื่อมีการส่งข้อความ ผู้รับสามารถ
ตอบกลับและให้คิดค่าใช้จ่ายในการ
ตอบกลับลงในใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพ
ท์ของคุณได้
ศูนย์บริการข้อความ: หากต้องการ
ส่งข้อความแบบตัวอักษร คุณสามาร
ถใช้เมนูนี้ใส่ที่อยู่ของศูนย์ SMS ได้

ข้ อ ความ
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ข้อความ
]

ส่งข้อความยาวเป็น:
เลือกเพื่อส่งเป็น
ข้อความอักษรมัลติ หรือเป็น
ข้อความมัลติมีเดีย

]

]

มัลติมีเดีย
]

]
]

]

]

ข้ อ ความ
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ระยะสไลด์: แสดงระยะเวลาของแต่
ละเพจเมื่อดูข้อความ
เวลาส่ง: ส่งข้อความในเวลาที่ระบุไว้
ระดับความสำคัญ: คุณสามารถกำ
หนดลำดับความสำคัญของข้อความ
ที่คุณเลือกได้
อายุข้ความ: บริการของเครือข่าย
นี้ให้คุณกำหนดระยะเวลาที่คุณต้อง
การให้เก็บข้อความต่างๆ ไว้ในศูนย์
รับฝากข้อความ
รายงานผลการส่ง: หากคุณตั้งค่าที่
เปิด คุณจะสามารถตรวจสอบว่า
ข้อความส่งถึงผู้รับหรือไม่

]

]

รายงานการอ่าน:
คุณสามารถรับราย
งานว่าผู้รับอ่านข้อความแล้วหรือยัง
ดาวน์โหลดอัตโนมัติ:
หากคุณตั้งค่าไว้เป็น เปิด
คุณจะได้รับ
ข้อความมัลติมีเดีย โดยอัตโนมัติ
หากคุณตั้งค่าเป็น ปิด คุณจะได้รับ
เฉพาะข้อความแจ้ง เตือนในถาดเข้า
จากนั้นคุณสามารถ ตรวจดูข้อความ
แจ้งนี้ได้ หากคุณเลือกเฉพาะเครือ
ข่ายในพื้นที่ คุณจะได้รับข้อความ
มัลติมีเดียจาก เครือข่ายในพื้นที่
โปรไฟล์เครือข่าย: หากคุณเลือก
เซิร์ฟเวอร์ข้อความมัลติมีเดีย
คุณจะสามารถตั้งค่า URL ของ
เซิร์ฟเวอร์ข้อความมัลติมีเดียได้
ประเภทข้อความที่อนุญาต
ส่วนตัว: ข้อความส่วนตัว
โฆษณา: ข้อความโฆษณา
ข้อมูล: ข้อมูลที่จำเป็น

ศูนย์ข้อความเสียง
คุณจะได้รับข้อความเสียง หากผู้ให้
บริการเครือข่ายของคุณรองรับคุณสม
บัตินี้ เมื่อมีข้อความเสียงใหม่มาถึงคุณ
เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์บนหน้าจอ
โปรดตรวจสอบรายละเอียดการให้
บริการกับผู้ให้บริการระบบเครือข่าย
ของคุณ เพื่อทำการตั้งค่าเครื่องโทร
ศัพท์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ข้อความบริการ
คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกว่าจะรับ
ข้อความหรือไม่

]

]

เตือน
เปิด: โทรศัพท์ของคุณจะมีเสียง
เตือน เมื่อคุณได้รับหมายเลข
ข้อความบริการข้อมูล
ปิด: โทรศัพท์ของคุณจะไม่มีเสียง
เตือน แม้ว่าคุณจะได้รับข้อความ
บริการข้อมูลก็ตาม
ภาษา
คุณสามารถเลือกภาษาที่ต้องการด้วย
การกดปุ่ม ตกลง จากนั้นข้อความ
บริการข้อมูลจะแสดงในภาษาที่คุณ
ได้เลือกไว้

บริการข้อมูล
]

รับข้อมูล
เปิด: หากคุณเลือกเมนูนี้ โทรศัพท์
ของคุณจะได้รับข้อความบริการข้อมูล
ปิด: หากคุณเลือกเมนูนี้ โทรศัพท์
ของคุณจะไม่รับข้อความบริการ
ข้อมูลอีก

ข้ อ ความ
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แฟ้มส่วนตัว
รูปภาพ

แฟ้ ม ส่ ว นตั ว
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เมนู 6.1

แสดงรายชื่อไฟล์ JPG ที่ แฟ้มส่วนตัว/
รูปภาพ ในหน่วยความจำมัลติมีเดีย
] แสดง: คุณสามารถดูไฟล์ JPG
ได้โดยกดปุ่ม ตกลง หรือเลือกเมนู
แสดง จากเมนูตัวเลือก
] ตั้งเป็น
- ภาพพื้นหลัง: คุณสามารถกำหนด
ภาพที่เลือกในขณะนั้นเป็นภาพพื้น
หลัง
- ID ภาพ: คุณสามารถกำหนดภาพ
ที่เลือกในขณะนั้นเป็น ID ภาพ
] ข้อมูลไฟล์: แสดงข้อมูลไฟล์ เช่น
ชื่อ ขนาด วันที่ เวลา และประเภท
] แสดงภาพแบบสไลด์: คุณสามารถ
ดูภาพสไลด์ของไฟล์ที่คุณจัดเก็บ
ไว้ได้
] โฟล์เดอร์ใหม่:
คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่
] เรียงลำดับโดย: คุณสามารถจัดลำ
ดับไฟล์ได้ตาม วันที่ ชนิด และชื่อ
] มุมมองรายการ/
ดูรายการพร้อมรายละเอียด/
มุมมองกริด:
ใช้ในการตั้งค่าประเภทมุมมอง

เสียง

เมนู 6.2

แสดงรายชื่อไฟล์ MP3, AAC,
AMR, MMF ที่ แฟ้มส่วนตัว/Music
ในหน่วยความจำมัลติมีเดีย
] เล่น: คุณสามารถเล่นไฟล์ MP3
ได้โดยกดปุ่ม ตกลง หรือเลือกเมนู
เล่น จากเมนู ตัวเลือก
] ตั้งเป็น: คุณสามารถกำหนดเสียงที่
เลือกในขณะนั้นเป็น เสียงเรียกเข้า/
ID เสียงเรียกเข้า
] เรียงลำดับโดย: คุณสามารถจัดเรียง
ไฟล์ตามประเภทและชื่อได้

วิดีโอ

เมนู 6.3

แสดงรายชื่อไฟล์ 3GP ที่
แฟ้มส่วนตัว/วิดีโอ ในหน่วยความจำ
มัลติมีเดีย
สนับสนุนเฉพาะไฟล์ .3gp
ที่เข้ารหัสด้วย Video-codec ชนิด
MPEG4 และ Audio-codec ชนิด AMR
] เล่น: คุณสามารถเล่นไฟ
ล์วิดีโอได้โดยกดปุ่มตกลง
หรือเลือกเมนูเล่นจากเมนูตัวเลือก
] ส่งทาง: ส่งไฟล์ที่เลือกไปยังอุปกรณ์
อื่นผ่านทางข้อความมัลติมีเดีย
หรือบลูทูธ

คำเตือน!
• คุณไม่สามารถใช้ตัวอักษรต่อไปนี้
\/:*?<>|
]

]

]

]

โฟล์เดอร์ใหม่:
คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่
ลบมัลติ: คุณสามารถลบไฟล์ตาม
จำนวนที่เลือกได้
ลบทั้งหมด:
ลบไฟล์ทั้งหมดในรายการ
เรียงลำดับโดย: คุณสามารถจัดเรียง
ไฟล์ตามประเภทและชื่อได้

อื่นๆ

เมนู 6.4

แสดงรายชื่อไฟล์ใน My media\อื่นๆ
ในหน่วยความจำมัลติมีเดีย

หน่วยความจำภายนอก
เมนู 6.5

แฟ้ ม ส่ ว นตั ว

หากคุณใส่การ์ดความจำคุณจะเห็น
โฟลเดอร์ต่างของการ์ดภายในแฟ้ม
ส่วนตัวดังนี้ : Images, Sounds,
Videos และ Others.
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รูปแบบเสียง
ในรูปแบบเสียง คุณสามารถปรับ
เปลี่ยนและปรับแต่งเสียงเรียก
เข้าของโทรศัพท์ให้เหมาะสม
กับเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม
หรือกลุ่มผู้โทรที่แตกต่างกันได้
รูปแบบที่ตั้งไว้ล่วงหน้ามี
5 รูปแบบ: ทั่วไป, เงียบ,
สั่นอย่างเดียว, นอกอาคาร
และ ชุดหูฟัง
โดยคุณสามารถปรับแต่งรูปแบบ
แต่ละรูปแบบได้ กดปุ่มเลือกซ้าย
[เมนู] และเลือก รูปแบบเสียง
โดยใช้ปุ่มนาวิเกตขึ้น/ลง

รู ป แบบเสี ย ง
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รายชื่อ
ค้นหา

เมนู 8.1

1. เลือก ค้นหา โดยกดปุ่มเลือกซ้าย
[ตกลง]
2. ป้อนชื่อที่คุณต้องการค้นหา
หมายเหตุ
]

การค้นหาด่วนสามารถทำได้ด้วยการป้อน
อักษรตัวแรกของชื่อ

3. หากต้องการแก้ไข
ลบ คัดลอกรายการ
หรือเพิ่มเสียงในรายการ
ให้เลือกปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]

รายชื่อใหม่

โทรด่วน
เมนู 8.2

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อลงในสมุดโทร
ศัพท์ด้วยการใช้ฟังก์ชันนี้
ส่วนความจุของหน่วยความจำของ
ซิมการ์ดขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์
โดยที่จำนวนตัวอักษรที่สามารถบันทึก
ได้จะขึ้นอยู่กับชนิดของซิม
ความยาวสูงสุดของชื่อและหมายเลขที่จัด
เก็บได้ขึ้นอยู่กับชนิดของซิมการ์ด

เมนู 8.3

คุณสามารถกำหนดปุ่มใดปุ่มหนึ่งตั้ง
แต่
ถึง
ให้กับชื่อหนึ่งๆ
ในรายชื่อ และสามารถโทรออกได้โดย
ตรงด้วยการกดปุ่มนี้
1. เปิดรายชื่อก่อนโดยกดปุ่มเลือกขวา
[รายชื่อ] ในโหมดสแตนด์บาย
2. เลื่อน โทรด่วน
จากนั้นกดปุ่มเลือกซ้าย
[ตกลง]

รายชื ่ อ

หมายเหตุ
]

1. เลือก รายชื่อใหม่
โดยกดปุ่มเลือกซ้าย
[ตกลง]
2. ป้อนชื่อ
3. กดปุ่ม
แล้วป้อนหมายเลขโทรศัพท์
4. คุณสามารถตั้งกลุ่มของรายการนั้น
ได้ด้วยการกดปุ่ม ,
5. คุณสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าและ
ภาพถ่ายให้แต่ละหมายเลขได้โดย
กดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
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รายชื่อ
3. หากต้องการเพิ่มการ
โทรด่วน ให้เลือก <ว่าง>
โดยกดปุ่มเลือกซ้าย
[กำหนด] จากนั้น
คุณจะสามารถค้นหาชื่อในรายชื่อได้
4. หลังจากกำหนดหมายเลขใดๆ
ให้เป็นการโทรด่วน คุณสามารถ
เปลี่ยนและลบรายการนั้นได้ และยัง
สามารถโทรออกหรือส่งข้อความไป
ยังหมายเลขนี้ได้เช่นกัน

กลุ่ม

เมนู 8.4

คุณสามารถกำหนดจำนวนสมาชิก
ได้ในแต่ละกลุ่ม
และสามารถกำหนดได้ทั้งหมด 7 กลุ่ม

คัดลอกทั้งหมด

เมนู 8.5

คุณสามารถคัดลอกรายการจากหน่วย
ความจำของซิมการ์ดไปยังหน่วยความ
จำของเครื่องและสลับกันได้อีกด้วย

ลบทั้งหมด
รายชื ่ อ
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เมนู 8.6

คุณสามารถลบรายการทั้งหมดออกจาก
ซิมหรือโทรศัพท์

การตั้งค่า

เมนู 8.7

1. กดปุ่มเลือกขวา
[รายชื่อ]
ในโหมดสแตนด์บาย
2. เลื่อนไปที่ การตั้งค่า
จากนั้นกดปุ่มเลือกซ้าย
[ตกลง]

ข้อมูล

เมนู 8.8

เบอร์บริการ
ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเข้าดูรายการบริการ
ที่ผู้ให้บริการระบบของคุณให้บริการ
(หากซิมการ์ดสนับสนุน)
] หมายเลขเครื่อง (ขึ้นอยู่กับซิม)
คุณสามารถบันทึกและตรวจสอบ
หมายเลขส่วนตัวของคุณในซิม
การ์ดได้
] นามบัตร
ตัวเลือกนี้ใช้เพื่อสร้างนามบัตรส่วนตัว
ที่มีข้อมูลชื่อและหมายเลขโทรศัพท์
เคลื่อนที่
ในการสร้างนามบัตรใหม่
ให้กดปุ่มเลือกซ้าย
[ใหม่]
และป้อนข้อมูลลงในฟิลด์
หากคุณต้องการแก้ไข
ลบ หรือส่งนามบัตร
ให้เลือกปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
]

เครื่องมือ
ตั้งปลุก

เมนู 9.1

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกให้ทำงาน
เมื่อถึงเวลาที่ระบุได้

เครื่องคิดเลข

เมนู 9.2

เมนูนี้มีฟังก์ชันการคำนวณแบบมาตร
ฐาน ได้แก่ +, -, x, / บวก, ลบ, คูณ
และ หาร
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชัน
มากมายในเครื่องคิดเลข เช่น +/-,
sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt
1. ป้อนตัวเลขโดยการกดปุ่มตัวเลข
2. ใช้ปุ่มนาวิเกตเพื่อเลือกเครื่องหมาย
การคำนวณ
3. แล้วป้อนตัวเลข
4. กดปุ่ม
เพื่อดูผลลัพธ์
5. ในการป้อนเลขทศนิยม กดปุ่ม
6. ในการปิด เครื่องคิดเลข
กดปุ่มเลือกขวา
[กลับ]

นาฬิกาจับเวลา

เมนู 9.3

1. กดปุ่ม [เริ่ม] เพื่อจับเวลาและกดปุ่ม
[รอบ] เพื่อบันทึกรอบเวลา
2. กดปุ่ม [หยุด] เพื่อดูผลการบันทึก
รอบเวลา
3. กดปุ่ม [รีเซ็ต] เพื่อกลับไปที่ค่า
เริ่มต้น

การแปลงหน่วย

เมนู 9.4

เครื ่ อ งมื อ

ใช้แปลงหน่วยวัดให้เป็นหน่วยที่คุณ
ต้องการ ประเภทของหน่วยวัดที่สา
มารถแปลงเป็นหน่วยต่างๆ ได้นั้นมีอยู่
7 ประเภท: สกุลเงิน, พื้นที่, ความยาว,
น้ำหนัก, อุณหภูมิ, ปริมาตร และ
ความเร็ว
1. คุณสามารถเลือกหน่วยประเภทใด
ประเภทหนึ่งโดยการกดปุ่ม
[ตกลง]
2. เลือกหน่วยที่คุณต้องการแปลง
ค่าโดยการกดปุ่ม
,
คุณไม่สามารถป้อนสัญลักษณ์“-”
ในการแปลงหน่วยได้
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เครื่องมือ
เวลาทั่วโลก

เมนู 9.5

คุณสามารถดูเวลาของเมืองสำคัญๆ
ได้ทั่วโลก
1. เลือกเมืองที่อยู่ในเขตเวลานั้น
,
โดยการกดปุ่ม
2. คุณสามารถตั้งเวลาปัจจุบันให้เป็น
เวลาของเมืองที่คุณเลือกได้โดยกด
ปุ่มเลือกซ้าย [ตกลง]

บริการ SIM

เมนู 9.6

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดและการให้
บริการของเครือข่าย ในกรณีที่ซิมการ์ด
สนับสนุนบริการ SAT (เช่น SIM
Application Toolkit) เมนูนี้จะเป็นชื่อ
บริการของผู้ให้บริการซึ่งจัดเก็บไว้ใน
ซิมการ์ด

เครื ่ อ งมื อ
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WAP
คุณสามารถเข้าใช้บริการ WAP
(Wireless Application Protocol)
ต่างๆ เช่น ข้อมูลการเงิน,
ข่าว, รายงานพยากรณ์อากาศ
และข้อมูล เกี่ยวกับตารางการบิน
ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการออกแบบมา
เพื่อใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะ
และดูแลโดยผู้ให้บริการ WAP
โปรดตรวจสอบการให้บริการ WAP
ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ
กับผู้ให้บริการเครือข่าย หรือผู้
ให้บริการที่เป็นเจ้าของบริการที่คุณ
ต้องการใช้
ผู้ให้บริการยังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยว
กับการใช้บริการเหล่านั้นด้วย
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว โฮมเพจจะปรากฏขึ้น
โดยเนื้อหาในโฮมเพจขึ้นกับผู้ให้บริ
การ เมื่อต้องการออกจากเบราเซอร์
ให้กดปุ่ม
เครื่องจะกลับไปยัง
หน้าจอเมื่อไม่ใช้งาน

การใช้ปม
ุ่ ต่างๆ ของโทรศัพท์
ขณะท่องอินเทอร์เน็ต ฟังก์ชันปุ่มต่างๆ
ของโทรศัพท์จะแตกต่างไปจากโหมด
การทำงานตามปกติของโทรศัพท์
ปุ่ม
,

คำอธิบาย
เลื่อนดูข้อมูลแต่ละ
บรรทัด
กลับไปยังเพจก่อนหน้า
เลือกตัวเลือกแล้วยืนยัน
การดำเนินการ

โฮม

เมน ู*.1

ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับโฮมเพจ โฮมเพจ
จะเป็นไซต์ที่ได้ระบุไว้ในโปรไฟล์ที่เปิด
ใช้งาน และจะถูกกำหนดไว้โดยผู้ให้
บริการ หากคุณยังไม่ได้กำหนด
โฮมเพจนั้นในโปรไฟล์ที่เปิดใช้งาน

WAP
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WAP
Yahoo!

เมนู *.2

คุณสามารถเข้าใช้ Yahoo!
ได้โดยเข้าเมนู WAP >
Yahoo! oneSearch.
บางประเทศไม่สามารถเข้าใช้ Yahoo!
ขึ้นอยู่กับบริการของแต่ละเครือข่าย.

บุ๊คมาร์ค

เมนู *.3

เมนูนี้ช่วยให้คุณจัดเก็บ URL
ของเว็บเพจที่คุณชื่นชอบได้
เพื่อให้เข้าใช้ได้ง่ายขึ้นในครั้งต่อไป
การสร้างบุ๊คมาร์ค
1. กดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
2. เลือกเพิ่มใหม่ และกดปุ่ม OK
3. หลังจากป้อน URL
และชื่อที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม
ตกลง
หลังจากเลือกบุ๊คมาร์คที่ต้องการแล้ว
คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ได้

WAP
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เมนู *.4

คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่
คุณต้องการได้โดยตรง หลังจากป้อน
URL ที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม ตกลง

หมายเหตุ
]

ไปที่ URL

ประวัติ

เมนู *.5

เมนูนี้จะแสดงเพจต่างๆ
ที่เบราส์ไว้ล่าสุด

บันทึกเพจ

เมนู *.6

โทรศัพท์สามารถบันทึกเพจบนหน้าจอ
เป็นไฟล์ออฟไลน์

การตั้งค่า

เมนู *.7

คุณสามารถตั้งโปรไฟล์ แคช และ
ความปลอดภัยที่สัมพันธ์กับบริการ
อินเตอร์เน็ต

โปรไฟล์เครือข่าย

ใบรับรองการป้องกัน

โพรไฟล์คือข้อมูลเครือข่ายที่ใช้เพื่อ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ในหน่วยความจำของโทรศัพท์มีโปร
ไฟล์ที่เป็นค่าเริ่มต้นของผู้ให้บริการ
ระบบบางรายแล้ว
คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อรูปแบบที่
เป็นค่าเริ่มต้นได้

คุณสามารถดูรายการใบรับรองส่วนบุค
คลที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์ของคุณได้

แคช
ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้จะถูก
บันทึกไว้ในหน่วยความจำแคชของ
โทรศัพท์
หมายเหตุ
]

แสดงภาพ
คุณสามารถเลือกให้แสดงรูปภาพหรือ
ไม่ก็ได้ระหว่างเบราส์ WAP

Java สคริปท์
เลือกว่าจะเปิดหรือปิด Java สคริปท์

ข้อมูล

เมนู *.8

เมนูนี้จะแสดงเกี่ยวกับเวอร์ชันของ
WAP

แคชเป็นหน่วยความจำบัฟเฟอร์ซึ่งใช้
บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

WAP
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การเชื่อมต่อ
บลูทูธ

เมนู 0.1

ฟังก์ชันบลูทูธจะช่วยให้โทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่ใช้งานร่วมกันได้,
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสื่อสารกันได้
โดยตรง โดยไม่ต้องต่อสายใดๆ
โทรศัพท์เครื่องนี้สนับสนุนการเชื่อม
ต่อบลูทูธในตัวเครื่อง ซึ่งทำให้สามารถ
เชื่อมต่อกับชุดหูฟังบลูทูธ, แอพพลิ
เคชันคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้
และอื่นๆ
หมายเหตุ
ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ
LG เท่านั้น
] การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้อาจมีผล
ให้การรับประกันของเครื่องโทรศัพท์สิ้น
สุดลง
] อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้น
ที่ โปรดตรวจสอบกับบริษัทหรือตัวแทนผู้
ให้บริการในแต่ละพื้นที่ของเราในกรณีที่มี
ข้อสอบถามเพิ่มเติม
]

การเชื ่ อ มต่ อ
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เครือข่าย

เมนู 0.2

คุณสามารถเลือกเครือข่ายที่คุณต้อง
การลงทะเบียนได้โดยอัตโนมัติหรือ
ด้วยตนเอง

เลือกเครือข่าย
โดยทั่วไป การเลือกเครือข่ายจะตั้งค่า
ที่ อัตโนมัติ
] อัตโนมัติ: หากคุณเลือกโหมด
อัตโนมัติ เครื่องจะค้นหาและเลือก
เครือข่ายให้คุณโดยอัตโนมัติ
เมื่อเลือก อัตโนมัติ
แล้ว เครื่องจะตั้งค่าที่
อัตโนมัติ อยู่เช่นเดิม
แม้ว่าจะมีการปิดและเปิดเครื่องก็ตาม
] เลือกเอง: เครื่องโทรศัพท์จะหาสัญ
ญาณเครือข่ายที่มีอยู่และแสดงราย
การนั้น จากนั้น คุณสามารถเลือก
เครือข่ายที่คุณต้องการใช้ หากเครือ
ข่ายนี้มีข้อตกลงเรื่องการข้ามเครือ
ข่ายกับผู้ให้บริการระบบเครือข่าย
ของคุณเอง และเครื่องจะให้คุณเลือก
เครือข่ายอื่นได้ ในกรณีที่เครื่องไม่
สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่
เลือกได้

]

เครือข่ายที่ชอบ: คุณสามารถตั้งค่า
รายการเครือข่ายที่คุณต้องการให้โทร
ศัพท์พยายามลงทะเบียนเป็นอันดับ
แรก ก่อนที่จะลงทะเบียนกับเครือข่าย
อื่นๆ รายการนี้เป็นรายการเครือข่าย
ซึ่งเป็นที่รู้จักและมีการกำหนดไว้ล่วง
หน้าแล้วในเครื่องโทรศัพท์

ตั้งค่า GPRS
คุณสามารถตั้งค่าการใช้บริการ
GPRS ได้อย่างหลากหลาย
ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานต่างๆ

เมื่อคุณใช้หน่วยความจำโทร
ศัพท์เสร็จแล้ว คลิก ออก
และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. คลิกที่ส่วนการแจ้ง
[Unplug or Eject Hardware]
2. เลือก USB mass Storage Device
คลิกที่ Stop ข้อความต่อไปนี้จะ
ปรากฏขึ้น: The USB Mass
storage device can now be
safely removed from the system
3. จากนั้น ถอดสายเคเบิลออก

การเชื่อมต่อ USB เมนู 0.3
คุณสามารถเลือกโหมดการบริการ
ข้อมูลและที่เก็บข้อมูล USB ได้
] ที่เก็บข้อมูล
คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของ
คุณกับคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูล USB โดยใช้สายเคเบิลได้

การเชื ่ อ มต่ อ
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การตั้งค่า
วันที่และเวลา

เมนู #.1

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่
และเวลาได้

ภาษา

เมนู #.2

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของข้อความ
ที่ใช้แสดงบนโทรศัพท์ของคุณ การตั้ง
ค่าเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อโหมด
ป้อนภาษาด้วย

หน้าจอ

เมนู #.3

การเลือก เปิด จะแสดงฟังก์ชันของปุ่ม
นาวิเกต 4 ปุ่ม และปุ่มเมนู เป็นภาพบน
ส่วนกลางของวินโดว์ในขณะที่ไม่ได้ใช้
งาน (รูปแบบเสียง/ข้อความ/เมนูโปรด/
รายชื่อ)

รูปแบบเมนู
โทรศัพท์ของคุณมีธีมเมนูแบบกริด
และ แบบหมุน ให้ตั้งค่ารูปแบบเมนู
โดยเลื่อนและกดปุ่มเลือกซ้าย
[ตกลง]

ภาพพื้นหลัง

ข้อความต้อนรับ

คุณสามารถเลือกภาพพื้นหลังในโหมด
สแตนด์บาย

หากคุณเลือก เปิด คุณสามารถแก้ไข
ข้อความที่แสดงในโหมดสแตนด์บาย
ได้

ไฟหน้าจอ

การตั ้ ง ค่ า

58

เมนูหน้าจอ

แสดงชื่อเครือข่าย

คุณสามารถตั้งระยะเวลาการเปิดไฟ
หน้าจอได้

หากเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ หน้าจอ LCD
จะแสดงชื่อเครือข่าย

ความสว่าง

ปุ่มลัด

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

เมนู #.4

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณเพิ่มเมนูโปรดลง
ในรายการที่มีให้ เมื่อคุณสร้างเมนูส่วน
ตัวของคุณแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ฟังก์
ชันที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วในหน้าจอ
ว่าง โดยกดปุ่มนาวิเกตขวา

เบอร์โทรที่กำหนด

หมายเหตุ
]

เมนูวิทยุมีให้ไว้ในรายการที่ชื่นชอบ
ของคุณแล้ว

โทร

เมนู #.5

คุณสามารถตั้งเมนูที่เกี่ยวข้องกับการ
โทรโดยกดปุ่ม
[เลือก] ในเมนู
การตั้งค่า

การตั้งค่าการโอนสาย
บริการ การโอนสาย ให้คุณโอนสาย
เรียกเข้าทั้งจากสายโทรศัพท์, แฟกซ์
หรือสายที่โทรเข้าเพื่อส่งข้อมูลไปยัง
หมายเลขอื่นได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
ระบบของคุณเพื่อขอทราบรายละเอียด

ป้องกันการโทร

คุณสามารถจำกัดการโทรออกไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์ที่เลือกไว้ได้ หมาย
เลขเหล่านั้นจะได้รับการป้องกัน
ไว้ด้วยรหัส PIN2

โหมดตอบรับ
รับสายได้ทุกปุ่ม
หากคุณเลือกเมนูนี้ คุณสามารถรับ
สายเรียกเข้าด้วยการกดปุ่มใดก็ได้ยก
เว้นปุ่ม
[วางสาย]/
] ปุ่มรับสายเท่านั้น
หากคุณเลือกเมนูนี้ คุณสามารถรับ
สายเรียกเข้าด้วยการกดปุ่ม
[ส่ง] เท่านั้น
]

ส่งหมายเลขตัวเอง
(ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและการสมัครขอ
รับบริการ)
]

ตั้งตามเครือข่าย
หากเลือกตัวเลือกนี้ การที่คุณจะสา
มารถส่งหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับบริการของสาย
โทรศัพท์ 2 สายที่ให้บริการอยู่ เช่น
สาย 1 หรือสาย 2

การตั ้ ง ค่ า

บริการป้องกันการโทรนี้จะป้องกันไม่ให้
เครื่องโทรศัพท์ของคุณโทรออกหรือรับ
สายบางประเภทได้ ฟังก์ชันนี้ต้องใช้
รหัสการป้องกันการโทร คุณสามารถดู
รายการเมนูย่อยต่อไปนี้ได้

(ขึ้นอยู่กับซิม)
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การตั้งค่า
สายเรียกซ้อน

ส่งโทน DTMF

(ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

คุณสามารถส่งทัชโทนในระหว่างการ
โทรเพื่อควบคุมข้อความเสียงของคุณ
หรือบริการทางโทรศัพท์อื่นๆ ได้

เปิดทำงาน
หากคุณเลือก เปิดทำงาน
คุณสามารถรับสายซ้อนได้
] ยกเลิก
หากคุณเลือก ยกเลิก
คุณจะไม่สามารถทราบได้ว่ามีสาย
ซ้อนที่กำลังรออยู่
] ตรวจสอบสถานะ
แสดงสถานะของการใช้สายเรียกซ้อน
]

เตือนทุกนาที
หากเลือก เปิด คุณสามารถตรวจสอบ
ระยะเวลาการโทรด้วยเสียงบี๊พที่ดังทุก
1 นาทีในระหว่างการโทร

โทรซ้ำอัตโนมัติ
เปิด
เมื่อใช้งานฟังก์ชันนี้ เครื่องจะพยา
ยามหมุนทวนหมายเลขที่โทรไม่ติด
โดยอัตโนมัติ
] ปิด
เครื่องจะไม่หมุนทวนหมายเลขซ้ำ
เมื่อไม่สามารถต่อสายนั้นได้ใน
ครั้งแรก
]

การตั ้ ง ค่ า
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ระบบป้องกัน

เมนู #.6

คำขอรหัส PIN
ในเมนูนี้ คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์
ให้ถามรหัส PIN ของซิมการ์ดของคุณ
เมื่อเปิดใช้เครื่องโทรศัพท์
หากเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้แล้ว เครื่องจะ
ขอให้คุณป้อนรหัส PIN
1. เลือกเปิดทำงาน PIN
ในเมนูตั้งระบบป้องกัน แล้วกดปุ่ม
[ตกลง]
2. ตั้งค่า เปิด/ปิด
3. หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งค่าดังกล่าว คุณต้องป้อนรหัส
PIN เมื่อคุณเปิดเครื่อง
4. หากคุณป้อนรหัส PIN ผิดเกิน
3 ครั้ง เครื่องจะล็อค หาก PIN
ถูกล็อคแล้ว คุณจะต้องใช้รหัส PUK
ปลดล็อค

5. โดยคุณสามารถป้อนรหัส PUK
ได้ถึง 10 ครั้ง หากคุณป้อนรหัส
PUK ผิดเกิน 10 ครั้ง คุณจะไม่สา
มารถปลดล็อคเครื่องโทรศัพท์ของ
คุณได้ และต้องติดต่อผู้ให้บริการ
ของคุณเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ล็อคปุ่มอัตโนมัติ
เมนูนี้ให้คุณตั้งเวลาของการล็อคปุ่ม
อัตโนมัติ

ล็อคเครื่อง
คุณสามารถใช้รหัสรักษาความปลอดภัย
เพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์ของคุณ
โดยไม่ได้รับอนุญาต
เมื่อคุณเปิดเครื่อง คุณจะต้องป้อนรหัส
รักษาความปลอดภัยหากคุณได้ตั้งค่า
การล็อคเครื่องที่ เมื่อเปิดเครื่อง
หากคุณตั้งค่าการล็อคเครื่องที่
เมื่อเปลี่ยนซิม โทรศัพท์ของคุณ
จะขอทราบรหัสรักษาความปลอดภัย
เมื่อคุณเปลี่ยนซิมการ์ดเท่านั้น

การแจ้งเครื่องหาย
(ATMT : Anti Theft Mobile Tracker)

เมื่อโทรศัพท์ของคุณถูกขโมย
เครื่องจะส่ง SMS ไปยังหมายเลขที่
กำหนดไว้โดยเจ้าของที่แท้จริง ผู้ใช้
ต้องกำหนดการตั้งค่า ATMTด้วยชื่อ
หมายเลขโทรศัพท์หลัก หมายเลขรอง
ฯลฯ รหัส ATMT ดีฟอลต์ คือ “0000”
ATMT SMS จะมีข้อความเกี่ยวกับ
IMEI ของโทรศัพท์ที่ถูกขโมย
ตำแหน่งปัจจุบัน และหมายเลขของ
บุคคลที่กำลังใช้เครื่องดังกล่าว

เปลี่ยนรหัส

การตั ้ ง ค่ า

PIN ย่อมาจาก Personal
Identification Number ซึ่งเป็นรหัสที่
ใช้ในการป้องกันการใช้โทรศัพท์โดย
บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสการเข้าใช้
เครื่อง: รหัสป้องกัน, รหัส PIN2
1. หากคุณต้องการเปลี่ยนรหัสป้องกัน/
รหัส PIN2 ให้ป้อนรหัสเดิมที่ให้มา
[ตกลง]
ของคุณ แล้วกดปุ่ม
2. ป้อนรหัสป้องกัน/PIN2 ใหม่
และตรวจสอบความถูกต้อง
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การตั้งค่า
โหมด Flight

เมนู #.7

ให้คุณใช้เฉพาะคุณสมบัติของโทรศัพท์
ที่ไม่ต้องอาศัยเครือข่ายโทรศัพท์ไร้
สายเมื่อคุณอยู่บนเครื่องบินหรือใน
สถานที่ที่ห้ามใช้เครือข่ายโทรศัพท์
ไร้สาย
หากคุณเปิดโหมด Flight ไอคอนของ
โหมดนี้จะปรากฏอยู่ที่หน้าจอแทน
ไอคอนสัญญาณเครือข่าย

ประหยัดพลังงาน

เมนู #.8

หากคุณตั้งเป็น เปิด คุณสามารถ
ประหยัดพลังงานได้ในขณะที่ไม่ได้
ใช้โทรศัพท์

รีเซ็ต

เมนู #.9

คุณสามารถกลับไปเริ่มใช้ค่าทั้งหมดที่
ตั้งมาจากโรงงานได้
คุณต้องใช้ รหัสป้องกัน
เพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้

การตั ้ ง ค่ า
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สถานะหน่วยความจำ
เมนู #.0

คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่ว่างและ
การใช้หน่วยความจำของโทรศัพท์
ซิมการ์ด และหน่วยความจำภายนอก
(หากใส่ไว้) ได้

อุปกรณ์เสริม
คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ กับโทรศัพท์ของคุณได้
เลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้ตามลักษณะการสื่อสารส่วนตัวของคุณ

แบตเตอรี่มาตรฐาน

อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จ
แบตเตอรี่
สำหรับชาร์จ
แบตเตอรี่

แฮนด์ฟรีพร้อมไมโครโฟน

หมายเหตุ
ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ
LG เท่านั้น
] การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้อาจมีผล
ให้การรับประกันของเครื่องโทรศัพท์สิ้น
สุดลง
] อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้น
ที่ โปรดตรวจสอบกับบริษัทหรือตัวแทนผู้
ให้บริการในแต่ละพื้นที่ของเราในกรณีที่มี
ข้อสอบถามเพิ่มเติม
]

อุ ป กรณ์ เ สริ ม
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ข้อมูลทางเทคนิค
ทั่วไป
ชื่อผลิตภัณฑ์: KP260
ระบบ: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

อุณหภูมิการใช้โทรศัพท์
ปกติ: 55 °C
ขณะชาร์จ: 45 °C

ศูนย์บริการ LG โดย
บริษัท แอจจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค
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ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127
ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร-ศุกร,
เสารที่ 2 และ 4 ของเดือน
08:00 - 17:00น.
Call center : 0-2878-5757
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Introduction
Congratulations on your purchase
of the advanced and compact
KP260 mobile phone, designed to
operate with the latest digital mobile
communication technology.

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

Introduction
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For your safety
Caution!

• 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.
• Not to charge a handset near
flammable material as the handset
can get hot and smoulder the
material, hence possible house fire.

• Switch off the phone in any area
where required by special regulations.
For example, do not use your phone
in hospitals or it may affect sensitive
medical equipment.
• Emergency calls may not be available
under all mobile networks. Therefore,
you should never depend solely on
your mobile phone for emergency
calls.
• Only use ORIGINAL accessories to
avoid damage to your phone.
• All radio transmitters carry risks of
interference with electronics in close
proximity. Minor interference may
affect TVs, radios, PCs, etc.
• Batteries should be disposed off in
accordance with relevant legislation.
• Do not dismantle the phone or
battery.
• Risk of explosion if battery is replaced
by an incorrect type.

For your safety

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

Exposure to radio
frequency energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information

Guidelines for safe and efficient use
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This mobile phone model KP260
has been designed to comply with
applicable safety requirements
for exposure to radio waves. This
requirement is based on scientific
guidelines that include safety
margins designed to assure the
safety of all persons, regardless of
age and health.
] The radio wave exposure
guidelines employ a unit of
measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the
phone transmitting at its highest
certified power level in all used
frequency bands.

] While

there may be differences
between the SAR levels of various
LG phone models, they are all
designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio
waves.
] The SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2 W/kg averaged over
ten (10) gram of tissue.
] The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4 for
use at the ear is 0.524 W/kg (10g)
and when worn on the body is
0.269 W/kg W/kg (10g).
] SAR data information for
residents in countries/regions
that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), which is 1.6 W/kg averaged
over one (1) gram of tissue (for
example USA, Canada, Australia
and Taiwan).

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.

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.
] 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.
] 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.

Guidelines for safe and efficient use

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 TVs, 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
battery to explode.
] Do not drop.
] Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
]

] The
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Guidelines for safe and efficient use
Electronic devices

Guidelines for safe and efficient use
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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.
] Minor interference may affect TVs,
radios, PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations on
the use of mobile phones in the
areas when you drive.
] 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.
] 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.
If you are listening to music whilst
out and about, please ensure that
the volume is at a reasonable
level so that you are aware of your
surroundings. This is particularly
imperative when attempting to cross
the street.
]

Avoid damage to your
hearing
Damage to your hearing can occur
if you are exposed to loud sound for
long period 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

Potentially explosive
atmospheres
Do not use the phone at a
refueIling 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.
]

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.

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

Guidelines for safe and efficient use

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

In aircraft
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Guidelines for safe and efficient use
Battery information and
care
] You

Guidelines for safe and efficient use
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need not 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.
] 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.
]

KP260 features
Parts of the phone
Front view

Earpiece

Microphone for
speakerphone mode

LCD
] Top: Signal strength, battery
level and various functions
] Bottom: Soft key indications

Navigation key
] In standby mode:
Briefly: Message
Briefly: Phonebook
Briefly: List of Profiles
Briefly: Favorite
] In menu: scroll up & down

Microphone

Speaker

KP260 features

Alpha numeric keys
] In standby mode: Input
numbers to dial Hold down
- International calls
- Voicemail calls
to
- Speed dials
] In editing mode: Enter
numbers & characters
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KP260 features

Left soft key/Right soft key
These keys performs the function indicated in
the bottom of the display.

End key
] Switch on/off (hold down)
] End or reject a call.

Clear key
Deletes a character with each press. Hold the
key down to clear all input. Use this key to go
back to a previous screen.

Send key

KP260 features
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] Dial a phone number and answer a call.
] In standby mode: Shows recently dialed,

received and missed call list.

Left side view

Right side view

Holes for a carrying strap
Battery Charging Connector/
Cable connector and Ear jack
Side keys
] In standby mode : Volume
of Ring tone.
] During a call: increase/
decrease the volume of the
earpiece.

Note
] Please ensure phone is

powered on and be in idle
mode before connecting the
USB cable.

Note
] Removing the battery from

the phone when the power
is on may cause the phone
to malfunction.

Side camera key
Long press - Photo camera
activation

MicroSD card

KP260 features
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KP260 features
Rear view

Battery latch
To release the battery.

Camera lens

Battery

Battery Terminals
SIM Card Socket

KP260 features
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Display Information
Icon area

On-Screen Icons
Icon

Description
Tells you the strength of the
network signal.

Text and graphic
area

Menu

Contacts

Soft key indications

Shows that you are using a
roaming service.
The alarm has been set and is on.
Tells you the status of the battery.

Area

Description

You have received a text message.

First line

Displays various icons.

You have received a voice
message.

Middle
lines

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

Last line

Shows the functions
currently assigned to the
two soft keys.

Vibrate only menu in Profiles.
Schedule
External memory
Flight mode

GPRS available
Calling

KP260 features

WAP Connection

The screen displays several icons.
These are described below.
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KP260 features
Icon

Description
General menu in Profiles.
Outdoor menu in Profiles.
Silent menu in Profiles.
Headset menu in Profiles.
You can divert a call.
You have activated Bluetooth
connectivity.

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

KP260 features
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Installation
Installing the SIM card
and the handset battery
Make sure the power is off before
you remove the battery.

Note
] Removing the battery from the phone

when the power is on may cause the
phone to malfunction.

1. Remove the battery.

2. Install the SIM card.

Slide down the battery cover and
pull out the battery.

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

To insert the SIM card

Installation

To remove the SIM card
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Installation
Note
] The metal contact of the SIM card

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

Warning!
• Do not replace or remove the SIM
card while your phone is being used
or turns on, or data on the SIM card
might be damaged.

Installation
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3. Install the battery.
Insert the battery onto the back of
the phone, and push the battery
cover upwards until it snaps back
into place.

Charging the Battery

Caution!

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

• If the battery is completely
discharged, the charging display will
appear on the LCD approximately 1
to 1.5 minutes after connecting TA.
• Do not force the connector as this
may damage the phone and/or the
travel adapter.
• Insert the battery pack charger
vertically to wall power outlet.
• If you use the battery pack charger
out of your own country, use an
attachment plug adaptor for the
proper configuration.
• Do not remove your battery or the
SIM card while charging.

Warning!
• Unplug the power cord and charger
during lightning storms to avoid
electric shock or fire.
• Make sure that no sharp-edged items
such as animal teeth or nails, come
into contact with the battery. There is
a risk of this causing a fire.

Installation

1. Ensure the battery is fully charged
before using the phone for the
first time.
2. With the arrow facing you as
shown in the diagram push the
plug on the travel adapter into the
socket on the side of the phone
until it clicks into place.
3. Connect the other end of the
travel adapter to the main socket.
Use only the charger included in
the box.
4. The moving bars of battery
icon will stop after charging is
complete.
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Installation
Disconnecting the
charger

Turning Handset
ON/OFF

Disconnect the charger from the
phone by pulling the connector, not
the cord.

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

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

Installation
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General functions
Making a Call

Making International Calls

1. Make sure your phone is powered
On.
2. Enter a phone number including
the area code. To edit a number
on the display screen, simply press
the
key to erase one digit
at a time.
] Press and hold the
key to
erase the entire number.
3. Press the
key to call.
4. When you want to finish, press the
key.

1. Press and hold the
key for
the international prefix. The +
character can be replaced with the
international access code.
2. Enter the country code, area code,
and the phone number.
3. Press the
key.

Making a Call by Send Key

When you have finished a call, press
the
key.

Making a Call From the
Contact list
You can store names and phone
numbers dialed frequently in the SIM
card as well as the phone memory.
You can dial a number by simply
looking up a name in the contact list.

General functions

1. Press the
key, and the most
recent incoming, outgoing and
missed phone numbers will be
displayed.
2. Select the desired number by
using the navigation key.
3. Press the
key.

Ending a Call
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General functions
Adjusting the Volume
During a call, if you want to adjust
the earpiece volume, use the side
keys of the phone.
In idle mode, you can adjust the
Ring Tone using the side keys.

Answering a Call

General functions
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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
Address Book) is displayed.
1. Slide up and press the
key
or the left soft key to answer an
incoming call. If the Any Key menu
option (Menu #.5.4.2) has been
set, any key press will answer a call
except for the
key or the left
soft key.
2. End the call by closing the phone
or pressing the
key.

Note
] You can answer a call while using the

Address Book or other menu features.
In case phone is connected with PC via
USB cable, call and messages are not
available.

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

Answering an Incoming Call

Swapping Between Two Calls

Rejecting an Incoming Call

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

You can reject an incoming call
without answering by simply
pressing the
key.
During a call, you can reject an
incoming call by pressing the
key.

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

Making a Second Call
(Network Dependent)

In-call menu

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

To answer an incoming call when
the handset is ringing, simply press
the
key. The handset is also
able to warn you of an incoming
call while you are already on a call.
A tone sounds in the earpiece, and
the display will show that a second
call is waiting.
This feature, known as Call waiting,
is only available if your network
supports it. For details of how to
activate and deactivate it see Call
waiting (Menu #.5.6).
If Call Waiting is On, you can put
the first call on hold and answer the
second, by pressing the left soft
key
.
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In-call menu

In-call menu
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Conference Calls

Making a Second Call

The conference service provides
you with the ability to have a
simultaneous conversation with
more than one caller, if your network
service provider supports this
feature. A conference call can only
be set up when you have one active
call and one call on hold, both calls
having been answered.
Once a conference call is set up,
calls may be added, disconnected or
separated (that is, removed from the
conference call but still connected to
you) by the person who set up the
conference call. These options are
all available from the In-Call menu.
The maximum callers in a conference
call are five. Once started, you are
in control of the conference call,
and only you can add calls to the
conference call.

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

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

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

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

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

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

In-call menu
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Menu Tree
The menu in this phone can be displayed in 2 ways. One is by grid type
and secondly by list view type. Please note that menu number options are
different in each view.
The default setting on the phone is set to show the menu in grid type, so
therefore all the menu number selections throughout the manual are shown
according to that setting.
The following illustration shows the available menu structure and indicates
the:
] Number assigned to each menu option.
] Page where you can find the feature description.
You can go to the desired menu using the left soft key [Menu], navigation
keys and the [OK] key. And you can also take a shortcut by pressing the
corresponding number key of desired menu after pressing the left soft key
[Menu].

Menu Tree
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1. Games & Apps

3. Organiser

5. Messaging

1.1 Games
1.2 Applications
1.3 Network profiles

3.1 Calendar
3.2 Memo
3.3 To do

2. Call history

4. Multimedia

2.1 All calls
2.2 Missed calls
2.3 Dialled calls
2.4 Received calls
2.5 Call duration
2.6 Call costs
2.7 Data information

4.1 MP3 player
4.2 Camera
4.3 Video camera
4.4 FM Radio
4.5 Voice recorder

5.1 New message
5.2 Inbox
5.3 Bluetooth box
5.4 Drafts
5.5 Outbox
5.6 Sent
5.7 Listen to voicemail
5.8 Info messages
5.9 Templates
5.0 Message settings

6. My stuff

9. Tools

0. Connectivity

6.1 Images
6.2 Sounds
6.3 Videos
6.4 Others
6.5 External memory

9.1 Alarm clock
9.2 Calculator
9.3 Stopwatch
9.4 Unit converter
9.5 World clock
9.6 SIM services

0.1 Bluetooth
0.2 Network
0.3 USB connection

7. Profiles
7.1 General
7.2 Silent
7.3 Vibrate only
7.4 Outdoor
7.5 Headset
8. Contacts
8.1 Search
8.2 New contact
8.3 Speed dial
8.4 Groups
8.5 Copy all
8.6 Delete all
8.7 Settings
8.8 Information

*. WAP
*.1 Home
*.2 Yahoo!
*.3 Bookmarks
*.4 Enter address
*.5 History
*.6 Saved pages
*.7 Settings
*.8 Information

#. Settings
#.1 Date & Time
#.2 Languages
#.3 Display
#.4 Shortcut
#.5 Call
#.6 Security
#.7 Flight mode
#.8 Power save
#.9 Reset
#.0 Memory status

Menu Tree
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Games & Apps
Games

Menu 1.1

Your KP260 comes with preloaded
games to keep you amused when
you have time to spare. If you choose
to download any additional games
or applications they will be saved
into this folder.

Applications

Menu 1.2

You can manage the Java
applications installed in your phone
by using the Applications menu.
You can also delete downloaded
applications.

Network profiles

Menu 1.3

To download a game, you can set
the value to connect to the network
using Network profile.

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

All calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 50
outgoing calls (called or attempted).
You can also:
] View the number if available and
call it or save it in the Address Book
] Enter new name for the number
and save in the Address Book
] Send a message by this number
] Delete the call from the list

Menu 2.1

You can view all lists of outgoing,
missed and incoming calls.

Missed calls

Dialled calls

Menu 2.2

Menu 2.4

This option lets you view the last 50
incoming calls. You can also:
] View the number if available and
call it or save it in the Address Book
] Enter new name for the number
and save both in the Address Book
] Send a message by this number
] Delete the call from the list

Call history

This option lets you view the last 50
unanswered calls. You can also:
] View the number if available and
call it, or save it in the Address Book
] Enter a new name for the number
and save in the Address Book
] Send a message by this number
] Delete the call from the list

Received calls
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Call history
Call duration

Menu 2.5

Allows you to view the duration of
your incoming and outgoing calls.
You can also reset the call timers.
The following timers are available:
] Last call: Length of the last call.
] All calls: Total length of all calls
made and incoming calls since the
timer was last reset.
] Dialed calls: Length of the
outgoing calls.
] Received calls: Length of the
incoming calls.

Call costs

Call history
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Menu 2.6

Allows you to check the cost of your
Last call and All calls.
To check Cost settings, you should
check the following menus.
] Set credit: This network service
allows you to limit the cost of your
calls by selected charging units.
If you select Read, the number of
remaining unit is shown. If you
select Change, you can change
your change limit.

Set tariff: You can set the currency
type and the unit price. Contact
your service providers to obtain
charging unit prices. To select the
currency or unit in this menu, you
need the PIN2 code.
] Auto display: This network service
allows you to see automatically the
cost of your last calls. If set to On,
you can see the last cost when the
call is released.
]

Data information

Menu 2.7

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

Organizer
Calendar

Menu 3.1

When you enter this menu a
calendar will show up. On top of the
screen there are sections for date.
Whenever you change the date, the
calendar will be updated according
to the date. And square cursor will
be used to locate the certain day. If
you see marked date in the calendar,
it means that there is a schedule
on that day. This function helps to
remind you of your schedule and
memo.
To change the day, month, and year.
Key

Description

,

Yearly

,

Monthly

,

Weekly

,

Daily

Menu 3.2

1. Select the Memo by pressing the
left soft key
[OK].
2. If the entry is empty, press the left
[New].
soft key
3. Input the memo and then press
left soft key
[Options] >
[Save].
Note
] If you want to change the text input

mode, press the

To do

in order.

Menu 3.3

You can view and create To do notes.
1. Select the To do by pressing the
left soft key
[OK].
2. If the note is not created yet, press
[New].
the left soft key
3. Input the to do and then press
the left soft key
[Options] >
[Save].

Organizer

In the scheduler mode, press left soft
key
[Options].

Memo
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Multimedia
You can enjoy your multimedia
function such as camera, voice
recorder, MP3 for your fun and
convenience.
Note
] When the status of the battery indicates

low, you may not use Camera or
Multimedia function.

Note
] Because of the small dimension of the

speaker, in some cases the audio could
be distorted, especially at maximum
volume and when there are lots of bass
sounds. Therefore, we recommend
you to use the stereo headset in order
to appreciate the high quality of your
music.

] While using Multimedia function, the

status of the battery is changeable.

MP3 player

Menu 4.1

The KP260 has an integrated MP3
player built-in.
You can enjoy listening to MP3
music files on your phone using
a compatible headset or via the
internal loudspeaker.

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

Note
] You should copy MP3 to Sounds/MP3

folder. If you copy another folder, you
can't see MP3 files.
] The PC should run Windows 98 SE,
Windows ME, Windows 2000,
Windows XP operating system.
] Music is copyright protected in
international treaties and national
copyright laws. It may be necessary
to obtain permission or a license to
reproduce or copy music. In some
countries national law prohibits private
copying of copyrighted material. Please
check the national legislation of the
applicable country concerning the use
of such material.

Camera

Menu 4.2

Using the camera module built in
your phone, you can take pictures of
people. Additionally, you can send
photos to other people and select
photos as wallpaper.
Note
] When using the camera, power

consumption increases. If this icon
appears on the wallpaper,
indicating low battery, recharge the
battery before use.

Shutter sound or video recording
sound is omitted even when setting
mode, including silent mode .

Multimedia
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Multimedia
• To take a picture
Hold down the camera button.
- To take clear pictures, press the
camera button while holding the
camera without any movement.
- Appropriately adjust distance to the
object that you want take a picture
of (more than 50 cm).
- Handle carefully since the camera
is vunerable to shock and use a soft
cloth when cleaning the camera
lens.
- Do not disassemble or modify the
camera as this may lead to fire or
malfunctioning.
1. Hold down the in standby
mode.
2. Focus on the subject to capture
the image, and then press the
/ key.

Multimedia
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Note
] You can adjust the brightness by using

the

,

.

To change the below functions, press
[Options].
the left soft key
] Resolution: Allows you to set the
image size. (1280x960), (640x480)
and (320x240).
] Quality: Allows you to set the
image quality from Normal, Fine
and Super fine.
] Self timer: Allows you to select
the delay time (Off, 3 seconds,
5 seconds, 10 seconds).
Then the phone takes a photo after
the specified time.
] View option: Allows you choose
Full image or Full screen.
] Save to: You can set the space after
taking a picture. (External/Phone)

Multi shot: Allows to take
multishot photos successively.
] Effects: 4 settings are available.
] White balance: Allows you to
change the settings according to
the environment.
] Shutter tone: You can set the
sound when taking a picture.
] Reset settings: Allows you to reset
the settings.
]

Video camera

Menu 4.3

1. Select Video camera menu.
2. Video camera settings menu is the
same with Photo camera settings,
except following items:
To change the below function, press
the left soft key
[Options].
] Video mode: Allows you to set to
send a video file through MMS or
General.

FM Radio

Menu 4.4

You can search radio stations and
enjoy listening to the radio.
Note
] To improve the radio reception, extend

the headset cord which functions as the
FM antenna.

1. Press the corresponding number
key of a channel to store the
currently selected radio station.
2. After presetting radio channels,
you can listen to other channel
by pressing the corresponding
number key (short press).
3. You can access the following
option menus by pressing the left
soft key
[Options].

Multimedia
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Multimedia
Edit channels: You can adjust
frequency and change the radio
station in the selected channel. You
can change the frequency 0.1 MHz
at a time with Left/Right navigation
keys and number keys.
] Auto scan: If you select "Auto Scan
Now?" On, automatically set the
radio channel.
And When "Save channel pop-up?"
message will be popped up, if you
select Yes, the selected frequency
will be stored.
] Reset channels: You can delete all
channels you saved.
] Listen via speaker/Headset: You
can listen to the radio via speaker.
]

Multimedia
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Voice recorder

Menu 4.5

You can record voice memo.

Record
1. Press OK to start recording. Once
recording is started, the message
Rec and the counter is displayed.
2. If you want to finish recording,
press right soft key [Stop].

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

Messaging
New message

Menu 5.1

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

Message
You can write and edit text message,
checking the number of message
pages.
1. Enter the New message menu by
pressing the left soft key
[OK].
2. If you want to write a new
message, select Message.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press [Options] to attach the
followings.

Options

Bluetooth message
To send/receive the message via
Bluetooth, you should switch on the
Bluetooth.

Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have
received messages. They will be
stored in Inbox. You can save SMS up
to 110 (SMS: 100, Delivery report: 10).
If the phone shows ‘No space for SIM
message’, you have to delete only
SIM messages from Inbox.
If the phone displays ‘No space
for new message’, you can make
space of each repository as deleting
messages, media and applications.

Messaging

] Send to: Sends text messages.
1. Enter numbers of recipients.
key to add more
2. Press
recipients.

3. You can add phone numbers from
the address book.
4. Press the
[Options] and then
press send after entering numbers.
If the message sent is failed ,it will
be saved in the outbox folder.
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Messaging
View: You can view the received
messages.
] Delete: You can delete the current
message.
] Reply: You can reply to the sender.
] Forward: You can forward the
selected message to another party.
] Return call: You can call back to
the sender.
] Save number: Choose the contact
type (New contact or Update
contact).
] Information: You can view
information about received
messages; Sender’s address,
Subject (only for Multimedia
message), Message date & time,
Message type, Message size.
] New message: By selecting
this menu, you can write a new
message.
] Multi delete: After selecting the
messages you want to remove, you
can delete the selected messages.
]

Messaging
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Delete all read: You can delete all
messages read.
] Delete all: You can delete all
messages.
]

Bluetooth box

Menu 5.3

All messages you receive via
Bluetooth are placed into your
Bluetooth box. Here you can read,
reply to and forward your messages.

Drafts

Menu 5.4

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

Outbox

Menu 5.5

This menu allows to view the
message which is about to send or is
failed to send.
After sending the message
successfully, the message will be
moved to sent box.

Sent

Menu 5.6

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

Listen to voicemail
Menu 5.7

Once this menu has been selected,
simply press the left soft key
[OK] to Listen to voicemail. You
can also hold down the
key in
standby mode to Listen to voicemail.
Note
] When you receive a voice mail, your

phone displays the icon and you
hear an alert. Please check with your
network provider for details of their
service in order to configure the
handset correctly.

Info messages

Menu 5.8

(Dependent to network and subscription)

Info service messages are text
messages delivered by the network
to GSM. They provide general
information such as weather reports,
traffic news, taxis, pharmacies, and
stock prices.
Each type of info message has the
number; therefore, you can contact
service provider as long as you have
input the certain number for the
information.
When you have received an info
service message, you can see the
popup message to show you that
you have received a message or
the info service message is directly
displayed.

Messaging
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Messaging
Templates

Menu 5.9

Text templates
View: You can see multimedia
templates.
] Edit: Use this to write a new
message or edit the selected
template message from the text
template list.
] Send via
- Message: Use this to send the
selected template message by
message.
- Bluetooth message: This menu
allows you to send the message
via Bluetooth.
] Delete: Deletes the template.
] New template: Use this to create
new template.
] Delete all: Allows you to delete all
multimedia messages.
]

Messaging
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Multimedia templates
After saving new template, you can
use the following options.
] View: You can see text templates.
] Edit: Use this to write a new
message or edit the selected
template message from the text
template list.
] Send: Use this to send the selected
template message.
] Delete: Deletes the template.
] New template: Use this to create
new template.
] Delete all: Allows you to delete all
multimedia messages.

Message settings

Menu 5.0

]

Text message
Message type:
Text, Voice, Fax, Paging, X.400,
Email, ERMES.
] Validity period: This network
service allows you to set how long
your messages will be stored at the
message centre.
] Delivery report: If you set to
On, you can check whether your
message is sent successfully.
] Reply via same service center:
When a message is sent, it allows
the recipients to reply and charge
the cost of the reply to your
telephone bill.
] Message center number: If you
want to send the text message,
you can receive the address of SMS
centre through this menu.
]

Send long text as: Choose to send
as Multiple text message or as
Multimedia message.

Multimedia message
Slide duration: Displays the
duration of each page when
viewing the message.
] Delivery time: Deliver your
message at a specific time.
] Priority: You can set the priority of
the message you choose.
] Validity period: This network
service allows you to set how long
your text messages will be stored
at the message centre.
] Delivery report: If you set to
On, you can check whether your
message is sent successfully.
]

Messaging
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Messaging
Read report: You can receive the
report whether the receiver read
the message or not.
] Auto download: If you select On,
you receive multimedia messages
automatically. If you select Off, you
receive only notification message
in the inbox and then you can
check this notification. If you select
Home network only, you receive
multimedia messages depends on
Home network.
] Network profiles: If you select
multimedia message server,
you can set URL for multimedia
message server.
] Permitted Message Types
Personal: Personal message.
Advertisement: Commercial
message.
Information: Necessary
information.
]

Messaging

44

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

Service message
You can set the option whether you
will receive the message or not.

Info message
]

Receive
On: If you select this menu, your
phone will receive Info service
messages.
Off: If you select this menu, your
phone will not receive Info service
messages any more.

Alert
On: Your phone will beep when
you have received Info service
message numbers.
Off: Your phone will not beep even
though you have received info
service messages.
] Languages
You can select the language you
want by pressing OK key. Then, the
info service message will be shown
in the language that you selected.
]

Messaging
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My stuff
Images

My stuff
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Menu 6.1

Shows the list of JPG files at My stuff/
Images in Multimedia memory.
] View: You can see the JPG file when
pressing OK key or selecting View
menu of Option menus.
] Set as
- Wallpaper: Currently selected
image can be set as a wallpaper.
- Picture ID: Currently selected
image can be set as a Picture ID.
] File info: Show the file information
such as name, size, date, time and
type.
] Slide show: You can view a slide
show of the files you stored.
] New folder: You can create a new
folder.
] Sort by: You can arrange the files
as a date, type and name.
] List view/List with detail view/
Grid view: Allows you to set the
view type.

Sounds

Menu 6.2

Displays the list of MP3, AAC, AMR,
MMF files at My stuff/Music in
Multimedia memory.
] Play: You can play the MP3 file
when pressing OK key or selecting
Play menu of Option menu.
] Set as: Currently selected sound
can be set as a Ringtone/Ringtone
ID.
] Sort by: You can arrange the files
as a type and name.

Videos

Menu 6.3

Show the list of 3GP files at My stuff/
Videos in Multimedia memory.
Supported only .3gp files, that are
encoded with MPEG4 video-codecs
and AMR audio-codecs.
] Play: You can play the video file
when pressing OK key or selecting
Play menu of Option menu.
] Send via: Send the selected file
to another device via Multimedia
message or Bluetooth.

Warning!
• You can't use the following characters,
\/:*?<>|

New folder: You can create a new
folder.
] Multi delete: You can remove a
number of files you selected.
] Delete all: Delete all files in the list.
] Sort by: You can arrange the files
as a type and name.
]

Others

Menu 6.4

Show the list of files in My media/
Others in the Multimedia memory.

External memory

Menu 6.5

My stuff

If you’ve inserted a memory card it
will be displayed as a folder within
My stuff. Your external memory
folder will be divided into further
folders: Images, Sounds, Videos and
Others.
Each folder will contain all the files
of that type which are saved to
your memory card rather than your
handset.
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Profiles
In Profiles, you can adjust and
customise the phone tones for
different events, environments, or
caller groups.
There are five preset profiles:
General, Silent, Vibrate only,
Outdoor and Headset.
Some profiles (General, outdoor,
headset) can be personalized. Press
the left soft key [Menu] and select
Profiles using up/down navigation
keys.

Profiles
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Contacts
Search

Menu 8.1

1. Select Search by pressing the left
soft key
[OK].
2. Enter the name that you want to
search.
Note
] Instant searching is available by

inputting the initial letter of the name.

3. If you want to edit, delete, copy an
entry, or to add the voice to one,
select left soft key
[Options].

New contact

Menu 8.2

You can add phonebook entry by
using this function.
SIM card memory capacity depends
on the cellular service provider.
The number of character is SIM
dependent feature.
Note
length depends on SIM-card type.

Speed dial

Menu 8.3

You can assign any of the keys
to
with a Name list entry. You
can call directly by pressing this key.
1. Open the contacts first by pressing
the right soft key
[Contacts]
in standby mode.
2. Scroll to Speed dial, then press the
left soft key
[OK].
3. If you want to add speed dial,
select <Empty> by pressing the
left soft key
[Assign]. Then,
you can search the name in
contacts.

Contacts

] Maximum stored name and number

1. Select New contact by press left
soft key
[OK].
2. Input a name.
3. Press
, then you can input a
number.
4. You can set a group for the entry
by pressing , .
5. You can set a ringtone and a photo
for the entry by press left soft key
[Options].
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Contacts
4. After assigning the number as
speed dial, you can change and
delete the entry. You can also
make a call or send a message by
this number.

Groups

Menu 8.4

You can list up to the members per
each group. There are 7 groups you
can make lists to.

Copy all

Menu 8.5

You can copy entries from SIM card
memory to Phone memory and vice
versa.

Delete all

Menu 8.6

You can delete all entries from SIM
or Phone.

Settings
Contacts
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Menu 8.7

1. Press the right soft
[Contacts]
in standby mode.
2. Scroll to Settings, then press the
left soft key
[OK].

Information

Menu 8.8

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

Tools
Alarm clock

Menu 9.1

You can set the alarm clock to go on
at a specified time.

Calculator

Menu 9.2

This contains the standard
functions such as +, -, x, / Addition,
Subtraction, Multiplication, and
Division.
Furthermore, you can use the various
function of calculator such as +/-, sin,
cos, tan, log, ln, exp, sqrt.
1. Input the numbers by pressing
numeric keys.
2. Use a navigation key to select a
sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press
key to view the result.
5. To input the decimal number,
press
key.
6. To end Calculator, press the right
soft key
[Back].

Stopwatch

Menu 9.3

1. Press [Start] to take time and
record the lap time by pressing
[Lap].
2. Press [Stop] to ascertain the record
of lap time.
3. Press [Reset] to default condition.

Unit converter

Menu 9.4

This converts any measurement into
a unit you want. There are 7 types
that can be converted into units:
Currency, Area, Length, Weight,
Temperature, Volume and Velocity.
1. You can select one of unit types by
pressing
[OK] key.
2. Select the unit you want to
convert by pressing
,
.
It is impossible to input “-” symbol
in unit converter.

Tools
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Tools
World clock

Menu 9.5

You can view clocks of the worlds
major cities.
1. Select the city belonged to the
time zone by pressing
,
key.
2. You can set the current time to the
city time you select by pressing
the left soft key [OK].

SIM services

Menu 9.6

This feature depends on SIM and the
network services.
In case the SIM card supports SAT
(i.e. SIM Application Toolkit) services,
this menu will be the operator specific
service name stored on the SIM card.

Tools
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WAP
You can access various WAP (Wireless
Application Protocol) services such
as banking, news, weather reports
and flight information. These services
are specially designed for mobile
phones and they are maintained by
WAP service providers.
Check the availability of WAP
services, pricing and tariffs with your
network operator or the service
provider whose service you wish
to use.
Service providers will also give you
instructions on how to use their
services.
Once connected, the homepage
is displayed. The content depends
on the service provider. To exit the
browser at any time, press the
key. The phone will return to the idle
screen.

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

Description
Scrolls each line of
the content area
Returns to the
previous page
Select options and
confirm actions

Home

Menu *.1

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

WAP
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WAP
Yahoo!

Menu *.2

To access Yahoo! services, touch
Menu and select WAP then
Yahoo! oneSearch.
Note
] You may be unable to access Yahoo! in

some countries. This is dependent on
Network Services.

Bookmarks

Menu *.3

This menu allows you to store the
URL of favourite web pages for easy
access at a later time.
To create a bookmark.
1. Press the left soft key
[Options].
2. Select Add new and press the
OK key.
3. After entering the desired URL and
title, press the OK key.
After selecting a desired bookmark,
the following options are available.

WAP
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Enter address

Menu *.4

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

History

Menu *.5

This menu shows the recently
browsed pages.

Saved pages

Menu *.6

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

Settings

Menu *.7

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

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

Cache
The information or services you have
accessed are saved in the cache
memory of the phone.
Note
] A cache is a buffer memory, which is

used to save data temporarily.

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

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

JavaScript
Select whether to turn JavaScript
On or Off.

Information

Menu *.8

WAP

This menu shows you about the
version of WAP.
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Connectivity
Bluetooth

Menu 0.1

Bluetooth enables compatible
mobile devices, peripherals and
computers that are in close proximity
to communicate directly with each
other without wires.
This handset supports built-in
Bluetooth connectivity, which makes
it possible to connect them with
compatible Bluetooth headsets,
computer applications and so on.
Note
] Always use genuine LG accessories.
] Failure to do this may invalidate your

warranty.
] Accessories may be different in different

regions; please check with our regional
service company or agent for further
inquires.

Connectivity
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Network

Menu 0.2

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

Network selection
Usually, the network selection is set
to Automatic.
] Automatic: If you select Automatic
mode, the phone will automatically
search for and select a network
for you. Once you have selected
Automatic , the phone will be set to
Automatic even though the power
is off and on.
] Manual: The phone will find the
list of available networks and show
you them. Then you can select
the network which you want to
use if this network has a roaming
agreement with your home
network operator.
The phone lets you select another
network if the phone fails to access
the selected network.

]

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

GPRS attach
You can set GPRS service depending
on various situations.

USB connection

When you have finished using the
phone memory, click Exit and take
the following steps.
1. Click on the notification area.
[Unplug or Eject Hardware]
2. Select USB mass Storage Device,
click on Stop.
The following message will
appear: The USB Mass storage
device can now be safely removed
from the system.
3. Then remove the cable.

Menu 0.3

You can choose one mode of Data
service and USB Mass storage.
] Mass storage
You can connect your phone to
your PC, as a USB storage device,
using the cable.

Connectivity
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Settings
Date & Time

Menu #.1

You can set functions relating to the
date and time.

Languages

Menu #.2

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

Display

Menu #.3

Selecting On displays the
functionalities of 4 Navigation keys
and Menu key as pictures on the
middle of the idle window. (Profiles/
Messaging/Favorites/Contacts)

Menu style
Your phone provides you with Grid
and Wheel menu themes. Set the
menu style by scrolling and pressing
the left soft key
[OK].

Wallpaper

Standby text

You can select the background
pictures in standby mode.

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

Backlight timer

Network name

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

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

Brightness
Settings
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Home screen shortcut

You can set the brightness of LCD:
100%, 80%, 60%, 40%

Shortcut

Menu #.4

This option allows you to add your
own favourites to the list already
provided. Once you create your own
menu, you can access the desired
function quickly in the idle screen by
pressing the right navigation key.

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

Note

Fixed dial number

] Radio menu is already provided in your

(SIM dependent)

own favourites.

Call

Menu #.5

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

Call divert

Answer mode
Any key
If you select this menu, you can
receive a call by pressing any key
except
[End]/
keys.
] Send key only
If you select this menu, you can
receive a call by only pressing
[Send] key.
]

Settings

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

You can restrict your outgoing calls
to selected phone numbers. The
numbers are protected by your PIN2
code.
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Settings
Send my number
(network and subscription dependent)
]

Set by network
If you select this, you can send
your phone number depending on
two line service such as line 1 or
line 2.

Call waiting
(network dependent)

Activate
If you select Activate, you can
accept a waiting (receiving) call.
] Cancel
If you select Cancel, you cannot
recognize the waiting (receiving)
call.
] View status
Shows the status of Call waiting.

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

]

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

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

Security

Menu #.6

PIN code request
In this menu, you can set the phone
to ask for the PIN code of your SIM
card when the phone is switched on.
If this function is activated, you’ll be
requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the
security settings menu, and then
press
[OK].
2. Set On/Off.
3. If you want to change the setting,
you need to enter PIN code when
you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more
than 3 times, the phone will lock
out. If the PIN is blocked, you will
need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up
to 10 times. If you put wrong PUK
code more than 10 times, you
can not unlock your phone. You
will need to contact your service
provider.

Auto key lock
This menu allows to set the time of
Auto key lock.

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

Anti Theft Mobile Tracker

Settings

When the handset is stolen, handset
sends the SMS to the numbers
configured by real owner. User has
to configure the ATMT settings with
Name, primary number, secondary
number etc. Default ATMT code is
“0000”.
ATMT SMS will contain information
about the stolen phone IMEI, current
location & number of the person
who is using that handset.
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Settings
Change codes

Power save

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

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

Flight mode

Menu #.7

This allows you to use only the
phone’s features that do not require
the use of the wireless network
when you are in an airplane or in
places where the wireless network is
prevented.
If you set the flight mode on, the
icon will be displayed on the screen
instead of the network signal icon.

Settings
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Reset

Menu #.8

Menu #.9

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

Memory status

Menu #.0

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

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

Standard Battery

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

Hands free ear microphone

Note
] Always use genuine LG accessories.
] Failure to do this may invalidate your

warranty.
] Accessories may be different in different

regions; please check with our regional
service company or agent for further
inquires.

Accessories
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Technical data
General
Product name: KP260
System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Phone usage temperature limit
Normal: 55 °C
When charging: 45 °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

Technical data
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