การใส่ซิมการ์ดและการชาร์จแบตเตอรี่
ใส่ซิมการ์ด

KP110 คู่มือการใช้
ข้อมูลในคู่มือเล่มนี้อาจแตกต่างจากโทรศัพท์ของคุณขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์
ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการที่ใช้

ส่วนประกอบของโทรศัพท์

การเปิดและปิดโทรศัพท์
1. กดปุ่ม
[END] ค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะเปิด
2. ในการปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม
[END] ค้างไว้จนกว่าภาพแสดงการปิดเครื่องจะปรากฏ

ภาพประกอบ

เมื่อคุณสมัครขอใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ คุณจะได้รับซิมการ์ดพลักอิน
พร้อมรายละเอียดการสมัครขอรับบริการ เช่น
PIN ของคุณ, บริการเสริมที่มีให้เลือกใช้ได้
และอื่นๆ
ข้อสำคัญ!

› ซิมการ์ดพลักอินและขั้วสัมผัสอาจชำรุดเสีย

1
2
3
4
5
6

ถอด ฝาปิดแบตเตอรี่
ถอดแบตเตอรี่ออก
ใส่ซิมการ์ด
ใส่การ์ดความจำ
ปิดฝาปิดแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรี่

การโทรออก

หายได้ง่าย หากถูกขูดขีดหรือหักงอ ดังนั้น
จึงควรใช้งาน ใส่หรือถอดการ์ดด้วยความ
ระมัดระวัง เก็บซิมการ์ดทั้งหมดให้พ้นมือ
เด็กเล็ก

1

2

4

5

1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งรหัสพื้นที่
2. กดปุ่ม
[SEND] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขนั้น
3. เมือ
่ สิ้นสุดการสนทนาแล้ว ให้กดปุ่ม
[END]

ลำโพง

หน้าจอแสดงผล

3

ปุ่มรับสาย
ใช้ในการโทรออกด้วย
การกดหมายเลขโทรศัพท์
และในการรับสายเรียกเข้า

6

ปุ่มเลือก
ปุ่มแต่ละปุ่มจะมีการทำงานตามข้อ
ความบนหน้าจอที่อยู่เหนือปุ่มนั้นๆ

ปุ่มนาวิเกต
เพื่อเข้าใช้ฟังก์ชั่นโทรศัพท์ต่างๆ
อย่างรวดเร็ว

ปุ่มวางสาย/เปิดปิดเครื่อง
คุณสามารถเปิดหรือปิดโทรศัพท์
หรือกลับสู่โหมดสแตนด์บายได้

การรับสาย-วางสาย
1. เมื่อเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ดังขึ้น และไอคอนโทรศัพท์กะพริบอยู่บนหน้าจอ
ให้กดปุ่ม
[SEND] หรือปุ่มเลือกซ้ายเพื่อตอบรับสาย
2. หากตั้งตัวเลือกเมนูรับสายได้ทุกปุ่ม (เมนู 9.5.4.1) การกดปุ่มใดๆ จะเป็นการรับสาย
ยกเว้นปุ่ม [END] หรือปุ่มเลือกขวา
3. วางสายด้วยการกดปุ่ม
[END]
หมายเหตุ: หลังจากสิ้นสุดการสนทนา โทรศัพท์จะกลับสู่โหมดสแตนด์บาย

การโทรออกต่างประเทศ
1. ก
 ดปุ่ม
ค้างไว้เพื่อป้อนรหัสนำหน้าการโทรออกต่างประเทศให้
ปรากฏบนหน้าจอเครื่องหมาย ‘+’ สามารถใช้แทนรหัสการโทรออกต่างประเทศได้
2. ป้อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์
3. กดปุ่ม
[send] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขนั้น

P/N: MMBB0273213(1.0)
ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก

เมนูและตัวเลือก

การป้อนข้อความ

Anti Theft Mobile Tracker(ATMT)

โทรศัพท์ของคุณมีชุดฟังก์ชั่นที่ช่วยให้คุณปรับแต่งโทรศัพท์ได้ โดยฟังก์ช่ันดังกล่าวนี้มีอยู่ใน
เมนูและเมนูย่อยต่างๆ ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้ได้โดยผ่านทางปุ่มเลือกซ้ายและขวา
คุณสามารถดูฟังก์ช่ันในขณะนั้นได้ที่ข้อความที่ปรากฏในบรรทัดล่างสุดของหน้าจอและอยู่
เหนือปุ่มเลือก

คุณสามารถป้อนตัวเลขและตัวอักษรได้โดยใช้ปุ่มกดของโทรศัพท์
ในการเปลี่ยนโหมดให้กดปุ่ม

1. เมนูนี้เครื่องโทรศัพท์สามารถแจ้งไปยังระบบในกรณีที่เครื่องของคุณหายไปและถูกใช้
งานโดยหมายเลขอื่น
2. เครื่องจะทำการส่ง SMS ไปยังหมายเลขสำรองของคุณทันที ที่มีการใช้งานเครื่อง
3. โดย SMS นั้นจะถูกส่งไปยังหมายเลขสำรองของคุณโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ที่ใช้
เครื่องของคุณทราบ

โหมด T9ไทย
โหมดนี้ให้คุณป้อนคำได้โดยการกดเพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งตัวอักษร แม้ว่าแต่ละปุ่มบนแผง
ปุ่มกดนั้นจะมีตัวอักษรมากกว่าหนึ่งตัวอักษรก็ตาม โหมดT9 จะเปรียบเทียบ การกดปุ่มของคุณ
โดยอัตโนมัติกับพจนานุกรมทางภาษาภายในเครื่องเพื่อพิจารณา หาคำที่ถูกต้อง ดังนั้นคุณจึง
กดปุ่มน้อยกว่าการป้อนคำโดยใช้โหมด ไทย ตามปกติ

โหมด ไทย
เมน

รายชื่อ

โหมดนี้ให้คุณป้อนตัวอักษร โดยการกดปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการหนึ่งครั้ง สองครั้ง สามครั้ง
หรือสี่ครั้งจนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น

โหมด 123 (โหมดตัวเลข)
ป้อนตัวเลขต่างๆ โดยกดปุ่มเพียงครั้งเดียวต่อตัวเลขหนึ่งตัว

สัญลักษณ์
คุณสามารถป้อนสัญลักษณ์โดยการกดปุ่ม (*)

ตั้งค่าดังนี้ :
› ไ ปที่เมนูการตั้งค่า
› เลือกเมนู ระบบป้องกัน จากนั้น เลือก การแจ้งเครื่องหาย
› กด"ตกลง"
› ใส่รหัส ATMT (0000 : สามารถเปลี่ยนได้ใน เมนู เปลี่ยนรหัส)
› ตั้งค่าต่างๆของ ATMT จากนั้น เลือก "เปิด"
หมายเหตุ

› ในกรณีที่คุณต้องการใช้โทรศัพท์ของคุณกับซิมการ์ดอื่น โปรดตรวจให้แน่ใจว่าคุณปิดการใช้งานนี้
›

แล้ว
ใส่หมายเลขสำหรับการแจ้งของโทรศัพท์ (1,2) ก่อนการเปิดใช้งานเมนูนี้

แผนผังเมนู
1. เบราเซอร์

1.1 โฮม
1.2 บุ๊คมาร์ค
1.3 ไปที่ URL
1.4 ประวัติ
1.5 บันทึกเพจ
1.6 การตั้งค่า
1.7 ข้อมูล

2. ข้อมูลการโทร

2.1 ทุกสาย
2.2 สายที่ไม่ได้รับ
2.3 สายที่โทรออก
2.4 สายที่ได้รับ
2.5 เวลาโทร
2.6 ค่าโทร
2.7 รายละเอียดข้อมูล

3. เครื่องมือ
กดปุ่มเลือกซ้ายเพื่อ
เข้าใช้เมนูที่มีให้เลือก

3.1 นาฬิกาปลุก
3.2 ปฏิทิน
3.3 เครื่องคิดเลข
3.4 บันทึก
3.5 สิ่งที่ต้องทำ
3.6 นาฬิกาจับเวลา

กดปุ่มเลือกขวาเพื่อเข้าใช้
รายชื่อที่เลือกไว้

ข้อมูลอ้างอิงคุณสมบัติแบบรวดเร็ว
เบราเซอร์ เมนู 1

ข้อมูลการโทร เมนู 2
คุณสามารถดูบันทึกของสายที่ไม่ได้รับ สายที่รับ และสายโทรออกได้ หากว่า
เครือข่ายสนับสนุนการ แสดงหมายเลขโทรเข้า (Calling Line Identifica tion: CLI )
ในพื้นที่ให้บริการ ชื่อและ หมายเลข (หากมีอยู่) จะปรากฏขึ้นพร้อมกับวันที่และเวลาที่
มีการโทรนั้น และคุณยังสามารถดูเวลาที่ใช้สายได้ด้วย

โฮม

ทุกสาย

หัวข้อนี้จะอธิบายคุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณโดยย่อ

ประวัติ

ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับโฮมเพจ โฮมเพจอาจเป็นไซด์ ที่ได้
ระบุไว้ในรูปแบบ ที่มีการใช้งาน ซึ่งอาจกำหนด ไว้โดย ผู้ให้บริการ
ระบบ หากคุณไม่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบที่มีการใช้งาน
เมนูนี้ช่วยให้คุณจัดเก็บ URL ของเว็บเพจที่ คุณชื่นชอบได้ เพื่อให้
เข้าใช้ได้ง่ายขึ้นใน ครั้งต่อไป
คุณสามารถเชื่อมต่อไปยัง เว็บไซต์ที่คุณต้องการได้
โดยตรง หลังจากป้อน URL ที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม ตกลง
เมนูนี้จะแสดงเพจต่างๆที่เบราส์ไว้ ล่าสุด

บันทึกเพจ

โทรศัพท์สามารถบันทึกเพจบนหน้าจอเป็นไฟล์ออฟไลน์

การตั้งค่า

คุณสามารถตั้งโปรไฟล์แคช คุกกี้ และความ ปลอดภัย สัมพันธ์
กับ บริการอินเตอร์เน็ต
คุณสามารถดูข้อมูลเวอร์ชั่นของ เบราว์เซอร์ WAP ได้

บุ๊คมาร์ค
ไปที่ URL

ข้อมูล

สายที่ไม่ได้รับ
สายที่โทรออก
สายที่ได้รับ
เวลาโทร
ค่าโทร
รายละเอียดข้อมูล

แสดงรายการทั้งหมดของข้อมูลการโทรทั้งสามประเภท
(สายที่ได้รับ/สายที่โทรออก/สายที่ไม่ได้รับ) ตามเวลาการโทร
ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูหมายเลขที่ไม่ได้รับสายได้
ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูสายที่โทรออก (ที่โทรออกหรือพยายาม
โทรออก) ได้
ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูหมายเลขเรียกเข้าที่ได้รับสายได้
ช่วยให้คุณสามารถดูระยะเวลาของสายที่โทรเข้าและโทรออกได้
ช่วยให้คุณตรวจสอบค่าโทรได้ ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดและการให้
บริการของเครือข่าย
คุณสามารถตรวจสอบจำนวน ข้อมูลที่โอนถ่าย ผ่าน
ทางเครือข่ายด้วยระบบ GPRS และยัง สามารถดูระยะ เวลาทั้งหมด
ที่คุณออนไลน์ได้

เครื่องมือ เมนู 3

ข้อความ เมนู 5

นาฬิกาปลุก
ปฏิทิน
เครื่องคิดเลข

ข้อความใหม่

บันทึก
สิ่งที่ต้องทำ
นาฬิกาจับเวลา
การแปลงหน่วย
เวลาทั่วโลก
บริการซิม

มัลติมีเดีย เมนู 4
เครื่องเล่น MP3
วิทยุ FM
บันทึกเสียง
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คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้ เวลาตามเวลาที่กำหนดไว้
เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ เครื่องจะแสดง ปฏิทิน ที่หน้าจอ
เมนูนี้มีฟังก์ชั่นการคำนวณแบบ มาตรฐาน ได้แก่ +, –, x, ÷ : บวก,
ลบ, คูณ และ หาร นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นเครื่องคิด เลขได้
หลากหลาย เช่น +/–, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt.
คุณสามารถบันทึกรายการช่วยจำได้
คุณสามารถดู แก้ไขและเพิ่มงานที่จะทำได้ งานจะแสดงตามลำดับเวลา
งานที่ เสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จจะแสดงแตกต่างกัน
นาฬิกาจับเวลา ทำหน้าที่เป็นนาฬิกาจับเวลาที่เรามักพบเห็น
และ ใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวัน
ใช้แปลงหน่วยต่างๆให้เป็นหน่วยที่คุณต้องการ
ช่วยให้คุณตรวจสอบเวลาปัจจุบันในโซนเวลาหรือประเทศอื่นได้
เมนูนี้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดและการให้บริการของเครือข่าย

3.7 การแปลงหน่วย
3.8 เวลาทั่วโลก
3.9 บริการซิม

4. ม
 ัลติมีเดีย

4.1 เครื่องเล่น MP3
4.2 วิทยุ FM
4.3 บันทึกเสียง

5. ข้อความ

5.1 ข้อความใหม่
5.2 ถาดเข้า
5.3 ร่าง
5.4 ถาดออก
5.5 ส่งแล้ว
5.6 ฟังข้อความเสียง
5.7 บริการข้อมูล
5.8 ข้อความอัตโนมัติ
5.9 การตั้งค่า

6. แฟ้มส่วนตัว
6.1 รูปภาพ
6.2 เสียง
6.3 อื่นๆ
6.4 เกมส์

6.5 หน่วยความจำภายนอก

7. รูปแบบเสียง
8. รายชื่อ

8.1 ค้นหา
8.2 รายชื่อใหม่
8.3 โทรด่วน
8.4 กลุ่ม
8.5 คัดลอกทั้งหมด
8.6 ลบทั้งหมด
8.7 การตั้งค่า
8.8 ข้อมูล

9. การตั้งค่า

9.1 วันที่และเวลา
9.2 ภาษา
9.3 หน้าจอ
9.4 เครือข่าย
9.5 การโทร
9.6 ระบบป้องกัน
9.7 โหมด Flight
9.8 ประหยัดพลังงาน
9.9 รีเซ็ต
9.0 สถานะหน่วยความจำ

เมนูนี้ประกอบด้วยฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับข้อความตัวอักษร (SMS)
และขัอความมัลติมีเดีย (MMS)
ถาดเข้า
เครื่องจะแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อมีข้อความเข้า
ร่าง
เมนูนี้จะแสดงรายการข้อความที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า
ถาดออก
เมนูนี้ช่วยให้คุณดูข้อความที่จะส่ง หรือข้อความที่ส่งไม่สำเร็จ
ส่งแล้ว
คุณสามารถใช้เมนูนี้ในการดูข้อความที่ส่งแล้ว รวมถึงเวลาและเนื้อหา
ของข้อความได้ด้วย
ฟังข้อความเสียง เมนูนี้ช่วยให้คุณเข้าใช้ระบบฝากข้อความเสียงของคุณได้สะดวกรวดเร็ว
(หากระบบเครือข่ายของคุณมีบริการนี้)
บริการข้อมูล
ข้อความบริการข้อมูล คือข้อความชนิดตัวอักษรที่เครือข่ายส่งไปยัง
เครื่องของคุณ
ข้อความอัตโนมัติ ข้อความอัตโนมัตคือข้อความที่กำหนดไว้แล้วในรายการ คุณเลือกได้ว่า
จะดูและแก้ไขข้อความอัตโนมัติหรือจะสร้างข้อความใหม่
การตั้งค่า
คุณสามารถใช้เมนูนี้ในการตั้งค่าข้อความและคุณสมบัติของผู้ให้บริการ
เครือข่ายของคุณได้

KP110 มีการเพิ่มเครื่องเล่น MP3 ลงในเครื่องซึ่งคุณสามารถ สนุกกับ
การรับฟังเพลงที่เป็น ไฟล์ MP3 ในเครื่อง หรือ ในการ์ดความจำ และ
ยังสามารถเปิดเพลงออกลำโพงได้อย่างไพเราะ
คุณสามารถค้นหาสถานีและสามารถรับฟังวิทยุ FM ได้
ในคุณสมบัตินี้ ช่วยให้คุณสามารถบันทึกเสียงได้
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แฟ้มส่วนตัว เมนู 6
รูปภาพ
เสียง
อื่นๆ
เกมส์
หน่วยความจำภายนอก

รายชื่อ เมนู 8

แสดงไฟล์ รูปภาพ .jpg, .gif, .bmp
แสดงไฟล์ เสียง .mp3
แสดงไฟล์ มัลติมีเดียต่างๆ
มีเกมส์ Sudoku เป็นเกมส์เริ่มต้น
ในเมนูนี้คุณจะสามารถดูโฟลเดอร์ ภาพ, เสียง,และ อื่นๆ
ในการ์ดหน่วยความจำได้

ค้นหา

คุณสามารถค้นหารายชื่อในสมุดโทรศัพท์ได้
หมายเหตุ: การค้นหาด่วนสามารถทำได้ดว้ ยการป้อนอักษรตัวแรก
ของชือ
่ หรือตัวเลข แรกทีค
่ ณ
ุ ต้องการค้นหา

รายชื่อใหม่
โทรด่วน
กลุ่ม
คัดลอกทั้งหมด

รูปแบบเสียง เมนู 7
คุณสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์
สภาพแวดล้อม หรือกลุ่มผู้โทรที่แตกต่างกันได้

การตัง้ ค่า เมนู 9

ลบทั้งหมด
การตั้งค่า
ข้อมูล

คุณสามารถเพิ่มรายการในสมุดโทรศัพท์ได้โดยใช้เมนูนี้
กำหนดรายชื่อให้กับปุ่มใดๆ ก็ได้ตั้งแต
ถึง
.
คุณสามารถกำหนดจำนวนสมาชิกได้ ในแต่ละกลุ่ม
และสามารถกำหนดได้ ทั้งหมด 7 กลุ่ม
คุณสามารถคัดลอกรายการจากซิมการ์ดไปยัง
หน่วยความจำของตัวเครื่อง หรือจากเครื่องไปยังซิมการ์ด
คุณสามารถลบรายการทั้งหมดออกจากหน่วยความจำของซิมการ์ดหรือ
ของโทรศัพท์ได้
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของการแสดงรายชื่อบนหน้าจอโทรศัพท์ได้

› เบอร์บริการ: เข้าใช้รายการหมายเลขบริการที่กำหนดให้โดยผู้ให้
บริการ ได้อย่างปลอดภัย(ขึ้นอยู่กับซิมการ์ด)

› ห มายเลขเครื่อง: คุณสามารถบันทึก และตรวจสอบหมายเลข
ส่วนตัว ของคุณในซิมการ์ดได้

› น ามบัตร: ตัวเลือกนี้ใช้เพื่อสร้างนามบัตรส่วนตัวที่มีข้อมูล
ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอื่นๆ ได้

วันที่และเวลา
ภาษา

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลาได้
คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของข้อความที่ใช้แสดงบนโทรศัพท์ของคุณ
การตั้งค่าเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อโหมดภาษาด้วย
หน้าจอ
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของการแสดงหน้าจอโทรศัพท์ได้
เครือข่าย
คุณสามารถเลือกเครือข่ายที่คุณต้องการลงทะเบียนได้โดยอัตโนมัติ
หรือ ด้วยตนเอง โดยทั่วไปการเลือกเครือข่ายจะตั้งค่าที่ อัตโนมัติ
การโทร
คุณสามารถตั้งค่าเมนูที่เกี่ยวข้องกับการโทรได้
ระบบป้องกัน
คุณสามารถเลือกใช้เมนูนี้เพื่อตั้งค่าป้องกันต่างๆที่ตัวเครื่องกำหนดไว้ได้
โหมด Flight
โหมด Flight ให้คุณใช้เฉพาะคุณสมบัติของ โทรศัพท์ที่ไม่ต้อง
อาศัยเครือข่าย โทรศัพท์ไร้สายเมื่อคุณอยู่บนเครื่องบิน หรือใน
สถานที่ที่ห้ามใช้เครือข่าย โทรศัพท์ไร้สาย หากคุณเปิดโหมด Flight
ไอคอนของโหมดนี้จะปรากฏ อยู่ที่หน้าจอแทนไอคอนสัญญาณ
เครือข่าย
หมายเหตุ: หากคุณเปิดใช้ฟังก์ชั่นนี้คุณจะไม่สามารถโทรออกได้
ประหยัดพลังงาน หากคุณตั้งเป็น เปิด คุณสามารถประหยัดพลังงานได้ในขณะที่
ไม่ได้ใช้ โทรศัพท์
รีเซ็ต
คุณสามารถกลับไปเริ่มใช้ค่าทั้งหมดที่ตั้งมาจากโรงงานได้ คุณต้องใช้
รหัสป้องกันเพื่อใช้งานฟังก์ชั่นนี้ โดยรหัสเริ่มต้นคือ " 0000 "
สถานะ
หน่วยความจำ

คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่ว่างและการใช้หน่วยความจำของ
พื้นที่จัดเก็บแต่ละส่วนได้

❏ค
 ำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งาน
อย่างมี ประสิทธิภาพ
อ่านคำแนะนำง่ายๆ เหล่านี้ การฝ่าฝืนกฏเกณฑ์ที่กำหนดอาจเป็นอันตรายหรือผิดกฏหมาย
ข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้อธิบายอยู่ในคู่มือเล่มนี้

คำเตือน

› เพื่อความปลอดภัยของคุณโปรดใช้แต่แบตเตอรี่และแท่นชาร์จของแท้ที่กำหนดให้เท่านั้น
› ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อบังคับพิเศษว่า ห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้โทรศัพท์ใน
โรงพยาบาลเนื่องจากอาจมีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่ไวต่อสัญญาณ
รบกวน
› ควรทิ้งแบตเตอรี่ตามวิธีที่กฎหมายกำหนด

การดูแลและการบำรุงรักษา เครื่องโทรศัพท์
คำเตือน! ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรอง
ให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ผ่านการรับรองดังกล่าว
อาจทำให้การรับรองหรือการรับประกันของเครื่องสิ้นสุดลง หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
› อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของโทรศัพท์(ควรให้ช่างเทคนิคผู้มีความรู้ เมื่อจำเป็นต้องมีการ
ตรวจซ่อม)
› ควรวางโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อน เช่น เครื่องทำความร้อน
หรือ เตาประกอบอาหาร
› ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดภายนอกเครื่องโทรศัพท์ (ห้ามใช้สารละลายใดๆ)
› อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิต หรือบัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก เพราะอาจทำ
ความเสียหายต่อข้อมูลในแถบแม่เหล็กได้

❏ข
 ้อมูลทางเทคนิค

❏ค
 ำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ต่อ)

❏ค
 ำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งาน
อย่างมี ประสิทธิภาพ (ต่อ)

❏ค
 ำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งาน
อย่างมี ประสิทธิภาพ (ต่อ)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

บนเครื่องบิน

การรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ

โทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ เครือ
่ งสามารถส่งคลืน
่ รบกวนได้ ทำให้มผ
ี ลต่อการทำงาน
ของอุปกรณ์ ต่างๆ
› ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน
หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์เหนือเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ เช่น
ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น

อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลืน
่ รบกวนต่อเครือ
่ งบินได้

ข้อมูลเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
และ ค่า SAR (Specific Absorption Rate)

เด็ก

› อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดนแสงแดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพที่มีความชื้นสูง

โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น KP110 นี้ได้รับการออกแบบตรง ตามข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัย
ในการ ใช้งานอันเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุข้อกำหนดนี้ ใช้หลักเกณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ที่รวมถึงการกำหนดค่า เผื่อไว้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
› ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ ใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า
Specific Absorption Rate หรือ SAR การทดสอบ SAR ได้กระทำด้วยการใช้
วิธีการที่ได้มาตรฐานโดย ให้เครื่อง โทรศัพท์ส่งสัญญาณที่แรงที่สุด และมีการรับรอง
ขนาดสัญญาณแล้ว โดยการส่งสัญญาณดังกล่าว ได้กระทำในทุกย่านความถี่
ที่โทรศัพท์ใช้อยูู่
› แม้ระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG แต่ละรุ่นจะ แตกต่างกันบ้างแต่ทุกรุ่น จะได้รับการออกแบบ
ให้อยู่ภายใน ข้อกำหนดการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุุ
› ข้อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก โดยเฉพาะ ตามเนื้อเยื่อหนัก (10 กรัม )
› ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ ซึ่งทำการทดสอบโดย DASY4 ขณะถือแนบกับหูคือ
0.997 วัตต์/กก. (10 กรัม) และเมื่อพกพาไว้กับตัวคือ 0.831 วัตต์/กก. (10 กรัม)
› ข้อมูลระดับ SAR สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ/พื้นที่ ที่ยอมรับข้อจำกัด SAR ซึ่งแนะนำโดย
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/กก โดยเฉลี่ย
ต่อเนื้อเยื่อหนึ่ง (1) กรัม

Phone Components

Anti Theft Mobile Tracker(ATMT)

❏ ขอมูลทางเทคนิค

1. T
 he ATMT feature of this phone provides you with the ability to have a tracking
system in place for your mobile in case you lose or misplace it.
2. The moment an un-authorized user uses your phone, a SMS is triggered from
your phone and the message is send to your pre-defined number.
3. Setting the ATMT ON
› A List of tools are displayed.
› Select Lost Mobile track
› Enter Default ATMT code.
› Select Set ATMT
› Select ON, press OK
Note

ขอมูลทั่วไป

ความปลอดภัยบนท้องถนน

› ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน

เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่างจากมือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจ
ทำอันตรายหากเด็กนำใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน

เคลือ
่ นทีใ่ นพืน
้ ทีท
่ ค
่ี ณ
ุ ขับขีย
่ านพาหนะ

› ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ
› หากสามารถกระทำได้ ให้ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
› ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทรออก หรือ รับสาย หากสภาพการการขับขี่ทำให้
จำเป็น ต้องดำเนินการดังกล่าว

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับเครือข่ายเซลลูล่าร์ทั้งหมดได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นี้
เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการดูแลรักษา

› คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่ออกจนหมด ก่อนเริ่มการชาร์จแบตเตอรี่นี้ต่างจาก

แบตเตอรี่อื่น เนื่องจากไม่มีผลต่อหน่วยความจำประสิทธิภาพ ของแบตเตอรี่จึงไม่ด้อยลง

บริเวณที่ทำให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างมีการระเบิดต่างๆให้ปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด
และทำตามข้อกำหนดหรือกฏเกณฑ์ต่างๆ

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

› ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จของ LG เท่านั้นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ LG ได้รับการออก
แบบมาเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด

› อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร
› เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีเมื่อประสิทธิภาพการใช้งาน ลดต่ำลงอย่างมากจนไม่อาจใช้ต่อได้
แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครั้งจนกว่าจะจำเป็นต้องเปลี่ยนก้อนใหม่

ศูนย์บริการ LG โดย บริษท
ั แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์ -ศุกร์, เสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 08:00 - 17:00น.
Call center : 0-2878-5757

เช่น ในห้องน้ำ

Installing the SIM Card and Charging the Battery
› USIM is not supported in a phone.

Installing the SIM Card
When you subscribe to a cellular
network, you are provided with a plug-in
SIM card loaded with your subscription
details, such as your PIN, any optional
services available and many others.
Important!

› T he plug-in SIM card and its contacts

can be easily damaged by scratches or
bending, so be careful when handling,
inserting or removing the card. Keep
all SIM cards out of the reach of small
children.
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Illustrations
1
2
3
4
5
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Open battery cover
Open battery
Insert your SIM
Insert memory card
Close the battery cover
Charge your battery

Earpiece

Display screen

Send key
You can dial a phone number
and answer incoming calls.

3

Soft keys
Each of these keys performs
the functions indicated by the
text on the display immediately
above them.

Navigation key
Use for quick access to phone
functions.

› ช ื่อผลิตภัณฑ : KP110
› ร ะบบ : GSM 900 / DCS 1800
อุณหภูมิ

› ส ูงสุด : +55°C, กำลังชาร์จ
(+45°C)

› ต ํ่าสุด : -10°C

› In case you want to use your phone with some other SIM card, make sure to set the
ATMT feature OFF.

› It is recommended to enter the Number for ATMT with the country code
› Default ATMT code is “0000”.

End /Power key
Allows you to power the phone
on or off, end calls, or return to
Standby Mode.

6

Fully charge the battery
before using it for the first time.
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