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เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ

ภ

ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ, สายเคเบิล, แฮนด์ฟรี
เคล็ดลับ: ในการเชือ
่ มต่อสาย USB ให้รอจน
โทรศัพท์เปิดเครือ
่ งและลงทะเบียนกับเครือข่ายแล้ว

ปุม
่ ล็อค/
ปลดล็อค

ปุ่มลัด
เข้าใช้เมนูปุ่มลัดด้วยปุ่ม
ลัด คุณสามารถเปลี่ยนลำดับ
ของเมนูได้จาก การตั้งค่า
ปุ่มลัด

ช
ห

เลนส์กล้องถ่ายรูปตัวใน
ปุ่มวางสาย/
เปิดปิดเครื่อง
วางสายหรือปฏิเสธสาย
เรียกเข้า เปิด/ปิดโทรศัพท์
กดหนึ่งครั้งเพื่อกลับสู่
หน้าจอสแตนด์บาย
ปุ่มลบ
ลบตัวอักษรครั้งละหนึ่ง
ตัวเมื่อ กดปุ่มในแต่ละครั้ง
ใช้ปุ่ม นี้เพื่อกลับไป
หน้าจอที่แล้ว

แ

ปุ่มโทรออก/รับสาย
โทรออก และรับ สาย
ตั้งค่า

คำเตือน: การวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนโทรศัพท์
หรือการนั่งทับเมื่อใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงอาจทำให้จอ LCD
ของโทรศัพท์ และการทำงานของทัชสกรีนเสียหายได้
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ช
ปุ่มถ่ายภาพ

ภาพแสดงตัวเครื่องเมื่อเปิดฝาครอบ
ปุ่มลัดโทรออก
ซูมเข้าหรือซูมออก เมื่ออยู่ในโหมดกล้องถ่าย
รูปหรือกล้องวิดีโอ เลื่อนดูเมนู
เคล็ดลับ: คุณสามารถปรับระดับเสียงเมือ
่ ฟัง
เพลง เล่นเกม และระหว่างการใช้สาย

ช่องเสียบการ์ด
หน่วยความจำ

01
02
03
04

คำเตือน: การวางวัตถุที่เป็นสื่อแม่
เหล็กใกล้กับผิวสัมผัสอาจทำให้ปุ่มหมุน
ทำงานผิดปกติได้

05

ฝาปิดแบตเตอรี่

06
07
08

แบตเตอรี่
แฟลช
เลนส์กล้อง

ตั้งค่า

ช่องเสียบ
USIM การ์ด

9

การใส่ USIM และแบตเตอรี่

ก

4
1 ถอดฝาปิดแบตเตอรี่
เลื่อนฝาปิดแบตเตอรี่ไปทางด้านหลัง
โทรศัพท์ และถอดฝาปิดแบตเตอรี่ออก
คำเตือน: อย่าใช้เล็บในการถอด
แบตเตอรี่ออก

2 ถอดแบตเตอรี่ออก
งัดด้านล่างของแบตเตอรี่และถอด
แบตเตอรี่ออกจากช่องใส่แบตเตอรี่
อย่างระมัดระวัง

คำเตือน: ห้ามถอดแบตเตอรี่ขณะที่
เปิดโทรศัพท์อยู่ เนื่องจากอาจทำให้
เครื่องเสียหายได้

ตั้งค่า
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3 ใส่ซิมการ์ด
แล้วเลือ
่ นซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่ซม
ิ
การ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้า
สัมผัสสีทองของการ์ดคว่ำลง
ในการถอดซิมการ์ด ให้คอ
่ ยๆ ดึงการ์ด
ออกมาในทิศทางตรงข้ามกับตอนใส่

5

ม

01
02
03
04
4 ใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่ โดยให้ดา้ นบนของแบต
เตอรีส
่ อดลงไปทีด
่ า้ นบนของช่องใส่
แบตเตอรีก
่ อ
่ น
ตรวจดูให้แน่ใจว่าขัว้ สัมผัสของแบต
เตอรีต
่ รงกับขัว้ ในโทรศัพท์ จากนัน
้
กดด้านล่างของแบตเตอรีใ่ ห้แน่นเข้าที่

5 ใส่ฝาปิดแบตเตอรี่กลับคืน
เลือ
่ นฝาปิดแบตเตอรีไ
่ ปทางด้านบน
ของเครือ
่ งให้แน่นเข้าที่

6 การชาร์จโทรศัพท์
ดึงเพือ
่ เปิดฝาปิดช่องเสียบอุปกรณ์
ชาร์จทีด
่ า้ นข้างของโทรศัพท์
KF700 และเสียบปลัก
๊ ไฟเข้ากับเต้า
เสียบไฟ คุณจะต้องชาร์จโทรศัพท์
KF700 จนกว่าจะปรากฏข้อความว่า
แบตเตอรีเ่ ต็ม บนหน้าจอ

05
06
07
08

ตั้งค่า

ด

การใส่ USIM และแบตเตอรี่

11

การ์ดหน่วยความจำ

แ

การใส่การ์ดหน่วยความจำ

3 แตะที่ ฟอร์แมต และป้อนรหัสผ่าน

เพิ่มพื้นที่หน่วยความจำบนโทรศัพท์ได้
โดยการใช้การ์ดหน่วยความจำ โทรศัพท์
KF700 สามารถรองรับการ์ดหน่วยความ
ภายนอกได้
1 ถอดฝาปิดแล้วเลื่อนการ์ดหน่วยความ
จำเข้าไปในช่องเสียบที่ด้านบนให้แน่น
เข้าที่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้า
สัมผัสสีทองหงายขึ้นแล้ว

ซึ่งได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น “0000”
การ์ดของคุณจะได้รับการฟอร์แมต
และพร้อมสำหรับการใช้งาน
4 หากต้องการดูโฟลเดอร์ที่ได้รับการ
ฟอร์แมตใหม่ในโทรศัพท์ KF700
ให้แตะที่
แล้วเลือก
เลือก
แฟ้มข้อมูล คุณจะเห็น 6
โฟลเดอร์ ซึ่งประกอบด้วย ภาพ,
เสียงส่วนตัว, วิดีโอ, เกมส์&แอปฯ,
แฟลชคอนเทนท์, เอกสาร และอื่นๆ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ใช้การ์ดหน่วยความจำ
โปรดดูที่หน้า 68

2 ใส่แบตเตอรี่และฝาปิดกลับคืน

คำเตือน: เมื่อคุณฟอร์แมตการ์ด
หน่วยความจำ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออก
หากคุณไม่ ต้องการให้ข้อมูลในการ์ดหน่วย
ความจำหายไป ให้สำรองข้อมูลไว้ก่อน

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

การโอนรายชื่อ

หากได้มีการฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ
แล้ว คุณสามารถเริ่มใช้การ์ดหน่วยความ
จำนั้นได้ หากยังไม่ได้ฟอร์แมตการ์ด
คุณต้องทำการฟอร์แมตก่อน

ในการโอนรายชื่อจากซิมการ์ดไปยังโทร
ศัพท์:

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่

2 เลือก รายชื่อ และเลือก ตั้งค่า

แล้วเลือก
ตั้งค่า

2 เลือก ตั้งค่าโทรศัพท์ และเลือก

สถานะความจำ และเลือก
หน่วยความจำการ์ด
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1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่

แล้วเลือก
และเลือก คัดลอก หรือ ย้าย
3 เลือก เครื่องไปยัง USIM และ

พร้อมกันทั้งหมด หรือ ทีละรายการ
4 แตะที่ ตกลง เพื่อยืนยัน

แผนผังเมนู

”

01
02
03
04
05
06
รายชื่อ บันทึกการโทร

กล้อง

เบราเซอร์ Google

กล้องวิดีโอ เพลง

สมุดบันทึก ตั้งปลุก

แฟ้มข้อมูล

หน้าจอ รูปแบบเสียง

07
08

ข้อความ

วิดีโอ

วิทยุ FM

บันทึก

บันทึกเสียง

ตั้งค่าโทรศัพท์ ตั้งค่า
การโทร

บลูทูธ

ตั้งค่าปุ่มลัด

ร
เครื่องมือ

ตั้งค่า

ร

เกมส ์&
แอปฯ

13

หน้าจอสแตนด์บาย

ปุม
่

เมื่อไม่มีการใช้งานโทรศัพท์ KF700
เครื่องจะกลับเข้าสู่หน้าจอสแตนด์บาย
จากหน้าจอนี้ คุณสามารถเข้าใช้งานตัว
เลือกเมนูต่างๆ, โทรออกแบบด่วน
เปลี่ยนรูปแบบเสียง และอื่นๆ
ได้อีกมากมาย

ปุม
่
ชัน
่
กด

เคล็ดลับสำหรับทัชสกรีน
หน้าจอสแตนด์บายยังเป็นที่ที่ดีเยี่ยมที่จะ
ช่วยฝึกให้คุณเคยชินกับ InteractPad ได้
ในการเลือกรายการ ให้แตะที่ไอคอนบน
ทัชสกรีนอย่างถูกต้อง โทรศัพท์ KF700
จะสั่นเล็กน้อย เมื่อคุณแตะที่ตัวเลือกใดๆ
• คุณไม่จำเป็นต้องออกแรงกดมาก

InteractPad จะไวต่อการสัมผัสที่เบา
และแน่นอน
• ใช้ปลายนิ้วในการสัมผัสที่ตัวเลือก

ที่ต้องการ ระวังอย่าแตะโดนปุ่มอื่นๆ
รอบข้าง
• เมื่อไฟหน้าจอดับลง ให้กดปุ่มล็อค/

ปลดล็อคที่ด้านขวามือของโทรศัพท์
เพื่อกลับไปยังหน้าจอสแตนด์บาย
หน้าจอสแตนด์บาย

• ห้ามปิดคลุมโทรศัพท์ด้วยซอง

หรือปลอก เนื่องจาก InteractPad
จะไม่ทำงานหากมีวัตถุใดๆ ปิดคลุมอยู่
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▲ ทัชสกรีน

ปุ่มด่วน
01

ปุ่มด่วนจะทำให้สามารถเข้าใช้งานฟังก์
ชั่นที่ใช้บ่อยได้อย่างง่ายดายด้วยการ
กดเพียงปุ่มเดียว
แตะเพื่อเปิดหน้าจอโทรออก คุณ
สามารถโทรออกได้โดยไม่ต้องเปิด
ฝาเลื่อนโทรศัพท์ ในการเริ่มการ
สนทนาทางวิดีโอ ให้กดแท็บ
สนทนาทางวิดีโอ
หลังจากป้อนหมายเลข
แตะเพือ
่ เปิดสมุดแอดเดรส รายชือ
่ จะ
แสดงตามลำดับตัวอักษร คุณยัง
สามารถสร้างรายชือ
่ ใหม่และแก้ไข
รายชือ
่ ทีม
่ อ
ี ยูไ
่ ด้
โปรดดูรายละเอียดทีห
่ น้า 23

02
แตะเพือ
่ สร้างและส่งข้อความ SMS
โปรดดูรายละเอียดในหน้า 26
แตะเพื่อเปิดเมนูแบบเต็ม
โดยจะแยกออกเป็นเมนูย่อย 4
เมนูย่อย แตะที่แท็บแนวตั้งของเมนู
ย่อยแต่ละเมนู เพื่อดูตัวเลือกต่างๆ

03
04
05
06
07
08

คำแนะนำสำหรับลูกค้า
เพือ
่ การรับสัญญาณทีด
่ ย
ี ง่ิ ขึน
้ LG ขอแนะนำให้คณ
ุ ถือโทรศัพท์ตามตัวอย่างที่
แสดงไว้ในภาพด้านล่าง

หน้าจอสแตนด์บาย

โปรดอย่าให้มอ
ื ของคุณบดบังบริเวณเสาอากาศระหว่างการโทรออกหรือขณะการ
ใช้การเชือ
่ มต่อ บลูทธ
ู เนือ
่ งจากอาจทำให้คณ
ุ ภาพของเสียงลดลง

15

หน้าจอสแตนด์บาย
แถบสถานะ
แถบสถานะใช้ไอคอนต่างๆ
เพื่อแสดงข้อมูล เช่น
ระดับความแรงของสัญญาณ,
ข้อความใหม่ และพลังงานแบตเตอรี่
รวมถึงแสดงว่ามีการใช้งาน บลูทูธ หรือ
GPRS อยู่หรือไม่
ตารางด้านล่างนี้จะอธิบายถึงความหมาย
ของไอคอนต่างๆ ที่ปรากฏบนแถบสถานะ
ไอคอน คำอธิบาย
การทำงานหลายอย่าง
(ในเมนูย่อย)
ความแรงของสัญญาณ
(จำนวนแถบอาจแตกต่าง
กันไป)

ไอคอน คำอธิบาย
ใช้รูปแบบปกติอยู่
ใช้รูปแบบนอกอาคารอยู่
ใช้รูปแบบเงียบอยู่
ใช้รูปแบบชุดหูฟังอยู่

ไม่มีสัญญาณเครือข่าย

โอนสายเรียกเข้า

พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

ใช้ GPRS ได้

แบตเตอรี่หมด

ใช้ EDGE อยู่

หน้าจอสแตนด์บาย

ข้อความตัวอักษรใหม่

โรมมิ่ง

ข้อความเสียงใหม่

เลือกโหมด Flight

ข้อความในถาดเข้าเต็ม

ใช้งาน บลูทูธ

ส่งข้อความไม่ได้

ใช้ HSDPA ได้

ตั้งปลุก

ใช้ 3G ได้
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กา
แต
ขอ
แล
โด
บร
หน
โห
คุณ
M
แล

กา
หา
กา
แต
กา
สา
แล

จา
แล
จอ
ปิด

การเปลี่ยนสถานะจากแถบสถานะ
แตะที่ไอคอนซึ่งแสดงการตั้งค่าปัจจุบัน
ของคุณในแถบสถานะ
และสรุปสถานะจะเปิดขึ้น
โดยจะแสดงเวลาปัจจุบัน, เครือข่าย, ID
บริการ, แบตเตอรี่, หน่วยความจำเครื่อง,
หน่วยความจำภายนอก, รูปแบบ, MP3,
โหมด Flight และสถานะ บลูทูธ
คุณสามารถตั้งค่าประเภทรูปแบบ, เล่น
MP3 และเปิด/ปิดโหมด Flight Mode
และ บลูทูธ ได้
การใช้ฟังก์ช่ันการทำงานหลายอย่าง
หากคุณใช้ฟังก์ช่ัน คุณสามารถค้นหา
การทำงานหลายอย่าง
ได้ที่ด้านบน
แตะที่
เพื่อเปิดเมนู
การทำงานหลายอย่าง จากเมนูนี้ คุณ
สามารถดูแอปพลิเคช่ันทั้งหมดที่รันอยู่
และเข้าใช้งานได้ด้วยการกดปุ่มเดียว

01
02
03
04
05
06
07
08

จากแอปพลิเคช่ันต่างๆ ให้แตะที่
และเลือกหน้าจอหลักเพื่อกลับเข้าสู่หน้า
จอสแตนด์บาย โดยไม่ต้องออกจากหรือ
ปิดแอปพลิเคชั่นนั้น
หน้าจอสแตนด์บาย
17

การโทร
การโทรออกหรือการสนทนา
ทางวิดีโอ
1 เลื่อนเปิดโทรศัพท์
2 ป้อนหมายเลขโดยใช้ปุ่มกด

ในการลบตัวเลข ให้กดปุ่ม C
3 แตะที่ การโทร หรือกดปุ่ม

เพื่อเริ่มการโทรออก แตะที่
เพื่อทำการสนทนาทางวิดีโอ
4 ในการวางสาย ให้กดปุ่ม
เคล็ดลับ! ในการโทรโดยปิดฝาสไลด์
เพือ
่ เปิดปุม
่ สัมผัส ป้อนหมายเลข
แตะที่
และกด การโทร
เคล็ดลับ! ในการป้อน +
เพื่อโทรออกต่างประเทศ กดปุ่ม 0
ค้างไว้
เคล็ดลับ! กดปุ่มล็อค/ปลดล็อค
เพื่อล็อคทัชสกรีน เพื่อป้องกันการโทร
ออกโดยไม่ได้ตั้งใจ

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ
การทำงานพื้นฐาน

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่

เพื่อเปิดสมุดที่อยู่
2 จากรายการนี้ ให้แตะที่รายชื่อที่ต้อง

การโทรหา แล้วเลือกหมายเลขที่จะใช้
หากมีการบันทึกไว้มากกว่าหนึ่งหมาย
เลข
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3 คุณสามารถใช้ปุ่มเพื่อป้อนอักษรตัว

แรกของรายชื่อที่คุณต้องการโทรออก
4 แตะที่ การโทร หรือกดปุ่ม
เพื่อเริ่มการโทรออก
เคล็ดลับ! เมือ
่ ปิดฝาสไลด์ ให้แตะที่
เพือ
่ เปิดสมุดทีอ
่ ยู่ เลือ
่ นโดยใช้แถบเลือ
่ น
หรือพิมพ์ตวั อักษรแรกของชือ
่ ผูต
้ ด
ิ ต่อเพือ
่
ข้ามไปยังส่วนนัน
้ ของรายชือ
่

การรับสายและการปฏิเสธสาย
เรียกเข้า
เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น ให้กดปุ่ม
เพื่อรับสาย
กด ปลดล็อค และ เงียบ
เพื่อปิดเสียงเรียกเข้า วิธีนี้เป็นวิธีที่ดี
หากคุณลืมเปลี่ยนรูปแบบเป็น เงียบ
เมื่ออยู่ในห้องประชุม
เคล็ดลับ! ในการรับสายโดยปิดฝาสไลด์
ให้แตะที่ ปลดล็อค และเลือก ยอมรับ
เคล็ดลับ! ในการปฏิเสธสายโดยปิด
ฝาสไลด์ ให้แตะที่ ปลดล็อค และเลือก
เงียบ และ ปฏิเสธ

ตัว

ก

ตัวเลือกต่างๆ ระหว่างใช้สาย
ปิดเสียง - แตะเพื่อปิดไมโครโฟน ดังนั้น 01
บุคคลที่กำลังคุยสายอยู่จะไม่สามารถ
02
ไม่ได้ยินเสียงคุณ
ลำโพง - แตะที่เพื่อเปิดลำโพง

03

วางสาย - แตะเพือ
่ วางสาย

04

พัก - แตะเพื่อพักสาย แตะที่ ทำต่อ
เพื่อสนทนาต่อ

05

ตัวเลือก - เลือกจากรายการตัวเลือก
ต่างๆ ระหว่างใช้สาย รวมถึง
ไปที่รายชื่อ และ ไปที่ข้อความ ดังนั้น
คุณสามารถตรวจสอบข้อความและ
เพิ่มรายชื่อระหว่างโทรออกได้ นอกจาก
นี้ คุณยังสามารถวางสายได้โดยการแตะ
ที่ วางสาย

06
07
08

การปรับระดับเสียงสนทนา
ในการปรับระดับเสียงระหว่างสนทนา
ให้หมุนปุ่มหมุนตามเข็มนาฬิกา
เพื่อเพิ่มระดับเสียง หรือหมุนทวนเข็ม
นาฬิกาเพื่อลดระดับเสียง
การทำงานพื้นฐาน
19

การโทร
โทรด่วน
คุณสามารถกำหนดรายชื่อที่โทรออกบ่อย
เป็นหมายเลขโทรด่วนได้
1 แตะที่
เลือก
2 เลือก รายชื่อ และแตะที่ โทรด่วน
3 วอยซ์เมล์ได้รับการกำหนดให้อยู่ที่
หมายเลขโทรด่วน 1 และ2 ซึ่งคุณไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้แตะที่หมาย
เลขอื่นๆ เพื่อกำหนดรายชื่อสำหรับ
โทรด่วน
4 สมุดที่อยู่จะเปิดขึ้น เลือกรายชื่อที่คุณ
ต้องการกำหนดให้กับหมายเลขนั้น
โดยการแตะที่หมายเลขโทรศัพท์
หนึ่งครั้ง
ในการโทรออกหมายเลขโทรด่วน ให้
เลื่อนเปิดโทรศัพท์และกดหมายเลขที่
กำหนดค้างไว้จนกว่ารายชื่อจะปรากฏขึ้น
บนหน้าจอ เครื่องจะทำการโทรออกโดย
อัตโนมัติ โดยไม่ต้องกด
เคล็ดลับ! เมือ
่ ปิดฝาสไลด์ ให้แตะที่
เลือกรายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการโทร
และแตะทีห
่ มายเลขค้างไว้ เครือ
่ งจะทำการ
โทรออกโดยอัตโนมัติ

การทำงานพื้นฐาน

การดูบันทึกการโทร
เคล็ดลับ! ในการเลือ
่ นดูรายการตัวเลือก
ให้แตะทีร่ ายการสุดท้ายทีม
่ องเห็น แล้วใช้
นิว้ เลือ
่ นหน้าจอขึน
้ รายการต่างๆ จะเลือ
่ นขึน
้
ทำให้มองเห็นรายการอืน
่ ๆ ได้
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หากคุณกด
เครื่องจะแสดงรายการโทร มีเครื่อง
หมายลูกศรสองอันอยู่ที่ด้านบนของหน้า
จอซึ่งให้คุณสามารถเลื่อนระหว่ง:
ทุกสาย - ดูรายการสายที่คุณโทรออก,
ได้รับ และไม่ได้รับทั้งหมด

กา

สายโทรออก - ดูรายการหมายเลขที่คุณ
โทรออกทั้งหมด

3

สายที่ได้รับ - ดูรายการหมายเลขที่คุณ
รับสายทั้งหมด
สายไม่ได้รับ - ดูรายการสายที่คุณไม่ได้
รับทั้งหมด
ค่าโทร - ดูค่าใช้จ่ายที่คิดตามที่คุณโทร
ออก (บริการนี้ขึ้นอยู่กับระบบเครือข่าย
ผู้ให้บริการบางรายอาจไม่สนับสนุน
บริการนี้) และเวลาโทรทั้งหมด
ทั้งที่ได้รับและโทรออก

1
2

4
5

หม
กา
บร
รา

เ
ใ
ก

ปริมาณข้อมูล - ดูจำนวนข้อมูลที่คุณได้
รับและส่งทั้งหมดเป็นกิโลไบต์
เคล็ดลับ! จากบันทึกการโทร ให้แตะที่
และ ลบทั้งหมด เพื่อลบรายการที่บันทึก
ไว้ทั้งหมด
เคล็ดลับ! แตะที่รายการบันทึกการโทร
รายการหนึ่งและ ดู เพื่อดูวันที่, เวลา
และระยะเวลาในการโทร

กา
1
2

า

ณ

ณ

ได้

ร

ได้

การใช้การโอนสาย
1 แตะที่

เลือก
แล้วเลือก
ตั้งค่าการโทร
2 แตะที่ การโอนสาย
และเลือก โทรด้วยเสียง หรือ
สนทนาทางวิดีโอ
3 เลือกว่าจะโอนทุกสาย,
โอนเมื่อสายไม่ว่าง, โอนเมื่อไม่รับสาย
หรือโอนเมื่อติดต่อไม่ได้ และแตะที่
เปิดใช้
4 ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการให้โอน
สายไป
5 แตะที่ โอนสาย เพื่อเปิดใช้งาน
หมายเหตุ: คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การโอนสายด้วย โปรดติดต่อผู้ให้
บริการเครือข่ายของคุณสำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เคล็ดลับ! ในการปิดการโอนสายทั้งหมด
ให้เลือก เลิกใช้ทั้งหมด จากเมนู
การโอนสาย

3 เลือกตัวเลือกใดตัวเลือก

หนึ่ง หรือเลือกทั้ง 5 ตัวเลือกนี้:
โทรออกทั้งหมด
สายโทรออกต่างประเทศ
สายโทรออกต่างประเทศ
ยกเว้นประเทศแม่
สายเรียกเข้าทั้งหมด
สายเข้าเมื่ออยู่ต่างประเทศ
4 ป้อนรหัสผ่านสำหรับจำกัดการโทร
โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบ
เครือข่ายของคุณเกี่ยวกับบริการนี้
เคล็ดลับ! เลือก กำหนดเบอร์โทรออก
จาก ตั้งค่าการโทร เพื่อเปิดและรวบรวม
รายการหมายเลขที่สามารถโทรออกจาก
โทรศัพท์ได้ คุณจะต้องใช้รหัส PIN2
จากผู้ให้บริการด้วย หากคุณสร้างรายการ
หมายเลขโทรออกที่กำหนด เฉพาะหมาย
เลขในรายการเท่านั้นที่สามารถโทรออก
จากโทรศัพท์ได้

การเปลี่ยนการตั้งค่าการโทร
ทั่วไป

1 แตะที่

1 แตะที่

เลือก
แล้วเลือก
ตั้งค่าการโทร
2 แตะที่ ป้องกันการโทร
และเลือก โทรด้วยเสียง หรือ
สนทนาทางวิดีโอ

เลือก
และเลือก
ตั้งค่าการโทร
2 แตะที่ ตั้งค่าทั่วไป จากหน้าจอนี้
คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าของ:
ปฏิเสธการรับสาย - เลือก เปิด หรือ
ปิด และเลือกปฏิเสธทุกสาย, จากกลุ่ม
หรือรายชื่อที่ระบุไว้, สายจากหมาย

02
03
04
05
06
07
08

การทำงานพื้นฐาน

การใช้การป้องกันการโทร

01

21

การโทร

การทำงานพื้นฐาน

เลขที่ไม่รู้จัก (ไม่มีอยู่ในรายชื่อของ
คุณ) หรือผู้โทรที่ไม่ได้เปิด ID ผู้โทร
ส่งเบอร์ของฉัน - เลือกว่าจะแสดง
หมายเลขของคุณเมื่อคุณโทรออก
หรือไม่
โทรซ้ำอัตโนมัติ - เลือก เปิด หรือ
ปิด
โหมดตอบรับ - เลือกวิธีรับสาย:
กดปุ่มส่ง, เลื่อนขึ้น หรือ กดปุ่มใดๆ
เตือนทุกนาที - เลือกเปิด เปิด
เพื่อฟังเสียงเตือนทุกนาทีในระหว่าง
ที่ใช้สาย
โหมดตอบรับ BT - เลือก แฮนด์ฟรี
เพื่อให้สามารถรับสายได้ในระหว่าง
ที่ใช้งานชุดหูฟัง บลูทูธ หรือเลือก
ตัวเครื่อง เพื่อรับสายโดยกดปุ่มบนตัว
เครื่องขณะใช้ชุดหูฟัง บลูทูธ
บันทึกหมายเลขใหม่ - เลือก ใช่
หรือ ไม่
การตั้งค่าการปิดสไลด์ - เลือกสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณปิดสไลด์ระหว่าง
การใช้สาย เลือกจาก วางสาย หรือ
ดำเนินการโทรต่อ
การตั้งค่าการปิดสไลด์ - เลือก
วางสาย หรือ ดำเนินการโทรต่อ
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ร
เคล็ดลับ! ในการเลือ
่ นดูรายการตัวเลือก
ให้แตะทีร่ ายการสุดท้ายทีม
่ องเห็น แล้วใช้
นิว้ เลือ
่ นหน้าจอขึน
้ รายการต่างๆ
จะเลือ
่ นขึน
้ ทำให้มองเห็นรายการอืน
่ ๆ ได้

การเปลี่ยนการตั้งค่าการสนทนา
ทางวิดีโอ
1 แตะที่

เลือก
และเลือก
ตั้งค่าการโทร
2 แตะที่ การตั้งค่าสนทนาทางวิดีโอ
3 เลือกการตั้งค่าสำหรับการสนทนาทาง
วิดีโอ กำหนดว่าจะ ใช้ภาพส่วนตัว
และ เลือกภาพส่วนตัว และเปิด
กระจก (คุณสามารถมองเห็นตัวเอง
บนหน้าจอได้)

กา

คุณ

จา
จา
เพ

จา
1
2

3

4

กา
1
2
3
4

า

ง

รายชื่อ
การค้นหารายชื่อ

5 ป้อนหมายเลขและแตะที่

คุณสามารถค้นหารายชื่อได้ 2 วิธี:
จากหน้าจอสแตนด์บาย
จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่
เพื่อเปิดสมุดที่อยู่
จากเมนูหลัก
1 แตะที่
และแตะ
และเลือก
รายชื่อ และแตะ ค้นหา
2 จากรายการนี้ ให้แตะที่รายชื่อที่ต้อง
การโทรหา แล้วเลือกหมายเลขที่จะใช้
หากมีการบันทึกไว้มากกว่าหนึ่งหมาย
เลข
3 คุณสามารถใช้ปุ่มเพื่อป้อนอักษรตัว
แรกของรายชื่อที่คุณต้องการโทรออก
เพื่อข้ามไปยังส่วนนั้น
4 แตะที่ การโทร หรือกดปุ่ม
เพื่อเริ่มการโทรออก

การเพิ่มรายชื่อใหม่
1 แตะที่

7

8

9

01
02
03
04
05
06
07
08

เคล็ดลับ! คุณสามารถสร้างกลุ่มที่กำ
หนดเองสำหรับรายชื่อของคุณได้
โปรดดูที่ การสร้างกลุ่ม ในหน้า 24
เคล็ดลับ! เมื่อปิดฝาสไลด์ ให้แตะที่
และป้อนหมายเลขของรายชื่อ แตะ
และเลือก บันทึกหมายเลข และ
รายชื่อใหม่

การทำงานพื้นฐาน

และแตะ
และเลือก
รายชื่อ
2 แตะที่ เพิม
่ ใหม่
3 เลือกว่าจะบันทึกรายชื่อไปยัง
ตัวเครื่อง หรือ USIM
4 ป้อนชื่อและนามสกุลของรายชื่อติดต่อ
ใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องป้อนทั้งสองราย
การ แต่คุณต้องป้อนรายการ
ใดรายการหนึ่ง

6

และคุณ
สามารถป้อนหมายเลขเพิ่มเติมได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถป้อนหมาย
เลขอื่นสำหรับโทรศัพท์มือถือ, บ้าน,
ออฟฟิศ, เพจเจอร์ และแฟกซ์ แตะที่
บันทึก หลังจากคุณป้อนแต่ละรายการ
คุณสามารถเพิ่มอีเมล์แอดเดรสได้สอง
รายการ
กำหนดรายชื่อให้กับกลุ่ม เลือกจาก
ไม่มีกลุ่ม, ครอบครัว, เพื่อน,
เพื่อนรวมงาน, โรงเรียน หรือ VIP
คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ,
เสียงเรียกเข้า, โฮมเพจ, ที่อยู่บ้าน,
ชื่อบริษัท, ตำแหน่งงาน, ที่อยู่บริษัท
และ บันทึก ได้
แตะที่ บันทึก เพื่อบันทึกรายชื่อ

23

รายชื่อ
ตัวเลือกต่างๆ ของรายชื่อ

การสร้างกลุ่ม

ในเมนูนี้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ
ได้มากมายขณะที่ดูรายชื่อ ขั้นตอนต่อไป
นี้แสดงวิธีการเข้าถึงและใช้งานเมนูตัว
เลือกต่างๆ

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่

1 เปิดรายชื่อที่คุณต้องการใช้ โปรดดูที่

การค้นหารายชื่อ ในหน้า 23
เพื่อเปิดรายการตัวเลือก
จากขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถ:
แก้ไข - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
รายชื่อติดต่อ
ส่งข้อความ - ส่งข้อความไปยังราย
ชื่อติดต่อ หากรายชื่อติดต่อมีอีเมล์
แอดเดรส ให้เลือกว่าคุณจะส่งข้อความ
เป็นอีเมล์หรือ SMS/MMS โปรดดูราย
ละเอียดเกี่ยวกับวิธีการส่งข้อความ
ที่หน้า 26
ส่งนามบัตร - ส่งรายละเอียดของราย
ชื่อไปยังบุคคลอื่นเป็นนามบัตร
เลือกเพื่อส่งเป็น ข้อความตัวอักษร,
ข้อความมัลติมีเดีย, โดยใช้ อีเมล์
หรือทาง บลูทูธ
ต่อสายวิดโี อ - สนทนา
ทางวิดีโอกับรายชื่อที่ต้องการ
บันทึกไปที่เครื่อง - เลือกเพื่อบันทึก
รายชื่อไปยัง USIM การ์ดหรือตัวเครื่อง
ลบ - ลบรายชื่อ แตะที่ ใช่
เมื่อคุณแน่ใจ

2 กด

การทำงานพื้นฐาน
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แตะ
และเลือก รายชื่อ
เลือก กลุ่ม แล้วแตะที่
เลือก เพิ่มกลุ่มใหม่
ป้อนชื่อสำหรับกลุ่มใหม่ของคุณ
แตะที่ บันทึก
หมายเหตุ: หากคุณลบกลุ่ม รายชื่อที่ได้
รับการกำหนดให้กับกลุ่มนั้นจะไม่หายไป
แต่ยังคงอยู่ในสมุดโทรศัพท์
2
3
4
5

เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไขกลุ่มที่
มีอยู่ได้โดยการเลื่อนแถบไปที่กลุ่ม
เลือกเพื่อ
ที่ต้องการ แล้วแตะที่
เพิ่มสมาชิกในกลุ่ม จากรายชื่อของคุณ,
กำหนดเสียงเรียกเข้าแบบกลุ่ม,
เปลี่ยนชื่อกลุ่ม หรือลบกลุ่ม

การเปลี่ยนการตั้งค่าของรายชื่อ
คุณสามารถปรับการตั้งค่ารายชื่อเพื่อให้
เหมาะกับการทำงานของสมุดรายชื่อใน
แบบที่คุณต้องการได้
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการตัว
เลือก ให้แตะที่รายการสุดท้ายที่มองเห็น
แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น รายการต่างๆ
จะเลื่อนขึ้น ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่

และแตะ
ตั้งค่า

เลือก รายชื่อ และเลือก

2

2 จากหน้าจอนี้ คุณสามารถปรับการ

ด้
ป

อ
้

สำรองข้อมูลรายชื่อ - โปรดดูที่ การ
สำรองข้อมูลและการเรียกคืนข้อมูล
ในโทรศัพท์ ในหน้า 66
เรียกคืนรายชื่อ - โปรดดูที่ การสำ
รองข้อมูลและการเรียกคืนข้อมูลใน
โทรศัพท์การสำรองข้อมูลและการ
เรียกคืนข้อมูลในโทรศัพท์ ในหน้า
66
ลบรายชื่อ - ลบรายชื่อของคุณ
ทั้งหมด แตะที่ ใช่ หากคุณต้องการ
ล้างสมุดที่อยู่ของคุณ

01
02
03
04
05
06

การดูข้อมูล

07

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่

08

แตะ
และเลือก ผู้ติดต่อ
2 เลือก ข้อมูล
3 จากขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถดู
เบอร์บริการ, เบอร์ส่วนตัว,
ข้อมูลหน่วยความจำ (จำนวนพื้นที่
หน่วยความจำที่เหลืออยู่) และ
นามบัตรส่วนตัว ของคุณได้
เคล็ดลับ! หากคุณยังไม่ได้เพิ่มนาม
บัตรของคุณเอง เลือก เพิ่ม แล้วป้อน
รายละเอียดทั้งหมดที่คุณต้องการส่ง
ให้รายชื่อติดต่อ แตะที่ บันทึก
เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

การทำงานพื้นฐาน

ก

ตั้งค่าต่อไปนี้:
การตั้งค่ารายชื่อ - เลือกว่าจะดูราย
ชื่อที่บันทึกไว้ทั้งใน ตัวเครื่อง &
USIM, ตัวเครื่อง เท่านั้น หรือ
USIM เท่านั้น นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถเลือกว่าจะแสดงชื่อหรือนาม
สกุลของรายชื่อติดต่อขึ้นก่อนก็ได้
ซิงโครไนซ์รายชื่อ - เชื่อมต่อไปยัง
เซิร์ฟเวอร์ของคุณ เพื่อซิงโครไนซ์
รายชื่อต่างๆ โปรดดูที่
การซิงโครไนซ์รายชื่อ ในหน้า 66
คัดลอก - คัดลอกรายชื่อจาก USIM
ไปยังตัวเครื่อง หรือจากตัวเครื่องไปยัง
USIM เลือกว่าจะคัดลอกทีละรายการ
หรือทั้งหมดในครั้งเดียว หากคุณเลือก
ดำเนินการทีละรายการ คุณจะต้อง
เลือกรายชื่อที่จะคัดลอกทีละรายชื่อ
ย้าย - ตัวเลือกนี้ทำงานในลักษณะ
เดียวกับตัวเลือก คัดลอก แต่เครื่องจะ
บันทึกเฉพาะรายชื่อในตำแหน่งที่คุณ
ย้ายไปเท่านั้น เช่น
หากคุณย้ายรายชื่อจาก USIM
ไปยังตัวเครื่อง รายชื่อนั้นจะถูกลบออก
จากหน่วยความจำ USIM
ส่งทุกรายชื่อผ่าน บลูทูธ - ส่งราย
ชื่อทั้งหมดไปยังอุปกรณ์อื่นหรือคอม
พิวเตอร์โดยใช้ บลูทูธ
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ส่งข้อความ

การป้อนข้อความ

โทรศัพท์ KF700 ของคุณได้ผสมผสาน
SMS, MMS และอีเมล์ไว้ในเครื่องเดียว
และเมนูที่ใช้ง่าย
คุณสามารถเข้าสู่ศูนย์ข้อความได้ 2 วิธี
ดังนี้:
1 แตะที่
จากหน้าจอสแตนด์บาย
2 แตะที่
จากหน้าจอสแตนด์บาย
และแตะ
และเลือก ข้อความ

คุณสามารถป้อนข้อความได้ 2 วิธีดังนี้:
ระบบช่วยสะกดคำ T9 และการป้อนตัว
อักษรด้วยตนเอง

การส่งข้อความ
1 แตะที่
และเลือก ข้อความใหม่
2 เลือก ข้อความ เพื่อส่ง SMS หรือ

การทำงานพื้นฐาน

MMS หรือหากต้องการส่งอีเมล์ เลือก
อีเมล์ โปรดดูรายละเอียดในหน้า 29
3 SMS หรืออีเมล์ใหม่จะเปิดขึ้น
เขียนข้อความตามปกติ
4 แตะ
และ แทรก เพื่อเพิ่มรูปภาพ,
วิดีโอ, เสียง หรือข้อมูลอื่นๆ
รวมทั้งรายละเอียดรายชื่อ
5 แตะที่ ส่ง เลือกรายชื่อจากรายการ
และกด เลือก หรือป้อนหมายเลขใหม่
คุณสามารถเพิ่มรายชื่อติดต่อหลาย
รายการได้
คำเตือน: หากมีการใส่รูปภาพ,
วิดีโอ หรือเสียงลงใน SMS
ข้อความดังกล่าวจะถูกแปลงเป็น MMS
โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณจะเสียค่าใช้จ่าย
ตามนั้น
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ในการเปลี่ยนระหว่างวิธีการป้อนข้อความ
แต่ละวิธี ให้แตะที่ไอคอนที่เกี่ยวข้องที่
ด้านบนของหน้าจอ
ระบบช่วยสะกดคำ T9,
การป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง - แตะ
เพื่อเปิดระบบช่วยสะกดคำ T9 และเลือก
T9 ไทย, T9ABC, T9abc, 123 แตะอีก
ครั้งเพื่อปิดระบบช่วยสะกดคำ T9
การป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง
- เลือก ไทย, abc, ABC หรือ 123
ในการลบตัวอักษร ให้ใช้ปุ่ม C
ที่ด้านล่างหน้าจอ
ในการป้อนสัญลักษณ์ ให้แตะที่
หรือปุ่มเครื่องหมาย *

4,
หา
ที่ค
เล
หน

หา
ให
เพ
โด
แล
ใน

กา

ใน
คุณ
จา
ใน
0

ระบบช่วยสะกดคำ T9

กา

โหมด T9 จะใช้พจนานุกรมภายในเครื่อง
เพื่อรับรู้คำศัพท์ที่คุณเขียนตามลำดับ
การกดปุ่ม เพียงแตะที่ปุ่มตัวเลขที่
สัมพันธ์กับตัวอักษรที่คุณจะป้อน
พจนานุกรมจะรับรู้ได้ถึงคำศัพท์ เมื่อ
คุณป้อนตัวอักษรครบทุกตัวแล้ว เช่น กด

คุณ
ทา
ขอ
แบ
เร็ว

ม

ก

4, 4, 7, 7, 5 เพื่อเขียนคำว่า ‘ทดสอบ’
หากมีตัวเหลือมากกว่าหนึ่งสำหรับปุ่ม
ที่คุณกดรายการจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
เลือกคำที่คุณต้องการโดยการแตะที่
หน้าจอ
หากคำที่คุณต้องการไม่ปรากฏขึ้น
ให้แตะที่
และเลือก
เพิ่มในพจนานุกรม ป้อนคำศัพท์
โดยใช้โหมดการป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง
แล้วคำศัพท์หรือชื่อดังกล่าวจะเพิ่มเข้าไป
ในพจนานุกรม

การป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง
ในโหมดการป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง
คุณต้องแตะปุ่มซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวอักษร
จากตัวเลือกที่มีอยู่บนปุ่ม ตัวอย่างเช่น
ในการเขียนคำว่า ‘ด่วน’ ให้แตะ 4 สีค
่ รัง้ ,
0 หนึง่ ครัง้ , 6 เจ็ดครัง้ , 5 สองครัง้

การตั้งค่าอีเมล์
ง

1 แตะที่
จากนั้นเลือก ตั้งค่า
2 แตะที่ อีเมล์ แล้วลือก

อีเมล์แอคเคาท์
3 เปิด
และแตะที่ เพิ่มใหม่
4 คุณจะเข้าสู่วิซาร์ดการตั้งค่า

01
02
03
04
05

06
อีเมล์ ทำตามคำแนะนำและแตะที่
ดำเนินการต่อ เพื่อไปต่อ คุณต้องมี
07
รายละเอียดต่อไปนี้:
ชื่อ - ป้อนชื่อของแอคเคาท์นี้
08
ชื่อของฉัน - ป้อนชือ
่ ของคุณ
ชือ
่ ผูใ้ ช้ - ป้อนชื่อผู้ใช้ของแอคเคาท์
รหัสผ่าน - ป้อนรหัสผ่าน
ของแอคเคาท์
อีเมล์แอดเดรส - ป้อนอีเมล์ของ
แอคเคาท์
อีเมล์แอดเดรสในการตอบกลับ ป้อนอีเมล์แอดเดรสเพื่อใช้ ‘ตอบกลับ’
เซิร์ฟเวอร์เมล์ขาออก - ป้อนราย
ละเอียดของแอคเคาท์
เซิร์ฟเวอร์เมล์ขาเข้า - ป้อนรายละ
เอียดของแอคเคาท์
ขนาดการรับสูงสุด - เลือกขนาดที่จำ
กัดไว้ของอีเมล์ ขนาดการรับสูงสุดคือ
300KB
การทำงานพื้นฐาน

ด

คุณสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างการเดิน
ทางได้โดยใช้อีเมล์บนโทรศัพท์ KF700
ของคุณ ซึ่งสามารถตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์
แบบ POP3 หรือ IMAP4 ได้อย่างรวด
เร็วและง่ายดาย

เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือก
ให้แตะที่รายการสุดท้ายที่มองเห็น แล้วใช้
นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น รายการต่างๆ
จะเลื่อนขึ้น ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้
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การทำงานพื้นฐาน

ประเภทเมล์บอกซ์ ป้อนประเภทเมล์บอกซ์ POP3 หรือ
IMAP4
บันทึกในเซิร์ฟเวอร์ - เลือกว่าจะ
บันทึกอีเมล์ไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือไม่
เครื่องจะบันทึกสำเนาของแอคเคาท์
แบบ IMAP4 ไว้เสมอ
บันทึกเมล์ที่ส่งไว้ใน - เลือกที่ที่จะ
บันทึกอีเมล์แบบ IMAP4 เครื่องจะ
บันทึกสำเนาของแอคเคาท์แบบ POP3
ไว้ในโทรศัพท์เสมอ
จุดเชื่อมต่อ - เลือกจุดเชื่อมต่ออิน
เตอร์เน็ต กด
เพื่อใช้จุดเชื่อมต่อ
ที่ตั้งไว้
ดึงข้อมูลอัตโนมัติ - เลือกว่าจะดึง
อีเมล์ใหม่โดยอัตโนมัติหรือไม่
การตั้งค่าขั้นสูง - เลือกว่าจะใช้การ
ตั้งค่าขั้นสูงหรือไม่
หมายเลขพอร์ต SMTP - โดยทั่วไป
หมายเลขนี้ คือ 25
พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า โดยทั่วไป หมายเลขนี้ คือ 110
สำหรับแอคเคาท์แบบ POP3 และ 143
สำหรับแอคเคาท์แบบ IMAP4
การตรวจสอบสิทธิ์ SMTP เลือกการตั้งค่าความปลอดภัยของ
เซิร์ฟเวอร์เมล์ขาออก
ชื่อผู้ใช้ SMTP - ป้อนชื่อผู้ใช้ SMTP
รหัสผ่าน SMTP - ป้อนรหัสผ่าน
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SMTP
ล็อกอินเพื่อความปลอดภัย APOP เลือกเพื่อเปิดใช้งานล็อกอินเพื่อความ
ปลอดภัย APOP สำหรับแอคเคาท์แบบ
POP3 สำหรับแอคเคาท์แบบ IMAP4
จะตั้งค่าเป็นปิดการใช้งานเสมอ
ในตอนนี้ คุณได้กำหนดค่าให้กับแอค
เคาท์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแอคเคาท์นี้จะ
ปรากฏอยู่ในรายการแอคเคาท์ในโฟล
เดอร์ อีเมล์

การดึงข้อมูลอีเมล์
คุณสามารถตรวจสอบอีเมล์ใหม่ในแอค
เคาท์ของคุณแบบอัตโนมัติหรือด้วยตน
เองได้ โปรดดูที่ ‘การเปลี่ยนการตั้งค่า
อีเมล์’ เพื่อตรวจสอบแบบอัตโนมัติ

4

กา

คุณ
อีเ
คุณ
ระ

เ
ใ
น
จ

ในการตรวจสอบด้วยตนเอง:
1 แตะที่

และ ตั้งค่า แล้วตามด้วย
อีเมล์
2 แตะที่ รอบเวลาการเรียกดู และเลือก
รอบเวลาเพื่อเปิดการเรียกข้อมูล
อัตโนมัติ

การส่งอีเมล์โดยใช้แอคเคาท์
ใหม่
1 แตะที่
และเลือก สร้างใหม่
2 เลือก อีเมล์ และอีเมล์ใหม่จะเปิดขึ้น
3 ป้อนแอดเดรสผู้รับและเขียนข้อ

ความของคุณ แตะที่สัญลักษณ์คลิบ

1
2

Pม
บบ

อก

หนีบกระดาษเพื่อแนบรูปภาพ, วิดีโอ
หรือไฟล์ประเภทอื่นๆ
4 แตะที่ ส่ง แล้วอีเมล์จะถูกส่งออกไป
เคล็ดลับ! คุณสามารถอีเมล์เอกสาร
Word, Excel, PowerPoint และ PDF
ไปที่โทรศัพท์ KF700 ดังนั้นคุณสามารถ
ตรวจดูเอกสารระหว่างเดินทางได้

การเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล์
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
อีเมล์เพื่อให้เป็นในแบบที่คุณต้องการได้
คุณอาจป้อนข้อมูลนี้ไว้แล้วบางส่วนใน
ระหว่างวิซาร์ดการตั้งค่า
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือก
ให้แตะที่รายการสุดท้ายที่มองเห็น แล้วใช้
นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น รายการต่างๆ
จะเลื่อนขึ้น ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้
1 แตะที่
และเปิด ตั้งค่า
2 แตะที่ อีเมล์ และ อีเมล์แอคเคาท์

01
02
03
04
05
06
07
08

โฟลเดอร์ข้อความ
คุณจะรับรู้ถึงโครงสร้างโฟล
เดอร์ที่ใช้ในโทรศัพท์ KF700
ได้ เนื่องจากโฟลเดอร์ต่างๆ
มีโครงสร้างที่เข้าใจง่าย
ถาดเข้า - ข้อความ SMS และ MMS
ทั้งหมดที่คุณได้รับจะอยู่ในถาดเข้า

การทำงานพื้นฐาน

จากนั้น คุณสามารถเปลี่ยนแปลง
การตั้งค่าต่อไปนี้ได้:
ตอบกลับอีเมล์ได้ เลือกเพื่อให้ส่งข้อความ
‘ยืนยันการอ่าน’

ร้องขอการตอบกลับอีเมล์
- เลือกว่าต้องการข้อความ
‘ยืนยันการอ่าน’ หรือไม่
รอบเวลาการเรียกดู - เลือก
ความถีท
่ จ
่ี ะให้โทรศัพท์ KF700
ตรวจสอบข้อความอีเมล์ใหม่
ประกอบด้วยข้อความในการส่งต่อ
& ตอบกลับ - เลือกเพื่อแสดงข้อ
ความต้นฉบับหรือไม่
รวมสิ่งที่แนบ - เลือกเพื่อแสดงสิ่งที่
แนบต้นฉบับ
เรียกอัตโนมัติในการโรมมิ่ง - เลือก
เพื่อดึงข้อมูลข้อความโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณอยู่ต่างประเทศ หรือหยุดการ
ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
การแจ้งอีเมล์ใหม่ - เลือกว่าจะแจ้ง
เตือนอีเมล์ใหม่หรือไม่
ลายเซ็น - สร้างลายเซ็นในอีเมล์
และเปิดคุณสมบัตินี้
ความสำคัญ - เลือกระดับความสำคัญ
ของข้อความอีเมล์
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ส่งข้อความ
จากที่นี่ คุณสามารถตอบกลับ, ส่งต่อ
และดำเนินการอื่นๆ ได้ โปรดดูรายละ
เอียดที่ด้านล่างนี้
เมล์บอกซ์ - ข้อความอีเมล์ทั้งหมดที่คุณ
ได้รับจะอยู่ในเมล์บอกซ์ หากคุณตั้งค่า
อีเมล์แอคเคาท์มากกว่าหนึ่ง ข้อความจะ
ถูกจัดตามแอคเคาท์ที่ถูกต้อง
ร่าง - หากคุณยังเขียนข้อความไม่เสร็จ
คุณสามารถบันทึกสิ่งที่คุณเขียนไว้ที่นี่ได้
ถาดออก - โฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์
จัดเก็บแบบชั่วคราวขณะที่กำลังส่ง
ข้อความออกไป
รายการที่ส่ง - ข้อความทั้งหมดที่คุณส่ง
ออกไปจะอยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ส่ง
โฟลเดอร์ส่วนตัว - สร้างโฟลเดอร์ส่วน
ตัวใหม่เพื่อจัดการข้อความ

การจัดการข้อความ
คุณสามารถใช้ถาดเข้าในการจัดการ
ข้อความของคุณได้

การทำงานพื้นฐาน

เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือก
ให้แตะที่รายการสุดท้ายที่มองเห็น แล้วใช้
นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น รายการต่างๆ
จะเลื่อนขึ้น ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้
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1 แตะที่
2 แตะที่

และ ถาดเข้า
จากนั้นเลือกเพื่อ:
ตอบกลับ - ส่งข้อความตอบกลับไป
ยังข้อความที่เลือก
ส่งต่อ - ส่งข้อความที่เลือกไปยัง
บุคคลอื่น
การโทร - โทรออกหรือสนทนาทาง
วิดีโอกับบุคคลที่ส่งข้อความมา
ลบ - ลบข้อความ
ข้อความใหม่ - เปิดข้อความ
หรืออีเมล์เปล่าใหม่
เลือก/ไม่เลือก - เลือกข้อความ
สำหรับการลบหลายรายการ หรือเพื่อ
ย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่น
คัดลอก&ย้าย - เลือกเพื่อคัดลอกข้อ
ความหรือย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่น
ฟิลเตอร์ - ดูข้อความตามประเภท
ซึ่งจะแบ่งกลุ่ม SMS แยกจาก MMS
ข้อมูลข้อความ - ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ของข้อความ ตัวอย่างเช่นเวลาที่ส่งมา

กา

สร
คว
คุณ
บา
คุณ
เห
1
2

กา

ทำ
ขึ้น
อิโ
ขอ

หากมีข้อความ ไม่มีที่ว่างสำหรับ
ข้อความ USIM ปรากฏขึ้น คุณควรลบ
ข้อความบางข้อความในถาดเข้าออก

1
2

หากมีข้อความ ไม่มีที่ว่างสำหรับข้อ
ความ คุณสามารถลบข้อความหรือไฟล์
ที่บันทึกออกได้ เพื่อสร้างพื้นที่

กา
ตัว

กา
จะ
ดัง

การใช้ข้อความอัตโนมัติ
สร้างข้อความอัตโนมัติสำหรับข้อ
ความ SMS และ MMS ที่คุณส่งบ่อยๆ
คุณจะพบว่ามีข้อความอัตโนมัติ
บางข้อความในโทรศัพท์ของ
คุณแล้ว ซึ่งคุณสามารถแก้ไขข้อความ
เหล่านั้นได้ หากต้องการ

อ

า

บ

02

05

การเปลีย
่ นการตัง
้ ค่าข้อความ
ตัวอักษร

แตะที่
และเลือก ตั้งค่า
และ ข้อความตัวอักษร
คุณสามารถเปลี่ยนแปลง:
ศูนย์ข้อความตัวอักษร - ป้อนราย
ละเอียดของศูนย์ข้อความ
รายงานผลการส่ง - เลือกเพื่อรับการ
ยืนยันว่าข้อความได้ส่งออกไปแล้ว
ช่วงที่มีผลใช้ - เลือกระยะเวลาที่จัด
เก็บข้อความไว้ในศูนย์ข้อความ
ชนิดข้อความ - แปลงข้อความเป็น
ข้อความ, เสียง, แฟกซ์, X.400 หรือ
อีเมล์
การเข้ารหัสอักษร - เลือกวิธีเข้ารหัส
ตัวอักษร ซึ่งจะส่งผลต่อขนาดของข้อ
ความ จึงอาจมีค่าใช้จ่ายด้านข้อมูลด้วย
ส่งข้อความแบบยาว - เลือกเพื่อส่งเป็น
หลาย SMS หรือ
เป็น MMS

การตั้งค่าข้อความของโทรศัพท์ KF700
จะได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว
ดังนั้น คุณสามารถส่งข้อความได้ทันที

แตะที่

แล้วเลือก
ข้อความอัตโนมัติ
2 เลือก SMSอัตโนมัติ หรือ MMS
อัตโนมัติ คุณสามารถ แตะ
เพื่อเพิ่มใหม่, แก้ไข, ลบ
หรือลบทั้งหมด

การใช้อิโมติคอน
ทำให้ข้อความของคุณสนุกสนานมาก
ขึ้นด้วยการใช้อิโมติคอน คุณจะพบว่ามี
อิโมติคอนที่ใช้กันทั่วไปในโทรศัพท์
ของคุณแล้ว
1 แตะที่
2 แตะที่

และเลือก อิโมติคอน
เพื่อ เพิ่มใหม่, แก้ไข, ลบ
หรือ ลบทั้งหมด

การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความ
มัลติมีเดีย
และเลือก ตั้งค่า

03
04

06
07
08

การทำงานพื้นฐาน

์

01

เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือก
ให้แตะที่รายการสุดท้ายที่มองเห็น แล้วใช้
นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น รายการต่างๆ
จะเลื่อนขึ้น ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้

1 แตะที่

อ

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ด้านล่างนี้
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ส่งข้อความ
และ ข้อความมัลติมีเดีย
คุณสามารถเปลี่ยนแปลง:

การทำงานพื้นฐาน

โหมดการเรียกข้อมูล - เลือกเครือข่าย
หลัก หรือ โรมมิ่ง หากคุณเลือก
กำหนดเอง คุณจะได้รับเฉพาะข้อความ
แจ้ง MMS และคุณสามารถตัดสินใจว่าจะ
ดาวน์โหลดแบบเต็มหรือไม่
รายงานผลการส่ง เลือกเพื่อให้ส่งและ/หรือต้องการราย
งานผลการส่ง
อ่านข้อความตอบกลับ
- เลือกเพื่อให้มีและ/
หรือส่งการตอบกลับการอ่าน
ระดับความสำคัญ เลือกระดับความสำคัญของ MMS
ช่วงที่มีผลใช้ - เลือกระยะเวลาที่จัดเก็บ
ข้อความไว้ในศูนย์ข้อความ
ระยะเวลาสไลด์ - เลือกระยะเวลาที่จะ
ให้สไลด์ปรากฏบนหน้าจอ
เวลาส่ง - ส่งข้อความในเวลาที่ระบุไว้
ศูนย์ MMS - ป้อนราย
ละเอียดของศูนย์ข้อความ
หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล์ในหน้า 29

การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ
แตะที่

และเลือก ตั้งค่า เลือก:
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ก
วิดีโอเมล์ - หากผู้ให้บริการของคุณ
สนับสนุนบริการนี้ คุณสามารถสร้าง
แอคเคาท์ใหม่ได้
วอยซ์เมล์ - บริการวอยซ์เมล์ของคุณได้
รับการตั้งค่าไว้แล้ว แต่คุณสามารถเพิ่ม
บริการวอยซ์เมล์ใหม่ได้ที่นี่
ข้อความบริการ - เลือกเพื่อรับหรือ
บล็อคข้อความบริการ คุณยังสามารถ
กำหนดความปลอดภัยของข้อความได้
โดยการสร้างรายการผู้ส่งที่เชื่อถือได้
และเชื่อถือไม่ได้
บริการข้อมูล - เลือกสถนะการรับ,
ภาษา และการตั้งค่าอื่นๆ

กา
1
2
3

4
5

ห

ภา

ด้

กล้อง
การถ่ายภาพด่วน
1 กดปุ่ม
2
3

4
5

ที่ด้านขวาของตัวเครื่อง
ให้ถือโทรศัพท์ในแนวนอน และหัน
เลนส์ไปทางสิ่งที่ต้องการถ่าย
กดปุ่มถ่ายภาพลงเล็กน้อย
กล่องช่องมองภาพสีขาวที่กึ่งกลาง
หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีแดงในขณะที่
กล้องพยายามโฟกัส
เมื่อช่องโฟกัสเป็นสีเขียว แสดงว่า
กล้องได้จับโฟกัสที่วัตถุแล้ว
กดปุ่มถ่ายภาพลงจนสุด

หลังจากที่ถ่ายภาพแล้ว
ภาพที่ถ่ายจะปรากฏบนหน้าจอ ชื่อของ

ภาพจะอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอ และ
ไอคอน 5 อันจะปรากฏขึ้น
แตะเพื่อถ่ายภาพอื่นๆ ทันที โดยที่
ภาพปัจจุบันของคุณจะได้รับการบันทึกไว้
แตะเพื่อดูภาพถ่ายอื่นๆ
ในอัลบั้มของคุณ โดยที่ภาพปัจจุบันของ
คุณจะได้รับการบันทึกไว้ โปรดดูที่หน้า
38 สำหรับการดูภาพถ่ายที่บันทึกไว้
แตะเพื่อส่งภาพถ่ายเป็น MMS,
อีเมล์ หรือทาง บลูทูธ คุณสามารถพิมพ์
ภาพถ่ายโดยใช้ บลูทูธ โปรดดูที่หน้า 26
สำหรับการส่งข้อความ, หน้า 71
สำหรับการส่งและการรับไฟล์โดยใช้
บลูทูธ

01
02
03
04
05
06
07
08

แตะเพื่อกำหนดให้ภาพที่เพิ่งถ่าย
เป็นภาพพื้นหลัง
แตะเพื่อลบภาพที่เพิ่งถ่ายไว้
และยืนยันด้วยการแตะที่ ใช่
ช่องมองภาพจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
33

กล้อง
ทำความรู้จักกับช่องมองภาพ

กา
ความเข้ม - โปรดดูที่ การปรับความเข้ม
ในหน้า 35

ค่า
สา

ตั้งค่า - แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดเมนู
การตั้งค่า โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
การใช้การตั้งค่าขั้นสูง ในหน้า 35

1
2

โหมดกล้องถ่ายรูป - แสดงว่าได้เลือกโหมด
กล้องถ่ายรูปไว้ คุณสามารถสลับไปยังโหมด
เครื่องบันทึกภาพวิดีโอและกลับกันได้อีกด้วย
สถานะแฟลช
คลังภาพ

แฟลช - ดู การใช้แฟลช ในหน้า 35
ย้อนกลับ - แตะที่นี่เพื่อกลับไปที่หน้าจอ
สแตนด์บาย
การบันทึกในหน่วยความจำเครื่อง/หน่วย
ความจำการ์ด

3
4

คุณภาพของภาพ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

เคล็ดลับ! คุณสามารถปิดตัวเลือกปุ่ม
ลัดเพื่อให้หน้าจอช่องมองภาพโล่งขึ้นได้
เพียงแตะที่กึ่งกลางของช่องมองภาพ
หนึ่งครั้ง ในการเรียกใช้งานตัวเลือกใหม่
ให้แตะที่หน้าจออีกครั้ง
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ขนาดภาพ

กา

ค่า ISO

คว
ระ
ระ
ที่ภ
ชัด
ไป

การใช้แฟลช
ค่าเริ่มต้นของแฟลชคือ อัตโนมัติ แต่คุณ
สามารถตั้งค่าด้วยตัวเลือกอื่นได้
1 เลือก

จากกึ่งกลางด้านขวาของ
ช่องมองภาพเพื่อเข้าสู่เมนูย่อยแฟลช
2 มีตัวเลือกแฟลชให้เลือก 4
ตัวเลือกคือ:
อัตโนมัติ - กล้องของคุณจะประเมิน
ความต้องการแสงเพื่อให้ได้ภาพที่ดี
และใช้แฟลชเท่าที่จำเป็น
เมื่อถ่ายภาพ - จะเปิดแฟลชเมื่อคุณ
ถ่ายภาพเท่านั้น
เปิดเสมอ - จะเปิดแฟลชเสมอเมื่ออยู่
ในโหมดกล้องถ่ายรูป
ปิดเสมอ - กล้องจะไม่ใช้แฟลชเลย
ตัวเลือกนี้จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่
คุณต้องการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
3 แตะที่ตัวเลือกแฟลชที่คุณต้องการใช้
4 เมื่อคุณเลือกตัวเลือกแล้ว เมนูแฟลช
จะปิดเองอัตโนมัติ และกล้องก็พร้อม
สำหรับการถ่ายภาพแล้ว

ความเข้มเป็นตัวกำหนดความแตกต่าง
ระหว่างแสงและความมืดในภาพ ภาพที่มี
ระดับความเข้มต่ำจะมีลักษณะมัว ในขณะ
ที่ภาพที่มีความเข้มสูงจะมีลักษณะที่คม
ชัดกว่า เลื่อนตัวบ่งชี้ความเข้มตามแถบ
ไปทางด้าน
เพื่อให้ได้ภาพที่มีความ

การใช้การตั้งค่าขั้นสูง
เพื่อเปิด
จากช่องมองภาพ ให้แตะที่
ตัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูงทั้งหมด

02
03
04
05
06
07
08

ขนาดภาพ - เปลี่ยนขนาดของภาพ
เพื่อบันทึกในพื้นที่หน่วยความจำ หรือ
ถ่ายภาพแบบที่กำหนดขนาดไว้ถูกต้อง
เพื่อแนบกับรายชื่อ โปรดดูที่
การเปลี่ยนขนาดภาพ ในหน้า 37
คุณภาพของภาพ - เลือกระหว่าง
ละเอียดมาก, ละเอียด และ ปกติ คุณ
ภาพที่ละเอียดมากขึ้นเท่าใด ความคมชัด
ของภาพถ่ายก็มากขึ้นเท่านั้น แต่ขนาด
ไฟล์จะเพิ่มตามไปด้วย ซึ่งหมายความว่า
คุณจะสามารถจัดเก็บภาพถ่ายในหน่วย
ความจำได้น้อยลง
สมดุลแสง - สมดุลแสงจะช่วยให้

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

การปรับความเข้ม

เข้มลดลงและมัวมากขึ้น หรือไปทางด้าน
เพื่อให้ได้ภาพที่มีความเข้มสูงขึ้นและ 01
คมชัดยิ่งขึ้น

35

กล้อง
คุณมั่นใจได้ว่าแสงขาวที่ปรากฏในภาพ
จะสวยสมจริง เพื่อให้กล้องของคุณปรับ
ความสมดุลแสงได้อย่างถูกต้อง คุณอาจ
จำเป็นต้องกำหนดสภาวะแสงก่อน
เลือกจาก อัตโนมัติ, หลอดไฟ,
แสงอาทิตย์, ฟลูออเรสเซนต์ หรือ
มืดครึ้ม
โทนสี - เลือกโทนสีเพื่อใช้กับภาพ
ที่คุณกำลังถ่าย
โปรดดูที่ การเลือกโทนสี ในหน้า 37
ตั้งเวลาถ่าย - ตั้งเวลาถ่ายให้คุณ
สามารถตั้งเวลาหน่วงหลังจากที่กดปุ่ม
ถ่ายภาพแล้วได้ ให้เลือกจาก 3 วินาที,
5 วินาที หรือ 10 วินาที ซึ่งเหมาะ
สำหรับการถ่ายภาพกลุ่มที่คุณต้อง
การเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มด้วย
โหมดกลางคืน - เลือกระหว่าง ปิด
และ เปิด โหมดนี้ใช้สำหรับถ่ายภาพ
ในตอนกลางคืน
ถ่ายภาพต่อเนื่อง กล้องจะถ่ายภาพเป็นชุด (3, 6 หรือ 9)
เหมาะสำหรับการบันทึกกิจกรรมที่รวดเร็ว
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

ภาพเฟรม - คุณสามารถเลือกใช้
เฟรมกับภาพที่คุณถ่ายได้
ISO - ISO กำหนดความไวของเซน
เซอร์ไฟในกล้อง ISO ทีม
่ ากขึน
้ ความไว
ของกล้องก็มากขึน
้ เท่านัน
้ ซึง่ จะเป็นประ
โยชน์สำหรับสภาพแวดล้อมทีม
่ ด
ื ในขณะ
ทีไ
่ ม่ได้ใช้งานแฟลช เลือกค่า ISO จาก
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อัตโนมัต,ิ ISO 100, ISO 200, ISO
400 หรือ ISO 800
เสียงชัตเตอร์ - เลือกเสียงชัตเตอร์
จากเสียงชัตเตอร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
สลับกล้อง - สลับระหว่างกล้อง
ตัวในและกล้องตัวนอกของ LG KF700
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
การใช้กล้องถ่ายรูปตัวใน ในหน้า 37
หน่วยความจำที่ใช้ - เลือกว่าจะ
บันทึกภาพถ่าย หน่วยความจำเครื่อง
หรือที่ หน่วยความจำการ์ด
มุมมองด้านกว้าง - เลือกระหว่าง
ปิด และ เปิด

กา

จำ
ไฟ
ซึ่ง
คว
รูป
สา
ไฟ
1
2
3

รีเซ็ตการตั้งค่า - เลือก ใช่ เพื่อ
รีสตาร์ทโทรศัพท์ของคุณไปเป็นการ
ตั้งค่าดั้งเดิมของกล้อง
หมายเหตุ: แตะที่ ปิด ทุกครั้งหลังการ
เลือกการตั้งค่าใหม่เพื่อใช้การเปลี่ยน
แปลงที่คุณเลือก
เคล็ดลับ! เมนูการตั้งค่าซ้อนทับอยู่บนช่อง
มองภาพ ดังนั้นเมื่อคุณเปลี่ยนส่วนประกอบ
ด้านสีหรือคุณภาพของภาพ คุณจะสามารถ
เห็นการเปลี่ยนแปลงภาพในการดูตัวอย่าง
ด้านหลังเมนูการตั้งค่า อย่าลืมแตะที่ ปิด
ก่อนที่จะออกจากทำงานเพื่อใช้การ
เปลี่ยนแปลง

กา
1
2
3

4

อร์

0

ง

การเปลี่ยนขนาดภาพ
จำนวนพิกเซลยิ่งมากขึ้นเท่าใด ขนาด
ไฟล์ก็จะใหญ่มากขึ้นเท่านั้น
ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือ การใช้เนื้อที่หน่วย
ความจำมากขึ้น หากคุณต้องการเก็บ
รูปภาพในโทรศัพท์ให้มากขึ้น คุณ
สามารถแก้ไขจำนวนพิกเซลเพื่อทำให้
ไฟล์มีขนาดเล็กลงได้
1 จากช่องมองภาพ ให้แตะที่

ในมุมซ้ายด้านล่าง
2 เลือก
จากเมนูตั้งค่า
3 เลือกค่าพิกเซลจากตัวเลือก 5 ตัว

เลือก (3M: 2048x1536, 2M:
1600x1200, 1M: 1280x960,
640x480, 320x240) หรือเลือก
ค่าทีต
่ ง
้ั ไว้ลว
่ งหน้า:
รายชื่อ - ตัวเลือกนี้จะเป็นการกำหนด
ให้กล้องถ่ายภาพในขนาดที่เหมาะสม
กับการใส่เข้าไปในรายชื่อในโทรศัพท์

การเลือกโทนสี
1 จากช่องมองภาพ ให้แตะที่

ดังนี้ ปกติ (สี), ขาวดำ, เนกาทีฟ,
ซีเปีย, สเก็ตซ์, โซลาไรซ์
4 แตะที่โทนสีที่คุณต้องการใช้
แล้วเลือก ปิด

การใช้กล้องถ่ายรูปตัวใน
LG KF700 มีกล้องถ่ายภาพตัวในขนาด
640x480 ซึ่งไม่เพียงใช้สำหรับการสนทนา
ทางวิดีโอเท่านั้น แต่ยังใช้สำหรับการถ่าย
ภาพด้วย
1 ในการสลับไปยังกล้องถ่ายรูปตัวใน

และเลือก
แตะที่
และเลือก
กล้องถ่ายรูปตัวใน
2 หลังจากผ่านไปสักครู่ คุณจะเห็นภาพ
ตัวคุณเองอยู่ในช่องมองภาพ
ในการถ่ายภาพ
ให้กดปุ่มถ่ายภาพตามปกติ
เคล็ดลับ! กล้องถ่ายรูปตัวในมีการตั้ง
ค่าที่น้อยกว่า กล่าวคือ ไม่มีแฟลช และ
ISO คุณยังคงสามารถแก้ไขขนาดภาพ
คุณภาพของภาพ ความสมดุลแสง และอื่นๆ
ในวิธีเดียวกับขณะ
ได้ด้วยการแตะ
ใช้กล้องหลัก
3 หลังจากทีค
่ ณ
ุ ถ่ายภาพแล้ว เครือ
่ งจะ

แสดงตัวเลือกเดิมทัง้ หมด เช่นเดียวกับ
ทีใ่ ช้สำหรับการถ่ายภาพด้วยกล้องหลัก
4 ในการกลับไปยังกล้องถ่ายรูปหลัก
และ
แตะที่

01
02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

ในมุมซ้ายด้านล่าง
2 เลือก
จากเมนูตั้งค่า
3 โทนสีมีตัวเลือกทั้งหมด 6 ตัวเลือก

เคล็ดลับ! คุณสามารถเปลี่ยนภาพ
ที่ถ่ายไว้สีเป็นขาวดำหรือซีเปียได้
หลังจากบันทึกภาพ แต่คุณจะเปลี่ยน
ภาพที่ถ่ายไว้เป็นขาวดำหรือซีเปียกลับ
เป็นภาพสีไม่ได้

37

กล้อง

ก

การดูภาพถ่ายที่บันทึกไว้

กา

1 คุณสามารถเข้าดูภาพถ่ายที่บันทึกไว้

1

ได้จากภายในโหมดกล้องถ่ายรูปและ
จากหน้าจอสแตนด์บาย
จากช่องมองภาพ เพียงแตะที่
จากหน้าจอสแตนด์บาย คุณควรแตะที่
และเลือก
เลือก แฟ้มข้อมูล
แล้วตามด้วย ภาพส่วนตัว
2 คลังภาพของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ

2

3
4
5
6

การดูรายละเอียดของภาพถ่าย
1 แตะที่ภาพถ่ายหนึ่งครั้ง และแตะที่ i

ที่ปรากฏขึ้น

2 ภาพถ่ายจะแสดงชื่อ, วันที่ที่ถ่าย,

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

ขนาด (กิโลไบต์และพิกเซล)
และประเภทรูปภาพ (เช่น jpeg)
ที่ด้านบน
3 แตะที่
เพื่อปิดรายละเอียดและดู
ภาพถ่าย

38 LG KF700 | คู่มือการใช้

7

กล้องวิดีโอ
การถ่ายวิดีโอด่วน

หลังจากที่ถ่ายวิดีโอแล้ว

1 กดปุ่มกล้องถ่ายรูปที่ด้านขวาของ

ภาพนิ่งที่แสดงวิดีโอที่ถ่ายจะปรากฏขึ้น
บนหน้าจอ ชื่อของภาพจะวิ่งไปตามด้าน
ล่างของหน้าจอ พร้อมกับมีไอคอน 3
ไอคอนเรียงอยู่ทางด้านขวามือ

01

แตะเพื่อถ่ายภาพวิดีโออื่นต่อ โดยที่
วิดีโอปัจจุบันของคุณจะได้รับการบันทึก
ไว้

04

แตะเพื่อดูวิดีโอคลิปอื่นๆ
ในอัลบั้มของคุณ โดยที่วิดีโอคลิป
ปัจจุบันของคุณจะได้รับการบันทึกไว้
โปรดดูที่หน้า 43 สำหรับการดูวิดีโอที่
บันทึกไว้

06

2

3
4
5
6

7

โทรศัพท์
แตะไอคอนกล้องวิดีโอในช่องมอง
ภาพเพื่อสลับไปยังโหมดวิดีโอ ช่อง
มองภาพของกล้องวิดีโอจะปรากฏขึ้น
บนหน้าจอ
ให้ถือโทรศัพท์ในแนวนอน และหันไป
ทางสิ่งที่จะถ่าย
กดปุ่มถ่ายภาพหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มการ
บันทึก
REC และเวลาจะปราฏขึ้นที่ด้านล่าง
ของช่องมองภาพ
ในการหยุดบันทึกภาพวิดีโอชั่วคราว
ให้แตะที่
และเริ่มบันทึกต่อโดย
เลือก
แตะที่
บนหน้าจอ หรือกดปุ่มถ่าย
ภาพซ้ำอีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก

02
03

05

07
08

แตะเพื่อลบวิดีโอที่คุณเพิ่งถ่ายไว้
และยืนยันโดยการแตะที่ ใช่ ช่องมอง
ภาพจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
แตะเพื่อส่งวิดีโอเป็น MMS, อีเมล์
หรือทาง บลูทูธ โปรดดูที่หน้า 26
สำหรับการส่งข้อความ หรือหน้า 71
สำหรับการส่งและการรับไฟล์โดยใช้
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
39

กล้องวิดีโอ
ทำความรู้จักกับช่องมองภาพ

กา
ความเข้ม - โปรดดูที่ การปรับความเข้ม
ในหน้า 41
โหมดวิดีโอ - สลับระหว่างโหมดกล้องถ่ายรูป
และวิดีโอ
คุณภาพของวิดีโอ - แสดงการตั้งค่าคุณภาพ
ของวิดีโอที่ใช้
การบันทึกในหน่วยความจำเครื่อง/
หน่วยความจำภายนอก
คลังภาพ
ซูม - แตะที่นี่และใช้สเกลเลื่อนเพื่อซูมเข้าและ
ออก หรือคุณอาจใช้ปุ่มหมุนรอบๆ เลนส์

คว
ระ
ระ
ที่ภ
ชัด
แถ
คว
ทา
สูง

กา

จา
เป

ย้อนกลับ - แตะที่นี่เพื่อกลับไปที่หน้าจอ
สแตนด์บาย
ตั้งค่า - แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่า
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
การใช้การตั้งค่าขั้นสูง ในหน้า 41

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

เคล็ดลับ! คุณสามารถปิดตัวเลือกปุ่ม
ลัดเพื่อให้หน้าจอช่องมองภาพโล่งขึ้นได้
เพียงแตะที่กึ่งกลางของช่องมองภาพ
หนึ่งครั้ง ในการเรียกใช้งานตัวเลือกใหม่
ให้แตะที่หน้าจออีกครั้ง

40 LG KF700 | คู่มือการใช้

วิด
โป
ภา

ละ
ภา
ขอ

พ

ะ

การปรับความเข้ม
ความเข้มเป็นตัวกำหนดความแตกต่าง
ระหว่างแสงและความมืดในภาพ ภาพที่มี
ระดับความเข้มต่ำจะมีลักษณะมัว ในขณะ
ที่ภาพที่มีความเข้มสูงจะมีลักษณะที่คม
ชัดกว่าเลื่อน ตัวบ่งชี้ความเข้มตาม
แถบไปทาง ด้าน
เพื่อให้ได้ภาพที่มี
ความเข้ม ลดลงและมัวมากขึ้น หรือไป
ทางด้าน
เพื่อให้ได้ภาพที่มีความเข้ม
สูงขึ้นและคมชัดยิ่งขึ้น

การใช้การตั้งค่าขั้นสูง
เพื่อ
จากช่องมองภาพ ให้แตะที่
เปิดตัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูงทั้งหมด

ไฟล์จะเพิ่มตามไปด้วย ซึ่งหมายความว่า
คุณจะสามารถจัดเก็บวิดีโอในหน่วยความ
จำของเครื่องได้น้อยลง
สมดุลแสง - สมดุลแสงจะช่วยให้
มั่นใจได้ว่าแสงขาวที่ปรากฏในวิดีโอจะ
สวยสมจริง เพื่อให้กล้องของคุณปรับ
ความสมดุลแสงได้อย่างถูกต้อง คุณอาจ
จำเป็นต้องกำหนดสภาวะแสงก่อน
เลือกจาก อัตโนมัติ, หลอดไฟ,
แสงอาทิตย์, ฟลูออเรสเซนต์ หรือ
มืดครึ้ม
โทนสี - เลือกโทนสีเพื่อใช้กับวิดีโอ
ที่คุณกำลังถ่าย โปรดดูที่
การเลือกโทนสี ในหน้า 42
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ระยะเวลา - เลือก ปกติ หรือจำกัด
วิดีโอของคุณให้เหมาะสมสำหรับ MMS
โหมดกลางคืน - เลือกระหว่าง ปิด
และ เปิด
เสียง - เลือก ปิดเสียง เพื่อบันทึก
วิดีโอโดยไม่มีเสียง

คุณภาพของภาพ - เลือกระหว่าง
ละเอียดมาก, ละเอียด และ ปกติ คุณ
ภาพที่ละเอียดมากขึ้นเท่าใด ความคมชัด
ของวิดีโอก็จะมากขึ้นเท่านั้น แต่ขนาด

สลับกล้อง สลับไปยังกล้องตัวในของ LG KF700
เพื่อบันทึกวิดีโอของตัวคุณเอง โปรด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การใช้กล้อง
ถ่ายวิดีโอตัวใน ในหน้า 42
หน่วยความจำที่ใช้ - เลือกว่าจะ
บันทึกวิดีโอไว้ที่ หน่วยความจำเครื่อง
หรือ หน่วยความจำการ์ด

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

ขนาดภาพ - เปลี่ยนขนาดของ
วิดีโอเพื่อบันทึกลงในหน่วยความจำ
โปรดดูที่ การเปลี่ยนขนาดของ
ภาพวิดีโอ ในหน้า 42

41

กล้องวิดีโอ
รีเซ็ตการตั้งค่า - เลือก ใช่ เพื่อ
รีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณไปเป็นการตั้งค่า
ดั้งเดิมของวิดีโอ
เคล็ดลับ! เมนูตั้งค่าซ้อนทับอยู่บนช่องมอง
ภาพ ดังนั้นเมื่อคุณเปลี่ยนส่วนประกอบด้าน
สีหรือคุณภาพของวิดีโอ คุณจะสามารถเห็น
การเปลี่ยนแปลงของช่องมองภาพในการดู
ตัวอย่างด้านหลังเมนูตั้งค่า

การเปลี่ยนขนาดของภาพวิดีโอ
จำนวนพิกเซลยิ่งมากขึ้นเท่าใด ขนาด
ไฟล์ก็จะใหญ่มากขึ้นเท่านั้น
ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือ การใช้เนื้อที่หน่วย
ความจำมากขึ้น หากคุณต้องการเก็บ
วิดีโอลงในโทรศัพท์ของคุณให้มากขึ้น
คุณสามารถแก้ไขจำนวนพิกเซลเพื่อ
ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงได้
1 จากช่องมองภาพ ให้แตะที่

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

ในมุมซ้ายด้านล่าง
2 เลือก
จากเมนูตั้งค่า
3 เลือกค่าพิกเซลจาก 2 ตัวเลือกดังนี้:
320x240 - ขนาดภาพเล็กลง
ขนาดไฟล์จึงเล็กลงด้วย เหมาะสำหรับ
การประหยัดพื้นที่หน่วยความจำ
176x144 - ขนาดภาพเล็กที่สุด
ขนาดไฟล์จึงเล็กที่สุดด้วย
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เคล็ดลับ! โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์
แวร์การแปลงรูปแบบวิดีโอได้ในแผ่นซีดี
ที่คุณได้รับมาพร้อมกับ KF700

การเลือกโทนสี

3

4

1 จากช่องมองภาพ ให้แตะที่

ในมุมซ้ายด้านล่าง
จากเมนูตั้งค่า
3 โทนสีมีตัวเลือกทั้งหมด 7 ตัวเลือก
ดังนี้ ปกติ (สี), ขาวดำ, เนกาทีฟ,
ซีเปีย, สเก็ตซ์, โซลาไรซ์ และ
พิมพ์นูน
4 เมื่อคุณเลือกตัวเลือกแล้ว ให้แตะที่
ปิด และการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏ
ในช่องมองภาพ

เ
ข
ป
ไ
ใ

2 เลือก

กา
1

การใช้กล้องถ่ายวิดีโอตัวใน
LG KF700 มีกล้องถ่ายวิดีโอตัวในขนาด
320x240 ซึ่งไม่เพียงใช้สำหรับการ
สนทนาทางวิดีโอเท่านั้น แต่ยังใช้สำหรับ
การบันทึกภาพวิดีโอได้ด้วย

2
3

1 ในการสลับไปยังกล้องถ่ายรูปตัวใน

4

และเลือก
แตะที่
2 หลังจากผ่านไปสักครู่ คุณจะเห็น
ภาพตัวคุณเองอยู่ในช่องมอง
ภาพ ในการเริ่มบันทึกภาพ
ให้กดปุ่มถ่ายภาพตามปกติ กด อีก
ครั้ง เพื่อหยุดการบันทึก

ด

รับ

3 หลังจากที่คุณถ่ายภาพวิดีโอแล้ว

เครื่องจะแสดงตัวเลือกเดิมทั้งหมด
เช่นเดียวกับที่ใช้สำหรับการถ่าย
วิดีโอด้วยกล้องหลัก
4 ในการกลับไปยังกล้องถ่ายรูปหลัก
และ
แตะที่
เคล็ดลับ! คุณยังคงสามารถแก้ไข
ขนาดวิดีโอ, คุณภาพของวิดีโอ, ระยะเวลา,
ปิดเสียง, สมดุลแสง, โทนสี และอื่นๆ
ในวิธีเดียวกับขณะ
ได้ด้วยการแตะ
ใช้กล้องหลัก

การดูวิดีโอที่บันทึกไว้
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1 จากช่องมองภาพ เพียงแตะที่

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

จากหน้าจอสแตนด์บาย คุณควรแตะที่
และเลือก
และเลือก
แฟ้มข้อมูล และเลือก วิดีโอ
2 คลังภาพของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ
3 แตะที่วิดีโอที่คุณต้องการดูหนึ่งครั้ง
เพื่อแสดงวิดีโอที่ด้านหน้าสุดของ
คลังภาพ
4 แตะที่วิดีโออีกครั้งเพื่อเปิดทั้งไฟล์
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ภาพถ่ายและวิดีโอ
การดูภาพถ่ายและวิดีโอ
1 จากช่องมองภาพ เพียงแตะที่
2 คลังภาพของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ
3 แตะทีว
่ ิดีโอหรือภาพถ่ายที่คุณต้องการ

ดูหนึ่งครั้ง เพื่อแสดงวิดีโอหรือภาพ
ถ่ายดังกล่าวที่ด้านหน้าสุดของคลัง
ภาพ
4 แตะอีกครั้งเพื่อเปิดทั้งไฟล์
5 วิดีโอจะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ
ในการหยุดเล่นชั่วคราว ให้แตะที่หน้า
จอเพื่อให้แสดงตัวเลือก แล้วเลือก
เคล็ดลับ! เปลีย
่ นวิธก
ี ารแสดงภาพถ่าย
และวิดโี อของคุณในคลังภาพ โดยการแตะที่
มาตรฐาน หรือ สุม
่ ทางด้านล่างของหน้าจอ
เคล็ดลับ! ในการลบภาพถ่ายหรือวิดีโอ
แตะที่ ใช่
ให้เปิดไฟล์นั้นๆ แล้วเลือก
เพื่อยืนยัน

การปรับระดับเสียงขณะดูวิดีโอ
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

ในการปรับระดับเสียงของวิดีโอขณะเล่น
ให้แตะที่แถบระดับเสียงที่ด้านล่างของ
หน้าจอ หรือคุณอาจใช้ปุ่มหมุนข้างเลนส์
กล้อง

การบันทึกภาพจากวิดีโอ
1 เลือกวิดีโอที่คุณต้องการบันทึกภาพมา
2 แตะที่ เพื่อหยุดภาพวิดีโอบนเฟรม

ที่คุณต้องการแปลงเป็นรูปภาพไว้
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3 แตะที่
4 เลือก บันทึก
5 รูปภาพจะปรากฏบนหน้าจอ พร้อมกับ

2

ชื่อภาพที่กำหนดให้
6 แตะที่ภาพ แล้ว

เพื่อกลับไปที่คลังภาพ
7 เครื่องจะจัดเก็บรูปภาพไว้ในโฟลเดอร์

แฟ้มข้อมูล ภาพส่วนตัว
และจะอยู่ในคลังภาพ คุณจำเป็นต้อง
ออกจากคลังภาพ และเปิดอีกครั้ง
เพื่อให้ภาพปรากฏ
คำเตือน: บางฟังก์ช่ันอาจทำงาน
ไม่ถูกต้อง หากไม่ได้บันทึกไฟล์มัลติมีเดีย
ด้วยโทรศัพท์

3

กา
ค
1

2

การดูรายละเอียดของวิดโี อหรือ
ภาพถ่าย
วิดีโอและภาพถ่ายได้รับการจัดกลุ่มไว้
ด้วยกันในคลังภาพ หากคุณประสบ
ปัญหาในการระบุว่าไฟล์ใดเป็นภาพ
ไฟล์ใดเป็นวิดีโอ
ให้ตรวจสอบที่รายละเอียด ตัวอย่างเช่น
วิดีโออาจมีประเภทไฟล์เป็น AVI หรือ
3GP และภาพถ่ายอาจมีประเภทไฟล์เป็น
JPEG หรือ GIF เป็นต้น
1 แตะที่ภาพนิ่งของวิดีโอหรือภาพถ่าย

เพื่อแสดงภาพถ่ายดังกล่าวที่ด้าน
หน้าสุดของคลังภาพ และแตะที่ i
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

3

หม
ภา
ทา
ให
ใน
ตัว

บ

ร์

น

แสดงชื่อไฟล์ วันที่ที่ถ่าย ขนาด
(กิโลไบต์และพิกเซล) ตลอดจน
แสดงให้ทราบว่าเป็นไฟล์ภาพหรือ
ไฟล์วิดีโอ (เช่น MP4/3GP หรือ
JPEG) ทางด้านบน
3 แตะที่
เพื่อปิดรายละเอียด
และดูภาพนิ่งของวิดีโอหรือภาพถ่าย

การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอจาก
คลังภาพ
1 แตะที่ภาพถ่ายหรือวิดีโอสองครั้ง

เพื่อเปิด หากคุณเลือกวิดีโอ ให้กด
เมื่อเริ่มเล่น
2 เลือก
และเลือกวิธีที่คุณต้อง
การส่งวิดีโอหรือภาพถ่ายของคุณ
ดังนี้: ข้อความ, อีเมล์, บลูทูธ
3 แอปพลิเคช่ันข้อความที่เลือกจะเปิด
ขึ้น เพื่อให้คุณสามารถส่งวิดีโอหรือ
ภาพถ่ายได้
หมายเหตุ: อาจจำเป็นต้องลดขนาด
ภาพถ่ายหรือวิดีโอก่อนที่จะสามารถส่ง
ทาง MMS ได้ วิดีโอบางไฟล์อาจมีขนาด
ใหญ่เกินกว่าที่จะส่งทาง MMS
ในกรณีดังกล่าว ให้เลือกตัวเลือกใด
ตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

การดูภาพถ่ายแบบภาพสไลด์
โหมดภาพสไลด์จะแสดงภาพถ่ายทั้ง
หมดในคลังภาพของคุณพร้อมกันเป็น
ภาพสไลด์ วิดีโอไม่สามารถดูเป็นแบบ
ภาพสไลด์ได้
1 แตะที่ภาพถ่ายที่คุณต้องการเริ่มเล่น

ภาพสไลด์ 2 ครั้งเพื่อเปิด
2 เลือก
ทางด้านซ้ายมือ
3 ภาพสไลด์จะเริ่มต้น

ภายในภาพสไลด์มีตัวเลือก 5
ตัวเลือกดังนี้:

01
02
03
04
05
06
07

แตะเพื่อแสดงภาพถ่ายในโหมดเต็ม
หน้าจอ แถบทางด้านซ้ายมือสามารถเพิ่ม 08
หรือลดความเร็วของภาพสไลด์
แตะที่นี่เพื่อดูภาพถ่ายตามลำดับ
การสุ่ม (เช่น ไม่ได้เรียงตามลำดับที่
แสดงในคลังภาพ)
แตะเพื่อข้ามไปยังภาพถ่ายถัดไป
แตะเพื่อกลับไปที่ภาพถ่ายที่แสดง
ล่าสุด
แตะเพื่อหยุดภาพสไลด์ชั่ว
/
คราวที่ภาพใดภาพหนึ่ง แตะอีกครั้งเพื่อ
เริ่มเล่นต่อ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

น

2 ภาพนิ่งของวิดีโอหรือภาพถ่ายจะ
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ภาพถ่ายและวิดีโอ
การตั้งค่าภาพถ่ายเป็นภาพ
พื้นหลัง
1 แตะที่ภาพถ่ายที่คุณต้องการตั้งค่าเป็น

ภาพพื้นหลัง 2 ครั้งเพื่อเปิด
2 แตะที่
3 หน้าจอจะสลับไปเป็นโหมดแนวตั้ง

เลือกส่วนของภาพถ่ายที่คุณต้องการ
ตั้งค่าเป็นภาพพื้นหลัง พื้นที่นี้จะ
ปรากฏเป็นขนาดตามจริงบนหน้าจอ
4 เมื่อคุณพอใจกับส่วนนี้แล้ว ให้แตะที่
ตั้งค่า

การแก้ไขภาพถ่าย
มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมมากมายที่คุณ
สามารถใช้ในการเปลี่ยนแปลงภาพถ่าย
เพิ่มภาพถ่าย หรือทำให้มีชีวิตชีวาขึ้น
เล็กน้อย
1 เปิดภาพถ่ายที่คุณต้องการแก้ไขและ

แตะที่

เพื่อแสดงตัวเลือก

วาดลายเส้นบนภาพถ่ายของคุณด้วย
มือเปล่า เลือกความหนาของเส้นจาก 4
ตัวเลือก ในการเปลีย
่ นสีของเส้น โปรดดูท่ี
ทางด้านล่าง (ไอคอนสีจะเปลีย
่ น
เป็นสีทค
่ี ณ
ุ เลือกไว้)
โปรดดูที่ การเพิ่มข้อความลงใน
ภาพถ่าย ในหน้า 47
ตกแต่งภาพถ่ายของคุณด้วย
สแตมป์ เลือกจากสแตมป์ต่างๆ ที่มีอยู่
แล้วแตะบริเวณภาพถ่ายที่คุณต้องการ
วาง ในการเปลี่ยนสีของสแตมป์ โปรดดูที่
ทางด้านล่าง
เลือกพื้นที่สี่เหลี่ยม
บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้
ในภาพถ่ายของคุณ เลือกเพื่อบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงทับ ไฟล์ต้นฉบับ หรือเป็น
ไฟล์ใหม่ หากคุณเลือก ไฟล์ใหม่
ให้ป้อนชื่อไฟล์

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

เปลี่ยนสีของสแตมป์ เส้น
หรือบางข้อความ คุณต้องเลือกสีก่อนที่
จะลงมือวาด เขียน
หรือติดสแตมป์บนภาพถ่าย
เลิกทำการแก้ไขล่าสุดที่คุณทำไว้
ในภาพถ่าย

2 แตะที่ไอคอนเพื่อปรับภาพถ่ายของ

คุณ:
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โปรดดูที่ การเพิ่มเอฟเฟกต์ลงใน
ภาพถ่าย ในหน้า 47
แตะเพื่อเปิดตัวเลือกเอฟเฟกต์

เพ
นอ
เพ
กา

กา
1
2
3
4

กา
1
2

วย

ที่

เพิ่มเติม ได้แก่ หมุน และ กระจก
นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกการแก้ไขขั้นสูง
เพิ่มเติมอีก โปรดดูที่ การเน้นสี และ
การสลับสีในภาพถ่าย ในหน้า 48
แตะเพื่อกลับไปที่คลังภาพ

น

การเพิ่มข้อความลงในภาพถ่าย
1 จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2 ป้อนตัวอักษรที่คุณต้องการ
3 ป้อนข้อความโดยใช้ปุ่มกด และแตะที่

ที่

ว้
ร
น

เลื่อนไปยังบริเวณที่คุณต้องการวาง

การเพิ่มเอฟเฟกต์ลงในภาพถ่าย
1 จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2 เลือกเพือ
่ ใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

จาก 6 ตัวเลือกกับภาพถ่าย:
อ่อนลง - เลื่อนเครื่องหมายไปตาม
แถบเพื่อทำให้โฟกัสของภาพดูนุ่มนวล
ขึ้น เลือก เสร็จ เพื่อบันทึกการเปลี่ยน
แปลง หรือเลือก ยกเลิก
คมชัด - เลื่อนเครื่องหมายบนแถบ
เพื่อทำให้โฟกัสของภาพดูคมชัดขึ้น
เลือก เสร็จ เพื่อบันทึกการเปลี่ยน
แปลง หรือเลือก ยกเลิก
ลวดลายแบบโมเสก - แตะเพื่อใช้
เอฟเฟกต์ลวดลายแบบโมเสกกับ
ภาพถ่าย แตะที่
เพื่อกลับไปที่ภาพปกติ

01
02
03
04
05
06
07
08

เคล็ดลับ! คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์
มากกว่าหนึ่งเอฟเฟกต์ลงในภาพถ่ายได้
นอกจากเอฟเฟกต์สีที่คุณสามารถเลือกได้
แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

การเน้นสีในภาพถ่าย
1 จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2 เลือก เน้นสี
3 เลือกส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพ รอย

เส้นจะปรากฏรอบสิ่งต่างๆ ในบริเวณ
นั้นที่มีสีเหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน
ตัวอย่างเช่น สีผม หรือสีของเสื้อ
4 แตะที่ บันทึก

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

น

เสร็จ
4 เลื่อนข้อความโดยแตะที่ข้อความแล้ว

เอฟเฟกต์สี - เปลี่ยนสีของภาพเป็น
ขาวดำ, ซีเปีย, สีเนกาทีฟ, RGB
ประสิทธิภาพสูง หรือ ความเข้ม
หากคุณเลือก ความเข้ม ให้เลื่อน
เครื่องหมายไปตามแถบเพื่อปรับเพิ่ม
หรือลดความเข้ม
เฟรม - ใส่เฟรมให้กับภาพถ่าย
เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณทราบ
ว่าขนาดของภาพจะเปลี่ยนแปลงไป
ในการดูประเภทเฟรม ให้เลือก ใช่
เฟรมที่เลือกจะซ้อนทับอยู่บนภาพถ่าย
ปรับขนาด - แตะที่นี่เพื่อดูตัวเลือก
ของขนาด แตะขนาดที่คุณต้องการ
เพื่อเปลี่ยนขนาดของภาพถ่าย
3 ในการเลิกทำเอฟเฟกต์ เพียงแค่แตะ
ที่
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ภาพถ่ายและวิดีโอ

ม

5 สีทั้งหมดจะหายไปจากภาพถ่ายหาย

ไปจากบริเวณที่ทำเครื่องหมายสำหรับ
การเน้นสีไว้
6 ปรับความหนักเบาในการเน้น
โดยการเลื่อนเครื่องหมายในแถบความ
หนักเบาขึ้นหรือลง
7 เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยน
แปลง

คุณ
หน
ทำ
แล
คุณ
หน
กา
ที่ว

การสลับสีในภาพถ่าย

ใน

1 จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2 เลือก สลับสี
3 เลือกส่วนหนึง
่ ส่วนใดของภาพ รอย

เป
มัล

4
5
6

7

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

เส้นจะปรากฏรอบสิ่งต่างๆ ในบริเวณ
นั้นที่มีสีเหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน
ตัวอย่างเช่น สีผม หรือสีของเสื้อ
แตะที่
และเลือกสี
กด สลับ
ส่วนของภาพถ่ายที่เลือกไว้สำหรับ
การเน้นสีจะเปลี่ยนเป็นสีที่เลือก
ไว้แทน
เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยน
แปลง
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ภ

ภา
ภา
หน
ถ่า
แต
ขน

เม

แต

ตัว
กับ
ทั้ง
กล
ใช
แล
ภา

มัลติมีเดีย
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียลงใน
หน่วยความจำของโทรศัพท์ได้
ทำให้คุณเข้าใช้งานรูปภาพ เสียง วิดีโอ
และเกมส์ทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย หรือ
คุณยังสามารถบันทึกไฟล์ลงในการ์ด
หน่วยความจำได้ ประโยชน์ของการใช้
การ์ดหน่วยความจำ คือ เพื่อเพิ่มพื้น
ที่ว่างในหน่วยความจำของโทรศัพท์
ในการเข้าใช้งานเมนูมัลติมีเดีย ให้แตะที่
และ
แตะที่ แฟ้มข้อมูล เพื่อ
เปิดรายการโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์
มัลติมีเดียทั้งหมด

ภาพ
ภาพ ประกอบด้วยรายการรูปภาพ รวมถึง
ภาพเริ่มต้นที่โหลดลงในโทรศัพท์ล่วง
หน้า ภาพที่คุณดาวน์โหลด และภาพที่
ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์
แตะที่
เพื่อเปลี่ยนมุมมองจากภาพ
ขนาดย่อเป็นรายการ

เมนูตัวเลือกภาพส่วนตัว
สำหรับตัวเลือก

ตัวเลือกที่มีอยู่ใน ภาพส่วนตัว จะขึ้นอยู่
กับประเภทรูปภาพที่คุณเลือก ตัวเลือก
ทั้งหมดจะใช้ได้กับภาพที่คุณถ่ายด้วย
กล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์ ส่วนตัวเลือก
ใช้เป็น, พิมพ์ผ่าน บลูทูธ, เรียงตาม
และ ข้อมูลหน่วยความจำ จะมีสำหรับ
ภาพเริ่มต้นเท่านั้น

ส่ง - ส่งภาพไปยังเพื่อน
ใช้เป็น - กำหนดภาพเพื่อแสดงในเวลา
ที่ต้องการ
เลือก/ไม่เลือก เลือกไฟล์หลายไฟล์
ย้าย - ย้ายรูปภาพจากหน่วยความจำของ
โทรศัพท์ไปที่การ์ดหน่วยความจำ หรือ
ย้ายจากการ์ดหน่วยความจำไปที่หน่วย
ความจำของโทรศัพท์
คัดลอก - คัดลอกรูปภาพจากหน่วยความ
จำของโทรศัพท์ไปที่การ์ดหน่วยความจำ
หรือคัดลอกจากการ์ดหน่วยความจำไปที่
หน่วยความจำของโทรศัพท์
ลบ - ลบภาพ
แก้ชื่อ - แก้ไขชื่อภาพ
สร้างโฟลเดอร์ใหม่ - สร้างโฟลเดอร์
ใหม่ภายในโฟลเดอร์ ภาพส่วนตัว
ภาพสไลด์ - เริ่มต้นภาพสไลด์
พิมพ์ผ่าน บลูทูธ - พิมพ์ไฟล์ภาพผ่าน
Bluetooth®
เรียงตาม - เรียงภาพตามลำดับ
ที่ระบุไว้
ข้อมูลหน่วยความจำ - ดูสถานะ
หน่วยความจำ

01
02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

แตะ

เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือก
ให้แตะที่รายการสุดท้ายที่มองเห็น แล้วใช้
นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น รายการต่างๆ
จะเลื่อนขึ้น ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้
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มัลติมีเดีย
การส่งภาพถ่าย
แตะที่
แล้วเลือก
แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก ภาพ
เลือกภาพถ่าย แล้วแตะที่
แตะที่ ส่ง แล้วเลือกจาก ข้อความ,
อีเมล์ หรือ บลูทูธ
5 หากคุณเลือก ข้อความ หรือ อีเมล์
ภาพถ่ายจะแนบไปกับข้อความ และ
คุณสามารถเขียนและส่งข้อความได้
ตามปกติ หากคุณเลือก บลูทูธ
เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณเปิด
บลูทูธ และโทรศัพท์จะค้นหาอุปกรณ์
ที่จะส่งภาพไป

การปิดเครื่อง - กำหนดให้ภาพ
ปรากฏขึ้นเมื่อปิดเครื่อง
ภาพรายชื่อ - กำหนดภาพให้กับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งในรายชื่อ เพื่อให้
ภาพนั้นปรากฏขึ้นเมื่อบุคคลนั้นโทรมา

1
2
3
4

การใช้รูปภาพ
คุณสามารถเลือกรูปภาพเพื่อใช้เป็นภาพ
พื้นหลังและภาพพักหน้าจอ หรือใช้เพื่อ
ระบุผู้โทรเข้าได้

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

1
2
3
4

แตะที่
แล้วเลือก
แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก ภาพ
เลือกภาพแล้วแตะที่
แตะที่ ใช้เป็น แล้วเลือกจาก:
ภาพพื้นหลัง - กำหนดเป็นภาพพื้น
หลังของหน้าจอสแตนด์บาย
สายโทรออก - กำหนดให้ภาพปรากฏ
ขึ้นระหว่างการโทรออก
การเปิดเครื่อง - กำหนดให้ภาพ
ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดเครื่อง
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การจัดการรูปภาพ
1
2
3
4

แตะที่
แล้วเลือก
แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก ภาพ
แตะที่
แล้วเลือก เรียงลำดับตาม
เลือกจาก วันที่, ประเภท หรือ ชื่อ

หมายเหตุ: แม้ว่าจะเรียงลำดับภาพตาม
ชนิด คุณยังสามารถเรียงลำดับด้วยตน
เองได้

การลบรูปภาพ
1
2
3
4

แตะที่
แล้วเลือก
แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก ภาพ
เลือกภาพแล้วแตะที่
แตะที่ ลบ แล้วเลือก ใช่ เพื่อยืนยัน
เคล็ดลับ! ในการลบไฟล์ใน แฟ้มข้อมูล
อย่างรวดเร็ว ให้แตะที่ไฟล์ที่ต้องการหนึ่ง
ครั้ง เพื่อเน้นไฟล์ด้วยเคอร์เซอร์ แล้วกดปุ่ม
c ยืนยันโดยการแตะที่ ใช่

การย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ
คุณสามารถย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ
ระหว่างหน่วยความจำของโทรศัพท์กับ

กา
พื้น
หน
ภา
1
2
3
4

กา
รูป

หา
หร
คุณ
ด้ว
1
2
3
4

5

6

ห้
า

ม

การ์ดหน่วยความจำได้ เพื่อเป็นการเพิ่ม
พื้นที่หน่วยความจำในหน่วยความจำใด
หน่วยความจำหนึ่ง หรือเพื่อป้องกัน
ภาพมิให้สูญหาย
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก ภาพ
3 เลือกภาพแล้วแตะที่
4 เลือก ย้าย หรือ คัดลอก

การเลือกหรือยกเลิกการเลือก
รูปภาพ
หากคุณต้องการย้าย คัดลอก ส่ง
หรือลบภาพต่างๆ ในครั้งเดียว ก่อนอื่น
คุณต้องระบุภาพที่ต้องการโดยการเลือก
ด้วยเครื่องหมาย
แตะที่
แล้วเลือก
แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก ภาพ
แตะที่
แล้วเลือก เลือก/ไม่เลือก
จะมีช่องปรากฏขึ้นที่ด้านซ้ายของแต่
ละภาพ ให้แตะที่ภาพสองครั้ง และ
เครื่องหมายจะปรากฏขึ้นในช่อง
ทำเครื่องหมาย
5 ในการยกเลิกการเลือกภาพ
ให้แตะที่ภาพอีกครั้ง เพื่อลบเครื่อง
หมายออกจากช่อง
6 เมื่อคุณทำเครื่องหมายที่ช่องต่างๆ
ตามต้องการแล้ว ให้กดที่
และ
เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

การสร้างภาพสไลด์
หากคุณต้องการดูภาพทั้งหมดบนโทร
ศัพท์ หรือดูภาพที่มีอย่างรวดเร็ว คุณ
สามารถสร้างภาพสไลด์เพื่อประหยัด
เวลาในการเปิดและปิดภาพแต่ละภาพ
1
2
3
4

แตะที่
แล้วเลือก
แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก ภาพ
แตะที่
แล้วเลือก ภาพสไลด์
ใช้
และ
เพื่อข้ามไปยังภาพต่างๆ หรือแตะที่
เพื่อแสดงลำดับภาพแบบสุ่ม

01
02
03
04
05
06
07
08

1
2
3
4

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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การตรวจสอบสถานะหน่วย
ความจำ
คุณสามารถตรวจสอบจำนวนพื้นที่หน่วย
ความจำที่ใช้ไปและจำนวนที่เหลืออยู่ที่
สามารถใช้ได้
1 แตะที่

แล้วเลือก
2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก ภาพ
3 แตะที่
และ ข้อมูลหน่วยความจำ
4 เลือก หน่วยความจำเครื่อง หรือ
การด์หน่วยความจำ
หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ใส่การ์ด
หน่วยความจำไว้ คุณจะเลือก
การ์ดหน่วยความจำ ไม่ได้

เสียงส่วนตัว
โฟลเดอร์ เสียงส่วนตัว ประกอบด้วย
เสียงเริ่มต้น และ การบันทึกเสียง
จากขั้นตอนนี้ คุณสามารถจัดการ ส่ง
หรือ กำหนดเสียงเป็นเสียงเรียกเข้าได้

การใช้เสียง
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก

เสียงส่วนตัว
3 เลือก เสียงเริ่มต้น หรือ

การบันทึกเสียง
4 เลือกเสียง แล้วแตะที่ เล่น เพือ
่ ฟัง
5 แตะที่
แล้วเลือก ใช้เป็น
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6 เลือกจาก เสียงเรียกเข้าแบบเสียง,

เสียงเรียกเข้าแบบวิดีโอ,เสียงข้อ
ความ, เปิดเครื่อง, ปิดเครื่อง

ใช

กา

วิดีโอ

1
2

โฟลเดอร์ วิดีโอ จะแสดงรายการวิดีโอ
ที่ดาวน์โหลด และวิดีโอที่ได้บันทึกไว้ใน
โทรศัพท์

3

การดูวิดีโอ
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก วิดีโอ
3 เลือกวิดีโอ แล้วแตะที่ เล่น
เคล็ดลับ! ในการลบไฟล์ในเมนูส่วนตัว
อย่างรวดเร็ว ให้แตะที่ไฟล์ที่ต้องการหนึ่ง
ครั้ง เพื่อเน้นไฟล์ด้วยเคอร์เซอร์ แล้วกดปุ่ม
c ยืนยันโดยการแตะที่ ใช่

การใช้ตัวเลือกขณะหยุดวิดีโอ
ชั่วคราว
แตะที่
นขณะที่อยู่ในโหมดหยุด
ชั่วคราว และเลือกจาก:
ถ่ายภาพ - ถ่ายเฟรมที่นิ่งอยู่เป็นรูปภาพ
ข้อมูลไฟล์ - ดูรายละเอียดของชื่อ
ขนาด วันที่ เวลา ประเภท ขนาดมิติ
การป้องกัน และลิขสิทธิ์
ส่ง - ส่งวิดีโอในข้อความ, อีเมล์
หรือทาง บลูทูธ
ลบ - ลบวิดีโอ

กา
เข
1
2

กา

จา
จา
ใช
เข
ส่ง
ย้า
ขอ
หร

,

น

การส่งวิดีโอคลิป
1 เลือกวิดีโอ แล้วแตะที่
2 แตะที่ ส่ง แล้วเลือกจาก ข้อความ,

อีเมล์ หรือ บลูทูธ

3 หากคุณเลือก ข้อความ หรือ อีเมล์

วิดีโอคลิปจะแนบไปกับข้อความ และ
คุณจะสามารถเขียนและส่งข้อความได้
ตามปกติ หากคุณเลือก บลูทูธ เครื่อง
จะแสดงข้อความให้คุณเปิด บลูทูธ
และโทรศัพท์จะค้นหา
อุปกรณ์ที่จะส่งวิดีโอไปให้

การใช้วิดีโอคลิปเป็นเสียงเรียก
เข้า
1 เลือกวิดีโอ แล้วแตะที่
2 แตะที่ ใช้เป็น และเลือกจาก

เสียงเรียกเข้าแบบเสียง หรือ
เสียงเรียกเข้าแบบวิดีโอ

การใช้เมนูตัวเลือกของวิดีโอ
จากโฟลเดอร์ วิดีโอ คุณสามารถเลือก
จากตัวเลือกต่อไปนี้ได้:
ใช้เป็น - กำหนดให้วิดีโอเป็นเสียงเรียก
เข้า
ส่ง - ส่งวิดีโอไปยังเพื่อน
ย้าย - ย้ายวิดีโอคลิปจากหน่วยความจำ
ของโทรศัพท์ไปที่การ์ดหน่วยความจำ
หรือย้ายจากการ์ดหน่วยความจำไปที่

หน่วยความจำของโทรศัพท์
คัดลอก - คัดลอกวิดีโอคลิปจากหน่วย
ความจำของโทรศัพท์ไปที่การ์ดหน่วย
ความจำ หรือคัดลอกจากการ์ดหน่วย
ความจำไปที่หน่วยความจำของโทรศัพท์
ลบ - ลบวิดีโอ
แก้ชื่อ - เปลี่ยนชื่อวิดีโอ
เลือก/ไม่เลือก - เลือกไฟล์หลายไฟล์
สร้างโฟลเดอร์ใหม่ - สร้างโฟลเดอร์
ใหม่ภายในโฟลเดอร์ วิดีโอของฉัน
เรียงตาม - เรียงวิดีโอตามลำดับที่ระบุไว้
ข้อมูลหน่วยความจำ ดูสถานะหน่วยความจำ

01
02
03
04
05
06
07
08

เกมส์และแอปฯ
เคล็ดลับ! ในการลบไฟล์ในเมนูส่วนตัว
อย่างรวดเร็ว ให้แตะที่ไฟล์ที่ต้องการหนึ่ง
ครั้ง เพื่อเน้นไฟล์ด้วยเคอร์เซอร์ แล้วกดปุ่ม
c ยืนยันโดยการแตะที่ ใช่

การเล่นเกมส์
1 แตะที่

แล้วเลือก

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

พ

ใช้เป็น - ใช้วิดีโอเป็นเสียงเรียกเข้า
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2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล และ เกมส์ &

แอปฯ
3 เลือกเกมส์ และแตะที่ เริ่มต้น

การใช้เมนูตัวเลือกของเกมส์

ขึ้นก็ต่อเมื่อคุณแตะที่
โดยไม่มีการหยุดชั่วคราว)
ปิดเสียง - ปิดเสียง
/

- หยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ

จากโฟลเดอร์ เกมส์ & แอปฯ
จะมีตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้:

ใช้เป็นภาพพื้นหลัง - คุณสามารถตั้งค่า
ภาพพื้นหลังด้วยไฟล์เริ่มต้น

สร้างโฟลเดอร์ใหม่ –
สร้างโฟลเดอร์ใหม่ภายใน
เกมส์ & แอปฯ
เรียงตาม - เรียงลำดับเกมส์และแอปพลิ
เคชั่นตาม วันที่, ขนาด หรือ ชื่อ
สถานะความจำ - ดูสถานะหน่วยความจำ

ข้อมูลไฟล์ - ดูชื่อ ขนาด วันที่ เวลา
ประเภท และการป้องกันของไฟล์

แฟลชคอนเทนท์
โฟลเดอร์ข้อมูล Flash ประกอบด้วยไฟล์
SWF เริ่มต้นและที่ดาวน์โหลดทั้งหมด

การดูไฟล์ SWF
1 แตะที่

แล้วเลือก

2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

แฟลชคอนเทนท์
3 เลือกไฟล์ และแตะที่ ดู

การใช้ตัวเลือกในการดูไฟล์
SWF
มุมมองเต็มหน้าจอ - ดู SWF
ในโหมดเต็มหน้าจอ (มุมมองนี้จะแสดง
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เอกสาร
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก เอกสาร

จากเมนู เอกสาร คุณสามารถดูไฟล์
เอกสารทั้งหมดได้ จากขั้นตอนนี้
คุณจะสามารถดูไฟล์ Excel,
Powerpoint, Word, ข้อความ และ PDF
ใน แฟ้มข้อมูล ได้

การโอนไฟล์ไปที่โทรศัพท์
บลูทูธ คือวิธีการที่ง่ายที่สุดในการโอน
ไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปที่โทรศัพท์
คุณยังสามารถใช้ LG PC Suite ผ่านทาง
สายสำหรับซิงโครไนซ์ได้
โปรดดูรายละเอียดในหน้า 66
ในการโอนไฟล์โดยใช้บลูทูธ:

1

2
3
4

กา
1
2
3

อื่น

โฟ
ปร
วิด
ซึ่ง
กับ
คุณ
ศัพ
เด
เอ
ไฟ

ใน
ไป
1
2

1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดบลูทูธ ที่

ค่า

โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ และทั้งคู่
ต่างมองเห็นกันแล้ว
2 ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อส่งไฟล์ทางบลูทูธ
3 เมื่อส่งไฟล์แล้ว คุณจะต้องยอมรับ
ไฟล์บนโทรศัพท์โดยแตะที่ ใช่
4 ไฟล์จะปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์ เอกสาร
หรือ อื่นๆ

การดูไฟล์

าร

1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก เอกสาร
3 เลือกเอกสาร และแตะที่ เปิด

อื่นๆ

F

ในการย้ายไฟล์จากโฟลเดอร์ อื่นๆ
ไปที่โฟลเดอร์ เอกสาร:
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก อื่นๆ

และแตะที่ ย้าย อีกครั้ง

การเล่นเพลง
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ เพลง และ ทุกแทร็ค
3 เลือกเพลงที่ต้องการเล่น และแตะที่
4
5
6
7

เล่น
แตะที่
เพื่อหยุดเล่นเพลงชั่วคราว
แตะที่
เพื่อข้ามไปยังเพลงถัดไป
แตะที่
เพื่อข้ามไปยังเพลงก่อน
หน้า
แตะที่
เพื่อหยุดเล่นเพลง
และกลับไปที่เมนู เพลง

01
02
03
04
05
06
07
08

เคล็ดลับ! ในการเปลี่ยนระดับเสียงระหว่าง
หรือใช้ปุ่มหมุน
ฟังเพลง ให้แตะที่

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

ง

โฟลเดอร์ อื่นๆ ใช้สำหรับจัดเก็บไฟล์
ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปภาพ, เสียง,
วิดีโอ, เกมส์ หรือแอปพลิเคชั่น
ซึ่งมีวิธีใช้เดียว
กับโฟลเดอร์ เอกสาร คุณจะพบว่าเมื่อ
คุณโอนไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปที่โทร
ศัพท์ ไฟล์เหล่านั้นจะปรากฏอยู่ในโฟล
เดอร์ อื่นๆ มากกว่าจะปรากฏในโฟลเดอร์
เอกสาร หากเป็นเช่นนี้ คุณสามารถย้าย
ไฟล์เหล่านั้นได้

3 เลือกไฟล์ แล้วแตะที่
4 แตะที่ ย้าย เลือกปลายทาง
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5 แตะที่ เสร็จ

ในการเล่นรายการเพลง
ให้เลือกรายการที่ต้องการ แล้ว
แตะที่ เล่น
หมายเหตุ: ในการเพิ่มรายการเพลง
และ
อีกรายการ ให้แตะที่
เพิ่มรายการเพลงใหม่

การสร้างรายการเพลง
คุณสามารถสร้างรายการเพลงของคุณ
เองได้โดยการเลือกเพลงจากโฟลเดอร์
ทุกแทร็ค
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ เพลง และ รายการ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

3 แตะที่ เพิ่ม แล้วใส่รายชื่อเพลง

และแตะที่ บันทึก
4 โฟลเดอร์ทุกแทร็คจะปรากฏขึ้น แตะ
ที่เพลงทั้งหมดที่คุณต้องการใส่ไว้ใน
รายการเพลง จะมีเครื่องหมายปรากฏ
อยู่ข้างชื่อเพลงเหล่านั้น
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การแก้ไขรายการเพลง

กา

ในบางครั้ง คุณอาจต้องการเพิ่มเพลง
หรือลบเพลงออกจากรายการเพลง เมื่อ
คุณต้องการเพิ่มหรือลบเพลง คุณ
สามารถแก้ไขรายการเพลงได้

1
2
3

1
2
3
4

แตะที่
แล้วเลือก
แตะที่ เพลง และ รายการเพลง
เปิดรายการเพลง
แตะที่
และเลือก:
กำลังเล่น – เล่นรายการเพลง
เพิ่มเพลงใหม่ – เพื่อเพิ่มเพลงใหม่
ในรายการเพลง เลือกเพลงที่ต้องการ
แล้วแตะที่ เสร็จ
ย้ายขึ้น/ลง – ย้ายเพลงขึ้นหรือลง
เพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับการเล่นเพลง
ส่ง – ส่งเพลงเป็นข้อความหรือ
ทาง บลูทูธ
ลบออกจากรายการ –
ลบเพลงออกจากรายการเพลง แตะที่

กา

คุณ
ได
อัต
ใน
คุณ
คุณ
สถ

ใน
1
2
3

ร

การลบรายการเพลง
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ เพลง และ รายการเพลง
3 แตะที่
และ ลบ หรือ ลบทั้งหมด

เพื่อลบรายการเพลงทั้งหมด

การค้นหาสถานี
คุณสามารถตั้งสถานีวิทยุไว้ในโทรศัพท์
ได้ โดยการค้นหาด้วยตนเองหรือโดย
อัตโนมัติ สถานีเหล่านั้นจะถูกบันทึกไว้
ในหมายเลขช่องสถานีที่ระบุไว้ ดังนั้น
คุณ จึงไม่จำเป็นต้องปรับตั้งสถานีใหม่อีก
คุณสามารถบันทึกได้สูงสุด 24 ช่อง
สถานีในโทรศัพท์ของคุณ
ในการปรับตั้งอัตโนมัติ:
1 แตะที่
แล้ว เลือก
2 แตะที่ วิทยุ FM และ
3 แตะที่ สแกนอัตโนมัติ และ ใช่
สถานีที่พบจะถูกกำหนดไว้ใน
หมายเลขช่องสถานีในโทรศัพท์
โดยอัตโนมัติ

ในการปรับตั้งด้วยตนเอง:
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ วิทยุ FM
3 แตะทีห
่ มายเลขช่องสถานทีที่คุณ

ต้องการบันทึกสถานี
4 ใช้ปุ่มลูกศรที่ด้านบนของหน้าจอ
เพื่อค้นหาสถานี
5 กด ตั้งค่า เพื่อบันทึกสถานีนั้น

การรีเซ็ตสถานี
1 แตะที่
แล้ว เลือก
2 แตะที่ วิทยุ FM และ
3 เลือก รีเซ็ต เพื่อรีเซ็ตช่องสถานี

ปัจจุบัน หรือเลือก รีเซ็ตทั้งหมด
เพื่อรีเซ็ตช่องสถานีทั้งหมด ช่อง
สถานีแต่ละช่องจะกลับไปความถี่
เริ่มต้นที่ 87.5Mhz

01
02
03
04
05
06
07
08

การฟังวิทยุ
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ วิทยุ FM แล้วแตะที่หมายเลข

ช่องสถานีที่คุณต้องการฟัง
เคล็ดลับ! ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ
สัญญาณวิทยุ ให้ยืดสายชุดหูฟังซึ่งทำ
หน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

ที่

ใช่ เพื่อยืนยัน
เลือก/ไม่เลือก –
เลือกไฟล์หลายไฟล์
ใช้เป็น – คุณสามารถกำหนดให้
เพลงเป็นเสียงเอฟเฟกต์ได้
ข้อมูลหน่วยความจำ –
ดูข้อมูลรายการเพลง

57

เว็บไซต์
เพียงใช้เบราเซอร์และปลายนิ้วสัมผัส
คุณก็จะสามารถทันต่อข่าวสารและ
พยากรณ์อากาศได้ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยว
กับกีฬาหรือการจราจรได้ทุกเมื่อที่คุณ
ต้องการ นอกจากนี้ เบราเซอร์ยังช่วย
ให้คุณสามารถดาวน์โหลดเพลงเสียง
เรียกเข้า ภาพพื้นหลังและเกมส์ใหม่
ล่าสุดได้

การเข้าใช้เว็บไซต์
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

และแตะที่

และเลือก เบราเซอร์

คุณจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
3 ในการเพิ่มบุ๊คมาร์คใหม่

ให้เลือก แล้วแตะที่ เพิ่มใหม่
ป้อนชื่อสำหรับบุ๊คมาร์ค
แล้วตามด้วยป้อน URL
4 แตะที่ บันทึก บุ๊คมาร์คของคุณจะ
ปรากฏขึ้นในรายการบุ๊คมาร์ค
5 ในการเข้าใช้งานบุ๊คมาร์ค เพียงเลื่อน
ไปที่บุ๊คมาร์ค แล้วแตะที่เปิด เครื่องจะ
เชื่อมต่อเข้ากับ บุ๊คมาร์คของคุณ

การบันทึกเพจ

2 ในการเข้าถึงโฮมเพจของเบราเซอร์

1 เข้าถึงเว็บเพจที่ต้องการตามที่อธิบาย

โดยตรง ให้เลือก หน้าหลัก หรือเลือก
ป้อนแอดเดรส จากนั้นพิมพ์ URL
ที่คุณต้องการ แล้วเลือก เชื่อมต่อ
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะเกิดขึ้น
เมื่อเชื่อมต่อกับบริการนี้และเมื่อดาวน์
โหลดเนื้อหา โปรดสอบถามข้อมูลการคิด
ค่าใช้จ่ายกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ไว้ข้างต้น
2 แตะที่
และเลือก เพจที่บันทึก
3 ป้อนชื่อสำหรับเว็บเพจเพื่อให้ง่ายต่อ
การจดจำ
4 แตะที่ บันทึก

การเพิ่มและการใช้บุ๊คมาร์ค
เพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบได้
อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามารถ
เพิ่มบุ๊คมาร์คและบันทึกเว็บเพจได้
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

เว็บไซต์

และแตะที่

และเลือก เบราเซอร์

2 เลือก บุ๊คมาร์ค รายการบุ๊คมาร์คของ
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เคล็ดลับ! เมนูนี้จะช่วยให้คุณ
สามารถแก้ไขชื่อของเพจที่บันทึกไว้
และลบเพจที่บันทึกไว้ได้

การเข้าใช้เพจที่บันทึกไว้
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

และแตะที่
และเลือก เบราเซอร์
2 เลือก เพจที่บันทึก
3 เลือกเพจที่ต้องการ แล้วแตะที่
และตามด้วย เปิด

กา
1

2
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เซ
1

2

3
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หน
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เข
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การดูประวัติข้อมูลเบราเซอร์
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

และแตะที่
และเลือก เบราเซอร์
เลือก ประวัติ
2 รายชื่อเว็บเพจที่คุณเข้าใช้ล่าสุดจะ
ปรากฏขึ้น ในการเข้าใช้เพจใดเพจ
หนึ่ง ให้เลือกเพจที่ต้องการ แล้วแตะ
ที่ เชื่อมต่อ

การเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บเบราว์
เซอร์
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

และแตะที่
และเลือก เบราเซอร์
เลือก ตั้งค่า
2 คุณสามารถเลือกเพื่อแก้ไข โปรไฟล์,
การเข้ารหัสตัวอักษร, แคช, คุกกี้,
Java script, ความปลอดภัย
หรือเพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด
โดยเลือก รีเซ็ตการตั้งค่า
3 เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ
ให้เลือก ตกลง

การใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม

01
02
03
04
05
06
07
08

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการซิงโครไนซ์โดยใช้ LG PC Suite
โปรดดูที่หน้า 66
การใช้ บลูทูธ:
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า
บลูทูธ เป็น เปิด และ มองเห็นได้
ทั้งเครื่องพิวเตอร์และโทรศัพท์ KF700
2 จับคู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและ
KF700 เพื่อให้ต้องระบุรหัสผ่าน
สำหรับการเชื่อมต่อ
3 ใช้ Connection wizard ใน LG PC
Suite เพื่อ การเชื่อมต่อ บลูทูธ ที่ใช้

เว็บไซต์

โทรศัพท์ KF700 ของคุณสามารถทำ
หน้าที่เป็นโมเด็มของเครื่องคอมพิวเตอร์
ได้ จึงทำให้คุณสามารถส่งอีเมล์และ
เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ แม้ในเวลา
ที่คุณไม่ได้เชื่อมต่อโดยใช้สาย
โดยคุณสามารถใช้สาย USB หรือ
บลูทูธ ก็ได้

การใช้สาย USB:
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง LG
PC Suite บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
คุณแล้ว
2 เชื่อมต่อ KF700 เข้ากับคอม
พิวเตอร์ของคุณด้วยสาย USB
แล้วเริ่มซอฟต์แวร์ LG PC Suite
3 คลิกที่ Communication
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นคลิก
ที่ Settings และเลือก Modem
4 เลือก LG Mobile USB Modem
และเลือก OK จากนั้นโมเด็มจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
5 คลิกที่ Connect และเครื่องคอม
พิวเตอร์ของคุณจะเชื่อมต่ออิน
เตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ KF700
ของคุณ
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เว็บไซต์

ส

4 คลิกที่ Communication

กา

บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
จากนั้นคลิก Setting
5 คลิกที่ Modem
6 เลือก Standard Modem over
Bluetooth link แล้วคลิก OK
จากนั้นโมเด็มจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
7 คลิกที่ Connect
และเครื่องคอมพิวเตอร์
ของคุณจะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ผ่านโทรศัพท์ KF700 ของคุณ
หมายเหตุ: โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับ ที่หน้า 66-68

1

2
3
4

5
6

7

8
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สมุดบันทึก
การเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทิน
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

2
3
4

5
6

7

8

เคล็ดลับ! คุณสามารถกำหนดช่วงวันหยุด
ในปฏิทน
ิ ได้ แตะที่วันแต่ละวันที่เป็นวัน
และเลือก
หยุดของคุณ แล้วแตะที่
ตั้งวันหยุด วันเหล่านั้นจะมีเงาสีแดงแสดง
อยู่ เมื่อคุณตั้งปลุก คุณสามารถเลือกที่จะ
เว้นวันที่กำหนดเป็นวันหยุดได้

การเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้น
ของปฏิทิน
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

01
02
03
04
05
06
07

และแตะที่
และเลือก สมุดบันทึก
เลือก ตั้งค่า
08
2 แตะที่ ตั้งปฏิทิน และเลือก
มุมมองเริ่มต้น หรือ สัปดาห์เริ่มเมื่อ
3 กด ตกลง เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

การเพิ่มรายการลงในสิ่งที่
ต้องทำ
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

และแตะที่
และเลือก
ออแกไนเซอร์
2 เลือก สิ่งที่ต้องทำ และแตะที่
ที่มุมบนด้านขวามือ
3 กำหนดวันที่ของรายการ
ที่ต้องทำ เพิ่มหมายเหตุ
และเลือกลำดับความสำคัญ: สูง,
ปานกลาง หรือ ต่ำ
4 บันทึกรายการสิ่งที่ต้องทำโดยเลือกที่
บันทึก

เริ่มต้นการจัดการ

และแตะที่
และเลือก
ออแกไนเซอร์ เลือก ปฏิทิน
เลือกวันที่ที่ต้องการเพิ่มเหตุการณ์
แตะที่
เพื่อเพิ่มเหตุการณ์ใหม่
เลือกว่าคุณจะเพิ่ม นัดหมาย,
วันครบรอบ หรือ วันเกิด และแตะ
ที่ ตกลง
ตรวจสอบวันที่และป้อนเวลาที่
เหตุการณ์เริ่ม
สำหรับการนัดหมายและวันครบรอบ
ให้ป้อนเวลาและวันที่ที่เหตุการณ์สิ้น
สุดในช่องเวลาและวันที่ด้านล่างทั้ง
สองช่อง
หากคุณต้องการเพิ่มชื่อเรื่องหรือหมาย
เหตุในเหตุการณ์ ให้แตะที่ ชื่อเรื่อง
หรือ ชื่อ และพิมพ์หมายเหตุ ตามด้วย
ตกลง
เลือก บันทึก และเหตุการณ์ของคุณ
จะบันทึกอยู่ในปฏิทิน วันที่ที่มีการ
บันทึกเหตุการณ์ไว้จะมีเครื่องหมาย
กรอบสี่เหลี่ยมกำกับอยู่และเสียงกริ่ง
จะดังขึ้นเมื่อถึงเวลาเริ่มต้นของเหตุ
การณ์ เพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนด
ต่างๆ
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สมุดบันทึก
เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไขรายการได้
โดยการเลือกรายการที่ต้องทำ แล้วแตะที่
เลือก แก้ไข
และยืนยันการแก้ไขโดยการเลือก บันทึก

การแบ่งปันรายการที่ต้องทำ
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

และ
และเลือก ออแกไนเซอร์
เลือก สิ่งที่ต้องทำ
2 เลือกรายการที่ต้องการที่ต้องการแบ่ง
ปัน แล้วแตะที่
3 เลือก ส่ง คุณสามารถเลือกแบ่งปัน
รายการที่ต้องทำ
เป็น ข้อความตัวอักษร,
ข้อมความมัลติมีเดีย, อีเมล์ หรือ
บลูทูธ
เคล็ดลับ! คุณสามารถสำรองข้อมูลและ
ซิงโครไนซ์ปฏิทินของคุณกับคอมพิว
เตอร์ได้ โปรดดูที่ PC Sync ในหน้า 66

การใช้ตัวค้นหาวันที่
เริ่มต้นการจัดการ

ตัวค้นหาวันที่เป็นเครื่องมืออำนวยความ
สะดวกที่ช่วยให้คุณสามารถคำนวณวัน
หลังจากที่ผ่านมาแล้วหลายวันได้
ตัวอย่างเช่น 60 วันจากวันที่10.10.2007
คือ วันที่ 09.12.2007 ซึ่งเหมาะสำหรับ
การรอคอยวันที่ครบกำหนด
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1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

2
3
4
5

และแตะที่
และเลือก
ออแกไนเซอร์
เลือก ตัวค้นหาวันที่
ในแท็บ จาก ให้กำหนดวันที่ต้องการ
ในแท็บ หลังจาก ให้กำหนดจำนวนวัน
วันที่เป้าหมาย จะปรากฏขึ้นด้านล่าง

8

หม
รา

เ
เ
ห
เ
ข

การตั้งเวลาปลุก
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

และ

และเลือก ตั้งปลุก

2 แตะที่
เพื่อตั้งค่าการเตือน
3 กำหนดเวลาที่ต้องการให้ส่งเสียงปลุก

แล้วแตะที่ ตั้งค่า
4 เลือกว่าคุณต้องการให้ส่งเสียงปลุก

ครั้งเดียว, ทุกวัน, จ - ศ, จ - ส, ส
- อา หรือ ยกเว้นวันหยุด กด ตกลง
เพื่อเลือกเสียงสำหรับ
5 เลือก
การปลุก ในการฟังเสียง
ให้แตะที่เสียง แล้วตามด้วย เล่น
หลังจากที่เลือกได้แล้ว ให้แตะที่
เลือก
6 เพิ่มบันทึกสำหรับการปลุก แตะที่
ตกลง เมื่อคุณพิมพ์บันทึกเสร็จแล้ว
เมื่อเสียงปลุกดัง เครื่องจะแสดงบันทึก
ขึ้นมา
7 สุดท้าย คุณสามารถกำหนดรอบเวลา
ในการเลื่อนปลุกเป็น 5, 10, 20, 30
นาที, 1 ชั่วโมง หรือ ปิด กด ตกลง
เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

กา
1
2
3
4

เค

ใช
เต
1
2

8 เมื่อคุณตั้งปลุกเสร็จแล้ว ให้แตะที่

เพื่อเริ่มบันทึกเสียง หรือกด
และเลือกจาก:
ระยะเวลา –
กำหนดระยะเวลาในการบันทึก
เลือกจาก ขนาดข้อความ MMS, 1
นาที หรือ ไม่จำกัด
คุณภาพ – เลือกคุณภาพของเสียง
เลือกจาก ละเอียดมาก,ละเอียด หรือ
ปกติ
ไปที่เสียงส่วนตัว – เปิดโฟลเดอร์
รายการบันทึกเสียงใน เสียงส่วนตัว

บันทึก

ร
วัน
ง

หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งปลุกได้ถึง 5
รายการ
เคล็ดลับ! แม้โทรศัพท์จะปิดอยู่ เครื่องจะส่ง
เสียงเตือนตามเวลาที่ตั้งไว้
หากคุณแตะเลื่อนเวลาปลุก เครื่องจะส่งเสียง
เตือนอีกครั้งในอีก 5 นาที หากคุณแตะที่ หยุด
ข้อความ ‘เปิดโทรศัพท์?’ จะปรากฏขึ้น

การเพิ่มบันทึก

ก

ง

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

และแตะ
และเลือก บันทึก
2 แตะที่
เพื่อเพิ่มบันทึกใหม่
3 พิมพ์บันทึก แล้วตามด้วย บันทึก
4 บันทึกของคุณจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชัน บันทึก
ในครั้งถัดไป

การบันทึกเสียงหรือเสียงพูด
1
2
3
4
5

แตะที่
แล้วเลือก
แตะที่ บันทึกเสียง
แตะที่
เพื่อเริ่มบันทึก
แตะที่
เพื่อจบการบันทึก
แตะที่
เพื่อฟังรายการที่บันทึก

01
02
03
04
05
06
07
08

เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไขบันทึกที่มี
อยู่ได้ ให้เลือกบันทึกที่ต้องการแก้ไข
แล้วแตะที่ แก้ไข

0

ใช้ เครื่องบันทึกเสียง เพื่อบันทึกเสียง
เตือนความจำหรือเสียงอื่นๆ
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ บันทึกเสียง และกด

เริ่มต้นการจัดการ

เครื่องบันทึกเสียง
ก
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สมุดบันทึก
การส่งรายการบันทึกเสียง

การใส่ชื่อเมืองลงในเวลาทั่วโลก

กา

1 เมื่อคุณบันทึกเสียงเสร็จแล้ว ให้แตะ

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

1

ที่
2 แตะที่ ส่ง แล้วเลือกจาก ข้อความ
อีเมล์ หรือ บลูทูธ หากคุณเลือก
ข้อความ หรือ อีเมล์ รายการที่บันทึก
จะแนบไปกับข้อความ และคุณสามารถ
เขียนและส่งข้อความได้ตามปกติ
หากคุณเลือก บลูทูธ เครื่องจะแสดง
ข้อความให้คุณเปิดบลูทูธ

และแตะที่
และเลือก เครื่องมือ
2 เลือก เวลาทั่วโลก
3 แตะที่ไอคอน
แล้วตามด้วย
เพิ่มเมือง เริ่มพิมพ์ชื่อเมืองที่คุณต้อง
การ และชื่อนั้นจะปรากฏที่ด้านบนของ
หน้าจอ หรือแตะที่ แผนที่ และเลือก
เมืองที่เลือกไว้จากแผนที่
4 แตะที่ เลือก เพื่อยืนยันการเลือกของ
คุณ

หมายเหตุ: หลังจากที่บันทึกเสียงเสร็จ
แล้ว ให้แตะที่
และเลือก ส่ง,
ไฟล์(แก้ชื่อ, ข้อมูลไฟล์), ลบ, ใช้เป็น
(เพื่อใช้เป็นเสียงเรียกเข้า) หรือ
ไปที่เสียง

การใช้เครื่องคิดเลข
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

และแตะที่

และเลือก เครื่องมือ

2 เลือก เครื่องคิดเลข
3 ใช้ปุ่มในการป้อนตัวเลข
4 สำหรับการคำนวณอย่างง่าย ให้แตะที่

เริ่มต้นการจัดการ

ฟังก์ชันที่คุณต้องการ (+, -, ÷, x)
แล้วตามด้วย =
5 สำหรับการคำนวณแบบซับซ้อน
ให้แตะที่ และเลือกจาก sin, cos,
tan, log, ln, exp, sqrt, deg หรือ
rad
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เคล็ดลับ! หากคุณไปต่างประเทศ คุณ
สามารถเปลี่ยนโซนเวลาจากเวลาทั่วโลก
แล้วตามด้วย
ได้ โดยการแตะที่
ตั้งเป็นโซนเวลา

การแปลงหน่วย
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

และแตะที่

และเลือก เครื่องมือ

2 เลือก ตัวแปลงหน่วย
3 เลือกว่าคุณจะแปลง สกุลเงิน, พื้นที่,

ความยาว, น้ำหนัก, อุณหภูมิ,
ปริมาตร หรือ ความเร็ว
4 คุณสามารถเลือกหน่วย และป้อนค่าที่
คุณต้องการแปลง แล้วตามด้วยหน่วย
ที่คุณต้องการแปลงเป็น
5 ค่าผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกันจะปรากฏขึ้น
บนหน้าจอ

2
3
4
5
6

ก

อง
อง

ง

การใช้นาฬิกาจับเวลา
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
2
3
4
5
6

และแตะที่
และเลือก เครื่องมือ
เลือก นาฬิกาจับเวลา
แตะที่ เริ่ม เพื่อเริ่มเริ่มต้นตัวตั้งเวลา
แตะที่ รอบ หากคุณต้องการบันทึก
รอบเวลา
แตะที่ หยุด เพื่อหยุดตัวตั้งเวลา
แตะที่ ต่อ เพื่อเริ่มนาฬิกาจับเวลาใหม่
ต่อจากเวลาที่คุณหยุดไว้ รีเซ็ต เพื่อ
เริ่มต้นเวลาใหม่อีกครั้ง

01
02
03
04
05
06
07
08

ท,

น

เริ่มต้นการจัดการ

ที่
ย
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PC Sync
คุณสามารถซิงโครไนซ์คอมพิวเตอร์กับ
โทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่ารายละ
เอียดที่สำคัญทั้งหมดของคุณและวันที่
ต่างๆ ตรงกัน รวมทั้งยังเป็นการสำรอง
ข้อมูลที่ช่วยให้คุณจำได้อย่างง่ายดาย
อีกด้วย

การติดตั้ง LG PC Suite
ลงในคอมพิวเตอร์
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

2
3
4

5
6

เริ่มต้นการจัดการ

7

จากนั้นเลือก
แล้วแตะที่
ตั้งค่าโทรศัพท์
เลือก การเชื่อมต่อ และ
โหมดการเชื่อมต่อ USB
เลือก บริการข้อมูล แล้วแตะที่ เลือก
ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาด้วยในเครื่องคอม
พิวเตอร์ LG PC Suite Installer
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ คลิกที่ LG PC
Suite Installer
เลือกภาษาที่ต้องการใช้ในการติดตั้ง
แล้วคลิกที่ OK
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เพื่อทำให้วิซาร์ด LG PC Suite
Installer เสร็จสมบูรณ์
เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ไอคอน LG PC Suite
จะปรากฏขึ้นบนเดสก์ทอป
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การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์

ก
พ

1 เชื่อมสาย USB ที่โทรศัพท์และคอม

1

พิวเตอร์ของคุณ
2 ดับเบิลคลิกที่ LG PC Suite
บนเดสก์ทอปของคุณ
3 คลิกที่ Connection Wizard
แล้วคลิก USB
4 คลิกที่ Next แล้วคลิก Next อีกครั้ง
จากนั้นคลิก Finish โทรศัพท์และคอม
พิวเตอร์ของคุณเชือ
่ มต่อกันเรียบร้อย
แล้ว

2
3

การสำรองข้อมูลและการเรียก
คืนข้อมูลของโทรศัพท์
1 เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณเข้า

ก

กับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามวิธีข้างต้น
2 คลิกที่ไอคอน Backup แล้วเลือก
Backup หรือ Restore
3 เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการสำรองข้อ
มูลหรือเรียกคืน เลือกตำแหน่งที่คุณ
ต้องการสำรองข้อมูลหรือเรียกคืน
ข้อมูล คลิก OK
4 ระบบจะสำรองข้อมูลของคุณ

1
2
3

4

ม

การดูไฟล์ในโทรศัพท์บนคอม
พิวเตอร์
1 เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณเข้า

กับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามวิธีข้างต้น
2 คลิกที่ไอคอน Contents
3 เอกสารทั้งหมด, ข้อมูล Flash, ภาพ,

เสียง และวิดีโอ ซึ่งคุณบันทึกไว้ใน
โทรศัพท์ของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ
ในโฟลเดอร์ LG Phone
เคล็ดลับ! การดูเนื้อหาของโทรศัพท์บน
เครื่องคอมพิวเตอร์จะช่วยให้คุณสามารถ
จัดเรียงไฟล์ จัดการเอกสาร และลบเนื้อ
หาที่คุณไม่ต้องการใช้อีกต่อไปได้

การซิงโครไนซ์รายชื่อ
1 เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณเข้า

การซิงโครไนซ์ข้อความ
1 เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณเข้า

กับเครื่องคอมพิวเตอร์

01
02
03
04
05
06
07
08

2 คลิกที่ไอคอน Messages
3 ข้อความในเครื่องคอมพิวเตอร์และโทร

ศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้นในโฟลเดอร์
บนหน้าจอ
4 ใช้แถบเครื่องมือด้านบนสุดของหน้า
จอเพื่อแก้ไขและจัดเรียงข้อความ

เริ่มต้นการจัดการ

กับเครื่องคอมพิวเตอร์
2 คลิกที่ไอคอน Contacts
3 เลือก Transfer แล้วเลือก Import
from mobile handset เครื่องคอม
พิวเตอร์ของคุณจะอิมปอร์ตและแสดง
รายชื่อทั้งหมดที่บันทึกไว้ในการ์ด
USIM และโทรศัพท์
4 คลิกที่ File แล้วเลือก Save จากนั้น
คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่คุณต้อง
การบันทึกรายชื่อ

หมายเหตุ: ในการสำรองข้อมูลราย
ชื่อที่บันทึกไว้ใน USIM การ์ด
ให้คลิกที่โฟลเดอร์ SIM Card ทางด้าน
ซ้ายมือของหน้าจอคอมพิวเตอร์ เลือก
Edit ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วเลือก
Select All คลิกขวาที่รายชื่อของคุณ
แล้วเลือก Copy to contact
จากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์ Handset
ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอและหมาย
เลขทั้งหมดจะปรากฏขึ้น
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PC Sync

ต

การใช้โทรศัพท์ของคุณเป็น
อุปกรณ์เก็บข้อมูล

ภา
ตั้ง
กา

โทรศัพท์ของคุณสามารถใช้เป็นอุปกรณ์
เก็บข้อมูลได้ หากคุณมีการ์ดหน่วย
ความจำติดตั้งไว้
1 เลิกการเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของ
2
3
4
5

6

คุณออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
และแตะ
และเลือก ตั้งค่าโทรศัพท์
เลือก การเชื่อมต่อ และ โหมดการเชื่อมต่อ USB
เลือก ที่เก็บข้อมูล และแตะที่ เลือก
ใช้เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณ
เข้ากับเครื่องพีซี โทรศัพท์ของคุณ
จะแสดงข้อความ:
กำลังเชื่อมต่อเป็นที่เก็บข้อมูล… แล้วตามด้วย
เชื่อมต่อเป็นโหมดที่เก็บข้อมูลแล้ว อย่ายกเลิกการ
เชื่อมต่อระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล
ไฟล์ทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณจะได้รับการจัดเก็บไป
ยังฮาร์ดดิสก์ของ
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ

เริ่มต้นการจัดการ

หมายเหตุ: ที่เก็บข้อมูลจะสำรองข้อมูล
เนื้อหาที่บันทึกไว้ในการ์ดหน่วยความจำ
เท่านั้น โดยไม่บันทึกในหน่วยความจำ
เครื่อง ในการถ่ายโอนเนื้อหาของหน่วยความจำเครื่อง
(เช่น รายชื่อ) คุณจำเป็นต้องซิงโครไนซ์โดยใช้ PC Sync
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ตั้งค่า
ภายในโฟลเดอร์นี้ คุณจะสามารถปรับการ
ตั้งค่าเพื่อให้โทรศัพท์ KF700 ตอบสนอง
การทำงานในแบบของคุณได้
หมายเหตุ: โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้ง
ค่าการโทรได้ที่หน้า 18

การเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอ
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ หน้าจอ และเลือกจาก:

ธีมหน้าจอ - เลือกธีมสำหรับหน้าจอ
หลัก, โทรออก, การเปิดเครื่อง
และการปิดเครื่อง
นาฬิกา & ปฏิทิน เลือกวิธีการแสดงบนหน้าจอ
ไฟหน้าจอ - เลือกระยะเวลาการ
ทำงานของแบ็คไลท์และปุ่มกด
ความสว่าง ปรับความสว่างของหน้าจอ
ธีมเครื่อง - เปลี่ยนรูปโฉมทั้งหน้าจอ
ของคุณได้อย่างรวดเร็ว
แบบอักษร - ปรับสีแบบอักษร
3 แตะที่ บันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่า
ของคุณ

การปรับแต่งรูปแบบของคุณ

1 กด
แล้วเลือก
2 แตะที่ รูปแบบเสียง และเลือกรูปแบบ

ที่คุณต้องการแก้ไข
3 แตะที่
แล้วเลือก แก้ไข
4 จากนั้น คุณจะสามารถเปลี่ยนตัวเลือก
เสียงและการเตือนทั้งหมดที่มีอยู่ใน
รายการได้ รวมทั้ง เสียงเรียกเข้า
และ ระดับเสียง,
เสียงเตือนข้อความ, เสียงสไลด์
เป็นต้น

การเปลี่ยนการตั้งค่าโทรศัพท์

01
02
03
04
05
06
07
08

เพลิดเพลินไปกับอิสระแห่งการปรับ
เปลี่ยนการทำงานของโทรศัพท์ KF700
เพื่อให้ตอบรับกับรูปแบบการทำงานของ
คุณให้มากที่สุด
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือก
ให้แตะที่รายการสุดท้ายที่มองเห็น แล้วใช้
นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น รายการต่างๆ
จะเลื่อนขึ้น ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ ตั้งค่าโทรศัพท์ แล้วเลือกจาก

รายการทางด้านล่าง
วันที่ & เวลา - ปรับการตั้งค่าวันที่และ
เวลาของคุณ หรือเลือกให้ เครื่องอัป
เดตเวลาอัตโนมัติเมื่อคุณเดินทางหรือ

ตั้งค่า

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบบนหน้าจอ
สแตนด์บายของคุณได้อย่างรวดเร็ว
เพียงแตะที่ไอคอนรูปแบบที่ใช้งานใน
ปัจจุบันทางด้านบนของหน้าจอ

คุณสามารถใช้เมนูการตั้งค่าในการปรับ
แต่งการตั้งค่ารูปแบบแต่ละรายการได้
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ตั้งค่า
สำหรับการปรับเวลาตามฤดูกาล
ประหยัดพลังงาน - เลือก เปิด หรือ
ปิด การตั้งค่าประหยัดพลังงาน
ที่ตั้งมาจากโรงงาน
ภาษา เปลี่ยนภาษาบนจอแสดงผลของ
KF700 ของคุณ
ล็อคปุ่มอัตโนมัติ - เลือกเวลาและ
วิธีล็อคปุ่มกด
ความปลอดภัย - ปรับการตั้งค่าการ
รักษาความปลอดภัย ได้แก่ รหัส PIN
และล็อคเครื่อง
การเชื่อมต่อ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การเปลี่ยน
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ ในหน้าถัดไป
เอฟเฟกต์ทัชสกีน - เปลี่ยนการตั้งค่า
ทัชสกรีน
สถานะความจำ -โปรดดูข้อมูลเพิ่ม
เติมที่ การใช้ตวั จัดการหน่วยความจำ
ทีด
่ า
้ นล่าง
การปรับเทียบทัชแพด - รีเซ็ตหน้า
จอเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
รีเซ็ตการตั้งค่า - รีเซ็ตการตั้งค่าทั้ง
หมดเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน
ข้อมูลเครื่อง - ดูข้อมูลทางด้าน
เทคนิคของโทรศัพท์ KF700

ตั้งค่า
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การเปลี่ยนการตั้งค่าการ
เชื่อมต่อ
การตั้งค่าการเชื่อมต่อจะได้รับการตั้งค่า
มาจากผู้ให้บริการระบบแล้ว ดังนั้น คุณ
จึงสามารถเพลิดเพลินกับโทรศัพท์ใหม่
ของคุณได้ทันที หากคุณต้องการเปลี่ยน
แปลงการตั้งค่า ให้ใช้เมนูนี้
แตะที่
แล้วเลือก
แตะที่
ตั้งค่าโทรศัพท์ และเลือก การเชื่อมต่อ
การตั้งค่าเครือข่าย - โทรศัพท์ KF700
จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ต้องการได้โดย
อัตโนมัติ ในการเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้
ให้ใช้เมนูนี้
โปรไฟล์อินเตอร์เน็ต - คุณสามารถตั้ง
ค่าและดูโปรไฟล์อินเตอร์เน็ตได้
จุดเชื่อมต่อ - ผู้ให้บริการระบบได้บันทึก
ข้อมูลนี้แล้ว คุณสามารถเพิ่มจุดเชื่อมต่อ
ใหม่โดยใช้เมนูนี้ได้
โหมดการเชื่อมต่อ USB - เลือก
บริการข้อมูล และซิงโครไนซ์โทรศัพท์
KF700 โดยใช้ซอฟต์แวร์ LG PC Suite
เพื่อคัดลอกไฟล์จากโทรศัพท์ โปรดดู
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงโครไนซ์
ที่หน้า 66
บริการซิงค์ - โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการ
ซิงโครไนซ์ที่หน้า 66
การตั้งค่าสตรีมมิ่ง - ผู้ให้บริการระบบ
ได้บันทึกข้อมูลนี้แล้ว คุณสามารถ
แก้ไขได้หากต้องการ
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การใช้ตัวจัดการหน่วยความจำ
KF700 ของคุณมีหน่วยความจำให้เลือก
สามแบบ: โทรศัพท์, USIM การ์ด
และหน่วยความจำภายนอก (คุณอาจต้อง
ซื้อการ์ดหน่วยความจำแยกต่างหาก)
คุณสามารถใช้ตัวจัดการหน่วยความจำใน
การกำหนดว่าในแต่ละหน่วยความจำใช้
หน่วยความจำไปเท่าใด และดูว่ามีพื้นที่
ว่างเหลือเท่าใด
แล้วตามด้วย
เลือก
แตะที่
ตั้งค่าโทรศัพท์ และ สถานะความจำ
หน่วยความจำทั่วไปของเครื่อง ดูหน่วยความจำที่มีในโทรศัพท์ KF700
สำหรับรูปภาพ, เสียง, วิดีโอ, Flash,
MMS, Email, แอปพลิเคชัน Java,
เอกสาร และอื่นๆ
หน่วยความจำสำรองของเครื่อง ดูหน่วยความจำที่มีในเครื่องสำหรับ
ข้อความตัวอักษรในโทรศัพท์, รายชื่อ,
ปฏิทิน, สิ่งที่ต้องทำ, บันทึก, การปลุก,
ข้อมูลการโทร, บุ๊คมาร์ค
และรายการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
หน่วยความจำ USIM ดูหน่วยความที่มีใน USIM การ์ด

เคล็ดลับ! โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใส่การ์ดหน่วยความจำ ที่หน้า 12

การส่งและการรับไฟล์โดยใช้
บลูทูธ

01
02
03
04

บลูทูธเป็นวิธีในการส่งและรับไฟล์ที่ดี
โดยไม่จำเป็นต้องต่อสาย ซึ่งสามารถ
เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับชุดหูฟังบลูทูธ
เพื่อโทรออกและรับสายได้

05

ในการส่งไฟล์:
1 เปิดไฟล์ที่คุณต้องการส่ง โดยทั่วไป
จะเป็นไฟล์ภาพถ่าย, วิดีโอ หรือเพลง
2 แตะที่
แล้วเลือก ส่ง
เลือก บลูทูธ
3 แตะที่ ใช่ เพื่อเปิด บลูทูธ
4 โทรศัพท์ KF700 จะค้นหาอุปกรณ์ที่
ใช้บลูทูธอื่นๆ ภายในรัศมีนั้น
โดยอัตโนมัติ
5 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการส่งไฟล์ไป
แล้วแตะที่ เลือก
6 ไฟล์ของคุณจะถูกส่งออกไป

08

เคล็ดลับ! คอยเฝ้าดูแถบแสดงความคืบ
หน้าเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ของคุณถูก
ส่งแล้ว

06
07

ตั้งค่า

หน่วบความจำการ์ด - ดูหน่วยความจำที่
มีในการ์ดหน่วยความจำภายนอก (คุณต้อง
ซือ
้ การ์ดหน่วยความจำแยกต่างหาก)

การตั้งค่าที่จัดเก็บหลัก - เลือก
ตำแหน่งในการบันทึกไฟล์ที่ต้องการ
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ตั้งค่า
ในการรับไฟล์:
1 ในการรับไฟล์ คุณต้องตั้งค่า บลูทูธ
เป็น เปิด และ มองเห็นได้ โปรดดูข้อ
มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนการตั้งค่า บลูทูธ
ที่ด้านล่าง
2 เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณยอมรับ
ไฟล์จากผู้ส่ง แตะที่ ใช่ เพื่อรับไฟล์
3 คุณจะเห็นว่าไฟล์ได้รับการบันทึกไว้
แล้ว และคุณสามารถเลือกเพื่อ ดู
ไฟล์หรือ ใช้เป็นภาพพื้นหลัง ได้
โดยปกติ ไฟล์จะบันทึกไว้ในโฟลเดอร์
ที่เกี่ยวข้องกันใน แฟ้มข้อมูล
การเปลี่ยนการตั้งค่าบลูทูธ:
1 แตะที่
และแตะที่
2 เลือก บลูทูธ แล้วเลือก ตั้งค่า

ตั้งค่า

ทำการเปลี่ยนแปลง:
การมองเห็นอุปกรณ์ - เลือกว่าจะ
มองเห็นได้ หรือ ซ่อน
ชื่ออุปกรณ์ - ป้อนชื่อของโทรศัพท์
LG KF700
บริการที่สนับสนุน - เลือกวิธีใช้
บลูทูธ ที่เกี่ยวข้องกับบริการอื่นๆ
โปรดดูที่ การใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม
ในหน้า 59 หรือ การใช้ชุดหูฟัง
บลูทูธ ที่ด้านล่าง
โหมดซิมรีโมท - เลือก เปิด หรือ ปิด
แอดเดรสส่วนตัว -
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ตรวจสอบแอดเดรส บลูทูธ

การจับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์บลูทธ
ู อืน
่
โดยการจับคู่โทรศัพท์ KF700
กับอุปกรณ์อื่น คุณสามารถกำหนดรหัส
ผ่านเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อได้ ซึ่งหมาย
ความว่าอุปกรณ์ที่จับคู่ด้วยก็จะปลอดภัย
มากขึ้น
1 ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่า บลูทูธ เป็น เปิด
และ มองเห็นได้
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการมอง
เห็นได้ในเมนู ตั้งค่า
2 แตะที่ อุปกรณ์ที่จับคู่ แล้วเลือก ใหม่
3 โทรศัพท์ KF700 จะค้นหาอุปกรณ์
เมื่อการค้นหาเสร็จสมบูรณ์ รีเฟรช
และ เพิ่ม จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
4 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่
ด้วย แตะที่ เพิ่ม และป้อนรหัส
ผ่าน และแตะที่ ตกลง
5 โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์อื่นซึ่งคุณควรป้อนรหัสผ่าน
เดียวกัน
6 การเชื่อมต่อบลูทูธของคุณแบบป้อง
กันด้วยรหัสผ่านพร้อมใช้งานแล้ว
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การใช้ชุดหูฟังบลูทูธ
1 ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่า บลูทูธ เป็น เปิด
2 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมาพร้อมกับ

ชุดหูฟัง เพื่อตั้งค่าชุดหูฟังให้อยู่ใน
โหมดการจับคู่ และจับคู่กับโทรศัพท์
ของคุณ
3 แตะที่ ใช่ เพื่อ เชื่อมต่อทันที
เคล็ดลับ! โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
โหมดตอบรับ BT ที่หน้า 22 เพื่อที่คุณ
จะได้สามารถควบคุมวิธีการตอบรับสาย
เมื่อมีการเชื่อมต่อชุดหูฟัง บลูทูธ

01
02
03
04
05
06
07
08

ตั้งค่า
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อุปกรณ์เสริม

บ

อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่
มาพร้อมกับโทรศัพท์ KF700

โท
ได
GS
W

สายเคเบิลข้อมูลและซีดี
แท่นชาร์จ

แบตเตอรี่

เชื่อมต่อและซิงโครไนซ์โทรศัพท์
KF700 เข้ากับ PC

คู่มือการใช้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโทร
ศัพท์ KF700 ของคุณ

ชุดหูฟังสเตอริโอ

อุปกรณ์เสริม
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หมายเหตุ
• ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG
เท่านั้น
• การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้อาจมีผลให้
การรับประกันของเครื่องโทรศัพท์
สิ้นสุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้น
ที่ โปรดตรวจสอบกับบริษัทหรือตัวแทนผู้
ให้บริการในแต่ละพื้นที่ของเราในกรณีที่
มีข้อสอบถามเพิ่มเติม

คุณ
ว่า
บร
บร
ก่อ
ขอ
นี้
ให
ผู้ใ

บริการของเครือข่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้
ได้รับการรับรองให้ใช้ในระบบเครือข่าย
GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 และ
W-CDMA

ทั่วไป

คุณสมบัติต่างๆ ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้เรียก
ว่า บริการเสริมจากระบบเครือข่าย ซึ่งเป็น
บริการพิเศษที่คุณขอเปิดใช้
บริการได้จาก ผู้ให้บริการของคุณ
ก่อนที่คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ
ของบริการเสริมจากระบบเครือข่ายเหล่า
นี้ คุณต้องสมัครขอรับบริการผ่านทางผู้
ให้บริการ และขอคำแนะนำในการใช้จาก
ผู้ให้บริการด้วย

ชื่อผลิตภัณฑ์ : KF700
ระบบ: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

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

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

ผู้

บริการของเครือข่าย

้
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LG Electronics Inc

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

KF700

LG

R&TTE Directive 1999/5/EC
ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives
LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@ lge.com

Seung Hyoun, Ji/ Director

Signature of representative

22.Feb. 2008

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ

โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจทำ
ให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย

การรับพลังงานคลืน
่ ความถีว
่ ท
ิ ยุ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่
วิทยุและค่า SAR (Specific Absorption
Rate) โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น KF700 นี้
ได้รับการออกแบบตรงตามข้อกำหนด
เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานอัน
เกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ข้อกำหนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศา
สตร์ที่รวมถึงการกำหนดค่าเผื่อไว้ทั้งนี้
เพื่อความปลอดภัยของทุกคน โดยไม่
ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงาน

คลื่นความถี่วิทยุใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า
Specific Absorption Rate หรือ SAR
การทดสอบ SAR ได้กระทำด้วยการใช้
วิธีการที่ได้มาตรฐาน โดยให้เครื่อง
โทรศัพท์ส่งสัญญาณที่แรงที่สุดและ
มีการรับรองขนาดสัญญาณแล้ว
โดยการส่งสัญญาณดังกล่าวได้กระทำ
ในทุกย่านความถี่ที่โทรศัพท์ใช้อยู่
• แม้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG

แต่ละรุ่นจะแตกต่างกันบ้าง แต่ทุกรุ่น
จะได้รับการออกแบบให้อยู่ภายในข้อ
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กำหนดการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ

•

• ข้อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย

International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก. โดยเฉลี่ย
ตามเนื้อเยื่อหนัก 10 กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รุ่น

นี้ ซึ่งทำการทดสอบโดย DASY4
ขณะถือแนบกับหูคือ 0.36 วัตต์/กก.
(10 กรัม)
• ข้อมูลระดับ SAR

สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ/
พื้นที่ที่ยอมรับข้อจำกัด SAR
ซึ่งแนะนำโดย Institute of Electrical
and Electronics Engineers
(IEEE) คือ 1.18 วัตต์/กก.
โดยเฉลี่ยต่อเนื้อเยื่อ 1 กรัม

การดูแลและการบำรุงรักษา
เครื่องโทรศัพท์

•

•

•
•
•

•

คำเตือน
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ และ
อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองให้ใช้กับโทร
ศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ
ที่ไม่ผ่านการรับรองดังกล่าวอาจทำให้การ
รับรองหรือการรับประกันของเครื่องสิ้นสุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้

•

n

• ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดภาย

ควรนำไปให้ช่างเทคนิคผู้มีความรู้เมื่อ
จำเป็นต้องมีการตรวจซ่อม

นอกเครื่องโทรศัพท์
(อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน
ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)

• ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่อง

ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
และเครื่องคอมพิวเตอร์
• ควรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่ง

ความร้อน เช่น เครื่องระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มี

การสั่นสะเทือนหรือการกระแทก
• ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อ

บังคับพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล
เนื่องจากอาจมีผลต่อการทำงานของ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไวต่อ
สัญญาณรบกวน
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือเปียก

ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจ
ถูกไฟฟ้าดูดและอาจทำให้โทรศัพท์
ชำรุดเสียหายได้
• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วัตถุไวไฟ

เนื่องจากโทรศัพท์อาจร้อนและทำให้
ติดไฟ ซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้

• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บนพื้นผิว

อ่อนนุ่ม
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณที่มีการ

ถ่ายเทอากาศดี
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่น

หรือควันมากเกินไป
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิต

หรือบัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก
เพราะอาจทำความเสียหายต่อข้อมูล
ในแถบแม่เหล็กได้
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม เพราะ

อาจทำความเสียหายแก่โทรศัพท์ได้
• วางเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจากของ

เหลวหรือความชื้น
• ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง

ด้วยความระมัดระวัง อย่าแตะต้องเสา
อากาศโดยไม่จำเป็น

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

al

• อย่าถอดแยกชิน
้ ส่วนของเครือ
่ งโทรศัพท์
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของโทรศัพท์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถส่ง
คลื่นรบกวนได้ ทำให้มีผลต่อการทำงาน
ของอุปกรณ์ต่างๆ
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ กล้อป
ุ กรณ์

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทางการแพทย์โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตเสีย
ก่อน หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์เหนือ
เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ
เช่น ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น
• โทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่องอาจก่อให้

เกิดสัญญาณคลื่นรบกวนกับเครื่องช่วย
ฟังได้
• ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ

เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รับการ
รบกวนบ้างเล็กน้อย
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ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ว่าด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
พื้นที่ที่คุณขับขี่ยานพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ
• มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

อย่างเต็มที่
• หากสามารถกระทำได้

ให้ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทร

ออกหรือรับสาย หากสภาพการขับขี่
ทำให้จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว
• พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมีผล

กระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บาง
ชนิดในรถของคุณ เช่น วิทยุติดรถยนต์
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัย

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์พกพาแบบไร้สาย
ซึ่งขัดขวางการทำงานของถุงลม ซึ่ง
อาจทำให้ถุงลมไม่ทำงาน หรืออาจทำ
ให้คุณได้รับบาดเจ็บรุนแรงเนื่องจาก
การทำงานผิดปกติของถุงลมนิรภัยได้
• หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะอยู่

ข้างนอก โปรดตรวจดูว่าระดับเสียง
อยู่ที่ระดับที่เหมาะสม เพื่อให้คุณ
ยังสามารถได้ยินเสียงจากรอบข้างได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ข้างถนน

ห
สา

คว
ได
ดัง
หร
คุณ
สา

บร

ห้า
กา
อย
หร

บร
•
•
•

บ

วัง

หลีกเลีย
่ งการทำลายความ
สามารถในการได้ยน
ิ
ความสามารถในการได้ยินอาจถูกทำลาย
ได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานาน
ดังนั้น เราขอแนะนำว่า คุณไม่ควรเปิด
หรือปิดหูฟังใกล้กับหูของคุณ นอกจากนี้
คุณควรตั้งระดับเสียงเพลงและระดับเสียง
สายสนทนาไว้ในระดับที่เหมาะสม

ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างมี
การระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อห้าม
อย่างเคร่งครัด และทำตามข้อกำหนด
หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ
ต์

ย
ง
ำ

ด้

ได้

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำมันเชื้อ

เพลิง
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมันเชื้อเพลิง

หรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลว

ที่ติดไฟง่าย หรือระเบิดได้ในห้องโดย
สารของรถ ซึ่งคุณใช้เก็บโทรศัพท์หรือ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่นรบ
กวนต่อเครื่องบินได้
• ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณก่อน

ขึ้นเครื่องบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์เมื่อเครื่องบินจอดที่

พื้นก่อนได้รับการอนุญาตจากพนักงาน
ประจำเครื่อง

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่างจาก
มือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่ง
อาจทำอันตรายหากเด็กนำใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดได้
จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียว
ในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผู้
ให้บริการในพื้นที่ของคุณ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริเวณที่ทำให้เกิดระเบิดได้

บนเครื่องบิน
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการ
ดูแลรักษา

• อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพ

• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่

•

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

•
•
•

•

•

ออกจนหมดก่อนเริ่มการชาร์จ แบต
เตอรี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่อื่นเนื่องจาก
ไม่มี Memory Effect ประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่จึงไม่ด้อยลง
ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จของ
LG เท่านั้น เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ
LG ได้รับการออกแบบมาเพื่อยืดอายุ
การใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่
ลัดวงจร
รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส
แบตเตอรี่
เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที
เมื่อประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำลง
จนถึงระดับที่ไม่อาจใช้งานต่อได้
แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่ได้
หลายร้อยครั้งจนกว่าจะจำเป็น
ต้องเปลี่ยน
ก้อนใหม่
ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หากไม่ได้
ใช้เป็นเวลานานเพื่อเพิ่มเวลาการ
ใช้งาน
อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดนแสง
แดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพที่มีความ
ชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ
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•
•

•

•

อากาศที่ร้อนหรือเย็น
เพราะประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
อาจด้อยลง
หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตใน
การทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
โปรดรีไซเคิลเมื่อเป็นไปได้ อย่าทิ้ง
เป็นขยะในครัวเรือน
หากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่
โปรดนำไปที่จุดบริการหรือตัวแทนจำห
น่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก LG
Electronics ที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่
วยเหลือ

Some of the contents in this manual may
differ from your phone depending on the
software of the phone or your service
provider.

KF700 User Guide

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KF700 phone by LG,
designed to operate with the latest digital
mobile communication technology.
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Getting to know your phone

O

Charger, Cable, Handsfree connector
TIP: To connect the USB cable, wait until the
phone has powered up and has registered
to the network.

Lock/
Unlock key
OK key

Inner camera lens
End/Power key
Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the standby screen.

M

Clear key
Deletes a character with
each press.

Call key
Dials a phone number
and answers incoming
calls.

F

U

Set up

WARNING: Placing a heavy object on the phone
or sitting on it while it is in your pocket can damage the
phone’s LCD and touch screen functionality.
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Capture button

Shortcut dial
Zooms in or out when in camera or video mode.
Scrolls through menus.
TIP: You can adjust the volume level when enjoying
music, games and during a call.
WARNING: Close contact with a magnetic
object may cause a malfunction of the wheel key.

01
02
03
04
05

Memory card slot
Battery cover

06
07
08

Battery
Flash
Camera lens
USIM Card Socket

Set up

on

Open view

9

Installing the USIM and battery

In

4
1 Remove the battery cover
Slide the battery cover towards the bottom
of the phone and away from it.

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

WARNING: Do not use your ﬁngernail
when removing the battery.

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

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

5

r.
he

01
02
03
04
4 Install the battery
Insert the top of the battery ﬁrst into the top
edge of the battery compartment.
Ensure the battery contacts align with the
terminals on the phone. Press the bottom of
the battery down until it clips into place.

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

6 Charging your phone
Pull open the cover of the charger socket on
the side of your KF700. Insert the charger
and plug into a mains electricity socket.
Your KF700 will need to be charged until
a message reading Fully Charged appears
on screen.

05
06
07
08

Set up

e

Installing the USIM and battery

11

Memory card

M

Installing a memory card

3 Touch Format and enter the password,

Expand the memory space available on your
phone using a memory card. The KF700 will
support up to a 4GB memory card.
1 Remove the cover then slide the memory
card into the slot at the top, until it clicks
into place. Make sure that the gold contact
area is facing upwards.

which is set to 0000 as the default. Your
card will be formatted and ready to use.
4 Inside my stuff select my memory card.
You’ll see ﬁve folders: My images, My
sounds, My videos, My games and apps
and others.
For more details on using a memory card,
see page 67.
WARNING: When you format your memory
card, all the content will be wiped. If you do not
want to lose the data on your memory card,
back it up ﬁrst.

Transferring your contacts
2 Replace the battery and cover as before.

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

and select

.

2 Choose Phone settings and select

Set up

Memory manager and choose External
memory.

12 LG KF700 | User Guide

To transfer your contacts from your SIM to
your phone:
1 From the standby screen touch

, and
choose .
2 Select Contacts and choose Settings and
select Copy or Move.
3 Choose Handset to USIM then All
together or One by one.
4 Touch OK to conﬁrm.

Menu map
01
02
03
04
05
06
Contacts

Call logs

My stuff

Camera

Browser

Google

Screen

Proﬁles

07
08
Messaging

Video
camera

Music

Video
playlists

FM radio

Organiser

Alarms

Memo

Voice
recorder

Phone
settings

Call
settings

Bluetooth Shortcut
dial setting

nd
Tools
Game &
Apps

Set up
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Your standby screen

Th

Whenever your KF700 isn’t in use it’ll return
to your standby screen. From here you can
access menu options, make a quick call and
change your proﬁle - as well as many other
things.

Th
ac

Touchscreen tips
The standby screen is also a great place to
get accustomed to the InteractPad.
To select an item touch the icon on the
touchscreen accurately. Your KF700 will
vibrate slightly when it recognises you’ve
touched an option.
• There’s no need to press too hard, the

InteractPad is sensitive enough to pick up
on a light yet ﬁrm touch.
• Use the tip of your ﬁnger to touch the

option you require. Be careful not to touch
any other keys around it.
• When the screen light is off, press the

lock/unlock key on the right hand side of
the phone to restore the standby screen.
Your standby screen

• Don’t cover the phone with a case or cover

as the InteractPad will not work with any
material covering it.
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▲ Touchscreen

The quick keys
01

The quick keys provide easy, one-touch
access to your most used functions.
Touch to open the call screen. You can
call without having to slide the phone
open. To initiate a video call, press the
Video call tab after inputting the
number.
Touch to open your address book. Your
contacts are displayed as an alphabetical
list. You can also create new contacts
and edit existing ones. See page 23 for
details.

Touch to create and send an SMS
message. See page 26 for details.
Touch to open the full menu which is
separated into four sub-menus. Touch
each sub-menu’s vertical tab to view
further options.

02
03
04
05
06
07
08

Advice to the customer
In order to allow better antenna sensitivity LG suggest that you hold the handset as
depicted in the ﬁgure below.

Your standby screen

Please do not cover the antenna area with your hand during a call or whilst using a
Bluetooth connection. It may degrade speech quality.

15

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

Description

Icon

Description

Multitasking (In sub-menu)

Normal proﬁle in use

Network signal strength
(number of bars will vary)

Outdoor proﬁle in use

No network signal
Remaining battery life
Battery empty
New text message
New voice message
Message inbox is full
Your standby screen

Message sending failed
An alarm is set
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Silent proﬁle in use
Headset proﬁle in use
Calls are diverted
GPRS available
EDGE in use
Roaming
Flight mode is selected
Bluetooth is active
HSDPA available
3G available

Ch
ba
To
se
Su
Tim
me
Mo
Pro
Fli

Us
If y
Mu
op
ca
an

Fro
Ho
wit

Changing your Status from the status
bar
Touch the icon that represents your current
setting in the status bar and the Status
Summary will open. It shows the current
Time, Network, Service ID, Battery, Handset
memory, External Memory, Proﬁle, MP3, Flight
Mode and Bluetooth status. You can set
Proﬁle type, play MP3 and activate/deactivate
Flight Mode and Bluetooth.
Using the Multitasking function
If you use any function, you can ﬁnd
Multitasking
on the top. Touch
to
open the Multitasking menu. From here you
can view all the applications you have running
and access them with one touch.

01
02
03
04
05
06
07
08

From any application, touch
and select
Home screen to return to the stand by screen
without exiting or exiting all application.

Your standby screen
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Calls
Making a call or video call

Making a call from your contacts

1 Slide open the phone.
2 Key in the number using the keypad.

1 From the standby screen touch

To delete a digit press the C hard key.
3 Touch Call or press the
hard key to
initiate the call. Touch
to make a video
call.
4 To end the call press the
hard key.

2 From the list, touch the contact you’d like

TIP! To call with the slide closed. Touch to
open the touchscreen keypad. Enter the number
and press Call.
TIP! To enter + for making an international
call, press and hold 0.
TIP! Press the lock/unlock button to lock the
touchscreen to prevent calls being made
by mistake.

to open the address book.
to call and select the number to use if you
have more than one saved.
3 You can use the keypad to enter the ﬁrst
letter of the contact you want to call.
4 Touch Call or press the
hard key to
initiate the call.
TIP! When the slide is closed, touch
to
open your address book. Scroll using the side
bar or type the ﬁrst letter of your contact’s name
to jump to that section of your contact list.

Answering and rejecting a call
When your phone rings press the
key to answer the call.

hard

Press Unlock then Silent to mute the
ringing. This is great if you’ve forgotten to
change your proﬁle to Silent for a meeting.
TIP! To answer a call with the slide closed
touch Unlock and select Accept.

The basics
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TIP! To reject a call with the slide closed
touch Unlock and select Silent, then
Reject.

In

e
u

d

In-call options
Mute - Touch to turn off the microphone so
the person you are talking to cannot hear you.
Speaker - Touch to turn on the speaker
phone.

01
02
03

End - Touch to end the call.

04

Hold - Touch to put a caller on hold. Touch
Resume to continue your conversation.

05

Options - Choose from a list of further in-call
options, including Go to contacts and Go to
messages so you can check your messages
and add contacts during a call. You can also
end the call from here by touching End call.

06
07
08

Adjusting the call volume
To adjust the volume during a call turn the
jog wheel clockwise to increase it or anticlockwise to decrease it.

The basics
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Calls
Speed dialling
You can assign a frequently-called contact
to a speed dial number.
1 Touch
, select .
2 Choose Contacts and touch Speed dials.
3 Your Voicemail is already set to speed dial
1. You cannot change this. Touch any other
number to assign it a speed dial contact.
4 Your address book will open. Select the
contact you’d like to assign to that number
by touching their phone number once.
To call a speed dial number, slide open the
phone and hold the assigned number until the
contact appears on screen. The call will
initiate automatically, there’s no need to
.
press
TIP! When the slide is closed, touch
. Select the
contact you’d like to call then touch and hold their
number. The call will initiate automatically.

Viewing your call logs
TIP! To scroll through a list of options, touch the
last item visible and slide your ﬁnger up the screen.
The list will move up so more items are visible.

The basics

If you press
it brings up the calls lists.
There are two arrows at the top of the screen
which allow you to scroll between:
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All calls - View the complete list of all your
dialled, received and missed calls.

3

Dialled calls - View the list of all the
numbers you have called.
Received calls - View the list of all the
numbers you have received calls from.
Missed calls - View the list of all the calls
you have missed.
Call charges - View the charges applied to
your dialled numbers (this service is network
dependant, some operators are unable to
support this) and the call duration of all your
calls; received and dialled.
Data volume - View the amount in kilobytes
of all your received and sent data.
TIP! From any call log touch
and Delete all
to delete all the recorded items.

4
5

No
ca
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T
D

Us
1
2
3

TIP! Touch any single call log entry then View to
view the date, time and duration of the call.

Using call divert
1 Touch

, select
and choose
Call settings.
2 Touch Call divert and choose Voice calls
or Video calls Deactivate all.

4

k

r

s

the line is busy, when there is no answer
or when you are not reachable then touch
Activate.
4 Input the number you’d like to divert to.
5 Touch Divert to activate.
Note: Charges are incurred for diverting
calls. Please contact your network
provider for details.
TIP! To turn off all call diverts, choose
Deactivate all from the Call divert menu.

Using call barring
1 Touch

, select
and choose
Call settings.
2 Touch Call barring and choose Voice
calls or Video calls Deactivate all.
3 Choose any or all of the ﬁve options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls except
home country
All incoming
Incoming when abroad
4 Enter the call barring password.
Please check with your network operator
for this service.

TIP! Select Fixed dial numbers from
Call settings to turn on and compile a
list of numbers which be called from your
phone. You’ll need your PIN2 code from your
operator. If you create a ﬁxed dial list, only
the numbers in the list can be called from
your phone.

Changing the common call settings
1 Touch

, select
and choose
Call settings.
2 Touch Common setting. From here you
can amend the settings for:
Call reject - Select On or Off and choose
to reject all calls, those from speciﬁc
groups or contacts, calls from unregistered
numbers (those not in your contacts) or
callers who don’t have caller ID on.
Send my number - Choose whether
your number will be displayed when you
call someone.
Auto redial - Choose On or Off.
Answer mode - Choose how to answer
the phone: Press send key, Slide up or
Press any key.
Minute minder - Select On to hear a tone
every minute during a call.
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3 Choose whether to divert all calls, when
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Calls
BT answer mode - Select Hands-free
to be able to answer a call using
a Bluetooth headset or select Handset
to press a key on the handset to answer
a call when using a Bluetooth headset.
Save new number - Choose Yes or No.
Slide close settings - choose what
happens when you close the slide during
a call. Choose from End call or Continue
call.
Slide
close setting - Choose End call or
TIP! To scroll through a list of options, touch the
Continue
call.and slide your ﬁnger up the
last item visible
screen. The list will move up so more
items are visible.

Changing your video call settings
1 Touch

, select
and choose
Call settings.
2 Touch Video call setting.
3 Choose the settings of your video calling.
Determine whether to Use private image
and Select private image, and switch on
the Mirror (so you can see yourself on
screen).
The basics
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Contacts
Searching for a contact
There are two ways to search for a contact:
From the standby screen
From the standby screen touch
the address book.

to open

From the main menu
1 Touch
and tap and select
Contacts. Then touch Search.
2 From the list, touch the contact you’d like
to call and select the number to use if you
have more than one saved.
3 You can use the keypad to enter the ﬁrst
letter of the contact you want to call to
jump to that section.
4 Touch Call or press the
hard key to
initiate the call.

Adding a new contact

7

8

9

TIP! You can create customised groups for
your contacts, see Creating a group on
page 24.
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TIP! When the slide is closed, touch and
and
key in the contact’s number. Touch
choose Save number then New contact.

1 Touch
2
3
4

Contact options
There are many things you can do when
viewing a contact. Here’s how to access and
use the options menu:
1 Open the contact you’d like to use. See

Searching for a contact on page 23.
to open the list of options.
From here you can:
Edit - Change any of the contact’s details.

2 Press

The basics

5

and tap and select
Contacts.
Touch Add new.
Choose whether to save the contact to
your Handset or USIM.
Enter the ﬁrst and last name of your new
contact. You do not have to enter both,
but you must enter one or the other.
Input the number and touch
and you
can input more numbers.
For example, you can input a different

6

number for their Mobile, Home, Ofﬁce,
Pager and Fax.
You can then add up to two email
addresses.
Assign the contact to a group. Choose
from No group, Family, Friends,
Colleagues, School or VIP.
You can also add an Image, Ringtone,
Homepage, Home address, Company
name, Job title, Company address and a
Memo.
Touch Save to save the contact.
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Contacts
Send message - Send a message to the
contact. If the contact has an email
address, select whether you’d like to send
an email or SMS/MMS. See page 26 for
details on how to send messages.
Send business card - Send the
contact’s details to another person as
a business card. Choose to send it as
a Text message, Multimedia message,
using Email or via Bluetooth.
Make a video call - Video call the contact.
Save to USIM/Handset - Choose to save
the contact to the USIM card or handset.
Delete - Delete the contact. Touch Yes
if you are sure.

TIP! You can edit an existing group by
highlighting it and touching . Choose to Add
a member to the group from your contacts,
assign a group ringtone, rename the group or
delete a group.

Changing your contact settings
You can adapt your contact settings so
that your address book works in the way
you prefer.
TIP! To scroll through a list of options, touch
the last item visible and slide your ﬁnger up
the screen. The list will move up so more items
are visible.

Creating a group
1 From the standby screen touch

tap
and select Contacts.
2 Select Groups and touch
.
3 Select Add new group.
4 Enter a name for your new group.
5 Touch Save.
Note: If you delete a group, the contacts
which were assigned to that group will not be
lost. They will remain in your address book.
The basics
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1 From the standby screen touch

then
tap . Select Contacts and choose
Settings.
2 From here you can adjust the following
settings:
Contact list settings - Choose whether
to view contacts saved to both your
Handset & USIM, Handset only or USIM
only. You can also select to show the ﬁrst
name or last name of a contact ﬁrst.

M

Copy - Copy your contacts from your USIM
to your handset or from your handset to
your USIM. Choose to do this one at a time,
or all at once. If you select one at a time,
you’ll need to select each contact to copy
one by one.
Move - This works in the same way as
Copy, but the contact will only be saved
to the location you’ve moved it to, e.g.
if you move a contact from your USIM to
the handset it will be deleted from the
USIM memory.
Send all contacts via Bluetooth - Beam
all of your contacts to another device or
computer using Bluetooth.

Viewing information
1 From the standby screen touch

tap
and select Contacts.
2 Select Infomation.
3 From here you can view your Service dial
numbers, your Own number, your
Memory info. (how much memory space
you’ve got left) and My business card.
TIP! If you’ve yet to add a business card
for yourself, select Add and enter all your
details as you would for any contact.
Touch Save to ﬁnish.
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Backup contacts - See Backing up and
restoring your phone’s information
on page 64.
Restore contacts - See Backing up and
restoring your phone’s information
on page 64.
Clear contacts - Delete all your contacts.
Touch Yes if you are sure you want to wipe
your address book.
The basics
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Messaging
Your KF700 combines SMS, MMS and email
into one intuitive and easy to use menu.
There are two ways to enter the messaging
centre:
1 Touch
from the standby screen.
2 Touch
from the standby screen, then
tap and select Messaging.

Sending a message
1 Touch
2

3
4

5

then choose Create new
message.
Choose Message to send an SMS or
MMS. Or to send an email, choose Email.
See page 29 for details.
A new SMS or email will open. Write your
message as normal.
Touch
then Insert, to add an image,
video, sound or other information, including
contact details.
Touch Send. Choose a contact from your
list and press Select or key in a new
number. You can add multiple contacts.

The basics

WARNING: You will be charged per
160 character text message for each person
that you send the message to.
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WARNING: If an image, video or sound
is added to an SMS it will be automatically
converted to an MMS and you will be
charged accordingly.

Entering text
There are two ways to enter text: T9
predictive and ABC manual.
To switch between text entry methods touch
the corresponding icon at the top of the
screen.
T9 predictive text, Abc manual Touch to turn on T9 predictive text then select
T9 abc, T9ABC, 123. Touch again to turn T9
predictive off.
Abc manual - Choose abc, ABC or 123.
To enter a space touch 0.
To delete a character use the C hard key
below the screen.
To enter a symbol touch

* key.
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T9 predictive

Setting up your email

T9 mode uses a built-in dictionary to
recognise words you’re writing based on
the key sequences you touch. Simply touch
the number key associated with the letter
you want to enter, and the dictionary will
recognise the word once all the letters are
entered. For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6,
6, 3 to write ‘telephone’. If there is more than
one option for the keys you have pressed, a
list will appear on the screen. Select the word
you want by touching the screen.

You can stay in touch on the move using
email on your KF700. It’s quick and simple
to set up a POP3 or IMAP4 email account.

If the word you want doesn’t appear, touch
and select Add to dictionary. Enter the
word using Abc manual mode and your word
or name will be added to the dictionary.

Abc manual
In Abc mode you must touch the key
repeatedly to choose a letter from the choices
available on the key. For example, to write
‘hello’, touch 4 twice, 3 twice, 5 three times,
5 three times again, then 6 three times.

TIP! To scroll through a list of options, touch
the last item visible and slide your ﬁnger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.
1
2
3
4

Touch
then select Settings.
Touch Email then Email accounts.
Open
and touch Add new.
You then enter an email set up wizard.
Follow the instructions and touch Continue
to move on. You will need the following
details:
Title - Enter a name for this account.
My name - Enter your name.
Username - Enter the account’s username.
Password - Enter the account’s password.
Email address - Enter the account’s
email address.
Reply email address - Enter the ‘reply
to’ email address.
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The basics

Maximum receive size - Choose the size
limit of your emails, the maximum is 1MB.
Mailbox type - Enter the mailbox type,
POP3 or IMAP4.
Save to server - Choose whether to
save your emails to the server. For IMAP4
accounts copies are always saved.
Save sent mail into - Choose where
to save your IMAP4 emails. For POP3
accounts copies are always saved on
the phone.
Access point - Choose your Internet
access point. Touch access point to use a
preset access point .
Auto retrieve - Choose whether to fetch
your new emails automatically.
Advanced settings - Choose whether
to use the advanced settings.
SMTP port number - Normally, this will
be 25.
Incoming server port - Normally, this
is 110 for POP3 accounts and 143 for
IMAP4 accounts.
SMTP authentication - Choose the
security settings for the outgoing
mail server.
SMTP username - Enter the SMTP
username.
SMTP password - Enter the SMTP
password.
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APOP secure login - Choose to activate
APOP secure login for a POP3 account.
IMAP4 accounts are always set to off.
Now your account is set up, it will appear in
the list of accounts in your Email folder.
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Retrieving your email
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You can automatically or manually check
your account for new email. See ‘Change
your email settings’ to check automatically.
To check manually:
1 Touch

then Settings, followed by

Email.
2 Touch Retrieve interval and choose an

interval time to switch auto retrieve on.

Sending an email using your
new account
1 Touch
then chose Create new.
2 Choose Email and a new email will open.
3 Enter the recipient’s address and write

your message. Touch the paperclip symbol
to attach images, videos, sounds or other
ﬁle types.
4 Touch Send and your email will be sent.
TIP! You can email Word, Excel, PowerPoint
and PDF documents to your KF700 so you
can review them on the move.

1
2

e

Changing your email settings
You can adapt your email settings so that it
works in the way you prefer. You may have
already entered some of this information
during the set up wizard.
TIP! To scroll through a list of options, touch
the last item visible and slide your ﬁnger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.
1 Touch
then open Settings.
2 Touch Email then you can adapt the

.
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Message folders

04

You’ll recognise the folder structure used
on your KF700, it’s fairly self-explanatory.

05

Inbox - All the SMS and MMS messsages
you receive are placed into your inbox. From
here you can reply, forward and more, see
below for details.
Mailbox - All the email messages you receive
are placed in your mailbox. If you have more
than one email account set up messages are
ﬁled into the correct account.
Drafts - If you don’t have time to ﬁnish
writing a message, you can save what you’ve
done so far here.
Outbox - This is a temporary storage folder
while messages are being sent.
Sent items - All the messages you send
are placed into your Sent items folder.
My folders - Create new, personal folders to
manage your messages.
Templates
Emoticons
Settings

06
07
08

The basics

following settings :
Allow reply email - Choose to allow the
sending of ‘read conﬁrmation’ messages.
Request reply email - Choose whether
to request ‘read conﬁrmation’ messages.
Retrieve interval - Choose how often your
KF700 checks for new email messages.
Include message in Fwd & Reply
- Choose to include the original message
or not.
Include attachment - Choose to include
the original attachment.
Auto Retrieval in Roaming - Choose to
auto retrieve your messages when abroad,
or stop auto retrieval.

New Email notiﬁcation - Choose
whether to be alerted to new emails.
Signature - Create an email signature and
switch this feature on.
Priority - Choose the priority level of your
email messages.
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Messaging
Managing your messages
You can use your Inbox to manage your
messages.
TIP! To scroll through a list of options, touch
the last item visible and slide your ﬁnger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.
1 Touch
2 Touch

The basics

then Inbox.
and then choose to:
Reply - Send a reply to the selected
message.
Forward - Send the selected message
on to another person.
Call - Make a Voice or Video call to the
person who sent you the message.
Delete - Delete the message.
Create new message - Open a new,
blank message or email.
Mark/Unmark - Mark your messages
for multiple deletion or to move them into a
different folder.
Copy & Move - Choose to make a copy
of your message or move it to a different
folder.
Filter - View your message by type. This
will group SMS separately from MMS.
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Message info. - See additional
information for the message, for example,
the time it was sent.
If you see the message No space for USIM
message you should delete some messages
from your inbox.
If you see the message No space for
messages you can delete either messages
or saved ﬁles to create space.
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Using templates
Create templates for the SMS and MMS
messages you send most frequently. You’ll
ﬁnd some templates already on your phone,
you can edit these if you wish.
1 Touch
then choose Templates.
2 Choose Text templates or Multimedia

templates. You can then touch
to
Add new, Edit, Delete or Delete all for Text
templates, and Add new, Write multimedia
message or Edit for Multimedia templates.

Using emoticons
Liven up your messages using emoticons.
You’ll ﬁnd some commonly used emoticons
already on your phone.
1 Touch
2 Touch

then choose Emoticons.
to Add new, Edit, Delete or
Delete all emoticons.
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Changing your text message settings
Your KF700 message settings are pre-deﬁned
so that you can send messages immediately.
If you’d like to change the settings, see below
for more information.
TIP! To scroll through a list of options, touch
the last item visible and slide your ﬁnger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.

Touch
then choose Settings then
Text message. You can make changes to:

Touch
then choose Settings then
Multimedia message. You can make
changes to:
Retrieval mode - Choose Home or
Roaming network. If you then choose
Manual you will receive only notiﬁcations of
MMS and you can then decide whether to
download them in full.
Delivery report - Choose to allow and/or
request a delivery report.
Read reply - Choose to allow and/or send
a read reply.
Priority - Choose the priority level of your MMS.
Validity period - Choose how long your
message is stored at the message centre.
Slide duration - Choose how long your
slides appear on screen.
Delivery time - Deliver your message at
a speciﬁc time.
Multi msg. centre - Enter the details for
your message centre.
Note: See page 29 for details on how to
change your email settings.
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Text message centre - Enter the details
for your message centre.
Delivery report - Choose to receive
conﬁrmation that your message was delivered.
Validity period - Choose how long your
message is stored at the message centre.
Message types - Convert your text into Text,
Voice, Fax, X.400 or Email.
Character encoding - Choose how your
characters are encoded, this impacts the size
of your message and therefore data charges.
Send long text as - Choose to send as
Multiple SMS or as an MMS.

Changing your multimedia
message settings

31
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C

Changing your other settings

Ta

Touch

1

then choose Settings then:

Videomail - If your operator supports this
service you can create a new account.
Voicemail - Your voicemail service has
already been set up although you can add
new voicemail services here.
Service message - Choose to receive or
block service messages. You can also set
your message security by creating trusted
and untrusted lists of senders.
Info. service - Choose your reception status,
language and other settings.

The basics
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Camera
Taking a quick photo

After you’ve taken your photo

1 Press the

Your captured photo will appear on screen.
The name of the image runs along the bottom
of the screen and ﬁve icons will appear.

01

Touch to take another photo straightaway.
Your current photo will be saved.

03

2

3

4
5

key on the right hand side of

the handset.
Holding the phone horizontally, point
the lens towards the subject of
the photo.
Slightly press the capture button.
The white viewﬁnder box in the centre of
the screen will change to red as the
camera attempts to focus.
When the focus box turns green, the
camera has focused on your subject.
Press the capture button fully.

Touch to look at the other photos in your
album. Your current photo will be saved. See
page 37 for Viewing your saved photos.
Touch to send the photo as an MMS,
Email or via Bluetooth. You can also print the
photo using Bluetooth. See page 26 for
Sending a message, page 68 for Sending
and receiving your ﬁles using Bluetooth.
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Touch to set the photo you have just
taken as your wallpaper.
Touch to delete the photo you have
just taken and conﬁrm by touching Yes.
The viewﬁnder will reappear.

Get creative
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Camera
Getting to know the viewﬁnder

Us
Contrast - See Adjusting the contrast on page 35.
Settings - Touch this icon to open the settings
menu. See Using the advanced settings on
page 35 for details.
Video mode - Switch between camera and video
mode.

Th
are
1
2

Flash status

Gallery

Flash - See Using the ﬂash on page 35.
Back - Touch here to return to the standby screen.
Saving to handset memory/extendable memory

3
4

Image quality
Image size
ISO value

Get creative

TIP! You can close all the shortcut
options for a clearer viewﬁnder screen. Simply
touch the centre of the viewﬁnder once. To recall
the options touch the screen again.
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Using the ﬂash

Using the advanced settings

The ﬂash is set to Auto as a default, but there
are other options.

to open all
From the viewﬁnder touch
the advanced settings options.

from the middle right of the
viewﬁnder to enter the ﬂash sub-menu.
2 There are four ﬂash options:
Auto - Your camera will assess the lighting
needed to take a good picture and use the
ﬂash as necessary.
When taking a picture - The ﬂash will
only come on as you take a photo.
Always on - The ﬂash will always be on
when in camera mode.
Always off - The camera will never ﬂash.
This is useful if you want to save battery
power.
3 Touch the ﬂash option you’d like to use.
4 When you’ve made your selection the ﬂash
menu will automatically close, ready for
you to take your picture.

01
02
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Image size - Change the size of the
photo to save on memory space or take a
picture preset to the correct size to attach to
a contact. See Changing the image size on
page 36.

Contrast deﬁnes the difference between light
and dark in an image. A low contrast image
will appear foggy, whereas a high contrast
image will appear much sharper. Slide the
contrast indicator along the bar, towards
for a lower contrast, hazier image or towards
for a higher contrast, sharper image.

White balance - The white balance
ensures that any white in your photo is
realistic. In order for your camera to correctly
adjust the white balance you may need to
determine the light conditions. Choose from
Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.

08

Get creative

Adjusting the contrast

Image quality - Choose between
Super ﬁne, Fine and Normal. The ﬁner
the quality the sharper a photo will be but
the ﬁle size will increase as a result, which
means you’ll be able to store fewer photos
in your memory.

07
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Camera
Colour tone - Choose a colour tone to
apply to the photo you’re taking.
See Choosing a colour tone on page 37.

Memory in use - Choose whether to
save your photos to the Handset memory or
to the External memory.
Wide view - Choose between Off and

Self-timer - The self-timer allows you
to set a delay after the capture button is
pressed. Choose from 3 seconds,
5 seconds or 10 seconds. Great for that
group photo you want to be part of.

Reset settings - Choose Yes to reset
your phone to its original camera settings.

Night mode - Choose between Off and
On. In the night, this mode is useful for taking
good photos.

Note: Always touch Close after selecting
a new setting to implement the changes
you’ve made.

Burst shot - The camera will take a
series of shots (three, six or nine), great for
recording a fast paced activity.
Frame shot - You can choose to apply
a frame to the photo you take.
ISO - ISO determines the sensitivity of
the camera’s light sensor. The higher the ISO,
the more sensitive the camera will be. This is
useful in darker conditions when the ﬂash can’t
be used. Choose an ISO value from Auto, ISO
100, ISO 200, ISO 400 or ISO 800.
Shutter sound - Select one of the preset shutter sounds.
Get creative

Swap cam - Switch between the LG
KF700’s inner camera and Outer camera.
See Using the inner camera on page 37 for
details.
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On.

TIP! The settings menu is superimposed over
the viewﬁnder, so when you change elements of
the image colour or quality you’ll be able to see
the image change in preview behind the settings
menu. Remember to touch Close before exiting
to apply any changes.
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Changing the image size
The more pixels, the larger the ﬁle size, which
in turn means they take up more of your
memory. If you want to ﬁt more pictures on to
your phone you can alter the pixel number to
make the ﬁle size smaller.
1 From the viewﬁnder touch

in the

bottom left corner.
from the settings menu.

2 Select
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3 Select a pixel value from the ﬁve numerical

options (3M: 2048x1536,
2M: 1600x1200, 1M: 1280x960,
640x480, 320x240) or choose the preset:
Contacts - This sets up the camera
to take a photo the perfect size to be
added to a phone contact.

Choosing a colour tone
1 From the viewﬁnder touch

in the

bottom left corner.
2 Select
from the settings menu.
3 There are seven colour tone options,
Normal(colour), Black & White,
Negetive, Sepia, Sketch, Solarize,
Emboss.
4 Touch the colour tone you’d like to use and
select Close.
TIP! You can change a photo taken in colour
to black and white or sepia after it’s taken but
you cannot change a picture taken in black and
white or sepia back to colour.

Using the inner camera

1 To switch to the inner camera touch

then select
camera.

. Then choose Inner

the viewﬁnder. To capture the image press
the capture button as normal.
TIP! The inner camera has fewer settings as it
has no ﬂash or ISO. You can still alter the image
size, image quality, white balance and more by
in the same way as when using
touching
the main camera.
3 After you’ve taken the photo you’ll be

offered all the same options as are available
for an image taken with the main camera.
4 To return to the main camera touch
and then
.
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Viewing your saved photos
1 You can access your saved photos from

within the camera mode and from the
standby screen. From the viewﬁnder,
simply touch
. From the standby
screen you should touch
, then select
. Choose My stuff followed by My
Images.
2 Your gallery will appear on screen.
Get creative

Your LG KF700 has a 640x480 inner camera, not
just for video calling but for taking pictures too.

2 After a few seconds you’ll see yourself in

37
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Viewing the details of a photo
1 Touch the photo once then touch the i

that appears.
2 The photo will reveal the name, the date it

was taken, the size (in kilobytes and pixels)
and the image type (e.g. jpeg) on the top.
3 Touch
to close the details and view
the photo.
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Get creative
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Video camera
Shooting a quick video

After you’ve shot your video

1 Press the camera key on the right side of

A still image representing your captured video
will appear on screen. The name of the image
runs along the bottom of the screen together
with three icons down the right side.

01

Touch to shoot another video straight
away. Your current video will be saved.

04

Touch to look at the other video clips in
your album. Your current video clip will be
saved. See page 43 for Watching your
saved videos.

05

Touch to delete the video you have just
made and conﬁrm by touching Yes. The
viewﬁnder will reappear.

08
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the phone.
Touch the video camera icon in the
viewﬁnder to switch to video mode. The
video camera’s viewﬁnder will appear on
screen.
Holding the phone horizontally, point the
lens towards the subject of the video.
Press the capture button once to
start recording.
REC and a timer will appear at the bottom
of the viewﬁnder.
To pause the video touch
and resume
by selecting
.
Touch
on screen or press the capture
button a second time to stop recording.

02
03

06
07

Touch to send the video as an MMS,
Email or via Bluetooth. See page 26 for
Sending messages, or page 68 for
Sending and receiving your ﬁles using
Bluetooth.

Get creative
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Video camera
Getting to know the viewﬁnder

Ad
Contrast - See Adjusting the contrast on page
41.
Camera mode - Camera mode is selected. You can
switch to video recorder mode and vice versa.
Video quality - This displays the video quality
settings in use.
Saving to handset memory/
External memory
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Zoom - Touch this then use the sliding scale to zoom
in and out. Alternatively you can use the jog wheel
around the lens.
Back - Touch here to return to the standby screen.
Settings - Touch this icon to open the settings
menu. See Using the advanced settings on page
41 for details.

vid
vid
Get creative

TIP! You can close all the shortcut options for
a clearer viewﬁnder screen. Simply touch the
centre of the viewﬁnder once. To recall the
options touch the screen again.
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Adjusting the contrast
Contrast deﬁnes the difference between light
and dark in an image. A low contrast image
will appear foggy, whereas a high contrast
image will appear much sharper.
Slide the contrast indicator along the bar,
towards
for a lower contrast, hazier
image, or towards
for a higher contrast,
sharper image.

Using the advanced settings
From the viewﬁnder touch
advanced settings options.

to open all the

White balance - The white balance
ensures that any white in your video is
realistic. In order for your camera to correctly
adjust the white balance you may need to
determine the light conditions. Choose from
Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.

01
02
03
04

Colour tone - Choose a colour tone
to apply to the video you’re taking. See
Choosing a colour tone on page 42.

05

Duration - Choose Normal or limit
your video to ﬁt in an MMS.

07

Night mode - Choose between Off and

om

06

08

On.
Voice - Choose Mute to record
a video without sound.

e

Image size - Change the size of the
video to save on memory. See Changing the
video image size on page 42.

Memory in use - Choose whether to
save your videos to the Handset memory or
to the External memory.
Reset settings - Choose Yes to reset
your phone to its original video settings.

Get creative

Image quality - Choose between
Super ﬁne, Fine and Normal. The ﬁner the
quality the sharper a video will be, but the ﬁle
size will increase as a result, which means
you’ll be able to store fewer videos in the
phone’s memory.

Swap cam - Switch to your LG
KF700’s inner camera to record a video of
yourself. See Using the inner video
camera on page 42 for details.
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Video camera
TIP! The settings menu is superimposed over
the viewﬁnder, so when you change elements
of the video colour or quality you’ll be able to
see the viewﬁnder change in preview behind the
settings menu.

Changing the video image size
The more pixels, the larger the ﬁle size,
which in turn means they take up more
memory. If you want to ﬁt more videos on to
your phone you can alter the pixel number
to make the ﬁle size smaller.
1 From the viewﬁnder touch

in the

bottom left corner.
2 Select
from the settings menu.
3 Select a pixel value from the 2 options:

320x240 - Smaller image size,
therefore smaller ﬁle size. Great for saving
on memory space.
176x144 - Smallest image size and
therefore smallest ﬁle size.
TIP! For video format conversion software, see
the CD you received with your KF700.

Get creative
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Choosing a colour tone
1 From the viewﬁnder touch

3

in the

bottom left corner.
2 Select
from the settings menu.
3 There are seven colour tone options,

Normal (colour), Black & White,
Negative, Sepia, Sketch, Solarize and
Emboss.
4 When you’ve made your selection touch
Close and the changes will appear in your
viewﬁnder.
TIP! You can change a video shot in colour to
black and white or sepia after it’s taken, but you
cannot change a video shot in black and white or
sepia back to colour.

Using the inner video camera
Your LG KF700 has a 320x240 inner camera,
not just for video calling but for recording
videos too.
1 To switch to the inner camera touch

then select

.

2 After a few seconds you’ll see yourself in

the viewﬁnder. To start recording the image
press the capture button as normal, press
it a second time to stop recording.
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3 After you’ve shot the video you’ll be offered

all the same options as are available for a
video shot using the main camera.
4 To return to the main camera touch
and then
.
TIP! You can still alter the video size, video
quality, duration, mute, white balance, colour
tone and more by touching
in the same way
as when using the main camera.
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Watching your saved videos
1 From the viewﬁnder, simply touch

.
From the standby screen you should touch
, then select
and select My stuff
and choose My Videos.
2 Your gallery will appear on screen.
3 Touch the video you want to view once
to bring it to the front of the gallery.
4 Touch the video a second time to open
it fully.

07
08

Get creative
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Viewing your photos and videos

Capturing an image from a video

1 From the viewﬁnder, simply touch
.
2 Your gallery will appear on screen.
3 Touch the video or photo you want to view

1 Select the video you would like to capture

once to bring it to the front of the gallery.
4 Touch it a second time to open it fully.
5 Videos will begin to play automatically.
To pause playback touch the screen to
bring up the options and select .
TIP! Change the way your photos and videos are
displayed in the gallery by touching Standard or
Random at the bottom of the screen.
TIP! To delete a photo or video, open it and
. Touch Yes to conﬁrm.
select

Adjusting the volume when viewing
a video
To adjust the volume of the audio on a video
whilst it is playing, touch the volume bars on
the bottom of the screen. Alternatively, use
the jog wheel next to the camera lens.

Get creative
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an image from.
to pause the video on the frame
you’d like to convert to an image.
Touch
.
The image will appear on screen, with its
assigned image name.
Select Save.
Touch the image then
to return to
the gallery.
The image will be saved in the My stuff My
images folder and appear in the gallery.
You need to exit gallery and then re-open
for this to appear.

2 Touch
3
4
5
6
7

WARNING: Some functions will not work
properly if the multimedia ﬁle has not been
recorded on the phone.

1

2
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Viewing the details of a video or photo
Videos and photos are grouped together in
the gallery. If you have trouble telling which
are photos and which are videos, check the
details. For example, videos may be AVI or
3GP ﬁle types and photos may be JPEG or
GIF ﬁle types.
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1 Touch the video still or photo to bring it to

the front of the gallery screen. Then touch
i to see more information.
2 The video still or photo will reveal its name,
the date it was taken, its size (in kilobytes
and pixels) and whether it’s an image or a
video (e.g. MP4/3GP or JPEG) on the top.
3 Touch
to close the details and view the
video still or photo.

Sending a photo or video from
the gallery
1 Touch a photo or video twice to open it.

If you select a video, press when it
starts to play.
2 Select
and choose how you would
like to send the video or photo: Message,
Email, Bluetooth.
3 The chosen messaging application will
open so you can send the video or photo.
Note: The photo or video may need to be
resized before it can be sent by MMS. Some
videos may be too large to send by MMS at
all, in which case choose one of the other
sending options.

Viewing your photos as a slide show
Slideshow mode will show all the photos in
your gallery one at a time as a slide show.
Videos cannot be viewed as a slide show.

01

1 Touch the photo you would like to begin

03

the slide show twice to open it.
2 Select
on the left hand side.
3 The slide show will begin.
There are ﬁve options within slide show:
Touch to display the photo in full screen
mode. The bar on the left hand can increase
or decrease the speed of the slide show.
Touch here to view the photos in
a random order (i.e. not the chronological
order they appear in your gallery).

02

04
05
06
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Touch to view fast.
Touch to view slow.
Touch to pause the slideshow
/
on a particular photo. Touch again to
resume playback.

Get creative
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Setting a photo as wallpaper
1 Touch the photo you would like to set as

wallpaper twice to open it.
2 Touch
.
3 The screen will switch to portrait mode.
Select the portion of the photo you would
like to set as wallpaper. This area will
appear in actual size on screen.
4 When you are happy with the section
touch Set.

Editing your photos
There are loads of great things you can do to
your photos to change them, add to them or
liven them up a little.
1 Open the photo you’d like to edit and

touch

to bring up the options.

below (the colour icon will change to the
colour you have selected).
See Adding text to a photo on page
47.
Decorate your photo with stamps.
Choose from the different stamps available
and touch your photo wherever you’d like
them to be. To change the colour of a stamp
see
below.
Select a rectangular or ellipse area of
your photo.
Save the changes you have made to the
photos. Select to save the changes over the
Original ﬁle, or as a New ﬁle. If you select
New ﬁle enter a ﬁle name.
Change the colour of a stamp, line or
some text. You must select the colour before
you draw, write or stamp the photo.
Undo the last edit you made to the
photo.
See Adding an effect to a photo
on page 47.

Get creative

2 Touch the icons to adapt your photo:

Draw something on your photo freehand.
Select the thickness of the line from the four
options. To change the colour of the line see
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Touch to open further effect options
including Rotate and Mirror. There are also
more advanced editing options. See Adding
a colour accent and Swapping the
colours in a photo on page 48.
Touch to return to the gallery.
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1 From the editing screen, touch
.
2 Input the letter you want.
3 Enter your text using the keypad and

touch Done.
4 Move the text by touching it and sliding

it to the place you’d like it to be.

Adding an effect to a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Choose to apply any of the six options to

the photo:
Soften - Move the marker along the bar to
soften the focus of the photo. Select Done
to save the changes or choose Cancel.
Sharpen - Move the marker along the
bar to sharpen the focus of the photo.
Select Done to save the changes or
choose Cancel.
Mosaic blur - Touch to apply a blurred
mosaic effect to the photo. Touch
to return to the normal photo.
Colour Effect - Change the colour of
a photo to Black and white, Sepia,
Colour negative, Enhanced RGB or
Contrast. If you select Contrast move
the marker along the bar to increase or
decrease the contrast.

Frame - Add a frame to your photo.
You may be prompted to allow the image
size to be changed. To see the frame
types select Yes. The chosen frame will
be superimposed over your photo.
Resize - Touch here for size options.
Touch your desired size to change the size
of the photo.
3 To undo an effect simply touch
.
TIP! You can add more than one effect to a
photo, except for a colour effect of which you
can only select one at a time.
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Adding a colour accent to a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Choose Colour Accent.
3 Select part of the photo. A traced line will

appear around everything in that area that
is of the same or similar colour.
For example, someone’s hair or the colour
of their jumper.
4 Touch Save.
5 All colour will be removed from the photo,
apart from the section marked for colour
accenting.
6 Alter the intensity of the accenting by
sliding the marker up or down the intensity
bar.

Get creative
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Adding text to a photo
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7 Select Save to save the changes.
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Swapping the colours in a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Choose Colour Swapping.
3 Select part of the photo. A traced line will

4
5
6

7

appear around everything in that area
which is of the same or similar colour.
For example, someone’s hair or the colour
of their jumper.
Touch
and select a colour.
Press Swap.
The part of the photo selected for colour
accenting will change to the selected
colour.
Select Save to save the changes.
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Multimedia
You can store any multimedia ﬁles into your
phone’s memory so that you have easy
access to all of your pictures, sounds, videos
and games. You can also save your ﬁles to
a memory card. The advantage of using
a memory card is that you can free up space
on your phone’s memory.
To access the Multimedia menu, touch
then
. Touch My stuff to open a list of
folders storing all of your multimedia ﬁles.

My images
My images contains a list of pictures
including default images pre-loaded onto
your phone, images downloaded by you and
images taken on your phone’s camera.
Touch
to change the view from thumbnail
image to list.

My images options menu
Touch

for options.

Send - Send the image to a friend.
Use as - Set the image to appear at certain
times.
Mark/Unmark - Select multiple ﬁles.
Move - Move an image from the phone
memory to a memory card or vice versa.
Copy - Copy an image from the phone
memory to a memory card or vice versa.
Delete - Delete an image.
Rename - Rename an image.
Create new folder - Create a new folder
within the My images folder.
Slide show - Start a slide show.
Print via Bluetooth - Print an image ﬁle via
Bluetooth®.
Sort by - Sort images into a speciﬁc order.
Memory Manager - View the memory status.
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Sending a photo
1
2
3
4

Touch
then
.
Touch My stuff then choose My images.
Select a photo and touch .
Touch Send and choose from Message,
Email or Bluetooth.

Get creative

The options which are available to you in
My images depend on what type of image
you have selected. All of the options will be
available for pictures you have taken on the
phone’s camera, but only the Use as, Print
via Bluetooth, Sort by and Memory info.
options are available for default images.

TIP! To scroll through a list of options, touch
the last item visible and slide your ﬁnger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.
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5 If you choose Message or Email, your

photo will be attached to the message and
you can write and send the message as
normal. If you choose Bluetooth, you will
be prompted to turn Bluetooth on and your
phone will search for a device to send the
picture to.

Using an image
You can choose images to use as wallpapers
or even to identify a caller.
1
2
3
4

Get creative

Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Select an image and touch .
Touch Use as and choose from:
Wallpaper - Set a wallpaper for the
standby screen.
Outgoing call - Set an image to appear
during outgoing calls.
Start-up - Set an image to appear when
you switch the phone on.
Shut down - Set an image to appear
when you switch the phone off.
Contacts image - Allocate an image to
a particular person in your contacts list so
that the picture shows when they call you.
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Organising your images
1
2
3
4

Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Touch
then Sort by.
Choose from Date, Type or Name.

Note: As well as sorting your images by
category, you can also manually sort them.

Deleting an image
1
2
3
4

Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Select an image and touch .
Touch Delete then Yes to conﬁrm.
TIP! To quickly delete any ﬁle in My stuff, touch
it once so it is highlighted by the cursor and
press the c hard key. Conﬁrm by touching Yes.

Moving or copying an image
You can move or copy an image between the
phone memory and the memory card. You
might want to do this to either free up some
space in one of the memory banks or to
safeguard your images from being lost.
1
2
3
4

Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Select an image and touch .
Select Move or Copy.
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Marking and unmarking images
If you want to move, copy, send or delete
several images at once, you ﬁrst need to
identify them by marking them with a tick.

01

1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My images.

03

02

04

3 Touch
then Mark/Unmark.
4 A box will appear to the left of each image.

Touch the image twice and a tick will
appear in the box marking it.
5 To unmark an image, touch the image
again so that the tick disappears from
the box.
6 Once you have marked all of the
appropriate boxes, press
and choose
one of the options.

Creating a slide show
If you want to look at all of the images on
your phone or scan through what you’ve
got, you can create a slide show to save
you from having to open and close each
individual image.
Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Touch
then Slide show.
Use the
and
to skip through the
images or touch
to show your images
in a random order.
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Checking your memory status
You can check to see how much of your
memory space you have used and how
much you have left to use.
1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My images.
3 Touch
then Memory Manager.
4 Choose Handset memory or

My memory card.
Note: If you do not have a memory card
inserted, you will not be able to select My
memory card.

Get creative
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My sounds

Using options while video is paused

Us

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

Touch
while in pause mode and choose
from:
Capture - Capture the frozen frame as a
picture.
File info. - View the Name, Size, Date, Time,
Type, Duration, Dimension, Protection and
Copyright details.
Send - Send the video in a Message, Email,
or via Bluetooth.
Delete - Delete the video.
Use as - Use the video as a ringtone.
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Using a sound
1 Touch

then

.

2 Touch My stuff then My sounds.
3 Select Default sounds or

Voice recordings.
4 Select a sound and touch Play to listen to it.
5 Touch
and select Use as.
6 Choose from Voice ringtone, Video

ringtone, Message tone, Start-up,
Shut down.

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

Watching a video

Get creative

1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My videos.
3 Select a video and touch Play.
TIP! To quickly delete any ﬁle in My stuff, touch
it once so it is highlighted by the cursor and
press the c hard key. Conﬁrm by touching Yes.
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Sending a video clip
1 Select a video and touch
.
2 Touch Send and choose from Message,

Email, Bluetooth or YouTube.
3 If you choose Message or Email, your

video clip will be attached to the message
and you can write and send the message
as normal. If you choose Bluetooth, you
will be prompted to turn Bluetooth on and
your phone will search for a device to send
the video to.

Using a video clip as a ringtone
1 Select a video and touch
.
2 Touch Use as and choose from Voice

ringtone or Video ringtone.
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Using the video options menu
From the My videos folder, you can choose
from the following options:
Use as - Set a video as your ringtone.
Send - Send a video to a friend.
Move - Move a video clip from the phone
memory to a memory card or vice versa.
Copy - Copy a video clip from the phone
memory to a memory card or vice versa.
Delete - Delete a video.
Rename - Rename a video.
Mark/Unmark - Select multiple ﬁles.
Create new folder - Create a new folder
within the My videos folder.
Sort by - Sort videos into a speciﬁc order.
Memory manager - View the memory status.

My games and apps
You can download new games and
applications to your phone to help keep you
amused when you have time to spare.

Downloading a game
1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My games

games and touch Connect.

where you can ﬁnd a game to download.
TIP! To quickly delete any ﬁle in My stuff, touch
it once so it is highlighted by the cursor and
press the c hard key. Conﬁrm by touching Yes.

Playing a game
1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My games & Apps.
3 Select a game and touch Launch.

Using the games options menu
From the My Games & Apps. folder, the
following options are available:
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Create new folder –
Create a folder
within My Games & Apps.
Sort by - Sort the games and applications by
Date, Size or Name.
Memory manager - View the memory status.

Flash contents
The Flash contents folder contains all of your
default and downloaded SWF ﬁles.
Get creative

& Apps.
3 Open Games folder, select Download

4 You will connect to the web portal from
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Viewing an SWF ﬁle

To transfer using Bluetooth:

1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then Flash contents.
3 Select the ﬁle and touch View.

1 Make sure your phone and computer have

Using options viewing the SWF ﬁle
Full screen view - View your SWF in full
screen mode (this only appears if you touch
without pausing).
Mute - Switch the sound off.
/

- Pause or resume playback.

Use as wallpaper - You can set the
wallpaper with Default ﬁle.
File info. - View the name, Size, Date, Time,
Type and Protection of the ﬁle.

Documents
1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then Documents.

From the Documents menu, you can view
all of your document ﬁles. From here you
can view Excel, Powerpoint, Word, Text and
pdf ﬁles in My stuff.

Transferring a ﬁle to your phone
Get creative

Bluetooth is probably the easiest way to
transfer a ﬁle from your computer to your
phone. You can also use LG PC Suite via
your sync cable, see page 65 for details.
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Bluetooth switched on and are visible to
one another.
2 Use your computer to send the ﬁle
via Bluetooth.
3 When the ﬁle is sent you will have to
accept it on your phone by touching Yes.
4 The ﬁle should appear in your Documents
or Others folder.

Viewing a ﬁle
1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then Documents.
3 Select a document and touch Open.

Others
The Others folder is used to store ﬁles which
are not pictures, sounds, videos, games or
applications. It is used in the same way as the
Documents folder. You may ﬁnd that when
you transfer ﬁles from your computer to your
phone that they appears in the others folder
rather than the Documents folder. If this
happens you can move them.
To Move a ﬁle from Others to Documents :
1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then Others.
3 Select a ﬁle and touch
.
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4 Touch Move, check the destination, then

touch Move again.
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Playing a song
1 Touch
then
.
2 Touch Music, then All tracks.
3 Select the song you want to play and
4
5
6
7

touch Play.
Touch
to pause the song.
Touch
to skip to the next song.
Touch
to skip to the previous song.
Touch
to return to the Music menu.
TIP! To change the volume while listening to
or use the jog dial.
music, touch

Creating a playlist
You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from the
All tracks folder.

01

1 Touch
then
.
2 Touch Music, then Playlists.
3 Touch Add, enter the playlist name and

03

touch Save.
4 The All tracks folder will show. Touch all
of the songs that you would like to include
in your playlist; a tick will show next to
their name.
5 Touch Done.
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To play a playlist, select it and touch Play.
Note: To add a second playlist, touch
then Add new playlist.

Editing a playlist
From time to time, you may want to add new
songs or delete songs from a playlist. When
you want to do this, you can edit the playlist.
Touch
then
.
Touch Music, then Playlists.
Open the playlist.
Touch
and select:
Now playing – Play the playlist.
Add new songs – To add more songs to
the playlist. Mark the ones you want and
touch Done.

Get creative
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T

Move up/down – Move the song up or
down the list to change the playing order.
Send – Send a song as a message or
via Bluetooth.
Remove from list – Remove a song from
the playlist. Touch Yes to conﬁrm.
Mark/Unmark – Select multiple ﬁles.
Use as – You can set the song as an
effect sound.
Memory info. – View the memory status.

Deleting a playlist

all to delete all of the playlists.

Searching for stations
You can tune your phone into radio stations
by searching for them either manually or
automatically. They will then be saved to
speciﬁc channel numbers so you don’t
have to keep re-tuning. You can save up
to 24 channels on your phone.
Get creative
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found will automatically be allocated to
a channel number in your phone.
To manually tune:
1 Touch
then
.
2 Touch FM radio.
3 Touch the channel number you want

to save the station to.
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4 Use the arrow keys at the top of the screen

1

to ﬁnd your station.
5 Press Set to save that station.

2

Resetting channels

1 Touch
then
.
2 Touch Music, then Playlists.
3 Touch
then Delete or Delete

To auto tune:
1 Touch
then
.
2 Touch FM radio then

3 Touch Auto scan then Yes. The stations

.

1 Touch
then
.
2 Touch FM radio then
.
3 Choose Reset to reset the current channel

or choose Reset all to reset all of the
channels. Each channel will return to the
starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio
1 Touch
then
.
2 Touch FM radio then touch the

channel number of the station you
would like to listen to.
TIP! To improve the radio reception, extend
the headset cord, which functions as the
radio antenna.
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The web
With the browser at your ﬁngertips, you can
get up-to-date news and weather forecasts
as well as information on sports or trafﬁc
whenever you need it. In addition, the browser
allows you to download the latest music,
ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web

en

el

,
then touch
and choose Browser.
2 To access the browser homepage directly,
select Home. Alternately select Enter
address and type in your desired URL,
followed by Connect.
Note: An additional cost is incurred when
connecting to this service and downloading
content. Check your data charges with your
network provider.

3 To add a new bookmark, select

and
touch Add new. Enter a name for your
bookmark followed by the URL.
4 Touch Save. Your bookmark will now
appear in the list of bookmarks.
5 To access the bookmark simply scroll to
the required one and touch Open. You will
be connected to your bookmark.

For easy and fast access to your favourite
websites, you can add bookmarks and save
web pages.
1 From the standby screen select

03
04

Saving a page
1 Access your required web page as

described above.
2 Touch
and select Saved pages.
3 Enter a name for the web page so you can
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easily recognise it.
4 Touch Save.
TIP! This menu will also allow you to edit
titles of saved pages, and delete saved
pages.

Accessing a saved page
1 From the standby screen select

,
then touch
and choose Browser.
2 Select Saved pages.
3 Select the required page and touch ,
followed by Open.

The web

,
then touch
and choose Browser.
2 Select Bookmarks. A list of your
Bookmarks will appear on the screen.

02

05

1 From the standby screen select

Adding and accessing
your bookmarks

01
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Viewing your browser history
1 From the standby screen select

,
and choose Browser. Select

then touch
History.
2 A list of web page titles you have accessed
recently will be displayed. To access one
of these pages, simply select the required
page and touch Connect.

Changing the web browser settings
1 From the standby screen select

,
then touch
and choose Browser.
Select Settings.
2 You can choose to edit Proﬁles,
Character encoding, Cache, Cookies,
Java script, Security, or to reset all
settings, select Reset Settings.
3 Once you have changed your settings,
select OK.

Using your phone as a modem
Your KF700 can double as a modem for your
PC, giving you email and internet access even
when you can’t connect using wires. You can
use either the USB cable or Bluetooth.
The web
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Using the USB cable:

7

1 Ensure you have the LG PC Suite installed

on your PC.
2 Connect your KF700 and your PC using

the USB cable and launch the LG PC Suite
software.
3 Click Communication on your PC. Then
click Settings and select Modem.
4 Choose LG Mobile USB Modem and
select OK. It will now appear on screen.
5 Click Connect and your PC will connect
through your KF700.
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Note: For more information on synchronising
using the LG PC Suite see page 65.
Using Bluetooth:

2

1 Ensure Bluetooth is switched On and

Visible for both your PC and KF700.
2 Pair your PC and KF700 so that a

passcode is required for connection.
3 Use the Connection wizard on your

LG PC Suite to create an active
Bluetooth connection.
4 Click Communication on your PC.
Then click Setting.
5 Click Modem.
6 Choose Standard Modem over
Bluetooth link and click OK. It will now
appear on screen.

3
4
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7 Click Connect and your PC will connect

through your KF700.

01

Note: For more information on Bluetooth
see pages 68-69.

02

Access to Google Service

03

You can launch google services in this
application. Select to Start the Google Service
of selected list item Scroll to the Google
Service items list and press OK.
1 Search: Google Mobile Web Search
allows you to search for websites that are
speciﬁcally designed for mobile phones
and devices.
2 Mail: The Gmail for mobile application is
a downloadable Java application, offering
the best possible Gmail experience for
supported mobile devices. To download,
visit http://gmail.com/app from your mobile
browser.
3 Maps: You can access maps from your
mobile devices.
4 Blogger: You can manage your account
and share your blog. It is available to
upload a picture and video.
5 YouTube: You can watch videos on
YouTube Mobile from your mobile device.
You may want to contact your carrier for
more information about the availability of
data streaming on your mobile device.
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The web
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Organiser
Adding an event to your calendar
1 From the standby screen select

2
3
4

5
6

7

8

,
then touch
and choose Organiser.
Select Calendar.
Select the date you would like to add
an event to.
Select Add new event option to add new
event.
Select whether you would like to add an
Appointment, Anniversary or Birthday
and touch OK.
Check the date and enter the time you
would like your event to begin.
For appointments and anniversaries enter
the time and date your event ﬁnishes in the
lower two time and date boxes.
If you would like to add a subject or a note
to your event, touch Subject or Name and
type in your note, followed by OK.
Select Save and your event will be saved
in the calendar. A square cursor will mark
the day that any events have been saved
to and a bell will ring at the start time of
your event, so that you can stay organised.

Get organised

TIP! You can set a holiday period in your calendar.
Touch each day you are on holiday one at a time,
then touch and select Set holiday. Each day
will be shaded red. When you come to set an alarm,
you can choose to exclude days set as holiday.
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Changing your default calendar
view
1 From the standby screen select

,
then touch
and choose Organiser.
Select Settings.
2 Touch Calendar settings and choose
either Default view or Week starts on.
3 Press OK to conﬁrm your choice.

Adding an item to your to do list
1 From the standby screen select

,
then touch
and choose Organiser.
2 Select To do and touch
in the top right
hand corner.
3 Set the date for the to do item, add notes
and select a priority level: High, Medium
or Low.
4 Save your to do list item by selecting Save.
TIP! You can edit an item by selecting it, and
touching . Now select Edit.
Conﬁrm your amends by selecting Save.

Sharing a to do item
1 From the standby screen select

, then
and choose Organiser. Select To do.
2 Select the to do item you would like to
share, then touch .
3 Select Send. You can choose to share your
to do item by Text message, Multimedia
msg., Email or Bluetooth.
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1 From the standby screen select

Note: You can set up to 5 alarms.

Using date ﬁnder

2
3
4
5

,
then touch
and choose Organiser.
Select Date ﬁnder.
In the From tab set your required date.
In the After tab set the number of days.
The Target date will be shown below.

5 Select

01
02
03
04
05
06
07
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TIP! Even when your phone is off, the alarm will
still sound at the set time. If you touch snooze the
alarm will sound again in 5 minutes. If you touch
Stop the message ‘Turn on your phone?’ will pop
up.

Setting your alarm
1 From the standby screen select

,
then
and choose Alarms.
2 Touch
to set your alarm.
3 Set the time you would like the alarm
to sound and touch Set.
4 Choose whether you would like your
alarm to sound Not repeated, Daily,
Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Sun or
Except holiday. Press OK.

Adding a memo
1 From the standby screen select

, then
touch
and choose Memo.
2 Touch
to add a new memo.
3 Type your memo, followed by Save.
4 Your memo will appear on screen the next
time you open the Memo application.

Get organised

n
o.

Date ﬁnder is a handy tool to help you
calculate what the date will be after a certain
amount of days has passed. For example,
60 days from 10.10.2007 will be
09.12.2007. This is great for keeping tabs on
deadlines.

to select a sound for your alarm.
To listen to sounds touch the sound,
followed by Play. After you have made
your selection, touch Select.
6 Add a memo for the alarm. Touch OK
when you have ﬁnished typing the memo.
When the alarm sounds the memo will
be displayed.
7 Finally you can set the snooze interval at
5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off. Press
OK to conﬁrm your choice.
8 Once you have set your alarm, touch Save.

TIP! You can back up and synchronise your
calendar with your computer. See PC Sync
on page 64.
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Voice recorder
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Use your voice recorder to record voice
memos or other sounds.

Us

TIP! You can edit an existing memo. Select
the one you want to edit and touch Edit.
Voice recorder

1

1 Touch
then .
2 Touch Voice recorder and press

to
and choose

start recording or press
from:
Duration – Set the recording duration.
Choose from MMS msg. size, 1 min
or No limit.
Quality – Select the sound quality.
Choose from Super Fine, Fine or Normal.
Go to my sounds – Open the Voice
recordings folder in My sounds.

Recording a sound or voice

Get organised

1
2
3
4
5

Touch
then .
Touch Voice recorder.
Touch
to begin recording.
Touch
to end recording.
Touch
to listen to your recording.
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Sending the voice recording
1 Once you have ﬁnished recording,

touch

.

2 Touch Send and choose from Message,

Email or Bluetooth. If you choose
Message or Email, the recording will be
added to the message and you can write
and send it as normal. If you choose
Bluetooth, you will be prompted to turn
Bluetooth on.
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Note: After you have ﬁnished recording,
touch
and choose Send, Files(Rename,
File info.), Delete, Use as (to use the
recording as your ringtone) or Go to my
sounds.

Using your calculator
1 From the standby screen select

then touch

TIP! If you are abroad you can change your
time zone from World Clock by touching ,
followed by Set as time zone.

and choose Tools.

you require (+, -, ÷, x), followed by =.
5 For more complex calculations, touch
and choose from sin, cos, tan, log, ln,
exp, sqrt, deg or rad.

Adding a city to your world clock

03

1 From the standby screen select

04

2
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,
then touch
and choose Tools.
Select Unit converter.
Choose whether you would like to convert
Currency, Surface, Length, Weight,
Temperature, Volume or Velocity.
You can now select the unit, and enter
the value you would like to convert from,
followed by the unit you would like to
convert to.
The corresponding value will appear
on the screen.
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1 From the standby screen select

Using the stopwatch
1 From the standby screen select
2
3
4
5
6

,
then touch
and choose Tools.
Select Stopwatch.
Touch Start to begin the timer.
Touch Lap if you want to record a lap time.
Touch Stop to end the timer.
Touch Resume to restart the stopwatch at
the time you stopped it at or touch Reset
to begin the time again.

Get organised

, then
touch
and choose Tools.
2 Select World clock.
3 Touch the
icon, followed by Add city.
Start typing the name of the city you
require and it will show at the top of the
screen. Alternatively touch Map, and select
your chosen city from the map.
4 Touch Select to conﬁrm your choice.

02

Converting a unit
,

2 Select Calculator.
3 Use the keypad to input numbers.
4 For simple calculations, touch the function

01
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PC Sync
You can synchronise your PC with your phone
to make sure all your important details and
dates match, but also as a backup to put your
mind at ease.

4 Click on Next, then Next again, then Finish.

Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your
phone’s information

Installing LG PC Suite on
your computer

1 Connect your phone to your PC as

1 From the standby screen select

2 Click on the Backup icon, and select

2
3
4

5
6

7

, then
and choose Phone settings.
touch
Select Connectivity, then USB
connection mode.
Select Data Service and touch Select.
Insert the supplied CD into your PC. LG PC
Suite Installer will appear on your screen.
Click on LG PC Suite Installer.
Select the language you would like the
installer to run in and click OK.
Follow the instructions on screen to
complete the LG PC Suite Installer
wizard.
Once installation is complete, the LG PC
Suite Icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC
1 Connect the USB cable to your phone

Get organised

and your PC.
2 Double click on the LG PC Suite Icon
on your desktop.
3 Click on Connection Wizard, then USB.
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3

outlined above.
Backup or Restore.
3 Mark the contents you would like to back
up or restore. Select the location you would
like to backup information to, or restore
information from. Click OK.
4 Your information will be backed up.

Viewing your phone ﬁles on your PC
1 Connect your phone to your PC as

outlined above.
2 Click on the Contents icon.
3 All of the documents, Flash contents,

images, sounds and videos you have saved
onto your phone will be displayed on the
screen in the LG Phone folder.
TIP! Viewing the contents of your phone on
your PC helps you to arrange ﬁles, organise
documents and remove contents you no
longer need.
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Synchronising your contacts
1 Connect your phone to your PC.
2 Click on the Contacts icon.
3 Select Transfer, then Import from

mobile handset. Your PC will now import
and display all contacts saved to your
USIM card and handset.
4 Click on File and select Save. You can
now select where you would like to save
your contacts to.

Using your phone as a mass
storage device
Your phone can only be used as a mass
storage device if you have a memory
card inserted.
1 Disconnect your phone from your PC.
2 From the standby screen select
3

, then
touch
and choose Phone settings.
Select Connectivity, then USB
connection mode.
Select Mass storage and touch select.
Connect your phone to your PC. Your
phone will read: Connecting as Mass
Storage… followed by Connected as
Mass Storage Mode. Do not disconnect
during transfer.
All of your phone ﬁles will automatically
be stored on to your PC hard drive.

Note: To backup contacts saved to your
USIM card, click on the SIM card folder on
the left side of your PC screen. Select Edit
at the top of the screen, then Select all.
Right-click your contacts and select Copy
to contact. Now click on the Handset
folder on the left of your screen and all your
numbers will be displayed.

4
5

Synchronising your messages

Note: Mass Storage backs up content saved
on your memory card only, not your handset
memory. To transfer the content of your
handset memory (e.g. contacts) you’ll need
to synchronise using PC Sync.

1 Connect your phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All of your PC and phone messages will

be displayed in folders on your screen.
to edit and rearrange messages.
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Get organised

4 Use the tool bar at the top of your screen

6

01
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Settings
Within this folder you can adapt your settings
to make your KF700 personal to you.
Note: For information on call settings see
page 21.

Changing your screen settings
1 Touch
then choose
.
2 Touch Screen and then choose from:

Screen theme - Choose the theme for
your Home screen, Outgoing call, Start-up
and Shut down.
Clock & calendar - Choose how these
are displayed on the screen.
Backlight - Choose how long the
backlight and keypad remains on for.
Brightness - Adjust the screen’s brightness.
Handset theme - Quickly change the
whole look of your screen.
Font - Adjust the font colour.
3 Touch Save to save your settings.

Personalising your proﬁles
You can quickly change your proﬁle on the
standby screen. Simply touch the currently
active proﬁle icon at the top of your screen.
Settings

Using the settings menu you can personalise
each proﬁle setting.
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1 Press
and then choose
.
2 Touch Proﬁles and then choose the proﬁle

you want to edit.
3 Touch
and choose Edit.
4 You can then change all of the sounds and

alert options available in the list, including
your Ringtone and Volume, Message
alerts, Slide tone settings and more.

Changing your phone settings
Enjoy the freedom of adapting your KF700 so
that it works in a way which suits you best.
TIP! To scroll through a list of options, touch
the last item visible and slide your ﬁnger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.
1 Touch
then choose
.
2 Touch Phone settings then choose from

the list below.
Date & time - Adjust your date and time
settings or choose to auto update the time
when you travel or for daylight saving.
Power save - Choose to switch the factory
set power saving settings On or Off.
Languages - Change the language
of your KF700’s display.
Auto key lock - Choose when and how
your keypad is locked.
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Security - Adjust your security settings,
including PIN codes and handset lock.
Connectivity - See Changing your
connectivity settings below for more
information.
Touchscreen effect - Change the
touchscreen settings.
Memory manager - See Using memory
manager below for more information.
Touchpad calibration - Reset your
screen for ease of use.
Reset settings - Reset all the settings to
their factory deﬁnitions.
Handset information - View the technical
information for your KF700.

Changing your connectivity settings

m
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Your connectivity settings have already been
set up by your network operator, so you can
enjoy your new phone from the off. If you
want to change any settings, use this menu.
then
. Touch Phone settings
Touch
and select Connectivity.

Using memory manager
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Your KF700 has three memories available: the
phone, the USIM Card and an external
memory card (you may need to purchase
the memory card separately).
You can use memory manager to determine
how each memory is used and see how much
space is available.
followed by
. Select Phone
Touch
settings then Memory manager.
Handset common memory - View the
memory available on your KF700 for Pictures,
Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java
applications, Documents and others.

Settings

Network settings - Your KF700 connects
automatically to your preferred network.
To change these settings use this menu.
Internet proﬁles - You can set and view
Internet proﬁles.

Access point - Your network operator has
already saved this information. You can add
new access points using this menu.
USB connection mode - Choose Data
service and synchronise your KF700 using
the LG PC Suite software to copy ﬁles from
your phone. See page 65 for more
information on synchronisation.
Synch service - See page 65 for more
information on synchronisation.
Streaming settings - Your network operator
has already saved this information. You may
edit it if you’d like to make changes.
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Settings
Handset reserved memory - View the
memory available on your handset for Text msg
on the phone, Contacts, Calendar, To do list,
Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and
Miscellaneous items.
USIM memory - View the memory available
on your USIM Card.
External memory - View the memory available
on your external memory card (you may need
to purchase the memory card separately).
Primary storage settings - Choose the
location you prefer items to be saved to.
TIP! See page 12 for information on inserting a
memory card.

Sending and receiving your ﬁles
using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send and receive
ﬁles as no wires are needed and connection
is quick and easy. You can also connect to a
Bluetooth headset to make and receive calls.

Settings

To send a ﬁle:
1 Open the ﬁle you want to send, typically
this will be a photo, video or music ﬁle.
2 Touch
and choose Send.
Choose Bluetooth.
3 Touch Yes to turn Bluetooth on.
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4 Your KF700 will automatically search

for other Bluetooth enabled devices
within range.
5 Choose the device you want to send the
ﬁle to and touch Select.
6 Your ﬁle will be sent.
TIP! Keep an eye on the progress bar to
make sure your ﬁle is sent.

To receive a ﬁle:
1 To receive ﬁles your Bluetooth must be
both On and Visible. See Changing your
Bluetooth settings below for more
information.
2 A message will prompt you to accept the
ﬁle from the sender. Touch Yes to receive
the ﬁle.
3 You will see where the ﬁle has been saved
and you can choose to View the ﬁle or
Use as wallpaper. Files will usually be
saved to the relevant folder in My stuff.
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Changing your Bluetooth settings:
1 Touch
then touch
.
2 Choose Bluetooth then Settings.

Make your changes to:
My device visibility - Choose to be
Visible or Hidden.
My device name - Enter a name for your
LG KF700.

5

6

Supported services - Choose how to use
Bluetooth in association with different
services. See Using your phone as
a modem on page 59 or Using
a Bluetooth headset below.
Remote SIM mode - Choose On or Off.
My address - Check your
Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

ur

e
d

1 Check your Bluetooth is On.
2 Follow the instructions that came with your

headset to place your headset in pairing
mode and pair your devices.
3 Touch Yes to Connect now.
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TIP! See page 22 for details on BT answer
mode so that you can control how you
answer calls when your Bluetooth headset is
connected.
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Settings

ur

By pairing your KF700 and another device,
you can set up a passcode protected
connection. This means your pairing is
more secure.
1 Check your Bluetooth is On and Visible.
You can change your visibility in the
Settings menu.
2 Touch Paired Devices then New.
3 Your KF700 will search for devices.
When the search is completed Refresh
and Add will appear on screen.
4 Choose the device you want to pair with,
touch Add and enter the passcode then
touch OK.
5 Your phone will then connect to the other
device, on which you should enter the
same passcode.
6 You passcode protected Bluetooth
connection is now ready.

Using a Bluetooth headset
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These accessories were supplied
with the KF700.

Th
is a
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Charger

Data cable and CD
Connect and
synchronise your
KF700 and PC.

Battery

User Guide
Learn more about
your KF700.

Stereo headset

Accessories
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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
enquiries.

An
are
spe
you
ca
Se
you
for

Technical data

The wireless phone described in this guide
is approved for use on the GSM 900, DCS
1800, PCS 1900 and W-CDMA network.

General

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

Product name : KF700
System : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

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

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

Network service

y.

Network service

Call center : 0-2878-5757
71

LG Electronics Inc

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

KF700

LG

R&TTE Directive 1999/5/EC
ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives
LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@ lge.com

Seung Hyoun, Ji/ Director

Signature of representative

22.Feb. 2008

Guidelines for safe and efﬁcient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may be
dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Speciﬁc Absorption
Rate (SAR) information
This mobile phone model KF700 has been
designed to comply with applicable safety
requirements for exposure to radio waves.
These requirements are 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

Guidelines for safe and efﬁcient use

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.

74 LG KF700 | User Guide

• The SAR limit recommended by the

International Commission on NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP) is
2W/kg averaged over 10g of tissue.
• The highest SAR value for this model

phone tested by DASY4 for use at the ear
is 0.36 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 1.18 W/kg averaged over 1g of
tissue.

•

Product care and maintenance
•

WARNING
Only use batteries, chargers and accessories
approved for use with this particular phone
model. The use of any other types may invalidate
any approval or warranty applying to the phone,
and maybe dangerous.

•

•
• Do not disassemble this unit. Take it to a

qualiﬁed service technician when repair work
is required.

•

• Keep away from electrical appliances such as

•

TVs, radios, and personal computers.
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sources such as radiators or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to mechanical

vibration or shock.
• Switch off the phone in any area where

you are required by special regulations.
For example, do not use your phone in
hospitals as it may affect sensitive medical
equipment.
• Do not handle the phone with wet hands

while it is being charged. It may cause an
electric shock and can seriously damage
your phone.
• Do not to charge a handset near

ﬂammable material as the handset can
become hot and create a ﬁre hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior of the

unit (do not use solvents such as benzene,
thinner or alcohol).
• Do not charge the phone when it is on soft

furnishings.
• The phone should be charged in a well

ventilated area.
• 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 the accessories like earphones

cautiously. Do not touch the antenna
unnecessarily.

Efﬁcient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may get interference,
which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical

equipment without requesting permission.
Avoid placing the phone over pacemakers, for
example, in your breast pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by

mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios,

PCs, etc.

Guidelines for safe and efﬁcient use
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• The unit should be kept away from heat
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Guidelines for safe and efﬁcient use
Road safety

Avoid damage to your hearing

Ch

Check the laws and regulations on the use of
mobile phones in the area when you drive.

Damage to your hearing can occur if you are
exposed to loud sound for long periods of
time. We therefore recommend that you do
not turn on or off the handset close to your
ear. We also recommend that music and call
volumes are set to a reasonable level.
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Blasting area
Do not use the phone where blasting is in
progress. Observe restrictions, and follow any
regulations or rules.
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Potentially explosive atmospheres

Ba

• Do not use the phone at a refueling point.

•

• 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 vehicle such as car
stereos and safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an

Guidelines for safe and efﬁcient use

air bag, do not obstruct with installed
or portable wireless equipment. It can
cause the air bag to fail or 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 near
roads.
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Em

• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable

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

•

In aircraft
•

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

any aircraft.
• Do not use it on the ground without

permission from the crew.

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

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

Battery information and care
• You do not need to completely discharge

ng

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 batterypack
clean.

•
•

•

•
•

•

•

provides acceptable performance. The
battery pack maybe 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
in the bathroom.
Do not leave the battery in hot or cold
places, this may deteriorate the battery
performance.
There is risk of explosion if the battery is
replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries according to
the manufacturer’s instructions. Please
recycle when possible. Do not dispose as
household waste.
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.

Guidelines for safe and efﬁcient use

.

• Replace the battery when it no longer
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