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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้น.
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่า
นี้อาจทำให้เกิดอันตรายหรือ.
ผิดกฎหมายและข้อมูลเพิ่มเติม.
ได้อธิบายอยู่ในคู่มือเล่มนี้

การรับพลังงานคลื่นความถี่
วิทยุ
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพ


ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังง
านคลื่นความถี่วิทยุและค่า
SAR (Specific Absorption
Rate)
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น KF350 นี้
ได้รับการออกแบบตรงตามข้อกำ
หนดเรื่องความปลอดภัยในการ.
ใช้งานอันเกี่ยวกับการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุข้อกำหนดนี้ใช้.
หลักเกณฑ์ทาง วิทยาศาสตร์ที่.
รวมถึงการกำหนดค่า เผื่อไว้ทั้งนี้
เพื่อความปลอดภัยของทุกคน.
โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
•

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลัง.
งานคลื่นความถี่วิทยุใช้น่วยวัด
ที่เรียกว่า Specific Absorption
Rate หรือ SARการทดสอบ
SAR ได้กระทำด้วยการใช้วิธี.

การที่ได้มาตรฐาน .
โดยให้เครื่องโทรศัพท์ส่ง.
สัญญาณที่แรงที่สุดและมีการ
รับรองขนาดสัญญาณแล้วโดย
การส่งสัญญาณดังกล่าวได้.
กระทำในทุกย่านความถี่ท.ี่
โทรศัพท์ใช้อยู่
•

แม้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์
LGแต่ละรุ่นจะแตกต่างกันบ้าง
แต่ทุกรุ่นจะได้รับการออกแบบใ
ห้อยู่ภายในข้อกำหนดการรับพ
ลังงานคลื่นความถี่วิทยุ

•

ข้อจำกัด SAR
ที่แนะนำโดยInternational
Commission on NonIonizing Radiation
Protection(ICNIRP) คือ .
2 วัตต์/กก. โดยเฉลี่ยตาม.
เนื้อเยื่อหนัก (10) กรัม

•

ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทร.
ศัพท์รุ่นนี้ซึ่งทำการทดสอบ.
โดยDASY4ขณะถือแนบกับหู.
คือ 0.183 วัตต์/กก.(10 กรัม)
และเมื่อพกพาไว้กับตัวคือ.
0.608 วัตต์/กก. (10 กรัม)
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•

•

ควรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจาก.
แหล่งความร้อน เช่น เครื่อง.
ระบายความร้อนหรือเตา.
ประกอบอาหาร

•

และไม่ควรวางเครื่องโทรศัพท์ไ
ว้ในเตาอบไมโครเวฟ เพราะ.
อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้

•

ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก

•

ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้.
ในที่ที่มีการสั่นสะเทือนหรือ.
การกระแทก

•

ปิดโทรศัพท์ในที่ต้องห้าม
ทุกครั้งเช่นในโรงพยาบาล
เพราะอาจมีผลต่ออุปกรณ์ทาง
การแพทย์ได้.

•

ไม่ควรถือโทรศัพท์ขณะที่มือ.
เปียก ขณะกำลังชาร์จไฟเพราะ
อาจเกิดไฟดูด หรือทำให้.
อุปกรณ์เสียหายได้

•

ไม่ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณ.
ที่ติดไฟง่าย ควรชาร์จในที่
ที่มีการระบายอากาศที่ดี.

•

ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์รุน.
แรง (เช่นแอลกอฮอล์, เบนซิน,
ทินเนอร์เป็นต้น)หรือ.
สารซักฟอกทำความสะอาด.
เครื่องโทรศัพท์ เพราะอาจทำ.

ให้เกิดเพลิงไหม้ได้

การดูแลและการบำรุงรักษา
เครื่องโทรศัพท์
คำเตือน
ใช้แบตเตอรี่อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่
และอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรอง
ให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้นการ
ใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ผ่าน
การรับรองดังกล่าวอาจทำให้การ
รับรองหรือการรับประกันของเครื่อง
สิ้นสุดลงหรือก่อให้เกิดอันตรายได้
•

อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของ.
เครื่องโทรศัพท์ ควรนำไปให้.
ช่างเทคนิคผู้มีความรู้เมื่อ.
จำเป็นต้องมีการตรวจซ่อม

•

 วรวางให้ห่างจากอุปกรณ์.
ค
เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์
วิทยุหรือเครื่องคอมพิวเตอร์
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ข้อมูลระดับ SAR
สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ/
พื้นที่ที่ยอมรับข้อจำกัด SAR
ซึ่งแนะนำโดย Institute of
Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) คือ1.6
วัตต์/กก. โดยเฉลี่ยต่อเนื้อ.
เยื่อหนึ่ง(1) กรัม (ตัวอย่างเช่น
สหรัฐอเมริกาแคนาดา
ออสเตรเลีย และไต้หวัน)
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพ


•

ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ใน
ที่ที่มีฝุ่นหรือควันมากเกินไป

•

อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเคร.
ดิตหรือบัตรโดยสารที่มีแถบแม่.
เหล็กเพราะอาจทำความเสีย.
หายต่อข้อมูลในแถบแม่เหล็ก.
ได้

•

อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม
เพราะอาจทำความเสียหายแก่.
โทรศัพท์ได้

•

วางเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจาก
ของเหลวหรือความชื้น

•

ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้.
อุปกรณ์ ทางการแพทย์โดย.
ไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน หลีก.
เลี่ยงการวางโทรศัพทเหนือ.
เครื่องควบคุมจังหวะการเต้น.
ของหัวใจ
(เช่นใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น)

•

โทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่อง.
อาจก่อให้เกิดสัญญาณคลื่นรบ
กวนกับเครื่องช่วยฟังได้

•

ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ
เครื่องคอมพิวเตอร์
ฯลฯ อาจได้รับการ
รบกวนบ้างเล็กน้อย

ใช้อุปกรณ์เสริม
เช่นหูฟังและชุดหูฟังด้วย.
ความระมัดระวังตรวจสอบให้แน่
ใจว่าเก็บสายเคเบิลอย่างปลอด ความปลอดภัยบนท้องถนน
ภัยแล้ว และอย่าแตะเสาอากาศ. ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบ.
โดยไม่จำเป็น
ข้อบังคับ ว่าด้วยเรื่องการใช้โทร
ศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ที่คุณขับขี่
• โปรดถอดสายเคเบิลข้อมูล.
ยานพาหนะ
ก่อนเปิดเครื่อง
• ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือใน.
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ขณะขับรถ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่อง.
• มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความ.
สามารถส่งคลื่นรบกวนได้
ระมัดระวังอย่างเต็มที่
ทำให้มีผลต่อการทำงาน
ของอุปกรณ์ต่างๆ
•

LG KF350 | คู่มือการใช้
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หากสามารถกระทำได้
ให้ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี

หลีกเลี่ยงการทำลายความ
สามารถในการได้ยิน

•

ขับเข้าข้างทาง
แล้วจอดรถก่อนโทร
ออกหรือรับสาย
หากสภาพการขับขี่ ทำให้จำ.
เป็นต้องดำเนินการดังกล่าว

•

พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมี
ผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอ.
นิกส์บาง ชนิดในรถของคุณ
เช่น วิทยุติดรถยนต์ หรือ.
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

ความสามารถในการได้ยินอาจถูก
ทำลายได้หากคุณฟังเสียงดัง.
เป็นระยะเวลานาน ดังนั้น
เราขอแนะนำว่า คุณไม่ควรเปิด
หรือปิดหูฟังใกล้กับหูของคุณ
นอกจากนี้ คุณควรตั้งระดับเสียง.
เพลงและระดับเสียง สายสนทนา
ไว้ในระดับที่เหมาะสม

•

 ากรถของคุณติดตั้งถุงลม.
ห
นิรภัย ห้ามติดตั้งอุปกรณ์.
พกพาแบบไร้สาย ซึ่งขัดขวาง.
การทำงานของถุงลมเพราะ .
อาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บ.
รุนแรง เนื่องจากการทำงานผิด
ปกติของถุงลมนิรภัยได้

หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะ.
อยู่ข้างนอก โปรดตรวจดูว่า.
ระดับเสียงอยู่ที่ระดับที่เหมาะ.
สม เพื่อให้คุณยังสามารถ.
ได้ยินเสียงจากรอบข้างได้.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกำลัง.
จะข้ามถนน
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บริเวณที่ทำให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที.่
ที่อยู่ระหว่างมีการระเบิดต่างๆ.
ให้ปฏิบัติตามข้อห้าม
อย่างเคร่งครัด
และทำตามข้อกำหนด
หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

บริเวณที่อาจเกิดการ
ระเบิดได้
•

ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุด.
เติมน้ำมันเชื้อเพลิง ห้าม.
ใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมันเชื้อ
เพลิงหรือสารเคมี

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพ

•
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
•

ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือ.
ของเหลวที่ติดไฟง่าย หรือ.
ระเบิดได้ในห้องโดยสาร.
ของรถ ซึ่งคุณใช้เก็บโทร.
ศัพท์หรือ อุปกรณ์เสริมต่างๆ
ของคุณ

บนเครื่องบิน
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิด
คลื่นรบกวนต่อเครื่องบินได้

10
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•
•

ใ ห้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ.
คุณก่อนขึ้นเครื่องบิน

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้
กับ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่.
ทั้งหมดได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์
เคลื่อนที่ของคุณเพียงอย่าง.
เดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจ.
สอบกับผู้ให้บริการในพื้นที.่
ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ
การดูแลรักษา
•

คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุ.
แบตเตอรี่ ออกจนหมดก่อน.
เริ่มการชาร์จแบตเตอรี่นี้.
ต่างจากแบตเตอรี่อื่น
เนื่องจากไม่มี Memory
Effect ประสิทธิภาพของ
แบตเตอรี่จึงไม่ด้อยลง

•

ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และ
ที่ชาร์จของ LG เท่านั้น
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ LG
ได้รับการออกแบบมาเพื่อยืด.
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่.
ให้นานที่สุด

อย่าใช้โทรศัพท์เมื่อเครื่อง.
บินจอดที่พื้นโดยไม่ได้รับ.
การอนุญาตจากพนักงาน
ประจำเครื่องเสียก่อน

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและ.
ห่างจากมือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้น.
ส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจทำ.
อันตรายหากเด็กนำใส่ปาก
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อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้
แบตเตอรี่ลัดวงจร

•

รักษาความสะอาดของหน้า
สัมผัสแบตเตอรี่

•

เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที
เมื่อประสิทธิภาพการใช้งาน
ลดต่ำลงจนถึงระดับที่ไม่อาจ
ใช้งานต่อได้ แบตเตอรี่นี้สามา
รถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครั้ง
จนกว่าจะจำเป็นต้องเปลี่ยน
ก้อนใหม่ ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่
อีกครั้งหากไม่ได้ใช้เป็นเวลา
นานเพื่อเพิ่มเวลาการ ใช้งาน

•

อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
โดนแสงแดดโดยตรงหรือใช้
ในสภาพที่มีความชื้นสูง เช่น
ในห้องน้ำ

•

อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้
ในสภาพอากาศที่ร้อน
หรือเย็นเพราะประสิทธิ
ภาพของแบตเตอรี่อาจด้อยลง

•

หากมีการใส่แบตเตอรี่
ชนิดที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้
เกิดการระเบิดได้
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•

ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้
ผลิตในการทิ้งแบตเตอรี่
ที่ใช้แล้ว

•

หากคุณต้องการเปลี่ยนแบต
เตอรี่ โปรดนำไปที่จุดบริการ
หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากLG Electronics
ที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วย
เหลือ

•

ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจาก
เต้า เสียบทุกครั้งหลังจากแบต
เตอรี่โทรศัพท์เต็มแล้วเพื่อลด
การใช้พลังงานสิ้นเปลืองของ
อุปกรณ์ชาร์จ

•

อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะ
ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเครื
อข่าย, การตั้งค่าผลิตภัณฑ์,
รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่
และสภาพแวดล้อม

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพ

•

11

11

2009.5.23

11:41:1

เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
หน้าจอ LCD หลัก
• ส่วนบน:

ความแรงของสัญญาณ,
ระดับประจุไฟของแบต.
เตอรี่และฟังก์ช่ันอื่นๆ

• ส่วนล่าง:

การบ่งชี้แฟ้มข้อมูล/.
เมนู/รายชื่อ

ปุ่มเลือกซ้าย/
ปุ่มเลือกขวา
ทำงานตามที่ปรากฏ
ที่ด้านล่างของหน้าจอ
ในโหมดไม่ใช้งาน .
ให้เลือกปุ่มเลือกซ้ายเพื่อ
เปิดเมนู แฟ้มข้อมูล เลือก
ปุ่มเลือกขวาเพื่อเชื่อมต่อ
ไปยัง รายชื่อ
ปุ่มมัลติทาสกิ้ง
เปิดเมนูมัลติทาสกิ้ง

การติดตั้ง
12

ปุ่มโทรออก/รับสาย
เพื่อโทรออกและรับสาย
เรียกเข้า

เซ็นเซอร์ ALC
ปรับความสว่างหน้าจอ.
อัตโนมัติ
ปุ่มนาวิเกตแบบสัมผัส
•

ใ นโหมดสแตนด์บาย:
U เมนูด่วน.
D ลิสต์รายชื่อ.
R ข้อความ.
L รูปแบบเสียง

• ในเมนู: นาวิเกตไป.

ตามเมนูต่างๆ

ปุ่มฮอตคีย์กล้อง
ไปที่โหมดกล้องถ่ายรูป.
ปุ่มวางสาย/เปิดปิดเครื่อง
วางสายหรือปฏิเสธ.
สายเรียกเข้า .
เปิด/ปิดโทรศัพท์ .
กดหนึ่งครั้งเพื่อกลับ.
สู่หน้าจอสแตนด์บาย
ปุ่มลบ
ลบตัวอักษรครั้งละหนึ่งตัว
เมื่อกดปุ่มในแต่ละครั้ง

LG KF350 | คู่มือการใช้
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จอ.

ผัส

บาย:

ป.

ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ,
สายเคเบิล, แฮนด์ฟรี
เคล็ดลับ:
ในการเชื่อมต่อสาย USB
ให้รอจนโทรศัพท์เปิด
เครื่องและลงทะเบียนกับ
เครือข่ายแล้ว

01
02

ช่องเสียบการ์ดหน่วย
ความจำ Micro SD

03
04
05

ปุ่มด้านข้าง
• เมื่อหน้าจอไม่ใช้งาน:
ระดับเสียงปุ่ม
• ระหว่างการใช้สาย:
ปรับระดับเสียงลำโพง
• ขณะเล่นแทร็ค BGM:
ควบคุมระดับเสียง

06

รูป.

ดเครื่อง

ฝาปิดแบตเตอรี่
ช่องใส่ SIM
การ์ด

F350_Thailand_1.0_0102.indd 13

แบตเตอรี่

การติดตั้ง

นึ่งตัว
ง
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การใส่ SIM และแบตเตอรี่
1 ถอดฝาปิดแบตเตอรี่
กดตัวปลดล็อคฝาปิดแบต.
เตอรี่เลื่อนฝาปิดแบตเตอรี่.
ไปทางด้านล่างของโทรศัพท์
และถอดฝาปิดแบตเตอรี่ออก

2 ถอดแบตเตอรี่ออก
งัดด้านล่างของแบตเตอรี่และ.
ถอดแบตเตอรี่ออกจากช่องใส่
แบตเตอรี่อย่างระมัดระวัง

คำเตือน:      .
ห้ามถอดแบตเตอรี่ขณะที่
เปิดโทรศัพท์อยู่เนื่องจากอาจทำ
ให้เครื่องเสียหายได้

3 ใส่ซิมการ์ด

การติดตั้ง

ดึงช่องใส่ซิมการ์ดให้เปิดออก
เลื่อนซิมการ์ดเข้าไปในช่อง.
ใส่ซิมการ์ดแล้ว เลื่อนช่อง.
ใส่ซิมการ์ดกลับเข้าไปโปรด.
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้า
สัมผัสสีทองของการ์ดคว่ำลง
ในการถอดซิมการ์ดให้ค่อยๆ
ดึงการ์ดออกมาในทิศทางตรง.
ข้ามกับตอนใส่

14
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01

คำเตือน: ห้ามใส่หรือถอดซิ
มการ์ดขณะที่ใช้หรือเปิดโทรศัพ
ท์อยู่ มิฉะนั้นข้อมูลอาจสูญหาย.
หรือซิมการ์ดอาจชำรุด

02
03
04
05

5 ใส่ฝาปิดแบตเตอรี่กลับคืน

06

เลื่อนฝาปิดแบตเตอรี่ไปทาง.
ด้านบนของเครื่องให้แน่นเข้าที่
6 การชาร์จโทรศัพท์

4 ใส่แบตเตอรี่
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การติดตั้ง

ใส่แบตเตอรี่โดยให้ด้านบน.
ของแบตเตอรี่สอดลงไปที่.
ด้านบนของช่องใส่แบตเตอรี่.
ก่อนตรวจดูให้แน่ใจว่าขั้ว
สัมผัสของแบตเตอรี่.
ตรงกับขั้วในโทรศัพท์.
จากนั้น กดด้านล่างของ.
แบตเตอรี่ให้แน่นเข้าที่

เปิดฝาปิดช่องเสียบอุปกรณ์.
ชาร์จ ที่ด้านข้างของโทรศัพท์
KF350 ออก และเสียบปลั๊ก.
ไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ คุณ.
จะต้องชาร์จโทรศัพท์ KF350
จนกว่าจะปรากฏข้อความว่า
แบตเตอรี่เต็มบนหน้าจอ

15
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การใส่ SIM และแบตเตอรี่
การใส่การ์ดหน่วยความจำ
คุณสามารถเพิ่มพื้นที่หน่วย.
ความจำโทรศัพท์ได้โดยการใช้.
การ์ดหน่วยความจำ
เคล็ดลับ: การ์ดหน่วยความจำเป็น
อุปกรณ์เสริม

1ถ
 อดฝาปิดแบตเตอรี่หาก.
จำเป็น
2 เลื่อนการ์ดหน่วยความจำเข้า.
ไปในช่องเสียบที่ด้านบนให้.
แน่นเข้าที่ โปรดตรวจสอบให้.
แน่ใจว่าหน้าสัมผัสสีทอง.
คว่ำลง

การฟอร์แมตการ์ดหน่วย
ความจำ
หากได้มีการฟอร์แมตการ์ด.
หน่วยความจำแล้ว คุณสามารถ.
เริ่มใช้การ์ดหน่วย ความจำนั้น
ได้หากยังไม่ได้ฟอร์แมตการ์ด
คุณต้องทำการฟอร์แมตก่อน
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O เลือก ตั้งค่า แล้วเลือก
ตั้งค่าโทรศัพท์
2 เลือก สถานะความจำ จาก.
นั้นเลือกหน่วยความจำการ์ด
3 เลือกฟอร์แมตแล้วยืนยันการ.
เลือกของคุณ
4 ใ ส่รหัสผ่าน
หากมีการกำหนดไว้จากนั้น.
การ์ดของคุณจะได้รับการ.
ฟอร์แมตและพร้อมสำหรับ.
การใช้งาน
หมายเหตุ:

รหัสป้องกันดีฟอลต์คือ ‘0000’
การติดตั้ง
16
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เคล็ดลับ! ในการเปลี่ยน
ปลายทางที่จัดเก็บเริ่มต้น ให้เปิด
สถานะความจำ จากเมนู ตั้งค่า
แล้วเลือก การตั้งค่าที่เก็บหลัก

หมายเหตุ:

หากการ์ดหน่วยความจำ.
ของคุณมีข้อมูลอยู่ภายใน
ข้อมูลต่างๆ จะถูกกำหนดให้อยู่.
ในโฟลเดอร์ที่ถูกต้องโดย.
อัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น วิดีโอจะ.
เก็บไว้ในโฟลเดอร์วิดีโอ

02
03
04
05
06

การติดตั้ง
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แผนผังเมนู
เกมส์&แอปฯ

การโทร

สมุดบันทึก

มัลติมีเดีย

ข้อความ

แฟ้มข้อมูล

1. เกมส์ & แอปฯ
2. ตั้งค่า

1.
2.
3.
4.
5.
6.

การติดตั้ง
18

ปฏิทิน
สิ่งที่ต้องทำ
บันทึก
บันทึกลับ
ตัวค้นหาวันที่
ตั้งค่า

1. ข้อความใหม่
2. ถาดเข้า
3. เมล์บอกซ์
4. ร่าง
5. ถาดออก
6. รายการที่ส่ง
7. โฟลเดอร์ส่วนตัว
8. ข้อความอัตโนมัติ
9. อีโมติคอน
0. ตั้งค่าข้อความ

1. บันทึกการโทร
2. เวลาในการโทร
3. ปริมาณข้อมูล
4. ค่าโทร
5. การโอนสาย
6. ป้องกันการโทร
7. กำหนดเบอร์โทรออก
8. สายเรียกซ้อน
9. ตั้งค่าทั่วไป

1.
2.
3.
4.
5.

กล้องถ่ายรูป
กล้องวิดีโอ
เพลง
วิทยุ FM
บันทึกเสียง

1. ภาพ
2. เสียงส่วนตัว
3. วิดีโอ
4. เกมส์&แอปฯ
5. แฟลชคอนเทนท์
6. อื่นๆ
7. การ์ดความจำ
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Google
1. ค้นหา

เครื่องมือ

1. เมนูด่วน
2. ตั้งปลุก
3. เครื่องคิดเลข
4. นาฬิกาจับเวลา
5. ตัวแปลงหน่วย
6. เวลาทั่วโลก
7. บริการ SIM
ฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับ SIM
และบริการเครือข่่าย ถ้าผู้ให้
บริการของคุณรองรับบริการ
SIM เมนูนี้จะปรากฎขึ้น

การเชื่อมต่อ

1. บลูทูธ
2. โหมดการเชื่อมต่อ USB

1. เพิ่มใหม่่
2. ค้นหา
3. โทรด่วน
4. กลุ่ม
5. เบอร์บริการ
6. เบอร์ส่วนตัว
7. นามบัตร
8. ตั้งค่า

เบราว์เซอร์

01
02
03
04
05
06

1. โฮม
2. ไปยัง URL
3. บุ๊คมาร์ค
4. RSS reader
5. เพจที่บันทึก
6. ประวัติ
7. ตั้งค่า

ตั้งค่า

1. รูปแบบเสียง
2. โทรศัพท์
3. หน้าจอ
4. แสงไฟภายนอก
5. LED ภายนอก
6. วันที่ & เวลา
7. เครือข่าย
8. โปรไฟล์อินเตอร์เน็ต
9. จุดเชื่อมต่อ
0..การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเก็ต
*. ระบบป้องกัน
#. สถานะความจำ
13. รีเซ็ตการตั้งค่า

การติดตั้ง
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รายชื่อ
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หน้าจอหลัก
แถบสถานะ
แถบสถานะใช้ไอคอนต่างๆ
เพื่อแสดงข้อมูล เช่น
ระดับความแรงของสัญญาณ,
ข้อความใหม่
และพลังงานแบตเตอรี่
รวมถึงแสดงว่ามีการใช้งาน
บลูทูธ หรือ GPRS อยู่หรือไม่
ตารางด้านล่างนี้จะอธิบาย
ถึงความหมายของไอคอนต่างๆ
ที่ปรากฏบนแถบสถานะ
ไอคอน คำอธิบาย

การทำงานหลายอย่าง
ความแรงของสัญญาณ .
(จำนวนแถบอาจแตก.
ต่างกันไป)
หน้าจอสแตนด์บาย
20

ไม่มีสัญญาณเครือข่าย
แบตเตอรี่หมด
ข้อความตัวอักษรใหม่
อีเมล์ใหม่
ตั้งปลุกแล้ว

ไอคอน คำอธิบาย

ใช้รูปแบบปกติอยู่
ใช้รูปแบบเงียบอยู่
หน่วยความจำภายนอก
โอนสายเรียกเข้า
ใช้ GPRS ได้
ใช้ EDGE อยู่
โรมมิ่ง
ใช้งาน บลูทูธ
ปฏิเสธการรับสาย
กำลังเล่น BGM
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การโทร
การโทรออก

การโทรออกต่างประเทศ

1ป
 ้อนหมายเลขโทรศัพท์
รวมทั้งรหัสพื้นที.่
หากต้องการลบทีละหมายเลข
กด c..
หากต้องการลบหมายเลขทั้ง.
หมด กด c ค้างไว

1 กด
ค้างไว้เพื่อเรียกรหัสการ
โทรออกต่างประเทศขึ้
นที่หน้าจอ เครื่องหมาย
‘+’ จะนำหน้ารหัสการ
โทรออกทางไกลต่างประเทศ

2 กด s เพื่อโทรออก
3ก
 ด e หรือปิดเครื่องเพื่อ.
วางสาย

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ
การโทรไปยังผู้รับที่มีหมายเลข.
โทรศัพท์บันทึกอยู่ในรายชื่อแล้ว
ทำได้ง่าย
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
D เพื่อเปิดสมุดแอดเดรส
2 เลื่อนไปยังรายชื่อที่ต้องการ.
โทรออก

4 กด e เพื่อวางสาย
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3 กด s

02
03
04
05
06

การรับสายและ
การปฏิเสธสายเรียกเข้า
เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้นให้กดปุ่ม s
เพื่อรับสาย
กดปุ่มเลือกขวาเพื่อปิดเสียง.
เรียกเข้า วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีหาก.
คุณลืมเปลี่ยนรูปแบบเป็นเงียบ
เมื่ออยู่ในห้องประชุม
กดปุ่มเลือกขวาเพื่อปฏิเสธสาย
เรียกเข้า

โทรด่วน
คุณสามารถกำหนดรายชื่อที่โทร.
ออกบ่อยเป็นหมายเลขโทรด่วน.
ได้

การทำงานพื้นฐาน

3ก
 ด s เพื่อโทรออก
กดปุ่มเลือกซ้ายและเลือก

2ป
 ้อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่
และหมายเลขโทรศัพท์

01

21
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การโทร
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก รายชื่อ

2ก
 ดหมายเลขหรือค้นหาราย.
ชื่อของคุณ

2 เลือก โทรด่วน

3 กด s เพื่อต่อสาย

3ข
 ้อความเสียงได้รับการกำหนด 4 สายสนทนาทั้งสองจะแสดง.
ให้อยู่ที่หมายเลขโทรด่วน 1
อยู่บนหน้าจอการโทรออก
ซึ่งคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลง.
สายสนทนาแรกจะพักสายและ
ได้ เลือกหมายเลขอื่นๆเพื่อ.
สายใหม่จะใช้งานสนทนา
กำหนดรายชื่อสำหรับโทรด่วน 5 เลือก สลับ เพื่อเปลี่ยนไปมา.
4 สมุดแอดเดรสจะเปิดขึ้น
ระหว่างแต่ละสาย
เลือกรายชื่อที่คุณต้องการ
6 ในการวางสายใดสายหนึ่ง
กำหนดให้กับหมายเลขนั้น
หรือวางสายทั้งสองสาย
โดยการกดปุ่มหมายเลข.
ให้เลือก ตัวเลือก o วางสาย
โทรศัพท์หนึ่งครั้ง
แล้วตามด้วยทั้งหมด หรือ
ในการโทรหมายเลขโทรด่วน .
• กดตัวเลขที่กำหนดไว้แล้ว.
กดปุ่มรับสาย sหรือ O .
• กดตัวเลขที่กำหนดค้างไว้จน.
กว่าเริ่มโทรที่หน้าจอ
การทำงานพื้นฐาน
22

การใช้สายที่สอง
1ข
 ณะอยู่ในสายสนทนาแรก
ให้เลือกปุ่ม ตัวเลือก แล้ว.
เลือก เพิ่มสายใหม่
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ใช้งาน

หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้.
จ่ายในการโทรออกแต่ละสาย
ด้วย

สัญญาณเสียง DTMF
คุณสามารถส่งสัญญาณเสียง
DTMF (เสียงแบบหลายความถี่).
เสียงหมายเลขขณะโทร ตัวเลือก.
นี้ช่วยสำหรับใส่รหัส หรือเมือเข้า.
หมายเลข เมื่อคุณโทรเข้าระบบ.
ตอบรับอัตโนมัติ เช่น บริการ.
ธนาคาร
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การดูบันทึกการโทร
จากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก การโทร
oบันทึกการโทร.
เลือกเพื่อดู:
ทุกสาย - ดูรายการ.
ที่คุณโทรออก, ได้รับ
และไม่ได้รับทั้งหมด
สายโทรออก - ดูรายการ.
หมายเลขที่คุณโทรออก.
ทั้งหมด
สายที่ได้รับ - ดูรายการ.
หมายเลขที่โทร
เข้ามาหาคุณทั้งหมด
สายไม่ได้รับ - ดูรายการ.
สายที่คุณไม่ได้รับ.
ทั้งหมด
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01

ข้อมูลการโทร เลือกเพื่อดู:

02

เวลาในการโทร - ดูระยะเวลา.
ทั้งหมดของสายที่.
โทรออกและสายที่ได้รับ

03

ปริมาณข้อมูล - ดูจำนวน.
ข้อมูลที่คุณได้รับและ.
ส่งทั้งหมดเป็นกิโลไบต์

04
05
06

ค่าโทร - ดูค่าใช้จ่ายที่คิดตามที่.
คุณโทรออก (บริการนี้ขึ้นอยู่กับ.
ระบบเครือข่ายผู้ให้บริการบาง.
รายอาจไม่สนับสนุนบ ริการนี้)

การใช้การโอนสาย
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก การโทร.
2 เลือก การโอนสาย
3 เลือกว่าจะโอนทุกสาย,
โอนเมื่อสายไม่ว่าง,
โอนเมื่อไม่รับสาย
หรือโอนเมื่อติดต่อไม่ได้
4ป
 ้อนหมายเลขที่คุณต้องการ.
ให้โอนสายไป

การทำงานพื้นฐาน

เคล็ดลับ! จากรายการโทรใดก็ได้
ให้แตะปุ่มเลือกซ้าย และเลือก
ลบทั้งหมด เพื่อลบรายการที่บัน
ทึกไว้ทั้งหมด

จากหน้าจอสแตนด์บาย กด O
และเลือก การโทร.

23
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การโทร
5 เลือก เปิดใช้ เพื่อเปิดใช้
หมายเหตุ: คุณต้องเสียค่าใช้.
จ่ายในการโอนสายด้วย โปรดติด.
ต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ.
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
เคล็ดลับ!
ในการปิดการโอนสายทั้งหมด
ให้เลือก เลิกใช้ทั้งหมด

การป้องกันการโทร
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก การโทร.
2 เลือก ป้องกันการโทร

การทำงานพื้นฐาน
24

3 เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง
หรือเลือกทั้ง 6 ตัวเลือกนี้:
โทรออกทั้งหมด
สายโทรออกต่างประเทศ
สายโทรออกต่างประเทศ
ยกเว้นประเทศแม่
สายเรียกเข้าทั้งหมด
สายเข้าเมื่ออยู่ต่างประเทศ
เลิกใช้ทั้งหมด

4ป
 ้อนรหัสผ่านสำหรับป้องกัน.
การโทร โปรดตรวจสอบกับผู้.
ให้บริการระบบเครือข่ายของ.
คุณเกี่ยวกับบริการนี้

การใช้กำหนดเบอร์โทรออก
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก การโทร.
2 เลือก กำหนดเบอร์โทรออก .
เพื่อเปิดและรวบรวมรายการ.
หมายเลขที่สามารถโทรออก.
จากโทรศัพท์ได้
คุณจะต้องใช้รหัส PIN2
จากผู้ให้บริการด้วย เมื่อเปิดใช้
เฉพาะหมายเลขที่อยู่ใน.
รายการหมายเลขโทรออกที่.
กำหนดเท่านั้นที่สามารถโทร.
ออกจากโทรศัพท์ได้

การใช้สายเรียกซ้อน
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก การโทร.
2 เลือก สายเรียกซ้อน เพื่อเปิด.
ใช้บริการสายเรียกซ้อน.
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หากเปิดใช้สายเรียกซ้อนแล้ว .
โทรศัพท์ยังสามารถเตือนให้คุณ
ทราบว่ามีสายเรียกเข้าอีกสาย.
หนึ่งในระหว่างที่คุณสนทนากับ.
อีกสาย โดยจะมีเสียงสัญญาณ.
ดังขึ้นในหูโทรศัพท์ และหน้าจอ
จะแสดงให้เห็นว่ามีสายที่สอง.
กำลังรออยู่ คุณสามารถพักสาย.
แรกไว้ และรับสายที่สองที่รออยู่.
ได้ (คุณสมบัตินี้จะใช้งานได้ต่อ.
เมื่อระบบเครือข่ายของคุณสนับ.
สนุนเท่านั้น)

ส่งหมายเลขตัวเอง - เลือกว่า.
01
จะแสดงหมายเลขของคุณเมื่อ
คุณโทรออกหรือไม
02

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
การโทร

โหมดตอบรับ BT
(โหมดตอบรับบลูทูธ) - เลือก
แฮนด์ฟรี เพื่อให้สามารถ.
รับสายได้ในระหว่าง
ที่ใช้งานชุดหูฟัง บลูทูธ
หรือเลือก ตัวเครื่อง
เพื่อรับสายโดยกดปุ่มบนตัว
เครื่องขณะใช้ชุดหูฟัง บลูทูธ

1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก การโทร.
2 เลือก ตั้งค่าทั่วไป
จากหน้าจอนี้ คุณสามารถแก้.
ไขการตั้งค่าของ:
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03

โหมดตอบรับ - เลือกว่าจะ
รับสายโดยใช้ปุ่มรับสาย,
ปุ่มใดๆ หรือโดยเปิดฝาพับ

05

เตือนทุกนาที - เลือกเปิด เปิด
เพื่อฟังเสียงเตือนทุกนาทีใน.
ระหว่างที่ใช้สาย

บันทึกหมายเลขใหม่ - ใช้
บันทึกหมายเลขใหม่ที่ไม่มีใน
ที่รายชื่อ่

04

06

การทำงานพื้นฐาน

ปฏิเสธการรับสาย - .
เลือก เปิด หรือ ปิด
และเลือกปฏิเสธทุกสาย, .
จากกลุ่มหรือรายชื่อที่ระบุไว้,.
สายจากหมายเลขที่ไม่รู้จัก
(ไม่มีอยู่ในรายชื่อของคุณหรือ
ผู้โทรที่ไม่มีข้อมูลผู้โทร)

โทรซ้ำอัตโนมัต - เลือก เปิด
หรือ ปิด

25
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รายชื่อ
การค้นหารายชื่อ

จากเมนูหลัก

คุณสามารถค้นหารายชื่อ.
ได้ 2 วิธี:

1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก รายชื่อ.

จากหน้าจอสแตนด์บาย

2 เลือก ค้นหา และป้อนตัวอักษร
2-3 ตัวแรกของรายชื่อที่คุณ.
ต้องการค้น หาโดยใช้ปุ่มกด

1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
D เพื่อเปิดสมุดแอดเดรส
2 เลือกตัวอักษรตามตัวอักษร.
แรกของรายชื่อที่คุณต้องการดู
เช่น ‘Home’ ให้เลือก H-o

3ส
 มุดแอดเดรสของคุณจะแสดง
รายชื่อของผู้ติดต่อที่สอด.
คล้องกับตัวอักษรที่คุณป้อนมา

หรือ ใช้วิธีที่เร็วขึ้นโดย…

การเพิ่มรายชื่อใหม่

1ป
 ้อนหมายเลขที่คุณต้องการ
ค้นหาที่หน้าจอสแตนด์บาย
แล้วเลือก ตัวเลือก

1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก รายชื่อ.

2 เลือก ค้นหารายชื่อ
ในเมนูตัวเลือก

การทำงานพื้นฐาน
26

เคล็ดลับ!
คุณสามารถค้นหา.
ตามกลุ่มได้โดยการกด ตัวเลือก
แล้วเลือก ค้นหาตามกลุ่ม

2 เลือก เพิ่มใหม่่
3 เลือกว่าจะบันทึกรายชื่อไปยัง
ตัวเครื่อง หรือ SIM
4ป
 ้อนชื่อและนามสกุลของ.
รายชื่อติดต่อใหม่ คุณไม่จำ.
เป็นต้องป้อนทั้งสองรายการ.
แต่คุณต้องป้อนรายการ
ใดรายการหนึ่ง
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5ป
 ้อนข้อมูลทั้งหมดที่คุณมีใน.
ฟิลด์ที่ให้มาแล้วเลือก บันทึก
หรือ ใช้วิธีที่เร็วขึ้นโดย…
1ป
 ้อนหมายเลขที่คุณต้องการ
จัดเก็บที่ หน้าจอสแตนด์บาย
แล้วเลือก ตัวเลือก
2ก
 ดปุ่ม บันทึกหมายเลข
เลือก รายชื่อใหม่ หรือ
อัปเดตรายชื่อ
3ป
 ้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามด้าน
บนและ กดปุ่ม บันทึก

ตัวเลือกต่างๆ ของรายชื่อ
ในเมนูนี้คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน.
ต่างๆ ได้มากมายขณะที่ดูรายชื่อ
ขั้นตอนต่อ ไปนี้แสดงวิธีการเข้า
ถึงและใช้งานเมนู ตัวเลือก:
1 เปิดรายชื่อที่คุณต้องการใช้

ส่งข้อความ - ส่งข้อความ.
หรืออีเมล์ ให้รายชื่อ .
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ต่อสาย - โทรออกไปยังราย
ชื่อที่ต้องการ
เพิ่มชื่อใหม่ - คุณสามารถเพิ่ม
รายชื่อใหม่

01
02
03
04
05
06

แก้ไข -เปลี่ยนแปลง.
รายละเอียดของรายชื่อติดต่อ
เพิ่มในกลุ่ม - เพิ่มรายชื่อ.
ในกลุ่ม
เลือก/ไม่เลือก - เลือก/
ไม่เลือก เพื่อเลือกหลาย.
รายชื่อ
ค้นหาโดย - คุณสามารถ.
ค้นหาเลขหมายจากเบอร์.
หรือ กลุ่ม

การทำงานพื้นฐาน

2ก
 ดปุ่มเลือกซ้ายเพื่อเปิดราย
การ ตัวเลือก จากขั้นตอนนี้
คุณจะสามารถ:

ส่งนามบัตร - ส่งรายละเอียด.
ของ รายชื่อไปยังบุคคลอื่น.
เป็นนามบัตร เลือกเพื่อส่งเป็น
ข้อความตัวอักษร,
ข้อความมัลติมีเดีย, อีเมล์
หรือผ่านบลูทูธ

27
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รายชื่อ
บันทึกไปSIM/เครื่อง เลือกย้ายหรือคัดลอกไปยัง
SIM การ์ดหรือตัวเครื่อง.
(ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณ.
บันทึกรายชื่อตั้งแต่เริ่มแรก)
ลบ - ลบรายชื่อ กดปุ่ม ใช่
เมื่อคุณแน่ใจ
การป้อนข้อความ - คุณสามา
รถตั้งค่าวิธีการป้อนข้อความได้

การสร้างกลุ่ม
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก รายชื่อ.
2 เลือก กลุ่ม แล้วกดปุ่ม
เลือกซ้าย
3 เลือก เพิ่มกลุ่มใหม่
4ป
 ้อนชื่อสำหรับกลุ่มใหม่.
ของคุณ
การทำงานพื้นฐาน
28

5 กดปุ่ม เสร็จ
หมายเหตุ: หากคุณลบกลุ่ม
รายชื่อที่ได้รับการกำหนดให้กับ.
กลุ่มนั้นจะไม่หายไป แต่ยังคงอยู่
ในสมุดแอดเดรส

เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไขกลุ่ม
ที่มีอยู่ได้โดยการเลื่อนแถบไปที่.
กลุ่มที่ต้องการแล้วเลือก ตัวเลือก
แล้วกดปุ่มที่ปุ่มเลือกซ้าย
เลือกเพื่อ เพิ่มสมาชิก
ในกลุ่ม จากรายชื่อของคุณ,
กำหนด กลุ่มเสียงเรียกเข้า,
เปลี่ยนชื่อกลุ่ม หรือลบกลุ่ม

การใช้หมายเลขบริการ
คุณสามารถดูรายการ Service
Dialling Numbers (SDN)
ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ (ถ้า
SIM การ์ดรองรับ)หมายเลขนี้ประ.
กอบด้วยหมายเลขโทรฉุกเฉิน
หมายเลขบริการสอบถามข้อมูล
และหมายเลขระบบฝากข้อความ
หลังจากเลือกหมายเลขบริการ
กด s เพื่อโทรออก

การดูหมายเลขโทรศัพท์
ของคุณ
ฟังก์ชันนี้ให้คุณสามารถแสดง
หมายเลข โทรศัพท์ของคุณใน
SIM การ์ด
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การสร้างนามบัตร
คุณสามารถสร้างนามบัตรของตน
เองโดยเลือก นามบัตร และ เพิ่ม
หลังจากป้อนชื่อ อีเมล์และภาพ
คุณสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็น
นามบัตรเมื่อส่งข้อความ

การเปลี่ยนการตั้งค่าของ
รายชื่อ
คุณสามารถปรับการตั้งค่าราย.
ชื่อเพื่อให้เหมาะกับการ.
ทำงานของสมุดแอดเดรส
ในแบบที่คุณต้องการได้
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย .
กด O และเลือก รายชื่อ.
2 เลือก ตั้งค่า จากหน้าจอนี้คุณ.
สามารถปรับการตั้งค่าต่อไปนี้:
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01
02
03
04

ย้ายทั้งหมด ตัวเลือกนี้ทำงานในลักษณะ
เดียวกับตัวเลือกคัดลอก
แต่เครื่องจะบันทึกเฉพาะ.
รายชื่อในตำแหน่งที่คุณย้าย.
ไปเท่านั้นหากคุณย้ายรายชื่อ.
จาก SIM ไปยังตัวเครื่อง
รายชื่อนั้นจะถูกลบออกจาก.
หน่วยความจำ SIM

05
06

ส่งทุกรายชื่อผ่านบลูทูธ - ส่ง.
ข้อมูลรายชื่อทั้งหมดไปยังตัว.
เครื่องด้วย บลูทูธ
สำรองข้อมูลรายชื่อ - .
คุณสามารถบันทึกข้อมูลสมุด.
โทรศัพท์ทั้งหมดในเครื่องลง.
ในการ์ดหน่วยความจำภายนอก
ได้ในรูปแบบ vCard

การทำงานพื้นฐาน

การตั้งค่ารายชื่อ - เลือกว่า.
จะดูรายชื่อที่บันทึกไว้.
ทั้งใน ตัวเครื่อง & SIM,
เฉพาะตัวเครื่องหรือ เฉพาะ
SIM นอกจากนี้คุณยังสามารถ.
เลือกว่าจะแสดงชื่อหรือนาม
สกุลของรายชื่อติดต่อขึ้นก่อน.
ก็ได้ และแสดงภาพของรายชื่อ

คัดลอก - คัดลอกรายชื่อจาก
SIM ไปยังตัวเครื่องหรือ
จากตัวเครื่องไปยัง SIM
เลือกว่าจะคัดลอกทีละรายการ
หรือพร้อมกันทั้งหมด

29
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รายชื่อ
เรียกคืนรายชื่อ - คุณสามารถ.
เรียกคืนข้อมูลสมุดโทรศัพท์ใน
หน่วยความจำภายนอกไปที่.
หน่วยความจำโทรศัพท์ได้ใน.
รูปแบบ Vcard
ลบรายชื่อ ลบรายชื่อของคุณ.
ทั้งหมด กดปุ่ม ใช่ หากคุณ
ต้องการล้างสมุดแอดเดรส
ของคุณ
ข้อมูลหน่วยความจำ คุณสามารถดู จำนวนพื้น.
ที่หน่วยความจำที่เหลือ
อยู่ในตัวเครื่องหรือใน SIM

การทำงานพื้นฐาน
30
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ข้อความ
ข้อความ
โทรศัพท์ KF350 ของ.
คุณประกอบด้วย ฟังก์ชัน.
ที่เกี่ยวกับ SMS (Short
Message Service), MMS
(Multimedia Message
Service), อีเมล์, บลูทูธ
เพียงกดปุ่ม เมนู แล้วเลือก
ข้อความ

การส่งข้อความ
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย
กด O, เลือก ข้อความ
แล้วเลือก ข้อความใหม่
2 เลือก ข้อความ เพื่อส่ง
SMS หรือ MMS
(หากคุณต้องการส่ง อีเมล์
โปรดดูที่หน้า 33 หรือหาก
คุณต้องการส่งข้อมูลโดยใช้
บลูทูธ โปรดดูที่หน้า 73)
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4ป
 ้อนข้อความของคุณโดย.
ใช้ระบบ ช่วยสะกดคำ T9.
หรือการป้อนตัวอักษรด้วย.
ตนเอง.
โปรดดูวิธีการสลับระหว่าง .
โหมดการป้อนข้อความแบบ.
ต่างๆ จาก การป้อนข้อความ
ที่หน้า 32-33

01
02
03
04
05
06

เคล็ดลับ!

คุณสามารถเลือกประเภท
ข้อความของคุณเป็น SMS หรือ
MMS เมื่อคุณป้อนข้อความ.
ที่มีความยาวเกินกว่า 2 หน้า.
ในฟิลด์ข้อความ หากคุณต้องการ
เปลี่ยนแปลงประเภทของ
ข้อความที่จะ ส่ง ให้ดูเมนู
ส่งข้อความแบบยาวเป็น
ในหัวข้อ การเปลี่ยนการตั้งค่า
ข้อความ ตัวอักษร ที่หน้า 38
การทำงานพื้นฐาน

3ข
 ้อความใหม่จะเปิดขึ้น
ข้อความจะรวม SMS และ
MMS เข้าด้วยกันเพื่อให้ใช้
งานและ สลับระหว่างโหมด
SMS และโหมด MMS
ได้อย่างง่ายดาย .

โหมดเริ่มต้นของข้อความ
คือโหมด SMS

31
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ข้อความ
5ก
 ดปุ่ม ตัวเลือก แล้วเลือก
แทรก ภาพ, วิดีโอ, เสียง,
สัญลักษณ์, รูปแบบอัตโนมัติ,
อีโมติคอน, ชื่อและเบอร์,
สไลด์ใหม่, เรื่อง, อื่นๆ
(นามบัตร/นัดหมาย/บันทึก/
สิ่งที่ต้องทำ/นามบัตร).
6 กดปุ่ม ส่ง
7ป
 ้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือ.
กด ปุ่ม ตัวเลือก และเลือก
รายชื่อ เพื่อเปิดรายชื่อติดต่อ
คุณสามารถเพิ่มรายชื่อติดต่อ.
หลายรายการได้
8 กดปุ่ม ส่ง

การทำงานพื้นฐาน
32

คำเตือน: หากมีการแทรก
ภาพ, วิดีโอ, เสียง, สไลด์ใหม่,
เรื่อง, นามบัตร, นัดหมาย หรือ
นามบัตร ลงในเอดิเตอร์ข้อความ
การส่งข้อความจะถูกแปลงเป็น.
โหมด MMS และคุณจะถูก เรียก.
เก็บค่าบริการในอัตราดังกล่าว

LG KF350 | คู่มือการใช้

F350_Thailand_1.0_0102.indd 32

การป้อนข้อความ
คุณสามารถป้อนตัวเลขและ.
ตัวอักษรได้โดยใช้ปุ่มกด.
ของโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น
การบันทึกชื่อในรายชื่อ การเขียน.
ข้อความ และ การสร้างตาราง
นัดหมายในปฏิทินล้วนแต่ต้อง.
ใช้การป้อนข้อความทั้งสิ้นใน.
เครื่องมีวิธีป้อนข้อความให้เลือก.
ใช้ได้ดังนี้ระบบช่วยสะกดคำ T9,
การป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง
และโหมด 123
หมายเหตุ:
ฟิลด์บางฟิลด์อาจใช้โหมด
ป้อนข้อความได้โหมดเดียว (เช่น
หมายเลขโทรศัพท์ในฟิลด์สมุด
แอดเดรส)
หากต้องการเปิดระบบช่วยสะกด
คำT9 ในฟิลด์การป้อนข้อความ
ให้เลือก ตัวเลือก เลือก
วิธีป้อนข้อมูล แล้วเลือกโหมด
T9 เมื่อระบบช่วยสะกดคำ T9
เปิดอยู่คุณสามารถสลับโหมดการ.
ป้อนข้อความได้โดยการกดปุ่ม
# คุณจะเห็นสัญลักษณ์บอก.
โหมด การป้อนข้อความที่มุมบน.
ขวาของหน้าจอ
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หากต้องการป้อนสัญลักษณ์ลงใน
ฟิลด์การป้อนข้อความ ให้กดปุ่ม
แล้วเลือกสัญลักษณ์
จากนั้นเลือก ตกลง O.
เมื่อสิ้นสุดการป้อนคำหนึ่งคำ
ให้เว้นวรรคโดยกด 0.
หากต้องการลบตัวอักษร
ให้กดปุ่มปุ่ม c.

ระบบช่วยสะกดคำ T9
ระบบช่วยสะกดคำ T9
จะใช้พจนานุกรม ภายในเครื่อง
เพื่อรับรู้คำศัพท์ที่คุณ
เขียนตามลำดับการกดปุ่ม
เพียงกดปุ่ม ตัวเลขที่สัมพันธ์กับ.
ตัวอักษรที่คุณจะป้อน .
พจนานุกรมจะรับรู้ได้ถึงคำศัพท์
เมื่อคุณป้อนตัวอักษรครบทุก.
ตัวแล้ว
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01

โหมดนี้ให้คุณป้อนตัวอักษร
โดยการกด ปุ่มที่มีตัวอักษร
ที่ต้องการหนึ่งครั้ง สองครั้ง
สามครั้ง หรือสี่ครั้งจนกระทั่งตัว
อักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น

02

โหมด 123

06

03
04
05

ป้อนตัวเลขต่างๆ โดยกดปุ่ม.
เพียงครั้งเดียวต่อตัวเลขหนึ่ง
ตัว คุณสามารถเพิ่มตัวเลขได้
แม้ขณะที่ยังคงอยู่ในโหมด
ตัวอักษร โดยกดปุ่มตัวเลข
ที่ต้องการค้างไว้

การตั้งค่าอีเมล์
คุณสามารถติดต่อสื่อสารระหว่าง.
การเดินทางได้โดยใช้อีเมล์บน.
โทรศัพท์ KF350 ของคุณซึ่ง.
สามารถตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์.
แบบ POP3 หรือ IMAP4
ได้อย่างรวด เร็วและง่ายดาย

การทำงานพื้นฐาน

หมายเหตุุ:
คุณสามารถเลือกภาษา T9
ภาษาอื่นได้โดยกดปุ่ม ตัวเลือก
แล้วเลือก ภาษาที่ใช้

โหมดการป้อนตัวอักษรด้วย
ตนเอง
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ข้อความ
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O แล้วเลือก ข้อความ
แล้วเลือก ตั้งค่าข้อความ

เซิร์ฟเวอร์ขาออก - ป้อน IP
แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟ
เวอร์เมล์ขาออก (SMTP)

2 เลือก อีเมล์ แล้วเลือก
แอคเคาท์อีเมล์

ตรวจสอบสิทธิ์ SMTP - เลือก.
เปิดใช้การตั้งค่าระบบป้องกัน.
สำหรับเซิร์ฟเวอร์เมล์ขาออก

3ห
 ากไม่มีการตั้งค่าอีเมล์.
แอคเคาท์ คุณสามารถตั้งค่า.
อีเมล์แอคเคาท์ได้โดยใช้.
วิซาร์ดการตั้งค่าอีเมล์
อีเมล์แอดเดรส/รหัสผ่าน
- ป้อนอีเมล์แอดเดรส.
และรหัสผ่าน
ชื่อผู้ใช้ - ป้อน ID
ผู้ใช้ของแอคเคาท์
ประเภทเมล์บอกซ์ - เลือก.
ประเภทโปรโตคอลอินเตอร์เน็ต
ที่ใช้ในการถ่ายโอนอีเมล์ IMAP4
หรือ POP3
การทำงานพื้นฐาน
34

เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า - ป้อน IP
แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟ.
เวอร์เมล์ขาเข้า (POP3 หรือ
IMAP4)

หากเปิดตรวจสอบสิทธิ์ SMTP
เซิร์ฟเวอร์ขาออกจะต้องใช้ชื่อ.
ผู้ใช้และรหัสผ่านเมื่อคุณส่งอีเมล์
ชือ
่ ผูใ้ ช้ SMTP/รหัส SMTP ป้อนอีเมล์แอดเดรส.
และรหัสผ่านที่ได้รับจากผู้ให้.
บริการอีเมล์ (หากเปิดตรวจสอบ
SMTP)
ชื่อแอคเคาท์ - ป้อนชื่อเมล์.
บอกซ์ที่คุณต้องการใช้อ้างอิงกับ
แอคเคาท์นี้
4ห
 ลังจากป้อนอีเมล์แอคเคาท์
ให้เลือก ตกลง เพื่อบันทึก .
ในตอนนี้คุณได้กำหนดค่า.
ให้กับแอคเคาท์เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งแอคเคาท์นี้จะปรากฏอยู่ใน
รายการแอคเคาท์ในโฟลเดอร์
อีเมล์
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5ค
 ุณสามารถแก้ไขการตั้งค่า.
ได้โดยใช้เมนู แก้ไข ของ
ตัวเลือก
ชื่อ - ป้อนชื่อสำหรับแอค.
เคาท์นี้
ชื่อของฉัน - ป้อนชื่อของคุณ.
ชื่อผู้ใช้ - ป้อนชื่อผู้ใช้.
แอคเคาท์
รหัสผ่าน - ป้อนรหัสผ่านของ.
แอคเคาท์
อีเมล์แอดเดรส -ป้อนอีเมล์.
แอดเดรสของแอคเคาท์
อีเมล์ที่ตอบกลับ - ป้อนอีเมล์.
แอดเดรสเพื่อใช้ ‘ตอบกลับ’
เซิร์ฟเวอร์เมล์ที่ส่งออก ป้อนรายละเอียดของแอคเคาท์
เซิร์ฟเวอร์เมล์ขาเข้า - ป้อน.
รายละเอียดของแอคเคาท์

01
02

ประเภทเมล์บอกซ์ -

03

ป้อนประเภทเมล์บอกซ์ POP3
หรือ IMAP4

04

บันทึกในเซิร์ฟเวอร์ -เลือกว่า.
จะบันทึกอีเมล์ไว้ในเซิร์ฟเวอร์.
หรือไม่ เครื่อง จะบันทึกสำเนา.
ของแอคเคาท์แบบ IMAP4
ไว้เสมอ

05
06

บันทึกเมล์ที่ส่งไว้ใน - เลือก.
ที่ที่จะ บันทึกอีเมล์แบบ
IMAP4 เครื่องจะบัน
ทึกสำเนาของแอคเคาท์แบบ
POP3 ไว้ในโทรศัพท์เสมอ
จุดเชื่อมต่อ - เลือกจุดเชื่อม.
ต่ออินเตอร์เน็ต
ดาวน์โหลดอัตโนมัติ - เลือก.
ว่าจะดึง อีเมล์ใหม่โดย.
อัตโนมัติหรือไม.
.
การตั้งค่าขั้นสูง - เลือกเปิด.
หรือปิด เลือกเปิดเพื่อใช้งาน

การทำงานพื้นฐาน
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ขนาดการรับสูงสุด -เลือก.
ขนาดที่จำกัดไว้ของอีเมล์
ขนาดการรับสูงสุดคือ 1MB
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ข้อความ
หมายเลขพอร์ต SMTP

การดึงข้อมูลอีเมล์

พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า โดยทั่วไปหมายเลขนี้ คือ 110
สำหรับแอคเคาท์แบบ POP3
และ 143 สำหรับแอคเคาท์.
แบบ IMAP4

คุณสามารถตรวจสอบอีเมล์ใหม่
ในแอคเคาท์ของคุณแบบอัตโน
มัติหรือด้วยตนเองได้ โปรดดูที่
‘การเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล์’
เพื่อตรวจสอบแบบอัตโนมัติ

ขาเข้าใช้ SSL

ในการตรวจสอบด้วยตนเอง:

1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O
และเลือก ข้อความ และ
ตรวจสอบสิทธิ์ SMTP - เลือก .
เมล์บอกซ์.
การตั้งค่าความปลอดภัยของ.
ขาออกใช้ SSL

เซิร์ฟเวอร์เมล์ขาออก

ชื่อผู้ใช้ SMTP - ป้อนอีเมล์.
แอดเดรสและรหัสผ่านที่ได้รับ.
จากผู้ให้บริการอีเมล์(หากเปิด
ตรวจสอบ SMTP)
รหัสผ่าน SMTP - ป้อนอีเมล์.
แอดเดรสและรหัสผ่านที่ได้รับ.
จากผู้ให้บริการอีเมล์
การทำงานพื้นฐาน
36

ล็อกอินที่ปลอดภัย APOP เลือก เพื่อเปิดใช้งานล็อกอิน.
เพื่อความปลอดภัย APOP
สำหรับแอคเคาท์แบบ POP3
สำหรับแอคเคาท์แบบ IMAP4
จะตั้งค่าเป็นปิดการใช้งานเสมอ

2 เลือกแอคเคาท์ที่คุณต้อง.
การใช้
3 เลือก เรียกดู จากนั้น.
โทรศัพท์จะเชื่อมต่อ.
กับแอคเคาท์อีเมล์และดึง
ข้อมูลข้อความใหม่ให้คุณ

การส่งอีเมล์โดย
แอคเคาท์ใหม่
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก ข้อความ
แล้วเลือก ข้อความใหม่่
2 เลือก อีเมล์
และอีเมล์ใหม่จะเปิดขึ้น
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3 ใ ช้แท็บ และ ตัวเลือก
เพื่อป้อนที่อยู่ผู้รับ
และเขียนข้อความ ใช้ แทรก
เพื่อแนบรูปภาพ, วิดีโอ, เสียง
หรือไฟล์ประเภทอื่น
4 เลือก ส่ง
แล้วอีเมล์จะถูกส่งออกไป
เคล็ดลับ!
คุณสามารถอีเมล์เอกสาร Word,
Excel, PowerPoint และ PDF
ไปที่โทรศัพท์ KF350 เพื่อตรวจดู
เอกสารระหว่างเดินทางได้

ถาดออก - โฟลเดอร์นี้เป็นโฟล.
เดอร์จัดเก็บแบบชั่วคราวขณะที่.
กำลังส่งข้อ ความออกไป
รายการที่ส่ง - ข้อความทั้งหมด.
ที่คุณส่งออกไปจะอยู่ในโฟล.
เดอร์รายการที่ส่ง
โฟลเดอร์ส่วนตัว - คุณสามารถ.
ย้ายข้อความที่อยู่ใน ถาดเข้า
หรือ ข้อความที่ส่ง ไปยัง
โฟลเดอร์ส่วนตัว และคุณ.
สามารถย้ายข้อความเหล่า.
นั้นที่อยู่ใน โฟลเดอร์ส่วนตัว
ไปยังกล่องข้อความเดิมได้

โฟลเดอร์ข้อความ

การจัดการข้อความ

ถาดเข้า - ข้อความทั้งหมดที่
คุณได้รับจะอยู่ในถาดเข้า
จากที่นี่ คุณสามารถตอบกลับ,
ส่งต่อ และดำเนินการอื่นๆ ได้
โปรดดูรายละเอียดที่ด้านล่างนี้

1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก ข้อความ และ
ถาดเข้า

ร่าง - หากคุณยังเขียนข้อความ.
ไม่เสร็จ คุณสามารถบันทึกสิ่งที่.
คุณเขียนไว้ที่นี่ได้
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2 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก:
ตอบกลับ - ส่งข้อความ.
ตอบกลับไปยังข้อความ.
ที่เลือก

การทำงานพื้นฐาน

เมล์บอกซ์ - อีเมล์ทั้งหมดที่คุณ
ได้รับจะ อยู่ในเมล์บอกซ์

01
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ข้อความ
ส่งต่อ - ส่งข้อความ.
ที่เลือกไปยัง บุคคลอื่น
การโทร - โทรออกกับ.
บุคคลที่ส่งข้อความมา
บันทึกหมายเลข - บันทึก.
ที่อยู่ผู้ส่งในรายชื่อ
ลบ - ลบข้อความ
ข้อความใหม่ - เปิด.
ข้อความหรืออีเมล์เปล่าใหม่
เลือก/ไม่เลือก - เลือก.
ข้อความเพื่อลบหลายรายการ
คัดลอกและย้าย
- คัดลอกหรือย้าย
ข้อความไปที่โทรศัพท์, SIM
หรือ โฟลเดอร์ส่วนตัว
ฟิลเตอร์ - ดูข้อความ.
ตามประเภท ซึ่งจะแบ่งกลุ่ม
SMS แยกจาก MMS
การทำงานพื้นฐาน
38

ข้อมูลข้อความ - ดูข้อมูล.
เพิ่มเติมของข้อความ
ซึ่งรวมถึงเวลาที่ส่งและ ราย.
งานการส่งและอ่านข้อความ

หากมีข้อความ"ไม่มีที่ว่าง.
สำหรับข้อความ SIM"
ปรากฏขึ้นคุณควรลบข้อความ.
บางข้อความในถาดเข้า ออก.
บางสิ่งที่บันทึกในพื้นที่ SIM.
.
หากมีข้อความ"ไม่มีที่ว่างสำ.
หรับข้อความโทรศัพท์" คุณ.
สามารถลบข้อความหรือบัน.
ทึกไฟล์ออก เพื่อสร้างพื้นที่

การใช้ข้อความอัตโนมัติ
สร้างข้อความอัตโนมัติสำหรับ.
ข้อความ SMS และ MMS
ที่คุณส่งบ่อยๆ คุณจะพบว่ามี.
ข้อความอัตโนมัติบางข้อความ.
ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว ซึ่งคุณ
สามารถแก้ไขข้อความเหล่านั้น.
ได้หากต้องการ
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก ข้อความ
แล้วเลือก ข้อความอัตโนมัติ

.
.
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2 เลือก SMS อัตโนมัติ
(ข้อความ อัตโนมัติ)ิ
หรือ MMS อัตโนมัติ
คุณสามารถเลือก ตัวเลือก
เพื่อ เพิ่มใหม่, แก้ไข,
ลบ หรือ ลบทั้งหมด
สำหรับข้อความอัตโนมัติ

การใช้อิโมติคอน

จากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก ข้อความ
แล้วเลือก ตั้งค่าข้อความ
และ ข้อความตัวอักษร
คุณสามารถเปลี่ยนแปลง:
ศูนย์ข้อความตัวอักษร - ป้อน.
รายละเอียดของศูนย์ข้อความ

01
02
03
04
05
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การทำงานพื้นฐาน

รายงานผลการส่ง - เลือก.
06
ทำให้ข้อความของคุณสนุกสนาน. เพื่อรับการยืนยันว่า.
ข้อความได้ส่งออกไปแล้ว
มากขึ้นด้วยการใช้อิโมติคอน
คุณจะพบว่ามีอิโมติคอนที่ใช้กัน
ช่วงที่มีผลใช้ - เลือกระยะเวลา.
ทั่วไปในโทรศัพท์ของคุณแล้ว
ที่จัดเก็บข้อความไว้ในศูนย์.
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย กด
ข้อความ
O และเลือก ข้อความ
ชนิดข้อความ - แปลง.
แล้วเลือก อีโมติคอน
ข้อความตัวอักษรเป็น เสียง,
2 เลือก ตัวเลือก เพื่อ
แฟกซ์, X.400 หรือ อีเมล์
เพิ่มใหม่, แก้ไข, ลบ หรือ
ลบทั้งหมด สำหรับอีโมติคอน การเข้ารหัสตัวอักษร
- เลือกวิธีเข้ารหัส
ตัวอักษรในข้อความของคุณ
การเปลี่ยนการตั้งค่า
ซึ่งจะส่งผล ต่อขนาดของ.
ข้อความตัวอักษร
ข้อความจึงอาจมีค่าใช้จ่าย
การตั้งค่าข้อความของโทรศัพท์
ด้านข้อมูลด้วย
KF350 จะได้รับการกำหนดค่า.
ไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นคุณสามา
การส่งข้อความยาว - เลือก.
รถส่งข้อความได้ทันทีหากคุณ
เพื่อส่งเป็นหลาย SMS หรือเป็น
ต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
MMS
โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
39
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ข้อความ
การเปลี่ยนการตั้งค่า
ข้อความมัลติมีเดีย

ระดับความสำคัญ - เลือกระดับ.
ความสำคัญของ MMS

การตั้งค่าข้อความของโทรศัพท์
KF350 จะได้รับการกำหนดค่า.
ไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นคุณสามา
รถส่งข้อความได้ทันทีหากคุณ
ต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ช่วงที่มีผลใช้ - เลือกระยะเวลา.
ที่จัดเก็บข้อความไว้ในศูนย์.
ข้อความ

จากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก ข้อความ
แล้วเลือก ตั้งค่าข้อความ
และ ข้อความมัลติมีเดีย
คุณสามารถเปลี่ยนแปลง:

โหมดการสร้าง - เลือกโหมด.
ข้อความ

โหมดการเรียกข้อมูล - เลือก.
เครือข่าย โฮม หรือ โรมมิ่ง
หากคุณเลือกกำหนดเอง
คุณจะได้รับเฉพาะข้อความ แจ้ง
MMS และคุณสามารถตัดสินใจ.
ว่าจะดาวน์โหลดแบบเต็มหรือไม่
การทำงานพื้นฐาน
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รายงานผลการส่ง - เลือก.
เพื่อให้ส่งหรือต้องการรายงาน.
ผลการส่ง
อ่านข้อความตอบรับ - เลือก.
เพื่อให้มีหรือส่งการตอบกลับ.
การอ่าน

ระยะเวลาสไลด์ - เลือกระยะ.
เวลาที่จะให้สไลด์ปรากฏบน.
หน้าจอ

เวลาส่ง - ส่งข้อความในเวลาที่
ระบุไว้
ศูนย์ข้อความมัลติมีเดีย ป้อนรายละเอียดของศูนย์.
ข้อความ

การเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล์
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้ง.
ค่าอีเมล์ เพื่อให้เป็นในแบบที่คุณ
ต้องการได้
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก ข้อความ
แล้วเปิด ตั้งค่าข้อความ
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2 เลือก อีเมล์ ซึ่งคุณ.
จะสามารถเปลี่ยน .
แปลงการตั้งค่าต่อไปนี้ได้:
แอคเคาทอีเมล์์ -คุณสามารถ.
ตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์
ตอบกลับอีเมล์ได้ - เลือก.
เพื่อให้ส่งข้อความ
‘ยืนยันการอ่าน’
ร้องขอการตอบกลับอีเมล์
- เลือกว่าต้องการข้อความ
‘ยืนยันการอ่าน’ หรือไม่
รอบเวลาการเรียกดู - เลือก
ความถี่ที่จะให้โทรศัพท์ KF350
ตรวจสอบข้อความอีเมล์ใหม่
ประกอบด้วยข้อความในการ
ส่งต่อ & ตอบกลับ - เลือก.
เพื่อแสดงข้อความต้นฉบับ.
หรือไม่
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01
02
03

การแจ้งเตือนอีเมล์ใหม่ - .
เลือกว่าจะแจ้งเตือนอีเมล์ใหม่
หรือไม่

04

ลายเซ็น - สร้างลายเซ็น.
ในอีเมล์ และเปิดคุณสมบัตินี้

06

05

ระดับความสำคัญ - .
เลือกระดับความสำคัญ.
ของข้อความอีเมล์

การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ
จากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก ข้อความ และ
ตั้งค่าข้อความ จากนั้นเลือก:
ข้อความเสียง - หมายเลข.
ข้อความเสียงของคุณจัดเก็บ.
ไว้ ติดต่อที่ผู้ให้บริการระบบ.
เครือข่ายของคุณสำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ.
บริการที่มีให้.

การทำงานพื้นฐาน

รวมสิ่งที่แนบ - เลือกเพื่อ.
แสดงสิ่งที่แนบต้นฉบับ

เรียกอัตโนมัติในการโรมมิ่ง
- เลือกเพื่อดึงข้อมูลข้อความ.
โดยอัตโนมัติเมื่อคุณ.
อยู่ต่างประเทศ หรือหยุด
การดึงข้อมูลอัตโนมัติ

41
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ข้อความ
ข้อความบริการ - เลือกเพื่อ
รับหรือบล็อคข้อความบริการ
คุณยังสามารถกำหนดความ.
ปลอดภัยของข้อความได้โดย
การสร้างรายการผู้ส่งที่เชื่อถือได้
และ เชื่อถือไม่ได้
บริการข้อมูล เลือกสถานะการรับ, ภาษา
และการตั้งค่าอื่นๆ

การทำงานพื้นฐาน
42
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กล้องถ่ายรูป
การถ่ายภาพด่วน
1ก
 ดปุ่มกล้องถ่ายรูป C
เพื่อเปิดช่องมองภาพ
2ป
 รับกล้องในสิ่งที่ต้องการ.
จะถ่ายภาพ
3ก
 ดปุ่มกล้องถ่ายรูป O
เพื่อถ่ายภาพ

หลังจากที่ถ่ายภาพแล้ว
ภาพที่คุณถ่ายจะบันทึกอยู่ใน.
โฟลเดอร์รูปภาพในแฟ้มส่วนตัว
โดยอัตโนมัติ เมื่อถ่ายภาพเสร็จ
คุณสามารถเลือกเมนูย่อย.
โดยกดปุ่ม เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
ตัวเลือก - คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ
ของภาพ หรือแก้ไขไฟล์ภาพได้
 อัลบั้ม - ดูภาพที่คุณถ่ายใน
อัลบั้ม
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 ใช้เป็น - ใช้ภาพเป็นพื้นหลัง
ใช้เป็นภาพรายชื่อหรือใช้ใน.
หน้าจอเปิดหรือปิดเครื่อง
 ลบ - ลบภาพที่เพิ่งถ่ายไว้
และยืนยันด้วยการกดปุ่ม ใช่
ช่องมองภาพจะปรากฏขึ้น.
อีกครั้ง

01
02
03
04
05
06

กลับ - ย้อนกลับไปที่เมนูก่อน
หน้า

การใช้การตั้งค่าด่วน
ใช้ปุ่มนาวิเกตเพื่อเลือกตัวเลือกที่
คุณต้องการใช้
อัลบั้ม - เลือกเพื่อดูภาพทั้งหมด
ในอัลบั้มของคุณ
วิดีโอ - เลือกเพื่อสลับจากโหมด
ถ่ายภาพไปเป็นโหมดถ่ายวิดีโอ
ถ่ายภาพ - เลือกเพื่อถ่ายภาพ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

 ส่ง - เลือกเพื่อส่งรูปภาพ.
เป็นข้อความมัลติมีเดีย
หรือ อีเมล์โปรดดูที่หน้า 31
สำหรับการส่งข้อความ

 ร้าง่ - เลือกเพื่อ.
ส
ถ่ายภาพอื่นๆ ทันที โดยที่.
ภาพปัจจุบันของคุณจะได้รับ
การบันทึกไว้
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กล้องถ่ายรูป
ความสว่าง - ตั้งค่าความสว่าง.
ของภาพในช่องมองภาพของ.
กล้องถ่ายรูป

โหมดกลางคืน - คุณสามารถ.
ถ่ายภาพกลางคืนได้ดียิ่งขึ้นโดย
การเลือก เปิด

ดู - เลือกระหว่าง
มุมมองเต็มหน้าจอ และ
มุมมองแนวนอน

ตัวตั้งเวลา - ตัวตั้งเวลาทำให้.
คุณสามารถตั้งช่วงเวลาหน่วง.
หลังจากที่กดปุ่ม ถ่ายภาพแล้วได้
ให้เลือกจาก 3 วินาที, 5 วินาที
หรือ 10 วินาที เหมาะสำหรับ
การถ่ายภาพกลุ่มที่คุณต้องการ.
เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มด้วย!

การใช้การตั้งค่าขั้นสูง
จากช่องมองภาพให้เลือก ตั้งค่า
แล้วเปิดตัวเลือกอื่นๆ ของการตั้ง
ค่าขั้นสูงทั้งหมด
ขนาดภาพ - โปรดดูหน้า 45.
เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนสี.
เพื่อใช้กับภาพ ที่คุณถ่าย

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

ความสมดุลแสง
- สมดุลแสงจะช่วย
ให้คุณมั่นใจได้ว่าแสงขาวที่
ปรากฏใน ภาพจะสวยสมจริง
เพื่อให้กล้องของคุณ ปรับ.
ความสมดุลแสงได้อย่างถูกต้อง
คุณอาจจำเป็นต้องกำหนด.
สภาวะแสง ก่อน เลือกจาก
อัตโนมัติ, หลอดไฟ,
แสงอาทิตย์, ฟลูออเรสเซนต์,
มืดครึ้ม.

44
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โหมดช็อต - โปรดดูหน้า 45.
คุณภาพ - ควบคุมคุณภาพ.
ของภาพ
ความจำที่ใช้ - เลือกว่าจะบัน
ทึกภาพถ่ายที่หน่วยความจำ
ตัวเครื่อง หรือทีห
่ น่วยความจำ
ภายนอก
ซ่อนไอคอน - ตั้งค่าว่าจะซ่อน.
ไอคอน ไว้ที่ด้านล่างของช่อง.
มองภาพโดยอัตโนมัติหรือไม
เสียงชัตเตอร์ - เลือกเสียง.
ชัตเตอร์เสียงใดเสียงหนึ่ง.
จากสามเสียง

2009.1.2 4:16:58 PM

การปรับความสว่าง
ความเข้มเป็นตัวกำหนดความ.
แตกต่าง ระหว่างแสงและความ.
มืดในภาพ ภาพที่มีระดับความ.
เข้มต่ำจะมีลักษณะมัว ในขณะที่
ภาพที่มีความเข้มสูงจะมี.
ลักษณะที่คมชัดกว่า
1 เลือก ความสว่าง ใน ตั้งค่า
2 เลื่อนตัวบ่งชี้ความเข้ม.
ตามแถบไป ทางด้าน "–"
เพื่อให้ได้ภาพที่มี ความเข้
มลดลงหรือไปทางด้าน "+"
เพื่อให้ได้ภาพที่มีความเข้มสูง
ขึ้นและคมชัดยิ่งขึ้น

การเลือกโหมดช็อต

ถ่ายภาพต่อเนื่อง - ตัวเลือก.
นี้ทำให้คุณสามารถถ่ายภาพ
ต่อเนื่องอย่างรวดเร็วได้ถึง 9
ช็อตโดยอัตโนมัติ ดูราย.
ละเอียดการใช้โหมดถ่ายภาพ.
ต่อเนื่องทางด้านล่าง

03
04
05

จำนวนพิกเซลยิ่งมากขึ้นเท่าใด
ขนาดไฟล์ก็จะใหญ่มาก.
ขึ้นเท่านั้น ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือ
การใช้เนื้อที่หน่วยความจำ.
มากขึ้น หากคุณต้องการเก็บรูป
ภาพในโทรศัพท์หรือการ์ดหน่วย
ความจำ ให้มากขึ้น คุณสามารถ.
แก้ไขจำนวนพิกเซลเพื่อทำให้.
ไฟล์มีขนาดเล็กลงได้

06

2 เลือกค่าพิกเซลจากตัวเลือก
หกตัว เลือก: 2048x1536,
1600x1200, 1280x960,
640x480, 320x240.

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

1 เลือก ขนาดภาพ

2 เลือกจากตัวเลือก
ตัวเลือกต่อไปนี้:
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การเปลี่ยนขนาดภาพ

1 เลือก โหมดช็อต

ปกติิ - ตัวเลือกนี้คือ.
ประเภทการถ่ายภาพเริ่มต้น
จะถ่ายภาพแบบปกติ

01

45
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กล้องถ่ายรูป
3 เ ลือกตัวเลือกขนาดที่คุณ.
ต้องการใช้ และกดปุ่ม
เลือก เพื่อใช้การเปลี่ยน
แปลงที่คุณเลือก
เมนูการตั้งค่าจะปิด
โดยอัตโนมัติ
และเตรียมพร้อมให้
คุณถ่ายภาพ

การดูภาพถ่ายที่บันทึกไว้

การตั้งค่าภาพถ่ายเป็นหน้า
จอหลักหรือภาพรายชื่อ
จากอัลบั้มภาพของคุณ
ให้เลือกภาพและ ใช้เป็น
เพื่อใช้ภาพเป็นหน้าจอหลัก
หรือภาพรายชื่อ
หมายเหตุ: สามารถเพิ่มภาพราย
ชื่อลงในรายชื่อที่บันทึกอยู่ใน.
เครื่องเท่านั้นไม่ใช่ในซิม

1ค
 ุณสามารถเข้าดูภาพถ่ายที.่
บันทึกไว้ได้จากภายในโหมด
กล้องถ่ายรูปและจากหน้าจอ
สแตนด์บายจากช่องมองภาพ
เพียงกดปุ่ม อัลบั้มจากหน้า.
จอสแตนด์บาย คุณควรกดปุ่ม
O แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
และ ภาพ
2อ
 ัลบั้มของคุณจะปรากฏบน.
หน้าจอ
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

3 เ ลือกภาพถ่ายที่คุณต้องการดู
เพื่อแสดงภาพถ่ายดังกล่าวที่.
ด้านหน้าสุดของอัลบั้ม

46
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4 เ ลือกภาพถ่ายอีกครั้งเพื่อเปิด
ทั้งไฟล์
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กล้องวิดีโอ
การถ่ายวิดีโอด่วน
1 เ ลือก
เพื่อสลับเป็นกล้อง.
วิดีโอ และกด O ตกลง ช่อง.
มองภาพของกล้องวิดีโอจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
2ป
 รับกล้องในสิ่งที่ต้องการจะ
บันทึก
3ก
 ด O ตกลง
หนึ่งครั้งเพื่อเริ่ม.
ต้นการบันทึก

 ร้าง - ลือกเพื่อบันทึกวิดีโอ
ส
ใหม่ทันที โดยที่วิดีโอ.
ปัจจุบันของคุณจะได้.
รับการบันทึกไว
 ่ง - เลือกเพื่อส่งวิดีโอ
ส
เป็นข้อความมัลติมีเดีย
หรืออีเมล์ โปรดดูหน้าที่
31สำหรับการส่งข้อความ
 ลบ - ลบวิดีโอที่เพิ่งถ่ายไว้
และยืนยันด้วยการกดปุ่ม ใช่
ช่องมองภาพจะปรากฏขึ้น.
อีกครั้ง

4R
 EC
จะปราฏขึ้นที่ด้านล่างของ.
ช่องมองภาพ กด O ตกลง
อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก

กลับ - ย้อนกลับไปที่เมนูก่อน
หน้า

หลังจากที่ถ่ายวิดีโอแล้ว

การใช้การตั้งค่าด่วน

ภาพนิ่งที่แสดงวิดีโอที่ถ่ายจะ.
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

03
04
05
06

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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ด่วนสามารถช่วยให้คุณเลือกตั้ง.
ค่าได้ตามต้องการ

อัลบั้ม - เลือกเพื่อดูวิดีโอคลิป.
อื่นๆในอัลบั้มของคุณ โดยที่วิดี
โอคลิปปัจจุบันของคุณจะได้รับ
ตัวเลือก - คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ. การบันทึกไว้โปรดดูหน้าที่ 48
วิดีโอคลิป
สำหรับการดูวิดีโอที่บันทึกไว้
 อัลบั้ม - ดูอัลบั้มวิดีโอ.
กล้องถ่ายรูป - เลือกเพื่อสลับ.
ของคุณ
ไปยังโหมดกล้องถ่ายรูป
เล่น - เล่นไฟล์
หลังจากถ่ายวิดีโอคุณสามารถใช้
เมนูต่างๆตามข้างล่างได้ดังนี้

01

47
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กล้องวิดีโอ
บันทึก - เลือกเพื่อถ่ายวิดีโอ

จากช่องมองภาพ ให้เลือก

คุณภาพ - เลือกระหว่าง
ละเอียดมาก, ละเอียด และ ปกติ
คุณภาพที่ละเอียดมากขึ้นเท่าใด
ความคมชัดของวิดีโอก็จะมาก.
ขึ้นเท่านั้นแต่ขนาดไฟล์จะเพิ่ม.
ตามไปด้วย ดังนั้นคุณจะสามารถ.
จัดเก็บวิดีโอในหน่วยความจำได้.
น้อยลง

ขนาด - แล้วเปิดตัวเลือกอื่นๆ
ของการตั้งค่าขั้นสูง

ระยะเวลา - เลือกเสียงชัตเตอร์.
เสียงใดเสียงหนึ่งจากสามเสียง

เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนสีเพื่อ.
ใช้กับภาพที่คุณถ่ายวิดีโอ

หน่วยความจำที่ใช้ - เลือกว่า.
จะบันทึกวิดีโอไว้ที่
ความจำตัวเครื่อง หรือ
ความจำภายนอก

ความสว่าง - ความเข้มเป็นตัว.
กำหนดความแตกต่างระหว่าง.
แสงและความมืดในภาพ

การใช้การตั้งค่าขั้นสูง

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
48

ความสมดุลแสง - สมดุล.
แสงจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า.
แสงขาวที่ปรากฏในภาพจะสวย.
สมจริง เพื่อให้กล้องของคุณ.
ปรับความสมดุลแสงได้อย่าง.
ถูกต้องคุณอาจจำเป็นต้อง.
กำหนดสภาวะแสงก่อน
เลือกจาก อัตโนมัต,ิ หลอดไฟ,
แสงอาทิตย์, ฟลูออเรสเซนต์,
มืดครึ้ม.

ซ่อนไอคอน - ตั้งค่าให้กล้อง.
ถ่ายรูปซ่อนไอคอนไว้ที่ด้านล่าง.
ของช่องมองภาพโดยอัตโนมัติ
เสียง - เลือก ปิดเสียง .
เพื่อบันทึกวิดีโอโดยไม่มีเสียง
หมายเหตุ: เลือก บันทึก
ทุกครั้งหลังการ เลือกการ.
ตั้งค่าใหม่เพื่อใช้การเปลี่ยน
แปลงที่คุณเลือก
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การดูวิดีโอที่บันทึกไว้
1 เ ลือกระหว่าง ละเอียดมาก,
ละเอียด และ ปกติ คุณภาพ.
ที่ละเอียดมากขึ้นเท่าใด ความ
คมชัดของวิดีโอก็จะมากขึ้น.
เท่านั้น แต่ขนาดไฟล์จะเพิ่ม.
ตามไปด้วย ดังนั้นคุณจะสามา.
รถจัดเก็บวิดีโอในหน่วยความ.
จำได้น้อยลง

01
02
03
04
05
06

2 เ ลือกวิดีโอที่คุณต้องการดูหนึ่ง
ครั้ง เพื่อแสดงวิดีโอที่ด้านหน้า.
สุดของอัลบั้ม
3 เ ลือกวิดีโออีกครั้งเพื่อเปิด.
ทั้งไฟล์

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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มัลติมีเดีย
เพลง

การเล่นเพลง

LG KF350 มีเครื่องเล่นเพลง.
ภายในตัวที่ให้คุณสามารถ.
เล่นเพลงที่คุณชื่นชอบทั้ง.
หมดได้ในการเข้าใช้งานเครื่อง.
เล่นเพลง ให้เลือก เพลง
จากเมนูหลัก จากขั้นตอนนี้ .
คุณสามารถเข้าใช้งานโฟลเดอร์.
ต่างๆ ดังนี้:

1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O เลือก มัลติมีเดีย เลือก
เพลง แล้วเลือก ทุกแทร็ค

เล่นล่าสุด - ดูเพลงที่เล่นล่าสุด
ทั้งหมด

4แ
 ตะท R เพื่อข้ามไปยัง.
เพลงถัดไป

ทุกแทร็ค -ประกอบด้วยเพลง.
ทั้ง หมดที่มีในโทรศัพท์

5แ
 ตะท L เพื่อข้ามไปยัง
เพลงก่อนหน้า

รายการ - ประกอบด้วย.
รายการเพลงที่คุณสร้างไว้

การใช้ตัวเลือกขณะเล่น
เพลง

ศิลปิน - เบราส์ดูรายการเพลงที่.
เก็บไว้ตามศิลปิน
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
50

อัลบั้ม - เบราส์ดูรายการเพลงที่.
เก็บไว้ตามอัลบั้ม
แนวเพลง - เบราส์ดูรายการ.
เพลงที่เก็บไว้ตามแนวเพลง
สับเปลี่ยนแทร็ค - ฟังเพลง.
แบบสุ่ม.

2 เลือกเพลงที่ต้องการเล่น
และกดปุ่มี่ เล่น
3ก
 ด O เพื่อหยุดเล่นเพลง.
ชั่วคราว

เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก:
ย่อ - ทำให้หน้าจอเครื่องเล่น.
เพลงหายไป เพื่อให้คุณสามารถ
ใช้งานโทรศัพท์ได้ตามปกติ
ไปที่เพลงส่วนตัว - .
ย้ายไฟล์ไปไว้ใน
โฟลเดอร์เพลงส่วนตัว
ซ้ำ - เล่นแทร็คที่เลือกซ้ำ

LG KF350 | คู่มือการใช้
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สับเปลี่ยน - ฟังเพลงแบบสุ่ม

การสร้างรายการเพลง

อีควอไลเซอร์ - ตั้งค่าเมนู.
อีควอไลเซอร

คุณสามารถสร้างรายการเพลง.
ของคุณเองได้โดยการเลือกเพลง. 02
จากโฟลเดอร์ ทุกแทร็ค
03

ระยะเวลาไฟ - ตั้งค่าระยะเวลา.
ของเอฟเฟกต์แสงไฟเมื่อคุณปิด
ฝาพับขณะที่กำลังเล่นเพลง
แบบไฟ - ตั้งค่ารูปแบบของเอฟ.
เฟกต์แสงไฟเมื่อคุณปิดฝาพับ.
ขณะที่กำลังเล่นเพลง
การแสดงผล - เลือกวิชวล.
เอฟเฟกต์
ข้อมูลไฟล์ - ดูชื่อ ขนาด
วันที่ เวลา ประเภท
ระยะเวลา ป้องกันไฟล์
และลิขสิทธิ์ของเพลง
ส่ง - ส่งเพลงเป็นข้อความหรือ.
ผ่านบลูทูธ
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2 เลือก เพิ่ม ใส่ชื่อรายการเพลง
และกดปุ่ม O บันทึก

04
05
06

3 โ ฟลเดอร์ทุกแทร็คจะปรากฏ.
ขึ้นเลือกเพลงทั้งหมดที่คุณ.
ต้องการใส่ไว้ในรายการเพลง
จะมีเครื่องหมายปรากฏอยู่.
ข้างชื่อเพลง
ในการเล่นรายการเพลง
ให้เลือกรายการที่ต้องการ
แล้วเลือก เล่น
หมายเหตุ:
ในการเพิ่มรายการเพลง
อีกรายการให้เลือก
ตัวเลือก แล้วเลือก
เพิ่มรายการเพลงใหม่

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

ใช้เป็น - ใช้เพลงเป็นหนึ่งใน.
เสียงเรียกเข้า, เสียงข้อความ,
เสียงการเปิดเครื่อง
หรือการปิดเครื่อง

1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย .
กด O เลือก มัลติมีเดีย
เลือก เพลง แล้วเลือก
รายการ

01
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มัลติมีเดีย
การแก้ไขรายการเพลง
ในบางครั้งคุณอาจต้องการเพิ่ม.
เพลง หรือลบเพลงออกจาก.
รายการเพลง เมื่อคุณต้องการ.
เพิ่มหรือลบเพลง คุณสามารถแก้
ไขรายการเพลงได้
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย กด.
O และเลือก มัลติมีเดีย,
เพลง แล้วเลือก รายการ
2 เลือกรายการเพลง
3 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก:
เพิ่มเพลงใหม่ – เพื่อเพิ่มเพลง.
ใหม่ในรายการเพลง เลือกเพลง
ที่ต้องการแล้วเลือก เสร็จ
ข้อมูลไฟล์ - คุณสามารถ
ดูข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ MP3
ที่คุณกำลังฟังอยู่ได้
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
52

ส่ง – ส่งเพลงเป็นข้อความหรือ.
ผ่านบลูทูธ
ลบออกจากรายการ
– ลบเพลงออกจากรายการเพลง
เลือก ใช่ เพื่อยืนยัน
เลือก/ไม่เลือก – เลือกไฟล์.
หลายไฟล์
ใช้เป็น – คุณสามารถกำหนด.
ให้เพลง เป็นเสียงเอฟเฟกต์ได้
สถานะความจำ - ดูสถานะ.
หน่วยความจำ

การลบรายการเพลง
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย กด.
O และเลือก มัลติมีเดีย,
เพลง แล้วเลือก รายการ
2 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก
ลบ หรือ ลบทั้งหมด
เพื่อลบรายการเพลงทั้งหมด
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การฟังวิทยุ

ในการปรับตั้งอัตโนมัติ:

LG KF350 มีคุณสมบัติวิทยุ FM
ดังนั้น คุณสามารถรับฟังสถานีที่
คุณชื่นชอบได้ตลอดเวลา

1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก มัลติมีเดีย
และเลือก วิทยุ FM แล้วเลือก
ตัวเลือก

จากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก มัลติมีเดีย
และเลือกวิทยุ FM
แล้วป้อนหมายเลขช่อง
สถานีที่คุณต้องการฟัง

2 เลือก สแกนอัตโนมัติ
แล้วเลือก ใช่ สถานีที่พบ
จะถูกกำหนดไว้ในหมาย
เลขช่องสถานีโดยอัตโนมัติ

01
02
03
04
05
06

หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียบหูฟัง. ในการปรับตั้งด้วยตนเอง:
เพื่อรับ ฟังวิทยุ โดยเสียบลงใน.
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย กด
ช่องเดียวกับที่ คุณเสียบอุปกรณ์
O และเลือก มัลติมีเดีย
ชาร์จแบตเตอรี่
และเลือก วิทยุ FM แล้วเลือก
ตัวเลือก

การค้นหาสถานี
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2 เลือก รายการช่อง แล้วเลือก.
หมายเลขช่องสถานีที่ต้องการ
บันทึกสถานีไว้
3ป
 ้อนความถี่ของสถานี
แล้วกดปุ่ม เลือก เพื่อบันทึก
หมายเหตุ:
คุณยังสามารถค้นหาสถานี
ด้วยตนเองโดยใช้ L และ R
ที่แสดงอยู่ถัดจากความถี่วิทยุ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

คุณสามารถตั้งสถานีวิทยุโดยการ.
ค้นหาด้วยตนเองหรือโดยอัตโน
มัติ สถานีเหล่านั้นจะถูกบันทึกไว้
ในหมาย เลขช่องสถานีที่ระบุไว้
ดังนั้น คุณจึง ไม่จำเป็น
ต้องปรับตั้งสถานีใหม่อีก
คุณสามารถบันทึกได้สูงสุด 50
ช่องสถานีในโทรศัพท์ของคุณ
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มัลติมีเดีย
การแก้ไขสถานี

การรีเซ็ตสถาน

คุณอาจต้องการย้ายสถานี.
ไปยังช่องสถานีอื่นเพื่อให้.
คุณสามารถรับฟังสถานีที่ฟัง
บ่อยได้อย่างง่ายดาย

1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก มัลติมีเดีย
และเลือก วิทยุ FM แล้วเลือก
ตัวเลือก

1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O, และเลือก มัลติมีเดีย
เลือก วิทยุ FM แล้วเลือก
ตัวเลือก

2 เลือก รายการช่อง แล้วเลือก
ตัวเลือก

3 เลือก รีเซ็ตสถานี
เพื่อรีเซ็ตช่องสถานีปัจจุบัน
2 เลือก รายการช่อง และเลือก.
หรือเลือก รีเซ็ตทุกสถานี
ช่องสถานีที่คุณต้องการเปลี่ยน
เพื่อรีเซ็ตทุกช่องสถานี
สถานีแต่ละ ช่องสถานีจะกลับ.
3 เลือกสถานีจากช่องใดช่อง.
ไปความถี่เริ่มต้น 87.5Mhz
หนึ่ง หรือปรับตั้งช่องสถานี.
ตามความถี่ที่คุณต้องการด้วย
เคล็ดลับ!
ตนเอง
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
คุณสามารถแก้ไขแต่ละช่องได้
โดยเลื่อนแถบไปที่ช่องสถานี
แล้วกดปุ่ม ตัวเลือก:
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
54

แก้ชื่อ - เปลี่ยนชื่อช่องสถานี
แทนที - ตั้งค่าความถี่ใหม่.
ให้กับช่องสถานีที่เลือก

การรับสัญญาณวิทยุ ให้ยืดสาย.
ชุดหูฟังซึ่งทำหน้าที่เป็นเสา.
อากาศวิทยุ

การใช้เครื่องบันทึกเสียง
ใช้เครื่องบันทึกเสียง เพื่อบันทึก.
เสียงเตือนความจำหรือเสียงอื่นๆ
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1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก มัลติมีเดีย
2 เลือก บันทึกเสียง แล้วเลือก
ตัวเลือก และเลือกจาก:
ระยะเวลา – กำหนดระยะเวลา.
ในการบันทึกเลือกจาก
ขนาดข้อความ MMS, .
30 วินาที, 1 นาที หรือ
ไม่จำกัด
คุณภาพ – เลือกคุณภาพ.
ของเสียง
ความจำที่ใช้ - ตรวจสอบ.
ที่บันทึกไฟล์ในโทรศัพท์ .
หรือหน่วยความจำภายนอก
ไปที่เสียง – เปิดโฟลเดอร์.
รายการ บันทึกเสียงใน
เสียงของฉัน

การส่งรายการบันทึกเสียง
1 เมื่อคุณบันทึกเสียงเสร็จแล้ว
ให้เลือก ตัวเลือก
2 เลือก ส่ง แล้วเลือกจาก
ข้อความ อีเมล์ หรือ บลูทูธ
หากคุณเลือก ข้อความ หรือ
อีเมล์ รายการที่บันทึก.
จะแนบไปกับข้อความ และ.
คุณสามารถเขียนและส่ง.
ข้อความได้ตามปกติหากคุณ.
เลือก บลูทูธ เครื่องจะ แสดง.
ข้อความให้คุณเปิดบลูทูธ

01
02
03
04
05
06

หมายเหตุ: เมื่อคุณบันทึกเสียง.
เสร็จแล้ว ให้เลือก ตัวเลือก
แล้วเลือก เล่น, ส่ง, ไฟล์,
ลบ, ใช้เป็น (เพื่อใช้เป็นเสียง
เรียกเข้า) และ ไปที่เสียง

3 เลือก บันทึก เพื่อเริ่มบันทึก

5 เลือก เล่น ใน ตัวเลือก
เพื่อฟังรายการที่บันทึก
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เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

4 เลือก หยุด เพื่อสิ้นสุดการ.
บันทึก เสียง
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แฟ้มข้อมูล
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มัลติ.
มีเดียลงในหน่วยความจำของ.
โทรศัพท์ในแฟ้มข้อมูลได้
ทำให้คุณเข้าใช้งานรูปภาพ เสียง
วิดีโอ และเกมส์ทั้งหมดได้อย่าง.
ง่ายดาย หรือคุณยังสมารถบันทึก
ไฟล์ลงในการ์ด หน่วยความจำได้
ประโยชน์ของการใช้การ์ดหน่วย.
ความจำ คือ เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง
ในหน่วยความจำของโทรศัพท์

ภาพ
ภาพ ประกอบด้วยรายการรูปภาพ
รวมถึงภาพเริ่มต้นที่โหลดลง.
ในโทรศัพท์ล่วงหน้า ภาพที่คุณ.
ดาวน์โหลดและภาพที่ถ่ายด้วย.
กล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์

เมนูตัวเลือกของภาพ
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
56

ตัวเลือกที่มีอยู่ใน ภาพ
จะขึ้นอยู่กับประเภทรูปภาพ.
ที่คุณเลือกตัวเลือกทั้ง หมด.
จะใช้ได้กับภาพที่คุณถ่ายด้วย.
กล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์เท่านั้น

ส่วนตัวเลือก "ใช้เป็น, พิมพ์,
เรียงตามมุมมองกริด
(รายการ), ข้อมูลไฟล์ และ
สถานะความจำ" จะมีสำหรับ.
ภาพเริ่มต้นเท่านั้น
ส่ง - ส่งภาพให้เพื่อน
ใช้เป็น - กำหนดภาพเพื่อ.
แสดงที่เครื่องโทรศัพท์ในเวลาที่
ต้องการ
ย้าย - ย้ายรูปภาพจากหน่วย.
ความจำของโทรศัพท์ไปที่.
การ์ดหน่วยความจำ หรือย้าย
จากการ์ดหน่วยความจำไปที่
หน่วยความจำของโทรศัพท์
คัดลอก - คัดลอกรูปภาพ.
จากหน่วยความจำของโทรศัพท์.
ไปที่การ์ดหน่วยความจำหรือคัด.
ลอกจากการ์ดหน่วยความจำไปที่
หน่วยความจำของโทรศัพท์
ลบ - ลบภาพ
เลือก/ไม่เลือก เลือกไฟล์หลายไฟล
แก้ไขภาพ - คุณสามารถแก้ไข
ภาพที่เลือกไว้ได้
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พิมพ์ผ่านบลูทูธ์ พิมพ์ภาพผ่าน บลูทูธ®.
ไฟล์ - เปลี่ยนชื่อหรือดูข้อมูล.
ของไฟล์
สร้างโฟลเดอร์ใหม่ สร้างโฟลเดอร์
ใหม่ภายในโฟลเดอร์ภาพ
ภาพสไลด์ - เริ่มต้นภาพสไลด์
เรียงตาม - เรียงภาพตามลำดับ
ที่ระบุไว้
มุมมองกริด/ มุมมองรายการ
- ดูภาพ แต่ละภาพในมุมมองกริด
หรือรายการ
สถานะความจำ - ดูสถานะ.
หน่วยความจำ

การส่งภาพถ่าย

2 เลือกภาพถ่ายที่คุณต้องการส่ง
แล้วกดปุ่มี่ ตัวเลือก
3 เลือก ส่ง แล้วเลือกจาก
ข้อความ อีเมล์ หรือ บลูทูธ
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01
02
03
04
05
06

การใช้รูปภาพ
คุณสามารถเลือกรูป
ภาพเพื่อใช้เป็นภาพ
พื้นหลังและภาพพักหน้าจอ
หรือใช้เพื่อระบุผู้โทรเข้าได้
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก แฟ้มข้อมูล
แล้วเลือก ภาพ
2 เลือกภาพและกดปุ่มี่ ตัวเลือก
3 เลือก ใช้เป็น แล้วเลือกจาก:

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก แฟ้มข้อมูล
แล้วเลือก ภาพ

4ห
 ากคุณเลือก ข้อความ หรือ
อีเมล์ ภาพถ่ายจะแนบไป.
กับข้อความและคุณสามารถ.
เขียนและส่งข้อความ
ได้ตามปกติ หากคุณเลือก
บลูทูธ เครื่องจะแสดงข้อความ.
ให้คุณเปิด บลูทูธและ.
โทรศัพท์จะค้นหาอุปกรณ์.
ที่จะส่งภาพไป
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แฟ้มข้อมูล
พื้นหลัง - กำหนดเป็น.
ภาพพื้นหลังของหน้าจอ.
สแตนด์บาย
ภาพรายชื่อ - กำหนดภาพ.
ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งใน.
รายชื่อเพื่อให้ภาพนั้นปรากฏ.
ขึ้นเมื่อบุคคลนั้นโทรมา
การเปิดเครื่อง กำหนดให้ภาพ.
ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดเครื่อง
การปิดเครื่อง - กำหนด.
ให้ภาพปรากฏขึ้นเมื่อปิดเครื่อง

การจัดการรูปภาพ
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก แฟ้มข้อมูล
แล้วเลือก ภาพ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
58

2 เลือก ตัวเลือก จากนั้นเลือก
เรียงตาม
3 เลือกจาก วันที่, ประเภท
หรือ ชื่อ

การลบรูปภาพ
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก แฟ้มข้อมูล
แล้วเลือก ภาพ
2 เลือกภาพที่คุณต้องการลบ
แล้วเลือก ตัวเลือก
3 เลือก ลบ แล้วเลือก ใช่
เพื่อยืนยัน
เคล็ดลับ! ในการลบไฟล์ใน
ไฟล์ของฉัน อย่างรวดเร็ว ให้เลือก
ไฟล์ที่ต้องการหนึ่งครั้ง เพื่อเลื่อน
เคอร์เซอร์ไปที่ไฟล์ แล้วกดปุ่ม
c ยืนยันโดยเลือก ใช่

การย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ
คุณสามารถย้ายหรือคัดลอกรูป.
ภาพระหว่างหน่วยความจำของ.
โทรศัพท์กบ
ั การ์ดหน่วยความจำได้
เพือ
่ เป็นการเพิม
่ พืน
้ ทีห
่ น่วยความ.
จำในหน่วยความจำใด หน่วย.
ความจำหนึง่ หรือเพือ
่ ป้องกันภาพ
มิให้สญ
ู หาย
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1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด O
และเลือก แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก
ภาพ
2 เลือกภาพและเลือก ตัวเลือก
3 เลือก ย้าย หรือ คัดลอก

การเลือกหรือยกเลิกการ
เลือก รูปภาพ
หากคุณต้องการย้าย คัดลอก ส่ง
หรือลบภาพต่างๆ ในครั้งเดียว
ก่อนอื่นคุณต้องระบุภาพที่ต้อง.
การโดยการเลือกด้วยเครื่อง.
หมาย
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก แฟ้มข้อมูล
แล้วเลือก ภาพ
2 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก
เลือก/ไม่เลือก

4 ใ นการยกเลิกการเลือกภาพ
ให้เลือกที่ภาพอีกครั้งเพื่อลบ.
เครื่องหมายออกจากช่อง
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การตรวจสอบสถานะ
หน่วยความจำ
คุณสามารถตรวจสอบจำนวนพื้น
ที่หน่วย ความจำที่ใช้ไปและ.
จำนวนที่เหลืออยู่ที่สามารถใช้ได้

01
02
03
04
05
06

1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก แฟ้มข้อมูล
แล้วเลือก ภาพ
2 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก
สถานะความจำ์
3 เลือก ความจำเครื่อง หรือ
หน่วยความจำการ์ด
หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ใส่ .
การ์ดหน่วยความจำไว้คุณจะ.
เลือก หน่วยความจำการ์ดไม่ได้

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

3จ
 ะมีชอ
่ งปรากฏขึน
้ ทีด
่ า้ นซ้าย.
ของแต่ละภาพหากคุณเลือก.
ภาพ เครือ
่ งหมายจะปรากฏขึน
้ .
ในช่องทำเครือ
่ งหมาย

5 เมื่อคุณทำเครื่องหมายที่.
ภาพต่างๆ ตามต้องการแล้ว
ให้เลือกตัวเลือก ใดตัวเลือก.
หนึ่งเพื่อนำไปใช้กับภาพ
ทั้งหมด
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แฟ้มข้อมูล
เสียง

วิดีโอ

โฟลเดอร์ เสียง ประกอบด้วย
เสียงเริม
่ ต้น และ
การบันทึกเสียง จากขัน
้ ตอนนี้
คุณสามารถจัดการ ส่ง
หรือกำหนดเสียงเป็นเสียง.
เรียกเข้าได้

โฟลเดอร์ วิดีโอ
จะแสดงรายการวิดีโอ
ที่ดาวน์โหลด
และวิดีโอที่ได้บันทึกไว้
ในโทรศัพท์

การใช้เสียง

1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก แฟ้มข้อมูล
แล้วเลือก วิดีโอ

1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก แฟ้มข้อมูล
แล้วเลือก เสียงส่วนตัว
2 เลือก เสียงเริ่มต้น หรือ
การบันทึกเสียง
3 เลือกเสียง แล้วเลือก เล่น
เพื่อฟังเสียง
4 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก
ใช้เป็น
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
60

5 เลือกจาก .
เสียงเรียกเข้า,
เสียงข้อความ,
การเปิดเครื่อง,
การปิดเครื่อง

การดูวิดีโอ

2 เลือกวิดีโอ แล้วกดปุ่ม เล่น

การตั้งค่าการดูวิดีโอ
เลือก ตัวเลือก
ในขณะที่อยู่ในโหมด
หยุดชั่วคราว และเลือกจาก:
มุมมองแนวนอน - ดูไฟล์วิดีโอ.
แบบเต็มภาพ
ปิด/ เปิดเสียง - เปิด/ปิดเสียง
ถ่ายภาพ - คุณสามารถบันทึก.
สิ่งที่อยู่บนหน้าจอที่หยุดชั่วคราว.
เป็นไฟล์ภาพได้ (ตัวเลือกนี้จะใช้
งานได้ขณะหยุดวิดีโอชั่วคราว)
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ซ้ำ - เล่นไฟล์วิดีโอซ้ำ

การใช้เมนูตัวเลือกของวิดีโอ

ข้อมูลไฟล์ ดูรายละเอียดของชื่อ ขนาด วันที่
เวลา ประเภท ระยะเวลา ขนาด
ป้องกันไฟล์ และลิขสิทธ

จากโฟลเดอร์ วิดีโอ
คุณสามารถเลือก
จากตัวเลือกต่อไปนี้ได้:

ส่ง - ส่งวิดีโอในข้อความ, อีเมล์
หรือผ่านบลูทูธ

ย้าย - ย้ายวิดีโอคลิปจากหน่วย.
ความจำของโทรศัพท์ไปที่การ์ด.
หน่วยความจำ หรือย้ายจากการ์ด
หน่วยความจำไปที่หน่วย.
ความจำของโทรศัพท์

ลบ - ลบวิดีโอ

การส่งวิดีโอคลิป
1 เลือกวิดีโอแล้วเลือก ตัวเลือก
2 เลือก ส่ง แล้วเลือกจาก
ข้อความ อีเมล์ หรือ บลูทูธ
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02
03
04
05
06

คัดลอก - คัดลอกวิดีโอคลิป.
จากหน่วยความจำของโทรศัพท์.
ไปที่การ์ดหน่วย ความจำ
หรือคัดลอกจากการ์ดหน่วย
ความจำไปที่หน่วยความจำของ
โทรศัพท์
ลบ - ลบวิดีโอ
เลือก/ไม่เลือก - เลือกไฟล์.
หลายไฟล์
ไฟล - แก้ไขชื่อไฟล์และดูข้อมูล
สร้างโฟลเดอร์ใหม
- สร้างโฟลเดอร์
ใหม่ภายในโฟลเดอร์วิดีโอ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

3ห
 ากคุณเลือก ข้อความ หรือ
อีเมล์ วิดีโอคลิปจะแนบไปกับ.
ข้อความ และคุณจะสามารถ.
เขียนและส่งข้อความได้ตาม.
ปกติ หากคุณเลือก บลูทูธ
เครื่องจะแสดงข้อความ.
ให้คุณ เปิดบลูทูธ
และโทรศัพท์จะค้นหา.
อุปกรณ์ที่จะส่งวิดีโอไปให้

ส่ง - ส่งวิดีโอไปยังเพื่อน

01
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แฟ้มข้อมูล
เรียงตาม - เรียงวิดีโอตาม.
ลำดับที่ ระบุไว้
มุมมองกริด/ มุมมองรายการ
- ดูเมนูตัวเลือกในมุมมองกริด.
หรือรายการ
สถานะความจำ - ดูสถานะ.
หน่วยความจำ

เกมส์และแอปพลิเคชัน
คุณสามารถดาวน์โหลด.
เกมส์และแอปพลิเคชัน.
มาไว้ที่โทรศัพท์ได้
เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลิน.
ในยามว่าง

สร้างโฟลเดอร์ใหม่ – .
สร้างโฟล.
เดอร์ภายในเมนูเกมส์.
และแอปพลิเคชัน
เรียงตาม - เรียงลำดับ.
เกมส์และแอปพลิเคชันตาม
วันที่, ขนาด หรือ ชื่อ
สถานะความจำ - ดูสถานะ.
หน่วยความจำ

แฟลชคอนเทนท์
โฟลเดอร์แฟลชคอนเทนท์
ประกอบ ด้วยแฟลชคอนเทนท์.
ดีฟอลต์และทีด
่ าวน์โหลดทัง้ หมด

อื่นๆ

1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก แฟ้มข้อมูล
แล้วเลือก เกมส์&แอปฯ.

โฟลเดอร์ อื่นๆ
ใช้สำหรับจัดเก็บไฟล์
ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปภาพ
เสียง วิดีโอ เกมส์
หรือแอปพลิเคชัน

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

การเล่นเกมส์

2 เลือกเมนู เกมส์

62
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3 เลือกเกมส์ และกดปุ่ม เริ่ม

การใช้เมนูตัวเลือกของเกมส์
จากโฟลเดอร์เกมส์และแอปพลิ.
เคชันจะมีตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้:
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การ์ดความจำ
ถ้าเลือกหน่วยความจำการ์ดคุณ.
สามารถจัดการคอนเทนท์ได้เป็น
จำนวนมาก
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การติดตั้งเกมและแอปพลิ
เคชัน Java
โปรแกรมที่ใช้ Java ทั้งหมด เช่น
เกมส์ Java สามารถดาวน์.
โหลดและใช้บนโทรศัพท์ได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ คุณ
สามารถถ่ายโอนไฟล์โปรแกรม
Java จากพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ไปยัง
หน่วยความจำในโทรศัพท์.
โดยใช้บลูทูธ, ที่เก็บข้อมูล USB
หรือ หน่วยความจำภายนอก
ไฟล์โปรแกรม Java
จะอยู่ในรูปแบบ .jad หรือ .jar
หากคุณบันทึกไฟล์โปรแกรม
Java ในโทรศัพท์ คุณควรติดตั้ง.
ไฟล์ก่อนใช้เกมหรือแอปพลิ.
เคชัน Java
การติดตั้งติดตั้งเกมและแอปพลิ.
เคชัน Java:
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หมายเหตุ: ไฟล์ .jad ควรมีไฟล์
.jar อยู่ภายใน
3 เมื่อติดตั้งแล้ว
สามารถดูโปรแกรม
Java ได้ในเมนู เกมส์
หรือ แอพพลิเคชัน
ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้งาน
หรือลบได้

01
02
03
04
05
06

เคล็ดลับ!
คุณยังสามารถดาวน์โหลด
Java MIDlet
ลงในโทรศัพท์โดยใช้บริการ WAP
(Wireless Application Protocol)
ได้ โปรดทราบว่าเมื่อใช้บริการ.
ออนไลน์อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย
กด O ตกลง และเลือก
แฟ้มข้อมูล, แล้วเลือก
อื่นๆ หรือ การ์ดความจำ
(หากใส่การ์ด.
หน่วยความจำภายนอก)

2 เลือกไฟล์ (*.jad หรือ
*.jar) ที่คุณต้องการติดตั้ง
และกดติดตั้ง
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เกมส์&แอปฯ
เกมส์&แอปฯ
โทรศัพท์ KF350
มีมาให้พร้อมกับเกมส์ เพื่อช่วย.
ให้คุณได้เพลิดเพลินในยามว่าง.
หากคุณเลือกดาวน์โหลดเกมส์.
หรือแอปพลิเคชันเพิ่มเติม
ไฟล์เหล่านั้นจะถูกบันทึก.
ลงในโฟลเดอร์น
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะ.
เกิดขึ้น เมื่อเชื่อมต่อกับบริการ
นี้และเมื่อดาวน์ โหลดเนื้อหา
โปรดสอบถามข้อมูลการคิด ค่าใช้จ่าย
กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การเล่นเกมส์

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
64

1ก
 ดปุ่ม O และเลือก
เกมส์&แอปฯ
2 กดปุ่ม เกมส์ & แอปฯ
แล้วเลือก เกมส์
3 เลือกเกมที่คุณต้องการเล่น
แล้วเลือก เริ่ม.

การแสดงแอปพลิเคชัน
คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชัน
Java ที่ติดตั้งในโทรศัพท์ของ.
คุณได้โดยใช้ เมนู
แอปพลิเคชัน

และคุณยังสามารถ ลบแอปพลิเค
ชันที่ดาวน์โหลดมาได้
1 กดปุ่ม O และเลือก
เกมส์&แอปฯ
2 กดปุ่ม เกมส์ & แอปฯ
แล้วเลือก แอปฯ
3 ดูและจัดการแอปพลิเคชันใดๆ
ที่คุณมี

การเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์
เครือข่าย
หากต้องการดาวน์โหลดเกม
คุณสามารถตั้งค่าให้เชื่อมต่อกับ.
เครือข่ายโดย ใช้ ตั้งค่า ได้
1 กดปุ่ม O และเลือก
เกมส์&แอปฯ
2 เลือก ตั้งค่า
3 จากขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถ:
โปรไฟล์ - คุณสามารถดู.
โปรไฟล์และเพิ่มโปรไฟล์ใหม่.
ได้
รายการใบรับรอง - คุณสา
มารถดูรายการใบรับรองสำห
รับการ.
ใช้แอปพลิเคชัน Java
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สมุดบันทึก
การเพิ่มเหตุการณ์ลงใน
ปฏิทิน
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O แล้วเลือก สมุดบันทึก
เลือก ปฏิทิน
2 เลือกวันที่ที่ต้องการเพิ่มเหตุ
การณ์
3 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก
เพิ่มนัดหมาย
4 เลือกว่าคุณจะเพิ่ม นัดหมาย,
วันครบรอบ หรือ วันเกิด
และเลือก เสร็จ
5 ตรวจสอบวันที่และป้อนเวลาที่
เหตุการณ์เริ่ม
6ส
 ำหรับการนัดหมายและวัน.
ครบรอบ ให้ป้อนเวลาและวันที่
ที่เหตุการณ์ สิ้นสุดในช่องเวลา
และวันที่ด้านล่าง ทั้งสองช่อง
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01
02
03
04
05
06

เคล็ดลับ!คุณสามารถกำหนด.
วันหยุดในปฏิทินได้ เลือกวัน
ที่เป็นวันหยุดของคุณ
แล้วเลือก ตัวเลือก และ
ตั้งวันหยุด วันเหล่านั้นจะมีเงา
สีแดงแสดงอยู่ เมื่อคุณตั้งปลุก
คุณสามารถเลือกที่ จะเว้นวันที.่
กำหนดเป็นวันหยุดได้

การเปลีย
่ นมุมมองเริม
่ ต้นของ
ปฏิทน
ิ
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O แล้วเลือก สมุดบันทึก
เลือก ตั้งค่า
2 เลือก ปฏิทิน แตะ ตัวเลือก
แล้วเลือก มุมมองเดือน หรือ
มุมมองสัปดาห์

เริ่มต้นการจัดการ

7ห
 ากคุณต้องการเพิ่มหัวเรื่อง
หรือหมายเหตุในเหตุการณ์
ใหกดปุ่มี่ ใส่หัวเรื่อง หรือ ชื่อ
และพิมพ์หมายเหต

8 เลือก เสร็จ
และเหตุการณ์ของคุณ
จะบันทึกอยู่ในปฏิทิน
วันที่ที่มีการบัน ทึกเหตุ.
การณ์ไว้จะมีเครื่องหมาย
กรอบสี่เหลี่ยมกำกับอยู่
และเสียงกริ่ง จะดังขึ้นเมื่อ.
ถึงเวลาเริ่มต้นของเหตุ .
การณ์เพื่อให้คุณไม่พลาด.
กำหนดต่างๆ
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สมุดบันทึก
3ก
 ด ตกลง เพื่อยืนยันการเลือก
ของคุณ

การเพิ่มรายการลงใน
สิ่งที่ต้องทำ
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O แล้วเลือก สมุดบันทึก
2 เลือก สิ่งที่ต้องทำ แล้วเลือก
เพิ่ม
3ก
 ำหนดวันที่ของรายการ
ที่ต้องทำเพิ่มหมายเหตุ
และเลือกลำดับความสำคัญ:
สูง, กลาง หรือ ต่ำ
4บ
 ันทึกรายการสิ่งที่ต้องทำโดย
เลือกที่ เสร็จ
เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไข
รายการโดยเลือกรายการ แล้ว.
เลือกตัวเลือก และ แก้ไข ยืนยัน.
การแก้ไขโดยการเลือก บันทึก
เริ่มต้นการจัดการ

การแบ่งปันรายการที่ต้องทำ

66
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1 จากหน้าจอสแตนด์บาย กด O
แล้วเลือก สมุดบันทึก เลือก
สิง
่ ทีต
่ อ
้ งทำ
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2 เลือกรายการที่ต้องการที่ต้อง.
การแบ่งปันแล้วเลือก ตัวเลือก
3 เลือก ส่ง
คุณสามารถเลือกแบ่งปัน
รายการที่ต้องทำเป็น
ข้อความตัวอักษร,
ข้อความมัลติมีเดีย, อีเมล์
หรือ บลูทูธ

การเพิ่มบันทึก

1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O แล้วเลือก สมุดบันทึกบันทึก
2 หากไม่มีบันทึกใดๆ อยู่
ให้เลือก เพิ่ม
3 พิมพ์บันทึกแล้วตามด้วย
บันทึก
4 บันทึกของคุณจะปรากฏ.
ขึ้นบนหน้าจอเมื่อคุณเปิด.
แอปพลิเคชัน บันทึก
ในครั้งถัดไป.
เคล็ดลับ!
คุณสามารถแก้ไขบันทึก ที่มีอยู่ได้
เลือกบันทึกที่ต้องการ.
แก้ไขแล้วเลือก แก้ไข

2009.1.2 4:17:3 PM

การเพิ่มบันทึกลับ
คุณสามารถเขียนบันทึกส่วนตัว.
เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัว
ของคุณได้ในเมนู บันทึกลับ
คุณต้องป้อนรหัสรักษาความ.
ปลอดภัยเมื่อใช้เมนูนี้

การใช้ตัวค้นหาวันที่
ตัวค้นหาวันที่เป็นเครื่องมือ.
อำนวยความสะดวกที่ช่วยให้คุณ
สามารถคำนวณวันหลังจากทีผ
่ า่ น.
มาแล้วหลายวันได้ ตัวอย่างเช่น
60 วันจากวันที่ 10.10.2008
คือวันที่ 09.12.2008 ซึ่งเหมาะ.
สำหรับการจัดการวันที่ครบกหนด

ตั้งค่า

สำรองข้อมูลปฏิทิน &
01
สิ่งที่ต้องทำ - คุณสามารถสร้าง
ไฟล์สำรองของปฏิทินหรือสิ่งที่.
02
ต้องทำในโทรศัพท์ เมื่อคุณเสียบ.
03
หน่วยความจำภายนอก
เรียกคืนปฏิทิน & สิ่งที่ต้องทำ
- คุณสามารถรีเซ็ตไฟล์สำรอง.
ของปฏิทินหรืองานเมื่อคุณเสียบ.
หน่วยความจำภายนอก

04
05
06

ข้อมูลหน่วยความจำ - คุณ.
สามารถดูข้อมูลของหน่วยความ.
จำที่มีอยู่เกี่ยวกับปฏิทิน งาน
บันทึก และบันทึกที่เป็นความลับ
ลบทั้งหมด - คุณสามารถลบ
ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับปฏิทิน
การทำงาน บันทึก และบันทึกลับ

ปฏิทิน - คุณสามารถตั้งค่าการ.
กำหนดค่าเพื่อดูปฏิทิน
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เริ่มต้นการจัดการ

ส่งการนัดหมายและสิ่งที่ต้อง
ทำทั้งหมดทาง Bluetooth - .
คุณสามารถส่งข้อมูลทั้งหมดใน.
ปฏิทินและ/หรือรายการสิ่งที่ต้อง.
ทำจากโทรศัพท์ของคุณหรือ.
โทรศัพท์อื่นๆ โดยใช้บลูทูธ
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เครื่องมือ
การตั้งเวลาปลุก

เริ่มต้นการจัดการ
68

1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O แล้วเลือก เครื่องมือ
- ตั้งปลุก
2 เลือก ตัวเลือก แล้วกดปุ่ม
เพิ่มใหม่
3 กำหนดเวลาที่ต้องการให้ส่ง.
เสียงปลุก
4 เลือกว่าคุณต้องการให้ส่งเสียง
ปลุก ครั้งเดียว, ทุกวัน, จันทร์
- ศุกร์, จันทร์ - เสาร์, เสาร์ อาทิตย์ หรือยกเว้นวันหยุด
5 เลือก
และแก้ไขเพื่อเลือก.
เสียงสำหรับการปลุก ในการ.
ฟังเสียงให้เลือกเสียง
6 เพิ่มบันทึกสำหรับการปลุก
แล้วเลือก เสร็จ
เมื่อคุณเลือกเสร็จ
เมื่อเสียงปลุกดัง .
เครื่องจะแสดงบันทึกขึ้นมา
7 สุดท้าย
คุณสามารถกำหนดรอบเวลา
ในการเลื่อนปลุกเป็น 5, 10,
20, 30 นาที, 1 ชั่วโมงหรือ
ปิด

8 เมือ
่ คุณตั้งปลุกเสร็จแล้ว เลือก
เสร็จ
หมายเหตุ:
คุณสามารถตั้งปลุกได้ถึง 5 ราย.
การนาฬิกาปลุกจะส่งเสียงปลุก.
แม้ว่าคุณจะปิดโทรศัพท์ไว้ก็ตาม

การใช้เครื่องคิดเลข

1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O แล้วเลือก เครื่องมือ
เลือก เครื่องคิดเลข
2 เลือกปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนตัวเลข
3 สำหรับการคำนวณอย่างง่าย
ให้เลือก ฟังก์ชันที่คุณต้องการ
(+, –, x, ÷) แล้วตามด้วย =
4ส
 ำหรับการคำนวณ.
แบบซับซ้อนให้เลือก ตัวเลือก
เพื่อเลือกคำสั่ง
5 เลือก c
เพื่อลบหนึ่งตัวอักษร หรือกด
c ค้างเพื่อลบหน้าจอ.
และเริ่มการคำนวณใหม่

การใช้นาฬิกาจับเวลา

1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O แล้วเลือก เครื่องมือ
จากนั้นเลือก นาฬิกาจับเวลา

LG KF350 | คู่มือการใช้
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2 เลือก เริ่ม
เพื่อเริ่มต้นตัวตั้งเวลา
3 เลือก รอบ
หากคุณต้องการบันทึกรอบ
เวลา สามารถบันทึกระยะเวลา
ของเวลาแต่ละรอบ (สูงสุด 20
รอบ) ได้
4 เลือก หยุด
เพื่อหยุดตัวตั้งเวลา
5 เลือก ต่อ เพื่อเริ่มนาฬิกา.
จับเวลาใหม่ต่อจากเวลาที่.
คุณหยุดไว้ หรือเลือก รีเซ็ต
เพื่อเริ่มต้นเวลาใหม่อีกครั้ง

การแปลงหน่วย
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O แล้วเลือก เครื่องมือ
เลือก ตัวแปลงหน่วย

3ค
 ุณสามารถเลือกหน่วย
และป้อนค่าที่คุณต้องการ
แปลงแล้วตามด้วยหน่วย
ที่คุณต้องการแปลงเป็น
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การใส่ชื่อเมืองลงในเวลา
ทั่วโลก
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O แล้วเลือก เครื่องมือ
เลือก เวลาทั่วโลก

01
02
03
04
05

06
2 เลือก ตัวเลือก ตามด้วย
เพิ่มเมือง เริ่มพิมพ์ชื่อเมือง.
ที่คุณต้องการ และชื่อนั้น.
จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ.
หรือเลือกแผนที่และเลือก.
เมืองที่เลือกไว้จากแผนที่

3ก
 ด เลือก เพื่อยืนยันการเลือก
ของคุณ
เคล็ดลับ! หากคุณไปต่างประเทศ
คุณสามารถเปลี่ยนโซนเวลาจาก.
เวลาทั่วโลกได้ โดยการเลือก
ตัวเลือก แล้วตามด้วย
เปลี่ยนเมืองหลัก เลือกเมืองที่.
คุณต้องการตามวิธีด้านบนแล้วกด
ปุ่ม เลือก

เริ่มต้นการจัดการ

2 เลือกว่าคุณจะแปลง สกุลเงิน,
พื้นผิว, ความยาว, น้ำหนัก,
อุณหภูมิ, ปริมาตร หรือ
ความเร็ว

4ค
 ่าผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกันจะ.
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
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เบราว์เซอร์
เพียงใช้เบราว์เซอร์และปลายนิ้ว.
สัมผัส คุณก็จะสามารถทันต่อ.
ข่าวสารและพยากรณ์อากาศได้
ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับ กีฬาหรือ.
การจราจรได้ทุกเมื่อที่คุณต้อง.
การ นอกจากนี้เบราเซอร์ยังช่วย.
ให้คุณสามารถดาวน์โหลดเพลง.
เสียงเรียกเข้า ภาพพื้นหลัง
และเกมส์ใหม่ล่าสุดได้

Google

การเข้าใช้เว็บไซต์

เพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ที่คุณชื่น.
ชอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุณสามารถเพิ่มบุ๊คมาร์คและ.
บันทึกเว็บเพจได

1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O แล้วเลือก เบราว์เซอร์
2 ใ นการเข้าถึงโฮมเพจของ.
เบราว์เซอร์ โดยตรงให้เลือก
เบราว์เซอร์หรือเลือก ไปยัง
URL จากนั้นพิมพ์ URL
ที่คุณต้องการแล้วเลือก เปิด

เว็บไซต์
70

หากต้องการเข้าใช้บริการของ.
Google จากหน้าจอสแตนด์บาย
กด O แล้วเลือก Google
หมายเหตุ: คุณอาจไม่สามารถ.
เข้าใช้ Google ได้ในบางประเทศ
ทั้งนี้ขึ้นกับบริการเครือข่าย

การเพิ่มและการใช้บุ๊คมาร์ค

1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O แล้วเลือก เบราว์เซอร์

2 เลือก บุ๊คมาร์ค รายการ.
บุ๊คมาร์คของคุณจะปรากฏ.
ขึ้นบนหน้าจอ
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะ.
เกิดขึ้น เมื่อเชื่อมต่อกับบริการ.
3 ในการสร้างโฟลเดอร์ใหม่
นี้และเมื่อดาวน์โหลด เนื้อหา
ให้เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก
โปรดสอบถามข้อมูลการคิดค่า
สร้างโฟลเดอร์ใหม่
ใช้จ่ายกับผู้ให้บริการเครือข่าย
ป้อนชื่อโฟลเดอร์.
ของคุณ
บุ๊คมาร์คของคุณ
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4 ใ นการเพิ่มบุ๊คมาร์คใหม่
ให้เลือก ตัวเลือก
แล้วเลือกที่ เพิ่มใหม่
ป้อนชื่อสำหรับบุ๊คมาร์ค
แล้วตามด้วยป้อน URL

เคล็ดลับ! เมนูนี้ยังช่วยให้คุณลบ
เพจที่บัน ทึกไว้ได้

01
02

การเข้าใช้เพจที่บันทึกไว้

03

5 เลือก เสร็จ บุ๊คมาร์ค.
ของคุณจะปรากฏ.
ขึ้นในรายการบุ๊คมาร์ค

1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O แล้วเลือก เบราว์เซอร์

04

6 ใ นการเข้าใช้บุ๊คมาร์ค
ให้เลื่อนไปที่บุ๊คมาร์ค.
แล้วเลือก เปิด

3 เลือก เปิด เพื่อเชื่อมต่อไปยัง.
เพจที่บันทึกไว้

การบันทึกเพจ
1 เข้าถึงเว็บเพจที่ต้องการตามที่
อธิบายไว้ข้างต้น
2 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก
บันทึกรายการ - บันทึก
เพจนี้
3ป
 ้อนชื่อสำหรับเว็บเพจเพื่อให้.
ง่ายต่อการจดจำ
4 เลือก บันทึก

05
06

การดูประวัติข้อมูลเบราว์
เซอร์
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก เบราว์เซอร์
แล้วเลือก ประวัติ
2 ร ายชื่อเว็บเพจที่คุณเข้าใช้ล่า.
สุดจะปรากฏขึ้น
3 ใ นการเข้าใช้เพจใดเพจหนึ่ง.
ให้เลือกเพจที่ต้องการแล้ว.
กดปุ่ม เปิด
เว็บไซต์
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2 เลือก เพจที่บันทึก
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เบราว์เซอร์
การใช้ RSS reader
RSS (Really Simple
Syndication) เป็นกลุ่มรูปแบบ
Web feed ที่ใช้เพื่อเผยแพร่เนื้อ.
หาที่ได้รับการอัปเดตเป็นป
ระจำ เช่น รายการใน Blog,
หัวข้อข่าว หรือ Podcast
เอกสาร RSS ที่เรียกว่า feed,
web feed หรือ channel
จะมีสรุปเนื้อหาหรือ.
ข้อความเต็มจากเว็บที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนการตั้งค่า
เว็บเบราว์เซอร์
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O แล้วเลือก เบราว์เซอร์
เลือก ตั้งค่า์
2ค
 ุณสามารถเลือกแก้ไข
โปรไฟล์,
การตั้งค่าลักษณะ, แคช,
คุกกี,้ ระบบป้องกัน หรือ
รีเซ็ตการตั้งค่า
เว็บไซต์
72

3 เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
ของคุณให้เลือก เลือก
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การเชื่อมต่อ
การส่งและการรับไฟล์โดย
ใช้บลูทูธ

ในการรับไฟล์:

1 ใ นการรับไฟล์ คุณต้องตั้งค่า
บลูทูธเป็นวิธีในการส่งและรับ.
บลูทูธ เป็น เปิด และ แสดง
ไฟล์ที่ดีโดยไม่จำเป็นต้องต่อสาย
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ซึ่งสามารถ เชื่อมต่อได้อย่างรวด.
การเปลี่ยนการตั้งค่า บลูทูธ
เร็วและง่ายดาย คุณยังสามารถ.
ที่ด้านล่าง
เชื่อมต่อกับชุดหูฟังบลูทูธ
2 เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณ.
เพื่อโทรออกและรับสายได้
ยอมรับ ไฟล์จากผู้ส่งเลือก
ในการส่งไฟล์:
ใช่ เพื่อรับไฟล์
1 เปิดไฟล์ที่คุณต้องการส่ง
3 คุณจะเห็นว่าไฟล์ได้
2 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก ส่ง
รับการบันทึกไว้แล้ว
เลือก บลูทูธ
และคุณสามารถเลือกเพื่อดู
3 เลือก ใช่ เพื่อเปิดบลูทูธ
ไฟล์หรือ ใช้เป็นภาพพื้นหลัง
ได้โดยปกติไฟล์จะบันทึก.
4 โทรศัพท์ KF350
ไว้ในโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกัน.
จะค้นหาอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้
ในแฟ้มข้อมูล
บลูทูธ ภายในรัศมีนั้นโดย.
อัตโนมัติ
5 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการส่ง.
ไฟล์ไปให้แล้วเลือก เลือก
เพื่อส่งไฟล์
6 ไฟล์ของคุณจะถูกส่งออกไป
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เว็บไซต์

เคล็ดลับ! คอยเฝ้าดูแถบแสดง
ความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์
ของคุณถูกส่งแล้ว

01
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การเชื่อมต่อ
การเปลี่ยนการตั้งค่า บลูทูธ:
1ก
 ด O ในหน้าจอสแตนด์บาย
แล้วเลือก การเชื่อมต่อ
2 เลือก บลูทูธ แล้วเลือก ตั้งค่า
ทำการเปลี่ยนแปลง:
การมองเห็นเครื่อง - เลือกให้
แสดง, แสดง 1 นาที หรือ
ซ่อน
ชื่อเครื่องของฉัน - ป้อนชื่อ.
โทรศัพท์ KF350 ของคุณ
บริการที่รองรับ - ค้นหา.
โปรไฟล์ที่ KF350 รองรับ
โปรดดูที่
แอดเดรสส่วนตัว - ค้นหา.
แอดเดรสอุปกรณ์ บลูทูธ
ของคุณ

การจับคู่กับอุปกรณ์ บลูทูธ
อื่น
โดยการจับคู่โทรศัพท์
KF350 กับอุปกรณ์อื่น
คุณสามารถกำหนด รหัสผ่านเพื่อ.
ป้องกันการเชื่อมต่อได้ ซึ่งหมาย.
ความว่าอุปกรณ์ที่จับคู่ด้วยก็จะ
ปลอดภัยมากขึ้น
1ต
 รวจสอบว่าได้ตั้งค่า บลูทูธ
เป็น เปิด และ แสดง
คุณสามารถเปลี่ยน การตั้งค่า.
การมองเห็นได้ในเมนู ตั้งค่า
2 เลือก อุปกรณ์ที่จับคู่ และ
สร้าง
3 โ ทรศัพท์ KF350
จะค้นหาอุปกรณ์ เมื่อการค้น
หาเสร็จสมบูรณ์ รีเฟรช และ
เพิ่ม จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
4 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการ
จับคู่ด้วย และป้อนรหัสผ่าน
จากนั้นให้กด เพิ่ม

เว็บไซต์

5 โ ทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อ.
กับอุปกรณ์อื่นซึ่งคุณควรป้อน.
รหัสผ่านเดียวกัน

74

LG KF350 | คู่มือการใช้

F350_Thailand_1.0_0102.indd 74

2009.1.2 4:17:5 PM

6ก
 ารเชื่อมต่อบลูทูธของคุณ.
แบบป้องกันด้วยรหัสผ่านพร้อ
มใช้งานแล้ว

การใช้ชุดหูฟัง บลูทูธ
1ต
 รวจสอบว่าได้ตั้งค่า บลูทูธ
เป็น เปิด และ แสดง
2ป
 ฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมา
พร้อมกับชุดหูฟังเพื่อตั้งค่า.
ชุดหูฟังให้อยู่ในโหมดการจับคู่
และจับคู่กับโทรศัพท์ของคุณ
3ก
 ดปุ่ม ใช่ เพื่อ เชื่อมต่อทันที
โทรศัพท์ KF350 จะเปลี่ยน.
เป็นรูปแบบชุดหูฟังโดย.
อัตโนมัติ

การใช้โทรศัพท์ของคุณเป็น
อุปกรณ์เก็บข้อมูล
โทรศัพท์ของคุณสามารถใช้.
เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลได้
หากคุณมีการ์ดหน่วยความ.
จำติดตั้งไว้
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3 เลือก การเชื่อมต่อ และ
โหมดการเชื่อมต่อ USB
4 เลื่อนแถบมาที่ ที่เก็บข้อมูล
แล้วเลือก เลือก
5 ใ ช้เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์.
ของคุณเข้ากับเครื่องพีซี
โทรศัพท์ของคุณ
จะแสดงข้อความ:
Connecting as Mass
Storage… แล้วตามด้วย
Connected as Mass
Storage Mode
อย่ายกเลิกการเชื่อมต่อ
ระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล

01
02
03
04
05
06

6ไ
 ฟล์ทั้งหมดในโทรศัพท์ของ.
คุณจะได้รับการจัดเก็บไปยัง.
ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิว.
เตอร์โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: คุณต้องถอดสาย.
เชื่อมต่อของโทรศัพท์ออกจาก.
คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเริ่มใช้ที่
เก็บข้อมูล

เว็บไซต์

1 เลิกการเชื่อมต่อเครื่อง.
โทรศัพท์ของคุณออกจาก.
เครื่องคอมพิวเตอร์

2จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O  
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การเชื่อมต่อ
หมายเหตุ: ที่เก็บข้อมูลจะสำรอ
งข้อมูล เนื้อหาที่บันทึกไว้.
ในการ์ดหน่วยความจำเท่านั้น
โดยไม่บันทึกในหน่วยความ.
จำเครื่อง ในการถ่ายโอนเนื้อ
หาของหน่วย ความจำเครื่อง
(เช่น รายชื่อ) คุณจำเป็น
ต้องซิงโครไนซ์โดยใช้ PC Sync

2 เชื่อมต่อ KF350 เข้ากับคอม
พิวเตอร์ของคุณด้วยสาย USB
แล้วเริ่มซอฟต์แวร์ LG PC
Suite

การใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม

4 เลือก LG Mobile USB
Modem และเลือก OK
จากนั้นโมเด็มจะปรากฏ.
ขึ้นบนหน้าจอ

โทรศัพท์ของคุณสามารถทำ.
หน้าที่เป็นโมเด็มของเครื่อง.
คอมพิวเตอร์ได้จึงทำให้คุณ.
สามารถส่งอีเมล์และเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตได้
การใช้สาย USB:
1ต
 รวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ
ได้ติดตั้ง LG PC Suite
บนเครื่องคอมพิวเตอร์.
ของคุณแล้ว

3ค
 ลิกที่ Communication
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
จากนั้นคลิกที่ Settings
และเลือก Modem

5ค
 ลิกที่ Connect และเครื่อง.
คอมพิวเตอร์ของคุณจะเชื่อม
ต่ออินเตอร์เน็ต ผ่านโทรศัพท์
KF350 ของคุณ

เว็บไซต์
76
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ตั้งค่า
ภายในโฟลเดอร์นี้ .
คุณจะสามารถปรับการตั้งค่าเพื่อ.
ให้โทรศัพท์ KF350 ตอบสนอง.
การทำงานในแบบของคุณได้
หมายเหตุ: โปรดดูข้อมูลเกี่ย
วกับการตั้งค่าการโทรได้ที่หน้า
23-25.

การปรับแต่งรูปแบบของคุณ
คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบจาก.
หน้าจอหลักของคุณได้.
อย่างรวดเร็วเพียงกดปุ่ม L .
แล้วเลือกรูปแบบที่คุณต้องการ.
เปิดใช้ เลือก ทั่วไป, เงียบ,
เฉพาะสั่น, นอกอาคาร
คุณสามารถใช้เมนูการตั้งค่าใน.
การปรับแต่งการตั้งค่ารูปแบบแต่
ละรายการได้
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O และเลือก ตั้งค่า

3 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก
แก้ไข
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การใช้โหมด Flight

01
02
03
04
05
06

เปิดโหมด Flight โดยกด
O ในหน้าจอสแตนด์บาย
แล้วเลือก ตั้งค่า - รูปแบบเสียง
เลือกโหมด Flight แล้วกด O
เปิดใช้งาน
ในโหมด Flight
คุณจะไม่สามารถโทรออก
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ส่งข้อความ
หรือใช้ บลูทูธ ได้

การเปลียนการตั้งค่า
โทรศัพท์
เพลิดเพลินไปกับอิสระแห่ง.
การปรับเปลี่ยนการทำงาน.
ของโทรศัพท์ KF350 เพื่อให้.
ตอบรับกับรูปแบบการทำงาน.
ของคุณให้มากที่สุด

การตั้งค่า

2 เลือก รูปแบบเสียง และเลือก
รูปแบบที่คุณต้องการแก้ไข
คุณไม่สามารถแก้ไขรูปแบบ
เงียบ

4จ
 ากนั้น คุณจะสามารถเปลี่ยน.
ตัวเลือกเสียง และการเตือน
ทั้งหมดที่มีอยู่ในรายการไ
ด้ รวมทั้ง เสียงเรียกเข้า
และ ระดับเสียง,
แบบเตือนข้อความ,
การตั้งค่า เสียงเปิดหน้าจอ
เป็นต้น

77

2009.1.2 4:17:6 PM

ตั้งค่า
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย .
กด O และเลือก ตั้งค่า
2 เลือก โทรศัพท์์
แล้วเลือกจากรายการ.
ทางด้านล่าง
ภาษา - เปลี่ยนภาษาบน.
จอแสดงผลของ KF350
ของคุณ
ประหยัดพลังงาน - .
เลือก เปิด หรือ ปิด
การตั้งค่าประหยัดพลังงาน
ข้อมูล - ดูข้อมูลทางด้าน.
เทคนิคของโทรศัพท์ KF350

การเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอ
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O แล้วเลือก ตั้งค่า
2 เลือก หน้าจอ และเลือก:
ธีมหน้าจอ - เลือกธีม.
สำหรับหน้าจอสแตนด์บาย.
หรือสายโทรออก
การตั้งค่า
78

รูปแบบเมนู เลือกรูปแบบสำหรับ
เมนูที่แสดง

โทรออก ตั้งค่ารูปแบบหน้าจอ
ขณะโทรออก
แบบอักษร - ปรับสีแบบอักษร
ไฟหน้าจอ - เลือกระยะเวลา.
การทำงานของแบ็คไลท์
หมายเหตุ:
การเปิดแบ็คไลท์เป็น
เวลานานจะทำให้สิ้นเปลือง
พลังงาน แบตเตอรี่มากยิ่งขึ้น
และคุณอาจจำ เป็นต้องชาร์จ.
โทรศัพท์ของคุณบ่อย
ยิ่งขึ้นด้วย
เคล็ดลับ! การปรับแสงอัตโนมัต.ิ
เมื่อคุณเปิดการปรับแสงอัตโนมัติ,.
ความสว่างของหน้าจอ LCD
จะถูกปรับโดยเช็นเชอร์ ALC
(Auto Luminance Control)
ที่ติดมากับตัวเครื่อง. .
ระหว่างโหมดประหยัดพลังงาน.
ฟังก์ช่ันนี้จะถูกปิด

ธีมเครื่อง - เปลี่ยนรูปโฉม.
ทั้งหน้าจอของคุณได้.
อย่างรวดเร็ว

LG KF350 | คู่มือการใช้
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ข้อความต้อนรับ - ป้อน.
ข้อความต้อนรับที่จะให้แสดง.
เมื่อเปิดโทรศัพท์
3 เลือก เลือก เพื่อบันทึกการตั้ง
ค่าของคุณ

การใช้วันที่ & เวลา
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O แล้วเลือก ตั้งค่า
2 เลือก วันที่ & เวลา
ปรับการตั้งค่าวันที่และ
เวลาของคุณ หรือเลือกให้
เครื่องอัปเดตเวลาอัตโนมัติ
เมื่อคุณเดินทางหรือสำหรับ
การปรับเวลาตามฤดูกาล

การเปลี่ยนการตั้งค่า
ระบบป้องกัน
1จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
O แล้วเลือก ตั้งค่า
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ล็อคเครื่อง ตั้งค่าล็อคโทรศัพท์.
เพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้.
รับอนุญาต ซึ่งคุณจะต้องใช้รหัส.
ป้องกัน
เปลี่ยนรหัส - เปลี่ยนรหัส.
ต่อไปนี้: PIN/PIN2/ รหัสป้องกัน
แจ้งเครื่องหาย(ATMT) เมื่อโทรศัพท์ของคุณถูกขโมย
เครื่องจะส่ง SMS ไปยังหมาย.
เลขที่กำหนดไว้โดยเจ้าของที่.
แท้จริงผู้ใช้ต้องกำหนดการตั้งค่า
ATMT ด้วยชื่อหมายเลข.
โทรศัพท์หลัก หมายเลขรอง.
รหัส ATMT ดีฟอลต์ คือ
“0000” ATMT SMS
จะมีข้อความเกี่ยวกับ IMEI
ของโทรศัพท์ที่ถูกขโมย .
หมายเลขของบุคคลที่กำลังใช้.
เครื่องดังกล่าว

01
02
03
04
05
06

การตั้งค่า

2 เลือก ระบบป้องกัน
แล้วเลือก.
จากรายการดังนี้:

คำขอรหัส PIN- ตั้งค่าให้.
โทรศัพท์ขอรหัส PIN ของซิม
การ์ดเมื่อเปิดโทรศัพท์
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ตั้งค่า
หมายเหตุ: รหัสป้องกัน.ิ
รหัสป้องกันจะป้องกันไม่ให้มีการ.
ใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่ได้รับ.
อนุญาต รหัสป้องกันดีฟอลต์ที่ตั้ง.
ไว้คือ ‘0000’ และรหัสป้องกันนี้จำ.
เป็นสำหรับการลบรายการในโทร
ศัพท์ทั้งหมด และเพื่อใช้งานเมนู
รีเซ็ตการตั้งค่า นอกจากนี้
รหัสป้องกันจำเป็นสำหรับการเปิด
หรือปิดฟังก์ชันการล็อคโทรศัพท์
เพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์โดย.
ไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปรับ.
เปลี่ยนการตั้งค่าดีฟอลต์ของรหั
สป้องกันได้จาก ระบบป้องกัน >
เปลี่ยนรหัส

การใช้สถานะความจำ
KF350 ของคุณมีหน่วยความจำ.
ให้เลือกสามแบบ:โทรศัพท์,.
SIM การ์ด และ
การ์ดหน่วยความจำภายนอก
(คุณอาจต้องซื้อการ์ดหน่วย.
ความจำแยกต่างหาก) คุณ.
สามารถใช้สถานะความจำเพื่อดู.
ว่าในแต่ละหน่วยความจำใช้.
หน่วยความจำไปเท่าใดและดูว่ามี
พื้นที่ว่างเหลือเท่าใด .
กด O ในหน้าจอสแตนด์บาย
เลือก ตั้งค่า แล้วเลือก
สถานะความจำ
ความจำเครื่อง - ดูหน่วย.
ความจำที่มีในโทรศัพท์
KF350 สำหรับภาพ, เสียง,
วิดีโอ, แฟลช, MMS, อีเมล์,
แอปพลิเคชัน Java, และอื่นๆ
ความจำสำรอง ดูหน่วยความจำ

การตั้งค่า

ที่มีในเครื่องสำหรับ
SMS, รายชื่อ, ปฏิทิน,
สิ่งที่ต้องทำ, บันทึก, เตือน,
ข้อมูลการโทร, บุ๊คมาร์ค
และรายการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

80
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ความจำซิม - ดูหน่วยความจำ.
ที่มีใน SIM การ์ด

โปรไฟล์อินเตอร์เน็ต - ตั้งค่า.
โปรไฟล์ให้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

หน่วยความจำการ์ด - ดู.
หน่วยความจำที่มีในการ์ด.
หน่วยความจำภายนอก (คุณ
ต้องซื้อการ์ดหน่วยความจำแยก
ต่างหาก)

จุดเชื่อมต่อ - ผู้ให้บริการระบบ.
ได้บันทึก ข้อมูลนี้แล้วคุณ.
สามารถเพิ่มจุดเชื่อมต่อ
ใหม่โดยใช้เมนูนี้ได้

02

การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเก็ต - .
ตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเก็ต

05

การตั้งค่าที่เก็บหลัก - เลือก.
ความจำเครื่อง หรือ
หน่วยความจำการ์ด
เคล็ดลับ! โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการใส่การ์ดหน่วยความจำ.
ที่หน้า 16

รีเซ็ตการตั้งค่า - เลือกตัวเลือก.
นี้เพื่อรีเซ็ตโทรศัพท์เป็นการ.
กำหนดค่าเริ่มต้นเครื่องจะแสดง.
ข้อความให้คุณป้อนรหัสป้อง

01

03
04

06

การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ
แสงไฟภายนอก - เลือกตัวเลือ
กของเอฟเฟกต์แสงไฟภายนอก
LED ภายนอก - เปลี่ยน.
การตั้งค่า LED ภายนอก
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การตั้งค่า

เครือข่าย - โทรศัพท์ KF350
จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ต้องการ
ได้โดย อัตโนมัติ ในการเปลี่ยน.
การตั้งค่าเหล่านี้ให้ใช้เมนูนี้
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อุปกรณ์เสริม
คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ กับโทรศัพท์ของคุณได้เลือกใช้.
อุปกรณ์เหล่านี้ตามลักษณะการสื่อสารส่วนตัวของคุณ

อุปกรณ์ชาร์จ

สายเคเบิลข้อมูล
และซีดี
เชื่อมต่อและซิง
โครไนซ์โทรศัพท์ .
KF350 เข้ากับพีซี

แบตเตอรี่

คู่มือการใช้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์
KF350 ของคุณ

ชุดหูฟังสเตอริโอ

อุปกรณ์เสริม

หมายเหตุ:
• ใ
 ช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ
LG เท่านั้น การไม่ปฏิบัติตามข้อ
แนะนำนี้อาจ มีผลให้การรับ.
ประกันของเครื่องโทรศัพท์.
สิ้นสุดลง
• อ
 ุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันใน
แต่ละพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับ บ
ริษัทหรือตัวแทนผู้ให้บริการในแ
ต่ ละพื้นที่ของเราในกรณีที่มี.
ข้อสอบ ถามเพิ่มเติม
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บริการของเครือข่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ใน.
คู่มือนี้ได้รับการรับรองให้ใช้ใน.
ระบบเครือข่าย GSM 900,.
DCS 1800 และ PCS 1900

ทั่วไป
ชื่อผลิตภัณฑ: KF350
ระบบ: G
 SM 900 / DCS 1800
/PCS 1900

คุณสมบัติต่างๆ
อุณหภูมิแวดล้อม
ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้ เรียกว่า .
บริการเสริมจากระบบเครือข่ายซึ่ง. สูงสุด: +55°C (คายประจุ).
เป็นบริการพิเศษที่คุณขอเปิดใช้
+45°C (ขณะชาร์จุ)
บริการได้จากผู้ให้บริการของคุณ
ต่ำสุด: -10°C
ก่อน ที่คุณจะสามารถใช้คุณ.
สมบัติต่างๆ ของบริการเสริมจาก.
ระบบเครือข่ายเหล่านี้คุณต้อง.
สมัครขอรับบริการผ่านทางผู้.
ให้บริการและขอคำแนะนำในการ
ใช้จากผู้ให้บริการด้วย

ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์, 08:00 - 17:40น. .
Call center : 0-2878-5757
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บริการของเครือข่าย

ศูนย์บริการ LG โดย บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย)
จำกัด
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การแก้ปัญหา
เนื้อหาในบทนี้จะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ที่คุณอาจพบในขณะใช้โทรศัพ
ท์คุณอาจต้องสอบถามผู้ให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ แต่คุณ
สามารถแก้ไขปัญหาที่คุณพบบางอย่างได้เองอย่างง่ายดาย
สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

ข้อผิดพลาดของซิมการ์ด

ไม่ได้ใส่ซิมการ์ดในโทรศัพท์
หรือ คุณอาจใส่ซิมการ์ดไม่
ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซิมการ์ด
อย่างถูกต้อง

ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบ .
เครือข่าย

สัญญาณอ่อน.
อยู่นอกพื้นที่บริการของระบบ
เครือข่าย GSM

ย้ายไปบริเวณที่ใกล้หน้าต่างหรือ
ที่เปิดโล่ง ตรวจสอบพื้นที่ให้.
บริการกับผู้ให้บริการ

รหัสไม่ตรงกัน

เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนรหัส.
ป้องกัน คุณต้องยืนยันรหัส.
ใหม่โดยป้อนรหัสนั้นอีกครั้ง
รหัสที่คุณป้อนทั้งสองครั้ง
ไม่ตรงกัน

ติดต่อผู้ให้บริการ

ตั้งค่าฟังก์ชันไม่ได้

ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือ.
ต้องลงทะเบียน

ติดต่อผู้ให้บริการ

ไม่สามารถโทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการติดต่อ.
หมายเลขมีการใส่ซิมการ์ด.
อันใหม่ถึงขีดจำกัด การโทร.
ของคุณแล้ว

ระบบเครือข่ายใหม่ยังไม่ได้รับ.
อนุญาตตรวจสอบข้อกำหนดใหม่
ติดต่อผู้ให้บริการ หรือ ตั้งค่าการ.
จำกัดการโทรใหม่โดยใช้รหัส
PIN 2
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ข้อความ
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การแก้ปัญหา
ข้อความ

เปิดเครื่องโทรศัพท์ไม่ได้

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

กดปุ่มเปิด/ปิด.
เครื่องเบาเกินไป.
แบตเตอรี่หมด
ขั้วสัมผัสแบตเตอรี่สกปรก

กดปุ่มเปิด/
ปิดเป็นเวลาอย่างน้อย.
สองวินาที ชาร์จแบตเตอรี่
ตรวจสอบสัญลักษณ์แสดงการ
ชาร์จบนหน้าจอ
ทำความสะอาดขั้วสัมผัส

แบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง
อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการชาร์จ

มีปัญหาที่ขั้วสัมผัส
ไม่มีกระแสไฟฟ้า
เครื่องชาร์จชำรุด.
ใช้เครื่องชาร์จไม่ถูกต้อง
แบตเตอรี่ชำรุด

ชาร์จแบตเตอรี่ ตรวจดูให้แน่ใจ.
ว่าอยู่ในอุณหภูมิแวดล้อมที่.
เหมาะสมรอสักครู่จากนั้นชาร์จ.
แบตเตอรี่อีกครั้งตรวจสอกระแส.
ไฟฟ้าและการเชื่อมต่อกับ.
โทรศัพท์.
ตรวจสอบขั้วสัมผัสแบตเตอรี่
ทำความสะอาดหากจำเป็น
เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอื่น.
หรือตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
หากเครื่องชาร์จไม่เริ่มทำงาน.
ให้เปลี่ยนเครื่องชาร์จใหม่
ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ
LG เท่านั้น .
เปลี่ยนแบตเตอรี่

การแก้ปัญหา

สัญญาณเครือข่ายขาดหายไป

สัญญาณอ่อนเกินไป

การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอื่น.
เป็นไปโดยอัตโนมัติ

หมายเลขโทรศัพท์ใช้โทร
ออกไม่ได้

กำลังใช้งานฟังก์ชันกำหนด
หมายเลขโทรออก

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

KF350 User Guide
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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

Guidelines for safe and efficient use

Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KF350
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.
•

 radio wave exposure
The
guidelines employ a unit of
measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the
phone transmitting at its highest
certified power level in all used
frequency bands.


While
there may be differences
between the SAR levels of various
LG phone models, they are all
designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio
waves.
• The SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2 W/Kg averaged over
10g of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4 for
use at the ear is 0.183 W/Kg (10g)
and when worn on the body is
0.608 W/Kg (10g).
• SAR data information for
residents in countries/regions
that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute
of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), which is 1.6 W/
Kg averaged over 1g of tissue.
•

 LG KF350 | User Guide
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Product care and maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and
accessories approved for use with this
particular phone model. The use of any
other types may invalidate any approval
or warranty applying to the phone, and
may be dangerous

F350_Thailand_E_0102.indd 7

Guidelines for safe and efficient use

Do not disassemble this unit. Take
it to a qualified service technician
when repair work is required.
• Keep away from electrical
appliances such as TVs, radios,
and personal computers.
• The unit should be kept away from
heat 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.
•
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Guidelines for safe and efficient use
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
Guidelines for safe and efficient use

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.
•

Road safety
Check the laws and regulations on
the use of mobile phones in the area
when you drive.
Do not use a hand-held phone
while driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before
making or answering a call if
driving conditions so require.
• RF energy may affect some
electronic systems in your vehicle
such as car stereos and safety
equipment.
• When your vehicle is equipped
with an 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.
•
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•

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.

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

Potentially explosive
atmospheres
Do not use the phone at a
refueling point.
• Do not use near fuel or chemicals.
•

F350_Thailand_E_0102.indd 9

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.
T urn your mobile phone off before
boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground
without permission from the crew.
•

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.

Guidelines for safe and efficient use

Blasting area

•
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Guidelines for safe and efficient use
Battery information and care
Y ou do not need to completely
discharge the battery before
recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory
effect that could compromise the
battery’s performance.
• Use only LG batteries and
chargers. LG chargers are
designed to maximize the battery
life.
• Do not disassemble or short-circuit
the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
• Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
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.
•

Guidelines for safe and efficient use

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.
• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery
and environmental conditions.
•
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Getting to know your phone

Main LCD
• T op: Signal strength,
battery level and various
functions.
• Bottom: Soft key
indications.
Left soft key/
Right soft key
Performs the function
indicated at the bottom of
the display.
Multitasking key
Opens the multitasking
menu.
Send key
Dials a phone number and
answers incoming calls.

F350_Thailand_E_0102.indd 11

Navigation touch pad
•

In home mode:
U Quick menu
D Contacts list
R Messaging
L Profiles

•

In menu: Navigates
between menus.

01
02
03
04
05
06

Camera Hot key
Go to Camera preview.
End/Power key
Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the home screen.

SET UP

Clear key
Deletes a character with
each press.

ALC (Auto Luminance
Control) Sensor
Automatically adjusts
screen brightness
according to ambient
brightness.

11
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Getting to know your phone
Charger, USB Cable,
Handsfree connector
TIP: To connect the USB
cable, wait until the phone
has powered up and has
registered to the network.

Micro SD memory
card socket

Volume key
•W
 hen the screen is idle:
volume of key tone.
•D
 uring a call: volume of
the earpiece.
•W
 hen playing a BGM
track: Controls the volume.

Battery cover
SIM card
socket

SET UP
12

Battery
LG KF350 | User Guide
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Installing the SIM and battery
1 Remove the battery cover
01

Press the battery cover release
latch. Slide the battery cover
towards the bottom of the phone
and away from it.

02
03
04
WARNING: Do not remove the
battery when the phone is switched
on, as this may damage the phone.

05
06

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

2 Remove the battery

F350_Thailand_E_0102.indd 13

SET UP

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

WARNING: Do not replace or
remove the SIM card while your
phone is being used or turned on,
or data may be lost or the SIM card
might be damaged.
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Installing the SIM and battery
5 Replace the battery cover
Slide the battery cover towards
the top of the phone until it clicks
into place.
6 Charging your phone

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

Pull open the cover of the charger
socket on the side of your KF350.
Insert the charger and plug into a
main electricity socket.
Your KF350 will need to be
charged until a message reading
“Battery full” appears on screen.

SET UP
14

LG KF350 | User Guide

F350_Thailand_E_0102.indd 14

2009.1.2 3:59:43 PM

Memory card
Installing a memory card

Formatting the memory card

You can expand the memory available
on your phone using a memory card.

If your memory card is already
formatted, you can begin using
it straight away. If your card isn’t
formatted, you will need to do so.

01

1 F rom the home screen press O
then select Settings.

04

TIP: A memory card is an optional
accessory.

1 R emove the battery cover if
necessary.
2 L ift the memory card cover and
insert a micro SD card with
the golden contact area facing
downwards. Close the memory
card cover so that it clicks shut.

03

05
06

3 S elect Format and then confirm
your choice.
4 E nter the password, if one is set,
and your card will be formatted
and ready to use.
NOTE: The default security code is set

to ‘0000’.

TIP! To change your default
storage destination, open Memory
manager from the Settings menu and
select Primary storage setting.

NOTE: If your memory card has

existing content it will automatically
be filed in the correct folder, for
example, videos will be stored in the
My videos folder.

SET UP
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2 S elect Memory manager then
choose External memory.

02
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Menu map

SET UP
16

Games & Apps

Calling

1. My games & apps
2. Settings

1. Call logs
2. Call durations
3. Data volume
4. Call costs
5. Call divert
6. Call barring
7. Fixed dial numbers
8. Call waiting
9. Common setting

Organiser

Multimedia

1. Calendar
2. To do
3. Memo
4. Secret memo
5. Date finder
6. Settings

1. Camera
2. Video camera
3. Music
4. FM radio
5. Voice recorder

Messaging

My stuff

1. Create new message
2. Inbox
3. Mailbox
4. Drafts
5. Outbox
6. Sent items
7. My folders
8. Templates
9. Emoticons
0. Message settings

1. My images
2. My sounds
3. My videos
4. Games & apps
5. Flash contents
6. Others
7. My memory card

LG KF350 | User Guide
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Google
1. Search

tools

1. Quick menu
2. Alarms
3. Calculator
4. Stopwatch
5. Converter
6. World time
7. SIM service
This feature depends on SIM
and the network services. If
your operator supports SIM Tool
Kit then this menu will appear.

Connectivity

1. Bluetooth
2. USB connection mode

1. Add new
2. Search
3. Speed dials
4. Groups
5. Service dial numbers
6. Own number
7. My business card
8. Settings

01

Browser

06

1. Home
2. Enter address
3. Bookmarks
4. RSS reader
5. Saved pages
6. History
7. Settings

02
03
04
05

settings

1. Profiles
2. Phone
3. Screen
4. External lighting
5. External LED
6. Date & Time
7. Network
8. Internet profile
9. Access points
0. Packet data conn.
*. Security
#. Memory manager
13. Reset settings

set UP
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Your Home screen
The status bar
The status bar uses various icons to
indicate things like signal strength,
new messages and battery life, as
well as telling you whether your
Bluetooth is active.
Below is a table explaining the
meaning of icons you’re likely to see
in the status bar.
Icon

Description
Multitasking
Network signal strength
(number of bars will vary)
No network signal
Battery empty
New text message
New email
An alarm is set
Normal profile in use

Icon

Description
Silent profile in use
External memory
Calls are diverted
GPRS available
EDGE in use
Roaming
Bluetooth is active
Calls are rejected
BGM Music playing

SET UP
18 LG KF350 | User Guide
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Calls
Making a voice call
1 E nter the number including the full
area code.
To delete a digit press c.
To delete all digits press and hold
c.
2 Press s to make the call.
3 P ress e or close the handset to
finish the call.

Making a voice call from
Contacts

2 E nter the country code, area code,
and the phone number.

01

3 Press s.

02

Answering and rejecting a call

03

When your phone rings press the
s to answer the call.

04
05

Press Slient to mute the ringing.
This is great if you’ve forgotten to
change your profile to Slient for a
meeting!

06

Press e to reject the incoming call.

It’s easy to call anyone whose number
you have stored in your Contacts.

Speed dialling

1 P ress D to access the contacts
list.

You can assign a frequently-called
contact to a speed dial number.

F350_Thailand_E_0102.indd 19

THE BASICS

2 Scroll to the contact to make a call. 1 F rom the home screen, press O
and select Contacts.
3 Press s to make a voice call.
2 Select Speed dials.
4 Press e to finish the call.
3 Your Voicemail is set to speed dial
1. Select any other number to
Making international calls
assign it to a speed dial contact.
1 Press and hold
for the
4 Your address book will open. Select
international prefix. The ‘+’
the contact you’d like to assign to
character prefixes the international
that number.
access code.

19
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Calls
To call a speed dial number:
• Press the assigned number then
press s or O .
• Press and hold the assigned
number until the call initiate on
screen.

Making a second call
1 D
 uring your initiated call, press
Options and select Add new call.
2 D
 ial the number or search your
contacts.
3 Press s to connect the call.
4 B oth calls will be displayed on the
call screen. Your initial call will be
hold and the new call will be in
active mode.
5 S elect Swap to change between
the calls.

THE BASICS

6 T o end one or both calls select
Options then End followed by
Active call or All calls.
NOTE: You will be charged for each
call you make.

Send DTMF tones - You can send
the DTMF (dual tone multi-frequency)
tones of the number on the display
during a call. This option is helpful
for entering a password or account
number when you call an automated
system, like a banking service.

Viewing your call logs
From the home screen, press O
and select Calling then Call logs.
Choose to view:
All calls - View a complete list of all
of your dialled, received and missed
calls.
Dialled calls - View a list of all the
numbers you have called.
Received calls - View a list of all the
numbers that have called you.
Missed calls - View a list of all the
calls you have missed.
TIP! From any calls list, press
the left soft key and select Delete all
to delete all the recorded items.

20 LG KF350 | User Guide
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From the home screen, press O
and select Calling.
You can also choose to view:
Call durations - View the duration of
all your dialled and received calls.
Data volume - View the amount in
kilobytes of all your received and
sent data.
Call costs - View the charges
applied to your dialled numbers (this
service is network-dependant. Some
operators are unable to support it).

Using call divert
1 F rom the home screen, press O
and then select Calling.
2 Select Call divert.
3 C
 hoose when to divert all calls;
when the line is busy, when there
is no answer or when you are not
reachable.

5 Select Activate.

F350_Thailand_E_0102.indd 21

TIP! To turn off all call diverts,
choose Deactivate all.

Using call barring
1 F rom the home screen, press O
and select Calling.

01
02
03
04
05
06

2 Select Call barring.
3 Choose

any or all of the options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
All incoming
Incoming when abroad
Deactivate all
4 E nter the call barring password.
Please check with your network
operator for this service.

THE BASICS

4 Input the number you’d like to
divert to.

NOTE: Charges may be incurred for
diverting calls. Please contact your
network provider for details.
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Calls
Using fixed dial number
1 F rom the home screen, press O
and select Calling.
2 S elect Fixed dial numbers to
turn on and compile a list of
numbers that can be called from
your phone. You’ll need your PIN2
code from your operator. When
activated, only numbers included
in the fixed dial list can be called
from your phone.

Using call waiting
1 F rom the home screen, press O
and select Calling.

THE BASICS

2 S elect Call waiting to activate call
waiting service.
If call waiting is activated, the
handset is also able to warn you
of an incoming call while you are
already on a call. A tone sounds in
the earpiece, and the display will
show that a second call is waiting.

You can put the first call on hold and
answer the second call. (This feature
is only available if your network
supports it. )

Changing the common call
settings
1 F rom the home screen, press O
and then select Calling.
2 S elect 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, contacts,
unregistered numbers (those not in
your list of contacts) or those with
no caller ID.
Send my number - Choose
whether your number will be
displayed when you call someone.
Auto redial - Choose On or Off.

22 LG KF350 | User Guide
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Answer mode - Choose whether to
answer the phone by pressing the
send key, by pressing any key, or
by opening the flip.
Minute minder - Select On to hear
a tone every minute during a call.
BT answer mode - Choose how
to answer a call when using a
Bluetooth headset. Select Handsfree or handset.

01
02
03
04
05
06

Save new number - Save numbers
you use that aren’t already stored
in Contacts.

THE BASICS
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Contacts
Searching for a contact

From the main menu

There are two ways to search for a
contact:

1 F rom the home screen, press O
and select Contacts.

From the home screen

2 S elect Search and enter the first
few letters of the contact you’d like
to find using the keypad.

1 F rom the home screen, press D
to open the address book.
2 P ress the number key
corresponding to the first letter of
the contact you’d like to view. So,
for ‘Home’ press 4 (GHI) twice.
Or, using the slightly quicker
method…
1 Enter the number you wish to
search on the home screen and
select Options.
2 Choose Search contacts in option
menu.
TIP! You can search by group by
pressing Options and selecting Search
by group. This will bring up a list of all
your groups.

3 Y our address book will bring up a
list of the contacts corresponding
to the letters you’ve entered.

Adding a new contact
1 F rom the home screen, press O
and select Contacts.
2 Select Add new.
3 C
 hoose whether to save the
contact to your Handset or SIM.
4 E nter the first and last name of
your new contact. You do not have
to enter both, but you must enter
one or the other.

THE BASICS

5 E nter all the information you have
in the fields provided and select
Done.

24 LG KF350 | User Guide
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Or, using the slightly quicker
method…
1 E nter the number you wish to store
on the home screen and select
Options.
2 S elect Save number and choose
New contact or Update contact.
3 E nter the relevant information as
above and select Done.

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.
2 P ress the left soft key to open the
list of options.
From here you can:

Make call - Call the contact.
Add new contact - You can add a
new contact.
Edit - You can edit the contact.
Add to group - Add a contact to
a group.
Mark/Unmark - Mark/unmark your
contacts for multiple selection.

02
03
04
05
06

Search by - You can search the
entry by number or group.
Save to SIM/ Handset - Choose
to move or copy to the SIM card or
handset (depending on where you
originally saved the contact).
Delete - Delete the contact.
Text input - You can set the text
input method.

Creating a group

Send business card - Send the
contact’s details to another person
as a business card. Choose to send
as a Text message, Multimedia
msg, Email or via Bluetooth.

2 S elect Groups and choose
Options.

1 F rom the home screen, press O
and select Contacts.

THE BASICS

Send message - Send a message
or an email to the contact.
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Contacts
3 Select Add new group.

Viewing your own number

4 Enter a name for your new group.

Select Own number in the Contacts
menu to view your number.

5 Press Done.
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.
TIP! You can edit an existing group by
highlighting it and selecting Options.
Choose to Add a member to the
group from your contacts, assign a
Group ringtone, Rename the group or
Delete the group.

Using service dial numbers

THE BASICS

You can view the list of Service Dial
Numbers (SDN) assigned by your
service provider (if supported by the
SIM card). Such numbers include
emergency, directory enquiries and
voicemail numbers. After selecting
a service number, press s to dial
that service.

Creating a business card
You can create your own business
card by selecting My business card,
then Add. Enter your name, number,
email address and image.

Changing your contact settings
You can adapt your contact settings
so that your address book works
according to your preferences.
1 F rom the home screen, press O
and select Contacts.
2 S elect Settings. From here you
can adjust the following settings:
Contact list settings - Choose
whether to view contacts saved to
both your Handset & SIM, Handset
only or SIM only. You can also
select to show the first name or
last name of a contact first, and to
show a contact picture.
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Copy - Copy your contacts from
your SIM to your handset or from
your handset to your SIM. Choose
to do this one by one, or all
together.
Move all - This works in the same
way as Copy, but the contact will
only be saved to the location you’ve
moved it to. If you move a contact
from the SIM to the handset it will
be deleted from the SIM memory.

Restore contacts - You can restore
all the phonebook data in an
external memory card to the phone
memory by the form of vcard.
Clear contacts - Delete all your
contacts.

01
02
03
04

Memory info. - You can check how
05
much memory you’ve got left on
your handset or your SIM.
06

Send all contacts via Bluetooth
- Send all contacts information to
another handset by Bluetooth.
Back up contacts - You can save
all the phonebook data in the
handset to an external memory
card by the form of vcard.

THE BASICS
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Messaging
Messaging
Your KF350 includes functions related
to SMS (Short Message Service),
MMS (Multimedia Message Service),
and email, as well as the network’s
service messages.

Sending a message
1 F rom the home screen, press O,
select Messaging and choose
Create new message.
2 C
 hoose Message to send SMS
or MMS. (If you want to send an
Email see page 30-32 or if you
want to send something using
Bluetooth, see page 63.)

THE BASICS

3 A new message editor will open.
Message editor combines SMS
and MMS into one intuitive and
easy to switch between SMS
mode and MMS mode. The default
setting of the message editor is
SMS mode.

4 E nter your message using either
the T9 predictive mode or Abc
manual mode. See Entering text
on page 29-30 to see how to
switch between the different text
entry modes.
TIP! You can select your message

type as SMS or MMS when you enter
a text longer than 2 pages in the
message field. If you want to change
the type of message to send, see
page 34 for Send long text as menu
from Changing your text message
settings.

5 P ress Options and choose Insert
to add an Image, Video, Sound,
Symbols, Template, Emoticon,
Name & Number, New slide,
Subject or More (Business
card/Schedule/Memo/To do/My
business card).
6 Press Send.
7 S earch your contact list or press
the number key to enter the phone
number.
8 Press Send.
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WARNING: If an Image, Sound,

Video, New slide, Subject, Business
card, Schedule or My business
card is added to the message editor,
it will be automatically converted to
MMS mode and you will be charged
accordingly.

Entering text
You can enter alphanumeric
characters using the phone’s keypad.
For example, storing names in
Contacts, writing a message and
creating scheduling events in the
calendar all require entering text.
The following text input methods are
available in the phone: T9 predictive
mode, ABC/Abc/abc manual mode
and 123 mode.
Note: Some fields may allow only
one text input mode (e.g. telephone
number in address book fields).

To input a symbol in the text entry
field, press the
key and select a
symbol, then select O.

01
02
03
04
05
06

Complete each word with a space by
pressing 0.
To delete a character, press c.

T9 predictive mode
T9 predictive mode uses a built-in
dictionary to recognise words you’re
writing based on the key sequences
you press. Simply press the number
key associated with the letter you
want to enter, and the dictionary
will recognise the word once all the
letters are entered.
NOTE: The
key is used to
change predictive words of dictionary
in T9 mode.

THE BASICS
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To turn on T9 mode in the text entry
field, choose Options, select Input
method and choose T9 mode. With
T9 on, you can switch text input
mode by pressing #. You will
notice the text input mode indicator in
the upper right corner of the display.
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Messaging
If the word you want doesn’t appear,
press Options and select Add to
dictionary, then you can enter the
word using ABC manual mode. Your
word will be added to the dictionary.
Note: You can select a different T9
language by pressing Options and
select Writing language.

ABC manual mode
This mode allows you to enter letters
by pressing the key labeled with the
required letter once, twice, three or
four times until the letter is displayed.

123 mode
Type numbers using one keystroke
per number. You can also add
numbers whilst remaining in letter
modes by pressing and holding the
desired key.

Setting up your email
THE BASICS

You can stay in touch on the move
using email on your KF350. It’s quick
and simple to set up a POP3 or
IMAP4 email account.
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1 F rom the home screen, press O
and select Messaging and then
select Message settings.
2 S elect Email, then Email
accounts.
3 If no email account is set, you can
set up an email account by using
email set-up wizard.
Email address/Password - Enter
your email address and password.
Username - Enter the account user
ID.
Mailbox type - Select the internet
protocol type used to transfer your
email, IMAP4 or POP3.
Incoming server - Enter the IP
address or host name of your
incoming (POP3 or IMAP4) mail
server.
Outgoing server - Enter the IP
address or host name of your
outgoing (SMTP) mail server.
SMTP authentication - Choose to
activate the security setting for the
outgoing mail server.

2009.1.2 3:59:49 PM

If SMTP authentication is on, outgoing
server requires user name and
password when you send e-mail.
SMTP username/SMTP Password Enter your email address and
password from your email provider. (If
SMTP authentication is on)
Account name - Enter the mailbox
name by which you would like to
refer to this account.
4 A
 fter entering the email account,
select O to save.
Now your account is set up, it will
appear in the list of accounts in
your Email folder.
5 Using the Edit menu of Options, you
can edit the setting values.
Title - Enter a name for this
account.
My name - Enter your name.

Password - Enter the account
password.
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Reply email address - Enter the
‘reply to’ email address.
Outgoing mail server - Enter the
account details.
Incoming mail server - Enter the
account details.
Maximum receive size - Choose
the size limit of your emails, the
maximum is 1MB.

01
02
03
04
05
06

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.

THE BASICS

Username - Enter the account
username.

Email address - Enter the account
email address.

31

2009.1.2 3:59:49 PM

Messaging
Auto retrieve - Choose to fetch
your new emails automatically.
Advanced Settings - Choose On or
Off. By selecting On below options
will active.
AMTP port number
Incoming server port - Normally,
this is 110 for POP3 accounts and
143 for IMAP4 accounts.
Incoming uses SSL
Outgoing uses SSL
SMTP authentication - Choose the
security settings for the outgoing
mail server.
SMTP Username - Enter your
email address from your email
provider.(If SMTP authentication
is On)

THE BASICS

SMTP Password - Enter your email
address password from your email
provider.(If SMTP authentication
is On)
APOP secure login - Choose to
activate APOP secure login for a

POP3 account. IMAP4 accounts are
always set to off.

Retrieving your email
You can automatically or manually
check your account for new email.
See ‘Changing your email settings’
to check automatically.
To check manually:
1 F rom the home screen, press
O and select Messaging then
Mailbox.
2 S elect the account you want to
use.
3 C
 hoose Retrieve and the phone
will connect to your email account
and retrieve your new messages.

Sending an email using your
new account
1 F rom the home screen, press
O and select Messaging, then
choose Create new message.
2 C
 hoose Email and a new email
will open.
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3 U se Options to enter the
recipient‘s address and to write
your message. Use Insert to attach
images, videos, sounds or other
file types.
4 S elect Send and your email will
be sent.
TIP! You can email Word, Excel,
Power Point and PDF documents to
your KF350 so you can review them
on the move.

Message folders
Inbox - All the messages you receive
are placed into your inbox. Here you
can read, reply to and forward your
messages.

Sent items - All the messages you
send are placed into your Sent items
folder.

Managing your messages

06

1 F rom the home screen, press O
and select Messaging then Inbox.
2 Select Options and then choose to:
Reply - Send a reply to the
selected message.
Forward - Send the selected
message on to another person.

Drafts - If you don’t have time to
finish writing a message, you can
save what you’ve done so far here.

Save number - Save sender’s
address to the contact.
Delete - Delete the message.

THE BASICS

Make call - Call the person who
sent you the message.
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02

My folders - You can move messages
03
existed in Inbox or Sent messages
into My folders, and then you can
04
move those messages existed in My
folders into the original message box. 05

Mailbox - All emails you receive are
placed into your Mailbox.

Outbox - This is a temporary storage
folder for messages that are being sent.
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Messaging
Create new message - Open a
new, blank message or email.
Mark/Unmark - Mark/Unmark your
messages for multiple deletion.
Copy & Move - Copy or move the
message to your phone, SIM or My
folders.
Filter - View your message by type.
This will group SMS separately
from MMS.
Message info. - See additional
information for the message,
including the time it was sent.
If you see the message "No space
for SIM message", you should delete
some messages from your inbox
which is saved in SIM memory.

THE BASICS

If you see the message "No space
for phone messages", you can delete
either messages or saved files which
are saved in phone memory to create
space.

Using templates
Create templates for the SMS and
MMS messages you send most
frequently. You’ll find some templates
already on your phone, and you can
edit these if you wish.
1 F rom the home screen, press
O and select Messaging then
choose Templates.
2 C
 hoose Text templates or
Multimedia templates. You
can then select Options to Add
new, Edit, Delete or Delete all
templates.

Using emoticons
Liven up your messages using
emoticons. You’ll find some
commonly used emoticons already on
your phone.
1 F rom the home screen, press
O and select Messaging then
choose Emoticons.
2 S elect Options to Add new, Edit,
Delete or Delete all emoticons.
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Changing your text message
settings
Your KF350 message settings are
pre-defined so that you can send
messages immediately. If you’d like
to change the settings, you can do so
as follows.
From the home screen, press
O and select Messaging, then
choose Message settings, then Text
message. You can make changes to:
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 Voice, Fax, X.400 or Email.
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Changing your multimedia
message settings
Your KF350 message settings are
pre-defined so that you can send
messages immediately. If you’d like
to change the settings, you can do so
as follows.

01
02
03
04
05
06

From the home screen, press O
and select Messaging, then choose
Message 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 or not to
download them in full.
Delivery report - Choose to allow
and/or request a delivery report.

THE BASICS

Character encoding - Choose how
the characters in your messages are
encoded, this impacts the size of your
message and therefore data charges.

Send long text as -Choose whether
to send your message as Multiple
SMS or MMS when you enter a text
longer than 2 pages in the message
field.
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Messaging
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.

From the home screen, press O
and select Messaging then choose
Message settings, then select Email
and then you can adapt the following
settings:
Email account - You can set up an
email account.

Slide duration - Choose your default
slide duration time for composing
MMS.

Allow reply email - Choose to allow
the sending of ‘read confirmation’
messages.

Creation mode - Choose your
message mode.

Request reply email - Choose
whether to request ‘read
confirmation’ messages.

Delivery time - Deliver your message
at a specific time.
Multimedia msg. centre - Enter the
details for your message centre.

Changing your email settings
You can adapt your email settings
so that it works according to your
preferences.
THE BASICS



Retrieve interval - Choose how often
your KF350 checks for new email
messages.
Include message in Fwd & Reply Choose whether or not to include the
original message.
Include attachment - Choose
whether or not to include the original
attachment.
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Auto Retrieval in Roaming Choose whether or not to
automatically retrieve your messages
when abroad.
New email notification - Choose
whether or not to be alerted to new
emails.
Signature - Create an email signature
and switch this feature on.

Service message - Choose to receive
or block service messages. You can
01
also set your message security by
02
creating trusted and untrusted lists
of senders.
03
Info. service - Choose your reception
status, language and other settings.

04
05
06

Priority - Choose the priority level of
your email messages.

Changing your other settings
From the home screen, press O
and select Messaging, choose
Message settings then:
Voicemail - Your voicemail number
is stored here. Contact your network
operator for more information on the
service they provide.

THE BASICS
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Camera
Taking a quick photo
1 Press C to open the viewfinder.

D
 elete - Delete the photo you
have just taken. The viewfinder
will reappear.

2 F ocus the camera on what you
want to take.

Back - Go back to previous menu.

3 Press O to take a photo.

Using the quick settings

After you’ve taken your photo

Use the navigation key and select the
options you would like to use.

Your captured photo will appear on
the screen. After taking a picture, you
can check the menu as follows:
Options - You can change the name
of the image or edit the image file.
A lbum - View the pictures you
have taken in your Album.
S end - Send the photo as MMS,
Email or via Bluetooth.
New image - Take another
photo straight away. Your current
photo will be saved.
GET CREATIVE

Use
 as - Use the image as
wallpaper, as a Contact image,
or in your Start-up or Shut down
screen.

Album - Choose to look at the other
images in your album.
Video - Choose to switch from
Camera to Video camera mode.
Capture - Allows you to take a
picture.
Brightness - Set the brightness of
the image in the viewfinder of the
camera.
View - Choose between Full screen
view and Landscape view.

Using the advanced settings
From the viewfinder select Settings.
Image size - Change the size of the
photo.
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Colour effect - Choose a colour tone
to apply to the photo you’re taking.

Hide icons - Hide the icons to the
side of the viewfinder.

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
and Cloudy.

Shutter sound - Select one of three
different shutter sounds.

Night mode - You can take better
pictures at night by selecting On.
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
a group photo that you want to be
part of too!

Adjusting the brightness

02
03
04

Contrast defines the difference
between light and dark in an image. A 05
low contrast image will appear foggy, 06
whereas a high contrast image will
appear much sharper.
1 S elect Brightness in the quick
settings.
2 S lide the contrast indicator along
the bar, towards “-” for a lower
contrast or towards “+” for a
higher contrast, sharper image.

Choosing a shot mode

Image quality - Controls the quality
of image.

1 S elect Shot mode in Settings to
view the available shot modes.

Memory in use - Choose whether
to save your photos to the Handset
memory or to the External memory.

2 Choose from the options:
Normal - This is the default shot
type. The photo will be taken in the
normal way.

GET CREATIVE

Shot mode - See page 39.
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Camera
Burst shot - This enables you
to take three/six/nine shots
automatically in very quick
succession.

Changing the image size
The more pixels, the larger the file
size, which in turn means they will
take up more of your memory. If you
want to fit more pictures on your
phone or memory card you can alter
the number of pixels to make the file
size smaller.
1 Select Image size in Settings.
2 S elect a pixel value from the
numerical options: 2048x1536,
1600x1200, 1280x960, 640x480,
320x240.

GET CREATIVE

3 S elect the size option you’d like to
use and press Select to implement
your changes. The settings menu
will automatically close, ready for
you to take your picture.

Viewing your saved photos
1 Y ou can access your saved photos
from within the camera mode and
from the Album.
2 Y our album will appear on the
screen.
3 H
 ighlight the photo you want to
view to bring it to the front of the
album.
4 Select the photo to open it fully.

Setting a photo as a wallpaper
or contact image
From your image album, select an
image and Use as to use the image
as a wallpaper or contact image.
NOTE: Contact images can only be
added to contacts saved to your
phone, not your SIM.
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Video camera
Shooting a quick video
1 M
 ove the camera mode switch
to
and press O . The video
camera’s viewfinder will appear
on screen.
2 F ocus the camera on what to
record.
3 Press O once to start recording.
4 REC will appear at the bottom of
the viewfinder. Press O again to
stop recording.

N
 ew video - Press to shoot
another video straight away. Your
current video will be saved.

01

S end - Send the video as MMS,
as an Email or via Bluetooth.

03

D
 elete - Delete the video you
have just made. The viewfinder
will reappear.

04

Back - Go back to previous menu.

06

Use the navigation key and select the
options you would like to use.

A still image representing your
captured video will appear on screen.

Album - Choose to look at the other
videos in your album.

After recording a video clip, you can
check the menu as follow:

Camera - Choose to switch from
Video camera to Camera mode.

Options - You can change the name
of the video clip.

Rec - Allows you to record a video.
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Brightness - Contrast defines the
difference between light and dark in
an Video.

GET CREATIVE

Play - Play the file.

05

Using the quick settings

After you’ve shot your video

Album - View your video album.

02

41

2009.1.2 3:59:52 PM

Video camera
Using the advanced settings
From the viewfinder select Settings.
Size - Change the size of the video.
Colour effect - Choose an effect tone
to apply to the video you’re making.
White Balance - The white balance
ensures that any white in your photos
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 and Cloudy.

NOTE: Always press select after
selecting a new setting to implement
the changes you’ve made.

Watching your saved videos
1 Y ou can access your saved videos
from within the video camera
mode and from the Album. Your
album will appear on screen.
2 H
 ighlight the video you want to
view to bring it to the front of the
album.
3 Select the video to open it fully.

Quality - Controls the quality of video.
Duration - Select the maximum
length of the recording.
Memory in use - Choose whether
to save your videos to the Handset
memory or to the External memory.
GET CREATIVE

Hide icons - Hide the icons to the
side of the viewfinder.
Voice - Choose Mute to record a
video without sound.
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Multimedia
Music

Playing a song

Your LG KF350 has a built-in
music player so you can play all
your favourite tracks. To access the
music player, select Music from the
Multimedia menu. From here you can
access a number of folders:

1 F rom the home screen, press O
and select Multimedia. From here
select Music and then choose All
tracks.

01

04

Recently played - View all of the
songs you have played recently.

2 S elect the song you want to play
and choose Play.
3 Press O to pause the song.

All tracks - Contains all of the songs
you have on your phone.
Playlists - Contains any playlists you
have created.

4 P ress R to skip to the next
song.

03

05
06

5 P ress L to skip to the previous
song.

Artists - Browse through your music
collection by artist.

Using options while playing
music

Albums - Browse through your music
collection by album.

Select Options and choose from:
Minimise - Make the music player
screen disappear so that you can
continue using your phone as normal.

Shuffle tracks - Listen to your music
in a random order.

Go to my music - Move the file to
the My music folder.
Repeat - Repeat the selected track.
Shuffle - Listen to your music in a
random order.

GET CREATIVE

Genres - Browse through your music
collection by genre.
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Multimedia
Equaliser - Set the equaliser menu.
Lighting duration - Set the duration
of the lighting effect when you close
the folder while music is playing.
Lighting pattern - Set the pattern of
the lighting effect when you close the
folder while music is playing.
Visualization - Select the visual
effects.
File info. - View brief details about
the file.
Send - Send the song as a message,
email, or via Bluetooth.
Use as - Use the song as one of your
ringtone, message tone, start-up or
shut down tone.

Creating a playlist

GET CREATIVE

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

1 F rom the home screen, press O
and select Multimedia then Music,
choose playlist.
2 S elect Add, enter the playlist name
and press O to save.
3 T he All tracks folder will be
displayed. Select all of the songs
that you would like to include in
your playlist; a tick will show next
to the file name.
To play a playlist, select it and choose
Play.
NOTE: To add a second playlist,
select Options then Add new playlist.

Editing a playlist
From time to time, you may want to
add new songs or delete songs from
a playlist.
1 F rom the home screen, press O
and select Multimedia then Music,
choose Playlists.
2 Select the playlist.
3 Select Options.
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Add new songs – Add more songs to
the playlist. Mark the ones you want
and select Done.
File info. - View the Name, Size,
Date,Time, Type, Duration, Protection
and Copyright of the song.
Send – Send a song as a message
or via Bluetooth.
Remove from list – Remove a song
from the playlist.
Mark/Unmark – Select multiple files.
Use as – You can set the song as an
effect sound.
Memory manager - You can view the
current status of memory.

Deleting a playlist

Listening to the radio
Your LG KF350 has an FM radio
feature so you can tune into your
favourite stations to listen to on the
move.

01

From the home screen, press O
and select Multimedia then FM
radio, enter the channel number of
the station you would like to listen to.

04

03

05
06

NOTE: You need to insert your
headphones to listen to the radio.
Insert them into the same socket as
your charger.
NOTE: FM radio cannot be
minimised.

Searching for stations

GET CREATIVE

You can tune radio stations by
1 F rom the home screen, press O searching for them either manually
and select Multimedia then Music, or automatically. They will be saved
choose Playlists.
to specific channel numbers so you
don’t have to keep re-tuning.
2 Select Options then Delete or
Delete all to delete all of the
playlists.
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Multimedia
To auto tune:
1 F rom the home screen, press O
and select Multimedia then FM
radio, choose Options.
2 S elect Auto scan. The stations
found will automatically be
allocated to a channel number.
To manually tune:
1 F rom the home screen, press O
and select Multimedia then FM
radio, choose Options.
2 S elect Channel list and choose the
channel number you want to save
the station to.
3 E nter the station frequency and
press Select to save.
NOTE: You can also manually tune
into a station by using L and R
displayed next to the radio frequency.
GET CREATIVE

Editing the channels
You may want to move the stations to
another channel so that the ones you
listen to most frequently are easier
to access.

1 F rom the home screen, press O,
select Multimedia then FM radio,
choose Options.
2 S elect Channel list and select the
channel you want to change.
3 E ither select a station from
one of the other channels, or
manually tune the channel into the
frequency you want.
You can edit each channel by
highlighting it and pressing Options:
Rename - Rename the channel.
Replace - Set new frequency for
the selected channel.

Resetting channels
1 F rom the home screen, press O
and select Multimedia then FM
radio, choose Options.
2 Select Channel list, then Options.
3 C
 hoose Reset channel to reset the
current channel or choose Reset
all channels to reset all of the
channels. Each channel will return
to the starting 87.5Mhz frequency.
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TIP! To improve the radio reception,
extend the headset cord, which
functions as the radio antenna.

Go to Voice recordings – Open
the Voice recordings folder in My
sounds.
3 Select Rec. to begin recording.

01
02
03

Using the voice recorder

4 Select Stop to end recording.

Use your voice recorder to record
voice memos or other sounds.

5 S elect Play in the options menu to
listen to your recording.

04

1 F rom the home screen, press O
and select Multimedia.

Sending the voice recording

06

2 S elect Voice recorder then options
and choose from:
Duration – Set the recording
duration.
Choose from MMS msg. size, 30
secs, 1 min or No limit.
Quality – Select the sound quality.
Choose from Super Fine, Fine or
Normal.
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1 O
 nce you have finished recording,
select options.
2 S elect 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.
NOTE: After you have finished
recording, select Options and choose
Play, Send, File, Delete, Use as (to
use the recording as your ringtone) or
Go to Voice recordings.

GET CREATIVE

Memory in use - Check to save
the files in Phone or External
memory.

05
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My stuff
You can store any multimedia files
on your phone’s memory in My stuff
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.

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.

My images option menus

GET CREATIVE

The options 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, Sort
by, Grid (/List) view, File Info. and
Memory manager” options are
available for default images.
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Send - Send the image to a friend.
Use as - Set the image to appear on
your phone at certain times.
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.
Mark/Unmark - Select multiple files.
Edit image -You can edit the selected
image.
Print via Bluetooth - Print an image
via Bluetooth®.
File - Change the name or view the
information for the file.
Create new folder - Create a new
folder within the My videos folder.
Slide show - Start a slide show.
Sort by - Sort images into a specified
order.
Grid view/ List view - View each
image in grid or list type.
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Memory manager - View the
memory status.

Sending a photo
1 F rom the home screen, press O
and select My stuff then choose
My images.
2 S elect the photo you want to send
and press Options.
3 S elect Send and choose from
Message, Email, or Bluetooth.
4 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.

1 F rom the home screen, press
O and select My stuff then My
Images.
2 S elect the image and press
Options.
3 Select Use as and choose from:

02
03
04

Wallpaper - Set a wallpaper for the 05
home screen.
Contacts image - Allocate an
image to a particular person in your
contacts list so that the picture
shows when they call you.

06

Start-up image - Set an image
to appear when you switch the
phone on.
Shut down image - Set an image
to appear when you switch the
phone off.

Organising your images

You can choose images to use as
wallpapers, start up/shut down
images or even to identify a caller.

1 F rom the home screen, press
O and select My stuff, then My
images.
2 Select Options, then Sort by.
3 Choose from Date, Type or Name.

GET CREATIVE

Using an image
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My stuff
Deleting an image

Marking and unmarking images

1 F rom the home screen, press
O and select My stuff, then My
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.

2 S elect the image you want to
delete and choose Options.
3 Select Delete, then Yes to confirm.
TIP! To quickly delete any file
in My files, highlight it with the cursor
and press the c key.

Moving or copying an image

1 F rom the home screen, press
O and select My stuff then My
images.
2 S elect Options then Mark/
Unmark.
3 A box will appear to the left of each
image. If you select an image, a tick
will appear in the box marking it.

You can move or copy an image
4 To unmark an image, select the
between the phone memory and the
image again so that the tick
memory card. You might want to do
disappears from the box.
this to either free up some space
5
Once you have marked all of the
in one of the memory banks or to
appropriate images, choose one of
safeguard your images from being lost.
the options to apply to all of them.
1 From the home screen, press O
and select My stuff then My images.
GET CREATIVE

2 S elect an image and select
Options.
3 Select Move or Copy.
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Checking your memory status
You can check to see how much of
your memory you have used and how
much you have remaining.
1 F rom the home screen, press
O and select My stuff, then My
images.
2 S elect Options, then Memory
manager.
3 C
 hoose Handset memory or
External memory.
NOTE: If you do not have a memory
card inserted, you will not be able to
select External memory.

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

1 F rom the home screen, press
O and select My stuff, then My
sounds.
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01

3 S elect a sound and press Play to
listen to it.

02
03

4 Select Options and Use as.

04

5 C
 hoose from Voice ringtone,
Message tone, Start-up sound
and Shut down sound.

05
06

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

Watching a video
1 F rom the home screen, press
O and select My stuff then My
videos.
2 Select a video and press Play.

Using options while watching a
video
Select Options while watching a video
and choose from:

GET CREATIVE

Using a sound

2 S elect Default sounds or Voice
recordings.
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My stuff
Landscape view - View the video file
in full shot.
NOTE: You can switch to landscape
view & landscape view to normal
view using # key, while viewing
video.
Mute/ Unmute - Switch the sound
on/off.
Capture - You can save what is on
the paused screen as an image file.
(This option is only available while
video is paused.)
Repeat - Repeat the video file.
File info. - View brief details about
the file.
Send - Send the video in a message,
email or via Bluetooth.
Delete - Delete the video.

Sending a video clip
GET CREATIVE

1 Select a video and press Options.
2 S elect Send and choose from
Message, Email or Bluetooth.

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 the video options menu
From the My videos folder, you can
choose from the following options:
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.
Mark/Unmark - Select multiple files.
File - Edit the file name and view its
information.
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Create new folder - Create a new
folder within the My videos folder.
Sort by - Sort videos into a specific
order.
Grid view/ List view - View the
options menu by grid or list type.
Memory manager - View the
memory status.

Games and Applications
You can download games and
applications to your phone to keep
you amused when you have time to
spare.
If you download a game from the
network, you will need to install the
downloaded game in your phone
before enjoying the game.

Playing a game
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3 Select a game and press Launch.

Using the games options menu
From the Games and Applications
folders, the following options are
available:
Create new folder – Create a folder
within the games and applications
menu.

01
02
03
04
05
06

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 flash
contents.

Others
The Others folder is used to store
files which are not pictures, sounds,
videos, games or applications.

GET CREATIVE

1 F rom the home screen, press O
and select My stuff, then Games
& apps.

2 Select Games menu.
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My stuff
My memory card

To install a Java game & application:

If you purchase an optional external
microSD memory card, you can
manage more content.

1 From the home screen, press O
and select My stuff, then choose
Others or My memory card (If
external memory is inserted).

Installing a Java game &
application
Depending on the service provider, all
Java based programs such as Java
games can be downloaded and run
on your phone. You can transfer Java
program files from a compatible PC
to the memory in your phone using
the Bluetooth, USB Mass storage or
External memory. The Java program
files are in .jad or .jar format.
If you save the Java program files
in your phone, you should install the
files before using a Java game or
application first.

2 Select the file (*.jad or *.jar) you
want to install and press Install.
NOTE: The .jad file should contain
its own .jar file.
3 Once installed, the Java program
can be viewed in the Games or
Applications menu where you can
select, execute, or delete.
TIP! You can also download
Java MIDlet in your phone by using
the WAP (Wireless Application
Protocol) services. Please note that
additional costs may be incurred
when using online services.

GET CREATIVE
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Games and Apps
Games and Apps
Your KF350 comes with preloaded
games to keep you amused when
you have time to spare. If you choose
to download any additional games or
applications they will be saved into
this folder.

1 Press O and select Games &
Apps.
2 Select My games & apps and
choose Applications.
3 View and manage any applications
you have.

01
02
03
04

Changing the network profile

05
06

Playing a game

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

1 Press O and select Games &
Apps.

1 Press O and select Games &
Apps.

2 Select My games & apps and
choose Games.

2 Select Settings.

NOTE: An additional cost is incurred when
connecting to this service. Check your
data charges with your network provider.

3 From here you can:

3 Choose the game you want to play
and select Launch.

Profiles - You can see profile and
add new profile.

Viewing applications

Certificates list - You can see
the certification list for using Java
application.
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GET CREATIVE

You can manage the Java
applications installed in your phone
by using the Applications menu.
You can also delete downloaded
applications.
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Organiser
Adding an event to your
calendar

GET ORGANISED

1 F rom the home screen, press O
and choose Organiser then select
Calendar.
2 Select the date you would like to
add an event to.
3 Select Add.
4 Select whether you would like to
add an Appointment, Anniversary
or Birthday and select Done.
5 Check the date and enter the time
you would like your event to begin.
6 For appointments and
anniversaries enter the time and
date your event finishes in the
lower time and date boxes.
7 If you would like to add a subject or
a note to your event, press Subject
or Name and type in your note.
8 Select Done and your event will be
saved in the calendar. A 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.
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TIP! You can set a holiday in
your calendar. Select each day you are
on holiday one at a time, then choose
Options 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 holidays.

Changing your default calendar
view
1 F rom the home screen, press O
and choose Organiser then select
Settings.
2 Select Calendar and choose either
Month view or Week view.
3 Press Done to confirm your choice.

Adding an item to your to do list
1 F rom the home screen, press O
and choose Organiser.
2 Select To do and select Add.
3 S et the date for the to do item,
add notes and select a priority
level: High, Medium or Low.
4 S ave your to do list item by
selecting Done.
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TIP! You can edit an item
by selecting it, pressing Options
and Edit. Confirm your amends by
selecting Save.

Sharing a to do item
1 F rom the home screen, press O
and choose Organiser then select
To do.
2 S elect the to do item you would
like to share, then select Options.
3 S elect Send. You can choose to
share your to do item by Text
message, Multimedia msg, Email
or Bluetooth.

Adding a memo
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01

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

03

Adding a secret memo
You can write the private memo to
protect your privacy in Secret memo
menu. You enter the security code to
use this menu.

02

04
05
06

Using the date finder
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
10.10.2008 will be 09.12.2008.
This is great for keeping tabs on
deadlines.
GET ORGANISED

1 F rom the home screen, press O
and choose Organiser then select
Memo.
2 Select Add.
3 Type your memo, followed by
Save.

4 Y our memo will appear on screen
next time you open the Memo
application.
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Organiser
Settings
Calendar - You can set the
configurations to view the calendar.
Send all shedules & to do via
Bluetooth - You can send all the data
in your calendar and/or to do list from
your phone to other phones by using
Bluetooth.
Backup calendar & To do - You
can create the backup files of the
calendar or to do list saved in the
phone when you insert an external
memory.
Restore calendar & To do - You can
reset the backup files of calendar or
tasks when you insert an external
memory.
Memory info. - You can view the
information of available memory
regarding Calendar, Tasks, Memo and
Secret memo.
GET ORGANISED

Clear all - You can delete all data
regarding Calendar, Tasks, Memo and
Secret memo.
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Tools
Adding your quick menu
The Quick menu provides easy
access to your most used functions.
You can add your favorite menu to
the list of Quick menu.

Setting your alarm
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The alarm will be alerted on even if
the phone is switched off.

Using your calculator
1 F rom the home screen, press
O and choose Tools then select
Calculator.
2 Select the numeric keys to input
numbers.
3 For simple calculations, select the
function you require (+, –, x, ÷),
followed by =.
4 For more complex calculations,
select Options to select a
command.
5 Select c to delete a character
press and hold c to clear
completely and start a new
calculation.

01
02
03
04
05
06

GET ORGANISED

1 F rom the home screen, press
O and choose Tools then select
Alarms.
2 Select Options and press Add
new.
3 Set the time you would like the
alarm to sound.
4 Choose whether you would like
your alarm to sound daily, Monfri, Mon-sat, except holiday or
Choose weekday.
5 Select
and Edit to select a
sound for your alarm. To listen
to sounds select the sound, and
press Play.
6 Add a memo for the alarm
and select Done when you
have finished typing. When the
alarm sounds the memo will be
displayed.

7 F inally, you can set the snooze
interval at 5, 10, 20 or 30 mins, 1
hour or off.
8 Once you have set your alarm,
select Done.
NOTE: You can set up to 5 alarms.
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Tools
Using the stopwatch
1 F rom the home screen, press
O and choose Tools then select
Stopwatch.
2 Select Start to begin the timer.
3 Choose Lap if want to record a lap
time. The duration of an individual
lap time (up to 20 times) can be
saved.
4 Select Stop to end the timer.
5 Choose Resume to restart the
stopwatch at the time you stopped
it at or select Reset to begin the
time again.

Converting a unit
1 F rom the home screen, press
O and choose Tools then select
Converter.

GET ORGANISED

2 C
 hoose whether you would like
to convert Currency, Surface,
Length, Weight, Temperature,
Volume or Velocity.

3 Y ou 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.
4 T he corresponding value will
appear on the screen.

Adding a city to your world time
1 F rom the home screen, press
O and choose Tools then select
World time.
2 S elect Options, followed by Add
city. Start typing the name of the
city you require and it will show at
the top of the screen. Alternatively
choose Map, and select your
chosen city from the map.
3 P ress Select to confirm your
choice.
TIP! If you are abroad, you can
change your time zone from World
time by selecting Options, followed
by Change current city. Choose your
required city as above.
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Browser
With a browser at the tip of your
fingers, 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
1 F rom the home screen, press O
and choose Browser.
2 T o access the browser homepage
directly, select Home.
Alternatively, select Enter address
and type in your desired URL,
followed by Open.
NOTE: An additional cost is incurred
when connecting to this service and
downloading content. Check your
data charges with your network
provider.

To access Google services, press
O and select Google.
NOTE: You may be unable to access
Google in some countries. This is
dependent on network services.

Adding and accessing your
bookmarks

01
02
03
04
05
06

For easy and fast access to your
favourite websites, you can add
bookmarks and save web pages.
1 F rom the home screen, press O
and choose Browser.
2 S elect Bookmarks. A list of your
Bookmarks will appear on the
screen.
3 T o create a new folder, select
Options and choose Create new
folder. Enter the name of your
bookmark folder.
THE WEB
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Browser
4 T o add a new bookmark, select
Options and press Add new.
Enter a name for your bookmark
followed by the URL.
5 S elect Done. Your bookmark
will be displayed in the list of
bookmarks.
6 T o access the bookmark, simply
scroll to it and select Open.

Saving a page
1 A ccess your required webpage as
described above.
2 S elect Options, Save items, then
Save this page.
3 E nter a name for the webpage so
you can easily recognise it.
4 Select Save.

Accessing a saved page
1 F rom the home screen, press O
and choose Browser.
2 Select Saved pages.
3 S elect Open to connect to the
saved page.

Viewing your browser history
1 F rom the home screen, press O
and choose Browser, then select
History.
2 A list of web page titles you
have accessed recently will be
displayed.
3 T o access one of these pages,
simply select the required page
and press Open.

TIP! This menu will also allow you to
edit titles of saved pages and delete
saved pages.
THE WEB
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Using RSS reader
RSS (Really Simple Syndication) is a
family of web feed formats used to
publish frequently updated content
such as blog entries, news headlines
or podcasts. An RSS document,
which is called a feed, web feed, or
channel, contains either a summary
of content from an associated web
site or the full text.

01
02
03
04
05
06

Changing the web browser
settings
1 F rom the home screen, press O
and choose Browser then select
Settings.
2 Y ou can choose to edit Profiles,
Appearance settings, Cache,
Cookies, Security, or Reset
Settings.
3 O
 nce you have changed your
settings, press Select.
THE WEB
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Connectivity
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.
To send a file:
1 Open the file you want to send.
2 Select Options and choose Send.
Choose Bluetooth.
3 Select Yes to turn Bluetooth on.
4 Your KF350 will automatically
search for other Bluetooth enabled
devices within range.
5 Choose the device you want to
send the file to and choose Select
to send the file.
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 T o 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.
Select Yes to receive the file.
3 Y ou will see where the file has
been saved and you can choose
to View the file. Files will usually
be saved to the relevant folder in
My stuff.
Changing your Bluetooth settings:
1 P ress O in the home screen,
and choose Connectivity.
2 C
 hoose Bluetooth then Settings.
Make your changes to:
My device visibility - Choose to be
Visible, Visible for 1 min or Hidden.

THE WEB

My device name - Enter a name
for your KF350.
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Supported services - Search for
the profile supported by KF350.
My address - Search your
Bluetooth device address.

Pairing with another Bluetooth
device
By pairing your KF350 and another
device, you can set up a passcodeprotected connection. This means
your pairing is more secure.
1 C
 heck your Bluetooth is On and
Visible. You can change your
visibility in the Settings menu.
2 S elect Paired devices, Options,
then Add new device.
3 Y our KF350 will search for devices.
If devices are found, Refresh and
Add will appear on screen.
4 C
 hoose the device you want to pair
with and enter a passcode then
press Add.

6 Y our passcode-protected Bluetooth
connection is now ready.

02
03

Using a Bluetooth headset

04

1 C
 heck your Bluetooth is On and
Visible.

05
06

2 F ollow the instructions that came
with your headset to place your
headset in pairing mode and pair
your devices.
3 S elect Yes to Connect now. Your
KF350 will automatically switch to
Headset profile.

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.
THE WEB
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5 Y our phone will then connect to the
other device, on which you should 01
enter the same passcode.
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Connectivity
1 D
 isconnect your phone from your
PC.
2 Press O in the home screen.
3 S elect Connectivity, then USB
connection mode.
4 H
 ighlight Mass storage and press
Select.
5 C
 onnect your phone to your PC.
Your phone will read:
“Connected” with Mass storage
as title.
Do not disconnect during transfer.
6 A ll of your phone files will
automatically be stored onto your
PC hard drive.
NOTE: After selecting mass storage
your phone must be reconnected to
your PC to initiate Mass Storage.

THE WEB

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

Using your phone as a modem
Your KF350 can double as a modem
for your PC, giving you email and
internet access even when you can’t
connect using wires.
Using the USB cable:
1 E nsure you have LG PC Suite
installed on your PC.
2 C
 onnect your KF350 and your PC
using the USB cable and launch
the LG PC Suite software.
3 C
 lick Communication on your PC.
Then click Settings and select
Modem.
4 C
 hoose LG Mobile USB Modem
and select OK. It will now appear
on screen.
5 C
 lick Connect and your PC will
connect through your KF350.
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Settings
Within this folder you can adapt your
settings to personalise your KF350.

Using flight mode

Turn on flight mode by pressing O
NOTE: For information on call settings in home screen, and then select
Settings and Profiles. Select Flight
see page 22-23.
mode and press O to activate.
Personalising your profiles
Flight mode will not allow you to
make calls, connect to the internet,
You can quickly change your profile
send messages or use Bluetooth.
on the home screen. Simply press
L then the profile you would like
Changing your phone settings
to activate.
Enjoy the freedom of adapting your
Using the settings menu you can
KF350 so that it works in a way that
personalise each profile setting.
suits you.
1 From the home screen, press O
and select Settings.
1 From the home screen, press O
and select Settings.
2 Select Profiles and then choose
the profile you want to edit.
2 Select Phone and choose from the
list below.
3 Select Options and choose Edit.
4 Y ou can then change all of the
sounds and alert options available
in the list, including your Ring tone
and Volume, Message alerts and
more.

02
03
04
05
06

Languages - Change the language
of for your KF350’s display.
Power save - Choose to switch the
power saving settings On or Off.
Information - View the technical
information for your KF350.

SETTINGS
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Settings
Changing your screen settings

TIP! Auto Luminance Control

1 F rom the home screen, press O
and select Settings.

When you set the Auto brightness to
On, the brightness of the LCD screen
will be automatically set by an ALC
(Auto Luminance Control) sensor built
into your phone. Auto Luminance
Control automatically adjusts screen
brightness according to ambient
brightness. KF350’s smart luminance
control provides clear screen under
bright lights and is gentle on the eyes
when dark, all while saving battery
power. The function of Auto brightness
is set to ON as default.

2 S elect Screen and then choose
from:
Screen theme - Choose the theme
for your home screen or start-up,
shut down the phone.
Menu style - Choose the style
used to display menus.
Dialling - Set the display used
when making a call.
Font - Adjust the font.
Backlight - Choose how long the
backlight remains on for.
NOTE: The longer the backlight is
on for, the more battery power is
used and you may need to charge
your phone more often.

Handset theme - Quickly change
the whole look of your screen.
Greeting message- Enter the
greeting message used when the
phone is switched on.
3 C
 hoose Select to save your
settings.

Using Date & Time
SETTINGS

1 F rom the home screen, press O
and select Settings.
2 Select Date & Time.
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Adjust your date and time settings or
choose to automatically update the
time when you travel or for daylight
saving.

ATMT SMS will contain information
about the stolen phone IMEI, current
location & number of the person who
is using that handset.

01
02

Changing security settings

NOTE: Security code

03

1 F rom the home screen, press O
and select Settings.

The security code protects the
unauthorized use of your phone.
The default security code is set
to ‘0000’ and the security code
is required to delete all phone
entries and to activate the Reset
settings menu. Also, the security
code is required to enable or
disable the phone lock function to
prevent unauthorized use of the
phone. The security code default
setting can be modified from the
Security > Change codes.

04

2 Select Security then choose from:
PIN code request - Set the phone to
ask for the PIN code of your SIM card
when switching on the phone.
Handset lock - Set the phone lock to
avoid unauthorised use. You will need
a security code.
Change codes - Change the codes:
PIN/ PIN2/ Security code.
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06

Using memory manager
Your KF350 has three memories
available: the phone, the SIM Card
and an external memory card (you
may need to purchase the memory
card separately).

SETTINGS

Anti-theft mobile tracker - When the
handset is stolen, handset sends the
SMS to the numbers configured by
real owner. User has to configure the
ATMT settings with name, primary
phone number, secondary number.
User has to Set ATMT ON to activate
the ATMT feature. Default ATMT code
is “0000”.

05
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Settings
You can use memory manager to
Changing your other settings
determine how each memory is used External lighting - Choose the
and see how much space is available. options of external lighting effect.
Press O in home screen. Select
External LED - Change your external
Settings then Memory Manager.
LED settings.
Common memory - View the
memory available on your KF350 for
images, sounds, videos, flash, MMS,
applications, java and others.

Network - Your KF350 connects
automatically to your preferred
network. To change these settings,
use this menu.

Reserved memory - View the
memory available on your handset
for SMS, contacts, calendar items, to
do list, memos, alarms, call history,
bookmarks and miscellaneous items.

Internet profiles - Set the profiles to
connect to the internet.

SIM memory - View the memory
available on your SIM Card.
External memory - View the memory
available on your external memory
card (you may need to purchase the
memory card separately).
Primary storage - choose Handset
memory or External memory.

Access points - Your network
operator has already saved this
information. You can add new access
points using this menu.
Packet data conn. - Set the packet
data connection.
Reset settings - Select this to
reset your phone to its default
configuration. You are requested to
enter the security code.

SETTINGS

TIP! See page 15 for information on
Installing a memory card.
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Accessories
There are various accessories for your mobile phone. These are detailed below.

Charger

Data cable and CD

Connect and
synchronise your
KF350 and PC.
Battery

User Guide

Learn more about your KF350.

Note
• A
 lways

Stereo headset

ACCESSORIES
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•

use genuine LG accessories.
Failure to do this may invalidate
your warranty.
A ccessories may be different in
different regions; please check with
our regional service company or
agent for further inquires.
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Network service

Technical data

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

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: KF350
System: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900
Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min: -10°C

NETWORK SERVICE/TECHNICAL DATA

“LG Service Center”
by LG Electronics (Thailand)
Co. Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd.,
Bookalo, Thonburi, Bangkok 10600
Working day: Mon-Fri
08:00 - 17:40
Call center: 0-2878-5757

72 LG KF350 | User Guide

F350_Thailand_E_0102.indd 72

2009.1.2 4:0:0 PM

F350_Thailand_E_0102.indd 73

2009.1.2 4:0:1 PM

TROUBLE SHOOTING
This chapter lists some problems that you might encounter while using your
phone. Some problems require that you call your service provider, but most of
problems you encounter are easy to correct yourself.

TROUBLE SHOOTING

MESSAGE POSSIBLE CAUSES

POSSIBLE CORRECTIVE
MEASURES

SIM error

There is no SIM card in the
phone or you may have
inserted it incorrectly.

Make sure that the SIM card
is correctly inserted.

No
connection to
the network

Signal weak
Outside GSM network

Move higher to a window or
open space. Check service
provider coverage map.

Codes do
not match

When you want to change a
security code you have to confirm
the new code by entering it
again. The two codes that you
have entered do not match.

Contact your Service Provider.

Function
cannot be
set

Not supported by Service
Provider or registration
required

Contact your Service Provider.

Calls not
available

Dialling error
New SIM card inserted
Charge limit reached

New network not authorised.
Check for new restrictions.
Contact Service Provider or
reset limit with PIN 2.

Phone
cannot be
switched
on

On/Off key pressed too briefly
Battery empty
Battery contacts dirty

Press On/Off key for at least
two seconds. Charge battery.
Check charging indicator in
the display. Clean contacts.
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MESSAGE POSSIBLE CAUSES

POSSIBLE CORRECTIVE
MEASURES

Charging
error

Battery totally empty
Temperature out of range
Contact problem
No mains voltage
Charger defective
Wrong charger
Battery defective

Charge battery. Make sure
the ambient temperature is
right, wait for a while, and
then charge again.
Check power supply and
connection to the phone.
Check the battery contacts,
clean them if necessary.
Plug in to a different socket
or check voltage.
If the charger does not warm
up, replace it.
Only use original LG
accessories.
Replace battery.

Phone
loses
network

Signal too weak

Reconnection to another
service provider is automatic.
Check settings.

LCD
Dimming

Recharge the battery.
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Low battery
When the battery is empty,
the LCD screen will be
dimming to reduce the power
supply.

TROUBLE SHOOTING

Number not The Fixed dial number
permitted
function is on.
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