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ข้อมูลบางอย่างในคู่มือเล่มนี้อาจแตก
ต่างจากโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับ
ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้
บริการของคุณ

คู่มือการใช้ KC910

ขอแสดงความยินดีที่คุณซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น
KC910 ของ LG ที่ทันสมัยมีขนาดกะทัดรัด ออก
แบบให้ทำงานด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
เคลื่อนที่แบบดิจิตอลใหม่ล่าสุด

การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่า
1 สัญลักษณ์รูปถังขยะแบบมีล้อพร้อมเครื่องหมายกากบาทขีดฆ่าที่
มาพร้อมผลิตภัณฑ์ หมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ภายใต้
ข้อกำหนดของ European Directive 2002/96/EC
2 ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และทางไฟฟ้าทั้งหมดต้องจัดทิ้งแยก
จากขยะเทศบาล โดยจัดทิ้งในพื้นที่จัดเก็บที่ระบุไว้โดยเฉพาะ
โดยรัฐหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
3 การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าอย่างถูกต้องจะช่วยปกป้องผลกระทบในเชิง
ลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย
4 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณ โปรด
ติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของคุณ ฝ่ายบริการด้านการจัดเก็บขยะ
หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นั้น

การติดตั้ง

01

หน้าจอหลักของคุณ

02

การทำงานพื้นฐาน

03

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

04

เริ่มต้นการจัดการ

05

เว็บไซต์

06

การตั้งค่า

07

อุปกรณ์เสริม

08

สารบัญ
การติดตั้ง

เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ��8
ภาพแสดงตัวเครื่องเมื่อเปิดฝาครอบ� 10
การใส่ USIM และแบตเตอรี่����������� 11
การ์ดหน่วยความจำ���������������������� 14
แผนผังเมนู��������������������������������� 16

หน้าจอหลักของคุณ

เคล็ดลับสำหรับหน้าจอสัมผัส��������� 17
ปุ่มด่วน�������������������������������������� 18
แถบสถานะ��������������������������������� 19
การเปลี่ยนสถานะจากแถบสถานะ���� 20
การใช้ฟังก์ชันการทำงานหลายอย่าง 20

การทำงานพื้นฐาน

การโทร������������������������������������ 21

การโทรออกหรือการสนทนาทางวิดโี อ21
การโทรออกโดยใช้รายชื่อ������������� 21
การรับสายและการปฏิเสธสายเรียกเข้า22
ตัวเลือกต่างๆ ระหว่างใช้สาย���������� 23
การปรับระดับเสียงสนทนา�������������� 24
โทรด่วน ������������������������������������ 24
การใช้สายที่สอง�������������������������� 24
การปิด DTMF����������������������������� 25
การดูบันทึกการโทร���������������������� 25
การใช้การโอนสาย����������������������� 26
การใช้การป้องกันการโทร�������������� 26
การเปลี่ยนการตั้งค่าการโทรทั่วไป��� 27

4

LG KC910 | คู่มือการใช้

การเปลี่ยนการตั้งค่าการสนทนา
ทางวิดีโอ���������������������������������� 28

รายชื่อ��������������������������������������� 29
การค้นหารายชื่อ�������������������������� 29
การเพิ่มรายชื่อใหม่����������������������� 29
ตัวเลือกต่างๆ ของรายชื่อ��������������� 30
การสร้างกลุ่ม������������������������������ 31
การเปลี่ยนการตั้งค่าของรายชื่อ������� 31
การดูข้อมูล��������������������������������� 33

ข้อความ������������������������������������ 34

ข้อความ������������������������������������� 34
การส่งข้อความ���������������������������� 34
การป้อนข้อความ������������������������� 35
ระบบช่วยสะกดคำ T9������������������� 35
การป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง����������� 35
แป้นพิมพ์����������������������������������� 36
การจดจำลายมือ�������������������������� 36
การตั้งค่าอีเมล์���������������������������� 39
การดึงข้อมูลอีเมล์������������������������ 41
การส่งอีเมล์โดยใช้แอคเคาท์ใหม่���� 41
การเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล์�������������� 42
โฟลเดอร์ข้อความ������������������������ 43
การจัดการข้อความ����������������������� 43
การใช้ข้อความอัตโนมัติ���������������� 44
การใช้อีโมติคอน�������������������������� 44
การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความตัวอักษร44
การเปลีย่ นการตัง้ ค่าข้อความมัลติมเี ดีย45
การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ���������������� 46

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

กล้องถ่ายรูป������������������������������ 47

การถ่ายภาพด่วน ������������������������� 47
หลังจากที่ถ่ายภาพแล้ว����������������� 48
ทำความรู้จักกับช่องมองภาพ���������� 49
การใช้แฟลช������������������������������� 50
การเลือกโหมดช็อต���������������������� 50
การปรับการรับแสง����������������������� 51
การถ่ายภาพต่อเนื่อง��������������������� 51
การถ่ายภาพพาโนรามา����������������� 52
การใช้การตั้งค่าขั้นสูง������������������� 52
การตั้งค่าดูตัวอย่าง����������������������� 52
การตั้งค่าอื่นๆ������������������������������ 53
การเปลี่ยนขนาดภาพ�������������������� 55
การเลือกเอฟเฟกต์สี��������������������� 55
การใช้กล้องถ่ายรูปภายใน�������������� 56
การดูรูปภาพที่บันทึกไว้����������������� 56

กล้องวิดีโอ��������������������������������� 57

การถ่ายวิดีโอด่วน������������������������ 57
หลังจากที่ถ่ายวิดีโอแล้ว���������������� 58
ทำความรู้จักกับช่องมองภาพ���������� 59
การปรับการรับแสง����������������������� 60
การใช้การตั้งค่าขั้นสูง������������������� 60
การเปลี่ยนขนาดของภาพวิดีโอ������� 61
การเลือกโทนสี���������������������������� 62
การใช้กล้องถ่ายวิดีโอตัวใน������������ 62
การดูวิดีโอที่บันทึกไว้������������������� 63
การดูวิดีโอบนโทรทัศน์������������������ 63

รูปภาพและวิดีโอ������������������������� 64

การดูรูปภาพและวิดีโอ������������������� 64
การใช้การซูมขณะดูวด
ิ โี อหรือ
ภาพถ่าย����������������������������������� 64
การปรับระดับเสียงขณะดูวิดีโอ�������� 64
การบันทึกภาพจากวิดีโอ���������������� 65
การดูรูปภาพแบบภาพสไลด์����������� 65
การตั้งค่ารูปภาพเป็นพื้นหลัง����������� 66
การแก้ไขรูปภาพ�������������������������� 66
การเพิ่มข้อความลงในรูปภาพ���������� 67
การเพิ่มเอฟเฟกต์ลงในรูปภาพ�������� 68
คร็อปรูปภาพ ������������������������������ 69
การแปลงรูปภาพ�������������������������� 69
การเน้นสีในรูปภาพ����������������������� 69
การสลับสีในรูปภาพ���������������������� 70
การแก้ไขวิดีโอ���������������������������� 70
การตัดความยาวของวิดีโอ�������������� 70
การรวมวิดีโอสองเรื่องเข้าด้วยกัน����� 71
การรวมรูปภาพเข้ากับวิดีโอ������������ 71
การเพิ่มข้อความลงในวิดีโอ������������ 71
การซ้อนรูปภาพ��������������������������� 72
การใส่รายการบันทึกเสียง�������������� 72
การใส่ซาวด์แทร็คลงในวิดีโอ���������� 73
การเปลี่ยนความเร็วของวิดีโอ��������� 73
การใส่เอฟเฟกต์การเลือนภาพ�������� 74

มัลติมีเดีย���������������������������������� 76

รูปภาพ ������������������������������������� 76
เมนูตัวเลือกภาพส่วนตัว����������������� 76
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สารบัญ
การส่งรูปภาพ������������������������������ 77
การใช้รูปภาพ������������������������������ 77
การแก้ไขภาพของคุณ������������������� 78
การพิมพ์ภาพ������������������������������ 78
การย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ������������ 78
การสร้างภาพสไลด์���������������������� 79
การตรวจสอบสถานะหน่วยความจำ�� 79
เสียง����������������������������������������� 79
การใช้เสียง��������������������������������� 79
วิดีโอ ��������������������������������������� 80
การใช้ตวั เลือกขณะหยุดวิดโี อชัว่ คราว80
การส่งวิดีโอคลิป�������������������������� 80
เกมส์และแอปพลิเคชัน ����������������� 81
การดาวน์โหลดเกมส์��������������������� 81
การเล่นเกมส์������������������������������� 81
การใช้เมนูตัวเลือกของเกมส์����������� 81
แฟลชคอนเทนท์�������������������������� 82
การดูไฟล์ SWF/ SVG������������������� 82
การใช้ตัวเลือกในการดูไฟล์
SWF/ SVG��������������������������������� 82
เอกสาร�������������������������������������� 82
การดูไฟล์����������������������������������� 82
การโอนไฟล์ไปที่โทรศัพท์������������� 83
อื่นๆ������������������������������������������ 83
เพลง����������������������������������������� 85
การโอนเพลงไปยังโทรศัพท์����������� 85
การเล่นเพลง������������������������������� 86
การใช้ตัวเลือกขณะเล่นเพลง���������� 87
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การสร้างรายการเพลง������������������� 87
การแก้ไขรายการเพลง������������������ 88
การลบรายการเพลง���������������������� 88
การใช้วิทยุ��������������������������������� 88
การค้นหาสถานี��������������������������� 89
การรีเซ็ตสถานี���������������������������� 89
การฟังวิทยุ��������������������������������� 89

เริ่มต้นการจัดการ

สมุดบันทึก��������������������������������� 90

การเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทิน��������� 90
การเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นของปฏิทิน� 90
การเพิ่มรายการลงในสิ่งที่ต้องทำ����� 91
การแบ่งปันสิ่งที่ต้องทำ����������������� 91
การใช้ตัวค้นหาวันที่���������������������� 91
การตั้งเวลาปลุก��������������������������� 92
การเพิ่มบันทึก����������������������������� 92
บันทึกเสียง��������������������������������� 93
การบันทึกเสียงหรือเสียงพูด����������� 93
การส่งรายการบันทึกเสียง�������������� 93
การใช้เครื่องคิดเลข���������������������� 94
การแปลงหน่วย��������������������������� 94
การใช้นาฬิกาจับเวลา������������������� 94
การใส่ชื่อเมืองลงในเวลาทั่วโลก������ 95
เพื่อนจ๊อกกิ้ง������������������������������� 95

PC Sync������������������������������������ 96
การติดตั้ง LG PC Suite
ลงในคอมพิวเตอร์������������������������ 96

การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์������������������������������ 96
การสำรองข้อมูลและการเรียกคืนข้อมูล
ของโทรศัพท์������������������������������ 97
การดูไฟล์ในโทรศัพท์บนคอมพิวเตอร์97
การซิงโครไนซ์รายชื่อ������������������� 97
การซิงโครไนซ์ข้อความ����������������� 98
การใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูล���������������������������������������� 98
การลงทะเบียน Divx VOD������������� 99

เว็บไซต์

เบราว์เซอร์��������������������������������100
การเข้าใช้เว็บไซต์�����������������������100
การเพิ่มและการใช้บุ๊คมาร์ค�����������100
การใช้ RSS reader���������������������101
การบันทึกเพจ����������������������������101
การเข้าใช้เพจที่บันทึกไว้��������������102
การดูประวัติข้อมูลเบราว์เซอร์���������102
การเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์�102
การใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม������������102

การใช้โหมด Flight���������������������109
การส่งและการรับไฟล์โดยใช้บลูทูธ�109
การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น���������110
การใช้ชุดหูฟังบลูทูธ��������������������111

Wifi ��������������������������������������� 112

อุปกรณ์เสริม...................... 113
บริการของเครือข่าย............ 114
ข้อมูลทางเทคนิค............... 114
คำแนะนำ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ�������������� 116
การแก้ปัญหา���������������������������� 122

การตั้งค่า

การเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอ�����������104
การปรับแต่งรูปแบบของคุณ����������104
การเปลี่ยนการตั้งค่าโทรศัพท์��������105
การเปลี่ยนการตั้งค่าสัมผัส �����������106
การเปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ����106
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7

เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
เลนส์กล้องถ่ายรูปภายใน
เซนเซอร์รับสัญญาณ

ปุ่มวางสาย/เปิดปิดเครื่อง
วางสายหรือปฏิเสธสายเรียกเข้า
เปิด/ปิดโทรศัพท์ กดหนึ่งครั้งเพื่อ
กลับสู่หน้าจอหลัก

ปุ่มการทำงานหลายงาน
ปุ่มโทรออก/รับสาย
เพื่อโทรออกและรับสาย
เรียกเข้า
การติดตั้ง

8

คำเตือน: การวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนโทรศัพท์
หรือการนั่งทับเมื่อใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงอาจทำให้จอ LCD
ของโทรศัพท์ และการทำงานของหน้าจอสัมผัสเสียหายได้
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01
ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ,
สายเคเบิล, แฮนด์ฟรี
เคล็ดลับ:
ในการเชื่อมต่อสาย
USB ให้รอจนโทร
ศัพท์เปิดเครื่องและ
ลงทะเบียนกับเครือ
ข่ายแล้ว
ช่องเสียบการ์ดหน่วย
ความจำ Micro SD

ปุ่มด้านข้าง
• เมื่อหน้าจอไม่ใช้งาน:
ระดับเสียงปุ่ม
• ระหว่างการใช้สาย:
ปรับระดับเสียงลำโพง
• ขณะเล่นแทร็ค BGM:
ควบคุมระดับเสียงต่อเนือ
่ ง

02
03
04
05
06
07
08

ปุ่มล็อค/ ปลดล็อค
(ปุ่มการป้องกันภาพสั่น
ไหวในกล้องถ่ายรูป)
ปุ่มถ่ายภาพ

การติดตั้ง

9

ภาพแสดงตัวเครื่องเมื่อเปิดฝาครอบ

ฝาปิดแบตเตอรี่

แบตเตอรี่
ช่องเสียบ
USIM การ์ด

เลนส์กล้อง
การติดตั้ง

10

เซนเซอร์ไฟ
แฟลช
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การใส่ USIM และแบตเตอรี่
1 ถอดฝาปิดแบตเตอรี่
กดปุ่มคลายล็อคแบตเตอรี่ที่ด้าน
บนของโทรศัพท์ค้างไว้
แล้วดึงฝาปิดแบตเตอรี่ขึ้น

คำเตือน: อย่าใช้เล็บในการ
ถอดแบตเตอรี่ออก

01
02
03

คำเตือน: ห้ามถอดแบตเตอรี่
ขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เนื่องจาก
อาจทำให้เครื่องเสียหายได้

04
05
06
07

2 ถอดแบตเตอรี่ออก
กดด้านบนของแบตเตอรี่และยก
แบตเตอรี่ออกจากช่องใส่แบตเตอรี่

08

การติดตั้ง

11

การใส่ USIM และแบตเตอรี่
3 ก
 ารใส่ USIM การ์ด
เลื่อน USIM การ์ดเข้าไปในช่องใส่
USIM การ์ด โปรดตรวจสอบให้
แน่ใจว่าหน้าสัมผัสสีทองของ
การ์ดคว่ำลง ในการถอด USIM
การ์ด ให้ค่อยๆ ดึงการ์ดออกมาใน
ทิศทางตรงข้ามกับตอนใส่

การติดตั้ง

12
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4 ใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่ โดยให้ด้านบนของ
แบตเตอรี่สอดลงไปที่ด้านบนของ
ช่องใส่แบตเตอรี่ก่อน ตรวจดูให้แน่
ใจว่าขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่ตรงกับ
ขั้วในโทรศัพท์ จากนั้น กดด้านล่าง
ของแบตเตอรี่ให้แน่นเข้าที่

5 การชาร์จโทรศัพท์
เปิดฝาปิดช่องเสียบอุปกรณ์
ชาร์จที่ด้านข้างของโทรศัพท์
KC910 ออก เสียบอุปกรณ์ชาร์จ
และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ
ไฟ คุณจะต้องชาร์จโทรศัพท์
KC910 จนกว่าจะปรากฏข้อความว่า
“แบตเตอรี่เต็มแล้ว” บนหน้าจอ

01
02
03
04
05
06
07
08

การติดตั้ง
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การ์ดหน่วยความจำ
การใส่การ์ดหน่วยความจำ
คุณสามารถเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำ
บนโทรศัพท์ได้โดยการใช้การ์ด
หน่วยความจำ
หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำเป็น
อุปกรณ์เสริม
1 เปิดฝาปิดการ์ดหน่วยความจำ
2 เลือ
่ นการ์ดหน่วยความจำเข้าไป
ในช่องเสียบที่ด้านบนให้แน่นเข้า
ที่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้า
สัมผัสสีทองคว่ำลง

3 ปิดฝาปิดการ์ดหน่วยความจำ
การติดตั้ง

14
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การฟอร์แมตการ์ดหน่วย
ความจำ
การ์ดหน่วยความจำของคุณอาจฟอร์
แมตแล้ว หากการ์ดยังไม่ได้ฟอร์แมต
คุณต้องทำการฟอร์แมตก่อนจึงจะ
สามารถเริ่มใช้งานได้
1 จ
 ากหน้าจอหลัก ให้เลือก
และแตะที่ ตั้งค่า และเลือก
ตั้งค่าโทรศัพท์
2 แ
 ตะที่ สถานะความจำ แล้วเลือก
หน่วยความการ์ด
3 แ
 ตะที่ ฟอร์แมต แล้วยืนยันการ
เลือกของคุณ
4 ใ ส่รหัสผ่าน หากมีการกำหนดไว้
จากนั้นการ์ดของคุณจะได้รับการ
ฟอร์แมต และพร้อมสำหรับ
การใช้งาน
เคล็ดลับ! ในการเปลี่ยนปลายทาง
ที่จัดเก็บเริ่มต้น ให้เปิด ตัวจัดการ
หน่วยความจำ จากเมนู ตั้งค่าโทร
ศัพท์ แล้วเลือก การตั้งค่าที่เก็บ
หลัก

หมายเหตุ: หากการ์ดหน่วยความจำ
ของคุณมีข้อมูลอยู่ภายใน ข้อมูลต่างๆ
จะถูกกำหนดให้อยู่ในโฟลเดอร์ที่
ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น
วิดีโอจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์วิดีโอ

การโอนรายชื่อ
ในการโอนรายชื่อจาก USIM
ไปยังโทรศัพท์:
1 จากแท็บ ติดต่อสื่อสาร เลือก
รายชื่อ และเลือก การตั้งค่ารายชื่อ
2 แตะที่ คัดลอก
3 เลือก เครื่องไปยัง USIM
แล้วแตะที่ เสร็จ
4 เลือก เลือกทั้งหมด
หรือเลือกทีละชื่อ แล้วแตะที่
ตกลง

01
02
03
04
05
06
07
08

การติดตั้ง
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แผนผังเมนู
แตะที่
ในหน้าจอหลักเพือ
่ เปิด เมนูบนสุด จากขั้นตอนนี้ คุณสามารถเข้าใช้
เมนูต่างๆ ได้ดังนี้: ติดต่อสื่อสาร, ความบันเทิง, ยูทิลิตี และ ตั้งค่า

การติดตั้ง

16

ติดต่อสื่อสาร

ความบันเทิง

โทรออก
โทรด่วน
รายชื่อ
ข้อมูลการโทร
ข้อความใหม่
อีเมล์ใหม่
ข้อความ

คลังภาพ
แฟ้มข้อมูล
กล้องถ่ายรูป
กล้องวิดีโอ
Muvee Studio
เพลง
วิทยุ FM
เกมส์&แอปฯ

ยูทิลิตี้

ตั้งค่า

เบราว์เซอร์
Google
สมุดบันทึก
ตั้งปลุก
บันทึก
บันทึกเสียง
เครื่องมือ

รูปแบบเสียง
หน้าจอ
ตั้งค่าโทรศัพท์
ตั้งค่าการโทร
การตั้งค่าสัมผัส
การเชื่อมต่อ
บลูทูธ
Wi-Fi
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หน้าจอหลักของคุณ
เมื่อไม่มีการใช้งานโทรศัพท์ KC910
เครื่องจะกลับเข้าสู่หน้าจอหลัก
จากหน้าจอนี้ คุณสามารถเข้าใช้งาน
ตัวเลือกเมนูต่างๆ, โทรออกแบบด่วน
และดูสถานะของโทรศัพท์ และอื่นๆ
ได้อีกมากมาย

เคล็ดลับสำหรับหน้าจอสัมผัส

ปุ่มด่วน

01
02
03
04
05
06
07
08

หน้าจอหลักของคุณ

หน้าจอหลักยังเป็นที่ที่ดีเยี่ยมที่จะ
ช่วยฝึกให้คุณเคยชินกับหน้าจอ
สัมผัสได้
ในการเลือกรายการ ให้แตะที่
ไอคอนอย่างถูกต้อง โทรศัพท์
KC910 จะสั่นเล็กน้อย
เมื่อคุณแตะที่ตัวเลือกใดๆ
ในการเลื่อนดูรายการต่างๆ ให้
แตะที่รายการสุดท้ายที่มองเห็นได้
แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอ
ขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้
• คุณไม่จำเป็นต้องออกแรงกดมาก
หน้าจอสัมผัสจะไวต่อการสัมผัสที่
เบาและแน่นอน
• ใช้ปลายนิ้วในการสัมผัสที่ตัวเลือก
ที่ต้องการ ระวังอย่าแตะโดนปุ่มอื่นๆ

• เมื่อไฟหน้าจอดับลง
ให้กดปุ่มปลดล็อค/ล็อคที่ด้านขวา
มือค้างไว้เพื่อกลับไปยังหน้าจอ
หลัก
• ห้ามปิดคลุมโทรศัพท์ด้วยซองหรือ
ปลอก เนื่องจากหน้าจอสัมผัสจะไม่
ทำงานหากมีวัตถุใดๆ ปิดคลุมอยู่
• เมื่อคุณแตะที่
Widget
สำหรับโทรศัพท์มอ
ื ถือจะปรากฏขึน
้
คุณสามารถลาก แล้วคลิก
รายการทีค
่ ณ
ุ ต้องการได้ทน
ั ที

17

หน้าจอหลักของคุณ
ปุ่มด่วน
ปุ่มด่วนบนหน้าจอหลักจะทำให้สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันที่ใช้บ่อยได้อย่าง
ง่ายดายด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว

หน้าจอหลักของคุณ

18

แตะเพื่อเปิดปุ่มสัมผัสสำหรับ
ใช้โทรออก ป้อนหมายเลข
เหมือนกับการใช้ปุ่มกดทั่วไป
แล้วแตะที่ การโทร
หรือกดปุ่ม
ในการเริ่มการสนทนาทางวิดี
โอด้วยหมายเลข ให้กด
หลังจากป้อนหมายเลขแล้ว
และเลือก ต่อสายวิดีโอ
โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 21

แตะเพื่อเปิดรายชื่อ ในการค้น
หาหมายเลขที่คุณต้องการโทร
ให้ป้อนชื่อของรายชื่อโดยใช้
ปุ่มสัมผัส คุณยังสามารถสร้าง
รายชื่อใหม่และแก้ไขรายชื่อ
ที่มีอยู่ได้
โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 30

แตะเพื่อเข้าใช้เมนูตัวเลือก
ข้อความ จากขั้นตอนนี้
คุณสามารถสร้าง SMS ใหม่ได้
โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 34

แตะเพื่อเปิดเมนูบนสุดแบบเต็ม
โดยจะแยกออกเป็นเมนูย่อย 4
เมนูย่อย แตะที่แท็บแนวตั้งเพื่อ
ดูตัวเลือกต่างๆ
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แถบสถานะ
แถบสถานะใช้ไอคอนต่างๆ
เพื่อแสดงข้อมูล เช่น
ระดับความแรงของสัญญาณ,
ข้อความใหม่ และพลังงานแบตเตอรี่
รวมถึงแสดงว่ามีการใช้งานบลูทูธ
หรือ GPRS อยู่หรือไม่
ตารางด้านล่างนี้จะอธิบายถึง
ความหมายของไอคอนต่างๆ
ที่ปรากฏบนแถบสถานะ
ไอคอน คำอธิบาย

ไอคอน คำอธิบาย
ข้อความในถาดเข้าเต็ม
การส่งข้อความล้มเหลว
ตั้งปลุกแล้ว
ใช้รูปแบบปกติอยู่
ใช้รูปแบบนอกอาคารอยู่

04
05
06
07
08

ความแรงของสัญญาณ
(จำนวนแถบอาจแตก
ต่างกันไป)

ใช้ EDGE อยู่

ไม่มีสัญญาณเครือข่าย

เปิดใช้โหมด Flight

พลังงานแบตเตอรี่ที่
เหลืออยู่

ใช้งานบลูทูธ

โรมมิ่ง

เปิดใช้ Wifi
เปิดใช้ GPS (จีโอแท็ก,
Jogging buddy)

หน้าจอหลักของคุณ

ข้อความเสียงใหม่

03

ใช้รูปแบบชุดหูฟังอยู่

การทำงานหลายอย่าง

ข้อความตัวอักษรใหม่

02

ใช้รูปแบบเงียบอยู่

โอนสายเรียกเข้า

แบตเตอรี่หมด

01

19

หน้าจอหลักของคุณ
การเปลี่ยนสถานะจากแถบ
สถานะ

การใช้ฟังก์ชันการทำงาน
หลายอย่าง

แตะที่ไอคอนแสดงสถานะปัจจุบัน
ซึ่งแสดงการตั้งค่าปัจจุบันในแถบ
สถานะเพื่อเปิดสรุปสถานะ
โดยจะแสดงเวลาปัจจุบัน,
เครือข่าย, SVC ID, แบตเตอรี่,
หน่วยความจำเครื่อง,
หน่วยความจำภายนอก, รูปแบบเสียง,
MP3, บลูทูธ และสถานะ Wifi คุณ
สามารถกำหนดประเภทรูปแบบเสียง
เล่น/หยุดชั่วคราว MP3 และเปิด/
ปิดการทำงานบลูทูธและ Wifi

กดปุ่มมัลติทาสกิ้งเพื่อเปิดเมนูมัลติ
ทาสกิ้ง จากเมนูนี้ คุณสามารถดูแอป
พลิเคชันทั้งหมดที่รันอยู่ และเข้าใช้
งานได้ด้วยการกดปุ่มเดียว
จากแอปพลิเคชันต่างๆ
ให้กดปุ่มมัลติทาสกิ้ง และเลือก
หน้าจอหลักเพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอ
หลัก โดยไม่ต้องออกจากหรือปิด
แอปพลิเคชันนั้น
เมื่อคุณกำลังรันแอปพลิเคชัน
ไว้ที่พื้นหลัง (เช่น เกมส์หรือ
วิทยุ FM) ไอคอน
จะปรากฏขึน
้ ในแถบสถานะ
เมื่อคุณกดปุ่มนี้จากหน้าจอหลัก
คุณสามารถดูเมนูปุ่มลัดสำหรับฟังก์
ชันที่ใช้กันทั่วไป รวมถึง
ข้อความใหม่ และ ตั้งปลุก

Status Summ...
EDGE
High

หน้าจอหลักของคุณ

20

Not Equipped
Silent
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การโทร
การโทรออกหรือการสนทนา
ทางวิดีโอ
1 แตะที่
เพือ
่ เปิดปุม
่ กด
2 ป้อนหมายเลขโดยใช้ปุ่มกด
ในการลบตัวเลข ให้กดปุ่มลบ
3 กดปุ่ม
เพือ
่ เริม
่ การโทรออก
4 ในการวางสาย ให้กดปุ่ม
เคล็ดลับ! ในการป้อน +
เพื่อโทรออกต่างประเทศ ให้แตะที่
สองครั้ง
เคล็ดลับ! กดปุ่มล็อค/ปลดล็อคที่
ด้านขวาของตัวเครื่องเพื่อล็อค
หน้าจอสัมผัสเพื่อป้องกันการโทร
ออกโดยไม่ได้ตั้งใจ

01
02
03

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ

04

1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
เพือ
่ เปิด รายชือ
่
2 แตะที่ ชื่อ และป้อนตัวอักษร 2-3
ตัวแรกของรายชื่อที่คุณต้องการ
โทรหา
3 จากรายการที่ฟิลเตอร์นี้
ให้แตะที่รายชื่อที่ต้องการโทรหา
แล้วเลือกหมายเลขที่จะใช้
หากมีการบันทึกไว้มากกว่าหนึ่ง
หมายเลข
4 แตะที่ การโทร

05

เคล็ดลับ! กด
และคุณ
สามารถเลือกจาก เพิ่มรายชื่อ,
ส่งข้อความ,ลบ, โทรด่วน,
นามบัตร และ ค้นหาตามกลุ่ม

06
07
08

การทำงานพื้นฐาน

เคล็ดลับ! ในการเปิดปุ่มกด
ขึ้นระหว่างการโทรออก ให้กดปุ่ม

เคล็ดลับ! คุณสามารถ
ต่อสายวิดีโอ, ส่งข้อความ,
บันทึกหมายเลข หรือ
ค้นหารายชื่อ โดยการแตะที่

21

การโทร
เคล็ดลับ! คุณสามารถค้นหาราย
ชื่อได้จากหน้าจอโทรออก แตะที่
และเลือก ค้นหารายชื่อ
เลื่อนดูรายชื่อ หรือป้อนตัวอักษร
สองสามตัวแรกของชื่อเพื่อ
ฟิลเตอร์รายการ

การรับสายและการปฏิเสธ
สายเรียกเข้า
เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น ให้กดปุ่ม
เพือ
่ รับสาย
แตะที่
เพือ
่ ปิดเสียงกริง่
วิธน
ี เ้ี ป็นวิธท
ี ด
่ี ี หากคุณลืมเปลีย
่ นรูป
แบบเป็น เงียบ เมือ
่ อยูใ่ นห้องประชุม
กดปุ่ม
เพือ
่ ปฏิเสธสายเรียกเข้า

การทำงานพื้นฐาน

22
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ตัวเลือกต่างๆ ระหว่างใช้สาย
01
02
03
04
05
06
07
08

การทำงานพื้นฐาน

เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูราย
การตัวเลือกต่างๆ หรือรายชื่อ
ให้แตะที่รายการสุดท้ายที่มอง
เห็นได้ แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้า
จอขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อน
ขึ้นทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ
ได้

ลำโพง - แตะที่
เพือ
่ เปิดลำโพง
ปิดเสียง - แตะที่
เพือ
่ ปิดไมโครโฟน ดังนัน
้ บุคคลที่
กำลังคุยสายอยูจ่ ะไม่ได้ยน
ิ เสียงคุณ
ตัวเลือก - เลือกจากรายการตัว
เลือกต่างๆ ระหว่างใช้สาย รวมถึง
สร้างบันทึกใหม่ และ ไปที่ข้อความ
ดังนั้น คุณสามารถตรวจสอบข้อ
ความและเพิ่มรายชื่อระหว่างโทร
ออกได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
วางสายได้โดยการแตะที่ วางสาย
- เลือกเพือ
่ ค้นหารายชือ
่ ระหว่าง
การใช้สาย
- เลือกเพือ
่ เพิม
่ บุคคลอืน
่ ในการ
สนทนา
- แตะเพือ
่ เปิดปุม
่ ตัวเลขสำหรับ
การนาวิเกตเมนูดว้ ยตัวเลือกแบบตัว
เลข ตัวอย่างเช่น การโทรไปยังศูนย์
บริการหรือการบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัตต
ิ า่ งๆ

23

การโทร
การปรับระดับเสียงสนทนา
หากต้องการปรับระดับเสียงระหว่าง
การใช้สาย ให้ใช้ปุ่มขึ้นและลงทาง
ด้านขวาของโทรศัพท์

โทรด่วน

การทำงานพื้นฐาน

24

คุณสามารถกำหนดรายชื่อที่โทรออก
บ่อยเป็นหมายเลขโทรด่วนได้
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
เพือ
่ เปิด รายชือ
่
2 แตะที่ โทรด่วน
3 ข้อความเสียงได้รับการกำหนด
ให้อยู่ที่หมายเลขโทรด่วน 1
ซึ่งคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
แตะที่หมายเลขอื่นๆ
เพื่อกำหนดรายชื่อสำหรับโทรด่วน
4 รายชื่อของคุณจะเปิดขึ้น เลือก
รายชื่อที่คุณต้องการกำหนดให้กับ
หมายเลขนั้น โดยการแตะที่หมาย
เลขโทรศัพท์หนึ่งครั้ง
ในการโทรออกหมายเลขโทรด่วน
ให้แตะที่
จากหน้าจอหลัก จาก
นัน
้ กดหมายเลขทีก
่ ำหนดค้างไว้จน
กว่ารายชือ
่ จะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
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เครือ
่ งจะทำการโทรออกโดยอัตโนมัติ
โดยไม่ตอ
้ งกด Call

การใช้สายที่สอง
1 ในระหว่างการโทรสายแรก
ให้แตะที่
แล้วเลือกหมายเลข
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการโทรออก
2 ป้อนหมายเลข หรือค้นหารายชื่อ
(โปรดดูรายละเอียดที่
การโทรออก ในหน้า 21)
3 กด
เพือ
่ ต่อสาย
4 สายสนทนาทั้งสองสายจะแสดง
อยู่บนหน้าจอการโทรออก สาย
สนทนาแรกจะล็อคและพักสายคู่
สนทนา
5 ในการสลับสาย ให้แตะที่
และเลือก สลับสาย
หรือกดหมายเลขที่พักสายไว้
6 ในการวางสายใดสายหนึ่ง
หรือวางสายทั้งสองสาย
ให้กด
และเลือก วางสาย
แล้วตามด้วย ทั้งหมด, พัก หรือ
ใช้งาน

เคล็ดลับ! คุณสามารถรวมสายเข้า
ด้วยกันได้โดยการเลือก ร่วม
แล้วเลือก ร่วม ควรตรวจสอบว่า
ผู้ให้บริการเครือข่ายสนับสนุนการ
ประชุมสายนี้
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้
จ่ายในการโทรออกแต่ละสายด้วย

การปิด DTMF
DTMF ทำให้คุณสามารถใช้คำสั่ง
ตัวเลขในการนาวิเกตเมนูภายใน
การโทรอัตโนมัติได้ โดย DTMF
จะเปิดตามค่าเริ่มต้น
ในการปิดการทำงานระหว่างใช้สาย
(เช่น การจดตัวเลข) ให้แตะที่
และเลือก ปิด DTMF

แตะที่
และเลือก ติดต่อสื่อสาร
และแตะที่ ข้อมูลการโทร
เลือกเพื่อดู:
ทุกสาย - ดูรายการที่โทรออก, ได้รับ
และไม่ได้รับทั้งหมด
สายโทรออก - ดูรายการหมายเลขที่
คุณโทรออกทั้งหมด
สายที่ได้รับ - ดูรายการหมายเลขที่
โทรเข้ามาหาคุณทั้งหมด
สายไม่ได้รับ - ดูรายการสายที่คุณ
ไม่ได้รับทั้งหมด

01
02
03
04
05
06
07
08

เคล็ดลับ!
จากบันทึกการโทร ให้แตะที่
และ ลบทั้งหมด เพื่อลบรายการที่
บันทึกไว้ทั้งหมด
เคล็ดลับ! แตะที่รายการบัน
ทึกการโทรรายการหนึ่งเพื่อดูวันที่,
เวลา และระยะเวลาในการโทร

การทำงานพื้นฐาน

เคล็ดลับ!
ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือก
ให้แตะที่รายการสุดท้าย
ที่มองเห็นแล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้า
จอขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้

การดูบันทึกการโทร

25

การโทร

การทำงานพื้นฐาน

26

การใช้การโอนสาย

การใช้การป้องกันการโทร

1 แตะที่
เลือก ตั้งค่า แล้วเลือก
ตั้งค่าการโทร
2 แตะที่ โอนสาย และเลือก
สนทนาทางวิดีโอ หรือ
โทรด้วยเสียง
3 เลือกว่าจะโอนทุกสาย,
โอนเมื่อสายไม่ว่าง,
โอนเมื่อไม่รับสาย หรือโอนเมื่อ
ติดต่อไม่ได้
4 ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการให้
โอนสายไป
5 แตะที่ คำขอ เพื่อเปิดใช้งาน
หมายเหตุ: คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การโอนสายด้วย โปรดติดต่อผู้ให้
บริการเครือข่ายของคุณสำหรับราย
ละเอียดเพิ่มเติม

1 แตะที่
เลือก ตั้งค่า แล้วเลือก
ตั้งค่าการโทร
2 แตะที่ ป้องกันการโทร และเลือก
สนทนาทางวิดีโอ หรือ
โทรด้วยเสียง
3 เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง
หรือเลือกทั้ง 6 ตัวเลือกนี้:
โทรออกทั้งหมด
สายโทรออกต่างประเทศ
สายโทรออกต่างประเทศ
ยกเว้นประเทศแม่
สายเรียกเข้าทั้งหมด
สายเข้าเมื่ออยู่ต่างประเทศ
4 ป้อนรหัสผ่านสำหรับจำกัดการโทร
โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการ
ระบบเครือข่ายของคุณเกี่ยวกับ
บริการนี้

เคล็ดลับ!
ในการปิดการโอนสายทั้งหมด
ให้เลือก เลิกใช้ทั้งหมด จากเมนู
การโอนสาย
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เคล็ดลับ! เลือก
กำหนดเบอร์โทรออก
เพื่อเปิดและรวบรวมรายการหมาย
เลขที่สามารถโทรออกจากโทร
ศัพท์ได้ คุณจะต้องใช้รหัส PIN2
จากผู้ให้บริการด้วย เฉพาะหมาย
เลขที่อยู่ในรายการหมายเลขโทร
ออกที่กำหนดเท่านั้นที่สามารถ
โทรออกจากโทรศัพท์ได้

การเปลี่ยนการตั้งค่าการโทร
ทั่วไป

เคล็ดลับ!
ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือก
ให้แตะที่รายการสุดท้ายที่มอง
เห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น
รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้

01
02
03
04
05
06
07
08

การทำงานพื้นฐาน

1 แตะที่
เลือก ตั้งค่า แล้วเลือก
ตั้งค่าการโทร
2 แตะที่ ตั้งค่าทั่วไป จากหน้าจอนี้
คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าของ:
ปฏิเสธการรับสาย - เลื่อนสวิตช์
ไปทางซ้ายเพื่อเลื่อนแถบไปที่
ปฏิเสธรายการ คุณสามารถแตะที่
กล่องข้อความเพื่อเลือกจาก
ทุกสาย รายชื่อ หรือกลุ่มที่ระบุไว้
หรือจากหมายเลขที่ไม่รู้จัก
(ไม่มีอยู่ในรายชื่อของคุณ) แตะที่
บันทึก เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

ส่งหมายเลขตัวเอง - เลือกว่าจะ
แสดงหมายเลขของคุณเมื่อคุณ
โทรออกหรือไม่
โทรซ้ำอัตโนมัติ - เลื่อนสวิตช์ไป
ทางซ้ายเพื่อ เปิด หรือทางขวาเพื่อ
ปิด
โหมดตอบรับ - เลือกว่าจะรับสาย
โดยใช้ปุ่ม ส่ง หรือปุ่มใดๆ
เตือนทุกนาที - เลื่อนสวิตช์ไป
ทางซ้ายเพื่อ เปิด การฟังเสียง
เตือนทุกนาทีระหว่างการใช้สาย
โหมดตอบรับ BT - เลือก
แฮนด์ฟรี เพื่อให้สามารถรับสาย
ได้ในระหว่างใช้งานชุดหูฟังบลูทูธ
หรือเลือก ตัวเครื่อง เพื่อรับสาย
โดยกดปุ่มบนตัวเครื่อง
บันทึกหมายเลขใหม่ - เลือก ใช่
เพื่อบันทึกหมายเลขใหม่

27

การโทร
การเปลี่ยนการตั้งค่า
การสนทนาทางวิดีโอ
1 แตะที่
เลือก ตั้งค่า และเลือก
ตั้งค่าสนทนาวิดีโอ
2 เลือกการตั้งค่าสำหรับการสนทนา
ทางวิดีโอ เลือกว่าจะใช้รูปส่วนตัว
แล้วเลือกรูป หรือเปิดกระจก
เพื่อให้มองเห็นตัวคุณเองบนหน้า
จอเมื่อโทรแบบสนทนาทางวิดีโอ

การทำงานพื้นฐาน
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รายชื่อ
การค้นหารายชื่อ
คุณสามารถค้นหารายชื่อได้ 2 วิธี:
จากหน้าจอหลัก
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
เพื่อเปิด รายชื่อ แตะที่ ชื่อ และ
ป้อนชื่อของรายชื่อโดยใช้ปุ่มกด
2 แตะที่ Call หรือกดปุม
่
เพือ
่ เริม
่ การโทรออก
เคล็ดลับ! คุณสามารถค้นหาตาม
กลุ่มได้โดยการแตะที่
แล้วเลือก ค้นหาตามกลุ่ม ซึ่งจะ
เป็นการแสดงรายการกลุ่มทั้ง
หมดของคุณ
จากเมนูหลัก
1 แตะที่
เลือก ติดต่อสื่อสาร
2 แตะที่ รายชื่อ และ ค้นหา

การเพิ่มรายชื่อใหม่
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
แล้วเลือก เพิ่มรายชื่อ
2 เลือกว่าจะบันทึกรายชื่อไปยัง
ตัวเครื่อง หรือ USIM
3 ป้อนชื่อและนามสกุลของรายชื่อ
ใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องป้อนทั้ง
สองรายการ แต่คุณต้องป้อนราย
การใดรายการหนึ่ง

01
02
03
04
05
06
07
08

เคล็ดลับ! เมื่อคุณพิมพ์ชื่อแล้ว
ให้กด
เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนอื่นๆ
ของรายชื่อ

f

4 ป้อนหมายเลขที่ต่างกันสูงสุด 5
หมายเลข แล้วระบุประเภทให้กับ
แต่ละหมายเลข โดยเลือกจาก
เบอร์มือถือ, โฮม, ออฟฟิศ,
เบอร์เพจเจอร์, แฟกซ์, VT และ
ทั่วไป

การทำงานพื้นฐาน

เคล็ดลับ! ปุ่มกดตัวอักษรจะ
ปรากฏขึ้นเมื่อคุณแตะที่ ชื่อ

เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายชื่อ
ให้แตะที่รายการสุดท้ายที่มอง
เห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น
รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้

29

รายชื่อ
5 เพิ่มอีเมล์แอดเดรส
6 กำหนดรายชื่อให้กับกลุ่มอย่าง
น้อยหนึ่งกลุ่ม เลือกจาก
ไม่มีกลุ่ม, ครอบครัว, เพื่อน,
เพื่อนร่วมงาน, โรงเรียน หรือ
วีไอพี
7 คุณสามารถเพิ่ม เสียงเรียกเข้า,
วันเกิด, วันครบรอบ, โฮมเพจ,
ที่อยู่บ้าน, ชื่อบริษัท, ชื่องาน,
ที่อยู่บริษัท และ บันทึก
8 แตะที่ บันทึก เพื่อบันทึกรายชื่อ
เคล็ดลับ! คุณสามารถสร้างกลุ่ม
ที่กำหนดเองสำหรับรายชื่อของ
คุณได้ โปรดดูที่ การสร้างกลุ่ม
ในหน้า 31

การทำงานพื้นฐาน

30

LG KC910 | คู่มือการใช้

ตัวเลือกต่างๆ ของรายชื่อ
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆ
ได้มากมายขณะที่ดูรายชื่อ ขั้นตอน
ต่อไปนี้แสดงวิธีการเข้าถึงและใช้งาน
เมนูตัวเลือกต่างๆ:
1 เปิดรายชื่อที่คุณต้องการใช้
โปรดดูที่ การค้นหารายชื่อ
ในหน้า 29
2 คุณสามารถโทรออก หรือส่ง
ข้อความได้โดยตรงจากขั้นตอนนี้
3 กด
เพือ
่ เปิดรายการตัวเลือก
จากขัน
้ ตอนนี้ คุณจะสามารถ:
ต่อสายสนทนาทางวิดีโอ - สน
ทนาทางวิดีโอกับรายชื่อที่ต้องการ
แก้ไข - เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของรายชื่อ
ลบ - ลบรายชื่อ แตะที่ ใช่
เมื่อคุณแน่ใจ
คัดลอกหรือย้ายไปยังUSIM/
เครื่อง - เลือกย้ายหรือคัดลอก
ไปยัง USIM การ์ดหรือตัวเครื่อง
(ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณบันทึก
รายชื่อตั้งแต่เริ่มแรก)

ส่งนามบัตร - ส่งรายละเอียดของ
รายชื่อไปยังบุคคลอื่นเป็นนามบัตร
เลือกเพื่อส่งเป็น ข้อความตัวอักษร,
ข้อความมัลติมีเดีย, อีเมล์
หรือผ่านบลูทูธ
เคล็ดลับ! ข้อความ
- ส่งข้อความไปยังรายชื่อ
โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ
ส่งข้อความที่หน้า 34

การสร้างกลุ่ม

เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไขกลุ่ม
ที่มีอยู่ได้โดยการเลื่อนแถบไป
ที่กลุ่มที่ต้องการ แล้วแตะที่
เลือกเพื่อเพิ่มรายชื่อ,
เปลี่ยนชื่อกลุ่ม,
ลบกลุ่ม, เพิ่มสมาชิก
หรือกำหนดเสียงเรียกเข้ากลุ่ม

การเปลี่ยนการตั้งค่าของ
รายชื่อ

01
02
03
04
05
06
07
08

คุณสามารถปรับการตั้งค่ารายชื่อเพื่อ
ให้เหมาะกับรายชื่อในแบบที่คุณต้อง
การได้
เคล็ดลับ!
ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือก
ให้แตะที่รายการสุดท้ายที่มอง
เห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น
รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้

การทำงานพื้นฐาน

1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
และเลือกแท็บ ติดต่อสื่อสาร
แตะที่ รายชื่อ และเลือก กลุ่ม
2 แตะที่
3 เลือก เพิ่มกลุ่ม
4 ป้อนชื่อสำหรับกลุ่มใหม่ของคุณ
5 แตะที่ บันทึก

หมายเหตุ: หากคุณลบกลุ่ม รายชื่อ
ที่ได้รับการกำหนดให้กับกลุ่มนั้นจะไม่
หายไป แต่ยังคงอยู่ในรายชื่อ

31

รายชื่อ

การทำงานพื้นฐาน
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1 จากแท็บ ติดต่อสื่อสาร แตะที่
รายชื่อ และเลือก การตั้งค่ารายชื่อ
2 จากหน้าจอนี้ คุณสามารถปรับการ
ตั้งค่าต่อไปนี้:
การตั้งค่ารายชื่อ - เลือกว่าจะดู
รายชื่อที่บันทึกไว้ทั้งใน ตัวเครื่อง
& USIM, เฉพาะตัวเครื่อง หรือ
เฉพาะ USIM
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกว่า
จะแสดงชื่อหรือนามสกุลของราย
ชื่อขึ้นก่อนก็ได้ คุณสามารถแสดง
ต่อสายสนทนา, ต่อสายวิดีโอ หรือ
ส่งข้อความ ด้วยปุ่มคำสั่งด่วนได้
ในรายชื่อ ให้แตะที่
เพือ
่ โทรออกโดยตรง คุณสามารถ
เปลีย
่ นการตัง้ ค่านี้ (ต่อสายสนทนา/
ต่อสายวิดโี อ/ ส่งข้อความ/
อย่าแสดง)
ซิงโครไนซ์รายชื่อ เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
เพื่อซิงโครไนซ์รายชื่อต่างๆ
โปรดดูที่การซิงโครไนซ์รายชื่อใน
หน้า 97
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คัดลอก - คัดลอกรายชื่อจาก
USIM ไปยังตัวเครื่อง
หรือจากตัวเครื่องไปยัง USIM
เลือกว่าจะคัดลอกทีละรายการ
หรือทั้งหมดในครั้งเดียว หาก
คุณเลือกดำเนินการทีละรายการ
คุณจะต้องเลือกรายชื่อที่จะคัดลอก
ทีละรายชื่อ
ย้าย - ตัวเลือกนี้ทำงานในลักษณะ
เดียวกับตัวเลือก คัดลอก แต่เครื่อง
จะบันทึกเฉพาะรายชื่อในตำแหน่ง
ที่คุณย้ายไปเท่านั้นหากคุณย้าย
รายชื่อจาก USIM ไปยังตัวเครื่อง
รายชื่อนั้นจะถูกลบออกจากหน่วย
ความจำ USIM
ส่งทุกรายชื่อผ่าน บลูทูธ ส่งรายชื่อทั้งหมดไปยังอุปกรณ์
อื่นโดยใช้บลูทูธ เครื่องจะแสดง
ข้อความให้คุณเปิดบลูทูธหากคุณ
เลือกตัวเลือกนี้
สำรองข้อมูลรายชื่อ - โปรดดูที่
การสำรองข้อมูลและการเรียกคืน
ข้อมูลของโทรศัพท์ในหน้า 97

เรียกคืนรายชื่อ - โปรดดูที่การสำ
รองข้อมูลและการเรียกคืนข้อมูล
ของโทรศัพท์ในหน้า 97
ลบรายชื่อ ลบรายชื่อของคุณทั้งหมด แตะที่
ใช่ หากคุณต้องการล้างรายชื่อ
ของคุณ

การดูข้อมูล
1 จ
 ากแท็บ ติดต่อสื่อสาร แตะที่
รายชื่อ และ ข้อมูล
2 จากขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถดู
เบอร์บริการ, เบอร์ส่วนตัว,
ข้อมูลหน่วยความจำ (จำนวน
พื้นที่หน่วยความจำที่เหลืออยู่)
และ นามบัตร ของคุณได้

02
03
04
05
06
07
08

การทำงานพื้นฐาน

เคล็ดลับ! หากคุณยังไม่ได้
เพิ่มนามบัตรของคุณเอง เลือก
นามบัตร แล้วป้อนรายละเอียด
ทั้งหมดที่คุณต้องการส่งให้รายชื่อ
แตะที่ บันทึก
เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

01

33

ข้อความ
ข้อความ
โทรศัพท์ KC910
ของคุณได้ผสมผสาน SMS, MMS
และอีเมล์ไว้ในเครื่องเดียว
และเมนูที่ใช้ง่าย
คุณสามารถเข้าสู่ศูนย์ข้อความได้ 2
วิธี ดังนี้:
1 จากเมนูหลัก แตะที่
หรือแตะที่
แล้วเลือก
ติดต่อสื่อสาร และเลือก
ข้อความใหม่

การส่งข้อความ

การทำงานพื้นฐาน
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1 แตะที่
แล้วแตะ สร้างใหม่
เพื่อเปิดข้อความเปล่า
2 จากขั้นตอนนี้ คุณสามารถส่ง
SMS หรือ MMS ได้
ในการส่งอีเมล์ ให้เลือก
อีเมล์ใหม่ ในแท็บ ติดต่อสื่อสาร
โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 41
3 แตะที่ แทรก เพื่อเพิ่มภาพ,
วิดีโอ, เสียง, สไลด์ใหม่, หัวเรื่อง
หรืออื่นๆ (นามบัตร, ปฏิทิน,
บันทึก, งาน หรือนามบัตรส่วนตัว)
LG KC910 | คู่มือการใช้

5 แตะที่ ถึง: ที่ด้านบนของหน้าจอ
เพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของ
ผู้รับ หรือแตะไอคอนการค้นหา
เพื่อเปิดรายชื่อ คุณสามารถ
เพิ่มรายชื่อหลายรายการได้
เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแล้ว
ให้แตะที่ ส่ง
คำเตือน: การส่งข้อความ
ให้กับผู้รับแต่ละรายจะคิดค่าใช้
จ่ายที่ 160 ตัวอักษรต่อหนึ่ง
ข้อความตัวอักษร(ภาษาอังกฤษ)
คำเตือน:
หากมีการใส่รูปภาพ,
วิดีโอ หรือเสียงลงใน SMS
ข้อความดังกล่าวจะถูกแปลงเป็น
MMS โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณจะ
เสียค่าใช้จ่ายตามนั้น
เคล็ดลับ! ตอบกลับแบบรวดเร็ว
- ส่งการตอบ กลับไปยังข้อความ
ที่เลือกได้ทันทีโดยใช้ข้อความ
อัตโนมัติ

การป้อนข้อความ
คุณสามารถป้อนข้อความได้ 5
วิธีดังนี้:
ปุ่มกด, คีย์บอร์ด, เขียนมือ-สกรีน,
เขียนมือ-บ็อกซ์, เขียนมือดับเบิ้ลบ็อกซ์
แตะที่หน้าจอหนึ่งครั้ง
แป้นพิมพ์จะปรากฏขึ้น
แตะเพือ
่ เปิดระบบป้อนข้อความ
แบบช่วยสะกดคำ T9
คุณสามารถเปลีย
่ นภาษาทีใ่ ช้
เขียนได้
แตะเพือ
่ เปลีย
่ นระหว่างปุม
่ กด
ตัวเลข, สัญลักษณ์ และข้อความ
ใช้
เพือ
่ เลือ
่ นดูประเภทแป้นพิมพ์
แบบต่างๆ ในโหมดป้อนข้อความแต่ละ
โหมด (ตัวอย่างเช่น ตัวพิมพ์ใหญ่
หรือตัวพิมพ์เล็ก)

ในการเว้นวรรค ให้แตะที่
ในโหมด T9 สัญลักษณ์
จะปรากฏขึน
้
โหมด T9 จะใช้พจนานุ
กรมภายในเครื่อง เพื่อรับรู้คำศัพท์ที่
คุณเขียนตามลำดับการกดปุ่ม เพียง
แตะที่ปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับตัวอักษร

เคล็ดลับ!
เพียงแตะที่ตัวอักษรต่างๆ
เพื่อเขียนข้อความ แล้วกด:

01
02
03
04
05
06
07
08

เพือ
่ เปลีย
่ นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
เพือ
่ เว้นวรรค

การป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง
ในโหมดการป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง
จะปรากฏขึน
้
สัญลักษณ์
ในโหมดการป้อนตัวอักษรด้วย
ตนเอง คุณต้องแตะทีป
่ ม
ุ่ ซ้ำๆ
เพือ
่ ป้อนตัวอักษร ตัวอย่างเช่น
ในการเขียนคำว่า ‘hello’ ให้แตะ 4
สองครัง้ , 3 สองครัง้ , 5 สามครัง้ , 5
สามครัง้ อีกครัง้ หนึง่ แล้ว 6 สามครัง้

การทำงานพื้นฐาน

ระบบช่วยสะกดคำ T9

ที่คุณจะป้อน พจนานุกรมจะคาดคะเน
ได้ถึงคำศัพท์ที่คุณต้องการใช้
ตัวอย่างเช่น กด 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6,
6, 3 เพื่อเขียนคำว่า ‘telephone’
หากคำศัพท์ที่คุณต้องการไม่ปรากฏ
ขึ้น ให้แตะที่ สะกด หากคุณแตะที่
สะกด คุณสามารถป้อนคำศัพท์โดย
ใช้โหมดการป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง
แล้วคำศัพท์หรือชื่อดังกล่าวจะเพิ่ม
เข้าไปในพจนานุกรม
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ข้อความ
แป้นพิมพ์

การจดจำลายมือ

ในโหมดคีย์บอร์ดหน้าจอจะพลิก
ด้านเป็นแนวนอน และแป้นพิมพ์แบบ
เต็มจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพียงแตะ
ที่ตัวอักษรต่างๆ เพื่อเขียนข้อความ
แล้วกด:
เพือ
่ เปลีย
่ นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
เพือ
่ เว้นวรรค

ในโหมดการจดจำลายมือ คุณเพียง
แค่เขียนบนหน้าจอ และโทรศัพท์
KC910 จะแปลงลายมือของคุณ
เป็นข้อความ เลือก หน้าจอ หรือ
บ็อกซ์ ขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณชื่นชอบ
(เขียนมือ-สกรีน, เขียนมือ-บ็อกซ์,
เขียนมือ-ดับเบิ้ลบ็อกซ์)
เขียนมือ-สกรีนให้คุณป้อนตัวอักษร
อย่างต่อเนื่องบนเต็มหน้าจอ
เขียนมือ-บ็อกซ์ให้คุณป้อนตัวอักษร
ทีละตัว โดยมีพื้นที่แยกกันสำหรับ
ป้อนสัญลักษณ์, ตัวเลข และตัวอักษร
เขียนมือ-ดับเบิ้ลบ็อกซ์ มีสองบ็อกซ์
สำหรับป้อนตัวอักษรสลับกันเพื่อให้
คุณป้อนตัวอักษรได้อย่างต่อเนื่อง

เคล็ดลับ! หากคุณหมุนโทรศัพท์
ในแนวนอนในโหมดข้อคาม โทร
ศัพท์จะเปิดแป้นพิมพ์โดย
อัตโนมัติ

การทำงานพื้นฐาน
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เคล็ดลับ! โหมดแป้นพิมพ์จะ
คาดคะเนและแสดงสิ่งคิดว่า
ที่คุณจะพิมพ์ต่อไป คำศัพท์เหล่า
นี้จะคาดคะเนมาจากประโยคที่คุณ
เคยพิมพ์มาก่อน หากคุณไม่ต้อง
การใช้คำศัพท์ที่แนะนำ
ให้พิมพ์คำศัพท์ใหม่ต่อไป หาก
คุณต้องการใช้คำศัพท์ที่แนะนำ
นั้น ให้กด Space Bar เพื่อยืนยัน
คำศัพท์นั้น
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คำเตือน:
การใช้สไตลัสในโหมด
นี้จะทำให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น
โปรดค่อยๆ แตะสไตลัสที่หน้าจอ
เพื่อป้องกันหน้าจอเสียหาย

การจดจำลายมือจะแปลการเคลื่อน
ไหวของสไตลัสเป็นตัวอักษร, ตัวเลข
หรืออักขระอื่นๆ และจะแสดงอักขระ
เหล่านี้เป็นข้อความ คุณสามารถใช้
การจดจำลายมือได้เมื่อป้อน
ข้อความเท่านั้น
หมายเหตุ: คุณสามารถเขียนตัว
อักษรส่วนใหญ่ได้โดยใช้ลักษณะ
การลากเส้นแบบต่างๆโปรดดูที่
ตารางด้านล่าง ลูกศรจะเลือกว่าตัว
อักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก
ไม่ใช่สไตล์การเขียน

ตัวอักษร

I

02
03

J

04

K

05

L

06

M
N

07

O

08

P

การลากเส้น

R
S
T
U
V
W
X
Y

C

Z

D

ß

E

01

การทำงานพื้นฐาน

B

G
H

การลากเส้น

Q

หากคุณเลือกโหมดอักษรตัวพิมพ์
ใหญ่ (ABC) ตัวอักษรที่คุณพิมพ์จะ
ป้อนเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่แม้ว่าคุณ
จะเขียนเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็กก็ตาม
และกลับกันได้อีกด้วย
ตัวอักษร
A

ตัวอักษร
F
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ข้อความ
เครื่องหมายพิเศษ
เครื่องหมาย

การลากเส้น

Space
Backspace
Enter

ตัวอักษรทีใ่ ช้สำหรับเน้นเสียง

การสลับโหมดข้อความ

เครื่องหมายวรรคตอน
เครื่องหมาย

การลากเส้น

มหัพภาค
แอต
@
หมายเหตุ: เริ่มการลากเส้นแต่ละครั้ง
ที่จุด

การทำงานพื้นฐาน
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เขียนอักขระตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
จากนั้นเขียนเครื่องหมายเน้นเสียงเหนือตัว
อักษรที่ป้อน สำหรับตัวอักษรอื่นๆ เช่น ö
และ ü ให้ทำตามหลักการเดียวกัน
เกรฟ
อะคิวต์
เซอร์คัมเฟลกซ์

ตัวเลข
แตะที่
เพื่อสลับจากการป้อนข้อ
ความเป็นการป้อนตัวเลข
ตัวเลข
0
1
2
3
4

5
6
7
8
9

การลากเส้น
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ทิลดี
ริง
เดียเรอซิส
เซดิลลา

การตั้งค่าอีเมล์
คุณสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างการ
เดินทางได้โดยใช้อีเมล์บนโทรศัพท์
KC910 ซึ่งคุณสามารถกำหนดอีเมล์
แอคเคาท์แบบ POP3 หรือ IMAP4
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
เคล็ดลับ!
ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือก
ให้แตะที่รายการสุดท้ายที่มอง
เห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น
รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้

01
02
03
04
05
06
07
08

การทำงานพื้นฐาน

1 แตะที่
จากหน้าจอหลัก
และแตะที่
2 เลือก การตั้งค่าอีเมล์ แล้วเลือก
แอคเคาท์อีเมล์
3 แตะที่ รายชื่อใหม่
4 คุณสามารถเลือกวิธีการทำงาน
ของแอคเคาท์ได้ดังนี้
ชื่อ - ป้อนชื่อสำหรับแอคเคาท์นี้
ชื่อของฉัน - ป้อนชื่อของคุณ

ชื่อผู้ใช้ - ป้อนชื่อผู้ใช้ของแอค
เคาท์
รหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่านของแอคเคาท์
อีเมล์แอดเดรส - ป้อนอีเมล์แอด
เดรสของแอคเคาท์
อีเมล์ที่ตอบกลับ - ป้อนอีเมล์แอด
เดรสเพื่อใช้ ‘ตอบกลับ’
เซิร์ฟเวอร์เมล์ขาออก - แอด
เดรสเซิร์ฟเวอร์อีเมล์ขาออก
เซิร์ฟเวอร์เมล์ขาเข้า - แอดเดรส
เซิร์ฟเวอร์อีเมล์ขาเข้า
ขนาดการรับสูงสุด เลือกขนาดที่จำกัดไว้ของอีเมล์
ขนาดการรับสูงสุดคือ 1MB
ประเภทเมล์บอกซ์ ป้อนประเภทเมล์บอกซ์ POP3 หรือ
IMAP4
บันทึกในเซิร์ฟเวอร์ - เลือกว่าจะ
บันทึกอีเมล์ไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือไม่
เครื่องจะบันทึกสำเนาของแอค
เคาท์แบบ IMAP4 ไว้เสมอ
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ข้อความ

การทำงานพื้นฐาน
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บันทึกเมล์ที่ส่งไว้ใน - เลือกว่าจะ
บันทึกอีเมล์ที่ส่ง (เมื่อตั้งค่าประ
เภทเมล์บอกซ์เป็น IMAP4) หรือไม่
เมื่อประเภทเมล์บอกซ์เป็น POP3
เมล์ที่ส่งจะถูกบันทึกไว้ในตัวเครื่อง
รับเฉพาะรายการใหม่ - เลือกว่า
จะไม่สนใจอีเมล์ที่ดาวน์โหลดแล้ว
ก่อนหน้านี้หรือไม่
จุดเชื่อมต่อ - เลือกจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
อีเมล์ที่จะรับ เลือกวิธีดาวน์โหลดอีเมล์
เลือกจากเฉพาะส่วนหัวหรือ
ทั้งหมดรวมเนื้อความสำหรับ
POP3, เฉพาะส่วนหัว, ส่วนหัว
+ เนื้อความ หรือทั้งหมดสำหรับ
IMAP4
ดาวน์โหลดอัตโนมัติ - เลือกว่าจะ
ดึงอีเมล์ใหม่โดยอัตโนมัติหรือไม่
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การตั้งค่าขั้นสูง - เลือกว่าจะใช้
การตั้งค่าขั้นสูงหรือไม่
หมายเลขพอร์ต SMTP - โดยทั่ว
ไป หมายเลขนี้ คือ 25
SMTP TLS/SSL - เลือกว่าจะใช้
TLS/SSL สำหรับเซิร์ฟเวอร์ขาออก
หรือไม่
พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า - โดยทั่ว
ไป หมายเลขนี้ คือ 110 สำหรับ
แอคเคาท์แบบ POP3 และ 143
สำหรับแอคเคาท์แบบ IMAP4
TLS/SSL ขาเข้า - เลือกว่าจะใช้
TLS/SSL สำหรับเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า
หรือไม่
ตรวจสอบสิทธิ์ SMTP เลือกการ ตั้งค่าความปลอดภัยของ
เซิร์ฟเวอร์เมล์ขาออก
ชื่อผู้ใช้ SMTP - ป้อนชื่อผู้ใช้
SMTP
รหัสผ่าน SMTP - ป้อนรหัสผ่าน
SMTP

ล็อกอินที่ปลอดภัย APOP
- เลือกเพื่อเปิดใช้งานล็อกอิน
เพื่อความปลอดภัย APOP
สำหรับแอคเคาท์แบบ POP3
สำหรับแอคเคาท์แบบ IMAP4
จะตั้งค่าเป็นปิดการใช้งานเสมอ
ในตอนนี้ คุณได้กำหนดค่าให้กับแอค
เคาท์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแอคเคาท์นี้
จะปรากฏอยู่ในรายการแอคเคาท์ใน
โฟลเดอร์ อีเมล์

การดึงข้อมูลอีเมล์

1 แตะที่
ในเมนู ติดต่อสื่อสาร
และเลือก สร้างใหม่
2 คุณสามารถป้อนแอดเดรส
ผู้รับและเขียนข้อความของคุณได้
นอกจากนี้
คุณยังสามารถแนบภาพ วิดีโอ
เสียง หรือไฟล์ประเภทอื่นได้
3 แตะที่ ส่ง
แล้วอีเมล์จะถูกส่งออกไป

01
02
03
04
05
06
07
08

เคล็ดลับ!
คุณสามารถอัปโหลดเอกสาร
Word, Excel, PowerPoint
และ PDF ไปที่โทรศัพท์ KC910
เพื่อให้คุณสามารถตรวจดูเอกสาร
ระหว่างเดินทางได้
การทำงานพื้นฐาน

คุณสามารถตรวจสอบอีเมล์ใหม่
ในแอคเคาท์ของคุณแบบอัต
โนมัติหรือ ด้วยตนเองได้ โปรดดูที่
การเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล์ ในหน้า
42 เพื่อตรวจสอบแบบอัตโนมัติ
ในการตรวจสอบด้วยตนเอง:
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 เลือก เมล์บอกซ์
3 แตะที่แอคเคาท์ที่คุณต้องการใช้
แล้วเลือก
4 เลือก เรียกดู และโทรศัพท์
KC910 จะเชื่อมต่ออีเมล์แอคเคาท์
และดึงข้อมูลข้อความใหม่ของคุณ

การส่งอีเมล์โดยใช้แอค
เคาท์ใหม่
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ข้อความ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล์
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอี
เมล์ให้เป็นในแบบที่คุณต้องการได้
เคล็ดลับ!
ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือก
ให้แตะที่รายการสุดท้ายที่มอง
เห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น
รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้

การทำงานพื้นฐาน
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1 แตะที่
จากหน้าจอหลัก
และแตะที่
2 เลือก การตั้งค่าอีเมล์
3 คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
ต่อไปนี้ได้:
แอคเคาท์อีเมล์ - จัดการแอค
เคาท์อีเมล์ของคุณ
ตอบกลับอีเมล์ได้ - เลือกเพื่อให้
ส่งข้อความยืนยันการอ่านได้
ร้องขอการตอบกลับอีเมล์
- เลือกว่าต้องการข้อความ
‘ยืนยันการอ่าน’ หรือไม่
รอบเวลาการเรียกดู - เลือก
ความถี่ที่จะให้โทรศัพท์ KC910
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ตรวจสอบข้อความอีเมล์ใหม่
จำนวนที่รับ - เลือกจำนวนอีเมล์ที่
ดึงข้อมูลในหนึ่งครั้ง
รวมข้อความต้นฉบับ - เลือก
เพื่อรวมข้อความต้นฉบับในการ
ตอบกลับ
รวมสิ่งที่แนบ - เลือกเพื่อรวมสิ่งที่
แนบต้นฉบับในการตอบกลับ
เรียกอัตโนมัติในการโรมมิ่ง - เลือก
ว่าจะดึงข้อความโดยอัตโนมัติเมื่อ
คุณอยู่ต่างประเทศ (โรมมิ่ง)
หรือไม่
การแจ้งเตือนอีเมล์ใหม่ - เลือก
ว่าจะแจ้งเตือนอีเมล์ใหม่หรือไม่
ลายเซ็น - สร้างลายเซ็นในอีเมล์
และเปิดคุณสมบัตินี้
ระดับความสำคัญ - เลือกระดับ
ความสำคัญของข้อความอีเมล์
ขนาดเมล์ที่ส่ง - เลือก
ขนาดของอีเมล์ที่คุณจะส่ง

โฟลเดอร์ข้อความ

อยู่ในโฟลเดอร์นี้
ข้อความอัตโนมัติ - ใช้รายการข้อ
ความตัวอักษรและมัลติมีเดียอัตโนมัติ
ที่ใช้กันทั่วไป
อีโมติคอน - เพิ่มและแทรกอีโมติ
คอนสำหรับข้อความของคุณ
ตั้งค่าข้อความ - เปลี่ยนแปลงการ
ตั้งค่าของข้อความตัวอักษรและ
มัลติมีเดีย

การจัดการข้อความ
คุณสามารถใช้ ถาดเข้า ในการจัดการ
ข้อความของคุณได้
เคล็ดลับ!
ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือก
ให้แตะที่รายการสุดท้ายที่มอง
เห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น
รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้
1 แตะที่
แล้วแตะ ถาดเข้า
2 แตะที่
จากนัน
้ เลือกเพือ
่ :
ลบ - ลบข้อความที่เลือก
ข้อความใหม่ - เปิดข้อความเปล่า
ใหม่
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คุณจะรับรู้ถึงโครงสร้างโฟล
เดอร์ที่ใช้ในโทรศัพท์ KC910
ได้ เนื่องจากโฟลเดอร์ต่างๆ
มีโครงสร้างที่เข้าใจง่าย
ข้อความใหม่ - เปิดข้อความเปล่า
ใหม่
ถาดเข้า - ข้อความทั้งหมดที่คุณ
ได้รับจะอยู่ในถาดเข้า
จากเมนูนี้คุณสามารถดู
ลบ และดำเนินการอื่นๆ ได้
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
การจัดการข้อความ ด้านล่างนี้
อีเมล์ - อีเมล์ทั้งหมดที่คุณได้รับใน
โทรศัพท์ KC910 จะอยู่ในเมล์บอกซ์
โฟลเดอร์ส่วนตัว - สร้างโฟลเดอร์
เพื่อจัดเก็บข้อความ
ร่าง - หากคุณยังเขียนข้อความไม่
เสร็จ คุณสามารถบันทึกสิ่งที่คุณ
เขียนไว้ที่นี่ได้
ถาดออก - โฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์
จัดเก็บแบบชั่วคราวขณะที่กำลังส่ง
ข้อความออกไป
รายการที่ส่ง - ข้อความที่คุณส่งจะ
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ข้อความ
ย้ายไปที่โฟลเดอร์ส่วนตัว - ย้าย
ข้อความที่เลือกไปที่โฟลเดอร์
ส่วนตัว
ค้นหา - ค้นหาข้อความโดยใช้วันที่
หรือหมายเลขโทรศัพท์
ฟิลเตอร์ - ดูข้อความตามประเภท
ซึ่งจะแบ่งกลุ่ม SMS แยกจาก
MMS
ลบทั้งหมด - ลบข้อความทั้งหมด
หากมีข้อความ ไม่มีที่ว่างสำหรับข้อ
ความ USIM ปรากฏขึ้น คุณควรลบ
ข้อความบางข้อความในถาดเข้าออก
หากมีข้อความ
ไม่มีที่ว่างสำหรับข้อความ
คุณสามารถลบข้อความหรือ
ไฟล์ที่บันทึกออกได้ เพื่อสร้างพื้นที่

การใช้ข้อความอัตโนมัติ
การทำงานพื้นฐาน
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สร้างข้อความอัตโนมัติสำหรับข้อ
ความ SMS และ MMS ที่คุณส่งบ่อยๆ
คุณจะพบว่ามีข้อความอัตโนมัติบาง
ข้อความในโทรศัพท์ของคุณแล้ว ซึ่ง
คุณสามารถแก้ไขข้อความเหล่านั้นได้
หากต้องการ
LG KC910 | คู่มือการใช้

1 แตะที่
แล้วเลือก
ข้อความอัตโนมัติ
2 เลือก SMS อัตโนมัติ หรือ MMS
อัตโนมัติ คุณสามารถแตะที่
เพือ
่ เพิ่มใหม่, แก้ไข,
ลบ หรือ ลบทั้งหมด
สำหรับข้อความอัตโนมัติ
ในการแก้ไขข้อความ
ให้เลือกข้อความ
ทำการแก้ไขแล้วแตะที่ บันทึก

การใช้อีโมติคอน
ทำให้ข้อความของคุณสนุกสนานมาก
ขึ้นด้วยการใช้อีโมติคอน คุณจะพบว่า
มีอีโมติคอนที่ใช้กันทั่วไปในโทรศัพท์
ของคุณแล้ว
1 แตะที่
แล้วเลือก อีโมติคอน
2 แตะที่ รายชื่อใหม่ หรือแตะที่
เพือ
่ ลบ หรือ ลบทั้งหมด
สำหรับอีโมติคอน

การเปลี่ยนการตั้งค่า
ข้อความตัวอักษร
การตั้งค่าข้อความของโทรศัพท์
KC910 จะได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วง

หน้าแล้ว ดังนั้น คุณสามารถส่งข้อ
ความได้ทันที คุณสามารถเปลี่ยน
แปลงการตั้งค่านี้ได้ในแบบที่คุณ
ต้องการ
เคล็ดลับ!
ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือก
ให้แตะที่รายการสุดท้ายที่มอง
เห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น
รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้

การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อ
ความมัลติมีเดีย
การตั้งค่าข้อความของโทรศัพท์
KC910 จะได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วง
หน้าแล้ว ดังนั้น คุณสามารถส่งข้อ
ความได้ทันที คุณสามารถเปลี่ยน
แปลงการตั้งค่านี้ได้ในแบบที่คุณ
ต้องการแตะที่
แล้วเลือก ตั้งค่าข้อความ
และ ข้อความมัลติมีเดีย
คุณสามารถเปลี่ยนแปลง:
โหมดการเรียกข้อมูล - เลือก โฮม
หรือ เครือข่ายโรมมิ่ง หากคุณเลือก
กำหนดเอง คุณจะได้รับเฉพาะ
ข้อความแจ้ง MMS และคุณสามารถ
ตัดสินใจว่าจะดาวน์โหลดแบบเต็ม
หรือไม่
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แตะที่
แล้วเลือก
การตั้งค่าการส่งข้อความ
และ ข้อความตัวอักษร
คุณสามารถเปลี่ยนแปลง:
ศูนย์ข้อความตัวอักษร - ป้อนราย
ละเอียดของศูนย์ข้อความ
รายงานผลการส่ง - เลื่อนสวิตช์ไป
ทางซ้ายเพื่อรับการยืนยันว่าข้อความ
ถูกส่งแล้ว
ช่วงที่มีผลใช้ - เลือกระยะเวลาที่จัด
เก็บข้อความไว้ในศูนย์ข้อความ
ชนิดข้อความ แปลงข้อความตัวอักษรเป็น เสียง,
แฟกซ์, X.400 หรือ อีเมล์

การเข้ารหัสตัวอักษร เลือกวิธีเข้ารหัสตัวอักษรของคุณ ตัว
เลือกนี้จะมีผลต่อขนาดของข้อความ
และค่าบริการส่งข้อความของคุณ
การส่งข้อความยาว - เลือกเพื่อส่ง
ข้อความยาวเป็นหลาย SMS หรือเป็น
MMS
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ข้อความ
รายงานผลการส่ง - เลือกเพื่อ
ให้ส่งหรือต้องการรายงาน
ผลการส่ง
อ่านข้อความตอบรับ - เลือกเพื่อ
ให้มีหรือส่งการตอบกลับการอ่าน
ระดับความสำคัญ - เลือกระดับ
ความสำคัญของ MMS
ช่วงที่มีผลใช้ - เลือกระยะเวลาที่จัด
เก็บข้อความไว้ในศูนย์ข้อความ
ระยะเวลาสไลด์ - เลือกระยะเวลาที่
จะให้สไลด์ปรากฏบนหน้าจอ
เวลาส่ง - เลือกระยะเวลาก่อนส่งแต่
ละข้อความ
ศูนย์ MMS - ป้อนรายละเอียดของ
ศูนย์ข้อความ

การทำงานพื้นฐาน
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การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ
แตะที่
และเลือก
ตั้งค่าข้อความ แล้วเลือก:
ข้อความเสียง - แตะที่ รายชื่อใหม่
หรือ
เพือ
่ เพิม
่ บริการข้อความเสียง
ใหม่ ติดต่อทีผ
่ ใู้ ห้บริการระบบเครือ
ข่ายของคุณสำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ ว
กับบริการทีม
่ ใี ห้
บริการข้อมูล - เลือกสถนะการรับ,
ภาษา และการตั้งค่าอื่นๆ
ข้อความบริการ - เลือกเพื่อรับหรือ
บล็อคข้อความบริการ คุณยังสามารถ
กำหนดความปลอดภัยของข้อความ
ได้โดยการสร้างรายการผู้ส่งที่เชื่อถือ
ได้และเชื่อถือไม่ได้

กล้องถ่ายรูป
การถ่ายภาพด่วน
เคล็ดลับ!
เลนส์กล้องถ่ายรูป จะมีฝาปิดอยู่
ให้หมุนเปิดฝาปิดเพื่อใช้กล้อง
และเปิดช่องมองภาพอย่างรวดเร็ว

01
02
03
04
05
06

เคล็ดลับ! การติดตามหน้า
ตรวจจับและโฟกัสใบหน้าของ
มนุษย์โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้
คุณถ่ายภาพได้คมชัด
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08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

1 ก
 ดปุ่ม
ทีด
่ า้ นขวาของโทรศัพท์
2 เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณเปิด
ฝาครอบเลนส์ ช่องมองภาพจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
3 ให้ถือโทรศัพท์ในแนวนอน และ
หันเลนส์ไปทางสิ่งที่ต้องการถ่าย
4 กดปุ่มถ่ายภาพลงเล็กน้อย ช่อง
โฟกัสจะปรากฏขึ้นที่กึ่งกลางของ
หน้าจอช่องมองภาพ
5 จัดตำแหน่งโทรศัพท์เพื่อให้คุณ
สามารถมองเห็นสิ่งที่จะถ่ายใน
ช่องโฟกัส
6 เมื่อช่องโฟกัสเป็นสีเขียว แสดงว่า
กล้องได้จับโฟกัสที่วัตถุแล้ว
7 กดปุ่มถ่ายภาพลงจนสุด

เคล็ดลับ! ถ่ายภาพแบบสัมผัส
คุณสามารถถ่ายภาพโดยการแตะ
ที่หน้าจอได้ด้วย หลังจากเลือก
วัตถุด้วยการแตะคุณจะเห็นวัตถุใน
ช่องโฟกัส เมื่อช่องโฟกัสเปลี่ยน
เป็นสีเขียว คุณสามารถถ่ายภาพ
ได้โดยยกนิ้วออกจากหน้าจอ
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กล้องถ่ายรูป
หลังจากที่ถ่ายภาพแล้ว
ภาพที่ถ่ายจะปรากฏบนหน้าจอ
ชื่อของภาพจะวิ่งไปตามด้านล่าง
ของหน้าจอ พร้อมกับมีไอคอน 5
ไอคอนเรียงอยู่ทางด้านขวามือ

แตะเพือ
่ ถ่ายภาพอืน
่ ๆ ทันที
โดยทีภ
่ าพปัจจุบน
ั ของคุณจะได้รบ
ั
การบันทึกไว้
แตะเพือ
่ ดูคลังภาพของรูปภาพ
ทีบ
่ น
ั ทึกไว้
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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แตะเพือ
่ ส่งรูปภาพเป็น
ข้อความ, อีเมล์, บลูทูธ
หรือโปสการ์ด โปรดดูที่หน้า 34
สำหรับการส่งข้อความ และหน้า 109
สำหรับการส่งและการรับไฟล์โดย
ใช้บลูทูธ
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แตะเพือ
่ ตัง้ รูปภาพทีค
่ ณ
ุ ถ่าย
เป็นพืน
้ หลัง
แตะเพือ
่ ลบรูปภาพทีเ่ พิง่ ถ่ายไว้
และยืนยันด้วยการแตะที่ ใช่ ช่อง
มองภาพจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

ทำความรู้จักกับช่องมองภาพ

01
ตั้งค่า - แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่า
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่การใช้การตั้งค่า
ขั้นสูงในหน้า 52

02

โหมดกล้องถ่ายรูป - แสดงว่าได้เลือก
โหมดกล้องถ่ายรูปไว้

04

ขนาด

05

สถานะแฟลช

06

กลับ - แตะที่นี่เพื่อกลับไปที่หน้าจอหลัก
คลังภาพ

03

07
08

แฟลช - โปรดดูที่การใช้แฟลชในหน้า 50
โหมดช็อต - โปรดดูที่การเลือกโหมดช็อต
ในหน้า 50
วิดีโอ แตะเพื่อสลับ

เคล็ดลับ! คุณสามารถปิดตัวเลือกปุ่ม
ลัดเพื่อให้หน้าจอช่องมองภาพโล่งขึ้น
ได้ เพียงแตะที่กึ่งกลางของช่องมองภาพ
หนึ่งครั้ง ในการเรียกใช้งานตัวเลือกใหม่
ให้แตะที่หน้าจออีกครั้ง

ซูม - แตะที่
เพือ
่ ซูมเข้า หรือ
เพือ
่ ซูมออก หรือคุณสามารถใช้ปม
ุ่ ระดับ
เสียงด้านข้างได้

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

เป็นกล้องวิดีโอ

การรับแสง - โปรดดูที่การปรับการรับแสง
ในหน้า 51

49

กล้องถ่ายรูป

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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การใช้แฟลช

การเลือกโหมดช็อต

ค่าเริ่มต้นของแฟลช คือ อัตโนมัติ แต่
คุณสามารถตั้งค่าด้วยตัวเลือกอื่นได้
1 เลือก
จากด้านขวาของช่อง
มองภาพเพือ
่ เข้าสูเ่ มนูยอ
่ ยแฟลช
2 มีตัวเลือกแฟลชให้เลือก 3
ตัวเลือก คือ:
อัตโนมัติ - กล้องของคุณจะประ
เมินความต้องการแสงเพื่อให้ได้
ภาพที่ดี และใช้แฟลชเท่าที่จำเป็น
ลดตาแดง - กล้องจะยิงแฟลช
สองครั้งเพื่อลดตาแดง
ปิดเสมอ - กล้องจะไม่ใช้แฟลช
เลย ตัวเลือกนี้จะเป็นประโยชน์ใน
กรณีที่คุณต้องการประหยัดพลัง
งานแบตเตอรี่
3 เมื่อคุณแตะที่ตัวเลือก
ทีคุณต้องการใช้แล้ว
เมนูแฟลชจะปิดเองอัตโนมัติ
และกล้องก็พร้อมสำหรับการถ่าย
ภาพแล้ว
4 ไอคอนสถานะแฟลชในช่องมอง
ภาพจะเปลี่ยนไปตามโหมดแฟลช
ใหม่ของคุณ

1 แ
 ตะที่
เพือ
่ เปิดโหมดช็อตทีม
่ อ
ี ยู่
2 เลือกจากตัวเลือกต่างๆ 7
ตัวเลือกต่อไปนี้:
ช็อตปกติ - ตัวเลือกนี้เป็น
ประเภทการถ่ายภาพเริ่มต้น
ซึ่งใช้สำหรับการถ่ายภาพแบบปกติ
เช่นเดียวกับที่อธิบายในการถ่าย
ภาพด่วน
ถ่ายภาพยิ้ม - ประเภทการถ่าย
ภาพนี้เหมาะสำหรับการภ่ายภาพ
บุคคล เล็งไปที่บุคคลและกด
จากนัน
้ เครือ
่ งจะถ่ายภาพโดยอัตโน
มัตเิ มือ
่ ยิม
้
ถ่ายภาพสวยงาม - ตัวเลือกนี้ทำ
ให้คุณถ่ายภาพใบหน้าของบุคคล
ได้ชัดเจนและสว่างสดใส เหมาะ
อย่างยิ่งเมื่อคุณถ่ายภาพระยะใกล้
ถ่ายภาพอาร์ต - เลือกเอฟเฟกต์
ภาพแบบต่างๆ (ต้นฉบับ, ขาวดำ,
ร้อน, เย็น)
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ช็อตต่อเนื่อง - ตัวเลือกนี้ทำให้
คุณสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องอย่าง
รวดเร็วได้ถึง 7 ช็อตโดยอัตโนมัติ
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่การ
ถ่ายภาพต่อเนื่องในหน้า 51
พาโนรามา - ประเภทการถ่าย
ภาพนี้เหมาะสำหรับการถ่าย
ภาพกลุ่มคนขนาดใหญ่หรือ
ถ่ายภาพวิวแบบพาโนรามา
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
หน้า 52
เฟรมช็อท - เลือกจากหนึ่งใน
เฟรมภาพสนุกๆที่จะแปลง
โฉมเพื่อนของคุณหรือแค่ตกแต่ง
ภาพบริเวณ โดยรอบก็ได้

การปรับการรับแสง

01
02
03
04

การถ่ายภาพต่อเนื่อง

05

1 แ
 ตะที่
เพือ
่ เปิดประเภท
การถ่ายภาพทีม
่ อ
ี ยู่ และเลือก
ช็อตต่อเนือ
่ ง
2 จัดให้วัตถุอยู่ในช่องมองภาพ
แล้วกดปุ่มถ่ายภาพเหมือนกับการ
ถ่ายภาพปกติ
3 กล้องจะถ่ายภาพต่อเนื่อง
7 ช็อต และแสดงภาพแรก
พร้อมด้วยภาพขนาดย่อ 7
ภาพที่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ
4 เมื่อคุณเลื่อนแถบไปที่รูปภาพที่
คุณต้องการเก็บแล้ว ให้แตะที่
คุณสามารถบันทึกรูปภาพได้
มากกว่าหนึง่ ภาพ

06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

การรับแสงเป็นตัวกำหนดความแตก
ต่างระหว่างแสงและความมืดในภาพ
ภาพทีม
่ รี ะดับความเข้มต่ำจะมีลก
ั ษณะ
มัว ในขณะที่ภาพที่มีความเข้มสูงจะมี
ลักษณะที่คมชัดกว่า
1 แตะที่

2 เลื่อนตัวบ่งชี้ความเข้มตามแถบ
ไปทางด้าน
เพือ
่ ให้ได้ภาพ
ทีม
่ ก
ี ารรับแสงลดลงและมัวมาก
ขึน
้ หรือไปทางด้าน
เพือ
่ ให้
ได้ภาพทีม
่ ก
ี ารรับแสงสูงขึน
้ และ
คมชัดยิง่ ขึน
้

51

กล้องถ่ายรูป

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

52

การถ่ายภาพพาโนรามา

การใช้การตั้งค่าขั้นสูง

ถ่ายภาพวิถีชีวิตในแบบที่เป็นด้วย
ภาพพาโนรามา กล้องจะถ่ายภาพ 3
ภาพในแนวเดียวกัน และรวมกันเข้า
เป็นภาพมุมกว้างภาพเดียว
1 แตะที่
เพือ
่ เปิดประเภท
การถ่ายภาพทีม
่ อ
ี ยู่ และเลือก
ถ่ายภาพพาโนรามา
2 ถ่ายภาพแรกตามปกติ เงาทาง
ด้านขวามือของภาพจะปรากฏใน
ช่องมองภาพ
3 เมื่อถ่ายภาพที่สองและสามแล้ว
เรียงภาพเงาของภาพก่อนหน้าเข้า
กับภาพในช่องมองภาพ
4 ในคลังเก็บภาพ รูปภาพจะถูกบัน
ทึกไว้เป็นภาพสามภาพแยกกัน
และเป็นภาพพาโนรามาหนึ่งภาพ
หมายเหตุ:
เนื่องจากขนาดของภาพ ภาพพา
โนรามาที่แสดงมุมมองคลังภาพ
จะมีลักษณะค่อนข้างผิดสัดส่วน
ให้แตะที่ภาพสองครั้งเพื่อดูภาพ
อย่างถูกต้อง

จากช่องมองภาพ ให้แตะที่
เพือ
่
เปิดตัวเลือกการตัง้ ค่าขัน
้ สูงทัง้ หมด
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การตั้งค่าดูตัวอย่าง
ขนาด - เปลี่ยนขนาดของภาพเพื่อ
บันทึกในพื้นที่หน่วยความจำ หรือถ่าย
ภาพแบบที่กำหนดขนาดไว้ถูกต้อง
สำหรับรายชื่อ โปรดดูที่การเปลี่ยน
ขนาดภาพในหน้า 55
โหมดถ่ายภาพ - ตั้งค่ากล้องถ่าย
รูปเพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
เลือกจากอัตโนมัติ, รูปคน, ทิวทัศน์,
กลางคืน, ชายหาด และกีฬา
เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนสีเพื่อใช้กับ
ภาพที่คุณถ่าย โปรดดูที่การเลือกเอฟ
เฟกต์สีในหน้า 55
การตรวจสอบการกะพริบตา
- ตัวเลือกนี้ทำให้กล้องหยุดถ่ายภาพ
ได้เมื่อตรวจพบการกะพริบตา
ความสมดุลแสง - เลือกจาก
อัตโนมัติ, หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ หรือ มืดครึ้ม

มาโคร - เปิดเพื่อถ่ายภาพระยะใกล้
ตั้งเวลาถ่ายภาพ - การตั้งเวลา
ถ่ายภาพให้คุณสามารถตั้งเวลา
หน่วงหลังจากที่กดปุ่มถ่ายภาพ
แล้วได้ ให้เลือกจาก ปิด, 3 วินาที, 5
วินาที หรือ 10 วินาที ซึ่งเหมาะสำ
หรับการถ่ายภาพกลุ่มที่คุณต้องการ
เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มด้วย
ISO - กำหนดความไวของเซนเซอร์
แสงในกล้อง ISO ที่มากขึ้น ความไว
ของกล้องก็มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์สำหรับสภาพแวดล้อมที่มืด
ในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน
แฟลช เลือกค่า ISO จาก อัตโนมัติ,
ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO
800 หรือ ISO1600

กล้องภายใน/กล้องภายนอก สำหรับการถ่ายภาพตนเอง ให้สลับ
เป็นกล้องภายในของ LG KC910
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
การใช้กล้องถ่ายรูปภายใน ในหน้า
56
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เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

คุณภาพ - เลือกระหว่าง
ละเอียดมาก, ละเอียด และ ปกติ
คุณภาพที่ละเอียดมากขึ้นเท่าใด
ความคมชัดของรูปภาพก็มากขึ้นเท่า
นั้น แต่ขนาดไฟล์จะเพิ่มตามไปด้วย
ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถจัด
เก็บรูปภาพในหน่วยความจำได้
น้อยลง

การชดเชยแสงด้านหลัง - เมื่อ
คุณภ่ายภาพโดยมีแสงสว่างด้านหลัง
วัตถุอาจปรากฏเป็นสีดำ
เปิดฟังก์ชันนี้เพื่อชดเชยแสง
วัตถุในรูปภาพจะสว่างขึ้น

53

กล้องถ่ายรูป
การตั้งค่าอื่นๆ
หน่วยความจำ - เลือกว่าจะบันทึก
รูปภาพที่หน่วยความจำเครื่อง
หรือที่หน่วยความจำภายนอก
จีโอแท็ก - เลือกเพื่อเปิดข้อมูล
EXIF สำหรับรูปภาพเพื่อเขียนข้อมูล
GPS
ซูม - เลือกซูมจาก 4X, 8X หรือ 16X
การป้องกันภาพสั่นไหว - ทำให้คุณ
ถ่ายภาพได้โดยกล้องไม่สั่น
โฟกัส - เลือกวิธีการโฟกัสของกล้อง
เลือกจาก อัตโนมัติ, กำหนดเอง
หรือการติดตามหน้า
เสียงชัตเตอร์ - เลือกเสียงชัตเตอร์
เสียงใดเสียงหนึ่งจากสามเสียง
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

54

หน้าจอกริด - เลือกจาก ปิด, 4 ส่วน
หรือ 9 ส่วน
รีเซ็ตการตั้งค่า - รีเซ็ตการตั้งค่า
กล้องถ่ายรูปทั้งหมด
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เคล็ดลับ! เมื่อคุณออกจาก
กล้องถ่ายรูป การตั้งค่าทั้งหมด
ของคุณจะกลับสู่ค่าเริ่มต้นยกเว้น
ขนาดภาพและคุณภาพของภาพ
สำหรับการตั้งค่าที่ไม่ใช่ค่าเริ่ม
ต้น การตั้งค่าของคุณจะถูกรีเซ็ต
ตัวอย่างเช่น โทนสีและ ISO
ตรวจสอบค่าเหล่านี้ ก่อนที่คุณ
จะถ่ายภาพครั้งถัดไป
เคล็ดลับ! เมนูการตั้งค่า ซ้อนทับ
อยู่บนช่องมองภาพ ดังนั้นเมื่อคุณ
เปลี่ยนส่วนประกอบด้านสีหรือคุณ
ภาพของภาพ คุณจะสามารถเห็น
การเปลี่ยนแปลงภาพในการดูตัว
อย่างด้านหลังเมนูการตั้งค่า

การเปลี่ยนขนาดภาพ

การเลือกเอฟเฟกต์สี

จำนวนพิกเซลยิ่งมากขึ้นเท่าใด
ขนาดไฟล์ก็จะใหญ่มากขึ้นเท่านั้น
ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือ การใช้เนื้อที่
หน่วยความจำมากขึ้น หากคุณต้อง
การเก็บรูปภาพในโทรศัพท์ให้มากขึ้น
คุณสามารถแก้ไขจำนวนพิกเซลเพื่อ
ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงได้

1 จ
 ากช่องมองภาพ ให้แตะที่
ในมุมซ้ายด้านบน
2 เลือก เอฟเฟกต์สี จากเมนูดู
ตัวอย่าง
3 ตัวเลือกโทนสีมีห้าตัวเลือกดังนี้:
ปิด, ขาวดำ, เนกาทีฟ, สีซีเปีย
หรือ แบบ Posterize
4 เมื่อคุณเลือกแล้ว สามารถปิดเมนู
โทนสีได้โดยการเลือกไอคอนย้อน
กลับ และกล้องก็พร้อมสำหรับการ
ถ่ายภาพแล้ว
เคล็ดลับ! คุณสามารถเปลี่ยน
รูปภาพที่ถ่ายไว้สีเป็นขาวดำหรือ
ซีเปียได้ หลังจากบันทึกภาพ แต่
คุณจะเปลี่ยนรูปภาพที่ถ่ายไว้เป็น
ขาวดำหรือซีเปียกลับเป็นภาพสี
ไม่ได้

02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

1 จ
 ากช่องมองภาพ ให้แตะที่
ในมุมซ้ายด้านบน
2 เลือก ขนาด จากเมนูดูตัวอย่าง
3 เลือกค่าพิกเซลจากตัวเลือก
หกตัวเลือก (8M: 3264 X
2448, 5M: 2592x1944,
3M: 2048x1536,
2M: 1600x1200,
1M: 1280x960,
640x480, 320x240)
หรือเลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า:
รายชื่อ - ตัวเลือกนี้จะเป็นการ
กำหนดให้กล้องถ่ายภาพใน
ขนาดที่เหมาะสมกับการเพิ่มใน
รายชื่อในโทรศัพท์

01

55

กล้องถ่ายรูป
การใช้กล้องถ่ายรูปภายใน
LG KC910
มีกล้องถ่ายภาพตัวในขนาด 640x480
ซึ่งไม่เพียงใช้สำหรับการสนทนา
ทางวิดีโอเท่านั้น แต่ยังใช้สำหรับ
การถ่ายภาพด้วย
1 ในการสลับไปยังกล้องถ่ายรูปภาย
ใน ให้แตะที่
แล้วเลือก
กล้องภายใน จากเมนู ดูตัวอย่าง
2 หลังจากผ่านไปสักครู่ คุณจะ
เห็นภาพตัวคุณเองอยู่ในช่อง
มองภาพ ในการถ่ายภาพ ให้
กดปุ่มถ่ายภาพตามปกติ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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เคล็ดลับ! กล้องถ่ายรูปตัว
ในมีการตั้งค่าที่น้อยกว่า
กล่าวคือ ไม่มีแฟลช และ ISO
คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดภาพ,
โหมดถ่ายภาพ, เอกเฟกต์สี,
คุณภาพของภาพ, ความสมดุล
แสง และตั้งเวลาถ่าย
ภาพได้โดยแตะที่
แบบเดียวกับที่ใช้กล้องหลัก
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3 ห
 ลังจากที่คุณถ่ายภาพแล้ว เครื่อง
จะแสดงตัวเลือกทั้งหมดเหมือน
กับการถ่ายภาพด้วยกล้องหลัก
4 ในการกลับไปยังกล้องหลัก
ให้แตะที่
แล้วเลือก กล้อง
ภายนอก จากเมนู ดูตัวอย่าง

การดูรูปภาพที่บันทึกไว้

1 ค
 ุณสามารถเข้าดูรูปภาพที่บันทึก
จากภายในโหมดกล้องถ่ายรูปได้
เพียงแตะที่
คลังภาพ
จะปรากฏบนจอ

กล้องวิดีโอ
การถ่ายวิดีโอด่วน
1 ก
 ดปุ่มกล้องถ่ายรูปที่ด้านขวาของ
โทรศัพท์ค้างไว้
2 หรือแตะที่
ในช่องมองภาพ
ในโหมดกล้องถ่ายรูปเพือ
่ สลับเป็น
โหมดวิดโี อ
เคล็ดลับ!
เปิดกล้องวิดีโออย่างรวดเร็ว
โดยกดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้

01
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เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

3 ช
 ่องมองภาพของกล้องวิดีโอจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
4 ให้ถือโทรศัพท์ในแนวนอน
และหันไปทางสิ่งที่จะถ่าย
5 กดปุ่มถ่ายภาพหนึ่งครั้งเพื่อเริ่ม
การบันทึก
6 R
 ec จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของ
ช่องมองภาพ และตัวตั้งเวลาทาง
ด้านล่างเพื่อแสดงระยะเวลาของ
วิดีโอของคุณ
7 ในการหยุดบันทึกภาพวิดี
โอชั่วคราว ให้แตะที่
แล้วเริม
่ บันทึกต่อโดยเลือก

8 แ
 ตะที่
บนหน้าจอ หรือกด
ปุม
่ ถ่ายภาพซ้ำอีกครัง้ เพือ
่ หยุด
การบันทึก

57

กล้องวิดีโอ
หลังจากที่ถ่ายวิดีโอแล้ว
ภาพนิ่งที่แสดงวิดีโอที่ถ่ายจะปรา
กฏขึ้นบนหน้าจอ ชื่อของวิดีโอจะ
แสดงอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอ
พร้อมกับมีไอคอน 5
ไอคอนเรียงอยู่ทางด้านขวามือ

แตะเพือ
่ ส่งวิดโี อเป็นข้อความ
, ทางอีเมล์ หรือทางบลูทูธ
โปรดดูที่หน้า 34 สำหรับ
การส่งข้อความ หรือหน้า 109
สำหรับ การส่งและการรับไฟล์
โดยใช้บลูทูธ
แตะเพือ
่ อัปโหลดไปยัง Blog
แอคเคาท์ของคุณ
แตะเพือ
่ ดูคลังภาพของวิดโี อ
และรูปภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้
แตะเพือ
่ ลบวิดโี อทีค
่ ณ
ุ เพิง่
ถ่ายไว้ และยืนยันโดยการแตะที่ ใช่
ช่องมองภาพจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

แตะเพือ
่ ถ่ายภาพวิดโี ออืน
่ ต่อ
โดยทีว่ ด
ิ โี อปัจจุบน
ั ของคุณจะได้รบ
ั
การบันทึกไว้
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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แตะเพือ
่ เล่นวิดโี อ
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ทำความรู้จักกับช่องมองภาพ
ตั้งค่า - แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดเมนูการตั้ง
ค่า โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่การใช้การ
ตั้งค่าขั้นสูงในหน้า 60

01
02

โหมดวิดีโอ - เลือกโหมดวิดีโอ

03

ขนาดภาพ

04
05

กลับ - แตะที่นี่เพื่อกลับไปที่หน้าจอหลัก

06
07

คลังภาพ

08

การรับแสง - โปรดดูที่การปรับการรับแสง
ในหน้า 60
ความเร็วในการบันทึก
หยุดการบันทึก
เริ่มการบันทึก

เคล็ดลับ! คุณสามารถปิดตัวเลือก
ปุ่มลัดเพื่อให้หน้าจอช่องมองภาพโล่งขึ้น
ได้ เพียงแตะที่กึ่งกลางของช่องมองภาพ
หนึ่งครั้ง ในการเรียกใช้งานตัวเลือกใหม่
ให้แตะที่หน้าจออีกครั้ง

ซูม - แตะที่
เพือ
่ ซูมเข้า หรือ
เพือ
่ ซูมออก หรือคุณสามารถใช้ปม
ุ่ ระดับ
เสียงด้านข้างได้

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

การบันทึกในหน่วยความจำเครื่อง/
หน่วยความจำภายนอก

59

กล้องวิดีโอ
การปรับการรับแสง
การรับแสงเป็นตัวกำหนดความแตก
ต่างระหว่างแสงและความมืดในภาพ
ภาพที่มีระดับความเข้มต่ำจะมี
ลักษณะมัว ในขณะที่ภาพที่มีความ
เข้มสูงจะมีลักษณะที่คมชัดกว่า
1 แตะที่
2 เลื่อนตัวบ่งชี้การรับแสงตามแถบ
ไปทางด้าน
เพือ
่ ให้ได้ภาพที่
มีการรับแสงลดลงและมัวมาก
ขึน
้ หรือไปทางด้าน
เพือ
่ ให้
ได้ภาพทีม
่ ก
ี ารรับแสงสูงขึน
้ และ
คมชัดยิง่ ขึน
้

การใช้การตั้งค่าขั้นสูง
จากช่องมองภาพ ให้แตะที่ ตั้งค่า
เพื่อเปิดตัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูง
ทั้งหมด
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

60

การตั้งค่าดูตัวอย่าง
ขนาดวิดีโอ - เปลี่ยนขนาดของวิดี
โอเพื่อบันทึกลงในพื้นที่
หน่วยความจำ โปรดดูที่
การเปลี่ยนขนาดของภาพวิดีโอ
ในหน้า 61
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โหมดถ่ายภาพ - เลือกจาก
อัตโนมัติ หรือ กลางคืน
เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนสีเพื่อใช้
กับวิดีโอที่คุณกำลังถ่าย โปรดดูที่
การเลือกโทนสี ในหน้า 62
ความสมดุลแสง - ความสมดุล
แสงจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าแสงขาว
ที่ปรากฏในวิดีโอจะสวยสมจริง เพื่อ
ให้กล้องของคุณปรับความสมดุลแสง
ได้อย่างถูกต้อง คุณอาจจำเป็นต้อง
กำหนดสภาวะแสงก่อน เลือกจาก
อัตโนมัติ, หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ หรือ มืดครึ้ม
คุณภาพ - เลือกระหว่าง
ละเอียดมาก, ละเอียด และ ปกติ
คุณภาพที่ละเอียดมากขึ้นเท่าใด
ความคมชัดของวิดีโอก็จะมากขึ้นเท่า
นั้น แต่ขนาดไฟล์จะเพิ่มตามไปด้วย
ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถจัด
เก็บวิดีโอในหน่วยความจำของ
เครื่องได้น้อยลง
ระยะเวลา - ตั้งค่าจำกัดระยะเวลา
สำหรับวิดีโอของคุณ เลือกจาก
ไม่จำกัดหรือ MMS เพื่อจำกัดขนาด
ที่สามารถส่งวิดีโอเป็น MMS ได้

เคล็ดลับ!
หากคุณเลือกระยะเวลาแบบ MMS
ลองเลือกคุณภาพของภาพที่ต่ำลง
เพื่อการถ่ายภาพวิดีโอที่ยาวนาน
ขึ้น
กล้องภายใน/กล้องภายนอก สลับไปที่กล้องตัวในของ LG KC910
เพื่อบันทึกภาพวิดีโอตัวคุณเอง
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
การใช้กล้องถ่ายวิดีโอตัวใน
ในหน้า 62

การตั้งค่าอื่นๆ

จำนวนพิกเซลยิ่งมากขึ้นเท่าใด
ขนาดไฟล์ก็จะใหญ่มากขึ้นเท่านั้น
ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือ การใช้เนื้อที่หน่วย
ความจำมากขึ้น หากคุณต้องการเก็บ
วิดีโอลงในโทรศัพท์ของคุณให้มาก
ขึ้น คุณสามารถแก้ไขจำนวนพิกเซล
เพื่อทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงได้
1 จากช่องมองภาพ ให้แตะที่
ในมุมซ้ายด้านบน
2 เลือก ขนาดวิดีโอ จากเมนู
ดูตัวอย่าง
3 เลือกค่าพิกเซลจาก 5
ตัวเลือกดังนี้:
640x384(W) - ตัวเลือก
หน้าจอกว้างที่มีคุณภาพสูงที่สุด
400x240(W) - ตัวเลือก
นี้เป็นแบบหน้าจอกว้างเช่นกัน
แต่มีความละเอียดน้อยกว่า
640x480 - VGA ขนาด
มาตรฐาน

01
02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

หน่วยความจำ - เลือกว่าจะบันทึก
วิดีโอที่ความจำเครื่องหรือที่หน่วย
ความจำภายนอก
เสียง - เลือก ปิดเสียง เพื่อบันทึก
วิดีโอโดยไม่มีเสียง
ไมโครโฟนไร้เสียงรบกวน - เปิด
สำหรับคุณภาพเสียงระดับสูง
ซูม - เลือกซูมจาก 4X, 8X หรือ 16X
รีเซ็ตการตั้งค่า - รีเซ็ตการตั้งค่า
กล้องถ่ายวิดีโอทั้งหมด

การเปลี่ยนขนาดของ
ภาพวิดีโอ
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กล้องวิดีโอ
320x240
- ขนาดภาพเล็กลง ขนาดไฟล์จึง
เล็กลงด้วยเหมาะสำหรับการประ
หยัดพื้นที่หน่วยความจำ
176x144
- ขนาดภาพเล็กที่สุด ขนาดไฟล์จึง
เล็กที่สุดด้วย
4 แตะที่ไอคอนย้อนกลับเพื่อกลับไป
ที่ช่องมองภาพ
คำเตือน: ซอฟต์แวร์ตัดต่อ
ที่ยอดเยี่ยมบน LG KC910 สามา
รถทำงานร่วมกับวิดีโอทุกประเภท
ยกเว้น 640X384 และ 640x480
ห้ามบันทึกด้วยรูปแบบนี้ หากคุณ
ต้องการตัดต่อวิดีโอของคุณ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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เคล็ดลับ! โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับ
ซอฟต์แวร์การแปลงรูปแบบวิดีโอ
ได้ในแผ่นซีดีที่คุณได้รับมาพร้อม
กับ KC910
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การเลือกโทนสี
1 จ
 ากช่องมองภาพ ให้แตะที่
ในมุมซ้ายด้านบน
2 เลือก เอกเฟกต์สี จากเมนู
ดูตัวอย่าง
3 ตัวเลือกโทนสีมีห้าตัวเลือกดังนี้
ปิด (สี), ขาวดำ, เนกาทีฟ,
สีซีเปีย, แบบ Posterize
4 แตะที่โทนสีที่คุณต้องการใช้
เคล็ดลับ! คุณสามารถเปลี่ยนภาพ
วิดีโอจากสีเป็นขาวดำหรือ
ซีเปียได้ หลังจากบันทึกภาพ แต่
คุณจะเปลี่ยนภาพวิดีโอขาวดำ
หรือซีเปียกลับเป็นภาพสีไม่ได้

การใช้กล้องถ่ายวิดีโอตัวใน
LG KC910 มีกล้องถ่ายวิดีโอตัวใน
ขนาด 320x240ซึ่งไม่เพียงใช้สำหรับ
การสนทนาทางวิดีโอเท่านั้น แต่ยัง
ใช้สำหรับการบันทึกภาพวิดีโอได้ด้วย
1 ในการสลับไปยังกล้องถ่ายรูปภาย
ใน ให้แตะที่
แล้วเลือก
กล้องภายใน จากเมนู ดูตัวอย่าง

2 ห
 ลังจากผ่านไปสักครู่ คุณจะเห็น
ภาพตัวคุณเองอยู่ในช่องมอง
ภาพ ในการเริ่มบันทึกภาพ
ให้กดปุ่มถ่ายภาพตามปกติ
กดอีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก
3 หลังจากที่คุณถ่ายภาพวิดีโอแล้ว
เครื่องจะแสดงตัวเลือกทั้งหมด
เหมือนกับการถ่ายวิดีโอด้วย
กล้องหลัก
4 ในการกลับไปยังกล้องถ่ายรูป
หลัก ให้แตะที่
แล้วแตะ
กล้องภายนอก
เคล็ดลับ! คุณยังสามารถเปลี่ยน
ขนาดภาพ, โหมดถ่ายภาพ,
เอกเฟกต์สี, ความสมดุลแสง
และคุณภาพได้โดยแตะที่ ตั้งค่า
แบบเดียวกับที่ใช้กล้องหลัก

การดูวิดีโอที่บันทึกไว้
1 ใ นช่องมองภาพ ให้แตะที่
2 คลังภาพของคุณจะปรากฏบน
หน้าจอ
3 แตะที่วิดีโอที่คุณต้องการดูหนึ่ง
ครั้ง เพื่อแสดงวิดีโอที่ด้านหน้า
สุดของคลังภาพซึ่งจะเริ่มเล่น
โดยอัตโนมัติ

01

การดูวิดีโอบนโทรทัศน์

07

เชื่อมต่อ KC910 เข้ากับโทรทัศน์
ของคุณด้วยสายเคเบิลเอาต์พุตสำ
หรับโทรทัศน์
หมายเหตุ: สายเคเบิลเอาต์พุตสำ
หรับโทรทัศน์มีวางจำหน่ายแยก
ต่างหาก

03
04
05
06
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

คำเตือน: รูปแบบทั้งหมด
ยกเว้น 320x240 และ 176x144
สามารถทำงานร่วมกันได้กับการดู
ภาพวิดีโอบนโทรทัศน์

02
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รูปภาพและวิดีโอ
การดูรูปภาพและวิดีโอ

การใช้การซูมขณะดูวิดีโอ

หรือภาพถ่าย
1 แ
 ตะที่
บนหน้าจอดูตวั อย่าง
ในกล้องถ่ายรูป
ในการซูมภาพเข้า ให้กด
ซ้ำๆ
2 คลังภาพของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ ในการซูมภาพออก ให้กด
ใช้
3 แตะที่วิดีโอหรือรูปภาพเพื่อเปิดทั้งไฟล์ ภาพขนาดย่อทางมุมล่างด้านขวาใน
การเลื่อนพื้นที่โฟกัส
Sort by Date

+
–

การปรับระดับเสียงขณะดู
วิดีโอ

เคล็ดลับ! กดปุ่มไปทางซ้ายหรือ
ทางขวาเพื่อดูรูปภาพหรือวิดีโออื่น

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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เคล็ดลับ!
ในการลบรูปภาพหรือวิดีโอ
ให้เปิดไฟล์นั้นๆ แล้วเลือก
แตะที่ ใช่ เพื่อยืนยัน
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ในการปรับระดับเสียงของวิดีโอขณะ
เล่น ให้แตะที่แถบระดับเสียงที่ด้าน
ซ้ายมือของหน้าจอ หรือใช้ปุ่มระดับ
เสียงที่ด้านข้างของโทรศัพท์

การบันทึกภาพจากวิดีโอ

การดูรูปภาพแบบภาพสไลด์

1 เลือกวิดีโอที่คุณต้องการบันทึก
ภาพมา
2 แตะที่ เพือ
่ หยุดภาพวิดโี อ
บนเฟรมทีค
่ ณ
ุ ต้องการแปลง
เป็นรูปภาพไว้ชว่ั คราว เลือก
จากด้านขวาของหน้าจอ
3 เลือก บันทึก
4 รูปภาพจะปรากฏบนหน้าจอ
พร้อมกับชื่อภาพที่กำหนดให้
5 แตะที่ภาพ แล้ว
เพือ
่ กลับไปทีค
่ ลังภาพ
6 เครื่องจะจัดเก็บรูปภาพไว้ในโฟล
เดอร์ส่วนตัวและจะอยู่ในคลังภาพ
คุณจำเป็นต้องออกจากคลังภาพ
และเปิดอีกครั้งเพื่อให้ภาพปรากฏ

โหมดภาพสไลด์จะแสดงรูปภาพทั้ง
หมดในคลังภาพของคุณพร้อมกันเป็น
ภาพสไลด์ วิดีโอไม่สามารถดูเป็นแบบ
ภาพสไลด์ได้
1 แตะที่รูปภาพที่คุณต้องการเริ่มเล่น
ภาพสไลด์เพื่อเปิด
2 เลือก
3 ภาพสไลด์จะเริ่มต้น

02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

คำเตือน:
บางฟังก์ชันอาจทำงานไม่ถูกต้อง
หากไม่ได้บันทึกไฟล์มัลติมีเดีย
ด้วยโทรศัพท์

01
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ภายในภาพสไลด์มีตัวเลือกต่างๆ
ดังนี้:
แตะเพือ
่ ข้ามรูปภาพ
แตะเพือ
่ หยุดภาพสไลด์ชว่ั คราว
ทีภ
่ าพใดภาพหนึง่
แตะอีกครัง้ เพือ
่ เริม
่ เล่นต่อ
แตะเพือ
่ เพิม
่ หรือลดความเร็ว
ของภาพสไลด์

การตั้งค่ารูปภาพเป็นพื้นหลัง

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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1 แ
 ตะที่รูปภาพที่คุณต้องการตั้งค่า
เป็นพื้นหลัง 2 ครั้งเพื่อเปิด
2 แตะที่หน้าจอเพื่อเปิดเมนูตัวเลือก
3 แตะที่
			
4 				
หน้าจอจะสลับไปเป็นโหมดแนวตั้ง
			
คุณสามารถซูมเข้าและออกในรูป
ภาพ และย้ายส่วนที่คร็อปโดยใช้
ภาพขนาดย่อที่ด้านล่างของหน้า
				
จอได้
5 เมื่อคุณพอใจกับรูปภาพนี้แล้ว
ให้แตะที่
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การแก้ไขรูปภาพ
มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมมากมายที่คุณ
สามารถใช้ในการเปลี่ยนแปลงรูปภาพ
เพิ่มหรือทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นเล็กน้อย
1 เปิดรูปภาพที่คุณต้องการแก้ไขและ
แตะที่
เพือ
่ แสดงตัวเลือก
2 แตะที่ไอคอนเพื่อปรับรูปภาพ
ของคุณ:
คร็อปรูปภาพของคุณ เลือกพืน
้
ทีก
่ ารคร็อปภาพแบบสีเ่ หลีย
่ มหรือวง
กลม แล้วเลือ
่ นนิว้ ของคุณไปตาม
หน้าจอเพือ
่ เลือกพืน
้ ที่
วาดลายเส้นบนรูปภาพของคุณ
ด้วยมือ เลือกความหนาของเส้นจาก
4 ตัวเลือก และเลือกสีทค
่ี ณ
ุ ต้อง
การ
เขียนข้อความบนรูปภาพ โปรด
ดูท่ี การเพิ่มข้อความลงในรูปภาพ
ในหน้า 67

ตกแต่งรูปภาพของคุณด้วย
สแตมป์ เลือกจากสแตมป์ตา่ งๆ ทีม
่ ี
อยู่ แล้วแตะบริเวณรูปภาพทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การวาง
ลบการแก้ไขทีค
่ ณ
ุ เพิม
่ ไว้ในรูป
ภาพของคุณ คุณสามารถเลือกขนาด
ของยางลบทีค
่ ณ
ุ จะใช้ได้

รูปภาพ ในหน้า 70
แตะเพือ
่ กลับไปทีค
่ ลังภาพ

01
02
03
04
05

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

06
บันทึกการเปลีย
่ นแปลงทีค
่ ณ
ุ ทำ
ไว้ในรูปภาพของคุณ เลือกเพือ
่ บันทึก
07
การเปลีย
่ นแปลงทับ ไฟล์ต้นฉบับ
การเพิ่มข้อความลงในรูปภาพ 08
หรือบันทึกเป็น ไฟล์ใหม่
1 จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
หากคุณเลือก ไฟล์ใหม่
2 เลือก ลายเซ็น เพื่อเพิ่มข้อความ
ให้ป้อนชื่อไฟล์
แบบไม่มีกรอบหรือเลือกรูปทรงลูก
เลิกทำ เอฟเฟกท์ หรือการแ
โป่งแสดงคำพูด
ก้ไขล่าสุดที่คุณทำไว้ในรูปภาพ
3 ป้อนข้อความโดยใช้ปุ่มกด และ
แตะที่ เสร็จ
โปรดดูท่ี การเพิ่มเอฟเฟกต์
ลงในรูปภาพ ในหน้า 68
4 เลื่อนข้อความโดยแตะที่ข้อความ
แล้วเลื่อนไปยังบริเวณที่คุณต้อง
แตะเพือ
่ เปิดตัวเลือกเอฟเฟกต์
การวาง
เพิม
่ เติม ได้แก่ หมุน นอกจากนี้ยัง
มีตัวเลือกการแก้ไขขั้นสูงเพิ่มเติมอีก
โปรดดูที่ การแปลงรูปภาพ,
การเน้นสี และ การสลับสีใน
67
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การเพิ่มเอฟเฟกต์ลงในภาพ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

68

1 จ
 ากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2 เลือกเพื่อใช้ตัวเลือกใดตัวเลือก
หนึ่งจาก 18 ตัวเลือกกับรูปภาพ
ตกแต่งใบหน้า - ตรวจจับใบหน้า
ในรูปภาพอัตโนมัติและทำให้ใบ
หน้าสว่างขึ้น
เนกาทีฟสี - เอฟเฟกต์เนกาทีฟสี
ขาวดำ - เอฟเฟกต์สีขาวดำ
สีซีเปีย - เอฟเฟกต์สีซีเปีย
เบลอ - ใช้เอฟเฟกต์เบลอ
คมชัด - เลื่อนเครื่องหมายบน
แถบเพื่อทำให้โฟกัสของภาพดู
คมชัดขึ้น เลือกไอคอน ตกลง
เพื่อใช้ค่าการเปลี่ยนแปลง
หรือเลือก
เพือ
่ ยกเลิก
เบลอ - แตะเพื่อใช้เอฟเฟกต์พิก
เซลเบลอกับรูปภาพ
สีน้ำมัน - เอฟเฟกต์สีน้ำมัน
สเก็ตซ์ - ใช้เอฟเฟกต์เพื่อทำให้
ภาพดูเหมือนภาพสเก็ตซ์
พิมพ์นูน - เอฟเฟกต์พิมพ์นูน
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โซลาไลซ์- เปลี่ยนเอฟเฟกต์
การรับแสง
แสงจ้า - เอฟเฟกต์ความคมชัด
และความสว่าง
แสงจันทร์ - เปลี่ยนแสงให้ดู
เหมือนแสงจันทร์
แอนติค - เอฟเฟกต์รูปภาพเก่า
เรืองแสง - เอฟเฟกต์การ
ใช้ลำแสง
การ์ตูน - เอฟเฟกต์การ์ตูน
สีน้ำ - ทำรูปภาพให้ดูเหมือนภาพ
วาดสีน้ำ
3 ในการเลิกทำเอฟเฟกต์
เพียงแค่แตะที่
เคล็ดลับ! คุณสามารถเพิ่มเอฟ
เฟกต์ได้มากกว่าหนึ่งเอฟเฟกต์
ในรูปภาพ

คร็อปรูปภาพ
1 จ
 ากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2 เลือกรูปร่างที่คุณต้องการใช้
คร็อปรูปภาพ
3 ลากกรอบไปที่พื้นที่ที่คุณต้อง
คร็อป
4 เมื่อคุณพอใจกับการเลือกแล้ว
ให้แตะที่

การแปลงรูปภาพ

การเน้นสีในรูปภาพ
1 จ
 ากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2 เลือก เน้นสี
3 เลือกส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพ
รอยเส้นจะปรากฏรอบสิ่งต่างๆ
ในบริเวณนั้นที่มีสีเหมือนกัน
หรือคล้ายคลึงกัน
ตัวอย่างเช่น ผมหรือเสื้อ
4 ปรับความหนักเบาในการเน้นโดย
แตะที่
และเลือ
่ นเครือ
่ ง
หมายในแถบความหนักเบา
ขึน
้ หรือลง
5 แตะที่ ตกลง

01
02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

การแปลงรูปภาพเหมาะสำหรับการ
เปลี่ยนสีหน้าของเพื่อนคุณ หรือ
เพียงแค่ใช้เอฟเฟกต์งานศิลปะเพื่อ
ดัดแปลงรูปภาพก็ได้
1 จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2 เลือก รูปร่าง
และเครื่องหมายกากบาท 4
อันจะปรากฏขึ้นบนรูปภาพ
3 ย้ายเครื่องหมายไปในภาพ
เพื่อแสดงพื้นที่ที่คุณจะแปลง
ภาพ ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการ
แปลงภาพบริเวณหน้า ให้วาง
เครื่องหมายกากบาทที่มุมด้าน
นอกของดวงตาแต่ละข้างและมุม
ปากแต่ละข้าง

4 เลือกแบบหน้าที่คุณต้องการ
จะแปลง
5 เลือก
เพือ
่ บันทึกการ
เปลีย
่ นแปลง
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6 ส
 ีทั้งหมดจะหายไปจากรูปภาพ
หายไปจากบริเวณที่ทำเครื่อง
หมายสำหรับการเน้นสีไว้
7 เลือก
เพือ
่ บันทึกการ
เปลีย
่ นแปลง

การสลับสีในรูปภาพ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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1 จ
 ากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2 เลือก เปลี่ยนสี
3 เลือกส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพ
รอยเส้นจะปรากฏรอบสิ่งต่างๆ
ในบริเวณนั้นที่มีสีเหมือนกัน
หรือคล้ายคลึงกัน
ตัวอย่างเช่น ผมหรือเสื้อ
4 แตะที่
และเลือกสี
5 กด ตกลง
6 ส่วนของรูปภาพที่เลือกไว้สำ
หรับการเน้นสีจะเปลี่ยนเป็นสีที่
เลือกไว้แทน
7 เลือก
เพือ
่ บันทึกการ
เปลีย
่ นแปลง
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การแก้ไขวิดีโอ
คุณสมบัติแก้ไขภาพจะสามารถ
ใช้ได้กับวิดีโอทุกประเภท ยกเว้น
640X384 และ 640x480
ห้ามบันทึกด้วยรูปแบบนี้
หากคุณต้องการตัดต่อวิดีโอของคุณ

การตัดความยาวของวิดีโอ
1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการแก้ไข
แล้วเลือก และแตะทีห
่ น้าจอเพือ
่
เปิดตัวเลือกต่างๆ
2 เลือก
แล้วเลือก Trim
3 แตะที่
และทำเครือ
่ งหมายที่
จุดเริม
่ ต้นและจุดสิน
้ สุดใหม่
โดยใช้
4 แตะที่
เพือ
่ ให้แน่ใว่าคุณชอบ
การตัดต่อใหม่น้ี
5 แตะที่
หรือแตะที่
เพือ
่ กลับไปทีค
่ ลังภาพ
และยกเลิกการเปลีย
่ นแปลง

การรวมวิดีโอสองเรื่องเข้า
ด้วยกัน

01
02
03
04
05
06
07
08

การรวมรูปภาพเข้ากับวิดีโอ
1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการแก้ไข
แล้วเลือก และแตะทีห
่ น้าจอเพือ
่
เปิดตัวเลือกต่างๆ
2 เลือก
แล้วเลือก Image
merge
3 โฟลเดอร์ ภาพส่วนตัว จะเปิดขึ้น
เลือกรูปภาพที่คุณต้องการรวมเข้า
กับวิดีโอ แล้วแตะที่ เลือก

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการแก้ไข
แล้วเลือก และแตะทีห
่ น้าจอเพือ
่
เปิดตัวเลือกต่างๆ
2 เลือก
แล้วเลือก Video
merge
3 โฟลเดอร์ วิดีโอส่วนตัว จะเปิดขึ้น
เลือกวิดีโอที่คุณต้องการรวม
4 แตะและเลื่อนรูปภาพเพื่อรวม
เข้าที่ตอนท้ายหรือตอนเริ่มต้น
ของวิดีโอ

5 แ
 ตะที่
เพือ
่ เลือกวิธก
ี าร
รวมวิดโี อเข้าด้วยกัน: ปิด, Fade
out, Pan zoom, Oval,
Uncover, Blind, Checker
board, Dissolve, แบ่ง หรือ
รูปทรงเพชร
6 กด
แล้วตามด้วย ใช่ เพื่อบัน
ทึกวิดีโอที่รวมกันใหม่นี้ เลือกเพื่อ
บันทึกทับไฟล์ต้นฉบับหรือบันทึก
เป็นไฟล์ใหม่
7 ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อรวมวิดี
โอเรื่องอื่นๆ
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รูปภาพและวิดีโอ
4 แตะและเลื

่อนรูปภาพเพื่อรวมเข้า
ที่ตอนท้ายหรือตอนเริ่มต้นของ
วิดีโอ
5 แตะที่
เพื่อเลือกวิธีการรวม
รูปภาพและวิดีโอเข้าด้วยกัน: ปิด,
Fade out, Pan zoom, Oval,
Uncover, Blind, Checker
board, Dissolve, แบ่ง หรือ
รูปทรงเพชร
6 กด บันทึก แล้วตามด้วย ใช่
เลือกเพื่อบันทึกทับไฟล์ต้นฉบับ
หรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่
7 ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อรวมรูป
ภาพอื่นๆ

การเพิ่มข้อความลงในวิดีโอ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการแก้ไข
แล้วเลือก และแตะทีห
่ น้าจอเพือ
่
เปิดตัวเลือกต่างๆ
2 เลือก
แล้วเลือก Text
overlay
3 ป้อนข้อความโดยใช้ปุ่มกด
แล้วเลือก บันทึก
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4 แ
 ตะที่
และเลือกว่าเมือ
่ ใดที่
ต้องการให้ขอ
้ ความปรากฏขึน
้
โดยใช้
5 แตะที่บริเวณหน้าจอที่คุณต้องการ
ให้ข้อความปรากฏขึ้น
Select the area you want

6 แ
 ตะที่
เพือ
่ เลือกว่าเมือ
่ ใดที่
ต้องการให้ขอ
้ ความหายไป
7 แตะที่
เพือ
่ ให้แน่ใจว่าคุณ
ชอบการซ้อนข้อความนี้
8 แตะที่
แล้วตามด้วย ใช่
เลือกเพื่อบันทึกทับไฟล์ต้นฉบับ
หรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่
9 ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มข้อ
ความอื่นๆ

การซ้อนรูปภาพ

แล้วตามด้วย ใช่
8 แ
 ตะที่
เลือกเพื่อบันทึกทับไฟล์ต้นฉบับ
หรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่
9 ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มรูป
ภาพอื่นๆ

การใส่การบันทึกเสียง

1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการแก้ไข
แล้วเลือก และแตะทีห
่ น้าจอเพือ
่
เปิดตัวเลือกต่างๆ
2 เลือก
แล้วเลือก Voice
recording
3 คุณภาพของเสียงต้นฉบับอาจ
ได้รับผลกระทบจากการใส่การ
บันทึกเสียงได้ แตะที่ ใช่
เพื่อดำเนินการต่อ
4 แตะที่
เพือ
่ ดูวด
ิ โี อ เมือ
่ ถึงตอน
ทีต
่ อ
้ งการบันทึกเสียง ให้กด
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04
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08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการแก้ไข
แล้วเลือก และแตะทีห
่ น้าจอเพือ
่
เปิดตัวเลือกต่างๆ
2 เลือก
แล้วเลือก Image
overlay
3 โฟลเดอร์ ภาพส่วนตัว จะเปิดขึ้น
เลือกรูปภาพที่คุณต้องการซ้อน
บนวิดีโอ
4 แตะที่
และเลือกว่าเมือ
่ ใดที่
ต้องการให้รป
ู ภาพปรากฏขึน
้
โดยใช้
5 เลือกบริเวณหน้าจอที่คุณต้องการ
ให้รูปภาพปรากฏขึ้น
หากรูปภาพมีขนาดใหญ่มากเกินไป
ภาพอาจซ้อนทับทั้งหน้าจอ ซึ่งอาจ
ไม่ใช่เพียงบริเวณที่เลือกได้
6 แตะที่
เพือ
่ เลือกว่าเมือ
่ ใดที่
ต้องการให้ภาพหายไป
7 แตะที่
เพือ
่ ให้แน่ใจว่าคุณ
ชอบการซ้อนรูปภาพนี้
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รูปภาพและวิดีโอ

5 ก
ด
เพือ
่ หยุดการบันทึกและเล่น
6 แตะที่
เพือ
่ ให้แน่ใจว่าคุณพอ
ใจกับการบันทึกเสียงนี้
7 แตะที่
แล้วตามด้วย ใช่ เพื่อ
บันทึก เลือกเพื่อบันทึกทับไฟล์
ต้นฉบับหรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่
8 ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มการ
บันทึกเสียงอื่นๆ ลงในวิดีโอ
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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การใส่ซาวด์แทร็คลงในวิดีโอ
1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการแก้ไข
แล้วเลือก และแตะทีห
่ น้าจอเพือ
่
เปิดตัวเลือกต่างๆ
2 เลือก
แล้วเลือก Audio
dubbing
3 โฟลเดอร์ เสียงส่วนตัว จะเปิดขึ้น
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เลือกแทร็คที่คุณต้องการเพิ่มใน
วิดีโอ
4 เสียงต้นฉบับในวิดีโอจะถูกลบออก
แตะที่ ใช่ เพื่อดำเนินการต่อ
5 หากเสียงสั้นกว่าวิดีโอ
ให้เลือกว่าจะเล่น ครั้งเดียว
หรือเล่น ซ้ำ
6 เลือกเพื่อบันทึกทับไฟล์ต้นฉบับ
หรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่

การเปลี่ยนความเร็วของวิดีโอ
1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการแก้ไข
แล้วเลือก และแตะทีห
่ น้าจอเพือ
่
เปิดตัวเลือกต่างๆ
2 เลือก
แล้วเลือก สเกลเวลา
3 เลือกตัวเลือกความเร็วตัวเลือกใด
ตัวเลือกหนึง่ จากสีต
่ วั เลือกนี:้ x4,
x2, x1/4, x1/2.
4 เลือกเพือ
่ บันทึกทับไฟล์ตน
้ ฉบับหรือ
บันทึกเป็นไฟล์ใหม่

การใส่เอฟเฟกต์การเลือนภาพ
1 เปิดวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการแก้ไข
แล้วเลือก และแตะทีห
่ น้าจอเพือ
่
เปิดตัวเลือกต่างๆ
2 เลือก
และเลือก Dimming
Effect
3 เลือกเพือ
่ บันทึกทับไฟล์ตน
้ ฉบับ
หรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่
4 วด
ิ โี อของคุณจะมีการเฟดเข้าทีต
่ อน
เริม
่ ต้นและเฟดออกทีต
่ อนจบ

01
02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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มัลติมีเดีย
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดีย
ลงในหน่วยความจำของโทรศัพท์ได้
ทำให้คุณเข้าใช้งานรูปภาพ เสียง
วิดีโอ และเกมส์ทั้งหมดได้อย่าง
ง่ายดาย หรือคุณยังสามารถบันทึก
ไฟล์ลงในการ์ดหน่วยความจำได้ ประ
โยชน์ของการใช้การ์ดหน่วยความจำ
คือ เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความ
จำของโทรศัพท์
ในการเข้าใช้งานเมนูมัลติมีเดีย
ให้แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง แตะที่ แฟ้มข้อมูล
เพื่อเปิดรายการโฟลเดอร์ที่จัดเก็บ
ไฟล์มัลติมีเดียทั้งหมด

รูปภาพ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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ภาพส่วนตัว
ประกอบด้วยรายการรูปภาพ รวมถึง
ภาพเริ่มต้นที่โหลดลงในโทรศัพท์
ล่วงหน้า ภาพที่คุณดาวน์โหลด
และภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปของ
โทรศัพท์
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เมนูตัวเลือกภาพส่วนตัว
ตัวเลือกที่มีอยู่ใน ภาพส่วนตัว จะขึ้น
อยู่กับประเภทรูปภาพที่คุณเลือก
ตัวเลือกทั้งหมดจะใช้ได้กับภาพที่คุณ
ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์
ส่วนตัวเลือก ใช้เป็น, พิมพ์,
เรียงตาม และ สถานะความจำ
จะมีสำหรับภาพเริ่มต้นเท่านั้น
เคล็ดลับ! เมื่อดูรูปภาพ
ให้หมุนโทรศัพท์ในแนวนอนเพื่อ
เรียกตัวเลือกเพิ่มเติมทางด้าน
ขวาของหน้าจอ เลือกจากส่ง,
อัปโหลด, ตั้งเป็นหน้าจอหลัก,
แก้ไข และลบ
ส่ง - ส่งภาพให้เพื่อน
แก้ไข - แก้ไขภาพ
ย้าย - ย้ายรูปภาพจากหน่วยความจำ
ของโทรศัพท์ไปทีก
่ าร์ดหน่วยความจำ
หรือย้ายจากการ์ดหน่วยความจำไปที่
หน่วยความจำของโทรศัพท์

คัดลอก - คัดลอกรูปภาพจากความ
จำของโทรศัพท์ไปที่การ์ดความจำ
หรือคัดลอกจากการ์ดหน่วยความจำ
ไปที่หน่วยความจำของโทรศัพท์
ใช้เป็น - เลือกจากธีมหน้าจอ,
ภาพรายชื่อ, สายเรียกเข้า,
สายโทรออก, ภาพเปิดหรือปิดเครื่อง
แก้ชื่อ - เปลี่ยนชื่อภาพ
Smart Light - เปลี่ยนแสงของรูป
ภาพเพื่อปรับปรุงโดยอัตโนมัติ
พิมพ์ - พิมพ์ภาพที่เลือกโดยใช้
เครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนโดยใช้
Pictbridge หรือบลูทูธ
ภาพสไลด์ - ดูภาพเป็นภาพสไลด์
ข้อมูลไฟล์ - ดูข้อมูลไฟล์

การส่งรูปภาพ

การใช้รูปภาพ
คุณสามารถเลือกรูปภาพเพื่อใช้เป็น
พื้นหลังและภาพพักหน้าจอหรือใช้
เพื่อระบุผู้โทรเข้าได้
1 แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วแตะ
ภาพส่วนตัว
3 เลือกภาพแล้วแตะที่
4 แตะที่ ใช้เป็น แล้วเลือกจาก:
ธีมหน้าจอ - กำหนดพื้นหลัง
สำหรับหน้าจอหลัก
ภาพรายชื่อ - กำหนดภาพให้
กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในรายชื่อ
เพื่อให้ภาพนั้นปรากฏขึ้นเมื่อ
บุคคลนั้นโทรมา
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เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

1 แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วแตะ
ภาพส่วนตัว
3 เลือกรูปภาพที่คุณต้องการส่ง
และแตะที่ ส่ง เลือกจาก
ข้อความ, อีเมล์ หรือ บลูทูธ

4 หากคุณเลือก ข้อความ หรือ
อีเมล์ รูปภาพจะแนบไปกับ
ข้อความ และคุณสามารถเขียน
และส่งข้อความได้ตามปกติ
หากคุณเลือก บลูทูธ เครื่องจะ
แสดงข้อความให้คุณเปิดบลูทูธ
และโทรศัพท์จะค้นหาอุปกรณ์ที่
จะส่งภาพไป
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มัลติมีเดีย
สายเรียกเข้า - กำหนดให้ภาพ
ปรากฏขึ้นระหว่างมีสายเรียกเข้า
สายโทรออก - กำหนดให้ภาพ
ปรากฏขึ้นระหว่างการโทรออก
เปิด - กำหนดให้ภาพปรากฏขึ้น
เมื่อเปิดเครื่อง
ปิด - กำหนดให้ภาพปรากฏขึ้น
เมื่อปิดเครื่อง

การแก้ไขภาพของคุณ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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ภาพที่มีแสงน้อยสามารถปรับได้โดย
ไม่ทำให้คุณภาพของรูปภาพลดลง
1 แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วแตะ
ภาพส่วนตัว
3 เลือกภาพ และแตะที่
แล้วแตะที่ Smart Light
4 แสงจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ และ
คุณจะมีตัวเลือกในการบันทึก
ภาพใหม่

การพิมพ์ภาพ
1 แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
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2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วแตะ
ภาพส่วนตัว
3 เลือกภาพแล้วแตะที่
4 แตะที่ พิมพ์ แล้วเลือกระหว่าง
บลูทูธ และ PictBridge
เคล็ดลับ!
คุณสามารถพิมพ์ผ่านบลูทูธ
หรือโดยเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
PictBridge ได้

การย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ
คุณสามารถย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ
ระหว่างหน่วยความจำของโทรศัพท์
กับการ์ดหน่วยความจำได้ เพื่อเป็น
การเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำในหน่วย
ความจำใดหน่วยความจำหนึ่ง
หรือเพื่อป้องกันภาพมิให้สูญหาย
1 แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วแตะ
ภาพส่วนตัว
3 เลือกภาพแล้วแตะที่
4 เลือก ย้าย หรือ คัดลอก

การสร้างภาพสไลด์
หากคุณต้องการดูภาพทั้งหมดบน
โทรศัพท์ คุณสามารถสร้างภาพสไลด์
เพื่อประหยัดเวลาในการเปิดและปิด
ภาพแต่ละภาพ
1 แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วแตะ
ภาพส่วนตัว
3 แตะที่
แล้วเลือก ภาพสไลด์

การตรวจสอบสถานะหน่วย
ความจำ

01
02

เสียง

03

โฟลเดอร์ เสียงส่วนตัว ประกอบ
ด้วยเสียงที่ดาวน์โหลด, เสียงเริ่ม
ต้น และ การบันทึกเสียง จากขั้น
ตอนนี้ คุณสามารถจัดการ ส่ง หรือ
กำหนดเสียงเป็นเสียงเรียกเข้าได้

04

การใช้เสียง

08

1 แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วแตะ
เสียงส่วนตัว
3 เลือก เสียงเริ่มต้น หรือ
การบันทึกเสียง
4 เลือกเสียงและเสียงจะเริ่มเล่น
5 แตะที่
แล้วเลือก ใช้เป็น
6 เลือกจาก
เสียงเรียกเข้าแบบเสียง,
เสียงเรียกเข้าแบบวิดีโอ,
เสียงข้อความ, การเปิดเครื่อง

05
06
07

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

คุณสามารถตรวจสอบจำนวนพื้นที่
หน่วยความจำที่ใช้ไปและจำนวนที่
เหลืออยู่ที่สามารถใช้ได้
1 แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วแตะ
ภาพส่วนตัว
3 แตะที่
แล้วเลือก
สถานะความจำ
4 เลือก ความจำเครื่อง หรือ
หน่วยความจำการ์ด

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ใส่การ์ด
หน่วยความจำไว้ คุณจะเลือก
หน่วยความจำการ์ด ไม่ได้
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วิดีโอ
โฟลเดอร์ วิดีโอส่วนตัว
จะแสดงรายการวิดีโอที่ดาวน์โหลด
และวิดีโอที่ได้บันทึกไว้ในโทรศัพท์
การดูวิดีโอ
1 แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วแตะ
วิดีโอส่วนตัว
3 เลือกวิดีโอเพื่อเล่น
เคล็ดลับ! KC910 สนับสนุนการ
เล่นวิดีโอทั้งรูปแบบ DivX และ
Xvid เพื่อความหลากหลายของ
เนื้อหาที่ดียิ่งขึ้น โปรดดูรายละ
เอียดเพิ่มเติมที่หน้า 99
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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การใช้ตัวเลือกขณะหยุด
วิดีโอชั่วคราว
แตะที่
ขณะทีอ
่ ยูใ่ นโหมด
หยุดชัว่ คราว และเลือกจาก:
ถ่ายภาพ - ถ่ายเฟรมที่นิ่ง
อยู่เป็นรูปภาพ
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ส่ง - ส่งวิดีโอในข้อความ, อีเมล์
หรือผ่านบลูทูธ
ลบ - ลบวิดีโอ
ใช้เป็น - ทำให้ตั้งค่าเสียงเรียกเข้า
แบบเสียงหรือเสียงเรียกเข้าแบบวิดีโอ
ได้ (ซึ่งสามารถจำกัดตามขนาดเฟรม
วิดีโอได้)
แก้ไข - คุณสามารถแก้ไขชื่อไฟล์ได้
ข้อมูลไฟล์ - ดูรายละเอียดของชื่อ
ขนาด วันที่ เวลา ประเภท ระยะเวลา
ขนาด ป้องกันไฟล์ และลิขสิทธิ์
หมายเหตุ: สายเคเบิลเอาต์พุตสำหรับ
โทรทัศน์มีวางจำหน่ายแยกต่างหาก

การส่งวิดีโอคลิป
1 เลือกวิดีโอ แล้วแตะที่
2 แตะที่ ส่ง แล้วเลือกจาก ข้อความ,
อีเมล์ หรือ บลูทูธ
3 หากคุณเลือก ข้อความ หรือ อีเมล์
วิดีโอคลิปจะแนบไปกับข้อความ
และคุณจะสามารถเขียนและส่งข้อ
ความได้ตามปกติ หากคุณเลือก
บลูทูธ เครื่องจะแสดงข้อความ
ให้คุณเปิดบลูทูธและโทรศัพท์จะ

ค้นหาอุปกรณ์ที่จะส่งวิดีโอไปให้

การเล่นเกมส์

01
1 แตะที่
แล้วเลือก ความบันเทิง
เกมส์และแอปพลิเคชัน
02
2 แตะที่ เกมส์&แอปฯ แล้วแตะ
คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์และ
03
เกมส์ & แอปฯ และ เกมส์
แอปพลิเคชันใหม่ในโทรศัพท์ได้ เพื่อ
3
เลื
อ
กและแตะที
เ
่
กมส์
เ
พื
อ
่
เริ
ม
่
เล่
น
04
ช่วยให้คุณได้เพลิดเพลินในยามว่าง

การดาวน์โหลดเกมส์
1 แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2 แตะที่ เกมส์&แอปฯ แล้วแตะ
เกมส์ & แอปฯ และ เกมส์
3 เลือก ดาวน์โหลดเกมส์
4 คุณจะเชื่อมต่อกับเว็บพอร์ทัล
เพื่อค้นหาเกมส์ที่จะดาวน์โหลด

05

จากโฟลเดอร์เกมส์&แอปฯ
06
จะมีตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้:
07
สร้างโฟลเดอร์ใหม่ – สร้างโฟลเดอร์
08
ภายใน เกมส์&แอปฯ
เรียงตาม - เรียงลำดับเกมส์และแอป
พลิเคชันตาม วันที่, ขนาด หรือ ชื่อ
สถานะความจำ - ดูสถานะหน่วย
ความจำ
ข้อมูลไฟล์ - ดูข้อมูลเกมส์
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

เคล็ดลับ!
ในการลบไฟล์ในแฟ้มข้อมูล
ให้แตะที่
แล้วแตะ ลบ

การใช้เมนูตัวเลือกของเกมส์
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แฟลชคอนเทนท์

เอกสาร

โฟลเดอร์แฟลชคอนเทนท์ประกอบ
ด้วยไฟล์ SWF เริ่มต้นและที่ดาวน์
โหลดทั้งหมด

จากเอกสารในแฟ้มข้อมูล
คุณสามารถดูไฟล์เอกสารทั้งหมดได้
จากขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถดูไฟล์
Excel, Powerpoint, Word, ข้อความ
และ pdf ได้

การดูไฟล์ SWF/ SVG
1 แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก
แฟลชคอนเทนท์
3 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการดู

การใช้ตัวเลือกในการดูไฟล์
SWF/ SVG

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

82

แตะที่
แล้วเลือก:
ปิดเสียง - ปิดเสียง
ส่ง - ส่งไฟล์เป็น ข้อความ, อีเมล์
หรือผ่านบลูทูธ
พื้นหลัง - ตั้งไฟล์เป็นพื้นหลัง
ข้อมูลไฟล์ - ดูชื่อ, ขนาด,
วันที่, เวลา, ประเภท
และการป้องกันของไฟล์
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การดูไฟล์
1 แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วแตะ
เอกสาร
3 เลือกเอกสาร และแตะที่ ดู

อื่นๆ

บลูทูธ คือวิธีการที่ง่ายที่สุดในการ
โอนไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปที่
โทรศัพท์ คุณยังสามารถใช้
LG PC Suite ผ่านทางสาย
สำหรับซิงโครไนซ์ได้
โปรดดูรายละเอียดในหน้า 106
ในการโอนไฟล์โดยใช้บลูทูธ:
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดบลูทูธ
ที่โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
และทั้งคู่ต่างมองเห็นกันแล้ว
2 ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อส่งไฟล์ทาง
บลูทูธ
3 เมื่อส่งไฟล์แล้ว คุณจะต้องยอมรับ
ไฟล์บนโทรศัพท์โดยแตะที่ ใช่
4 ไฟล์จะปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์
เอกสาร หรือ อื่นๆ

โฟลเดอร์ อื่นๆ ใช้สำหรับจัดเก็บ
ไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่
รูปภาพ เสียง วิดีโอ เกมส์ หรือ
แอปพลิเคชัน
ซึ่งมีวิธีใช้เดียวกับโฟลเดอร์ เอกสาร
คุณจะพบว่าเมื่อคุณโอนไฟล์จาก
คอมพิวเตอร์ไปที่โทรศัพท์ ไฟล์เหล่า
นั้นจะปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์ อื่นๆ
มากกว่าจะปรากฏในโฟลเดอร์
เอกสาร หากเป็นเช่นนี้
คุณสามารถย้ายไฟล์เหล่านั้นได้
ในการย้ายไฟล์จากโฟลเดอร์ อื่นๆ
ไปที่โฟลเดอร์ เอกสาร:
1 แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก
อื่นๆ
3 เลือกไฟล์ แล้วแตะที่
4 แตะที่ ย้าย แล้วแตะที่ ย้าย
อีกครั้ง

01
02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

การโอนไฟล์ไปที่โทรศัพท์
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มัลติมีเดีย
การสร้างภาพยนตร์

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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1 แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2 แตะที่ Muvee Studio
3 แตะที่
เพือ
่ ใส่รป
ู ภาพ
แตะทีภ
่ าพทีต
่ อ
้ งการ แล้วเลือก
แทรก
4 แตะที่แท็บสไตล์ทางด้านบนเพื่อ
เลือกสไตล์ภาพยนตร์
5 แตะที่แท็บเสียงทางด้านล่าง
ของหน้าจอเพื่อเปลี่ยนเสียง
เช่น การบันทึกเสียง
6 แตะที่ปุ่ม เล่น
เพื่อดูภาพยนตร์ที่คุณสร้าง
7 แตะที่
แล้วแตะ
ลำดับการเล่น เพื่อเปลี่ยนลำดับ
8 แตะที่
แล้วเลือก
บันทึกโลเคชั่น เพื่อเลือสถานที่
ที่ต้องการบันทึกภาพยนตร์ และ
แตะที่ ระยะเวลา เพื่อเลือก
ได้ระหว่างยาวและสั้น
9 ในการบันทึกภาพยนตร์
ให้กดปุ่มเล่น แล้วแตะที่ไอคอน
บันทึกที่มุมบนซ้าย
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Muvee Studio
Classic Sepia

Title

Credit

No Select

การโอนเพลงไปยังโทรศัพท์

LG KC910 มีเครื่องเล่นเพลงภายใน
ตัวที่ให้คุณสามารถเล่นเพลงที่คุณชื่น
ชอบทั้งหมดได้
ในการเข้าใช้งานเครื่องเล่น
เพลง ให้แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง จากนั้นเลือก เพลง
จากขั้นตอนนี้ คุณสามารถเข้าใช้งาน
โฟลเดอร์ต่างๆ ดังนี้:
เล่นล่าสุด - คุณสามารถดูรายการที่
เล่นล่าสุดได้
ทุกแทร็ค - ประกอบด้วยเพลงทั้ง
หมดที่มีในโทรศัพท์
ศิลปิน - เบราส์ดูรายการเพลงที่เก็บ
ไว้ตามศิลปิน
อัลบั้ม - เบราส์ดูรายการเพลงที่เก็บ
ไว้ตามอัลบั้ม
แนวเพลง - เบราส์ดูรายการเพลงที่
เก็บไว้ตามแนวเพลง
รายการ - ประกอบด้วยรายการเพลง
ที่คุณสร้างไว้
สับเปลี่ยนแทร็ค - คุณสามารถฟัง
เพลงโดยให้เครื่องสุ่มเล่นได้

วิธีการที่ง่ายที่สุดในการโอนไฟล์เพลง
ไปที่โทรศัพท์ คือ ทางบลูทูธ หรือ
สายสำหรับซิงโครไนซ์
คุณยังสามารถใช้ LG PC Suite
ได้ โปรดดูรายละเอียดในหน้า 106
ในการโอนไฟล์โดยใช้บลูทูธ:
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์
ทั้งคู่ได้เปิดบลูทูธ และต่างมอง
เห็นกันแล้ว
2 เลือกไฟล์เพลงบนอุปกรณ์
แล้วเลือกเพื่อส่งทางบลูทูธ
3 เมื่อส่งไฟล์แล้ว คุณจะต้องยอมรับ
ไฟล์บนโทรศัพท์โดยแตะที่ ใช่
4 ไฟล์จะปรากฏขึ้นใน เพลง >
ทุกแทร็ค

01
02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

เพลง
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การเล่นเพลง
1 แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2 แตะที่ เพลง แล้วแตะ
เพลงส่วนตัว และ ทุกแทร็ค
3 เลือกเพลงที่ต้องการเล่น
และแตะที่ เล่น
4 แตะที่
เพือ
่ หยุดเล่นเพลงชัว่ คราว
5 แตะที่
เพือ
่ ข้ามไปยังเพลงถัดไป
6 แตะที่
เพือ
่ ข้ามไปยังเพลงก่อนหน้า
7 แตะที่
เพือ
่ กลับไปทีเ่ มนู
เพลง

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

86

LG KC910 | คู่มือการใช้

เคล็ดลับ! KC910 คือโทรศัพท์
รุ่นแรกของโลกที่ใช้ Dolby
Mobile สำหรับเพลง
ให้คุณภาพเสียงระดับ Dolby
ในโทรศัพท์มือถือของคุณ

การใช้ตัวเลือกขณะเล่นเพลง การสร้างรายการเพลง

เคล็ดลับ! ในการเปลี่ยนระดับ
เสียงระหว่างฟังเพลง ให้แตะที่

คุณสามารถสร้างรายการเพลงของ
คุณเองได้โดยการเลือกเพลงจาก
โฟลเดอร์ ทุกแทร็ค
1 แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2 แตะที่ เพลง แล้วแตะ
เพลงส่วนตัว และ รายการ
3 แตะที่ เพิ่มรายการเพลงใหม่
ป้อนชื่อรายการเพลงใหม่
และแตะที่ บันทึก
4 โฟลเดอร์ทุกแทร็คจะปรากฏขึ้น
แตะที่เพลงทั้งหมดที่คุณต้องการ
ใส่ไว้ในรายการเพลง จะมีเครื่อง
หมายปรากฏอยู่ข้างชื่อเพลง
เหล่านั้น
5 แตะที่ เสร็จ
ในการเล่นรายการเพลง
ให้เลือกรายการที่ต้องการ แล้วแตะที่
เล่น
หมายเหตุ:
ในการเพิ่มรายการเพลงอีกรายการ
ให้แตะที่
แล้วแตะ
เพิม
่ รายการเพลงใหม่

01
02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

แตะที่
แล้วเลือก:
ย่อ - ทำให้หน้าจอเครื่องเล่นเพลง
หายไป เพื่อให้คุณสามารถใช้งาน
โทรศัพท์ต่อไปได้ตามปกติ
การแสดงผล - เลือกวิชวลเอฟเฟกต์
เพิ่มในรายการเพลง - เพิ่มแทร็คลง
ในรายการเพลงของคุณ
ข้อมูลไฟล์ - ดูข้อมูลต่างๆ
ได้แก่ ชื่อ, ขนาด, วันที่, เวลา,
ประเภท, ระยะเวลา, ป้องกันไฟล์
และลิขสิทธิ์ของเพลง
ส่ง - ส่งเพลงเป็นข้อความหรือผ่าน
บลูทูธ
ลบ - ลบเพลง
ใช้เป็น - ใช้เพลงเป็นเสียงเรียกเข้า
แบบเสียง เสียงเรียกเข้าแบบวิดีโอ
เสียงข้อความ การเปิดเครื่อง หรือการ
ปิดเครื่องอย่างใดอย่างหนึ่ง

87

มัลติมีเดีย
การแก้ไขรายการเพลง

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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ในบางครั้ง คุณอาจต้องการเพิ่มเพลง
หรือลบเพลงออกจากรายการเพลง
เมื่อคุณต้องการเพิ่มหรือลบเพลง
คุณสามารถแก้ไขรายการเพลงได้
1 แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2 แตะที่ เพลง แล้วแตะ
เพลงส่วนตัว และ รายการ
3 เลือกรายการเพลง
4 แตะที่
แล้วเลือก:
เพิ่มเพลงใหม่ – เพื่อเพิ่มเพลง
ใหม่ในรายการเพลงเลือกเพลงที่
ต้องการ แล้วแตะที่ เสร็จ
เลื่อนลง – ย้ายเพลงลงเพื่อเปลี่ยน
แปลงลำดับการเล่น
เปลี่ยนลำดับรายการ - เปลี่ยน
ลำดับการเล่นของรายการเพลง
ส่ง – ส่งเพลงเป็นข้อความหรือ
ผ่านบลูทูธ
ลบออกจากรายการ – ลบเพลง
ออกจากรายการเพลง แตะที่ ใช่
เพื่อยืนยัน
LG KC910 | คู่มือการใช้

ข้อมูลหน่วยความจำ - ดูสถานะ
หน่วยความจำ
ลบทั้งหมด - ลบทุกแทร็คจาก
รายการเพลง

การลบรายการเพลง
1 แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2 แตะที่ เพลง แล้วแตะ
เพลงส่วนตัว และ รายการ
3 แตะที่ แล้วเลือก
ลบ หรือ ลบทั้งหมด
เพื่อลบรายการเพลงทั้งหมด

การใช้วิทยุ
LG KC910 มีคุณสมบัติวิทยุ FM
ดังนั้น คุณสามารถรับฟังสถานีที่คุณ
ชื่นชอบได้ตลอดเวลา
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียบหูฟัง
เพื่อรับฟังวิทยุเสียบหูฟังเข้าในช่อง
เสียบหูฟัง (ช่องเสียบเดียวกับช่อง
เสียบอุปกรณ์ชาร์จ)

การค้นหาสถานี

การรีเซ็ตสถานี

คุณสามารถตั้งสถานีวิทยุไว้ใน
โทรศัพท์ได้ โดยการค้นหาด้วย
ตนเองหรือโดยอัตโนมัติ สถานี
เหล่านั้นจะถูกบันทึกไว้ในหมายเลข
ช่องสถานีที่ระบุไว้ ดังนั้น คุณจึงไม่จำ
เป็นต้องปรับตั้งสถานีใหม่อีก
คุณสามารถบันทึกได้สูงสุด 50
ช่องสถานีในโทรศัพท์ของคุณ
ในการปรับตั้งอัตโนมัติ:
1 แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2 แตะที่ วิทยุ FM แล้วเลือก
3 แตะที่ สแกนอัตโนมัติ แล้วเลือก
ใช่ สถานีที่พบจะถูกกำหนดไว้ใน
หมายเลขช่องสถานีในโทรศัพท์
โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: คุณยังสามารถค้นหา
สถานีด้วยตนเองได้โดยใช้
และ
ทีแ
่ สดงอยูถ
่ ด
ั จากความถีว่ ท
ิ ยุ

1 แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2 แตะที่ วิทยุ FM แล้วเลือก
3 เลือก รีเซ็ต
เพื่อรีเซ็ตช่องสถานีปัจจุบัน
หรือเลือก รีเซ็ตทั้งหมด เพื่อรีเซ็ต
ช่องสถานีทั้งหมด ช่องสถานี
แต่ละช่องจะกลับไปความถี่เริ่มต้น
87�5Mhz

01

การฟังวิทยุ

08

02
03
04
05
06
07

1 แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2 แตะที่ วิทยุ FM แล้วแตะที่หมาย
เลขช่องสถานีที่คุณต้องการฟัง

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

เคล็ดลับ! ในการเพิ่มประสิทธิ
ภาพการรับสัญญาณวิทยุ ให้ยืด
สายชุดหูฟังซึ่งทำหน้าที่เป็นเสา
อากาศวิทยุ
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สมุดบันทึก
การเพิ่มเหตุการณ์ลงใน
ปฏิทิน

เริ่มต้นการจัดการ
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1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
สมุดบันทึก
เลือก ปฏิทิน
2 เลือกวันที่ที่ต้องการเพิ่มเหตุการณ์
3 แตะที่
แล้วแตะ
เพิ่มเหตุการณ์
4 แตะที่ ประเภท แล้วเลือกจาก
นัดหมาย, วันครบรอบ หรือ
วันเกิด ตรวจสอบวันที่และป้อน
เวลาที่เหตุการณ์เริ่ม
5 สำหรับการนัดหมายและวันครบรอบ
ให้ป้อนเวลาและวันที่ที่เหตุการณ์
สิ้นสุดในช่องเวลาและวันที่ด้าน
ล่างทั้งสองช่อง
6 หากคุณต้องการใส่หัวเรื่อง
หรือบันทึกในเหตุการณ์ของคุณ
ให้แตะที่ บันทึก
แล้วพิมพ์ในบันทึกของคุณ
7 ตั้งค่า เตือน และ ซ้ำ
8 เลือก บันทึก และเหตุการณ์ของ
คุณจะบันทึกอยู่ในปฏิทิน วันที่ที่มีก
LG KC910 | คู่มือการใช้

ารบันทึกเหตุการณ์ไว้จะมีเครื่อง
หมายกรอบสี่เหลี่ยมสีกำกับอยู่
และเสียงกริ่งจะดังขึ้นเมื่อ
ถึงเวลาเริ่มต้นของเหตุการณ์
เพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดต่างๆ
เคล็ดลับ! คุณสามารถกำหนดวัน
หยุดในปฏิทินได้ แตะที่วันแต่ละ
วันที่เป็นวันหยุดของคุณ แล้วแตะ
ที่
และเลือก ตั้งวันหยุด วัน
เหล่านั้นจะมีเงาสีเขียวแสดงอยู่

การเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้น
ของปฏิทิน
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี
และเลือก สมุดบันทึก เลือก
การตั้งค่าออแกไนเซอร์
2 แตะที่ ตั้งค่าปฏิทิน
และเลือก มุมมองเดือน หรือ
มุมมองสัปดาห์
3 ตั้งค่า สัปดาห์เริ่มต้นเมื่อ
4 แตะที่ บันทึก
เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

การเพิ่มรายการลงในสิ่งที่
ต้องทำ
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
สมุดบันทึก
2 เลือก สิ่งที่ต้องทำ และแตะที่
เพิ่มสิ่งที่ต้องทำ
3 กำหนดวันที่ของงาน เพิ่มบันทึก
และเลือกลำดับความสำคัญ: สูง,
กลาง หรือ ต่ำ
4 บันทึกงานโดยเลือก บันทึก

การแบ่งปันสิ่งที่ต้องทำ

การใช้ตัวค้นหาวันที่
ตัวค้นหาวันที่เป็นเครื่องมืออำนวย
ความสะดวกที่ช่วยให้คุณสามารถคำ
นวณวันหลังจากที่ผ่านมาแล้วหลาย
วันได้ ตัวอย่างเช่น 60 วันจากวันที่
10�10�07 คือวันที่ 09�12�2007
ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดการวันที่ครบ
กำหนด
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
สมุดบันทึก
2 เลือก ตัวค้นหาวันที่
3 ในแท็บ จาก ให้กำหนดวันที่
ต้องการ
4 ในแท็บ หลัง ให้กำหนดจำนวนวัน
5 วันที่เป้าหมาย จะปรากฏขึ้น
ด้านล่าง

01
02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นการจัดการ

1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วเลือก ยูทิลิตี และเลือก
สมุดบันทึก เลือก สิ่งที่ต้องทำ
2 เลือกงานที่คุณต้องการแบ่งปัน
แล้วแตะที่
3 เลือก ส่ง คุณสามารถเลือกแบ่ง
ปันรายการที่ต้องทำเป็น
ข้อความตัวอักษร,
ข้อความมัลติมีเดีย, อีเมล์
หรือ บลูทูธ

เคล็ดลับ! คุณสามารถสำรองข้อ
มูลและซิงโครไนซ์ปฏิทินของคุณ
กับคอมพิวเตอร์ได้ โปรดดูที่ PC
Sync ในหน้า 96
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สมุดบันทึก
การตั้งเวลาปลุก

เริ่มต้นการจัดการ
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1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
ตั้งปลุก
2 แตะที่ รายชื่อใหม่
3 กำหนดเวลาที่ต้องการให้ส่งเสียง
ปลุก แล้วแตะที่ บันทึก
4 เลือกว่าคุณต้องการให้ส่งเสียง
ปลุกซ้ำ ทุกวัน, จันทร์ - ศุกร์,
จันทร์ - เสาร์, เสาร์ - อาทิตย์,
ยกเว้นวันหยุด หรือ เลือกวัน
ไอคอนจะบ่งชี้วันที่คุณเลือก
5 เลือก ตั้งการเตือน
เพื่อเลือกประเภทการปลุก
6 แตะที่ ตั้งค่าเสียงกริ่งเตือน
แล้วเลือกเสียงกริ่ง ในการฟังเสียง
ให้แตะที่เสียง แล้วตามด้วย
7 เพิ่มบันทึกสำหรับการปลุก
8 สุดท้าย คุณสามารถกำหนดรอบ
เวลาในการเลื่อนปลุกเป็น 5, 10,
20, 30 นาที, 1 ชั่วโมง หรือ ปิด
9 เมื่อคุณตั้งปลุกเสร็จแล้ว ให้แตะที่
บันทึก
LG KC910 | คู่มือการใช้

10 ในการปิดการปลุกคุณสามารถ
เลือกเลื่อนหรือหยุดได้
หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งปลุก
ได้ถึง 5 รายการ
เคล็ดลับ! แตะที่ เปิด/ปิด
ทางด้านขวาของการตั้งปลุก

การเพิ่มบันทึก
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
บันทึก
2 แตะที่ เพิ่มบันทึก
3 พิมพ์บันทึก แล้วตามด้วย
บันทึก
4 บันทึกของคุณจะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอ เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชัน
บันทึก ในครั้งถัดไป
เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไขบัน
ทึกที่มีอยู่ได้เลือกบันทึกที่ต้องการ
แก้ไขแล้วพิมพ์การเปลี่ยนแปลง
ของคุณ

บันทึกเสียง
ใช้ เครื่องบันทึกเสียง เพื่อบันทึก
เสียงเตือนความจำหรือเสียงอื่นๆ
1 แตะที่
แล้วเลือก ยูทิลิตี
2 แตะที่ บันทึกเสียง แล้วเลือก
จากนัน
้ เลือกจาก:
ระยะเวลา – กำหนดระยะเวลา
ในการบันทึก เลือกจาก
ขนาดMMS, 1 นาที หรือ
ไม่จำกัด
คุณภาพ – เลือกคุณภาพของ
เสียง เลือกจาก ละเอียดมาก,
ละเอียด หรือ ปกติ
ไปที่เสียง – เปิดโฟลเดอร์การ
บันทึกเสียงใน เสียงส่วนตัว

การบันทึกเสียงหรือเสียงพูด
แตะที่
แล้วเลือก ยูทิลิตี
แตะที่ บันทึกเสียง
แตะที่ เพือ
่ เริม
่ บันทึก
แตะที่
เพือ
่ จบการบันทึก
แตะที่
เพือ
่ ฟังรายการทีบ
่ น
ั ทึก

01
02
03
04
05
06
07

การส่งรายการบันทึกเสียง
1 เมื่อคุณบันทึกเสียงเสร็จแล้ว
ให้แตะที่
2 แตะที่ ส่ง แล้วเลือกจาก
ข้อความ, อีเมล์ หรือ บลูทูธ
หากคุณเลือก ข้อความ หรือ
อีเมล์ รายการที่บันทึกจะแนบไป
กับข้อความ และคุณสามารถเขียน
และส่งข้อความได้ตามปกติ หาก
คุณเลือก บลูทูธ เครื่องจะแสดง
ข้อความให้คุณเปิดบลูทูธ

08

เริ่มต้นการจัดการ

1
2
3
4
5

Voice recorder
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สมุดบันทึก
หมายเหตุ: หลังจากที่บันทึกเสียง
เสร็จแล้ว ให้แตะที่
และเลือก
ส่ง, ไฟล์, ลบ, ใช้เป็น(เพือ
่ ใช้เป็น
เสียงเรียกเข้า), ระยะเวลา, คุณภาพ
หรือ ไปทีเ่ สียง

การใช้เครื่องคิดเลข
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
เครื่องมือ
2 เลือก เครื่องคิดเลข
3 แตะที่ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนตัวเลข
4 สำหรับการคำนวณอย่างง่าย
ให้แตะที่ฟังก์ชันที่คุณต้องการ
(+, –, x, ÷) แล้วตามด้วย =
5 สำหรับการคำนวณแบบซับซ้อน
ให้แตะที่
และเลือกจาก sin,
cos, tan, log, ln, exp, sqrt,
deg หรือ rad ฯลฯ��
เริ่มต้นการจัดการ
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การแปลงหน่วย
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
เครื่องมือ
2 เลือก ตัวแปลงหน่วย
LG KC910 | คู่มือการใช้

3 เลือกว่าคุณจะแปลง สกุลเงิน,
พื้นผิว, ความยาว, น้ำหนัก,
อุณหภูมิ, ปริมาตร หรือ
ความเร็ว
4 จากนั้น คุณสามารถเลือกหน่วย
และป้อนค่าที่คุณต้องการแปลง
แล้วตามด้วยหน่วยที่คุณต้องการ
แปลงเป็น
5 ค่าผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกันจะปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอ

การใช้นาฬิกาจับเวลา
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
เครื่องมือ
2 เลือก นาฬิกาจับเวลา
3 แตะที่ เริ่ม เพื่อเริ่มต้นตัวจับเวลา
4 แตะที่ รอบ หากคุณต้องการ
บันทึกรอบเวลา
5 แตะที่ หยุด เพื่อหยุดตัวจับเวลา
6 แตะที่ ต่อ เพื่อเริ่มนาฬิกาจับเวลา
ใหม่ต่อจากเวลาที่คุณหยุดไว้
รีเซ็ต เพื่อเริ่มต้นเวลาใหม่อีกครั้ง

การใส่ชื่อเมืองลงในเวลาทั่ว
โลก
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
เครื่องมือ
2 เลือก เวลาโลก
3 แตะที่ไอคอน
แล้วตามด้วย
เพิ่มเมือง เริ่มพิมพ์ชื่อเมืองที่คุณ
ต้องการ และชื่อนั้นจะปรากฏที่
ด้านบนของหน้าจอ
4 แตะที่เมืองเพื่อเลือก และเพิ่มใน
รายการเวลาทั่วโลก

Jogging buddy

- ปุม
่ รีเซ็ต
เสียงบี๊พ - เมื่อผ่านช่วงของ
การตั้งค่าระยะทางหรือเวลา
โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊พ
- ปุม
่ เริม
่

01
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08

- ปุม
่ พัก
- ปุม
่ หยุด

เริ่มต้นการจัดการ

เมื่อเดิน, วิ่ง หรือจ๊อกกิ้ง KC910
จะแสดงข้อมูลระดับวินาทีของระยะ
ทางและเวลา และเก็บบันทึกการออก
กำลังกายของคุณโดยใช้เทคโนโลยี
GPS ขั้นสูง
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
เครื่องมือ
2 เลือก Jogging buddy

3 แตะที่ << >> เพื่อตั้งระยะทาง
หรือเวลาของการจ๊อกกิ้ง
4 คุณสามารถเปิดหรือปิดเสียง
บี๊พได้
5 หลังจากเชื่อมต่อ GPS ปุ่มเริ่ม
จะสว่างขึ้น แตะที่
เพิ่มเริ่ม
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PC Sync
คุณสามารถซิงโครไนซ์คอมพิวเตอร์
กับโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่า
รายละเอียดที่สำคัญทั้งหมดของคุณ
และวันที่ต่างๆ ตรงกัน รวมทั้งยังเป็น
การสำรองข้อมูลไฟล์ที่ช่วยให้คุณ
สบายใจได้

การติดตั้ง LG PC Suite
ลงในคอมพิวเตอร์

เริ่มต้นการจัดการ
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1 จ
 ากหน้าจอหลัก ให้กดและเลือก
การเชื่อมต่อ
2 เลือกโหมด การเชื่อมต่อ USB
และคลิก ตกลง
เพลง - โหมดซิงค์เพลง
อื่นๆ - โหมดบริการข้อมูล
3 ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาด้วยใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ คลิก
LG PC Suite Installer
ซึ่งจะปรากฏที่หน้าจอของคุณ
4 เลือกภาษาที่ต้องการใช้ในการติด
ตั้ง แล้วคลิกที่ OK
5 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เพื่อทำให้วิซาร์ด LG PC Suite
Installer เสร็จสมบูรณ์
LG KC910 | คู่มือการใช้

6 เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ไอคอน LG PC Suite จะปรากฏ
ขึ้นบนเดสก์ทอป

การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้า
กับคอมพิวเตอร์
1 เชื่อมสาย USB ที่โทรศัพท์และ
คอมพิวเตอร์ของคุณ
2 ดับเบิลคลิกที่ไอคอน LG PC
Suite บนเดสก์ทอปของคุณ
3 คลิกที่ Connection Wizard
แล้วคลิก USB
4 คลิกที่ Next แล้วคลิก Next
อีกครั้ง จากนั้นคลิก Finish
โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของ
คุณเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้ว

การสำรองข้อมูลและการ
เรียกคืนข้อมูลของโทรศัพท์

คุณจะปรากฏบนหน้าจอในโฟล
เดอร์ LG Phone

1 เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณ
เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามวิธี
ข้างต้น
2 คลิกที่ไอคอน Backup แล้ว
เลือก Backup หรือ Restore
3 เลือกสำรองข้อมูล Contents
Data หรือ Phonebook/
Schedule/Todo/Memo
Data เลือกตำแหน่งที่คุณต้อง
การสำรองข้อมูลหรือเรียกคืนข้อ
มูล คลิก OK
4 ระบบจะสำรองข้อมูลของคุณ

เคล็ดลับ! การดูเนื้อหาของโท
รศัพท์บนเครื่องคอมพิวเตอร์จะ
ช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงไฟล์
จัดการเอกสาร และลบเนื้อหาที่คุ
ณไม่ต้องการใช้อีกต่อไปได้

การดูไฟล์ในโทรศัพท์บน
คอมพิวเตอร์

02
03
04
05
06

การซิงโครไนซ์รายชื่อ
1 ใ ช้เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของ
คุณเข้ากับเครื่องพีซี
2 คลิกที่ไอคอน Contacts
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะ
อิมปอร์ตและแสดงรายชื่อทั้ง
หมดที่บันทึกไว้ในการ์ด USIM
และโทรศัพท์
4 คลิกที่ File แล้วเลือก Save
จากนั้น คุณสามารถเลือกตำ
แหน่งที่คุณต้องการบันทึกรายชื่อ
หมายเหตุ: ในการสำรองข้อมูล
รายชื่อที่บันทึกไว้ใน USIM
การ์ด ให้คลิกที่โฟลเดอร์ SIM
Card ทางด้านซ้ายมือของหน้า
จอคอมพิวเตอร์ คลิกขวาที่รายชื่อ

07
08

เริ่มต้นการจัดการ

1 เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณ
เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามวิธี
ข้างต้น
2 คลิกที่ไอคอน Contents
3 เอกสารทั้งหมด, แฟลชคอน
เทนท์, ภาพ, เสียง และวิดีโอ
ซึ่งคุณบันทึกไว้ในโทรศัพท์ของ

01
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PC Sync
และเลือก Select all แล้วเลือก
Copy หรือ Move to phone
memory คลิกขวาที่รายชื่อของ
คุณ แล้วเลือก Copy to contact
จากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์ Handset
ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอและ
หมายเลขทั้งหมดจะปรากฏขึ้น

การซิงโครไนซ์ข้อความ
1 ใช้เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของ
คุณเข้ากับเครื่องพีซี
2 คลิกที่ไอคอน Messages
3 ข้อความในเครื่องคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้นใน
โฟลเดอร์บนหน้าจอ
4 ใช้แถบเครื่องมือด้านบนสุดของ
หน้าจอเพื่อแก้ไขและจัดเรียง
ข้อความ
เริ่มต้นการจัดการ
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การใช้โทรศัพท์ของคุณเป็น
อุปกรณ์เก็บข้อมูล
โทรศัพท์ของคุณสามารถใช้เป็นอุป
กรณ์เก็บข้อมูลได้ หากคุณมีการ์ด
หน่วยความจำติดตั้งไว้
1 เลิกการเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์
ของคุณออกจากเครื่องคอมพิว
เตอร์
2 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ตั้งค่า
3 เลือก การเชื่อมต่อ แล้วเลือก
โหมด การเชื่อมต่อ USB
4 แตะที่ ที่เก็บข้อมูล
5 ใช้เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของ
คุณเข้ากับเครื่องพีซี โทรศัพท์
ของคุณจะแสดงข้อความ:
Connecting as Mass
Storage… แล้วตามด้วย
Connected as Mass
Storage Mode อย่ายกเลิกการ
เชื่อมต่อระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล
6 โฟลเดอร์ดิสก์แบบถอดออกได้
จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติบนคอม
พิวเตอร์ของคุณ 2 ไดรฟ์หาก

คุณมีการ์ดหน่วยความจำเสียบอยู่
ซึ่งจะแสดง โฟลเดอร์ทั้งหมดใน
โทรศัพท์หรือการ์ดหน่วยความ
จำของคุณ
หมายเหตุ: คุณต้องถอดสายเชื่อม
ต่อของโทรศัพท์ออกจากคอมพิว
เตอร์ของคุณเพื่อเริ่มใช้ที่เก็บข้อมูล
หมายเหตุ: ที่เก็บข้อมูลจะสำรอง
ข้อมูลเนื้อหาที่บันทึกไว้ในการ์ด
หน่วยความจำเท่านั้น โดยไม่บัน
ทึกในหน่วยความจำเครื่อง ในการ
ถ่ายโอนเนื้อหาของหน่วยความจำ
เครื่อง(เช่น รายชื่อ) คุณจำเป็น
ต้องซิงโครไนซ์โดยใช้ PC Sync

การลงทะเบียน Divx VOD
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02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นการจัดการ

ติดตั้งตัวแปลง DivX ซึ่งมีให้มาใน
แผ่นซีดีเดียวกับซอฟต์แวร์ PC Sync
เมื่อติดตั้งแล้ว ให้เลือก DivX จาก
Program Files บนเครื่องพีซีจากนั้น
เลือกตัวแปลง DivX แล้วตามด้วย
Converter
ซึ่งจะเป็นการเปิดแอปพลิเคชัน
Converter ใช้ลูกศรในแอปพลิเคชัน
เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการแปลงเป็น

Mobile หากคุณคลิกขวาที่ช่อง
แอปพลิเคชัน แล้วเลือก Preferences
คุณจะสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่บัน
ทึกไฟล์ที่แปลงแล้วได้
เมื่อคุณพร้อมสำหรับการแปลงไฟล์
แล้ว เพียงลากแล้ววางไฟล์ลงในแอป
พลิเคชันเพื่อการวิเคราะห์ เริ่มต้น
ซึ่งในการทำตามขั้นตอนนี้ คุณจะต้อง
เลือก Convert เพื่อเริ่มกระบวนการ
เมื่อขั้นตอนเสร็จสิ้น ป๊อปอัป
Conversion complete จะปรากฏขึ้น
จากนั้นไฟล์ที่แปลงแล้วจะสามารถ
ถ่ายโอนไปยังโทรศัพท์ของคุณ
ได้ โดยใช้ฟังก์ชันที่เก็บข้อมูล
(โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 99) หรือ
อัปโหลดเนื้อหาโดยใช้ซอฟต์แวร์ PC
Sync (โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 97)
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เว็บไซต์
เบราว์เซอร์

การเพิ่มและการใช้บุ๊คมาร์ค

เบราว์เซอร์ช่วยให้คุณเข้าถึงโลกของ
เกมส์ เพลง ข่าว กีฬา ความบันเทิง
และอีกมากมายได้โดยตรงถึง
โทรศัพท์ของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
หรือกำลังทำอะไร

เพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณสา
มารถเพิ่มบุ๊คมาร์คและบันทึกเว็บเพจ
ได้
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทล
ิ ต
ิ ี และเลือก
เบราว์เซอร์
2 เลือก บุ๊คมาร์ค รายการบุ๊คมาร์ค
ของคุณจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
3 ในการเพิ่มบุ๊คมาร์คใหม่ ให้เลือก
แล้วแตะที่ รายชือ
่ ใหม่ ป้อน
ชือ
่ สำหรับบุค
๊ มาร์ค แล้วตามด้วย
ป้อน URL
4 แตะที่ บันทึก บุ๊คมาร์คของคุณจะ
ปรากฏขึ้นในรายการบุ๊คมาร์ค
5 ในการเข้าใช้งานบุ๊คมาร์ค เพียง
แตะที่บุ๊คมาร์ค แล้วแตะที่ เชื่อม
ต่อ เครื่องจะเชื่อมต่อเข้ากับบุ๊ค
มาร์คของคุณ

การเข้าใช้เว็บไซต์
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทล
ิ ต
ิ ี และเลือก
เบราว์เซอร์
2 ในการเข้าถึงโฮมเพจของเบราว์
เซอร์โดยตรง ให้เลือก โฮม
หรือเลือก ไปยัง URL จากนั้น
พิมพ์ URL ที่คุณต้องการ แล้ว
เลือก เชื่อมต่อ
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะเกิด
ขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับบริการนี้และเมื่อ
ดาวน์โหลดเนื้อหา โปรดสอบถามข้อ
มูลการคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ให้บริการ
เครือข่ายของคุณ
เว็บไซต์
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การใช้ RSS reader

การบันทึกเพจ

RSS (Really Simple Syndication)
เป็นกลุ่มรูปแบบ Web Feed ที่ใช้เพื่อ
เผยแพร่เนื้อหาที่ได้รับการอัปเดต
เป็นประจำ เช่น รายการใน Blog,
หัวข้อข่าว หรือ Podcast เอกสาร
RSS ที่เรียกว่า Feed, Web Feed
หรือ Channel จะมีสรุปเนื้อหาหรือ
ข้อความเต็มจากเว็บที่เกี่ยวข้อง RSS
ช่วยให้ทุกคนสามารถติดตามความ
เคลื่อนไหวของเว็บไซต์ที่ตนชื่นชอบ
ด้วยระบบอัตโนมัติที่สะดวกกว่าการ
เฝ้าดูด้วยตนเอง
ผู้ใช้สมัครใช้บริการ Feed
โดยป้อนลิงค์ของ Feed ลงใน
Reader หรือคลิกที่ไอคอน RSS ใน
เบราว์เซอร์ที่เปิดขั้นตอนการสมัคร
ใช้บริการ Reader จะตรวจดู Feed
ที่ผู้ใช้สมัครใช้บริการเป็นประจำเพื่อ
ดูเนื้อหาใหม่และดาวน์โหลดการ
อัปเดตต่างๆ ที่พบ

1 เข้าถึงเว็บเพจตามที่อธิบายไว้ข้าง
ต้น
2 แ
 ตะที่
แล้วเลือก บันทึกเพจนี้
3 ป้อนชื่อสำหรับเว็บเพจเพื่อให้ง่าย
ต่อการจดจำ
4 แตะที่ บันทึก

01

เคล็ดลับ! เมนูนี้จะช่วยให้คุณสา
มารถแก้ไขชื่อของเพจที่คุณบัน
ทึกไว้ ป้องกันหรือไม่ป้องกันบัน
ทึกเตือนความจำบนหน้าจอ รวม
ถึงลบเพจที่บันทึกไว้ได้

06

02
03
04
05
07
08

เว็บไซต์
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เว็บไซต์
การเข้าใช้เพจที่บันทึกไว้
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทล
ิ ต
ิ ี และเลือก
เบราว์เซอร์
2 เลือก เพจที่บันทึก
3 เลือกเพจที่คุณต้องการดูและเพจ
จะเปิดขึ้น

การดูประวัติข้อมูลเบราว์
เซอร์
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทล
ิ ต
ิ ี และเลือก
เบราว์เซอร์
เลือก ประวัติ
2 เว็บเพจที่คุณเข้าใช้ล่าสุดจะปรา
กฏขึ้น ในการเข้าใช้เพจใดเพจ
หนึ่ง ให้เลือกเพจที่ต้องการ
แล้วแตะที่ เชื่อมต่อ

เว็บไซต์
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การเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บ
เบราว์เซอร์
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทล
ิ ต
ิ ี และเลือก
เบราว์เซอร์
เลือก การตัง้ ค่าเบราว์เซอร์
2 คุณสามารถเลือกแก้ไข โปรไฟล์,
การตั้งค่าลักษณะ, แคช, คุกกี้,
ระบบป้องกัน หรือ รีเซ็ตการตั้งค่า
3 คุณสามารถเปิดหรือปิด
การตั้งค่าเหล่านี้ได้ง่ายๆ
โดยการแตะที่ไอคอนสวิตช์

การใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม
โทรศัพท์ KC910 ของคุณสามารถ
ทำหน้าที่เป็นโมเด็มของเครื่องคอม
พิวเตอร์ได้ จึงทำให้คุณสามารถส่ง
อีเมล์และเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ แม้
ในเวลาที่คุณไม่ได้เชื่อมต่อโดยใช้
สาย โดยคุณสามารถใช้สาย USB
หรือบลูทูธก็ได้

การใช้สาย USB:
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง
LG PC Suite บนเครื่องคอมพิว
เตอร์ของคุณแล้ว
2 เชื่อมต่อ KC910 เข้ากับคอมพิว
เตอร์ของคุณด้วยสาย USB แล้ว
เริ่มซอฟต์แวร์ LG PC Suite
3 คลิกที่ Communication บนคอม
พิวเตอร์ของคุณ จากนั้นคลิกที่
Settings และเลือก Modem
4 เลือก LG Mobile USB Modem
และเลือก OK จากนั้นโมเด็มจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
5 คลิกที่ Connect และเครื่องคอม
พิวเตอร์ของคุณจะเชื่อมต่ออิน
เตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ KC910
ของคุณ
หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการซิงโครไนซ์โดยใช้ LG
PC Suite โปรดดูที่หน้า 96
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เว็บไซต์

การใช้บลูทูธ:
1 ต
 รวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า
บลูทูธเป็น เปิด และมองเห็นได้
ทั้งเครื่องพิวเตอร์และโทรศัพท์
KC910
2 จ
 ับคู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
และ KC910 เพื่อให้ต้องระบุรหัส
ผ่านสำหรับการเชื่อมต่อ
3 ใ ช้ Connection wizard ใน LG
PC Suite เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ
บลูทูธที่ใช้งาน
4 ค
 ลิกที่ Communication บน
คอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้น
คลิก Setting
5 ค
 ลิกที่ Modem
6 เลือก Standard Modem
over บลูทูธ link แล้วคลิก
OK จากนั้นโมเด็มจะปรากฏขึ้น
บนหน้าจอ
7 ค
 ลิกที่ Connect และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของคุณจะเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์
KC910 ของคุณ
หมายเหตุ: โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับบลูทูธได้ที่หน้า 110
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การตั้งค่า
ภายในโฟลเดอร์นี้ คุณจะสามารถปรับ
การตั้งค่าเพื่อให้โทรศัพท์ KC910
ตอบสนองการทำงานในแบบของคุณ
หมายเหตุ: โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการ
ตั้งค่าการโทรได้ที่หน้า 27

การเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอ

การตั้งค่า
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1 แตะที่
แล้วเลือก ตั้งค่า
2 แตะที่ หน้าจอ แล้วเลือกจาก:
พื้นหลัง - เลือกธีมสำหรับหน้า
จอหลัก
โทรออก - ปรับขนาดตัวเลขและสี
ไฟหน้าจอ - เลือกระยะเวลาการ
ทำงานของแบ็คไลท์
หมายเหตุ: การเปิดแบ็คไลท์เป็น
เวลานานจะทำให้สิ้นเปลืองพลัง
งานแบตเตอรี่มากยิ่งขึ้น และคุณ
อาจจำเป็นต้องชาร์จโทรศัพท์ของ
คุณบ่อยยิ่งขึ้นด้วย
แบบอักษร - ปรับขนาดแบบอักษร
ความสว่าง - ปรับความสว่าง
ของหน้าจอ
ธีม - เปลี่ยนรูปโฉมทั้งหน้าจอของ
คุณได้อย่างรวดเร็ว
LG KC910 | คู่มือการใช้

รีเซ็ตเมนูหลัก - ในการรีเซ็ตเมนู
หลัก ให้แตะที่ ใช่
ข้อความต้อนรับ - เลือกเปิดหรือ
ปิด และป้อนข้อความต้อนรับ
เลือกภาพสำหรับสายเรียกเข้า,
สายโทรออก, การเปิดเครื่อง
และการปิดเครื่อง
3 แตะที่ บันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่า

การปรับแต่งรูปแบบของคุณ
คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบบนหน้าจอ
หลักของคุณได้อย่างรวดเร็ว เพียง
แตะที่ไอคอนสรุปสถานะทางด้านบน
แล้วแตะที่แท็บรูปแบบเสียง
คุณสามารถใช้เมนูการตั้งค่าในการ
ปรับแต่งการตั้งค่ารูปแบบแต่ละราย
การได้
1 กด
แล้วเลือก ตั้งค่า
2 แตะที่ รูปแบบเสียง แล้วเลือกรูป
แบบเสียงที่คุณต้องการแก้ไข

3 จากนั้น คุณจะสามารถเปลี่ยนตัว
เลือกเสียง และการเตือนทั้งหมด
ที่มีอยู่ในรายการได้ รวมทั้ง
เสียงเรียกเข้าแบบเสียง/
แบบวิดีโอ และ ระดับเสียง,
แบบเตือนข้อความ และอื่นๆ

การเปลี่ยนการตั้งค่าโทร
ศัพท์
เพลิดเพลินกับอิสระในการปรับการ
ทำงานของโทรศัพท์ KC910 ในแบบ
ที่คุณต้องการได้
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการ
ตัวเลือก ให้แตะที่รายการสุดท้าย
ที่มองเห็นแล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอ
ขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้

01
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การตั้งค่า

1 แตะที่
แล้วเลือก ตั้งค่า
2 แตะที่ ตั้งค่าโทรศัพท์
แล้วเลือกจากรายการทางด้านล่าง
วันที่ & เวลา - ปรับการตั้งค่าวันที่
และเวลาของคุณ หรือเลือกให้
เครื่องอัปเดตเวลาอัตโนมัติเมื่อคุณ

เดินทางหรือสำหรับการปรับเวลา
ตามฤดูกาล
ประหยัดพลังงาน - เลือกเพื่อ
สลับการตั้งค่าประหยัดพลังงานที่
ตั้งมาจากโรงงานเป็น เปิด, ปิด
และ อัตโนมัติ
ภาษา - เปลี่ยนภาษาบนจอแสดง
ผลของ KC910 ของคุณ
ล็อคปุ่มอัตโนมัติ - ล็อคปุ่มกดอัต
โนมัติในหน้าจอหลัก
ระบบป้องกัน - ปรับการตั้งค่าการ
รักษาความปลอดภัย ได้แก่ รหัส
PIN และล็อคเครื่อง
สถานะความจำ - โปรดดูข้อมูล
เพิ่มเติมที่ การใช้ตัวจัดการหน่วย
ความจำ ในหน้า 108
รีเซ็ตการตั้งค่า - รีเซ็ตการตั้งค่า
ทั้งหมดเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน
ข้อมูล - ดูข้อมูลทางด้านเทคนิค
ของโทรศัพท์ KC910
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การตั้งค่า
การเปลี่ยนการตั้งค่าสัมผัส
แตะที่
แล้วเลือก ตั้งค่า
แตะที่ การตั้งค่าสัมผัส
ในการรีเซ็ตปุ่มสัมผัส
และทำให้ใช้ง่ายขึ้น เลือก
Touchpad calibration
และแตะที่เครื่องหมาย บันทึกการตั้ง
ค่าเมื่อคุณพอใจแล้ว
แตะที่
แล้วเลือก ตั้งค่า เลือก
การตั้งค่าสัมผัส และเลือก
เอฟเฟกต์ทัชสกรีน เมนูนี้ทำให้คุณ
รีเซ็ตแตะที่ ประเภท, โทน และ สั่น

การเปลี่ยนการตั้งค่าการ
เชื่อมต่อ
การตั้งค่าการเชื่อมต่อจะได้รับการตั้ง
ค่ามาจากผู้ให้บริการระบบแล้ว ดังนั้น
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับโทร
ศัพท์ใหม่ของคุณได้ทันที หากคุณ
ต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
ให้ใช้เมนูนี้
การตั้งค่า
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แตะที่
แล้วเลือก ตั้งค่า แตะที่
การเชื่อมต่อ
การตั้งค่าเครือข่าย - โทรศัพท์
KC910 จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ต้อง
การได้โดยอัตโนมัติ ในการเปลี่ยน
การตั้งค่าเหล่านี้ ให้ใช้ตัวเลือกนี้
โปรไฟล์อินเตอร์เน็ต
จุดเชื่อมต่อ - ผู้ให้บริการระบบได้
บันทึกข้อมูลนี้แล้ว คุณสามารถเพิ่ม
จุดเชื่อมต่อใหม่โดยใช้เมนูนี้ได้
ประเภท GPS - เลือก GPS
แบบช่วยเหลือ หรือ สแตนด์อะโลน

GPS
––เทคโนโลยี GPS ใช้ข้อมูลจากดาว
เทียมที่โคจรรอบโลกเพื่อค้นหา
ตำแหน่ง
––เครื่องรับจะประมาณระยะทางไปถึง
ดาวเทียม GPS ตามระยะเวลาที่
สัญญาณมาเครื่องรับ จากนั้นใช้
ข้อมูลดังกล่าวเพื่อระบุตำแหน่ง
––ซึ่งอาจใช้เวลาตั้งแต่สองสามวินาที
ไปจนถึงหลายนาที
––Assisted GPS(A-GPS ) ในโทร
ศัพท์รุ่นนี้จะใช้รับข้อมูลช่วยเหลือ
ด้านตำแหน่งผ่านการเชื่อมต่อ
ข้อมูลแพคเก็ต
––ข้อมูลช่วยเหลือจะได้รับจากเซิร์ฟ
เวอร์บริการเฉพาะเมื่อจำเป็น
เท่านั้น

––ถ่ายภาพจากสถานที่ที่คุณอยู่
และแท็กรูปภาพด้วยข้อมูลเกี่ยว
กับตำแหน่งของคุณ
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การตั้งค่า

หมายเหตุ : บริการ GPS มีความผิด
พลาดที่ยอมรับได้ และไม่สามารถทำ
งานในอาคารหรือใต้ดินได้

โหมดการเชื่อมต่อ USB ซิงโครไนซ์โทรศัพท์ KC910
โดยใช้ซอฟต์แวร์ LG PC Suite
เพื่อคัดลอกไฟล์จากโทรศัพท์ โปรด
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิง
โครไนซ์ที่หน้า 96
หากคุณใช้ซิงค์เพลงกับ Windows
Media Player ให้เลือก
ซิงค์เพลงในเมนูนี้ ซิงค์เพลงใช้ได้
เฉพาะกับข้อมูลเพลงเท่านั้น หาก
คุณต้องการซิงโครไนซ์กับหน่วย
ความจำภายนอก คุณสามารถใช้
‘หน่วยความจำภายนอก’
เป็นที่เก็บหลัก หากคุณต้องการซิง
โครไนซ์กับหน่วยความจำภายใน
คุณสามารถใช้ ‘หน่วยความจำภายใน’
เป็นที่เก็บหลัก
บริการ Synch - ฟังก์ชันการซิงค์
เซิร์ฟเวอร์จะซิงโครไนซ์ข้อมูลใน
โทรศัพท์กับข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์
เช่น ข้อมูลที่อยู่ของรายชื่อ
รายการนัดหมาย รายการสิ่งที่ต้องทำ
และรายการบันทึกโดยผ่านเครือข่าย
ไร้สาย
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การตั้งค่า
การตั้งค่าสตรีมมิ่ง - ผู้ให้บริการ
ระบบได้บันทึกข้อมูลนี้แล้ว
คุณสามารถแก้ไขได้หากต้องการ
TV out - เลือก PAL หรือ NTSC
สำหรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์ KC910
เข้ากับโทรทัศน์
หมายเหตุ: สายเคเบิลเอาต์พุตสำ
หรับโทรทัศน์มีวางจำหน่ายแยกต่าง
หาก
การตั้งค่า Java - ใช้ตั้งค่าโปรไฟล์
การลงทะเบียน Divx VOD

การใช้ตัวจัดการหน่วย
ความจำ

การตั้งค่า
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KC910 ของคุณมีหน่วยความจำให้
เลือกสามแบบ:โทรศัพท์, USIM
การ์ดและการ์ดหน่วยความจำภาย
นอก (คุณอาจต้องซื้อการ์ดหน่วย
ความจำแยกต่างหาก)
คุณสามารถใช้ตัวจัดการหน่วยความ
จำในการกำหนดว่าในแต่ละหน่วย
ความจำใช้หน่วยความจำไปเท่าใด
และดูว่ามีพื้นที่ว่างเหลือเท่าใด
แตะที่
แล้วตามด้วย ตั้งค่า
LG KC910 | คู่มือการใช้

เลือก ตั้งค่าโทรศัพท์ แล้วเลือก
สถานะความจำ
ความจำเครื่อง ดูหน่วยความจำที่มีในโทรศัพท์
KC910 สำหรับรูปภาพ, เสียง,
วิดีโอ, แฟลช, MMS, อีเมล์,
แอปพลิเคชัน Java และอื่นๆ
ความจำสำรอง - ดูหน่วยความจำ
ที่มีในเครื่องสำหรับ SMS, รายชื่อ,
ปฏิทิน, สิ่งที่ต้องทำ, บันทึก,
เตือน, ข้อมูลการโทร, บุ๊คมาร์ค
และรายการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ความจำ USIM ดูหน่วยความจำที่มีใน USIM การ์ด
หน่วยความจำการ์ด - ดูหน่วย
ความจำที่มีในการ์ดหน่วยความจำ
ภายนอก (คุณต้องซื้อการ์ดหน่วย
ความจำแยกต่างหาก)
การตั้งค่าที่เก็บหลัก - เลือกตำ
แหน่งในการบันทึกรายการที่ต้องการ
เคล็ดลับ! โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการใส่การ์ดหน่วยความ
จำที่หน้า 14

การใช้โหมด Flight
เปิดโหมด Flight โดยการเลือก
แล้วเลือก ตั้งค่า แตะที่ รูปแบบ
เสียง และเลือก โหมด Flight
ในโหมด Flight คุณจะไม่สามารถโทร
ออก เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ส่งข้อความ
หรือใช้ บลูทูธ ได้

การส่งและการรับไฟล์โดย
ใช้บลูทูธ

01
02
03
04
05
06
07
08

เคล็ดลับ! คอยเฝ้าดูแถบแสดง
ความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์
ของคุณถูกส่งแล้ว
ในการรับไฟล์:
1 ในการรับไฟล์ คุณต้องตั้งค่า
บลูทูธเป็น เปิด และ มองเห็นได้
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนการตั้งค่าบลูทูธ
ที่ด้านล่าง
2 เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณ
ยอมรับไฟล์จากผู้ส่ง แตะที่ ใช่
เพื่อรับไฟล์

การตั้งค่า

บลูทูธเป็นวิธีในการส่งและรับไฟล์ที่ดี
โดยไม่จำเป็นต้องต่อสาย ซึ่งสามารถ
เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับชุดหูฟังบลู
ทูธเพื่อโทรออกและรับสายได้
ในการส่งไฟล์:
1 เปิดไฟล์ที่คุณต้องการส่ง โดยทั่ว
ไปจะเป็นไฟล์รูปภาพ, วิดีโอ หรือ
เพลง
2 แตะที่
แล้วเลือก ส่ง เลือก
บลูทูธ

3 แตะที่ ใช่ เพื่อเปิดบลูทูธ
4 หากคุณจับคู่อุปกรณ์บลูทูธแล้ว
โทรศัพท์ KC910 จะไม่ค้นหา
อุปกรณ์บลูทูธอื่นโดยอัตโนมัติ
หากคุณยังไม่จับคู่อุปกรณ์บลูทูธ
โทรศัพท์ KC910 จะค้นหา
อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้บลูทูธภายใน
รัศมีนั้น
5 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการส่งไฟล์
ไป แล้วแตะที่ เลือก
6 ไฟล์ของคุณจะถูกส่งออกไป
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การตั้งค่า
3 คุณจะเห็นว่าไฟล์ได้รับการบันทึก
ไว้แล้ว และคุณสามารถเลือกเพื่อ
ดู ไฟล์หรือ ใช้เป็นภาพพื้นหลัง
ได้ โดยทั่วไป ไฟล์จะถูกบันทึกใน
โฟลเดอร์ที่เหมาะสมในแฟ้มข้อมูล
การเปลี่ยนการตั้งค่าบลูทูธ:
1 แตะที่
และเลือก ตั้งค่า
2 เลือก บลูทูธ แล้วแตะที่
จากนัน
้ เลือก ตั้งค่า
ทำการเปลี่ยนแปลง:
การมองเห็นเครื่อง - เลือกเป็น
มองเห็นได้ หรือซ่อน หรือแสดง
1 นาที
ชื่อเครื่องของฉัน - ป้อนชื่อ
โทรศัพท์ KC910 ของคุณ
บริการที่รองรับ - เลือกวิธีใช้บลู
ทูธที่เกี่ยวข้องกับบริการอื่นๆ โปรด
ดูที่การใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม
ในหน้า 103 หรือการใช้ชุดหูฟัง
บลูทูธในหน้า 111
การตั้งค่า
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แอดเดรสส่วนตัว - แสดงแอด
เดรสบลูทูธ

การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
โดยการจับคู่โทรศัพท์ KC910
กับอุปกรณ์อื่น คุณสามารถกำหนด
รหัสผ่านเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อได้
ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ที่จับคู่ด้วยก็
จะปลอดภัยมากขึ้น
1 ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าบลูทูธเป็น
เปิด และ มองเห็นได้ ุคุณสามา
รถเปลี่ยนการตั้งค่าการมองเห็นได้
ในเมนู ตั้งค่า
2 แตะที่ ค้นหา
3 โทรศัพท์ KC910 จะค้นหาอุปกรณ์
เมื่อการค้นหาเสร็จสมบูรณ์
รีเฟรช จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
4 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการ
จับคู่ด้วย และป้อนรหัสผ่าน
จากนั้นให้แตะที่ ตกลง
5 โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์อื่นซึ่งคุณควรป้อนรหัส
ผ่านเดียวกัน

6 ก
 ารเชื่อมต่อบลูทูธของคุณแบบ
ป้องกันด้วยรหัสผ่านพร้อมใช้
งานแล้ว

01

การใช้ชุดหูฟังบลูทูธ

03

1 ต
 รวจสอบว่าได้ตั้งค่าบลูทูธเป็น
เปิด และ มองเห็นได้
2 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมา
พร้อมกับชุดหูฟัง เพื่อตั้งค่าชุด
หูฟังให้อยู่ในโหมดการจับคู่
และจับคู่กับโทรศัพท์ของคุณ
3 แตะที่ ถามเสมอ หรือ
อนุญาตโดยไม่ถาม และแตะที่
ใช่ เพื่อเชื่อมต่อทันที โทรศัพท์
KC910 จะสลับเป็นรูปแบบชุดหู
ฟังโดยอัตโนมัติ

04

02

05
06
07
08

เคล็ดลับ!โปรดดูรายละเอียดเกี่ยว
กับ โหมดตอบรับ BT ที่หน้า 27
เพื่อที่คุณจะได้สามารถควบคุมวิธี
การรับสาย เมื่อมีการเชื่อมต่อชุด
หูฟังบลูทูธ
การตั้งค่า
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Wifi
Wireless Manager
ให้คุณจัดการการเชื่อมต่อ
Wi-Fi Internet และ บลูทูธ
ในเครื่องของคุณ โดยให้โทรศัพท์
เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายในท้องถิ่น
หรือเข้าใช้อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย
Wi- Fi เร็วกว่าและมีช่วงกว้างกว่า
เทคโนโลยีไร้สาย บลูทูธ

คุณสมบัตินี้ให้คุณอัปเกรดซอฟต์แวร์
ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้อย่าง
รวดเร็วและสะดวกบนอินเตอร์เน็ตโดย
ไม่ต้องไปที่ศูนย์บริการของเรา

เนื่องจากโปรแกรมอัปเกรดซอต์แวร์
โทรศัพท์มือถือต้องการให้ผู้ใช้ดำเนิน
การระหว่างกระบวนการอัปเกรด โปรด
ตรวจสอบคำแนะนำและหมายเหตุที
NOTE: KC910 สนับสนุนการเข้ารหัส ่ปรากฎขึ้นในแต่ละขั้นตอนก่อนดำเนิน
WEP, WPA-PSK/2 ไม่ใช่การเข้ารหัส การต่อไป โปรดทราบว่าการถอดสาย
EAP, WPS ถ้าผู้ให้บริการ Wi-Fi หรือ การสื่อสารข้อมูล USB หรือแบตเตอรี่
ระหว่างการอัปเกรดอาจทำให้โทร
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณตั้งค่า
ศัพท์ชำรุดเสียหายได้ เนื่องจากผู้
การเข้ารหัสสำหรับการรักษาความ
ปลอดภัยไว้ คุณต้องป้อนรหัสในหน้า ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย
ต่างป๊อปอัพ หากไม่ได้มีการตั้งค่าการ ข้อมูลระหว่างกระบวนการอัปเกรด
คุณควรจดข้อมูลสำคัญเก็บไว้ก่อน
เข้ารหัสไว้ หน้าต่างป๊อปอัพนี้จะไม่
ปรากฏขึ้น หากคุณไม่ทราบรหัส
คุณต้องขอรหัสจากผู้ให้บริการ Wi-Fi
หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

การอัปเกรดซอฟต์แวร์
การตั้งค่า
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โปรแกมอัปเกรดซอฟต์แวร์โทร
ศัพท์มือถือ LG
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติด
ตั้งและการใช้โปรแกรมนี้ โปรดไปที่
http://update.lgmobile.com
LG KC910 | คู่มือการใช้

อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ KC910 ของคุณ
อุปกรณ์ชาร์จ

01
02
03

แบตเตอรี่

04
05
06

ปากกาและสายคล้อง
สำหรับพกพา

07
08

ชุดหูฟังสเตอริโอ

สายเคเบิลข้อมูลและซีดี
เชื่อมต่อและซิงโครไนซ์
โทรศัพท์ KC910
เข้ากับพีซี
คู่มือการใช้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโทร
ศัพท์ KC910 ของคุณ
คู่มือการใช้ KC910

อุปกรณ์เสริม

หมายเหตุ:
• ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้
ของ LG เท่านั้น
• การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะ
นำนี้อาจมีผลให้การรับ
ประกันของเครื่องโทรศัพท์
สิ้นสุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่าง
กันในแต่ละพื้นที่ โปรด
ตรวจสอบกับบริษัทหรือตัว
แทนผู้ให้บริการในแต่ละ
พื้นที่ของเราในกรณีที่มีข้อ
สอบถามเพิ่มเติม
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บริการของเครือข่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้
ได้รับการรับรองให้ใช้ในระบบเครือ
ข่าย GSM และ W-CDMA
คุณสมบัติต่างๆ ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้
เรียกว่า บริการเสริมจากระบบ
เครือข่าย ซึ่งเป็นบริการพิเศษที่คุณ
ขอเปิดใช้บริการได้จากผู้ให้บริการ
ของคุณ ก่อนที่คุณจะสามารถใช้คุณ
สมบัติต่างๆ ของบริการเสริมจากระบบ
เครือข่ายเหล่านี้ คุณต้องสมัครขอรับ
บริการผ่านทางผู้ให้บริการ และขอคำ
แนะนำในการใช้จากผู้ให้บริการด้วย

ทั่วไป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : KC910
ระบบ : GSM / W-CDMA
อุณหภูมิแวดล้อม
สูงสุด: +55°C (คายประจุ)
+45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด: -10°C

การลงทะเบียน Divx VOD

บริการของเครือข่าย
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สร้างรหัสการลงทะเบียน DivX VOD
โปรดไปที่ <http://vod.divx.com/>
เพื่อลงทะเบียนและการสนับสนุนทาง
เทคนิค

ศูนย์บริการ LG โดย บริษท
ั แอลจี
อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซอ
่ มสำนักงานใหญ่ตากสิน
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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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้
อาจทำให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎ
หมาย

การรับพลังงานคลื่นความถี่
วิทยุ

คำแนะนำ
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ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุและค่า SAR
(Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น KC910 นี้ ได้
รับการออกแบบตรงตามข้อกำหนด
เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานอัน
เกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่
วิทยุ ข้อกำหนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่รวมถึงการกำหนดค่า
เผื่อไว้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุก
คน โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุใช้หน่วยวัดที่เรียก
ว่า Specific Absorption Rate หรือ
SAR การทดสอบ SAR ได้กระทำ
ด้วยการใช้วิธีการที่ได้มาตรฐาน
โดยให้เครื่องโทรศัพท์ส่งสัญญาณ
LG KC910 | คู่มือการใช้

•

•

•

•

ที่แรงที่สุดและมีการรับรองขนาด
สัญญาณแล้ว โดยการส่งสัญญาณ
ดังกล่าวได้กระทำในทุกย่านความถี่
ที่โทรศัพท์ใช้อยู่
แม้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG
แต่ละรุ่นจะแตกต่างกันบ้าง แต่ทุก
รุ่นจะได้รับการออกแบบให้อยู่ภาย
ในข้อกำหนดการรับพลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุ
ข้อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย
International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/
กก. โดยเฉลี่ยตามเนื้อเยื่อหนัก
10 กรัม
ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้
ซึ่งทำการทดสอบโดย
DASY4 ขณะถือแนบกับหูคือ
0.590 วัตต์/กก. (10 กรัม)
และเมื่อพกพาไว้กับตัวคือ 0.492
วัตต์/กก. (10 กรัม)
ข้อมูลระดับ SAR
สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ/
พื้นที่ที่ยอมรับข้อจำกัด SAR

ซึ่งแนะนำโดย Institute of
Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/
กก. โดยเฉลี่ยต่อเนื้อเยื่อ 1 กรัม

การดูแลและการบำรุงรักษา
เครื่องโทรศัพท์
คำเตือน
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบต
เตอรี่ และอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการ
รับรองให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่า
นั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ
ที่ไม่ผ่านการรับรองดังกล่าวอาจ
ทำให้การรับรองหรือการรับ
ประกันของเครื่องสิ้นสุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้

คำแนะนำ

• อย่
 าถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องโทร
ศัพท์ ควรนำไปให้ช่างเทคนิคผู้มี
ความรู้เมื่อจำเป็นต้องมีการตรวจ
ซ่อม
• ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์

• ควรตั

้งโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่ง
ความร้อน เช่น เครื่องระบาย
ความร้อน หรือเตาประกอบอาหาร
• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มี
การสั่นสะเทือนหรือการกระแทก
• ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อ
บังคับพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล
เนื่องจากอาจมีผลต่อการทำงาน
ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไวต่อ
สัญญาณรบกวน
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือเปียก
ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะ
อาจถูกไฟฟ้าดูดและอาจทำให้โทร
ศัพท์ชำรุดเสียหายได้
• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วัตถุไวไฟ
เนื่องจากโทรศัพท์อาจร้อนและทำ
ให้ติดไฟซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิง
ไหม้
• ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดภาย
นอกเครื่องโทรศัพท์(อย่าใช้สาร
ละลาย เช่น เบนซิน ทินเนอร์
หรือแอลกอฮอล์)
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• อย่
 าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บนพื้
นผิวอ่อนนุ่ม
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณที่มี
การถ่ายเทอากาศดี
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มี
ฝุ่นหรือควันมากเกินไป
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิตหรื
อบัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก เพร
าะอาจทำความเสียหายต่อข้อมูลใน
แถบแม่เหล็กได้
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม เพ
ราะอาจทำความเสียหายแก่โทรศั
พท์ได้
• วางเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจากของ
เหลวหรือความชื้น
• ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง
ด้วยความ
ระมัดระวังอย่าแตะต้องเสาอากาศ
โดยไม่จำเป็น

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถ
ส่งคลื่นรบกวนได้ ทำให้มีผลต่อการ
ทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้อุป
กรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับ
อนุญาต หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์
เหนือเครื่องควบคุมจังหวะการเต้น
ของหัวใจ เช่น ใส่ในกระเป๋าเสื้อ
เป็นต้น
• โทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่องอาจก่อ
ให้เกิดสัญญาณคลื่นรบกวนกับ
เครื่องช่วยฟังได้
• ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องคอม
พิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รับการรบกวน
บ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบัง
คับว่าด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อน
ที่ในพื้นที่ที่คุณขับขี่ยานพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ

คำแนะนำ
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การทำงานอย่างมีประสิทธิ
ภาพของโทรศัพท์
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หลีกเลี่ยงการทำลายความ
สามารถในการได้ยิน
ความสามารถในการได้ยินอาจถูกทำ
ลายได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะ
เวลานาน ดังนั้น เราขอแนะนำว่า
คุณไม่ควรเปิดหรือปิดหูฟังใกล้กับหู
ของคุณ นอกจากนี้ คุณควรตั้งระดับ
เสียงเพลงและระดับเสียงสายสน
ทนาไว้ในระดับที่เหมาะสม

ส่วนที่เป็นแก้ว
บางส่วนของโทรศัพท์ของคุณทำ
มาจากวัสดุแก้ว ซึ่งส่วนที่เป็นแก้
วนี้สามารถแตกได้หากโทรศัพท์
ตกลงบนพื้นแข็ง หรือถูกกระแทก
หากส่วนที่เป็นแก้วนี้แตก อย่าสัมผัส
หรือพยายามดึงออก ให้หยุดใช้โทร
ศัพท์จนกว่าจะส่วนที่เป็นแก้วนี้จะได้
รับการเปลี่ยนโดยผู้ให้บริการที่ได้รับ
การแต่งตั้ง
คำแนะนำ

• มี
 สมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัด
ระวังอย่างเต็มที่
• หากสามารถกระทำได้ ให้ใช้ชุด
อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อน
โทรออกหรือรับสาย หากสภาพก
ารขับขี่ทำให้จำเป็นต้องดำเนินกา
รดังกล่าว
• พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมีผล
กระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บาง
ชนิดในรถของคุณ เช่น วิทยุติดรถ
ยนต์ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัย
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์พกพาแบบไร้
สายซึ่งขัดขวางการทำงานของถุง
ลม ซึ่งอาจทำให้ถุงลมไม่ทำงาน
หรืออาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บรุน
แรงเนื่องจากการทำงานผิดปกติขอ
งถุงลมนิรภัยได้
• หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะอยู่
ข้างนอก โปรดตรวจดูว่าระดับเสียง
อยู่ที่ระดับที่เหมาะสม เพื่อให้คุณยัง
สามารถได้ยินเสียงจากรอบข้างได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ข้างถนน
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บริเวณที่ทำให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่าง
มีการระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อ
ห้ามอย่างเคร่งครัด และทำตามข้อ
กำหนดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ได้
• ห้
 ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิง
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมันเชื้อ
เพลิงหรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของ
เหลวที่ติดไฟง่าย หรือระเบิดได้ใน
ห้องโดยสารของรถ ซึ่งคุณใช้เก็บ
โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ
ของคุณ

บนเครื่องบิน
คำแนะนำ
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อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่น
รบกวนต่อเครื่องบินได้
• ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
ก่อนขึ้นเครื่องบิน
LG KC910 | คู่มือการใช้

• อย่
 าใช้โทรศัพท์เมื่อเครื่องบินจอดที่
พื้นก่อนได้รับการอนุญาตจากพนัก
งานประจำเครื่อง

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่าง
จากมือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาด
เล็กซึ่งอาจทำอันตรายหากเด็กนำใส่
ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด
ได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นี้เพียงอย่าง
เดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบ
กับผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ
การดูแลรักษา
• คุ
 ณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบต
เตอรี่ออกจนหมดก่อนเริ่มการชาร์จ
แบตเตอรี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่อื่น
เนื่องจากไม่มี Memory Effect
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จึงไม่
ด้อยลง

• หากมี

การใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูก
ต้อง อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
• ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
ในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว โปรด
รีไซเคิลเมื่อเป็นไปได้ อย่าทิ้งเป็น
ขยะในครัวเรือน
• หากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่
โปรดนำไปที่จุดบริการหรือตัวแทน
จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก LG
Electronics ที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอ
ความช่วยเหลือ
• ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้า
เสียบทุกครั้งหลังจากแบตเตอรี่โทร
ศัพท์เต็มแล้วเพือ
่ ลดการใช้พลังงาน
สิ้นเปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ

คำแนะนำ

• ใช้
 เฉพาะแบตเตอรี่และเครื่อง
ชาร์จของ LG เท่านั้น เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่ของ LG ได้รับการออก
แบบมาเพื่อยืดอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ให้นานที่สุด
• อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบต
เตอรี่ลัดวงจร
• รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส
แบตเตอรี่
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที เมื่อ
ประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำลงจน
ถึงระดับที่ไม่อาจใช้งานต่อได้ แบต
เตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่ได้หลาย
ร้อยครั้งจนกว่าจะจำเป็นต้องเปลี่ยน
ก้อนใหม่
• ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หากไม่
ได้ใช้เป็นเวลานานเพื่อเพิ่มเวลาการ
ใช้งาน
• อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดน
แสงแดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพ
ที่มีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ
• อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพอา
กาศที่ร้อนหรือเย็น เพราะประสิทธิ
ภาพของแบตเตอรี่อาจด้อยลง
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การแก้ปัญหา
เนื้อหาในบทนี้จะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ที่คุณอาจพบในขณะใช้โทรศัพท์
คุณอาจต้องสอบถามผู้ให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ แต่คุณสามารถ
แก้ไขปัญหาที่คุณพบบางอย่างได้เองอย่างง่ายดาย
สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

ข้อผิดพลาดของซิมการ์ด

ไม่ได้ใส่ซิมการ์ดในโทร
ศัพท์ หรือคุณอาจใส่
ซิมการ์ดไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซิมการ์
ดอย่างถูกต้อง

ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบ
เครือข่าย

สัญญาณอ่อน
อยู่นอกพื้นที่บริการของ
ระบบเครือข่าย GSM

ย้ายไปบริเวณที่ใกล้หน้าต่าง
หรือที่เปิดโล่ง ตรวจสอบพื้นที่
ให้บริการกับผู้ให้บริการ

รหัสไม่ตรงกัน

เมื่อคุณต้องการเปลี่ยน
รหัสป้องกัน คุณต้องยืน
ยันรหัสใหม่โดยป้อนรหัส
นั้นอีกครั้ง รหัสที่คุณป้อน
ทั้งสองครั้งไม่ตรงกัน

ติดต่อผู้ให้บริการ

ตั้งค่าฟังก์ชันไม่ได้

ผู้ให้บริการไม่สนับสนุน
หรือต้องลงทะเบียน

ติดต่อผู้ให้บริการ

ไม่สามารถโทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการติดต่อ
หมายเลข
มีการใส่ซิมการ์ดอันใหม่
ถึงขีดจำกัดการโทรของ
คุณแล้ว

ระบบเครือข่ายใหม่ยังไม่ได้รับ
อนุญาต ตรวจสอบข้อกำหนด
ใหม่ ติดต่อผู้ให้บริการ หรือตั้ง
ค่าการจำกัดการโทรใหม่โดย
ใช้รหัส PIN 2

การแก้ปัญหา

ข้อความ
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ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

เปิดเครื่องโทรศัพท์ไม่ได้

กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเบา
เกินไป
แบตเตอรี่หมด

กดปุ่มเปิด/ปิดเป็นเวลาอย่าง
น้อยสองวินาที
ชาร์จแบตเตอรี่ ตรวจสัญลักษณ์
แสดงการชาร์จบนหน้าจอ
ทำความสะอาดขั้วสัมผัส

ขั้วสัมผัสแบตเตอรี่สกปรก
แบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง
อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป
มีปัญหาที่ขั้วสัมผัส
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการชาร์จ

ไม่มีกระแสไฟฟ้า
เครื่องชาร์จชำรุด
ใช้เครื่องชาร์จไม่ถูกต้อง
แบตเตอรี่ชำรุด

ชาร์จแบตเตอรี่
ตรวจดูให้แน่ใจว่าอยู่ในอุณหภูมิ
แวดล้อมที่เหมาะสม รอสักครู่
จากนั้นชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและ
การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
ตรวจสอบขั้วสัมผัสแบตเตอรี่
ทำความสะอาดหากจำเป็น
เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอื่น
หรือตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
หากเครื่องชาร์จไม่เริ่มทำงาน
ให้เปลี่ยนเครื่องชาร์จใหม่
ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ
LG เท่านั้น
เปลี่ยนแบตเตอรี่

สัญญาณอ่อนเกินไป

การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอื่น
เป็นไปโดยอัตโนมัติ

หมายเลขโทรศัพท์ใช้
โทรออกไม่ได้

กำลังใช้งานฟังก์ชันกำ
หนดหมายเลขโทรออก

ตรวจสอบการตั้งค่า

การแก้ปัญหา

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

KC910 User Guide

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KC910 phone by LG,
designed to operate with the latest digital mobile
communication technology.
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Getting to know your phone
Inner camera lens
Proximity Sensor

End/Power key
Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the home screen.
Multitasking key
Call key
Dials a phone number and
answers incoming calls.

Set up



WARNING: Placing a heavy object on the phone or
sitting on it while it is in your pocket can damage the
phone’s LCD and touch screen functionality.
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01
Charger, 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

Side keys
• When the screen is idle:
volume of key tone.
• During a call: volume of
the earpiece.
• When playing a BGM
track: controls volume
continuously.

02
03
04
05
06
07
08

Lock/ Unlock key (image
stabilization key in
camera)
Capture button

Set up



Open view

Battery
cover
Battery
USIM Card
Socket
Light sensor

Camera lens
Flash
Set up
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Installing the USIM and battery
1 Remove the battery cover
Press and hold down the battery
release button at the top of the
phone and lift off the battery
cover.

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

01
02
03
04
05
06
07
08

2 Remove the battery
Hold the top edge of the battery
and lift it from the battery
compartment.

Set up
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Installing the USIM and battery
3 I nstall the USIM card
Slide the USIM card into the USIM
card holder. Make sure that the
Golden contact Area on the card
is facing downwards. To remove
the USIM card, pull it gently in the
opposite direction.

Set up
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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 Battery Until it clicks
into place.

5 Charging your phone
Open up the cover of the charger
socket on the side of your KC910.
Insert the charger and plug into
a mains electricity socket. Your
KC910 will need to be charged
until a message reading “Battery
full” appears on screen.

01
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Set up
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Memory card
Installing a memory card
You can expand the memory space
available on your phone using
a memory card. The KC910 will
support up to a 8GB memory card.
NOTE: A memory card is an optional
accessory.
1 Open the memory card cover.
2 Slide the memory card into the
slot, until it clicks into place. Make
sure that the gold contact area is
facing downwards.

3 Close the memory card cover.
Set up

1
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Formatting the memory card
Your memory card may already
be formatted. If your card isn’t
formatted, you will need to format it
before you can begin using it.
1 From the home screen select
then touch Settings and choose
Phone settings.
2 Touch Memory manager then
choose External memory.
3 Touch Format and then confirm
your choice.
4 Enter the password, if one is set,
and your card will be formatted
and ready to use.
TIP! To change your
default storage destination,
open Memory manager from
the Phone settings menu and
select Primary storage settings.

NOTE: If your memory card
has existing content on, it will
automatically be filed in the correct
folder, for example, videos will be
stored in the My Videos folder.

Transferring your contacts
To transfer your contacts from your
USIM to your phone:
1 From the Communicate tab,
select Contacts and choose
Contact settings.
2 Touch Copy.
3 Choose USIM to Handset.
4 Choose Select all or choose
names one by one and touch
Done.
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04
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Set up
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Menu map
Touch
in the home screen to open a Top menu. From here you can access
further menus: Communicate, Entertainment, Utilities and Settings.

Set up
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Communicate

Entertainment

Dialling
Speed dials
Contacts
Call history
New message
New Email
Messaging

Gallery
My stuff
Camera
Video camera
Muvee Studio
Music
FM radio
Games & apps

Utilities

Settings

Browser
Google
Organiser
Alarms
Memo
Voice recorder
Tools
USIM Services

Profiles
Screen settings
Phone settings
Call settings
Touch settings
Connectivity
Bluetooth
Wi-Fi
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Your home screen
Whenever your KC910 is not in use
it will return to your home screen.
From here you can access all menu
options, make a quick call and view
the status of your phone - as well as
many other things.

Touch screen tips

Quick keys

01
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04
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07
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Your home screen

The home screen is also a great
place to get accustomed to the
touch screen.
To select an item, touch the icon
accurately. Your KC910 will vibrate
slightly when it recognises you’ve
touched an option.
To scroll through lists, touch the last
item visible and slide your finger up
the screen. The list will move up so
more items are visible.
• There’s no need to press too
hard, the touchscreen is sensitive
enough to pick up on a light yet
firm touch.
• Use the tip of your finger to touch
the option you require. Be careful

not to touch any other keys.
• When the screen light is off, press
and hold the Unlock/Lock key on
the left hand side to restore the
home screen.
• Don’t cover the phone with a
case or cover as the touch screen
will not work with any material
covering it.
• When you touch
, the mobile
widget shows up. You can drag and
click what you need right away.
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Your home screen
The quick keys
The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to your
most used functions.

Your home screen

18

Touch to bring up the touch
dialling pad to make a call.
Input the number as you
would using a normal key
pad and touch Call or press
the
hard key.
To initiate a video call with
the number, press
after
inputting the number and
choose Make Video call.
See page 21 for details.

Touch to open your contacts.
To search for the number
you want to call. Enter the
name of the contact using the
touchpad. You can also create
new contacts and edit existing
ones. See page 30 for details.

Touch to access the
Messaging options menu.
From here you can create a
new SMS. See page 3 for
details.

Touch to open the full Top
menu which is separated into
four sub-menus. Touch the
vertical tabs to view further
options.
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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 or GPRS is active.
Below is a table which explains the
meaning of icons you’re likely to see
in the status bar.
Icon Description

Icon Description
Normal profile in use
Outdoor profile in use
Silent profile in use
Headset profile in use
Calls are diverted
EDGE in use
Roaming

Multitasking
Network signal strength
(number of bars will vary)

Flight mode is on

No network signal

Wifi connected

Remaining battery life

GPS on (Geo-tagging,
Jogging buddy)

Battery empty

Message inbox is full
Message sending failed
An alarm is set

02
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Bluetooth is active

Memory card Inserted
Browser Connected

Your home screen

New text message
New voice message

01
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Your home screen
Using the Multitasking
function

Touch the current status icon that
represents your current setting in
the status bar to open the Status
Summary. It shows the current Time,
Network, SVC ID, Battery, Handset
memory, External Memory, Profile,
MP3, Bluetooth and Wifi status. You
can set Profile type, play/pause MP3
and activate/deactivate Bluetooth
and Wifi.

Press the multitasking hard key
to open the Multitasking menu.
From here you can view all the
applications you have running and
access them with one touch.
From any application, press the
Multitasking key and select Home
screen to return to the home screen
without exiting or closing the
application.
When you have an application
running in the background (e.g.
a game or the FM radio),
will
appear in the status bar.
When you press this key from the
home screen, you can view a short
cut menu to some commonly used
functions, including New message
and Alarms.

Your home screen

Changing your status from
the status bar

20
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Calls
Making a call or video call
1 Touch
to open the keypad.
2 Key in the number using the
keypad. To delete a digit press the
clear key.
3 Touch the
hard key to
initiate the call.
4 To end the call press the
hard key.
TIP! To enter + for making
an international call, touch
twice.
TIP! Press the lock/unlock
button on the right side of the
handset to lock the touchscreen
to prevent calls being made by
mistake.

01
02
03

Making a call from your
contacts

04

1 From the home screen touch
to open Contacts.
2 Touch Name and enter the first
few letters of the contact you
would like to call.
3 From the filtered list, touch the
contact you’d like to call and
select the number to use if you
have more than one saved.
4 Touch Call.

06

TIP! Press
and you can
choose from Add contact, Send
message, Delete, Speed dials,
My business card and Search
by group.

05
07
08

The basics

TIP! To bring up the
keypad during a call, touch the
key.

TIP! You can Make video
call, Send message, Save
number or Search contacts by
tapping
.
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Calls
TIP! You can search your
contacts from the call screen.
Touch
in right lower column
of screen Scroll through your
contacts or enter the first few
letters of a name to filter the list.

Answering and rejecting a
call
When your phone rings press the
hard key to answer the call.
Tap
to mute the ringing. This is
great if you’ve forgotten to change
your profile to Silent for a meeting.
Press the
hard key to reject an
incoming call or touch
on the
screen.

The basics
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In-call options
01
02
03
04
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06
07
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The basics

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

Speaker - Touch
to turn on the
speaker phone.
Mute - Touch
to turn off the
microphone so the person you are
talking to cannot hear you.
Options - Choose from a list of
further in-call options, including
Create new memo and Go to
messages, so you can check your
messages and add contacts during
a call. You can also end the call
from here by touching End call.
- Choose to search your
contacts during a call.
- Choose to add another
person to the call.
- Touch to open a numerical
keypad for navigating menus with
numbered options. For example,
when dialling call centres or other
automated telephone services.
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Calls
Adjusting the call volume
To adjust the volume during a call,
use the up and down button on the
right side of the phone.

Speed dialling

The basics

2

You can assign a frequently-called
contact to a speed dial number.
1 From the home screen touch
to open Contacts.
2 Touch
and choose Speed
dials.
3 Your voicemail is already set to
speed dial 1. You cannot change
this. Touch any other number to
assign it a speed dial contact.
4 Your contacts will open. Select
the contact you’d like to assign
to that number by touching the
phone number once.
To call a speed dial number, touch
from the home screen then
press and hold the assigned number
until the contact appears on screen.
LG KC910 | User Guide

The call will initiate automatically,
there’s no need to press
.

Making a second call
1 During your initial call, touch
and select the number you want
to call.
2 Dial the number or search your
contacts (see Making a call on
page 21 for details).
3 Press
to connect the call.
4 Both calls will be displayed on the
call screen. Your initial call will be
locked and the caller put on hold.
5 To change between the calls,
touch
and choose Swap call
or press the number of the held
call.
6 To end one or both calls press
and select End followed by All,
Held or Active.

TIP! You can combine your calls
by touching “Join icon”. Check
that your network provider
supports conference calling.
NOTE: You will be charged for each
call you make.

Turning off DTMF
DTMF allows you to use numerical
commands to navigate menus
within automated calls. DTMF is
switched on as default.
To turn it off during a call (to make
a note of a number for example)
touch
and select DTMF off.

Touch
and select Communicate
and tap Call history.
Choose to view:
All calls - View a complete list of all
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.

01
02
03
04
05
06
07
08

TIP! From any call log
touch
and Delete all to
delete all the recorded items.
TIP! Touch any single call
log entry to view the date, time
and duration of the call.
The basics

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

Viewing your call logs
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Calls
Using call divert

Using call barring

1 Touch
, select Settings and
choose Call settings.
2 Touch Call divert and choose
Video calls and/or Voice calls.
3 Choose whether to divert all calls,
when the line is busy, when there
is no answer or when you are not
reachable.
4 Input the number you’d like to
divert to.
5 Touch Request to activate.
NOTE: Charges are incurred for
diverting calls. Please contact your
network provider for details.

1 Touch
, select Settings and
choose Call settings.
2 Touch Call barring and choose
Video calls and/or Voice calls.
3 Choose any or all of the five
options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
All incoming
Incoming when abroad

TIP! To turn off all call
diverts, choose Deactivate all
from the Call divert menu.

The basics
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4 Enter the call barring password.
Please check with your network
operator for this service.
TIP! Select Fixed dial
number to turn on and compile
a list of numbers which can be
called from your phone. You’ll
need your PIN2 code from
your operator. Only numbers
included in the fixed dial list can
be called from your phone.

Changing the common call
setting

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

1 Touch
, select Settings and
choose Call settings.
2 Touch Common settings. From
here you can amend the settings
for:
Call reject - Slide the switch
left to highlight the Reject list.
You can touch the text box to
choose from all calls, specific
contacts or groups, or those from
unregistered numbers, No caller
Id (those not in your contacts).
Touch Save to change the setting.
Send my number - Choose
whether your number will be
displayed when you call someone.
Auto redial - Slide the switch left
for On or right for Off.
Answer mode - Choose whether
to answer the phone using the
send key or any key.

Minute minder - Slide the switch
left to On to hear a tone every
minute during a call.
BT answer mode - Select Handsfree to be able to answer a call
using a Bluetooth headset, or
select Handset to press a key on
the handset to answer a call.
Save new number - Select Yes to
save a new number.
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Calls
Changing your video call
settings
1 Touch
, select Settings ,
select Call settings and choose
Video call settings.
2 Choose the settings for your
video calling. Determine whether
to Use private picture and select
one, and/or switch on the mirror
to see yourself on screen when
making a video call. Switch on
the mirror to show the mirror
effect on the video caller screen

The basics
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Contacts
Searching for a contact
There are two ways to search for a
contact:
From the home screen
1 From the home screen touch
to open Contacts. Touch
Name and enter the name of the
contact using the key pad.
2 Touch
or the
hard key
to initiate the call.
TIP! You can search by group
by touching
and selecting
Search by group. This will bring
up a list of all your groups.
From the main menu
1 Touch
, select Communicate.
2 Touch Contacts and Search.

Adding a new contact
1 From the home screen touch
then select Add contact.
2 Choose whether to save the
contact to your Handset or USIM.
3 Enter the first and last name of
your new contact. You do not
have to enter both, but you must
enter one or the other.
TIP! Once you have typed in
a name, press
to edit the
rest of the information for your
contact.
4 Enter up to five different numbers
and assign a type for each.
Choose from Mobile, Home,
Office, Pager, Fax, VT and
General.
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-

The basics

TIP! The alphabetical keypad is
displayed once you tap Name.

TIP! To scroll through your list
of contacts, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.
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Contacts
5A
 dd an email address.
6 Assign the contact to one or
more groups. Choose from
No group, Family, Friends,
Colleagues, School or VIP.
7 You can also add a Ringtone,
Birthday, Anniversary,
Homepage, Home address,
Company name, Job title,
Company address and a Memo.
8 Touch Save to save the contact.
TIP! You can create
customised groups for your
contacts, see Creating a group
on page 32.

The basics
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Contact options
There are many things you can do
when viewing a contact. Here’s
how to access and use the options
menu:
1 Open the contact you’d like to
use. See Searching for a contact
on page 29.
2 You can call or send a message
directly from here.
3 Press
to open the list of
options. From here you can:
Make a video call - Video call the
contact.
Edit - Change any of the contact’s
details.
Delete - Delete the contact.
Touch Yes if you are sure.
Copy or Move to USIM/Handset
- Choose to move or copy to the
USIM card or handset (depending
on where you originally saved the
contact).

Send business card - Send
the contact’s details to another
person as a business card. Choose
to send as a Text message,
Multimedia message, Email or
via Bluetooth.
TIP! Message - Send a
message to the contact. See
page 3 for details on how to
send messages.

Creating a group

TIP! You can edit an existing
group by highlighting it and
touching
. Choose to Add
contacts, Rename the group,
Delete a group, Add members or
assign a Group ringtone.

Changing your contact
settings
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You can adapt your contact settings
so that your Contacts suits your own
preferences.
TIP! To scroll through a list
of options, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.

The basics

1 From the home screen touch
and select the Communicate
tab. Touch Contacts and select
Groups.
2 Touch
.
3 Select Add group.
4 Enter a name for your new group.
5 Select Add a Ringtone and
choose.
6 Touch Save.

NOTE: If you delete a group, the
contacts which were assigned to
that group will not be lost. They will
remain in your contacts.
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Contacts

The basics
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1 F rom the Communicate tab touch
Contacts and select Contacts
settings.
2 From here you can adjust the
following settings:
Contact list settings - Choose
whether to view contacts saved
to both your Handset & USIM,
Handset only or USIM only.
You can also choose to show
the first name or last name of
a contact first. You can display
with quick command key among
Make voice call, Make video call
or Send a message. In contact
list touch
to call directly. You
can change this setting.(Make
voice call/ Make video call/ Send
message/ Do not display)
Synchronise contacts - Connect
to your server to synchronise
your contacts. See Synchronising
your contacts on page 107.
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Copy - Copy your contacts from
your USIM to your handset or
from your handset to your USIM.
Choose to do this one at a time,
or all at once. If you select one at
a time, you’ll need to select each
contact to copy one by one.
Move - This works in the same
way as Copy, but the contact will
only be saved to the location
you’ve moved it to. So, if you
move a contact from the USIM
to the handset it will be deleted
from the USIM memory.
Send all contacts via Bluetooth
- Send all of your contacts to
another device using Bluetooth.
You will be prompted to turn on
Bluetooth if you select this option.
Backup contacts - See Backing
up and restoring your phone’s
information on page 97.

Restore contacts - See Backing
up and restoring your phone’s
information on page 97.
Clear contacts - Delete all your
contacts. Touch Yes if you are sure
you want to wipe your contacts.

01
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Viewing information

05

1 F rom the Communicate tab touch
Contacts and Information.
2 From here you can view your
Service dial numbers, your Own
number, your Memory info.
(how much memory space you’ve
got left) and My business card.

06
07
08

TIP! If you’ve yet to add a
business card for yourself, select
My business card and enter all
your details as you would for any
contact. Touch Save to finish.
The basics
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Messaging
Messaging
Your KC910 combines SMS, MMS
and email into one intuitive and
easy to use menu.
There are two ways to enter the
messaging centre:
1 From the home screen, touch
or touch
, then select
Communicate and choose New
message.

Sending a message

The basics
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1 Touch
then Create new
message.
2 From here you can choose
Message to send an SMS or MMS,
or choose Email to send an email.
See page 1 for details.
3 Touch Insert to add an image,
video, sound, template, emoticon,
Name & number, New Slide,
Subject, Document or more
(Business card, Schedule, Memo,
To Do, My business card, Others )
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4 Touch Recipient to enter the
recipient’s number, or touch
the search icon to open your
contacts. You can add multiple
contacts. When you are finished,
touch Send.
WARNING: You will be
charged per 160 character text
message for each person that
you send the message to.
WARNING: If an
image, video or sound is
added to an SMS it will be
automatically converted to an
MMS and you will be charged
accordingly.
TIP! Quick reply - Send a
reply promptly to the selected
message using a template.

Entering text
There are five ways to enter text:
Keypad, Keyboard, HandwritingScreen, Handwriting-Box,
Handwriting-Double Box.
Tap the screen once, then the
keyboard shows up.
Touch to turn on T9 predictive
text.
You can change the writing
languages.
Tap to change between the
numbers, symbols and texts keypads.
Use
to scroll through the
different text entry mode (for
example, capitals or lowercase).
To enter a space touch
.

T9 predictive

TIP! Simply touch each letter to
write your message and press:
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to switch to upper case
to add a space

Abc manual
In Abc mode you will see
.
In Abc mode you must touch the
key repeatedly to enter a letter. For
example, to write ‘hello’, touch 4
twice, 3 twice, 5 three times, 5 three
times again, then 6 three times.

The basics

In T9 mode you will see
.
T9 mode uses a built-in dictionary
to recognise words you’re writing
based on the key sequences you
touch. Simply touch the number key

associated with the letter you want
to enter, and the dictionary will
predict the word you want to use.
For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6,
6, 3 to write ‘telephone’.
If the word you want doesn’t
appear, touch Spell. If you touch
Spell you can then enter the word
using Abc manual mode and your
word or name will be added to the
dictionary.
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Messaging
Keyboard

Handwriting recognition

In Keyboard mode the screen flips
to landscape and a full keyboard
appears on screen.
Simply touch each letter to write
your message and press:
to switch to upper case

In Handwriting mode you simply
write on the screen and your KC910
will convert your handwriting into
your message. Select Screen or Box
depending on your preferred view.
(Handwriting- Screen, HandwritingBox, Handwriting-Double Box.)
Handwriting-Screen enables you to
input one letters continuously on
the full screen.
Handwriting-Box enables you to
input a letter at a time. There is a
separate area to input symbols,
numbers and letters.
Handwriting-Double Box has two
boxes to input letters alternately so
you can input letters continuously.

TIP! If you turn the
phone to landscape in
messaging mode, the phone
will automatically bring up the
Keyboard.

The basics
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TIP! Keyboard mode
predicts and shows what it
thinks you will type next. These
words are predicted based on
the sentences you have typed
in so far. If you do not wish to
use the suggested words, keep
typing in new words.
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WARNING: You may
find it easier to use a stylus in
this mode, please remember
to press lightly to protect your
screen from damage.

Handwriting recognition translates
stylus gestures into letters,
numbers or other character, and
displays these characters as text.
Handwriting recognition is only
active where text can be entered.
Note: Most letters can be written
using different stroke styles. See
the tables below. The arrow selects
whether the letter is upper or lower
case, not the style of writing.

Alphabet

B

I
J
K

03
04
05

N

06

O
P

07

Q

08

Strokes

S
T
U
V
W
X
Y

The basics

Z
ß

F

02

L

D

G

01

M

C
E

Strokes

R

If you select capital letter mode
(ABC), letters you type will be
inserted as capital letters even if you
write in small letters, and vice versa.
Letter
A

Letter
H
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Messaging
Accented characters
Accent

Strokes

Space
Backspace
Enter

Accented letters

Switching the
text mode

Punctuation marks
Mark

grave
acute
circumflex

Numbers
Touch
to switch from text entry to
number entry.

The basics
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Write the character as described above,
then write the accent above the entered
letter. Other such characters, for example,
ö and ü, follow the same principle.

Strokes

Full stop
At
@
Note: Start each stroke at the dot.

Number
0
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Strokes

LG KC910 | User Guide

tilde
ring
dieresis
cedilla

Setting up your email
You can stay in touch on the move
using email on your KC910. It’s quick
and simple to set up a POP3 or
IMAP email account.
TIP! To scroll through a list
of options, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.
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The basics

1 Touch
from the home screen,
and touch Messaging.
2 Select Message settings then
Email.
3 Select Email accounts then touch
Add new.
4 You can now choose how your
account works:
Username - Enter the account’s
username.
Password - Enter the account’s
password.

Email address - Enter the
account email address.
Reply email address - Enter the
‘reply to’ email address.
Outgoing mail server - Enter the
outgoing email server address
Incoming mail server - Enter the
incoming email server address
Maximum receive size - Choose
the size limit of your emails, the
maximum is 2MB.
Mailbox type - Enter the mailbox
type, POP3 or IMAP.
Save to server - Choose whether
to save your emails to the server.
For IMAP accounts copies are
always saved.
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Messaging
Save sent mail into - Select
whether to save sent emails
(when the mailbox type is set to
IMAP). When the mailbox type is
POP3, sent mails are always saved
into handset.
Retrieve only new - Choose
whether to discard emails already
downloaded.
Access point - Choose your
Internet access point.
Email to retrieve - Choose the
way to download emails. Choose
from Header only or All including
body for POP3, header only,
header + body, or all for IMAP.
Auto retrieve - Choose whether
to retrieve your new emails
automatically.

The basics
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Advanced settings - Choose
whether to use the advanced
settings.
SMTP port number - Normally,
this will be 25.
SMTP TLS/SSL - Choose whether
to use TLS/SSL for outgoing
server.
Incoming server port - Normally,
this is 110 for POP3 accounts and
13 for IMAP accounts.
Incoming TLS/SSL - Choose
whether to use TLS/SSL for
incoming server.
SMTP authentication - Choose
the security settings for the
outgoing mail server
SMTP Username - Enter the
SMTP username.
SMTP Password - Enter the SMTP
password.

APOP secure login - Choose to
activate APOP secure login for a
POP3 account. IMAP accounts
are always set to off.
Now your account is set up, it will
appear in the list of accounts in your
Email folder.

Retrieving your email

1 Touch
in the Communicate
menu to open a new blank
message.
2 You can enter the recipient’s
address and write your message.
You can also attach images,
videos, sounds or other file types.
3 Touch Send and your email will
be sent.
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TIP! You can upload Word,
Excel, PowerPoint and PDF
documents to your KC910 so you
can review them on the move.

The basics

You can automatically or manually
check your account for new emails.
See Change your email settings on
page 2 to check automatically.
To check manually:
1 Touch
then Messaging.
2 Select Mailbox.
3 Touch the account you want to
use then
.
4 Choose Retrieve and your
KC910 will connect to your email
account and retrieve your new
messages.

Sending an email using your
new account

1

Messaging
Changing your email settings
You can change your email settings
according to your own preferences.
TIP! To scroll through a list
of options, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.

The basics
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1 Touch
from the home screen,
and choose Messaging and
Message settings.
2 Select Email.
3 You can adapt the following
settings:
Email accounts - Manage your
email accounts.
Allow reply Email - Choose
to allow the sending of read
confirmation messages.
Request reply Email - Choose
whether to request read
confirmation messages.
Retrieve interval - Choose how
LG KC910 | User Guide

often your KC910 checks for new
email messages.
Retrieve amount - Choose the
number of emails to be retrieved
at one time.
Include message in Fwd and
Reply- Choose to include the
original message in your reply.
Include attachment - Choose to
include the original attachment in
any reply.
Auto retrieval in Roaming Choose whether to retrieve your
messages automatically when
abroad (roaming).
New email notification - Choose
whether to be alerted to new
emails.
Signature - Create an email
signature and switch this feature
on.
Priority - Choose the priority level
of your email messages.
Mail sending size - Choose the
size of email you send.

Message folders

Templates - Use a list of commonly
used text and multimedia message
templates.
Emoticons - Add and insert
emoticons for your messages.
Message settings - Change
the settings for your text and
multimedia messages.

Managing your messages
You can use your Inbox to manage
your messages.
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TIP! To scroll through a list
of options, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.
1 Touch
then Inbox.
2 Touch
and then choose to:
Delete - Delete marked messages.
Create new message - Open a
new blank message.

The basics

You’ll recognise the folder structure
used on your KC910, which is fairly
self-explanatory.
Create new message - Open a new
blank message.
Inbox - All the messsages you
received are placed into your inbox.
From here you can view, delete
and do more, see Managing your
messages below for details.
Mailbox - All the emails you receive
on your KC910 will be placed in your
mailbox.
Drafts - If you don’t have time to
finish writing a message, you can
save what you’ve done so far here.
Outbox - This is a temporary
storage folder while messages are
being sent.
Sent items - Messages you send are
placed in this folder.
My Folders - Create folders to store
your messages.

3

Messaging
Move to My folders - Move the
marked messages to My folders.
Search - Search the messages
using a date and /or a phone
number.
Filter - View your message
by type. This will group SMS
separately from MMS.
Delete all - Delete all of the
messages.
If you see the message No space for
USIM messages you should delete
some messages from your inbox.
If you see the message No space
for messages you can delete either
messages or saved files to create
space.

Using templates
The basics



Create templates for the SMS
and MMS messages you send
most frequently. You’ll find some
templates already on your phone,
you can edit these if you wish.
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1 Touch
then choose
Templates.
2 Choose Text templates or
Multimedia templates. You can
then touch
to Add template,
Delete or Delete all templates. To
edit a message just select it, make
your changes and touch Save.

Using emoticons
Liven up your messages using
emoticons. You’ll find some
commonly used emoticons already
on your phone.
1 Touch
then choose
Emoticons.
2 Touch Add new, or touch
to,
Delete or Delete all emoticons.

Changing your text message
settings
Your KC910 message settings are
pre-defined so that you can send
messages immediately. These
settings can be changed according

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

01

Changing your multimedia
message settings

02

Your KC910 message settings are
pre-defined so that you can send
messages immediately. These
settings can be changed according
to your preferences.
Touch
then choose Message
settings and Multimedia message.
You can make changes to:
Retrieval mode - Choose Home
or Roaming network. If you then
choose Manual you will receive only
notifications of MMS and you can
then decide whether to download
them in full.
Delivery report - Choose to allow
and/or request a delivery report.
Read reply - Choose to allow and/
or send a read reply.

04
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Touch
then choose Messaging
settings and Text message. You
can make changes to:
Text message centre - Enter the
details of your message centre.
Delivery report - Slide the switch
left to receive confirmation that
your messages have been delivered.
Validity period - Choose how long
your messages are stored at the
message centre.
Message types - Convert your text
into Voice, Fax, X.400 or Email.
Character encoding - Choose how
your characters are encoded. This
impacts the size of your messages
and therefore data charges.
Send long text as - Choose to send

long messages as Multiple SMS or
as MMS.

5

Messaging
Priority - Choose the priority level
of your MMS.
Validity period - Choose how
long your message is stored at the
message centre.
Slide duration - Choose how long
your slides appear on screen.
Delivery time - Choose how long
before a message is delivered.
Multi msg centre - Enter the details
of your message centre.

The basics

6
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Changing your other settings
Touch
, choose Message
settings then:
Videomail - Touch Add new or
to add a new Videomail service.
Contact your network operator for
more information on the service
they provide.
Voicemail - Touch Add new or
to add a new Voicemail service.
Contact your network operator for
more information on the service
they provide.
Service message - Choose to
receive or block service messages.
You can also set your message
security by creating trusted and
untrusted lists of senders.
Info. service - Choose your
reception status, language and
other settings.

Camera
Taking a quick photo
TIP! The camera lens has
its own cover. Twist the cover
open to use the camera and
quickly open the viewfinder.

TIP! Face Tracking
Automatically detects and
focuses on human faces to help
you to take clear Pictures.
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Get creative

1 P ress the
key on the right
side of the phone.
2 You will be prompted to open
the lens cover. The viewfinder will
appear on screen.
3 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the subject
of the photo.
4 Slightly press the capture button,
a focus box will appear in the
centre of the viewfinder screen.
5 Position the phone so you can
see the subject of your photo in
the focus box.
6 When the focus box turns green,
the camera has focused on your
subject.
7 Press the capture button fully.

TIP! Touch Shot
You can take a photo by
touching screen also. After
selecting an object with touch,
you can see the subject in the
focus box. When the focus box
turns green you can take a
photo simply by removing their
finger from the screen.
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Camera
After you’ve taken your photo
Your captured photo will appear
on screen. The name of the image
runs along the bottom of the screen
together with six icons down the
right side.

Touch to take another photo
straightaway. Your current photo
will be saved.
Touch to view a gallery of
saved photos.
Get creative
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Touch to send the photo as a
Message, Email, or Bluetooth. See
page 3 for Sending a message, and
page 109 for Sending and receiving
your files using Bluetooth.
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Touch to upload to your
Blogger account.
Touch to set the picture you
have taken as Wallpaper.
Touch to delete the photo
you have just taken and confirm by
touching Yes. The viewfinder will
reappear.

Getting to know the viewfinder

01
Settings - Touch this icon to open the
settings menu. See Using the advanced
settings on page 52 for details.

02

Camera mode - Camera mode is selected.

04

Size
Flash status
Back - Touch here to return to the home
screen.
Gallery

03
05
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Flash - See Using the flash on page 50.
Shot mode - See Choosing a shot type on
page 50.
Video - Touch to
switch to video
camera

Zoom - Touch
to zoom in or
to
zoom out. Alternatively you can use the side
volume keys.

Get creative

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

Exposure - See Adjusting the Exposure on
page 51.
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Camera

Get creative
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Using the flash

Choosing a shot mode

The flash is set to auto as default,
but there are other options.
1 Select
from the right side of
the viewfinder to enter the flash
sub-menu.
2 There are three flash options:
Auto - Your camera will assess
the lighting needed to take a
good picture and use the flash as
necessary.
Red-eye reduction - The camera
will flash twice in order to reduce
red eye.
Always off - The camera will
never flash. This is useful if you
want to save battery power.
3 When you touch the option you
want to use the flash menu will
automatically close, ready for you
to take your picture.
4 The flash status icon in the
viewfinder will change according
to your new flash mode.

1 T ouch
to open the available
shot mode.
2 Choose from seven options:
Normal shot -This is the default
shot type, the photo will be taken
in the normal way, as outlined in
taking a quick photo.
Smile shot - This shot type
is great for taking a photo of
people. Focus on the subject and
press
then the photo will be
taken automatically when it smile.
Beauty shot - This enables you
to take a photo of person’s face
clearly and brightly. Especially
useful when you are close up.
Art shot - Choose different
picture effects. (Original,
Black&White, Warm, Cold.)
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Continuous shot - This
enables you to take seven
shots automatically in very
quick succession. See Taking a
continuous shot on page 51 for
details.
Panorama - This shot type is
great for taking a photo of a large
group of people or for capturing
a panoramic view. See Taking a
panoramic shot on page 52 for
more details.
Frame shot - Choose from one
of the fun frames to transform
your friend or just decorate their
surroundings.

Adjusting the exposure

Taking a continuous shot
1 T ouch
to open the available
shot types and select Continuous
shot.
2 Position the subject in the
viewfinder and press the capture
button as you would to take a
normal photo.
3 The camera will take seven shots
in quick succession and display
the first with seven thumbnails
shown on the left side of the
screen.
4 Once you have highlighted the
image you want to keep, touch
. You will be given a chance
to save more than one of the
images.
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Get creative

Exposure defines the difference
between light and dark in an image.
A low contrast image will appear
foggy, whereas a high contrast
image will appear much sharper.
1 Touch
.

2 S lide the contrast indicator
along the bar, towards
for
a lower exposure, hazier image
or towards
for a higher
exposure, sharper image.
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Camera
Taking a panoramic shot
Capture life as it appears using a
panoramic shot. The camera will let
you take three photos, all aligned,
and combine them into one wide
angle image.
1 Touch
to open the available
shot types and select Panorama
shot.
2 Take the first photo as normal. A
ghosted version of the right side
of the image will appear in the
viewfinder.
3 When you take the second and
third photo, line the ghost of
the previous image up with the
image in the viewfinder.
4 In the photo gallery, the photos
will be saved as one panoramic
image.
Get creative
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NOTE: Due to the image size the
panoramic photo will appear
slightly distorted in the Gallery
view. Touch it twice to view it
properly.

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

Preview settings
Size - Change the size of the photo
to save on memory space or take a
picture preset to the correct size for
contact. See Changing the image
size on page 55.
Scene mode - Set the camera to
adjust to the environment. Choose
from Auto, Portrait, Landscape,
Night, Beach and Sport.

Colour Effect - Choose a colour
tone to apply to the photo you’re
taking. See Choosing a colour
effect on page 55.
Blink detection - This enables the
camera to stop taking a photo when
it detects the blink of an eye.
White balance - Choose from Auto,
Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.
Macro - Switch on to take close up
shots.
Self-timer - The self-timer allows
you to set a delay after the capture
button is pressed. Choose from
Off, 3 seconds, 5 seconds or 10
seconds. Great for that group photo
you want to be part of.

Quality - Choose between Super
fine, Fine and Normal. The finer
the quality the sharper a photo will
be, but the file size will increase as a
result, which means you’ll be able to
store fewer photos in your memory.
Back light compensation - when
you take a photo with a bright
background, the subject may
appear dark. Turn this function ON
to compensate for this. The subject
of the photo will be brighter.
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Inner/Outer Camera - For self
portraits, switch to the LG KC910’s
inner camera. See Using the inner
camera on page 55 for details.

Other settings
Memory - Choose whether to
save your photos to the Handset
memory or to the External memory.

Get creative

ISO - ISO determines the sensitivity
of the camera’s light sensor. The
higher the ISO, the more sensitive
the camera will be. This is useful in
darker conditions when the flash
can’t be used. Choose an ISO value

from Auto, ISO 100, ISO 200, ISO
400, ISO 800 or ISO1600.
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Camera
Geo-Tagging - Choose to switch on
the EXIF information for the photo
to write GPS information.
Zoom - Choose zoom from 4X, 8X
or 16X.
Image stabilization - Enables you
to take a photo without camera
instability or shake.
Focus - Select the way the camera
will focus. Choose from Auto,
Manual or Face tracking.
Shutter sound - Select one of the
three shutter sounds or no sound.
Grid screen - Choose from Off,
Simple cross or Trisection.
Reset settings - Reset all the
camera settings.

Get creative
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TIP! When you exit the camera
all your settings will return to
default, except image size and
image quality. Any non-default
settings you require will need
to be reset, for example colour
tone and ISO. Check them
before you shoot your next
photo.
TIP! The settings menu
is superimposed over the
viewfinder, so when you change
elements of the image colour
or quality you’ll be able to see
the image change in preview
behind the settings menu.

Changing the image size

Choosing a colour effect

The more pixels, the larger the
file size, which in turn means they
take up more of your memory. If
you want to fit more pictures on to
your phone you can alter the pixel
number to make the file size smaller.

1 F rom the viewfinder touch
in
the top left corner.
2 Select Colour Effect from the
Preview menu.
3 There are five colour tone options:
Off, Black & White, Negative,
Sepia or Posterize.
4 When you’ve made your selection
the colour tone menu can be
closed by selecting the back icon,
ready for you to take your picture.
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TIP! You can change a
photo taken in colour to black
and white or sepia after it’s
taken, but you cannot change a
picture taken in black and white
or sepia back to colour.
Get creative

1 F rom the viewfinder touch
in
the top left corner.
2 Select Size from the Preview
menu.
3 Select a pixel value from the six
numerical options (8M: 3264
X 2448, 5M: 2592x1944, 3M:
2048x1536, 2M: 1600x1200,
1M: 1280x960, 640x480,
320x240) or choose the preset:
Contacts - This sets the camera
to take a photo the perfect
size to be added to a phone
contact.

01
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Camera
Using the inner camera
Your LG KC910 has a 640x480 inner
camera, not just for video calling
but for taking pictures too.
1 To switch to the inner camera
touch
then select Inner
Camera from the Preview menu.
2 After a few seconds you’ll see
yourself in the viewfinder. To
capture the image press the
capture button as normal.
TIP! The inner camera has
fewer settings as it has no flash
or ISO. You can still alter the
image size, scene mode, colour
effect, image quality, white
balance and set the self-timer by
touching
in the same way as
when using the main camera.
Get creative
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3A
 fter you’ve taken the photo
you’ll be offered all the same
options available for an image
taken with the main camera.
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4 T o return to the main camera
touch
and then select Outer
Camera from the Preview menu.

Viewing your saved photos
1 Y ou can access your saved photo’s
from within the camera mode.
Simply touch
and your
gallery will appear on screen.

Video camera
Shooting a quick video
1 P ress and hold the camera key on
the right side of the phone.
2 Alternatively, touch
in the
view finder in camera mode to
switch to video mode.
TIP! Quickly open the
video camera by pressing and
holding the camera key.
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Get creative

3 T he video camera’s viewfinder will
appear on screen.
4 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the subject
of the video.
5 Press the capture button once to
start recording.
6 Rec will appear at the top of the
viewfinder and a timer at the
bottom showing the length of
your video.
7 To pause the video touch
and
resume by selecting
.

8 T ouch
on the screen or press
the capture button a second time
to stop recording.
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Video camera
After you’ve shot your video
A still image representing your
captured video will appear on
screen. The name of the video runs
along the bottom of the screen
together with six icons down the
right side .

Touch to send the video as a
message, by Email or by Bluetooth.
See page 34 for Sending a
message, or page 109 for Sending
and receiving your files using
Bluetooth.
Touch to upload to your
youtube account.
Touch to view a gallery of
saved videos and pictures.
Touch to delete the video you
have just made and confirm by
touching Yes. The viewfinder will
reappear.

Touch to shoot another video
straight away. Your current video
will be saved.
Touch to play the video.
Get creative
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Getting to know the viewfinder
Settings - Touch this icon to open the
settings menu. See Using the advanced
settings on page 60 for details.

01
02

Video mode - Video mode is selected.

03

Image size

04
05

Back - Touch here to return to the home
screen.
Gallery
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07
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Exposure - See Adjusting the Exposure on
page 60.
Recording speed
Stop recording
Start recording

Get creative

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

Zoom - Touch
to zoom in or
to
zoom out. Alternatively you can use the side
volume keys.
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Video camera
Adjusting the exposure
Exposure defines the difference
between light and dark in an image.
A low contrast image will appear
foggy, whereas a high contrast
image will appear much sharper.
1 Touch
.
2 Slide the exposure indicator
along the bar, towards
for a
lower exposure, hazier image, or
towards
for a higher contrast,
sharper image.

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

Preview settings
Get creative
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Video size - Change the size of the
video to save on memory space. See
Changing the video image size on
page 61.
Scene mode - Choose from Auto
or Night.
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Colour Effect - Choose a colour
tone to apply to the video you’re
taking. See Choosing a colour tone
on page 62.
White balance - The white balance
ensures that any white in your
videos is realistic. In order for your
camera to correctly adjust the white
balance you may need to determine
the light conditions. Choose from
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent or Cloudy.
Quality - Choose between Super
fine, Fine and Normal. The finer
the quality the sharper a video will
be. The file size will increase as a
result, which means you’ll be able
to store fewer videos in the phone’s
memory.
Duration - Set a duration limit for
your video. Choose from Normal, or
MMS to limit the size to be able to
send the video as an MMS.

TIP! If you choose MMS
duration, try choosing a lower
image quality to enable you to
shoot a longer video.
Inner/Outer camera - Switch to
your LG KC910’s inner camera to
record a video of yourself. See Using
the inner video camera on page 62
for details.

Other settings

The more pixels, the larger the file
size, which in turn means they take
up more memory. If you want to fit
more videos on to your phone you
can alter the pixel number to make
the file size smaller.
1 From the viewfinder touch
in
the top left corner.
2 Select Video size from the
Preview menu.
3 Select a pixel value from the five
options:
640x384(W) - The highest
quality widescreen option.
400x240(W) - This is
also widescreen, but of a lower
resolution.
640x480 - Standard sized
VGA.
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Memory - Choose whether to save
your videos to the Handset memory
or to the External memory.
Voice - Choose Mute to record a
video without sound.
Zoom - Choose zoom from 4X, 8X
or 16X.
Reset settings - Reset all the video
camera settings.

Changing the video image
size
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Video camera
320x240 - Smaller image
size, therefore smaller file size.
Great for saving on memory
space.
176x144 - Smallest image
size and therefore smallest file
size.
4 Touch the back icon to return to
the viewfinder.
WARNING: The great
editing software on your LG
KC910 is compatible with all
video types except 640X384 and
640x480. Don’t record in this
format if you plan to edit your
video.

Get creative
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TIP! For video format conversion
software, see the CD you
received with your KC910.
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Choosing a colour tone
1 F rom the viewfinder touch
in
the top left corner.
2 Select Colour Effect from the
Preview menu.
3 There are five colour tone options,
Off (colour), Black & White,
Negative, Sepia, Posterize.
4 Touch the colour tone you’d like
to use.
TIP! You can change a
video shot in colour to black and
white or sepia after it’s taken,
but you cannot change a video
shot in black and white or sepia
back to colour.

Using the inner video camera
Your LG KC910 has a 320x240 inner
camera, not just for video calling
but for recording videos too.
1 To switch to the inner camera
touch
then select Inner
Camera from the Preview menu.

2A
 fter a few seconds you’ll see
yourself in the viewfinder. To start
recording the image press the
capture button as normal, press a
second time to stop recording.
3 After you’ve shot the video you’ll
be offered all the same options
available for a video shot using
the main camera.
4 To return to the main camera
touch
and then Outer
Camera.
TIP! You can still alter the image
size, scene mode, colour effect,
white balance and quality by
touching Settings in the same
way as when using the main
camera.

1 In the viewfinder touch
.
2 Your gallery will appear on screen.
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Watching your videos on your
04
TV
Connect your KC910 to your TV
using the TV output cable. During
video playback, select options, from
drop down menu select TV Out. This
will allow you to play the video on
your TV.
NOTE: The TV output cable is
available for purchase separately.
If in Option menu TV Out function
is not present, please note that the
video file you are playing is not
compatible with TV Out.
WARNING: All formats
except 320x240 and 176x144
are compatible with watching
on TV.
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Watching your saved videos

3 T ouch the video you want to view
once to bring it to the front of the
gallery. It will automatically begin
to play.
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Your photos and videos
Viewing your photos and
videos

Using zoom when viewing a
video or photo

1 T ouch
on your camera
preview screen.
2 Your gallery will appear on screen.
3 Touch the video or photo to open
it fully.

To zoom in press repeatedly.
To zoom out press . Use the
thumbnail in the bottom right
corner to move the focus area.

Sort by Date

+
–

Adjusting the volume when
viewing a video
To adjust the volume of the audio
on a video while it is playing, touch
the volume bar on the left side of
the screen. Alternatively, use the
volume keys on the side of the
phone.

TIP! Flick left or right to
view other photos or videos.

Get creative
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TIP! To delete a photo or
video, open it and select
Touch Yes to confirm.

LG KC910 | User Guide

.

Capturing an image from a
video

Viewing your photos as a
slide show

1 S elect the video you would like to
capture an image from.
2 Touch to pause the video on
the frame you’d like to convert
to an image. Select
from the
right side of the screen.
3 The image will appear on screen,
with its assigned image name.
4 Select SAVE.
5 Touch the image then
to
return to the gallery.
6 The image will be saved in My
Images and appear in the gallery.
You need to exit the gallery and
then re-open it for this to appear.

Slideshow mode will show all the
photos in your gallery one at a time
as a slideshow. Videos can not be
viewed as a slideshow.
1 Touch the photo you would like
to begin the slideshow to open it.
2 Select
.
3 The slideshow will begin.
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Get creative

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

01
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Your photos and videos
There are options within slideshows:
Touch to skip photos.
Touch to pause the slideshow
on a particular photo.
Touch again to resume
playback.
Touch to increase or decrease
the speed of the slideshow.

Setting a photo as wallpaper

Get creative
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1 T ouch the photo you would
like to set as wallpaper twice to
open it.
2 Touch the screen to open the
options menu.
3 Touch
.
4 The screen will switch to portrait
mode. You can zoom in and
out on the picture and move
the cropped section using a
thumbnail at the bottom of the
screen.
5 When you are happy with the
picture touch
.
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Editing your photos
There are loads of great things you
can do to your photos to change
them, add to them or liven them
up a little.
1 Open the photo you’d like to edit
and touch
to bring up the
options.
2 Touch the icons to adapt your
photo:
Crop your photo. Choose
a square or circular crop area
and move your finger across the
screen to select the area.
Draw something on your
photo freehand. Select the
thickness of the line from the four
options and the colour you would
like use.
Put writing on the picture.
See Adding text to a photo on
page 67.

Decorate your photo with
stamps. Choose from the different
stamps available and touch your
photo wherever you’d like them
to be.
Erase the editing you have
added to the picture. You can
choose the size of eraser that
you use.

photo, Adding a colour accent
and Swapping the colours in a
photo on page 69.
It hleps to adjust the picture
taken using Auto color, brightness
etc.
Touch to return to the
gallery.

See Adding an effect to a
photo on page 68.
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Adding text to a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Select Signature to add
unframed text or choose one of
the speech bubble shapes.
3 Enter your text using the keypad

Get creative

Touch to open further
effect options including Rotate.
There are also more advanced
editing options. See Morphing a

02

07

Save the changes you have
made to the photos. Select to save
the changes over the Original file,
or as a New file. If you select New
file enter a file name.
Undo the last Effect or edit
you made to the photo.

01
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Your photos and videos
and touch Done.
4M
 ove the text by touching it and
sliding it to the place you’d like
it to be.

Adding an effect to a photo

Get creative
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1 From the editing screen, touch
.
2 Choose to apply any of the
eighteen options to the photo
Face beautify - Automatically
detect a face in the image and
brighten it up.
Tunnel effect - Make your
picture look like it has been taken
using an old Lomo film camera!
Colour negative - Colour
negative effect.
Black and white - Black and
white colour effect.
Sepia - Sepia effect.
Blur - Apply a blurred effect.
Sharpen - Move the marker along
the bar to sharpen the focus of
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the photo. Select the OK icon to
apply the changes or choose
to cancel.
Mosaic blur - Touch to apply a
blurred pixelated effect to the
photo.
Oil painting - Oil painting effect.
Sketch - Apply an effect to make
the picture look like a sketch.
Emboss - Emboss effect.
Solarize - Change the effect of
exposure to the light.
Vivid - An effect of clearness and
brilliance.
Moonlight - Change the light to
look like moonlight.
Antique - An old photo effect.
Glow - A light beam effect.
Cartoon - A cartoon effect.
Water color - Make the picture
look like a water colour painting.
3 To undo an effect simply touch
.

TIP! You can add more
than one effect to a photo.

Crop a photo
1 From the editing screen touch
.
2 Choose the shape you would like
to use to crop the picture.
3 Drag the box over the area you
would like to crop.
4 When you are happy with your
selection, touch
.

Morphing a photo

Adding a colour accent to a
photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Choose Colour accent.
3 Select part of the photo. A
traced line will appear around
everything in that area which is of
the same or similar colour.
For example, someone’s hair or
jumper.
4 Alter the intensity of the
accenting by touching
and
then sliding the marker up or
down the intensity bar.
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Morphing a photo is great for
changing the facial expressions of
friends, or just for distorting a photo
for artistic effect.
1 From the editing screen touch
.
2 Choose Morphing and four
crosses will appear on the photo.
3 Move the crosses around the
photo so they are on the parts

you’d like to morph. For example,
if you are morphing a face, place
a cross on the outside corner of
each eye and one each side of
the lips.
4 Select a face to represent how
you’d like to morph the photo.
5 Select
to save the changes.
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5 T ouch OK.
6 All colour will be removed from
the photo, apart from the section
marked for colour accenting.
7 Select
to save the changes.

Swapping the colours in a
photo

Get creative
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1 From the editing screen, touch
.
2 Choose Colour swapping.
3 Select part of the photo. A
traced line will appear around
everything in that area which is of
the same or similar colour.
For example, someone’s hair or
jumper.
4 Touch
and select a colour.
5 Press OK twice.
6 The part of the photo selected for
colour accenting will change to
the selected colour.
7 Select
to save the changes.
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Editing your videos
The editing features are available for
all video types except 640X384 and
640x480.
Don’t record in these formats if you
plan to edit your video.

Trimming the length of your
video
1O
 pen the video you’d like to edit,
select and touch the screen to
bring up the options.
2 Select
and choose Trim.
3 Touch and mark the new start
and end points using
.
4 Touch
to ensure you are
happy with the new cut.
5 Touch
or, alternatively, touch
to return to the gallery and
discard the changes.

5 P ress
followed by Yes to save
the new merged video. Choose
to save over the original file or as
a new file.
6 Repeat these steps to merge
more videos.

Merging two videos together

1O
 pen the video you’d like to edit,
select and touch the screen to
bring up the options.
2 Select
and choose Image
merge.
3 The My images folder will open.
Choose the photo you would like
to merge into your video and
touch Select.
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1O
 pen the video you’d like to edit,
select and touch the screen to
bring up the options.
2 Select
and choose Video
merge.
3 The My videos folder will open.
Choose the video you would like
to merge.
4 Touch
to choose how
the videos merge together:
None, Fade out, Pan zoom,
Oval, Uncover, Blind, Checker
board, Dissolve, Split or Shape
diamond.

Merging a photo with a video

01
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4 T ouch and slide the photo
to merge it to the end or the
beginning of the video.
5 Touch
to choose how the
photo and video merge together:
None, Fade out, Pan zoom,
Oval, Uncover, Blind, Checker
board, Dissolve, Split or Shape
diamond.
6 Press Save followed by Yes.
Choose to save over the original
file or as a new file.
7 Repeat these steps to merge
more photos.

Adding text to a video

Get creative
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1O
 pen the video you’d like to edit,
select and touch the screen to
bring up the options.
2 Select
and choose Text
overlay.
3 Enter your text using the keypad
and select Save.
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4 T ouch and mark when you’d
like the text to appear using
.
5 Touch the area of the screen you’d
like the text to appear in.

6 T ouch
to mark when you’d
like the text to disappear.
7 Touch
to ensure you are
happy with the text overlay.
8 Touch
followed by Yes.
Choose to save over the original
file or as a new file.
9 Repeat these steps to add more
text.

Overlaying a photo

8 T ouch
followed by Yes.
Choose to save over the original
file or as a new file.
9 Repeat these steps to add more
photos.

Adding a voice recording
1O
 pen the video you’d like to edit,
select and touch the screen to
bring up the options.
2 Select
and choose Voice
recording.
3 The quality of the original audio
will be affected by adding a voice
recording. Touch Yes to continue.
4 Touch to view your video.
When you get to the part you’d
like to record your voice over,
press
.
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1O
 pen the video you’d like to edit,
select and touch the screen to
bring up the options.
2 Select
and choose Image
overlay.
3 The My images folder will open.
Choose the photo you would like
to overlay your video.
4 Touch and mark when you’d
like the photo to appear using
.
5 Touch the area of the screen you’d
like the photo to appear in. If the
photo is too big it will overlay the
whole screen, not just the area
selected.
6 Touch
to mark when you’d
like the photo to disappear.
7 Touch
to ensure you are
happy with the photo overlay.
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5 P ress
to stop recording and
playback.
6 Touch
to ensure you are
happy with the voice recording.
7 Touch
followed by Yes to
save. Choose to save over the
original file or as a new file.
8 Repeat these steps to add more
voice recordings to the video.

Adding a soundtrack to your
video
Get creative
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1O
 pen the video you’d like to edit,
select and touch the screen to
bring up the options.
2 Select
and choose Audio
dubbing.
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3 T he My sounds folder will open.
Choose the track you would like
to add to your video.
4 The original audio of your video
will be erased. Touch Yes to
continue.
5 If the audio is shorter than the
video choose whether to play
Once or to Repeat it.
6 Choose to save over the original
file or as a new file.

Changing the speed of your
video
1O
 pen the video you’d like to edit,
select and touch the screen to
bring up the options.
2 Select
and choose Time
scaling.
3 Select one of the four speed
options: x4, x2, x1/4, x1/2.
4 Choose to save over the original
file or as a new file.

Adding a dimming effect
1O
 pen the video you’d like to edit,
select and touch the screen to
bring up the options.
2 Select
and choose Dimming
Effect.
3 Choose to save over the original
file or as a new file.
4 Your video will now fade in at the
start and fade out at the end.
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Multimedia
You can store any multimedia files
into your phone’s memory so that
you have easy access to all of your
pictures, sounds, videos and games.
You can also save your files to a
memory card. The advantage of
using a memory card is that you
can free up space on your phone’s
memory.
To access the Multimedia menu,
touch
then Entertainment.
Touch My stuff to open a list
of folders storing all of your
multimedia files.

Pictures

Get creative

76

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.
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My images options menu
The options which are available to
you in My images depend on what
type of image you have selected.
All of the options will be available
for pictures you have taken on the
phone’s camera, but only the Use
as, Print, Sort by and Memory Info
options are available for default
images.
TIP! When looking at
a picture, turn the phone to
landscape to bring up further
options on the right side of
the screen. Choose from send,
upload, set as homescreen, edit
and delete.
Send - Send the image to a friend.
Edit - Edit the image.
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.
Use as - Choose from Main screen
theme, Contacts image, Incoming
call, Outgoing call, Switch on or off
image.
Rename - Rename an image.
Smart Light - Change the lighting
of your picture to improve it
automatically.
Print - Print the selected image
using a printer supported by
Pictbridge or Bluetooth.
Slide show - View your images as a
slide show.
File info. - View the file information.

Sending a photo

Using an image
You can choose images to use as
wallpapers and screensavers or even
to identify a caller.
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch My stuff then My images.
3 Select an image and touch
.
4 Touch Use as and choose from:
Wallpaper - Set a wallpaper for
the home screen.
Contacts image - Allocate an
image to a particular person
in your contacts list so that the
picture shows when they call you.
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1 Touch
then Entertainment.
2 Touch My stuff then My images.
3 Select the picture you want to
send, and touch Send. Choose
from Message, Email, Bluetooth.
or Blog this.

4 If you choose Message or Email,
your photo will be attached to a
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.
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Incoming call - Set an image to
appear during incoming calls.
Outgoing call - Set an image to
appear during outgoing calls.
Start-up - Set an image to appear
when you switch the phone on.
Shut down - Set an image to
appear when you switch the
phone off.

Marking up your images

Get creative
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A low- light photo can be adjusted
without lowering the quality of the
picture.
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch My stuff then My images.
3 Select an image and touch
then touch Smart Light.
4 The light will automatically be
changed, and you will have an
option to save the new image.
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Printing an image
1
2
3
4

Touch
then Entertainment.
Touch My stuff then My images.
Select an image and touch
.
Touch Print then choose between
Bluetooth and PictBridge.
TIP! You can to print via
bluetooth or by connecting to a
PictBridge printer.

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

Creating a slide show

Sounds

If you want to look at all of the
images on your phone, you can
create a slide show to save you
from having to open and close each
individual image.
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch My stuff then My images
and choose an image.
3 Touch
then Slide show.

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

05

1 Touch
then Entertainment.
2 Touch My stuff then My sounds.
3 Select Default sounds or Voice
recordings.
4 Select a sound and and it will
begin to play.
5 Touch
and select Use as.
6 Choose from Voice ringtone,
Video ringtone, Message tone,
Start-up or Shut down.
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Checking your memory status
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You can check to see how much of
your memory space you have used
and how much you have left to use.
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch My stuff then My images.
3 Touch
then Memory Info.
4 Choose Handset memory or
External memory.
NOTE: If you do not have a
memory card inserted, you will
not be able to select External
memory.

02
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Videos
The My videos folder shows a list of
downloaded videos and videos you
have recorded on your phone.
Watching a video
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch My stuff then My videos.
3 Select a video to play.
TIP! KC910 supports both DivX
& Xvid video format playback
to ensure greater content
availability. Refer to page 99 in
detail.

Using options while video is
paused

Get creative
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Touch
while in pause mode and
choose from:
Capture - Capture the frozen frame
as a picture.
Send - Send the video in a message,
email, via Bluetooth or you tube.
Delete - Delete the video.
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Use as - Enables to set Voice
ringtone or Video ringtone. (This
can be limited by Video frame size.)
Edit - You can edit the file name.
File info. - View the Name, Size,
Date, Time, Type, Duration,
Dimension, Protection and
Copyright details.
NOTE: The TV output cable is
available for purchase separately.

Sending a video clip
1 Select a video and touch
.
2 Touch Send and choose from
Message, Email, Bluetooth or
Youtube.
3 If you choose Message or Email,
your video clip will be attached
to the message and you can write
and send the message as normal.
If you choose Bluetooth, you will
be prompted to turn Bluetooth
on and your phone will search for
a device to send the video to.

Games and Applications

Playing a game

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

1 Touch
then Entertainment.
2 Touch Games & Applications,
then M-Toy.
3 Choose and touch a game to
launch.

Downloading a game
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch Games and Applications
> My Games And Applications >
Games > Download Games.
3 Select Download games.
4 You will connect to the web
portal where you can find a
games to download.
TIP! To delete any file in
My stuff, touch
then Delete.

From the Games & apps folder, the
following options are available:
Create new folder – Create a folder
within Games & apps.
Sort by - Sort the games and
applications by Date, Size or Name.
Memory manager - View the
memory status.
File info. - View the game
information.
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Note: An additional cost is incurred
when connecting to this service and
downloading content. Check your
data charges with your network
provider.

Using the games options
menu

01
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Flash contents

Documents

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

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

Viewing an SWF/ SVG file
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch My stuff then Flash
contents.
3 Select the file to view.

Using options viewing the
SWF/ SVG file
Touch
and choose from:
Mute - Switch the sound off.
Send - Send the file as a Message,
Email or via Bluetooth.
File info. - View the Name, Size,
Date, Time, Type and Protection of
the file.
Get creative
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Viewing a file
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch My stuff then Documents.
3 Select a document and touch
View.

Transferring a file to your
phone
Bluetooth is probably the easiest
way to transfer a file from your
computer to your phone. You can
also use LG PC Suite via your sync
cable, see page 107 for details.
To transfer using Bluetooth:
1 Make sure your phone and
computer have Bluetooth
switched on and are visible to
one another.
2 Use your computer to send the
file via Bluetooth.
3 When the file is sent you will have
to accept it on your phone by
touching Yes.
4 The file should appear in your
Documents or Others or My
Images folder.

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

Get creative
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1 Touch
then Entertainment.
2 Touch Muvee Studio.
3 Touch
to add an image. Touch
the images you want to include
then select Insert .
4 Touch the style tab across the top
to choose a movie style.
5 Touch the sound tab at the
bottom of the screen to change
the sound, such as a voice
recording.
6 Touch the Play button to see
what you’ve created.
7 Touch
then Play Order to
change the order.
8 Touch
then Save Location to
choose where to save the movie,
and touch Duration to choose
between long and short.
9 To save your movie, press play
and then touch the save icon in
the top left corner.
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Music

Transferring music onto your
phone
The easiest way to transfer music
onto your phone is via Bluetooth or
your sync cable.
You can also use LG PC Suite, see
page 107 for details. To transfer
using Bluetooth:
1 Make sure both devices have
Bluetooth switched on and are
visible to one another.
2 Select the music file on the other
device and choose to send it via
Bluetooth.
3 When the file is sent you will have
to accept it on your phone by
touching Yes.
4 The file should appear in Music >
All tracks.
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Your LG KC910 has a built-in
music player so you can play all
your favourite tracks. To access
the music player, touch
then
Entertainment and Music. From
here you can access a number of
folders:
Recently played - You can see the
list recently played.
All tracks - Contains all of the songs
you have on your phone.
Artists - Browse through your music
collection by artist.
Albums - Browse through your
music collection by album.
Genres - Browse through your
music collection by genre.
Playlists - Contains any playlists you
have created.
Shuffle tracks - You can listen to
the music randomly.
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Playing a song
1
2
3
4
5

Touch
then Entertainment.
Touch Music, then All tracks.
Select the song you want to play.
Touch
to pause the song.
Touch
to skip to the next
song.
6 Touch
to skip to the previous
song.
7 Touch
to return.

Get creative
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TIP! KC910 is the first worldwide
handset to apply Dolby Mobile
for music, Providing trademark
Dolby sound quality to your
mobile phone.

Using options while playing
music
Touch
and choose from:
Minimize - Make the music player
screen disappear so that you can
continue using your phone as
normal.
Go to my music - Return to the
Music menu.
Visualization - Select a visual effect.
Add to playlist - Add the track to
one of your playlists.
Send - Send the song as a message,
via Bluetooth or EMAIL.
Delete - Delete the song.
Use as - Use the song as a Voice
ringtone, Video ringtone, Message
tone, Start-up or Shut down.

File info. - View information
including the Name, Size, Date,
Time, Type, Duration, Protection and
Copyright of the song.
TIP! To change the volume
while listening to music, touch
.

Creating a playlist

Editing a playlist
From time to time, you may want to
add new songs or delete songs from
a playlist. When you want to do this,
you can edit the playlist.
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch Music, then Playlists.
3 Select the playlist.
4 Touch
and select:
Add new songs – To add more
songs to the playlist. Mark the
ones you want and touch Done.
Change list order - Change the
playing order of the playlist.
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You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from
the All tracks folder.
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch Music, then Playlists.
3 Touch Add New playlist, enter
the playlist name and touch Save.
4 The All tracks folder will show.
Touch all of the songs that you
would like to include in your
playlist; a tick will show next to
the track names.
5 Touch Done.

To play a playlist, select it and touch
Play.
NOTE: To add a second playlist,
touch
then Add new playlist.
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Send – Send a song as a message
or via Bluetooth.
Remove from list – Remove a
song from the playlist. Touch Yes
to confirm.
Memory info. - View the memory
status.
Remove all - Remove all tracks
from the playlist.

Deleting a playlist
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch Music, then Playlists.
3 Touch then Delete or Delete all
to delete all of the playlists.

Get creative
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Using the radio
Your LG KC910 has an FM radio, so
you can tune into your favourite
stations and listen to them on the
move.
NOTE: You will need to insert your
headphones in order to listen to
the radio. Insert them into the
headphone socket (this is the same
socket that you plug your charger
into).

Searching for stations
You can tune radio stations into
your phone by searching for them
either manually or automatically.
They will then be saved to specific
channel numbers so you don’t have
to keep re-tuning. You can save up
to 50 channels in your phone.
To auto tune:
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch FM radio then
.

3 Touch Auto scan then Yes. The
stations found will automatically
be allocated to channel numbers
in your phone.
NOTE: You can also manually
tune into a station by using
and
displayed next to the
radio frequency.

Resetting channels
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch FM radio then
.
3 Choose Reset to reset the current
channel or choose Reset all to
reset all of the channels. Each
channel will return to the starting
87.5Mhz frequency.

Listening to the radio
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch FM radio then touch the
channel number of the station
you would like to listen to.
TIP! To improve the radio
reception, extend the headset
cord, which functions as the
radio antenna.
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Organiser
Adding an event to your
calendar

Get organised
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1 From the home screen select
then touch Utilities and choose
Organiser.
Select Calendar.
2 Select the date you would like to
add an event to.
3 Touch
then Add event.
4 Touch Category then choose
from Appointment, Anniversary
or Birthday. Check the date and
enter the time you would like
your event to begin.
5 For appointments and
anniversaries enter the time and
date your event finishes in the
lower two time and date boxes.
6 If you would like to add a subject
or a note to your event, touch
Note and type in your note.
7 Set Alarm and Repeat.
8 Select Save and your event will
be saved in the calendar. A square
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colour 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.
TIP! You can set a holiday in
your calendar. Touch each day
you are on holiday one at time,
then touch
and select
Set holiday. Each day will be
shaded red.

Changing your default
calendar view
1 From the home screen select
then touch Utilities and choose
Organiser. Select Organiser
settings.
2 Touch Calendar settings and
choose either Month view or
Week view.
3 Set week starts on.
4 Press Save to confirm your
choice.

Adding an item to your To
do list
1 From the home screen select
then touch Utilities and choose
Organiser.
2 Select To do and touch Add to
do.
3 Set the date for the task, add
notes and select a priority level:
High, Medium or Low.
4 Save your task by selecting Save.

Sharing a To do task

Using 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
10.10.07 will be 09.12.2007.
This is great for keeping tabs on
deadlines.
1 From the home screen select
then touch Utilities and choose
Organiser.
2 Select Date finder.
3 In the From tab set your required
date.
4 In the After tab set the number
of days.
5 The Target date will be shown
below.
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1 From the home screen select
, then Utilities and choose
Organiser. Select To do.
2 Select the task you would like to
share, then touch
.
3 Select Send. You can choose to
share your to do item by Text
message, Multimedia msg.,
Email or Bluetooth.

TIP! You can back up and
synchronise your calendar with
your computer. See PC Sync on
page 96.
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Setting your alarm
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1 From the home screen select
then touch Utilities and choose
Alarms.
2 Touch Add alarm.
3 Set the time you would like the
alarm to sound and touch Save.
4 Choose whether you would like
your alarm to Not repeated, Daily,
Mon-Fri, Mon-Sat, Sat-Sun, Except
holiday, Choose weekday options
are there in phone under Repeat.
The icons indicate the weekday
you select.
5 Select Alarm type to select a
type for your alarm.
6 To change your alarm sound,
touch the Alarm bell box and
select a new sound. To preview
press
.
7 Add a memo for the alarm.
8 Finally you can set the snooze
interval at 5, 10, 20, 30 minutes,
1hour or off.
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9 Once you have set your alarm,
touch Save.
10 To power off the alarm, you can
choose snooze or stop.
NOTE: You can set up to 5 alarms.
TIP! Touch on/off icon on the
right hand side of the alarm.

Adding a memo
1 From the home screen select
then touch Utilities and choose
Memo.
2 Touch Add memo.
3 Type your memo, followed by
Save.
4 Your memo will appear on screen
next time you open the Memo
application.
TIP! You can edit an existing
memo. Select the one you want
to edit and type your changes.

Voice recorder
Use your voice recorder to record
voice memos or other sounds.
1 Touch
then Utilities.
2 Touch Voice recorder then
and choose from:
Duration – Set the recording
duration. Choose from No limit,
MMS msg. size or 1 min.
Quality – Select the sound
quality. Choose from Super Fine,
Fine or Normal.
Go to my sounds – Open the
Voice recordings folder in My
sounds.

Recording a sound or voice
Touch
then Utilities.
Touch Voice recorder.
Touch to begin recording.
Touch to end recording.
Touch to listen to your
recording.
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Sending the voice recording
1 Once you have finished recording,
touch
.
2 Touch Send and choose from
Message, Email or Bluetooth. If
you choose Message or Email,
the recording will be added to the
message and you can write and
send it as normal. If you choose
Bluetooth, you will be prompted
to turn Bluetooth on.
NOTE: After you have finished
recording, touch
and choose
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Send, Files, Delete, Use as
(to use the recording as your
ringtone), Duration, Quality, or
Go to my sounds.

Using your calculator
1 From the home screen select
, then touch Utilities and
choose Tools.
2 Select Calculator.
3 Touch the numeric keys to input
numbers.
4 For simple calculations, touch the
function you require (+, –, x, ÷),
followed by =.
5 For more complex calculations,
touch
and choose from sin,
cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg
or rad etc..
Get organised
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Converting a unit
1 From the home screen select
, then touch Utilities and
choose Tools.
2 Select Converter.
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3 Choose whether you would like
to convert Currency, Surface,
Length, Weight, Temperature,
Volume or Velocity.
4 You can then select the unit, and
enter the value you would like to
convert from, followed by the unit
you would like to convert to.
5 The corresponding value will
appear on the screen.

Adding a city to your world
time
1 From the home screen select
then touch Utilities and choose
Tools.
2 Select World clock.
3 Touch the
icon, followed by
Add city. Start typing the name
of the city you require and it will
show at the top of the screen.
4 Touch the city to select it, and
it will be added to your World
time list.

Using the stopwatch
1 From the home screen select
, then touch Utilities and
choose Tools.
2 Select Stopwatch.
3 Touch Start to begin the timer.
4 Touch Lap if you want to record
a lap time.
5 Touch Stop to end the timer.
6 Touch Resume to restart the
stopwatch at the time you
stopped it at, or touch Reset to
begin the time again.

2 Select Jogging buddy.
3 Touch << >> to a set Distance or
Time for your jog.
4 You can switch Regular beep on
or off.
5 Once GPS is connected, the start
button will light up. Touch
to start.
- Reset button
Regular beep - The phone beeps at
distance or time intervals to help
you keep track without having to
keep looking at the screen.

Jogging Buddy

- Start button

Whether walking, running or
jogging, KC910 provides up-tothe-second information including
distance and time, and keeps
an exercise log for you by using
advanced GPS technology.
1 From the home screen select
then touch Utilities and choose
Tools.

- Pause button
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- Stop button
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PC Sync
Always ask mode
If you set the “Always ask mode”
as default, the phone will always
prompt you to select a type of USB
connection mode each time you
connect the phone to a PC via the
data cable. If you disable the “Always
ask mode”, the connection mode
will be the one you have manually
set in Menu - Settings - Connectivity
- USB Mode and one of the options
Internet, Mass Storage or PC Suite.
You can synchronise your PC with
your phone to make sure all your
important details and dates match,
but also to backup your files to put
your mind at ease.

Get organised
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Installing LG PC Suite on your
computer
1 From the home screen select
then select Settings and choose
Connectivity.
2 Select USB connection mode
and select PC suite.
3 Insert the supplied CD into your
PC. Click on the LG PC Suite
Installer which will appear on
your screen.
4 Select the language you would
like the installer to run in and
click OK.
5 Follow the instructions on the
screen to complete the LG PC
Suite Installer wizard.
6 Once installation is complete, the
LG PC Suite icon will appear on
your desktop.

Connecting your phone and
PC

4 Y our information will be backed
up.

1C
 onnect the USB cable to your
phone and your PC.
2 Double click on the LG PC Suite
icon on your desktop.
3 Click on Connection Wizard,
then USB.
4 Click on Next, then Next again,
then Finish. Your phone and PC
are now connected.

Viewing your phone files on
your PC

02

1C
 onnect your phone to your PC
as outlined above.
2 Click on the Contents icon.
3 All of the documents, flash
contents, images, sounds and
videos you have saved onto your
phone will be displayed on the
screen in the LG Phone folder.

04

Backing up and restoring
your phone’s information
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TIP! Viewing the contents of
your phone on your PC helps
you to arrange files, organise
documents and remove
contents you no longer need.

Synchronising your contacts
1C
 onnect your phone to your PC.
2 Click on the Contact icon.
3 Your PC will now import and
display all contacts saved to your
USIM card and handset.

Get organised

1C
 onnect your phone to your PC
as outlined above.
2 Click on the Backup icon, and
select Backup or Restore.
3 Choose to back up Contents Data
and/or Phonebook/Schedule/
Todo/Memo Data. Select the
location you would like to
backup information to, or restore
information from. Click OK.

01
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PC Sync
4 Click on File and select Save. You
can now select where you would
like to save your contacts to.
NOTE: To backup contacts saved
to your USIM card, click on the
SIM card folder on the left side
of your PC screen. Right click on
one of your contacts and choose
Select all, then Copy or Move to
phone memory.
Right-click your contacts and
select Copy to contact. Now click
on the Handset folder on the
left of your screen and all your
numbers will be displayed.

Synchronising your messages

Get organised
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1 Connect your phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All of your USIM and phone
messages will be displayed in
folders on your screen.
4 Use the tool bar at the top of
your screen to edit and rearrange
messages.
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Using your phone as a mass
storage device
Your phone can only be used as a
mass storage device if you have a
memory card inserted.
1 Disconnect your phone from
your PC.
2 From the home screen select
, then touch Settings .
3 Select Connectivity, then USB
connection mode.
4 Touch Mass storage.
5 Connect your phone to your PC.
Your phone will read: Connected.
Do not disconnect during
transfer.
6 A removable disk folder will open
automatically on your computer,
two if you have a memory card
inserted, showing all the folders
on your phone or memory card.

NOTE: Your phone must be
unplugged from your PC to
initiate Mass Storage.
NOTE: Mass storage backs up
content saved on your memory
card only, not your handset
memory. To transfer the content
of your handset memory
(e.g. contacts) you’ll need to
synchronise using PC Sync.

DivX Converter

01
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Get organised

Install the DivX converter which is
supplied on the same CD as the PC
Sync software. DivX will convert
media files on your PC to a format
that enables you to upload and view
them on your phone.
Once installed select DivX from the
Program Files on your PC, then DivX
converter followed by Converter.
Use the arrows in the application
to change the conversion format
to Mobile. If you right click on
the application box and select

Preferences, you can change the
location of where the converted
files are saved.
Drag and drop the files into the
application for initial analysis. Then
select Convert for the process to
begin. When the process is finished
a Conversion complete pop up will
be displayed.
The converted file can now be
transferred to your phone, using
the Mass Storage functionality
(see page 98 for details) or Upload
contents using the PC Sync software
(see page 97 for details).
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The web
Browser
Browser gives you a fast, full colour
world of games, music, news, sport,
entertainment and loads more,
straight to your mobile phone.
Wherever you are and whatever
you’re into.

Accessing the web

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

LG KC910 | User Guide

Adding and accessing your
bookmarks
For easy and fast access to your
favourite websites, you can add
bookmarks and save web pages.
1 From the home screen select
, then touch Utilities and
choose Browser.
2 Select Bookmarks. A list of your
Bookmarks will appear on the
screen.
3 To add a new bookmark, select
and touch Add new. Enter a
name for your bookmark followed
by the URL.
4 Touch Save. Your Bookmark
will now appear in the list of
bookmarks.
5 To access the bookmark simply
touch the bookmark and then
touch connect. You will be
connected to your bookmark.

Using RSS reader

Saving a page

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. RSS makes it
possible for people to keep up
with their favourite web sites in an
automated manner that is easier
than checking them manually.
The user subscribes to a feed by
entering the feed’s link into the
reader or by clicking an RSS icon
in a browser that initiates the
subscription process. The reader
checks the user’s subscribed
feeds regularly for new content,
downloading any updates that it
finds.

1A
 ccess a webpage as described
above.
2 Touch
and select Save this
page.
3 Enter a name for the webpage so
you can easily recognise it.
4 Touch Save.

01

TIP! This menu will also allow
you to edit titles of saved pages,
protect or unprotect the screen
memo, and delete saved pages.

07
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The web
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The web
Accessing a saved page
1 From the home screen select
then touch Utilities and choose
Browser.
2 Select Saved pages.
3 Select the page you would like to
view and it will open.

Viewing your browser history
1 From the home screen select
then touch Utilities and choose
Browser. Select History.
2 The web page you have accessed
recently will be displayed. To
access one of these pages, simply
select the item required.

Changing the web browser
settings
1 From the home screen select
then touch Utilities and
choose Browser. Select Browser
Settings.
2 You can choose to edit Profiles,
Appearance settings, Cache,
Cookies, security, or Reset
Settings.
3 You can simply set these to on or
off by touching the switch icon
except Profiles.

Using your phone as a
modem
Your KC910 can double as a modem
for your PC, giving you email and
internet access. You can use either
the USB cable or Bluetooth.

The web
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Using the USB cable:
1 Ensure you have the LG PC Suite
installed on your PC.
2 Connect your KC910 and your PC
using the USB cable and launch
the LG PC Suite software.
3 Click Internet Kit on your PC.
4 Choose LG Mobile USB Modem
and select OK. It will now appear
on screen.
5 Click Connect and your PC will
connect through your KC910.
NOTE: For more information on
synchronising using the LG PC
Suite see page 96 or refer to Help
Menu in PC Sync software if you
need further information.

Using Bluetooth:
1 Ensure Bluetooth is switched On
and Visible for both your PC and
KC910.
2 Pair your PC and KC910 so
that a passcode is required for
connection.
3 Use the Connection wizard on
your LG PC Suite to create an
active Bluetooth connection.
4 Click Internet Kit on your PC.
Then click Setting.
5 Click Modem.
6 Choose Standard Modem over
Bluetooth link and click OK. It
will now appear on screen.
7 Click Connect and your PC will
connect through your KC910.
NOTE: For more information on
Bluetooth see page 110.
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The web

103

Settings
Within this folder you can adapt
your settings to make your KC910
personal to you.
NOTE: For information on call
settings see page 27.

Changing your screen
settings

Settings

10

1 Touch
then choose Settings.
2 Touch Screen settings and then
choose from:
Wallpaper - Choose the theme
for your home screen.
Dialling - Adjust the number size
and colour.
Font - Adjust the font size.
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.
Brightness - Adjust the screen
brightness.
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Theme - Quickly change the
whole look of your screen.
Greeting message - Choose
on or off and fill in the greeting
message.
Choose an image for Incoming
calls, Outgoing calls, Start-up
and Shut-down.
Reset main menu - To reset the
main menu, touch Yes.
3 Touch Save to save your settings.

Personalising your profiles
You can quickly change your profile
on the home screen. Simply touch
the status summary icon on the top
and touch the profile tab.
Using the settings menu you can
personalise each profile setting.
1 Press
and then choose
Settings.
2 Touch Profiles and then choose
the profile you want to edit.
3 You can then change all of the
sounds and alert options available

in the list, including your Voice/
Video ringtone and Volume,
Message alerts and more.

Changing your phone
settings
Enjoy the freedom of adapting
how your KC910 works to your own
preferences.
TIP! To scroll through a list of
options, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.
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Settings

1 Touch
then choose Settings.
2 Touch Phone settings then
choose from the list below.
Date & Time - Adjust your date
and time settings or choose to
auto update the time when you
travel or for daylight saving.

Power save - Choose to switch
the factory set power saving
settings On, Off and Auto.
Languages - Change the
language of your KC910’s display.
Auto key lock - Lock the keypad
automatically in home screen.
Security - Adjust your security
settings, including PIN codes and
handset lock. (The default security
code is 0000)
Memory manager - See Using
memory manager on page 108
for more information.
Reset settings - Reset all
the settings to their factory
definitions.
Information - View the technical
information for your KC910.
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Settings
Changing your touch settings Touch
Touch
then Settings. Choose
Touch settings. To reset the
touchpad and make it easier to use,
select Touchpad calibration and
touch the crosses. Save the settings
when you are happy with them.
Select Touchscreen effect to reset
touch Type, Tone and Vibration.

Changing your connectivity
settings
Your connectivity settings have
already been set up by your
network operator, so you can enjoy
your new phone from the start. If
you want to change any settings,
use this menu.

Settings
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then Settings. Touch
Connectivity.
Network settings - Your KC910
connects automatically to your
preferred network. To change these
settings use this option.
Internet profiles - Set the profiles
for connecting to the internet.
Access point - Your network
operator has already saved this
information. You can add new
access points using this menu.
Packet Data Connection - You can
set when needed or available.
GPS type - Choose either Assited
GPS or Stand alone.

GPS
– GPS technology uses
information from earth-orbiting
satellites to find locations.
– A receiver estimates the distance
to GPS satellites based on the
time it takes for signals to reach
it, then uses that information to
identify its location.
– It may take from a couple of
seconds to several minutes.
– Assisted GPS(A-GPS ) on this
mobile is used to retrieve
location assistance data over
packet data connection.
– The assistance data is retrieved
from the Service server only
when you needed.

– Take pictures of where you are
and have the pictures tagged
with information about your
location.

USB connection mode Synchronise your KC910 using
the LG PC Suite software to copy
files from your phone. See page
96 for more information on
synchronisation.
If you use Music sync with Windows
Media Player, select Music sync in
this menu. Music sync is available
for only music contents. If you
want to synchronize with external
memory, you can use ‘Mass storage.’
TV out - Choose PAL or NTSC for
connecting your KC910 to a TV.
NOTE: The TV output cable is
available for purchase separately.
Server Sync - The Server sync
function synchronises the data in
a phone and the data on a server
such as contact address information,
schedule items, to do items and
memo items via a wireless network.
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Settings

Note : Use of GPS Receiver requires
an application that may not be
included in software provided by
your service provider.

Note : GPS service has an error
tolerance and it is unable to work in
buildings or underground.
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Settings
Streaming settings - Your network
operator has already saved this
information. You may edit it if you’d
like to make changes.
Java settings - Allows you to set
Profiles.
Divx VOD registration: Generate a
DivX VOD registration code.
Please visit <http://vod.divx.com/>
for registration and technical
support.

Using memory manager

Settings
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Your KC910 has three memories
available: the phone, the USIM
Card and an external memory card
(you may need to purchase the
memory card separately). You can
use memory manager to determine
how each memory is used and see
how much space is available.
Touch
followed by Settings.
Select Phone settings then
Memory Manager.
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Handset common memory - View
the memory available on your
KC910 for Pictures, Sounds, Video,
Flash, MMS, Email, Java applications
and others.
Handset reserved memory - View
the memory available on your
handset for SMS, Contacts, Calendar,
To do list, Memo, Alarm, Call history,
Bookmarks and Miscellaneous
items.
USIM memory - View the memory
available on your USIM Card.
External memory - View the
memory available on your external
memory card (you may need
to purchase the memory card
separately).
Primary storage settings - Choose
the location you prefer items to be
saved to.
TIP! See page 1 for information
on Installing a memory card.

Using flight mode
Turn on flight mode by selecting
then Settings. Touch Profiles
and choose Flight mode.
Flight mode will not allow you to
make calls, connect to the Internet,
send messages or use Bluetooth.

Sending and receiving your
files using Bluetooth

TIP! Keep an eye on the
progress bar to make sure your
file is sent.
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To receive a file:
1 To receive files your Bluetooth
must be both On and Visible.
See Changing your Bluetooth
settings below for more
information.
2 A message will prompt you to
accept the file from the sender.
Touch Yes to receive the file.
Settings

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,
typically this will be a photo,
video or music file.
2 Touch
and choose Send.
Choose Bluetooth.
3 Touch Yes to turn Bluetooth on.
4 If you have already paired the
Bluetooth device, your KC910

will not automatically search for
other Bluetooth devices. If not,
your KC910 will search for other
Bluetooth enabled devices within
range.
5 Choose the device you want to
send the file to.
6 Your file will be sent.
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Settings
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3 You will see where the file has
been saved and you can choose
to View the file or Use as
wallpaper. Files will usually be
saved to the appropriate folder in
your My stuff.
Changing your bluebooth
settings:
1 Touch
and choose Settings.
2 Choose Bluetooth then touch
and choose Settings.
Make your changes to:
My device visibility - Choose to
be Visible or Hidden or Visible
for 1 min.
My device name - Enter a name
for your KC910.
Supported services - Choose
how to use Bluetooth in
association with different services.
See Using your phone as a
modem on page 103 or Using a
Bluetooth headset on page 111.
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My address - Show your
Bluetooth address.

Pairing with another
Bluetooth device
By pairing your KC910 and another
device, you can set up a passcode
protected connection. This means
your pairing is more secure.
1 Check your Bluetooth is On and
Visible. You can change your
visibility in the Settings menu.
2 Touch Search.
3 Your KC910 will search for devices.
When the search is completed
Refresh will appear on screen.
4 Choose the device you want to
pair with and enter a passcode,
then touch OK.
5 Your phone will then connect to
the other device, on which you
should enter the same passcode.

6 Y ou passcode protected
Bluetooth connection is now
ready.

01

Using a Bluetooth headset

03

1C
 heck your Bluetooth is On and
Visible.
2 Follow the instructions that came
with your headset to place your
headset in pairing mode and pair
your devices.
3 Touch Ask always or Allow
without ask and touch Yes to
Connect now. Your KC910 will
automatically switch to Headset
profile.
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TIP! See page 27 for details on
BT answer mode so that you
can control how you answer
calls when your Bluetooth
headset is connected.
Settings
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Wifi
Wi-Fi allows the phone to connect
to local wireless networks, or access
the Internet wirelessly. Wi- Fi is
faster and has a greater range than
Bluetooth wireless technology.
NOTE: KC910 supports WEP, WPAPSK/2 encryption not EAP, WPS
encryption. If your Wi-Fi service
provider or network administrator
sets the encryption for network
security, you should fill in the
key in the pop-up window. If the
encryption is not set, this pop-up
window is not shown. If you don’t
know the key, you need to ask for it
from your Wi-Fi service provider or
network administrator.

Software Upgrade
LG Mobile Phone Software
Upgrade Program
Settings
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For more information on installing
and using this program, please visit
http://update.lgmobile.com.
This feature allows you to upgrade
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your software to the latest version
quickly and conveniently on the
Internet without needing to visit our
service centre.
As the mobile phone software
upgrade program requires the
user’s full attention for the duration
of the upgrade process, please
be sure to check any instructions
and notes that appear at each
step before proceeding. Please
note that removing the USB data
communication cable or batteries
during the upgrade may seriously
damage your mobile phone. As the
manufacturer takes no responsibility
for loss of data during the upgrade
process, you are advised to note
down any important information in
advance for safekeeping.

Accessories
These accessories are available to use with your KC910.
Charger

Battery

01

Data cable
and CD
Connect and
synchronise
your KC910
and PC.

02
03
04
05
06

Stylus and
carry strap

07

User Guide
Learn more
about your
KC910.

08
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Stereo
headset

Accessories

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate
your warranty.
• Accessories may be different in
different regions; please check
with your retailer or contact LG on
1800 638 080.
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Network service

Technical data

The wireless phone described in this
guide is approved for use on the
GSM and W-CDMA network.
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.

General
Product name : KC910
System : GSM / W-CDMA
Ambient Temperatures
Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min : -10°C

“LG Service Center”
by LG Electronics (Thailand) Co. Ltd.
Network service
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72/127 Somdetprachaw Taksin Rd., Bookalo, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon-Fri and Sat 2nd, 4th 08:00 - 17:40
Call center : 0-2878-5757
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Seung Hyoun, Ji / Director 29.Aug. 2008
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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
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Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KC910
has been designed to comply with
applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific
guidelines that include safety
margins designed to assure the
safety of all persons, regardless of
age and health.
• The radio wave exposure
guidelines 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
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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 2W/kg averaged over
10g of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4 for
use at the ear is 0.590 W/kg (10g)
and when worn on the body is
0.492 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.

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.

Guidelines

• 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.
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Guidelines for safe and efficient use
• Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next to
credit cards or transport tickets; it
can affect the information on the
magnetic strips.
• Do not tap the screen with a
sharp object as it may damage the
phone.
• Do not expose the phone to liquid
or moisture.
• Use the accessories like earphones
cautiously. Do not touch the
antenna unnecessarily.

Efficient phone operation
Electronic devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment
without requesting permission.
Avoid placing the phone over
pacemakers, 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

Guidelines

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.
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• 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.
• 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.

Glass Parts

Guidelines

Some parts of your mobile device
are made of glass. This glass
could break if your mobile device
is dropped on a hard surface or
receives a substantial impact. If
the glass breaks, do not touch or
attempt to remove. Stop using your
mobile device until the glass is
replaced by an authorized service
provider.
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Blasting area

Children

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

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.

Potentially explosive
atmospheres

Emergency calls

• Do not use the phone at a
refueling point.
• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store
flammable gas, liquid, or explosives
in the same compartment of your
vehicle as your mobile phone and
accessories.

In aircraft

Guidelines
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Wireless devices can cause
interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off before
boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground
without permission from the crew.
LG KC910 | User Guide

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

Battery information and care
• You do not need to completely
discharge the battery before
recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory
effect that could compromise the
battery’s performance.
• Use only LG batteries and chargers.
LG chargers are designed to
maximize the battery life.

• Do not disassemble or short-circuit
the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
• Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
may be recharged hundreds of
times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.
• Do not expose the battery charger
to direct sunlight or use it in high
humidity, such as in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate
the battery performance.

• There is risk of explosion if the
battery is replaced by an incorrect
type.
• Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s
instructions. Please recycle when
possible. Do not dispose as
household waste.
• If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorized LG
Electronics service point or dealer
for assistance.
• Always unplug the charger from
the wall socket after the phone is
fully charged to save unnecessary
power consumption of the charger.

Guidelines
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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
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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

Battery totally empty

Charge battery.

Temperature out of range

Make sure the ambient temperature is
right, wait for a while, and then charge
again.

Contact problem

Check power supply and connection to
the phone. Check the battery contacts,
clean them if necessary.

No mains voltage

Plug in to a different socket or check
voltage.

Charger defective

If the charger does not warm up,
replace it.

Wrong charger

Only use original LG accessories.

Battery defective

Replace battery.

Phone loses
network

Signal too weak

Reconnection to another service
provider is automatic.

Number not
permitted

The Fixed dial number
function is on.

Check settings.

Charging error

Trouble shooting
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