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คำเตือน: การวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนโทรศัพท์
หรือการนั่งทับเมื่อใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงอาจทำให้จอ LCD
ของโทรศัพท์ และการทำงานของหน้าจอสัมผัสเสียหายได้
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01

ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ,
สายเคเบิล, แฮนด์ฟรี
เคล็ดลับ:
ในการเชื่อมต่อสาย USB
ให้รอจนโทรศัพท์เปิด
เครื่องและลงทะเบียนกับ
เครือข่ายแล้ว
ปุ่มด้านข้าง
• เมื่อหน้าจอไม่ใช้งาน:
ระดับเสียงปุ่ม
• ระหว่างการใช้สาย:
ปรับระดับเสียงลำโพง
• ขณะเล่นแทร็ค BGM
- กดสั้นๆ:
ควบคุมระดับเสียง

02
03
ช่องเสียบการ์ดหน่วย
ความจำ Micro SD

04

ปุ่มล็อค/ปลดล็อค

06

ปุ่มถ่ายภาพ

07

สไตลัส

05

08

การติดตั้ง



ภาพแสดงตัวเครื่องเมื่อเปิดฝาครอบ

ฝาปิดแบตเตอรี่

แบตเตอรี่

เลนส์กล้อง

การติดตั้ง
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ช่องเสียบ USIM
การ์ด

การใส่ USIM และแบตเตอรี่
1 ถอดฝาปิดแบตเตอรี่
เลื่อนฝาปิดแบตเตอรี่ไปทาง
ด้านล่างของโทรศัพท์
และถอดฝาปิดแบตเตอรี่ออก

01
02
03
04

2 ถอดแบตเตอรี่ออก
ยกแบตเตอรี่ขึ้นจากช่องใส่แบต
เตอรี่โดยใช้รอยตัดที่ด้านล่าง

คำเตือน: อย่าใช้เล็บในการ
ถอดแบตเตอรี่ออก

05

คำเตือน: ห้ามถอดแบตเตอรี่
ขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เนื่องจาก
อาจทำให้เครื่องเสียหายได้

07

06
08

การติดตั้ง
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การใส่ USIM และแบตเตอรี่
3 ก
 ารใส่ USIM การ์ด
เลื่อน USIM การ์ดเข้าไปในช่องใส่
USIM การ์ด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
หน้าสัมผัสสีทองบนการ์ดคว่ำลง
ในการถอด USIM การ์ด ให้ค่อยๆ
ดึงการ์ดออกมาในทิศทางตรงข้าม
กับตอนใส่

การติดตั้ง

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

5 การชาร์จโทรศัพท์
ยกและหมุนฝาปิดช่องเสียบอุป
กรณ์ชาร์จที่ด้านข้างของโทรศัพท์
KP500 ออก เสียบอุปกรณ์ชาร์จ
และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ
ไฟ คุณจะต้องชาร์จโทรศัพท์
KP500 จนกว่าจะปรากฏข้อความว่า
“แบตเตอรี่เต็มแล้ว” บนหน้าจอ

01
02
03
04
05
06
07
08

การติดตั้ง
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การ์ดหน่วยความจำ
การใส่การ์ดหน่วยความจำ
คุณสามารถเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำ
บนโทรศัพท์ได้โดยการใช้การ์ดหน่วย
ความจำ MicroSD โทรศัพท์ KP500
สามารถรองรับการ์ดหน่วยความจำสูง
สุดไม่เกิน 8 กิกะไบต์
หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำเป็น
อุปกรณ์เสริม
1 เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดหน่วย
ความจำที่ขอบด้านขวามือของ
โทรศัพท์
2 เลื่อนการ์ดหน่วยความจำเข้าไปใน
ช่องเสียบให้แน่นเข้าที่ โปรดตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าหน้า
สัมผัสสีทองคว่ำลง

การติดตั้ง

14

การฟอร์แมตการ์ด
หน่วยความจำ
การ์ดหน่วยความจำของคุณอาจฟอร์
แมตแล้ว หากการ์ดยังไม่ได้ฟอร์แมต
คุณต้องทำการฟอร์แมตก่อนจึงจะสา
มารถเริ่มใช้งานได้
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
และแตะ
และเลือก
ตั้งค่าโทรศัพท์
2 แตะที่ สถานะความจำ แล้วเลือก
หน่วยความการ์ด
3 แตะที่ ฟอร์แมต
แล้วยืนยันการเลือกของคุณ
4 ใส่รหัสผ่าน หากมีการกำหนดไว้
และการ์ดของคุณจะได้รับการฟอร์
แมต และพร้อมสำหรับการใช้งาน
เคล็ดลับ! ในการเปลี่ยน
ปลายทางที่จัดเก็บเริ่มต้น ให้เปิด
ตัวจัดการหน่วยความจำ จากเมนู
ตั้งค่าโทรศัพท์ แล้วเลือก
การตั้งค่าที่เก็บหลัก

3 ใส่ฝาปิดกลับคืน
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หมายเหตุ: หากการ์ดหน่วยความ
จำของคุณมีข้อมูลอยู่ภายในแล้ว
ข้อมูลต่างๆ จะถูกกำหนดให้อยู่
ในโฟลเดอร์ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น วิดีโอจะเก็บไว้ในโฟล
เดอร์วิดีโอ

01
02
03
04

การโอนรายชื่อ

05

ในการโอนรายชื่อจาก USIM
ไปยังโทรศัพท์:
1 จากแท็บ ติดต่อสื่อสาร เลือก
และเลือก ตัง้ ค่า
2 แตะที่ คัดลอก
3 เลือก เครื่องไปยังซิม แล้วแตะที่
เสร็จ
4 เลือก เลือกทั้งหมด
หรือเลือกทีละชื่อ แล้วแตะที่
ตกลง

06
07
08

การติดตั้ง
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แผนผังเมนู
แตะที่
ในหน้าจอสแตนด์บายเพือ
่ เปิด เมนูบนสุด จากขั้นตอนนี้ คุณสามา
รถเข้าใช้เมนูต่างๆ ได้ดังนี้: ติดต่อสื่อสาร, ความบันเทิง, ยูทิลิตี และ ตั้งค่า

การติดตั้ง
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ติดต่อสื่อสาร

ความบันเทิง

โทรออก
โทรด่วน
รายชื่อ
ข้อมูลการโทร
ข้อความใหม่
อีเมล์ใหม่
ข้อความ

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

ยูทิลิตี

ตั้งค่า

เบราว์เซอร์
สมุดบันทึก
ตั้งปลุก
บันทึกเสียง
พาเนลการวาด
เครื่องมือ
Sim Tool Kit

รูปแบบเสียง
การตั้งค่าหน้าจอ
ตั้งค่าโทรศัพท์
ตั้งค่าการโทร
การตั้งค่าสัมผัส
บลูทูธ
การเชื่อมต่อ
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หน้าจอสแตนด์บาย
เมื่อไม่มีการใช้งานโทรศัพท์ KP500
เครื่องจะกลับเข้าสู่หน้าจอหลัก
จากหน้าจอนี้ คุณสามารถเข้าใช้งาน
ตัวเลือกเมนูต่างๆ, โทรออกแบบด่วน
และดูสถานะของโทรศัพท์ และอื่นๆ
ได้อีกมากมาย

เคล็ดลับสำหรับหน้าจอสัมผัส

01
02
03
04
05
06
07
08

หน้าจอสแตนด์บาย

หน้าจอหลักยังเป็นที่ที่ดี ที่จะช่วยฝึก
ให้คุณเคยชินกับหน้าจอสัมผัสได้
ในการเลือกรายการ ให้แตะที่ไอคอน
อย่างถูกต้อง โทรศัพท์ KP500
จะสั่นเล็กน้อย เมื่อคุณแตะที่ตัวเลือก
ใดๆ
ในการเลื่อนดูรายการต่างๆ ให้แตะ
ที่รายการสุดท้ายที่มองเห็นได้
แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น
รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้
• คุณไม่จำเป็นต้องออกแรงกดมาก
หน้าจอสัมผัสจะไวต่อการสัมผัสที่
เบาและแน่นอน
• ใช้ปลายนิ้วในการสัมผัสที่ตัวเลือก
ที่ต้องการ ระวังอย่าแตะโดนตัว
เลือกอื่นๆ รอบข้าง

• เมื่อไฟหน้าจอดับลง
ให้กดปุ่มปลดล็อค/ล็อคที่ด้านขวา
มือเพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
• ห้ามปิดคลุมโทรศัพท์ด้วยซองหรือ
ปลอก หน้าจอสัมผัสจะไม่ทำงาน
หากมีวัตถุใดๆ ปิดคลุมอยู่
• หน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้งานมี 2
ประเภท. เลื่อนไปทางซ้ายหรือทาง
ขวาเพื่อเปลี่ยนประเภทหน้าจอเมื่อ
ไม่ได้ใช้งานในหน้าจอสแตนด์บาย
1 Widget เมื่อไม่ได้ใช้งาน เมื่อคุณแตะที่ พาเนล Widget
สำหรับโทรศัพท์มอ
ื ถือจะปรากฏขึน
้
2 โทรด่วนเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- เมื่อคุณแตะที่
รายการโทรด่วนจะปรากฏขึน
้ คุณ
สามารถลากและคลิกสิง่ ทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การได้ในหน้าจอเมือ
่ ไม่ได้ใช้งาน
ทัง้ 2 ประเภท

17

หน้าจอสแตนด์บาย
Widget เมื่อไม่ได้ใช้งาน

ปุ่มด่วน

Widget สำหรับโทรศัพท์มือถือ

โทรด่วนเมื่อไม่ได้ใช้งาน

หน้าจอสแตนด์บาย
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รายการโทรด่วน
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ปุ่มด่วน
ปุ่มด่วนจะทำให้สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันที่ใช้บ่อยได้อย่างง่ายดายด้วยการ
กดเพียงปุ่มเดียว

01
02
03

แตะเพื่อเปิดปุ่มสัมผัสสำหรับใช้
โทรออก ป้อนหมายเลขเหมือน
กับการใช้ปุ่มกดทั่วไป แล้วแตะ
ที่ สาย หรือกดปุ่ม

แตะเพื่อเปิดเมนูบนสุดแบบเต็ม
โดยจะแบ่งเป็นเมนูย่อยแนวตั้ง
4 เมนู แตะที่แท็บของเมนูย่อย
แต่ละเมนูเพื่อดูตัวเลือกต่างๆ

04
05
06
07
08

หน้าจอสแตนด์บาย

แตะเพื่อเข้าใช้เมนูตัวเลือก
ข้อความ คุณสามารถสร้าง
SMS หรือ MMS ใหม่ หรือดูข้อ
ความในโฟลเดอร์ข้อความได้
โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 36

แตะเพื่อเปิดสมุดแอดเดรส
ในการค้นหาหมายเลขที่คุณ
ต้องการโทร ให้ป้อนชื่อที่ด้าน
บนของหน้าจอโดยใช้ปุ่มสัมผัส
คุณยังสามารถสร้างรายชื่อใหม่
และแก้ไขรายชื่อที่มีอยู่ได้
โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 31

19

หน้าจอสแตนด์บาย
แถบสถานะ
แถบสถานะใช้ไอคอนต่างๆ
เพื่อแสดงข้อมูล เช่น
ระดับความแรงของสัญญาณ,
ข้อความใหม่ และพลังงานแบตเตอรี่
รวมถึงแสดงว่ามีการใช้งานบลูทูธหรือ
GPRS อยู่หรือไม่
ตารางด้านล่างนี้จะอธิบายถึง
ความหมายของไอคอนต่างๆ
ที่ปรากฏบนแถบสถานะ

ไอคอน คำอธิบาย
ข้อความในถาดเข้าเต็ม
การส่งข้อความล้มเหลว
ตั้งปลุกแล้ว
ใช้รป
ู แบบปรับแต่งอยู่
ใช้รูปแบบปกติอยู่
ใช้รูปแบบนอกอาคารอยู่
ใช้รูปแบบเงียบอยู่

ไอคอน คำอธิบาย
การทำงานหลายอย่าง

โอนสายเรียกเข้า

ความแรงของสัญญาณ
(จำนวนแถบอาจแตกต่าง
กันไป)

ใช้ EDGE อยู่

ไม่มีสัญญาณเครือข่าย
หน้าจอสแตนด์บาย

20

ใช้รูปแบบชุดหูฟังอยู่

พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือ
อยู่
แบตเตอรี่หมด
ข้อความตัวอักษรใหม่
ข้อความเสียงใหม่
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โรมมิ่ง
เปิดใช้โหมด Flight
ใช้งานบลูทูธ
เล่น BGM
หยุด BGM

การเปลี่ยนสถานะจากแถบ
สถานะ

การใช้ฟังก์ชันการทำงาน
หลายอย่าง

แตะที่แถบสถานะเพื่อเปิดสรุปสถานะ
โดยจะแสดงเวลาปัจจุบัน,
เครือข่าย, SVC ID, แบตเตอรี่,
หน่วยความจำเครื่อง,
หน่วยความจำภายนอก, รูปแบบเสียง,
MP3 และสถานะบลูทูธ คุณสามารถ
กำหนดประเภทรูปแบบเสียง
เล่น/หยุดชั่วคราว MP3 และเปิด/
ปิดการทำงานบลูทูธ

กดปุ่มมัลติทาสกิ้ง
เพือ
่ เปิดเมนู
มัลติทาสกิง้ จากเมนูน้ี คุณสามารถดู
แอปพลิเคชันทัง้ หมดทีร่ น
ั อยู่ และเข้า
ใช้งานได้ดว้ ยการกดปุม
่ เดียว
เมื่อคุณกำลังรันแอปพลิเคชัน
ไว้ที่พื้นหลัง (เช่น เกมส์
หรือวิทยุ FM) ไอคอน
จะปรากฏขึน
้ ในแถบสถานะ

01
02
03
04
05
06
07
08

หน้าจอสแตนด์บาย
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การโทร
การโทรออก
1 แ
 ตะที่
เพือ
่ เปิดปุม
่ กด
2 ปอ
้ นหมายเลขโดยใช้ปุ่มกด
เพื่อลบตัวเลข ให้แตะที่ปุ่มลบ
3 กดปุ่ม
เพือ
่ เริม
่ การโทรออก
4 ในการวางสาย ให้กดปุ่ม
เคล็ดลับ! ในการป้อน +
เพื่อโทรออกต่างประเทศ กดปุ่ม
ค้างไว้
เคล็ดลับ!
กดปุ่มล็อค/ปลดล็อค
เพื่อล็อคหน้าจอสัมผัส เพื่อป้อง
กันการโทรออกโดยไม่ได้ตั้งใจ

การทำงานพื้นฐาน

22
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เคล็ดลับ! ในการเปิดปุ่มกด
ขึ้นระหว่างการใช้สาย ให้กดปุ่ม

เคล็ดลับ! แตะเพื่อปลดล็อค
คุณสามารถปลดล็อคได้โดยแตะที่
ปุ่มค้างไว้จนหน้าจอสามารถใช้
งานได้ หรือกดปุ่มปลดล็อค
เคล็ดลับ! คุณสามารถส่งข้อ
ความและค้นหารายชื่อได้โดย
แตะที่

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่
เพือ
่ เปิดสมุดแอดเดรส
2 ป้อนตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของราย
ชื่อที่คุณต้องการโทรหา
3 จากรายการที่ฟิลเตอร์นี้
ให้แตะที่รายชื่อที่ต้องการโทรหา
แล้วเลือกหมายเลขที่จะใช้ หาก
มีการบันทึกไว้มากกว่าหนึ่ง
หมายเลข
4 กดปุ่ม
หรือแตะที่
เพือ
่ โทรออก

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

01
02
03
04
05
06
07
08

เคล็ดลับ! คุณสามารถค้นหาราย
ชื่อได้จากหน้าจอโทรออก แตะที่
แล้วเลือก ไปที่รายชื่อ เลื่อน
ดูรายชื่อ หรือป้อนตัวเลขสองสาม
ตัวแรกของหมายเลขเพื่อฟิลเตอร์
รายการ
การทำงานพื้นฐาน
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การโทร
ตัวเลือกต่างๆ ระหว่างใช้สาย

การทำงานพื้นฐาน
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เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูราย
การตัวเลือกต่างๆ หรือรายชื่อ
ให้แตะที่รายการสุดท้ายที่มอง
เห็นได้ แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอ
ขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้
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ลำโพง - แตะที่
เพือ
่ เปิด
ลำโพง
ปิดเสียง - แตะที่
เพือ
่ ปิด
ไมโครโฟน ดังนัน
้ บุคคลทีก
่ ำลังคุย
สายอยูจ่ ะไม่ได้ยน
ิ เสียงคุณ
ตัวเลือก - เลือกจากรายการ
ตัวเลือกต่างๆ ระหว่างใช้สาย
รวมถึง ไปที่ข้อความ ดังนั้น
คุณสามารถตรวจสอบข้อความ,
ไปที่รายชื่อเพื่อเพิ่มหรือค้นหาราย
ชื่อระหว่างการใช้สายได้ นอกจากนี้
คุณยังสามารถวางสายได้โดยการ
แตะที่ วางสาย
- เลือกเพือ
่ ค้นหารายชือ
่ ระหว่าง
การใช้สาย
- เลือกเพือ
่ เพิม
่ บุคคลอืน
่ ในการ
สนทนา
- เลือกเพือ
่ เปิดปุม
่ ตัวเลขสำหรับ
การนาวิเกตเมนูดว้ ยตัวเลือกแบบตัว
เลข ตัวอย่างเช่น การโทรไปยังศูนย์
บริการหรือการบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัตต
ิ า่ งๆ

การใช้สายที่สอง

หากต้องการปรับระดับเสียงระหว่าง
การใช้สาย ให้ใช้ปุ่มขึ้นและลงที่ขอบ
ด้านซ้ายของโทรศัพท์

1 ใ นระหว่างการโทรสายแรก
ให้แตะที่
แล้วเลือกหมายเลข
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการโทรออก
2 ป้อนหมายเลข หรือค้นหารายชื่อ
(โปรดดูรายละเอียดที่
การโทรออก ในหน้า 23)
3 กด
เพือ
่ ต่อสาย
4 สายสนทนาทั้งสองสายจะแสดง
อยู่บนหน้าจอการโทรออก
สายสนทนาแรกจะล็อคและ
พักสายคู่สนทนา
5 ในการสลับสาย ให้แตะที่
และเลือก สลับสาย หรือกดหมาย
เลขที่พักสายไว้
6 ในการวางสายใดสายหนึ่ง
หรือวางสายทั้งสองสาย
ให้กด
และเลือก วางสาย
แล้วตามด้วย ทั้งหมด, พัก หรือ
ใช้งาน

โทรด่วน
คุณสามารถกำหนดรายชื่อที่โทรออก
บ่อยเป็นหมายเลขโทรด่วนได้
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่
และเลือก
และแตะที่
2 วอยซ์เมล์ได้รับการกำหนดให้
อยู่ที่หมายเลขโทรด่วน 1
ซึ่งคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
แตะที่หมายเลขอื่นๆ เพื่อกำหนด
รายชื่อสำหรับโทรด่วน
3 สมุดแอดเดรสจะเปิดขึ้น เลือกราย
ชื่อที่คุณต้องการกำหนดให้กับ
หมายเลขนั้น โดยการแตะที่หมาย
เลขโทรศัพท์หนึ่งครั้งในการค้นหา
รายชื่อ ให้แตะที่กล่องฟิลด์ค้นหา
และป้อนตัวอักษรแรกของชื่อที่
ต้องการ

01
02
03
04
05
06
07
08

การทำงานพื้นฐาน

การปรับระดับเสียงสนทนา

25

การโทร
เคล็ดลับ! คุณสามารถรวมสายเข้า
ด้วยกันได้โดยการเลือก ยอมรับ
จากนั้นเลือก ร่วม ควรตรวจสอบ
ว่าผู้ให้บริการเครือข่ายสนับสนุน
การประชุมสายนี้
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้
จ่ายในการโทรออกแต่ละสายด้วย

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

การทำงานพื้นฐาน
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การดูบันทึกการโทร
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการ
ตัวเลือก ให้แตะที่รายการสุดท้าย
ที่มองเห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้า
จอขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้
แตะที่
และเลือก
และแตะ
ที่
เลือกเพือ
่ ดู:
ทั้งหมด - ดูรายการที่คุณโทรออก,
ได้รับ และไม่ได้รับทั้งหมด
โทรออก
- ดูรายการหมายเลขที่
คุณโทรออกทัง้ หมด
ที่รับ
- ดูรายการหมายเลขทีโ่ ทร
เข้ามาหาคุณทัง้ หมด
เบอร์ที่ไม่ได้รับ
- ดูรายการสาย
ทีค
่ ณ
ุ ไม่ได้รบ
ั ทัง้ หมด

เคล็ดลับ!
จากบันทึกการโทร ให้แตะที่
และ ลบทั้งหมด เพื่อลบรายการ
ที่บันทึกไว้ทั้งหมด
เคล็ดลับ! แตะที่รายการบัน
ทึกการโทรรายการหนึ่งเพื่อดูวันที่,
เวลา และระยะเวลาในการโทร

การใช้การโอนสาย
1 แตะที่

เลือก

และเลือก

เคล็ดลับ!
ในการปิดการโอนสายทั้งหมด
ให้เลือก เลิกใช้ทั้งหมด จากเมนู
การโอนสาย

01
02
03
04
05
06

การใช้การป้องกันการโทร

07

1 แตะที่

08

เลือก

และเลือก

2 แ
 ตะที่ ป้องกันการโทร
3 เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง
หรือเลือกทั้ง 6 ตัวเลือกนี้:
โทรออกทั้งหมด
สายโทรออกต่างประเทศ
สายโทรออกต่างประเทศ
ยกเว้นประเทศแม่
สายเรียกเข้าทั้งหมด
สายเข้าเมื่ออยู่ต่างประเทศ

การทำงานพื้นฐาน

2 แตะที

่ การโอนสาย
3 เลือกว่าจะโอนทุกสาย,
โอนเมื่อสายไม่ว่าง,
โอนเมื่อไม่รับสาย หรือโอนเมื่อ
ติดต่อไม่ได้
4 ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการให้
โอนสายไป
5 แตะที่ คำขอ เพื่อเปิดใช้งาน

หมายเหตุ: คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การโอนสายด้วย โปรดติดต่อผู้ให้
บริการเครือข่ายของคุณสำหรับราย
ละเอียดเพิ่มเติม

27

การโทร
การเปลี่ยนการตั้งค่าการโทร
ทั่วไป

เคล็ดลับ! เลือก
กำหนดเบอร์โทรออก เพื่อเปิด
และรวบรวมรายการหมายเลขที่
สามารถโทรออกจากโทรศัพท์
ได้ คุณจะต้องใช้รหัส PIN2
จากผู้ให้บริการด้วย เฉพาะหมาย
เลขที่อยู่ในรายการหมายเลขโทร
ออกที่กำหนดเท่านั้นที่สามารถ
โทรออกจากโทรศัพท์ได้

2 แตะที

่ ตั้งค่าทั่วไป จากหน้าจอนี้
คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าของ:
ปฏิเสธการรับสาย
- เลื่อนสวิตช์ไปที่ เปิด
เพื่อเลื่อนแถบไปที่ ปฏิเสธรายการ
คุณสามารถแตะที่กล่องข้อความ
เพื่อเลือกจากทุกสาย รายชื่อ
หรือกลุ่มที่ระบุไว้ หรือจากหมาย
เลขที่ไม่รู้จัก (ไม่มีอยู่ในรายชื่อ
ของคุณ) แตะที่ บันทึก เพื่อเปลี่ยน
การตั้งค่า
ส่งหมายเลขตัวเอง - เลือกว่าจะ
แสดงหมายเลขของคุณเมื่อคุณ
โทรออกหรือไม่
โทรซ้ำอัตโนมัติ - เลื่อนสวิตช์ไป
ทางซ้ายเพื่อ เปิด หรือทางขวาเพื่อ
ปิด
โหมดตอบรับ - เลือกว่าจะรับสาย
โดยใช้ปุ่ม ส่ง หรือปุ่มใดๆ

การทำงานพื้นฐาน

4 ป
 ้อนรหัสผ่านสำหรับจำกัดการโทร
โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการ
ระบบเครือข่ายของคุณเกี่ยวกับ
บริการนี้

28
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1 แตะที่

เลือก ตั้งค่า และเลือก

เตือนทุกนาที - เลื่อนสวิตช์ไปทาง
ซ้ายเพื่อ เปิด การฟังเสียงเตือนทุก
นาทีระหว่างการใช้สาย
โหมดตอบรับ BT - เลือก
แฮนด์ฟรี เพื่อให้สามารถรับสายได้
ในระหว่างใช้งานชุดหูฟังบลูทูธ
หรือเลือก ตัวเครื่อง เพื่อรับสาย
โดยกดปุ่มบนตัวเครื่อง
บันทึกหมายเลขใหม่ - เลือก ใช่
เพื่อบันทึกหมายเลขใหม่
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูราย
การตัวเลือก ให้แตะที่รายการสุด
ท้ายที่มองเห็นแล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้า
จอขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้

01
02
03
04
05
06
07
08

การทำงานพื้นฐาน

29

รายชื่อ
การค้นหารายชื่อ
คุณสามารถค้นหารายชื่อได้ 2 วิธี:
จากหน้าจอสแตนด์บาย
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่
เพื่อเปิดสมุดแอเดรส เลือกราย
ชื่อจากรายการที่คุณต้องการโทร

2 แ
 ตะที่ สาย หรือกดปุ่ม
เพือ
่ เริม
่ การโทรออก
จากเมนูหลัก
1 แตะที่
เลือก
2 แตะที่
3 คุณจะเห็นรายชื่อ การพิมพ์ตัวอัก
ษรแรกของชื่อจะทำให้เมนูข้ามไป
ที่พื้นที่ของรายชื่อตามตัวอักษรนั้น
เคล็ดลับ! ปุ่มกดตัวอักษรจะปรา
กฏขึ้นเมื่อคุณแตะที่สี่เหลี่ยมว่าง
การทำงานพื้นฐาน
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เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายชื่อ
ให้แตะที่รายการสุดท้ายที่มอง
เห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอ
ขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้

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

เคล็ดลับ! คุณสามารถสร้าง
กลุ่มที่กำหนดเองสำหรับ
รายชื่อของคุณได้ โปรดดูที่
การสร้างกลุ่ม ในหน้า 33

ตัวเลือกต่างๆ ของรายชื่อ
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆ
ได้มากมายขณะที่ดูรายชื่อ ขั้นตอน
ต่อไปนี้แสดงวิธีการเข้าถึงและใช้งาน
เมนูตัวเลือกต่างๆ:
1 เปิดรายชื่อที่คุณต้องการใช้
โปรดดูที่ การค้นหารายชื่อ
ในหน้า 31
2 คุณสามารถโทรออก หรือส่ง
ข้อความได้โดยตรงจากขั้นตอนนี้
3 กด
เพือ
่ เปิดรายการตัวเลือก
แก้ไข - เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของรายชื่อ
ลบ - ลบรายชื่อ แตะที่ ใช่
เมื่อคุณแน่ใจ
คัดลอกหรือย้ายไปยังUSIM/
เครื่อง เลือกย้ายหรือคัดลอกไปยัง USIM
การ์ดหรือตัวเครื่อง (ขึ้นอยู่กับตำ
แหน่งที่คุณบันทึกรายชื่อตั้งแต่
เริ่มแรก)

01
02
03
04
05
06
07
08

การทำงานพื้นฐาน

4 ค
 ุณสามารถป้อนหมายเลข
ที่แตกต่างกันได้สูงสุด 5
หมายเลขต่อหนึ่งรายชื่อ แต่ละ
รายการจะมีประเภทที่ตั้งล่วงหน้า
เบอร์มือถือ, โฮม, ออฟฟิศ,
เบอร์เพจเจอร์, แฟกซ์ และ
ทั่วไป เมื่อคุณป้อนเสร็จแล้ว
ให้แตะที่ ปิด
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
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รายชื่อ
ส่งนามบัตร - ส่งรายละเอียดของ
รายชื่อไปยังบุคคลอื่นเป็นนามบัตร
เลือกเพื่อส่งเป็น ข้อความตัวอักษร,
ข้อความมัลติมีเดีย, อีเมล์
หรือผ่านบลูทูธ
เคล็ดลับ! ส่งข้อความ ส่งข้อความไปยังรายชื่อหากราย
ชื่อมีอีเมล์แอดเดรสให้เลือกว่าคุณ
จะส่งข้อความเป็นอีเมล์หรือ SMS/
MMSโปรดดูรายละเอียดเกี่ยว
กับวิธีการส่งข้อความที่หน้า 36

การสร้างกลุ่ม
1
2
3
4
5
การทำงานพื้นฐาน

32

 ตะที่
แ
และเลือก
แตะที่ รายชื่อ แล้วเลือก กลุ่ม
แตะที่
เลือก เพิ่มกลุ่ม
ป้อนชื่อสำหรับกลุ่มใหม่ของคุณ
คุณสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้า
ให้กับกลุ่มได้
6 แตะที่ บันทึก
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หมายเหตุ: หากคุณลบกลุ่ม รายชื่อ
ที่ได้รับการกำหนดให้กับกลุ่มนั้นจะไม่
หายไป แต่ยังคงอยู่ในสมุดแอดเดรส
เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไข
กลุ่มที่มีอยู่ได้โดยการเลื่อนแถบ
ไปที่กลุ่มที่ต้องการ แล้วแตะที่
เลือก เพิ่มสมาชิก
ในกลุ่มจากรายชื่อของคุณ,
กำหนดกลุ่มเสียงเรียกเข้า,
เปลี่ยนชื่อกลุ่ม หรือลบกลุ่ม

การเปลี่ยนการตั้งค่าของ
รายชื่อ
คุณสามารถปรับการตั้งค่ารายชื่อเพื่อ
ให้เหมาะกับสมุดแอดเดรสในแบบที่
คุณต้องการได้
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูราย
การตัวเลือก ให้แตะที่รายการสุด
ท้ายที่มองเห็นแล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้า
จอขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้

ย้าย - ตัวเลือกนี้ทำงานในลักษณะ
เดียวกับตัวเลือก คัดลอก แต่เครื่อง
จะบันทึกเฉพาะรายชื่อในตำแหน่ง
ที่คุณย้ายไปเท่านั้น หากคุณย้าย
รายชื่อจาก USIM ไปยังตัวเครื่อง
รายชื่อนั้นจะถูกลบออกจากหน่วย
ความจำ USIM
ส่งทุกรายชื่อผ่านบลูทูธ
- ส่งรายชื่อทั้งหมดไปยังอุปกรณ์
อื่นโดยใช้บลูทูธ เครื่องจะแสดงข้อ
ความให้คุณเปิดบลูทูธหากคุณ
เลือกตัวเลือกนี้
สำรองข้อมูลรายชื่อ - โปรดดูที่
การสำรองข้อมูลและการเรียกคืน
ข้อมูลของโทรศัพท์ในหน้า 106
เรียกคืนรายชื่อ - โปรดดูที่การสำ
รองข้อมูลและการเรียกคืนข้อมูล
ของโทรศัพท์ในหน้า 106
ลบรายชื่อ - ลบรายชื่อของคุณ
ทั้งหมดแตะที่ ใช่ หากคุณต้องการ
ล้างสมุดแอดเดรสของคุณ

01
02
03
04
05
06
07
08

การทำงานพื้นฐาน

1 จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย
ให้แตะที่
และเลือก
2 แตะที่ รายชื่อ และเลือก ตั้งค่า
3 จากหน้าจอนี้ คุณสามารถปรับการ
ตั้งค่าต่อไปนี้:
การตั้งค่ารายชื่อ - เลือกว่าจะดู
รายชื่อที่บันทึกไว้ทั้งใน ตัวเครื่อง
& USIM, เฉพาะตัวเครื่อง หรือ
เฉพาะ USIM
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกว่า
จะแสดงชื่อหรือนามสกุลของราย
ชื่อขึ้นก่อนก็ได้
ซิงโครไนซ์รายชื่อ - เชื่อมต่อไป
ยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เพื่อซิงโคร
ไนซ์รายชื่อต่างๆ โปรดดูที่การซิง
โครไนซ์รายชื่อในหน้า 107
คัดลอก - คัดลอกรายชื่อจาก
USIM ไปยังตัวเครื่อง
หรือจากตัวเครื่องไปยัง USIM
เลือกว่าจะคัดลอกทีละรายการ
หรือทั้งหมดในครั้งเดียว หากคุณ
เลือกดำเนินการทีละรายการ
คุณจะต้องเลือกรายชื่อที่จะคัดลอก
ทีละรายชื่อ
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รายชื่อ
การดูข้อมูล
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่
และเลือก
2 แตะที่ รายชื่อ และเลือก ข้อมูล
3 จากขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถดู
เบอร์บริการ, เบอร์ส่วนตัว,
ข้อมูลหน่วยความจำ (จำนวน
พื้นที่หน่วยความจำที่เหลืออยู่)
และ นามบัตร ของคุณได้
เคล็ดลับ! หากคุณยังไม่ได้
เพิ่มนามบัตรของคุณเอง เลือก
นามบัตร แล้วป้อนรายละเอียดทั้ง
หมดที่คุณต้องการส่งให้รายชื่อ
แตะที่ บันทึก เพื่อดำเนินการให้
เสร็จสิ้น

การทำงานพื้นฐาน
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ข้อความ
ข้อความ
โทรศัพท์ KP500
ของคุณได้ผสมผสาน SMS,
MMS และอีเมล์ไว้ในเครื่องเดียว
และเมนูที่ใช้ง่าย
คุณสามารถเข้าสู่ศูนย์ข้อความได้
2 วิธี ดังนี้:
1 แตะที่
จากหน้าจอสแตนด์บาย
2 แตะที่
จากหน้าจอสแตนด์บาย
แล้วเลือก
และเลือก

การส่งข้อความ

คำเตือน:
หากมีการใส่รูปภาพ, วิดีโอ
หรือเสียงลงใน SMS ข้อความ
ดังกล่าวจะถูกแปลงเป็น MMS
โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณจะเสียค่าใช้
จ่ายตามนั้น

01
02
03
04
05
06
07
08

เคล็ดลับ!
ตอบกลับแบบรวดเร็ว - ส่งการ
ตอบกลับไปยังข้อความที่เลือกได้
ทันทีโดยใช้ข้อความอัตโนมัติ

การทำงานพื้นฐาน

1 แ
 ตะที่
เพือ
่ เปิดข้อความเปล่า
2 จากขั้นตอนนี้ คุณสามารถส่ง
SMS หรือ MMS ได้
ในการส่งอีเมล์ ให้แตะที่
จากหน้าจอสแตนด์บาย
แล้วเลือก
และ
โปรดดูรายละเอียดทีห
่ น้า 40
3 แตะที่ แทรก เพื่อเพิ่ม
ภาพ, วิดีโอ, เสียง
หรือข้อความอัตโนมัติ

4 แ
 ตะ ถึง ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
เพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์
ของผู้รับ หรือแตะไอคอนการค้น
หาเพื่อเปิดสมุดแอดเดรส คุณสา
มารถเพิ่มรายชื่อหลายรายการได้
แตะที่ ส่ง เมื่อพร้อม
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ข้อความ
การป้อนข้อความ

ระบบช่วยสะกดคำ T9

คุณสามารถป้อนข้อความได้ 5
วิธีดังนี้:
ปุ่มกด, คีย์บอร์ด, เขียนมือ-สกรีน,
เขียนมือ-บ็อกซ์, เขียนมือ-ดับเบิ้น
บ็อกซ์
คุณสามารถเลือกวิธีป้อนข้อมูลได้โดย
แตะที่
และ วิธีป้อนข้อมูล
แตะที่หน้าจอหนึ่งครั้ง
แป้นพิมพ์จะปรากฏขึ้น

ในโหมด T9 สัญลักษณ์
จะปรากฏขึน
้
โหมด T9 จะใช้พจนานุกรมภายใน
เครื่อง เพื่อรับรู้คำศัพท์ที่คุณเขียน
ตามลำดับการกดปุ่ม เพียงแตะที่ปุ่ม
ตัวเลขที่สัมพันธ์กับตัวอักษรที่คุณจะ
ป้อน พจนานุกรมจะคาดคะเนได้ถึง
คำศัพท์ที่คุณต้องการใช้
ตัวอย่างเช่น กด 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6,
6, 3 เพื่อเขียนคำว่า ‘telephone’

แตะเพือ
่ เปิดระบบป้อนข้อความ
แบบช่วยสะกดคำ T9
คุณสามารถเลือกภาษาทีใ่ ช้
เขียนได้
แตะเพือ
่ เปลีย
่ นปุม
่ กดตัวเลข,
สัญลักษณ์ และข้อความ

การทำงานพื้นฐาน

36

ใช้
เพือ
่ เลือ
่ นดูประเภทแป้นพิมพ์
แบบต่างๆ ในโหมดป้อนข้อความแต่
ละโหมด (ตัวอย่างเช่น ตัวพิมพ์ใหญ่
หรือตัวพิมพ์เล็ก)
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การป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง
ในโหมดการป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง
สัญลักษณ์
จะปรากฏขึน
้
ในโหมดการป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง
คุณต้องแตะทีป
่ ม
ุ่ ซ้ำๆ
เพือ
่ ป้อนตัวอักษร ตัวอย่างเช่น
ในการเขียนคำว่า ‘hello’ ให้แตะ 4
สองครัง้ , 3 สองครัง้ , 5 สามครัง้ , 5
สามครัง้ อีกครัง้ หนึง่ แล้ว 6 สามครัง้

แป้นพิมพ์
ในโหมดคีย์บอร์ด หน้าจอจะพลิกด้าน
เป็นแนวนอน และแป้นพิมพ์แบบเต็ม
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
เพียงแตะที่ตัวอักษรต่างๆ
เพื่อเขียนข้อความ แล้วกด:
เพือ
่ เปลีย
่ นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

เคล็ดลับ! โหมดแป้นพิมพ์จะคาด
คะเนและแสดงสิ่งที่คุณจะพิมพ์ต่อ
ไป คำศัพท์เหล่านี้จะคาดคะเนมา
จากประโยคที่คุณเคยพิมพ์มาก่อน
หากคุณไม่ต้องการใช้คำศัพท์ที่
แนะนำ ให้พิมพ์คำศัพท์ใหม่ต่อไป
หากคุณต้องการใช้คำศัพท์ที่
แนะนำนั้น ให้กด Space Bar
เพื่อยืนยันคำศัพท์นั้น

การจดจำลายมือ
ในโหมดเขียนมือ
คุณเพียงแค่เขียนบนหน้าจอ
และโทรศัพท์ KP500 จะแปลงลาย
มือของคุณเป็นข้อความ เลือก
หน้าจอ หรือ บ็อกซ์ ขึ้นอยู่กับมุม
มองที่คุณต้องการ

01
02
03
04
05
06
07
08

การทำงานพื้นฐาน
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ข้อความ
เคล็ดลับ! การใช้สไตลัส
ในโหมดนี้จะทำให้คุณทำ
งานได้ง่ายขึ้น โปรดค่อยๆ
แตะสไตลัสที่หน้าจอ เพื่อป้องกัน
หน้าจอเสียหาย
การจดจำลายมือจะแปลการเคลื่อน
ไหวของสไตลัสเป็นตัวอักษร, ตัวเลข
หรืออักขระอื่นๆ และจะแสดงอักขระ
เหล่านี้เป็นข้อความ คุณสามารถใช้
การจดจำลายมือได้เมื่อป้อนข้อความ
เท่านั้น
หมายเหตุ: คุณสามารถเขียน
ตัวอักษรส่วนใหญ่ได้โดยใช้ลักษณะ
การลากเส้นแบบต่างๆ
โปรดดูที่ตารางด้านล่าง ตำแหน่งบน
หน้าจอจะเป็นตัวกำหนดตัวพิมพ์
ไม่ใช่สไตล์

หากคุณเลือกโหมดอักษรตัวพิมพ์
ใหญ่ (ABC) ตัวอักษรที่คุณพิมพ์จะ
ป้อนเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่แม้ว่าคุณ
จะเขียนเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็กก็ตาม
และกลับกันได้อีกด้วย
ตัวอักษร
A
B
C
D
E
F
G
H
I

การทำงานพื้นฐาน

38

ตัวอักษร

J
K
L
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การลากเส้น

ตัวอักษร
M

การลากเส้น

ตัวเลข
ตัวเลขจะเขียนเหนือลูกศร
การลากเส้น

01
02

N

ตัวเลข

O

0

03

P

1

04

Q

2

05

R

3

06

S

4

07

T

5

08

U

6

V

7

W

8

X

9

Y

ß
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ข้อความ
การตั้งค่าอีเมล์
คุณสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างการ
เดินทางได้โดยใช้อีเมล์บนโทรศัพท์
KP500 ซึ่งคุณสามารถกำหนดอีเมล์
แอคเคาท์แบบ POP3 หรือ IMAP4
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูราย
การตัวเลือก ให้แตะที่รายการสุด
ท้ายที่มองเห็นแล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้า
จอขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้

การทำงานพื้นฐาน
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1 แ
 ตะที่
แล้วแตะที่
2 เลือก
แล้วเลือ
่ นเมนูไปที่
ตั้งค่า แล้วแตะที่ ตั้งค่า
3 แตะที่ อีเมล์ แล้วเลือก
แอคเคาท์อีเมล์
4 แตะที่ แอคเคาท์ใหม่
5 วิซาร์ดตั้งค่าจะช่วยคุณตั้งค่าอีเมล์
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อีเมล์แอดเดรส - ป้อนอีเมล์
แอดเดรสของคุณ
รหัสผ่าน - ป้อนรหัสผ่านของ
แอคเคาท์
ชื่อผู้ใช้ - ป้อน ID ผู้ใช้แอคเคาท์
ของคุณที่ได้จากผู้ให้บริการอีเมล์
ประเภทเมล์บอกซ์ - เลือกประ
เภทโปรโตคอลอินเตอร์เน็ตที่ใช้
ในการถ่ายโอนอีเมล์ IMAP4 หรือ
POP3
เซิร์ฟเวอร์เมล์ขาเข้า - ป้อนชื่อ
เซิร์ฟเวอร์เมล์ขาเข้า (POP3 หรือ
IMAP4) หรือ IP แอดเดรส
เซิร์ฟเวอร์เมล์ที่ส่งออก - ป้อน
ชื่อเซิร์ฟเวอร์เมล์ขาออก (SMTP)
หรือ IP แอดเดรส ซึ่งอาจเป็นเซิร์ฟ
เวอร์เดียวกับเซิร์ฟเวอร์เมล์ขาเข้า
ตรวจสอบสิทธิ์ SMTP เปิดการตรวจสอบสิทธิ์ SMTP
หากเซิร์ฟเวอร์ขาออกต้องการชื่อผู้
ใช้และรหัสผ่านในการส่งอีเมล์

ชื่อบัญชี - ป้อนชื่อเมล์บอกซ์ที่
คุณต้องการให้ปรากฏเป็นชื่อบัญชี
ของเมล์บอกซ์
ในตอนนี้ คุณได้กำหนดค่าให้กับแอค
เคาท์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแอคเคาท์นี้จะ
ปรากฏอยู่ในรายการแอคเคาท์ในโฟล
เดอร์ อีเมล์
6 คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไข
การตั้งค่าได้โดยเลือกแอคเคาท์
ในรายการ นอกจากนี้ คุณยังสามา
รถตรวจสอบการตั้งค่าเพิ่มเติมซึ่ง
มีข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้าง
แอคเคาท์
อีเมล์ที่ตอบกลับ - ป้อนอีเมล์แอด
เดรสเพื่อใช้ ‘ตอบกลับ’
ขนาดการรับสูงสุด - เลือกขนาด
ที่จำกัดไว้ของอีเมล์ขนาดการรับ
สูงสุดคือ 1MB

01
02
03
04
05
06
07
08

การทำงานพื้นฐาน

บันทึกเมล์ที่ส่งไว้ใน - เลือกว่าจะ
บันทึกอีเมล์ที่ส่ง (ตัวเลือกเมื่อตั้ง
ค่าประเภทเมล์บอกซ์เป็น IMAP4)
หรือไม่ เมื่อประเภทเมล์บอกซ์เป็น
POP3 เมล์ที่ส่งจะถูกบันทึกไว้ใน
ตัวเครื่อง
จุดเชื่อมต่อ - เลือกจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
ดาวน์โหลดอัตโนมัติ - เลือกว่าจะ
ดึงอีเมล์ใหม่โดยอัตโนมัติหรือไม่
การตั้งค่าขั้นสูง - เลือกว่าจะใช้
การตั้งค่าขั้นสูงหรือไม่
หมายเลขพอร์ต SMTP โดยทั่วไป หมายเลขนี้ คือ 25
SMTP TLS/SSL - เลือกว่าจะใช้
SSL สำหรับเซิร์ฟเวอร์ขาออก
หรือไม่
พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า - โดยทั่ว
ไป หมายเลขนี้ คือ 110
สำหรับแอคเคาท์แบบ POP3 และ
143 สำหรับแอคเคาท์แบบ IMAP4

41

ข้อความ
TLS/SSL ขาเข้า - เลือกว่าจะใช้
SSL สำหรับเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า
หรือไม่
ชื่อผู้ใช้ SMTP - ป้อนชื่อผู้ใช้
SMTP
รหัสผ่าน SMTP - ป้อนรหัสผ่าน
SMTP
ล็อกอินที่ปลอดภัย APOP เลือกเพื่อเปิดใช้งานล็อกอิน
เพื่อความปลอดภัย APOP
สำหรับแอคเคาท์แบบ POP3
สำหรับแอคเคาท์แบบ IMAP4
จะตั้งค่าเป็นปิดการใช้งานเสมอ
7 คุณสามารถเปลี่ยนอีเมล์แอคเคาท์
ดีฟอลต์ได้โดยแตะที่ เปิดใช้

การทำงานพื้นฐาน
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การดึงข้อมูลอีเมล์
คุณสามารถตรวจสอบอีเมล์ใหม่ใน
แอคเคาท์ของคุณแบบอัตโนมัติ
หรือด้วยตนเองได้ โปรดดูที่ ‘การ
เปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล์’ ในหน้า 45
เพื่อตรวจสอบแบบอัตโนมัติ
ในการตรวจสอบด้วยตนเอง:
1 แตะที่
แล้วเลือก
และ
ข้อความ
2 แตะที่ เมล์บอกซ์
3 แตะที่แอคเคาท์ที่คุณต้องการใช้
แล้วเลือก
4 เลือก เรียกดู และโทรศัพท์
KP500 จะเชื่อมต่อกับอีเมล์แอค
เคาท์ และดึงข้อมูลข้อความใหม่
ของคุณ

การส่งอีเมล์โดยใช้แอคเคาท์ การเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล์
ใหม่
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอี
1 แ
 ตะที่ อีเมล์ใหม่
ในเมนู ติดต่อสื่อสาร
และอีเมล์ใหม่จะเปิดขึ้น
2 คุณสามารถป้อนแอดเดรส
ผู้รับและเขียนข้อความของคุณ
ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถ
แนบภาพ วิดีโอ เสียง
หรือไฟล์ประเภทอื่นได้
3 แตะที่ ส่ง
แล้วอีเมล์จะถูกส่งออกไป
เคล็ดลับ!
คุณสามารถอัปโหลดเอกสาร
Word, Excel, PowerPoint
และ PDF ไปที่โทรศัพท์ KP500
เพื่อให้คุณสามารถตรวจดูเอกสาร
ระหว่างเดินทางได้

เมล์ให้เป็นในแบบที่คุณต้องการได้

01
02

เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูราย
การตัวเลือก ให้แตะที่รายการสุด
ท้ายที่มองเห็นแล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้า
จอขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้

03

1 แ
 ตะที่
แล้วเลือก
และ
ข้อความ
2 แตะที่ ตั้งค่า และ อีเมล์ ซึ่งคุณ
จะสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
ต่อไปนี้ได้:
ตอบกลับอีเมล์ได้ เลือกเพื่อให้ส่งข้อความ ‘อ่าน,
การยืนยัน’
ร้องขอการตอบกลับอีเมล์
- เลือกว่าต้องการข้อความ
‘ยืนยันการอ่าน’ หรือไม่

07
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06
08
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ข้อความ
รอบเวลาการเรียกดู - เลือกความ
ถี่ที่จะให้โทรศัพท์ KP500
ตรวจสอบข้อความอีเมล์ใหม่
จำนวนที่รับ - เลือกจำนวนอีเมล์ที่
ดึงข้อมูลในหนึ่งครั้ง
รวมข้อความ - เลือกเพื่อรวมข้อ
ความต้นฉบับในการตอบกลับ
รวมสิ่งที่แนบ - เลือกเพื่อรวมสิ่งที่
แนบต้นฉบับในการตอบกลับ
เรียกอัตโนมัติในการโรมมิ่ง
- เลือกว่าจะดึงข้อความโดยอัตโน
มัติเมื่อคุณอยู่ต่างประเทศ (โรมมิ่ง)
หรือไม่
เคล็ดลับ! ค่าใช้จ่ายสำหรับ
การดึงข้อมูลอีเมล์อาจจะสูงขึ้น
เมื่อโรมมิ่ง ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริ
การเครือข่าย
การทำงานพื้นฐาน
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การแจ้งเตือนอีเมล์ใหม่ - เลือก
ว่าจะแจ้งเตือนอีเมล์ใหม่หรือไม่
ลายเซ็น - สร้างลายเซ็นในอีเมล์
และเปิดคุณสมบัตินี้
ระดับความสำคัญ - เลือกระดับ
ความสำคัญของข้อความอีเมล์

โฟลเดอร์ข้อความ
คุณจะรับรู้ถึงโครงสร้างโฟลเดอร์ที่
ใช้|ในโทรศัพท์ KP500
ได้เนื่องจากโฟลเดอร์ต่างๆ
มีโครงสร้างที่เข้าใจง่าย
ถาดเข้า - ข้อความทั้งหมด
ที่คุณได้รับจะอยู่ในถาดเข้า
จากเมนูนี้คุณสามารถดู ลบ
และดำเนินการอื่นๆ ได้ โปรดดูรายละ
เอียดเพิ่มเติมที่ การจัดการข้อความ
ด้านล่างนี้
เมล์บอกซ์ - อีเมล์ทั้งหมดที่
คุณได้รับในโทรศัพท์ KP500
จะอยู่ในเมล์บอกซ์

ร่าง - หากคุณยังเขียนข้อความไม่
เสร็จ คุณสามารถบันทึกสิ่งที่คุณเขียน
ไว้ที่นี่ได้
ถาดออก - โฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์
จัดเก็บแบบชั่วคราวขณะที่กำลังส่งข้อ
ความออกไป
รายการที่ส่ง - ข้อความทั้งหมดที่
คุณส่งจะอยู่ในโฟลเดอร์นี้
โฟลเดอร์ส่วนตัว - สร้างโฟลเดอร์
เพื่อจัดเก็บข้อความ

การจัดการข้อความ
คุณสามารถใช้ ถาดเข้า ในการจัดการ
ข้อความของคุณได้

01

เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูราย
การตัวเลือก ให้แตะที่รายการสุด
ท้ายที่มองเห็นแล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้า
จอขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้

03

1 แ
 ตะที่
แล้วเลือก
และ
ข้อความ
2 เลือก ถาดเข้า
3 แตะที่
จากนัน
้ เลือกเพือ
่ :
ลบ - ลบข้อความที่เลือก
ข้อความใหม่ - เปิดข้อความหรือ
อีเมล์เปล่าใหม่
ย้ายไปที่โฟลเดอร์ส่วนตัว - ย้าย
ข้อความที่เลือกไปที่โฟลเดอร์
ส่วนตัว
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ข้อความ
ฟิลเตอร์ - ดูข้อความตามประเภท
ซึ่งจะแบ่งกลุ่ม SMS แยกจาก
MMS
ลบทั้งหมด ลบข้อความทั้งหมด
หากมีข้อความ ไม่มีที่ว่างสำหรับ
ข้อความใน USIM ปรากฏขึ้น
คุณควรลบข้อความบางข้อความใน
USIM
หากมีข้อความ
ไม่มีที่ว่างสำหรบข้อความ
ปรากฏขึ้น คุณควรลบข้อความบาง
ข้อความเพื่อเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำ

การทำงานพื้นฐาน
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การใช้ข้อความอัตโนมัติ
สร้างข้อความอัตโนมัติสำหรับข้อ
ความ SMS และ MMS ที่คุณส่งบ่อยๆ
คุณจะพบว่ามีข้อความอัตโนมัติบาง
ข้อความในโทรศัพท์ของคุณแล้ว ซึ่ง
คุณสามารถแก้ไขข้อความเหล่านั้นได้
หากต้องการ
1 แตะที่
แล้วเลือก
ข้อความอัตโนมัติ ในเมนู
ติดต่อสื่อสาร
2 เลือก SMS อัตโนมัติ หรือ MMS
อัตโนมัติ คุณสามารถแตะที่
เพือ
่ รายชื่อใหม่,
ลบ หรือ ลบทั้งหมด
สำหรับข้อความอัตโนมัติ
3 แตะที่ เพิ่มข้อความอัตโนมัติ
เพื่อสร้างข้อความอัตโนมัติใหม่
4 คุณสามารถดูข้อความอัตโนมัติ
ได้โดยเลือกข้อความอัตโนมัติใน
รายการ และแก้ไขโดยแตะที่หน้า
จอเพื่อดู

การใช้อีโมติคอน
ทำให้ข้อความของคุณสนุกสนานมาก
ขึ้นด้วยการใช้อีโมติคอน คุณจะพบว่า
มีอีโมติคอนที่ใช้กันทั่วไปในโทรศัพท์
ของคุณแล้ว
1 แตะที่
แล้วเลือก อีโมติคอน
ในเมนู ติดต่อสื่อสาร
2 แตะท
เพือ
่ รายชื่อใหม่,
ลบ หรือ ลบทั้งหมด
สำหรับอีโมติคอน

การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความ
ตัวอักษร

01

แตะที่
แล้วเลือก ตั้งค่า
ในเมนู ติดต่อสื่อสาร
เลือก ข้อความตัวอักษร
คุณสามารถเปลี่ยนแปลง:
ศูนย์ข้อความตัวอักษร - ป้อนราย
ละเอียดของศูนย์ข้อความ
รายงานผลการส่ง - เลื่อนสวิตช์ไป
ทางซ้ายเพื่อรับการยืนยันว่าข้อความ
ถูกส่งแล้ว
ช่วงที่มีผลใช้ - เลือกระยะเวลาที่จัด
เก็บข้อความไว้ในศูนย์ข้อความ
ชนิดข้อความ - แปลงข้อความ
ตัวอักษรเป็น เสียง, แฟกซ์, X.400
หรือ อีเมล์
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การตั้งค่าข้อความของโทรศัพท์
KP500 จะได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วง
หน้าแล้ว ดังนั้น คุณสามารถส่งข้อ
ความได้ทันที คุณสามารถเปลี่ยน
แปลงการตั้งค่านี้ได้ในแบบที่คุณต้อง
การ

เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูราย
การตัวเลือก ให้แตะที่รายการสุด
ท้ายที่มองเห็นแล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้า
จอขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้

47

ข้อความ
ถอดรหัสอักษร - เลือกวิธีเข้ารหัสตัว
อักษรของคุณ ตัวเลือกนี้จะมีผลต่อ
ขนาดของข้อความและค่าบริการส่ง
ข้อความของคุณ
การส่งข้อความยาว - เลือกเพื่อส่ง
ข้อความยาวเป็นหลาย SMS หรือเป็น
MMS

การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความ
มัลติมีเดีย

การทำงานพื้นฐาน
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การตั้งค่าข้อความของโทรศัพท์
KP500 จะได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วง
หน้าแล้ว ดังนั้น คุณสามารถส่งข้อ
ความได้ทันที คุณสามารถเปลี่ยน
แปลงการตั้งค่านี้ได้ในแบบที่คุณ
ต้องการ
แตะที่
เลือก
แล้วเลือก
เลือก ตั้งค่า
และ ข้อความมัลติมีเดีย
คุณสามารถเปลี่ยนแปลง:
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โหมดการเรียกข้อมูล - เลือก โฮม
หรือ เครือข่ายโรมมิ่ง หากคุณเลือก
กำหนดเอง คุณจะได้รับเฉพาะข้อ
ความแจ้งMMSและคุณสามารถตัดสิน
ใจว่าจะดาวน์โหลดแบบเต็มหรือไม่
รายงานผลการส่ง - เลือกเพื่อให้
ส่งและ/หรือต้องการรายงานผลการ
ส่ง
รายงานการอ่าน - เลือกเพื่อให้
ส่งและ/หรือต้องการรายงานการอ่าน
ระดับความสำคัญ - เลือกระดับ
ความสำคัญของ MMS
ช่วงที่มีผลใช้ - เลือกระยะเวลาที่จัด
เก็บข้อความไว้ในศูนย์ข้อความ
ระยะเวลาสไลด์ - เลือกระยะเวลาที่
จะให้สไลด์ปรากฏบนหน้าจอ
โหมดการสร้าง เลือกโหมดข้อความ
เวลาส่ง - เลือกระยะเวลาก่อนส่งแต่
ละข้อความ
ศูนย์ MMS - ป้อนรายละเอียดของ
ศูนย์ข้อความ

การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ
แตะที่
แล้วเลือก ตั้งค่า ในเมนู
ติดต่อสื่อสาร จากนั้น:
ข้อความเสียง - แตะที่
เพือ
่ เพิม
่ บ
ริการข้อความเสียงใหม่ ติดต่อทีผ
่ ใู้ ห้บ
ริการระบบเครือข่ายของคุณสำหรับข้อ
มูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับบริการทีม
่ ใี ห้
ข้อความบริการ - เลือกเพื่อรับหรือบ
ล็อคข้อความบริการ คุณยังสามารถ
กำหนดความปลอดภัยของข้อความ
ได้โดยการสร้างรายการผู้ส่งที่เชื่อถือ
ได้และเชื่อถือไม่ได้
บริการข้อมูล - เลือกสถานะการรับ,
ภาษา และการตั้งค่าอื่นๆ

01
02
03
04
05
06
07
08

การทำงานพื้นฐาน
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กล้องถ่ายรูป
การถ่ายภาพด่วน
1 ก
 ดปุ่ม
ทีด
่ า้ นขวาของ
โทรศัพท์
2 ช่องมองภาพจะปรากฏขึ้นบนหน้า
จอ
3 ให้ถือโทรศัพท์ในแนวนอน และ
หันเลนส์ไปทางสิ่งที่ต้องการถ่าย
4 จัดตำแหน่งโทรศัพท์เพื่อให้คุณ
สามารถมองเห็นสิ่งที่จะถ่ายใน
หน้าจอตัวอย่าง
5 เมื่อกล้องจับโฟกัสที่วัตถุแล้ว
ให้กด
ทีด
่ า้ นข้างของโทรศัพท์
หรือกดกล่องสีเ่ หลีย
่ มสีแดงทีม
่ ม
ุ
ขวาล่างของหน้าจอเพือ
่ ถ่ายภาพ

หลังจากที่ถ่ายภาพแล้ว
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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ภาพที่ถ่ายจะปรากฏบนหน้าจอ
ชื่อของภาพจะวิ่งไปตามด้านล่าง
ของหน้าจอ พร้อมกับมีไอคอน 6
ไอคอนเรียงอยู่ทางด้านขวามือ
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แตะเพือ
่ ย้ายไปทีค
่ ลังภาพ
แตะเพือ
่ ส่งรูปภาพเป็นข้อความ
อีเมล์ หรือบลูทธู โปรดดูทห
่ี น้า 36
สำหรับการส่งข้อความ และหน้า 121
สำหรับการส่งและการรับไฟล์โดยใช้
บลูทธู
แตะเพือ
่ แก้ไขภาพ
แตะเพือ
่ ตัง้ รูปภาพทีค
่ ณ
ุ ถ่าย
เป็นพืน
้ หลัง
แตะเพือ
่ ลบรูปภาพทีเ่ พิง่ ถ่ายไว้
และยืนยันด้วยการแตะที่ ใช่ ช่อง
มองภาพจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
แตะเพือ
่ ถ่ายภาพอืน
่ ๆ ทันที
โดยทีภ
่ าพปัจจุบน
ั ของคุณจะได้รบ
ั
การบันทึกไว้

ทำความรู้จักกับช่องมองภาพ

01
ตั้งค่า - แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดเมนูการตั้ง
ค่า โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่การใช้การ
ตั้งค่าขั้นสูงในหน้า 62

02

โหมดกล้องถ่ายรูป - แสดงว่าได้เลือก
โหมดกล้องถ่ายรูปไว้

04

โหมดกล้องวิดีโอ - แตะที่ไอคอนนี้เพื่อ
สลับไปยังโหมดวิดีโอ

05

กลับ - แตะที่นี่เพื่อกลับไปที่หน้าจอ
สแตนด์บาย
คลังภาพ

03

06
07
08

ความสว่าง - โปรดดูที่การปรับการรับ
แสงในหน้า 62
โหมดช็อต - โปรดดูที่การเลือกประเภท
การถ่ายภาพในหน้า 54
ถ่ายภาพ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

เคล็ดลับ! คุณสามารถเปิดตัวเลือกได้
โดยแตะที่หน้าจอ ซึ่งจะปิดอัตโนมัติหลัง
จากสองสามวินาที
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กล้องถ่ายรูป
การเลือกประเภทการถ่ายภาพ

การปรับการรับแสง

1 แ
 ตะที่
เพือ
่ เปิดประเภทการ
ถ่ายภาพทีม
่ อ
ี ยู่
2 เลือกจาก 2 ตัวเลือกต่อไปนี้:
ช็อตปกติ - ตัวเลือกนี้เป็นประเภท
การถ่ายภาพเริ่มต้น ซึ่งใช้สำหรับ
การถ่ายภาพแบบปกติ เช่นเดียวกับ
ที่อธิบายในการถ่ายภาพด่วน
ถ่ายภาพต่อเนื่อง - ตัวเลือกนี้ทำ
ให้คุณสามารถถ่ายภาพต่อเนื่อง
อย่างรวดเร็วได้ถึง 3,6 และ 9
ช็อตโดยอัตโนมัติ

การรับแสงเป็นตัวกำหนดความ
แตกต่างระหว่างแสงและความมืด
(ความเข้ม) ในภาพ ภาพที่มีระดับ
ความเข้มต่ำจะมีลักษณะมัว ในขณะ
ที่ภาพที่มีความเข้มสูงจะมีลักษณะที่
คมชัดกว่า
1 แตะที่
2 เลื่อนตัวบ่งชี้ความเข้มตามแถบ ซ้ายเพื่อให้ได้ภาพที่มีการรับ
แสงลดลงและมัวมากขึ้น หรือขวา
เพื่อให้ได้ภาพที่มีการรับแสงสูงขึ้น
และคมชัดยิ่งขึ้น

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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การใช้โหมดถ่ายภาพต่อ
เนื่อง
โหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเหมาะสำหรับ
การถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือภาพกีฬา
1 แตะที่
เพือ
่ เปิดประเภท
การถ่ายภาพทีม
่ อ
ี ยู่ และเลือก
ถ่ายภาพต่อเนื่อง
2 เลือกจำนวนช็อตที่คุณต้องการ
ถ่ายภาพต่อเนื่อง
3 จัดให้วัตถุอยู่ในช่องมองภาพ
แล้วกดปุ่มถ่ายภาพเหมือนกับการ
ถ่ายภาพปกติ
4 กล้องจะถ่ายภาพ 3,6 และ 9
ภาพต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็ว

การใช้การตั้งค่าขั้นสูง
จากช่องมองภาพ ให้แตะที่
เพือ
่
เปิดตัวเลือกการตัง้ ค่าขัน
้ สูงทัง้ หมด

01
02
03
04
05
06
07

การตั้งค่าดูตัวอย่าง

08

ขนาด - เปลี่ยนขนาดของภาพเพื่อ
บันทึกในพื้นที่หน่วยความจำ หรือถ่าย
ภาพแบบที่กำหนดขนาดไว้ถูกต้องสำ
หรับรายชื่อ โปรดดูที่การเปลี่ยนขนาด
ภาพในหน้า 57
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนสีเพื่อใช้กับ
ภาพที่คุณถ่าย โปรดดูที่การเลือกเอฟ
เฟกต์สีในหน้า 57
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กล้องถ่ายรูป
ความสมดุลแสง - เลือกจาก
อัตโนมัติ, หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ หรือ มืดครึ้ม
ตั้งเวลาถ่ายภาพ - ตัวตั้งเวลาทำให้
คุณสามารถตั้งช่วงเวลาหน่วงหลัง
จากที่กดปุ่มถ่ายภาพก่อนที่กล้องจะ
ภ่ายภาพได้ ให้เลือกจาก 3 วินาที,
5 วินาที หรือ 10 วินาที ซึ่งเหมาะสำ
หรับการถ่ายภาพกลุ่มที่คุณต้องการ
เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มด้วย
คุณภาพ - เลือกระหว่าง
ละเอียดมาก, ละเอียด และ ปกติ คุณ
ภาพที่ละเอียดมากขึ้นเท่าใด ความ
คมชัดของภาพถ่ายก็จะมากขึ้นเท่านั้น
แต่ขนาดไฟล์จะเพิ่มตามไปด้วย ซึ่ง
หมายความว่าคุณจะสามารถจัดเก็บ
รูปภาพในหน่วยความจำได้น้อยลง
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

54

โหมดมุมมอง - เลือก เต็มหน้าจอ
หรือ ภาพเต็ม ในเต็มหน้าจอ
อาจมีการตัดภาพบางส่วนออก
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การตั้งค่าอื่นๆ
หน่วยความจำ - เลือกว่าจะบันทึก
รูปภาพที่หน่วยความจำเครื่อง
หรือที่หน่วยความจำภายนอก
เสียงชัตเตอร์ - เลือกเสียงชัตเตอร์
เสียงใดเสียงหนึ่งจากสามเสียง
หน้าจอกริด - เลือกจาก ปิด, 4 ส่วน
หรือ 9 ส่วน
รีเซ็ตการตั้งค่า - รีเซ็ตการตั้งค่า
กล้องถ่ายรูปทั้งหมด
เคล็ดลับ! เมื่อคุณออกจากกล้อง
ถ่ายรูปการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ
จะกลับสู่ค่าเริ่มต้น ยกเว้นขนาด
ภาพและคุณภาพของภาพสำหรับ
การตั้งค่าที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น การตั้ง
ค่าของคุณจะถูกรีเซ็ต ตัวอย่างเช่น
โทนสี ตรวจสอบค่าเหล่านี้
ก่อนที่คุณจะถ่ายภาพครั้งถัดไป

เคล็ดลับ! เมนูการตั้งค่า
ซ้อนทับอยู่บนช่องมองภาพ
ดังนั้นเมื่อคุณเปลี่ยนส่วนประกอบ
ด้านสีหรือคุณภาพของภาพ คุณจะ
สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงภาพ
ในการดูตัวอย่างด้านหลังเมนูการ
ตั้งค่า

การเปลี่ยนขนาดภาพ
จำนวนพิกเซลยิ่งมากขึ้นเท่าใด
ขนาดไฟล์ก็จะใหญ่มากขึ้นเท่านั้น
ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือ การใช้เนื้อที่หน่วย
ความจำมากขึ้น หากคุณต้องการเก็บ
รูปภาพในโทรศัพท์ให้มากขึ้น คุณสา
มารถแก้ไขจำนวนพิกเซลเพื่อทำให้
ไฟล์มีขนาดเล็กลงได้

การเลือกเอฟเฟกต์สี
1 จ
 ากช่องมองภาพ ให้แตะที่
ในมุมซ้ายด้านบน
2 เลือก เอฟเฟกต์สี จากเมนู
ดูตัวอย่าง
3 ตัวเลือกโทนสีมีห้าตัวเลือกดังนี้
: ปิด, ขาวดำ, เนกาทีฟ หรือ
สีซีเปีย
4 เมื่อคุณเลือกโทนสีแล้ว และกล้อง
ก็พร้อมสำหรับการถ่ายภาพแล้ว

01
02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

1 จ
 ากช่องมองภาพ ให้แตะที่
ในมุมซ้ายด้านบน
2 เลือก ขนาด จากเมนูดูตัวอย่าง

3 เลือกค่าพิกเซลจากตัวเลือกห้าตัว
เลือก (3M: 2048x1536, 2M:
1600x1200, 1M: 1280x960,
640x480, 400*240(W),
320x240) หรือเลือกค่าที่ตั้งไว้
ล่วงหน้า:
รายชื่อ - ตัวเลือกนี้จะเป็นการ
กำหนดให้กล้องถ่ายภาพใน
ขนาดที่เหมาะสมกับการเพิ่มใน
รายชื่อในโทรศัพท์
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กล้องถ่ายรูป
เคล็ดลับ! คุณสามารถ
เปลี่ยนรูปภาพที่ถ่ายไว้สีเป็นขาว
ดำหรือซีเปียได้หลังจากบันทึก
ภาพ แต่คุณจะเปลี่ยนรูปภาพที่
ถ่ายไว้เป็นขาวดำหรือซีเปียกลับ
เป็นภาพสีไม่ได้

การดูรูปภาพที่บันทึกไว้
1 ค
 ุณสามารถเข้าดูรูปภาพที่บันทึก
ไว้จากภายในโหมดกล้องถ่ายรูป
ได้ เพียงแตะที่
และคลังภาพ
ของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

56

LG KP500 | คู่มือการใช้

กล้องวิดีโอ
การถ่ายวิดีโอด่วน
1 ก
 ดปุ่มกล้องถ่ายรูปที่ด้านขวาของ
โทรศัพท์
2 ในโหมดดูตัวอย่างในกล้องถ่ายรูป
แตะที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป
ในช่องมองภาพเพือ
่ สลับไปยัง
โหมดวิดโี อ ช่องมองภาพของ
กล้องวิดโี อจะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
3 ให้ถือโทรศัพท์ในแนวนอน
และหันไปทางสิ่งที่จะถ่าย
4 กดปุ่มถ่ายภาพหนึ่งครั้งเพื่อเริ่ม
การบันทึก หรือกดจุดสีแสดงที่
มุมขวาล่างของหน้าจอ

5 Rec จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของ
ช่องมองภาพ และตัวตั้งเวลาทาง
ด้านล่างเพื่อแสดงระยะเวลาของ
วิดีโอของคุณ
6 ในการหยุดบันทึกภาพวิดีโอชั่ว
คราว ให้แตะที่
แล้วเริม
่ บันทึก
ต่อโดยเลือก
7 แตะที่
บนหน้าจอ หรือกดปุม
่
ถ่ายภาพซ้ำอีกครัง้ เพือ
่ หยุดการ
บันทึก

01
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เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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กล้องวิดีโอ
หลังจากที่ถ่ายวิดีโอแล้ว
ภาพนิ่งที่แสดงวิดีโอที่ถ่ายจะปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอ ชื่อของวิดีโอจะแสดง
อยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอ พร้อมกับ
มีไอคอน 5 ไอคอนเรียงอยู่ทางด้าน
ขวามือ

V120108_06.37.3gp

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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แตะเพือ
่ เล่นวิดโี อ
แตะเพือ
่ ส่งวิดโี อเป็น ข้อความ
หรือ อีเมล์ หรือส่งโดยใช้
บลูทูธ โปรดดูที่หน้า 36 สำหรับ
การส่งข้อความ หรือหน้า 121
สำหรับ การส่งและการรับไฟล์
โดยใช้บลูทูธ
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แตะเพือ
่ แก่ไขภาพวิดโี อ
แตะเพือ
่ ดูคลังภาพวิดโี อทีบ
่ น
ั
ทึกไว้
แตะเพือ
่ ลบวิดโี อทีค
่ ณ
ุ เพิง่ ถ่าย
ไว้ และยืนยันโดยการแตะที่ ใช่
ช่องมองภาพจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
แตะเพือ
่ ถ่ายภาพวิดโี ออืน
่ ต่อ
โดยทีว่ ด
ิ โี อปัจจุบน
ั ของคุณจะได้รบ
ั
การบันทึกไว้

ทำความรู้จักกับช่องมองภาพ

01
ตั้งค่า - แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่า
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่การใช้การตั้งค่า
ขั้นสูงในหน้า 62
โหมดวิดีโอ - เลือกโหมดวิดีโอ
ขนาดภาพ
การบันทึกในหน่วยความจำเครื่อง/
หน่วยความจำภายนอก
กลับ - แตะที่นี่เพื่อกลับไปที่หน้าจอ
สแตนด์บาย
คลังภาพ
ความสว่าง - โปรดดูที่การปรับการรับแสง
ในหน้า 62

02
03
04
05
06
07
08

ขนาดวิดีโอ
หยุดการบันทึก
เริ่มการบันทึก
ซูม - แตะที่
เพือ
่ ซูมออก

เพือ
่ ซูมเข้า หรือ

เคล็ดลับ! คุณสามารถปิดตัวเลือก
ปุ่มลัดเพื่อให้หน้าจอช่องมองภาพโล่งขึ้น
ได้ เพียงแตะที่กึ่งกลางของช่องมองภาพ
หนึ่งครั้ง ในการเรียกใช้งานตัวเลือกใหม่
ให้แตะที่หน้าจออีกครั้ง

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

โหมดกล้องถ่ายรูป - แตะที่ไอคอนนี้เพื่อ
สลับไปยังโหมดกล้องถ่ายรูป

59

กล้องวิดีโอ
การปรับการรับแสง

การใช้การตั้งค่าขั้นสูง

การรับแสงเป็นตัวกำหนดความ
แตกต่างระหว่างแสงและความมืด
(ความเข้ม) ในภาพ ภาพที่มีระดับ
ความเข้มต่ำจะมีลักษณะมัว ในขณะ
ที่ภาพที่มีความเข้มสูงจะมีลักษณะที่
คมชัดกว่า
1 แตะที่
2 เลื่อนตัวบ่งชี้การรับแสงตามแถบ
ซ้ายเพื่อให้ได้ภาพที่มีการรับแสง
ลดลงและมัวมากขึ้น หรือขวาเพื่อ
ให้ได้ภาพทีม
่ ก
ี ารรับแสงสูงขึน
้ และ
คมชัดยิ่งขึ้น

จากช่องมองภาพ ให้แตะที่ ตั้งค่า
เพื่อเปิดตัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูง
ทั้งหมด

ขนาดวิดีโอ - เปลี่ยนขนาดของวิดีโอ
เพื่อบันทึกลงในพื้นที่หน่วยความจำ
โปรดดูที่ การเปลี่ยนขนาดของ
ภาพวิดีโอ ในหน้า 64
เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนสีเพื่อใช้
กับวิดีโอที่คุณกำลังถ่าย โปรดดูที่
การเลือกโทนสี ในหน้า 65

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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การตั้งค่าดูตัวอย่าง
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ความสมดุลแสง - ความสมดุลแสง
จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าแสงขาวที่ปรากฏ
ในวิดีโอจะสวยสมจริง เพื่อให้กล้อง
ของคุณปรับความสมดุลแสงได้อย่าง
ถูกต้อง คุณอาจจำเป็นต้องกำหนด
สภาวะแสงก่อน เลือกจาก
อัตโนมัต,ิ หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ หรือ มืดครึ้ม
คุณภาพ - เลือกระหว่าง
ละเอียดมาก, ละเอียด และ ปกติ
คุณภาพที่ละเอียดมากขึ้นเท่าใด
ความคมชัดของวิดีโอก็จะมากขึ้นเท่า
นั้น แต่ขนาดไฟล์จะเพิ่มตามไปด้วย
ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถจัด
เก็บวิดีโอในหน่วยความจำของเครื่อง
ได้น้อยลง

ระยะเวลา - ตั้งค่าจำกัดระยะเวลา
สำหรับวิดีโอของคุณ เลือกจาก
ไม่จำกัด หรือ MMS เพื่อจำกัด
ขนาดที่คุณสามารถส่งวิดีโอเป็น
MMS ได้
เคล็ดลับ!
หากคุณเลือกระยะเวลาแบบ MMS
ลองเลือกคุณภาพของภาพที่ต่ำลง
เพื่อการถ่ายภาพวิดีโอที่ยาว
นานขึ้น
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การตั้งค่าอื่นๆ
หน่วยความจำ - เลือกว่าจะบันทึก
วิดีโอที่ ความจำเครื่อง หรือที่
หน่วยความจำการ์ด
เสียง - เลือก ปิดเสียง เพื่อบันทึก
วิดีโอโดยไม่มีเสียง
รีเซ็ตการตั้งค่า - รีเซ็ตการตั้งค่า
กล้องถ่ายวิดีโอทั้งหมด

01

61

กล้องวิดีโอ
การเปลี่ยนขนาดของภาพ
วิดีโอ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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จำนวนพิกเซลยิ่งมากขึ้นเท่าใด
ขนาดไฟล์ก็จะใหญ่มากขึ้นเท่านั้น
ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือ การใช้เนื้อที่หน่วย
ความจำมากขึ้น หากคุณต้องการเก็บ
วิดีโอลงในโทรศัพท์ของคุณให้มาก
ขึ้น คุณสามารถแก้ไขจำนวนพิกเซล
เพื่อทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงได้
1 จากช่องมองภาพ ให้แตะที่
ในมุมซ้ายด้านบน
2 เลือก ขนาดวิดีโอ จากเมนู
ดูตัวอย่าง
3 เลือกค่าพิกเซลจาก 2
ตัวเลือกต่อไปนี้:
320x240 - ขนาดภาพเล็ก
ขนาดไฟล์จึงเล็กด้วย
176x144 ขนาดภาพเล็กที่สุด ขนาดไฟล์จึง
เล็กที่สุดด้วย
4 เลือกที่ตัวเลือกขนาดที่คุณต้อง
การใช้
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เคล็ดลับ! โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับ
ซอฟต์แวร์การแปลงรูปแบบวิดีโอ
ได้ในแผ่นซีดีที่คุณได้รับมาพร้อม
กับ KP500

การเลือกโทนสี
1 จ
 ากช่องมองภาพ ให้แตะที่
ในมุมซ้ายด้านบน
2 เลือก เอฟเฟกต์สี จากเมนูตั้งค่า
3 ตัวเลือกโทนสีมีห้าตัวเลือกดังนี้
ปิด (ปกติ), ขาวดำ, เนกาทีฟ,
สีซีเปีย
4 แตะที่โทนสีที่คุณต้องการใช้
เคล็ดลับ! คุณสามารถ
เปลี่ยนภาพวิดีโอจากสีเป็นขาวดำ
หรือซีเปียได้ หลังจากบันทึกภาพ
แต่คุณจะเปลี่ยนภาพวิดีโอขาวดำ
หรือซีเปียกลับเป็นภาพสีไม่ได้

การดูวิดีโอที่บันทึกไว้
1 ใ นช่องมองภาพ ให้แตะที่
2 คลังภาพของคุณจะปรากฏบน
หน้าจอ
3 แตะที่วิดีโอที่คุณต้องการดูหนึ่ง
ครั้ง เพื่อแสดงวิดีโอที่ด้านหน้าสุด
ของคลังภาพ
4 แตะที่วิดีโออีกครั้งเพื่อเปิดทั้งไฟล์
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รูปภาพและวิดีโอ
การดูรูปภาพและวิดีโอ
1 แ
 ตะที่
บนหน้าจอดูตวั อย่าง
ในกล้องถ่ายรูป
2 คลังภาพของคุณจะปรากฏบน
หน้าจอ
3 แตะที่วิดีโอหรือรูปภาพสองครั้ง
เพื่อเปิดทั้งไฟล์
4 ในการเล่นวิดีโอ ให้แตะที่
ในการหยุดเล่นชัว่ คราว ให้แตะที่

เคล็ดลับ!
ในการลบรูปภาพหรือวิดีโอ
ให้เปิดไฟล์นั้นๆ แล้วเลือก
แตะที่ ใช่ เพื่อยืนยัน

การใช้การซูมขณะดูรูปภาพ
ในการซูมภาพเข้า ให้กด
ซ้ำๆ
ในการซูมภาพออก ให้กด
ใช้ภาพ
ขนาดย่อทางมุมล่างด้านขวาในการ
เลือ
่ นพืน
้ ทีโ่ ฟกัส

การปรับระดับเสียงขณะดู
วิดีโอ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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เคล็ดลับ! กดปุ่มไปทาง
ซ้ายหรือทางขวาเพื่อดูรูปภาพ
หรือวิดีโออื่น
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ในการปรับระดับเสียงของวิดีโอขณะ
เล่น ให้เลื่อนเครื่องหมายขึ้นและลง
ตามแถบระดับเสียงบนหน้าจอด้าน
ซ้าย

การบันทึกภาพจากวิดีโอ

การดูรูปภาพแบบภาพสไลด์

1 เลือกวิดีโอที่คุณต้องการบันทึก
ภาพมา
2 แตะที่ เพือ
่ หยุดภาพวิดโี อบน
เฟรมทีค
่ ณ
ุ ต้องการแปลงเป็นรูป
ภาพไว้ชว่ั คราว แล้วแตะทีด
่ า้ นขวา
ของหน้าจอเพือ
่ เปิดเมนูตวั เลือก
3 จากเมนูตัวเลือก เลือก
4 รูปภาพจะปรากฏบนหน้าจอ
พร้อมกับชื่อภาพที่กำหนดให้
5 แตะที่ภาพ แล้ว
เพือ
่ กลับไปทีค
่ ลังภาพ
6 ภาพจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์
อัลบั้มมีเดีย และจะอยู่ในคลังภาพ
คุณจำเป็นต้องออกจากคลังภาพ
และเปิดอีกครั้งเพื่อให้ภาพปรากฏ

โหมดภาพสไลด์จะแสดงรูปภาพทั้ง
หมดในคลังภาพของคุณพร้อมกันเป็น
ภาพสไลด์ วิดีโอไม่สามารถดูเป็น
แบบภาพสไลด์ได้
1 แตะที่รูปภาพที่คุณต้องการเริ่มเล่น
ภาพสไลด์ 2 ครั้งเพื่อเปิด
2 เลือก
3 ภาพสไลด์จะเริ่มต้น

02
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คำเตือน: บางฟังก์ชัน
อาจทำงานไม่ถูกต้องหากไม่ได้
บันทึกไฟล์ด้วยโทรศัพท์

01

65

รูปภาพและวิดีโอ
ภายในภาพสไลด์มีตัวเลือกต่างๆ
ดังนี้:
แตะเพือ
่ ข้ามไปยังลภาพถ่าย
ถัดไป
แตะเพือ
่ หยุดภาพสไลด์ชว่ั คราว
ทีภ
่ าพใดภาพหนึง่
แตะอีกครัง้ เพือ
่ เริม
่ เล่นต่อ
แตะเพือ
่ เพิม
่ หรือลดความเร็ว
ของภาพสไลด์

การตั้งค่ารูปภาพเป็นพื้นหลัง

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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1 แ
 ตะที่รูปภาพที่คุณต้อง
การตั้งค่าเป็นพื้นหลัง
หมุนโทรศัพท์ในแนวนอน
2 แตะที่หน้าจอด้านขวามือ
เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก
3 แตะที่
4 หน้าจอจะสลับไปเป็นโหมดแนว
ตั้ง คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของ
รูปภาพได้
5 เมื่อคุณพอใจกับรูปภาพนี้แล้ว
ให้แตะที่ ตั้งค่า
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การแก้ไขรูปภาพ
มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมมากมายที่คุณ
สามารถใช้ในการเปลี่ยนแปลงรูปภาพ
เพิ่มหรือทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นเล็กน้อย
1 เปิดรูปภาพที่คุณต้องการแก้ไข
และแตะที่
เพือ
่ แสดงตัวเลือก
2 แตะที่ไอคอนเพื่อปรับรูปภาพ
ของคุณ:
คร็อปรูปภาพของคุณ เลือก
พืน
้ ทีก
่ ารคร็อปภาพแบบสีเ่ หลีย
่ ม
หรือวงกลม แล้วเลือ
่ นนิว้ ของคุณไป
ตามหน้าจอเพือ
่ เลือกพืน
้ ที่
วาดลายเส้นบนรูปภาพ
ของคุณด้วยมือ เลือกความหนา
ของเส้นจาก 4 ตัวเลือก และเลือกสี
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
เขียนข้อความบนรูปภาพ
โปรดดูท่ี การเพิ่มข้อความลงใน
รูปภาพ ในหน้า 70

ตกแต่งรูปภาพของคุณด้วย
สแตมป์ เลือกจากสแตมป์ตา่ งๆ
ทีม
่ อ
ี ยู่ แล้วแตะบริเวณรูปภาพทีค
่ ณ
ุ
ต้องการวาง

01
02
03

ลบลายเส้นทีว่ าด
บันทึกการเปลีย
่ นแปลง
ทีค
่ ณ
ุ ทำไว้ในรูปภาพของคุณ
เลือกเพือ
่ บันทึกการเปลีย
่ นแปลง
ทับ ไฟล์ต้นฉบับ หรือบันทึกเป็น
ไฟล์ใหม่ หากคุณเลือก
ไฟล์ใหม่ ให้ป้อนชื่อไฟล์
เลิกทำ เอฟเฟกท์ หรือการ
แก้ไขล่าสุดที่คุณทำไว้ในรูปภาพ

โปรดดูท่ี การเพิ่มเอฟเฟกต์
ลงในรูปภาพ ในหน้า 71

05
แตะเพือ
่ กลับไปทีค
่ ลังภาพ

การเพิ่มข้อความลงใน
รูปภาพ
1 จ
 ากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2 เลือก ลายเซ็น เพื่อเพิ่มข้อความ
แบบไม่มีกรอบหรือเลือกรูปทรงลูก
โป่งแสดงคำพูด
3 ป้อนข้อความโดยใช้ปุ่มกด
และแตะที่ เสร็จ
4 เลื่อนข้อความโดยแตะที่ข้อความ
แล้วเลื่อนไปยังบริเวณที่คุณต้อง
การวาง

06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

แตะเพือ
่ เปิดตัวเลือกเอฟ
เฟกต์เพิม
่ เติม ได้แก่ หมุน
นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกการแก้
ไขขั้นสูงเพิ่มเติมอีก โปรดดูที่
ย่อขยาย, รูปร่าง, เน้นสี,
เพิ่มภาพ ฯลฯ

04

67

รูปภาพและวิดีโอ
การเพิ่มเอฟเฟกต์ลงในรูป
ภาพ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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1 จ
 ากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2 เลือกเพื่อใช้ตัวเลือกใดตัวเลือก
หนึ่งจาก 6 ตัวเลือกกับรูปภาพ:
ตกแต่งใบหน้า - ตรวจจับใบหน้า
ในรูปภาพอัตโนมัติและทำให้ใบ
หน้าสว่างขึ้น
โลโม - เอฟเฟกต์กล้องโลโม
เนกาทีฟสี - เอฟเฟกต์เนกาทีฟสี
ขาวดำ - เอฟเฟกต์สีขาวดำ
สีซีเปีย - เอฟเฟกต์สีซีเปีย
เบลอ - ใช้เอฟเฟกต์เบลอ
คมชัด - เลื่อนเครื่องหมายบนแถบ
เพื่อทำให้โฟกัสของภาพดูคมชัด
ขึ้น เลือกไอคอน ตกลง เพื่อใช้ค่า
การเปลี่ยนแปลง หรือเลือก
เพือ
่ ยกเลิก
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เบลอ - แตะเพื่อใช้เอฟเฟกต์โม
เสกเบลอกับรูปภาพ
สีน้ำมัน - เอฟเฟกต์สีน้ำมัน
สเก็ตซ์ - ใช้เอฟเฟกต์เพื่อทำให้
ภาพดูเหมือนเป็นภาพสเก็ตซ์
พิมพ์นูน - เอฟเฟกต์พิมพ์นูน
โซล่าไลซ์ - เปลี่ยนเอฟเฟกต์
การรับแสง
แสงจ้า - เอฟเฟกต์ความคมชัด
และความสว่าง
แสงจันทร์ - เปลี่ยนแสงให้ดู
เหมือนแสงจันทร์
แอนติค - เอฟเฟกต์รูปภาพเก่า
เรืองแสง เอฟเฟกต์การใช้ลำแสง
การ์ตูน - เอฟเฟกต์การ์ตูน
สีน้ำ - เอฟเฟกต์สีน้ำ

3 ใ นการเลิกทำเอฟเฟกต์
เพียงแค่แตะที่ เลิกทำ
เคล็ดลับ! คุณสามารถเพิ่ม
เอฟเฟกต์ได้มากกว่าหนึ่งเอฟ
เฟกต์ในรูปภาพ ยกเว้นเอฟเฟกต์สี

การแปลงรูปภาพ
การแปลงรูปภาพเหมาะสำหรับการ
เปลี่ยนสีหน้าของเพื่อนคุณ หรือเพียง
แค่ใช้เอฟเฟกต์งานศิลปะเพื่อดัด
แปลงรูปภาพก็ได้
1 จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2 เลือก รูปร่าง และเครื่องหมาย
กากบาท 4 อันจะปรากฏขึ้น
บนรูปภาพ

3 ย
 ้ายเครื่องหมายไปในภาพ
เพื่อแสดงพื้นที่ที่คุณจะแปลงภาพ
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการ
แปลงภาพบริเวณหน้า ให้วาง
เครื่องหมายกากบาทที่มุมด้าน
นอกของดวงตาแต่ละข้างและมุม
ปากแต่ละข้าง
4 เลือกแบบหน้าที่คุณต้องการจะ
แปลง
5 เลือก ตกลง เพื่อบันทึกการ
เปลี่ยนแปลง

01
02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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รูปภาพและวิดีโอ
การเน้นสีในรูปภาพ

การสลับสีในรูปภาพ

1 จ
 ากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2 เลือก เน้นสี
3 เลือกส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพ
รอยเส้นจะปรากฏรอบสิ่งต่างๆ
ในบริเวณนั้นที่มีสีเหมือนกัน
หรือคล้ายคลึงกัน
ตัวอย่างเช่น สีผม หรือสีของเสื้อ
4 แตะที่ ตกลง
5 สีทั้งหมดจะหายไปจากรูปภาพ
หายไปจากบริเวณที่ทำเครื่อง
หมายสำหรับการเน้นสีไว้
6 ปรับความหนักเบาในการเน้น
โดยการเลื่อนเครื่องหมายในแถบ
ความหนักเบาขึ้นหรือลง
7 เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการ
เปลี่ยนแปลง

1 จ
 ากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2 เลือก เปลี่ยนสี
3 เลือกส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพ
รอยเส้นจะปรากฏรอบสิ่งต่างๆ
ในบริเวณนั้นที่มีสีเหมือนกัน
หรือคล้ายคลึงกัน
ตัวอย่างเช่น สีผม หรือสีของเสื้อ
4 เลือกสี
5 กด ตกลง
6 ส่วนของรูปภาพที่เลือกไว้สำหรับ
การเน้นสีจะเปลี่ยนเป็นสีที่เลือก
ไว้แทน
7 เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการ
เปลี่ยนแปลง

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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การตัดความยาวของวิดีโอ
1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการแก้ไข
แล้วเลือก และแตะทีห
่ น้าจอเพือ
่
เปิดตัวเลือกต่างๆ
2 เลือก
แล้วเลือก Trim
3 แตะที่
และทำเครือ
่ งหมายที่
จุดเริม
่ ต้นและจุดสิน
้ สุดใหม่ โดยใช้
4 แ
 ตะที่ เล่นที่คร็อป เพื่อให้แน่ใว่า
คุณชอบการตัดแต่งใหม่นี้
5 แตะที่ บันทึก หรือแตะที่
เพือ
่ กลับไปทีค
่ ลังภาพ
และยกเลิกการเปลีย
่ นแปลง

การรวมวิดีโอสองเรื่อง
เข้าด้วยกัน

02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการแก้ไข
แล้วเลือก และแตะทีห
่ น้าจอเพือ
่
เปิดตัวเลือกต่างๆ
2 เลือก
แล้วเลือก Video
merge
3 โฟลเดอร์ แฟ้มข้อมูล จะเปิดขึ้น
ให้เลือก วิดีโอส่วนตัว หรือ
การ์ดความจำ (ถ้ามี) เลือกวิดีโอ
ที่คุณต้องการรวม แล้วแตะที่
เลือก
4 แตะและเลื่อนรูปภาพเพื่อรวมเข้า
ที่ตอนท้ายหรือตอนเริ่มต้นของ
วิดีโอ
5 แตะที่ เอฟเฟกท์ เพื่อเลือก
วิธีการรวมวิดีโอเข้าด้วยกัน: ปิด,
Pan zoom, Oval, Uncover,
Blind, Checker board,
Dissolve, Split หรือ Shape
diamond

01

71

รูปภาพและวิดีโอ
6 ก
 ด บันทึก แล้วตามด้วย ใช่
เพื่อบันทึกวิดีโอที่รวมกันใหม่นี้
เลือกเพื่อบันทึกทับไฟล์ต้นฉบับ
หรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่
7 ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อรวมวิดีโอ
เรื่องอื่นๆ

การรวมรูปภาพเข้ากับวิดีโอ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการแก้ไข
แล้วเลือก และแตะทีห
่ น้าจอเพือ
่
เปิดตัวเลือกต่างๆ
2 เลือก
แล้วเลือก Image
merge
3 โฟลเดอร์ แฟ้มข้อมูล จะเปิดขึ้น
ให้เลือก ภาพส่วนตัว หรือ
การ์ดความจำ (ถ้ามี) เลือกรูป
ภาพที่คุณต้องการรวมเข้ากับวิดีโอ
แล้วแตะที่ เลือก
4 แตะและเลื่อนรูปภาพเพื่อรวมเข้า
ที่ตอนท้ายหรือตอนเริ่มต้นของ
วิดีโอ
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5 แ
 ตะที่ เอฟเฟกต์ เพื่อเลือกวิธี
การรวมรูปภาพและวิดีโอเข้าด้วย
กัน: ปิด, Pan zoom, Oval,
Uncover, Blind, Checker
board, Dissolve, Slit หรือ
Shape diamond
6 กด บันทึก แล้วตามด้วย ใช่
เลือกเพื่อบันทึกทับไฟล์ต้นฉบับ
หรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่
7 ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อรวมรูป
ภาพอื่นๆ

การเพิ่มข้อความลงในวิดีโอ
1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการแก้ไข
แล้วเลือก และแตะทีห
่ น้าจอเพือ
่
เปิดตัวเลือกต่างๆ
2 เลือก
แล้วเลือก Text
overlay
3 ป้อนข้อความโดยใช้ปุ่มกดแล้ว
เลือก เสร็จ
4 แตะที่
และเลือกว่าเมือ
่ ใดที่
ต้องการให้ขอ
้ ความปรากฏขึน
้
โดยใช้

5 แ
 ตะที่บริเวณหน้าจอที่คุณต้องการ
ให้ข้อความปรากฏขึ้น

1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการแก้ไข
แล้วเลือก และแตะทีห
่ น้าจอเพือ
่
เปิดตัวเลือกต่างๆ
2 เลือก
แล้วเลือก Image
overlay
3 โฟลเดอร์ แฟ้มข้อมูล จะเปิดขึ้น
ให้เลือก ภาพส่วนตัว หรือ
การ์ดความจำ (ถ้ามี) เลือกรูป
ภาพที่คุณต้องการซ้อนบนวิดีโอ
แล้วแตะที่ เลือก
4 แตะที่
และเลือกว่าเมือ
่ ใดที่
ต้องการให้รป
ู ภาพปรากฏขึน
้
โดยใช้
5 เลือกบริเวณหน้าจอที่คุณต้องการ
ให้รูปภาพปรากฏขึ้น หากรูป
ภาพมีขนาดใหญ่มากเกินไป
ภาพอาจซ้อนทับทั้งหน้าจอ ซึ่ง
อาจไม่ใช่เพียงบริเวณที่เลือกได้
6 แตะที่
เพือ
่ เลือกว่าเมือ
่ ใดที่
ต้องการให้ภาพหายไป
7 แตะที่ ดูตัวอย่าง เพื่อให้แน่ใว่า
คุณชอบการซ้อนรูปภาพนี้

01
02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

6 แ
 ตะที่
เพือ
่ เลือกว่าเมือ
่ ใดที่
ต้องการให้ขอ
้ ความหายไป
7 แตะที่ ดูตัวอย่าง เพื่อให้แน่ใจว่า
คุณชอบการซ้อนข้อความนี้
8 แตะที่ บันทึก แล้วตามด้วย ใช่
เลือกเพื่อบันทึกทับไฟล์ต้นฉบับ
หรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่
9 ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่ม
ข้อความอื่นๆ

การซ้อนรูปภาพ

73

รูปภาพและวิดีโอ
8 แ
 ตะที่ บันทึก แล้วตามด้วย ใช่
เลือกเพื่อบันทึกทับไฟล์ต้นฉบับ
หรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่
9 ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มรูป
ภาพอื่นๆ

การใส่รายการบันทึกเสียง
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
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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5 ก
ด
หรือ
เพือ
่ หยุดการบัน
ทึกและเล่น
6 แตะที่ ดูตัวอย่าง เพื่อให้แน่ใจว่า
คุณชอบการบันทึกเสียงนี้
7 แตะที่ บันทึก แล้วตามด้วย ใช่
เพื่อบันทึก เลือกเพื่อบันทึกทับ
ไฟล์ต้นฉบับหรือบันทึกเป็นไฟล์
ใหม่
8 ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มการ
บันทึกเสียงอื่นๆ ลงในวิดีโอ

การใส่ซาวด์แทร็คลงในวิดีโอ การเปลี่ยนความเร็วของ
วิดีโอ
1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการแก้ไข
2
3

4
5

6

1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการแก้ไข
แล้วเลือก และแตะทีห
่ น้าจอเพือ
่
เปิดตัวเลือกต่างๆ
2 เลือก
แล้วเลือก เวลา
3 เลือกตัวเลือกความเร็วตัวเลือกใด
ตัวเลือกหนึ่งจากสี่ตัวเลือกนี้: x4,
x2, x1/4, x1/2.
4 เลือกเพื่อบันทึกทับไฟล์ต้นฉบับ
หรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่
หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขได้
เฉพาะไฟล์วิดีโอ 3gp เท่านั้น

02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

แล้วเลือก และแตะทีห
่ น้าจอเพือ
่
เปิดตัวเลือกต่างๆ
เลือก
แล้วเลือก Audio
dubbing
โฟลเดอร์ แฟ้มข้อมูล จะเปิดขึ้น
ให้เลือก เสียงส่วนตัว หรือ
การ์ดความจำ (ถ้ามี) เลือกแทร็ค
ที่คุณต้องการเพิ่มในวิดีโอ
แล้วแตะที่ เลือก
เสียงต้นฉบับในวิดีโอจะถูกลบออก
แตะที่ ใช่ เพื่อดำเนินการต่อ
หากเสียงสั้นกว่าวิดีโอ
ให้เลือกว่าจะเล่น ครั้งเดียว
หรือเล่น ซ้ำ
เลือกเพื่อบันทึกทับไฟล์ต้นฉบับ
หรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่

01
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มัลติมีเดีย
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียลง
ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ได้
ทำให้คุณเข้าใช้งานรูปภาพ เสียง
วิดีโอ และเกมส์ทั้งหมดได้อย่างง่าย
ดาย หรือคุณยังสามารถบันทึกไฟล์ลง
ในการ์ดหน่วยความจำได้ ประโยชน์
ของการใช้การ์ดหน่วยความจำ คือ
เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจำ
ของโทรศัพท์
ในการเข้าใช้งานเมนูมัลติมีเดีย
ให้แตะที่
แล้วเลือก
แตะที่
เพือ
่ เปิดรายการโฟลเดอร์ทจ่ี ด
ั เก็บ
ไฟล์มล
ั ติมเี ดียทัง้ หมด

รูปภาพ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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ภาพส่วนตัว
ประกอบด้วยรายการรูปภาพ รวมถึง
ภาพเริ่มต้นที่โหลดลงในโทรศัพท์
ล่วงหน้า ภาพที่คุณดาวน์โหลด
และภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปของ
โทรศัพท์
แตะที่
เพือ
่ เปลีย
่ นมุมมองจากภาพ
ขนาดย่อเป็นรายการ
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เมนูตัวเลือกของภาพส่วนตัว
ตัวเลือกที่มีอยู่ใน ภาพส่วนตัว จะขึ้น
อยู่กับประเภทรูปภาพที่คุณเลือก
ตัวเลือกทั้งหมดจะใช้ได้กับภาพที่
คุณถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปของ
โทรศัพท์ ส่วนตัวเลือก รียงตาม,
มุมมองรายการ, ข้อมูลโฟลเดอร์
และ สถานะความจำ จะมีสำหรับ
ภาพเริ่มต้นเท่านั้น
ส่ง - ส่งภาพให้เพื่อน
ย้าย - ย้ายรูปภาพจากหน่วยความจำ
ของโทรศัพท์ไปที่การ์ดหน่วยความจำ
หรือย้ายจากการ์ดหน่วยความจำไปที่
หน่วยความจำของโทรศัพท์
คัดลอก - คัดลอกรูปภาพจากหน่วย
ความจำของโทรศัพท์ไปทีก
่ าร์ดหน่วย
ความจำ หรือคัดลอกจากการ์ดหน่วย
ความจำไปที่หน่วยความจำของ
โทรศัพท์

ลบ - ลบภาพ
แก้ชื่อ - เปลี่ยนชื่อภาพ
พิมพ์ - พิมพ์รูปภาพที่เลือกโดยใช้
เครื่องพิมพ์
สร้างโฟลเดอร์ใหม่ - สร้างโฟล
เดอร์หม่ภายในโฟลเดอร์ ภาพส่วนตัว
ภาพสไลด์ - เริ่มต้นภาพสไลด์
มุมมองรายการ/มุมมองกริด
- มุมมองกริดเป็นมุมมองรายการ
หรือสลับกัน
ข้อมูลโฟลเดอร์ - ดูรายละเอียดชื่อ,
ขนาด, วันที่ของโฟลเดอร์ และ
จำนวนไฟล์และโฟลเดอร์ย่อยใน
โฟลเดอร์
สถานะความจำ - ดูสถานะหน่วย
ความจำ
ลบทั้งหมด - ลบภาพทั้งหมด

การส่งรูปภาพ
1 แ
 ตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่
แล้วเลือก ภาพส่วนตัว
3 แตะท
ส่ง และเลือกจาก
ข้อความ, อีเมล์ หรือ
ข้อมูลบลูทูธ
4 หากคุณเลือก
ข้อความ หรือ อีเมล์
รูปภาพจะแนบไปกับข้อความ
และคุณสามารถเขียนและส่งข้อ
ความได้ตามปกติ หากคุณเลือก
บลูทูธ เครื่องจะแสดงข้อความให้
คุณเปิดบลูทูธ และโทรศัพท์จะค้น
หาอุปกรณ์ที่จะส่งภาพไป

01
02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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มัลติมีเดีย

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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การใช้รูปภาพ

การพิมพ์ภาพ

คุณสามารถเลือกรูปภาพเพื่อใช้เป็น
พื้นหลังและภาพพักหน้าจอ หรือใช้
เพื่อระบุผู้โทรเข้าได้
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่
แล้วเลือก ภาพส่วนตัว
3 เลือกภาพแล้วแตะที่
4 แตะที่ ใช้เป็น แล้วเลือกจาก:
พื้นหลัง - ตั้งเป็นพื้นหลังของ
หน้าจอสแตนด์บาย
ภาพรายชื่อ - กำหนดภาพให้
กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในราย
ชื่อ เพื่อให้ภาพนั้นปรากฏขึ้น
เมื่อบุคคลนั้นโทรมา
ภาพเริ่มต้น - กำหนดให้ภาพ
ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดเครื่อง
ปิด - กำหนดให้ภาพปรากฏขึ้น
เมื่อปิดเครื่อง

1
2
3
4
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 ตะที่
แ
แล้วเลือก
แตะที่
แล้วเลือก ภาพส่วนตัว
เลือกภาพแล้วแตะท
แตะที่ พิมพ์ แล้วเลือกระหว่าง
บลูทูธ และ PictBridge

เคล็ดลับ!
คุณสามารถพิมพ์ผ่านบลูทูธ
หรือโดยเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่
ใช้ร่วมกับ PictBridge ได้

การย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ
คุณสามารถย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ
ระหว่างหน่วยความจำของโทรศัพท์
กับการ์ดหน่วยความจำได้ เพื่อเป็น
การเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำในหน่วย
ความจำใดหน่วยความจำหนึ่ง หรือ
เพื่อป้องกันภาพมิให้สูญหาย
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่
แล้วเลือก ภาพส่วนตัว
3 แตะที่
และเลือก ย้าย หรือ
คัดลอก

4 ค
 ุณสามารถเลือก/ไม่เลือกภาพได้
โดยแตะที่ภาพ เลือกภาพที่คุณ
ต้องการย้ายหรือคัดลอกและแตะที่
คัดลอก/ย้าย

การสร้างภาพสไลด์
หากคุณต้องการดูภาพทั้งหมดบน
โทรศัพท์ คุณสามารถสร้างภาพสไลด์
เพื่อประหยัดเวลาในการเปิดและปิด
ภาพแต่ละภาพ
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่
แล้วเลือก ภาพส่วนตัว
3 เลือกภาพเริ่มต้นสำหรับภาพสไลด์
4 แตะท
แล้วเลือก ภาพสไลด์

เสียง

1 แ
 ตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่
แล้วเลือก เสียงส่วนตัว
3 เลือก เสียงเริ่มต้น หรือ
การบันทึกเสียง
4 เลือกเสียงและเสียงจะเริ่มเล่น
5 แตะที่
แล้วเลือก ใช้เป็น
6 เลือกจาก เสียงเรียกเข้า,
เสียงเรียกเข้าแบบวิดีโอ,
เสียงข้อความ, การเปิดเครื่อง
หรือ การปิดเครื่อง

01
02
03
04
05
06
07
08

วิดีโอ
โฟลเดอร์ วิดีโอส่วนตัว จะแสดงราย
การวิดีโอที่ดาวน์โหลด และวิดีโอที่
ได้บันทึกไว้ในโทรศัพท์
การดูวิดีโอ
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่
แล้วเลือก
วิดีโอส่วนตัว
3 เลือกวิดีโอเพื่อเล่น

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

โฟลเดอร์ เสียงส่วนตัว ประกอบด้วย
เสียงที่ดาวน์โหลด, เสียงเริ่มต้น
และ การบันทึกเสียง จากขั้นตอนนี้
คุณสามารถจัดการ ส่ง หรือกำหนด
เสียงเป็นเสียงเรียกเข้าได้

การใช้เสียง

79

มัลติมีเดีย
การใช้ตัวเลือกขณะหยุด
วิดีโอชั่วคราว
แตะที่
นขณะทีอ
่ ยูใ่ นโหมดหยุด
ชัว่ คราว และเลือกจาก:
ถ่ายภาพ - ถ่ายเฟรมที่นิ่งอยู่เป็น
รูปภาพ
Video editor - แก้ไขวิดีโอ
ส่ง - ส่งวิดีโอในข้อความหรือทาง
บลูทูธ
ลบ - ลบวิดีโอ
ใช้เป็น - เสียงเรียเข้าแบบเสียงหรือ
แบบวิดีโอ
ข้อมูลไฟล์ - ดูรายละเอียดของชื่อ
ขนาด วันที่ เวลา ประเภท ระยะเวลา
ขนาด ป้องกันไฟล์ และลิขสิทธิ์

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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การส่งวิดีโอคลิป
1 เลือกวิดีโอ แล้วแตะที่
2 แตะที่ ส่ง แล้วเลือกจาก
ข้อความ, อีเมล์ หรือ บลูทูธ
3 หากคุณเลือก ข้อความ หรือ
อีเมล์ วิดีโอคลิปจะแนบไปกับข้อ
ความ และคุณจะสามารถเขียน
และส่งข้อความได้ตามปกติ
หากคุณเลือก บลูทูธ เครื่องจะ
แสดงข้อความให้คุณเปิดบลูทูธ
และโทรศัพท์จะค้นหาอุปกรณ์ที่
จะส่งวิดีโอไปให้

การใช้เมนูตัวเลือกของวิดีโอ

ข้อมูลโฟลเดอร์ - ดูรายละเอียดชื่อ,
ขนาด, วันที่ของโฟลเดอร์ และ
จำนวนไฟล์และโฟลเดอร์ย่อยในโฟล
เดอร์
สถานะความจำ - ดูสถานะหน่วย
ความจำ
ลบทั้งหมด - ลบวิดีโอทั้งหมด

01
02
03
04
05

เกมส์และแอปพลิเคชัน

06

คุณสามารถติดตั้งเกมส์และแอปพลิ
เคชันใหม่ในโทรศัพท์ได้ เพื่อช่วยให้
คุณได้เพลิดเพลินในยามว่าง

07
08

การติดตั้งเกมส์/แอปพลิเค
ชันผ่านการติดตั้งภายใน
เครื่อง
1 แ
 ตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่
และเลือก อื่นๆ หรือ
การ์ดความจำ หากคุณใส่หน่วย
ความจำภายนอก
3 เลือกไฟล์ (*.jad หรือ *.jar)
ที่คุณต้องการติดตั้ง และกดคำสั่ง
ติดตั้ง แอปพลิเคชันจะถูกติดตั้ง
หมายเหตุ: ไฟล์ jad ควรมีไฟล์
jar อยู่ภายใน

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

จากโฟลเดอร์ วิดีโอส่วนตัว คุณ
สามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้ได้:
ส่ง - ส่งวิดีโอไปยังเพื่อน
ย้าย - ย้ายวิดีโอคลิปจากหน่วยความ
จำของโทรศัพท์ไปที่การ์ดหน่วยความ
จำ หรือย้ายจากการ์ดหน่วยความจำ
ไปที่หน่วยความจำของโทรศัพท์
คัดลอก - คัดลอกวิดีโอคลิปจาก
หน่วยความจำของโทรศัพท์ไปที่การ์ด
หน่วยความจำ หรือคัดลอกจากการ์ด
หน่วยความจำไปที่หน่วยความจำของ
โทรศัพท์
ลบ - ลบวิดีโอ
แก้ชื่อ - แก้ไขชื่อวิดีโอ
สร้างโฟลเดอร์ใหม่ - สร้างโฟล
เดอร์ใหม่ในโฟลเดอร์ วิดีโอส่วนตัว
เรียงตาม - เรียงวิดีโอตามลำดับวันที่
ประเภท หรือชื่อ
มุมมองรายการ/มุมมองกริด
- มุมมองกริดเป็นมุมมองรายการ
หรือสลับกัน

81

มัลติมีเดีย
การเล่นเกมส์
1 แ
 ตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่
และ เกมส์ & แอปฯ
3 เปิดโฟลเดอร์เกมส์ และเลือกและ
แตะที่เกมส์เพื่อเริ่ม

การใช้เมนูตัวเลือกของเกมส์

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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จากโฟลเดอร์ เกมส์ ตัวเลือกต่อไปนี้
จะใช้ได้เมื่อคุณแตะที่
:
ลบ – ลบไฟล์
สร้างโฟลเดอร์ใหม่
– สร้างโฟลเดอร์ใหม่ภายใน เกมส์
& แอปฯ
แก้ชื่อ – เปลี่ยนชื่อไฟล์
ย้าย – ย้ายไฟล์จากหน่วยความจำ
ของโทรศัพท์ไปที่การ์ดหน่วยความ
จำหรือจากการ์ดหน่วยความจำไปที่
หน่วยความจำของโทรศัพท์
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ข้อมูลไฟล์ – ดูรายละเอียดชื่อ,
ขนาด, วันที่, เวลา, ประเภท,
ระยะเวลา, ขนาดมิติ, การป้องกัน
และลิขสิทธิ์
เรียงตาม - เรียงเกมส์และแอปพลิ
เคชันตาม วันที,่ ขนาด หรือ ชื่อ
ตั้งค่าสิทธิ์
สถานะความจำ - ดูสถานะหน่วย
ความจำ
ลบทั้งหมด - ลบไฟล์ทั้งหมด

เอกสาร
จากเมนู เอกสาร คุณสามารถดูไฟล์
เอกสารทั้งหมดได้ จากขั้นตอนนี้
คุณจะสามารถดูไฟล์ Excel,
Powerpoint, Word, ข้อความ และ
pdf ได้

การโอนไฟล์ไปที่โทรศัพท์

การดูไฟล์

บลูทูธคือวิธีการที่ง่ายที่สุดในการโอน
ไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปที่โทรศัพท์
คุณยังสามารถใช้ LG PC Suite
ผ่านทางสายสำหรับซิงโครไนซ์ได้
โปรดดูรายละเอียดในหน้า 105
ในการโอนไฟล์โดยใช้บลูทูธ:
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดบลูทูธ
ที่โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ และ
ทั้งคู่ต่างมองเห็นกันแล้ว
2 ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อส่งไฟล์ทาง
บลูทูธ
3 เมื่อส่งไฟล์แล้ว คุณจะต้องยอมรับ
ไฟล์บนโทรศัพท์โดยแตะที่ ใช่
4 ไฟล์จะปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์
เอกสาร หรือ อื่นๆ

1 แ
 ตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่
แล้วเลือก เอกสาร
3 เลือกเอกสาร และแตะที่ ดู

01

อื่นๆ

04

โฟลเดอร์ อื่นๆ ใช้สำหรับจัดเก็บ
ไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปภาพ
เสียง วิดีโอ เกมส์ หรือแอปพลิเคชัน
ซึ่งมีวิธีใช้เดียวกับโฟลเดอร์ เอกสาร
คุณจะพบว่าเมื่อคุณโอนไฟล์จาก
คอมพิวเตอร์ไปที่โทรศัพท์ ไฟล์เหล่า
นั้นจะปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์ อื่นๆ
มากกว่าจะปรากฏในโฟลเดอร์
เอกสาร
หากเป็นเช่นนี้ คุณสามารถย้ายไฟล์
เหล่านั้นได้
ในการย้ายไฟล์จาก อื่นๆ ไปที่
เอกสาร:

05

02
03

06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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มัลติมีเดีย
1
2
3
4

 ตะที่
แ
แล้วเลือก
แตะที่
แล้วเลอืก อื่นๆ
เลือกไฟล์ แล้วแตะท
แตะที่ ย้าย เลือกโฟลเดอร์ปลาย
ทางจากรายการโดยแตะที่ไอคอน
ลูกศร หน้าจอจะแสดง ย้าย
เมื่อการถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์

การสร้างภาพยนตร์

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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1 แ
 ตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่
(Muvee studio)
3 แตะที่
เพือ
่ ใส่รป
ู ภาพ
ทำเครือ
่ งหมายภาพทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
แล้วเลือก แทรก
4 แตะที่แท็บสไตล์เพื่อเลือก
Muvee style
5 แตะที่
เพือ
่ เปลีย
่ นเสียง
6 แตะที่
เพือ
่ ดูภาพยนตร์ท่ี
คุณสร้าง
7 แตะที่
แล้วเลือก ลำดับ
เพื่อจัดลำดับ
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8 แ
 ตะที่
แล้วเลือก
บันทึกโลเคชั่น เพื่อเลือสถาน
ที่ที่ต้องการบันทึกภาพยนตร์
และแตะที่ ระยะเวลา เพื่อเลือก
ได้ระหว่างยาวและสั้น

การโอนเพลงไปยังโทรศัพท์

LG KP500 มีเครื่องเล่นเพลงภายใน
ตัวที่ให้คุณสามารถเล่นเพลงที่คุณชื่น
ชอบทั้งหมดได้ ในการเข้าใช้งาน
เครื่องเล่นเพลง ให้แตะที่
แล้ว
เลือก
แล้วเลือก
จากขัน
้ ตอนนี้
คุณสามารถเข้าใช้งานโฟลเดอร์ตา่ งๆ
ดังนี:้
เล่นล่าสุด - ดูเพลงที่เล่นล่าสุด
ทั้งหมด
ทุกแทร็ค - ประกอบด้วยเพลงทั้ง
หมดที่มีในโทรศัพท์
ศิลปิน - เบราส์ดูรายการเพลงที่เก็บ
ไว้ตามศิลปิน
อัลบั้ม - เบราส์ดูรายการเพลงที่เก็บ
ไว้ตามอัลบั้ม
แนวเพลง - เบราส์ดูรายการเพลงที่
เก็บไว้ตามแนวเพลง
รายการ - ประกอบด้วยรายการเพลง
ที่คุณสร้างไว้
สับเปลี่ยนแทร็ค - เล่นแทร็คแบบ
สุ่มลำดับ

วิธีการที่ง่ายที่สุดในการโอนไฟล์
เพลงไปที่โทรศัพท์ คือ ทางบลูทูธ
หรือสายสำหรับซิงโครไนซ์
คุณยังสามารถใช้ LG PC Suite
ได้ โปรดดูรายละเอียดในหน้า 105
ในการโอนไฟล์โดยใช้บลูทูธ:
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุป
กรณ์ทั้งคู่ได้เปิดบลูทูธ
และต่างมองเห็นกันแล้ว
2 เลือกไฟล์เพลงบนอุปกรณ์ แล้ว
เลือกเพื่อส่งทางบลูทูธ
3 เมื่อไฟล์พร้อมที่จะส่งแล้ว คุณ
ยอมรับไฟล์ที่โทรศัพท์โดยแตะที่
ใช่
4 ไฟล์จะปรากฏขึ้นใน เพลง >
ทุกแทร็ค

01
02
03
04
05
06
07
08
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มัลติมีเดีย
การเล่นเพลง

การใช้ตัวเลือกขณะเล่นเพลง

1
2
3
4

แตะที่
แล้วเลือก:
ย่อ - ทำให้หน้าจอเครื่องเล่นเพลง
หายไป เพื่อให้คุณสามารถใช้งาน
โทรศัพท์ต่อไปได้ตามปกติ
ข้อมูลไฟล์ - ดูข้อมูลต่างๆ
ได้แก่ ชื่อ, ขนาด, วันที่, เวลา,
ประเภท, ระยะเวลา, ป้องกันไฟล์
และลิขสิทธิ์ของเพลง
ส่ง - ส่งเพลงเป็นข้อความหรือผ่าน
บลูทูธ
ใช้เป็น - ใช้เพลงเป็นเสียงเรียกเข้า
แบบเสียง, เสียงเรียกเข้าแบบวิดีโอ,
เสียงข้อความ การเปิดเครื่อง
หรือการปิดเครื่อง

 ตะที่
แ
แล้วเลือก
แตะที่
แล้วเลือก ทุกแทร็ค
เลือกเพลงที่คุณต้องการเล่น
แตะที่
เพือ
่ หยุดเล่นเพลง
ชัว่ คราว
5 แตะที่
เพือ
่ ข้ามไปยังเพลงถัดไป
6 แตะที่
เพือ
่ ข้ามไปยังเพลง
ก่อนหน้า
7 แตะที่
เพือ
่ กลับไปทีเ่ มนู
เพลง

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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การแก้ไขรายการเพลง

คุณสามารถสร้างรายการเพลงของ
คุณเองได้โดยการเลือกเพลงจาก
โฟลเดอร์ ทุกแทร็ค
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่
แล้วเลือก รายการ
3 แตะที่ เพิ่มรายการเพลงใหม่
ป้อนชื่อรายการเพลง และแตะที่
บันทึก
4 โฟลเดอร์ ทุกแทร็ค จะแสดงเพล
งทั้งหมดในโทรศัพท์ แตะที่เพลง
ทั้งหมดที่คุณต้องการใส่ไว้ในราย
การเพลง จะมีเครื่องหมายปรากฏ
อยู่ข้างชื่อเพลงเหล่านั้น
5 แตะที่ เสร็จ
ในการเล่นรายการเพลง
ให้เลือกรายการเพลง และแตะที่ เล่น

ในบางครั้ง คุณอาจต้องการเพิ่มเพลง
หรือลบเพลงออกจากรายการเพลง
เมื่อคุณต้องการเพิ่มหรือลบเพลง
คุณสามารถแก้ไขรายการเพลงได้
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่
แล้วเลือก รายการ
3 เลือกรายการเพลง
4 แตะท
แล้วเลือก:
เพิ่มเพลงใหม่ – เพื่อเพิ่ม
เพลงใหม่ในรายการเพลง
เลือกเพลงที่ต้องการ แล้วแตะที่
เสร็จ
เปลี่ยนลำดับรายการ – เปลี่ยน
ลำดับการเล่นของรายการเพลง
ส่ง – ส่งเพลงเป็นข้อความหรือ
ผ่านบลูทูธ
ลบออกจากรายการ – ลบเพลง
ออกจากรายการเพลง แตะที่ ใช่
เพื่อยืนยัน

01
02
03
04
05
06
07
08
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การสร้างรายการเพลง
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มัลติมีเดีย
สถานะความจำ - ดูสถานะหน่วย
ความจำ
ลบทั้งหมด - ลบทุกแทร็ค
จากรายการเพลง

การลบรายการเพลง
1 แ
 ตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2 แตะที่ เพลง แล้วเลือก รายการ
3 แตะที่
แล้วเลือก
ลบ หรือ ลบทั้งหมด
เพื่อลบรายการเพลงทั้งหมด

การใช้วิทยุ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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LG KP500 มีคุณสมบัติวิทยุ FM
ดังนั้น คุณสามารถรับฟังสถานีที่คุณ
ชื่นชอบได้ตลอดเวลา
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียบหูฟังเพื่อ
รับฟังวิทยุ เสียบหูฟังเข้าในช่องเสียบ
หูฟัง (ช่องเสียบเดียวกับช่องเสียบ
อุปกรณ์ชาร์จ)
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การค้นหาสถานี
คุณสามารถตั้งสถานีวิทยุไว้ใน
โทรศัพท์ได้ โดยการค้นหาด้วยตน
เองหรือโดยอัตโนมัติ สถานีเหล่า
นั้นจะถูกบันทึกไว้ในหมายเลขช่อง
สถานีที่ระบุไว้ ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็น
ต้องปรับตั้งสถานีใหม่อีก
คุณสามารถบันทึกได้สูงสุด 50 ช่อง
สถานีในโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องต่อ
ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ก่อนเนื่องจากชุด
หูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ
ในการปรับตั้งอัตโนมัติ:
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่
แล้วเลือก
3 แตะที่ สแกนอัตโนมัติ จากนั้น
จะเครื่องค้นหาสถานีโดยอัตโนมัติ
และกำหนดไว้ที่ช่องสถานีใน
โทรศัพท์
หมายเหตุ: คุณยังสามารถค้นหา
สถานีด้วยตนเองได้โดยใช้
และ
ทีแ
่ สดงอยูถ
่ ด
ั จาก
ความถีว่ ท
ิ ยุ หากคุณกด และ
ค้างไว้ จะเป็นการค้นหาสถานีโดย
อัตโนมัติ

การรีเซ็ตสถานี
1 แ
 ตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่
แล้วเลือก
3 เลือก รีเซ็ต เพื่อรีเซ็ตช่องสถานี
ปัจจุบัน หรือเลือก รีเซ็ตทั้งหมด
เพื่อรีเซ็ตช่องสถานีทั้งหมด
ช่องสถานีแต่ละช่องจะกลับไป
ความถี่เริ่มต้น 87.5Mhz

01

การฟังวิทยุ

07

1 แ
 ตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่
แล้วแตะที่หมายเลข
ช่องสถานีที่คุณต้องการฟัง

02
03
04
05
06
08

เคล็ดลับ! ในการเพิ่มประ
สิทธิภาพการรับสัญญาณวิทยุ
ให้ยืดสายชุดหูฟังซึ่งทำหน้าที่เป็น
เสาอากาศวิทยุ
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

คุณสามารถย่อหน้าต่าง
และฟังวิทยุดว้ ย BMG โดย
แตะที่
.

89

สมุดบันทึก
การเพิ่มเหตุการณ์ลงใน
ปฏิทิน
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วแตะที่
และเลือก
เลือก ปฏิทิน
2 เลือกวันที่ที่ต้องการเพิ่มเหตุการณ์
3 แตะท
แล้วเลือก
เพิ่มการนัดหมายใหม่
4 แตะที่ ประเภท แล้วเลือกจาก
นัดหมาย, วันครบรอบ หรือ
วันเกิด
ตรวจสอบวันที่และป้อนเวลาที่
เหตุการณ์เริ่ม
5 สำหรับการนัดหมายและวันครบ
รอบ ให้ป้อนเวลาและวันที่ที่เหตุ
การณ์สิ้นสุดในช่องเวลาและวันที่
ด้านล่างทั้งสองช่อง
เริ่มต้นการจัดการ
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6 ห
 ากคุณต้องการใส่หัวเรื่อง หรือ
บันทึกในเหตุการณ์ของคุณให้
แตะที่ บันทึก แล้วพิมพ์ในบันทึก
ของคุณ แล้วตามด้วย บันทึก
7 ตั้งค่า เตือน และ ซ้ำ
8 เลือก บันทึก และเหตุการณ์ของ
คุณจะบันทึกอยู่ในปฏิทิน วันที่ที่มี
การบันทึกเหตุการณ์ไว้จะมีเครื่อง
หมายกรอบสี่เหลี่ยมกำกับอยู่ และ
เสียงกริ่งจะดังขึ้นเมื่อถึงเวลาเริ่ม
ต้นของเหตุการณ์ เพื่อให้คุณไม่
พลาดกำหนดต่างๆ
เคล็ดลับ! คุณสามารถกำหนดวัน
หยุดในปฏิทินได้ แตะที่วันแต่ละ
วันที่เป็นวันหยุดของคุณ แล้ว
แตะที่
และเลือก ตั้งวันหยุด

การเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้น
ของปฏิทิน

การเพิ่มรายการลงในสิ่งที่
ต้องทำ

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วแตะที่
และเลือก
เลือก ตั้งค่า
2 แตะที่ ตั้งค่าปฏิทิน และเลือก
แสดงรายเดือน หรือ
มุมมองสัปดาห์
3 ตั้งค่า สัปดาห์เริ่มต้นเมื่อ
4 แตะที่ บันทึก เพื่อยืนยันการ
เลือกของคุณ

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วแตะที่
และเลือก
2 ้เลือก สิ่งที่ต้องทำ และแตะที่
เพิ่มการนัดหมายใหม่
3 กำหนดวันที่ของรายการ
ที่ต้องทำ เพิ่มหมายเหตุ
และเลือกลำดับความสำคัญ: สูง,
กลาง หรือ ต่ำ
4 บันทึกรายการสิ่งที่ต้องทำโดย
เลือกที่ บันทึก
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เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไข
รายการได้โดยเลือกรายการ
และแตะที่แท็บ แล้วป้อน และยืน
ยันการแก้ไขโดยการเลือก บันทึก
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สมุดบันทึก
การแบ่งปันรายการที่ต้องทำ

การเพิ่มบันทึก

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วเลือก
และเลือก
เลือก สิ่งที่ต้องทำ
2 เลือกรายการที่ต้องการที่ต้องการ
แบ่งปัน แล้วแตะที่
3 เลือก ส่ง คุณสามารถเลือกแบ่ง
ปันรายการที่ต้องทำ
เป็น ข้อความตัวอักษร,
ข้อความมัลติมีเดีย, อีเมล์ หรือ
บลูทูธ

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วแตะที่
และเลือก
เลือก บันทึก
2 แตะ แล้วเลือก เพิ่มบันทึกใหม่
3 พิมพ์บันทึก แล้วตามด้วย บันทึก
4 บันทึกของคุณจะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอ เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชัน
บันทึก ในครั้งถัดไป

เคล็ดลับ! คุณสามารถสำรองข้อ
มูลและซิงโครไนซ์ปฏิทินของคุณ
กับคอมพิวเตอร์ได้ โปรดดูที่ PC
Sync ในหน้า 105

เริ่มต้นการจัดการ
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เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไขบัน
ทึกที่มีอยู่ได้ เลือกบันทึกที่ต้อง
การแก้ไข แล้วพิมพ์การเปลี่ยน
แปลงของคุณ

การตั้งเวลาปลุก

ตัวค้นหาวันที่เป็นเครื่องมืออำนวย
ความสะดวกที่ช่วยให้คุณสามารถคำ
นวณวันหลังจากที่ผ่านมาแล้วหลาย
วันได้ ตัวอย่างเช่น 60 วันจากวันที่
10.10.07 คือวันที่ 09.12.2007
ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดการวันที่ครบ
กำหนด
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วแตะที่
และเลือก
2 เลือก ตัวค้นหาวันที่
3 ในแท็บ จาก
ให้กำหนดวันที่ต้องการ
4 ในแท็บ หลัง ให้กำหนดจำนวนวัน
5 วันที่เป้าหมาย
จะปรากฏขึ้นด้านล่าง

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วแตะที่
และเลือก
2 แตะที่ เพิ่มการปลุก
3 กำหนดเวลาที่ต้องการให้ส่งเสียง
ปลุก แล้วแตะที่ บันทึก
4 เลือกว่าคุณต้องการให้ส่งเสียง
ปลุกซ้ำ ทุกวัน, จันทร์ - ศุกร์,
จันทร์ - เสาร์, เสาร์ - อาทิตย์,
ยกเว้นวันหยุด หรือ เลือกวัน
ไอคอนจะบ่งชี้วันที่คุณเลือก
5 เลือก เสียงปลุก
เพื่อเลือกประเภทการปลุก
6 แตะที่ เสียงเตือน
แล้วเลือกโฟลเดอร์ เสียงเริ่มต้น
หรือ การบันทึกเสียง
เพื่อค้นหาเสียง ในการฟังเสียง
ให้แตะที่เสียง แล้วตามด้วย
7 เพิ่มบันทึกสำหรับการปลุก แตะที่
บันทึก เมื่อคุณพิมพ์บันทึกเสร็จ
แล้ว
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การใช้ตัวค้นหาวันที่
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สมุดบันทึก
8 ส
 ุดท้าย คุณสามารถกำหนดรอบ
เวลาในการเลื่อนปลุกเป็น 5, 10,
20, 30 นาที, 1 ชั่วโมง หรือ ปิด
9 เมื่อคุณตั้งปลุกเสร็จแล้ว ให้แตะที่
บันทึก
หมายเหตุ:
คุณสามารถตั้งปลุกได้ถึง 5
รายการ
เคล็ดลับ! แตะที่ไอคอนเปิด/ปิด
ทางด้านขวาของการตั้งปลุกเพื่อ
ตั้งค่า

การเพิ่มบันทึกด้วยพาเนล
การวาด

เริ่มต้นการจัดการ
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1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วแตะที่
และเลือก
2 แตะที่ เพิ่มภาพวาด
3 วาดบันทึกลงบนหน้าจอสัมผัส
LCD แล้วตามด้วย
4 บันทึกของคุณจะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอ เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชัน
พาเนลการวาด ในครั้งถัดไป
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บันทึกเสียง
ใช้ เครื่องบันทึกเสียง เพื่อบันทึก
เสียงเตือนความจำหรือเสียงอื่นๆ
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่
แล้วเลือก
และ
ตั้งค่า เลือกจาก:
ระยะเวลา – กำหนดระยะเวลา
ในการบันทึก เลือกจาก ไม่จำกัด,
ขนาดข้อความ MMS หรือ 1 นาที
คุณภาพ – เลือกคุณภาพของ
เสียง เลือกจาก ละเอียดมาก,
ละเอียด หรือ ปกติ
ความจำที่ใช้ – เลือกตำแหน่งที่
จะบันทึกไฟล์บันทึกเสียง

การบันทึกเสียงหรือเสียงพูด

การส่งรายการบันทึกเสียง

1
2
3
4
5

1 เมื่อคุณบันทึกเสียงเสร็จแล้ว
ให้แตะที่
2 แตะที่ ส่งทาง และเลือกจาก
ข้อความ, อีเมล์ หรือ บลูทูธ
หากคุณเลือก ข้อความ หรือ
อีเมล์ รายการที่บันทึกจะแนบ
ไปกับข้อความ และคุณสามารถ
เขียนและส่งข้อความได้ตามปกติ
หากคุณเลือก บลูทูธ เครื่องจะ
แสดงข้อความให้คุณเปิดบลูทูธ
หมายเหตุ: หลังจากที่บันทึกเสียง
เสร็จแล้ว ให้แตะท
แล้วเลือก
ส่งทาง, ไฟล์, ลบ, ใช้เป็น (เพือ
่
ใช้เป็นเสียงเรียกเข้า) ตัง้ ค่า หรือ
ไปทีเ่ สียง

 ตะที่
แ
แตะที่
แตะที่
แตะที่
แตะที่

แล้วเลือก
เพือ
่ เริม
่ บันทึก
เพือ
่ จบการบันทึก
เพือ
่ ฟังรายการทีบ
่ น
ั ทึก
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สมุดบันทึก
การใช้เครื่องคิดเลข
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วแตะที่
และเลือก
2 เลือก เครื่องคิดเลข
3 แตะที่ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนตัวเลข
4 สำหรับการคำนวณอย่างง่าย
ให้แตะที่ฟังก์ชันที่คุณต้องการ
(+, –, *, /) แล้วตามด้วย =
5 สำหรับการคำนวณแบบซับซ้อน
ให้แตะท ี่ และเลือกจาก sin,
cos, tan, log, ln, exp, sqrt,
deg หรือ rad ฯลฯ..

การแปลงหน่วย

เริ่มต้นการจัดการ
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1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วแตะที่
และเลือก
2 เลือก ตัวแปลงหน่วย
3 เลือกว่าคุณจะแปลง สกุลเงิน,
พื้นผิว, น้ำหนัก, ความยาว,
อุณหภูม,ิ ปริมาตร หรือ
ความเร็ว
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4 จ
 ากนั้น คุณสามารถเลือกหน่วย
และป้อนค่าที่คุณต้องการแปลง
แล้วตามด้วยหน่วยที่คุณต้องการ
แปลงเป็น
5 ค่าผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกันจะปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอ

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

การใส่ชื่อเมืองลงในเวลา
ทั่วโลก
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วแตะที่
และเลือก
2 เลือก เวลาทั่วโลก
3 แตะที่
แล้วตามด้วย เพิ่มเมือง
เริ่มพิมพ์ชื่อเมืองที่คุณต้องการ
และชื่อนั้นจะปรากฏที่ด้านบน
ของหน้าจอ
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คุณสามารถซิงโครไนซ์คอมพิวเตอร์
กับโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่า
รายละเอียดที่สำคัญทั้งหมดของคุณ
และวันที่ต่างๆ ตรงกัน รวมทั้งยังเป็น
การสำรองข้อมูลไฟล์ที่ช่วยให้คุณ
สบายใจได้

5 ป
 ฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เพื่อทำให้วิซาร์ด LG PC Suite
Installer เสร็จสมบูรณ์
6 เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ไอคอน LG PC Suite
จะปรากฏขึ้นบนเดสก์ทอป

การติดตั้ง LG PC Suite
ลงในคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก
และเลือก
2 เลือก โหมดการเชื่อมต่อ USB
และเลือก
ที่เก็บข้อมูล
PC suite
ซิงค์เพลง
PictBridge
3 ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาด้วยในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ คลิก LG PC Suite
Installer ซึ่งจะปรากฏที่หน้า
จอของคุณ
4 เลือกภาษาที่ต้องการใช้ในการ
ติดตั้ง แล้วคลิกที่ OK
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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
โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ
เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้ว

การสำรองข้อมูลและการ
เรียกคืนข้อมูลของโทรศัพท์

การดูไฟล์ในโทรศัพท์บน
คอมพิวเตอร์

1 เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณ
เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามวิธี
ข้างต้น
2 คลิกที่ไอคอน Backup
แล้วเลือก Backup หรือ
Restore
3 เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการสำรอง
ข้อมูลหรือเรียกคืน เลือกตำแหน่ง
ที่คุณต้องการสำรองข้อมูลหรือ
เรียกคืนข้อมูล คลิก OK
4 ข้อมูลของคุณจะได้รับการสำรอง
หรือเรียกคืน

1 เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณ
เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามวิธี
ข้างต้น
2 คลิกที่ไอคอน Contents
3 เอกสารทั้งหมด,
แฟลชคอนเทนท์, ภาพ, เสียง
และวิดีโอ ซึ่งคุณบันทึกไว้ในโทร
ศัพท์ของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ
ในโฟลเดอร์ LG Phone
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เคล็ดลับ! การดูเนื้อหาของ
โทรศัพท์บนเครื่องคอมพิวเตอร์จะ
ช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงไฟล์
จัดการเอกสาร และลบเนื้อหาที่
คุณไม่ต้องการใช้อีกต่อไปได้

เริ่มต้นการจัดการ
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PC Sync

เริ่มต้นการจัดการ
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การซิงโครไนซ์รายชื่อ

การซิงโครไนซ์ข้อความ

1 ใ ช้เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของ
คุณเข้ากับเครื่องพีซี
2 คลิกที่ไอคอน Contacts
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะ
อิมปอร์ตและแสดงรายชื่อทั้ง
หมดที่บันทึกไว้ในการ์ด USIM
และโทรศัพท์
4 คลิกที่ File แล้วเลือก Save
จากนั้น คุณสามารถเลือกตำแหน่ง
ที่คุณต้องการบันทึกรายชื่อ
หมายเหตุ: ในการสำรองข้อมู
ลรายชื่อที่บันทึกไว้ใน USIM
การ์ด ให้คลิกที่โฟลเดอร์ SIM
Card ทางด้านซ้ายมือของ
หน้าจอคอมพิวเตอร์ เลือก
Edit ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
แล้วเลือก Select All
คลิกขวาที่รายชื่อของคุณ
แล้วเลือก Copy to contact
จากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์
Handset ทางด้านซ้ายมือของ
หน้าจอและหมายเลขทั้งหมดจะ
ปรากฏขึ้น

1 ใ ช้เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของ
คุณเข้ากับเครื่องพีซี
2 คลิกที่ไอคอน Messages
3 ข้อความในเครื่องคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้นใน
โฟลเดอร์บนหน้าจอ
4 ใช้แถบเครื่องมือด้านบนสุดของ
หน้าจอเพื่อแก้ไขและจัดเรียง
ข้อความ
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การใช้โทรศัพท์ของคุณเป็น
อุปกรณ์เก็บข้อมูล
คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นอุปกรณ์
เก็บข้อมูลได้
1 เลิกการเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์
ของคุณออกจากเครื่องคอมพิว
เตอร์
2 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วแตะที่
3 เลือก
แล้วเลือก
โหมดการเชื่อมต่อ USB
4 แตะที่ ที่เก็บข้อมูล

5 ใ ช้เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์
ของคุณเข้ากับเครื่องพีซี
โทรศัพท์ของคุณจะแสดงข้อ
ความ: Connecting as Mass
Storage… แล้วตามด้วย
Connected as Mass
Storage Mode อย่ายกเลิกการ
เชื่อมต่อระหว่างการถ่ายโอน
ข้อมูล
6 ไฟล์ทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณ
จะได้รับการจัดเก็บไปยังฮาร์ดดิสก์
ของเครื่องคอมพิวเตอร์โดย
อัตโนมัติ
หมายเหตุ: คุณต้องถอดสายเชื่อม
ต่อของโทรศัพท์ออกจากคอมพิว
เตอร์ของคุณเพื่อเริ่มใช้ที่เก็บข้อมูล

การใช้โทรศัพท์เป็นอุปกรณ์
ซิงค์เพลง
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เริ่มต้นการจัดการ

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นอุปกรณ์
ซิงค์เพลงเพื่อซิงค์ไฟล์เพลงเท่านั้น
คุณสามารถซิงค์เพลงได้โดยใช้
Windows Media Player 10 / 11
และสนับสนุนทั้งหน่วยความจำเครื่อง
และการ์ดหน่วยความจำภายนอก
1 เลิกการเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์
ของคุณออกจากเครื่องคอมพิว
เตอร์
2 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วแตะที่
3 เลือก
แล้วเลือก
โหมดการเชื่อมต่อ USB
4 แตะที่ ซิงค์เพลง
5 ใช้เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของ
คุณเข้ากับเครื่องพีซี โทรศัพท์
ของคุณจะแสดงข้อความ: กำลัง
เชื่อมต่อเป็นโหมดซิงค์เพลง...
แล้วตามด้วย เลิกเชื่อมต่อสาย
เคเบิลเพื่อหยุดการซิงค์เพลง

01
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เว็บไซต์
เบราว์เซอร์

การเพิ่มและการใช้บุ๊คมาร์ค

เบราว์เซอร์ช่วยให้คุณเข้าถึงโลกของ
เกมส์ เพลง ข่าว กีฬา ความบันเทิง
และอีกมากมายได้โดยตรงถึง
โทรศัพท์ของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
หรือกำลังทำอะไร

เพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามา
รถเพิ่มบุ๊คมาร์คและบันทึกเว็บเพจได้
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วแตะที่
และเลือก
2 เลือก บุ๊คมาร์ค รายการบุ๊คมาร์ค
ของคุณจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
3 ในการเพิ่มบุ๊คมาร์คใหม่ ให้เลือก
แล้วแตะที่ รายชือ
่ ใหม่
ป้อนชือ
่ สำหรับบุค
๊ มาร์ค
แล้วตามด้วยป้อน URL
4 แตะที่ บันทึก บุ๊คมาร์คของคุณจะ
ปรากฏขึ้นในรายการบุ๊คมาร์ค
5 ในการเข้าใช้งานบุ๊คมาร์ค
เพียงแตะที่บุ๊คมาร์ค แล้วแตะที่
เชื่อมต่อ เครื่องจะเชื่อมต่อเข้ากับ
บุ๊คมาร์คของคุณ

การเข้าใช้เว็บไซต์
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วแตะที่
และเลือก
2 ในการเข้าถึงโฮมเพจของเบราว์
เซอร์โดยตรง ให้เลือก โฮม
หรือเลือก ไปยัง URL
จากนั้นพิมพ์ URL ที่คุณต้องการ
แล้วเลือก 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 จะมีสรุปเนื้อหาหรือข้อ
ความเต็มจากเว็บที่เกี่ยวข้อง RSS
ช่วยให้ทุกคนสามารถติดตามความ
เคลื่อนไหวของเว็บไซต์ที่ตนชื่นชอบ
ด้วยระบบอัตโนมัติที่สะดวกกว่าการ
เฝ้าดูด้วยตนเอง ผู้ใช้สมัครใช้บริการ
Feed โดยป้อนลิงค์ของ Feed ลงใน
Reader หรือคลิกที่ไอคอน RSS
ในเบราว์เซอร์ที่เปิดขั้นตอนการสมัคร
ใช้บริการ Reader จะตรวจดู Feed
ที่ผู้ใช้สมัครใช้บริการเป็นประจำเพื่อดู
เนื้อหาใหม่ และดาวน์โหลดการอัป
เดตต่างๆ ที่พบ

1 เข้าถึงเว็บเพจที่ต้องการตามที่
อธิบายไว้ข้างต้น
2 แตะท
แล้วเลือก บันทึกเพจนี้
3 ป้อนชื่อสำหรับเว็บเพจเพื่อให้ง่าย
ต่อการจดจำ
4 แตะที่ บันทึก

01

เคล็ดลับ! เมนูนี้จะช่วยให้คุณสา
มารถแก้ไขชื่อของเพจที่คุณบัน
ทึกไว้ ป้องกันหรือไม่ป้องกันบัน
ทึกเตือนความจำบนหน้าจอ
รวมถึงลบเพจที่บันทึกไว้ได้

06
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การเข้าใช้เพจที่บันทึกไว้
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วแตะที่
และเลือก
2 เลือก เพจที่บันทึก
3 เลือกเพจที่ต้องการ
และเพจนั้นจะเปิดขึ้น
เว็บไซต์
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เว็บไซต์
การดูประวัติข้อมูลเบราว์
เซอร์
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วแตะที่
และเลือก
เลือก ประวัติ
2 รายชื่อเว็บเพจที่คุณเข้าใช้ล่าสุด
จะปรากฏขึ้น ในการเข้าใช้เพจใด
เพจหนึ่ง ให้เลือกเพจที่ต้องการ
แล้วแตะที่ เชื่อมต่อ

การเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บ
เบราว์เซอร์

เว็บไซต์
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1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วแตะที่
และเลือก
เลือก ตัง้ ค่า
2 คุณสามารถเลือกเพื่อแก้ไข
โปรไฟล์, การตั้งค่าลักษณะ,
แคช, คุกกี้, ระบบป้องกัน หรือเพื่อ
รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด โดยเลือก
รีเซ็ตการตั้งค่า
3 คุณสามารถตั้งค่าเหล่านี้เป็น O
หรือ O ได้โดยแตะที่ไอคอน
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การใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม
โทรศัพท์ KP500 ของคุณสามารถ
ทำหน้าที่เป็นโมเด็มของเครื่องคอม
พิวเตอร์ได้ จึงทำให้คุณสามารถส่ง
อีเมล์และเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ แม้ใน
เวลาที่คุณไม่ได้เชื่อมต่อโดย
ใช้สาย โดยคุณสามารถใช้สาย USB
หรือบลูทูธก็ได้
การใช้สาย USB:
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง
LG PC Suite บนเครื่องคอมพิว
เตอร์ของคุณแล้ว
2 เชื่อมต่อ KP500 เข้ากับคอม
พิวเตอร์ของคุณด้วยสาย USB
แล้วเริ่มซอฟต์แวร์ LG PC Suite
3 คลิก Internet Kit
บนเครื่องคอมพิวเตอร์
แล้วคลิกปุ่ม New และเลือก
Modem
4 เลือก LG Mobile USB Modem
และเลือก OK จากนั้นโมเด็มจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

5 เลือก LG Mobile USB Modem
และเลือก OK จากนั้นโมเด็มจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
6 เขียนโปรไฟล์ที่สามารถเชื่อมต่อ
กับอินเตอร์เน็ต และบันทึกค่า
7 โปรไฟล์ที่คุณสร้างจะปรากฏ
ขึ้นในหน้าจอคอมพิวเตอร์
เลือกและคลิก Connect
คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อผ่าน
KP500 ของคุณ
หมายเหตุ: โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับบลูทูธได้ที่หน้า 121
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5 เขียนโปรไฟล์ที่สามารถเชื่อมต่อ
กับอินเตอร์เน็ต และบันทึกค่า
6 โปรไฟล์ที่คุณสร้างจะปรากฏ
ขึ้นในหน้าจอคอมพิวเตอร์
เลือกและคลิก Connect
คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อผ่าน
KP500 ของคุณ
หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการซิงโครไนซ์โดยใช้ LG
PC Suite โปรดดูที่หน้า 106
การใช้บลูทูธ:
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าบลู
ทูธเป็น เปิด และมองเห็นได้ทั้ง
เครื่องพิวเตอร์และโทรศัพท์
KP500
2 จับคู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
และ KP500 เพื่อให้ต้องระบุรหัส
ผ่านสำหรับการเชื่อมต่อ
3 ใช้ Connection wizard ใน LG
PC Suite เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ
บลูทูธที่ใช้งาน
4 คลิก Internet Kit บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แล้วคลิกปุ่ม New
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การตั้งค่า
ภายในโฟลเดอร์นี้ คุณจะสามารถปรับ
การตั้งค่าเพื่อให้โทรศัพท์ KP500
ตอบสนองการทำงานในแบบของ
คุณได้
หมายเหตุ: โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับ
การตั้งค่าการโทรได้ที่หน้า 30

การปรับแต่งรูปแบบของคุณ

การตั้งค่า

106

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบบนหน้าจอ
สแตนด์บายของคุณได้อย่างรวดเร็ว
เพียงแตะที่แถบสรุปสถานะทางด้าน
บน แล้วแตะที่แท็บรูปแบบเสียง
คุณสามารถใช้เมนูการตั้งค่าในการ
ปรับแต่งการตั้งค่ารูปแบบแต่ละราย
การได้
1 กด
แล้วเลือก
2 แตะที่ รูปแบบเสียง แล้วเลือกรูป
แบบเสียงที่คุณต้องการแก้ไข
3 จากนั้น คุณจะสามารถเปลี่ยนตัว
เลือกเสียง และการเตือนทั้งหมด
ที่มีอยู่ในรายการได้ รวมทั้ง
เสียงเรียกเข้าแบบเสียง
และ ระดับเสียง การตั้งค่า
แบบเตือนข้อความ และอื่นๆ
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การเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอ
1 แ
 ตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่
แล้วเลือกจาก:
พื้นหลัง - เลือกธีมสำหรับหน้าจอ
สแตนด์บาย
เมนูบนสุด เลือกสไตล์ของเมนูบนสุด
การโทร - ปรับขนาดตัวเลขและสี
แบบอักษร - ปรับรูปแบบและ
ขนาดของแบบอักษร
ไฟหน้าจอ - เลือกระยะเวลาการ
ทำงานของแบ็คไลท์
หมายเหตุ: การเปิดแบ็คไลท์เป็น
เวลานานจะทำให้สิ้นเปลืองพลัง
งานแบตเตอรี่มากยิ่งขึ้น และคุณ
อาจจำเป็นต้องชาร์จโทรศัพท์ของ
คุณบ่อยยิ่งขึ้นด้วย

ความสว่าง - ปรับความสว่าง
ของหน้าจอ
ธีมเครื่อง - เปลี่ยนรูปโฉมทั้งหน้า
จอของคุณได้อย่างรวดเร็ว
ข้อความต้อนรับ
- เลือกเปิดหรือปิด
และป้อนข้อความต้อนรับ
การเปิดเครื่อง/การปิดเครื่อง เลือกธีมสำหรับหน้าจอการเปิด
เครื่อง/การปิดเครื่อง
2 แตะที่ บันทึก
เพื่อบันทึกการตั้งค่า

การเปลี่ยนการตั้งค่า
โทรศัพท์
เพลิดเพลินกับอิสระในการปรับการ
ทำงานของโทรศัพท์ KP500
ในแบบที่คุณต้องการได้

01
02
03
04
05
06
07
08

การตั้งค่า

เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการ
ตัวเลือก ให้แตะที่รายการสุดท้าย
ที่มองเห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้า
จอขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้

1 แ
 ตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่
แล้วเลือกจากรายการ
ทางด้านล่าง
วันที่และเวลา - ปรับการตั้งค่าวัน
ที่และเวลาของคุณ หรือเลือกให้
เครื่องอัปเดตเวลาอัตโนมัติเมื่อคุณ
เดินทางหรือสำหรับการปรับเวลา
ตามฤดูกาล
ประหยัดพลังงาน - เลือกเพื่อ
เปิด หรือ ปิด การตั้งค่าประหยัด
พลังงานที่ตั้งมาจากโรงงาน
ภาษา - เปลี่ยนภาษาบน
จอแสดงผลของ KP500 ของคุณ
ล็อคปุ่มอัตโนมัติ - ล็อคปุ่มกดอัต
โนมัติในหน้าจอสแตนด์บาย
ระบบป้องกัน - ปรับการตั้งค่า
การรักษาความปลอดภัย ได้แก่
รหัส PIN และล็อคเครื่อง
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สถานะความจำ - โปรดดูข้อมูล
เพิ่มเติมที่การใช้ตัวจัดการหน่วย
ความจำในหน้า 120
รีเซ็ตการตั้งค่า - รีเซ็ตการตั้งค่า
ทั้งหมดเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน
ข้อมูลเครื่อง - ดูข้อมูลทางด้าน
เทคนิคของโทรศัพท์ KP500

การเปลี่ยนการตั้งค่าการ
เชื่อมต่อ
การตั้งค่าการเชื่อมต่อจะได้รับการตั้ง
ค่ามาจากผู้ให้บริการระบบแล้ว ดังนั้น
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับ
โทรศัพท์ใหม่ของคุณได้ทันที หาก
คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
ให้ใช้เมนูนี้
แตะที่
แล้วเลือก
เลือก

การตั้งค่า
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การตั้งค่าเครือข่าย
เลือกเครือข่าย - หากคุณกำหนด
เป็นอัตโนมัติ โทรศัพท์ KP500
จะค้นหาเครือข่ายและลงทะเบียน
เครื่องในเครือข่ายโดยอัตโนมัติ
ขอแนะนำให้ใช้เพื่อบริการและคุณ
ภาพที่ดีที่สุด
หากคุณกำหนดเป็นกำหนดเอง
เครือข่าย ทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น
จะปรากฏขึ้น และคุณสามารถเลือก
ลงทะเบียนในเครือข่ายใดเครือข่าย
หนึ่งได้ หากไม่สามารถลงทะเบียน
ในเครือข่ายได้ รายชื่อเครือข่ายจะ
ปรากฏขึ้นอีกครั้ง คุณสามารถเลือก
ลงทะเบียนในเครือข่ายอื่นได้อีก
หมายเหตุ: เมื่อโทรศัพท์ของคุณ
ไม่มีเครือข่ายในโหมดกำหนดเอง
ข้อความป๊อปอัปให้เลือกเครือข่าย
ที่มีอยู่จะปรากฏขึ้นในหน้าจอเมื่อ
ไม่ได้ใช้งาน

รายการที่ต้องการ - ถ้าเครือข่าย
ทำการค้นหาโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถเพิ่มเครือข่ายที่ต้อง
การเชื่อมต่อได้ ตัวเลือกที่คุณเลือก
ใช้ได้มีดังนี้
โปรไฟล์อินเตอร์เน็ต - เมนูนี้แสดง
โปรไฟล์อินเตอร์เน็ต คุณสามารถ
สร้างโปรไฟล์ใหม่ ลบหรือแก้ไขโปร
ไฟล์โดยใช้เมนูตัวเลือกอย่างไรก็ตาม
คุณไม่สามารถลบหรือแก้ไขการ
กำหนดค่าเริ่มต้นที่ขึ้นอยู่กับแต่ละ
ประเทศ
จุดเชื่อมต่อ - ผู้ให้บริการระบบได้บัน
ทึกข้อมูลนี้แล้ว คุณสามารถเพิ่มจุด
เชื่อมต่อใหม่โดยใช้เมนูนี้ได้
การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเก็ต เลือกว่าจะให้โทรศัพท์ของคุณเชื่อม
ต่อกับเครือข่ายข้อมูลแพคเก็ตเมื่อใด

โหมดการเชื่อมต่อ USB
- เลือก เชื่อมต่อ PC Sync
และซิงโครไนซ์โทรศัพท์ KP500
โดยใช้ซอฟต์แวร์ LG PC Suite
เพื่อคัดลอกไฟล์จากโทรศัพท์ โปรด
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ซิงโครไนซ์ที่หน้า 105
หากคุณใช้ซิงค์เพลงกับ Windows
Media Player ให้เลือกซิงค์เพลงใน
เมนูนี้ ซิงค์เพลงใช้ได้เฉพาะกับข้อมูล
เพลงเท่านั้น
บริการ Synch - ฟังก์ชันการซิงค์
เซิร์ฟเวอร์จะซิงโครไนซ์ข้อมูลใน
โทรศัพท์กับข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์
เช่น ข้อมูลที่อยู่ของรายชื่อ
รายการนัดหมาย รายการสิ่งที่ต้องทำ
และรายการบันทึกโดยผ่านเครือ
ข่ายไร้สาย
การตั้งค่าสตรีมมิ่ง - ผู้ให้บริการ
ระบบได้บันทึกข้อมูลนี้แล้ว คุณ
สามารถแก้ไขได้หากต้องการ
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การใช้ตัวจัดการหน่วย
ความจำ
KP500 ของคุณมีหน่วยความจำให้
เลือกสามแบบ: โทรศัพท์, USIM
การ์ด และการ์ดหน่วยความจำภาย
นอก (คุณอาจต้องซื้อการ์ดหน่วย
ความจำแยกต่างหาก)
คุณสามารถใช้ตัวจัดการหน่วยความ
จำในการกำหนดว่าในแต่ละหน่วย
ความจำใช้หน่วยความจำไปเท่าใด
และดูว่ามีพื้นที่ว่างเหลือเท่าใด
แตะที่
แล้วตามด้วย
เลือก
แล้วเลือก สถานะความจำ
ความจำเครื่อง - ดูหน่วยความจำที่
มีในโทรศัพท์ KP500 สำหรับรูปภาพ,
เสียง, วิดีโอ, แฟลช, MMS, อีเมล์,
แอปพลิเคชัน Java และอื่นๆ

การตั้งค่า
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ความจำสำรอง - ดูหน่วยความจำ
ที่มีในเครื่องสำหรับ SMS, รายชื่อ,
ปฏิทิน, สิ่งที่ต้องทำ, บันทึก,
เตือน, ข้อมูลการโทร, บุ๊คมาร์ค
และรายการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ความจำซิม - ดูหน่วยความจำที่มี
ในซิมการ์ด
หน่วยความจำการ์ด - ดูหน่วยความ
จำที่มีในการ์ดหน่วยความจำภายนอก
(คุณต้องซื้อการ์ดหน่วยความจำแยก
ต่างหาก)
การตั้งค่าที่เก็บหลัก - เลือกตำ
แหน่งในการบันทึกรายการที่ต้องการ
เคล็ดลับ! โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการใส่การ์ดหน่วยความ
จำที่หน้า 14

การส่งและการรับไฟล์โดย
ใช้บลูทูธ

ในการรับไฟล์:
1 ในการรับไฟล์
คุณต้องตั้งค่าบลูทูธเป็น เปิด และ
มองเห็นได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม
ที่การเปลี่ยนการตั้งค่าบลูทูธทาง
ด้านขวา
2 เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณ
ยอมรับไฟล์จากผู้ส่ง แตะที่ ใช่
เพื่อรับไฟล์
3 คุณจะเห็นว่าไฟล์ได้รับการบันทึก
ไว้แล้ว และคุณสามารถเลือกเพื่อ
ดู ไฟล์หรือ ใช้เป็นภาพพื้นหลัง
ได้ โดยทั่วไป ไฟล์จะถูกบันทึกใน
โฟลเดอร์ที่เหมาะสมในอัลบั้ม
มีเดีย
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บลูทูธเป็นวิธีในการส่งและรับไฟล์ที่ดี
โดยไม่จำเป็นต้องต่อสาย ซึ่งสามารถ
เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับชุดหูฟังบลู
ทูธเพื่อโทรออกและรับสายได้
ในการส่งไฟล์:
1 เปิดไฟล์ที่คุณต้องการส่ง โดย
ทั่วไปจะเป็นไฟล์รูปภาพ, วิดีโอ
หรือเพลง
2 เลือก ส่ง เลือก บลูทูธ
3 หากคุณจับคู่อุปกรณ์บลูทูธแล้ว
โทรศัพท์ KP500 จะไม่ค้นหาอุป
กรณ์บลูทูธอื่นโดย อัตโนมัติ
หากคุณยังไม่จับคู่อุปกรณ์
บลูทูธ โทรศัพท์ KP500
จะค้นหาอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้บลูทูธ
ภายในรัศมีนั้น
4 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการส่งไฟล์
ไป แล้วแตะที่ เลือก
5 ไฟล์ของคุณจะถูกส่งออกไป

เคล็ดลับ! คอยเฝ้าดูแถบแสดง
ความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์
ของคุณถูกส่งแล้ว
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การเปลี่ยนการตั้งค่าบลูทูธ:
1 แตะที่
และเลือก
2 เลือก
แล้วแตะท
และเลือก
ตั้งค่า
ทำการเปลี่ยนแปลง:
การมองเห็นเครื่อง - เลือกเป็น
มองเห็นได้ หรือซ่อน หรือแสดง
1 นาที
ชื่อเครื่องของฉัน ป้อนชื่อโทรศัพท์ KP500 ของคุณ
บริการที่รองรับ - เลือกวิธีใช้บลู
ทูธที่เกี่ยวข้องกับบริการอื่นๆ
โปรดดูที่การใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม
ในหน้า 113 หรือการใช้ชุดหูฟังบลู
ทูธในหน้า 123
โหมดซิมระยะไกล - เปิดหรือปิด
แอดเดรสส่วนตัว - แสดงแอด
เดรสบลูทูธ

การตั้งค่า
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การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
โดยการจับคู่โทรศัพท์ KP500
กับอุปกรณ์อื่น คุณสามารถกำหนด
รหัสผ่านเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อได้
ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ที่จับคู่ด้วยก็
จะปลอดภัยมากขึ้น
1 ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าบลูทูธเป็น
เปิด และ มองเห็นได้ ุคุณสามาร
ถเปลี่ยนการตั้งค่าการมองเห็นได้
ในเมนู ตั้งค่า
2 แตะที่ ค้นหา
3 โทรศัพท์ KP500 จะค้นหาอุปกรณ์
เมื่อการค้นหาเสร็จสมบูรณ์
รีเฟรช จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
4 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการ
จับคู่ด้วย และป้อนรหัสผ่าน
จากนั้นให้แตะที่ ตกลง
5 โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์อื่นซึ่งคุณควรป้อนรหัส
ผ่านเดียวกัน
6 การเชื่อมต่อบลูทูธของคุณแบบ
ป้องกันด้วยรหัสผ่านพร้อมใช้งาน
แล้ว

การใช้ชุดหูฟังบลูทูธ
1 ต
 รวจสอบว่าได้ตั้งค่าบลูทูธเป็น
เปิด และ มองเห็นได้
2 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมา
พร้อมกับชุดหูฟัง เพื่อตั้งค่าชุดหู
ฟังให้อยู่ในโหมดการจับคู่ และจับ
คู่กับโทรศัพท์ของคุณ
3 แตะที่ ถามก่อนทำการเชื่อมต่อ
หรือ ให้เชื่อมต่อเสมอ และแตะที่
ใช่ เพื่อเชื่อมต่อทันที โทรศัพท์
KP500 จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบชุด
หูฟังโดยอัตโนมัติ
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เคล็ดลับ! โปรดดูรายละเอียด
เกี่ยวกับโหมดตอบรับ BT ที่หน้า
29 เพื่อที่คุณจะได้สามารถควบคุม
วิธีการรับสาย เมื่อมีการเชื่อมต่อ
ชุดหูฟังบลูทูธ

การตั้งค่า
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อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ KP500 ของคุณ
อุปกรณ์ชาร์จ

สายเคเบิลข้อมูลและซีดี
เชื่อมต่อและซิงโครไนซ์โทร
ศัพท์ KP500 เข้ากับพีซี

แบตเตอรี่

ชุดหูฟังสเตอริโอ

อุปกรณ์เสริม
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หมายเหตุ:
• ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG
เท่านั้น
• การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้อาจมี
ผลให้การรับประกันของเครื่องโทร
ศัพท์สิ้นสุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่ละ
พื้นที่ โปรดตรวจสอบกับบริษัทหรือตัว
แทนผู้ให้บริการในแต่ละพื้นที่ของเรา
ในกรณีที่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม

LG KP500 | คู่มือการใช้

คู่มือการใช้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โทรศัพท์ KP500 ของคุณ
คู่มือการใช้ KP500

คำเตือน: เมื่อติดฟิล์มป้องกัน
บนหน้าจอสัมผัส ความไวต่อการ
สัมผัสอาจลดลง

บริการของเครือข่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้
ได้รับการรับรองให้ใช้ในระบบเครือ
ข่าย GSM 900, DCS 1800,
GSM 850 และ PCS1900
คุณสมบัติต่างๆ ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้
เรียกว่า บริการเสริมจากระบบเครือ
ข่าย ซึ่งเป็นบริการพิเศษที่คุณขอเปิด
ใช้บริการได้จากผู้ให้บริการของคุณ
ก่อนที่คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติ
ต่างๆ ของบริการเสริมจากระบบเครือ
ข่ายเหล่านี้ คุณต้องสมัครขอรับบริ
การผ่านทางผู้ให้บริการ และขอคำ
แนะนำในการใช้จากผู้ให้บริการด้วย

ทั่วไป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : KP500
ระบบ : GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900
อุณหภูมิแวดล้อม
สูงสุด: +55°C (คายประจุ)
+45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด: -10°C

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

02
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04
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06
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08

บริการของเครือข่าย

ศูนย์บริการ LG โดย บริษท
ั แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
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โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้
อาจทำให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎ
หมาย

การรับพลังงานคลื่นความถี่
วิทยุ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุและค่า SAR
(Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น KP500 นี้ ได้รับ
การออกแบบตรงตามข้อกำหนดเรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้งานอันเกี่ยว
กับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ข้อกำหนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยา
ศาสตร์ที่รวมถึงการกำหนดค่าเผื่อไว้
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ

• ข้
 อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุใช้หน่วยวัดที่เรียก
ว่า Specific Absorption Rate หรือ
SAR การทดสอบ SAR ได้กระทำ
ด้วยการใช้วิธีการที่ได้มาตรฐาน
โดยให้เครื่องโทรศัพท์ส่งสัญญาณ
ที่แรงที่สุดและมีการรับรองขนาด
สัญญาณแล้ว โดยการส่งสัญญาณ
ดังกล่าวได้กระทำในทุกย่านความถี่
ที่โทรศัพท์ใช้อยู่
• แม้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG
แต่ละรุ่นจะแตกต่างกันบ้าง แต่ทุก
รุ่นจะได้รับการออกแบบให้
อยู่ภายในข้อกำหนดการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุ
• ข้อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย
International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/
กก. โดยเฉลี่ยตามเนื้อเยื่อหนัก
10 กรัม
คำแนะนำ

117

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

• ค่
 า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์
รุ่นนี้ ซึ่งทำการทดสอบโดย
DASY4 ขณะถือแนบกับหูคือ
0.990 วัตต์/กก. (10 กรัม)
และเมื่อพกพาไว้กับตัวคือ 1.26
วัตต์/กก. (10 กรัม)
• ข้
 อมูลระดับ SAR
สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ/พื้นที่
ที่ยอมรับข้อจำกัด SAR
ซึ่งแนะนำโดย Institute of
Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/
กก. โดยเฉลี่ยต่อเนื้อเยื่อ 1 กรัม

การดูแลและการบำรุงรักษา
เครื่องโทรศัพท์
คำเตือน

คำแนะนำ
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ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่
และอุปกรณ์เสริมทีผ
่ า่ นการรับรอง
ให้ใช้กบ
ั โทรศัพท์รน
ุ่ นีเ้ ท่านัน
้
การใช้อป
ุ กรณ์ประเภทอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่ผา่ น
การรับรองดังกล่าวอาจทำให้การรับ
รองหรือการรับประกันของเครือ่ งสิน
้
สุดลง หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
LG KP500 | คู่มือการใช้

• อย่
 าถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องโทร
ศัพท์ ควรนำไปให้ช่างเทคนิคผู้มี
ความรู้เมื่อจำเป็นต้องมีการตรวจ
ซ่อม
• ควรวางให้

ห่างจากอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
และเครื่องคอมพิวเตอร์
• ควรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่ง
ความร้อนเช่นเครื่องระบายความ
ร้อน หรือเตาประกอบอาหาร
• ไม่
 ควรทำโทรศัพท์ตก
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มี
การสั่นสะเทือนหรือการกระแทก
• ปิ
 ดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อ
บังคับพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล
เนื่องจากอาจมีผลต่อการทำงาน
ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไวต่อ
สัญญาณรบกวน
• ห้
 ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือเปียก
ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะ
อาจถูกไฟฟ้าดูดและอาจทำให้โทร
ศัพท์ชำรุดเสียหายได้

• ใช้
 อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง
ด้วยความระมัดระวัง อย่าแตะต้อง
เสาอากาศโดยไม่จำเป็น

การทำงานอย่างมีประสิทธิ
ภาพของโทรศัพท์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถ
ส่งคลื่นรบกวนได้ ทำให้มีผลต่อการ
ทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้อุป
กรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุ
ญาต หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์
เหนือเครื่องควบคุมจังหวะการเต้น
ของหัวใจ เช่น ใส่ในกระเป๋าเสื้อ
เป็นต้น
• โทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่องอาจ
ก่อให้เกิดสัญญาณคลื่นรบกวนกับ
เครื่องช่วยฟังได้
• ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รับ
การรบกวนบ้างเล็กน้อย

คำแนะนำ

• ห้
 ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วัตถุไวไฟ
เนื่องจากโทรศัพท์อาจร้อนและทำ
ให้ติดไฟ ซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิง
ไหม้
• ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดภาย
นอกเครื่องโทรศัพท์(อย่าใช้สาร
ละลาย เช่น เบนซิน ทินเนอร์
หรือแอลกอฮอล์)
• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บน
พื้นผิวอ่อนนุ่ม
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณที่มีการ
ถ่ายเทอากาศดี
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มี
ฝุ่นหรือควันมากเกินไป
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิต
หรือบัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก
เพราะอาจทำความเสียหายต่อข้อ
มูลในแถบแม่เหล็กได้
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม
เพราะอาจทำความเสียหายแก่
โทรศัพท์ได้
• วางเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจากของ
เหลวหรือความชื้น
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ความปลอดภัยบนท้องถนน
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ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบัง
คับว่าด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อน
ที่ในพื้นที่ที่คุณขับขี่ยานพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ
• มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัด
ระวังอย่างเต็มที่
• หากสามารถกระทำได้
ให้ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อน
โทรออกหรือรับสาย หากสภาพ
การขับขี่ทำให้จำเป็นต้องดำเนิน
การดังกล่าว
• พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมีผลก
ระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บาง
ชนิดในรถของคุณเช่น วิทยุติด
รถยนต์ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัย
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์พกพาแบบไร้สาย
ซึ่งขัดขวางการทำงานของถุงลม
ซึ่งอาจทำให้ถุงลมไม่ทำงาน หรือ
อาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บรุนแรง
เนื่องจากการทำงานผิดปกติของถุง
LG KP500 | คู่มือการใช้

ลมนิรภัยได้
• หากคุ

ณกำลังฟังเพลงในขณะอยู่
ข้างนอก โปรดตรวจดูว่าระดับเสียง
อยู่ที่ระดับที่เหมาะสม เพื่อให้คุณยัง
สามารถได้ยินเสียงจากรอบข้างได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ข้างถนน

หลีกเลี่ยงการทำลายความ
สามารถในการได้ยิน
ความสามารถในการได้ยินอาจถูกทำ
ลายได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะ
เวลานาน ดังนั้น เราขอแนะนำว่าคุณ
ไม่ควรเปิดหรือปิดหูฟังใกล้กับหูของ
คุณ นอกจากนี้ คุณควรตั้งระดับเสียง
เพลงและระดับเสียงสายสนทนาไว้ใน
ระดับที่เหมาะสม

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

รับการเปลี่ยนโดยผู้ให้บริการที่ได้รับ
การแต่งตั้ง

บริเวณที่ทำให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่าง
มีการระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อ
ห้ามอย่างเคร่งครัด และทำตามข้อ
กำหนดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

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

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่าง
จากมือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาด
เล็กซึ่งอาจทำอันตรายหากเด็กนำ
ใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด
ได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นี้เพียงอย่าง
เดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบ
กับผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ
การดูแลรักษา
• คุ
 ณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบต
เตอรี่ออกจนหมดก่อนเริ่มการชาร์จ
แบตเตอรี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่อื่น
เนื่องจากไม่มี Memory Effect

คำแนะนำ

บนเครื่องบิน

• ให้
 ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
ก่อนขึ้นเครื่องบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์เมื่อเครื่องบินจอดที่
พื้นก่อนได้รับการอนุญาตจากพนัก
งานประจำเครื่อง
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

•

•
•
•

•

คำแนะนำ
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•

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จึงไม่
ด้อยลง
 เฉพาะแบตเตอรี่และเครื่อง
ใช้
ชาร์จของ LG เท่านั้น
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ LG ได้รับ
การออกแบบมาเพื่อยืดอายุการใช้
งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
 าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบต
อย่
เตอรี่ลัดวงจร
รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส
แบตเตอรี่
 ่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที
เปลี
เมื่อประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำ
ลงจนถึงระดับที่ไม่อาจใช้งานต่อได้
แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่ได้
หลายร้อยครั้งจนกว่าจะจำเป็นต้อง
เปลี่ยนก้อนใหม่
 จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หากไม่
ชาร์
ได้ใช้เป็นเวลานานเพื่อเพิ่มเวลา
การใช้งาน
 าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดน
อย่
แสงแดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพที่
มีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ
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• อย่
 าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพ
อากาศที่ร้อนหรือเย็น เพราะประ
สิทธิภาพของแบตเตอรี่อาจด้อยลง
• หากมี

การใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูก
ต้อง อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
• ควรปฏิ

บัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
ในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
โปรดรีไซเคิลเมื่อเป็นไปได้ อย่าทิ้ง
เป็นขยะในครัวเรือน
• หากคุ

ณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่
โปรดนำไปที่จุดบริการหรือตัวแทน
จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก LG
Electronics ที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอ
ความช่วยเหลือ
• ถอดปลั

๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้า
เสียบทุกครั้งหลังจากแบตเตอรี่โทร
ศัพท์เต็มแล้วเพื่อลดการใช้พลังงาน
สิ้นเปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
• อายุ
 การใช้งานแบตเตอรี่จะ
ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเครื
อข่าย, การตั้งค่าผลิตภัณฑ์,
รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่
และสภาพแวดล้อม

การแก้ปัญหา
เนื้อหาในบทนี้จะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ที่คุณอาจพบในขณะใช้โทรศัพท์
คุณอาจต้องสอบถามผู้ให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ แต่คุณสามารถ
แก้ไขปัญหาที่คุณพบบางอย่างได้เองอย่างง่ายดาย
สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

ข้อผิดพลาดของซิมการ์ด

ไม่ได้ใส่ซิมการ์ดในโทรศัพท์
หรือคุณอาจใส่ซิมการ์ดไม่
ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซิมการ์ด
อย่างถูกต้อง

ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบ
เครือข่าย

สัญญาณอ่อน
อยู่นอกพื้นที่บริการของระบบ
เครือข่าย GSM

ย้ายไปบริเวณทีใ่ กล้หน้าต่างหรือ
ที่เปิดโล่ง ตรวจสอบพื้นที่ให้
บริการกับผู้ให้บริการ

รหัสไม่ตรงกัน

เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนรหัส
ป้องกัน คุณต้องยืนยันรหัส
ใหม่โดยป้อนรหัสนั้นอีกครั้ง
รหัสที่คุณป้อนทั้งสองครั้ง
ไม่ตรงกัน

ติดต่อผู้ให้บริการ

ตั้งค่าฟังก์ชันไม่ได้

ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือ
ต้องลงทะเบียน

ติดต่อผู้ให้บริการ

ไม่สามารถโทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการติดต่อ
หมายเลข
มีการใส่ซิมการ์ดอันใหม่ ถึง
ขีดจำกัดการโทรของคุณแล้ว

ระบบเครือข่ายใหม่ยังไม่ได้รับ
อนุญาตตรวจสอบข้อกำหนดใหม่
ติดต่อผู้ให้บริการ หรือตั้งค่าการ
จำกัดการโทรใหม่โดยใช้รหัส
PIN 2

เปิดเครื่องโทรศัพท์ไม่ได้

กดปุ่มเปิด/
ปิดเครื่องเบาเกินไป
แบตเตอรี่หมด
ขั้วสัมผัสแบตเตอรี่สกปรก

กดปุ่มเปิด/ปิดเป็นเวลาอย่าง
น้อยสองวินาที
ชาร์จแบตเตอรี่ ตรวจสอบสัญลัก
ษณ์แสดงการชาร์จบนหน้าจอ
ทำความสะอาดขั้วสัมผัส

การแก้ปัญหา

ข้อความ
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การแก้ปัญหา
ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

แบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง

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

อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป
มีปัญหาที่ขั้วสัมผัส
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ
การชาร์จ

ไม่มีกระแสไฟฟ้า
เครื่องชาร์จชำรุด
ใช้เครื่องชาร์จไม่ถูกต้อง
แบตเตอรี่ชำรุด

สัญญาณเครือข่ายขาดหายไป

สัญญาณอ่อนเกินไป

การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอื่น
เป็นไปโดยอัตโนมัติ

หมายเลขโทรศัพท์ใช้
โทรออกไม่ได้

กำลังใช้งานฟังก์ชันกำหนด
หมายเลขโทรออก

ตรวจสอบการตั้งค่า

การแก้ปัญหา
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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.

KP500 User Guide

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KP500 phone by LG,
designed to operate with the latest digital mobile
communication technology.
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Getting to know your phone

End/Power key
Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the standby 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.
LG KP500 | User Guide

01

Charger, Cable, Handsfree
connector
TIP: To connect the
USB cable, wait until the
phone has powered up
and has registered to
the network.
Side keys
• When the screen is idle:
volume of key tone.
• During a call: volume of
the earpiece.
• When playing a BGM track
- Short press: controls the
volume.

02
03
Micro SD memory card
socket

04

Lock/Unlock key

06

Capture button

07

Stylus

05

08

Set up



Open view

Battery cover

Battery

Camera lens

Set up
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USIM Card Socket

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

01
02
03
04

2 Remove the battery
Using the cut-out at the
bottom lift it from the battery
compartment.

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

05

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

08

06
07

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 making sure that the
gold 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 bottom of the battery
until it clicks into place.

5 Charging your phone
Lift and twist the charger socket
cover of the on the side of your
KP500. Insert the charger and
plug it into a mains electricity
socket. Your KP500 needs to
be charged until “Battery full”
appears on screen.
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Memory card
Installing a memory card
You can expand the memory space
on your phone by using a MicroSD
memory card. The KP500 will
support up to a 8GB memory card.
NOTE: A memory card is an optional
accessory.
1O
 pen the memory card slot cover
on the right hand edge of the
phone.
2 Slide the memory card into the
slot until it clicks into place. Make
sure that the gold contact area is
facing downwards.

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 standby screen select
, then touch
and choose
Phone settings.
2 Touch Memory manager then
chose External memory.
3 Touch Format and then confirm
your choice.
4 Enter the password, if one is
set, and your card will then 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.

Set up
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3 Replace the cover.
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NOTE: If your memory card already
has content, 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
and choose Settings.
2 Touch Copy.
3 Choose Handset to SIM.
4 Choose all or choose names one
by one and touch Copy.
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Menu map
Touch
in the standby 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
Organizer
Alarms
Voice recorder
Drawing Panel
Tools
Sim Tool Kit

Profiles
Screen settings
Phone settings
Call settings
Touch settings
Bluetooth
Connectivity
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Your standby screen
Whenever your KP500 is not in use
it will return to your home screen.
From here you can access all the
menu options, make a quick call and
view the status of your phone as
well as many other things.

Touch screen tips
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Your standby 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 KP500 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 want. Be careful
not to touch any other options
around it.
• When the screen back light is off,
press the Unlock/Lock key on the
right hand side to bring back the
home screen.
• Don’t cover the phone with a case
or cover. The touchscreen won’t
work with any material covering it.
• There are two types of idle screen.
Flick left or right to change your
idle screen types on the standby
screen.
1 Widget idle - When you touch ,
the mobile widget panel appears.
2 Speed dial idle - When you touch
, the speed dial list appears. You
can drag and click what you need
right away in both idle types.
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Your standby screen
Widget idle

Quick keys

Mobile widget

Speed dial idle

Your standby screen
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Speed dial list
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The quick keys
The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.
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 Calls or press the
hard key.

Touch to open the full Top
menu which is divided into
four vertical sub-menus. Touch
each sub-menu’s tab to view
further options.
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Your standby screen

Touch to access the Messaging
options menu. From here you
can create a new SMS or MMS,
or view your message folder.
See page 35 for details.

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

01
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Your standby screen
The status bar
The status bar uses various icons to
indicate things like signal strength,
new messages and battery life, as
well as telling you whether your
Bluetooth or GPRS is active.
Below is a table which explains the
meaning of the icons you’re most
likely to see in the status bar.

Icon Description
Message sending failed
An alarm is set
Customised Profile in use
Normal profile in use
Outdoor profile in use
Silent profile in use

Icon Description
Multitasking

Calls are diverted

Network signal strength
(number of bars will vary)

EDGE in use

No network signal
Your standby screen
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Headset profile in use

Remaining battery life
Battery empty
New text message
New voice message
Message inbox is full
LG KP500 | User Guide

Roaming
Flight mode is on
Bluetooth is active
BGM play
BGM pause

Changing your Status from
the status bar

Using the Multitasking
function

Touch the status bar to open the
Status Summary. It shows the
current Time, Network, SVC ID,
Battery, Handset memory, External
Memory, Profile, MP3 and Bluetooth
status. Here you can set Profile
type, play/pause MP3 and activate/
deactivate Bluetooth.

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.
When you have an application
running in the background (e.g.
a game or the FM radio),
will
appear in the status bar.
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Your standby screen
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Calls
Making a call
1 T ouch
to open the keypad.
2 Key in the number using the
keypad. To delete a digit touch
the clear key.
3 Press the
hard key to initiate
the call.
4 To end the call press the
hard key.
TIP! To enter + for making
an international call, press and
hold
.
TIP! Press the lock/unlock
hard key
to lock the
touchscreen to prevent calls
being made by mistake.

The basics
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TIP! To bring up the
keypad during a call, press the
.
TIP! Touch to unlock. You can
unlock by touching the button
for a while until the screen is
able to work or press the Unlock
hard key
.
TIP! You can send a
message and search contacts by
tapping
.

Making a call from your
contacts

Answering and rejecting a
call

1 From the standby screen touch
to open the address book.
2 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 Press the
Hard key or touch
to incoming the call

When your phone rings press the
hard key or touch
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 or
touch to
reject an incoming call.
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Calls
In-call options

The basics
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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
become visible.
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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
Go to messages, so you can check
your messages, Go to contacts to
add or search 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.
- Chose to open a numerical
keypad for navigating menus with
numbered options. For example,
when dialling call centres or other
automated telephone services.

Adjusting the call volume

Making a second call

To adjust the volume during a call,
use the up and down button on the
left edge of the phone.

1D
 uring 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 22 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.

Speed dialling
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You can assign a frequently-called
contact to a speed dial number.
1 From the standby screen touch
and select and tap .
2 Your Voicemail is already set to
speed dial 1. You cannot change
this. Touch any other number to
assign it a speed dial contact.
3 Your address book will open.
Select the contact you’d like
to assign to that number by
touching their phone number
once. To find a contact tap the
search field box and enter the first
letter of the name of the contact
required.

01

25

Calls
TIP! You can combine your
calls by selecting Accept then
Join. 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.

The basics
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Viewing your call logs
TIP! To scroll through a list of
options, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.
Touch
and select and tap
.
Choose to view:
All - View a complete list of all your
dialled, received and missed calls.
Dialled - View a list of all the
numbers you have called.
Received - View a list of all the
numbers that have called you.
Missed - View a list of all the
calls you have missed.

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.

Using call divert

Using call barring
1 Touch
, select and choose
.
2 Touch Call barring.
3 Choose any or all of the six
options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
All incoming
Incoming when abroad
Deactivate all
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1 Touch
, select and choose
.
2 Touch Call divert.
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.

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

27

Calls
4 E nter 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
1 Touch
, select and choose
.
2 Touch Common settings. From
here you can amend the settings
for:
The basics
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Call reject - Slide the switch to
On 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 (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.
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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Contacts
Searching for a contact
There are two ways to search for a
contact:
From the standby screen
1 From the standby screen touch
to open the address book. Select
the contact from the list that you
want to make a call.

2 T ouch
or press the
key to initiate the call.

hard

From the main menu
1 Touch
, select .
2 Touch
and select Search.
3 You see a list of contacts, typing
in the first letter of a contact’s
name will jump the menu to that
alphabetical area of the list.

The basics
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TIP! The alphabetical keypad
is displayed once you tap the
blank square.

LG KP500 | User Guide

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.

Adding a new contact
1 From the standby screen touch
and touch Add contact.
2 Choose whether to save the
contact to your Handset or SIM.
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.

4 Y ou can enter up to five different
numbers per contact. Each entry
has a preset type Mobile, Home,
Office, Pager, Fax, and General.
When you have finished, touch
Close.
5 Add 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.

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 30.
2 You can call or send a message
directly from here.
3 Press
to open the list of
options.
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).
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TIP! You can create
customised groups for your
contacts, see Creating a group
on page 32.

Contact options
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Contacts
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! Send message - Send
a message to the contact. If the
contact has an email address,
select whether you’d like to send
an email or SMS/MMS. See page
35 for details on how to send
messages.

Creating a group
1
2
3
4
5

T ouch
and select .
Touch
then Groups.
Touch
.
Select Add group.
Enter a name for your new group.
You can also assign a ringtone to
the group.
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 address book.
TIP! You can edit an
existing group by highlighting it
and touching
. Choose Add
members to the group from
your contacts, assign a Group
ringtone, Rename the group or
Delete a group.

The basics
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Changing your contact
settings
You can adapt your contact settings
so that your address book 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.

01
02
03
04
05
06
07
08

The basics

1 From the standby screen touch
and select .
2 Touch
and select Settings.
3 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.

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.
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Contacts
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 and Restore contacts
- Backup and restore contacts to
the Memory Card.
Clear contacts - Delete all your
contacts. Touch Yes if you are sure
you want to wipe your address
book.

The basics
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Viewing information
1 From the standby screen touch
and select .
2 Touch
and select
Information.
3 From here you can view your
Service dial numbers, your Own
number, your Memory info.
(how much memory space you’ve
got left) and My business card.
TIP! If you’ve yet to add a
business card for yourself, select
My business card and enter all
your details as you would for any
contact. Touch Save to finish.

Messaging
Messaging
Your KP500 combines SMS, MMS
and email into one intuitive and
easy to use menu.
There are two ways to enter the
messaging centre:
1 Touch
from the standby
screen.
2 Touch
from the standby
screen, then select and choose
.

Sending a message

WARNING: You will
be charged per 1 page 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 convert to an
MMS and you will be charged
accordingly.
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TIP! Quick reply - Send a
reply promptly to the selected
message using a template.
The basics

1 T ouch
to open a blank
message.
2 From here you can send an SMS
or MMS. To send an email, touch
from the standby screen,
them select and . See page
40 for details.
3 Touch Insert, to add an image,
video, sound or template.

4 T ouch T0(1) at the top of the
screen to enter the recipient’s
number, or touch the search icon
to open your address book. You
can add multiple contacts. Touch
Send when ready.

35

Messaging
Entering text

T9 predictive

There are five ways to enter text:
Keypad, Keyboard, HandwritingScreen, Handwriting-Box,
Handwriting-Double Box.
You can chose your input method
by tapping
and Input method.
Tap the screen once, the keyboard
appears.

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’.

Touch to turn on T9 predictive
text.
You can choose writing
languages.
Tap to change numbers,
symbols and text keypad.
Use
to scroll through the
different keyboard types in each
text entry mode (for example,
capitals or lowercase).
The basics
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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.

Keyboard
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

TIP! Keyboard mode predicts
and shows what you will type in
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. If you wish to use the
suggested words, press the
space bar to confirm them.
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Messaging
Handwriting recognition

Alphabet

In Handwriting mode you simply
write on the screen and your KP500
will convert your handwriting into
your message. Select Screen or Box
depending on your preferred view.

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.

TIP! You may find it easier
to use the stylus in this mode,
please remember to press lightly
to protect your screen from
damage.

The basics
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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 position on the
screen decides case, not the style.

Letter
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
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Strokes

Letter
M

Strokes

Numbers
Numbers are written above the arrow.

N

Number

O

0

P

1

Q

2

R

3

S

4

T

5

U

6

V

7

W

8

X

9

Strokes
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Z
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Messaging
Setting up your email
You can stay in touch on the move
using email on your KP500. It’s quick
and simple to set up a POP3 or
IMAP4 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.
1 Touch

then tap

.

2 S elect
then scroll menu to
Settings.
3 Touch Email then Email
accounts.
4 Touch Add Account.
5 Setup Wizard will help you set up
your email settings.
The basics
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Email address - Enter your email
address.
Password - Enter the account
password.
Username - Enter your account
user ID as supplied by your email
provider.
Mailbox type - Select the internet
protocol type used to transfer
your email, IMAP4 or POP3.
Incoming server - Enter your
incoming (POP3 or IMAP4) mail
server name or IP address.
Outgoing server - Enter your
outgoing(SMTP) mail server name
or IP address. This may be the
same server as for incoming mail.

SMTP authentication - Turn
on SMTP authentication if the
outgoing server requires user
name and password to send
email.
Account name - Enter the
mailbox name that you wish to
appear as the account name for
the Mailbox.
Now your account is set up, it will
appear in the list of accounts in your
Email folder.

6 Y ou can check and edit settings
by selecting the account in
the list. You can also check the
additional settings that were
filled in automatically when you
created the account.
Reply email address - Enter the
‘reply to’ email address.
Maximum receive size - Choose
the size limit of your emails, the
maximum is 1MB.
Save sent mail into - Select
whether to save sent emails (an
option when the mailbox type is
set to IMAP4). When the mailbox
type is POP3, sent mails are
always saved into handset.
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Messaging
Access points - Choose your
Internet access point.
Auto retrieve - Choose whether
to retrieve your new emails
automatically.
Advanced settings - Choose
whether to use the advanced
settings.
SMTP port number - Normally,
this will be 25.
SMTP TLS/SSL - Choose whether
to use SSL for outgoing server.
Incoming server port - Normally,
this is 110 for POP3 accounts and
143 for IMAP4 accounts.

The basics
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Incoming TLS/SSL - Choose
whether to use SSL for incoming
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. IMAP4 accounts
are always set to off.
7 You can change your default
email account by touching
Activate.

Retrieving your email
You can automatically or manually
check your account for new emails.
See ‘Changing your email settings’
on page 44 to check automatically.
To check manually:
1 Touch
then select and
.
2 Touch Mailbox.
3 Touch the account you want to
use then
.
4 Choose Retrieve and your
KP500 will connect to your email
account and retrieve your new
messages.

Sending an email using your
new account
1 T ouch New Email in the
Communicate menu and a new
email will open.
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 KP500 so you
can review them on the move.
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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.
1 Touch
then select and
.
2 Touch Settings and Email and
then you can adapt the following
settings:
Allow reply Email - Choose
to allow the sending of ‘read,
confirmation’ messages.
Request reply Email - Choose
whether to request read
confirmation messages.
The basics

44

LG KP500 | User Guide

Retrieve interval - Choose how
often your KP500 checks for new
email messages.
Retrieve amount - Choose the
number of emails to be retrieved
at any one time.
Include message in Fwd & 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).
TIP! Costs for retrieving
email may be higher when
roaming. Check with your
network supplier.

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.

Message folders
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The basics

You’ll recognise the folder structure
used on your KP500, which is fairly
self-explanatory.
Inbox - All the messsages you
receive are placed into your inbox
From here you can view, delete
and more, see Managing your
messages below for details.
Mailbox - All the emails you receive
on your KP500 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 - All the messages you
have sent are placed in this folder.
My Folders - Create folders to store
your messages.
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Messaging
Managing your messages
You can use your Inbox to manage
your messages.
TIP! To scroll through a list
of options, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.
1 Touch
then select and
.
2 Select Inbox.
3 Touch
and then choose to:
Delete - Delete marked messages.
Create new message - Open a
new blank message or email.
Move to My folders - Move the
marked messages to My folders.
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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 on the USIM.
If you see the message No space for
messages you should delete some
messages to free up memory space.

Using templates

Using emoticons

Create templates for the SMS
and MMS messages you send
most frequently. You’ll find some
templates already on your phone,
you can edit these if you wish.
1 Touch
then choose
Templates on the Communicate
menu.
2 Choose Text templates or
Multimedia templates. You
can then touch
to Add new,
Delete or Delete all templates.
3 Touch Add template to create a
new template.
4 You can view the template by
selecting it on the list and edit it
by touching on the view screen.

Liven up your messages using
emoticons. You’ll find some
commonly used emoticons already
on your phone.
1 Touch
then choose
Emoticons on the Communicate
menu.
2 Touch
to Add new, Delete or
Delete all emoticons.
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Messaging
Changing your text message
settings
Your KP500 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.
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Touch
then choose Settings
on the Communicate menu. Select
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.
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Validity period - Choose how long
your messages are stored at the
message centre.
Message types - Convert your
text into Text, Voice, Fax, X.400 or
Email.
Character encoding - Choose how
your characters are encoded. This
impacts the size of your messages
and therefore data charges.
Send long text as - Choose to send
long messages as Multiple SMS or
as MMS.

Changing your multimedia
message settings
Your KP500 message settings are
pre-defined so that you can send
messages immediately. These
settings can be changed according
to your preferences.
Touch
, select then
.
Chose 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 report - Choose to allow and/
or request a reply report.

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.
Creation mode - Choose your
message mode.
Delivery time - Choose how long
before a message is delivered.
Multi msg centre - Enter the details
of your message centre.
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Messaging
Changing your other settings
Touch
, choose Settings on the
Communicate menu then:
Voicemail - Touch
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.

The basics
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Camera
Taking a quick photo
1 P ress the
key on the right
side of the phone briefly.
2 The viewfinder will appear on
screen.
3 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the subject
of the photo.
4 Position the phone so you can
see the subject of your photo in
the preview screen.
5 When the camera has focused on
your subject, either press the
on the side of the phone firmly
or press the red box on the lower
right of the screen to take the
photo.
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Get creative

Touch to move to your gallery.
Touch to send the photo as a
message, e-mail or Bluetooth. See
page 35 for Sending a message, and
page 116 for Sending and receiving
your files using Bluetooth.
Touch to edit the photo.
Touch to set the picture you
have taken as Wallpaper.
Touch to delete the photo
you have just taken and confirm by
After you’ve taken your photo touching Yes. The viewfinder will
reappear.
Your captured photo will appear
on screen. The name of the image
Touch to take another photo
runs along the bottom of the screen straightaway. Your current photo
together with six icons down the
will be saved.
right side.

04
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Camera
Getting to know the viewfinder
Settings - Touch this icon to open the
settings menu. See Using the advanced
settings on page 61 for details.
Camera mode - Camera mode is selected.
Video camera mode - Touch this icon to
switch to video mode.
Back - Touch here to return to the standby
screen.
Gallery
Brightness - See Adjusting the Exposure
on page 61.
Shot mode - See Choosing a shot type
on page 53.
Take a picture
Zoom - Touch
to zoom in or
to
zoom out. Alternatively you can use the side
volume keys.

NOTE: Image size should be 640*480/
Get creative
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TIP! You can bring up the options by
tapping the screen. They auto turn off
after a few seconds.
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400*240/ 320*240 to use zoom.

Choosing a shot type

Adjusting the exposure

1 T ouch
to open the available
shot types.
2 Choose from two 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.
Burst shot - This enables you to
take 3/6/9 shots automatically in
very quick succession.

Exposure defines the difference
between light and dark (contrast)
in an image. A low contrast image
will appear foggy, whereas a high
contrast image will appear much
sharper.
1 Touch
.
2 Slide the contrast indicator along
the bar - left for a lower exposure,
hazier image or right for a higher
exposure, sharper image.
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Camera
Using continuous shot mode

Using the advanced settings

Continuous shot mode is great for
taking photos of moving objects or
at sporting events.
1 Touch
to open the available
shot types and select Burst shot.
2 Select the shot count that you
would like to take continuously.
3 Position the subject in the
viewfinder and press the capture
button as you would to take a
normal photo.
4 The camera will take 3/6/9
pictures in quick sequence.

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

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 56.
Colour Effect - Choose a colour
tone to apply to the photo you’re
taking. See Choosing a colour effect
on page 56.

Get creative
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Preview settings
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White balance - Choose from Auto,
Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.
Night mode - Useful to use at dark
place.
Self-timer - The self-timer allows
you to set a delay after the capture
button is pressed before the camera
takes the picture. Choose from 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. This
means you’ll be able to store fewer
photos in your memory.

Shutter sound - Select one of the
three shutter sounds.
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Grid screen - Choose from Off,
Simple cross or Trisection

05

Reset settings - Reset all the
camera settings.
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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. Check them before you
shoot your next photo.
Get creative

View mode - Choose from Full
screen or Full image. In Full screen
some clipping of the image may
occur.

Other settings
Memory - Choose whether to
save your photos to the Handset
memory or to the External memory.
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Camera
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
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 Size from the Preview
menu.
Get creative
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3 S elect a pixel value from the
five numerical options (3M:
2048x1536, 2M: 1600x1200,
1M: 1280x960, 640x480,
400*240(W), 320x240) or
choose the preset:
Contacts - This sets the camera
to take a photo the perfect
size to be added to a phone
contact.

Choosing a colour effect
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 or,
Sepia.
4 When you’ve made your selection
the colour tone menu will
automatically close, ready for you
to take your picture.

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.

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.
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Video camera
Shooting a quick video
1 P ress the camera key on the right
side of the phone.
2 On the Camera preview mode
touch the camera icon
in
the view finder to switch to
video mode. The video camera’s
viewfinder will appear on screen.
3 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the subject
of the video.
4 Press the capture button once to
start recording. Or press the red
dot at the bottom right of the
screen.

Get creative
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5 Rec will appear at the top of the
viewfinder and a timer at the
bottom showing the length of
your video.
6 To pause the video touch
and
resume by selecting
.
7 Touch
on screen or press the
capture button a second time to
stop recording.

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 five icons down the
right side .

Touch to view a gallery of
saved videos .
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.
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Touch to play the video.
Touch to send the video as an
Message or Email or by Bluetooth.
See page 35 for Sending messages,
or page 116 for Sending and
receiving your files using
Bluetooth.
Touch to edit the video.
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Video camera
Getting to know the viewfinder
Settings - Touch this icon to open the
settings menu. See Using the advanced
settings on page 61 for details.
Video mode - Video mode is selected.
Image size
Saving to handset memory/external
memory
Back - Touch here to return to the standby
screen.
Gallery
Brightness - See Adjusting the exposure
on page 61.
Video size
Recording stop
Recording start
Zoom - Touch
zoom out.

Get creative
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TIP! You can close all the
shortcut options for a clearer
viewfinder screen. Simply touch the
centre of the viewfinder once. To recall
the options touch the screen again.
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to zoom in or

to

Camera mode - Touch this icon to switch to
camera mode.

Adjusting the Exposure

Using the advanced settings

Exposure defines the difference
From the viewfinder touch Settings
between light and dark (contrast)
to open all the advanced settings
in an image. A low contrast image
options.
will appear foggy, whereas a high
contrast image will appear much
sharper.
1 Touch
.
2 Slide the exposure indicator along
the bar, left for a lower exposure,
hazier image, or right for a higher
contrast, sharper image.
Preview settings
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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 63.
Colour Effect - Choose a colour
tone to apply to the video you’re
taking. See Choosing a colour tone
on page 63.
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Video camera

Get creative
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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, but the file size will increase as
a result, which means you’ll be able
to store fewer videos in the phone’s
memory.
Set time - Set a duration limit for
your video. Choose from No limit,
or MMS to limit the size so that you
can send the video as an MMS.
View mode - Choose from Full
screen or Full image. In Full screen
some clipping of the image may
occur.

LG KP500 | User Guide

TIP! If you choose MMS
duration, try choosing a lower
image quality to enable you to
shoot a longer video.
Other settings
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.
Reset settings - Reset all the video
camera settings.

Changing the video image
size

TIP! For video format conversion
software, see the CD you
received with your KP500.
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Choosing a colour tone
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1 F rom the viewfinder touch
in
the top left corner.
2 Select Colour Effect from the
settings menu.
3 There are five colour tone options,
Off (Normal), Black & White,
Negative, Sepia.
4 Touch the colour tone you’d like
to use.
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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.
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Get creative

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 two
options:
320x240 - Large image size,
therefore larger file size. Up to 24
fps are available for video play
back, up to 12 fps are available for
video recording.
176x144 - Small image size
and therefore smaller file size. Up
to 15 fps are available for video
play back.

4 S elect the size option you’d like
to use.
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Video camera
Watching your saved videos
1 In the viewfinder touch
.
2 Your gallery will appear on screen.
3 Touch the video you want to view
once to bring it to the front of the
gallery.
4 Touch the video a second time to
open it fully.

Get creative
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Your photos and videos
Viewing your photos and
videos
1 T ouch
on your camera
preview screen.
2 Your gallery will appear on screen.
3 Touch the video or photo twice to
open it fully.
4 To play the video touch
. To
pause playback touch .

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

.

Using zoom when viewing a
photo
To zoom in press
repeatedly.
To zoom out press
. Use the
thumbnail in the bottom right
corner to move the focus area.

Adjusting the volume when
viewing a video

TIP! Flick left or right to
view other photos or videos.
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To adjust the volume of the audio
on a video whilst it is playing,
slide the marker up and down the
volume bar on the left side of the
screen.
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Your photos and videos
Capturing an image from a
video
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 and touch the right side
of the screen to open the options
menu.
3 From the options menu select
.
4 The image will appear on screen,
with its assigned image name.
5 Touch the image then
to
return to the gallery.
6 The image will be saved in your
Media Album folder and appear
in the gallery. You need to exit
the gallery and then re-open it for
this to appear.
Get creative
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WARNING: Some
functions will not work properly
if the multimedia file has not
been recorded on the phone.

Viewing your photos as a
slide show
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 open it.
2 Select
.
3 The slideshow will begin.

There are options within slideshows:
Touch to skip to the next
photo.
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
1 T ouch the photo you would like
to set as wallpaper twice to open
it. Turn the phone to landscape.
2 Touch the right side of the screen
to open the options menu.
3 Touch .
4 The screen will switch to portrait
mode. You can then change the
size of the picture.
5 When you are happy with the
picture touch Set.
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Your photos and videos
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.
Get creative
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Put writing on the picture.
See Adding text to a photo on
page 69.
Decorate your photo with
stamps. Choose from the different
stamps available and touch your
photo wherever you’d like them
to be.
Erase line that you draw.
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.

Touch to open further effect
options including Rotate. There
are also more advanced editing
options. See Resize, Morphing,
Colour Accent, Add images etc.
See Adding an effect to a
photo on page 70.

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
and touch Save.
4 Move the text by touching it and
sliding it to the place you’d like
it to be.
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Touch to return to the
gallery.

Get creative
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Your photos and videos
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 six
options to the photo:
Face beautify - Automatically
detect a face in the image and
brighten it up.
Tunnel effect - Lomo camera
effect.
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 the photo. Select OK icon to
apply the changes or choose
to cancel.
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Mosaic blur - Touch to apply
a blurred mosaic 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 image effect.
Glow - A light beam effect.
Cartoon - A cartoon effect.
Water color - A water color effect.

3 T o undo an effect simply touch
Undo.
TIP! You can add more
than one effect to a photo,
except for a colour effect.

Morphing a photo
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.

3M
 ove the crosses around the
photo so they are on the part
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 OK to save the changes.
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Your photos and videos
Adding a colour accent to a
photo

Swapping the colours in 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
the colour of their jumper.
4 Touch OK.
5 All colour will be removed from
the photo, apart from the section
marked for colour accenting.
6 Alter the intensity of the
accenting by sliding the marker
up or down the intensity bar.
7 Select Save to save the changes.

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
the colour of their jumper.
4 Select a colour.
5 Press OK.
6 The part of the photo selected for
colour accenting will change to
the selected colour.
7 Select Save to save the changes.

Get creative

72

LG KP500 | User Guide

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 Play cropped to ensure
you are happy with the new cut.
5 Touch Save or, alternatively,
touch
to return to the
gallery and discard the changes.

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 Video
merge.
3 The My stuff folder will open,
select either My Videos or My
memory card (if fitted). Choose
the video you would like to
merge and touch Select.
4 Touch and slide the photo
to merge it to the end or the
beginning of the video.
5 Touch Effect to choose how the
videos merge together: None,
Pan zoom, Oval, Uncover, Blind,
Checker board, Dissolve, Split or
Shape diamond.
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Your photos and videos
6 P ress Save followed by Yes to
save the new merged video.
Choose to save over the original
file or as a new file.
7 Repeat these steps to merge
more videos.

Merging a photo with 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 Image
merge.
3 The My stuff folder will open
select either My Images or My
memory card (if fitted). Choose
the photo you would like to
merge into your video and touch
Select.
4 Touch and slide the photo
to merge it to the end or the
beginning of the video.
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5 T ouch Effect to choose how the
photo and video merge together:
None, Pan zoom, Oval, Uncover,
Blind, Checker board, Dissolve,
Split or Shape diamon.
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
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 Done.
4 Touch 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 Preview to ensure you are
happy with the text overlay.
8 Touch Save followed by Yes.
Choose to save over the original
file or as a new file.
9 Repeat these steps to add more
text.
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Your photos and videos
Overlaying a photo
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 stuff folder will open
select either My images or My
memory card (if fitted). Choose
the photo you would like to
overlay your video and touch
Select.
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.
Get creative
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6 T ouch
to mark when you’d
like the photo to disappear.
7 Touch Preview to ensure you are
happy with the photo overlay.
8 Touch Save 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 T ouch to view your video.
When you get to the part you’d
like to record your voice over,
press
.

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.
3 The My stuff folder will open
select either My sounds or My
memory card (if fitted). Choose
the track you would like to add to
your video and touch Select.
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.
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5 P ress
or
to stop recording
and playback.
6 Touch Preview to ensure you are
happy with the voice recording.
7 Touch Save 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

77

Your photos and videos
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.
NOTE: Only 3gp Video file can be
edited.

Get creative
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Multimedia
You can store any multimedia files
into your phone’s memory so that
you have easy access to all of your
pictures, sounds, videos and games.
You can also save your files to a
memory card. The advantage of
using a memory card is that you
can free up space on your phone’s
memory.
To access the Multimedia menu,
touch
then . Touch to
open a list of folders storing all of
your multimedia files.

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

My images option menus
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 Sort
by, List View, Folder info. and
Memory manager options are
available for default images.
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Send - Send the image to a friend.
Move - Move an image from the
phone memory to a memory card
or vice versa.
Copy - Copy an image from the
phone memory to a memory card
or vice versa.
Delete - Delete an image.
Rename - Rename an image.
Print - Print the selected image
using a printer.
Create new folder - Create a new
folder within the My images folder.
Slide show - Start a slide show.
List/Grid view - Grid view to List
view or vice versa.
Folder info. - View the Name,
Size, Date details of the folder and
number of files and sub-folders
inside the folder.
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Memory manager - View the
memory status.
Delete all - Delete all of your
images.

Sending a photo
1 T ouch
then .
2 Touch then choose My
images .
3 Touch
Send and choose from
Message, Email or Bluetooth.
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.

Printing an image

You can choose images to use as
wallpapers and screensavers or even
to identify a caller.
1 Touch
then .
2 Touch then My images.
3 Select an image and touch
.
4 Touch Use as and choose from:
Wallpaper - Set a wallpaper for
the standby screen.
Contacts image - Allocate an
image to a particular person in
your contacts list so that their
picture shows when they call you.
Start-up image - Set an image
to appear when you switch the
phone on.
Power off image - Set an image
to appear when you switch the
phone off.

1
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T ouch
then .
Touch 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 compatible printer.
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Multimedia
Moving or copying an image

Creating a slide show

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 .
2 Touch then My images.
3 Touch
and select Move or
Copy.
4 You can mark/unmark the images
by tapping it sequentially. Mark
the image that you want to move
or copy and touch Copy/Move.

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 .
2 Touch then My images.
3 Choose a start image for your
slide show.
4 Touch
then Slide show.

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

Using a sound
1 T ouch
then .
2 Touch 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 Ringtone, Message
tone, Start-up or Shut down.

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 .
2 Touch then My videos.
3 Select a video to play.

Using options while video is
paused
Touch
while in pause mode and
choose from:
Capture - Capture the frozen frame
as a picture.
Send - Send the video in a message
or via Bluetooth.
Delete - Delete the video.
Edit - Edit the video.
File info. - View the Name, Size,
Date, Time, Type, Duration,
Dimension, Protection and
Copyright details.
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Multimedia
Editing a video clip

Get creative
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While your video is being played
and is in pause mode you can
choose from a number of options to
edit the video clip.
1 Select a video and touch Play.
2 Touch then
.
3 Touch Video editor and choose
from:
Trim - Cut the video down to only
the part you want.
Video merge - Merge the video
with another video clip.
Image merge - Merge the video
with an image from your Images
folder.
Text overlay - Add text to the
video.
Image overlay - Add an image to
the video.
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Audio dubbing - Choose to
add sound from the Defaults
folder or from your own Voice
recordings.

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

Using the video options
menu
From the My videos folder, you can
choose from the following options:
Send - Send a video to a friend.
Move - Move a video clip from the
phone memory to a memory card
or vice versa.
Copy - Copy a video clip from the
phone memory to a memory card
or vice versa.
Delete - Delete a video.
Rename - Rename a video.
Create new folder - Create a new
folder within the My videos folder.
Sort by - Sort videos into order by
Date, Type or Name.
List/Grid view - Grid view to List
view or vice versa.

Folder info - View the Name, Size,
Date details of the folder and
number of files and sub-folders
inside the folder.
Memory manager - View the
memory status.
Delete all - Delete all videos.
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Games and Applications
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You can install new games and
applications to your phone to keep
you amused when you have time
to spare.
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Installing a game/application
via local install

Using the games options
menu

1 T ouch
then .
2 Touch and Others or My
memory card if external memory
is inserted.
3 Select the file(*.jad or *.jar)
to install and press Install
command. An application will be
installed.
NOTE: The jad should contain its
own jar.

From the Games folder, the
following options are available
when you touch
:
Delete – Delete a file.
Create new folder – Create a folder
within My games & Apps.
Rename – Rename a file.
Move – Move a file from the phone
memory to a memory card or vice
versa.
File info. – View the Name,
Size, Date, Time, Type, Duration,
Dimension, Protection and
Copyright details.

Playing a game
1 T ouch
then .
2 Touch
My games & apps.
3 Open the Games folder and
choose and touch a game to
launch.
Get creative
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Sort by - Sort the games and
applications by Date, Size or Name.
Memory manager - View the
memory status.
Delete all - Delete all files.

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

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 102 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 folder.
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Viewing a file
1 T ouch
then .
2 Touch then Documents.
3 Select a document and touch
View.
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Others

Creating a movie

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 .
2 Touch then Others.
3 Select a file and touch
.
4 Touch Move, choose the
destination folder from the list
by touching the arrow icon. The
screen wil display Moved when
the transfer is complete.

1 T ouch
then .
2 Touch (Muvee studio).
3 Touch
to add an image.
Checkbox images you want to
include then select Insert .
4 Touch style tab to choose a
Muvee style.
5 Touch
to change the sound.
6 Touch
to see what you’ve
created.
7 Touch
then Order to make
an order.
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8 T ouch
then Save Location to
choose where to save the movie.

Music
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Your LG KP500 has a built-in music
player so you can play all your
favourite tracks. To access the music
player, touch
then then .
From here you can access a number
of folders:
Recently played - View all of the
songs you have played recently.
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 - Play your tracks in a
random order.
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Multimedia
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 102 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 ready to be sent
you should accept it on your
phone by touching Yes.
4 The file should appear in Music >
All tracks.
Get creative

90

LG KP500 | User Guide

Playing a song
1
2
3
4
5

T ouch
then .
Touch , 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 to the Music
menu.

Using options while playing
music
Touch
and choose from:
Minimise - Make the music player
screen disappear so that you can
continue using your phone as
normal.
File info. - View information
including the Name, Size, Date,
Time, Type, Duration, Protection and
Copyright of the song.
Send - Send the song as a message
or via Bluetooth.
Use as - Use the song as Ringtone,
Message tone, Start-up or Shut
down.

Creating a playlist
You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from
the All tracks folder.
1 Touch
then .
2 Touch , then Playlists.
3 Touch Add new playlist, enter
the playlist name and touch Save.
4 The All tracks folder will show all
the songs in your phone. 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.
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Multimedia
Editing a playlist

Deleting 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 .
2 Touch , 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.
Remove – Remove a song from
the playlist. Touch Yes to confirm.
Memory staus - View the
memory status.
Remove all - Remove all tracks
from the playlist.

1 T ouch
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 KP500 has an FM radio
feature so you can tune into your
favourite stations to listen to 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

Resetting channels

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. You
must first attach the headset to the
phone as this acts as the antenna.
To auto tune:
1 Touch
then .
2 Touch
then
.
3 Touch Auto scan. Then the
stations will be automatically
found and allocated to a channel
in your phone.
NOTE: You can also manually
tune into a station by using
and displayed next to the
radio frequency. If you press and
hold and , the stations will
be automatically found.

1 T ouch
then .
2 Touch
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.

01

Listening to the radio

07

1 T ouch
then .
2 Touch
then touch the channel
number of the station you would
like to listen to.

02
03
04
05
06
08

TIP! To improve the radio
reception, extend the headset
cord, which functions as the
radio antenna.
Get creative

You can minimize the screen and
listen the BGM Radio by tapping
.
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Organiser
Adding an event to your
calendar
1 From the standby screen select
, then touch and choose
.
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.
Get organised
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6 If you would like to add a subject
or a note to your event, touch
Note and type in your note,
followed by Save.
7 Set Alarm and Repeat.
8 Select Save and your event will
be saved in the calendar. A square
cursor will mark the day that any
events have been saved to and a
bell will ring at the start time of
your event, so that you can stay
organised.
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.

Changing your default
calendar view

Adding an item to your to
do list

1 From the standby screen select
, then touch and choose
.
Select Settings.
2 Touch Calendar and choose
either Monthly view or Week
view.
3 Set week starts on.
4 Touch Save to confirm your
choice.

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

01
02
03
04
05
06
07
08

TIP! You can edit a item by
selecting it, and touch the tab
and input. Confirm your amends
by selecting Save.
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Organiser
Sharing a to do item

Adding a memo

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

1 From the standby screen select
, then touch and choose
. Select 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 back up and
synchronise your calendar with
your computer. See PC Sync on
page 102.

TIP! You can edit an existing
memo. Select the one you want
to edit and type your changes.

Get organised
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Setting your alarm

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 standby screen select
, then touch and choose
.
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.

1 From the standby screen select
, then touch and choose
.
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 repeat Once,
Daily, Mon - Fri, Mon - Sat, Sat
- Sun, Except holiday or Choose
weekday.
The icons indicate the weekday
you select.
5 Select Alarm type to select a
type for your alarm.
6 Touch Set alarm bell then
choose Default sounds or Voice
recordings folder to find sounds.
To listen to sounds touch the
sound, followed by
.

01
02
03
04
05
06
07
08

Get organised

Using date finder

97

Organiser
7A
 dd a memo for the alarm. Touch
Save when you have finished
typing the memo.
8 Finally you can set the snooze
interval at 5, 10, 20, 30 minutes,
1hour or off.
9 Once you have set your alarm,
touch Save.
NOTE: You can set up to 5 alarms.
TIP! Touch on/off icon on the
right hand side of the alarm
to set.

1 From the standby screen select
, then touch and choose
.
2 Touch Add drawing.
3 Draw your memo on the touch
screen LCD followed by
.
4 Your memo will appear on screen
next time you open the Drawing
Panel application.

Voice recorder
Use your voice recorder to record
voice memos or other sounds.
1 Touch
then .
2 Touch
then
and Settings
choose from:
Duration – Set the recording
duration. Choose from No limit,
MMS msg. size or 1 minute.
Quality – Select the sound
quality. Choose from Super Fine,
Fine or Normal.

Get organised
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Adding a memo with drawing
panel
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Recording a sound or voice

Sending the voice recording

1
2
3
4
5

1O
 nce you have finished recording,
touch
.
2 Touch Send via 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
Send via, File, Delete, Use as
(to use the recording as your
ringtone) Settings or Go to my
sounds.

T ouch
then .
Touch
.
Touch
to begin recording.
Touch
to end recording.
Touch
to listen to your
recording.
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Using your calculator

Converting a unit

1 From the standby screen select
, then touch and choose
.
2 Select Calculator.
3 Touch the numeric keys to input
numbers.
4 For simple calculations, touch the
function you require (+, –, *, /),
followed by =.
5 For more complex calculations,
touch
and choose from sin,
cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg
or rad etc..

1 From the standby screen select
, then touch and choose
.
2 Select Converter.
3 Choose whether you would like
to convert Currency, Surface,
Weight, Length, 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.

Get organised
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Using the stopwatch
1 From the standby screen select
, then touch and choose
.
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.

Adding a city to your world
time
1 From the standby screen select
, then touch and choose
.
2 Select World time.
3 Touch the
, followed by Add
city. Start typing the name of the
city you require and it will show at
the top of the screen.
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PC Sync
You can synchronise your PC with
your phone to make sure all your
important details and dates match,
and also to backup your files to put
your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your
computer

Get organised
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1 From the standby screen press
and select
and choose
.
2 Select USB connection mode
and choose.
PC internet
Mass storage
PC suite
Music sync
Always ask
3 Insert the supplied CD into your
PC. Click on the LG PC Suite
Installer which will appear on
your screen.
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4 S elect 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
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.

Backing up and restoring
your phone’s information

Viewing your phone files on
your PC

1C
 onnect your phone to your PC
as outlined above.
2 Click on the Backup icon, and
select Backup or Restore.
3 Mark the contents you would
like to back up or restore. Select
the location you would like to
backup information to, or restore
information from. Click OK.
4 Your information will be backed
up or restored.

1C
 onnect your phone to your PC
as outlined previously.
2 Click on the Contents icon.
3 All of the documents, flash
contents, images, sounds and
videos you have saved onto your
phone will be displayed on the
screen in the LG Phone folder.
TIP! Viewing the contents of
your phone on your PC helps
you to arrange files, organise
documents and remove
contents you no longer need.
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PC Sync
Synchronising your contacts

Synchronising your messages

1C
 onnect your phone to your PC.
2 Click on the Contacts icon.
3 Your PC will now import and
display all contacts saved to your
USIM card and handset.
4 Click on File and select Save. You
can now select where you would
like to save your contacts to.
NOTE: To backup contacts saved
to your USIM card, click on the
SIM card folder on the left side of
your PC screen. Select Edit at the
top of the screen, then Select all.
Right-click your contacts and
select Copy to contact. Now click
on the Handset folder on the
left of your screen and all your
numbers will be displayed.

1C
 onnect your phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All of your PC and phone
messages will be displayed in
folders on your screen.
4 Use the tool bar at the top of
your screen to edit and rearrange
messages.

Get organised
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Using your phone as Music
Sync device

Your phone can be used as a mass
storage device.
1 Disconnect your phone from
your PC.
2 From the standby screen select
, then touch
.
3 Select
, then USB connection
mode.
4 Touch Mass storage.
5 Connect your phone to your PC.
Your phone will read: Connected.
6 All of your phone files will
automatically be stored onto your
PC hard drive.
NOTE: Your phone must be
unplugged from your PC to
initiate Mass Storage.

Your Phone can be used as Music
Sync device to Sync Music Files only.
Music Sync can be done using
Windows Media Player 10 / 11 and
supports both Handset Memory
and External Memory Card.
1 Disconnect your phone from
your PC.
2 From the standby screen select
, then touch
.
3 Select
and then USB
connection mode.
4 Touch Music sync.
5 Connect your phone to your PC.
Your phone will read: Connecting
as Music Sync … followed by
Disconnect Cable to Stop Music
Sync.
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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
1 From the standby screen select
, then touch and choose
.
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.
The web
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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 standby screen select
, then touch and choose
.
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 your required 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.
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The web
Accessing a saved page
1 From the standby screen select
, then touch and choose
.
2 Select Saved pages.
3 Select the required page and it
wil open.

Viewing your browser history
1 From the standby screen select
, then touch and choose
.
Select History.
2 A list of web page titles you
have accessed recently will be
displayed. To access one of these
pages, simply select the required
page.

The web
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Changing the web browser
settings
1 From the standby screen select
, then touch and choose
.
Select Settings.
2 You can choose to edit Profiles,
Appearance settings, Cache,
Cookies, Security, or to reset all
settings, select Reset Settings.

Using your phone as a
modem
Your KP500 can double as a modem
for your PC, giving you email and
internet access even when you can’t
connect using wires. You can use
either the USB cable or Bluetooth.
Using the USB cable:
1 Ensure you have the LG PC Suite
installed on your PC.
2 Connect your KP500 and your PC
using the USB cable and launch
the LG PC Suite software.
3 Click Internet Kit on your PC.
Then click New button and select
Modem.
4 Choose LG Mobile USB Modem
and select OK. It will now appear
on screen.
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The web

5W
 rite the Profile that can connect
to the Internet and save the
values.
6 The profile that you create will
appear on your PC screen. Select
it and click Connect.
Your PC will connect through
your KP500.
NOTE: For more information on
synchronising using the LG PC
Suite see page 103.
Using Bluetooth:
1 Ensure Bluetooth is switched On
and Visible for both your PC and
KP500.
2 Pair your PC and KP500 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 New button.
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The web
5C
 hoose LG Mobile USB Modem
and select OK. It will now appear
on screen.
6 Write the Profile that can connect
to the Internet and save the
values.
7 The profile that you create will
appear on your PC screen. Select
it and click Connect.
Your PC will connect through
your KP500.
NOTE: For more information on
Bluetooth see page 116.

The web
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Settings
Within this folder you can adapt
your settings to make your KP500
personal to you.
NOTE: For information on call
settings see page 28.

Personalising your profiles
You can quickly change your profile
on the standby screen. Simply touch
the status summary bar on the top
and touch the profile tab.
Using the settings menu you can
personalise each profile setting.
1 Press
and then choose
.
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
Ring tone and Volume, Message
alerts settings and more.

Changing your screen
settings
1 T ouch
then choose
.
2 Touch and then choose from:
Wallpaper - Choose the theme
for your standby screen.
Top Menu - Choose the style of
the top menu.
Dialing - Adjust the number size
and colour.
Font - Adjust the font style and
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.
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Settings
Brightness - Adjust the screen
brightness.
Greeting message - Choose
on or off and fill in the greeting
message.
Start-up/Shut down - Choose
the theme for your start-up/shut
down screen.
2 Touch Save to save your settings.

Changing your phone
settings
Enjoy the freedom of adapting how
your KP500 works to your own style.
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.

Settings
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1 T ouch
then choose
.
2 Touch
then choose from the
list below.
Date and 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 Off, Night only and
Always on.
Languages - Change the
language of your KP500’s display.
Auto key lock - Lock the keypad
automatically in standby screen.
Security - Adjust your security
settings, including PIN codes and
handset lock.
Memory manager - See Using
memory manager on page 115
for more information.

Reset settings - Reset all
the settings to their factory
definitions.
Handset information - View the
technical information for your
KP500.

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 off. If you
want to change any settings, use
this menu.
Touch
then
.
Select .

Network settings
Select Network - If you set to
Automatic, KP500 automatically
searches for the network and
registers the handset to the
network. This is recommended for
best service and quality.
If you set to Manual all the
currently available networks are
shown and you can select one
of them for registration. If the
registration of the network has
failed, the network lists are listed
again and you can select any
other one for registration.
NOTE: When your handset loses
the network in manual mode,
the popup message to select the
available network will be shown
on the Idle screen.

01
02
03
04
05
06
07
08

Settings

113

Settings
Preferred lists - If the network
is searching automatically, you
can add a prefer red network to
be connected to. The following
options are available.
Internet profiles - This menu shows
the Internet profiles. You can create
new profiles, delete or edit them by
using the Option Menu. However,
you cannot delete or edit default
configurations depending on
country variant.
Access points - Your network
operator has already saved this
information. You can add new
access points using this menu.
Packet data conn. - Choose when
your device should be connected to
network for packet data.

Settings
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USB connection mode - Choose
Data service and synchronise
your KP500 using the LG PC Suite
software to copy files from your
phone. See page 102 for more
information on synchronisation.
If you use Music sync with Windows
Media Player, select Music sync
in this menu. Music sync is only
available for music content.
Streaming settings - Your network
operator has already saved this
information. You may edit it if you’d
like to make changes.

Using memory manager
Your KP500 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
. Select
then Memory Manager.
Handset common memory - View
the memory available on your
KP500 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.
SIM memory - View the memory
available on your SIM Card.
External memory - View the
memory available on your external
memory card (you may need
to purchase the memory card
separately).
Primary storage settings - Choose
the location you prefer items to be
saved to.
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TIP! See page 14 for information
on Inserting a memory card.

Settings

115

Settings
Sending and receiving your
files using Bluetooth

Settings
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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 Choose Send.
Choose Bluetooth.
3 If you have already paired the
Bluetooth device, your KP500
will not automatically search for
other Bluetooth devices. If not,
your KP500 will search for other
Bluetooth enabled devices within
range.
4 Choose the device you want to
send the file to and touch Select.
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5 Your file will be sent.
TIP! Keep an eye on the
progress bar to make sure your
file is sent.
To receive a file:
1 To receive files your Bluetooth
must be both On and Visible. See
Changing your Bluetooth settings
on the right for more information.
2 A message will prompt you to
accept the file from the sender.
Touch Yes to receive the file.
3 You will see where the file has
been saved and you can choose
to View the file or Use as
wallpaper. Files will usually be
saved to the appropriate folder in
your Media Album.

Changing your bluebooth
settings:
1 Touch
and choose
.
2 Choose 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 KP500.
Supported services - Choose
how to use Bluetooth in
association with different services.
See Using your phone as a
modem on page 109 or Using a
Bluetooth headset on page 118.
Remote SIM Mode - Turn on
or off.
My address - Show your
Bluetooth address.

Pairing with another
Bluetooth device
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Settings

By pairing your KP500 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 KP500 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 the passcode,
then touch OK.
5 Your phone will then connect to
the other device, on which you
should enter the same passcode.
6 You passcode protected
Bluetooth connection is now
ready.

01

117

Settings
Using a Bluetooth headset
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 before connect or
Always connect and touch Yes
to Connect now. Your KP500 will
automatically switch to Headset
profile.
TIP! See page 29 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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Accessories
These accessories were supplied with KP500.
Charger

Battery

01

Data cable
and CD
Connect and
synchronise
your KP500
and PC.

02
03
04
05
06
07

Stereo
headset

User Guide
Learn more
about your
KP500.

08
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WARNING:
When the protection film is
attached on touch window,
touch sensitivity might be
decreased.

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
our regional service company or
agent for further inquires.
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Network service

Technical data

The wireless phone described in this
guide is approved for use on the
GSM 900, DCS 1800, GSM 850 and,
PCS 1900 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 : KP500
System : GSM 900 / DCS 1800 / GSM
850 / PCS 1900
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 - 17:00
Call center : 0-2878-5757
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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

Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KP500
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.
• T he radio wave exposure
guidelines employ a unit of
measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the
phone transmitting at its highest
certified power level in all used
frequency bands.
122
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•W
 hile 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 0.990 W/kg (10g)
and when worn on the body is 1.26
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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• Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next to
credit cards or transport tickets; it
can affect the information on the
magnetic strips.
• Do not tap the screen with a
sharp object as it may damage the
phone.
• Do not expose the phone to liquid
or moisture.
• Use the accessories like earphones
cautiously. Do not touch the
antenna unnecessarily.

Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment
without requesting permission.
Avoid placing the phone over
pacemakers, for example, in your
breast pocket.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs,
radios, PCs, etc.

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.
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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
maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.
• Do not expose the battery charger
to direct sunlight or use it in high
humidity, such as in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate
the battery performance.

• T here is risk of explosion if the
battery is replaced by an incorrect
type.
• Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s
instructions. Please recycle when
possible. Do not dispose as
household waste.
• If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorized LG
Electronics service point or dealer
for assistance.
• Always unplug the charger from
the wall socket after the phone is
fully charged to save unnecessary
power consumption of the charger.
• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery
and environmental conditions.
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
Battery totally empty
Temperature out of range
Contact problem

Charging error

No mains voltage
Charger defective
Wrong charger
Battery defective

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

Phone loses
network

Signal too weak

Reconnection to another service
provider is automatic.

Number not
permitted

The Fixed dial number
function is on.

Check settings.

Trouble shooting
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