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ั สัญญาณหน้าจอ
กล้องภายใน
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่ กลับสูห
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จอหลัก
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่ มัลติทาสกิง้
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่ โทรออก/รับสาย
เพือ
่ โทรออกและรับสายเรียกเข้า
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คำเตือน: การวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนโทรศัพท์หรือการ
นั่งทับอาจทำให้จอ LCD และการทำงานของหน้าจอสัมผัสเสีย
หายได้ ห้ามติดฟิล์มป้องกันบนเซนเซอร์รับสัญญาณของ LCD
เนื่องจากอาจทำให้เซนเซอร์ทำงานผิดปกติได้
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อุปกรณ์ชาร์จ
สายเคเบิลข้อมูล
(สายเคเบิล USB)
เคล็ดลับ:
ก่อนการเชื่อมต่อสาย
เคเบิล USB ให้รอจน
กระทั่งโทรศัพท์เปิด
เครื่องและได้ลงทะ
เบียนกับเครือข่ายแล้ว

ปุม
่ ปรับระดับเสียง
• เมือ
่ หน้าจอไม่ใช้งาน:
ระดับเสียงสัมผัส
• ระหว่างการใช้สาย:
ระดับเสียงหูฟงั
• ขณะเล่นแทร็ค:
ควบคุมระดับเสียง

02
03
04
05
06
07
08

ปุม
่ กล้องถ่ายรูป
• ไปทีเ่ มนูกล้องถ่ายรูปโดย
กดปุม
่ ค้างไว้

การติดตั้ง
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ภาพแสดงตัวเครื่องเมื่อเปิดฝาครอบ

ฝาปิดแบตเตอรี่
ปุม
่ คลายล็อค
แบตเตอรี่
ช่องเสียบ
ซิมการ์ด
แบตเตอรี่

แฟลช
เลนส์กล้อง
การติดตั้ง
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ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ

LG KM900 | คูม
่ อ
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การใส่ซิมและแบตเตอรี่
1 ถอดฝาปิดแบตเตอรี่
กดปุม
่ คลายล็อคแบตเตอรีท
่ ่ี
ด้านบนของโทรศัพท์คา้ งไว้
แล้วดึงฝาปิดแบตเตอรีข
่ น
้ึ

คำเตือน: ห้ามถอดแบตเตอรี่
ขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เนื่องจาก
อาจทำให้เครื่องเสียหายได้
คำเตือน: ห้ามถอดฝาปิด
แบตเตอรี่ขณะกำลังใช้งาน GPS,
Wi-Fi หรือบลูทูธ เสาอากาศถูกติด
ตั้งไว้ในฝาปิดแบตเตอรี่

01
02
03
04
05
06
07

2 ถอดแบตเตอรีอ
่ อก
จับทีข
่ อบด้านบนของแบตเตอรี่
และยกออกจากช่องใส่แบตเตอรี่

08

การติดตั้ง
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การใส่ซิมและแบตเตอรี่
3 ใ ส่ซม
ิ การ์ด
ใส่ซม
ิ การ์ดเข้าไปในช่องใส่ซม
ิ
การ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
หน้าสัมผัสสีทองของการ์ดคว่ำ
ลง ในการถอดซิมการ์ด ให้คอ
่ ยๆ
ดึงซิมการ์ดออกมา

การติดตั้ง
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4 ใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรีโ่ ดยให้ดา้ นบนของแบต
เตอรีล
่ งไปทีด
่ า้ นบนของช่องใส่แบต
เตอรีก
่ อ
่ น ตรวจดูให้แน่ใจว่าขัว้ สัม
ผัสของแบตเตอรีต
่ รงกับขัว้ ของโทร
ศัพท์ จากนัน
้ กดด้านล่างของแบต
เตอรีใ่ ห้แน่นเข้าที่

การชาร์จโทรศัพท์
เลือ
่ นฝาปิดช่องเสียบอุปกรณ์
ชาร์จทีด
่ า้ นข้างของโทรศัพท์
KM900 เสียบอุปกรณ์ชาร์จ และ
เสียบปลัก
๊ ไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ
คุณจะต้องชาร์จโทรศัพท์ KM900
จนกว่าข้อความ “แบตเตอรีเ่ ต็มแล้ว”
จะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
หมายเหตุ: แบตเตอรีต
่ อ
้ งชาร์จจน
เต็มเมือ
่ เริม
่ ต้นใช้งานเพือ
่ ยืดอายุ
การใช้งานของแบตเตอรี่
ไม่ตอ
้ งสนใจข้อความ
“แบตเตอรีเ่ ต็มแล้ว” ทีป
่ รากฏครัง้ แรก
และชาร์จแบตเตอรีท
่ ง้ิ ไว้ตลอดคืน
(หรือไม่เกิน 14 ชัว่ โมง)

01
02
03
04
05
06
07
08

การติดตั้ง
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การ์ดหน่วยความจำ
การใส่การ์ดหน่วยความจำ
คุณสามารถเพิม
่ พืน
้ ทีห
่ น่วยความจำ
ในโทรศัพท์ได้โดยการใช้การ์ด
หน่วยความจำ
หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำเป็น
อุปกรณ์เสริม
ใส่การ์ดหน่วยความจำเข้าไปในช่อง
เสียบทีด
่ า้ นบนให้แน่นเข้าที่ โปรด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสสี
ทองคว่ำลง
คำเตือน: ใส่การ์ดหน่วย
ความจำลงในช่องเสียบ มิฉะนั้น
การ์ดอาจเสียหายได้

การติดตั้ง
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การฟอร์แมตการ์ด
หน่วยความจำ

การโอนรายชือ
่
ในการโอนรายชือ
่ จากซิมการ์ดไปยัง
โทรศัพท์:
1 จากแท็บการติดต่อ ให้เลือ
่ นไปที่
รายชือ
่ แล้วเลือก
จากนัน
้ เลือก เปลีย
่ นทีต
่ ง้ั
2 แตะที่ คัดลอกไปยังตัวเครือ
่ ง
3 เลือก เลือกทัง้ หมด
หรือเลือกทีละชือ
่ แล้วแตะที่
คัดลอกไปยังตัวเครือ
่ ง

01
02
03
04
05
06
07
08

การติดตั้ง

การ์ดหน่วยความจำของคุณอาจฟอร์
แมตแล้ว หากยังไม่ได้ฟอร์แมต คุณ
จำเป็นต้องฟอร์แมตการ์ดหน่วยความ
จำก่อนคุณจึงจะสามารถเริม
่ ต้นใช้
งานการ์ดได้
หมายเหตุ: ไฟล์ทก
ุ ไฟล์จะถูกลบออก
ในขณะฟอร์แมต
1 จากหน้าจอหลักให้เลือก
และเลือก ตัง้ ค่าโทรศัพท์
จากแท็บตัง้ ค่า
2 เลือ
่ นและแตะที่ สถานะความจำ
จากนัน
้ เลือ
่ นและเลือก
หน่วยความจำการ์ด
3 แตะที่ ฟอร์แมต
แล้วยืนยันการเลือกของคุณ
4 ป้อนรหัสผ่าน
หากมีการกำหนดไว้แล้ว การ์ดจะ
ได้รบ
ั การฟอร์แมตและพร้อมสำ
หรับการใช้งาน

หมายเหตุ: หากมีขอ
้ มูลอยูใ่ นการ์ด
หน่วยความจำของคุณ โครงสร้าง
โฟลเดอร์อาจจะแตกต่างไปจาก
เดิมภายหลังการฟอร์แมต
เนือ
่ งจากไฟล์ทง้ั หมดถูกลบออก

15

แผนผังเมนู
แตะที่
ในหน้าจอหลักเพือ
่ เปิด เมนูบนสุด จากหน้าจอนี้
คุณสามารถเข้าใช้งานเมนูตา่ งๆ โดยการเลือ
่ นไปทีไ่ อคอน: การติดต่อ, มัลติมเี ดีย,
ยูทล
ิ ต
ิ ี และ ตัง้ ค่า

การติดต่อ
รายชือ
่
ข้อมูลโทร
เบราว์เซอร์
ข้อความ
อีเมล์
โทรออก
โทรวิดโี อ
Google

ยูทล
ิ ต
ิ ี

การติดตั้ง
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ตัง้ ปลุก
ปฏิทน
ิ
บันทึก
จับเวลา
บันทึกเสียง
คิดเลข
เวลาโลก
เครือ
่ งมือ
LG KM900 | คูม
่ อ
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มัลติมเี ดีย
เพลง
กล้อง
กล้องวิดโี อ
คลังภาพ
แฟ้ม
เกมส์
วิทยุ FM
สร้างหนัง

ตัง้ ค่า
โปรไฟล์
หน้าจอ
โทรศัพท์
บลูทธู
WiFi
การโทร
เชือ
่ มต่อ
ข้อความ

หน้าจอหลักของคุณ
จากหน้าจอนีค
้ ณ
ุ สามารถเข้าใช้
งานตัวเลือกเมนูตา่ งๆ โทรออก
ดูสถานะของโทรศัพท์ และอืน
่ ๆ
ได้อก
ี มากมาย

เคล็ดลับสำหรับหน้าจอสัมผัส

01
02
03
04
05
06
07
08

หน้าจอหลักของคุณ

หน้าจอหลักเป็นทีท
่ ด
่ี เี ยีย
่ มทีจ่ ะช่วยฝึก
ให้คณ
ุ เคยชินกับการใช้หน้าจอสัมผัส
ในการเลือกรายการ
ให้แตะทีก
่ ลางไอคอน
• ไม่ตอ
้ งออกแรงกดมาก หน้าจอ
สัมผัสจะไวต่อการสัมผัสทีเ่ บา
และแน่นอน
• ใช้ปลายนิว้ ในการสัมผัสทีต
่ วั เลือกที่
ต้องการ ระวังอย่าแตะโดนปุม
่ อืน
่ ๆ
• เมือ
่ ไฟหน้าจอดับลง
ให้กดปุม
่ เปิดปิดเครือ
่ ง
หรือกดปุม
่ ปลดล็อค/ล็อคบนหน้า
จอสัมผัสค้างไว้เพือ
่ กลับไปยัง
หน้าจอหลัก

• เมือ
่ ไม่มก
ี ารใช้งานโทรศัพท์
KM900
เครือ
่ งจะกลับไปล็อคหน้าจอ

17

หน้าจอหลักของคุณ
การปรับแต่งหน้าจอหลัก

หน้าจอหลักของคุณ
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1 หน้าจอหลักช็อตคัท

3 หน้าจอหลักรายชือ
่

2 หน้าจอหลัก Widget
(ใช้งาน)

4 หน้าจอหลักมัลติมเี ดีย

• ทำความรูจ
้ ก
ั กับ KM900 ของคุณ เมนูสำหรับผูใ้ ช้แบ่ง เป็นหน้าจอหลัก 4
ประเภท ในการสลับระหว่างหน้าจอ
หลักต่างๆ เพียงลากนิว้ บนหน้าจอ
จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายอย่าง
รวดเร็ว
• การปรับแต่งหน้าจอหลัก สำหรับหน้าจอหลักแต่ละประเภท
คุณสามารถเพิม
่ และลบออบเจกต์ได้
โดยกดนิว้ ลงบนหน้าจอแล้วค้างไว้
หรือหากเพิม
่ ออบเจกต์ไว้แล้ว ให้แตะที่
ออบเจกต์ทต
่ี อ
้ งการแล้วค้างไว้
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เพื่อแก้ไขหน้า
จอหลัก
ให้ ก ดค้ า ง
รายการนี้ไว้
หรือไปที่ ตัง้ ค่าการแสดงผล
> หน้าจอหลัก

ปุม
่ ด่วน
ปุม
่ ด่วนบนหน้าจอหลักจะทำให้สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชน
ั ทีใ่ ช้บอ
่ ยได้อย่างง่าย
ดายด้วยการกดเพียงปุม
่ เดียว
แตะเพือ
่ เปิดปุม
่ หมายเลขแบบ
สัมผัสสำหรับใช้โทรออก ป้อน
หมายเลขโดยใช้ปม
ุ่ กดปกติ
แล้วแตะที่ สนทนา หรือแตะ

แตะเพือ
่ เปิดรายชือ
่ ในการค้น
หาหมายเลขทีค
่ ณ
ุ ต้องการโทร:
ให้ปอ
้ นชือ
่ โดยใดยใช้ปม
ุ่ สัมผัส
คุณยังสามารถสร้างรายชือ
่ ใหม่
และแก้ไขรายชือ
่ ทีม
่ อ
ี ยูไ่ ด้

ในการสนทนาทางวิดโี อกับ
หมายเลขนี้ ให้ปอ
้ นหมายเลข
แล้วแตะที่ สนทนาทางวิดโี อ

แตะเพือ
่ เข้าใช้เมนู ข้อความ
จากขัน
้ ตอนนี้ คุณสามารถสร้าง
SMS ใหม่ได้

01
02
03
04
05
06
07
08

แตะเพือ
่ เปิดเมนูแบบเต็ม
โดยจะแบ่งเป็น 4 ประเภท
หน้าจอหลักของคุณ
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หน้าจอหลักของคุณ
หน้าจอสัมผัส
การควบคุมบนหน้าจอสัมผัสของ
KM900 สามารถเปลีย
่ นแปลงได้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั งานทีค
่ ณ
ุ กำลังทำ
การเปิดแอปพลิเคชัน
ในการเปิดแอปพลิเคชันใดก็ตาม
เพียงแตะทีไ่ อคอนนัน
้

การเลือ
่ นหา
ลากจากด้านหนึง่ ไปยังอีกด้านหนึง่
เพือ
่ เลือ
่ น ในหน้าจอบางหน้าจอ เช่น
เว็บเพจ คุณสามารถเลือ
่ นขึน
้ หรือลง
ได้อก
ี ด้วย

รายชือ
่

ข้อมูลการ เบราว์เซอร์ ข้อความ
โทรล่าสุด

เพลง

ดโี อ
กล้องถ่ายรูป กล้อวิงถ่
ายรูป คลังภาพ

สแกนอัตโนมัติ

ข้อมูลสถานี

ตัง้ ค่า

ข้าม

ตัง้ ปลุก

กลับ

หน้าจอหลักของคุณ
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รูปแบบเสียง

สมุดบันทึก

บันทึก

ตัง้ ค่าการ ตัง้ ค่าโทรศัพท์
แสดงผล

นาฬิกาจับเวลา

บลูทธ
ู

การซูมเข้าหรือออก
ขณะดูรป
ู ภาพ เว็บเพจ
อีเมล์ หรือแผนที่
คุณสามารถซูมเข้าและออกได้ เลือ
่ น
นิว้ เข้าหากันหรือแยกออกจากกัน

01
02
03
04
05
06
07
08

หน้าจอหลักของคุณ
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หน้าจอหลักของคุณ
การดูแถบสถานะ
แถบสถานะใช้ไอคอนทีแ
่ ตก
ต่างกันเพือ
่ แสดงสถานะ เช่น
ความแรงของสัญญาณ ข้อความใหม่
และพลังงานแบตเตอรี่ รวมถึงแสดงว่า
มีการใช้งานบลูทธู หรือการเชือ
่ มต่อข้อ
มูลอยูห
่ รือไม่
ตารางด้านล่างนีจ้ ะอธิบายถึง
ความหมายของไอคอนต่างๆ
ทีป
่ รากฏบนแถบสถานะ
ไอคอน คำอธิบาย
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณ

หน้าจอหลักของคุณ
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ไอคอน คำอธิบาย
เปิดบลูทธู
เครือ
่ งพิมพ์ผา่ นบลูทธู
ถ่ายโอนผ่านบลูทธู
การมองห็นบลูทธู
ฟังเพลงผ่านบลูทธู
กำลังดาวน์โหลด
การดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์
ยกเลิกการดาวน์โหลด
ตัวเลือกระหว่างใช้สาย
อินเตอร์เน็ต

2G

กำลังค้นหา

3G

การโอนสาย

EDGE

ปฏิเสธการรับสาย

HSDPA

ระบบป้องกัน

เปิด Wi-fi

ชุดหูฟงั

ชุดหูฟงั แฮนด์ฟรีโมโนบลูทธู

โฮมโซน

ชุดหูฟงั สเตอริโอโมโนบลูทธู

โรมมิง่

ชุดหูฟงั สเตอริโอบลูทธู

ตัง้ ปลุก

ชุดหูฟงั โมโนบลูทธู

นัดหมาย (ปฏิทน
ิ )
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ไอคอน คำอธิบาย
มัลติทาสกิง้

ไอคอน คำอธิบาย
เงียบ
เสียงเรียกเข้าทีป
่ รับแต่ง
หยุดเพลง
1-10
เล่นเพลง
หน่วยความจำภายนอก
เล่นเพลงด้วยบรอดคาสต์ FM
สถานะแบตเตอรี่
เล่นวิทยุ FM
บรอดคาสต์ FM
กำลังส่งอีเมล์
ได้รบ
ั อีเมล์
MMS

โปรเจคเตอร์/TV out

01
02
03
04
05
06
07
08

กำลังส่ง MMS
ได้รบ
ั MMS
กำลังส่ง SMS
ข้อความเสียงใหม่
ข้อความใหม่
อีเมล์ใหม่
ข้อความ Push
โหมด Flight
นอกอาคาร

หน้าจอหลักของคุณ

การส่งข้อความล้มแหลว
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หน้าจอหลักของคุณ
การใช้งานฟังก์ชน
ั
มัลติทาสกิง้
แตะปุม
่ มัลติทาสกิง้
เพือ
่ เปิดเมนู
มัลติทาสกิง้ จากเมนูน้ี คุณสามารถดู
แอปพลิเคชันทีร่ น
ั อยู่ และเข้าใช้งาน
ได้ดว้ ยการกดปุม
่ เดียว
มัลติทาสกิ้ง

รายชือ
่

เบราว์เซอร์

ข้อความ

เกมส์&แอปฯ

อีเมล์

เพลง

สมุดบันทึก

บันทึก

วิทยุ FM

หยุดหมด

หน้าจอหลักของคุณ

24
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การโทร
เคล็ดลับ! กดปุ่มเปิดปิดเพื่อล็อค
หน้าจอสัมผัสเพื่อป้องกันการโทร
ออกโดยไม่ตั้งใจ

การโทรออกหรือการสนทนา
ทางวิดโี อ
1 แตะที่
เพือ
่ เปิดปุม
่ กด
2 ป้อนหมายเลขบนปุม
่ กด
ในการลบตัวเลข ให้กดปุม
่ ลบ
3 แตะปุม
่
เพือ
่ โทรออก
4 ในการวางสาย ให้แตะปุม
่
เคล็ดลับ! ในการป้อนเครื่องหมาย
+ เพื่อโทรออกต่างประเทศ
ให้แตะที่ สองครั้ง หรือกด
ค้างไว้

01
02
03
04
05
06
07
08

การรับสายและการปฏิเสธ
สายเรียกเข้า
เมือ
่ โทรศัพท์ดงั ขึน
้ ให้กดปุม
่
เพือ
่ รับสาย
กดปุม
่
เพือ
่ ปฏิเสธสายเรียกเข้า

การทำงานพื้นฐาน

เคล็ดลับ! คุณสามารถ
บันทึกหมายเลข, ส่งข้อความ,
ค้นหารายชื่อ โดยแตะที่

การโทรออกโดยใช้รายชือ
่
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
เพือ
่ เปิด รายชือ
่
2 เลือ
่ นดูรายชือ
่ หรือป้อนอักษรตัวแรก
ของรายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการโทรโดย
แตะที่
3 จากรายการ
แตะทีร่ ายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการโทร และ
เลือกหมายเลขทีจ่ ะใช้หากรายชือ
่
นัน
้ มีหมายเลขมากกว่าหนึง่ หมาย
เลข
4 แตะที่ สายสนทนา หรือ
สนทนาทางวิดโี อ
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การโทร
ตัวเลือกต่างๆ ระหว่างใช้สาย
ลำโพง - แตะที่

เพือ
่ เปิดลำโพง

ปิดเสียง - แตะที่
เพือ
่ ปิดไมโครโฟน ดังนัน
้
บุคคลทีก
่ ำลังคุยสายอยูจ่ ะไม่ได้ยน
ิ เสียงคุณ
พัก - แตะที่

รายชือ
่

บันทึก

ปุม่ หมุนหมายเลข

เพือ
่ พักสาย

ตัวเลือก - เลือกจากรายการตัวเลือกระหว่าง
ใช้สาย รวมถึงการสร้างบันทึกใหม่ และ
ไปทีข
่ อ
้ ความ ดังนัน
้ คุณสามารถตรวจสอบข้อความ
และเพิม
่ รายชือ
่ ระหว่างการโทรได้ นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถวางสายได้โดยการแตะที่ วางสาย

่ เปิดปุม
่ ตัวเลขสำหรับการป้อนตัวเลข เช่น
ปุม่ หมุนหมายเลข - แตะเพือ
เมือ
่ โทรไปยังศูนย์บริการหรือการบริการโทรศัพท์อต
ั โนมัตอ
ิ น
่ื ๆ

การทำงานพื้นฐาน
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บันทึก

- เพิม
่ บันทึกระหว่างการโทร

รายชือ
่

- ค้นหารายชือ
่ ระหว่างการโทร
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การปรับระดับเสียง
สายสนทนา

โทรออกโดยอัตโนมัติ โดยไม่ตอ
้ งกด
สายสนทนา

01

หากต้องการปรับระดับเสียงระหว่าง
การใช้สาย ให้ใช้ปม
ุ่ ขึน
้ และลงทาง
ด้านขวาของโทรศัพท์

การใช้สายทีส
่ อง

02

โทรด่วน

03
04
05
06
07
08

การทำงานพื้นฐาน

คุณสามารถกำหนดรายชือ
่ ทีโ่ ทรออก
บ่อยเป็นหมายเลขโทรด่วนได้
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
เพือ
่ เปิด รายชือ
่
2 แตะที่
แล้วเลือก โทรด่วน
3 ข้อความเสียงของคุณถูกตัง้ ค่าไว้
ทีโ่ ทรด่วน 1 คุณจะเปลีย
่ นไม่ได้
แตะทีห
่ มายเลขอืน
่ ๆ
เพือ
่ กำหนดรายชือ
่ สำหรับโทรด่วน
4 รายชือ
่ ของคุณจะเปิดขึน
้ เลือกราย
ชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการกำหนดให้กบ
ั
หมายเลขนัน
้ โดยการแตะทีห
่ มาย
เลขโทรศัพท์หนึง่ ครัง้
ในการโทรหมายเลขด่วน ให้แตะที่
ในหน้าจอหลัก จากนัน
้ กดหมาย
เลขทีก
่ ำหนดค้างไว้จนกว่ารายชือ
่ จะ
ปรากฏบนหน้าจอ เครือ
่ งจะทำการ

1 ในระหว่างการโทรสายแรก ให้แตะ
่ ณ
ุ
ปุม่ หมุนหมายเลข แล้วเลือกหมายเลขทีค
ต้องการโทรออก
2 โทรโดยใช้หมายเลขหรือค้นหาจาก
รายชือ
่ ของคุณ
(โปรดดูรายละเอียดที่
การโทรออก ในหน้า 25)
3 แตะที่
เพือ
่ โทรออก
4 สายสนทนาทัง้ สองสายจะ
แสดงอยูใ่ นหน้าจอการโทร
สายสนทนาแรกจะล็อคและ
พักสายไว้
5 ในการวางสายใดสายหนึง่ หรือวาง
สายทัง้ สองสาย กด วางสาย
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การโทร
การดูบน
ั ทึกการโทร
พัก
เชือ
่ มต่อ

รายชือ
่

วางสาย

บันทึก

ปุม่ หมุนหมายเลข

หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้จา่ ย
ในการโทรออกแต่ละสายด้วย

การปิด DTMF

การทำงานพื้นฐาน
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DTMF ทำให้คณ
ุ สามารถใช้คำสัง่ ตัว
เลขเพือ
่ นาวิเกตในการโทรอัตโนมัติ
ค่าเริม
่ ต้นของ DTMF ตัง้ ไว้ท่ี เปิด
ในการปิดการทำงานระหว่างใช้สาย
(เช่น การจดตัวเลข) ให้แตะที่
และเลือก ปิด DTMF

จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
จากนัน
้ แตะที่ ข้อมูลการโทรล่าสุด
ในแท็บการติดต่อ
เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี:้
ประวัตท
ิ ง้ั หมด ดูรายการสายทีโ่ ทรออก,
ได้รบ
ั และไม่ได้รบ
ั ,
เฉพาะสายสนทนา, สนทนาทางวิดโี อ
และข้อความ
สายไม่ได้รบ
ั - ดูรายการสายทีค
่ ณ
ุ ไม่
ได้รบ
ั ทัง้ หมด
เฉพาะการโทร - ดูรายการสายทีค
่ ณ
ุ
โทรออกและสายทีค
่ ณ
ุ ไม่ได้รบ
ั ทัง้
หมด
เฉพาะข้อความ - ดูรายการหมายเลข
ทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ ได้รบ
ั หรือส่งข้อความตัว
อักษรและข้อความมัลติมเี ดีย
เฉพาะ VTดูรายการสนทนาทางวิดโี อทัง้ หมด
เคล็ดลับ! จากบันทึกการโทร
ให้แตะที่
และ ลบทั้งหมด
เพื่อลบรายการที่บันทึกไว้ทั้งหมด
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เคล็ดลับ! แตะที่รายการบัน
ทึกการโทรรายการหนึ่งเพื่อดูวันที่,
เวลา และระยะเวลาในการโทร

การใช้การโอนสาย
1 แตะที่
และเลือก
ตัง้ ค่าการโทร ในแท็บตัง้ ค่า
2 แตะที่ การโอนสาย และเลือก
โทรด้วยเสียง และ/หรือ
สนทนาทางวิดโี อ
3 เลือกว่าจะโอนทุกสาย,
โอนเมือ
่ สายไม่วา่ ง,
โอนเมือ
่ ไม่รบ
ั สาย
หรือโอนเมือ
่ ติดต่อไม่ได้
4 แตะที่ เปิดใช้ เพือ
่ เปิดใช้งาน
5 ป้อนหมายเลขทีต
่ อ
้ งการให้โอน
สายไป

หมายเหตุ: การโอนสายจะมีคา่ ใช้จา่ ย
โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของ
คุณสำหรับรายละเอียดเพิม
่ เติม
เคล็ดลับ!
ในการปิดการโอนสายทั้งหมด
ให้เลือก เลิกใช้ทั้งหมด จากเมนู
การโอนสาย

การใช้การป้องกันการโทร

02
03
04
05
06
07
08

การทำงานพื้นฐาน

1 แตะที่
และเลือก
ตัง้ ค่าการโทร ในแท็บตัง้ ค่า
2 แตะที่ ป้องกันการโทร และเลือก
โทรด้วยเสียง และ/หรือ
สนทนาทางวิดโี อ
3 เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึง่
หรือเลือกทัง้ 5 ตัวเลือกนี:้
โทรออกทัง้ หมด
สายโทรออกต่างประเทศ
สายโทรออกต่างประเทศ
ยกเว้นประเทศแม่
สายเรียกเข้าทัง้ หมด
สายเข้าเมือ
่ อยูต
่ า่ งประเทศ

01
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การโทร
4 ป้อนรหัสผ่านสำหรับป้องกันการ
โทร โปรดตรวจสอบกับผูใ้ ห้บริการ
เครือข่ายของคุณเกีย
่ วกับบริการนี้
เคล็ดลับ! เลือก
กำหนดเบอร์โทรออก
คุณต้องใช้รหัส PIN2ซึ่งได้จากผู้
ให้บริการของคุณ เฉพาะหมายเลข
ที่อยู่ในรายการหมายเลขโทรออก
ที่กำหนดเท่านั้นที่สามารถโทร
ออกจากโทรศัพท์ได้

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการ
โทรทัว่ ไป

การทำงานพื้นฐาน
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1 แตะที่
และเลือก
ตัง้ ค่าการโทร ในแท็บตัง้ ค่า
2 แตะที่ การตัง้ ค่าทัว่ ไป ตัวเลือก
นีจ้ ะช่วยให้คณ
ุ เปลีย
่ นแปลงการตัง้
ค่าต่อไปนี:้
ปฏิเสธการรับสาย เลือ
่ นสวิตช์ไปทางซ้ายเพือ
่ เปิด
คุณสามารถแตะที่ ปฏิเสธรายการ
เพือ
่ เลือกการโทรทัง้ หมด
รายชือ
่ หรือกลุม
่ ทีร่ ะบุ หรือการโทร
จากหมายเลขทีไ่ ม่รจู้ ก
ั (เช่น หมาย
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เลขทีไ่ ม่อยูใ่ นรายชือ
่ ของคุณ)
ส่งหมายเลขตัวเอง - เลือกว่าคุณ
จะแสดงหมายเลขของคุณในการ
โทรออกหรือไม่
โทรซ้ำอัตโนมัติ เลือ
่ นสวิตช์ไปทางซ้ายเพือ
่ เปิด
หรือทางขวาเพือ
่ ปิด
เตือนทุกนาที เลือ
่ นสวิตช์ไปทางซ้ายเพือ
่ เปิด
ฟังเสียงเตือนทุกนาทีระหว่างการ
ใช้สาย
โหมดตอบรับ BT - เลือก
แฮนด์ฟรี เพือ
่ ให้สามารถรับสาย
ได้โดยใช้ชด
ุ หูฟงั บลูทธู หรือเลือก
ตัวเครือ
่ ง เพือ
่ รับสายโดยกดปุม
่
บนตัวเครือ
่ ง
บันทึกหมายเลขใหม่ - เลือก เปิด
หรือ ปิด เพือ
่ บันทึกหมายเลขใหม่

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการสน
ทนาทางวิดโี อ
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
และเลือ
่ นไปที่ ตัง้ ค่าการโทร
ในแท็บตัง้ ค่า
2 แตะที่ ตัง้ ค่าสนทนาวิดโี อ
และเลือกการตัง้ ค่าสำหรับ
การสนทนาทางวิดโี อของคุณ
ตัดสินใจว่าจะใช้ภาพนิง่ หรือไม่
จากนัน
้ เลือกภาพหนึง่ ภาพ และ/
หรือเปิดกระจกเพือ
่ ให้มองเห็นตัว
คุณเองบนหน้าจอเมือ
่ โทรแบบ
สนทนาทางวิดโี อ

01
02
03
04
05
06
07
08

การทำงานพื้นฐาน
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รายชื่อ
การค้นหารายชือ
่

การเพิม
่ รายชือ
่ ใหม่

คุณสามารถค้นหารายชือ
่ ได้ 2 วิธ:ี
จากหน้าจอหลัก
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
เพือ
่ เปิด รายชือ
่ แตะที่
และป้อนชือ
่ โดยใช้ปม
ุ่ กด
2 แตะที่ สนทนาทางวิดโี อ หรือ
สายสนทนา หรือปุม
่
เพือ
่ โทรออก

1 จากหน้าจอหลัก แตะที่
จากนัน
้ เลือก
แล้วแตะปุม
่
รายชือ
่ ใหม่
2 เลือกว่าจะบันทึกรายชือ
่ ใน
ตัวเครือ
่ ง หรือ USIM
3 หากคุณต้องการเพิม
่ รูปภาพให้กบ
ั
รายชือ
่ ใหม่ ให้แตะที่ เพิม
่ รูปภาพ
4 ป้อนชือ
่ และนามสกุลของรายชือ
่
ใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องป้อนทัง้ สอง
รายการ แต่คณ
ุ ต้องป้อนอย่างน้อย
หนึง่ รายการ
5 ป้อนหมายเลขทีแ
่ ตกต่าง
กันได้สงู สุด 5 หมายเลข
และระบุประเภทให้กบ
ั แต่ละ
หมายเลข โดยเลือกระหว่าง
เบอร์มอ
ื ถือ, โฮม, ออฟฟิศ,
เบอร์เพจเจอร์, แฟกซ์, VT และ
ทัว่ ไป
6 เพิม
่ อีเมล์แอดเดรส

เคล็ดลับ!
คุณสามารถค้นหาตามกลุ่ม
โดยแตะที่แท็บรายชือ
่ ทีด
่ า้ นบน
ของหน้าจอ แล้วเลือก กลุ่ม ซึ่ง
จะเป็นการแสดงรายการกลุ่ม
ทั้งหมดของคุณ
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จากเมนูหลัก
1 แตะที่
จากนัน
้ แตะ รายชือ
่
ในแท็บการติดต่อ
2 แตะที่
และ ค้นหา
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7 กำหนดรายชือ
่ ให้กบ
ั กลุม
่ หนึง่
กลุม
่ หรือมากกว่า เลือกระหว่าง
ไม่มก
ี ลุม
่ , ครอบครัว, เพือ
่ น,
เพือ
่ นร่วมงาน, โรงเรียน หรือ
วีไอพี
8 คุณสามารถเพิม
่ เสียงเรียกเข้า,
โฮมเพจ, ทีอ
่ ยูบ
่ า้ น, ชือ
่ บริษท
ั ,
ชือ
่ งาน, ทีอ
่ ยูบ
่ ริษท
ั , วันเกิด,
วันครบรอบ และ บันทึก
9 แตะที่
เพือ
่ บันทึกรายชือ
่
เคล็ดลับ! คุณสามารถสร้างกลุ่มที่
กำหนดเองสำหรับรายชื่อของคุณ
ได้ โปรดดูที่ การสร้างกลุ่ม

การสร้างกลุม
่
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
จากนัน
้ แตะที่ รายชือ
่
ในแท็บการติดต่อ
2 แตะรายชือ
่ ทีอ
่ ยูด
่ า้ นบนของหน้าจอ
แล้วแตะที่ กลุม
่ แล้วเลือกกลุม
่ ใหม่
3 ป้อนชือ
่ สำหรับกลุม
่ ใหม่
4 แตะที่
เพือ
่ บันทึกกลุม
่
หมายเหตุ: หากคุณลบกลุม
่ รายชือ
่ ที่
ได้รบ
ั การกำหนดให้กบ
ั กลุม
่ นัน
้ จะไม่
หายไป แต่ยงั คงอยูใ่ นรายชือ
่
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เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไข
กลุ่มที่มีอยู่แล้วโดยแตะที่กลุ่มที่
เลือกหนึ่งครั้ง เลือก ดูสมาชิก,
แก้ไขกลุ่ม, ส่งข้อความ,
ส่งนามบัตร หรือลบกลุ่ม
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รายชื่อ
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าของ
รายชือ
่
คุณสามารถเปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่า
รายชือ
่ ให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของคุณได้
1 แตะที่ รายชือ
่ ในแท็บการติดต่อ
เลือก
แล้วเลือ
่ นไปที่
การตัง้ ค่ารายชือ
่
2 จากหน้าจอนี้ คุณสามารถปรับการ
ตัง้ ค่าต่อไปนี:้
ชือ
่ ทีแ
่ สดง - เลือกว่าจะแสดงชือ
่
หรือนามสกุลของรายชือ
่ ก่อนก็ได้
คัดลอก - คัดลอกรายชือ
่ จากซิมไป
ยังตัวเครือ
่ งหรือจากตัวเครือ
่ งไปยัง
ซิม คุณสามารถคัดลอกทีละรายการ
หรือทัง้ หมดในครัง้ เดียว

การทำงานพื้นฐาน
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ย้าย - ตัวเลือกนีท
้ ำงานในลักษณะ
เดียวกับคัดลอก แต่รายชือ
่ จะถูกจัด
เก็บไว้ในทีต
่ ง้ั ใหม่เท่านัน
้ ดังนัน
้
เมือ
่ คุณย้ายรายชือ
่ จากซิมไปยังตัว
เครือ
่ ง รายชือ
่ นัน
้ จะถูกลบออกจาก
หน่วยความจำซิม
ลบรายชือ
่ ลบรายชือ
่ ของคุณทัง้ หมด แตะที่
ใช่ หากคุณต้องการลบรายชือ
่ ของ
คุณทัง้ หมด
ข้อมูลหน่วยความจำ ดูขอ
้ มูลความจุของหน่วยความจำ

การดูขอ
้ มูล
1 แตะที่ รายชือ
่ จากแท็บการติดต่อ
เลือก
แล้วแตะที่ ข้อมูล
2 จากขัน
้ ตอนนี้ คุณจะสามารถดู
เบอร์บริการ, เบอร์สว่ นตัว,
ข้อมูลหน่วยความจำ
(พืน
้ ทีห
่ น่วยความจำคงเหลือ) และ
นามบัตร
เคล็ดลับ!
ในการเพิ่มนามบัตรของคุณเอง
ให้เลือก นามบัตร และป้อนราย
ละเอียดที่คุณต้องการสำหรับราย
ชื่อใดๆ แตะไอคอน บันทึก
เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น
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02
03
04
05
06
07
08

การทำงานพื้นฐาน

35

ข้อความ
ข้อความ
โทรศัพท์ KM900 ของคุณได้รวม
SMS, MMS ไว้ในเมนูทใ่ี ช้งา่ ยเพียง
เมนูเดียว
คุณสามารถเข้าสูศ
่ น
ู ย์ขอ
้ ความได้ 2
วิธี ดังนี:้
1 จากหน้าจอหลัก แตะที่
หรือ
เลือ
่ นไปที่ ข้อความ
ในแท็บการติดต่อ

การส่งข้อความ

การทำงานพื้นฐาน
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1 แตะที่
แล้วแตะ ข้อความ
เพือ
่ เปิดข้อความเปล่า
2 แตะที่ ถึง
เพือ
่ ป้อนหมายเลขของผูร้ บ
ั
หรือเปิดรายชือ
่ หรือสิง่ ทีป
่ ระทับใจ
คุณสามารถเพิม
่ รายชือ
่ หลายราย
การได้ เมือ
่ คุณดำเนินการเสร็จแล้ว
ให้แตะทีก
่ ล่องข้อความด้านล่างเพือ
่
เริม
่ เขียนข้อความ
3 หลังจากป้อนข้อความ
คุณสามารถส่ง SMS โดยแตะปุม
่
ส่ง ทีด
่ า้ นบนของข้อความ
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เคล็ดลับ!
การส่งข้อความให้กับผู้รับทุกๆ
คนจะคิดค่าใช้จ่ายที่ 160
ตัวอักษรต่อหนึ่งข้อความตัวอักษร
4 แตะที่
แทรก เพือ
่ เพิม
่
SMS อัตโนมัต,ิ MMS อัตโนมัต,ิ
อีโมติคอน, ชือ
่ และเบอร์,
สไลด์ใหม่, เรือ
่ ง หรือลายเซ็น
คำเตือน:
การจำกัดตัวอักษรที่ 160 ตัว
อักษรอาจจะแตกต่างกันไปใน
แต่ละประเทศขึ้นอยู่กับวิธีการเข้า
รหัส SMS
คำเตือน:
หากมีการใส่รูปภาพ, วิดีโอ
หรือไฟล์เสียงลงใน SMS
ข้อความดังกล่าวจะถูกแปลงเป็น
MMS โดยอัตโนมัติ
ซึ่งคุณจะเสียค่าใช้จ่ายตามนั้น

การป้อนข้อความ

ระบบช่วยสะกดคำ T9

ปุม
่ กด

ในโหมด T9 คุณจะเห็น
โหมด T9
จะใช้พจนานุกรมภายในเครือ
่ ง เพือ
่ รับ
รูค
้ ำศัพท์ทค
่ี ณ
ุ เขียนตามลำดับการกด
ปุม
่ เพียงแตะทีป
่ ม
ุ่ ตัวเลขทีส
่ ม
ั พันธ์กบ
ั
ตัวอักษรทีค
่ ณ
ุ จะป้อน พจนานุกรมจะ
คาดคะเนได้ถงึ คำศัพท์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการ
ใช้
ตัวอย่างเช่น กด 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6,
6 และ 3 เพือ
่ เขียนคำว่า ‘telephone’

แตะเพือ
่ เปิดระบบป้อนข้อความ
แบบช่วยสะกดคำ T9
แตะเพือ
่ เปลีย
่ นภาษาทีใ่ ช้เขียน
แตะเพือ
่ เปลีย
่ นปุม
่ กดระหว่างตัว
เลข, สัญลักษณ์ และข้อความ
Shift
ใช้
เพือ
่ เลือ
่ นดูแป้นพิมพ์แบบต่างๆ
ในโหมดป้อนข้อความแต่ละโหมด
(เช่น ตัวพิมพ์ใหญ่ หรือตัวพิมพ์เล็ก)
ในการเว้นวรรค ให้แตะที่
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การป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง
ในโหมด Abc คุณต้องแตะทีป
่ ม
ุ่ ซ้ำๆ
เพือ
่ ป้อนตัวอักษร ตัวอย่างเช่น
ในการเขียนคำว่า ‘hello’ ให้แตะ 4
สองครัง้ , 3 สองครัง้ , 5 สามครัง้ , 5
อีกสามครัง้ แล้วกด 6 สามครัง้
การทำงานพื้นฐาน

37

ข้อความ
การตัง้ ค่าอีเมล์
คุณสามารถติดต่อสือ
่ สารได้แม้ในขณะ
เดินทางโดยส่งอีเมล์จาก KM900
ของคุณ ซึง่ สามารถตัง้ ค่าอีเมล์
แอคเคาท์แบบ POP3 หรือ IMAP4
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
1 แตะที่
จากหน้าจอหลักและเลือ
่ นไปที่
อีเมล์ ในแท็บการติดต่อ
2 แตะที่ เขียนอีเมล์ หากยังไม่ได้
ตัง้ ค่าแอคเคาท์อเี มล์ ให้เริม
่ ต้นใช้
งานทีว่ ซ
ิ าร์ดการตัง้ ค่าอีเมล์
เคล็ดลับ! หากได้ตั้งค่า
แอคเคาท์อีเมล์ไว้แล้ว
วิซาร์ดจะไม่เปิดใช้อัตโนมัติ

การทำงานพื้นฐาน
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3 คุณสามารถปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนของ
วิซาร์ดเพือ
่ ตัง้ ค่า:
คุณสามารถแก้ไขการตัง้ ค่า
แอคเคาท์ทร่ี ะบุได้ใน ตัง้ ค่า
> ตัง้ ค่าข้อความ > อีเมล์
> แอคเคาท์์ การตัง้ ค่าต่างๆ
มีดงั ต่อไปนี:้
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ชือ
่ - ป้อนชือ
่ สำหรับแอคเคาท์น้ี
ชือ
่ ผูใ้ ช้ ป้อนชือ
่ ผูใ้ ช้ของแอคเคาท์
รหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่านของแอคเคาท์
อีเมล์แอดเดรส ป้อนอีเมล์แอดเดรสของแอคเคาท์
อีเมล์ทต
่ี อบกลับ ป้อนอีเมล์แอดเดรส ‘ตอบกลับ’
เซิรฟ
์ เวอร์เมล์ทส
่ี ง่ ออก - ป้อน
แอดเดรสเซิรฟ
์ เวอร์อเี มล์ขาออก
เซิรฟ
์ เวอร์เมล์ขาเข้า - ป้อนแอด
เดรสเซิรฟ
์ เวอร์อเี มล์ขาเข้า
ขนาดการรับได้สงู สุด เลือกจำกัดขนาดอีเมล์ ไม่เกิน 1
MB
ประเภทเมล์บอกซ์ ป้อนประเภทเมล์บอกซ์ POP3 หรือ
IMAP4
บันทึกในเซิรฟ
์ เวอร์ - เลือกว่าจะ
บันทึกอีเมล์ไว้ในเซิรฟ
์ เวอร์หรือไม่
สำเนาจะถูกบันทึกเสมอสำหรับแอค
เคาท์ IMAP4

บันทึกเมล์ทส
่ี ง่ ไว้ใน เลือกว่าจะบันทึกอีเมล์ทส
่ี ง่ (สำหรับ
เมล์บอกซ์ IMAP4) ไว้ทใ่ี ด
สำหรับเมล์บอกซ์ POP3 อีเมล์ทส
่ี ง่
จะถูกบันทึกไว้ในตัวเครือ
่ ง
ตัวเลือกการดาวน์โหลด - เลือก
วิธท
ี ค
่ี ณ
ุ ต้องการดาวน์โหลดอีเมล์
เลือกระหว่างเฉพาะส่วนหัวหรือ
ทัง้ หมดรวมทัง้ เนือ
้ ความสำหรับ
POP3 และเฉพาะส่วนหัว, ส่วนหัว
+ เนือ
้ ความ, หรือทัง้ หมดสำหรับ
IMAP4
จุดเชือ
่ มต่อ เลือกจุดเชือ
่ มต่ออินเตอร์เน็ต
ตัง้ ค่าขัน
้ สูง - เลือกว่าจะใช้การตัง้
ค่าขัน
้ สูงหรือไม่

เมือ
่ ตัง้ ค่าแอคเคาท์แล้ว แอคเคาท์น้ี
จะปรากฏอยูใ่ นรายการแอคเคาท์ใน
โฟลเดอร์อเี มล์

การส่งอีเมล์โดยใช้
แอคเคาท์ใหม่
1 แตะที่
จากหน้าจอหลัก
และเลือ
่ นไปที่ อีเมล์ ในแท็บการ
ติดต่อเพือ
่ เปิดข้อความเปล่า
2 ป้อนแอดเดรสผูร้ บ
ั และเขียน
ข้อความของคุณ คุณยังสามารถ
แนบภาพ, วิดโี อ, ไฟล์เสียง
และไฟล์ประเภทอืน
่ ได้
3 แตะที่ ส่งอีเมล์
เพือ
่ ส่งอีเมล์ของคุณ
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เคล็ดลับ!
ในระหว่างการเชื่อมต่อ Wi-Fi
จะมีการรับและส่งอีเมล์ผ่านทาง
Wi-Fi
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ข้อความ
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าอีเมล์
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คุณสามารถเปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่า
อีเมล์ตามความต้องการของคุณได้
1 แตะที่
จากหน้าจอหลัก
แล้วเลือ
่ นไปที่ ตัง้ ค่าข้อความ
ในแท็บตัง้ ค่า
2 เลือก อีเมล์
3 คุณสามารถเปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่า
ต่อไปนีไ้ ด้:
แอคเคาท์อเี มล์ จัดการแอคเคาท์อเี มล์ของคุณ
ตอบกลับอีเมล์ได้ - เลือกว่าให้สง่
ข้อความตอบกลับเพือ
่ ยืนยันว่าอีเมล์
ถูกเปิดอ่านแล้วหรือไม่
ร้องขอการตอบกลับอีเมล์ เลือกว่าต้องการข้อความยืนยันการ
อ่านหรือไม่
รอบเวลาการเรียกดู เลือกความถีท
่ จ่ี ะให้โทรศัพท์
KM900
ตรวจสอบข้อความอีเมล์ใหม่
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ประกอบด้วยข้อความใน
การส่งต่อ & ตอบกลับ- เลือกเพือ
่
รวมข้อความต้นฉบับในการตอบกลับ
รวมสิง่ ทีแ
่ นบ - เลือกเพือ
่ รวมสิง่ ที่
แนบต้นฉบับในการตอบกลับ
เรียกอัตโนมัตใิ นการโรมมิง่ เลือกว่าจะดึงข้อความโดย
อัตโนมัตเิ มือ
่ คุณอยูต
่ า่ งประเทศ
(โรมมิง่ ) หรือไม่
ข้อมูลการแจ้งอีเมล์ใหม่ - เลือก
ว่าจะแจ้งเตือนอีเมล์ใหม่ดว้ ย
ข้อความป๊อปอัปหรือไม่
ลายเซ็น สร้างลายเซ็นสำหรับอีเมล์
และเปิดคุณสมบัตน
ิ ้ี

โฟลเดอร์ขอ
้ ความ

Chat box - ข้อความทีแ
่ ลกเปลีย
่ น
กับบุคคลอืน
่ ผ่านทาง Messenger
คุณสามารถบันทึกภาพและข้อความ
พร้อมกันได้
โฟลเดอร์สว่ นตัว - สร้างโฟลเดอร์
เพือ
่ จัดเก็บข้อความ

01
02
03
04

การใช้ขอ
้ ความอัตโนมัติ

05

สร้างข้อความอัตโนมัตส
ิ ำหรับข้อความ
SMS และ MMS ทีค
่ ณ
ุ ส่งบ่อยๆ มีขอ
้
ความอัตโนมัตอ
ิ ยูใ่ นโทรศัพท์ของคุณ
อยูแ
่ ล้ว ซึง่ คุณสามารถแก้ไขได้
1 เมือ
่ เขียนข้อความใหม่
คุณสามารถป้อน
ข้อความอัตโนมัติ จาก แทรก
ในเมนูตวั เลือก
2 เลือก SMS อัตโนมัติ หรือ MMS
อัตโนมัติ คุณสามารถเพิม
่ , แก้ไข,
ลบ หรือลบข้อความอัตโนมัตท
ิ ง้ั
หมดได้ ในการแก้ไขข้อความ,
เลือก, ปรับปรุง, แล้วแตะที่
บันทึกข้อความอัตโนมัติ

06
07
08

การทำงานพื้นฐาน

คุณจะเข้าใจโครงสร้างโฟลเดอร์ใน
โทรศัพท์ KM900 ของคุณได้ทน
ั ที
เนือ
่ งจากโฟลเดอร์ตา่ งๆ
มีโครงสร้างทีเ่ ข้าใจง่าย
หากคุณตัง้ ค่าแอคเคาท์อเี มล์ คุณ
สามารถสร้างโฟลเดอร์สำหรับแต่ละ
แอคเคาท์ได้
ถาดเข้า - ข้อความทัง้ หมดทีไ่ ด้รบ
ั จะ
เก็บไว้ในถาดเข้าของคุณ จากหน้าจอ
นีค
้ ณ
ุ สามารถดูและลบข้อความเหล่า
นัน
้ ได้ พร้อมด้วยฟังก์ชน
ั ต่างๆ
ถาดออก - โฟลเดอร์นเ้ี ป็นโฟลเดอร์
จัดเก็บแบบชัว่ คราวขณะทีก
่ ำลังส่งข้อ
ความออกไป
ส่ง - ข้อความทีค
่ ณ
ุ ส่งจะเก็บไว้ใน
โฟลเดอร์น้ี
ร่าง หากคุณยังเขียนข้อความไม่เสร็จ คุณ
สามารถบันทึกสิง่ ทีค
่ ณ
ุ เขียนไว้ใน
โฟลเดอร์นไ้ี ด้
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ข้อความ
การใช้อโี มติคอน
ทำให้ขอ
้ ความของคุณสนุกสนานมาก
ขึน
้ ด้วยการใช้อโี มติคอน มีอโี มติคอน
ทีใ่ ช้กน
ั ทัว่ ไปในโทรศัพท์ของคุณอยู่
แล้ว
1 เมือ
่ เขียนข้อความใหม่
คุณสามารถป้อน อีโมติคอน จาก
แทรก ในเมนูตวั เลือก
2 คุณสามารถเพิม
่ อีโมติคอนใหม่
โดยแตะที่ อีโมติคอนใหม่

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าข้อความ
ตัวอักษร

การทำงานพื้นฐาน
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การตัง้ ค่าข้อความของโทรศัพท์
KM900 จะได้รบ
ั การกำหนด
ค่าไว้ลว่ งหน้าแล้ว ดังนัน
้
คุณสามารถส่งข้อความได้ทน
ั ที คุณ
สามารถเปลีย
่ นเแปลงการตัง้ ค่านีไ้ ด้
ตามความต้องการของคุณ
เลือ
่ นไปที่ ตัง้ ค่าข้อความ
ในแท็บตัง้ ค่า แล้วแตะที่
ข้อความตัวอักษร คุณสามารถ
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าได้ดงั ต่อไปนี:้
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ศูนย์ขอ
้ ความตัวอักษร ป้อนรายละเอียดของศูนย์ขอ
้ ความ
รายงานผลการส่ง - เลือ
่ นสวิตช์ไป
ทางซ้ายเพือ
่ รับการยืนยันว่าข้อความ
ถูกส่งแล้ว
ช่วงทีม
่ ผ
ี ลใช้ - เลือกระยะเวลาทีจ่ ด
ั
เก็บข้อความไว้ในศูนย์ขอ
้ ความ
ชนิดข้อความ แปลงข้อความตัวอักษรเป็น เสียง,
แฟกซ์, X.400 หรือ อีเมล์
การเข้ารหัสตัวอักษร เลือกวิธเี ข้ารหัสตัวอักษรของคุณ ตัว
เลือกนีจ้ ะมีผลกระทบต่อขนาดของข้อ
ความและค่าบริการส่งข้อความของคุณ
การส่งข้อความยาว เลือกเพือ
่ ส่งข้อความยาวเป็นหลาย
SMS หรือเป็น MMS

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าข้อความ
มัลติมเี ดีย

01
02
03
04
05
06
07
08

การทำงานพื้นฐาน

การตัง้ ค่าข้อความของโทรศัพท์
KM900 จะได้รบ
ั การกำหน
ดค่าไว้ลว่ งหน้าแล้ว ดังนัน
้
คุณสามารถส่งข้อความได้ทน
ั ที คุณ
สามารถเปลีย
่ นเแปลงการตัง้ ค่านีไ้ ด้
ตามความต้องการของคุณ
ในแท็บ ตัง้ ค่า ให้เลือก
ตัง้ ค่าข้อความ และ
ข้อความมัลติมเี ดีย คุณสามารถ
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าได้ดงั ต่อไปนี:้
โหมดการเรียกข้อมูล
- เลือก เครือข่ายหลัก
หรือ เครือข่ายโรมมิง่
หากคุณเลือกกำหนดเอง คุณจะได้
รับเฉพาะข้อความแจ้งเกีย
่ วกับ MMS
เท่านัน
้ คุณสามารถตัดสินใจว่าจะ
ดาวน์โหลดแบบเต็มหรือไม่
หมายเหตุ: การดาวน์โหลด MMS
ขณะอยูใ่ นเครือข่ายโรมมิง่ อาจมีคา่ ใช้
จ่ายเพิม
่ เติม

รายงานผลการส่ง เลือกว่าให้สง่ และ/หรือต้องการราย
งานผลการส่งหรือไม่
อ่านข้อความตอบรับ
- เลือกว่าให้มแ
ี ละ/
หรือส่งการตอบกลับการอ่านหรือไม่
ระดับความสำคัญ เลือกระดับความสำคัญของ MMS
ช่วงทีม
่ ผ
ี ลใช้ - เลือกระยะเวลาทีจ่ ด
ั
เก็บข้อความไว้ในศูนย์ขอ
้ ความ
ระยะเวลาสไลด์ - เลือกระยะเวลาที่
จะให้สไลด์ปรากฏบนหน้าจอ
โหมดการสร้าง - จำกัด/ คำเตือน/
ว่างอยู่
เวลาส่ง - เลือกระยะเวลาในการรอ
ก่อนส่งข้อความ
ศูนย์ MMS ป้อนรายละเอียดของศูนย์ขอ
้ ความ
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ข้อความ
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าอืน
่ ๆ
เลือ
่ นไปที่ ตัง้ ค่าข้อความ
ในแท็บตัง้ ค่า จากนัน
้ :
ข้อความเสียง - แตะที่ โปรไฟล์ใหม่
หรือ
เพือ
่ เพิม
่ บริการข้อความ
เสียงใหม่ ติดต่อผูใ้ ห้บริการเครือข่าย
ของคุณสำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ
บริการทีม
่ ใี ห้
ข้อความบริการ - เลือกว่าจะรับหรือ
บล็อคข้อความบริการ คุณยังสามารถ
กำหนดระดับความปลอดภัยของ
ข้อความได้โดยการสร้างรายการผูส
้ ง่ ที่
เชือ
่ ถือได้และเชือ
่ ถือไม่ได้
บริการข้อมูล - เลือกสถานะการรับ,
ภาษา และการตัง้ ค่าอืน
่ ๆ

การทำงานพื้นฐาน
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กล้องถ่ายรูป
การถ่ายภาพด่วน
1 กดปุม
่ กล้องถ่ายรูปทีด
่ า้ นขวาของ
โทรศัพท์คา้ งไว้
2 ถือโทรศัพท์ในแนวนอน แล้วหัน
เลนส์ไปทางวัตถุทต
่ี อ
้ งการถ่ายภาพ
3 กดปุม
่ ถ่ายภาพลงเบาๆ ช่องโฟกัส
จะปรากฏขึน
้ ทีก
่ ลางหน้าจอช่อง
มองภาพ
4 จัดตำแหน่งโทรศัพท์เพือ
่ ให้คณ
ุ
สามารถมองเห็นวัตถุทจ่ี ะถ่ายภาพ
ในช่องโฟกัส
5 เมือ
่ ช่องโฟกัสเป็นสีเขียว แสดงว่า
กล้องได้จบ
ั โฟกัสทีว่ ต
ั ถุแล้ว
6 กดปุม
่ ถ่ายภาพค้างไว้

เคล็ดลับ! การติดตามหน้า
การติดตามหน้านี้ เป็นการตรวจ
จับและโฟกัสใบหน้าของมนุษย์
โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณถ่าย
ภาพได้คมชัด

01
02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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กล้องถ่ายรูป
เมือ
่ คุณถ่ายภาพแล้ว
ภาพทีถ
่ า่ ยจะปรากฏบนหน้าจอ
ชือ
่ ภาพจะแสดงพร้อมด้วย 4
ไอคอนทีด
่ า้ นขวาของหน้าจอ

แตะเพือ
่ ลบภาพ

ใช้เป็น

แตะเพือ
่ ถ่ายภาพอืน
่ ทันที โดยที่
ภาพปัจจุบน
ั ของคุณจะได้รบ
ั การ
บันทึกไว้

แก้ชอ
่ื

แก้ไข

แตะเพือ
่ ส่งรูปภาพเป็น
ข้อความ, อีเมล์, บลูทธ
ู หรือ
Blogger โปรดดูทห
่ี น้า 36
สำหรับการส่งข้อความ และหน้า 103
สำหรับการส่งและการรับไฟล์โดยใช้
บลูทธู
ส่ง

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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แก้ไข แตะเพือ
่ แก้ไขภาพโดยใช้
เครือ
่ งมือต่างๆ

แตะเพือ
่ กลับไปทีเ่ มนูกอ
่ นหน้า

ส่ง

หมายเหตุ: การดาวน์โหลด MMS
ขณะอยูใ่ นเครือข่ายโรมมิง่ อาจมีคา่ ใช้
จ่ายเพิม
่ เติม
ใช้เป็น

แก้ชอ
่ื

แตะเพือ
่ แก้ไขชือ
่ ของภาพทีเ่ ลือก

แตะเพือ
่ ใช้ภาพนีเ้ ป็นพืน
้ หลัง

LG KM900 | คูม
่ อ
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แตะเพือ
่ ดูคลังภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้

ทำความรูจ
้ ก
ั กับช่องมองภาพ

01
กลับ - แตะทีน
่ เ่ี พือ
่ กลับไปทีแ
่ ผน
ผังเมนู
โหมดกล้องถ่ายรูป - แสดง
ให้ทราบว่ากล้องอยูใ่ นโหมด
กล้องวิดโี อหรือกล้องถ่ายรูป
และสามารถใช้ถา่ ยรูปได้อก
ี ด้วย
คลังภาพ แตะทีไอคอนนีเ้ พือ
่ ดูคลังภาพ

การรับแสง - โปรดดูทก
่ี ารปรับการรับแสงในหน้า 48
มาโคร - เปิดใช้มาโครเพือ
่ ถ่ายภาพระยะใกล้

02
03
04
05
06
07
08

สถานะแฟลช - ตัง้ ค่าการใช้โหมดแฟลชอัตโนมัติ เปิดหรือปิด
ตัง้ ค่า - แตะทีไ่ อคอนนีเ้ พือ
่ เปิดเมนูการตัง้ ค่า โปรดดูรายละเอียดเพิม
่ เติมทีก
่ ารใช้
การตัง้ ค่าขัน
้ สูงในหน้า 49

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

เคล็ดลับ! คุณสามารถปิดตัวเลือกช็อตคัทเพื่อให้หน้า
จอช่องมองภาพโล่งขึ้นได้ เพียงแตะที่กึ่งกลางของ
ช่องมองภาพหนึ่งครั้ง ในการเรียกใช้งานตัวเลือกใหม่
ให้แตะที่หน้าจออีกครั้ง

47

กล้องถ่ายรูป

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

48

การใช้แฟลช

การปรับการรับแสง

ค่าเริม
่ ต้นของแฟลช คือ อัตโนมัติ แต่
คุณสามารถตัง้ ค่าด้วยตัวเลือกอืน
่ ได้
1 เลือก
จากด้านซ้ายของช่อง
มองภาพเพือ
่ เข้าสูเ่ มนูยอ
่ ยแฟลช
2 มีตวั เลือกแฟลชให้เลือก 3 ตัวเลือก
คือ:
อัตโนมัติ - กล้องของคุณจะประ
เมินแสงทีม
่ เี พือ
่ ให้ได้ภาพทีด
่ ี
และใช้แฟลชเท่าทีจ่ ำเป็น
ปิดเสมอ - กล้องจะไม่ใช้แฟลชเลย
ตัวเลือกนีจ้ ะเป็นประโยชน์ในกรณีท่ี
คุณต้องการประหยัดพลังงาน
แบตเตอรี่
เปิดเสมอ - กล้องจะใช้แฟลชเสมอ
3 เมือ
่ คุณแตะทีต
่ วั เลือกทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
เมนูแฟลชจะปิดเองอัตโนมัติ
ให้คณ
ุ สามารถถ่ายภาพได้ทน
ั ที
4 ไอคอนสถานะแฟลชในช่องมอง
ภาพจะเปลีย
่ นแปลง ทัง้ นี้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั โหมดแฟลชใหม่

การรับแสงเป็นตัวกำหนดความแตก
ต่างระหว่างแสงและความมืดในภาพ
ภาพทีม
่ รี ะดับความเข้มต่ำจะมีลก
ั ษณะ
มัว ในขณะทีภ
่ าพทีม
่ ค
ี วามเข้มสูงจะมี
ลักษณะทีค
่ มชัดกว่า
1 แตะที่
2 เลือ
่ นตัวบ่งชีค
้ วามเข้มตามแถบไป
ทางด้าน
เพือ
่ ให้ได้ภาพทีม
่ ี
การรับแสงลดลงและมัวมากขึน
้ หรือ
ไปทางด้าน
เพือ
่ ให้ได้ภาพทีม
่ ี
การรับแสงสูงขึน
้ และคมชัดยิง่ ขึน
้
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การถ่ายภาพต่อเนือ
่ ง
1 จากช่องมองภาพ ให้แตะที่
เพือ
่ เปิดตัวเลือกการตัง้ ค่าขัน
้ สูงทัง้
หมดและเลือก ช็อตต่อเนือ
่ ง
2 จัดให้วต
ั ถุอยูใ่ นช่องมองภาพ แล้ว
กดปุม
่ ถ่ายภาพเหมือนกับการถ่าย
ภาพปกติ
3 กล้องจะถ่ายภาพต่อเนือ
่ ง ช็อต

การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง

01
02
03

เอฟเฟกต์ส-ี
เลือกโทนสีเพือ
่ ใช้กบ
ั รูปภาพใหม่
โปรดดูท่ี การเลือกเอฟเฟกต์สี
ในหน้า 52

04

ความสมดุลแสง - เลือกระหว่าง
อัตโนมัต,ิ หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ และ มืดครึม
้

07

ตัวตัง้ เวลา - ตัวตัง้ เวลาทำให้คณ
ุ
สามารถตัง้ ช่วงเวลาหน่วงหลังจากที่
กดชัตเตอร์แล้ว ให้เลือก ปิด, 3
วินาที, 5 วินาที หรือ 10 วินาทีซง่ึ
เป็นวิธก
ี ารทีช
่ ว่ ยให้คณ
ุ ถ่ายรูปตน
เองได้

05
06
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

จากช่องมองภาพ ให้แตะที่
เพือ
่
เปิดตัวเลือกการตัง้ ค่าขัน
้ สูงทัง้ หมด
คุณสามารถเปลีย
่ นการตัง้ ค่ากล้
องถ่ายรูปได้โดยเลือ
่ นปุม
่ หมุน
หลังจากเลือกตัวเลือก ให้แตะปุม
่
ตกลง
สลับไป - สำหรับการถ่ายภาพตนเอง
ให้สลับเป็นกล้องภายในของ LG
KM900 คุณสามารถสลับไปมาระหว่าง
โหมดกล้องถ่ายรูปและโหมดกล้อง
วิดโี อได้

ขนาดภาพ - เปลีย
่ นขนาดของภาพ
ถ่ายเพือ
่ ประหยัดพืน
้ ทีห
่ น่วยความจำ
หรือถ่ายภาพทีม
่ ข
ี นาด
เหมาะสมสำหรับรายชือ
่ โปรดดูท่ี
การเปลีย
่ นขนาดภาพ ในหน้า 51

49

กล้องถ่ายรูป
โหมดช็อต - เลือกโหมดช็อตต่อเนือ
่ ง
ISO - ISO กำหนดความไวของ
เซนเซอร์แสงในกล้อง ISO ทีม
่ ากขึน
้
ความไวของกล้องก็มากขึน
้ เท่านัน
้
ซึง่ จะเป็นประโยชน์สำหรับสภาพแวด
ล้อมทีม
่ ด
ื ในขณะทีค
่ ณ
ุ ไม่สามารถใช้
แฟลชได้ เลือกค่า ISO จาก
อัตโนมัต,ิ 100, 200, 400 และ
800
คุณภาพ - เลือกระหว่าง
ละเอียดมาก, ละเอียด และ ปกติ
คุณภาพทีล
่ ะเอียดมากขึน
้ เท่าใด
ความคมชัดของรูปภาพก็ม
ากขึน
้ เท่านัน
้ อย่างไรก็ตาม
ขนาดไฟล์จะเพิม
่ ตามไปด้วย ซึง่ หมาย
ความว่าคุณจะสามารถจัดเก็บรูปภาพ
ในหน่วยความจำได้นอ
้ ยลง
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

50

ความจำทีใ่ ช้ - เลือกว่าจะบันทึ
กภาพถ่ายทีห
่ น่วยความจำเครือ
่ ง
หรือหน่วยความจำภายนอก
ซ่อนไอคอน - เลือกซ่อนไอคอน
การตัง้ ค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตนเอง
หรืออัตโนมัติ
การป้องกันภาพสัน
่ ไหว - ช่วยให้
คุณสามารถถ่ายภาพได้โดยกล้อง
ไม่สน
่ั
อัตโนมัติ เลือกวิธก
ี ารโฟกัสของกล้อง
เลือกระหว่าง สป็อต, กำหนดเอง
และ การติดตามหน้า
เสียงชัตเตอร์ - เลือกเสียงชัตเตอร์
เสียงใดเสียงหนึง่ จากสีเ่ สียง
มุมมองกริด - เลือกระหว่าง ปิด,
2x2 กริด หรือ 3x3 กริด
จีโอแท็ก - เปิด/ ปิด
รีเซ็ต - เรียกคืนการตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของ
กล้องถ่ายรูป
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เคล็ดลับ!
เมื่อคุณออกจากกล้องถ่ายรูป
การตั้งค่าทั้งหมดจะกลับสู่ค่าเริ่ม
ต้น ยกเว้นขนาดภาพและคุณภาพ
ของภาพ การตั้งค่าที่ไม่ใช่ค่าเริ่ม
ต้นจะถูกรีเซ็ต เช่น โทนสีและ
ISO ตรวจสอบค่าเหล่านี้
ก่อนที่คุณจะถ่ายภาพครั้งถัดไป
เคล็ดลับ! เมนูการตั้งค่าซ้อนทับ
อยู่บนช่องมองภาพ ดังนั้นเมื่อคุณ
เปลี่ยนส่วนประกอบด้านสีหรือคุณ
ภาพของภาพ คุณจะเห็นดูตัวอย่าง
ของภาพที่เปลี่ยนได้ที่ด้านหลัง
เมนูการตั้งค่า

การเปลีย
่ นขนาดภาพ
จำนวนพิกเซลยิง่ มากขึน
้ เท่าใด
ขนาดไฟล์กจ็ ะใหญ่มากขึน
้ เท่านัน
้ ซึง่
หมายถึงการใช้เนือ
้ ทีห
่ น่วยความจำ
มากขึน
้ หากคุณต้องการเก็บรูปภาพ
ในโทรศัพท์ให้มากขึน
้ คุณสามารถ
เปลีย
่ นความละเอียดเพือ
่ ทำให้ไฟล์มี
ขนาดเล็กลงได้

02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

1 การใช้ชอ
่ งมองภาพ ให้แตะที่
ในมุมขวาบน
2 เลือก ขนาดภาพ
จากเมนูดต
ู วั อย่าง
3 เลือกค่าพิกเซลจากตัวเลือกหก
ตัวเลือก (5M: 2560x1920,
3M: 2048x1536, 2M:
1600x1200, 1M: 1280x960,
640x480, 320x240) หรือเลือก
ค่าพืน
้ หลังทีต
่ ง้ั ไว้ลว่ งหน้า

01

51

กล้องถ่ายรูป
การเลือกเอฟเฟกต์สี

การใช้กล้องภายใน

1 การใช้ชอ
่ งมองภาพ ให้แตะที่
ในมุมขวาบน
2 เลือก เอฟเฟกต์สี
จากเมนูดต
ู วั อย่าง
3 ตัวเลือกโทนสีมห
ี า้ ตัวเลือกดังนี้
: ปิด, สีซเี ปีย, โมโน, เนกาทีฟ,
พิมพ์นน
ู
4 เมือ
่ คุณเลือกแล้ว สามารถปิด
เมนูโทนสีได้โดยการกดปุม
่ ตกลง
ขณะนีค
้ ณ
ุ พร้อมถ่ายภาพแล้ว

โทรศัพท์ LG KM900
ของคุณมีกล้องถ่ายรูปตัวในขนาด
640x480 สำหรับการสนทนาทางวิดี
โอและสำหรับการถ่ายภาพ
1 ในการสลับไปยังกล้องภายใน
ให้แตะที่
แล้วเลือก สลับไปกล้องภายใน จากเมนูดต
ู วั อย่าง
2 หลังจากผ่านไปสักครู่ คุณจะเห็น
ภาพตัวคุณเองอยูใ่ นช่องมองภาพ
ในการถ่ายภาพ ให้กดปุม
่ ด้านข้าง
ของโทรศัพท์ตามปกติ

เคล็ดลับ! คุณสามารถเปลี่ยนรูป
ภาพที่ถ่ายไว้จากภาพสีให้เป็น
ภาพขาวดำหรือซีเปียได้ แต่คุณ
ไม่สามารถเปลี่ยนรูปภาพที่ถ่าย
ไว้จากภาพขาวดำหรือซีเปียให้
เป็นภาพสี
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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เคล็ดลับ! กล้องภายในมีการ
ตั้งค่าที่น้อยกว่าเนื่องจากไม่
มีแฟลช และการปรับความไว
คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดภาพ,
เอฟเฟกต์สี, คุณภาพของภาพ,
ความสมดุลแสง
และตั้งเวลาถ่ายภาพได้โดย แตะที่
แบบเดียวกับที่ใช้กล้องหลัก

3 หลังจากทีค
่ ณ
ุ ถ่ายภาพแล้ว เครือ
่ ง
จะแสดงตัวเลือกทัง้ หมดเหมือนกับ
การถ่ายภาพด้วยกล้องหลัก
4 ในการกลับไปยังกล้องหลัก
ให้แตะที่
แล้วเลือก
กล้องภายนอก จากเมนูดต
ู วั อย่าง

01
02
03
04

การดูรป
ู ภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้

05

1 คุณสามารถเข้าดูรป
ู ภาพทีบ
่ น
ั
ทึกไว้จากภายในโหมดกล้อง
ถ่ายรูปได้ เพียงแตะที่
และคลังภาพของคุณจะปรา
กฏบนหน้าจอ

06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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กล้องวิดีโอ
การถ่ายวิดโี อด่วน

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

54

1 กดปุม
่ กล้องถ่ายรูปทีด
่ า้ นขวาของ
โทรศัพท์คา้ งไว้
2 จากนัน
้ แตะที่ touch
แล้วเลือก สลับไป ในช่องมองภาพ
ในโหมดกล้องถ่ายรูปเพือ
่ สลับเป็น
โหมดวิดโี อ หรือคุณสามารถเข้า
สูเ่ มนูนไ้ี ด้โดยตรงด้วยการกดปุม
่
กล้องวิดโี อ
3 ช่องมองภาพของกล้องวิดโี อจะ
ปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
4 ถือโทรศัพท์ในแนวนอน แล้วหัน
เลนส์ไปทางวัตถุทต
่ี อ
้ งการถ่าย
วิดโี อ
5 กดปุม
่ ถ่ายภาพหนึง่ ครัง้ เพือ
่ เริม
่
การบันทึก
6 บันทึก จะปรากฏขึน
้ ทีด
่ า้ นล่างของ
ช่องมองภาพพร้อมทัง้ ตัวตัง้ เวลา
เพือ
่ แสดงระยะเวลาของวิดโี อ
7 ในการหยุดบันทึกภาพวิดี
โอชัว่ คราว ให้แตะที่
แล้วเริม
่ บันทึกต่อโดยเลือก
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8 แตะที่
บนหน้าจอเพือ
่ หยุดการบันทึก

หลังการถ่ายวิดโี อ
ภาพนิง่ ทีแ
่ สดงวิดโี อของคุณจะปรากฏ
ขึน
้ บนหน้าจอ ชือ
่ ของวิดโี อจะแสดงที่
ด้านล่างของหน้าจอ พร้อมทัง้ ไอคอน
สีไ่ อคอนทางด้านขวาของหน้าจอ
เล่น
ส่ง
ใช้เป็น
แก้ชอ
่ื
แก้ไข

เล่น

ชื่อวิดีโอ

แตะเพือ
่ เล่นวิดโี อ

หมายเหตุ: การดาวน์โหลด MMS
ขณะอยูใ่ นเครือข่ายโรมมิง่ อาจมีคา่ ใช้
จ่ายเพิม
่ เติม
ใช้เป็น

แตะเพือ
่ ใช้ภาพนีเ้ ป็นพืน
้ หลัง

01

แตะเพือ
่ แก้ไขภาพด้วย
เครือ
่ งมือต่างๆ

02

แก้ไข

03

แตะเพือ
่ กลับไปทีเ่ มนูกอ
่ นหน้า

04

แตะเพือ
่ ลบวิดโี อทีค
่ ณ
ุ เพิง่
ถ่ายไว้ และยืนยันโดยการแตะทีใ่ ช่
ช่องมองภาพจะปรากฏขึน
้ อีกครัง้

05

แตะเพือ
่ ถ่ายภาพวิดโี ออืน
่ ต่อทัน
ที โดยทีว่ ด
ิ โี อปัจจุบน
ั ของคุณจะได้รบ
ั
การบันทึกไว้

06
07
08

แตะเพือ
่ ดูรป
ู ภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้และ
คลังภาพวิดโี อ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

ส่ง
แตะเพือ
่ ส่งรูปภาพเป็น
ข้อความ, อีเมล์, บลูทธ
ู หรือ
YouTube โปรดดูทห
่ี น้า 36
สำหรับการส่งข้อความ และหน้า 103
สำหรับการส่งและการรับไฟล์โดยใช้
บลูทธู

แก้ชอ
่ื

แตะเพือ
่ แก้ไขชือ
่ ของภาพทีเ่ ลือก

55

กล้องวิดีโอ
ทำความรูจ
้ ก
ั กับช่องมองภาพ
กลับ - แตะทีน
่ เ่ี พือ
่ กลับไปทีห
่ น้า
จอหลัก
เริม
่ การบันทึก
คลังภาพ แตะทีไอคอนนีเ้ พือ
่ ดูคลังภาพ

การรับแสง - โปรดดูทก
่ี ารปรับการรับแสงในหน้า 57
ความเร็วในการบันทึก
สถานะแฟลช - ตัง้ ค่าหรือปิดการใช้แฟลช
ตัง้ ค่า - แตะทีไ่ อคอนนีเ้ พือ
่ เปิดเมนูการตัง้ ค่า โปรดดูรายละเอียดเพิม
่ เติมทีก
่ ารใช้
การตัง้ ค่าขัน
้ สูงในหน้า 57

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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เคล็ดลับ! คุณสามารถปิดตัวเลือกช็อตคัทเพื่อให้หน้าจอ
ช่องมองภาพโล่งขึ้นได้ เพียงแตะที่กึ่งกลางของช่องมอง
ภาพหนึ่งครั้ง ในการเรียกใช้งานตัวเลือกใหม่ ให้แตะที่
หน้าจออีกครั้ง

LG KM900 | คูม
่ อ
ื การใช้งาน

การปรับการรับแสง
การรับแสงเป็นตัวกำหนดความแตกต่าง
ระหว่างแสงและความมืดในภาพ ภาพที่
มีระดับความเข้มต่ำจะมีลก
ั ษณะมัว ใน
ขณะทีภ
่ าพทีม
่ ค
ี วามเข้มสูงจะมีลก
ั ษณะ
ทีค
่ มชัดกว่า
1 แตะที่
2 เลือ
่ นตัวบ่งชีก
้ ารรับแสงตามแถบไป
ทางด้าน
เพือ
่ ให้ได้ภาพทีม
่ ี
การรับแสงลดลงและมัวมากขึน
้
หรือไปทางด้าน
เพือ
่ ให้ได้
ภาพทีม
่ ก
ี ารรับแสงสูงขึน
้ และคม
ชัดยิง่ ขึน
้

การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
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เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

ให้ใช้ชอ
่ งมองภาพ แล้วแตะที่ ตัง้ ค่า
เพือ
่ เปิดตัวเลือกการตัง้ ค่าขัน
้ สูงทัง้
หมดคุณสามารถปรับการตัง้ ค่า
กล้องถ่ายรูปได้โดยเลือ
่ นปุม
่ หมุน
หลังจากเลือกตัวเลือก ให้แตะปุม
่
ตกลง

สลับไป สลับไปยังกล้องภายในของ
LG KM900
เพือ
่ บันทึกวิดโี อของตัวคุณเอง
โปรดดูรายละเอียดเพิม
่ เติมที่
การใช้กล้องถ่ายวิดโี อภายใน
ในหน้า 59
ขนาดวิดโี อ - เปลีย
่ นขนาดของ
วิดโี อเพือ
่ ประหยัดพืน
้ ที่
หน่วยความจำ โปรดดูท่ี
การเปลีย
่ นขนาดของภาพวิดโี อ
ในหน้า 58
โหมดถ่ายภาพ - เลือกระหว่าง
อัตโนมัติ หรือ โหมดกลางคืน
เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนสีเพือ
่
ใช้กบ
ั รูปภาพมุมมองใหม่ โปรดดูท่ี
การเลือกโทนสี ในหน้า 59
ความสมดุลแสง - สมดุลแสงจะช่วย
ให้มน
่ั ใจได้วา่ ส่วนทีเ่ ป็นสีขาวทีป
่ รากฏ
ในวิดโี อจะสวยสมจริง เพือ
่ ให้กล้อง
ของคุณปรับความสมดุลแสงได้อย่าง
ถูกต้อง คุณอาจจำเป็นต้องกำหนด
สภาวะแสงก่อน เลือกระหว่าง
อัตโนมัต,ิ หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ หรือ มืดครึม
้
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กล้องวิดีโอ
คุณภาพของวิดโี อ - เลือกระหว่าง
ละเอียดมาก, ละเอียด และ ปกติ
คุณภาพทีล
่ ะเอียดมากขึน
้ เท่าใด ความ
คมชัดของวิดโี อก็จะมากขึน
้ เท่านัน
้
แต่ขนาดไฟล์จะเพิม
่ ตามไปด้วย หมาย
ความว่าคุณจะสามารถจัดเก็บวิดโี อ
ในหน่วยความจำของเครือ
่ งได้นอ
้ ยลง
ระยะเวลา - ตัง้ ค่าจำกัดระยะเวลาสำ
หรับวิดโี อของคุณ เลือกระหว่าง ปกติ
และ MMS เพือ
่ จำกัดขนาดวิดโี อให้
สามารถส่งเป็น MMS ได้
เคล็ดลับ!
หากคุณเลือกระยะเวลาแบบ MMS
การเลือกคุณภาพของภาพที่ต่ำลง
จะช่วยให้คุณถ่ายภาพวิดีโอได้
ยาวนานขึ้น
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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ความจำทีใ่ ช้ - เลือกว่าจะบันนทึกวิดี
โอไว้ทห
่ี น่วยความจำเครือ
่ งหรือหน่วย
ความจำภายนอก
เสียง - เลือก ปิดเสียง
เพือ
่ บันทึกวิดโี อโดยไม่มเี สียง
โฟกัสเสียง - เลือกโฟกัสเสียง: ปิด/
โฟกัสภายนอก/ โฟกัสภายใน
LG KM900 | คูม
่ อ
ื การใช้งาน

ซ่อนไอคอน - เลือกว่าจะซ่อนไอคอน
ในเมนูกล้องถ่ายรูปโดยอัตโนมัตห
ิ รือ
กำหนดด้วยตนเอง
รีเซ็ต - รีเซ็ตการตัง้ ค่ากล้องถ่าย
วิดโี อทัง้ หมด

การเปลีย
่ นขนาดของ
ภาพวิดโี อ
จำนวนพิกเซลยิง่ มากขึน
้ เท่าใด
ขนาดไฟล์กจ็ ะใหญ่มากขึน
้ เท่านัน
้ ซึง่
หมายถึงการใช้เนือ
้ ทีห
่ น่วยความจำ
มากขึน
้ หากคุณต้องการเก็บวิดโี อไว้
ในโทรศัพท์ให้มากขึน
้ คุณสามารถ
เปลีย
่ นความละเอียดเพือ
่ ทำให้ไฟล์มี
ขนาดเล็กลงได้
1 การใช้ชอ
่ งมองภาพ ให้แตะที่
ในมุมขวาบน
2 เลือก ขนาดวิดโี อ
จากเมนูดต
ู วั อย่าง
3 เลือกค่าพิกเซลจาก 4 ตัวเลือกดังนี:้
720X480(D1) - ตัวเลือกหน้าจอ
กว้างทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสูงทีส
่ ด
ุ
640x480 - VGA ขนาดมาตรฐาน

320x240 - ขนาดภาพเล็กลง
ขนาดไฟล์จงึ เล็กลงด้วย ซึง่ เป็นวิธี
การทีช
่ ว่ ยประหยัดพืน
้ ทีห
่ น่วยความ
จำ
176x144 - ขนาดภาพเล็กทีส
่ ด
ุ
ขนาดไฟล์จงึ เล็กทีส
่ ด
ุ ด้วย
4 แตะทีป
่ ม
ุ่ ตกลง
เพือ
่ กลับไปทีช
่ อ
่ งมองภาพ
เคล็ดลับ! ซอฟต์แวร์ตัดต่อที่ยอด
เยี่ยมบนโทรศัพท์ LG KM900
ของคุณ สามารถทำงานร่วมกับ
วิดีโอทุกประเภท ยกเว้น
720X480 (D1) และ 640x480
อย่าบันทึกด้วยรูปแบบนี้
หากคุณต้องการตัดต่อวิดีโอของ
คุณ

เคล็ดลับ! คุณสามารถเปลี่ยนภาพ
วิดีโอจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ
หรือซีเปียได้ แต่คุณไม่สามารถ
เปลี่ยนจากภาพขาวดำหรือซีเปีย
เป็นภาพสีได้
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การใช้กล้องถ่ายวิดโี อตัวใน
โทรศัพท์ LG KM900
ของคุณมีกล้องถ่ายรูปตัวในขนาด
320x240 สำหรับการสนทนาทาง
วิดโี อและการบันทึกวิดโี อ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

เคล็ดลับ! โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับ
ซอฟต์แวร์การแปลงรูปแบบวิดีโอ
ได้จากแผ่นซีดีที่คุณได้รับมา
พร้อมกับ KM900

การเลือกโทนสี
1 การใช้ชอ
่ งมองภาพ ให้แตะที่
ในมุมขวาบน
2 เลือก เอฟเฟกต์สี
จากเมนูดต
ู วั อย่าง
3 โทนสีมต
ี วั เลือกทัง้ หมด 6 ตัวเลือก
ดังนี้ ปิด, ซีเปีย, โมโน, เนกาทีฟ
หรือ พิมพ์นน
ู
4 ให้แตะทีโ่ ทนสีทค
่ี ณ
ุ ต้องการใช้
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กล้องวิดีโอ
1 ในการสลับไปยังกล้องภายใน
ให้แตะที่
แล้วเลือก สลับไป
จากนัน
้ เลือก กล้องภายใน
จากเมนูดต
ู วั อย่าง
2 หลังจากผ่านไปสักครู่ คุณจะเห็น
ภาพตัวคุณเองอยูใ่ นช่องมองภาพ
ในการเริม
่ บันทึกภาพ
ให้กดปุม
่ ถ่ายภาพตามปกติ
และกดอีกครัง้ เพือ
่ หยุดการบันทึก
3 หลังจากทีค
่ ณ
ุ ถ่ายภาพวิดโี อแล้ว
เครือ
่ งจะแสดงตัวเลือกทัง้ หมด
เหมือนกับการถ่ายวิดโี อด้วย
กล้องหลัก
4 ในการกลับไปยังกล้องถ่ายรูปหลัก
ให้แตะที่
แล้วแตะ
กล้องภายนอก

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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เคล็ดลับ!
คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดภาพ,
เอฟเฟกต์สี, ความสมดุลแสง
และคุณภาพได้โดยแตะที่ ตัง้ ค่า
แบบเดียวกับที่ใช้กล้องหลัก

LG KM900 | คูม
่ อ
ื การใช้งาน

การดูวด
ิ โี อทีบ
่ น
ั ทึกไว้
1 ในช่องมองภาพ ให้แตะที่
2 คลังภาพของคุณจะปรากฏบน
หน้าจอ
3 แตะทีว่ ด
ิ โี อหนึง่ ครัง้ เพือ
่ แสดง
วิดโี อทีด
่ า้ นหน้าสุดของคลังภาพ
วิดโี อทีเ่ ลือกจะเล่นอัตโนมัติ

การดูวด
ิ โี อบนโทรทัศน์
เชือ
่ มต่อ KM900 เข้ากับโทรทัศน์ของ
คุณด้วยสายเคเบิลเอาต์พต
ุ สำหรับ
โทรทัศน์
หมายเหตุ: สายเคเบิลเอาต์พต
ุ สำ
หรับโทรทัศน์มวี างจำหน่ายแยก
ต่างหาก
เคล็ดลับ!
รูปแบบทั้งหมดยกเว้น 320x240
และ 176x144 สามารถทำงานร่วม
กันได้กับเล่นวิดีโอบนโทรทัศน์

รูปภาพและวิดีโอ
การดูรป
ู ภาพและวิดโี อ
1 แตะที่
บนหน้าจอดูตวั อย่างใน
กล้องถ่ายรูป
2 คลังภาพของคุณจะปรากฏบนหน้า
จอ
3 แตะทีว่ ด
ิ โี อหรือรูปภาพเพือ
่ เปิด
ทัง้ ไฟล์

การใช้การซูมขณะดูวด
ิ โี อ
หรือภาพถ่าย
เมือ
่ ดูรป
ู ภาพหรือภาพวิดโี อ คุณสา
มารถซูมเข้าและซูมออกได้โดยการ
เลือ
่ นนิว้ เข้าหากันหรือแยกออกจากกัน

การปรับระดับเสียงขณะดู
วิดโี อ
ในการปรับระดับเสียงของวิดโี อขณะที่
กำลังเล่น ให้แตะทีแ
่ ถบระดับเสียงที่
ด้านล่างของหน้าจอหลังจากกด
สัญลักษณ์ลำโพง หรือใช้ปม
ุ่ ระดับ
เสียงทีด
่ า้ นข้างของโทรศัพท์
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เคล็ดลับ! กดปุ่มไปทางซ้ายหรือ
ทางขวาเพื่อดูรูปภาพหรือวิดีโออื่น
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

เคล็ดลับ!
ในการลบรูปภาพหรือวิดีโอ
ให้เปิดไฟล์นั้นๆ แล้วเลือก
แตะที่ ใช่ เพื่อยืนยัน
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รูปภาพและวิดีโอ
การตัง้ ค่ารูปภาพเป็นพืน
้ หลัง

การแก้ไขรูปภาพ

1 แตะทีร่ ป
ู ภาพทีค
่ ณ
ุ ต้องการตัง้ ค่า
เป็นพืน
้ หลังเพือ
่ เปิด
2 แตะทีห
่ น้าจอเพือ
่ เปิดเมนูตวั เลือก
3 แตะที่ ใช้เป็น
4 หน้าจอจะสลับไปเป็นโหมดแนวตัง้
คุณสามารถซูมเข้าและออก และ
ย้ายส่วนทีค
่ ร็อปของรูปภาพได้
โดยใช้ภาพขนาดย่อทีด
่ า้ นล่าง
ของหน้าจอ

คุณสามารถใช้คณ
ุ สมบัตท
ิ ย
่ี อดเยีย
่ ม
มากมายในการเปลีย
่ นแปลงรูปภาพ
เพิม
่ หรือทำให้รป
ู ภาพมีชวี ต
ิ ชีวาขึน
้
1 ให้เปิดรูปภาพทีค
่ ณ
ุ ต้องการแก้ไข
แล้วแตะที่ แก้ไข
เพือ
่ แสดงตัวเลือก
2 แตะทีไ่ อคอนเพือ
่ ปรับรูปภาพ
ของคุณ:

วาดลายเส้น
บนรูปภาพของคุณด้วยมือ
เลือกความหนาของเส้นจาก
4 ตัวเลือก
จากนัน
้ เลือกสีทค
่ี ณ
ุ ต้องการใช้

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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คร็อปรูปภาพของคุณ เลือก
พืน
้ ทีก
่ ารคร็อปภาพแบบสีเ่ หลีย
่ ม
หรือวงกลม แล้วเลือ
่ นนิว้ ของคุณไป
ตามหน้าจอเพือ
่ เลือกพืน
้ ที่

LG KM900 | คูม
่ อ
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การเพิม
่ ตัวหนังสือลงบนรูปภาพ
โปรดดูท่ี
การเพิม
่ ข้อความลงในรูปภาพ
ในหน้า 64
ตกแต่งรูปภาพของคุณ
ด้วยสแตมป์ เลือกจากสแตมป์ตา่ งๆ
แล้วแตะบริเวณทีค
่ ณ
ุ ต้องการวาง
ลบการแก้ไขทีค
่ ณ
ุ ทำ
ไว้ในรูปภาพ คุณสามารถเลือก
ขนาดของยางลบทีค
่ ณ
ุ จะใช้ได้
แตะเพือ
่ กลับไปทีค
่ ลังภาพ

รูปภาพ แตะเพือ
่ เปิดตัวเลือก

เอฟเฟกต์เพิม
่ เติม ได้แก่ หมุน
นอกจากนี้ ยังมีตวั เลือกการแก้ไขขัน
้
สูงเพิม
่ เติมอีก โปรดดูท่ี การเน้นสี
และ การสลับสีในรูปภาพ ในหน้า
65
ฟิลเตอร์ แตะเพือ
่ ใช้ตวั เลือกเอฟ
เฟกต์กบ
ั รูปภาพ

01
02
03
04
05
06
07
08

ปรับแต่ง

ซึง่ ช่วยปรับการถ่ายภาพโดยใช้สี
ความสว่างและอืน
่ ๆ โดยอัตโนมัติ

บันทึก
เลิกทำ
รูปภาพ
ฟิลเตอร์
ปรับแต่ง

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

บันทึก บันทึกการเปลีย
่ นแปลงที่
ทำไว้ในรูปภาพ เลือกเพือ
่ บันทึก
การเปลีย
่ นแปลงเป็น อัปเดตทีม
่ ี
หรือ ไฟล์ใหม่ หากคุณเลือก
ไฟล์ใหม่ ให้ปอ
้ นชือ
่ ไฟล์

เลิกทำ ลบการแก้ไขทีค
่ ณ
ุ ทำ
ไว้ในรูปภาพ
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รูปภาพและวิดีโอ
การเพิม
่ ข้อความลงในรูปภาพ การเพิม
่ เอฟเฟกต์ลงใน
รูปภาพ

1 จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2 เลือก ตัวอักษร เพือ
่ เพิม
่ ข้อความ
แบบไม่มก
ี รอบหรือเลือกรูปทรงลูก
โป่งแสดงคำพูด
3 ป้อนข้อความโดยใช้ปม
ุ่ กด
แล้วแตะที่ บันทึก
4 เลือ
่ นข้อความโดยแตะทีข
่ อ
้ ความ
แล้วเลือ
่ นไปยังบริเวณทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การ
ข้อความ
ไม่มก
ี ล่อง

บันทึก
เลิกทำ

สีกล่อง

รูปภาพ

สีตัวอักษร

ฟิลเตอร์
ปรับแต่ง

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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ื การใช้งาน

1 จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
ฟิลเตอร์

2 คุณสามารถใช้ตวั เลือกต่างๆ
กับรูปภาพ
3 ในการเลิกทำเอฟเฟกต์ เพียงแตะที่
เลิกทำ

การคร็อปรูปภาพ
1 จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2 เลือกรูปร่างทีค
่ ณ
ุ ต้องการใช้เพือ
่
คร็อปรูปภาพ
3 ลากกรอบไปทีพ
่ น
้ื ทีท
่ ค
่ี ณ
ุ ต้อง
การคร็อป
4 เมือ
่ คุณเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้แตะที่ บันทึก

การเน้นสีในรูปภาพ

การสลับสีในรูปภาพ

1 จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่ รูปภาพ 1 จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่ รูปภาพ
2 เลือก เน้นสี
2 เลือก เปลีย
่ นสี
3 เลือกส่วนหนึง่ ส่วนใดของภาพ
3 เลือกส่วนหนึง่ ส่วนใดของภาพ
รอยเส้นจะปรากฏรอบสิง่ ต่างๆ
รอยเส้นจะปรากฏรอบสิง่ ต่างๆ
ในบริเวณนัน
้ ทีม
่ ส
ี เี หมือนกัน
ในบริเวณนัน
้ ทีม
่ ส
ี เี หมือนกัน
หรือคล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น
หรือคล้ายคลึงกัน
ผมหรือเสือ
้
ตัวอย่างเช่น ผมหรือเสือ
้
4 ปรับความหนักเบาในการเน้นโดย
4 เลือกสี
แตะที่ ความเข้ม แล้วแตะปุม
่ ‘+’
5 กด ตกลง
หรือ ‘-’
6 ส่วนของรูปภาพทีเ่ ลือกไว้สำหรับ
5 แตะที่ ตกลง
การเน้นสีจะเปลีย
่ นเป็นสีทเ่ี ลือก
ไว้แทน
6 สีทง้ั หมดจะหายไปจากรูปภาพ และ
หายไปจากบริเวณทีท
่ ำเครือ
่ งหมาย 7 เลือก บันทึก
สำหรับการเน้นสีไว้
เพือ
่ บันทึกการเปลีย
่ นแปลง
7 เลือก บันทึก
เพือ
่ บันทึกการเปลีย
่ นแปลง

01
02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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รูปภาพและวิดีโอ
การแก้ไขวิดโี อ
คุณสมบัตก
ิ ารแก้ไขวิดโี อใช้
ได้กบ
ั วิดโี อประเภท MPEG4
ยกเว้นความละเอียด 720x480 (D1)
อย่าบันทึกด้วยรูปแบบนี้
หากคุณต้องการตัดต่อวิดโี อของคุณ

การตัดความยาวของวิดโี อ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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1 เปิดวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการตัดต่อ
แล้วแตะปุม
่ ตัวเลือก
2 เลือก แก้ไข และเลือก Trim/
Multi-trim
3 แตะที่
และกำหนดจุดเริม
่ ต้น
และจุดสิน
้ สุดใหม่โดยใช้ Trim
4 แตะที่ ดูตวั อย่าง เพือ
่ ยืนยันว่าคุณพอ
ใจกับการตัดต่อใหม่
5 แตะที่ บันทึก หรือแตะที่
เพือ
่ กลับไปทีค
่ ลังภาพ
และยกเลิกการเปลีย
่ นแปลง

LG KM900 | คูม
่ อ
ื การใช้งาน

บันทึก
เลิกทำ
Trim
ดูตวั อย่าง

การรวมวิดโี อสองเรือ
่ ง
1 เปิดวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการตัดต่อ
แล้วแตะปุม
่ ตัวเลือก
2 เลือก แก้ไข แล้วเลือก Video
merge
3 โฟลเดอร์ วิดโี อส่วนตัว จะเปิดขึน
้
เลือกวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการรวม
4 แตะและเลือ
่ นรูปภาพเพือ
่ ย้ายรูป
ภาพไปยังตอนท้ายหรือตอนเริม
่ ต้น
ของวิดโี อ
5 แตะที่ ดูตวั อย่าง เพือ
่ เลือกวิธก
ี าร
รวมวิดโี อเข้าด้วยกัน

Movie editor > Merge
บันทึก
เอฟเฟกท์

ชือ
่ ไฟล์ 1
ระยะเวลา : 00:00:40

ชือ
่ ไฟล์ 4
ระยะเวลา : 00:00:40

ดูตวั อย่าง

รวม : 00:01:20

6 กด บันทึก ตามด้วย ไฟล์ใหม่
เพือ
่ บันทึกวิดโี อทีร่ วมใหม่ บันทึก
ทับไฟล์ทม
่ี อ
ี ยูแ
่ ล้วหรือบันทึกเป็น
ไฟล์ใหม่
7 ทำซ้ำขัน
้ ตอนเหล่านีเ้ พือ
่ รวมวิดโี อ
เรือ
่ งอืน
่ ๆ

การรวมรูปภาพเข้ากับวิดโี อ

การเพิม
่ ข้อความลงในวิดโี อ
1 เปิดวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการตัดต่อ
แล้วแตะปุม
่ ตัวเลือก
2 เลือก แก้ไข แล้วเลือก Text
overlay
3 แตะที่
แล้วพักการเล่นชัว่ คราว
เพือ
่ กำหนดจุดเริม
่ ต้นสำหรับการ
แสดงข้อความ
4 แตะที่ เริม
่
แล้วเลือกรูปแบบข้อความ
ป้อนข้อความโดยใช้ปม
ุ่ กด
แล้วเลือก ตกลง

01
02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

1 เปิดวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการตัดต่อ
แล้วแตะปุม
่ ตัวเลือก
2 เลือก แก้ไข แล้วเลือก Image
merge
3 โฟลเดอร์ ภาพส่วนตัว จะเปิดขึน
้
เลือกรูปภาพทีค
่ ณ
ุ ต้องการย้ายไป
ในวิดโี อ แล้วแตะที่ เลือก

4 แตะและเลือ
่ นรูปภาพเพือ
่ รวมเข้าที่
ตอนท้ายหรือตอนเริม
่ ต้นของวิดโี อ
5 แตะที่ ดูตวั อย่าง เพือ
่ เลือกวิธก
ี าร
รวมภาพและวิดโี อเข้าด้วยกัน
6 กด บันทึก จากนัน
้ เลือกว่าจะบัน
ทึกทับไฟล์ทม
่ี อ
ี ยูแ
่ ล้วหรือบันทึก
เป็นไฟล์ใหม่
7 ทำซ้ำขัน
้ ตอนเหล่านีเ้ พือ
่ รวมรูป
ภาพอืน
่ ๆ

67

รูปภาพและวิดีโอ
5 แตะทีบ
่ ริเวณหน้าจอทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การให้ขอ
้ ความปรากฏขึน
้ แล้วแตะ
ตกลง

บันทึก
เลิกทำ
แสดง
ข้อความ
ดูตวั อย่าง

6 แตะที่ บันทึก บันทึกทับไฟล์ทม
่ี ี
อยูแ
่ ล้วหรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่
7 ทำซ้ำขัน
้ ตอนเหล่านีเ้ พือ
่ เพิม
่
ข้อความอืน
่ ๆ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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การซ้อนรูปภาพ
1 เปิดวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการตัดต่อ
แล้วแตะปุม
่ ตัวเลือก
2 เลือก แก้ไข แล้วเลือก Image
overlay
3 โฟลเดอร์ ภาพส่วนตัว จะเปิดขึน
้
เลือกรูปภาพทีค
่ ณ
ุ ต้องการซ้อน
บนวิดโี อ
4 แตะที่
แล้วพักการเล่นชัว่
คราวเมือ
่ คุณต้องการให้รป
ู ภาพ
แสดงขึน
้ จากนัน
้ เลือก
ความทึบแสง หลังจากแตะปุม
่ เริม
่
5 แตะที่ ตกลง แล้วกด หยุด
เมือ
่ การซ้อนรูปภาพควรสิน
้ สุด
6 แตะทีบ
่ ริเวณหน้าจอทีค
่ ณ
ุ ต้
องการให้ขอ
้ ความปรากฏขึน
้
หากรูปภาพมีขนาดใหญ่มากเกินไป
ภาพอาจซ้อนทับทัง้ หน้าจอ ซึง่ อาจ
ไม่ใช่เพียงบริเวณทีเ่ ลือก
7 แตะที่ บันทึก บันทึกทับไฟล์ทม
่ี อ
ี ยู่
แล้วหรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่
8 ทำซ้ำขัน
้ ตอนเหล่านีเ้ พือ
่ เพิม
่ รูป
ภาพอืน
่ ๆ

การใส่ซาวด์แทร็คลงในวิดโี อ

การใส่เสียงสดลงในวิดโี อ

1 เปิดวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการตัดต่อ
แล้วแตะปุม
่ ตัวเลือก
2 เลือก แก้ไข แล้วเลือก Audio
dubbing
3 โฟลเดอร์ เสียงส่วนตัว จะเปิดขึน
้
เลือกแทร็คทีค
่ ณ
ุ ต้องการเพิม
่ ใน
วิดโี อ
4 เสียงต้นฉบับในวิดโี อจะถูกลบออก
5 หากเสียงสัน
้ กว่าวิดโี อ
ให้เลือกว่าจะเล่น ครัง้ เดียว หรือ
ซ้ำ
6 บันทึกทับไฟล์ทม
่ี อ
ี ยูแ
่ ล้วหรือบันทึก
เป็นไฟล์ใหม่

1 เปิดวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการตัดต่อ
แล้วแตะปุม
่ ตัวเลือก
2 เลือก แก้ไข แล้วเลือก Live
dubbing
3 ตัง้ ค่าเสียงเป็นเสียงต้นฉบับหรือ
เสียงทีบ
่ น
ั ทึก

01
02
03
04
05
06

รีเซ็ต

อัตราผสมเสียง

เสียงต้นฉบับ

เสียงทีบ
่ น
ั ทึก

บันทึก

07

เลิกทำ

08

ดูตวั อย่าง

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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รูปภาพและวิดีโอ
การเปลีย
่ นความเร็วของวิดโี อ
1 เปิดวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการตัดต่อ
แล้วแตะปุม
่ ตัวเลือก
2 เลือก แก้ไข แล้วเลือก Time
scaling
3 เลือกตัวเลือกหนึง่ ตัวเลือก
ซึง่ สามารถแตกต่างกันได้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั อัตราเฟรม
4 บันทึกทับไฟล์ตน
้ ฉบับหรือบันทึก
เป็นไฟล์ใหม่

การใส่เอฟเฟกต์
การเลือนภาพ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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1 เปิดวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการตัดต่อ
แล้วแตะปุม
่ ตัวเลือก
2 เลือก แก้ไข แล้วเลือก
Dimming Effect
3 วิดโี อของคุณจะมีการเฟดเข้าทีต
่ อน
เริม
่ ต้นและเฟดออกทีต
่ อนจบ
4 บันทึกทับไฟล์ตน
้ ฉบับหรือบันทึก
เป็นไฟล์ใหม่

LG KM900 | คูม
่ อ
ื การใช้งาน

มัลติมีเดีย
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดีย
ลงในหน่วยความจำของโทรศัพท์ได้
ทำให้คณ
ุ เข้าใช้งานรูปภาพ เสียง
วิดโี อ ละเกมส์ทง้ั หมดได้อย่างง่ายดาย
หรือคุณยังสามารถบันทึกไฟล์ลงใน
การ์ดหน่วยความจำได้ การใช้การ์ด
หน่วยความจำทำให้คณ
ุ เพิม
่ พืน
้ ทีใ่ น
หน่วยความจำของโทรศัพท์ได้
ในการเข้าใช้งานเมนูมล
ั ติมเี ดีย
ให้แตะที่
เลือก แฟ้มข้อมูล
จากแท็บมัลติมเี ดีย คุณสามารถเปิด
รายการของโฟลเดอร์ทค
่ี ณ
ุ เก็บไฟล์
มัลติมเี ดียทัง้ หมดได้
เคล็ดลับ!
ในการลบไฟล์ในแฟ้มข้อมูล
ให้แตะที่
แล้ว ลบ

ภาพส่วนตัว
ประกอบด้วยรายการรูปภาพ รวมถึง
ภาพเริม
่ ต้นทีโ่ หลดลงในโทรศัพท์ลว่ ง
หน้า ภาพทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลด และภาพที่
ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์

ตัวเลือกทีม
่ อ
ี ยูใ่ น ภาพส่วนตัวจะขึน
้
อยูก
่ บ
ั ประเภทรูปภาพทีค
่ ณ
ุ เลือก
ตัวเลือกทัง้ หมดจะใช้ได้กบ
ั ภาพที่
คุณถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์
ส่วนตัวเลือก ตัง้ รายการโปรด,
เรียงตาม, ภาพสไลด์ และ
สถานะความจำ
จะมีใช้เฉพาะภาพเริม
่ ต้นเท่านัน
้

01

การส่งรูปภาพ

07

1 เพียงเลือกรูปภาพทีต
่ อ
้ งการส่ง
2 แตะที่ ส่ง เลือกระหว่าง ข้อความ,
อีเมล์, บลูทธ
ู หรือ Blogger
3 หากคุณเลือก ข้อความ หรือ อีเมล์
รูปภาพจะแนบไปกับข้อความ และ
คุณสามารถเขียนและส่งข้อความ
ได้ตามปกติ หากคุณเลือก บลูทธ
ู
โทรศัพท์จะค้นหาอุปกรณ์ทจ่ี ะส่ง
ภาพไป

02
03
04
05
06
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

รูปภาพ

เมนูตวั เลือกภาพส่วนตัว
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การใช้รป
ู ภาพ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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คุณสามารถเลือกรูปภาพเพือ
่ ใช้
เป็นพืน
้ หลังและภาพพักหน้าจอ
หรือใช้เพือ
่ ระบุผโู้ ทรเข้าได้
1 แตะที่
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
จากแท็บมัลติมเี ดีย
2 แตะที่ ภาพส่วนตัว
3 เลือกภาพแล้วแตะที่
4 แตะที่ ใช้เป็น แล้วเลือกระหว่าง:
พืน
้ หลัง - เลือกภาพพืน
้ หลังสำหรับ
หน้าจอล็อคปุม
่
รายชือ
่ กำหนดภาพให้กบ
ั บุคคลในรายชือ
่
เพือ
่ ให้ภาพนัน
้ ปรากฏขึน
้ เมือ
่ บุคคล
นัน
้ โทรมา
ภาพเริม
่ ต้น - กำหนดให้ภาพปรา
กฏขึน
้ เมือ
่ เปิดเครือ
่ ง
ภาพปิดเครือ
่ ง - กำหนดให้ภาพ
ปรากฏขึน
้ เมือ
่ ปิดเครือ
่ ง

LG KM900 | คูม
่ อ
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ภาพสายโทรออก - กำหนดให้
ภาพปรากฏขึน
้ ระหว่างการโทรออก
ภาพสายเรียกเข้า - กำหนดให้
ภาพปรากฏขึน
้ ระหว่างมีสายเรียก
เข้า

การพิมพ์ภาพ
1 แตะที่
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
จากแท็บมัลติมเี ดีย
2 แตะที่ ภาพส่วนตัว
3 เลือกภาพแล้วแตะที่
4 แตะที่ พิมพ์ จากนัน
้ เลือกระหว่าง
บลูทธ
ู และ PictBridge

การย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ

จีโอแท็ก

สามารถย้ายหรือคัดลอกภาพระหว่าง
หน่วยความจำของโทรศัพท์กบ
ั การ์ด
หน่วยความจำได้ เพือ
่ เป็นการเพิม
่ พืน
้
ทีใ่ นหน่วยความจำใดหน่วยความจำ
หนึง่ หรือเพือ
่ ป้องกันภาพมิให้สญ
ู หาย
1 แตะที่
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
จากแท็บมัลติมเี ดีย
2 แตะที่ ภาพส่วนตัว
3 แตะที่
4 เลือก ย้าย หรือ คัดลอก

เปิดกล้องถ่ายรูปและเพลิดเพลินไปกับ
ความสามารถของบริการเกีย
่ วกับตำ
แหน่งของโทรศัพท์
ถ่ายภาพในทีท
่ ต
่ี อ
้ งการและแท็กรูป
ภาพด้วยตำแหน่งทีถ
่ า่ ยภาพ
หากคุณอัปโหลดรูปภาพทีแ
่ ท็กไปยัง
Blog ทีส
่ นับสนุนจีโอแท็ก
คุณจะเห็นรูปภาพนัน
้ แสดงบนแผนที่

01

การตรวจสอบสถานะ
หน่วยความจำ

07

การสร้างภาพสไลด์

คุณสามารถตรวจสอบจำนวนพืน
้ ที่
หน่วยความจำทีใ่ ช้ไปและจำนวนที่
เหลือ
1 แตะที่
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
จากแท็บมัลติมเี ดีย
2 แตะที่ ภาพส่วนตัว
3 แตะที่
แล้วเลือก
สถานะความจำ

03
04
05
06
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

หากคุณต้องการดูภาพทัง้ หมดบน
โทรศัพท์ คุณสามารถสร้างภาพสไลด์
เพือ
่ ประหยัดเวลาในการเปิดและปิด
ภาพแต่ละภาพ
1 แตะที่
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
จากแท็บมัลติมเี ดีย
2 แตะที่ ภาพส่วนตัว
3 แตะที่
แล้วเลือก ภาพสไลด์

02
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เสียง

วิดโี อ

โฟลเดอร์ เสียงส่วนตัว ประกอบด้วย
เสียงทีด
่ าวน์โหลด, เสียงเริม
่ ต้น
และ การบันทึกเสียง จากขัน
้ ตอนนี้
คุณสามารถจัดการ ส่ง หรือกำหนด
เสียงเป็นเสียงเรียกเข้าได้

โฟลเดอร์ วิดโี อส่วนตัว จะแสดงราย
การวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลด หรือวิดโี อ
ทีไ่ ด้บน
ั ทึกไว้ในโทรศัพท์
การดูวด
ิ โี อ
1 แตะที่
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
ในแท็บมัลติมเี ดีย
2 แตะที่ วิดโี อส่วนตัว
3 เลือกวิดโี อเพือ
่ เล่น

การใช้เสียง

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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1 แตะที่
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
จากแท็บมัลติมเี ดีย
2 แตะที่ เสียงส่วนตัว
3 เลือก เสียงเริม
่ ต้น หรือ
ดาวน์โหลดเสียง
4 ให้เลือกเสียง แล้วแตะไอคอนเล่น
เสียงทีเ่ ลือกจะเริม
่ เล่น
5 คุณสามารถใช้เสียงได้หลากหลาย
หน้าทีโ่ ดยเลือกเมนู ใช้เป็น
6 เลือกระหว่าง เสียงเรียกเข้า,
เสียงเรียกเข้าแบบวิดโี อ และ
เสียงข้อความ

LG KM900 | คูม
่ อ
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เคล็ดลับ! โทรศัพท์ KM900
สนับสนุนการเล่นวิดีโอทั้งรูปแบบ
DivX และ Xvid เพื่อความหลาก
หลายของเนื้อหาที่ดียิ่งขึ้น
โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 93
หมายเหตุ: สายเคเบิลเอาต์พต
ุ
สำหรับโทรทัศน์มวี างจำหน่ายแยก
ต่างหาก

การส่งวิดโี อคลิป

การใช้เมนูตวั เลือก

1 เลือกวิดโี อ แล้วแตะที่
ภายในโฟลเดอร์เกมส์และแอปพลิเค
ชัน จะมีตวั เลือกต่างๆ ดังต่อไปนี:้
2 แตะที่ ส่ง แล้วเลือกระหว่าง
ข้อความ, อีเมล์, บลูทธ
ู และ
• โฟลเดอร์ใหม่: สร้างโฟลเดอร์
YouTube
ภายในเกมส์หรือแอพพลิเคชัน
3 หากคุณเลือก ข้อความ หรือ อีเมล์ • เรียงตาม: เรียงลำดับเกมส์และ
วิดโี อคลิปจะแนบไปกับข้อความ
แอปพลิเคชันตาม วันที,่ ชือ
่ , ขนาด
ซึง่ คุณสามารถเขียนและส่งข้อ
หรือหน่วยความจำ
ความได้ตามปกติ หากคุณเลือก
• สถานะความจำ: ดูสถานะหน่วย
บลูทธ
ู โทรศัพท์จะค้นหาอุปกรณ์ท่ี
ความจำของเครือ
่ งหรือหน่วยความ
จะส่งภาพไป
จำภายนอก

เกมส์และแอปพลิเคชัน
เพือ
่ ความเพลิดเพลิน คุณสามารถ
ดาวน์โหลดเกมส์และแอปพลิเคชัน
ใหม่ลงในโทรศัพท์ได้

การเล่นเกมส์

02
03
04
05
06
07
08

การติดตัง้ เกมและแอ
ปพลิเคชัน Java
1 แตะที่
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
ในแท็บมัลติมเี ดีย
2 หากคุณเสียบการ์ดหน่วย
ความจำใหม่ ให้แตะเมนู
หน่วยความจำภายนอก
3 เลือกไฟล์(*.jad หรือ *.jar)
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการติดตัง้ และแตะที่
ติดตัง้

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

1 แตะที่
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
ในแท็บมัลติมเี ดีย
2 แตะเมนู เกมส์หรือแอพพลิเคชัน
3 แตะปุม
่ เริม
่ เพือ
่ เริม
่ ต้นเกมส์หรือ
แอพพลิเคชัน

01
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ใช้เมนู M-Toy

การโอนไฟล์ไปทีโ่ ทรศัพท์

เมนู M-Toy ประกอบด้วยแฟลชเกมส์ซง่ึ
ใช้เซนเซอร์การเคลือ
่ นไหวทีม
่ ใี นตัว

บลูทธู คือวิธก
ี ารทีง่ า่ ยทีส
่ ด
ุ ในการโอ
นไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปทีโ่ ทรศัพท์
คุณยังสามารถใช้ LG PC Suite ผ่าน
ทางสายเคเบิลสำหรับซิงโครไนซ์ได้
โปรดดูรายละเอียดในหน้า 89
ในการโอนไฟล์ (เช่น เพลง)
โดยใช้บลูทธู :
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์
คอมพิวเตอร์ได้เปิดบลูทธู แล้ว
และอยูใ่ นระยะทีเ่ ชือ
่ มต่อกันได้
2 ใช้คอมพิวเตอร์เพือ
่ ส่งไฟล์ทาง
บลูทธู
3 เมือ
่ ส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์แล้ว
ต้องยอมรับไฟล์โดยแตะ ใช่
บนโทรศัพท์
4 ไฟล์จะปรากฏอยูใ่ นโฟลเดอร์
เอกสาร หรือ อืน
่ ๆ

แฟลชคอนเทนท์
โฟลเดอร์แฟลชคอนเทน
ท์ประกอบด้วยไฟล์ SWF
เริม
่ ต้นและทีด
่ าวน์โหลดทัง้ หมด

การดูไฟล์ SWF/ SVG
1 แตะที่
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
จากแท็บมัลติมเี ดีย
2 แตะที่ แฟลชคอนเทนท์
3 เลือกไฟล์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการดู

เอกสาร
สามารถใช้งานไฟล์ Excel,
PowerPoint, Word, ข้อความ และ
PDF ได้
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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การดูไฟล์
1 แตะที่
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
จากแท็บมัลติมเี ดีย
2 แตะที่ เอกสาร
3 เลือกเอกสาร และแตะที่ ดู
LG KM900 | คูม
่ อ
ื การใช้งาน

การสร้างภาพยนตร์

โฟลเดอร์ อืน
่ ๆ
ใช้สำหรับจัดเก็บไฟล์ประเภทอืน
่ ๆ
ทีไ่ ม่ใช่รป
ู ภาพ เสียง วิดโี อ
เกมส์ หรือแอปพลิเคชัน
ซึง่ มีวธิ ใี ช้เดียวกับโฟลเดอร์ เอกสาร
คุณจะพบว่าเมือ
่ คุณโอน
ไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปทีโ่ ทรศัพท์
ไฟล์เหล่านัน
้ จะปรากฏอยูใ่ น อืน
่ ๆ
หากเป็นเช่นนี้
คุณสามารถย้ายไฟล์เหล่านัน
้ ได้

1 แตะที่
แล้วเลือก
โปรแกรมสร้างภาพยนตร์
จากแท็บมัลติมเี ดีย
2 แตะที่ แทรก เพือ
่ ใส่รป
ู ภาพ
3 แตะทีแ
่ ท็บ สไตล์
ด้านบนเพือ
่ เลือกสไตล์ภาพยนตร์
4 แตะทีแ
่ ท็บ เสียง
บนหน้าจอเพือ
่ เปลีย
่ นเสียง เช่น
สำหรับการบันทึกเสียง
5 แตะทีป
่ ม
ุ่ ดูตวั อย่าง เพือ
่ ดูผลลัพธ์
6 แตะทีแ
่ ท็บ ลำดับการเล่น
บนหน้าจอเพือ
่ เปลีย
่ นแปลงลำดับ
7 แตะทีแ
่ ท็บ บันทึกใน บนหน้าจอ
เพือ
่ ตำแหน่งทีจ่ ะบันทึกภาพ
ยนตร์ แล้วแตะแท็บ การใช้
เพือ
่ เลือกระหว่างการจัดเก็บกับ
MMS
8 ในการบันทึกภาพยนตร์ของคุณ
ให้กด เล่น แล้วแตะที่
บันทึกภาพยนตร์

01
02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

อืน
่ ๆ
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เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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เพลง

การโอนเพลงไปยังโทรศัพท์

โทรศัพท์ LG KM900 มีเครือ
่ งเล่น
เพลงภายในตัวทีใ่ ห้คณ
ุ สามารถเล่น
เพลงทีค
่ ณ
ุ ชืน
่ ชอบทัง้ หมดได้
ในการเข้าใช้งานเครือ
่ งเล่นเพลง
ให้แตะที่
แล้วเลือก เพลง
จากแท็บมัลติมเี ดีย จากขัน
้ ตอนนี้
คุณสามารถเข้าใช้งานโฟลเดอร์ตา่ ง
ๆ ดังนี:้
ทุกแทร็ค - ประกอบด้วยเพลงทัง้ หมด
ทีม
่ ใี นโทรศัพท์
สิง่ ทีป
่ ระทับใจ - ประกอบด้วยเพลงที่
คุณบันทึกเป็นสิง่ ทีป
่ ระทับใจ
ศิลปิน - เบราส์ดรู ายการเพลงทีเ่ ก็บ
ไว้ตามศิลปิน
อัลบัม
้ - เบราส์ดรู ายการเพลงทีเ่ ก็บ
ไว้ตามอัลบัม
้
แนวเพลง - เบราส์ดรู ายการเพลงที่
เก็บไว้ตามแนวเพลง

วิธก
ี ารทีง่ า่ ยทีส
่ ด
ุ ในการโอนไฟล์
เพลงไปทีโ่ ทรศัพท์ คือ ทางบลูทธู
หรือสายเคเบิลข้อมูล
คุณยังสามารถใช้ LG PC Suite
ได้ โปรดดูรายละเอียดในหน้า 89
ในการโอนเพลงโดยใช้บลูทธู :
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทง้ั คู่
ได้เปิดบลูทธู และเชือ
่ มต่อกันแล้ว
2 เลือกไฟล์เพลงบนอุปกรณ์อน
่ื แล้ว
เลือกส่งไฟล์นน
้ั ผ่านทางบลูทธู
3 เมือ
่ ส่งไฟล์แล้ว คุณจะต้องยอมรับ
ไฟล์บนโทรศัพท์โดยแตะที่ ใช่
4 ไฟล์จะปรากฏขึน
้ ใน เพลง >
ทุกแทร็ค

LG KM900 | คูม
่ อ
ื การใช้งาน

การสร้างรายการเพลง
คุณสามารถสร้างรายการเพลงของคุณ
เองได้โดยการเลือกเพลงจากโฟล
เดอร์ ทุกแทร็ค
1 แตะที่
แล้วเลือก เพลง
จากแท็บมัลติมเี ดีย
2 แตะทีไ่ อคอนตัวเลือก
3 แตะที่ รายการเพลงใหม่
ป้อนชือ
่ รายการเพลงใหม่
แล้วแตะที่
4 โฟลเดอร์ ทุกแทร็ค จะปรากฏขึน
้
แตะทีเ่ พลงทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ ต้องการใส่
ไว้ในรายการเพลง ซึง่ จะมีเครือ
่ ง
หมายปรากฏอยูข
่ า้ งชือ
่ เพลงเหล่า
นัน
้
5 แตะที่ เพิม
่ เพลง
ในการเล่นรายการเพลง
ให้เลือกรายการเพลง และแตะที่ เล่น
หมายเหตุ:
ในการเพิม
่ รายการเพลงอีกรายการ
ให้แตะที่
จากนัน
้
รายการเพลงใหม่

เคล็ดลับ!
ในการเปลี่ยนระดับเสียง
ระหว่างฟังเพลง ให้แตะที่

01
02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

การเล่นเพลง
1 แตะที่
แล้วเลือก เพลง
จากแท็บมัลติมเี ดีย
2 แตะที่ ทุกแทร็ค
3 เลือกเพลงทีต
่ อ
้ งการเล่น
แล้วแตะที่
4 แตะที่
เพือ
่ หยุดเล่นเพลงชัว่ คราว
5 แตะที่
เพือ
่ ข้ามไปยังเพลงถัดไป
6 แตะที่
ย้อนกลับไปทีเ่ พลงก่อนหน้า
7 แตะที่
เพือ
่ กลับไปทีเ่ มนู
เพลง
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มัลติมีเดีย
การลบรายการเพลง
1 แตะที่
แล้วเลือก เพลง
จากแท็บมัลติมเี ดีย
2 แตะทีไ่ อคอนตัวเลือก
3 แตะที่ ลบ หรือ ลบทัง้ หมด
เพือ
่ ลบรายการเพลงทัง้ หมด

การใช้วท
ิ ยุ
โทรศัพท์ LG KM900 มีคณ
ุ สมบัตวิ ท
ิ ยุ
FM ทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไว้ภายใน ดังนัน
้ คุณ
สามารถค้นหาสถานีทค
่ี ณ
ุ ชืน
่ ชอบและ
รับฟังวิทยุได้ตลอดเวลา
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียบหูฟงั
เพือ
่ รับฟังวิทยุ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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LG KM900 | คูม
่ อ
ื การใช้งาน

วิทยุ FM

ข้อมูลสถานี

ประเภทรายการ

Radio text

ตัง้ เป็นช่อง

ฟังทาง

ระดับเสียง

การค้นหาสถานี
คุณสามารถใช้โทรศัพท์คน
้ หาสถานี
วิทยุได้ โดยการค้นหาด้วยตนเองหรือ
ค้นหาอัตโนมัติ ซึง่ จะถูกบันทึกไว้ใน
หมายเลขช่องสถานีทร่ี ะบุไว้ ดังนัน
้
คุณจึงไม่จำเป็นต้องปรับตัง้ สถานีใหม่
อีก คุณสามารถจัดเก็บได้สงู สุด 30
ช่องสถานีในโทรศัพท์ของคุณ
ในการค้นหาสถานีอต
ั โนมัติ
1 แตะที่
แล้วเลือก วิทยุ FM
จากแท็บมัลติมเี ดีย
2 แตะที่

3 แตะที่ สแกนอัตโนมัติ และ ใช่
สถานีทพ
่ี บจะถูกกำหนดไว้ในหมาย
เลขช่องสถานีในโทรศัพท์โดยอัต
โนมัติ โดยการเลือก ตัง้ ค่า, ข้าม
และ หยุด
หมายเหตุ: คุณสามารถค้นหาสถานี
ด้วยตนเองได้อก
ี ด้วย โดยการใช้ปม
ุ่
หมุนทีแ
่ สดงขึน
้ ถัดจากความถีว่ ท
ิ ยุ

การรีเซ็ตสถานี

เคล็ดลับ! ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรับสัญญาณวิทยุ
ให้ยืดสายชุดหูฟังซึ่งทำหน้าที่เป็น
เสาอากาศวิทยุ
คำเตือน! หากคุณเชื่อมต่อชุดหู
ฟังที่ไม่ได้ผลิตมาเพื่อใช้กับโทร
ศัพท์รุ่นนี้ การรับสัญญาณวิทยุอาจ
ถูกคลื่นรบกวนได้

01
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04
05
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08

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

1 แตะที่
แล้วเลือก วิทยุ FM
จากแท็บมัลติมเี ดีย
2 แตะที่
3 เลือก รีเซ็ต
เพือ
่ รีเซ็ตช่องสถานีปจั จุบน
ั
หรือเลือก รีเซ็ตทัง้ หมด
เพือ
่ รีเซ็ตช่องสถานีทง้ั หมด
หากคุณรีเซ็ททุกช่องสถานี แต่
ละช่องจะกลับไปเริม
่ ต้นทีค
่ วามถี่
87.5Mhz

การฟังวิทยุ
1 แตะที่
แล้วเลือก วิทยุ FM
จากแท็บมัลติมเี ดีย
2 แตะทีห
่ มายเลขช่องของสถานีท่ี
คุณต้องการฟัง
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มัลติมีเดีย
การใช้ตวั ส่ง FM
เพือ
่ เล่นเพลง
โทรศัพท์ KM900
สามารถส่งสัญญาณความถี่
FM จากเครือ
่ งเล่นเพลงใน
ขณะทีเ่ ล่นเพลงได้ ดังนัน
้
คุณจึงสามารถฟังเพลงจากความถี่ FM
บนอุปกรณ์อน
่ื ผ่านความถี่ FM

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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สมุดบันทึก
การเพิม
่ เหตุการณ์ลง
ในปฏิทน
ิ

เคล็ดลับ! คุณสามารถป้อน
วันหยุดลงในปฏิทินของคุณ
แตะที่วันหยุดแต่ละวัน แล้วแตะที่
จากนั้นเลือก ตั้งวันหยุด
วันเหล่านั้นจะถูกทำเครื่องหมาย
สีแดง

01
02
03
04
05
06
07
08

การเปลีย
่ นมุมมองเริม
่ ต้น
ของปฏิทน
ิ
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ สมุดบันทึก
ในแท็บยูทล
ิ ต
ิ ี เลือก ตัง้ ค่า ใน
2 แตะที่ มุมมองดีฟอลต์
แล้วเลือกปฏิทน
ิ , สัปดาห์, ตาราง,
รายการ หรืองานทัง้ หมด

เริ่มต้นการจัดการ

1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ สมุดบันทึก
ในแท็บยูทล
ิ ต
ิ ี เลือก ปฏิทน
ิ
2 เลือกวันทีท
่ ค
่ี ณ
ุ ต้องการเพิม
่ เหตุ
การณ์
3 ให้แตะที่
และ นัดหมายใหม่
4 แตะที่ ประเภท
จากนัน
้ เลือกระหว่าง นัดหมาย,
วันครบรอบ หรือ วันเกิด ตรวจ
สอบวันทีแ
่ ละป้อนเวลาทีเ่ หตุการณ์
เริม
่
5 สำหรับการนัดหมายและวันครบรอบ
คุณสามารถป้อนเวลาและวันทีท
่ ่ี
เหตุการณ์สน
้ิ สุดลงในช่องเวลาและ
วันทีด
่ า้ นล่างทัง้ สองช่องเวลาและ
วันทีด
่ า้ นล่าง
6 หากคุณต้องการใส่เรือ
่ ง
หรือบันทึกลงในเหตุการณ์ของคุณ
ให้แตะที่ เรือ
่ ง
แล้วป้อนรายระเอียด
7 เลือก ตัง้ นาฬิกาปลุก
ตัง้ การเตือนสำหรับเหตุการณ์

หากคุณต้องการตัง้ การเตือนซ้ำ
ให้เลือก ตัง้ ค่าซ้ำ
8 แตะที่
เพือ
่ บันทึกเหตุการณ์ลงในปฏิทน
ิ
วันทีท
่ ม
่ี ก
ี ารบันทึกเหตุการณ์ไว้จะมี
เครือ
่ งหมายกรอบสีเ่ หลีย
่ มสีกำกับ
อยู่ และเสียงเตือนจะดังขึน
้ เมือ
่ ถึง
เวลาเริม
่ ต้นของเหตุการณ์ เพือ
่ ให้
คุณไม่พลาดกำหนดการณ์ตา่ งๆ
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สมุดบันทึก
การเพิม
่
รายการลงในสิง่ ทีต
่ อ
้ งทำ
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ สมุดบันทึก
ในแท็บยูทล
ิ ต
ิ ี
2 ให้เลือก
เลือก งานใหม่
แล้วแตะที่ บันทึก
3 กำหนดวันทีข
่ องงาน, เพิม
่ บันทึก,
แล้วเลือกลำดับความสำคัญ: สูง,
กลาง หรือ ต่ำ
4 บันทึกงานโดยเลือกที่
เคล็ดลับ! คุณสามารถสำรองข้อ
มูลและซิงโครไนซ์ปฏิทินของคุณ
กับคอมพิวเตอร์ได้ โปรดดูที่ PC
ซิงค์ในหน้า 89

เริ่มต้นการจัดการ
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การใช้ตวั ค้นหาวันที่
ตัวค้นหาวันทีเ่ ป็นเครือ
่ งมืออำนวย
ความสะดวกทีช
่ ว่ ยให้คณ
ุ สามารถ
คำนวณวันทีต
่ อ
้ งการได้
เมือ
่ ผ่านมาแล้วหลายวัน ตัวอย่างเช่น
60 วัน จากวันที่ 10.10.09 คือวันที่
09�12�2009
จะช่วยให้คณ
ุ ไม่พลาดวันทีค
่ รบกำ
หนด
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ สมุดบันทึก
ในแท็บยูทล
ิ ต
ิ ี
2 ให้เลือก
เลือก ตัวค้นหาวันที่
3 กำหนดวันทีต
่ อ
้ งการในแท็บ จาก
4 ในแท็บ หลัง ให้กำหนดจำนวนวัน
5 วันทีเ่ ป้าหมาย
จะปรากฏขึน
้ ด้านล่าง

การเพิม
่ บันทึก
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ บันทึก
ในแท็บยูทล
ิ ต
ิ ี
2 แตะที่ บันทึกใหม่
3 ป้อนบันทึกของคุณ แล้วแตะที่
เคล็ดลับ! คุณสามารถ
แก้ไขบันทึกที่มีอยู่ได้
เลือกบันทึกที่คุณต้องการแก้ไข
แล้วแตะที่ แก้ไข และป้อนข้อ
ความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

01
02
03
04
05
06
07
08

เริ่มต้นการจัดการ

การตัง้ เวลาการปลุก
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ ตัง้ ปลุก
ในแท็บยูทล
ิ ต
ิ ี
2 หากคุณต้องการใส่การตัง้ ปลุกใหม่
ให้แตะที่ การปลุกใหม่ หากคุณ
ต้องการกำหนดให้มก
ี ารปลุกอีก
ครัง้ ภายในหนึง่ ชัว่ โมง ให้แตะที่
การปลุกด่วน
3 กำหนดเวลาทีต
่ อ
้ งการให้สง่ เสียง
ปลุก
4 เลือกว่าคุณต้องการให้ปลุกซ้ำหรือ
ไม่ ให้กำหนดประเภทการซ้ำ
ไอคอนจะบ่งชีว้ น
ั ทีค
่ ณ
ุ เลือก
5 เลือก เสียง/ การสัน
่ เพือ
่ เลือก
ประเภทของการปลุกทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
6 แตะที่ เสียงกริง่ ปลุก
เพือ
่ เลือกเสียงเตือน ในการฟังเสียง
ให้แตะทีเ่ สียง แล้วตามด้วย
7 เพิม
่ บันทึกในการปลุก
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สมุดบันทึก
บันทึกเสียง

การส่งรายการบันทึกเสียง

ใช้เครือ
่ งบันทึกเสียง เพือ
่ บันทึกเสียง
เตือนความจำหรือไฟล์เสียงอืน
่ ๆ

1 เมือ
่ คุณบันทึกเสียงเสร็จแล้ว
คุณสามารถส่งคลิปเสียงได้
โดยแตะที่ ส่ง
2 เลือก ข้อความ, อีเมล์ หรือ
บลูทธ
ู หากคุณเลือก ข้อความ
หรือ อีเมล์ รายการทีบ
่ น
ั ทึกจะ
แนบไปกับข้อความซึง่ คุณสามารถ
เขียนและส่งข้อความได้ตามปกติ
หากคุณเลือก บลูทธ
ู โทรศัพท์
จะค้นหาอุปกรณ์ทจ่ี ะส่งการบันทึก
เสียงไป

การบันทึกเสียงหรือเสียงพูด
1
2
3
4

แตะที่
แตะที่ บันทึกเสียง ในแท็บยูทล
ิ ต
ิ ี
แตะที่ เล่น เพือ
่ เริม
่ ต้นการบันทึก
แตะที่ กลับ เพือ
่ สิน
้ สุดการบันทึก
บันทึกเสียง

หยุดพัก

เริ่มต้นการจัดการ
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กลับ

5 หากคุณต้องการบันทึกเสียงอีกครัง้
ให้แตะที่ สร้าง

LG KM900 | คูม
่ อ
ื การใช้งาน

การใช้เครือ
่ งคิดเลข
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนั้นเลื่อนไปที่ เครื่องคิดเลข
ในแท็บยูทิลิตี
2 ให้แตะปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ ป้อนตัวเลข
3 สำหรับการคำนวณอย่างง่าย
ให้แตะทีฟ
่ งั ก์ชน
ั ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ (+,
–, x หรือ ÷) แล้วตามด้วย =
4 สำหรับการคำนวณแบบซับซ้อน
ให้แตะที่
แล้วเลือกระหว่าง
sin, cos, tan, deg, log, อืน
่ ๆ

การแปลงหน่วย

การใช้นาฬิกาจับเวลา
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทล
ิ ต
ิ ี
2 เลือก นาฬิกาจับเวลา
3 แตะที่ เริม
่ เพือ
่ เริม
่ จับเวลา
4 แตะที่ รอบ
หากคุณต้องการบันทึกรอบเวลา
5 แตะที่ หยุด เพือ
่ หยุดตัวจับเวลา
6 แตะที่ รีเซ็ต เพือ
่ เริม
่ จับเวลาอีกครัง้
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1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ เครือ
่ งมือ
ในแท็บยูทล
ิ ต
ิ ี
2 เลือก ตัวแปลงหน่วย
3 เลือกว่าคุณจะแปลง สกุลเงิน
พืน
้ ที่ ความยาว น้ำหนัก
อุณหภูมิ ปริมาตร หรือ ความเร็ว

4 จากนัน
้ ให้เลือกหน่วยและป้อนค่าที่
คุณต้องการแปลง
5 ค่าผลลัพธ์ทเ่ี กีย
่ วข้องกันจะปรากฏ
ขึน
้ บนหน้าจอ
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สมุดบันทึก
การเพิม
่ เมืองในเวลาทัว่ โลก
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วเลือ
่ นไปที่ เวลาโลก
ในแท็บยูทล
ิ ต
ิ ี
2 แตะทีไ่ อคอน
แล้วตามด้วย
เพิม
่ เมือง เริม
่ พิมพ์ชอ
่ื เมืองทีค
่ ณ
ุ
ต้องการและชือ
่ นัน
้ จะปรากฏทีห
่ น้า
จอ
3 แตะทีเ่ มืองทีค
่ ณ
ุ เลือก ซึง่ จะเพิม
่
เมืองนัน
้ ลงในรายการเวลาโลก
ของคุณ

เริ่มต้นการจัดการ
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PC ซิงค์
คุณสามารถซิงโครไนซ์คอมพิวเตอร์
กับโทรศัพท์ของคุณได้ เพือ
่ ให้แน่ใจ
ว่ารายละเอียดทีส
่ ำคัญทัง้ หมดของคุณ
และวันทีต
่ า่ งๆ ตรงกัน รวมทัง้ ยังเป็น
การสำรองข้อมูลทีช
่ ว่ ยให้คณ
ุ สบาย
ใจได้
เคล็ดลับ! ในการดำเนินการนี้
คุณต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน
PC Suite ที่ให้มาใน CD-ROM
หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก
http://update.lgmobile.
com (จาก www.lgmobile.
com PRODUCTS > Manual &
Software > Go to Manual &
S/W Download Section)

การติดตัง้ LG PC Suite
ลงในคอมพิวเตอร์

ข้อควรระวัง! หากคำแนะนำการ
ติดตั้งไม่แสดงขึ้นบนคอมพิวเตอร์
โปรดตรวจสอบการตั้งค่า CDROM บน Windows
5 ใส่แผ่น CD
ทีใ่ ห้มาหรือคลิกปุม
่ ดาวน์โหลด
เพือ
่ ดาวน์โหลดโปรแกรม LG PC
Suite จากเว็บไซต์
6 คลิก LG PC Suite Installer
ซึง่ จะปรากฏทีห
่ น้าจอของคุณ
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1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
จากนั้นเลื่อนไปที่ การเชื่อมต่อ
ในแท็บตั้งค่า
2 แตะที่ โหมดการเชือ
่ มต่อ USB

3 เชือ
่ มต่อตัวเครือ
่ งเข้ากับคอมพิว
เตอร์ผา่ นทางสายเคเบิล USB
แล้วรอสักครู่
4 ข้อความคำแนะนำการติดตัง้ จะ
ปรากฏขึน
้
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PC ซิงค์
การเชือ
่ มต่อโทรศัพท์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์
1 เลือกโหมด PC Suite
ในเมนูการเชือ
่ มต่อ
จากนัน
้ เชือ
่ มต่อสายเคเบิล USB
ของโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์
2 LG PC Suite จะเปิดการใช้งานบน
คอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ
ข้อควรระวัง! หาก LG PC Suite
ไม่เปิดใช้งานโดยอัตโนมัตบ
ิ นคอม
พิวเตอร์ โปรดตรวจสอบการตั้งค่า
CD-ROM ในคอมพิวเตอร์
3 โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ
เชือ
่ มต่อกันเรียบร้อยแล้ว

การสำรองข้อมูลและการ
เรียกคืนข้อมูลของโทรศัพท์
เริ่มต้นการจัดการ
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1 เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณ
เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามวิธี
ข้างต้น
2 คลิกที่ไอคอน Backup และเลือก
Backup หรือ Restore
3 เลือกว่าจะสำรองข้อมูล
LG KM900 | คูม
่ อ
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Contents Data และ/หรือ
Phonebook/Schedule/Todo/
Memo Data เลือกตำแหน่งที่
คุณต้องการสำรองข้อมูลหรือ
ตำแหน่งที่ต้องการเรียกข้อมูลคืน
คลิก OK
4 ระบบจะสำรองข้อมูลของคุณ

การดูไฟล์ในโทรศัพท์บน
คอมพิวเตอร์
1 เชือ
่ มต่อเครือ
่ งโทรศัพท์ของคุณ
เข้ากับเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ตามวิธี
ข้างต้น
2 ให้คลิกไอคอน Manage Files
3 เอกสารทัง้ หมด, แฟลชคอนเทนท์,
ภาพ, ไฟล์เสียง และวิดโี อ ซึง่ คุณ
บันทึกไว้ในโทรศัพท์ของคุณจะ
ปรากฏบนหน้าจอในโฟลเดอร์ LG
Phone
เคล็ดลับ! การดูเนื้อหาของโทร
ศัพท์บนคอมพิวเตอร์จะช่วย
ให้คุณสามารถจัดเรียงไฟล์
จัดการเอกสาร และลบเนื้อหาที่
คุณไม่ต้องการใช้อีกต่อไปได้

การซิงโครไนซ์ขอ
้ ความ
1 เชือ
่ มต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิว
เตอร์ของคุณ
2 คลิกทีไ่ อคอน Messages
3 ข้อความในคอมพิวเตอร์และโทร
ศัพท์ของคุณจะปรากฏขึน
้ ในโฟล
เดอร์บนหน้าจอ
4 ใช้เครือ
่ งมือด้านบนสุดของหน้าจอ
เพือ
่ แก้ไขและจัดเรียงข้อความ

ซิงค์เพลง
เมนูนช
้ี ว่ ยให้คณ
ุ สามารถเพิม
่ เพลงลง
ในโทรศัพท์ KM900 ได้ ก่อนเริม
่ การ
โอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
ไปยังโทรศัพท์
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิว
เตอร์ของคุณตัง้ ค่าและมีอป
ุ กรณ์เสริม
ต่อไปนีแ
้ ล้ว:
• Microsoft Windows XP หรือ
Vista
• Windows Media Player 10
หรือสูงกว่า
• สายเคเบิล USB
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การซิงโครไนซ์รายชือ
่
1 เชือ
่ มต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิว
เตอร์ของคุณ
2 คลิกทีไ่ อคอน Contacts
3 เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ของคุณจะอิม
ปอร์ตและแสดงรายชือ
่ ทัง้ หมดทีบ
่ น
ั
ทึกไว้ในซิมการ์ดและโทรศัพท์
4 คลิกที่ File แล้วเลือก Save
ขณะนี้ คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่
คุณต้องการบันทึกรายชือ
่
หมายเหตุ: ในการสำรองข้อมูล
รายชือ
่ ทีบ
่ น
ั ทึกไว้ในซิมการ์ด
ห้คลิกทีโ่ ฟลเดอร์ซม
ิ การ์ด
ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอคอมพิว
เตอร์ คลิกขวาทีร่ ายชือ
่ และเลือก
Select all, แล้วเลือก Copy หรือ
Move to phone memory
คลิกขวาทีร่ ายชือ
่ ของคุณ แล้วเลือก
Copy to contact จากนัน
้
คลิกทีโ่ ฟลเดอร์ Handset ทาง
ด้านซ้ายมือของหน้าจอและหมาย
เลขทัง้ หมดจะปรากฏขึน
้
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PC ซิงค์
การโอนเพลงโดยใช้
Windows Media Player

เริ่มต้นการจัดการ

92

1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนั้นเลื่อนไปที่ การเชื่อมต่อ
ในแท็บตั้งค่า
2 เลือก โหมดการเชือ
่ มต่อ USB
แล้วเลือก ซิงค์เพลง
3 เชือ
่ มต่อตัวเครือ
่ งเข้ากับคอมพิว
เตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB
4 เมือ
่ คุณเชือ
่ มต่อตัวเครื่
องเข้ากับคอมพิวเตอร์
ตัวเครือ
่ งจะแสดงข้อความ:
ซิงค์เพลง... แล้วตามด้วย
เชือ
่ มต่อ
5 คอมพิวเตอร์จะแสดงข้อความให้
คุณเริม
่ ต้นซอฟต์แวร์จด
ั การเพลงที่
คุณต้องการ
6 เลือก Windows Media Player
7 ไปทีแ
่ ท็บ Sync จากนัน
้ ลากแล้ว
วางเพลงทีค
่ ณ
ุ ต้องการโอนเพือ
่ โอน
ไปยังตัวเครือ
่ งของคุณ ในหน้าต่าง
Sync List
8 คลิกปุม
่ Start Sync ซึง่ เป็นการ
เริม
่ ขัน
้ ตอนการโอนเพลง
LG KM900 | คูม
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คำเตือน
ห้ามตัดการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
ในขณะโอนไฟล์
หมายเหตุ: ซิงค์เพลงใช้ได้เฉพาะกับ
ข้อมูลเพลงเท่านัน
้

การใช้ iSync
ติดตัง้ ไฟล์ตด
ิ ตัง้ พลักอินของ iSync
ซึง่ สนับสนุนการทำงานกับ Macintosh
และ PC และเชือ
่ มต่อกับโทรศัพท์ผา่ น
ทางบลูทธู หรือ USB
ในการซิงโครไนซ์กบ
ั เครือ
่ งคอม
พิวเตอร์ผา่ นบลูทธู ให้ตง้ั ค่าการจับ
คูอ
่ ป
ุ กรณ์ระหว่าง Macintosh
หรือ PC กับโทรศัพท์
หากคุณต้องการตัง้ ค่าผ่าน
USB ให้เลือกเมนู iSync
ในโหมดการเชือ
่ มต่อ USB
หมายเหตุ: เมือ
่ คุณเลือกใช้บลูทธู
คุณต้องเลือก เปิด iSync
ในเมนูตวั เลือก

ตัวแปลง DivX
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ติดตัง้ ตัวแปลง DivX ซึง่ มีให้มาในแผ่น
ซีดเี ดียวกับซอฟต์แวร์ PC ซิงค์ DivX
จะแปลงไฟล์มเี ดียบนคอมพิวเตอร์ของ
คุณให้อยูใ่ นรูปแบบไฟล์ทค
่ี ณ
ุ สามารถ
อัปโหลดและเข้าดูได้จากโทรศัพท์
ของคุณ
เมือ
่ ติดตัง้ แล้ว ให้เลือก DivX จาก
Program Files บนคอมพิวเตอร์
จากนัน
้ เลือก DivX converter
แล้วตามด้วย Converter
ใช้ลก
ู ศรในแอปพลิเคชันเพือ
่ เปลีย
่ น
รูปแบบการแปลงเป็น Mobile
หากคุณคลิกขวาทีช
่ อ
่ งแอปพลิเคชัน
แล้วเลือก Preferences คุณจะ
สามารถเปลีย
่ นตำแหน่งทีบ
่ น
ั ทึกไฟล์ท่ี
แปลงแล้วได้
ลากแล้ววางไฟล์ลงในแอปพลิเคชัน
เพือ
่ การวิเคราะห์เริม
่ ต้น จากนัน
้ เลือก
Convert เพือ
่ เริม
่ กระบวนการ
เมือ
่ กระบวนการเสร็จสมบูรณ์ ป๊อปอัป
Conversion complete จะปรากฏขึน
้
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เว็บไซต์
เบราว์เซอร์

การเพิม
่ และการใช้บค
ุ๊ มาร์ค

เบราว์เซอร์
ช่วยให้คณ
ุ เข้าถึงโลกของเกมส์ เพลง
ข่าว กีฬา ความบันเทิง และอีกมาก
มายได้โดยตรงถึงโทรศัพท์ของคุณ
ไม่วา่ จะอยูท
่ ไ่ี หน หรือกำลังทำอะไร

เพือ
่ การเข้าถึงเว็บไซต์ทค
่ี ณ
ุ ชืน
่ ชอบได้
อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามารถ
เพิม
่ บุค
๊ มาร์คและบันทึกเว็บเพจได้
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ เบราว์เซอร์
ในแท็บการติดต่อ
2 เลือก บุค
๊ มาร์ค รายการบุค
๊ มาร์ค
ของคุณจะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
3 ในการเพิม
่ บุค
๊ มาร์คใหม่ ให้เลือก
แล้วแตะที่ บุค
๊ มาร์คใหม่
ป้อนชือ
่ สำหรับบุค
๊ มาร์คแล้วตาม
ด้วย URL
4 แตะที่
บุค
๊ มาร์คของคุณจะ
ปรากฏขึน
้ ในรายการบุค
๊ มาร์ค
5 ในการเข้าใช้งานบุค
๊ มาร์ค
เพียงแตะทีบ
่ ค
ุ๊ มาร์ค แล้วแตะที่
เชือ
่ มต่อ คุณจะเชือ
่ มต่อเข้ากับ
บุค
๊ มาร์คของคุณ

การเข้าใช้เว็บไซต์
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ เบราว์เซอร์
ในแท็บการติดต่อ
2 ในการไปยังหน้าจอหลักของเบราว์
เซอร์ ให้เลือก โฮม หรือ เลือก
ไปยัง URL แล้วป้อน URL
แล้วตามด้วย เชือ
่ มต่อ
หมายเหตุ: มีคา่ ใช้จา่ ยในการเชือ
่ มต่อ
กับบริการเหล่านีแ
้ ละการดาวน์โหลด
เนือ
้ หา โปรดสอบถามข้อมูลการคิดค่า
ใช้จา่ ยกับผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ

เว็บไซต์
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การใช้ RSS reader

การเข้าใช้เพจทีบ
่ น
ั ทึกไว้

RSS (Really Simple Syndication)
เป็นกลุม
่ รูปแบบ Web Feed ทีใ่ ช้เพือ
่
เผยแพร่เนือ
้ หาทีไ่ ด้รบ
ั การอัปเดต
เป็นประจำ เช่น รายการใน Blog,
หัวข้อข่าว หรือ Podcast เอกสาร RSS
ทีเ่ รียกว่า Feed, Web Feed หรือ
Channel ประกอบไปด้วยการสรุปเนือ
้
หาหรือข้อความเต็มจากเว็บไซต์ท่ี
เกีย
่ วข้อง RSS ช่วยให้ทก
ุ คนสามารถ
ติดตามความเคลือ
่ นไหวของเว็บไซต์ท่ี
ตนชืน
่ ชอบได้เสมอ ด้วยระบบอัตโนมัติ
ทีส
่ ะดวกกว่าการเฝ้าดูดว้ ยตนเอง
ผูใ้ ช้สมัครใช้บริการ Feed
โดยป้อนลิงค์ของ Feed ลงใน
Reader หรือคลิกทีไ่ อคอน RSS ใน
เบราว์เซอร์ทเ่ี ริม
่ ต้นขัน
้ ตอนการสมัคร
ใช้บริการ Reader จะตรวจดู
Feed ทีผ
่ ใู้ ช้สมัครใช้บริการ
เป็นประจำเพือ
่ ดูเนือ
้ หาใหม่
และดาวน์โหลดการอัปเดตต่างๆ ทีพ
่ บ

1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ เบราว์เซอร์
ในแท็บการติดต่อ
2 เลือก เพจทีบ
่ น
ั ทึก
3 เลือกเพจทีค
่ ณ
ุ ต้องการดู
แล้วเพจนัน
้ จะเปิดขึน
้

01
02
03
04
05

การดูประวัตข
ิ อ
้ มูลเบราว์เซอร์ 06
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ เบราว์เซอร์
ในแท็บการติดต่อ เลือก ประวัติ
2 เว็บเพจทีค
่ ณ
ุ เข้าใช้ลา่ สุดจะปรากฏ
ขึน
้ ในการเข้าใช้งานเว็บเพจ
ใดก็ตามจากเว็บเพจเหล่านี้
เพียงเลือกเว็บเพจนัน
้

07
08
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เว็บไซต์
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่า
เว็บเบราว์เซอร์
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ การเชือ
่ มต่อ
ในแท็บตัง้ ค่า
2 เลือก การตัง้ ค่าเบราว์เซอร์
3 คุณสามารถแก้ไข โปรไฟล์
การตัง้ ค่าลักษณะ แคช/
คุกกี้ ระบบป้องกัน หรือ
รีเซ็ตการตัง้ ค่า
4 คุณสามารถเปิดหรือปิด
การตัง้ ค่าเหล่านีไ้ ด้งา่ ยๆ
โดยการแตะทีไ่ อคอนสวิตช์

การใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม

เว็บไซต์
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โทรศัพท์ KM900 ของคุณสามารถ
ใช้เป็นโมเด็มสำหรับคอมพิวเตอร์ได้
ช่วยให้คณ
ุ สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต
และส่งอีเมล์ได้ แม้วา่ คุณจะไม่มก
ี าร
เชือ
่ มต่อด้วยสาย
คุณสามารถเชือ
่ มต่อผ่านสายเคเบิล
USB หรือบลูทธู

LG KM900 | คูม
่ อ
ื การใช้งาน

การใช้สายเคเบิล USB:
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตด
ิ ตัง้
LG PC Suite
บนเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
2 เชือ
่ มต่อ KM900 เข้ากับคอมพิว
เตอร์ของคุณด้วยสายเคเบิล USB
แล้วเริม
่ ซอฟต์แวร์ LG PC Suite
3 คลิกที่ Communication
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
จากนัน
้ คลิกที่ Settings และเลือก
Modem
4 เลือก LG Mobile USB Modem
และเลือก OK จากนัน
้ โมเด็มจะ
ปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
5 ให้คลิก Connect แล้วเครือ
่ งคอม
พิวเตอร์ของคุณจะเชือ
่ มต่ออินเตอร์
เน็ตผ่านโทรศัพท์ KM900 ของคุณ
หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม
เกีย
่ วกับการซิงโครไนซ์โดยใช้ LG
PC Suite โปรดดูทห
่ี น้า 89

เข้าใช้งาน Google Maps
คุณสามารถใช้บริการนำทางของ
Google ได้จากแท็บการติดต่อ
เลือกเมนู Google Maps ใน Google
เพือ
่ เริม
่ แอปพลิเคชัน ตำแหน่ง GPS
ของ KM900 จะถูกประมวลผล บริการ
นีช
้ ว่ ยให้คณ
ุ เดินทางไปทีต
่ า่ งๆ ได้
และเพือ
่ ค้นหาเส้นทางโดยส่งแผนที่
ไปปรากฏทีห
่ น้าจอโทรศัพท์ของคุณ
โปรดทราบว่าอาจมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม
่ เติม
เมือ
่ ใช้บริการนี้

01
02
03
04
05
06
07
08

เว็บไซต์

การใช้บลูทธ
ู :
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตง้ั ค่าบลูทธู
เป็น เปิด และ มองเห็นได้
ทัง้ คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์
KM900
2 จับคูเ่ ครือ
่ งคอมพิวเตอร์ของคุณและ
KM900 ทัง้ นี้ ต้องระบุรหัสผ่าน
สำหรับการเชือ
่ มต่อ
3 ใช้ Connection
wizard ใน LG PC Suite
เพือ
่ สร้างการเชือ
่ มต่อบลูทธู
4 คลิกที่ Communication
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
จากนัน
้ คลิก Setting
5 คลิกที่ Modem
6 เลือก Standard Modem over
Bluetooth link แล้วคลิกOKจาก
นัน
้ โมเด็มจะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
7 คลิก Connect จากนัน
้ คอมพิว
เตอร์จะเชือ
่ มต่อผ่านโทรศัพท์
KM900 ของคุณ
หมายเหตุ: โปรดดูขอ
้ มูลเพิม
่ เติม
เกีย
่ วกับบลูทธู ได้ทห
่ี น้า 103
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ตั้งค่า
ในโฟลเดอร์น้ี คุณจะสามารถปรับ
การตัง้ ค่าเพือ
่ ให้โทรศัพท์ KM900
ตอบสนองการทำงานในแบบ
ของคุณได้
หมายเหตุ: โปรดดูขอ
้ มูลเกีย
่ วกับการ
ตัง้ ค่าการโทรได้ทห
่ี น้า 30

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าหน้าจอ

ตั้งค่า
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1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่
ตัง้ ค่าการแสดงผล ในแท็บตัง้ ค่า
2 คุณสามารถเลือกเมนูตวั เลือกได้
จาก:
ภาพหน้าจอ เลือกภาพสำหรับการล็อค
การเปิดหรือปิดโทรศัพท์
การโทรออก หรือการรับสาย
ล็อคหน้าจอ - เลือกรูปแบบนาฬิกา
นีใ้ นหน้าจอล็อค
แบบอักษร ปรับขนาดแบบอักษรและสไตล์
ไฟหน้าจอ เลือกระยะเวลาการเปิดไฟหน้าจอ
หมายเหตุ: การเปิดไฟหน้าจอเป็นเ
วลานานจะทำให้สน
้ิ เปลือง
LG KM900 | คูม
่ อ
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พลังงานแบตเตอรีม
่ ากยิง่ ขึน
้ และ
คุณอาจจำเป็นต้องชาร์จโทรศัพท์
ของคุณบ่อยยิง่ ขึน
้ ด้วย
ความสว่างอัตโนมัติ - ปรับความ
สว่างของหน้าจอโดยอัตโนมัติ
ความสว่าง ปรับความสว่างของหน้าจอ

การปรับแต่งโปรไฟล์
เสียงของคุณ
คุณสามารถเปลีย
่ นรูปแบบเสียงบน
หน้าจอหลักของคุณได้อย่างรวดเร็ว
เพียงแตะทีไ่ อคอนสรุปสถานะทางด้าน
บน แล้วแตะทีแ
่ ท็บรูปแบบเสียง
คุณสามารถใช้เมนูตง้ั ค่าในการปรับ
แต่งการตัง้ ค่ารูปแบบเสียงแต่ละรูป
แบบได้
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ โปรไฟล์
ในแท็บตัง้ ค่า
2 เลือกรูปแบบเสียงทีค
่ ณ
ุ ต้องการแก้
ไข: ปกติ เงียบ นอกอาคาร หรือ
โหมด Flight
3 คุณจะสามารถเปลีย
่ นตัวเลือกเสียง
และการเตือนทัง้ หมดทีม
่ ี

อยูใ่ นรายการได้ รวมทัง้
เสียงเรียกเข้าแบบเสียง/
แบบวิดโี อ ระดับเสียง
แบบเตือนข้อความ และอืน
่ ๆ

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าโทรศัพท์
อิสระในการปรับการทำงานของโทร
ศัพท์ KM900 ในแบบทีค
่ ณ
ุ ต้องการได้
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ ตัง้ ค่าโทรศัพท์
ในแท็บตัง้ ค่า
2 เลือกเมนูจากรายการด้านล่างนี:้
วันที่ & เวลา - ปรับการตัง้ ค่าวันที่
และเวลาของคุณ หรือเลือกให้
เครือ
่ งอัปเดตเวลาอัตโนมัตข
ิ ณะ
คุณเดินทางหรือสำหรับการปรับ
เวลาตามฤดูกาล
ประหยัดพลังงาน - เลือก เปิด
หรือ ปิด การตัง้ ค่าประหยัดพลังงาน

ภาษา - เปลีย
่ นภาษาบนจอ
แสดงผลโทรศัพท์ KM900 ของคุณ
ล็อคปุม
่ อัตโนมัติ ล็อคปุม
่ กดอัตโนมัตใิ นหน้าจอหลัก
ระบบป้องกัน ปรับการตัง้ ค่าระบบป้องกัน ได้แก่
รหัส PIN และล็อคเครือ
่ ง
การตัง้ ค่าสัมผัส เปลีย
่ นการตัง้ ค่าปุม
่ สัมผัส
สถานะความจำ โปรดดูขอ
้ มูลเพิม
่ เติมที่
การใช้ตวั จัดการหน่วยความจำ
ในหน้า 102
รีเซ็ตการตัง้ ค่า - เรียกคืนการตัง้ ค่
าทัง้ หมดให้กลับเป็นค่าทีต
่ ง้ั จากโรง
งาน (รหัสป้องกันคือ 0000)
ข้อมูลเครือ
่ ง - ดูขอ
้ มูลทางด้าน
เทคนิคของโทรศัพท์ KM900

01
02
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05
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ตั้งค่า
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าสัมผัส
จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ ตัง้ ค่าโทรศัพท์
ในแท็บตัง้ ค่า เลือก การตัง้ ค่าสัมผัส
ในการรีเซ็ตปุม
่ สัมผัส
และทำให้ใช้งา่ ยขึน
้ เลือก
Touchpad calibration
และแตะทีเ่ ครือ
่ งหมาย
เมือ
่ คุณพอใจกับการตัง้ ค่าแล้ว
ให้บน
ั ทึก
เลือก เอฟเฟกต์ทช
ั สกรีน
เพือ
่ รีเซ็ทการตัง้ ค่าสัมผัสของ พิมพ์
เสียง และ สัน
่

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่า
การเชือ
่ มต่อ
การตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อจะได้รบ
ั การตัง้
ค่ามาจากผูใ้ ห้บริการระบบแล้ว ดังนัน
้
คุณจึงใช้โทรศัพท์ใหม่ของคุณได้ทน
ั
ที ในการใช้เมนูนเ้ี พือ
่ เปลีย
่ นการตัง้ ค่า

ตั้งค่า
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จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ การเชือ
่ มต่อ
ในแท็บตัง้ ค่า
เลือกเครือข่าย - โทรศัพท์ KM900
จะเชือ
่ มต่อกับเครือข่ายทีต
่ อ
้ งการได้
โดยอัตโนมัติ
โปรไฟล์อน
ิ เตอร์เน็ต - ตัง้ ค่าโปร
ไฟล์เพือ
่ เชือ
่ มต่ออินเตอร์เน็ต
จุดเชือ
่ มต่อ - ผูใ้ ห้บริการระบบได้
บันทึกข้อมูลนีแ
้ ล้ว คุณสามารถเพิม
่ จุด
เชือ
่ มต่อใหม่โดยใช้เมนูนไ้ี ด้
ประเภท GPS - เลือก GPS
แบบช่วยเหลือ หรือ สแตนด์อะโลน

GPS
––เทคโนโลยี GPS ใช้ข้อมูลจาก
ดาวเทียมที่โคจรรอบโลกเพื่อค้น
หาตำแหน่ง
––เครื่องรับจะประเมินระยะทางไป
ถึงดาวเทียม GPS ตามระยะเวลา
ที่สัญญาณส่งมาถึงเครื่องรับ
จากนั้นใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อ
ระบุตำแหน่ง
––ซึ่งอาจใช้เวลาตั้งแต่สองสาม
วินาทีไปจนถึงหลายนาที
––Assisted GPS (A-GPS ) ในโทร
ศัพท์รุ่นนี้จะใช้รับข้อมูลช่วย
เหลือด้านตำแหน่งผ่านการเชื่อม
ต่อข้อมูลแพคเก็ต
––ข้อมูลช่วยเหลือจะได้รับจากเซิร์ฟ
เวอร์บริการของผู้ให้บริการเครือ
ข่ายและเมื่อจำเป็นเท่านั้น

หมายเหตุ : บริการ GPS
มีความผิดพลาดทีย
่ อมรับได้ และไม่
สามารถทำงานในอาคารหรือใต้ดน
ิ ได้
โหมดการเชือ
่ มต่อ USB ซิงโครไนซ์โทรศัพท์ KM900
โดยใช้ซอฟต์แวร์ LG PC Suite
เพือ
่ คัดลอกไฟล์จากโทรศัพท์
โปรดดูขอ
้ มูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ
การซิงโครไนซ์ทห
่ี น้า 89
TV out - เลือก PAL หรือ
NTSC เชือ
่ มต่อโทรศัพท์ KM900
เข้ากับโทรทัศน์
การลงทะเบียน DivX VOD - ใช้
เมนูนเ้ี พือ
่ สร้างรหัสการลงทะเบียน
DivX VOD โปรดเยีย
่ มชม http://
vod.divx.com เพือ
่ ลงทะเบียนและ
การสนับสนุนทางเทคนิค
การเชือ
่ มต่อข้อมูลแพ็คเก็ต - ตัง้ ค่า
การเชือ
่ มต่อข้อมูลแพ็คเก็ต
การตัง้ ค่าเบราว์เซอร์ - ตัง้ ค่าทีเ่ กีย
่ ว
ข้องกับเบราว์เซอร์
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การตัง้ ค่าสตรีมมิง่ - ผูใ้ ห้บริการ
ระบบได้บน
ั ทึกข้อมูลนีแ
้ ล้ว คุณ
สามารถแก้ไขได้หากต้องการเปลีย
่ น
แปลง
การตัง้ ค่า Java - ช่วยให้คณ
ุ กำหนด
โปรไฟล์สำหรับการเชือ
่ มต่อโดย
โปรแกรม Java และดูใบรับรองได้

การใช้ตวั จัดการหน่ว
ยความจำ
โทรศัพท์ KM900
ของคุณมีหน่วยความจำให้เลือกสาม
แบบ: โทรศัพท์ ซิมการ์ด
และการ์ดหน่วยความจำภายนอก
(คุณต้องซือ
้ แยกต่างหาก) คุณสา
มารถใช้ตวั จัดการหน่วยความจำในการ
กำหนดว่าในแต่ละหน่วยความจำใช้
หน่วยความจำไปเท่าใด และดูวา่ มีพน
้ื
ทีว่ า่ งเหลือเท่าใด
จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ ตัง้ ค่าโทรศัพท์
ในแท็บตัง้ ค่า เลือก สถานะความจำ
ตั้งค่า
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ความจำเครือ
่ งดูหน่วยความจำทีม
่ ใี นโทรศัพท์
KM900 สำหรับรูปภาพ, เสียง, วิดโี อ,
แฟลช, MMS, อีเมล์, แอปพลิเคชัน
Java และอืน
่ ๆ
หน่วยความจำมัลติมเี ดียของเครือ
่ ง
- ดูหน่วยความจำสำหรับเนือ
้ หามัลติ
มีเดีย เช่น ไฟล์สตรีมมิง่ ภาพยนตร์
และเพลง
ความจำสำรอง - ดูหน่วยความจำ
ทีม
่ ใี นเครือ
่ งสำหรับ SMS, รายชือ
่ ,
ปฏิทน
ิ , รายการสิง่ ทีต
่ อ
้ งทำ, บันทึก,
ตัง้ ปลุก, ข้อมูลการโทร, บุค
๊ มาร์ค
และรายการเบ็ดเตล็ดอืน
่ ๆ
หน่วยความจำ USIM ดูหน่วยความทีม
่ ใี นซิมการ์ด
หน่วยความจำการ์ด - ดูหน่วยความ
จำทีม
่ ใี นการ์ดหน่วยความจำภายนอก
(คุณต้องซือ
้ การ์ดหน่วยความจำแยก
ต่างหาก)

การใช้โหมด Flight
เปิดโหมด Flight โดยการเลือก
แล้วเลือก ตัง้ ค่า แตะที่
รูปแบบเสียง แล้วเลือก โหมด
Flight
โหมด Flight
ป้องกันไม่ให้คณ
ุ โทรออก
เชือ
่ มต่ออินเตอร์เน็ต ส่งข้อความ
หรือใช้บลูทธู

การส่งและการรับไฟล์โดย
ใช้บลูทธ
ู
บลูทธู เป็นวิธใี นการส่งและรับไฟล์ทด
่ี ี
เนือ
่ งจากไม่จำเป็นต้องต่อสายและสา
มารถเชือ
่ มต่อได้อย่างรวดเร็วและง่าย
ดาย คุณยังสามารถเชือ
่ มต่อกับชุดหู
ฟังบลูทธู เพือ
่ โทรออกและรับสายได้

ในการส่งไฟล์:
1 เปิดไฟล์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการส่ง
โดยทัว่ ไปจะเป็นไฟล์รป
ู ภาพ, วิดโี อ
หรือเพลง
2 แตะที่
จากนัน
้ เลือก ส่ง
เลือก บลูทธ
ู
3 หากคุณจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์บลูทธู แล้ว
โทรศัพท์ KM900 จะไม่คน
้ หา
อุปกรณ์บลูทธู อืน
่ โดยอัตโนมัติ
หากคุณยังไม่จบ
ั คูอ
่ ป
ุ กรณ์บลูทธู
โทรศัพท์ KM900
จะค้นหาอุปกรณ์อน
่ื ๆ
ทีใ่ ช้บลูทธู ภายในรัศมี
4 เลือกอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการส่งไฟล์
ไป แล้วแตะที่ เลือก
5 ไฟล์ของคุณจะถูกส่งออกไป
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เคล็ดลับ! ตรวจสอบแถบแสดง
ความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์
ของคุณถูกส่งแล้ว
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ในการรับไฟล์:
1 ในการรับไฟล์
คุณต้องตัง้ ค่าบลูทธู เป็น เปิด
โปรดดูขอ
้ มูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าบลูทธ
ู
ทีด
่ า้ นล่าง
2 เครือ
่ งจะแสดงข้อความให้คณ
ุ
ยอมรับไฟล์จากผูส
้ ง่ แตะที่ ใช่
เพือ
่ รับไฟล์
3 คุณจะเห็นว่าไฟล์ได้รบ
ั การบันทึก
ไว้แล้ว และคุณสามารถเลือกเพือ
่
ดู ไฟล์หรือ ใช้เป็นภาพพืน
้ หลัง
โดยทัว่ ไป ไฟล์จะถูกบันทึกในโฟล
เดอร์ทเ่ี หมาะสมในแฟ้มข้อมูล

ตั้งค่า
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การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าบลูทธ
ู
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ บลูทธ
ู
ในแท็บตัง้ ค่า
2 แตะที่
ทำการเปลีย
่ นแปลง:
ข้อมูลอุปกรณ์ของฉัน ป้อนชือ
่ โทรศัพท์ KM900 ของคุณ
การมองเห็นเครือ
่ ง - เลือกเป็น
มองเห็นได้ ซ่อน หรือ แสดง 1
นาที
โหมดซิมระยะไกลเปิด เปิดใช้โหมดซิมระยะไกล
เปิด iSync - เลือกเพือ
่ เปิดใช้
iSync
บริการทีร่ องรับ - ดูตวั เลือกเพือ
่ ใช้
บลูทธู ทีเ่ กีย
่ วข้องกับบริการอืน
่ ๆ
ลบ เลือกเพือ
่ ลบโปรไฟล์ทเ่ี ลือกไว้
ลบทัง้ หมด เลือกเพือ
่ ลบโปรไฟล์ทง้ั หมด

การจับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์บลูทธ
ู อืน
่

การใช้ชด
ุ หูฟงั บลูทธ
ู

โดยการจับคูโ่ ทรศัพท์ KM900
กับอุปกรณ์อน
่ื คุณสามารถกำหนด
รหัสผ่านเพือ
่ ป้องกันการเชือ
่ มต่อได้
ซึง่ ทำให้การจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์มค
ี วาม
ปลอดภัยมากขึน
้
1 ตรวจสอบว่าได้ตง้ั ค่าบลูทธู เป็น
เปิด
คุณสามารถเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการ
มองเห็นได้โดยใช้เมนู ตัง้ ค่า
2 แตะที่ ค้นหา
3 โทรศัพท์ KM900
จะค้นหาอุปกรณ์อน
่ื ๆ ทีใ่ ช้บลูทธู
เมือ
่ การค้นหาเสร็จสมบูรณ์ รีเฟรช
จะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
4 เลือกอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการจับคูด
่ ว้ ย
และป้อนรหัสผ่าน จากนัน
้ ให้แตะที่
ตกลง
5 โทรศัพท์ของคุณจะเชือ
่ มต่อกับ
อุปกรณ์อน
่ื ซึง่ คุณจำเป็นต้องป้อน
รหัสผ่านเดียวกัน
6 การเชือ
่ มต่อบลูทธู ของคุณแบบป้อง
กันด้วยรหัสผ่านพร้อมใช้งานแล้ว

1 ตรวจสอบว่าได้ตง้ั ค่าบลูทธู เป็น
เปิด
2 ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำทีแ
่ นบ
มาพร้อมกับชุดหูฟงั เพือ
่ ตัง้ ค่า
ชุดหูฟงั ให้อยูใ่ นโหมดการจับคู่
และจับคูก
่ บ
ั โทรศัพท์ของคุณ
3 ชุดหูฟงั จะสวิตช์ไปยังรูปแบบเสียง
ชุดหูฟงั โดยอัตโนมัติ
4 แตะที่ ถามเสมอ หรือ
อนุญาตโดยไม่ถาม

01
02
03
04
05
06
07
08

เคล็ดลับ!
โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
โหมดตอบรับ BT ที่หน้า 28
เพื่อที่คุณจะได้สามารถควบคุมวิธี
การรับสาย เมื่อมีการเชื่อมต่อชุด
หูฟังบลูทูธ
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Wi-Fi
Wireless Manager ช่วยให้คุณจัด
การการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย
Wi-Fi (Wireless LAN) ในเครื่อง
ของคุณ โดยให้โทรศัพท์เชื่อมต่อ
เครือข่ายไร้สายในท้องถิ่นหรือเข้าใช้
อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย Wi-Fi เร็ว
กว่าและรัศมีครอบคลุมกว้างกว่าเทค
โนโลยีไร้สายของบลูทูธ และสามารถ
ใช้ส่งอีเมล์และการเบราส์อินเตอร์เน็ต
อย่างรวดเร็ว
หมายเหตุ: โทรศัพท์ KM900
สนับสนุน WEP, การเข้ารหัส
WPA-PSK/2 แต่ไม่สนับสนุน EAP,
การเข้ารหัส WPS หากผู้ให้บริการ
Wi-Fi หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของ
คุณตั้งค่าการเข้ารหัสสำหรับการ
รักษาความปลอดภัยเครือข่ายไว้
ต้องป้อนรหัสในหน้าต่างป๊อปอัป
หากไม่ได้มีการตั้งค่าการเข้ารหัสไว้
หน้าต่างป๊อปอัปนี้จะไม่ปรากฏขึ้น
คุณสามารถขอรหัสจากผู้ให้บริการ
Wi-Fi
หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ
ตั้งค่า
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1. วิธก
ี ารตัง้ ค่า Wi-Fi
1 แตะที่ Wi-Fi จากแท็บตัง้ ค่า
แล้วเปิด Wi-Fi
2 ค้นหา AP (จุดเชือ
่ มต่อ)
–– ค้นหาว่าสามารถเชือ
่ มต่อกับ AP
ใดได้บา้ ง
3 เชือ
่ มต่อ AP
–– เชือ
่ มต่อ AP
ทีต
่ อ
้ งการจากรายการค้นหา AP
–– หาก AP คือประเภทการรักษา
ความปลอดภัย WEP
หรือ WPA-PSK/2
ให้ปอ
้ นรหัสความปลอดภัย

2. การสนับสนุน
โปรไฟล์เครือข่าย Wi-Fi
1 การสนับสนุนโปรไฟล์ Wi-Fi
(การเชือ
่ มต่อกับ AP ทีใ่ ช้บอ
่ ยหรือ
AP ซ่อน)
1) หาก AP ไม่ปรากฏใน
รายการค้นหา
คุณสามารถเชือ
่ มต่อกับ
AP นัน
้ ได้โดยบันทึก AP
นัน
้ เป็นโปรไฟล์

3 การบันทึกโปรไฟล์ Wi-Fi
1) เลือกเครือข่ายทีบ
่ น
ั ทึก
ไว้จากเมนูตวั เลือก
จากนัน
้ เลือกเครือข่ายใหม่
แล้วป้อนค่าในแต่ละฟิลด์
2) คุณสามารถเลือกและบันทึกราย
การค้นหา AP โดยเปิด Wi-Fi
แล้วรีเฟรช (การค้นหา AP)
3) หลังจากเชือ
่ มต่อ AP ด้วยประเภ
ทการรักษาความปลอดภัยนีแ
้ ล้ว
โปรไฟล์จะถูกบันทึก
โดยอัตโนมัติ
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3. การดู MAC แอดเดรส
การเชือ
่ มต่อกับเครือข่ายไร้สายบาง
เครือข่ายด้วยฟิลเตอร์ MAC
คุณจำเป็นต้องป้อน MAC
แอดเดรสของ KM900 ลงในเราเตอร์
1 แตะที่ Wi-Fi จากแท็บตัง้ ค่า
แล้วเปิดเมนูตวั เลือก
2 เลือก MAC แอดเดรสของฉัน
และสิง่ ทีเ่ ลือกจะปรากฏขึน
้
ตั้งค่า

2) การบันทึก AP ทีใ่ ช้บอ
่ ยเป็นโปร
ไฟล์ชว่ ยให้สะดวกในการป้อน
รหัสความปลอดภัยเมือ
่ เชือ
่ มต่อ
กับ AP ทีม
่ ป
ี ระเภทการรักษา
ความปลอดภัยดังกล่าว
3) หาก AP นัน
้ ไม่สนับสนุน DHCP
คุณสามารถเชือ
่ มต่อกับ AP
ได้โดยใช้ IP แอดเดรสคงที่
2 คำอธิบายฟิลด์แต่ละฟิลด์ใน
โปรไฟล์ Wi-Fi
1) ชือ
่ เครือข่าย: SSID (ID)
2) ประเภทการรักษา
ความปลอดภัย: สนับสนุน WEP,
WPA-PSK/2
3) รหัสความปลอดภัย:
บันทึกรหัสความปลอดภัย
4) การตัง้ ค่า IP/DNS: สามารถ
ตัง้ เป็นอัตโนมัตห
ิ รือคงทีไ่ ด้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ว่า AP สนับสนุน DHCP
หรือไม่
สำหรับคงที่ ให้ปอ
้ นค่าฟิลด์ของ
IP แอดเดรส และเซิรฟ
์ เวอร์
DNS เพือ
่ ใช้กบ
ั IP
แอดเดรสคงทีเ่ มือ
่ มีการเชือ
่ มต่อ
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การอัปเดตซอฟต์แวร์
ซอฟท์แวร์ Phone
Software update
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ซอฟท์แวร์อัพเกรดโทรศัพท์มือถือ
LG ในเวปไซท์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการใ
ช้งานระบบนี้, กรุณาดูที่เวปไซท์
LGmobile.com
ที่: http://www.lgmobile.com
- เลือกประเทศ – รายการสินค้า รายการคู่มือและซอฟท์แวร์
รายการนี้จะทำให้ท่านสามารถอัพเกร
ดซอฟท์แวร์ของท่านเป็นเวอร์ชั่นล่าสุ
ดได้อย่างง่ายดายผ่านระบบอินเตอร์เ
น็ตโดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับบริการผ่า
นศูนย์บริการ. ผู้ใช้ซอฟท์แวร์การอัพเ
กรดโทรศัพท์นี้ต้องตั้งใจและดูแลการ
ทำงานของระบบตลอดกระบวนการท
ำงานของโปรแกรม, ดังนั้นจึงขอควา
มกรุณาในการอ่านทำความเข้าใจทุก
ขั้นตอนการทำงานและทุกข้อความที่
ปรากฎก่อนการเริ่มใช้งานโปรแกรม
กรุณาพึงระวังเสมอว่า การถอดสาย
USB หรือการถอดแบตเตอรี่ระหว่างก
ารอัพเกรดข้อมูลอาจก่อให้เกิดความเ
LG KM900 | คูม
่ อ
ื การใช้งาน

สียหายร้ายแรงกับเครื่องโทรศัพท์มือ
ถือของท่าน.
ทั้งนี้ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบกับการสูญ
หายของข้อมูลใดๆที่จะเกิดขึ้นระหว่าง
ขั้นตอนการอัพเกรด, ท่านควรจดหรือ
ทำการสำรองข้อมูลสำคัญของท่านไว้
ก่อนเพื่อความปลอดภัย.

อุปกรณ์เสริม
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีร่ น
ุ่ นีม
้ อ
ี ป
ุ กรณ์เสริมหลากหลายให้คณ
ุ เลือกใช้ ซึง่ อุปกรณ์เสริม
บางชิน
้ อาจมีการแยกขาย เลือกใช้อป
ุ กรณ์เหล่านีต
้ ามลักษณะการสือ
่ สารส่วนตัว
ของคุณ โปรดสอบถามเกีย
่ วกับอุปกรณ์เสริมทีม
่ จี ำหน่ายได้จากตัวแทนจำหน่าย
ในพืน
้ ทีข
่ องคุณ (รายการต่างๆ ทีอ
่ ธิบายด้านล่างนีเ้ ป็นตัวเลือก)
อุปกรณ์ชาร์จ

แบตเตอรี่

สายเคเบิลข้อมูล
และซีดี
เชือ
่ มต่อและซิง
โครไนซ์โทรศัพท์
KM900
กับคอมพิวเตอร์

01
02
03
04
05
06
07
08

ชุดหูฟงั
สเตอริโอ

คูม
่ อ
ื การใช้
เรียนรูเ้ พิม
่ เติม
เกีย
่ วกับโทรศัพท์
KM900 ของคุณ
KM900 คูม
่ อ
ื การใช้

อุปกรณ์เสริม

หมายเหตุ:
• ใช้แต่อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้
• การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อแนะนำนีอ
้ าจมีผลให้การรับประกันของเครือ
่ งโทรศัพท์สน
้ิ
สุดลง
• อป
ุ กรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในบางพืน
้ ที่

109

บริการเครือข่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

โทรศัพท์ไร้สายทีอ
่ ธิบายไว้ในคูม
่ อ
ื นี้
ได้รบ
ั การรับรองให้ใช้ในระบบเครือข่าย
GSM 900, DCS 1800, GSM 850,
PCS 1900 และ W-CDMA
คุณสมบัตต
ิ า่ งๆ
ทีก
่ ล่าวถึงในคูม
่ อ
ื นีเ้ รียกว่า
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย ซึง่
เป็นบริการพิเศษทีค
่ ณ
ุ ขอเปิดใช้บริการ
ได้จากผูใ้ ห้บริการของคุณ ก่อนทีค
่ ณ
ุ
จะสามารถใช้คณ
ุ สมบัตต
ิ า่ งๆ ของ
บริการเสริมจากระบบเครือข่ายเหล่านี้
คุณต้องสมัครขอรับบริการผ่านทางผู้
ให้บริการ และขอคำแนะนำในการใช้
จากผูใ้ ห้บริการด้วย

ทัว่ ไป
ชือ
่ ผลิตภัณฑ์: KM900
ระบบ: GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900/ WCDMA
อุณหภูมแ
ิ วดล้อม
สูงสุด: +55°C (คายประจุ)
+45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด: -10°C

การลงทะเบียน Divx VOD
บริการของเครือข่าย
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สร้างรหัสการลงทะเบียน DivX VOD
โปรดไปที่ <http://vod.divx.com/>
เพือ
่ ลงทะเบียนและการสนับสนุน
ทางเทคนิค

ศูนย์บริการ LG โดย บริษัท แอลจี
อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจาตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์,
08:00 - 17:40น.
Call center : 0-2878-5757

LG KM900 | คูม
่ อ
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E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

KM900

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Seung Hyoun, Ji / Director

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

8, January, 2009

คำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบือ
้ งต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำเหล่านีอ
้ าจ
ทำให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย

การรับพลังงานคลืน
่
ความถีว่ ท
ิ ยุ

คำแนะนำ
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ข้อมูลเกีย
่ วกับการรับพลังงาน
คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุและค่า SAR
(Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีร่ น
ุ่ KM900 นี้ ได้
รับการออกแบบตรงตามข้อกำหนด
เรือ
่ งความปลอดภัยในการใช้งานอัน
เกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถี่
วิทยุ ข้อกำหนดนีใ้ ช้หลักเกณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ทร่ี วมถึง
การกำหนดค่าเผือ
่ ไว้
ทัง้ นีเ้ พือ
่ ความปลอดภัยของทุกคน
โดยไม่ขน
้ึ กับอายุและสุขภาพ
• ข้อกำหนดเกีย
่ วกับการรับพลังงาน
คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุใช้หน่วยวัดทีเ่ รียก
ว่า Specific Absorption Rate หรือ
SAR การทดสอบ SAR ได้กระทำ
ด้วยการใช้วธิ ก
ี ารทีไ่ ด้มาตรฐาน โดย
ให้เครือ
่ งโทรศัพท์สง่ สัญญาณทีแ
่ รง
ทีส
่ ด
ุ และมีการรับรองขนาดสัญญาณ
LG KM900 | คูม
่ อ
ื การใช้งาน

แล้ว โดยการส่งสัญญาณดังกล่าวได้
กระทำในทุกย่านความถีท
่ โ่ี ทร
ศัพท์ใช้อยู่
• แม้วา่ ระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG
แต่ละรุน
่ จะแตกต่างกันบ้าง แต่ทก
ุ รุน
่
จะได้รบ
ั การออกแบบให้อยูภ
่ ายใน
ข้อกำหนดการรับพลังงานคลืน
่
ความถีว่ ท
ิ ยุ
• ข้อจำกัด SAR ทีแ
่ นะนำโดย
International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/
กก. โดยเฉลีย
่ ตามเนือ
้ เยือ
่ หนัก
10 กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รน
ุ่ นี้
ซึง่ ทำการทดสอบโดย
DASY4 ขณะถือแนบกับหูคอ
ื
0.602 วัตต์/กก. (10 กรัม)
และเมือ
่ พกพาไว้กบ
ั ตัวคือ 0.646
วัตต์/กก. (10 กรัม)
• ข้อมูลระดับ SAR
สำหรับผูท
้ อ
่ี ยูใ่ นประเทศ/
พืน
้ ทีท
่ ย
่ี อมรับข้อจำกัด SAR
ซึง่ แนะนำโดย Institute of

Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/
กก. โดยเฉลีย
่ ต่อเนือ
้ เยือ
่ 1 กรัม

การดูแลและการบำรุงรักษา
เครือ
่ งโทรศัพท์
คำเตือน
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และ
อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรอง
ให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น
การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ อาจ
ทำให้การรับรองหรือการรับ
ประกันของเครื่องสิ้นสุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้

คำแนะนำ

• อย่าถอดแยกชิน
้ ส่วนของเครือ
่ งโทร
ศัพท์ ควรนำไปให้ชา่ งเทคนิคเมือ
่
จำเป็นต้องมีการตรวจซ่อม
• ควรวางให้หา่ งจากอุปกรณ์เครือ
่ ง
ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
และเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
• ควรตัง้ โทรศัพท์ไว้หา่ งจากความ
ร้อน เช่น เครือ
่ งระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร

• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
• ไม่ควรนำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ในทีท
่ ม
่ี ี
การสัน
่ สะเทือนหรือการกระแทก
• ปิดเครือ
่ งโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ข
ี อ
้
บังคับพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล
เนือ
่ งจากอาจมีผลต่อการทำงานของ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ทไ่ี วต่อสัญ
ญาณรบกวน
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ดว้ ยมือเปียก
ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจ
ถูกไฟฟ้าดูดและอาจทำให้โทรศัพท์
ชำรุดเสียหายได้
• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วต
ั ถุไวไฟ
เนือ
่ งจากโทรศัพท์อาจร้อนและทำ
ให้ตด
ิ ไฟ ซึง่ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
• ใช้ผา้ แห้งเช็ดทำความสะอาดภาย
นอกเครือ
่ งโทรศัพท์
(อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน
ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บนพืน
้
ผิวอ่อนนุม
่
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ก
ี าร
ถ่ายเทอากาศดี
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คำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ไม่ควรนำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ในทีท
่ ม
่ี ี
ฝุน
่ หรือควันมากเกินไป
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บต
ั รเครดิตหรือ
บัตรโดยสารทีม
่ แ
ี ถบแม่เหล็ก เพราะ
อาจทำความเสียหายต่อข้อมูลใน
แถบแม่เหล็กได้
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมค
ี ม เพราะ
อาจทำความเสียหายแก่โทรศัพท์ได้
• วางเครือ
่ งโทรศัพท์ให้หา่ งจากของ
เหลวหรือความชืน
้
• ใช้อป
ุ กรณ์เสริม เช่น หูฟงั
ด้วยความระมัดระวัง อย่าแตะต้อง
เสาอากาศโดยไม่จำเป็น

การทำงานอย่างมีประสิทธิ
ภาพของโทรศัพท์
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ เครือ
่ งสามารถ
ส่งคลืน
่ รบกวนได้ ทำให้มผ
ี ลต่อการทำ
งานของอุปกรณ์ตา่ งๆ
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ กล้
อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รบ
ั
อนุญาต หลีกเลีย
่ งการวางโทรศัพท์
เหนือเครือ
่ งควบคุมจังหวะการเต้น
ของหัวใจ เช่น ใส่ในกระเป๋าเสือ
้
เป็นต้น
• โทรศัพท์เคลือ
่ นทีบ
่ างเครือ
่ งอาจก่อ
ให้เกิดสัญญาณคลืน
่ รบกวนกับ
เครือ
่ งช่วยฟังได้
• ดังนัน
้ โทรทัศน์ วิทยุ
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
อาจได้รบ
ั การรบกวนบ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน
คำแนะนำ

ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบัง
คับว่าด้วยเรือ
่ งการใช้โทรศัพท์เคลือ
่ น
ทีใ่ นพืน
้ ทีท
่ ค
่ี ณ
ุ ขับขีย
่ านพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มอ
ื ถือในขณะขับรถ
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หลีกเลีย
่ งการทำลายความ
สามารถในการได้ยน
ิ
ความสามารถในการได้ยน
ิ อาจถูกทำ
ลายได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะ
เวลานาน ดังนัน
้ เราขอแนะนำว่า คุณ
ไม่ควรเปิดหรือปิดหูฟงั ใกล้กบ
ั หูของ
คุณ นอกจากนี้ คุณควรตัง้ ระดับเสียง
เพลงและระดับเสียงสายสนทนาไว้ใน
ระดับทีเ่ หมาะสม

ส่วนทีเ่ ป็นแก้ว
บางส่วนของโทรศัพท์ของคุณทำมา
จากวัสดุแก้ว ซึง่ ส่วนทีเ่ ป็นแก้ว
นีส
้ ามารถแตกได้หากโทรศัพท์ตกลง
บนพืน
้ แข็ง หรือถูกกระแทก
หากส่วนทีเ่ ป็นแก้วนีแ
้ ตก อย่าสัมผัส
หรือพยายามดึงออก ให้หยุดใช้โทร
ศัพท์จนกว่าจะส่วนทีเ่ ป็นแก้วนีจ้ ะได้
รับการเปลีย
่ นโดยผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบ
ั
การแต่งตัง้
คำแนะนำ

• มีสมาธิในการขับขีด
่ ว้ ยความระมัด
ระวังอย่างเต็มที่
• หากสามารถกระทำได้
ให้ใช้ชด
ุ อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ขับเข้าข้างทาง
แล้วจอดรถก่อนโทรออกหรือรับสาย
หากสภาพการขับขีท
่ ำให้จำเป็นต้อง
ดำเนินการดังกล่าว
• พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุอาจมีผล
ต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดใน
รถของคุณ เช่น วิทยุตด
ิ รถยนต์
อุปกรณ์เพือ
่ ความปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตัง้ ถุงลมนิรภัย
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์พกพาแบบไร้สาย
ซึง่ ขัดขวางการทำงานของถุงลม
ซึง่ อาจทำให้ถงุ ลมไม่ทำงาน หรือ
อาจทำให้คณ
ุ ได้รบ
ั บาดเจ็บรุนแรง
เนือ
่ งจากการทำงานผิดปกติของถุง
ลมนิรภัยได้
• หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะอยูข
่ า้ ง
นอก โปรดตรวจดูวา่ ระดับเสียงอยูท
่ ่ี
ระดับทีเ่ หมาะสม เพือ
่ ให้คณ
ุ ยังสา
มารถได้ยน
ิ เสียงจากรอบข้างได้ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ เมือ
่ อยูข
่ า้ งถนน
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คำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริเวณทีท
่ ำให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพืน
้ ทีท
่ อ
่ี ยูร่ ะหว่างมี
การระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อห้าม
อย่างเคร่งครัด และทำตามข้อกำหนด
หรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ

บริเวณทีอ
่ าจเกิด
การระเบิดได้
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จด
ุ เติมน้ำมัน
เชือ
้ เพลิง
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้นำ้ มันเชือ
้ เพลิง
หรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซ
หรือของเหลวทีต
่ ด
ิ ไฟง่าย
หรือระเบิดได้ในห้องโดยสารของรถ
ซึง่ คุณใช้เก็บโทรศัพท์หรืออุปกรณ์
เสริมต่างๆ ของคุณ

บนเครือ
่ งบิน

คำแนะนำ
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อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลืน
่
รบกวนต่อเครือ
่ งบินได้
• ปิดโทรศัพท์มอ
ื ถือของคุณ
หรือเปิดใช้งานโหมด Flight
ก่อนขึน
้ เครือ
่ งบิน
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่ อ
ื การใช้งาน

• อย่าใช้โทรศัพท์เมือ
่ เครือ
่ งบินจอดที่
พืน
้ ก่อนได้รบ
ั การอนุญาตจากพนัก
งานประจำเครือ
่ ง

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัยและห่าง
จากมือเด็ก รวมทัง้ เก็บชิน
้ ส่วนขนาด
เล็กซึง่ อาจทำอันตรายหากเด็กนำ
ใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กบ
ั
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ง้ั หมดได้
จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นเ้ี พียงอย่าง
เดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบ
กับผูใ้ ห้บริการในพืน
้ ทีข
่ องคุณ

ข้อมูลเกีย
่ วกับแบตเตอรีแ
่ ละ
การดูแลรักษา
• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่
ออกจนหมดก่อนเริม
่ การชาร์จ แบต
เตอรีน
่ ต
้ี า่ งจากแบตเตอรีอ
่ น
่ื
เนือ
่ งจากไม่มี Memory Effect ประ
สิทธิภาพของแบตเตอรีจ่ งึ ไม่ดอ
้ ยลง
• ใช้เฉพาะแบตเตอรีแ
่ ละอุปกรณ์
ชาร์จของ LG เท่านัน
้

• หากมีการใส่แบตเตอรีช
่ นิดทีไ่ ม่ถก
ู
ต้อง อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
• ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำของผูผ
้ ลิต
ในการทิง้ แบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้แล้ว
โปรดรีไซเคิลเมือ
่ เป็นไปได้
อย่าทิง้ เป็นขยะในครัวเรือน
• หากคุณต้องการเปลีย
่ นแบตเตอรี่
โปรดนำไปทีจ่ ด
ุ บริการหรือตัวแทน
จำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้ จาก LG
Electronics ทีใ่ กล้ทส
่ี ด
ุ เพือ
่ ขอความ
ช่วยเหลือ
• ถอดปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้า
เสียบทุกครัง้ หลังจากแบตเตอรีโ่ ทร
ศัพท์เต็มแล้วเพือ
่ ลดการใช้พลังงาน
สิน
้ เปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ

คำแนะนำ

อุปกรณ์ชาร์จของ LG ได้รบ
ั การออก
แบบมาเพือ
่ ยืดอายุการใช้งานของ
แบตเตอรีใ่ ห้นานทีส
่ ด
ุ
• อย่าถอดชิน
้ ส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่
ลัดวงจร
• รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส
แบตเตอรี่
• เปลีย
่ นแบตเตอรีก
่ อ
้ นใหม่ทน
ั ที เมือ
่
ประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำลงจน
ถึงระดับทีไ่ ม่อาจใช้งานต่อได้ แบต
เตอรีน
่ ส
้ี ามารถชาร์จใหม่ได้หลาย
ร้อยครัง้ จนกว่าจะจำเป็นต้องเปลีย
่ น
ก้อนใหม่
• ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อก
ี ครัง้ หากไม่
ได้ใช้เป็นเวลานานเพือ
่ เพิม
่ เวลาการ
ใช้งาน
• อย่าให้อป
ุ กรณ์ชาร์จแบตเตอรีโ่ ดน
แสงแดดโดยตรง
หรือใช้ในสภาพทีม
่ ค
ี วามชืน
้ สูง เช่น
ในห้องน้ำ
• อย่าวางแบตเตอรีท
่ ง้ิ ไว้ในสภาพอา
กาศทีร่ อ
้ นหรือเย็น เพราะประสิทธิ
ภาพของแบตเตอรีอ
่ าจด้อยลง
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การแก้ปัญหา
เนือ
้ หาในบทนีจ้ ะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ทีค
่ ณ
ุ อาจพบในขณะใช้โทรศัพท์ คุณ
อาจต้องสอบถามผูใ้ ห้บริการเพือ
่ แก้ไขปัญหาบางประการ แต่ปญ
ั หาส่วนใหญ่คณ
ุ
สามารถแก้ไขได้เองอย่างง่ายดาย
ข้อความ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ข้อผิดพลาดของ
ซิมการ์ด

ไม่ได้ใส่ซม
ิ การ์ดในโทรศัพท์
หรือใส่ซม
ิ การ์ดไม่ถก
ู ต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซม
ิ การ์ด
อย่างถูกต้อง

ไม่มกี ารเชือ่ มต่อกับ
เครือข่าย

สัญญาณอ่อน
อยูน
่ อกพืน
้ ทีเ่ ครือข่าย GSM

ไปทีบ
่ ริเวณใกล้กบ
ั หน้าต่างหรือใน
ทีเ่ ปิดโล่ง ตรวจสอบพืน
้ ทีใ่ ห้บริการ
กับผูใ้ ห้บริการ

รหัสไม่ตรงกัน

ในการเปลีย
่ นรหัสป้องกัน คุณต้อง
ยืนยันรหัสใหม่โดยป้อนรหัสใหม่
อีกครัง้

ติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ตัง้ ค่าฟังก์ชนั ไม่ได้

ผูใ้ ห้บริการไม่สนับสนุน
หรือต้องลงทะเบียน

ติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ข้อผิดพลาดในการติดต่อหมายเลข
ไม่สามารถโทรออกได้ มีการใส่ซม
ิ การ์ดอันใหม่
ถึงขีดจำกัดการโทรของคุณแล้ว

การแก้ปัญหา
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เปิดเครือ่ ง
โทรศัพท์ไม่ได้

กดปุม
่ เปิด/ปิดไม่นานพอ
แบตเตอรีห
่ มด
ขัว้ สัมผัสแบตเตอรีส
่ กปรก
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่ อ
ื การใช้งาน

ระบบเครือข่ายใหม่ยงั ไม่ได้รบ
ั
อนุญาต ตรวจสอบข้อกำหนดใหม่
ติดต่อผูใ้ ห้บริการ หรือตัง้ ค่าการจำ
กัดการโทรใหม่โดยใช้รหัส PIN 2
กดปุม
่ เปิด/
ปิดค้างไว้อย่างน้อยสองวินาที
เสียบอุปกรณ์ชาร์จให้นานขึน
้
ทำความสะอาดขัว้ สัมผัสแบตเตอรี่

ข้อความ

ข้อผิดพลาดเกีย่ วกับ
การชาร์จ

สัญญาณเครือข่าย
ขาดหายไป

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

แบตเตอรีห
่ มดโดยสิน
้ เชิง

ชาร์จแบตเตอรี่

อุณหภูมส
ิ งู หรือต่ำเกินไป

ตรวจดูให้แน่ใจว่าอยูใ่ นอุณหภูมิ
แวดล้อมทีเ่ หมาะสม รอสักครู่
จากนัน
้ ชาร์จแบตเตอรีอ
่ ก
ี ครัง้

มีปญ
ั หาทีข
่ ว้ั สัมผัส

ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและ
การเชือ
่ มต่อกับโทรศัพท์
ตรวจสอบขัว้ สัมผัสแบตเตอรี่
และทำความสะอาดหากจำเป็น

ไม่มก
ี ระแสไฟฟ้า

เสียบปลัก
๊ เข้ากับเต้าเสียบอืน
่ หรือ
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า

อุปกรณ์ชาร์จชำรุด

หากอุปกรณ์ชาร์จไม่ทำงาน
ให้เปลีย
่ นอุปกรณ์ชาร์จใหม่

อุปกรณ์ชาร์จไม่ถก
ู ต้อง

ใช้อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG
เท่านัน
้

แบตเตอรีช
่ ำรุด

เปลีย
่ นแบตเตอรี่

สัญญาณอ่อนเกินไป

การเชือ
่ มต่อกับผูใ้ ห้บริการอืน
่ เป็น
ไปโดยอัตโนมัติ

หมายเลขโทรศัพท์ใช้ กำลังใช้งานฟังก์ชน
ั กำหนดหมาย
โทรออกไม่ได้
เลขโทรออก

ตรวจสอบการตัง้ ค่า

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.
This handset is not recommended for
blind disability person due to touch
screen keypad.

KM900 User Guide

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KM900 phone by LG,
designed to operate with the latest digital mobile
communication technology.
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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 KM900
has been designed to comply with
applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific
guidelines that include safety
margins designed to assure the
safety of all persons, regardless of
age and health.
• The radio wave exposure
guidelines employ a unit of
measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the
phone transmitting at its highest
certified power level in all used
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frequency bands.
• While there may be differences
between the SAR levels of various
LG phone models, they are all
designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio
waves.
• The SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2W/kg averaged over
10g of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4 for
use at the ear is 0.602 W/kg (10g)
and when worn on the body is
0.646 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.



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

Efficient phone operation
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.

10
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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.

11

Guidelines for safe and efficient use
Blasting area
Do not use the phone where
blasting is in progress. Observe
restrictions, and follow any
regulations or rules.

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

12

Wireless devices can cause
interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off or
activate flight mode before
boarding any aircraft.
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• Do not use it on the ground
without permission from the crew.

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

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

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.

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

Guidelines

• 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.
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Getting to know your phone
Handsfree or Stereo earphone connector
Power key
Long press (3sec) for Power ON / OFF.
Earpiece
Inner camera
Proximity Sensor
End key
• Rejects a call.
• Press once to return to the
home screen.
Multitasking key
Call key
Dials a phone number and
answers incoming calls.

Set up
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WARNING: Putting a heavy object on the phone
or sitting on it can damage its LCD and touch screen
functionality. Do not cover the protection film on proximity
sensor of LCD. It can cause a malfunction of the sensor.
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01
Charger, Data cable
(USB cable)
TIP: To connect
the USB cable, wait
until the phone has
powered up and
has registered to
the network.

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

02
03
04
05
06
07
08

Camera key
• Go to camera preview
directly by long
pressing the key in the
homescreen.

09
10
11

Set up
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Open view

Battery cover
Battery release
button
USIM Card
Socket
Battery

LED flash
Camera lens
Set up
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Memory card
socket

Installing the USIM and battery
1 Remove the battery cover
Press and hold down the battery
release button on the top of the
phone and lift off the battery
cover.

WARNING: Do not remove
the battery when the phone
is switched on, as this may
damage the phone.
WARNING: Do not remove
the battery cover when using
GPS, Wi-Fi or Bluetooth. The
antenna is mounted on the
battery cover.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

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

10
11

Set up
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Installing the USIM and battery
3 I nstall the USIM card
Slide the USIM card into the USIM
card holder. Make sure the gold
contact area on the card is facing
downwards. To remove the USIM
card, pull it gently in the outwards

Set up
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4 Install the battery
First insert the top of the battery
into the top edge of the battery
compartment. Ensure that the
battery contacts align with the
phone’s terminals. Press the
bottom of the battery down until
it clips into place.

Charging your phone
Slide back the cover of the charger
socket on the side of your KM900.
Insert the charger and plug it into a
mains electricity socket. Your KM900
must be charged until the “Battery
full” message appears on the screen.
NOTE: The battery must be fully
charged initially to improve battery
lifetime. Disregard the first “Battery
full“ message and keep the phone
on charge overnight (or for up to
14 hours).

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Set up
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Memory card
Installing a memory card
You can expand the available
memory space available on your
phone by using a memory card.
KM900 will support up to 32GB
memory card .
NOTE: A memory card is an optional
accessory.
Slide the memory card into the slot
at the top, until it clicks into place.
Make sure the gold contact area is
facing downwards.
WARNING: Slide the
memory card fully into the
slot, otherwise, the card can be
damaged.

Set up
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Formatting the memory card

Transferring your contacts

Your memory card may already be
formatted. If it isn’t, you will need
to format it before you can start to
use it.
NOTE: All files get deleted while
formatting.
1 From the home screen select
and choose Phone settings from
the Settings tab.
2 Scroll and touch Memory
manager then scroll and select
External memory.
3 Touch Format and then confirm
your choice.
4 Enter the password, if there
is one. The card will then be
formatted and ready to use.

To transfer your contacts from your
USIM to your phone:
1 From the Communication tab,
scroll through Contacts and
select
Change location.
2 Touch Copy to handset.
3 Choose Select all or select names
one by one and touch Copy to
handset.

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Set up

NOTE: If there is existing content
on your memory card, the folder
structure may be different after
formatting since all files will have
been deleted.

01
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Menu map
Touch
in the home screen to open a Top menu. From here you can access
further menus by scrolling through the icons: Communication, Multimedia,
Utilities and Settings.

COMMUNICATION
Contacts
Recent history
Browser
Messaging
Email
Dialling
Video call
Google

UTILITIES

Set up
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Alarms
Organiser
Memo
Stopwatch
Voice recorder
Calculator
World clock
Tools
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MULTIMEDIA
Music
Camera
Video camera
Gallery
My stuff
Games & Apps
FM radio
Movie maker

SETTINGS
Profiles
Display settings
Phone settings
Bluetooth
Wi-Fi
Call settings
Connectivity
Message settings

Your home screen
From this screen you can access
menu options, make a call, view the
status of your phone and do many
other things.

Touch screen tips

TIP! When the screen light is off,
press the power key once then
press and hold the “Press & hold
to unlock” button on the touch
screen to restore the home
screen.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Your home screen

The home screen is also a great
place to get used to using the touch
screen.
To select an item, touch the centre
of the icon.
• Do not to press too hard; the
touchscreen is sensitive enough
to pick up on a light, firm touch.
• Use the tip of your finger to
touch the option you require. Be
careful not to touch any other
keys.
• When the screen light is off,
press the power key once then
press and hold the “Press & hold
to unlock” button on the touch
screen to restore the home
screen.

• Whenever your KM900 is not
in use it will return to the lock
screen.

23

Your home screen
Customising the home screen
1 Shortcut
home screen
2 Widget home
screen

Your home screen

2

• Get in touch with your KM900
- The User Interface is based on four
types of Homescreens. To swap
between the home screens just wipe
quickly over display from left to right
or from right to left.
• Home screen customisation - For
each type of home screen you are
able to add and remove objects
by pressing & holding your finger
on the screen, or if already added
touching and holding one of the
objects.
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3 Contact home
screen
4 Multimedia
home screen

In order to edit
homescreen,
PRESS & HOLD
this object.

Quick keys
The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the
functions you use most.
Touch it to bring up the
touch dialling pad, which lets
you make a call. Enter the
number with a normal key
pad and touch Voice call or
tap
.
To place a video call to this
number, touch
after
entering the number.

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

Touch to access the
Messaging menu. From here
you can create a new SMS.

Touch to open the full Top
menu which is divided into
four sub-menus.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Your home screen
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Your home screen
Touch screen
The controls on the KM900 touch
screen change dynamically
depending on the task you are
carrying out.
Opening Applications
To open any Application simply
touch its icon.

Your home screen

26
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Scrolling
Drag from side to side to scroll. On
some screens, such as web pages,
you can also scroll up or down.

Contacts

Recent
history

Browser Messaging

Music

Camera

Video
camera

Gallery

Alarms

Organiser

Memo

Stopwatch

Profiles

Display
settings

Phone
settings

Bluetooth

Zooming In or Out
When viewing photos, web pages,
emails, or maps, you can zoom in
and out. Pinch your fingers together
or slide them apart.

01
02
03
04
05
06
<Zoom out>

07
08
09
10

<Zoom in>

11

Your home screen
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Your home screen
Viewing the status bar
The status bar uses different icons
to show conditions such as signal
strength, new messages and battery
life as well as whether Bluetooth or
GPRS are active.
Below is a table which explains the
meaning of icons you’re likely to see
in the status bar.
Icon Description
No Service

Your home screen

28

Icon Description
Bluetooth on
Bluetooth Transfer
Bluetooth Visibility
Bluetooth Music
Downloading
Downloading complete.
Downloading cancelled.
In-call option
Internet

2G

Searching

3G

Call divert

EDGE

Call reject

HSDPA

Security

WiFi is transmitting
Bluetooth Mono hands free
headset
Bluetooth Mono Stereo
headset
Bluetooth Stereo headset

Headset

Bluetooth Mono headset
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HomeZone
Roaming
Alarm
Schedule (Calender)
Multi-tasking

Icon Description
Music pause
Music playing
Music playing with FM
broadcasting
FM radio playing
FM broadcasting
Email being sent

Icon Description
Customised 1-10

01

External memory

02

Battery status

03

Projector/TV out

04
05
06

Email received

07

MMS

08

MMS sending

09

Retrieving MMS

10

SMS sending
New voicemail

11

New message
Message sending has failed
Push message
Flight mode
Outdoor
Silent

Your home screen

New email
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Your home screen
Using the Multi-tasking
function
Touch and hold the multitasking
hard key
to open the
Multitasking menu. From here you
can view some applications that are
running and access them with one
touch.
Multitasking

Your home screen
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Contacts

Browser

Messaging

Games &
Apps

Email

Music

FM radio

Organiser

Memo

End all

In any application, press the Multitasking key and select back
button to return to the previous
screen.
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TIP! For the multitasking key
in idle screen, the short press
brings up cube and the long
press brings up multitasking
menu.
When the screen light is off, press
the power key once then press and
hold the “Press & hold to unlock”
button on the touch screen to
restore the home screen.

Calls
Making a call or a video call

Calling your contacts

1 Touch
to open the keypad.
2 Key in the number on the keypad.
To delete a digit, press the clear
key.
3 Touch the
key to place the
call.
4 To end the call, touch the
key.

1 From the home screen touch
to open your Contacts.
2 Scroll through the contact list
or enter the first letter(s) of the
contact you want to call by
touching
.
3 From the list, touch the contact
you want to call and select the
number to use if there is more
than one for that contact
4 Touch Voice call or Video call.

01

Answering and rejecting a
call

10

TIP! To enter + for making
international calls, touch
twice, or press and hold down
.
TIP! Press the power key to
lock the touchscreen to prevent
calls being made by mistake.

03
04
05
06
07
08
09
11

The basics

TIP! You can Send message,
Save number or Search
contacts by tapping
.

When your phone rings press the
hard key to answer.
Press the
hard key to reject an
incoming call.

02
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Calls
In-call options
Speaker - Touch
on.

to turn the speaker phone

Mute - Touch
to turn the microphone off so
the person you are talking to cannot hear you.
Hold - Touch

to put a call on hold.

Options - Choose from a list of further in-call
options, including Create new memo and Go to
messages, so you can check your messages and
add contacts during a call. You can also end the
call from here by touching End call.
- Touch to open a numerical keypad for navigating
menus with numbered options, when dialling call centres
or other automated telephone services.
- Add a memo during a call.
- Search your contacts during a call.

32
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Adjusting call volume
To adjust the volume during a call,
use the up and down button on the
right side of the phone.

Speed dialling
You can assign a frequently-called
contact to a speed dial number.
1 From the home screen touch
to open your Contacts.
2 Touch
and select Speed
dials.
3 Your voicemail is already set to
speed dial 1. You cannot change
this. Touch any other number to
assign it to a speed dial contact.
4 Your contacts list will open. Select
the contact you want to assign
to that number by touching the
phone number once.
To call a speed dial number, touch
on the home screen then press
and hold the assigned number until
the contact appears on the screen.

The call will initiate automatically,
without having to touch Voice call.

01

Making a second call

02

1 During your initial call, touch
and select the number you want
to call.
2 Call the number or search your
contacts (see Making a call on
page 31 for details).
3 Touch
to connect the call.
4 Both calls will be displayed on
the call screen. Your initial call will
be locked and put on hold.
5 To end one call touch the held
call and press end. To end both
calls select End then select all
calls from the expanded menu.
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Calls
Viewing your call logs
Hold
Connect

Contacts

End

Memo

Dialpad

NOTE: You will be charged for every
call you make.

Turning off DTMF

The basics
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DTMF lets you use numerical
commands to navigate within
automated calls. DTMF default is
set to on.
To turn it off during a call (to make
a note of a number) touch
and
select Disable DTMF.
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From the home screen, touch
,
then touch Recent history in the
Communication tab.
Choose from the following:
All history - View a complete list
of all dialled, received and missed
calls, voice calls only, video calls and
messages.
Missed calls - View a list of all calls
you have missed.
Calls only - View a list of all calls
you have made and recieved.
Message only - View a list of all
numbers that have received or sent
the texts and multimedia messages.
VT only- View a list of all video calls.
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
1 Touch
and choose Call
settings in the Settings tab.
2 Touch Call divert and select
Voice call and/or Video call.
3 Choose whether to divert all calls,
when the line is busy, when there
is no answer, or when you cannot
be reachable.
4 Enter the number to divert to.
5 Touch Activate to activate.
NOTE: Diverting calls will incur
charges. Please contact your
network operator for details.

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

01

4 Enter the call barring password.
Please check with your network
operator about this service.

10

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, available
from your operator. Only
numbers within the fixed dial list
can be called from your phone.
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TIP! To turn off all call
diverts, choose Deactivate all
from the Call divert menu.

Using call barring
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Calls
Changing the common call
setting

The basics
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1 Touch
and choose Call
settings in the Settings tab.
2 Touch Common settings. This
lets you amend the following
settings:
Call reject - Slide the switch
left to highlight the Reject list.
You can touch the text box
to choose all calls, specific
contacts or groups, or those from
unregistered numbers (i.e. not
in your contacts). Touch Save to
change this setting.
Send my number - Choose
whether to display your number
on an outgoing call.
Auto redial - Slide the switch left
for On or right for Off.
Minute minder - Slide the switch
left to On to hear a tone every
minute during a call.

LG KM900 | User Guide

BT answer mode - Select Handsfree to be able to answer a call
using a Bluetooth headset, or
select Handset to press a the
handset key to answer a call.
Save new number - Select On to
save a new number.

Changing your video call
settings
1 From the home screen, touch
and scroll through Video call
settings in the Settings tab.
2 Select the settings for your video
calls. Determine whether to use
still image, then choose one, and/
or switch the mirror on to see
yourself on screen when making
a video call.

Contacts
Adding a new contact

There are two ways to search for a
contact:
From the home screen
1 From the home screen touch
to open your Contacts. Touch
and enter the contact name
using the key pad.
2 Touch Video call or Voice call or
the
key to place the call.

1 From the home screen touch
then touch New contact button.
2 Choose whether to save the
contact to Handset or USIM.
3 If you want to add a picture to
each contact, touch Add picture.
4 Enter the first and last name of
your new contact. You do not
have to enter both, but you must
enter at least one.
5 Enter up to five different numbers
and assign a type to each of
them, choosing between Mobile,
Home, Office, Pager, Fax, VT
and General.
6 Add up to 2 email addresses.
7 Assign the contact to one or
more groups, choosing between
No group, Family, Friends,
Colleagues, School or VIP.

TIP! You can search by group by
touching the Contacts tab on the
top of the screen and selecting
Groups. This will bring up a list
of all your groups.
From the main menu
1 Touch
, touch Contacts on
the Communication tab.
2 Touch
and Search.
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Searching for a contact
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Contacts
8 You can also add a Ringtone,
Homepage, Home address,
Company name, Job title,
Company address, Birthday,
Anniversary and a Memo.
9 Touch
to save the contact.
TIP! You can create
customised groups for your
contacts, see Creating a group.

Creating a group

The basics
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1 From the home screen then
touch
and touch Contacts in
the Communication tab.
2 Touch Groups and select new
group.
3 Enter a name for the new group.
4 Touch
to save the group.
NOTE: If you delete a group, the
contacts assigned to that group will
not be lost. They will remain in your
contacts.
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TIP! You can edit an existing
group by touching the selected
group once. Choose to View
members, Edit the group, Send
message, Send businesscard or
Delete group.

Changing your contact
settings
You can adapt your contact settings
to suit your own preferences.
1 Touch Contacts from the
Communication tab, select
and scroll through Contact
settings.
2 From here, you can adjust the
following settings:
Display name - Choose whether
to display the first or last name of
a contact first.
Copy - Copy your contacts from
your USIM to your handset, or
vice versa. You can do this one
contact at a time, or all at once.

Viewing information
1 Touch Contacts from the
Communication tab select
and touch Information.
2 From here you can view Service
dial numbers, Own numbers,
your Memory info. (memory
space remaining) 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.
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Move - This works in the same
way as Copy, but the contact will
only remain in the new location.
Therefore, once a contact is
moved from the USIM to the
handset it will be deleted from
the USIM memory.
Clear contacts - Delete all your
contacts. Touch Yes if you are
sure you want to delete all your
contacts.
Send all contacts via Bluetooth Send all of your contacts to
another device using Bluetooth.
Backup contacts - See Backing
up and restoring your phone’s
information on page 90.
Restore contacts - See Backing
up and restoring your phone’s
information on page 90.
Memory info. - View memory
capacity information.
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Messaging
Messaging
Your KM900 combines SMS, MMS
into one intuitive, easy to use menu.
There are two ways of entering the
messaging:
1 From the home screen, touch
or touch
, then scroll through
Messaging from Communication
tab.

Sending a message

The basics

0

1 Touch
then Write message
to open a blank message.
2 Touch To to enter the recipient’s
number, or touch the search
icon to open your contacts or
favourites. You can add multiple
contacts. When you are finished,
touch the message box below
to start composing the message
text.
3 After entering the text, you
can send the SMS by touching
the send button on top of the
message.
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4 Touch
Insert to add a text
template, multimedia template,
emoticon, name & number, new
slide, subject or signature.
TIP! You will be charged
per 160 character text message
for each person that you send
the message to.
WARNING: The 160character limit may vary from
country to country depending
on how the SMS is coded.
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.

Entering text

T9 predictive

Touch to turn on T9 predictive
texting.
You can change the writing
language.
Tap to change between the
numbers, symbol and text keypads.

In T9 mode, you will see
.
T9 mode uses a built-in dictionary to
recognise your words 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
and 3 to write ‘telephone’.

01

Abc manual

09

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

10

Use
to scroll through the
different keyboards in each text
entry mode (e.g., capital or lower
case letters).
To enter a space touch
.
Shift
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Messaging
Setting up your email
You can keep in touch on the move
using your KM900 to email. It’s quick
and simple to set up a POP3 or
IMAP email account.
1 Touch
from the home screen,
and scroll through Email on the
Communication tab.
2 Touch Write email. If the email
account is not set up, start the
email set up wizard.
TIP! If an email account is
already set up, the wizard is not
activated automatically.

The basics
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3 You can now follow the wizard
for setting up:
Title - Enter a name for this
account.
Username - Enter the account’s
username.
Password - Enter the account’s
password.
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Email address - Enter the
account email address.
Reply email address - Enter the
‘reply to’ email address.
Outgoing mail server - Enter the
outgoing email server address
Incoming mail server - Enter the
incoming email server address
Maximum receive size - Select
the size limit for your emails, up to
the maximum of 1 MB.
Mailbox type - Enter mailbox
type, POP3 or IMAP.
Save to server - Choose whether
to save your emails on the server.
Copies are always saved for IMAP
accounts.
Save sent mail into - Select
where to save sent emails (when
the mailbox type is IMAP). When
the mailbox type is POP3, sent
mails are always saved to the
handset.

Download option - Choose how
you want to download emails.
Choose between Header only
or All including body for POP3,
header only, header + body, or all
for IMAP.
Access point - Choose your
Internet access point.
Advanced settings - Choose
whether to use the advanced
settings.
Once the account is set up, it will
appear in the accounts list in your
Email folder.

Sending an email using your
new account

01

1 Touch Email - Write email in the
Communication tab to open a
new blank message.
2 Enter the recipient’s address and
write your message. You can also
attach images, videos, audio files
or other file types.
3 Touch Send email to send your
email.

02

Changing your email settings

09

You can change your email settings
based on your own preferences.
1 Touch
from the home screen,
then scroll through Messages
settings from the Settings tab.
2 Select Email.
3 You can alter the following
settings:
Email accounts - Manage your
email accounts.
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Messaging
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Allow reply email - Choose
whether to allow read
confirmation messages to be sent.
Request reply email - Choose
whether to request read
confirmation messages.
Retrieve interval - Select how
often your KM900 checks for new
email messages.
Include message in Fwd & Reply
- Select to include the original
message in your reply.
Include attachment - Select to
include the original attachment in
any reply.
Auto retrieval in Roaming Choose whether to retrieve
messages automatically when
abroad (roaming).
New email noti. info - Choose
whether to be alerted about a
new e-mail without a pop-up
message.
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Signature - Create an email
signature and switch this feature
on.

Message folders
You will recognise the folder
structure in your KM900, which is
fairly self-explanatory. If you set
up an email account, you can have
folders for each account.
Inbox - All messages you receive are
stored in your inbox. From here you
can view them and delete them,
among other functions.
Sent - Messages you send are
stored in this folder.
Outbox - This is a temporary
storage folder while messages are
being sent.
Drafts - If you don’t finish writing a
message, you can save what you’ve
done in this folder.

Threaded box - Messages (SMS)
exchanged with another party via
messenger. You can save the image
and message (SMS) simultaneously.
My Folders - Create folders to store
your messages.

Using templates

Liven up your messages using
emoticons. There are some
commonly used emoticons already
on your phone.
1 When writing new message, you
can enter Emoticons from Insert
in option menu.
2 You can add a new icons or
delete one or all or emoticons.

01

Changing your text message
settings

08

Your KM900 message settings
are pre-defined, so you can send
messages immediately. These
settings can be changed based on
your preferences.
Scroll through Message settings
from the Settings tab and touch
Text message. You can change the
following:
Text message centre - Enter the
details of your message centre.

10
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Create templates for the SMS and
MMS messages you send most
often. There are already some
templates on the phone, which you
can edit.
1 When writing new message, you
can enter Templates from Insert
in option menu.
2 Choose Text templates or
Multimedia templates. You
can add, edit, delete or delete
all templates. To edit a message,
select it, amend it, and touch
Save template.

Using emoticons
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Messaging
Delivery report - Slide the switch
left to receive confirmation that
your messages have been delivered.
Validity period - Choose how long
your messages are stored at the
message centre.
Message types - Convert your
messages into Text, Voice, Fax,
X.400 or Email.
Character encoding - Choose
how your characters are encoded.
This impacts on the size of your
messages and therefore on your
data charges.
Send long text as - Choose to send
long messages as Multiple SMS or
MMS.

The basics
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Changing your multimedia
message settings
Your KM900 message settings
are pre-defined, so you can send
messages immediately. These
settings can be changed based on
your preferences.
Touch Settings then select
Message settings and Multimedia
message. You can make change the
following:
Retrieval mode - Select Home
or Roaming network. If you then
select Manual you will only receive
notifications about MMS messages.
You can then decide whether to
download them in full.
Delivery report - Choose whether
to allow and/or request a delivery
report.
Read reply - Choose whether to
allow and/or send a read reply.
Priority - Choose the priority level
of your MMS.

Validity period - Choose how
long your message is stored at the
message centre.
Slide duration - Choose how long
slides appear on screen.
Delivery time - Choose how long to
wait before a message is delivered.
Multimedia message center - Enter
the details of your message centre.

Changing your other settings
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Scroll through Message settings
from the Settings tab then:
Voicemail - Touch New profile or
to add a new Voicemail service.
Contact your network operator for
more information about the service
they provide.
Service message - Choose
whether to receive or block service
messages. You can also set message
security levels by creating trusted
and not trusted sender lists.
Info. service - Select your reception
status, language and other settings.

01
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Camera
Taking a quick photo
1 Press and hold down the Camera
key on the right side of the
phone.
2 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the
subject you want to take a
picture of.
3 Press the capture button lightly
and a focus box will appear in the
centre of the viewfinder screen.
4 Position the phone so you can
see the photo subject in the
focus box.
5 When the focus box turns green,
the camera has focused on your
subject.
6 Press the capture button and
hold it down.
Get creative
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TIP! Face Tracking
This automatically detects and
focuses on human faces to help
you take clearer pictures.

Once you’ve taken the photo
Your captured photo will appear
on the screen. The image name is
shown with four icons on the right
side.
Send

Use

Rename

Edit

Touch to send the photo
as a Message, Email, Bluetooth or
Blogger. See page 40 for sending a
message, and page 103 for sending
and receiving your files using
Bluetooth.
Send

Edit Touch to edit the image
using various tools.

Touch to go back to previous
menu.

01
02
03

Touch to delete the image.

04

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

05

Touch to view a gallery of your
saved photos.

07
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Use Touch to use the image as
wallpaper.
Rename Touch to edit the name of
the selected picture.

49

Camera
Getting to know the viewfinder
Back - Touch here to return to the
home screen.
Camera mode - Shows whether the
camera is in video or photo mode,
and can also be used for capture.
Gallery - Touch this icon to view
the gallery.
Exposure - See Adjusting the Exposure on page 51.
Macro - Switch this on to take close up shots.
Flash status - Set or cancel the flash.
Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced
settings on page 52 for full details.

TIP! You can close all the shortcut options to give
a clearer viewfinder screen. Just touch the centre
of the viewfinder once. To recall the options,
touch the screen again.

50
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Adjusting the exposure

The default flash setting is auto, but
there are other options.
1 Select
from the left side of
the viewfinder to enter the flash
sub-menu.
2 There are three flash options:
Auto - Your camera will assess the
light available for a good picture
and use the flash as necessary.
Always off - The camera will
never flash. This is useful if you
want to save battery power.
Always on - The camera will
always flash.
3 When you touch the option
you want, the flash menu will
automatically close, allowing you
to take a picture immediately.
4 The flash status icon in the
viewfinder will change based on
the new flash mode.

The exposure defines the control
of the amount of sunlight entering
the image. A low contrast image
will appear darker, whereas a high
contrast image will appear much
brighter.
1 Touch
.
2 Slide the contrast indicator
along the bar, towards
for
a lower exposure, darker image
or towards
for a higher
exposure, brighter image.
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Using the flash
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Camera
Using the advanced settings
From the viewfinder, touch
to
open all advanced settings options.
You can change the camera setting
by scrolling the wheel. After
selecting the option, touch the OK
button.
Switch to - For self portraits, switch
to the LG KM900’s inner camera. You
can also switch between camera
mode and video camera mode.
Image size - Change the photo size
to save memory space or to take
a picture of the correct size for a
contact. See Changing the image
size on page 54.
Colour Effect - Choose a colour
tone to use on your new photo.
See Choosing a colour effect on
page 54.
Get creative

52

White balance - Choose between
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent and Cloudy.
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Timer - The self-timer allows you
to set a delay after the shutter is
pressed. Select Off, 3 seconds,
5 seconds or 10 seconds. This is
ideal if you want to be included in
a photo.
Shot mode - Choose the shot
mode and select either Normal or
continuous shot.
ISO - The ISO rating determines
the sensitivity of the camera’s light
sensor. The higher the ISO, the more
sensitive the camera will be. This is
useful in darker conditions when
you can’t use the flash. Select the
ISO value from Auto, 100, 200, 400
and 800.
Image quality - Choose between
Super fine, Fine and Normal. The
finer the quality the sharper the
photo. However, the file size will
increase as a result, which means
you’ll be able to store fewer photos
in your memory.

Memory in use - Choose whether
to save your photos to the Handset
memory or the External memory.
Hide icons - Choose the icons
of camera settings manually or
automatically.
Image stabilization - Enables you
to take a photo without the camera
wobbling or shaking.
Auto focus - Select the way the
camera will focus. Choose between
Spot, Manual and Face tracking.
Shutter sound - Select one of the
four shutter sounds.
Grid view - Choose between Off,
2X2 grid, 3X3 grid

TIP! When you exit the camera
all your settings will return to
default, except image size and
image quality. Any non-default
settings you require will need
to be reset, for example colour
tone and ISO. Check them
before you shoot your next
photo.
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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.
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Reset - Restore all the camera
settings.
Get creative

Geo-tagging - On/ Off
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Camera
Changing the image size

Choosing a colour effect

The more pixels, the larger the file,
which means the files take up more
memory space. If you want to store
more pictures on your phone, you
can alter the number of pixels to
make the files smaller.

1 Using the viewfinder, touch
in the top left corner.
2 Select Colour Effect from the
Preview menu.
3 There are five colour tone
options: Off, Sepia, Mono,
Negative or Emboss.
4 Once you’ve made your selection
the colour tone menu can be
closed by selecting the OK
button. You are then ready to
take a picture.

1 Using the viewfinder, touch
in the top left corner.
2 Select Image size from the
Preview menu.
3 Select a pixel value from the six
options (5M: 2560x1920, 3M:
2048x1536, 2M: 1600x1200,
1M: 1280x960, 640x480,
320x240) contacts, MMS or
choose the predefined wallpaper
size.

Get creative
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TIP! You can change a
picture taken in colour to black
and white or sepia after it’s
taken, but you cannot change a
picture taken in black and white
or sepia back to colour.

Using the inner camera
Your LG KM900 has an inner
640x480 camera for both video calls
and taking photos.
1 To switch to the inner camera
touch
then select Switch toInner camera from the Preview
menu.
2 After a few seconds you’ll see
yourself in the viewfinder. To
capture the image, press the side
button as normal.
TIP! The inner camera has
fewer settings as it has no flash
nor ISO. You can still alter the
image size, colour effect, image
quality, white balance and set
the self-timer by touching
in
the same way as when using the
main camera.

3 After you’ve taken the photo
you’ll be offered all the same
options as for an image taken
with the main camera.
4 To return to the main camera
touch
and then select Outer
Camera from the Preview menu.

Viewing your saved photos
1 You can access your saved photos
from within the camera mode.
Just touch and your gallery
will appear on screen.
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Video camera
Shooting a quick video

Get creative
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1 Press and hold down the camera
key on the right side of the
phone.
2 Then, touch
and then select
Switch to in the view finder in
camera mode to switch to video
mode.
3 The video camera’s viewfinder
will appear on the screen.
4 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the video
subject.
5 Press the capture button once to
start recording.
6 Rec will appear at the bottom of
the viewfinder with a timer at the
bottom showing the length of
the video.
7 To pause the video touch,
and resume recording by
selecting .
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8 Touch
on the screen or press
the capture button again to stop
recording.

After taking a video
A still image representing your
captured video will appear on the
screen. The name of the video will
be shown on the bottom of the
screen, along with four icons on the
right side.
Play

Use
Rename

Play

Video name

Touch to play the video.

02

Touch to return to the previous
menu.

04

Use Touch to use the image as
wallpaper.

Touch to shoot another video
immediately. Your current video will
be saved.
Touch to view the saved videos
and pictures gallery.
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Touch to send the photo
as a Message, Email or Bluetooth.
See page 40 for sending a message,
and page 103 for sending and
receiving files using Bluetooth.
Send

01

Touch to edit the image
with various tools.
Edit

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

Send

Edit

Rename Touch to edit the name of
the selected picture.
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Video camera
Getting to know the viewfinder
Back - Touch here to return to the
home screen.
Start recording
Gallery - Touch this icon to view
the gallery.

Exposure - See Adjusting the Exposure on page 59.
Recording speed
Flash status - Set or cancel the flash.
Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced
settings on page 59 for full details.
TIP! You can close all shortcut options to give a
clearer viewfinder screen. Just touch the centre of
the viewfinder once. To recall the options, touch
the screen again.

Get creative

58

LG KM900 | User Guide

Adjusting the exposure
The exposure defines the difference
between light and dark areas in
an image. A low contrast image
will appear darker, whereas a high
contrast image will appear much
brighter.
1 Touch
.
2 Slide the contrast indicator
along the bar, towards
for
a lower exposure, darker image
or towards
for a higher
exposure, brighter image.

Using the advanced settings
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Using the viewfinder, touch
Settings to open all the advanced
settings options.
You can adjust the video camera
setting by scrolling the wheel. After
Selecting an or the option, touch
the OK Button

Video size - Change the size of the
video to save memory space. See
Changing the video image size on
page 60.
Colour Effect - Choose a colour
tone to use on your new view. See
Choosing a colour tone on page
61.
White balance - The white balance
ensures any white in your video is
realistic. To enable your camera to
adjust the white balance correctly,
you may need to determine the
light conditions. Choose between
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent or Cloudy.
Video quality - Choose between
Super fine, Fine and Normal.
The finer the quality, the sharper
the video will be. The file size will
increase as a result, meaning you’ll
be able to store fewer videos in the
phone’s memory.

59

Video camera
Duration - Set a duration limit
for your video. Choose between
Normal and MMS to limit the
maximum size to send as an MMS.
TIP! If you choose MMS
duration, try choosing a lower
image quality to enable you to
shoot a longer video.

Get creative
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Memory in use - Choose whether
to save your videos to the Handset
memory or to the External memory.
Voice - Choose Mute to record a
video without sound.
Sound focus - Choose the sound
focus: Off/ Outer focus/ Inner
focus
Hide icons - Select whether to
hide the icons on the camera menu
automatically or manually.
Reset - Reset all the video camera
settings.
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Switch to - Switch to your LG
KM900’s inner camera to record
yourself on video. See Using the
inner video camera on page 61 for
details.

Changing the video image
size
The more pixels, the larger the file
size, which means the files take up
more memory space. If you want to
store more videos on your phone,
you can alter the number of pixels
to make the files smaller.
1 Using the viewfinder, touch
in the top left corner.
2 Select Video size from the
Preview menu.
3 Select a pixel value from the four
options:
720X480 (D1) - The highest quality widescreen option.
640x480 - Standard sized VGA.

320x240 - Smaller video size, and
therefore a smaller file size. This is
ideal for saving memory space.
176x144 - Smallest video size and
therefore the smallest file size.
4 Touch the OK button to return to
the viewfinder.
WARNING: The great editing
software on your LG KM900
is compatible with all video
types except 720X480 (D1) and
640x480. Don’t record in this
format if you plan to edit your
video.
TIP! For video format conversion
software, see the CD you
received with your KM900.

Choosing a colour tone
1 Using the viewfinder, touch
in the top left corner.
2 Select Colour Effect from the
Preview menu.
3 There are five colour tone
options, Off, Sepia, Mono,
Negative, and Emboss.
4 Touch the colour tone you want
to use.

Using the inner video camera
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Get creative

Your LG KM900 has an inner
320x240 camera for both video calls
and recording videos.
1 To switch to the inner camera,
touch
then select Inner
Camera from the Preview menu.
2 After a few seconds you’ll see
yourself in the viewfinder. To start
recording the image press the
capture button as normal, and
press it again to stop recording.

01
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Video camera
3 After you’ve shot the video
you’ll be offered all the options
available for a video shot with
using the main camera.
4 To return to the main camera
touch
and then Outer
Camera.
TIP! You can still alter the
image size, colour effect, white
balance and quality by touching
Settings in the same way as
when using the main camera.

Watching your saved videos

Get creative
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1 In the viewfinder, touch .
2 Your gallery will appear on the
screen.
3 Touch the video you want to view
tap twice to bring it to the front
of the gallery. It will automatically
start to play.
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Watching your videos on TV
Connect your KM900 to your TV
using the TV output cable.
NOTE: The TV output cable is
available for purchase separately.
WARNING: All formats
except 320x240 and 176x144
are compatible with watching
on TV.

Your photos and videos
Viewing your photos and
videos

Using zoom when viewing a
video or photo

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

When viewing photos or videos, you
can zoom in or out with pinching
your fingers together or apart.

Adjusting the volume when
viewing a video
To adjust the volume of the audio
on a video whilst it is playing, touch
the volume bar on the left side of
the screen. Alternatively, use the
volume keys on the side of the
phone.
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TIP! Flick left or right to
view other photos or videos.

.

Get creative

TIP! To delete a photo or
video, open it and select
Touch Yes to confirm.
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Your photos and videos
Setting a photo as wallpaper
1 Touch the photo you would like
to set as wallpaper to open it.
2 Touch the screen to open the
options menu.
3 Touch Use as.
4 Select Wallpaper.

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 Edit to bring up the
options.
2 Touch the icons to adapt your
photo:

Get creative
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Crop your photo. Choose
a square or circular crop area
and move your finger across the
screen to select the area.
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Draw something on your
photo freehand. Select the
thickness of the line from the four
options and the colour you would
like to use.
Put writing on the picture.
See Adding text to a photo on
page 65.
Decorate your photo with
stamps. Choose from the different
stamps available and touch your
photo wherever you’d like them
to be.
Erase the editing you have
added to the picture. You can
choose the size of eraser that
you use.
Touch to return to the
gallery.

Save Save the changes you have
made to the photos. Select to save
the changes as an Update, or as
a New file. If you select New file
enter a file name.

Save
Undo
Image
Filter

Undo Erase the editing you have

done to the photo.
Image Touch to open further

effect options including Rotate.
There are also more advanced
editing options. See Adding a
colour accent and Swapping the
colours in a photo on page 67.
Filter Touch to apply the effect
options to a photo.
Adjustm
ent

It helps to adjust the
picture taken using automatic
color, brightness etc.

Adjustm
ent
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Adding text to a photo

06

1 From the editing screen, touch
.
2 Select Text to add unframed
text or choose one of the speech
bubble shapes.
3 Enter your text using the keypad
and touch OK.
4 Move the text by touching it and
sliding it to the place you’d like
it to be.
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Your photos and videos
Crop a photo

Adding an effect to a photo
1 From the editing screen, touch
Filter .
2 Choose to apply any of the
eighteen options to the photo.
3 To undo an effect simply touch
Undo .

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

Adding a colour accent to a
photo
1 From the editing screen, touch
Image .
2 Choose Colour accent.
3 Select part of the photo. A traced
line will appear around everything
in that area which is of the same
or similar colour. For example,
someone’s hair or jumper.
4 Alter the intensity of the
accenting by touching Intensity
and then sliding the marker up or
down the intensity bar.

5 Touch OK.
6 All colour will be changed.
7 Select Save to save the changes.

Swapping the colours in a
photo

The editing features are available for
MPEG4 type except 720X480 (D1)
resolution.
Do not record in 720X480 (D1)
resolution format if you plan to edit
your video.

01

Trimming the length of your
video

06

1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Trim/
Multi trim.
3 Touch and mark the new start
and end points using Trim .
4 Touch Preview to ensure that you
are happy with the new cut.
5 Touch Save or, alternatively,
touch
to return to the
gallery and discard the changes.
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1 From the editing screen, touch
Image .
2 Choose Colour swapping.
3 Select part of the photo. A
traced line will appear around
everything in that area which is
of the same or similar colour.
For example, someone’s hair or
jumper.
4 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.

Editing your videos

67

Your photos and videos
Save
Undo
Trim
Preview

Merging two videos together

Get creative
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1 Open the video you’d like to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Video
merge.
3 The My videos folder will open.
Choose the video you would like
to merge.
4 Touch and slide the photo
to merge it to the end or the
beginning of the video.
5 Touch Preview to choose how to
merge the videos together.
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6 Press Save followed by Yes to
save the new merged video.
Choose to save over the existing
file or as a new file.
7 Repeat these steps to merge
more videos.

Merging a photo with a video 2 Select
1 Open the video you’d like to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Image
merge.
3 The My images folder will open.
Choose the photo you would like
to merge into your video.
4 Touch and slide the photo
to merge it to the end or the
beginning of the video.
5 Touch Preview to choose how
the photo and video merge
together.
6 Press Save followed by Yes.
Choose to save over the existing
file or as a new file.
7 Repeat these steps to merge
more photos.
1 Open the video you’d like to edit,
touch
option key.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

6 Touch End to mark when
you’d like the text to disappear.
7 Touch Save followed by Existing
File or New File. Choose to save
over the existing file or as a new
file.
8 Repeat these steps to add more
text.

Get creative

Adding text to a video

Edit and choose Text
overlay.
3 Enter your text using the keypad
and select OK.
4 Touch the area of the screen
you’d like the text to appear in.
5 Touch and pause playback
for setting the start point for text
appearance.
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Your photos and videos
Overlaying a photo
1 Open the video you’d like to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Image
overlay.
3 The My images folder will open.
Choose the photo you would like
to overlay your video.
4 Touch and pause when you
want the picture to appear, then
select Opacity after touching the
Start button.
5 Touch the area of the screen
you’d like the photo to appear
in. If the photo is too big it will
overlay the whole screen, not just
the area selected.
6 Touch OK and then press End
when the photo overlay shall be
stopped.
Get creative
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7 Touch Save. Choose to save over
the Existing file or as a New file.
8 Repeat these steps to add more
photos.

Adding a soundtrack to your
video
1 Open the video you’d like to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Audio
dubbing.
3 The My sounds folder will open.
Choose the track you would like
to add to your video.
4 The original audio of your video
will be erased. Touch Yes to
continue.
5 If the audio is shorter than the
video choose whether to play
Once or to Repeat it.
6 Choose to save over the existing
file or as a new file.

Adding live sound to your
video

Changing the speed of your
video

1 Open the video you’d like to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Live
dubbing.
3 Set the sound value of original
sound or recording sound.

1 Open the video you’d like to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Time
scaling.
3 Select one of the three speed
options. This option can be
different depending on the frame
rate.
4 Choose to save over the original
file or as a new file.

02

Adding a dimming effect

10

1 Open the video you’d like to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose
Dimming Effect.
3 Your video will now fade in at the
start and fade out at the end.
4 Choose to save over the original
file or as a new file.
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Multimedia
You can store multimedia files in
your phone’s memory so you have
easy access to all 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
select My Stuff from
Multimedia Tab. You can 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 you have downloaded
and those taken on your phone’s
camera.
Get creative
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My images options menu
The options which are available to
you in My images depend on what
type of image you have selected.
All of the options will be available
for pictures you have taken on the
phone’s camera, but only the Set
favorites, Sort by, Slide show and
Memory manager options are
available for default images.

Sending a photo
1 To send a photo just select the
picture you want.
2 Touch Send. Choose from
Message, Email, Bluetooth.
3 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, your
phone will search for a device to
send the picture to.

Using an image

Incoming call image - Set an
image to appear during incoming
calls.

01
02

Printing an image

03

1 Touch menu key
then select
My Stuff from Multimedia Tab.
2 Touch My images.
3 Select an image and touch
.
4 Touch Print then choose
between Bluetooth and
PictBridge.

04

Moving or copying an image
An image can be moved or copied
between the phone memory and
the memory card. You may want to
do this to clear some space in one of
the memories, or to safeguard your
images against being lost.
1 Touch menu key
then select
My Stuff from Multimedia Tab.
2 Touch My images.
3 Touch
.
4 Select Move or Copy.
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You can choose images to use as
a wallpaper, contact, picture, start
up or shut down image or your out
going or incoming call image.
1 Touch menu key
then select
My Stuff from Multimedia Tab.
2 Touch My images.
3 Select an image and touch
.
4 Touch Use as and choose from:
Wallpaper - Set a wallpaper for
the key lock screen.
Contacts - Allocate an image to a
particular person in your contacts
list so that the picture shows
when they call you.
Start up image - Set an image
to appear when you switch the
phone on.
Shut down image - Set an image
to appear when you switch the
phone off.
Outgoing call image - Set an image
to appear during outgoing calls.
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Multimedia

Get creative
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Creating a slide show

Checking your memory status

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 menu key
then select
My Stuff from Multimedia Tab.
2 Touch My images.
3 Touch
then Slide show.

You can check to see how much of
your memory space you have used
and how much you have left to use.
1 Touch menu key
then select
My Stuff from Multimedia Tab.
2 Touch My images.
3 Touch
then Memory
manager.

Geo-tagging

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

Turn on the camera and enjoy the
capabilities of your phone’s locationbased services.
Take pictures wherever you are and
tag them with the location.
If you upload tagged pictures to a
blog which supports Geo-tagging,
you can see the pictures with the
map.
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Sounds

Using a sound

Videos

1 Touch menu key
then select
My Stuff from Multimedia Tab.
2 Touch My sounds.
3 Select Default sounds or
Download sound.
4 Select a sound.
5 You can use the sound by
selecting Use as menu.
6 Choose from Voice ringtone,
Video ringtone or Message
tone.

The My videos folder shows a list of
downloaded videos and videos you
have recorded on your phone.
Watching a video
1 Touch menu key
then select
My Stuff from Multimedia Tab.
2 Touch My videos.
3 Select a video to play.

01

TIP! KM900 supports both DivX
& Xvid video format playback
to ensure greater content
availability. Refer to page 93 for
details.
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Multimedia
Sending a video clip

Playing a game

1 Select a video and touch
.
2 Touch Send and choose from
Message, Email, Bluetooth.
3 If you choose Message or Email,
your video clip will be attached
to the message. If you choose
Bluetooth, your phone will
search for a device to send the
video to.

1 Touch menu key
then select
My Stuff from Multimedia Tab.
2 Touch My games & apps
then you can select games or
applications.

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

Get creative
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Using the options menu
Within Games and Application
folders, the following options are
available:
New folder: Create a folder within
Games or Applications
Sort by: Sort the games and
applications by Date, Name, Size or
Memory
Memory manager: View the
memory status handset or external
memory.

Installing a Java game and
application
1 Touch menu key
then select
My Stuff from Multimedia Tab.
2 If you want to install off of a
memory card, insert the memory
card, touch External Memory
menu.
3 Select the file(*.jad or *.jar) you
want to install and touch Install.

Enjoying M-Toy menu
M-Toy contains preloaded flash
games which are using the
integrated motion sensor.

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

Viewing an SWF/ SVG file
1 Touch menu key
then select
My Stuff from Multimedia Tab.
2 Touch Flash contents.
3 Select the file you want to view.

Documents
It is possible to view Excel,
Powerpoint, Word, Text and pdf files
on the KM900.
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Viewing a file

08

1 Touch menu key
then select
My Stuff from Multimedia Tab.
2 Touch Documents.
3 Select a document which you
want to see.
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Multimedia
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 89 for details.
To transfer using Bluetooth:
1 Make sure your phone and
computer have Bluetooth
switched on and are connected
to each other.
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 My
Images, My Sounds, My Videos,
Documents or Others folder.
Get creative
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Others
The Others folder is used to store
files which are not pictures, sounds,
videos, games or applications. It
is used in the same way as the
Documents folder. You may find
that when you transfer files from
your computer to your phone that
they appear in the Others folder.
If this happens you can move them.

Creating a movie
1 Touch menu key
then select
Movie maker from Multimedia
Tab.
2 Touch Insert to add an image.
3 Touch the Style tab below the
Insert option to choose a movie
style.
4 Touch the Sound tab on the
screen to change the sound, such
as a voice recording.
5 Touch the Preview button to see
the results.

6 Touch the Play Order tab on the
screen to change the order.
7 Touch the Save in tab on the
screen to choose where to save
the movie, and touch the Usage
tab to choose between keeping
and MMS.
8 To save your movie, press play
and then touch the Save movie.

Music

01

Transferring music into your
phone

02

The easiest way to transfer music
into your phone is via Bluetooth or
your sync cable.
You can also use LG PC Suite, see
page 89 for details. To transfer using
Bluetooth:
1 Make sure both devices have
Bluetooth switched on and are
visible to one another.
2 Select the music file on the other
device and choose to send it via
Bluetooth.
3 When the file is sent, accept it on
your phone by touching Yes.
4 The file should appear in Music >
All tracks.
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Your LG KM900 has a built-in music
player so you can play all your
favourite tracks. To access the music
player, touch
then select Music
from Multimedia Tab. From here you
can access a number of folders:
All tracks - Contains all of the songs
you have on your phone.
Favourites - Contains the songs you
have saves as a favourite.
Artists - Browse your music
collection by artist.
Albums - Browse your music
collection by album.

Genres - Browse your music
collection by genre.
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Multimedia
Playing a song

Creating a playlist

1 Touch menu key
then select
Music from Multimedia Tab.
2 Touch All tracks.
3 Select the song you want to play
and touch
.
4 Touch
to pause the song.
5 Touch
to skip to the next
song.
6 Touch
to skip to the previous
song.
7 Touch
to return to the main
menu screen.

You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from
the All tracks folder.
1 Touch menu key
then select
Music from Multimedia Tab.
2 Touch
option icon.
3 Touch New playlist, enter the
playlist name and touch
.
4 The All tracks folder will be
displayed. Touch all of the songs
that you would like to include in
your playlist; a tick will show next
to the selected track names.
5 Touch Add songs.
To play a playlist, select it and touch
Play.
NOTE: To add a second playlist,
touch
then New playlist.

TIP! To change the volume
while listening to music, touch
.

Get creative
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Deleting a playlist
1 Touch menu key
then select
Music from Multimedia Tab.
2 Touch option icon and select the
play list you wish to delete.
3 Touch
option icon.
4 Touch remove all to delete all of
the songs in the playlists, your
empty playlist will be deleted
when you go to all tracks.

01

FM Radio

02
Station info..

Program type
Radio text

04
Set as
channel

Listen via

Volume

05
06
07
08

Using the radio
Your LG KM900 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.

03

Searching for stations
You can tune radio stations into
your phone by searching for them
either manually or automatically.
You can save stations to specific
channel numbers so you don’t have
to keep re-tuning. You can store up
to 30 channels on your phone.
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Multimedia
Automatic tuning:
1 Touch menu key
then select
FM radio from Multimedia Tab.
2 Touch
.
3 Touch Auto scan then Yes. For
the stations found you will be
given the options of Set, Skip or
Stop. Select set to set the station
to the next avaiable channel.
Select Skip to skip the station.
4 Select Stop to stop the auto scan.
NOTE: You can also manually
tune into a station by using
wheel displayed next to the radio
frequency.

Resetting channels

Get creative
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1 Touch menu key
then select
FM radio from Multimedia Tab.
2 Touch
.
3 Choose Reset to reset the current
channel or choose Reset all to
reset all of the channels. If you
reset all of the channels, each
LG KM900 | User Guide

channel will return to the starting
87.5Mhz frequency.

Listening to the radio
1 Touch
then Multimedia.
2 Touch FM radio then touch the
channel number of the station
you would like to listen to.
TIP! To improve radio
reception, extend the headset
cord, which functions as the
radio aerial.
WARNING: If you connect
the headset not specifically
made for the phone, the radio
reception can be affected.

Using FM transmitter
KM900 can transmit music over a
set FM frequency. You can tune a
FM Radio to this frequency to listen
to the music being played on your
KM900.

To save a current frequency tap
save current and select a slot to
save to. You can have upto 3 saved
frequencies.
To change between saved
frequencies simply tap the desired
frequency.

From the Main menu select Tools
>> FM transmitter. Here you can
set the frequency at which you can
broadcast your music.
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To begin transmitting tap Transmit,
to stop transmitting tap Stop
transmitting.

06

While you are transmitting, any
music played through the music
player (go to Main menu then
Music) will be transmitted on the
selected frequency, and not through
the speaker on the KM900.

08

The FM transmitter can be accessed
through the music player by
selecting the , at the top left, and
select FM transmitter.
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Using the Tuning wheel scroll with
your finger (sliding left and right)
to select the desired frequency, or
you can tap the fequency display
and slide the selection wheels up
and down to select the desired
fequency.
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Organiser
Adding an event to your
calendar

Get organised

8

1 From the home screen select
then scroll through Organiser in
Utilities tab.
2 Select the date to which you
want to add an event.
3 Touch
then New schedule.
4 Touch Category then choose
between Appointment,
Anniversary or Birthday. Check
the date and enter the time you
want your event to begin.
5 For appointments and
anniversaries, you can enter the
time and date the event finishes
in the lower time and date boxes.
6 If you would like to add a subject
or note to your event, touch
Subject and type in your note.
7 Select Set alarm to set an alert
for the event. If you want to
repeat the alarm, select Set
repeat.
LG KM900 | User Guide

8 Touch
to save the event in
the calendar. A coloured square
cursor will mark all days that have
saved events, and an alarm will
sound at the event start time, to
help you stay organised.
TIP! You can enter holidays
in your calendar. Individually
touch each day of the holiday,
then touch
and select
Set holiday. Each day will be
marked in red.

Changing your default
calendar view
1 From the home screen select
then scroll through Organiser
in Utilities tab. Select Settings
in
.
2 Touch Default view and choose
calendar, week, timetable, list or
all tasks.

Adding an item to your To
Do list
1 From the home screen select
then scroll through Organiser in
Utilities tab.
2 Select New task in
and touch
Note.
3 Set the date for the task, add
notes, then select its priority
level: High, Medium or Low.
4 Save the task by selecting
.
TIP! You can back up and
synchronise your calendar with
your computer. See PC Sync on
page 90.

Using the date finder
Date finder is a handy tool to help
you calculate what the date will be
once a certain number of days have
passed. For example, 60 days from
10/10/2009 will be 09/12/2009.
This helps you keep track of
deadlines.
1 From the home screen select
then scroll through Organiser in
Utilities tab.
2 Select Date finder.
3 In the From tab set the required
date.
4 In the After tab set the number
of days.
5 The Target date will be shown
below.
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Organiser
Setting your alarm

Get organised
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1 From the home screen select
then scroll through Alarms in
Utilities tab.
2 If you want add a new alarm,
touch New alarm. If you want
to set the alarm to sound again
within one hour, touch Quick
alarm.
3 Set the time you would like the
alarm to ring and touch
.
4 Choose whether you want the
alarm to repeat and set, set the
repeat type.
The icons indicate the weekday
you select.
5 Select Sound/ Vibration to select
the type of alarm you want.
6 After touching More icon, you
can select Alarm bell and control
Volume, Vibration type.
7 Select Snooze time or add a
memo to the alarm.
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8 Finally, you can set the snooze
interval to 5, 10, 20 or 30 minutes
or 1 hour, or turn it off.

Adding a memo
1 From the home screen select
then scroll through Memo in
Utilities tab.
2 Touch New memo.
3 Type your memo, followed by
.
TIP! You can edit an existing
memo. Select the one you want
to edit and type your changes.

Voice recorder

Sending the voice recording

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

1 Once you have finished
recording, touch Send.
2 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,
your phone will search for
a device to send the voice
recording.

Recording a sound or voice
1 From the home screen select
then scroll through Voice
recorder in Utilities tab.
2 Touch Rec. to begin recording.
3 Touch Stop to end recording.
Voice recorder

Using your calculator

Pause

Stop
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Get organised

4 If you want to record the voice
again, touch New .

1 From the home screen select
,
then scroll through Calculator in
Utilities tab.
2 Touch the number keys to enter
numbers.
3 For simple calculations, touch the
function you require (+, –, x, ÷),
followed by =.
4 For more complex calculations,
touch
and choose from sin,
cos, tan, deg, log etc..
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Organiser
Converting a unit
1 From the home screen select
, then scroll through Tools in
Utilities tab.
2 Select Unit converter.
3 Choose whether you want to
convert Currency, Area, Length,
Weight, Temperature, Volume
or Velocity.
4 Then select the unit and enter
the value you would like to
convert from.
5 The corresponding value will
appear on the screen.

Using the stopwatch

Get organised
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1 From the home screen, select
, then scroll through
Stopwatch.
2 Touch Start to begin timing.
3 Touch Lap if you want to record
a lap time.
4 Touch Stop to end the timer.
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5 Touch Continue to restart the
stopwatch from the time you
stopped it at, or touch Reset to
start the time again.

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

PC Sync
You can synchronise your PC with
your phone. This will ensure all your
important details and dates match,
and also act as a back up to help put
your mind at ease.
TIP! To do this, you will need
to install the application PC
Suite provided on the CD-ROM
or available as a download
from http://update.lgmobile.
com. (From www.lgmobile.
com PRODUCTS > Manual &
Software > Go to Manual & S/W
Download Section)

Installing the LG PC Suite on
your computer

01

Caution! If installation guide
message is not displayed in your
PC, please check your CD-ROM
setting on Windows.

02

5 Insert the supplied CD or click
download button to directly
download LG PC Suite program
from website.
6 Click on the LG PC Suite Installer
which will appear on your screen.

05

Connecting your phone and
PC

10

1 Select PC Suite mode in
Connectivity menu and then
connect the USB cable to your
phone and your PC.
2 LG PC Suite will be automatically
activated on your PC.

03
04
06
07
08
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Get organised

1 From the home screen touch
,
then scroll through Connectivity
in Settings tab.
2 Select USB connection mode
and click OK.
3 Connect handset and PC via USB
cable and wait for a while.

4 Installation guide message will
be displayed.
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PC Sync
Caution! If LG PC Suite is not
activated automatically in your
PC, please check your CD-ROM
setting on PC.
3 Your phone and PC are now
connected.

Backing up and restoring
your phone’s information

Get organised
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1 Connect your phone to your PC
as outlined above.
2 Click on the Backup icon, and
select Backup or Restore.
3 Choose whether to back
up Contents Data and/or
Phonebook/Schedule/Todo/
Memo Data. Select the location
you want to back up the
information to, or restore it from.
Click OK.
4 Your information will be backed
up.
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Viewing your phone files on
your PC
1 Connect your phone to your PC
as outlined above.
2 Click on the Manage Files icon.
3 All the documents, flash contents,
images, sounds and videos you
have saved onto your phone will
be displayed on the screen.
TIP! Viewing the contents of
your phone on your PC helps
you to arrange files, organise
documents and remove content
you no longer need.

Synchronising your contacts

Synchronising your messages

1 Connect the 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.
NOTE: To backup contacts saved
to your USIM card, click on the
SIM card folder on the left side
of your PC screen. Right click on
one of your contacts and choose
Select all, then Copy or Move to
phone memory.
Right-click your contacts and
select Copy to contact. Now click
on the Handset folder on the
left of your screen and all your
numbers will be displayed.

1 Connect the 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.

Music Sync
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Get organised

This menu lets you add music to
your KM900. Before you start to
transfer music from your PC to your
device, make sure your computer
has the following set-up and
accessory is at hand:
• Microsoft Windows XP or Vista
• Windows Media Player 10 or
above
• USB cable

01
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PC Sync
Transferring music using
Windows Media Player

Get organised
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1 From the home screen select
,
then scroll through Connectivity
in the Settings tab.
2 Select USB connection mode
and choose Music sync.
3 Connect your handset and your
PC using a compatible USB cable.
4 When you try to connect the
handset on your PC, your handset
will read: Music Sync... followed
by Connected.
5 The PC will prompt you to
launch your preferred music
management software.
6 Select Window Media Player.
7 Go to the Sync Tab, then drag
and drop the music you wish to
transfer to your handset into the
Sync List pane.
8 Click on Start Sync button. This
starts the transfer process.
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WARNING
Do not disconnect your phone
during the transfer.
NOTE: Music Sync is available for
only music contents.

Using iSync
Install the iSync plug-in install file,
which is supported by Macintosh
and PCs and the phone via
Bluetooth or USB.
To synchronise via Bluetooth, set up
a pair between the Macintosh or PC
and the phone. If you want to set up
via USB, select iSync menu in USB
connection mode.
NOTE: When using Bluetooth, you
have to select iSync on in option
menu.

DivX Converter
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Get organised

Install the DivX converter, which
is supplied on the same CD as the
PC Sync software. DivX will convert
media files on your PC to a format
that enables you to upload and view
them on your phone.
Once installed, select DivX from the
Program Files on your PC, then DivX
converter followed by Converter.
Use the arrows in the application
to change the conversion format
to Mobile. If you right click on
the application box and select
Preferences, you can change the
location of where the converted
files are saved.
Drag and drop the files into the
application for initial analysis. Then
select Convert to start the process.
When the process is complete, a
Conversion complete pop up will be
displayed.
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The web
Browser
Browser gives you a fast, full colour
world of games, music, news, sport,
entertainment and loads more,
straight to your mobile phone.
Wherever you are and whatever
you’re into.

Accessing the web

The web

9

1 From the home screen select
then select Browser from the
Communication tab.
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.
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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 home screen select
then select Browser from the
Communication tab.
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 the bookmark followed
by its URL.
4 Touch
. 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

Accessing a saved 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 way that is easier than
checking 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.

1 From the home screen select
then select Browser from the
Communication tab.
2 Select Saved pages.
3 Select the page you would like to
view and it will open.

01

Viewing your browser history

06

1 From the home screen select
then select Browser from
the Communication tab.Select
History.
2 The web page you have accessed
recently will be displayed. To
access any of these pages, simply
select it.

07
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The web

95

The web
Changing the web browser
settings
1 From the home screen select
then select Connectivity in the
Settings tab.
2 Select Browser settings.
3 You can choose to edit Profile,
Appearance settings, Cache,
Cookies, Security, or Reset
settings.
4 You can simply set these to on or
off by touching the switch icon.

Using your phone as a
modem
Your KM900 can double as a
modem for your PC, giving you
email and internet access even
when you don’t have any wired
connection. You can do this via the
USB cable or by Bluetooth.
The web

96

LG KM900 | User Guide

Using the USB cable:
1 Ensure you have the LG PC Suite
installed on your PC.
2 Connect your KM900 and PC
using the USB cable and launch
the LG PC Suite software.
3 Click Settings and select
Modem.
4 Choose LG Mobile USB Modem
and select OK. It will now appear
on the screen.
5 Click Connect and your PC will
connect through your KM900.
NOTE: For more information on
synchronising using the LG PC
Suite see page 89.

Using Bluetooth:
1 Ensure Bluetooth is switched On
and Visible for both your PC and
KM900.
2 Pair your PC and KM900 so
that a passcode is required for
connection.
3 Use the Connection wizard on
your LG PC Suite to create an
active Bluetooth connection.
NOTE: For more information on
Bluetooth see page 103.
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Settings
Within this tab you can adapt
your settings to make your KM900
personal to you.
NOTE: For information on call
settings see page 36.

Changing your screen
settings

Settings
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1 From the home screen select
then scroll through Display
settings in the Settings tab.
2 You can choose the option menu
from:
Screen images - Choose an
image for locking, switching
on/off the phone, making or
receiving a call.
Homescreens - Widget/ Contact/
Multimedia/ Shortcut
Lock screen - Choose the clock
type of lock screen.
Font - Adjust the font size and
style.
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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.
Auto brightness - Adjust the
screen brightness. Slect on or
off, if you select off you need
to manually set the screen
brightness.

Personalising your profiles
You can quickly change your profile
on the home screen. Simply touch
the status summary icon on the top
and touch the profile tab.
Using the Settings tab you can
personalise each profile setting.
1 From the home screen select
then scroll through Profiles
in the Settings tab.
2 Choose the profile you want to
edit: Normal, Silent, Outdoor,
Flight mode

3 You can then change all of
the sounds and alert options
available in the list, including
your Voice/Video ringtone and
Volume, Message alerts and
more.

Changing your phone
settings
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Settings

Enjoy the freedom of adapting how
your KM900 works to your own
preferences.
1 From the home screen select
then scroll through Phone
settings in the Settings tab.
2 You can choose the menu from
the list below.
Date & Time - Adjust your date
and time settings or choose to
auto update the time when you
travel or for daylight saving.
Power save - Choose to switch
the factory set power saving
settings On, Off.

Languages - Change the
language of your KM900’s display.
Auto key lock - Lock the keypad
automatically in home screen.
Security - Adjust your security
settings, including PIN codes and
handset lock. The default security
code is 0000.
Touch settings - Change the
setting of value of touchpad.
Memory manager - See Using
memory manager on page 102
for more information.
Reset settings - Reset all
the settings to their factory
definitions.
Handset information - View the
technical information for your
KM900.
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Settings
Changing your touch settings From the home screen select

Settings
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From the home screen select
then scroll through Phone settingsTouch settings in the Settings tab.
Touch vibration - Change the type
of vibration.
Vibration - Vibration 1/2/3
Vibration volume - Controls the
strength of vibration.
Touch sound - Change the tone
when touching the screen.
Sound - Sound 1/2/3
Volume - Controls the volume of
tone.

then scroll through Connectivity in
the Settings tab.
Network selection - Your KM900
connects automatically to your
preferred network.
Internet profile - Set the profiles for
connecting to the internet.
Access points - Your network
operator has already saved this
information. You can add new
access points using this menu.
GPS type - Choose either Assited
GPS or Stand alone.

Changing your connectivity
settings

GPS

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.
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GPS technology uses information
from earth-orbiting satellites to find
locations.
A receiver estimates the distance to
GPS satellites based on the time it
takes for signals to reach them, then
uses that information to identify its
location.

does not provide turn-by-turn voice
navigation.
GPS Navigation Software –
Software that accesses the
information from the GPS Receiver
and uses this to provide turn-by-turn
voice navigation on a map.
There are two types of GPS
Navigation Software:
• Maps stored on Handset/Memory
Card where no Data connection
is required. A third party may
provide this solution.
• Maps stored on Server where all
mapping information is streamed
to the handset over a data
connection (charges may apply).
This has the benefit of the maps
being regularly updated and can
contain other useful information
such as petrol prices, parking and
weather information or details.
The KM900 has an A-GPS capable
GPS Reciever and Google Maps is
preloaded for your convenience.
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This can take up to several minutes
to find your location.
Stand Alone GPS Receiver – The
technology that communicates
to the GPS Satellites to determine
current location.
A-GPS – This is assisted GPS which
decreases the time to first fix (your
location) using the network. Charges
may apply, please contact your
service provider for more details.
To change your GPS setting go to
Menu >> Connectivity >> GPS type
and choose from Assisted GPS or
Stand alone.
GPS Mapping Software – Software
that accesses the information from
the GPS Receiver and uses this to
place you on a map. Maps are stored
on a Server where all mapping
information is streamed to the
handset over a data connection
(charges may apply). An example
of this software is Google Maps.
Note that this type of mapping

101

Settings

Settings
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Note : GPS is unable to work
underground and may not work in
buildings due to a weak signal.
USB connection mode Synchronise your KM900 using
the LG PC Suite software to copy
files from your phone. See page
89 for more information on
synchronisation.
TV out - Choose PAL or NTSC for
connecting your KM900 to a TV.
DivX VOD registration - This
menu is for generating a DivX VOD
registration code. Please visit http://
vod.divx.com to register and for
technical support.
Packet data conn. - Set the packet
data connection. Chose between
When available or When needed.
Browser setting - Edit your browser
settings. The available options
are Profiles, Appearance settings,
Cache/Cookies, Security, Reset
settings.
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Streaming settings - Edit your
streaming settings.
Java settings - View your certificates
list or change your Java profile.

Using memory manager
Your KM900 has three available
memories: the phone itself, the
USIM Card and an external memory
card (which you may need to
purchase separately). You can use
memory manager to determine
how each memory is used and see
how much space is available.
From the home screen select
then scroll through Phone settings
in Settings tab. Select Memory
manager.
Handset common memory 1/2 View the memory available on
your KM900 for MMS, Email, Java
applications and others.
Handset multimedia memory View the memory for multimedia
contents such as streaming file,

movie, music pictures, sounds, video
and flash.
Handset reserved memory - View
the memory available on your
handset for SMS, Contacts, Calendar,
To do list, Memo, Alarm, Call history,
Bookmarks and Miscellaneous
items.
USIM memory - View the memory
available on your USIM Card.
External memory - View the
memory available on your external
memory card (which you may need
to purchase separately).

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

Sending and receiving your
files using Bluetooth
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Settings

Bluetooth is a great way to send and
receive files as no wires are needed
and connection is quick and easy.
You can also connect to a Bluetooth
headset to make and receive calls.
To send a file:
1 Open the file you want to send,
typically this will be a photo,
video or music file.
2 Touch
and choose Send.
Choose Bluetooth.
3 If you have already paired the
Bluetooth device, your KM900
will not automatically search for
other Bluetooth devices. If not,
your KM900 will search for other
Bluetooth enabled devices within
range.
4 Choose the device you want to
send the file to.
5 Your file will be sent.

01

103

Settings
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. See Changing
your Bluetooth settings below
for more information.
2 A message will prompt you to
accept the file from the sender.
Touch Yes to receive the file.
3 You will see where the file has
been saved and you can choose
to View the file or Use as
wallpaper. Files will usually be
saved to the appropriate folder in
your My stuff.

Settings

10
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Changing your Bluetooth
settings
1 From the home screen select
then scroll through Bluetooth in
Settings tab.
2 Touch
.
Make your changes to:
My device information - Enter a
name for your KM900.
My device visibility - Choose to
be Visible or Hidden or Visible
for 1 min.
Remote SIM mode on - Activate
the remote SIM mode.
iSync on - Choose to activate on
iSync.
Supported services - Choose
how to use Bluetooth in
association with different services.
Delete - Choose to delete the
selected profile.
Delete all - Choose to delete all
profiles.

Pairing with another
Bluetooth device

1 Check your Bluetooth is On.
2 Follow the instructions that came
with your headset to place your
headset in pairing mode and pair
your devices.
3 The headset will be automatically
switched to Headset profile.
4 Touch Ask always or Allow
without ask.
TIP! See page 36 for details on
BT answer mode so that you
can control how you answer
calls when your Bluetooth
headset is connected.
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By pairing your KM900 and another
device, you can set up a passcode
protected connection. This means
your pairing is more secure.
1 Check your Bluetooth is On.
You can change your visibility in
the Settings menu.
2 Touch Search.
3 Your KM900 will search for
Bluetooth devices. When the
search is completed Refresh will
appear on screen.
4 Choose the device you want to
pair with and enter a passcode,
then touch OK.
5 Your phone will then connect to
the other device, on which you
should enter the same passcode.
6 Your passcode protected
Bluetooth connection is now
ready.

Using a Bluetooth headset
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Wi-Fi
Wireless Manager allows you to
manage Wi-Fi Internet on your
device. It allows the phone to
connect to local wireless networks,
or access the Internet wirelessly.
Wi- Fi is faster and has a greater
range than Bluetooth wireless
technology.
NOTE: KM900 supports WEP,
WPA encryption not EAP, WPS
encryption. If your Wi-Fi service
provider or network administrator
sets the encryption for network
security, you should fill in the
key in the pop-up window. If
the encryption is not set, this
pop-up window is not shown.
You can obtain the key from your
Wi-Fi service provider or network
administrator.

Settings
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1. How to set up Wi-Fi
1 Wi-Fi On
2 AP (Access Point) Search
– Searches which AP is available
to be connected.
3 AP Connect
– Connects to the desired AP in
the AP search list.
– If the AP is WEP security type,
enter the security key.

2. Wi-Fi network profile
support
1 Wi-Fi profile support (how to
connect to frequently used AP or
Hidden AP)
1) If the AP does not appear in
the search list, it is possible to
connect to it by saving it as a
profile.
2) By saving the frequently used
AP as a profile, it is easier to
enter the Security key when
connecting to the AP that has

the Security type.
3) If the AP does not support the
DHCP, it is possible to connect
to the AP by using the static IP.
2 Description of each field in the
Wi-Fi profile.
1) Network name: SSID (ID)
2) Security type: WEP, WPA
support.
3) Security key: saves the security
key.
) IP/DNS setting: this allows you
to set to Automatic or Static
depending on whether the AP
supports DHCP.
For Static, enter the field value
of the IP address and DNS
server to use with the static IP
address when connecting.

3 How to save the Wi-Fi profile
1) Select Saved networks from
the Options menu, then select
New network and enter
values into each field.
2) It is possible to select and save
the AP search list by selecting
Wi-Fi On and then Refresh
(Searching AP).
3) After connecting to an AP with
this Security type, the profile
will be saved automatically.
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Phone Software update

Settings
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LG Mobile Phone Software
upgrade in web site
For more information and using
this function,
Please visit LGmobile.com site
path: http://www.lgmobile.com
- select country – Products menu
- Manual & software menu
This Feature allows you to upgrade
your software to the latest version
and conveniently on the internet
without needing to visit our service
center.
As the mobile phone software
upgrade requires the user’s full
attention for the duration of
the upgrade process, please be
sure to check any instructions
and notes that appear at each
step before proceeding. Please
note that removing the USB data
communication cable or battery
during the upgrade may seriously
damage you mobile phone.
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As the manufacturer takes no
responsibility for loss of data
during the upgrade process, you
are advised to note down any
important information in advance
for safekeeping.

Accessories
These accessories are available for purchase for use with your KM900.
Charger

Battery

Data cable
and CD
Connect and
synchronise
your KM900
and PC.
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Stereo
headset

User Guide
Learn more
about your
KM900.
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09
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NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may vary in different regions.

10
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Accessories
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Network service

Technical data

The wireless phone described in this
guide is approved for use on the
E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS
1900 and WCDMA 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 : KM900
System : E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900 /
WCDMA

DivX VOD registration
Network service
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Generate a DivX VOD registration
code.
Please visit <http://vod.divx.com/>
for registration and technical
support.
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Ambient Temperatures
Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min : -10°C

“LG Service Center”
by LG Electronics (Thailand) Co. Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd.,
Bookalo, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon-Fri and Sat 2nd,
4th 08:00 - 17:00
Call center : 0-2878-5757

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

KM900

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Seung Hyoun, Ji / Director

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com
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Trouble Shooting
This chapter lists some problems you might encounter while using your
phone. Some problems require you to call your service provider, but most
are easy for you to correct yourself.

Trouble shooting
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Message

Possible causes

Possible Solutions

SIM error

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

Make sure the SIM card is correctly
inserted.

No network
connection

Signal weak
Outside GSM network area

Move towards a window or into an
open area. Check the service provider
coverage map.

Codes do not
match

To change a security code,
you will need to confirm
the new code by entering
it again.

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.

On/Off key not pressed long
enough
Battery empty

Press the On/Off key down for at least
two seconds.
Keep charger attached for a longer
time.
Clean the contacts.

Phone cannot
be switched on

Battery contacts dirty
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Message

Possible causes

Possible Solutions

Battery totally empty

Charge battery.

Temperature out of range

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

Contact problem
Charging error

Check the power supply and
connection to the phone. Check the
battery contacts and clean them if
necessary.
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No mains voltage

Plug in to a different socket or check
the voltage.

Charger defective

If the charger does not warm up,
replace it.

Wrong charger

Only use original LG accessories.

09
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Battery defective

Replace battery.

10

Phone loses
network

Signal too weak

Reconnection to another service
provider is automatic.

11

Number not
permitted

The Fixed dial number
function is on.

Check settings.

Trouble shooting
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