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เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์์ของคุณ
ปุ่มปรับระดับเสียง
• ในโหมดสแตนด์บาย: ควบคุมระดับเสียงเรียกเข้า
• ระหว่างการใช้สาย: ควบคุมระดับเสียงสนทนา

หน้าจอหลัก

ช่องเสียบอุป
กรณ์ชาร์จ,
สายเคเบิล,
แฮนด์ฟรี

ปุ่ม OK
ปุ่มเลือกซ้าย
ไปที่เมนููโดยตรง

ปุ่มโทร
เพื่อโทรออกและ
รับสายเรียกเข้า
ทัชแพด ปุ่ม
เปิดใช้ทัชสกรีนโดยการ
กดปุ่ม
ปุ่มนาวิเกต
• ในโหมดสแตนด์บาย:
ขึ้น: เมนููข้อความ
ลง: รายชื่อ
ขวา: เมนููโปรด
ซ้าย: รูปแบบเสียง
• ในเมนูู: นาวิเกตไปตามเมนููต่างๆ

ช่องเสียบการ์ด
หน่วยความจำ

ปุ่มกล้องถ่ายรูป
ปุ่มเลือกขวา
ไปที่รายชื่อโดยตรง

ปุ่มวางสาย/เปิดปิดเครื่อง
วางสายหรือปฏิเสธสายเรียกเข้า เปิด/
ปิดโทรศัพท์์ กลับไปยังหน้าจอสแตนด์บาย
เมื่อคุณใช้เมนูู
ปุ่มลบ
ลบตัวอักษรครั้งละหนึ่งตัวเมื่อกดปุ่มในแต่ละ
ครั้ง ใช้ปุ่มนี้เพื่อกลับ ไปหน้าจอที่แล้ว
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ภาพแสดงตัวเครื่องเมื่อเปิดสไลด์
ปุ่มเลือกซ้าย/ ปุ่มเลือกขวา
ทำงานตามที่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ
ปุ่มเลือกซ้าย: ไปที่เมนููโดยตรง
ปุ่มเลือกขวา: ไปที่รายชื่อโดยตรง

ปุ่ม Fn
เปลี่ยนโหมด
การป้อน
ตัวอักษร/ตัวเลข
และล็อคปุ่มกด
ปุ่มข้อความ
ปุ่มสัญลักษณ์
ป้อนสัญลักษณ์
เปลี่ยนโหมดข้อความ
(ตัวพิมพ์ใหญ/ ตัวพิมพ์เล็ก)
ปุ่มตัวเลขและตัวอักษร

ปุ่ม Space
ใช้เพื่อป้อนเว้นวรรค
ขณะแก้ไข
ปุ่ม Enter
ปุ่ม OK
เลือกตัวเลือกเมนููและ
ยืนยันการดำเนินการ
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ปุ่มลบ
• ลบตัวอักษรครั้ง
ละหนึ่งตัวเมื่อกด
ปุ่มในแต่ละครั้ง
• ใช้ปุ่มนี้เพื่อกลับ
ไปหน้าจอที่แล้ว

เลนส์กล้อง

ฝาปิดแบตเตอรี่

ตัวปลดล็อค
ฝาปิดแบตเตอรี่

กระจก

ช่องเสียบการ์ด
หน่วยความจำ

แบตเตอรี่

9

การใส่ซิมและแบตเตอรี่
1 ถอดฝาปิดแบตเตอรี่
กดตัวปลดล็อคฝาปิดแบตเตอรี่ แล้ว
ถอดฝาแบตเตอรี่ออก

2 ถอดแบตเตอรี่ออก
งัดด้านล่างของแบตเตอรี่และถอด
แบตเตอรี่ออกจากช่องใส่แบตเตอรี่
อย่างระมัดระวัง

คำเตือน: ห้ามถอดแบตเตอรี่ขณะที่
เปิดโทรศัพท์์อยู่ เนื่องจากอาจทำให้
เครื่องเสียหายได้้

3 ใส่ซิมการ์ด
แล้วเลื่อนซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่ซิม
การ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าหน้าสัมผัสสีทองของการ์ดคว่ำลง
ในการถอดซิมการ์ด ให้ดันออกจาก
ช่องจากทางด้านบน
คำเตือน: อย่าใส่ซม
ิ การ์ดในขณะที่
แป้นพิมพ์เปิดอยูเ่ พราะอาจทำให้โทรศัพท์์
และซิมการ์ดของคุณเสียหายได้้
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4 ใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่ โดยให้ด้านบนของแบต
เตอรี่สอดลงไปที่ด้านบนของช่องใส่
แบตเตอรี่ก่อน ตรวจดูให้แน่ใจว่าขั้ว
สัมผัสของแบตเตอรี่ตรงกับขั้วในโทร
ศัพท์ จากนั้น กดด้านล่างของแบต
เตอรี่ให้แน่นเข้าที่
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การใส่ซิมและแบตเตอรี่
5 ใส่ฝาปิดแบตเตอรี่กลับคืน
ใส่ด้านล่างของฝาปิดแบตเตอรี่
และดันลงให้แน่นเข้าที่

6 การชาร์จโทรศัพท์์
ดึงเพื่อเปิดฝาปิดช่องเสียบอุปกรณ์
ชาร์จที่ด้านข้างของโทรศัพท์์ KS360.
และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับ
เต้าเสียบไฟ คุณจะต้องชาร์จโทรศัพท์์
KS360 จนกว่าจะปรากฏข้อความว่า
แบตเตอรี่เต็ม บนหน้าจอ
คำเตือน: อย่าชาร์จโทรศัพท์์โดยวาง
ไว้บนพื้นผิวอ่อนนุ่ม ควรชาร์จโทรศัพท์์ใน
บริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศ
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การ์ดหน่วยความจำ
การใส่การ์ดหน่วยความจำ

การถอดการ์ดหน่วยความจำ

คุณสามารถเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำ
บนโทรศัพท์์ได้้โดยการใช้การ์ดหน่วย
ความจำ

เปิดฝาปิดและถอดการ์ดหน่วยความ
จำออกอย่างระวังโดยการดันเบาๆ
เข้าไปในโทรศัพท์์ และปล่อยอย่างรวด
เร็วดังภาพที่แสดง:

เคล็ดลับ! การ์ดหน่วยความจำเป็น
อุปกรณ์เสริม

เปิดช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ
เลื่อนการ์ดหน่วยความจำเข้าไปในฝาปิด
ช่องเสียบให้แน่นเข้าที่ โปรดตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสสีทองคว่ำลง

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ
หากการ์ดหน่วยความจำของคุณยังไม่ได้้
ฟอร์แมต คุณจะต้องฟอร์แมตการ์ดก่อน
จึงจะสามารถเริ่มใช้งานได้้
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย กด

และเลือก
ตั้งค่า จากนั้นเลือก ตั้งค่าโทรศัพท์์

2 เลือก สถานะความจำ แล้วเลือก

หน่วยความจำภายนอก
คำเตือน: เมื่อคุณฟอร์แมตการ์ด
หน่วยความจำ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออก
หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลในการ์ดหน่วย
ความจำหายไป ให้สำรองข้อมูลไว้ก่อน
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แผนผังเมนูู
เกมส์&
์ แอปฯ

ข้อมูลการโทร

รายชือ
่

มัลติมเี ดีย

ข้อความ

แฟ้มข้อมูล

รูปแบบเสียง

ออแกไนเซอร์์

เครือ
่ งมือ

เบราว์เซอร์์

การเชือ
่ มต่อ

ตัง
้ ค่า

1 เกมส์์
2 แอปพลิเคชัน
3 โปรไฟล์์เครือข่าย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1
2
3
4
5
6

ข้อความใหม่่
ถาดเข้า
อีเมล์์บอกซ์
ร่าง
ถาดออก
ส่ง
ฟังข้อความเสียง
บริการข้อมูล
ข้อความอัตโนมัติ
ตั้งค่า

นาฬิกาปลุก
เครื่องคิดเลข
นาฬิกาจับเวลา
ตัวแปลงหน่วย
เวลาทั่วโลก
บริการซิม
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1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8

ทุกสาย
สายไม่ได้้รับ
สายโทรออก
สายที่ได้้รับ
เวลาโทร
ค่าโทร
รายละเอียดข้อมูล

ภาพ
เสียง
วิดีโอ
เอกสาร
อื่นๆ
หน่วยความจำภายนอก

โฮม
Yahoo!
บุ๊คมาร์ค
ป้อนแอดเดรส
ประวัติ
บันทึกเพจ
ตั้งค่า
ข้อมูล

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5

ค้นหา
รายชื่อใหม่่
โทรด่วน
กลุ่ม
คัดลอกทั้งหมด
ลบทั้งหมด
ตั้งค่า
ข้อมูล

ทั่วไป
เงียบ
เฉพาะสั่น
นอกอาคาร
ชุดหูฟัง

1 บลูทูธ
2 เครือข่าย
3 การเชือ
่ มต่อ
USB

1 เครื่องเล่น
MP3
2 กล้องถ่ายรูป
3 กล้องวิดีโอ
4 วิทยุ FM
5 เครื่องบันทึกเสียง

1 ปฏิทิน
2 บันทึก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

วันที่ & เวลา
ภาษา
หน้าจอ
ปุ่มลัด
การโทร
ระบบป้องกัน
โหมด Flight
ประหยัดพลังงาน
รีเซ็ต
สถานะความจำ

หน้าจอสแตนด์บาย
แถบสถานะ
แถบสถานะใช้ไอคอนต่างๆ
เพื่อแสดงข้อมูล เช่น
ระดับความแรงของสัญญาณ,
ข้อความใหม่่ และพลังงานแบตเตอรี่
รวมถึงแสดงว่ามีการใช้งานบลูทูธอยู่
หรือไม่
ตารางด้านล่างนี้จะอธิบายถึงความหมาย
ของไอคอนต่างๆ ที่ปรากฏบนแถบสถานะ

ไอคอน

คำอธิบาย
ความแรงของสัญญาณ (จำ
นวนแถบอาจแตกต่างกันไป)
ไม่มีสัญญาณเครือข่าย
บริการโรมมิ่ง
เปิดใช้บลูทูธ
มีการเชื่อมต่อบริการ WAP
มีการตั้งปลุก
ข้อความใหม่่

ไอคอน

คำอธิบาย
ข้อความเสียงใหม่่
ใช้รูปแบบทั่วไปอยู่
ใช้รูปแบบเงียบอยู่
ใช้รูปแบบสั่นอยู่
ใช้รูปแบบนอกอาคารอยู่
ใช้รูปแบบชุดหูฟังอยู่
พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
แบตเตอรี่หมด
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การโทร
การโทรออก
1 ตรวจดูให้แน่ใจว่าโทรศัพท์์ของคุณ

เปิดอยู่
2 วิธีการที่รวดเร็วที่สุดในการโทรออก

คือเปิดใช้โหมดสัมผัสโดยกด
หากคุณกดปุ่มนี้ คุณสามารถแตะที่ี
หน้าจอเพื่อป้อนหมายเลข
โทรศัพท์์ที่ต้องการโทร หรือคุณ
สามารถใช้ปุ่มกดหลังจากเปิดสไลด์
ได้้ หากต้องการลบทีละหมายเลข กด
หรือลูกศรย้อนกลับ
3 แตะที่ี

เพื่อเริ่มการโทรออก

4 หากต้องการวางสาย กด

หรือเลื่อนปิดปุ่มกด
เคล็ดลับ! ในการป้อน +
เมื่อโทรออกต่างประเทศ ให้กดปุ่ม 0 ค้างไว้

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ
1 เลือก รายชื่อ ในเมนููและเลือก ค้นหา
2 ป้อนตัวอักษรตัวแรกของรายชื่อที่คุณ

ต้องการโทรหาด้วยปุ่มกด และเลื่อน
ไปที่รายชื่อนั้น
3 แตะที่ี

เพื่อเริ่มการโทรออก
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การรับสายและการปฏิเสธสาย
เรียกเข้า
เมื่อโทรศัพท์์ดังขึ้น ให้แตะที่ี ยอมรับ
หรือแตะ
เพื่อรับสาย
ขณะโทรศัพท์์ของคุณมีเสียงเรียกเข้า
ให้เลือก เงียบ เพื่อปิดเสียงเรียกเข้า
วิธีนี้เป็นวิธีที่ดี หาก
คุณลืมเปลี่ยนรูปแบบเป็น เงียบ
เมื่ออยู่ในห้องประชุม
ไปทางด้านล่างของโทรศัพท์์
เลื่อน
หรือแตะที่ี ปฏิเสธ เพื่อปฏิเสธสายที่
เรียกเข้า
เคล็ดลับ! คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบน
โทรศัพท์์เพื่อรับสายในวิธีที่แตกต่างกัน
แตะที่
เลือก ตั้งค่า แล้วเลือก
การโทร เลือก โหมดตอบรับ
และเลือกจาก เปิดสไลด์, ปุ่มใดๆ หรือ
ปุ่มรับสายเท่านั้น

การปรับระดับเสียงสนทนา

การดูบันทึกการโทร

หากต้องการปรับระดับเสียงระหว่างการ
ใช้สาย ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงที่ด้าน
ซ้ายมือของโทรศัพท์์

แตะที่ี เมนู หรือ
เลือก
ข้อมูลการโทร เลือกเพื่อดู:

โทรด่วน

ทุกสาย - ดูรายการที่คุณโทรออก, ได้้รับ
และไม่ได้้รับทั้งหมด

คุณสามารถกำหนดหมายเลขโทรด่วนให้
กับรายชื่อที่คุณโทรหาบ่อยๆ ได้

สายไม่ได้้รับ - ดูรายการสายที่คุณไม่
ได้้รับ

1 กด เมนูู และเลือก รายชื่อ

สายโทรออก - ดูรายการหมายเลขที่คุณ
โทรออกทั้งหมด

จากนั้นเลือก โทรด่วน
2 ข้อความเสียงของคุณได้้รับการกำหนด

ให้อยู่ที่หมายเลขโทรด่วน 1 ซึ่งคุณ
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้้ เลือกหมาย
เลขอื่นโดยใช้ปุ่มนาวิเกตและเลือก
กำหนด หรือโดยการกดปุ่มตัวเลข
3 สมุดแอดเดรสจะเปิดขึ้น เลือกรายชื่อ

ที่คุณต้องการกำหนดให้กับหมายเลข
นั้นโดยใช้ปุ่มนาวิเกต แล้วเลือก ตกลง
ในการโทรออกหมายเลขโทรด่วน
ให้กดหมายเลขที่กำหนดค้างไว้จน
กว่ารายชื่อจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
เครื่องจะทำการโทรออกโดยอัตโนมัติ
โดยไม่ต้องแตะที่ี

สายที่ได้้รับ - ดูรายการหมายเลขที่โทร
เข้ามาหาคุณทั้งหมด
เวลาโทร - ดูรายละเอียดของระยะเวลาที่
คุณใช้ในการโทร ทั้งรับเข้าและโทรออก
ค่าโทร - ดูค่าโทรที่เรียกเก็บจากการโทร
ครั้งล่าสุดหรือการโทรทั้งหมดของคุณ
บริการนี้ขึ้นอยู่กับเครือข่าย ผู้ให้บริการ
บางรายอาจไม่ให้การสนับสนุนบริการนี้
รายละเอียดข้อมูล - ดูจำนวนข้อมูลที่
คุณได้้รับและส่งทั้งหมดเป็นไบต์
เคล็ดลับ! เลือก ตัวเลือก
จากข้อมูลการโทร และเลือก ลบ
เพื่อลบรายการที่เลือก
เคล็ดลับ! จากบันทึกการโทร เลือก
ตัวเลือก และเลือก ลบ เพื่อลบรายการที่
บันทึกไว้ที่เลือก หรือรายการที่บันทึก
ไว้ทั้งหมด
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การโทร
การใช้การโอนสาย

การใช้การจำกัดการโทร

1 แตะที่ี เมนู หรือ

1 แตะที่ี เมนู หรือ

เลือก ตั้งค่า

แล้วเลือก การโทร

เลือก ตั้งค่า

แล้วเลือก การโทร

2 เลือก การโอนสาย

2 เลือก ป้องกันการโทร

3 เลือกว่าจะโอนทุกสาย,

3 เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

โอนเมื่อสายไม่ว่าง, โอนเมื่อไม่รับสาย
หรือโอนเมื่อติดต่อไม่ได้
4 เลือก เปิดใช้ และเลือกว่าจะโอนสาย

ไปยังข้อความเสียง หมายเลขอื่น
หรือหมายเลขที่ใช้บ่อยของคุณ
5 ป้อนหมายเลขการโอนของคุณ

หรือเลือก ค้นหา เพื่อเบราส์ รายชื่อ
เพื่อกำหนดเป็นหมายเลขการโอน
หมายเหตุ: คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
โอนสายด้วย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือ
ข่ายของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
เคล็ดลับ! ในการปิดการโอนสายทั้งหมด
ให้เลือก ยกเลิกทั้งหมด จากเมนูู
การโอนสาย
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หรือเลือกทั้งเจ็ดตัวเลือกนี้ี:
โทรออกทั้งหมด
สายโทรออกต่างประเทศ
ต่างประเทศ ยกเว้นในประเทศ
สายเรียกเข้าทั้งหมด
สายเข้าเมื่ออยู่ต่างประเทศ
ยกเลิกป้องกันการโทรทั้งหมด
เปลี่ยนรหัสผ่าน
4 เลือก เปิดใช้ และป้อนรหัสป้องกัน

โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบ
เครือข่ายของคุณเกี่ยวกับบริการนี้
เคล็ดลับ! เลือก กำหนดเบอร์โทรออก
จากเมนูู การโทร เพื่อเปิดและรวบรวมราย
การหมายเลขที่สามารถโทรออกจาก
โทรศัพท์์ได้้ คุณจะต้องใช้รหัส PIN2
จากผู้ให้บริการด้วย เฉพาะหมายเลขที่อยู่
ในรายการหมายเลขโทรออกที่กำหนดเท่า
นั้นที่สามารถโทรออกจากโทรศัพท์์ได้้

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
การโทร
1 แตะที่ี เมนู หรือ

เลือก ตั้งค่า

แล้วเลือก การโทร
2 จากหน้าจอนี้ คุณสามารถแก้ไขการตั้ง

ค่าของ:
การโอนสาย - เลือกว่าจะโอนสาย
ของคุณหรือไม่
ป้องกันการโทร - เลือกเวลาที่คุณ
ต้องการให้ป้องกันการโทร

โทรซ้ำอัตโนมัติ - เลือกว่าโทรศัพท์์
จะลองหมุนทวนหมายเลขนั้นอีกครั้ง
ในกรณีที่ไม่สามารถต่อสายนั้นได้้
ส่งโทน DTMF - คุณสามารถส่งโทน
DTMF (dual tone multi-frequency)
ของหมายเลขบนหน้าจอระหว่างการ
ใช้สายได้้ ตัวเลือกนี้ีจะช่วยในการ
ป้อนรหัสผ่านหรือหมายเลขแอคเคาท์
เมื่อคุณโทรไปยังระบบอัตโนมัติ เช่น
บริการธนาคาร

กำหนดเบอร์โทรออก - เลือกหมาย
เลขที่สามารถโทรออกจากโทรศัพท์์
ของคุณได้้
โหมดตอบรับ - เลือกว่าจะรับสาย
โดยใช้ปุ่มรับสายเท่านั้น, ปุ่มใดๆ
หรือโดยการเลื่อนเปิดเครื่อง
ส่งหมายเลขตัวเอง - เลือกว่าจะ
แสดงหมายเลขของคุณเมื่อคุณโทร
ออกหรือไม่
สายเรียกซ้อน - แจ้งเตือนให้ทราบ
เมื่อมีสายเรียกซ้อน
เตือนทุกนาที - เลือก เปิด เพื่อฟัง
เสียงเตือนทุกนาทีในระหว่างที่ใช้สาย
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รายชื่อ
การค้นหารายชื่อ

ตัวเลือกต่างๆ ของรายชื่อ

1 เลือก รายชื่อ จากเมนููหลัก และเลือก

ในเมนููนี้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆ
ได้้มากมายขณะที่ดูรายชื่อ ขั้นตอนต่อ
ไปนี้แสดงวิธีการเข้าถึงและใช้งานเมนูู
ตัวเลือก:

ค้นหา
2 ป้อนตัวอักษรตัวแรกของรายชื่อที่คุณ

ต้องการโทรออกโดยใช้ปุ่มกดหรือปุ่ม
สัมผัส
3 หากต้องการเลื่อนดูรายชื่อและหมาย

เลขที่ต่างกัน ให้ใช้ลูกศรบนทัชแพด

การเพิ่มรายชื่อใหม่่
1 แตะที่ี รายชื่อ แล้วเลือก

รายชื่อใหม่
2 เลือกว่าจะจัดเก็บรายชื่อติดต่อใหม่่

ของคุณบนโทรศัพท์์หรือซิมการ์ด
3 ป้อนข้อมูลทั้งหมดที่คุณมีีในฟิลด์ที่ให้

มา แล้วเลือก บันทึก
หรือ ใช้วิธีที่เร็วขึ้นโดย…
1 ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการจัดเก็บ

และกด ตัวเลือก
2 เลือก บันทึก หรือ

เพิ่มในรายชื่อที่มีอย
3 ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามด้านบนและ

แตะที่ี บันทึก

1 เปิดรายชื่อที่คุณต้องการใช้ โปรดดูที่

การค้นหารายชื่อ ที่ด้านบน
2 แตะที่ี ตัวเลือก เพื่อเปิดรายการตัวเลือก

จากขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถ:
แก้ไข - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
รายชื่อติดต่อ
ข้อความใหม่่ - ส่งข้อความไปยังราย
ชื่อติดต่อ หากรายชื่อติดต่อมีอีเมล์์
แอดเดรส ให้เลือกว่าคุณจะส่ง
ข้อความ หรืออีเมล์
ส่งทาง - ส่งรายละเอียดของรายชื่อ
ติดต่อไปยังบุคคลอื่นในรูปแบบนาม
บัตร เลือกเพื่อส่งเป็นข้อความตัว
อักษร, ข้อความมัลติมีเดีย,
ทางบลูทูธ หรือโดยอีเมล์
ลบ - ลบรายชื่อ แตะที่ี ใช่่
เมื่อคุณแน่ใจ
รายชื่อใหม่่ - เพิ่มรายชื่อใหม่
ลบมัลติ - เลือกหลายรายชื่อเพื่อลบ
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คัดลอกไปยังซิม/โทรศัพท์์
- เลือกย้ายหรือคัดลอกไปยังซิมการ์ด
หรือตัวเครื่อง (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณ
บันทึกรายชื่อตั้งแต่เริ่มแรก)

การเพิ่มรายชื่อให้กับกลุ่ม
คุณสามารถบันทึกรายชื่อต่างๆ ไว้ในกลุ่ม
เช่น แยกกลุ่มเพื่อนร่วมงานและครอบ
ครัวออกจากกัน มีกลุ่มที่ได้้รับการตั้งค่า
ไว้ในเครื่องอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง ได้้แก่
ครอบครัว, เพื่อน, เพื่อนร่วมงาน, วีไอพี,
กลุ่ม 1, กลุ่ม 2 และ ไม่มีกลุ่ม
1 แตะที่ี รายชื่อ แล้วเลือก กลุ่ม
2 เลื่อนไปยังกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มราย

ชื่อลงไป แล้วแตะที่ี ดูู แล้วเลือก เพิ่ม
3 รายชื่อของคุณจะเปิดขึ้น

เลื่อนไปยังรายชื่อใดๆ ที่คุณต้อง
การเพิ่มลงในกลุ่ม แล้วแตะที่
,
จากนั้นเลือก เสร็จ
4 แตะที่ี ใช่่ เมื่อคุณแน่ใจ
เคล็ดลับ! คุณสามารถกำหนดเสียงเรียก
เข้าหรือไอคอนให้กับกลุ่มได้้ เลือกกลุ่มที่
คุณต้องการกำหนดเสียงเรียกเข้าหรือ
ไอคอน และเลือก ตัวเลือก แล้วเลือกราย
การที่คุณต้องการ

การเปลี่ยนชื่อกลุ่ม
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มต่างๆ
เพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณได้้
1 แตะที่ี รายชื่อ แล้วเลือก กลุ่ม
2 เลือกกลุ่มที่คุณต้องการแก้ชื่อ
3 เลือก ตัวเลือก เลือก แก้ชื่อ

และป้อนชื่อกลุ่มใหม่
4 เลือก บันทึก

หมายเหตุ: คุณสามารถกำหนดรายชื่อ
เป็นกลุ่ม หรือเพิ่มรูปภาพได้้เฉพาะกับ
รายชื่อที่บันทึกลงในหน่วยความจำโทร
ศัพท์ (ไม่ใช่ซิม)

การเพิ่มรูปภาพให้กับรายชื่อ
คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏ
ของรายชื่อของคุณในสมุดโทรศัพท์์เพื่อ
ให้มีรูปภาพได้้
1 แตะที่ี รายชื่อ แล้วเลือก ตั้งค่า
2 เลือก ดูตัวเลือก แล้วเลือก

พร้อมภาพ
3 จากนั้นกลับไปที่สมุดโทรศัพท์์และ

เลือกรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ
4 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก แก้ไข
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รายชื่อ
5 เลื่อนลงไปที่ส่วน รูปภาพ เลือก

ตัวเลือก แล้วเลือก ภาพ หรือ
ภาพใหม่่ หากคุณเลือก ภาพ
คุณสามารถเลือกภาพที่บันทึกไว้ใน
หน่วยความจำโทรศัพท์์ของคุณได้้
หากคุณเลือก ภาพใหม่่ ช่องมอง
ภาพของกล้องถ่ายรูปจะเปิดขึ้นเพื่อ
ให้คุณถ่ายรูปบุคคลในรายชื่อของคุณ
ถ่ายรูปแล้วกดตั้งค่า
6 เลือก บันทึก

การคัดลอกรายชื่อไปยังซิม
คุณสามารถเลือกคัดลอกรายชื่อจากซิม
ไปยังเครื่องโทรศัพท์์ หรือจากเครื่องโทร
ศัพท์์ไปยังซิมของคุณได้้
1 แตะที่ี รายชื่อ แล้วเลือก

คัดลอกทั้งหมด
2 เลือกเพื่อคัดลอกรายชื่อจาก

ซิมไปเครื่อง หรือ เครื่องไปซิม
3 เลือกว่าจะเก็บรายชื่อต้นฉบับไว้หรือ

ลบทิ้ง
4 แตะที่ี ใช่่ เมื่อคุณแน่ใจ
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การลบรายชื่อทั้งหมด
1 แตะที่ี รายชื่อ แล้วเลือก ลบทั้งหมด
2 เลือกเพื่อลบรายชื่อจาก ซิม หรือ

โทรศัพท์
3 เลือก ใช่ เมื่อคุณแน่ใจ
4 และป้อนรหัสผ่าน ซึ่งได้้รับการตั้งค่า

เริ่มต้นเป็น 0000 การ์ดของคุณจะได้้
รับการฟอร์แมต เลือก ตกลง

การดูข้อมูล
แตะที่ี รายชื่อ แล้วเลือก ข้อมูล
จากขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถดู
เบอร์บริการ, เบอร์ส่วนตัว และ
นามบัตร ของคุณได้้
เคล็ดลับ! หากคุณยังไม่ได้้สร้างนามบัตร
หน้าจอ นามบัตร จะมีตัวเลือกในการสร้าง
ให้กับคุณ เลือก สร้าง และป้อนรายละเอียด
ที่คุณต้องการสำหรับรายชื่อใดๆ เลือก
บันทึก

ข้อความ
ข้อความ

5 แตะที่ี ตัวเลือก แล้วเลือก แทรก

โทรศัพท์์ KS360 ของคุณประกอบด้วย
ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia Message
Service), อีเมล์์ รวมทั้งข้อความบริการ
แล้วเลือก
ของเครือข่าย เพียงแตะที่
ข้อความ

6 เลือก ส่งไปที่

การส่งข้อความ

7 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์์หรือแตะ

1 แตะที่ี เมนู หรือ

เลือก
ข้อความ แล้วเลือก ข้อความใหม่่
หรือวิธีลัดคือกด
บนปุ่มกดเมื่อ
สไลด์เปิดอยู่

2 เลือก ข้อความ เพื่อส่ง SMS หรือ

MMS (หากคุณต้องการส่ง อีเมล์์
โปรดดูที่หน้า 24 หรือหาก
คุณต้องการส่งข้อมูลโดยใช้ บลูทูธ
โปรดดูที่หน้า 56)

เพื่อแทรกภาพ, เสียง, วิดีโอ,
สัญลักษณ์, ข้อความอัตโนมัติ,
อีโมติคอน, ชื่อ & เบอร์, สไลด์ใหม่่,
หัวเรื่อง หรืออื่นๆ (รายชื่อ/นามบัตร/
นัดหมาย)

ที่ ตัวเลือก และเลือก รายชื่อ
เพื่อเปิดรายชื่อติดต่อ คุณสามารถเพิ่ม
รายชื่อติดต่อหลายรายการได้้
8 แตะที่ี ส่ง
คำเตือน: หากมีการแทรก ภาพ,
เสียง, วิดีโอ, สไลด์ใหม่่ หรือ หัวเรื่อง
ลงในเอดิเตอร์์ข้อความ การส่งข้อความจะ
ถูกแปลงเป็นโหมด MMS และคุณจะถูก
เรียกเก็บค่าบริการในอัตราดังกล่าว

3 เอดิเตอร์์ข้อความใหม่่จะเปิดขึ้น

เอดิเตอร์์ข้อความจะรวม SMS และ
MMS เข้าด้วยกันเพื่อให้ใช้งานและ
สลับระหว่างโหมด SMS และโหมด
MMS ได้้อย่างง่ายดาย โหมดเริ่มต้น
ของเอดิเตอร์์ข้อความ คือโหมด SMS
4 ป้อนข้อความของคุณโดยใช้ปุ่มกด

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีป้อน
ข้อความที่หน้า 24
23

ข้อความ
การป้อนข้อความ
คุณสามารถป้อนตัวเลขและตัวอักษร
ได้้โดยใช้ปุ่มกดของโทรศัพท์์
ตัวอย่างเช่น การบันทึกชื่อในรายชื่อ
การเขียนข้อความ และการสร้างตาราง
นัดหมายในปฏิทินล้วนแต่ต้องใช้การป้อน
ข้อความทั้งสิ้น ในเครื่องมีวิธีป้อนข้อ
ความให้เลือกใช้ได้้ดังนี้
ระบบการป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง
และโหมด 123
หมายเหตุ: ฟิลด์บางฟิลด์อาจใช้โหมด
ป้อนข้อความได้้โหมดเดียว (เช่น หมาย
เลขโทรศัพท์์ในฟิลด์สมุดแอดเดรส)

โหมดป้อนข้อความโดยใช้
ปุ่มกด
เมื่อคุณต้องป้อนข้อความ
ตัวอย่างเช่น เมื่อเขียนข้อความ
ปุ่มกดจะเปลี่ยนเป็นโหมด ABC
หากคุณกำลังป้อนตัวเลข ตัวอย่างเช่น
เมื่อโทรออก ปุ่มตัวเลขของปุ่มกดจะ
เปลี่ยนเป็นตัวเลข
ในโหมด ABC คุณสามารถป้อนตัวเลขได้้
โดยกด
ก่อนแล้วกดตัวเลขที่คุณต้อง
การ

ตารางตัวอักษรไทย

หากต้องการป้อนสัญลักษณ์ลงใน
ฟิลด์การป้อนข้อความ ให้กดปุ่ม
แล้วเลือกสัญลักษณ์ จากนั้นเลือก ตกลง
เลื่อนโดยใช้ปุ่มนาวิเกตเพื่อแสดงตัวเลือก
สัญลักษณ์เพิ่มเติม

ปุ่ม

อักษร

Fn

Q

เมื่อสิ้นสุดการป้อนคำหนึ่งคำ
ให้เว้นวรรคโดยกด
หากต้องการลบตัวอักษร ให้แตะที่ีปุ่ม
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หมายเหตุ :

๋

อักษร - คือกดปุ่มครั้งเดียวแล้ว
จะปรากฎอักษรนั้นออกมา

Fn - คือกดปุ่ม Fn (ด้ายซ้ายมือ)แล้ว
กดปุ่มใดๆเพื่อเลือกใช้อักษรตามต้องการ
เช่น “ณ” ให้กด Fn + Y
กดแบบมัลติ - คือกดปุ่มค้างไว้เพื่อ
เลือกใช้ตัวอักษรอื่นๆที่อยู่มในปุ่มเดียว
กัน ตัวอย่างเช่น ต้องการใช้งาน
“ง”คุณต้องกดปุ่ม “L”
ค้างไว้จนกว่าอักษร “ว”ปรากฎพร้อมกับ
แถบสีแล้วท่านจึงกด เพื่อเลือกใช้ตัว
อักษรในกลุ่มแบบมัลติ

์

ฒ
25

ข้อความ
การตั้งค่าอีเมล์์

6 แตะที่ี ส่ง แล้วป้อนแอดเดรสของผู้รับ

คุณสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างการเดิน
ทางได้้โดยใช้อีเมล์์บนโทรศัพท์์ KS360
ของคุณ ซึ่งสามารถตั้งค่าอีเมล์์แอคเคาท์์
แบบ POP3 หรือ IMAP4 ได้้อย่างรวด
เร็วและง่ายดาย

7 แตะที่ี ส่ง แล้วอีเมล์์จะถูกส่งออกไป

1 แตะที่ี เมนู หรือ

เลือก ข้อความ

แล้วเลือก ตั้งค่า
2 เลือก อีเมล์์ แล้วเลือก

อีเมล์์แอคเคาท์
3 แตะที่ี สร้าง
4 คุณเลือกจาก Yahoo, Gmail, MSN

หรือ อื่นๆ

การส่งอีเมล์
หากต้องการส่ง/รับอีเมล์์ คุณควรตั้งค่า
อีเมล์์แอคเคาท์์ (โปรดดูที่ด้านบน)
1 แตะที่ี

เลือก ข้อความ แล้วเลือก
ข้อความใหม่่

2 เลือก อีเมล์์ และอีเมล์์ใหม่่จะเปิดขึ้น
3 เขียนหัวเรื่อง แล้วแตะที่ี ตกลง
4 ป้อนข้อความของคุณโดยใช้ปุ่มกด
5 แตะที่ี ตัวเลือก แล้วเลือกสิ่งที่แนบที่

จะเพิ่ม: ภาพ, เสียง, วิดีโอ,
เอกสาร, รายชื่อ, นามบัตร
และนัดหมาย
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หรือแตะที่ี ตัวเลือก แล้วเลือก
รายชื่อ เพื่อเปิดรายชื่อของคุณ

โฟลเดอร์์ข้อความ
แตะที่ี เมนู หรือ
เลือก ข้อความ
คุณจะรับรู้ ถึงโครงสร้างโฟล
เดอร์ที่ใช้ในโทรศัพท์ KS360
ได้้ เนื่องจากโฟลเดอร์์ต่างๆ
มีโครงสร้างที่เข้าใจง่าย
ถาดเข้า - ข้อความทั้งหมดที่คุณ
ได้้รับจะอยู่ในถาดเข้า จากที่นี่
คุณสามารถตอบกลับ, ส่งต่อ
และดำเนินการอื่นๆ ได้้ โปรดดูราย
ละเอียดที่ด้านล่างนี้
เมล์บอกซ์ - มีข้อความอีเมล์์ของคุณ
ทั้งหมด เลือกแอคเคาท์ที่คุณต้องการใช้
แล้วแตะที่ี เรียกดู โทรศัพท์ KS360
ของคุณจะเชื่อมต่อกับอีเมล์์แอคเคาท์์
และดึงข้อมูลข้อความใหม่่ให้คุณ
ร่าง - หากคุณยังเขียนข้อความไม่เสร็จ
คุณสามารถบันทึกสิ่งที่คุณเขียนไว้ที่นี่ได้้
ถาดออก - โฟลเดอร์์นี้เป็นโฟลเดอร์์
จัดเก็บแบบชั่วคราวขณะที่กำลังส่งข้อ
ความออกไป
ส่ง - ข้อความทั้งหมดที่ส่งออกไปจะอยู่
ในโฟลเดอร์์ส่ง

ฟังข้อความเสียง - คุณสามารถเข้าไป
ยังศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณได้้
(หากเครือข่ายของคุณให้บริการ)
เมื่อคุณได้้รับข้อความเสียงข้อความใหม่่
สัญลักษณ์ จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
สแตนด์บาย
บริการข้อมูล - บริการข้อมูลและอัปเดต
ทั้งหมดที่ได้้รับจากผู้ให้บริการ
ข้อความอัตโนมัติ - รายการข้อความที่
เป็นประโยชน์ ที่ได้้เขียนไว้แล้วสำหรับ
การตอบกลับแบบรวดเร็ว

การจัดการข้อความ
คุณสามารถใช้ ถาดเข้า ในการจัดการ
ข้อความของคุณได้้
1 แตะที่ี เมนู หรือ

เลือก ข้อความ

แล้วเลือก ถาดเข้า
2 Sเลือก ตัวเลือก แล้วเลือก:

ข้อมูล - ดูรายละเอียดของข้อความ
ตัวอย่างเช่น เวลาที่ส่ง
คัดลอก/ย้าย - คุณสามารถเลือกที่จะ
คัดลอกหรือย้ายข้อความที่เลือกไปยัง
ซิมการ์ดหรือโทรศัพท์์ได้
ลบมัลติ - ลบข้อความต่างๆ ที่เลือกไว้
ลบที่อ่านทั้งหมด - ข้อความที่เปิด
แล้วทั้งหมดจะถูกลบ
ลบทั้งหมด - คุณสามารถเลือกที่จะ
ลบข้อความทั้งหมดหรือลบเฉพาะข้อ
ความตัวอักษรก็ได้้
หากมีข้อค วาม ไม่มีที่ว่างสำหรับข้อ
ความในซิมการ์ด ปรากฏขึ้น คุณควรลบ
ข้อความบางข้อความในถาดเข้าออก
หากมีข้อความ ไม่มีที่ว่างสำหรับข้อ
ความ คุณสามารถลบข้อความหรือไฟล์์ที่
บันทึกออกได้้ เพื่อสร้างพื้นที่

ลบ - ลบข้อความที่เลือก

การใช้ข้อความอัตโนมัติ

ตอบ - ส่งข้อความตอบกลับไปยังข้อ
ความที่เลือก

คุณสามารถสร้างข้อความอัตโนมัติ
สำหรับ ข้อความตัวอักษร และ
ข้อความมัลติมีเดีย ที่คุณส่งบ่อยๆ ได้้
มีข้อความอัตโนมัติอยู่ในโทรศัพท์์ของ
คุณอยู่แล้ว ซึ่งคุณสามารแก้ไขได้้หาก
ต้องการ

ส่งต่อ - ส่งข้อความที่เลือกไปยัง
บุคคลอื่น
โทรกลับ - โทรออกไปยังบุคคลที่ส่ง
ข้อความ
SMS Chat/แบบทั่วไป - เลือกวิธี
การแสดงข้อความในถาดเข้าของคุณ

1 แตะที่ี เมนู หรือ

เลือก ข้อความ
แล้วเลือก ข้อความอัตโนมัติ
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ข้อความ
2 เลือก ข้อความตัวอักษร หรือ

มัลติมีเดีย จากนั้น คุณสามารถเลือก
ตัวเลือก และเลือก แก้ไข
เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อความอัตโนมัติ
ที่มีอยู่ หรือเลือก ตัวเลือก เพื่อเพิ่ม
ข้อความอัตโนมัติใหม่่ หรือเพื่อลบข้อ
ความอัตโนมัติ
3 ในการส่งข้อความอัตโนมัติ ให้เลือก

ข้อความอัตโนมัติที่คุณต้องการส่ง
เลือก ตัวเลือก และเลือก ส่งทาง
4 เลือกวิธีที่คุณต้องการส่งข้อความ

อัตโนมัติ โดยส่งเป็น ข้อความ,
ข้อความบลูทูธ หรือ อีเมล์
5 เลือกรายชื่อแล้วแตะที่ี ส่ง

การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความ
ตัวอักษร
การตั้งค่าข้อความของโทรศัพท์ KS360
จะได้้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว
ดังนั้น คุณสามารถส่งข้อความได้้ทันทีี
หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
คุณสามารถทำได้้โดยใช้ตัวเลือก ตั้งค่า
แตะที่ี เมนู หรือ
เลือก ข้อความ
แล้วเลือก ตั้งค่า และ ข้อความตัวอักษร
คุณสามารถเปลี่ยนแปลง:
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ชนิดข้อความ แปลงข้อความตัวอักษรเป็น เสียง,
แฟกซ์, เพจจิ้ง, X.400, อีเมล์์ หรือ
ERMES
ช่วงที่มีผลใช้ - เลือกระยะเวลาที่จัดเก็บ
ข้อความไว้ในศูนย์ข้อความ
รายงานผลการส่ง - เลือกเพื่อรับการยืน
ยันว่าข้อความได้้ส่งออกไปแล้ว
ค่าบริการตอบกลับ - เลือกว่าให้คิดค่า
ใช้จ่ายกับคุณสำหรับการตอบกลับข้อ
ความของผู้รับ
เบอร์ศูนย์ข้อความ - ป้อนรายละเอียด
ของศูนย์รับฝากข้อความ
การเข้ารหัสตัวอักษร - เลือกวิธีเข้า
รหัสตัวอักษรของคุณ ตัวเลือกนี้ีจะมีผล
ต่อขนาดของข้อความและค่าบริการส่งข้อ
ความของคุณ
ส่งข้อความแบบยาวเป็น - เลือกว่าจะ
ส่งข้อความของคุณเป็น SMS หรือ MMS
เมื่อคุณป้อนข้อความที่มีความยาวเกิน
กว่า 2 หน้าในฟิลด์ข้อความ
ตั้งค่า Bearer - เลือกว่าจะส่งข้อความ
ของคุณทาง GSM หรือ GPRS

การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความ
มัลติมีเดีย
การตั้งค่าข้อความของโทรศัพท์ KS360
จะได้้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว
ดังนั้น คุณสามารถส่งข้อความได้้ทันที
หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
คุณสามารถทำได้้โดยใช้ตัวเลือก ตั้งค่า
เลือก
แตะที่ี เมนู หรือ
ข้อความ แล้วเลือก ตั้งค่า และ
ข้อความมัลติมีเดีย
คุณสามารถเปลี่ยนแปลง:
ระยะเวลาสไลด์ - เลือกระยะเวลาที่จะ
ให้สไลด์ปรากฏบนหน้าจอ
ระดับความสำคัญ - เลือกระดับความ
สำคัญของข้อความมัลติมีเดีย
ช่วงที่มีผลใช้ - เลือกระยะเวลาที่จัดเก็บ
ข้อความไว้ในศูนย์ข้อความ
รายงานผลการส่ง เลือกเพื่อให้ส่งและ/หรือต้องการราย
งานผลการส่ง
รายงานการอ่าน - เลือกเพื่อให้มีและ/
หรือส่งรายงานการอ่าน

โปรไฟล์์เครือข่าย - เลือกโปรไฟล์์เครือ
ข่ายของผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งสำ
หรับการส่งข้อความมัลติมีเดีย
ประเภทข้อความที่อนุญาต - เลือกประ
เภทข้อความมัลติมีเดียที่จะอนุญาต

การเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล์์
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอีเมล์์
ให้เป็นค่าที่คุณกำหนดเองได้
1 แตะที่ี เมนู หรือ

เลือก ข้อความ

แล้วเลือก ตั้งค่า
2 เลือก อีเมล์ ซึ่งคุณจะสามารถเปลี่ยน

แปลงการตั้งค่าต่อไปนี้ได้้:
อีเมล์์แอคเคาท์์ - คุณสามารถตั้งค่า
อีเมล์์แอคเคาท์
จุดเชื่อมต่อ - คุณสามารถตั้งค่าจุด
เชื่อมต่อของอีเมล์์ได้
รอบเวลาการเรียกดู - เลือกความถี่ที่
จะให้โทรศัพท์ KS360 ตรวจสอบข้อ
ความอีเมล์์ใหม่่
ลายเซ็น - สร้างลายเซ็นในอีเมล์์
และเปิดคุณสมบัตินี้

ดาวน์โหลดอัตโนมัติ - เลือกเพื่อดาวน์
โหลดข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ
หรือด้วยตัวเอง ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เครือ
ข่ายหลักหรือโรมมิ่ง
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ข้อความ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ
แตะที่ี เมนูู หรือ
เลือก ข้อความ
เลือก ตั้งค่า จากนั้นเลือก:
ศูนย์ข้อความเสียง - หมายเลขข้อความ
เสียงของคุณจัดเก็บไว้ที่นี่ ติดต่อที่ผู้ให้
บริการระบบเครือข่ายของคุณสำหรับข้อ
มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่มีให้
ข้อความบริการ - เปลี่ยนการตั้งค่าข้อ
ความบริการ
บริการข้อมูล - เลือกสถานะการรับ
การเตือน และภาษาของบริการข้อมูล
บันทึกข้อความอักษร - เลือกว่าจะบั
นทึกข้อความตัวอักษรของคุณในหน่วย
ความจำโทรศัพท์์หรือในหน่วยความจำ
ภายนอก
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มัลติมเี ดีย
การถ่ายภาพด่วน
1 กดปุ่มกล้องที่ด้านซ้ายมือของเครื่อง

โทรศัพท์์ค้างไว้ ช่องมองภาพของ
กล้องถ่ายรูปจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
2 ให้ถือโทรศัพท์์ในแนวนอน และหัน

เลนส์ไปทางสิ่งที่ต้องการถ่าย
3 จัดตำแหน่งโทรศัพท์์เพื่อให้คุณ

สามารถมองเห็นสิ่งที่จะถ่าย
4 กด

หรือกดปุ่มกล้องถ่ายรูปลงจน
สุดเพื่อถ่ายรูป

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเข้าใช้เมนู
กล้องถ่ายรูปได้้จากหน้าจอสแตนด์บาย
กด
และเลือก กล้องถ่ายรูป เลือก
กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดช่องมองภาพ

ก่อนจะถ่ายภาพ
กด

เพื่อเข้าใช้ตัวเลือกเหล่านี้:

เวลาหน่วง - ตัวตั้งเวลาทำให้คุณ
สามารถตั้งช่วงเวลาหน่วงหลังจากที่
กดปุ่มถ่ายภาพแล้วได้้ ให้เลือกจาก
3 วินาที, 5 วินาที หรือ 10 วินาที
ซึ่งเหมาะสำหรับการถ่ายภาพกลุ่มที่คุณ
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มด้วย

สมดุลแสง - สมดุลแสงจะช่วย
ให้คุณมั่นใจได้้ว่าสีขาวที่ปรากฏใน
ภาพจะสวยสมจริง เพื่อให้กล้องของ
คุณปรับความสมดุลแสงได้้อย่างถูกต้อง
คุณอาจจำเป็นต้องกำหนดสภาวะแสง
ก่อน เลือกจากโหมดอัตโนมัติ, แสงแดด,
หลอดไฟ, มืดครึ้ม, ฟลูออเรสเซนต์
หรือกลางคืน
เอฟเฟกต์สี - มีโทนสีให้เลือก
4 แบบ: ปิด (ปกติ/สี), ซีเปีย, โมโน
(ขาวดำ) หรือ เนกาทีฟ
EV - ค่าการรับแสง - ความเข้มเป็น
ตัวกำหนดความแตกต่างระหว่างแสงและ
ความมืดในภาพ ภาพที่มีระดับความเข้ม
ต่ำจะมีลักษณะมัว ในขณะที่ภาพที่มี
ความเข้มสูงจะมีลักษณะที่คมชัดกว่า
เลือกที่ลูกศร < และ > แล้วเลือกตัวบ่งชี้
ความเข้มตามแถบไปทางด้าน - เพื่อให้
ได้ภาพที่มีความเข้มลดลงและมัวมากขึ้น
หรือไปทางด้าน + เพื่อให้ได้ภาพที่มี
ความเข้มสูงขึ้นและคมชัดยิ่งขึ้น

มัลติช็อต - สารมารถเลือกจำ
นวนช็อตในการถ่ายได้้สูงสุดถึง 9 ช็อต
เหมาะสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหว
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หลังจากที่ถ่ายภาพแล้ว

การใช้การตั้งค่าด่วน

ภาพที่ถ่ายจะปรากฏบนหน้าจอ
ชื่อภาพจะแสดงอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอ
และคุณจะเห็นตัวเลือกหกข้อแสดงอยู่ที่
ด้านซ้ายของหน้าจอ

เลือก ตัวเลือก เพื่อเข้าใช้ตัวเลือกการตั้ง
ค่าด่วน ซึ่งจะประกอบด้วยตัวเลือกหลาก
หลายสำหรับการถ่ายรูป

ตกลง - แตะเพื่อถ่ายอีกภาพหนึ่งทันทีี
โดยที่ภาพปัจจุบันของคุณจะได้้รับการ
บันทึกไว
ภาพใหม่่ - แตะเพื่อถ่ายอีกภาพ
หนึ่งทันทีี โดยที่ภาพปัจจุบันของคุณจะ
ได้้รับการบันทึกไว้
ตั้งเป็น - แตะเพื่อเปิดเมนููย่อยเพื่อ
ตั้งค่าภาพของคุณเป็น พื้นหลัง หรือ ID
ภาพ
ส่งทาง - แตะเพื่อส่งรูปภาพ
เป็นข้อความมัลติมีเดีย หรือ อีเมล์์
โปรดดูที่หน้า 23 สำหรับการส่งข้อความ
อัลบั้ม - แตะเพื่อดูรูปภาพอื่นๆ
ในอัลบั้มของคุณ โดยที่ภาพปัจจุบันของ
คุณจะได้้รับการบันทึกไว้ โปรดดูหน้า 33
สำหรับการดูภาพถ่ายที่บันทึกไว้
ลบ - แตะเพื่อลบรูปภาพที่คุณเพิ่งถ่าย
และยืนยันโดยการแตะที่ี ใช่่
ช่องมองภาพจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
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กล้องวิดีโอ - เปลี่ยนจากโหมดกล้อง
ถ่ายรูปเป็นโหมดกล้องวิดีโอ
หน้าจอ - เลือกโหมด มาตรฐาน หรือ
เต็มจอ
ความละเอียด - โปรดดูที่
การเปลี่ยนขนาดภาพ ในหน้า 33
คุณภาพ - เลือกระหว่าง ปกติ, ละเอียด
และ ละเอียดมาก คุณภาพที่ละเอียด
มากขึ้นเท่าใด ความคมชัดของภาพถ่าย
ก็มากขึ้นเท่านั้น แต่ขนาดไฟล์์จะเพิ่มตาม
ไปด้วย ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถ
จัดเก็บภาพถ่ายในหน่วยความจำได้้น้อย
ลง
หน้าจอกริด - คุณสามารถตั้งค่าเส้นแนว
บนหน้าจอช่องมองภาพของคุณได้้ เลือก
ปิด, อย่างง่าย หรือ สามส่วน
บันทึกใน - เลือกว่าจะบันทึกรูปภาพของ
คุณไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์์หรือใน
หน่วยความจำภายนอก
รีเซ็ตการตั้งค่า – เลือก ใช่ เพื่อรีเซ็ต
โทรศัพท์์ของคุณไปเป็นการตั้งค่าดั้งเดิม
ของกล้อง

การเปลี่ยนขนาดภาพ
คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของรูปภาพเพื่อ
ประหยัดพื้นที่หน่วยความจำ จำนวน
พิกเซลยิ่งมากขึ้นเท่าใด ขนาดไฟล์์ก็จะ
ใหญ่มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือ
การใช้เนื้อที่หน่วยความจำมากขึ้น
หากคุณต้องการเก็บรูปภาพในโทรศัพท์์
ให้มากขึ้น คุณสามารถแก้ไขจำนวน
พิกเซลเพื่อทำให้ไฟล์์มีขนาดเล็กลงได้้
1 แตะที่ี ตัวเลือก แล้วเลือก

ความละเอียด จากแถบเครื่องมือ
2 เลือกค่าพิกเซลจาก 4 ตัวเลือกดังนี้

(320X240, 640X480, 1280X960,
1600X1200)
3 เลือกตัวเลือกขนาดที่คุณต้องการใช้

และแตะที่ี ตกลง เพื่อใช้การเปลี่ยน
แปลงที่คุณเลือก

การดูภาพถ่ายที่บันทึกไว้
1 คุณสามารถเข้าดูภาพถ่ายที่บัน

ทึกไว้ได้้จากภายในโหมดกล้อง
ถ่ายรูปและจากหน้าจอสแตนด์บาย
จากช่องมองภาพ เพียงกด อัลบั้ม
จากหน้าจอสแตนด์บาย คุณควรกด
เมนูู หรือ
จากนั้นเลือก แฟ้มข้อมูล
และ ภาพ
2 คลังภาพของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ

การตั้งค่าภาพถ่ายเป็นภาพพื้น
หลัง หรือ ID ภาพ
จากคลังภาพของคุณ ใช้ลูกศรบนทัช
แพดเพื่อเลือกภาพ และแตะที่ี ตั้งเป็น
เพื่อใช้ภาพที่เลือกเป็น พื้นหลัง หรือ
ID ภาพ สำหรับรายชื่อของคุณหนึ่ง
รายชื่อ เมื่อคุณตั้งค่ารูปภาพเป็น ID ภาพ
คุณสามารถเลือกส่วนของภาพที่จะใช้ได้้
หมายเหตุ: สามารถเพิ่ม ID ภาพลง
ในรายชื่อที่บันทึกอยู่ในเครื่องเท่านั้น
ไม่ใช่ในซิม

การถ่ายวิดีโอด่วน
1 กดปุ่มกล้องที่ด้านซ้ายมือของเครื่อง

โทรศัพท์์อย่างรวดเร็ว
2 เลือก กล้องวิดีโอ
3 หันเลนส์ไปทางวัตถุที่ต้องการถ่าย
4 กดปุ่มกล้องถ่ายรูปที่ด้านซ้ายมือของ

ตัวเครื่องเครื่องเพื่อเริ่มต้นการบันทึก
5 REC จะปรากฏขึ้นในมุมขวาด้านล่าง

ของช่องมองภาพ และตัวตั้งเวลาจะ
แสดงระยะเวลาของวิดีโอของคุณ
6 ในการหยุดบันทึกภาพวิดีโอชั่วคราว

ให้แตะที่ี พัก และเริ่มบันทึกต่อโดย
เลือก ต่อ
7 แตะที่ี หยุด เพื่อหยุดการบันทึก

3 ใช้ลูกศรเพื่อเลือกรูปภาพที่คุณต้อง

การดู และแตะที่ี ดูู เพื่อขยายภาพ
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หมายเหตุ: คุณยังสามารถเข้าใช้
กล้องวิดีโอ ได้้จากหน้าจอสแตนด์บาย
กด
และเลือก กล้องถ่ายรูป
เลื่อนลงไปแล้วเลือก กล้องวิดีโอ
เพื่อเปิดช่องมองภาพ

หลังจากที่ถ่ายวิดีโอแล้ว
ชื่อวิดีโอจะแสดงอยู่ที่ด้านล่างของหน้า
จอ และตัวเลือกหกตัวเลือกจะแสดงขึ้น
ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ

ลบ - แตะเพื่อลบวิดีโอที่คุณเพิ่งบันทึก
และยืนยันโดยการแตะที่ี ใช่่ ช่องมอง
ภาพจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

ทำความรู้จักกับช่องมองภาพ
หมายเหตุ: คุณสามารถปรับการซูม
โดยใช้ปุ่มปรับระดับเสียงที่ด้านซ้าย
ของโทรศัพท์์

การใช้การตั้งค่าด่วน

ตกลง - แตะเพื่อบันทึกวิดีโอเรื่องอื่น
ทันทีี โดยที่วิดีโอปัจจุบันของคุณจะได้้
รับการบันทึกไว

เลือก ตัวเลือก เพื่อเข้าใช้ตัวเลือกการตั้ง
ค่าด่วน ซึ่งจะมีตัวเลือกหลากหลายสำ
หรับการบันทึกวิดีโอ

วิดีโอใหม่่ - แตะเพื่อบันทึกวิดีโอ
ใหม่่ทันทีี โดยที่วิดีโอปัจจุบันของคุณจะ
ได้้รับการบันทึกไว้

กล้องถ่ายรูป - เปลี่ยนจากโหมดกล้อง
วิดีโอเป็นโหมดกล้องถ่ายภาพนิ่ง

เล่น - แตะเพื่อเล่นวิดีโอที่คุณเพิ่ง
บันทึก
ส่งทาง - แตะเพื่อส่งวิดีโอเป็นข้อ
ความมัลติมีเดีย หรือ
อีเมล์์ โปรดดูหน้าที่ 23
สำหรับการส่งข้อความ
อัลบั้ม - แตะเพื่อดูวิดีโอคลิปอื่นๆ
ในอัลบั้มของคุณ โดยที่วิดีโอคลิป
ปัจจุบันของคุณจะได้้รับการบันทึกไว้
โปรดดูหน้าที่ 35 สำหรับการดูวิดีโอที่
บันทึกไว้
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หน้าจอ - เลือกโหมด มาตรฐาน หรือ
เต็มจอ
ความละเอียด - หากคุณต้องการเก็บ
วิดีโอลงในโทรศัพท์์ของคุณให้มากขึ้น
คุณสามารถแก้ไขจำนวนพิกเซลเพื่อทำ
ให้ไฟล์์มีขนาดเล็กลงได้้ เลือกตัวเลือก
320 x 240 หรือ 176 x 144
สำหรับวิดีโอของคุณ
คุณภาพ - ละเอียดมาก/ ละเอียด/ ปกติ
บันทึกใน - เลือกว่าจะบันทึกวิดีโอคลิป
ของคุณไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์์หรือ
ในหน่วยความจำภายนอก

รีเซ็ตการตั้งค่า - เลือก ใช่ เพื่อรีเซ็ต
โทรศัพท์์ของคุณไปเป็นการตั้งค่าดั้ง
เดิมของวิดีโอ

การดูวิดีโอที่บันทึกไว้
1 คุณสามารถเข้าดูวิดีโอที่บันทึก

ไว้ได้้จากภายในโหมดกล้องวิดี
โอ หรือจากหน้าจอสแตนด์บาย
จากช่องมองภาพ ให้เลือก อัลบั้ม
จากหน้าจอสแตนด์บาย คุณควรกด
เมนูู หรือ
จากนั้นเลือก แฟ้มข้อมูล
และ วิดีโอ
2 คลังภาพของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ
3 ใช้ปุ่มนาวิเกตเพื่อเลือกวิดีโอที่คุณต้อง

การดู และกด

เพื่อดู

การปรับระดับเสียงขณะดูวิดีโอ
ในการปรับระดับเสียงของวิดีโอขณะเล่น
ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงที่ด้านซ้ายมือ
ของเครื่องโทรศัพท์์ ระดับเสียงจะแสดง
อยู่ที่ด้านล่างวิดีโอทางด้านซ้ายมือ

เครื่องเล่น MP3
LG KS360 มีเครื่องเล่น MP3 ภายในตัว
ที่ให้คุณสามารถเล่นเพลงที่คุณชื่นชอบ
ทั้งหมดได้้
ในการเข้าใช้งานเครื่องเล่น MP3
ให้กด เมนูู และเลือก
มัลติมีเดีย
และ เครื่องเล่น MP3 จากขั้นตอนนี้
คุณสามารถเข้าใช้งาน:
ทุกเพลง - ประกอบด้วยเพลงทั้งหมดที่
มีในโทรศัพท์์
รายการเพลงส่วนตัว - ประกอบด้วย
รายการเพลงที่คุณสร้างไว้ รวมถึง
รายการ OTL, เพลงล่าสุด และ
เพลงที่ชอบ
ตั้งค่า - ปรับการตั้งค่าเพลง

การโอนเพลงไปยังโทรศัพท์
วิธีการที่ง่ายที่สุดในการโอนไฟล์์
เพลงไปที่โทรศัพท์์ คือ ทางบลูทูธ
หรือสายสำหรับซิงโครไนซ์ ในการโอน
ไฟล์์โดยใช้บลูทูธ:
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งคู่ได้้

เปิดบลูทูธ และต่างมองเห็นกันแล้ว
2 เลือกไฟล์์เพลงบนอุปกรณ์ แล้วเลือก

เพื่อส่งทางบลูทูธ
3 เมื่อส่งไฟล์์แล้ว คุณจะต้องยอมรับไฟล์์

บนโทรศัพท์์โดยแตะที่ี ใช่่
4 ไฟล์์ควรปรากฏอยู่ใน ทุกเพลง
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การเล่นเพลง
1 แตะที่ี เมนู หรือ

แล้วเลือก
มัลติมีเดีย แล้วเลือก เครื่องเล่น
MP3

เพิ่มในรายการเพลง- เพิ่มเพลงปัจจุบัน
ลงในรายการเพลง
ตั้งเป็นเสียงเรียกเข้า - ตั้งเพลง
ปัจจุบันเป็นเสียงเรียกเข้า

2 เลือกเพลงที่คุณต้องการเล่น แตะที่

ข้อมูล - คุณสามารถดูข้อมูลเดี่ยวกับ
ไฟล์์เพลงที่คุณกำลังฟังได้้

3 เลื่อน

เพื่อหยุดเล่นเพลงชั่วคราว

4 เลื่อน

เพื่อข้ามไปยังเพลงถัดไป

5 เลื่อน

เพื่อข้ามไปยังเพลงก่อน

ตั้งค่า - เปลี่ยน อีควอไลเซอร์์ หรือ
โหมดการเล่น หรือ ตั้งการสับเปลี่ยน
เพื่อปรับค่าการเล่นเพลง

หน้า
6 เลื่อน

เพื่อหยุดเล่นเพลง
และกลับไปที่เมนููเพลง

เคล็ดลับ! ในการเปลี่ยนระดับเสียงขณะฟัง
เพลง ให้ใช้ปุ่มระดับเสียงที่ด้านซ้ายของ
โทรศัพท์์ หรือปุ่มนาวิเกตขึ้นและลง

การสร้างรายการเพลง
คุณสามารถสร้างรายการเพลงของคุณ
เองได้้โดยการเลือกเพลงจากโฟลเดอร์์
ทุกเพลง
1 แตะที่ี

แล้วเลือก มัลติมีเดีย

2 เลือก เครื่องเล่น MP3 แล้วเลือก

รายการเพลงส่วนตัว

การใช้ตัวเลือกขณะเล่นเพลง
เลือก ตัวเลือก และเลือก:
เล่นแบ็คกราวน์ - ซ่อนหน้าจอเครื่อง
เล่นเพลง เพื่อให้คุณสามารถใช้งานโทร
ศัพท์์ต่อไปได้้ตามปกติขณะเล่นเพลง
ดูรายการเพลง - ดูรายการเพลงที่คุณ
กำลังฟังอย
ค้นหา - ค้นหาแทร็คจากรายการเพลง
ในโทรศัพท์์
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3 กด สร้าง ป้อนชื่อรายการเพลง และกด

บันทึก
4 โฟลเดอร์์ รายการเพลงใหม่่

จะปรากฏขึ้น เลือกเพลงทั้งหมดที่คุณ
ต้องการรวมในรายการเพลงโดยเลื่อน
ไปที่เพลง และเลือก
5 แตะที่ี บันทึก เพื่อจัดเก็บรายการเพลง

การเล่นรายการเพลง
1 แตะที่ี เมนู หรือ

แล้วเลือก

มัลติมีเดีย
2 เลือก เครื่องเล่น MP3 แล้วเลือก

รายการเพลงส่วนตัว
3 เลือกรายการเพลงที่คุณต้องการเล่น

แล้วแตะที่ี ดูู และเลือก

การแก้ไขรายการเพลง
ในบางครั้ง คุณอาจต้องการเพิ่มเพลง
หรือลบเพลงออกจากรายการเพลง

ลบ - ลบเพลงออกจากรายการเพลง
เลือก ใช่ เพื่อยืนยัน
เลื่อนขึ้น/ลงในรายการเพลง
ลบมัลติ - เลือกและลบเพลงออกจาก
รายการเพลง
ลบทั้งหมด - ลบเพลงทั้งหมดออก
จากรายการเพลง
ข้อมูล - ดูข้อมูลรายการเพลง

การลบรายการเพลง
1 แตะที่ี เมนูู หรือ

แล้วเลือก

มัลติมีเดีย

หากคุณต้องการจัดเรียงรายการเพลง
ของคุณ คุณสามารถแก้ไขได้้โดยใช้เมนูู
ตัวเลือก

2 เลือก เครื่องเล่น MP3 แล้วเลือก

1 แตะที่ี เมนู หรือ

3 เลื่อนไปที่รายการเพลงที่คุณต้องการ

แล้วเลือก

มัลติมีเดีย
2 เลือก เครื่องเล่น MP3 แล้วเลือก

รายการเพลงส่วนตัว

รายการเพลงส่วนตัว
ลบ แล้วแตะที่ี ตัวเลือก
4 เลือก ลบทั้งหมด แล้วเลือก ใช่่

เพื่อยืนยัน

3 เลื่อนไปที่รายการเพลงที่คุณต้องการ

แก้ไข แล้วแตะที่ี ดูู แล้วเลือก
ตัวเลือก เลือก:
เล่น - คุณสามารถเล่นเพลงที่เลือกได้้
เพิ่ม - คุณสามารถเพิ่มเพลงลงในราย
การเพลงโดยใช้ตัวเลือกนี้
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มัลติมเี ดีย
หมายเหตุ:

การใช้วิทยุ FM

ผลลัพธ์ของระบบจัดการสิทธิ์ดิจิตอล
(DRM) มีเดียบางรายการที่คุณดาวน์
โหลดจากอินเตอร์์เน็ตหรือได้้รับจาก
MMS อาจมีเมนูู “สั่งซื้อสิทธิ์” เพื่อเข้าใช้
มีเดียเหล่านั้น คุณสามารถครอบครองคีย์
ที่จะสั่งซื้อสิทธิ์จากเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของ
สิทธิ์ในเนื้อหานั้น

LG KS360 มีคุณสมบัติวิทยุ FM ดังนั้น
คุณสามารถรับฟังสถานีที่คุณชื่นชอบได้้
ตลอดเวลา

เพลงได้้รับความคุ้มครองตามสนธิ
สัญญานานาชาติและกฎหมายลิขสิทธิ์
ของแต่ละประเทศ ดังนั้น อาจจำเป็นที่
ต้องได้้รับอนุญาตหรือได้้สิทธิ์
ในการทำซ้ำ หรือคัดลอกเพลง
ในกฎหมายของบางประเทศมีข้อห้าม
ในการคัดลอกสื่อที่มีลิขสิทธิ์ด้วยตน
เอง โปรดตรวจสอบกฎข้อบังคับของ
ประเทศนั้นๆ เกี่ยวกับการใช้สื่อต่างๆ
เมื่อเล่นเพลง MP3 ด้วยเครื่องเล่น
MP3 คุณสามารถใช้โหมด BGM
ได้้หากคุณกดปุ่ม MP3 ครู่หนึ่ง
ในโหมด BGM คุณสามารถเล่นเพลง
MP3 ขณะที่ใช้งานฟังก์ชันอื่นๆ
อยู่ได้้ คุณสามารถหยุด BGM
บนหน้าจอเครื่องเล่น MP3 ได้้
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หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียบชุดหูฟัง
เพื่อรับฟังวิทยุ เสียบปลั๊กเข้ากับช่อง
เสียบที่ตัวเครื่อง (เป็นช่องเสียบเดียวกับ
ที่ใช้สำหรับชาร์จ)

การค้นหาสถานี
คุณสามารถตั้งสถานีวิทยุไว้ในโทรศัพท์์
ได้้ โดยการค้นหาด้วยตนเองหรือโดย
อัตโนมัติ สถานีเหล่านั้นจะถูกบันทึกไว้
ในหมายเลขช่องสถานีที่ระบุไว้ ดังนั้น
คุณจึงไม่จำเป็นต้องปรับตั้งสถานีใหม่่
อีก คุณสามารถบันทึกได้้สูงสุด 12
ช่องสถานีในโทรศัพท์์ของคุณ
ในการปรับตั้งอัตโนมัติ:
1 แตะที่ี เมนู หรือ

แล้วเลือก
มัลติมีเดีย จากนั้นเลือก วิทยุ FM

2 เลือก ตัวเลือก เลือก สแกนอัตโนมัติ

แล้วเลือก ใช่
3 แต่ละครั้งที่พบสถานี โทรศัพท์ KS360

จะถามคุณว่าคุณต้องการบัน
ทึกหรือไม่ เลือก ใช่
หากคุณต้องการจัด เก็บช่องและ ไม่
หากคุณไม่ต้องการ สถานีที่คุณเลือกบั
นทึกจะถูกกำหนด ไว้ในหมายเลขช่อง
สถานีในโทรศัพท์์ โดยอัตโนมัติ

ในการปรับตั้งด้วยตนเอง:

การใช้เครื่องบันทึกเสียง

1 แตะที่ี เมนู หรือ

ใช้ เครื่องบันทึกเสียง เพื่อบันทึกเสียง
เตือนความจำหรือเสียงอื่นๆ

แล้วเลือก
มัลติมีเดีย จากนั้นเลือก วิทยุ FM

2 เลือกหมายเลขช่องสถานีที่ต้องการ

บันทึกสถานีไว้ และเลือก แก้ไข
3 หากต้องการป้อนสถานี คุณสามาร

ถใช้ลูกศรบนทัชแพดในการค้นหา
หรือคุณสามารถป้อนความถี่โดยใช้ปุ่ม
กด จากนั้นเลือก บันทึก
หมายเหตุ: คุณยังสามารถแก้ไขสถานี
ที่คุณบันทึกไว้แล้วในหมายเลขช่องได้้

การรีเซ็ตสถานี

การบันทึกเสียงเตือนของคุณ
1 แตะที่ี เมนู หรือ

แล้วเลือก
มัลติมีเดย จากนั้นเลือก
เครื่องบันทึกเสียง

2 แตะที่ี

เพื่อเริ่มบันทึก

3 เลือก พัก เพื่อหยุดการบันทึกชั่วคราว
4 เลือก บันทึก เพื่อสิ้นสุดการบันทึก

เสียง

1 แตะที่ี เมนู หรือ

5 เลือก

2 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก รีเซ็ตช่อง

หมายเหตุ: คุณสามารถฟังการบันทึก
เสียงทั้งหมดที่คุณบันทึกไว้ได้้โดยการ
เลือก อัลบั้ม

แล้วเลือก
มัลติมีเดีย จากนั้นเลือก วิทยุ FM

เลือก ใช่ เพื่อยืนยันการรีเซ็ต ช่อง
สถานีแต่ละช่องจะกลับไปความถี่เริ่ม
ต้น 87.5Mhz

การฟังวิทยุ
1 แตะที่ี เมนู หรือ

แล้วเลือก
มัลติมีเดีย จากนั้นเลือก วิทยุ FM

2 เลือกหมายเลขช่องของสถานีที่คุณ

ต้องการฟัง
หมายเหตุ: คุณสามารถฟังวิทยุผ่านท
างลำโพงในตัวเครื่องได้้ กด ตัวเลือก
เลือก ฟังผ่าน และเลือก ลำโพง

เพื่อฟังการบันทึก

การส่งการบันทึกเสียง
1 เมื่อคุณบันทึกเสียงเสร็จแล้ว ให้เลือก

ตัวเลือก
2 เลือก ส่งทาง แล้วเลือกจาก

ข้อความมัลติมีเดีย, บลูทูธ หรือ
อีเมล์์ หากคุณเลือก ข้อความ หรือ
อีเมล์์ รายการที่บันทึกจะแนบไปกับ
ข้อความ และคุณสามารถเขียนและ
ส่งข้อความได้้ตามปกต หากคุณเลือก
บลูทูธ เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณ
เปิดบลูทูธ
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แฟ้มข้อมูล
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์์มัลติมีเดียลง
ในหน่วยความจำของโทรศัพท์์ได้้
ทำให้คุณเข้าใช้งานรูปภาพ เสียง วิดีโอ
และเกมส์์ทั้งหมดได้้อย่างง่ายดาย
หรือคุณยังสามารถบันทึกไฟล์์ลงในการ์ด
หน่วยความจำได้้ ประโยชน์ของการใช้
การ์ดหน่วยความจำ คือ เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง
ในหน่วยความจำของโทรศัพท์์
ไฟล์์มัลติมิเดียของคุณทั้งหมดจะบันทึก
อยู่ใน แฟ้มข้อมูล แตะที่ี เมนู
หรือ
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
เพื่อเปิดรายการโฟลเดอร์

ภาพ
ภาพ ประกอบด้วยโฟลเดอร์์ของภาพ
เริ่มต้นที่โหลดลงในโทรศัพท์์ล่วงหน้า,
ภาพที่คุณดาวน์โหลด และภาพที่ถ่าย
ด้วยกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์์

เมนููตัวเลือกสำหรับภาพ
ตัวเลือกที่มีอยู่ใน ภาพ จะขึ้นอยู่กับประ
เภทรูปภาพที่คุณเลือก ตัวเลือกทั้งหมด
จะใช้ได้้กับรูปภาพที่คุณถ่ายด้วยกล้อง
ถ่ายรูปของโทรศัพท์์ สำหรับภาพเริ่ม
ต้นจะใช้ได้้เฉพาะตัวเลือก ดู, ตั้งเป็น,
ข้อมูลไฟล์์, ภาพสไลด์, เรียงลำดับตาม
และ แบบรายการ
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ในโฟลเดอร์์ ภาพ ให้เลือก ตัวเลือก
เพื่อแสดงรายการตัวเลือก
ลบ - ลบภาพที่เลือก
ตั้งเป็น - ตั้งค่าภาพที่เลือกเป็น พื้นหลัง
หรือตั้งเป็น ID ภาพ ได้
ส่งทาง - ส่งภาพที่เลือกให้กับเพื่อน
ผ่านทาง ข้อความมัลติมีเดีย, บลูทูธ
หรือ อีเมล์
หมายเหตุ: อาจจำเป็นต้องลดขนาดภาพ
ก่อนที่จะสามารถส่งทาง MMS ได้
ไฟล์์ - แก้ภาพ, แก้ชื่อ, สร้างแอนิเมนูชั่น
หรือดูข้อมูล (ชื่อ, ขนาด, วันที่, เวลา,
ความละเอียด, ประเภท และ ลิขสิทธิ์)
ของภาพที่เลือก หากคุณติดตั้งการ์ด
หน่วยความจำภายนอกไว้ จะมีตัวเลื
อกเพิ่มเติมปรากฏขึ้นสองรายการ คือ
ย้ายไปที่หน่วยความจำภายนอก และ
คัดลอกไปยังหน่วยความจำภายนอก
พิมพ์ผ่าน - พิมพ์ไฟล์์ภาพผ่าน บลูทูธ
หรือ Pictbridge
ภาพสไลด - ดูภาพสไลด์ของภาพ
โปรดดูการสร้างภาพ สไลด์ในหน้า 42
โฟลเดอร์์ใหม่่ - สร้างโฟลเดอร์์ใหม่่
ภายในโฟลเดอร์์ภาพหลัก
หลายรายการ - เลือกภาพมากกว่าหนึ่ง
ภาพเพื่อลบ

ลบทั้งหมด - ลบภาพทั้งหมดในโฟล
เดอร์ภาพของคุณ
เรียงลำดับตาม - เรียงภาพของคุณตาม
วันที่, ประเภท หรือ ชื่อ

การจัดการรูปภาพ
1 แตะที่ี เมนู หรือ

แล้วเลือก

แฟ้มข้อมูล
2 เลือก ภาพ

แบบรายการ - เปลี่ยนวิธีการดูภาพ
ถ่ายของคุณ

3 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก

การส่งภาพถ่าย

4 เลือกจาก วันที่, ประเภท หรือ ชื่อ

1 แตะที่ี เมนู หรือ

แล้วเลือก

แฟ้มข้อมูล
2 เลือก ภาพ
3 เลือกรูปภาพ และเลือก ตัวเลือก
4 เลือก ส่งทาง แล้วเลือก

ข้อความมัลติมีเดีย, บลูทูธ หรือ
อีเมล์
5 หากคุณเลือก

ข้อความมัลติมีเดีย หรือ อีเมล์์
ภาพถ่ายจะแนบไปกับข้อความ
และคุณสามารถเขียนและส่งข้อความ
ได้้ตามปกติ หากคุณเลือก บลูทูธ
เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณเปิด
บลูทูธ และโทรศัพท์์จะค้นหาอุปกรณ์
ที่จะส่งภาพไป

เรียงลำดับตาม

การลบรูปภาพ
1 แตะที่ี

แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล

2 เลือก ภาพ
3 เลือกภาพและเลือก ตัวเลือก
4 เลือก ลบ และยืนยันโดยการกด ใช่

การลบหลายภาพ
1 แตะที่ี เมนู หรือ

แล้วเลือก

แฟ้มข้อมูล
2 เลือก ภาพ
3 เลือก ตัวเลือก และเลือก

หลายรายการ และ ลบ
4 จะมีช่องปรากฏขึ้นที่ด้านข้างภาพแต่

ละภาพ เลือก
เพื่อเลือกแต่ละภาพ
ในการยกเลิกการเลือกภาพ ให้เลือก
อีกครั้ง เพื่อลบเครื่องหมายออก
จากช่อง หรือคุณสามารถเลือก
ตัวเลือก แล้วเลือก เลือกทั้งหมด หรือ
ไม่เลือกทั้งหมด
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แฟ้มข้อมูล
5 เมื่อคุณทำเครื่องหมายที่ช่อง

ต่างๆ ตามต้องการแล้ว ให้เลือก ลบ
และยืนยันว่าคุณต้องการลบภาพที่
เลือกไว้ทั้งหมด

การสร้างภาพสไลด์
หากคุณต้องการดูภาพทั้งหมดบน
โทรศัพท์์ หรือดูภาพที่มีอย่างรวดเร็ว
คุณสามารถสร้างภาพสไลด์เพื่อประหยัด
เวลาในการเปิดและปิดภาพแต่ละภาพ
1 แตะที่ี เมนูู หรือ

แล้วเลือก

แฟ้มข้อมูล

เสียง
โฟลเดอร์์ เสียง ประกอบด้วย
เสียงเริ่มต้น, การบันทึกเสียงของคุณ
และไฟล์์เสียงที่คุณดาวน์โหลด

การใช้เสียง
1 แตะที่ี เมนู หรือ

แล้วเลือก

แฟ้มข้อมูล
2 เลื่อนไปที่ภาพและเลือก เสียง
3 เลือก เสียงเริ่มต้น หรือเลือกจากราย

การไฟล์์บันทึกเสียง

2 เลือก ภาพ

4 เลือกเสียง แล้วกด

3 เลือกภาพถ่ายที่คุณต้องการเริ่มเล่น

5 แตะที่ี ตัวเลือก เลือก ตั้งเป็น

ภาพสไลด์ และแตะที่ี ตัวเลือก
4 เลือก ภาพสไลด์ จากนั้นภาพสไลด์

จะเริ่มต้น
5 แตะที่ี พัก เพื่อหยุดภาพสไลด์ชั่วคราว

และ ออก เพื่อสิ้นสุดการแสดงภาพ
สไลด์และกลับไปที่โฟลเดอร์์ ภาพ
ระหว่างภาพสไลด์ กด ตัวเลือก
เพื่อเลือกระหว่าง ภาพเต็ม และ
เต็มหน้าจอ เลือก ทิวทัศน์ เพื่อเปลี่ยน
แนวตำแหน่งของภาพ

เพื่อฟัง

แล้วเลือก เสียงเรียกเข้า และ ID
เสียงเรียกเข้า เสียงข้อความ

วิดีโอ
โฟลเดอร์์ วิดีโอ จะแสดงรายการวิดีโอ
ที่ดาวน์โหลด และวิดีโอที่ได้้บันทึกไว้
ในโทรศัพท์

การดูวิดีโอ
1 แตะที่ี เมนู หรือ

แล้วเลือก

แฟ้มข้อมูล
2 เลื่อนไปที่และเลือก วิดีโอ
3 เลือกวิดีโอ แล้วแตะที่

42 LG KS360 | คู่มือการใช้

การใช้ตัวเลือกขณะหยุดวิดีโอ
ชั่วคราว
ด้วยการเลือก ตัวเลือก วิดีโอที่คุณ
กำลังเล่นจะอยู่ในโหมดพักและคุณ
สามารถเลือกจาก:
ลบ - ลบวิดีโอ
ส่งทาง - ส่งวิดีโอให้กับเพื่อนผ่านทาง
ข้อความมัลติมีเดีย, บลูทูธ หรือ อีเมล์
ข้อมูล - ดูชื่อ ขนาด วันที่ เวลา ประเภท
และรายละเอียดลิขสิทธิ์ของไฟล์์ที่เลือก

การส่งวิดีโอคลิป
1 แตะที่ี เมนู หรือ

แล้วเลือก

แฟ้มข้อมูล
2 เลื่อนไปที่และเลือก วิดีโอ
3 เลือกวิดีโอคลิปที่คุณต้องการและแตะ

ที่ี ตัวเลือก
4 แตะที่ี ส่งทาง แล้วเลือก

ข้อความมัลติมีเดีย, บลูทูธ หรือ
อีเมล์
5 หากคุณเลือก ข้อความ หรือ อีเมล์์

วิดีโอคลิปจะแนบไปกับข้อความ
และคุณจะสามารถเขียนและส่งข้อ
ความได้้ตามปกติ หากคุณเลือก
บลูทูธ เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณ
เปิดบลูทูธ และโทรศัพท์์จะค้นหาอุป
กรณ์ที่จะส่งวิดีโอไปให้

หมายเหตุ: อาจจำเป็นต้องลดขนาด
วิดีโอก่อนจึงจะสามารถส่งทาง MMS ได้้
วิดีโอบางเรื่องอาจมีขนาดใหญ่จนไม่
สามารถส่งทาง MMS ได้

การใช้เมนููตัวเลือกของวิดีโอ
ในโฟลเดอร์์ วิดีโอ
ให้เลื่อนแถบไปที่วิดีโอ และกด ตัวเลือก
เพื่อแสดงรายการตัวเลือกต่อไปนี้
ลบ - ลบวิดีโอที่เลือก
ส่งทาง - ส่งวิดีโอที่เลือกให้กับเพื่อน
ผ่านทาง ข้อความมัลติมีเดีย, อีเมล์์ หรือ
บลูทูธ
ไฟล์์ - แก้ชื่อวิดีโอ,
ย้ายไปยังโฟลเดอร์์อื่น หรือดูข้อมูล (ชื่อ,
ขนาด, วันที่, ความละเอียด, ประเภท
และลิขสิทธิ์) หากคุณติดตั้งการ์ดหน่วย
ความจำภายนอกไว้ จะมีตัวเลือกเพิ่มเติม
ปรากฏขึ้นสองรายการ คือ ย้ายไปที่
หน่วยความจำภายนอก และ คัดลอก
ไปยังหน่วยความจำภายนอก
โฟลเดอร์์ใหม่่ - สร้างโฟลเดอร์์ใหม่่ภาย
ในโฟลเดอร์์วิดีโอหลัก
ลบมัลติ- เลือกวิดีโอคลิปมากกว่าหนึ่ง
รายการก่อนแตะที่ี ลบ
ลบทั้งหมด ลบคลิปทั้งหมดในโฟลเดอร์์ วิดีโอ
ของคุณ
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แฟ้มข้อมูล
ส่งทาง - ส่งวิดีโอที่เลือกให้กับเพื่อน
ผ่านทาง ข้อความมัลติมีเดีย, อีเมล์์
หรือ บลูทูธ
เล่นรายการต่อไปอัตโนมัติ ให้คุณตั้งค่าโหมดการเล่นได้้ดังนี้: ปิด,
ซ้ำครั้งเดียว และ ซ้ำทั้งหมด
•

ปิด: เล่นไฟล์์ที่เลือก

•

ซ้ำครั้งเดียว: เล่นไฟล์์ทั้งหมดในราย
การเพียงรอบเดียว

•

ซ้ำทั้งหมด: เล่นไฟล์์ทั้งหมดในราย
การอย่างต่อเนื่องซ้ำๆ

รายการ / ภาพขนาดย่อ - เปลี่ยนวิธี
การแสดงภาพวิดีโอของคุณ

เอกสาร
จากเมนูู เอกสาร

การดูเอกสาร
1 แตะที่ี เมนู หรือ

แล้วเลือก

แฟ้มข้อมูล
2 เลือก เอกสาร
3 เลือกเอกสาร และแตะที่ี ดูู
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อื่นๆ
โฟลเดอร์์ อื่นๆ ใช้สำหรับจัดเก็บไฟล์์ประ
เภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปภาพ, เสียง หรือวิดีโอ
ซึ่งมีวิธีใช้เดียวกับโฟลเดอร์์ เอกสาร
คุณจะพบว่าเมื่อคุณโอนไฟล์์จาก
คอมพิวเตอร์์ไปที่โทรศัพท์์ ไฟล์์
เหล่านั้นจะปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์์ อื่นๆ
มากกว่าจะปรากฏในโฟลเดอร์์ เอกสาร
หากเป็นเช่นนี้ คุณสามารถย้ายไฟล์์
เหล่านั้นได้้

หน่วยความจำนอก
หากคุณใส่การ์ดหน่วยความจำ หน้าจอ
จะแสดงเป็นโฟลเดอร์์ใน แฟ้มข้อมูล
โฟลเดอร์์หน่วยความจำภายนอกจะถูก
แบ่งเพิ่มเติมเป็น 5 โฟลเดอร์์: ภาพ,
เสียง, วิดีโอ, เอกสาร และอื่นๆ แต่ละ
โฟลเดอร์์จะมีไฟล์์ทั้งหมดของประเภท
นั้นๆ ซึ่งบันทึกในการ์ดหน่วยความจำ
แทนการบันทึกในเครื่อง

เกมส์์&แอปฯ
เกมส์์&แอปฯ

การดูแอปพลิเคชัน

โทรศัพท์ KS360 มีมาให้พร้อมกับเกมส์์
เพื่อช่วยให้คุณได้้เพลิดเพลินในยามว่าง
หากคุณเลือกดาวน์โหลดเกมส์์หรือแอป
พลิเคชันเพิ่มเติม ไฟล์์เหล่านั้นจะถูกบัน
ทึกลงในโฟลเดอร์์นี้

คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชัน Java
ที่ติดตั้งในโทรศัพท์์ของคุณได้้โดยใช้
เมนูู แอปพลิเคชัน และคุณยังสามารถ
ลบแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาได้้

การเล่นเกมส์
1 แตะที่ี เมนู หรือ

แล้วเลือก
เกมส์์&แอปฯ และ เกมส์์

2 คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์์จากไซต์

และสนุกสนานไปกับเกมส์์ได้้
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะเกิดขึ้น
เมื่อเชื่อมต่อกับบริการนี้ โปรดสอบถาม
ข้อมูลการคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ให้บริการ
เครือข่ายของคุณ

1 แตะที่ี เมนู หรือ

แล้วเลือก
เกมส์์&แอปฯ และ แอปพลิเคชัน

2 ดูและจัดการแอปพลิเคชันใดๆ ที่คุณมี

การเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์์
เครือข่าย
หากต้องการดาวน์โหลดเกม คุณสา
มารถตั้งค่าให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดย
ใช้ โปรไฟล์์เครือข่าย ได้้
1 แตะที่ี เมนู หรือ

แล้วเลือก
เกมส์์&แอปฯ และ โปรไฟล์์เครือข่าย

2 คุณสามารถเพิ่มและแก้ไขโปรไฟล์์

เครือข่ายใหม่่ได้้
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ออแกไนเซอร์์&เครื่องมือ
การเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทิน
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่ี เมนู

หรือ
แล้วเลือก ออแกไนเซอร์์
จากนั้นเลือก ปฏิทิน
2 เลือกวันที่ที่ต้องการเพิ่มเหตุการ

ณ์ คุณสามารถเลือกวันที่โดยการ
เลื่อนไปยังวันที่โดยใช้ลูกศรบน
ทัชแพด หรือโดยการเลือก ตัวเลือก
และป้อนวันที่ด้วยตนเอง
3 เลือก ตารางใหม่่ และเลื่อนลงไปเพื่อ

ป้อนเวลาที่คุณต้องการให้เริ่มเหตุ
การณ์ของคุณเลื่อนลงและป้อนเวลา
สิ้นสุดของเหตุการณ์ของคุณ
4 เลื่อนลงอีกครั้งและเลือกว่าคุณต้อง

การตั้ง เตือน ให้กับเหตุการณ์ของคุณ
หรือไม่ เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อ
ดูตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ คุณสามารถตั้ง
ให้ส่งเสียงเตือนเมื่อถึงเวลาเริ่มเหตุ
การณ์หรือตั้งระยะเวลาก่อนที่เหตุ
การณ์จะเริ่มขึ้นเพื่อนเตือนให้ทราบถึง
เหตุการณ์ที่กำลังจะเริ่มขึ้น
5 เลื่อนลงและป้อนชื่อ เรื่อง

ให้กับเหตุการณ์ โดยใช้ปุ่มกดในการ
พิมพ์ตัวอักษรและตัวเลข
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6 เลื่อนลงอีกครั้งเพื่อกำหนดว่าเป็น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
หรือเกิดขึ้นซ้ำ ทีเดียว, ทุกวัน,
ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน หรือ รายปี
หากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำ
คุณสามารถเลื่อนลงเพื่อป้อน
วันที่หมดอายุ เพื่อสิ้นสุดเหตุการณ์ได้้
7 เลือก บันทึก และเหตุการณ์ของคุณจะ

บันทึกอยู่ในปฏิทิน วันที่ที่มีการบันทึก
เหตุการณ์ไว้จะมีเคอร์เซอร์์สี่เหลี่ยม
กำกับอยู่

การแก้ไขเหตุการณ์ในปฏิทิน
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่ี เมนู

หรือ
แล้วเลือก ออแกไนเซอร์์
จากนั้นเลือก ปฏิทิน
2 เลือก ตัวเลือก และเลือก

นัดหมายทั้งหมด เพื่อดูรายการเหตุ
การณ์ทั้งหมดของคุณ เลื่อนไปที่เหตุ
การณ์ที่คุณต้องการแก้ไขและเลือก ดู
หรือเลือกวันที่เกิดเหตุการณ์ในปฏิทิน
และเลือก ด
3 เลือก แก้ไข และเลื่อนไปที่รายละเอียด

เหตุการณ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
ทำการเปลี่ยนแปลงและแตะที่ี บันทึก
เพื่อจัดเก็บเหตุการณ์ที่แก้ไข นั้น

หมายเหตุ: คุณสามารถลบเหตุการณ์
ออกจากปฏิทินของคุณโดยการเลือก
เพื่อดู เหตุการณ์ แล้วแตะที่ี ตัวเลือก
และ ลบ

การตั้งเวลาปลุก

การแบ่งปันเหตุการณ์ในปฏิทิน

2 เลือก สร้าง

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่ี เมนู

3 เลื่อนลงและป้อนเวลาที่คุณต้องการให้

หรือ
แล้วเลือก ออแกไนเซอร์์
จากนั้นเลือก ปฏิทิน
2 เลือกเหตุการณ์ที่คุณต้องการแบ่งปัน

และเลือก ตัวเลือก
3 เลือก ส่งทาง และเลือก

ข้อความตัวอักษร,
ข้อความมัลติมีเดีย, บลูทูธ หรือ
อีเมล์

การเพิ่มบันทึก
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่ี เมนูู

หรือ
แล้วเลือก ออแกไนเซอร์์
จากนั้นเลือก บันทึก
2 เลือก สร้าง และพิมพ์บันทึกของคุณ
3 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก บันทึก
4 บันทึกของคุณจะปรากฏขึ้นบนหน้า

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่ี

เมนู หรือ
แล้วเลือก เครื่องมือ
จากนั้นเลือก นาฬิกาปลุก

ส่งเสียงปลุก
4 เลือกประเภทการปลุกซ้ำเพื่อระบุ

ว่าคุณต้องการจะให้นาฬิกาปลุกดัง
ทีเดียว, ทุกวัน, จ. - ศ., จ. - ส., ส.
- อา. หรือ เลือกวันทำงาน
5 เลื่อนลงและเลือกว่าคุณต้องการให้

ปลุกโดยใช้ค่าตามรูปแบบเสียง,
แบบเสียง หรือ แบบสั่น
6 เลื่อนลงเพื่อเลือกเสียงปลุก เลือก

เสียง เพื่อเลือกเสียงใหม่
7 เลื่อนลงและป้อนชื่อการปลุกหรือใช้

ชื่อที่แนะนำ
8 แตะที่ี บันทึก

หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งปลุกได้้ถึง
5 รายการ

จอ เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชัน บันทึก
ในครั้งถัดไป
เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไขบันทึกที่มีอยู่
ได้้ เลือกบันทึกที่คุณต้องการแก้ไข แตะที่ี
ตัวเลือก แล้วเลือก แก้ไข
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ออแกไนเซอร์์&เครื่องมือ
การใช้เครื่องคิดเลข

การแปลงหน่วย

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่ี

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่ี

เมนู หรือ
แล้วเลือก เครื่องมือ
จากนั้นเลือก เครื่องคิดเลข
2 กดที่ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนตัวเลข
3 สำหรับการคำนวณอย่างง่าย

ให้แตะที่ีฟังก์ชันที่คุณต้องการ
(+, –, ×, ÷) แล้วตามด้วย =
4 สำหรับการคำนวณแบบซับซ้อน

ให้เลือก ฟังก์ชัน เพื่อเลือกคำสั่ง
5 เลือก ลบ เพื่อลบหน้าจอเพื่อเริ่มการ

คำนวณใหม่่

การใช้นาฬิกาจับเวลา
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่ี

เมนู หรือ
แล้วเลือก เครื่องมือ
จากนั้นเลือก นาฬิกาจับเวลา
2 เลือก เริ่ม เพื่อเริ่มต้นตัวตั้งเวลา
3 เลือก รอบ หากคุณต้องการบันทึกรอบ

เวลา โดยสามารถบันทึกรอบเวลาได้้
สูงสุด 20 รอบ
4 เลือก หยุด เพื่อหยุดตัวตั้งเวลา
5 เลือก ต่อ เพื่อเริ่มนาฬิกาจับเวลาใหม่่

ต่อจากเวลาที่คุณหยุดไว้ หรือเลือก
รีเซ็ต เพื่อเริ่มต้นเวลาใหม่่อีกครั้ง

เมนู หรือ
แล้วเลือก เครื่องมือ
จากนั้นเลือก ตัวแปลงหน่วย
2 เลือกว่าคุณจะแปลง สกุลเงิน พื้นที่

ความยาว น้ำหนัก อุณหภูมิ ปริมาตร
หรือ ความเร็ว
3 เลื่อนขึ้นเพื่อเลือกจากหน่วยวัดที่คุณ

ต้องการป้อน เลื่อนไปทางซ้ายหรือ
ขวาเพื่อเลือกหน่วย จากนั้นเลื่อนลง
และป้อนจำนวนหน่วย
4 เลื่อนลงไปที่บอกซ์ตัวแปลงหน่วย

และเลือกหน่วยวัดที่คุณต้องการแปลง
ไปเป็น การแปลงค่าจะแสดงอยู่ที่ด้าน
ล่างโดยอัตโนมัติ

การเลือกเมืองลงในเวลาทั่วโลก
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่ี

เมนู หรือ
แล้วเลือก เครื่องมือ
จากนั้นเลือก เวลาทั่วโลก
2 เลื่อนขึ้น, ลง, ซ้าย หรือขวา

เพื่อเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ
ของโลกและเลือกทวีป
3 เลือก ซูมเข้า เพื่อซูมลงไปในพื้นที่

และเลือกจากเมืองต่างๆที่อยู่ในพื้น
ที่นั้น
4 กด ตั้งค่า
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บริการซิม
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดและการให้
บริการของเครือข่าย
หากซิมการ์ดสนับสนุน SAT
(เช่น SIM Application Toolkit) เมนููนี้
จะเป็นชื่อบริการของผู้ให้บริการซึ่ง
จัดเก็บไว้ในซิมการ์ด
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เบราว์เซอร์์
เพียงใช้เบราว์เซอร์์และปลายนิ้วสัมผัส
คุณก็จะสามารถทันต่อข่าวสารและ
พยากรณ์อากาศได้้ตลอดจนข้อมูลเกี่ยว
กับ กีฬาหรือการจราจรได้้ทุกเมื่อที่คุณต้
อง การ นอกจากนี้ เบราว์เซอร์์
ยังช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลด
เพลง เสียงเรียกเข้า ภาพพื้นหลัง
และเกมส์์ใหม่่ล่าสุดได้้

การเข้าใช้เว็บไซต์
1 แตะที่ี เมนู หรือ

แล้วเลือก
เบราว์เซอร์์ หรือกดปุ่มเลือกขวาเพื่อ
เข้าใช้เบราว์เซอร์์โดยตรง

2 ในการเข้าถึงโฮมเพจของเบราว์เซอร์์

โดยตรง ให้เลือก โฮม หรือเลือก
ป้อนแอดเดรส จากนั้นพิมพ์ URL
ที่คุณต้องการ แล้วเลือก โหลด
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะเกิดขึ้น
เมื่อเชื่อมต่อกับบริการนี้และเมื่อดาวน์
โหลดเนื้อหา โปรดสอบถามข้อมูลการคิด
ค่าใช้จ่ายกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

เพลิดเพลินกับ Yahoo!
คุณสามารถเซิร์ฟเว็บได้้รวดเร็วและง่าย
ดายโดยเลือกเมนููนี้
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การเพิ่มและการใช้บุ๊คมาร์ค
เพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบได้้
อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามารถ
เพิ่มบุ๊คมาร์คและบันทึกเว็บเพจได้้
1 แตะที่ี เมนู หรือ

แล้วเลือก

เบราว์เซอร์์
2 เลือก บุ๊คมาร์ค รายการบุ๊คมาร์คของ

คุณจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
3 ในการเพิ่มบุ๊คมาร์คใหม่่ ให้เลือก

ตัวเลือก และเลือก บุ๊คมาร์คใหม่่
ป้อนชื่อสำหรับบุ๊คมาร์ค
แล้วตามด้วยป้อน URL
4 แตะที่ี บันทึก บุ๊คมาร์คของคุณจะ

ปรากฏขึ้นในรายการบุ๊คมาร์ค
5 ในการเข้าใช้งานบุ๊คมาร์ค เพียงเลื่อน

ไปที่บุ๊คมาร์คที่ต้องการ แล้วแตะที่ี
โหลด เครื่องจะเชื่อมต่อเข้ากับเพจที่
คุณบุ๊คมาร์คไว้

การเข้าใช้เพจที่บันทึกไว้
1 แตะที่ี เมนู หรือ

แล้วเลือก

เบราว์เซอร์์

1 แตะที่ี เมนู หรือ

แล้วเลือก

เบราว์เซอร์์

2 เลือก บันทึกเพจ
3 เลือกเพจที่ต้องการ แล้วแตะที่ี โหลด
เคล็ดลับ! เมนููนี้ยังช่วยให้คุณลบเพจที่บัน
ทึกไว้ได้้

การดูประวัติข้อมูลเบราว์เซอร์์
1 แตะที่ี เมนู หรือ

การเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บเบราว์
เซอร์

แล้วเลือก

เบราว์เซอร์์
2 เลือก ประวัติ แล้วเลือก ตกลง
3 รายชื่อเว็บเพจที่คุณเข้าใช้ล่าสุดจะ

2 เลือก ตั้งค่า
3 คุณสามารถเลือกวิธีที่จะให้โทรศัพท์์

มือถือจัดการ, แสดง และใช้ข้อมูลเมื่อ
เบราส์อินเตอร์์เน็ต คุณสามารถแก้ไข
การตั้งค่าภายใน โปรไฟล์์เครือข่าย,
โหมดตั้งค่า, แคช, คุกกี้,
ใบรับรองการป้องกัน, แสดงภาพ,
Java script และ ตำแหน่งที่จัดเก็บ
4 เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ

ให้เลือก ตกลง

ปรากฏขึ้น ในการเข้าใช้เพจใดเพจ
หนึ่ง ให้เลือกเพจที่ต้องการ แล้วแตะที่ี
โหลด
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การตั้งค่า
ภายในโฟลเดอร์์นี้ คุณจะสามารถปรับ
การตั้งค่าเพื่อให้โทรศัพท์ KS360
ตอบสนองการทำงานในแบบของคุณได้้
หมายเหตุ: โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้ง
ค่าการโทรได้้ที่หน้า 19

การเปลี่ยนรูปแบบเสียง
ของคุณ
คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบเสียงจาก
หน้าจอสแตนด์บายของคุณได้้อย่างรวด
เร็ว เพียงแค่กด
โดยใช้ปุ่มนาวิเกต
และเลือกรูปแบบที่ต้องการเปิดใช้ เลือก
ทั่วไป, เงียบ, เฉพาะสั่น, นอกอาคาร
และ ชุดหูฟัง

การปรับแต่งรูปแบบเสียงของ
คุณ
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่ารูปแบบได้้
1 กด เมนูู หรือ

และเลือก ตั้งค่า

และ รูปแบบเสียง
2 เลือกรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วเลือก

ปรับแต่ง
3 สำหรับรูปแบบ เงียบ

และ สั่นอย่างเดียว
คุณสามารถปรับการสั่นได้้
สำหรับรูปแบบอื่นๆ คุณสามารถเปลี่ยน
ตัวเลือกเสียงและการเตือนทั้งหมดที่มี
อยู่ในรายการได้้
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การเปลี่ยนวันที่และเวลา
คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่
และเวลาได้้
1 แตะที่ี เมนู หรือ

แล้วเลือก ตั้งค่า

2 เลือก วันที่ & เวลา แล้วเลือกจากรา

ยการด้านล่าง:
ตั้งวันที่ - คุณสามารถป้อนวันที่ปัจจุบัน
รูปแบบวันที่ - คุณสามารถตั้งค่ารูปแบบ
วันท (YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY,
MM/DD/YYYY)
ตั้งเวลา - คุณสามารถป้อนเวลาปัจจุบัน
รูปแบบเวลา - คุณสามารถตั้งค่ารูปแบ
บเวลาให้เป็นแบบ 24 ชม. หรือ 12 ชม
อัพเดตอัตโนมัติ - เลือก เปิด
โทรศัพท์์ จะอัพเดตวันที่และเวลาโดย
อัตโนมัติ

การเปลี่ยนภาษา
เลือก ภาษา เพื่อเปลี่ยนภาษาสำหรับข้อ
ความในโทรศัพท์์ การเปลี่ยนแปลงใดๆ
จะเปลี่ยนแปลงโหมดป้อนภาษาด้วย

การเปลี่ยนการตั้งค่าการ
แสดงผล
1 แตะที่ี เมนู หรือ

แล้วเลือก ตั้งค่า

2 เลือก หน้าจอ แล้วเลือก:

พื้นหลัง - เลือกภาพพื้นหลังที่จะให้
ปรากฏบนหน้าจอของคุณ
นาฬิกา - เลือกเพื่อแสดงเวลาและวันที่
บนหน้าจอสแตนด์บาย
เวลาไฟหน้าจอ - เลือกระยะเวลาการทำ
งานของแบ็คไลท์
เคล็ดลับ! การเปิดแบ็คไลท์เป็นเวลานานจะ
ทำให้สน
้ิ เปลืองพลังงานแบตเตอรีม
่ ากยิง่ ขึน
้
และคุณอาจจำเป็นต้องชาร์จโทรศัพท์์ของ
คุณบ่อยยิ่งขึ้นด้วย

ความสว่าง - ใช้ปุ่มนาวิเกตเพื่อ
ปรับความสว่าง เลือกจาก 40%, 60%,
80% หรือ 100% และเลือก ตกลง
เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ช็อตคัทหน้าจอหลัก - เลือก เปิด
เพื่อแสดงช็อตคัทของ 4 เมนููเป็นรูปภาพ
กลางหน้าจอสแตนด์บาย
ขนาดตัวอักษร - เปลี่ยนขนาดตัว
อักษรของสิ่งต่อไปนี้: เมนูู, การโทร และ
ข้อความ
ธีม - เปลี่ยนรูปโฉมทั้งหน้าจอของคุณ
ได้้อย่างรวดเร็ว
รูปแบบเมนูู - เปลี่ยนมุมมองเมนููจาก
มุมมองกริด เป็น มุมมองรายการ
หรือสลับกัน

แบบตัวอักษร - ปรับประเภทตัวอักษร
แบบตัวเลขโทร - ปรับรูปแบบตัว
อักษรสำหรับเวลาที่คุณกดหมายเลข
โทรศัพท์์โทรออก
ข้อความสแตนด์บาย - เลือกเพื่อเพิ่ม
ข้อความลงในหน้าจอสแตนด์บายของ
คุณ

การเปลี่ยนการตั้งค่าความ
ปลอดภัย
เปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย
ของคุณเพื่อป้องกันโทรศัพท์ KS360
และข้อมูลที่สำคัญของคุณ
1 แตะที่ี เมนู หรือ

แล้วเลือก ตั้งค่า

2 เลือก ระบบป้องกัน แล้วเลือกจาก

รายการดังนี้:
คำขอรหัส PIN - เลือกรหัส PIN
ที่เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสเมื่อคุณ
เปิดเครื่อง
ล็อคปุ่มอัตโนมัติ - เลือกระยะเวลาก่อน
ที่จะล็อคปุ่มกดเมื่อไม่ได้้ใช้โทรศัพท์์
ล็อคเครื่อง - เลือกรหัสความปลอด
ภัยเพื่อล็อคโทรศัพท์์ของคุณ
เมื่อเปิดเครื่อง, เมื่อเปลี่ยนซิม หรือ
ทันทีี
เปลี่ยนรหัส - เปลี่ยน รหัสป้องกัน,
รหัส PIN1 หรือ รหัส PIN2
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การตั้งค่า
การใช้โหมด Flight
ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อ เปิด หรือ ปิด โหมด
Flight คุณจะไม่สามารถโทรออก,
เชื่อมต่ออินเตอร์์เน็ต, ส่งข้อความ
หรือใช้บลูทูธได้้เมื่อ โหมด Flight
เปิด อยู่

การใช้ประหยัดพลังงาน
เลือกเพื่อเปิดหรือปิดการตั้งค่าประหยัด
พลังงาน

การรีเซ็ตโทรศัพท์์ของคุณ
ใช้ รีเซ็ต เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็น
ค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน คุณต้องใช้รหัส
ป้องกันเพื่อใช้งานฟังก์ชันน

การดูสถานะหน่วยความจำ
KS360 ของคุณมีหน่วยความจำให้
เลือกสามแบบ: โทรศัพท์์, ซิมการ์ด
และหน่วยความจำภายนอก (คุณอาจต้อง
ซื้อการ์ดหน่วยความจำแยกต่างหาก)
คุณสามารถใช้ตัวจัดการหน่วยความจำ
ในการกำหนดว่าในแต่ละหน่วยความจำ
ใช้ หน่วยความจำไปเท่าใด และดูว่ามีพื้น
ที่ว่างเหลือเท่าใด
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แตะที่ี เมนู หรือ
แล้วเลือก ตั้งค่า
เลือก สถานะหน่วยความำ แล้วคุณจะ
เห็นสถานะปัจจุบันของ
หน่วย ความจำ (ปกติ, จองแล้ว,
ซิมการ์ด และหน่วยความจำภายนอก) ใน
KS360 ของคุณ
เคล็ดลับ! โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใส่การ์ดหน่วยความจำ ที่หน้า 13

การเปลี่ยนการตั้งค่าบลูทูธ
1 แตะที่ี เมนู หรือ

แล้วเลือก
การเชื่อมต่อ จากนั้นเลือก บลูทูธ

2 เลือก การตั้งค่าบลูทูธ

ทำการเปลี่ยนแปลง:
การมองเห็นเครื่องฉัน เลือกว่าจะ แสดง หรือ ซ่อน
อุปกรณ์ของคุณต่อผู้อื่น
ชื่อของฉัน - ป้อนชื่อโทรศัพท์ KS360
ของคุณ
แอดเดรสส่วนตัว - ดูแอดเดรสบลูทูธ

การเปลี่ยนการตั้งค่าการ
เชื่อมต่อ
การตั้งค่าการเชื่อมต่อจะได้้รับการตั้ง
ค่ามาจากผู้ให้บริการระบบแล้ว ดังนั้น
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับโทรศัพท์์
ใหม่่ของคุณได้้ทันทีี หากคุณต้องการ
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้ใช้เมนููนี้

แล้วเลือก
แตะที่ี เมนู หรือ
การเชื่อมต่อ ตัวเลือกของคุณได้้แก่:
บลูทูธ - ตั้งค่าโทรศัพท์ KS360
ของคุณให้ใช้บลูทูธ คุณสามารถปรับการ
มองเห็นของคุณที่มีต่ออุปกรณ์อื่นหรือค้น
หาอุปกรณ์ที่โทรศัพท์์ของคุณจับคู่ด้วย
ซิงค์บริการ - ตั้งค่า KS360
สำหรับซิงค์บริการ
เครือข่าย - โทรศัพท์ KS360
จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ต้องการได้้โดย
อัตโนมัติ ในการเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้
ให้ใช้เมนููนี้ คุณสามารถเพิ่มจุดเชื่อมต่อ
ใหม่่โดยใช้เมนููนี้ได้้
การเชื่อมต่อ USB - เลือก
เชื่อมต่อข้อมูล และซิงโครไนซ์ KS360
โดยใช้ซอฟต์แวร์ LG PC Suite เพื่อคัด
ลอกไฟล์์จากโทรศัพท์์ หากคุณมีก
าร์ดหน่วยความจำเสียบอยู่ ให้เลือก
ที่เก็บข้อมูล เพื่อใช้โทรศัพท์์ของคุณ
ในรูปแบบเดียวกับที่คุณใช้อุปกรณ์หน่วย
ความจำ USB เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์์
ของคุณ และลากแล้ววางไฟล์์ไปที่โฟล
เดอร์์ของอุปกรณ์ที่ถอดออกได้้ของ
โทรศัพท์์ KS360

การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
โดยการจับคู่โทรศัพท์ KS360
กับอุปกรณ์อื่น คุณสามารถกำหนด
รหัสผ่านเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อได้้
ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ที่จับคู่ด้วยก็จะ
ปลอดภัยมากขึ้น
1 ตรวจสอบว่าได้้ตั้งค่าบลูทูธเป็น

เปิด และ มองเห็นได้้ คุณสา
มารถเปลี่ยนการมองเห็นใน เมนูู
การตั้งค่าบลูทูธ โดยการเลือก
การมองเห็นเครื่องของฉัน
จากนั้นเลือก แสดง
2 เลือก รายการอุปกรณ์

จากเมนููบลูทูธและเลือก สร้าง
3 โทรศัพท์ KS360 จะค้นหาอุปกรณ์

เมื่อการค้นหาเสร็จสมบูรณ์ จับคู่ และ
รีเฟรช จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
4 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วย

เลือก จับคู่ และป้อนรหัสผ่าน
จากนั้นเลือก ตกลง
5 โทรศัพท์์ของคุณจะเชื่อมต่อกับอุปกร

ณ์อื่นซึ่งคุณควรป้อนรหัสผ่านเดียวกัน
6 การเชื่อมต่อบลูทูธของคุณแบบป้อง

กันด้วยรหัสผ่านพร้อมใช้งานแล้ว

55

การตั้งค่า
การใช้ชุดหูฟังบลูทูธ
1 ตรวจสอบว่าได้้ตั้งค่าบลูทูธเป็น เปิด

และ มองเห็นได้
2 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมาพร้อมกับ

ชุดหูฟัง เพื่อตั้งค่าชุดหูฟังให้อยู่ใน
โหมดการจับคู่ และจับคู่กับโทรศัพท์์
ของคุณ
3 KS360 จะเชื่อมต่อกับชุดหูฟังบลูทูธ

และเปลี่ยนเป็นรูปแบบชุดหูฟังโดยอัต
โนมัติ

4 เสียบปลายด้านที่เล็กกว่าของสาย

เคเบิล USB เข้าไปในช่องเสียบสาย
เคเบิล USB ที่ขอบของโทรศัพท์
KS360 เสียบปลายด้านที่ใหญ่กว่าเข้า
ไปใน พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์
5 โฟลเดอร์์ดิสก์แบบถอดออกได้้จะเปิด

ขึ้นโดยอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์์ของ
คุณ 2 ได้รฟ์หากคุณมีการ์ดหน่วย
ความจำเสียบอยู่ ซึ่งจะแสดงโฟลเดอร์์
ทั้งหมดในโทรศัพท์์หรือการ์ดหน่วย
ความจำของคุณ

การใช้โทรศัพท์์ของคุณเป็น
อุปกรณ์เก็บข้อมูล

6 ลากแล้ววางภาพ, วิดีโอ, เพลง

โทรศัพท์์ KS360 สามารถใช้เป็นอุปกรณ์
เก็บข้อมูลได้้ เหมือนกับอุปกรณ์หน่วย
ความจำ USB ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดใน
การ ย้ายไฟล์์จากคอมพิวเตอร์์ของคุณ
ไปยัง โทรศัพท์์ หากคุณใส่การ์ดหน่วย
ความจำ อยู่ เมื่อเชื่อมต่อเป็น
ที่เก็บข้อมูล จะแสดงเป็นสองได้รฟ์บน
คอมพิวเตอร์์ของคุณ หน่วยความจำในตัว
เครื่องและหน่วยความจำภายนอก

7 ปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์์ของคุณ

1 แตะที่ี เมนู หรือ

เลือก

การเชื่อมต่อ
2 เลือก การเชื่อมต่อ USB
3 เลื่อนไปที่ ที่เก็บข้อมูล และเลือก

ตกลง
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หรือเอกสาร ลงในโฟลเดอร์์ที่ถูกต้อง
อย่างปลอดภัย โดยการคลิกที่ไอคอน
Safely remove hardware
(เอาฮาร์ดแวร์ออกอย่างปลอดภัย)
ในแถบเครื่องมือของเดสก์ทอป
8 จากนั้นเมื่อคุณต้องการเข้าใช้ไฟล์์

ตัวอย่างเช่น ภาพ ให้แตะที่ี เมนู
หรือ
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
ตามด้วย หน่วยความจำภายนอก
จากนั้นเลือก ภาพ ภาพทั้งหมดที่คุณ
เพิ่งถ่ายโอนจะอยู่ในไฟล์์นี้

การโอนไฟล์์ไปที่โทรศัพท์์
คุณยังสามารถถ่ายโอนไฟล์์จากคอมพิว
เตอร์์ไปยังโทรศัพท์์โดยใช้บลูทูธได้้
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้้เปิดบลูทูธ

ที่โทรศัพท์์และคอมพิวเตอร์์ และทั้งคู่
ต่างมองเห็นกันแล้ว
2 ใช้คอมพิวเตอร์์เพื่อส่งไฟล์์ทางบลูทูธ
3 เมื่อส่งไฟล์์แล้ว คุณจะต้องยอมรับไฟล์์

บนโทรศัพท์์โดยแตะที่ี ใช่
4 ไฟล์์จะถูกบันทึกในโฟลเดอร์์ที่เหมาะ

สมขึ้นอยู่กับประเภทของไฟล์์
ตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายจะถูกบันทึกใน
โฟลเดอร์์ ภาพ และเพลงจะถูกบัน
ทึกในโฟลเดอร์์ เสียง หากโทรศัพท์์
ของคุณไม่สามารถระบุประเภทไฟล์์ได้้
ไฟล์์จะถูกบันทึกในโฟลเดอร์์ อื่นๆ
หมายเหตุ: ไฟล์์ที่ส่งโดยใช้บลูทูธจะถูก
บันทึกไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์

การส่งและการรับไฟล์์โดยใช้
บลูทูธ
บลูทูธเป็นวิธีในการส่งและรับไฟล์์ที่ดี
โดยไม่จำเป็นต้องต่อสาย ซึ่งสามารถ
เชื่อมต่อได้้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับชุดหูฟังบลูทูธ
เพื่อโทรออกและรับสายได้้

ก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มต้นการการแบ่ง
ปันไฟล์์ด้วยบลูทูธ คุณต้องจับคู่อุปกรณ์
ของคุณเข้ากับอุปกรณ์บลูทูธอื่นก่อน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับคู่
อุปกรณ์ โปรดดูที่ การจับคู่กับอุปกรณ์
บลูทูธอื่น ที่หน้า 55
ในการเปิดบลูทูธ:
1 แตะที่ี เมนู หรือ

แล้วเลือก
การเชื่อมต่อ จากนั้นเลือก บลูทูธ

2 2เลือก เปิด/ปิดบลูทูธ และเลือก

เปิด
3 เลือก ปิด เพื่อปิดบลูทูธ

ในการส่งไฟล์์:
1 เปิดไฟล์์ที่คุณต้องการส่ง โดยทั่วไปจะ

เป็นไฟล์์ภาพถ่าย, วิดีโอ หรือเพลง
2 เลือก ตัวเลือก และเลือก ส่งทาง

จากนั้นเลือก บลูทูธ
3 เลือก ใช่ เพื่อเปิดบลูทูธหากยังไม่ได้้

เปิดใช้งาน
4 โทรศัพท์์ KS360 จะค้นหาอุปกรณ์ที่

ใช้บลูทูธอื่นๆ ภายในรัศมีนั้นโดยอัต
โนมัติ
5 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการส่งไฟล์์ไป

แล้วเลือก ส่ง
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ในการรับไฟล์์:
1 ในการรับไฟล์์ คุณต้องตั้งค่าบลูทูธเป็น

เปิด และ มองเห็นได้้
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การเปลี่ยน
การตั้งค่าบลูทูธ ที่หน้า 54
2 เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณยอมรับ

ไฟล์์จากผู้ส่ง เลือก ใช่ เพื่อรับไฟล์
เคล็ดลับ! คอยเฝ้าดูแถบแสดงความคืบ
หน้าเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์์ของคุณถูกส่งแล้ว
หมายเหตุ
เครื่องหมาย Bluetooth® และโลโก้ต่างๆ
เป็นสมบัติของ Bluetooth SIG, Inc.
และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย
LG Electronics อยู่ภายใต้การอนุญาต
เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ
เป็นสมบัติของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
และชื่อทางการค้านั้นๆ
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อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ KS360 ของคุณ
คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ กับโทรศัพท์์ของคุณได้้ เลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้ตาม
ลักษณะการสื่อสารส่วนตัวของคุณ

อะแดปเตอร์์
สำหรับชาร์จ
แบตเตอรี่

ชุดหูฟังสเตอร์ิโอ

แบตเตอรี่
มาตรฐาน

คู่มือการใช้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์
KS360 ของคุณ

หมายเหตุ
• ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG
เท่านั้น การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้อาจ
มีผลให้การรับประกันของเครื่องโทรศัพท์์
สิ้นสุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้น
ที่ โปรดตรวจสอบกับบริษัทหรือตัวแทน
ผู้ให้บริการในแต่ละพื้นที่ของเราในกรณี
ที่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม
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บริการของเครือข่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

โทรศัพท์์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้
ได้้รับการรับรองให้ใช้ในระบบเครือข่าย
GSM 900 และ DCS 1800, PCS 1900

ทั่วไป

คุณสมบัติต่างๆ ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้เรียก
ว่า บริการเสริมจากระบบเครือข่าย ซึ่งเป็น
บริการพิเศษที่คุณขอเปิดใช้บริการได้้
จากผู้ให้บริการของคุณ ก่อนที่คุณจะ
สามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ ของ
บริการเสริมจากระบบเครือข่ายเหล่านี้
คุณต้องสมัคร ขอรับบริการผ่านทางผู้ให้
บริการ และขอ คำแนะนำในการใช้จาก
ผู้ให้บริการด้วย

ศูนย์บริการ LG โดย บริษัท แอจจี
อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย)
จำกัด
ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127
ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์ -ศุกร์
08:00 - 17:00น.
Call center : 0-2878-5757
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ชื่อผลิตภัณฑ์ : KS360
ระบบ : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

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

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจ
ทำให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย
ข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้้อธิบาย
อยู่ในคู่มือเล่มนี้

การรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุุและค่า SAR (Specific
Absorption Rate)
โทรศัพท์์เคลื่อนที่รุ่น KS360 นี้ ได้้รับ
การออกแบบตรงตามข้อกำหนด
เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานอัน
เกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุุ
ข้อกำหนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทาง วิทยา
ศาสตร์ที่รวมถึงการกำหนดค่า เผื่อไว้
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของ ทุกคน
โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงาน

คลื่นความถี่วิทยุุใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า
Specific Absorption Rate หรือ SAR
การทดสอบ SAR ได้้กระทำด้วยการใช้
วิธีการที่ได้้มาตรฐาน โดยให้เครื่อง
โท รศัพท์ส่งสัญญาณที่แรงที่สุดและ
มีการ รับรองขนาดสัญญาณแล้ว
โดยการส่ง สัญญาณดังกล่าวได้้กระ
ทำในทุกย่าน ความถี่ที่โทรศัพท์์ใช้อยู่

62 LG KS360 | คู่มือการใช้

• แม้วา
่ ระดับ SAR ของโทรศัพท์์ LG

แต่ละรุน
่ จะแตกต่างกันบ้าง แต่ทก
ุ รุน
่
จะได้ร้ บ
ั การออกแบบให้อยูภ
่ ายในข้อ
กำหนดการรับพลังงานคลืน
่ 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 สูงสุดสำหรับโทรศัพท์์

รุน
่ นี้ ซึง่ ทำการทดสอบโดย DASY4
ขณะถือแนบกับหูคอ
ื 0.489 วัตต์/กก.
(10 กรัม) และเมือ
่ พกพาไว้กบ
ั ตัวคือ
0.949 วัตต์/กก. (10 กรัม)
• ข้อมูลระดับ SAR สำหรับผูท
้ อ
่ี ยูใ่ น

ประเทศ/ พืน
้ ทีท
่ ย
่ี อมรับข้อจำกัด SAR
ซึง่ แนะนำโดย Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE) คือ
1.6 วัตต์/กก. โดยเฉลีย
่ ต่อเนือ
้ เยือ
่ หนึง่
(1) กรัม (ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา
แคนาดา ออสเตรเลีย และไต้หวัน)

การดูแลและการบำรุงรักษา
เครื่องโทรศัพท์์
คำเตือน
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ และ
อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรอง
ให้ใช้กับโทร ศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น
การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ผ่าน
การรับรองดังกล่าวอาจทำให้การ รับ
รองหรือการรับประกันของเครื่องสิ้นสุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้้
• อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องโทร

ศัพท์ ควรนำไปให้ช่างเทคนิคผู้มีความ
รู้เมื่อจำเป็นต้องมีการตรวจซ่อม
• ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่อง

ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
• ควรตั้งโทรศัพท์์ไว้ห่างจากแหล่ง

ความร้อน เช่น เครื่องระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
• และไม่ควรวางเครื่องโทรศัพท์์ไว้ใน

เตาอบไมโครเวฟ เพราะอาจทำให้
แบตเตอรี่ระเบิดได้้
• ไม่ควรทำโทรศัพท์์ตก
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์์ไว้ในที่

ที่มีการสั่นสะเทือนหรือการกระแทก

• ปิดโทรศัพท์์ในที่ต้องห้ามทุกครั้งเช่น

ในโรงพยาบาล เพราะอาจมีผลต่ออุป
กรณ์ทางการแพทย์ได้้
• ไม่ควรถือโทรศัพท์์ขณะที่

มือเปียก ขณะกำลังชาร์จไฟ
เพราะอาจเกิอไฟดูด หรือทำให้อุป
กรณ์เสียหายได้้
• ไม่ควรชาร์จโทรศัพท์์ในบริเวณที่ติด

ไฟง่าย ควรชาร์จในที่ที่มีการระบาย
อากาศที่ดี.
• ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง (เช่น

แอลกอฮอล์, เบนซิน, ทินเนอร์
เป็นต้น) หรือสารซักฟอกทำความ
สะอาดเครื่องโทรศัพท์์ เพราะอาจ
ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์์ไว้ในที่

ที่มีฝุ่นหรือควันมากเกินไป
• อย่าวางโทรศัพท์์ใกล้บัตรเครดิต

หรือบัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก
เพราะอาจทำความเสียหายต่อข้อมูล
ในแถบแม่เหล็กได้้
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม เพราะ

อาจทำความเสียหายแก่โทรศัพท์์ได้
• วางเครื่องโทรศัพท์์ให้ห่างจากของ

เหลวหรือความชื้น
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพ
• ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟังและชุดหูฟัง

ด้วยความระมัดระวัง ตรวจสอบให้แน่
ใจว่าเก็บสายเคเบิลอย่างปลอดภัยแล้ว
และอย่าแตะเสาอากาศโดยไม่จำเป็น
• โปรดถอดสายเคเบิลข้อมูลก่อนเปิด

เครื่อง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถส่ง
คลื่นรบกวนได้้ ทำให้มีผลต่อการทำงาน
ของอุปกรณ์ต่างๆ
• ห้ามใช้โทรศัพท์์เคลื่อนที่ใกล้อุปกรณ์

ทางการแพทย์โดยไม่ได้้รับอนุญาต
เสียก่อน หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์์
เหนือเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของ
หัวใจ (เช่น ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น)
• โทรศัพท์์เคลื่อนที่บางเครื่องอาจก่อ

ให้เกิดสัญญาณคลื่นรบกวนกับเครื่อง
ช่วยฟังได้
• ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ

เครื่องคอมพิวเตอร์์ ฯลฯ อาจได้้รับการ
รบกวนบ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ว่าด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์์เคลื่อนที่ใน
พื้นที่ที่คุณขับขี่ยานพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์ม
์ อ
ื ถือในขณะขับรถ
• มีสมาธิในการขับขีด
่ ว้ ยความระมัด

ระวังอย่างเต็มที่
• หากสามารถกระทำได้้

ให้ใช้ชด
ุ อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทร

ออกหรือรับสาย หากสภาพการขับขี่
ทำให้จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว
• พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุอ
ุ าจมีผล

กระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บาง
ชนิดในรถของคุณ เช่น วิทยุตด
ิ รถยนต์
หรืออุปกรณ์เพือ
่ ความปลอดภัย
• หากรถของคุณติดตัง
้ ถุงลมนิรภัย

ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์พกพาแบบไร้สาย
ซึง่ ขัดขวางการทำงานของถุงลมเพราะ
อาจทำให้คณ
ุ ได้ร้ บ
ั บาดเจ็บรุนแรง
เนือ
่ งจากการทำงานผิดปกติของถุง
ลมนิรภัยได้
• หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะอยูข
่ า้ ง

นอกโปรดตรวจดูวา่ ระดับเสียงอยูท
่ ่ี
ระดับที่ เหมาะสม เพือ
่ ให้คณ
ุ ยังสามารถ
ได้ย
้ น
ิ เสียงจากรอบข้างได้้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมือ
่ กำลังจะข้ามถนน
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หลีกเลี่ยงการทำลายความ
สามารถในการได้้ยิน
ความสามารถในการได้้ยินอาจถูกทำลาย
ได้้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานาน
ดังนั้น เราขอแนะนำว่า คุณไม่ควรเปิด
หรือปิดหูฟังใกล้กับหูของคุณ นอกจากนี้
คุณควรตั้งระดับเสียงเพลงและระดับเสียง
สายสนทนาไว้ในระดับที่เหมาะสม

กระจก
วัสดุบางส่วนของเครื่องทำจากกระจกดัง
นั้นอาจเกิดความเสียหายได้้ถ้ากระแทก
กับ พื้นหรือ วัสดุอื่นที่แข็ง ,หากเกิดการ
แตกของกระจกควรระมัดระวังในการสัม
ผัส ควรนำไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการโดย
ทันที

บริเวณที่ทำให้เกิดระเบิดได้้
ห้ามใช้โทรศัพท์์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างมี
การระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อห้าม
อย่างเคร่งครัด และทำตามข้อกำหนด
หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้
• ห้ามใช้โทรศัพท์์ใกล้จุดเติมน้ำมันเชื้อ

เพลิง
• ห้ามใช้โทรศัพท์์ใกล้น้ำมันเชื้อ

เพลิงหรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลว

ที่ติดไฟง่าย หรือระเบิดได้้ในห้องโดย
สารของรถ ซึ่งคุณใช้เก็บโทรศัพท์์หรือ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ

บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่น
รบกวนต่อเครื่องบินได้้
• ให้ปิดโทรศัพท์์เคลื่อนที่ของคุณก่อน

ขึ้นเครื่องบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์์เมื่อเครื่องบินจอดที่

พื้นโดยไม่ได้้รับการอนุญาตจาก
พนักงาน ประจำเครื่องเสียก่อน

เด็ก
เก็บโทรศัพท์์ในที่ปลอดภัยและห่างจาก
มือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่ง
อาจทำอันตรายหากเด็กนำใส่ปาก
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพ
การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับ
เครือข่ายโทรศัพท์์เคลื่อนที่ทั้งหมดได้้
จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์์เคลื่อนที่ของคุณ
เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้
ตรวจสอบกับผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ
การดูแลรักษา
• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่

ออกจนหมดก่อนเริ่มการชาร์จ แบตเตอ
รี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่ อื่น เนื่องจากไม่มี
Memory Effect ประสิทธิภาพของ
แบตเตอรี่จึงไม่ ด้อยลง
• ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จของ LG

เท่านั้น เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ LG
ได้้รับการออกแบบมาเพื่อยืดอายุการ
ใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
• อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่

ลัดวงจร
• รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส

แบตเตอรี่

• เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่่ทันทีี เมื่อ

ประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำลงจนถึง
ระดับที่ไม่อาจใช้งานต่อได้้ แบตเตอรี่นี้
สามารถชาร์จใหม่่ได้้หลายร้อยครั้งจน
กว่าจะจำเป็นต้องเปลี่ยนก้อนใหม่่
ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่่อีกครั้ง หากไม่ได้้
ใช้เป็นเวลานานเพื่อเพิ่มเวลาการ
ใช้งาน
• ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่่อีกครั้งหากไม่ได้้

ใช้เป็นเวลานานเพื่อเพิ่มเวลาการใช้
• อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดนแสง

แดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพที่มีความ
ชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ
• อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพอา

กาศที่ร้อนหรือเย็น เพราะประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่อาจด้อยลง
• หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง

อาจทำให้เกิดการระเบิดได้้
• ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว โปรดรีไซ
เคิลเมื่อเป็นไปได้้ อย่าทิ้งเป็นขยะใน
ครัวเรือน
• หากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่

โปรดนำไปที่จุดบริการหรือตัวแทน
จำหน่ายที่ได้้รับการแต่งตั้งจาก LG
Electronics ที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความ
ช่วยเหลือ
66 LG KS360 | คู่มือการใช้

• ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้า

เสียบทุกครั้งหลังจากแบตเตอรี่โทร
ศัพท์เต็มแล้วเพื่อลดการใช้พลังงาน
สิ้นเปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้น

อยู่กับการกำหนดค่าเครือข่าย,
การตั้งค่าผลิตภัณฑ์,รูปแบบการใช้,
แบตเตอรี่และสภาพแวดล้อม
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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.
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Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KS360 phone by LG,
designed to operate with the latest digital
mobile communication technology.
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Getting to know your phone
Volume key
• In standby mode: Controls the ring volume.
• During a call: Controls the receiver volume.

Main screen
Charger, cable,
handsfree
connector

OK key
Left soft key
Go to the main menu
directly.
Call key
Dials a phone number
and answers incoming
calls.
Touchpad key
Activate the touch screen by
pressing the key.
Navigation keys
• In menu: Navigates between menus.

Memory card
slot

Camera
Right soft key
Go to the Contacts directly.
End/Power key
Ends or rejects a call. Turns the phone on/off.
Returns to the standby screen when you use
the menu.
Clear key
Deletes a character with each press. Use this
key to go back to the previous screen.

7

Open view
Left soft key/ Right soft key
Performs the function indicated at the bottom of
the display.
Left soft key: Go to the main menu directly.
Right soft key: Go to the Contacts directly.

Fn key
Change from text
mode to symbol/
numeric mode
and lock keypad.

Message key

Symbol key
Enters symbolic character.
Change the text mode
(Capital/ Small)
Alpha numeric keys

Space Key
Use to enter space
while editing.
Enter key
OK key
Selects menu options
and confirms actions.
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Clear key
• Clears a character
with each press.
Hold the key down
to clear all input.
• Use this key to go
back to a previous
screen.

f
Camera lens

Battery cover

Battery cover
release latch

ey
Mirror

er

wn

o
us

Memory card slot
Battery
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Installing the SIM and battery
1 Remove the battery cover
Press the battery cover release latch. The
battery cover should lift off easily.

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

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

3 Install the SIM card
Slide the SIM card into the SIM card holder.
Make sure that the gold color contact
area on the card is facing downwards. To
remove the SIM card, push it out of the
holder from the top.
WARNING: Do not insert the SIM card
when the keyboard is open, as this may
damage your phone and SIM card.
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4 Install the battery
Insert the top of the battery ﬁrst into the
top edge of the battery compartment.
Ensure the battery contacts align with the
terminals on the phone. Press the bottom
of the battery down until it clips into place.

er.

o
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Installing the SIM and battery

M

5 Replace the battery cover
Insert the bottom of the battery cover and
push down until it clicks into place.

In

6 Charging your phone
Pull open the cover of the charger socket
on the side of your KS360. Insert the
charger and plug into a mains electricity
socket. Your KS360 will need to be
charged until a message reading Battery
Full appears on screen.
WARNING: Do not charge the phone when
it is on soft furnishings. The phone should be
charged in a well ventilated area.
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Memory card
Installing a memory card

Removing a memory card

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

Open the cover and carefully remove the
memory card by gently pushing it in to the
phone and quickly releasing it, as shown in
the following diagram:

TIP! A memory card is an optional accessory.

Open the memory card slot. Slide the memory
card into the slot cover, until it clicks into
place. Make sure that the gold contact area is
facing downwards.

Formatting a memory card
If your memory card is not already formatted,
you will need to do so before you can begin
using it.
1 From the standby screen press

and select

Settings.
2 Choose Memory status and select

External memory.
WARNING: When you format your memory
card, all the content will be wiped. If you do not
want to lose the data on your memory card,
back it up ﬁrst.
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Menu map

Yo

Games & Apps

Call history

Contacts

Multimedia

1 Games
2 Applications
3 Network
proﬁle

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5

All calls
Missed calls
Dialled calls
Received calls
Call duration
Call costs
Data
information

Search
New contact
Speed dials
Groups
Copy all
Delete all
Settings
Information

MP3 player
Camera
Video camera
FM radio
Voice recorder

My stuff

Proﬁles

Organiser

1
2
3
4
5
6
7

New message
Inbox
Email box
Drafts
Outbox
Sent
Listen to
voicemail
8 Info messages
9 Templates
0 Settings

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

1 Calendar
2 Memo

Tools

Browser

Connectivity

Settings

1 Alarm clock
2 Calculator
3 Stopwatch
4 Unit converter
5 World clock
6 SIM services*
*This feature
depends on SIM
and the network
services. If
your operator
supports SIM
Tool Kit then
this menu will
appear.

1
2
3
4
5
6
7
8

1 Bluetooth
2 Network
3 USB
connection

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
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Home
Yahoo!
Bookmarks
Enter address
History
Saved pages
Settings
Information

General
Silent
Vibrate only
Outdoor
Headset

Th
thi
an
yo

Be
ico

Messaging

Images
Sounds
Videos
Documents
Others
External
memory

Th

Date & Time
Languages
Display
Shortcut
Call
Security
Flight mode
Power save
Reset
Memory status

s

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

Icon

Description
Network signal strength
(number of bars will vary)
No network signal
Roaming service
Bluetooth® is activated
WAP service is connected
An alarm is set
New message

Icon

Description
New voice message
General proﬁle in use
Silent proﬁle in use
Vibrate proﬁle in use
Outdoor proﬁle in use
Headset proﬁle in use
Remaining battery life
Battery empty
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Calls
Making a call

Answering and rejecting a call

Ad

1 Make sure your phone is on.

When your phone rings, press Accept or
press
to answer the call.

To
the
ph

2 The fastest way to make a call is to activate

touch mode by pressing
. If you press
this key, you can touch the screen to enter
the phone number to call. Or, you can
use the keypad after opening the slide. To
delete a digit press
or the back arrow.
3 Press

to initiate the call.

4 To end the call, press

or slide the

keypad closed.
TIP! To enter + when making an international
call, touch and hold 0.

Making a call from your contacts

While your phone is ringing, then select Silent
to mute the ringing. This is great if you have
forgotten to change your proﬁle to Silent for
a meeting.
Press
or select Reject to reject the
incoming call.
TIP! You can change the settings on your phone
to answer your calls in different ways. Press
, select Settings and choose Call. Select
Answer mode and choose from Slide open,
Any key or Accept key only.

Sp

Yo
co
1

2

3

1 Select Contacts in the menu and choose

Search.
2 Using the keypad, enter the ﬁrst letter of

the contact you want to call and scroll to
the contact.
3 Press

to initiate the call.
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Adjusting the call volume

Viewing your call logs

To adjust the volume during a call, press
the volume key on the left hand side of your
phone.

Press Menu or
Choose to view:

Speed dialling

, select Call history.

All calls - View a complete list of all your
dialled, received and missed calls.

You can assign a speed dial number to a
contact you call frequently.

Missed calls - View a list of any calls you
have missed.

1 Press Menu and choose Contacts, then

Dialled calls - View a list of all the numbers
you have called.

select Speed dials.
2 Your voicemail is set to speed dial 1 and

you cannot change this. Select any other
number either by using the navigation keys
and selecting Assign or by pressing the
hard key number.
3 Your address book will open. Select the

contact you’d like to assign to that number
using the navigation keys, then select OK.
To call a speed dial number, press and
hold the assigned number until the contact
appears on screen. The call will initiate
automatically; there’s no need to press
.

Received calls - View a list of all the
numbers that have called you.
Call duration - View details of how long you
have spent on your calls; received and dialled.
Call costs - View the charges applied to your
Last call or All calls. This service is network
dependent, some operators are unable to
support this.
Data information - View the amount of all
your received and sent data in kilobytes.
TIP! From any call log select Options and
choose Delete to delete selected items.
TIP! Using the navigation keys, highlight any
single call entry to view the date and time of
the call.
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Calls
Using call divert
1 Press Menu or

Using call barring
, select Settings and

choose Call.

1 Press Menu or

Ch
, select Settings and

2 Select Call divert.

2 Select Call barring.

3 Choose whether to divert all calls, when

3 Choose any or all of the seven options:

the line is busy, when there is no reply,
when you are out of reach, all data calls or
all fax calls.
4 Choose Activate and select whether to

divert to voicemail, another number or your
favourite number.
5 Enter your divert number or select Search

to browse Contacts for your divert
number.
Note: Charges are incurred for diverting
calls. Please contact your network provider
for details.
TIP! To turn off all call diverts, choose Cancel
all from the Call divert menu.
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1

choose Call.

All outgoing
Outgoing international
Outgoing international except home
country
All incoming
Incoming when abroad
Cancel all barrings
Change password
4 Select Activate and enter the call barring

password. Please check with your network
operator for this service.
TIP! Select Fixed dial number from the Call
menu to turn on and compile a list of numbers
which can be called from your phone. You’ll
need your PIN2 code from your operator. When
activated, only numbers included in the ﬁxed dial
list can be called from your phone.

2
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Changing the call settings
1 Press Menu or

, select Settings and

choose Call.
2 From here you can amend the settings for:

Call divert - Choose whether to divert
your calls.
Call barring - Select which calls you
would like to be barred.
Fixed dial number - Choose a list of
numbers that can be called from your
phone.

Auto redial - Choose that the phone will
automatically try to redial in the case of
failure to connect a call.
Send DTMF tones - You can send the
DTMF (dual tone multi-frequency) tones
of the number on the display during a
call. This option is helpful for entering a
password or account number when you
call an automated system, like a banking
service.

Answer mode - Choose whether to
answer the phone using only the accept
key, any key or by sliding your handset
open.
Send my number - Choose whether your
number will be displayed when you call
someone.
Call waiting - Be alerted when you have
a call waiting.
Minute minder - Select On to hear a tone
every minute during a call.
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Contacts
Searching for a contact

Contact options

Ad

1 Select Contacts from the main menu and

There are many things you can do when
viewing a contact. Here’s how to access and
use the Options menu:
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choose Search.
2 Using the keypad or touchpad enter the

ﬁrst letter of the contact you want to call.
3 To scroll through the contacts and their

different numbers use the navigation keys.

Adding a new contact
1 Select Contacts and choose New

contact.
2 Choose whether to store your new contact

on your Phone or SIM card.
3 Enter all the information you have in the

ﬁelds provided and select Save.
Or, use a slightly quicker method…
1 Enter the number you wish to store and

press Options.
2 Choose Save or Add to existing

contact.
3 Enter the relevant information as above

and select Save.

1 Open the contact you’d like to use. See

Searching for a contact above.
2 Select Options to open the list of options.

From here you can:
Edit - Change any of the contact’s details.
New message - Send a message to
the contact. If the contact has an email
address, select whether you’d like to send
a Message or Email.
Send via - Send the contact’s details to
another person as a business card. Choose
to send as a Text message, Multimedia
message, via Bluetooth or by Email.
Delete - Delete the contact. Select Yes if
you are sure.
New contact - Add a new contact.
Multi delete - Mark multiple contacts to
delete.
Copy to SIM/phone - Choose to move or
copy to the SIM card or phone (depending
on where you originally saved the contact).
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Adding a contact to a group

Renaming a group

You can save your contacts into groups, for
example, keeping your work colleagues
and family separate. There are a number
of groups including Family, Friends,
Colleague, VIP, Group 1, Group 2 and
No group already set up on the phone.

You can rename any of the groups to ﬁt your
lifestyle.

1 Select Contacts and choose Groups.
2 Scroll to the group you wish to add a

contact to and select View then select
Add.
3 Your contacts will open. Scroll to any

contacts you would like to add to the group
and press
, then select Done.
4 Select Yes if you are sure.
TIP! You can assign a ringtone or icon to a
group. Select the group you wish to assign the
ringtone or icon to, select Options and choose
the item you want.

1 Select Contacts and choose Groups.
2 Select the group you want to rename.
3 Choose Options, select Rename and

enter your new group name.
4 Select Save.

Note: You can only assign a contact to a
group or add a picture to a contact that is
saved in your phone (not SIM) memory.

Adding a picture to a contact
You can change the appearance of your
contacts in your address book to include a
picture.
1 Select Contacts and choose Settings.
2 Select View options and choose With

picture.
3 Then return to the address book and select

the contact you want to add a picture to.
4 Choose Options and select Edit.

or
g
t).
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5 Scroll down to the Photo section. Choose

Options and select Images or New
image. If you select Images, you can
choose an image that is saved in your
phone memory. If you select New image,
your camera viewﬁnder will open, so you
can take a picture of your contact. Take the
picture then press set.
6 Select Save.

Copying your contacts to your SIM
You can also choose to copy your contacts
from your SIM to your handset or from your
handset to your SIM.
1 Select Contacts and choose Copy All.
2 Select to copy the contacts from SIM to

phone or Phone to SIM.
3 Choose whether to Keep original or

Delete original.
4 Select Yes if you are sure.
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Deleting all your contacts
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1 Select Contacts and choose Delete all.
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2 Select to delete contacts from SIM or

Phone.
3 Select Yes if you are sure.
4 Enter the password, which is set to 0000

as default, and select OK.

Se
1

Viewing information
Select Contacts and choose Information.
From here you can view your Service dial
numbers, your Own number and your
Business card.
TIP! If you haven’t yet created a business card,
the Business card screen will give you the
option to create one. Select New and enter your
details as you would for any contact. Choose
Save.
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Messaging
Messaging

5 Select Options and choose Insert to add

an Image, Sound, Video, Symbol, Text
template, Emoticon, Name & Number,
New slide, Subject or More (Contact/
My business card/Schedule).

Your KS360 includes functions related to SMS
(Short Message Service), MMS (Multimedia
Message Service) Email, Bluetooth message,
as well as the network’s service messages.
and select Messaging.
Simply press

6 Choose Send to.

Sending a message

7 Enter the phone number or press Options

1 Press Menu or

, select Messaging
and choose New message. Or, a quicker
way is to press
on the keypad when
the slide is open.

2 Choose Message to send an SMS or

MMS.
3 A new message editor will open.

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

and select Contacts or Recent list
to open your contacts list. You can add
multiple contacts.
8 Select Send.
WARNING: If an Image, Sound, Video,
New slide or Subject is added to the message
editor, it will be automatically converted to MMS
mode and you will be charged accordingly.

4 Enter your message using the keypad. See

page 24 for more information on how to
enter text.
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Entering text

Setting up your email

6

You can enter alphanumeric characters using
the phone’s keypad. For example, storing
names in Contacts, writing a message and
creating scheduling events in the calendar
all require entering text. The following text
input methods are available in the phone: Abc
manual mode and 123 mode.

You can stay in touch on the move using
email on your KS360. It’s quick and simple to
set up a POP3 or IMAP4 email account.

7

1 Press Menu or

M

2 Select Email then Email account.

Pre
fol
se

Note: Some ﬁelds may allow only one text
input mode (e.g. telephone number in address
book ﬁelds).
To input a symbol in the text entry ﬁeld, press the
key and select a symbol, then select OK.
Scroll using the naivgation keys to show more
symbol options.

, select Messaging
and choose Settings.

3 Select New.

Sending an email using your new
account
To send/receive an email, you should set up
an email account (see above).
1 Press

, select Messaging and choose
New message.

Complete each word with a space by
pressing
.

2 Choose Email and a new email will open.

To delete a character, press

3 Write a subject then press OK.

key.

Text input mode using the keypad
When you are required to enter text, for
example when writing a message, the keypad
will default to Abc mode. If you are entering
a number, for example when making call, the
keypad number keys will default to numbers.
In Abc mode you can enter numbers by ﬁrst
pressing
and then the number you require.
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4 Enter your message using the keypad.
5 Select Options and choose an attachment

to add: Image, Sound, Video,
Document, Contact, My business card,
Schedule or Others.

Inb
pla
rep

Em
me
us
co
yo

Dr
wr
ha

Ou
wh

Se
int

6 Press Send and enter the recipient’s

to

address or press Options and select
Contacts to open your contacts list.
7 Press Send and your email will be sent.

Message folders
Press Menu or
, select Messaging. The
folder structure used on your KS360 is fairly
self-explanatory.
Inbox - All the messages you receive are
placed into your Inbox. From here you can
reply, forward and more, see below for details.
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Email box - Contains all your email
messages. Select the account you want to
use then select Retrieve. Your KS360 will
connect to your email account and retrieve
your new messages.
Drafts - If you don’t have time to ﬁnish
writing a message, you can save what you
have done so far here.

Listen to voicemail - You can access your
voicemail box (if provided by your network).
When a new voice message is received,
the symbol will be displayed on the standby
screen.
Info messages - All info messages and
updates received from your operator.
Templates - A list of useful messages,
already written for a quick reply.

Managing your messages
You can use your Inbox to manage your
messages.
1 Press Menu or

, select Messaging

and choose Inbox.
2 Select Options and then choose to:

Delete - Delete the selected message.
Reply - Send a reply to the selected
message.

Outbox - This is a temporary storage folder
while messages are being sent.

Forward - Send the selected message on
to another person.

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

Return call - Call the person who sent
you the message.
Threaded view/General view - Choose
the way messages are displayed in your
inbox.
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Messaging
Information - View the details of a
message, for example, the time it was
sent.

Using templates

Copy/Move - Choose to copy or move
the selected message to the SIM card or
phone.

You can create templates for the Text and
Multimedia messages you send most
frequently. There are some templates already
on your phone, which can be edited if you
wish.

Multi delete - Delete selected messages.

1 Press Menu or

Delete all read - All opened messages
will be deleted.

2 Choose Text or Multimedia. You can then

Delete all - Delete text messages,
multimedia messages or all messages.

, select Messaging
and choose Templates.
select Options and choose Edit to change
existing templates, to add New template
or to Delete templates.

If you see the message No space for SIM
message, you should delete some messages
from your inbox which are stored in SIM Card.

3 To send a template, select the one you

If you see the message No space for
messages, you can delete either messages
or saved ﬁles to create space.

4 Choose how you would like to send the

want to send, choose Options and select
Send via.
template, as a Message, Bluetooth
message or Email.
5 Choose a contact and select Send.
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Changing your text message
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Your KS360 message settings are pre-deﬁned
so that you can send messages immediately.
If you would like to change the settings, you
can do this using the Settings options.
, select Messaging, then
Press Menu or
choose Settings and Text message. You
can make changes to:
Message type - Convert your text into Voice,
Fax, Paging, X.400, Email or ERMES.
Validity period - Choose how long your
message is stored at the message centre.
Delivery report - Choose to receive
conﬁrmation that your message was
delivered.
Reply charging - Choose to be billed for
your message recipient’s reply.
Message centre number - Enter the details
for your message centre.
Character encoding - Choose how your
characters are encoded. This impacts the size
of your message and therefore data charges.

Send long text as - Choose whether to
send your message as SMS or MMS when
you enter a text longer than 2 pages in the
message ﬁeld.
Bearer setting - Choose whether to send
your messages via GSM or GPRS.

Changing your multimedia message
settings
Your KS360 message settings are pre-deﬁned
so that you can send messages immediately.
If you would like to change the settings, you
can do so using the Settings options.
Press Menu or
, select Messaging, then
choose Settings and Multimedia message.
You can make changes to:
Slide duration - Choose how long your
slides appear on screen.
Priority - Choose the priority level of your
multimedia message.
Validity period - Choose how long your
message is stored at the message centre.
Delivery report - Choose to allow and/or
request a delivery report.
Read report - Choose to allow and/or send
a read report.
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Messaging
Auto download - Choose to automatically
or manually download multimedia messages
depending on whether you are at home or
roaming.
Network profile - Select an operator
speciﬁc network proﬁle for sending
multimedia messages.
Permitted message type - Select which
type of multimedia messages to allow.

Changing your email settings
You can adapt your email settings to your own
preferences.
1 Press Menu or

, select Messaging
and choose Settings.

2 Select Email then you can adapt the

following settings:
Email account - You can set up an email
account.
Access point - You can set the email
access point.
Retrieve interval - Choose how often
your KS360 checks for new email
messages.
Signature - Create an email signature and
switch this feature on.
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Changing your other settings

Ta

Press Menu or
, select Messaging,
choose Settings then:

1

Voicemail number - Your voicemail number
is stored here. Contact your network operator
for more information on the service they
provide.
Push message - Change your service
message settings.
Info message - Choose the reception status,
alerts and language of your info messages.
Save text message - Choose whether
to save your text messages to the phone
memory or to the external memory.
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Multimedia
Taking a quick photo

Before you’ve taken your photo

1 Hold the camera key down on the left side

Press

of the handset. The camera viewﬁnder will
appear on screen.
2 Holding the phone horizontally, point the

lens towards the subject of the photo.
3 Position the phone so you can see the

subject of your photo.
4 Press

or press the camera key all the
way down to take a photo.

Note: You can also access the camera menu
from the standby screen. Press
and
select Multimedia. Select Camera to open
the viewﬁnder.

to access these options:

Self timer - The self-timer allows you
to set a delay after the capture button is
pressed. Choose from 3 seconds, 5 seconds
or 10 seconds. Great for that group photo you
want to be part of.
Multi shot - This enables you to take
up to 9 shots automatically in very quick
succession, great for taking photos of moving
objects or at sporting events.
White balance - The white balance
ensures that any white in your photo is
realistic. In order for your camera to correctly
adjust the white balance you may need to
determine the light conditions. Choose from
Auto, Daylight, Incandescent, Cloudy,
Fluorescent or Night mode.
Colour effect - Choose from four
colour tone options: Off (normal/colour),
Sepia, Mono (black and white) or Negative.
EV - Exposure values, represented by
numbers with a plus or minus. When the
main subject is darker than the background,
increase exposure value. If the subject is
much lighter than the background, decrease
exposure value.
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After you’ve taken your photo

Using the quick settings

Ch

Your captured photo will appear on the
screen. The name of the image runs along
the bottom of the screen and you will see
six options displayed on the left side of the
screen.

Select Options to access the quick settings
options. These include various options for
taking photos.

OK - Select to take another photo
straightaway. Your current photo will be saved.

Display - Choose Standard or Clean mode.
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New image - Take another photo
straightaway. Your current photo will be
saved.
Set as - Select to open a sub menu to
set your image as Wallpaper or Picture ID.
Send via - Select to send the photo
as a Multimedia message or Email,
Bluetooth. See page 23 for Sending a
message.
Album - Select to look at the other
photos in your album. Your current photo will
be saved. See page 31 for Viewing your
saved photos.
Delete - Delete the photo you have just taken
and conﬁrm by selecting Yes. The viewﬁnder
will reappear.
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Video camera - Convert from camera mode
to video camera mode.
Resolution - See Changing the image
size on page 31.
Quality - Choose between Normal, Fine and
Super fine. The ﬁner the quality, the sharper
a photo will be. The ﬁle size will increase as a
result, which means you will be able to store
fewer photos in your memory.
Shutter tone - Select one of the three
shutter sounds.

1
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Save to - Choose whether to save your
photos to the phone memory or to the
external memory.
Reset settings - Choose Yes to reset your
phone to the original camera settings.

2
3

e

nd
er
a
e

Changing the image size
You can change the size of the photo to save
memory space. The more pixels, the larger
the ﬁle size, which in turn means they take up
more of your memory. If you want to ﬁt more
pictures on your phone you can alter the pixel
number to make the ﬁle size smaller.
1 Press Options and select Resolution

from the toolbar.
2 Select a pixel value from the four

numerical options (320x240, 640x480,
1280x960, 1600x1200).

Setting a photo as Wallpaper or
Picture ID
From your image gallery, use the navigation
keys to select an image and choose Options
and Set as to use the selected image as
Wallpaper or Picture ID for one of your
contacts. When you set the photo as Picture
ID you can choose which part of the photo
to use.
Note: Picture ID can only be added to
contacts saved to your phone, not your SIM.

3 Press OK to implement your changes.

Viewing your saved photos
1 You can access your saved photos from

within the camera mode and from the
standby screen. From the viewﬁnder,
simply press Album. From the standby
screen you should press Menu or
,
then select My stuff and Images.
2 Your gallery will appear on screen.
3 Use the navigation keys to select the

photo you want to view and select View to
enlarge it.
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Shooting a quick video

After you’ve shot your video

Ge

1 Quickly press the camera key on the left

The name of the video runs along the bottom
of the screen and six options will be displayed
on the left side of the screen.

No
vo

side of the handset.
2 Choose Video camera.
3 Point the camera lens towards the subject

of the video.
4 Press the camera key on the left side of

the handset to start recording.
5 REC will appear in the bottom right corner

of the viewﬁnder and a timer will show the
length of your video.
6 To pause the video select Pause and

resume by selecting Resume.
7 Select Stop to stop recording.

Note: You can also access the Video
camera from the standby screen. Press
and select Multimedia, scroll down and
select Video camera to open the viewﬁnder.
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OK - Select to record another video straight
away. Your current video will be saved.
New video - Select to shoot another
video straight away. Your current video will be
saved.
Play - Select to play the video you have
just recorded.
Send via - Select to send the video as
a Multimedia message or Email. See page
23 for Sending a message.
Video album - Select to look at the
other video clips in your album. Your current
video clip will be saved. See page 33 for
Watching your saved videos.
Delete - Delete the video you have just
recorded and conﬁrm by selecting Yes. The
viewﬁnder will reappear.
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Getting to know the viewﬁnder

Watching your saved videos

Note: You can adjust the zoom using the
volume keys on the left side of the phone.

1 You can access your saved videos either

Using the quick settings

be
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Select Options to access the quick settings
options. These include various options for
recording videos.
Camera - Convert from video camera mode
to still camera mode.
Display - Choose Standard or Clean mode.
Resolution - If you want to ﬁt more videos
on your phone you can alter the pixel
number to make the ﬁle size smaller. Choose
between two options for your video, 176x144,
320x240.
Quality - Super fine/ Fine/ Normal.
Save to - Choose whether to save your video
clip to the phone memory or to an external
memory.

from within video camera mode or from
the standby screen. From the viewﬁnder
select Album. From the standby screen
you should press Menu or
, then
select My stuff and Videos.
2 Your gallery will appear on screen.
3 Use the navigation keys to select the video

you want to view and press
it.

to watch

Adjusting the volume when viewing
a video
To adjust the volume of the audio on a video
whilst it is playing, use the volume keys on
the left side of the handset. The volume
level is shown below the video, on the left
hand side.

Reset settings - Choose Yes to reset your
phone to the original video camera settings.
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MP3 player

Playing a song

Your LG KS360 has a built-in MP3 player so
you can play all your favourite music.

1 Press Menu or

To access the MP3 player, press Menu
and select Multimedia then MP3
or
player. From here you have access to:

2 Choose All songs then select the song

All songs - Contains all of the songs you
have on your phone.

4 Select

to skip to the next song.

5 Select

to skip to the previous song.

My playlist - Contains any playlists you have
created as well as On the go, Recent songs
and Favourite songs.
Settings - Adjust your music settings.

Transferring music onto your phone
The easiest way to transfer music onto your
phone is via Bluetooth or your sync cable. To
transfer using Bluetooth:
1 Make sure both devices have Bluetooth

switched on and are visible to one another.
2 Select the music ﬁle on the other device

and choose to send it via Bluetooth.
3 When the ﬁle is sent you will have to

accept it on your phone by selecting Yes.
4 The ﬁle should appear in All songs.
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and select
Multimedia, then choose MP3 player.

you want to play. Select
3 Select

.

to pause the song.

6 Select

to stop the music and return to
the MP3 player menu.
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TIP! To change the volume while listening to
music, use the volume keys on the left side of
your phone, or the up and down navigation keys.

1

Using options while playing music

3

2

Select Options and choose from:
Minimise - Hide the music player screen so
that you can continue using your phone as
normal while music is playing.
View playlist - Look at the playlist you are
currently listening to.
Search - Search for a track from the list of
songs on your phone.

4

5

Add to playlist - Adds the current track to
a playlist.
Set as - Set the current track as your
Ringtone or Message tone.
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Playing a playlist
1 Press Menu or

and select

Multimedia.
2 Choose MP3 player, then select My playlist.

Information - You can view information
about the music ﬁle you are listening to.

3 Select the playlist you would like to play

Settings - Change the Shufﬂe, Play mode or
Equalizer settings.

Editing a playlist

Creating a playlist

From time to time, you may want to add new
songs or delete songs from a playlist.

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

and select Multimedia.

2 Choose MP3 player, then select My

playlist.
3 Press New, enter the playlist name and

press Save.
4 The New playlist folder will show. Select

all of the songs that you would like to
include in your playlist by scrolling to them
and selecting
.
5 Select Save to store the playlist.

and select View, then select

.

If you want to organise your playlists, you can
edit them using the Options menu.
1 Press Menu or

and select

Multimedia.
2 Choose MP3 player, then select My

playlist.
3 Scroll to the playlist you want to edit and

select View, then select Options. Choose
from:
Play - You can play the selected music.
Add to Playlist - You can add songs to
the playlist using this option.
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Remove - Remove a song from the
playlist. Select Yes to conﬁrm.
Multi delete - Select and delete songs
from the playlist.
Remove all - Remove all of the songs
from the playlist.
Information - Select to view information.

Deleting a playlist
1 Press Menu or

and select

Multimedia.
2 Choose MP3 player, then select My

playlist.
3 Scroll to the playlist you want to delete and

select Options.
4 Select Delete and select Yes to conﬁrm.

Note:

Us

As a result of the Digital Rights Management
(DRM) system, some of the media items
you download from the Internet or receive
by MMS may have a “Purchase right” menu
to access them. You can acquire the key to
purchase the right from the website which
owns the rights to the contents.

Yo
yo
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Music is copyright protected in international
treaties and national copyright laws. It may be
necessary to obtain permission or a licence to
reproduce or copy music. In some countries
national law prohibits private copying of
copyrighted material. Please check the
national legislation of the applicable country
concerning the use of such material.
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Using the FM radio

To manually tune:

Your LG KS360 has an FM radio feature so
you can tune in to your favourite stations to
listen on the move.

1 Press Menu or

Note: You will need to insert your headset in
order to listen to the radio. Insert the plug into
the headset socket (this is the same socket
that you plug your charger into).

Searching for stations
You can tune radio stations into your phone
by searching for them either manually or
automatically. They will then be saved to
speciﬁc channel numbers so you don’t have
to keep re-tuning. You can save up to 12
channels in your phone.
To auto tune:
1 Press Menu or

and select
Multimedia, then choose FM radio.

2 Select Options and choose Auto scan

then select Yes.
3 Each time a station is found, your KS360

will ask if you want to save it. Select Yes
if you want to store the channel and No if
you don’t. Any stations you choose to save
will automatically be allocated to a channel
number in your phone.

and select
Multimedia, then choose FM radio.

2 Select a channel number that you want to

save a station to and choose Edit.
3 To enter your station, use the navigation

keys to search or enter the frequency
using the keypad, then select Save.
Note: You can also edit the stations you have
saved in a channel number.
TIP! To improve the reception extend the headset
cord, which functions as the radio antenna.

Resetting channels
1 Press Menu or

and select
Multimedia, then choose FM radio.

2 Select Options and select Reset channels.

Choose Yes to conﬁrm the reset. Each channel
will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio
1 Press Menu or

and select
Multimedia, then choose FM radio.

2 Select the channel number of the station

you would like to listen to.
Note: You can listen to the radio via a built-in
speaker. Press Options, select Listen via
and choose Speaker.
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Using the voice recorder

Sending a voice recording

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

1 Once you have ﬁnished recording, select

Recording your voice memo

2 Select Send via and choose from

1 Press Menu or

and select
Multimedia, then choose Voice
recorder.

2 Press

to begin recording.

3 Select Pause to pause the recording.
4 Choose Stop to end the recording.
5 Select

to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice
recordings you have saved by selecting
Album.

Options.
Multimedia message, Bluetooth or
Email. If you choose Message or Email,
the recording will be added to the message
and you can write and send it as normal.
If you choose Bluetooth, you will be
prompted to turn Bluetooth on.
TIP! If you plan to send your recording as a
message, before you start recording, select
Options, select Recording mode and choose
MMS. This will ensure that the recording ﬁts
into a message.
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My stuff
You can store any multimedia ﬁles in your
phone memory so that you have easy access
to all of your pictures, sounds, videos and
games. You can also save your ﬁles to a
memory card. The advantage of using a
memory card is that you can free up space on
your phone memory.

Delete - Delete the selected image.

All your multimedia ﬁles will be saved in My
stuff. Press Menu or
then select My
stuff to open a list of folders.

Note: The image may need to be resized
before it can be sent by MMS.

Images
Images contains a folder of default images
and default ﬂash ﬁles pre-loaded onto your
phone, images downloaded by you and
images taken on your phone camera.

Images options menu
The options which are available to you in
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. Only the View, Set as, File
info, Slide show, Sort by and View style
options are available for default images.
In the Images folder, select Options to bring
up your list of options.

Set as - Set the selected image as your
Wallpaper or as a Picture ID.
Send via - Send the selected image to a
friend via Multimedia message, Bluetooth
or Email.

File - Edit image, Rename, Make
animation or view the Information
(Name, Size, Date, Time, Resolution, Type
and Copyright) of the selected image. If you
have an external memory card inserted,
two additional options will show: Move to
external memory and Copy to external
memory.
Print via - Print an image ﬁle via Bluetooth
or Pictbridge.
Slide show - Watch a slide show of your
images. See Creating a slide show on page
41 for more information.
New folder - Create a new folder within the
main Images folder.
Mark/Unmark - Select more than one image
to delete or Copy or Move.
Delete all - Delete all the photos in your
Images folder.
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My stuff
Sort by - Arrange your images by Date,
Type or Name.
View style - Change the way you view your
photos.

Sending a photo
1 Press Menu or

Cr

1 Press

If y
yo
yo
ha
im

then select My stuff.

2 Select Images.
3 Select an image and press Options.
4 Select Delete and conﬁrm by pressing

then select My stuff.

2 Select Images.
3 Select a photo and choose Options.
4 Select Send via and choose from

Multimedia message, Bluetooth or Email.
5 If you choose Multimedia message or

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

Organising your images
1 Press Menu or

Deleting an image

then select My stuff.

2 Select Images.
3 Choose Options then select Sort by.
4 Choose from Date, Type or Name.
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Yes.

1

Deleting multiple images

2

1 Press Menu or

3

then select My stuff.

2 Select Images.
3 Choose Options and select Mark/

Unmark and Delete.

4
5

4 A box will appear next to each image.

Select
to mark each image. To unmark
an image, select
again so that the
tick disappears from the box. Or, you can
select Options then choose Mark all or
Unmark all.
5 Once you have marked all of the

appropriate boxes, select Done and
conﬁrm you want to delete all of the
marked images.
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Creating a slide show

Using a sound

If you want to look at all of the images on
your phone or scan through what you’ve got,
you can create a slide show to save you from
having to open and close each individual
image.

1 Press Menu or

1 Press Menu or

then select My stuff.

2 Select Images.
3 Select the photo you would like to begin

the slide show and select Options.
4 Choose Slide show and it will begin.
5 Press Pause to pause the slide show and

Quit to end the slide show and return to
the Images folder.
During the slide show, press Options to
choose between Full image and Full
screen. Select Landscape to change the
orientation of the image.

Sounds

then select My stuff.

2 Scroll to and select Sounds.
3 Select Default sounds or choose from the

list of voice recording ﬁles.
4 Select a sound and press

to listen to it.

5 Select Options, select Set as and

choose from Ringtone, Ringtone ID and
Message tone.

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

Watching a video
1 Press Menu or

then select My stuff.

2 Scroll to and select Videos.
3 Select a video and press

.

The Sounds folder contains the Default
sounds, your Voice recordings and sound
ﬁles downloaded by you. From here you can
manage, send or set sounds as ringtones.
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Using options while video is paused
By selecting Options, the video you are
playing will be in pause mode and you can
choose from:
Delete - Delete the video.
Send via - Send the video to a friend via
Multimedia message, Bluetooth or Email.
Information - View the Name, Size, Date,
Time, Type and Copyright details of the
selected ﬁle.

Sending a video clip
1 Press Menu or

then select My stuff.

2 Scroll to and select Videos.
3 Select the video clip you want and press

Options.
4 Press Send via and choose from

Multimedia message, Bluetooth or
Email.
5 If you choose Multimedia Message or

Email, your video clip will be attached to
the message and you can write and send
the message as normal. If you choose
Bluetooth, you will be prompted to turn
Bluetooth on and your phone will search
for a device to send the video to.
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Note: The video may need to be resized
before it can be sent by MMS. Some videos
may be too large to send by MMS at all.

Video options menu
In the Videos folder highlight a video and
press Options to bring up the following list
of options.
Delete - Delete the selected video.
Send via - Send the selected video to a
friend via Multimedia message, Email or
Bluetooth.
File - Rename the video or view the
information (Name, Size, Date, Time, Type and
Copyright).
If you have an external memory card inserted
two additional options will show: Move to
external memory and Copy to external
memory.
New folder - Create a new folder within the
main Videos folder.
Mark/Unmark - Select more than one video
clip before selecting Delete.
Delete all - Delete all the clips in your Videos
folder.
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Sort by - Arrange your videos by Date, Type
or Name.
Auto next play - Allows to set the play
mode: Off, Repeat once and Repeat all.
• Off: Plays the selected ﬁle.
• Repeat once: Plays all ﬁles in a list once.
• Repeat all: Continues to play all ﬁles in a
list repeatedly.
List view / Thumbnail view - Change the
way you view your videos.

Documents

nd

From the Documents menu.

Viewing a document
d

1 Press Menu or

then select My stuff.

2 Select Documents.
3 Select a document and press View.

Others
From the Others menu, you can view the ﬁles
which are not saved in the Images, Sounds,
Videos or Documents folders.
You may ﬁnd that when you transfer ﬁles
from your computer to your phone, they
appear in the Others folder rather than the
Documents folder. If this happens you can
move them.

External memory
If you’ve inserted a memory card it will
be displayed as a folder within My stuff.
Your external memory folder will be divided
into ﬁve further folders: Images, Sounds,
Videos, Documents and Others. Each
folder will contain all the ﬁles of that type
which are saved to your memory card rather
than your handset.
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Games and Applications

O

Games and Applications

Changing the network proﬁle

Ad

Your KS360 comes with preloaded games
to keep you amused when you have time
to spare. If you choose to download any
additional games or applications they will be
saved into this folder.

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

1

1 Press Menu or

2

Playing a game

2 You can add and edit a new network

1 Press Menu or

and select Games &
Apps and then Games.

2 You can download games from site, and

and select Games &
Apps and then Network profile.
proﬁle.

3

then enjoy it.
Note: An additional cost is incurred when
connecting to this service. Check your data
charges with your network provider.

4

Viewing applications
You can manage the Java applications
installed in your phone by using the
Applications menu. You can also delete
downloaded applications.
1 Press Menu or

and select Games &
Apps and then Applications.

2 View and manage any applications you

have.
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Organiser & Tools
Adding an event to your calendar
1 From the standby screen press Menu

or
, and select Organiser, then
Calendar.
2 Select the date you would like to add an

event to. You can choose a date either by
scrolling to it using the navigation keys or
by selecting Options and Go to date in
order to enter a date.
3 Select New schedule and scroll down to

enter the time you would like your event to
begin. Scroll down and enter the end time
of your event.
4 Scroll down again and choose whether you

would like to set an Alarm for the event.
Scroll left or right to see the available
options. You can set the alarm to go off at
the starting time of the event or at a set
period of time before the event starts to
remind you the event is coming up.
5 Scroll down and enter a Subject for the

event. Use the keypad to type letters and
numbers.

6 Scroll down once more to select whether

the event is occurring Once or repeated
at Daily, Weekly, Monthly or Yearly
intervals. If the event is repeated, you can
also scroll down to enter an Expiration
date for when the events will stop
completely.
7 Select Save and your event will be saved

in the calendar. A square cursor will mark
the days of any saved events.

Editing a calendar event
1 From the standby screen press Menu

or
, and select Organiser, then
Calendar.
2 Choose Options and select All schedules

to see a list of all your events. Scroll to
the event you would like to edit and select
View. Alternatively select the day of the
event in the calendar and select View.
3 Select Edit and scroll to the event

detail you want to change. Make your
modiﬁcations and select Save to store the
edited event.
Note: You can delete an event from your
calendar by selecting to view the event and
then pressing Options and Delete.
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Organiser & Tools
Sharing a calendar event

Setting your alarm

Us

1 From the standby screen press Menu

1 From the standby screen press Menu or

1

or
, and select Organiser, then
Calendar.
2 Select the event you would like to share

and choose Options.
3 Choose Send via and select from Text

message, Mutimedia message,
Bluetooth or Email.

Adding a memo
1 From the standby screen press Menu or

, and select Organiser, then Memo.
2 Select New and type your memo.
3 Select Options then Save.
4 Your memo will appear on screen the next

time you open the memo application.
TIP! You can edit an existing memo. Select
the one you want to edit, press Options and
select Edit.
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, and select Tools, then Alarm clock.
2 Select New.

2

3 Scroll down and enter the time you would

3

like the alarm to sound at.
4 Choose the repeat type to indicate whether

you would like your alarm to sound Once,
Daily, Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Sun,
or Choose weekday.
5 Scroll down and choose whether you

would like the alarm to Always sound,
Always vibrate or Follow profile.

4

5

Us
1

6 Scroll down to choose the alarm tone.

Choose Sounds to select a new sound.
7 Scroll down and enter a name for the

2
3

alarm or keep the suggested name.
8 Select Save.

4

Note: You can set up to 5 alarms.

5
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Using your calculator

Converting a unit

1 From the standby screen press Menu or

1 From the standby screen press Menu

, and select Tools, then Calculator.
2 Press the numeric keys to input numbers.
3 For simple calculations, select the function

you require (+, –, ×, ÷), followed by =.
4 For more complex calculations, select

Function to select a command.
5 Select Clear to clear the screen and start

a new calculation.

Using the stopwatch
1 From the standby screen press Menu or

, and select Tools, then Stopwatch.
2 Select Start to begin the timer.
3 Choose Lap if want to record a lap time.

Up to 20 lap times can be saved.
4 Select Stop to end the timer.
5 Choose Resume to restart the stopwatch

at the time you stopped it at or select
Reset to return to zero.

or
, and select Tools, then Unit
converter.
2 Choose whether you would like to convert

Currency, Area, Length, Weight,
Temperature, Volume or Velocity.
3 Scroll up to choose from the unit of

measurement you want to enter. Scroll left
and right to select a unit, then scroll down
and enter the unit quantity.
4 Scroll down to the unit conversion box and

choose the unit measurement you want
to convert into. The conversion will show
automatically in the line below.

Adding a city to your world clock
1 From the standby screen press Menu or

, and select Tools, then World clock.
2 Scroll up, down, left or right to navigate the

globe and choose a continent.
3 Select Zoom in to zoom into an area and

choose from the cities in that area.
4 Press Set.
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SIM services
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This feature depends on SIM and the network
services.
If the SIM card supports SAT (i.e. SIM
Application Toolkit) services, this menu will be
the operator speciﬁc service name stored on
the SIM card.
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Browser
With a browser at the tip of your ﬁngers,
you can get up to date news and weather
forecasts as well as information on sports or
trafﬁc whenever you need it. In addition, the
browser allows you to download the latest
music, ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web
1 Press Menu or

and select Browser.

Adding and accessing your
bookmarks
For easy and fast access to your favourite
websites, you can add bookmarks and save
web pages.
1 Press Menu or

and select Browser.

2 Select Bookmarks. A list of your

bookmarks will appear on the screen.

2 To access the browser homepage directly,

3 To add a new bookmark, select Options

select Home. Or select Enter address
and type in your desired URL, followed by
Connect.

and choose New bookmark. Enter a
name for your bookmark followed by the
URL.

Note: An additional cost is incurred when
connecting to this service and downloading
content. Check your data charges with your
network provider.

Enjoying Yahoo!
You can surf the web quickly and easily by
selecting this menu.

4 Press Save. Your bookmark will now

appear in the list of bookmarks.
5 To access the bookmark simply scroll

to the required bookmark and select
Connect. You will be connected to your
bookmarked page.
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S

Accessing a saved page

Changing the web browser settings

1 Press Menu or

1 Press Menu or

and select Browser.

and select Browser.

2 Select Saved pages.

2 Select Settings.

3 Select the required page and press Open.

3 You can choose the way your mobile

TIP! This menu will also allow you to delete
saved pages.

Viewing your browser history
1 Press Menu or

and select Browser.

2 Select History and select OK.
3 A list of web page titles you have accessed

recently will be displayed. To access one
of these pages, scroll to the required page
and select Connect.

handles, displays and uses information
when browsing the internet. You can
amend settings within Network profiles,
Rendering mode, Cache, Cookies,
Security certificates, Show image,
JavaScript, Storage location.
4 Once you have changed your settings,

select OK.
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Settings
Within this folder you can adapt your settings
to make your KS360 personal to you.
Note: For information on call settings see
page 19.

Changing your proﬁles
You can quickly change your proﬁle from the
standby screen. Simply press
using the
navigation keys then the proﬁle you would
like to activate. Choose from General, Silent,
Vibrate only, Outdoor and Headset.

Personalising your proﬁles
You can personalise each proﬁle setting.
1 Press Menu or

and select Profiles.

2 Choose the proﬁle you want and select

Personalise.
3 For the Silent and Vibrate only proﬁles,

you can adapt the vibration. For the other
proﬁles, you can change all of the sounds
and alert options available in the list.

Changing your date & time
You can set functions relating to the date
and time.
1 Press Menu or

and select Settings.

2 Select Date & Time and choose from the

list below:
Set date - You can enter the current date.
Date format - You can set the date format.
(YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY)
Set time - You can enter the current time.
Time format - You can set the time format to
either 24 hours or 12 hours.
Auto update - Select On, the phone will
automatically update the date and time.

Changing the language
Select Languages to change the language
for any text in your phone. Any change will
also alter the language input mode.
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Changing your display settings
1 Press Menu or

and select Settings.

2 Select Display and choose from:

Wallpaper - Choose a wallpaper to appear
on your screen display.
Clocks - Choose to have the time and date
visible on your standby screen. Choose from
No date & time or Normal.
Backlight timer - Choose how long the
backlight remains on for.
TIP! The longer the backlight is on for, the more
battery power is used and you may need to
charge your phone more often.

Brightness - Use the navigation keys to
adjust the brightness. Choose from 40%,
60%, 80% or 100%, then select OK to save
your change.
Home screen shortcut - Select On to
display the shortcuts of 4 menus as pictures
on the middle of the standby screen.
Font size - Change the font size of the
following : Menu, Dialling and Messaging.
Theme - Quickly change the whole look of
your screen.
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Menu style - Change the menu view from
Grid view to List view.
Main font style - Adjust the font type.
Dialling font style - Adjust the font style for
when you are dialling a phone number.
Standby text - Choose to add a message to
your standby screen.
Network Name - Choose On or Off.

Changing your security settings
Change your security settings to keep your
KS360 and the important information it holds
protected.
1 Press Menu or

and select Settings.

2 Select Security and choose from the list

below:
PIN code request - Choose a PIN code to be
requested when you turn your phone on.
Auto key lock - Choose how long before the
keypad locks when the phone is not in use.
Phone lock - Choose a security code to lock
your phone When power on, When SIM
changed or Immediately.
Anti-theft mobile tracker - The ATMT
feature of this phone provides you with the
ability to have a tracking system in place for
your mobile in case you loose or misplace it.
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The moment an un-authorized user uses your
phone, a SMS is triggered from your phone
and the message is send to your pre-defined
number.
Change codes - Change your Security
code, PIN1 code, PIN2 code or ATMT code.

Press Menu or
and select Settings. Choose
Memory status and you will then see the current
status of the memories (Common, Reserved, SIM
card and External memory) in your KS360.
TIP! See page 13 for information on inserting
a memory card.

Using ﬂight mode
Use this function to switch the ﬂight mode
On or Off. You will not be able to make calls,
connect to the internet, send messages
when Flight mode is switched On.

Using power save

Changing your Bluetooth settings
1 Press Menu or

and select
Connectivity, then choose Bluetooth.

2 Choose Bluetooth settings. Make your

changes to:

Choose to switch the power saving settings
On or Off.

My visibility - Choose whether to Show or
Hide your device to others.

Resetting your phone

My name - Enter a name for your KS360.

Use Reset in Phone settings to reset all the
settings to the factory deﬁnitions. You need
the security code to activate this function.

My address - View your Bluetooth address.

Viewing memory status
Your KS360 has three memories available: the
phone, the SIM card and an external memory
card (you may need to purchase the memory card
separately).
You can use the memory manager to determine
how each memory is used and see how much
space is available.

Changing your connectivity settings
Your connectivity settings have already been
set up by your network operator, so you can
enjoy your new phone from the off. If you
want to change any settings, use this menu.
Press Menu or
Your options are:

and select Connectivity.
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Bluetooth - Set up your KS360 for Bluetooth
use. You can adapt your visibility to other
devices or search through devices your phone
is paired with.
Network - Your KS360 connects
automatically to your preferred network. To
change these settings use this menu. You can
also add new access points using this menu.
USB connection - Choose Data service
and synchronise your KS360 using the LG PC
Suite software to copy ﬁles from your phone.
If you have a memory card inserted, select
Mass storage to use your phone in the same
way as you would use a USB stick. Connect to
your computer and drag and drop ﬁles to the
KS360 removable device folder.

2 Select Device list from the Bluetooth

menu and choose New.
3 Your KS360 will search for devices. When

the search is completed Pair and Refresh
will appear on screen.
4 Choose the device you want to pair with,

select Pair and enter a passcode then
choose 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
2 Follow the instructions that came with your

By pairing your KS360 and another device,
you can set up a passcode protected
connection. This means your pairing is more
secure.

3 Your KS360 will then automatically connect

You can change your visibility in the
Bluetooth settings menu, by selecting
My visibility, then Show.
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1 Check your Bluetooth is On and Visible.

Pairing with another Bluetooth
device

1 Check your Bluetooth is On and Visible.

Us
st

headset to place it in pairing mode and
pair your devices.
to your Bluetooth headset and switch to
headset proﬁle.
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Using your phone as a mass
storage device
Your KS360 can be used as a mass storage
device, just like a USB stick. This is a great
way of moving your ﬁles from your computer
to your phone. If you’ve inserted a memory
card, when connecting as Mass storage, the
phone will be displayed as two drives on your
computer: the handset memory and external
memory.
1 Press Menu or

select Connectivity.

2 Select USB Connection.
3 Scroll to Mass storage and select OK.
4 Insert the smaller end of the USB cable

into the USB cable connector on the edge
of the KS360. Plug the larger end into the
USB port of your computer.
5 A removable disk folder will open

automatically on your computer, two if you
have a memory card inserted, showing all
the folders on your phone or memory card.
6 Drag and drop your images, videos, music

or documents into the correct folders.

8 When you want to then access a ﬁle, for

example an image, press Menu or
,
then select My stuff followed by External
memory then Images. All the images you
transfer will be contained in this ﬁle.

Transferring a ﬁle to your phone
You can also transfer ﬁles from your computer
to your phone using Bluetooth.
1 Make sure your phone and computer have

Bluetooth switched on and are visible to
one another.
2 Use your computer to send the ﬁle via

Bluetooth.
3 When the ﬁle is sent you will have to

accept it on your phone by selecting Yes.
4 The ﬁle will be saved within the appropriate

folder depending on type. So for example,
photographs will be saved in the Images
folder and music in the Sounds folder. If
your phone cannot identify the ﬁle type, the
ﬁle will be saved in the Others folder.
Note: Files sent using Bluetooth will be saved
to the phone memory.

7 Safely remove your phone by clicking on

the Safely remove hardware icon in
your desktop toolbar.
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Sending and receiving your ﬁles
using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send and receive
ﬁles as no wires are needed and connection
is quick and easy. You can also connect to a
Bluetooth headset to make and receive calls.
Before you can start sharing ﬁles using
Bluetooth, you will need to pair your phone
with another Bluetooth device. For information
on pairing devices, see Pairing with
another Bluetooth device on page 54.

A
4 Your KS360 will automatically search for

Th

other Bluetooth enabled devices within
range.
5 Choose the device you want to send the

ﬁle to and select Send.

Ch
To receive a file:
1 To receive ﬁles, your Bluetooth must be

both On and Visible. See Changing your
Bluetooth settings on page 53 for more
information.
2 A message will prompt you to accept the

To switch Bluetooth on:
1 Press Menu or

and select
Connectivity, then choose Bluetooth.

2 Select Bluetooth on/off and choose On.

ﬁle from the sender. Select Yes to receive
the ﬁle.
TIP! Keep an eye on the progress bar to make
sure your ﬁle is sent.

3 Select Off to switch Bluetooth off.

To send a file:
1 Open the ﬁle you want to send, typically

this will be a photo, video or music ﬁle.
2 Select Options and choose Send via,

then Bluetooth.
3 Select Yes to turn Bluetooth on if it is not

already activated.
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Note The Bluetooth® word mark and logos are
owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of
such marks by LG Electronics is under licence.
Other trademarks and trade names are those of
their respective owners.

Ba

Accessories
These accessories were supplied with your KS360.

Charger

Stereo headset

ur
e

e
Battery

User Guide
Learn more about your KS360.

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

Technical data

The wireless phone described in this guide is
approved for use on the GSM 900, DCS 1800
and PCS1900 networks.

General

A number of features included in this guide
are called Network Services. These are
special services that you arrange through
your wireless service provider. Before you
can take advantage of any of these Network
Services, you must subscribe to them through
your service provider and obtain instructions
for their use from your service provider.
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Product name : KS360
System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

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

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

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Speciﬁc
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KS360 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
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.
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• The highest SAR value for this model

phone tested by DASY4 for use at the ear
is 0.489 W/kg (10g) and when worn on the
body is 0.949 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.

•

•

•

• 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.

•

•

•
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• Do not subject this unit to mechanical

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

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

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

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

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

furnishings.
• The phone should be charged in a well

ventilated area.

• Do not 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.

• 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.
61

Guidelines for safe and efﬁcient Use
Road safety

Avoid damage to your hearing

Po

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

Damage to your hearing can occur if you are
exposed to loud sound for long periods of
time. We therefore recommend that you do
not turn on or off the handset close to your
ear. We also recommend that music and call
volumes are set to a reasonable level.

•

• Do not use a hand-held phone while

driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before making

or answering a call if driving conditions so
require.
• RF energy may affect some electronic

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

air bag, do not obstruct with installed or
portable wireless equipment. It can cause
the air bag to fail or cause serious injury
due to improper performance.
• If you are listening to music whilst out and

about, please ensure that the volume is at
a reasonable level so that you are aware
of your surroundings. This is particularly
imperative when near roads.
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Glass Parts
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.

•
•

In

Wi
air
•

•

Blasting area

Ch

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

Battery information and care

• Do not use the phone at a refueling point.

• You do not need to completely discharge

• 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

the battery before recharging. Unlike
other battery systems, there is no memory
effect that could compromise the battery’s
performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG

chargers are designed to maximize the
battery life.

Wireless devices can cause interference in
aircraft.

• Do not disassemble or short-circuit the

• Turn your mobile phone off before boarding

• Keep the metal contacts of the battery

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

permission from the crew.

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

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

battery pack.
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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• There is risk of explosion if the battery is

replaced by an incorrect type.
• Dispose of used batteries according to

the manufacturer’s instructions. Please
recycle when possible. Do not dispose as
household waste.
• If you need to replace the battery, take it

to the nearest authorized LG Electronics
service point or dealer for assistance.
• Always unplug the charger from the wall

socket after the phone is fully charged to
save unnecessary power consumption of
the charger.
• Actual battery life will depend on network

conﬁ guration, product settings, usage
patterns, battery and environmental
conditions.
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