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ขอแสดงความยินดี ที่คุณซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่
รุ่นC1150ที่ทันสมัยมีขนาดกะทัดรัดออกแบบให้
ทํางานด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อน
ที่แบบดิจิตอลใหม่ล่าสุด

คู่มือการใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่สําคัญ
ในการใช้งานและการทํางานของโทรศัพท์เ
ครื่องนี้ จึงควรอ่านเนื้อหาทั้งหมดด้วยความ
ละเอียดเพื่อผลการใช้งานที่เต็มประสิทธิภา
พ และเป็นการป้องกันความเสียหายหรือใช้
งานผิดต่อตัวเครื่องได้การรับประกันของโทร
ศัพท์จะสิ้นสุดลงทันทีหากมีการเปลี่ยนแปล
งหรือดัดแปลงและแก้ไข เครื่องนอกเหนือจ
ากที่ระบุอย่างชัดเจนในคู่มือนี้ว่าสามารถกระ
ทําได้
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อ่านคําแนะนําง่ายๆ เหล่านี้ การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์
ที่กําหนดอาจเป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย ข้อ
มูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้อธิบายอยู่ในคู่มือเล่ม
นี้

การรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่
วิทยุและค่า SAR (Specific Absorption
Rate)
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น C1150 นี้ ได้รับการออก
แบบตรงตามข้อกําหนดเรื่องความปลอดภัยใน
การใช้งานอันเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความ
ถี่วิทยุ ข้อกําหนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาส
ตร์ที่รวมถึงการกําหนดค่าเผื่อไว้ ทั้งนี้เพื่อความ
ปลอดภัยของทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
] ข้อกําหนดเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความ
ถี่ วิทยุใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า SAR การทดสอบ
SARได้กระทําด้วย การใช้วิธีการที่ได้มาตรฐา
น โดยให้เครื่องรับ โทรศัพท์ส่งสัญญาณที่แร
งที่สุดและมีการรับรองขนาดสัญญาณแล้วโดย
การส่งสัญญาณดังกล่าวได้กระทําในทุกย่านค
วามถี่ที่โทรศัพท์ใช้อยูู่

แม้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG แต่ละรุ่นจ
ะแตกต่างกันบ้าง แต่ทุกรุ่นจะได้รับการออกแ
บบให้อยู่ภายในข้อกําหนดของการรับพลังงา
นคลื่นความถี่วิทยุ
] ข้อจํากัด SAR ที่แนะนําโดย International
Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก โดย
เฉพาะตามเนื้อเยื่อหนักสิบ (10) กรัม
] ค่า SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ ซึ่งทํา
การทดสอบโดย DASY4 ขณะถือแนบกับหูคือ
0.676 วัตต์/กก (10 กรัม)
] ข้อมูลระดับ SAR สําหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ
/พื้นที่ที่ยอมรับข้อจํากัด SAR ซึ่งแนะนําโดย
Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/กกโดยเฉลี่
ยต่อเนื้อเยื่อหนึ่ง (1) กรัม
]

คําเตือน! ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ และ
อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรอง ให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้
เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ผ่านการรับ
รองดังกล่าว อาจทําให้การรับรองหรือการรับประกันข
องเครื่องสิ้นสุดลง หรือก่อให้เกิดอันตรายได้

อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องโทรศัพท์ (คว
รนําไปให้ช่างเทคนิคผู้มีความรู้เมื่อจําเป็นต้อง
มีการตรวจซ่อม)
] ควรวางใหหางจากอุปกรณเครื่องใชไฟฟาเชน
โทรทัศน วิทยุ หรือเครื่องคอมพิวเตอร
] ควรวางโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่งกําเนิดควา
มร้อน เช่น เครื่องทําความร้อนหรือเตาประกอ
บ อาหาร
] ไม่ควรทําโทรศัพท์ตกพื้น
] ไม่ควรวางโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีการสั่นสะเทือน
หรือการกระแทก
] สารเคลือบบนตัวเครื่องโทรศัพท์อาจหลุดลอ
กได้ หากหุ้มด้วยวัสดุหรือสิ่งที่ทําจากไวนิล
] ใช้ผ้าแห้งเช็ดทําความสะอาดภายนอกเครื่อง
]

โทรศัพท์ (อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน ทิ
นเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
] ไม่ควรวางเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือ
ควันมากเกินไป
] อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิตหรือบัตรโดย
สารที่มีแถบแม่เหล็กเพราะอาจทําความเสียห
ายต่อข้อมูลในแถบแม่เหล็กได้
] อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคมเพราะอาจทํา
ความเสียหายแก่โทรศัพท์ได้
] วางเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจากของเหลวหรือ
ความชื้น
] ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง ด้วยความระมัดระวั
ง อย่าแตะต้องเสาอากาศโดยไม่จําเป็น

การเปลี่ยนฟิวส์
ให้เปลี่ยนฟิวส์ที่ขาดด้วยฟิวส์ประเภทและขนาด
เดียวกันเท่านัน
้ ห้ามใช้ฟวิ ส์ทข
่ี นาดใหญ่กว่าโดย
เด็ดขาด
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การดูแลและการบํารุงรักษาเครื่อง
โทรศัพท์
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การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของโทรศัพท์
โปรดทําตามคําแนะนําดังต่อไปนี้ ทั้งนี้เพื่อประ
สิทธิภาพการทํางานสูงสุดด้วยการใช้พลังงาน
น้อยที่สุด
] ถือโทรศัพทเมื่อคุณพูดสายกับผูอื่นพูดตรง
ไมโครโฟนปรับมุมเสาอากาศใหอยูในแนว
ตั้งและใหพนหัวไหลของคุณหากเสาอากา
ศสามารถยือ/หดได ใหดึงยืดออกจนสุดใน
ขณะโทร
] หากโทรศัพท์ของคุณมีระบบอินฟราเรด ห้าม
ส่องรังสีอินฟราเรดเข้าตา

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถส่งคลื่นรบ
กวนได้ ทําให้มีผลต่อการทํางานของอุปกรณ์
ต่างๆ
] ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้อุปกรณ์ทางการ
แพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน หลีกเลี่ย
งการวางโทรศัพท์เหนือเครื่องควบคุมจังหวะก
ารเต้นของหัวใจ เช่น ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้
น
] โทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่องอาจก่อให้เกิดสั
ญญาณคลื่นรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้
] ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯล
ฯ อาจได้รับการรบกวนบ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วย
เรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ที่คุณขับขี่
ยานพาหนะ
] ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ
] มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัดระวังอย่าง
เต็มที่

]

บริเวณที่ทําให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างมีการระเบิ
ดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัดและ
ทําตามข้อกําหนดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

]

ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลวที่ติดไ
ฟง่ายหรือระเบิดได้ในห้องโดยสารของรถซึ่งคุ
ณใช้เก็บโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆของ
คุณ

บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่นรบกวนต่อ
เครื่องบินได้
] ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณก่อนขึ้นเครื่อ
งบิน
] อย่าใช้โทรศัพท์เมื่อเครื่องบินจอดที่พื้นโดยไ
ม่ได้รับการอนุญาตจากพนักงานประจําเครื่องเ
สีย ก่อน

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่างจากมือเด็ก
รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจทําอันตราย
หากเด็กนําใส่ปาก

คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

หากสามารถทําได้ ให้ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทรออกหรือ
รับสายหากสภาพการขับขี่ให้จําเป็นต้องดําเนิ
นการดังกล่าว
] พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมีผลกระทบต่อ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดในรถยนต์ของคุ
ณ เช่นวิทยุติดรถยนต์ อุปกรณ์เพื่อความปลอ
ดภัย เป็นต้น
] หากรถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัย ห้ามติดตั้ง
อุปกรณ์พกพาแบบไร้สายซึ่งขัดขวางการทําง
านของถุงลมเพราะอาจทําให้คุณได้รับบาดเจ็
บ รุนแรงเนื่องจากการทํางานผิดปกติของถุงล
ม นิรภัยได้
]

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้
]

ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ํามันเชื้อเพลิงห้า
มใช้โทรศัพท์ใกล้น้ํามันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี
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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
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โทรฉุกเฉิน

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับเครือข่าย
เซลลูลาร์ทั้งหมดได้จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นี้เพีย
งอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉินให้ตรวจสอบกับ
ผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการดู
แลรักษา
คุณไม่จําเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่ออกจน
หมดก่อนเริ่มการชาร์จ แบตเตอรี่นี้ต่างจากแบ
ตเตอรี่อื่นเนื่องจากไม่มีผลต่อหน่วยความจําป
ระสิทธิภาพของแบตเตอรี่จึงไม่ด้อยลง
] ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จของ LG เท่านั้
น เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ LG ได้รับการออ
กแบบมาเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
ให้นานที่สุด
] อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทําให้แบตเตอรี่ลัดวงจร
] รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัสแบตเตอรี่
] เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีเมื่อประสิทธิภาพการใช้
งานลดต่ําลงอย่างมากจนไม่อาจใช้ต่อได้แบต
เตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครั้ง จน
กว่าจะจําเป็นต้องเปลี่ยนก้อนใหม่
]

ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หากไม่ได้ใช้เป็น
เวลานานเพื่อเพิ่มเวลาการใช้งาน
] อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดนแสงแดดโดย
ตรงหรือใช้ในสภาพที่มีความชื้นสูงเช่น ในห้อ
งน้ํา
] อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพอากาศที่ร้อน
หรือเย็นเพราะประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อาจ
ด้อยลง
]

C1150 คุณสมบัติ
C1150 คุณสมบัติ

ส่วนประกอบของโทรศัพท์
ภาพแสดงตัวเครื่องเมื่อเปดฝาพับ
ลําโพง

หน้าจอแสดงผล

ปุ่มรายชื่อสมุดโทรศัพท์
ปุมเลือกซาย
ปุ่มตั้งค่าการใช้
ปุ่มส่ง
ปุ่มเมนูโปรด

ปุ่มเข้าสู่เมนูข้อความ
ปุมเลือกขวา
ปุ่มวางสาย/เปิดปิดเครื่อง
ปุ่มลบ/ยกเลิก
ปุ่มตัวเลข

ปุ่มเครื่องหมายดอกจัน

ปุ่มเครื่องหมายสี่เหลี่ยม
ไมโครโฟน
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C1150 คุณสมบัติ
C1150 คุณสมบัต

ภาพแสดงตัวเครื่องดานหลัง

ช่องใส่สายคล้องข้อมือ

ปุ่มล็อคแบตเตอรี่

ช่องเสียบซิมการ์ด
แบตเตอรี่

ขั้วแบตเตอรี่

ช่องเสียบสายเคเบิล/
ช่องเสียบสายชาร์จแบตเตอรี่/
ช่องเสียบสายอุปกรณ์แฮนด์ฟรีในรถยนต์
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ปุ่ม

ปุ่มส่ง
ใช้ในการโทรออกด้วยการกดหมายเลขโทร
ศัพท์และในการรับสายหากคุณกดปุ่มนี้โดย
ไม่ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ เครื่องจะแสดง
หมายเลขที่โทรออก, รับสาย และไม่ได้รับ
สายล่าสุด

ตารางนี้อธิบายถึงสัญลักษณหรือไอคอนตาง
ๆ ที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอของโทรศัพท

คําอธิบายแป้นกด
คําอธิบาย
ปุ่มเลือกซ้าย/ปุ่มเลือกขวา
แต่ละปุ่มจะมีหน้าที่การทํางานตามข้อความ
ที่ปรากฏอยู่เหนือปุ่มนั้นๆ

ปุ่มตัวเลข

ปุมนาวิเกต
ใชเพื่อเลื่อนดูเมนูตางๆ
และเลื่อนเคอรเซอร รวมทั้งใชปุมนี้เพื่อ
เขาใชฟงกชั่นตางๆ ตอไปนี้แบบดวน
• ปุมนาวิเกตขึ้น ( ): ปุม
 ช็อตคัตเพือ
่ คน
หาสมุดโทรศัพท

• ปุม
่ นาวิเกตลง ( ): ปุม
 ช็อตคัตเพือ
่ เขา
สูเ มนู เมนูโปรด
• ปุม
่ นาวิเกตซ้าย ( ): ปุม
่ ช็อตคัทเพือ
่
เ ข้าสูเ่ มนู โฟรไฟล์
• ปุมนาวิเกตขวา ( ): ปุมช็อตคัตเขาสู
ขอความในถาดเขา

~

ปุ่ม

คําอธิบาย

C1150 คุณสมบัต

คําอธิบายปุ่มต่างๆ

ใช้ปุ่มเหล่านี้ในการหมุนหมายเลขเมื่ออยู่ใน
โหมดสแตนด์บาย และป้อนหมายเลขหรือตัว
อักษรเมื่ออยู่ในโหมดแก้ไข เมื่อกดปุ่มต่างๆ
ต่อนี้ค้างไว้จะเป็นการ:
•โทรไปที่ศูนย์ฝากข้อความเสียงด้วยการกด
ปุ่ม
•โทรทางไกลต่างประเทศด้วยการกดปุ่ม
•โทรออกด้วยการใช้โทรด่วน โดยการกดปุ่ม
ถึงปุ่ม
ปุ่มวางสาย/เปิดปิดเครื่อง
ใช้ในการวางสายหรือปฏิเสธสายเรียกเข้า
และยังใช้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องด้วยการกดปุ่ม
นี้ค้างไว้ 2-3 วินาที
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C1150 คุณสมบัติ
C1150 คุณสมบัต

ปุ่ม

คําอธิบาย
ปุม
่ ลบ
กดปุมนี้หนึ่งครั้งเพื่อลบหนึ่งตัวอักษร การ
กดปุมนี้คางไวจะลบขอความทั้งหมด และ
คุณยังสามารถใชปุมนี้เพื่อกลับไปยังหนา
จอกอนหนา นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูราย
การบันทึกเสียงเตือนความจําได้เมื่อกดปุ่มนี้
สักครู่ขณะที่อยู่ในโหมดสแตนด์บาย

ปุ่มด้านข้าง
ปุ่ม

คําอธิบาย
ปุ่มขึ้น/ลงด้านข้าง
ในขณะที่ฝาพับเปิดอยู่ จะใช้ในการตั้งระดับ
เสียงของปุ่มกดเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย
และระดับเสียงลําโพงในขณะใช้สายในขณะ
ที่ฝาพับปิดอยู่กดปุ่มขึ้น/ลงด้านข้างหนึ่งครั้ง
เพื่อเปิดแสงไฟและกดอีกครั้งเพื่อดูวันที่ปัจ
จุบันในขณะที่อยู่ในโหมดสแตนด์บาย
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C1150 คุณสมบัต

ข้อมูลบนหน้าจอ
ตารางน้ีอธิบายถึงสัญลักษณ์หรอืไอคอนต่างๆ
ท่ีปรากฏข้นึบนหน้าจอของโทรศัพท์
ไอคอนบนหน้าจอ
ไอคอน/สัญลักษณ์ ําอธิบาย

ไอคอน/สัญลักษณ์ คําอธิบาย

แสดงความแรงของสัญญาณเครือข่าย

คุณได้รับข้อความPush

เชื่อมต่อสายอยู่

คุณสามารถดูตารางนัดหมายได้

คุณสามารถใช้บริการ GPRS ได้

ปิดสัญญาณเสียงทั้งหมด

แสดงว่าคุณกําลังใช้บริการข้ามเครือ
ข่าย (โรมมิ่ง) อยู่

้เปิดใช้รูปแบบสถานที่ทั่วไป

กําลังใช้สาย 1หรือสาย 2 ในการโทร
ออก ในกรณีที่คุณสมัครใข้บริการสอง
หมายเลข
ตั้งและใช้นาฬิกาปลุกอยู่
แสดงสถานะของแบตเตอรี่

เปิดใช้รูปแบบสถานที่อึกทีก
เปิดใช้รูปแบบสถานที่เงียบ
เปิดใช้รูปแบบเมื่อใช้ชุดหูฟัง
เปิดใช้รูปแบบในรถยนต์
คุณสามารถโอนสายได้

คุณได้รับข้อความแบบตัวอักษร
คุณได้รับข้อความแบบเสียง
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การเริ่มใช้งาน
การเริ่มใช้งาน

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

2. การถอดซิมการ์ด

1. การใส่ซิมการ์ด

ถอดซิมการ์ดโดยทําตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ถอดแบตเตอรี่ออกหากมีแบตเตอรี่อยู่ใน
เครื่อง
2. นําซิมการ์ดออกจากช่องเสียบ

หาตําแหน่งของช่องเสียบซิมการ์ดที่อยู่ด้านหลั
งของเครื่องโทรศัพท์ติดตั้งซิมการ์ดโดยทําตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ถอดแบตเตอรี่ออกหากมีแบตเตอรี่อยู่ใน
เครื่อง
2. สอดซิมการ์ดลงในช่องเสียบโดยให้การ์ดอยู่
ด้านล่างที่ยึดซิมการ์ดสีน้ําเงิน และคว่ําด้าน
ที่เป็นขั้วสีทองลง โดยให้มุมตัดอยู่ทางด้าน
ขวา

ข้อสังเกต

] การถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องโดยที่ยังเปิดเครื่องอยู่

อาจทําให้เครื่องเกิดความเสียหายได้

] ขั้วโลหะของซิมการ์ดเสียหายได้โดยง่ายหากถูกขูดขีด

โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการหยิบจับและใส่
ซิมการ์ด ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําที่แนบมากับซิมการ์ด
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4. การชาร์จแบตเตอรี่

1. วางแบตเตอรี่โดยให้เขี้ยวแบตเตอรี่ที่อยู่ด้าน
ล่างสอดเข้ากับร่องยึด

ในการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์สําหรับชาร์จแบต
เตอรี่เข้ากับเครื่องโทรศัพท์คุณต้องใส่แบตเตอรี่
ในเครื่องก่อน
1.หันด้านที่มีลูกศรบนตัวปลั๊กขึ้นข้างบนตามที่
แสดงในรูปแล้วเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์สําหรับ
ชาร์จแบตเตอรี่เข้าในช่องเสียบทางด้านล่าง
ของเครื่องให้สุดจนได้ยินเสียงคลิก

การเริ่มใช้งาน

3. การใส่แบตเตอรี่

2. แล้วกดส่วนครึ่งบนของแบตเตอรี่ลงในช่อง

2. เสียบปลายสายอีกด้านหนึ่งของอะแดปเตอร์
เข้ากับเต้าเสียบ ควรใช้เฉพาะเครื่องชาร์จที่
ให้มาในกล่องบรรจุเครื่องโทรศัพท์เท่านั้น
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การเริ่มใช้งาน
การเริ่มใช้งาน

คําเตือน

] อย่าใช้แรงฝืนในการเสียบสายเพราะอาจทําความเสียหา

ยแก่โทรศัพท์และ/หรืออะแอปเตอร์สําหรับชาร์จแบตเตอ
รี่

]
]

หมายเหตุ
]

หลังจากเสียบสายอะแดปเตอร์แล้วข้อความ
“Charging”(กําลังชาร์จ) จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
หากไมมีประจุแบตเตอรี่หลงเหลืออยูเลย สัญลักษณ
ดังกลาวจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหลังผานไปประมาณ
2-3 นาที

5. การถอดเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
ถอดสายอะแดปเตอร์ออกจากโทรศัพท์โดยกด
ปุ่มด้านข้างทั้งสองข้างตามที่แสดงในรูป
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หมายเหตุ

]

ตรวจสอบว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วก่อนนําโทร
ศัพท์ไปใช้งาน
ห้ามถอดแบตเตอรี่หรือซิมการ์ดออกในขณะที่กําลัง
ชาร์จแบตเตอรี่
ขีดเล็กๆ ที่ขยับไปมาของไอคอนแบตเตอรี่จะหยุดนิ่ง
เมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ
]

ในกรณีที่ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง โปรดปิด
และเปิดโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มเปิด/ปิด จากนั้นชาร์จ
แบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หรือลองถอดแบตเตอรี่ออก
และใส่กลับเข้าไป แล้วชาร์จใหม่อีกครั้ง

ฟงกชั่นทั่วไป
การโทรออก
1. กดหมายเลขโทรศัพท์รวมทั้งรหัสพื้นที่ หาก
ต้องการลบหมายเลข ให้กดปุ่ม
2. กดปุ่ม
เพื่อโทรออก
3. กดปุ่ม
เพื่อวางสาย

การโทรออกต่างประเทศ
1. กดปุ่ม
ค้างไว้เพื่อเรียกรหัสการโทรออก
ต่างประเทศขึ้นที่หน้าจอ เครื่องหมาย “+”
จะใช้แทนรหัสการโทรออกทางไกลต่างประ
เทศ
2. ป้อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลข
โทรศัพท์
3. กดปุ่ม

การโทรออกด้วยการใช้
สมุดโทรศัพท์
1. กดปุ่ม
[รายชื่อ] ในขณะที่อยู่ในโหมด
สแตนด์บาย
2. เมื่อหน้าจอแสดงเมนู ให้เลือก ค้นหา โดย
กดปุ่ม
3. เมื่อค้นหาจนพบชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่
ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม
เพื่อโทรออก

ฟงกชั่นทั่วไป

การโทรออกและการรับสาย

การปรับระดับเสียง
หากคุณตองการปรับระดับเสียงของหูฟงใน
ระหวางการสนทนา ใหใชปุมดานขาง ( )
กดปุมขึ้นดานขางเพื่อเพิ่มระดับเสียงและปุม
ลงดานขางเพื่อลดระดับเสียง

หมายเหตุ
]

ในโหมดสแตนดบาย การกดปุมดานขางจะปรับระ
ดับความดังของ เสียงปุมกด

การรับสาย
เมื่อมีสายเรียกเขาเสียงโทรศัพทจะดังขึ้น ห
ากเครื่องสามารถระบุผูโทรเขาได หมายเลข

19

ฟงกชั่นทั่วไป
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โทรศัพท (หรือชื่อและภาพ หากจัดเก็บไว
ในสมุดโทรศัพท) จะโชวย์ที่หน้าจอ
1. เมื่อตองการรับสายเรียกเขา ใหเปดฝาพับ
ของโทรศัพท (เมื่อมีการตั้งคาเปดฝาพับ
เปนโหมดรับสาย โปรดดูในหนา 50 (เมนู
4.3.2).)

หมายเหตุ
]

หากกําหนดโหมดการรับสายไว้เป็น “รับสายได้ทุกปุ่ม“
(โปรดดูหน้า50)การกดปุ่มใดๆจะรับสายเรียกเข้าทันที
ยกเว้นปุ่ม
หรือปุ่มเลือกขวา

ในการปฏิเสธไมรับสายเรียกเขา ใหกดปุมดา
นขางของโทรศัพทคางไวโดยไมตองเปดฝา
พับของโทรศัพท
] คุณสามารถรับสายเรียกเขาไดขณะใชคุณ
สมบัติสมุดโทรศัพท หรือใชคุณสมบัติเมนู
อื่นๆ
2. ในการวางสาย ใหปดฝาพับ หรือกดปุม
]

โหมดปดเสียงและเปดสั่น
(แบบรวดเร็ว)

คุณสามารถเรียกใช้โหมดปิดเสียงและเปิด
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สั่นได้โดยกดปุ่ม
ศัพท์

ค้างไว้หลังจากเปิดโทร

ความแรงของสัญญาณ
คุณสามารถตรวจสอบความแรงของสัญญา
ณไดโดยดูสัญลักษณแสดงระดับสัญญาณ
(
) บนหนาจอ LCD ของโทรศัพท ความ
แรงของสัญญาณอาจไม สม่ําเสมอ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เมื่อคุณอยูภายในอาคาร หากระดับสัญ
ญาณออน ใหคุณโทรใกลกับหนาตาง เพราะตํ่า
แหนงนั้นมักมีระดับสัญญาณแรงกวาจุดอื่นๆ

การปอนขอความ
คุณสามารถปอนตัวเลขและตัวอักษรไดโดย
ใชปุมกดของโทรศัพท การจัดเก็บชื่อใน
สมุดโทรศัพท การเขียนขอความ การสราง
ขอความทักทายสวนตัว หรือการทําตาราง
นัดหมายในปฏิทิน ลวนแตตองใชการปอน
ขอความทั้งสิ้น ในเครื่องมีวิธีปอนขอความ
ใหเลือกใชไดดังนี้

โหมดนี้คุณสามารถปอนคําไดโดยการกด
ปุ่มเพียงครั้งเดียวตอหนึ่งตัวอักษรแมวาแต
ละปุมบนแผงปุมกดนั้นจะมีตัวอักษรมาก
กวาหนึ่งตัวก็ตามโหมด T9 จะเปรียบเทียบ
การกดปุมของคุณโดยอัตโนมัติกับพจนานุ
กรมภายในเครื่องเพื่อพิจารณาหาคําที่ถูก
ตองดังนั้นคุณจึงกดปุมนอยกวาการปอน
คําโดยใชโหมด ABCตามปกติบางครั้งการ
ปอนคําดวยวิธีนี้เรียกในอีกชื่อหนึ่งวาระบบ
ชวยสะกดคํา

โหมด ABC
โหมดนี้ใหคุณปอนตัวอักษรโดยการ
กดปุมที่มีตัวอักษรที่ตองการหนึ่งครั้ง
สองครั้ง สามครั้ง หรือมากกวานั้น จน
กระทั่งตัวอักษรที่ตองการปรากฏขึ้น
โหมด 123 (โหมดตัวเลข)
ปอนตัวเลขตางๆโดยกดปุมเพียงครั้งเดียว
ตอตัวเลขหนึ่งตัว หากตองการเปลี่ยนเปน
โหมด 123 ในฟลดสําหรับการปอนตัวอัก
ษร ใหกดปุม จนกวาหนาจอจะแสดง โ
หมด 123

การเปลี่ยนโหมดปอนขอความ
1. เมื่อคุณอยูในฟลดที่ยอม

ใหปอนตัวอักษรได สัญ โหมดปอนขอความ
ลักษณแสดงโหมดปอน
ขอความจะปรากฏขึน
้ ทีม
่ ม
ุ
ขวาลางของหนาจอ LCD
2. เปลี่ยนโหมดปอนขอควา
มโดยการกดปุม
คุณ
สามารถตรวจสอบโหมด
ปอนขอความ ปจจุบันได ตัวเลือก แทรก
ในมุมขวาลางของหนาจอ
LCD
] วิธีการใชโหมด T9
โหมดการปอนขอความโดยใชระบบชวยสะกด
คํา T9 ชวยใหคุณสามารถปอนคําตางๆไดอยาง
งายดายดวยการกดปุมนอยครั้งที่สุดเมื่อคุณกด
ปุมแตละครั้ง โทรศัพทจะเริ่ม แสดงตัวอักษรที่
คิดวาคุณกําลังพิมพโดยอางอิงตามพจนานุกรม
ในเครื่อง
และคุณยังสามารถเพิ่มคําใหมในพจนานุกรมได
เมื่อมีการเพิ่มคําใหมระบบชวยสะกดคําจะเปลี่ย
นแปลงคําทีป
่ อ
 นใหไดใกลเคียงกับคําจากพจนา
นุกรมมากที่สุด

ฟงกชั่นทั่วไป

โหมด T9
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านของเครื่องคือ ใชโหมด T9

1. เมื่อคุณอยูในระบบปอนขอความแบบชวยสะ

กดคํา T9 ใหเริ่มปอนคําโดยการกดปุม
ถึง
โดยกดปุมหนึ่งครั้งตอหนึ่งตัวอัก
ษร
] คําจะเปลี่ยนแปลงเมื่อพิมพแตละตัวอัก
ษร คุณไมตองสนใจคําที่ปรากฏบนหนา
จอจนกวาคุณจะพิมพคํานั้นเสร็จ
] หากพิมพจนเสร็จแลว แตคํานั้นปรากฏไ
มถูกตอง ใหกดปุมนาวิเกตลงหนึ่งครั้งห
รือมากกวาเพื่อเลื่อนดูรายการคําที่มีใหเ
ลือก
ตัวอยางเชน: กดปุม
เพื่อ
พิมพ Good
กดปุม
[ปุ่
มนาวิเกตลง] เพื่อพิมพ
Home
] หากไมมีคําที่ตองการในรายการคําที่มีให
เลือก ใหเพิ่มคํานั้นโดยใชโหมด ABC
] คุณสามารถเลือกภาษาของโหมด T9 ได ใ
หกดปุมเลือกซาย [ตัวเลือก] แลวเลือก ภ
าษา T9 เลือกภาษาที่ตองการของโหมด
T9 นอกจากนี้คุณยังสามารถปดโหมด T9
ไดโดยการเลือกปดT9 คาที่ตั้งมาจากโรงง

2. ปอนคําทั้งคํา กอนที่จะแกไขหรือลบตัว

อักษรตัวใดตัวหนึง่

3. เมื่อสิ้นสุดการปอนคําหนึ่งคํา ใหเวนวรรค

โดยกดปุม
เมื่อตองการลบตัวอักษร
ใหกดปุม
หากตองการลบคํานั้นทั้ง
หมดใหกดปุม

หมายเหตุ
]

]

ในการออกจากโหมดการปอนขอความโดยไม
เครื่อง
บันทึกขอความที่ปอนนั้น ใหกดปุม
จะกลับสูโหมดสแตนดบาย

วิธีการใชโหมด ABC

ใชปุม
ถึง
เพื่อปอนขอความ
1. กดปุมที่มีตัวอักษรที่คุณตองการ:
] หนึ่งครั้งสําหรับตัวอักษรตัวแรก
] สองครั้งสําหรับตัวอักษรตัวที่สอง
] และทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ
2. เมื่อตองการเวนวรรคใหกดปุม หนึ่งครั้ง
เมื่อตองการลบตัวอักษรใหกดปุม และ
หากตองการลบคําทีป
่ รากฏขึน
้ ทัง้ หมด ให
กดปุม
คางไว

] วิธีการใชโหมด 123 (ตัวเลข)

]

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอักษรขณะที่
ใชไดโดยใชปุมตัวอักษรและตัวเลขจากตาราง
ดานลางนี้

ปุม

ตัวอักษรตามลําดับที่แสดง
อักษรตัวใหญ่

อักษรตัวเล็ก

_.,-():;!

_.,-():;!

ABC2

abcกขคฆงจฉ

DEF3

defชซฌฎฏฐ

GHI4

ghIฑฒณดตถท

JKL5

jklธนบปผฝพ

MNO6

mnoฟภมรลว

PQRS7

pqrsศษสหฬอฮ

TUV8

t u v ั ิ ี ึ ื ุ ูะ

WXYZ9

w x y z า ํา เแ โ ใ ไ ๆ

[เว้นวรรค] 0

โหมด 123 ชวยใหคุณสามารถ ปอนตัวเลขลง
ในขอความแบบตัวอักษรได(เชนการปอนหมาย
เลขโทรศัพท)
กดปุมตัวเลขที่ตองการ กอนที่จะเปลี่ยนเปน
โหมดปอนขอความที่เหมาะสมดวยตนเอง

ฟงกชั่นทั่วไป

หมายเหตุ

่ ้ ๊ ๋ ็ ์ฤ ฦ
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เมนูระหว่างการใช้สาย

การสลับระหว่างสองสาย

เมนูที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ระหว่างการใช้
สายจะต่างไปจากเมนูหลักที่ตั้งมาจากโรงงาน
ซึ่งเข้าใช้จากหน้าจอขณะที่เปิดเครื่องรอรับสาย
โดยมีตัวเลือกต่างๆ ตามที่อธิบายดังต่อไปนี้

ในการสลับระหว่างสองสายให้กด [ตัวเลือก]
แล้วเลือก สลับสาย หรือเพียงกดปุ่ม
[ส่ง]
คุณสามารถเลือกใช้สายใดสายหนึ่งจากสอง
สายโดยกดปุ่มลูกศรขึ้น/ลง หากคุณต้องการ
วางสายใดสายหนึ่ง ให้กลับไปที่สายซึ่งคุณต้อง
การวาง แล้วกดปุ่ม
[กลับ] ขณะอยู่ที่สายที่
คุณต้องการวาง

ระหว่างการใช้สาย
การพักสาย
ในขณะโทรออกหรือรับสายให้กดปุ่ม
[ส่ง]
เพื่อพักสายนั้นไว้ ขณะที่สายถูกพัก ให้กดปุ่ม
[ส่ง] เพื่อกลับมาใช้สายนั้นอีกครั้ง

การใช้สายที่สอง
คุณสามารถเรียกหมายเลขโทรศัพท์จากสมุด
โทรศัพท์เพื่อโทรออกสายที่สองได้ ให้กดปุ่ม
[รายชื่อ] แล้วเลือก ค้นหา
ในการจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรออกลง
ในสมุดโทรศัพท์ระหว่างใช้สาย ให้กดปุ่ม
[รายชื่อ] แล้วเลือก เพิ่มใหม่
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การรับสายเรียกเข้า
ในการรับสายเรียกเข้า เมือ
่ มีเสียงเรียกเข้าดังขึน
้
ที่เครื่อง คุณเพียงแค่กดปุ่ม
[ส่ง]
โทรศัพท์ยังสามารถเตือนให้คุณทราบว่ามีสา
ย เรียกเข้าอีกสายหนึ่งในระหว่างที่คุณสนทนา
กับอีกสาย โดยจะมีสัญญาณดังขึ้นในหูโทรศัพ
ท์ และหน้าจอจะแสดงให้เห็นว่ามีสายที่สองกํา
ลังรออยู่ คุณสมบัตินี้เรียกว่าคุณสมบัติสายเรียก
ซ้อนซึง่ จะใช้งานได้เฉพาะกรณีทร่ี ะบบเครือข่าย
ของคุณสนับสนุนเท่านั้น สําหรับรายละเอียดใน
การเรียกใช้และการยกเลิกการใช้คุณสมบัตินี้ ใ
ห้ดูที่สายเรียกซ้อน [เมนู 4-3-4]
หากเปิดใช้ สายเรียกซ้อน คุณสามารถพักสาย

คุณสามารถวางสายที่กําลังสนทนาอยู่และรับสาย
ที่รออยู่โดยเลือก
[เมนู] แล้วเลือก วางสาย
และ รับสาย

การปฏิเสธสายเรียกเข้า
ในขณะที่ไม่ได้รับสายคุณสามารถปฏิเสธการรับ
สายเรียกเข้าโดยกดปุ่ม
[กลับ] หรือปุ่ม
ค้างไว้หากฝาพับปิดอยู่
แต่หากคุณใช้สายอยู่ คุณสามารถปฏิเสธสายเรี
ยกเข้าได้โดยกดปุ่ม
[เมนู] และเลือก หลา
ยสาย/วางสาย หรือกดปุ่ม
[กลับ]

การปิดไมโครโฟน
คุณสามารถปิดไมโครโฟนระหว่างใช้สายโดย
การกดปุ่ม
[ตัวเลือก] แล้วเลือก ปิดเสียง
คุณสามารถเปิดเสียงของเครื่องโทรศัพท์ โดยก
ดปุ่ม
[เปิดเสียง]
เมื่อปิดเสียงไมโครโฟน ผู้ที่โทรเข้ามาจะไม่ได้
ยินเสียงคุณแต่คุณยังคงได้ยินเสียงบุคคลนั้นได้

การเปิดใช้สัญญาณเสียง DTMF
ระหว่างใช้สาย
ในการเปิดใช้สัญญาณเสียง DTMF ระหว่างใช้
สาย เพื่อให้โทรศัพท์ของคุณใช้สวิตช์บอร์ดอัต
[ตัวเลือก] แล้วเลือก
โนมัติได้ ให้เลือกปุ่ม
DTMF On คุณสามารถปิดการใช้สัญญาณเสียง
DTMF ได้ด้วยวิธีการเดียวกัน

ฟงกชั่นทั่วไป

[ส่ง]
ที่หนึ่งและรับสายที่สองได้โดยกดปุ่ม
หรือโดยการเลือก
[ตอบกลับ] แล้วเลือก
พักสาย และ รับสาย

การเรียกใช้เมนูหลัก ข้อความ และ
SIM Tool kit
คุณสามารถเข้าสู่ตัวเลือกเมนูหลักข้อความและ
SIM Took kitได้จากเมนูระหว่างการใช้สายโดย
เลือกปุ่ม
[ตัวเลือก] เมนู SIM Tool kit จะ
ปรากฏเมื่อซิมการ์ดในเครื่องสามารถใช้บริการ
SIM Tool kit ได้เท่านั้น

การสนทนาหรือประชุมหลายสาย
บริการสนทนาหลายสายหรือการประชุมหลาย
สายช่วยให้คุณสนทนากับบุคคลหลายคนได ้ใน
เวลาเดียวกัน หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
สามารถรองรับบริการดังกล่าว
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ฟงกชั่นทั่วไป
ฟงกชั่นทั่วไป

การสนทนาหลายสายสามารถทําได้เฉพาะใน
กรณีที่คุณใช้สายหนึ่งอยู่และพักอีกสายไว้โดย
รับสายทั้งสองแล้ว เมื่อกําหนดให้มีการสนทนา
หลายสายแล้ว ผู้จัดให้มีการสนทนาหลายสาย
อาจเพิ่ม วางสายหรือแยกสาย(กล่าวคือสายนั้น
จะถูกตัดออกจากการสนทนาหลายสายแต่ ยัง
คงอยู่ในสายของคุณ) ตามความต้องการได้จํา
นวนสายสูงสุดในการสนทนาแบบหลายสายคือ
5 สายเมื่อเริ่มการประชุมหลายสายคุณจะเป็นผู้
ควบคุมสายสนทนาเหล่านั้นและมีเพียงคุณเท่า
นั้นที่สามารถเพิ่มสายเข้ามาในการสนทนาได้

การใช้สายที่สอง
คุณสามารถใช้สายที่สองขณะกําลังอยู่ในอีก
สายหนึ่งได้ โดยการป้อนหมายเลขโทรศัพท์หม
ายเลขที่สองและกดปุ่ม
[ส่ง] เมื่อคุณต่อสา
ยที่สองได้แล้วสายแรกจะถูกพักโดยอัตโนมัติคุ
ณสามารถสลับระหว่างสายทั้งสองได้ โดยเลื
อกปุ่ม
[ตัวเลือก] แล้วเลือก สลับสาย

การจัดการสนทนาหลายสาย
คุณสามารถเชือ
่ มต่อสายทีพ
่ ักไว้เข้ากับสายที่ใช้
อยู่ปัจจุบันเพื่อจัดการสนทนาหลายสายได้โดย
[ตัวเลือก] แล้วเลือก หลายสาย
เลือกปุ่ม
/พักสายทุกสาย

การพักสายที่อยู่ในการสนทนา
หลายสาย
ในการพักสายที่อยู่ในการสนทนาหลายสาย ให้
เลือกปุ่ม
[ตัวเลือก] แล้วเลือก หลายสาย
/รวมทุกสาย

การใช้สายที่พักไว้จากการสนทนา
หลายสาย
ในการนําสายที่พักไว้กลับมาสู่การสนทนาหลาย
สายอีกครั้ง ให้กดปุ่ม
[ตัวเลือก] แล้วเลือก
หลายสาย/รวมทุกสาย

การเพิ่มสายเข้าสู่การสนทนาหลาย
สาย
ในการเชื่อมต่อสายที่สนทนาอยู่ในขณะนั้นเข้ากั
บการสนทนาหลายสายที่พักไว้ให้เลือกปุ่ม
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การวางสายสนทนาหลายสาย

การแสดงสายผู้สนทนาที่อยู่ในการ
สนทนาหลายสาย

คุณสามารถวางสายของผู้โทรเข้าที่อยู่ในการ
สนทนาหลายสายที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้โดยกด
[กลับ] ในการจบการสนทนาหลายสาย
ปุ่ม
ให้กดปุ่ม
[ตัวเลือก] แล้วเลือก หลายสาย
/สิ้นสุดการสนทนาหลายสาย การกดปุ่ม
[ตัวเลือก] แล้วเลือก หลายสาย/สิ้นสุดการ
สนทนาหลายสายจะเป็นการวางสายที่สนทนา
อยู่และสายที่พักไว้ทั้งหมด

ในการเลื่อนดูหมายเลขของผู้โทรเข้าที่จัดการ
สนทนาหลายสายบนหน้าจอโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม
และ

การพักสายของบุคคลหนึ่งที่อยู่ใน
การสนทนาหลายสาย

ฟงกชั่นทั่วไป

[ตัวเลือก] แล้วเลือก หลายสาย/รวมทุก สาย

ในการพักสายของผู้โทรเข้าสายใดสายหนึ่ง (ที่
มีหมายเลขปรากฏอยู่บนหน้าจอ)ในการสนทนา
หลายสายให้เลือกปุ่ม
[ตัวเลือก]แล้วเลือก
หลายสาย/แยก

การพูดคุยส่วนตัวในการสนทนา
หลายสาย
ในการสนทนาเป็นการส่วนตัวกับสายใดสาย
หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มการสนทนาหลายสายให้แสดง
หมาย เลขของสายที่ต้องการบนหน้าจอจากนั้น
เลือกปุ่ม
[ตัวเลือก]และหลายสาย/ส่วนตัว
เพื่อพักสายที่เหลือทั้งหมด
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ฟงกชั่นทั่วไป
ฟงกชั่นทั่วไป

รหัสการเข้าใช้เครื่อง

รหัส PUK (4 ถึง 8 หลัก)

คุณสามารถใช้รหัสการเข้าใช้เครื่องที่อธิบายใน
หัวข้อนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้เครื่องของคุณ
โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตรหัสการเข้าใช้เครือ
่ ง (นอก
จากรหัส PUKและ PUK2)สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้โดยใช้ [เมนู 4-4-5]

รหัส PUK (PIN Unblocking Key) ใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงรหัส PIN ที่ถูกล็อค รหัส PUK จะ
มีให้พร้อมกับซิมการ์ด หากไม่มี โปรดติดต่อผู้
ให้บริการระบบของคุณเพื่อขอรหัสดังกล่าวหาก
คุณทํารหัสดังกล่าวหาย ให้ติดต่อผู้ให้บริการระ
บบ

รหัส PIN (4 ถึง 8 หลัก)
รหัส PIN (Personal Identification Number)
จะป้องกันการใช้ซิมการ์ดของคุณ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตรหัส PINจะให้มาพร้อมกับซิมการ์ดเมื่อ
ตั้งค่าใส่รหัสPINให้อยู่ที่ตกลงคุณจะต้องป้อน
รหัส PIN ทุกครั้งที่เปิดเครื่องในทางตรงกันข้าม
เมื่อตั้งค่่าใส่รหัส PIN อยู่ที่ ปิด เครื่องจะเชื่อ
มต่อกับเครือข่ายทันทีโดยไม่ถามรหัส PIN

รหัส PIN2 (4 ถึง 8 หลัก)
รหัส PIN2 ซึ่งให้มาพร้อมกับซิมการ์ดบางรุ่นใช้
สําหรับการเข้าใช้ฟังก์ชันบางอย่าง เช่น การตั้ง
ค่า ค่าใช้โทรศัพท์ การกําหนดหมายเลขโทรออ
ก ฟังก์ชันเหล่านี้สามารถใช้งานได้เมื่อซิมการ์ด
ของคุณสนับสนุนเท่านั้น
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รหัส PUK2 (4 ถึง 8 หลัก)
รหัส PUK2 ซึ่งมาพร้อมกับซิมการ์ดบางรุ่นใช้ใน
การเปลี่ยนแปลงรหัส PIN2 ที่ถูกล็อค หากคุณ
ทํารหัสดังกล่าวหาย ให้ติดต่อผู้ให้บริการระบบ

รหัสรักษาความปลอดภัย (4 ถึง 8
หลัก)
รหัสรักษาความปลอดภัย (Security code) จะ
ป้องกันไม่ให้มีการใช้โทรศัพท์ของคุณ โดยไม่
ได้รับอนุญาตโดยทั่วไปจะให้มาพร้อมกับเครื่อง
โทรศัพท์รหัสนี้ใช้สําหรับลบรายการต่าง ๆ ทั้งห
มดในเครื่องและใช้รหัสนี้เพื่อใช้งานเมนู “ใช้ ค่
าจากโรงงาน”รหัสที่กําหนดมาให้คือ “0000”

การเลือกฟงกชั่นและตัวเลือกตางๆ
เมน

กดปุมเลือกซายเพื่อ
เขาใชเมนูทีมีใหเลือก

รายชื่อ

การเลือกฟงกชั่นและตัวเลือกตางๆ

โทรศัพทของคุณมีชุดฟงกชั่นที่ชวยใหคุณปรับ
แตงโทรศัพทได โดยฟงกชั่นดังกลาว มีอยูในเ
มนูและเมนูยอยตางๆ ซึ่งคุณเขาใชไดโดยผาน
ทางปุม
 เลือกสองปุม ( ) และ ( ) เมนูและเมนู
ยอยแตละเมนูชวยใหคุณดูและเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งคาของฟงกชั่นเฉพาะได
ปุมเลือกอาจทํางานแตกตางกันไปตามการใช
งานในขณะนั้น คุณสามารถดูการทํางานในขณะ
นั้นของปุมเลือกไดจากขอความที่ปรากฏในบรร
ทัดลางสุดของหนาจอและอยู เหนือปุมเลือกแต
ละปุม

กดปุมเลือกขวาเพื่อ
เรียกใชการดําเนินการ
ที่เกี่ยวของ
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แผนผังเมนู
แผนผังเมนู
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1. ข้อความ
1.1 เขียนข้อความสั้น
1.2 เขียนข้อความมัลติมี
เดีย
1.3 กล่องข้อความเข้า
1.4 กล่องข้อความออก
1.5 ข้อความร่าง
1.6 ฟังข้อความเสียง
1.7 บริการข้อมูล
1.8 ข้อความอัตโนมัติ
1.9 การตั้งค่า

2. ข้อมูลการโทร
2.1 เบอร์ที่ไม่ได้รับ
2.2 เบอร์ที่ได้รับ
2.3 เบอร์ที่โทรออก
2.4 ลบเบอร์ในรายการ
2.5 เวลาและค่าโทร
2.6 ข้อมูล GPRS
3. รูปแบบเสียง
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

สั่นอย่างเดียว
เงียบ
ปกติ
เสียงดัง
ชุดหูฟัง
รถยนต์

4. การตัง้ ค่า
4.1 วันที่และเวลา
4.2 ตั้งค่าโทรศัพท
4.3 ตั้งค่าการโทร
4.4 ตั้งค่าระบบป้องกัน
4.5 ตั้งค่าเครือข่าย
4.6 การตั้งค่า GPRS
4.7 ใช้ค่าจากโรงงาน

5. บันทึกส่วนตัว

6. เกมส์และเครือ
่ งมือ
6.1 เมนูโปรด
6.2 เกมส์
6.3 เครื่องคิดเลข
6.4 แฟ้มดาวน์โหลด
6.5 การแปลงหน่วย
6.6 โซนเวลาโลก
6.7 บันทึกเสียง
6.8 แสดงรายการ

9. บริการซิมการ์ด
เมนูนี้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ด
และ การให้บริการของ
เครือข่าย

แผนผังเมนู

5.1 นาฬิกาปลุก
5.2 นัดหมาย
5.3 สมุดโทรศัพท์

7. อินเทอร์เน็ต
7.1 โฮม
7.2 บุ๊คมาร์ค
7.3 โพรไฟล
7.4 ไปยัง URL
7.5 ตั้งค่า Cache
7.6 การตั้งค่า Cookies
7.7 รับรองความปลอดภัย
7.8 รีเซ็ตโพรไฟล์
7.9 เวอร์ชั่นของเบราส์
เซอร
8. แอพพลิเคชัน
่
8.1 แอพพลิเคชั่น
8.2 ดาวน์โหลด
8.3 โพรไฟล
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ข้อความ
ข้อความ

เมนูนี้ประกอบด้วยฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ SMS (บริ
การเขียนข้อความสั้น), MMS (บริการข้อความ
มัลติมีเดีย)
,ข้อความเสียงรวมทั้งข้อความบริการของเครือ
ข่าย

เขียนข้อความสั้น

เมน 1.1

คุณสามารถเขียนและแก้ไขข้อความแบบตัว
อักษรและตรวจสอบจํานวนหน้าของข้อความได้
โดย:
1. เข้าสูเ่ มนู ข้อความด้วยการกดปุม
่
[เลือก]
2. หากคุณต้องการพิมพ์ข้อความใหม่ ให้เลือก
เขียนข้อความสั้น
3. เพื่อให้การพิมพ์ข้อความง่ายขึ้นให้ใช้
คุณสมบัติT9 โปรดดูรายละเอียดในหน้า
21-23(การป้อนข้อความ)
4. กดปุ่ม [แทรก] เพื่อแทรกรายการต่างๆลงใน
ข้อความ
5. ในกรณีที่ต้องการตั้งค่าตัวเลือกให้ข้อความ
หรือสิน
้ สุดการพิมพ์ ให้กดปุม
่
[ตัวเลือก]
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หมายเหตุ
] โทรศัพท์บางรุ่นที่รองรับ EMS รีลีส 5สามารถส่งภาพถ่าย

สี, เสียง, รูปแบบ ข้อความต่างๆฯลฯ ผู้รับข้อความอาจไม่
สามารถรับภาพเสียงหรือรูปแบบข้อความที่คุณส่งได้อย่า
งสมบูรณ์หากโทรศัพท์ของผู้รับไม่สนับสนุนระบบ

ตัวเลือก
]

ส่ง: ใช้ข้อความแบบตัวอักษร
1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ
2. กดปุม
่

เพือ
่ เพิม
่ หมายเลขผูร้ บ
ั

3. คุณสามารถเพิ่มหมายเลขในสมุดโทรศัพท์
4. กดปุ่ม
เมื่อป้อนหมายเลขเสร็จแล้ว
]

บันทึก: บันทึกข้อความในร่าง

ตัวอักษร:คุณสามารถเลือกขนาดและรูป
แบบของตัวอักษร
] สี: คุณสามารถเลือก สี สําหรับสีของฉากหน้า
และพื้นหลัง
]

]

การปรับแนว: ใช้สําหรับจัดข้อความให้ชิด
ด้านขวา (Right), กึ่งกลาง (Centre)หรือซ้าย
(Left)

]

]

ภาษา T9: เลือกภาษาสําหรับโหมดปอนข
อความ T9 คุณสามารถเลิกใชโหมดปอนข
อความ T9 โดยเลือก ‘ไมใช T9’
ออก: หากคุณกด ออก ในขณะที่กําลังพิมพ์
ข้อความอยู่จะเป็นการสิ้นสุดการพิมพ์ข้อความ
และกลับสู่เมนู ข้อความโดยเครื่องจะไม่บันทึ
กข้อความที่เพิ่งพิมพ์นั้น

แทรก
]

]

สัญลักษณ์: สําหรับเพิ่มอักษรพิเศษลงในข้อ
ความ
รูปภาพ:คุณสามารถแทรกกราฟิกที่กําหน
ดไว้หรือกราฟิกในMy pictures ที่สามารถ
ใช้กับข้อความตัวอักษรได้

]

เสียง:สําหรับแทรกเสียงที่สามารถนํามาใช้กั
บการส่งข้อความได้

]

ข้อความอัตโนมัติ:คุณสามารถใช้ข้อความสํ
าเร็จรูปจากข้อความอัตโนมัติ ซึ่งเก็บในเครื่

องโทรศัพท์ได้
]

สมุดโทรศัพท์:สําหรับเพิ่มหมายเลขโทรศัพ
ท์ หรือที่อยู่อีเมล์จาก สมุดโทรศัพท์

]

แนบนามบัตร: สําหรับเพิ่มข้อมูลติดต่อของ
คุณลงในข้อความ

เขียนข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความ

]

เพิ่มคําศัพท์ T9:คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มคํา
ต่าง ๆ ตามต้องการจะมีการแสดงเมนูนี้เฉพา
ะกรณีที่โหมดการแก้ไขเป็นชนิด Predictive
(T9A/T9abc/T9ABC) เท่านั้น

เมนู 1.2

คุณสามารถใช้เมนูนี้เพื่อเขียนหรือแก้ไขข้อควา
มมัลติมีเดียหรือใช้ตรวจสอบขนาดข้อความได้
1. เข้าสู่เมนู ข้อความ ด้วยการกดปุ่ม
[เลือก]
2. หากคุณต้องการพิมพ์ข้อความใหม่ ให้เลือก
เขียนข้อความมัลติมีเดีย
3. คุณสามารถพิมพ์ข้อความขึ้นใหม่หรือเลือก
ข้อความมัลติมีเดียสําเร็จรูปขึ้นมาหนึ่งข้อคว
ามจากที่สร้างไว้แล้ว
4. กดเลือก แทรก เพื่อเพิ่ม สัญลักษณ์, ภาพ
ถ่าย, รูปภาพ, เสียง, ข้อความอัตโนมัติ,
สมุดโทรศัพท์ หรือ แนบนามบัตร
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ข้อความ
ตัวเลือก
ข้อความ

]

]

]

]

แสดงตัวอย่าง: คุณสามารถตรวจดูข้อความ
มัลติมีเดียที่คุณพิมพ์ได้
บันทึก: คุณสามารถบันทึกข้อความมัลติมีเดีย
ลงใน ข้อความร่าง หรือบันทึกเป็นข้อความสํา
เร็จรูปก็ได้

]

เพิ่มสไลด์: คุณสามารถเพิ่มสไลด์ให้อยู่หน้า
หรือหลังสไลด์ที่มีอยู่ปัจจุบันได้

]

ย้ายสไลด์: ใช้สําหรับเลื่อนดูสไลด์ก่อนหน้า
หรือสไลด์ถัดไป

]

ลบสไลด์: ใช้สําหรับลบสไลด์ปัจจุบัน

]
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ส่ง: คุณสามารถส่งข้อความมัลติมีเดียถึงผู้รับ
หลายคนได้รวมทั้งสามารถจัดลําดับความสําคั
ญให้กับข้อความแล้วกําหนดให้ส่งภายหลังได้

]

ตั้งรูปแบบสไลด์
- ตั้งเวลา:คุณสามารถกําหนดช่วงเวลาแสดง
สไลด์, ข้อความ, ภาพ และเสียงได้
- สลับระหว่างข้อความและภาพ: คุณสา
มารถสลับตําแหน่งของภาพและตัวอักษร
ในข้อความได้

ลบข้อความมัลติมีเดีย: ใช้ลบภาพและเสียง
ในสไลด์ เครื่องจะแสดงตัวเลือกนี้เฉพาะกรณี
ที่มีภาพหรือเสียงอยู่เท่านั้น
เพิ่มคําศัพท์ T9: คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มคํา
ต่าง ๆ ตามต้องการจะมีการแสดงเมนูนี้เฉพา
ะกรณีที่โหมดการแก้ไขเป็นชนิด Predictive
(T9Abc/T9abc/T9ABC) เท่านั้น

]

ภาษา T9: เลือกภาษาสําหรับโหมดป้อน
ข้อความ T9

]

ออก: คุณสามารถใช้กลับสู่เมนู ข้อความได้

หมายเหตุ

] หากคุณเลือกภาพ (15K) สําหรับเขียนลงในข้อความมัล

ติมีเดีย เครื่องจะใช้เวลาในการโหลดภาพนั้นอย่างน้อย
15 วินาที และคุณจะไม่สามารถใช้งานปุ่มใดๆ ได้ ในระ
หว่างการโหลด คุณจะสามารถพิมพ์ข้อความมัลติมีเดียไ
ด้หลัง จาก 15 วินาทีผ่านไป

เมนู 1.3

เครื่องจะแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อมีข้อความเข้า
โดยข้อความเหล่านี้จะถูกจัดเก็บใน กล่องข้อ
ความเข้า
ในกล่องข้อความเข้าคุณสามารถทราบประเภท
ของข้อความแต่ละข้อความได้โดยดูจากไอคอน
โปรดดูรายละเอียด ได้ที่หัวข้อความหมายของไ
อคอน
] ความหมายของไอคอน
ไอคอน

คําอธิบาย

สียง และ แอพพลิเคชั่นต่างๆ

หมายเหตุ

] ข้อความในซิมการ์ด:ข้อความซิมการ์ด (ข้อความซิมการ์

ด) หมายถึง ข้อความที่จัดเก็บอยู่ในซิมการ์ดโดยเฉพาะ

สําหรับข้อความมัลติมเี ดียชนิดแจ้งเตือนนัน
้ คุณ
จะต้องรอสักครู่เพื่อให้เครื่องดาวน์โหลดและ
ดําเนินการกับข้อความเสียก่อนโปรดดูรายละ
เอียดการตั้งค่าแจ้งเตือนได้ที่ [เมนู 1-9-2]
ในการอ่านข้อความให้เลือกข้อความนั้นโดยการ
กดปุ่ม

ข้อความมัลติมีเดีย

]

แสดงข้อความ: สําหรับดูข้อความที่เลือกไว้

ข้อความสั้น

]

ตอบกลับ: คุณสามารถตอบกลับผูส
้ ง่ ข้อความ้

ข้อความซิมการ์ด

]

ส่งต่อ: คุณสามารถส่งต่อข้อความที่เลือกนั้น
ให้บุคคลอื่นได้

]

โทรกลับ: คุณสามารถโทรกลับผู้ส่งข้อความ
ได้

]

ลบ: คุณสามารถลบข้อความนั้นได้

อ่าน
ข้อความมัลติมีเดียชนิดแจ้งเตือน

หากเครื่องแสดงข้อความ “ข้อความในซิมการ์ด
เต็ม” คุณต้องลบเฉพาะข้อความซิมการ์ดออกจ
ากกล่องข้อความเข้าหากเครื่องแสดงข้อความ
“ข้อความเต็ม” คุณสามารถทําให้พื้นที่จัดเก็บแ
ต่ละส่วนว่างได้ด้วยการลบข้อความ, ภาพหรือเ

ข้อความ

กล่องข้อความเข้า

]

จัดเก็บข้อมูล: คุณสามารถดึงภาพ เสียงและ
ข้อความออกมาได้โดยข้อมูลเหล่านั้นจะถูกบั
นทึกใน แฟ้มดาวน์โหลด และ สมุดโทรศัพท์
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ข้อความ
]

ข้อความ
]

แสดงข้อมูล: คุณสามารถดูขอ
้ มูลของข้อควา
มที่ได้รับ เช่นที่อยู่ของผู้ส่ง,หัวข้อ(เฉพาะข้อ
ความมัลติมีเดีย),วันที่และเวลาส่งข้อความ, ป
ระเภทข้อความ, ขนาดข้อความ
เล่นใหม่ (ใช้กบ
ั ข้อความมัลติมเี ดียเท่านัน
้ ):
คุณสามารถเล่นข้อความมัลติมีเดียซ้ําได้

กล่องข้อความออก

] ดู:

เมน 1.4

คุณสามารถส่งต่อข้อความที่เลือก
ไปยังผู้รับอื่น

] ลบ:

ลบข้อความที่เลือกออกจากกล่องข้อ
ความออก

]

คําอธิบาย
MMSที่ส่งแล้ว
MMSที่ยังไม่ส่ง
MMSที่ยืนยันการส่งแล้ว

]

SMSที่ส่งแล้ว
SMSที่ยังไม่ส่ง

ดูข้อมูล: คุณสามารถดูข้อมูลของข้อความ
ที่เลือก เช่น หัวเรื่อง (เฉพาะข้อความมัล
ติมีเดีย), วันที ่และ เวลาที่คุณส่ง,ประเภท
และ ขนาดของข้อความ,ลําดับความสําคัญ
(เฉพาะข้อความมัลติมีเดีย)และผู้รับ
ลบทั้งหมด: ลบข้อความทั้งหมดในแฟ้มก
ล่องข้อความออก

]

ข้อความที่อยู่ในกระบวนการรับส่งจะ
มีตัวเลือกดังต่อไปนี้
ดู: คุณสามารถดูข้อความที่เลือกได้

]

ส่ง: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อส่งอีกครั้ง

SMSที่ยืนยันการส่งแล้ว
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คุณสามารถดูข้อความที่เลือกได้

] ส่งต่อ:

คุณสามารถดูรายการและเนื้อหาของขอความที่
สงไปแลวไดในเมนูนี้ รวมทั้งตรวจสอบ ไดวาสง
ไดสําเร็จหรือไม
ไอคอน

ในแต่ละข้อความ ตัวเลือกต่อไปนี้ใช้ได้โดย
การกดปุ่มเลือกซ้าย[ตัวเลือก]
ข้อความที่การรับส่งได้เสร็จสิ้นแล้ว
จะมีตัวเลือกที่ใช้ได้ดังนี้

]

]

ยกเลิก: ยกเลิกการรับส่งข้อความ
ลบ: ยกเลิกการรับส่งข้อความและลบข้อ
ความ
ดูข้อมูล: คุณสามารถดูข้อมูลของข้อควา
มที่เลือก เช่น หัวเรื่อง(เฉพาะข้อความมัล
ติมีเดีย),วันที่ และ เวลาที่คุณส่ง,ประเภท
และขนาดของข้อความ, ลําดับความสําคัญ
(เฉพาะข้อความมัลติมีเดีย)และผู้รับ

]

ส่งทั้งหมด: ส่งข้อความทั้งหมดที่ยังอยู่ใ
นกระบวนการรับส่งข้อความอีก ครั้ง

]

ยกเลิก: ยกเลิกการรับส่งข้อความทั้งหมด

]

ลบทั้งหมด: ยกเลิกการรับส่งข้อความทั้ง
หมดและลบทุกข้อความ

ข้อความร่าง

เมนู 1.5

คุณสามารถดูข้อความที่บันทึกไว้เป็นฉบับร่าง
ได้ ข้อความร่างจะแสดงไว้พร้อมวันที่และเวลา
ที่บันทึกข้อความร่างนั้น ให้เลื่อนดูรายการด้วย
การใช้ปุ่มนาวิเกตขึ้นลง
ไอคอน

ข้อความ

]

คําอธิบาย
ข้อความมัลติมีเดีย
ข้อความ SMS

ในข้อความร่างแต่ละข้อความ จะมีตัวเลือกดัง
ต่อไปนี้ กดปุ่ม
[ตัวเลือก]
]

แสดงข้อความ: สําหรับดูข้อความที่เลือกไว้

]

แก้ไข: สําหรับแก้ไขข้อความที่เลือกไว้

]

ส่ง: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อส่งข้อความที่เลือก

]

ลบ: สําหรับลบข้อความที่เลือกไว้ออกจากโฟ
ลเดอร์ของข้อความร่าง
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ข้อความ
]

ข้อความ
]

แสดงข้อมูล: คุณสามารถดูข้อมูลของข้อคว
ามที่เลือกเช่นหัวเรื่อง( เฉพาะข้อความมัลติมีเ
ดีย), วันที่และเวลาที่บันทึก, ประเภทและ ข
นาดของข้อความ, ลําดับความสําคัญ (เฉพาะ
ข้อความมัลติมีเดีย)
ลบทั้งหมด: ลบข้อความทั้งหมดออกจากโฟ
ล เดอร์ของข้อความร่าง

ฟังข้อความเสียง

เมน 1.6

เมนูนี้ช่วยให้คุณเข้าใช้ระบบฝากข้อความเสียง
ของคุณได้สะดวกรวดเร็ว (หากระบบเครือข่าย
ของคุณมีบริการนี้ )ก่อนใช้คุณสมบัตินี้
คุณต้องป้อนหมายเลขของเซิร์ฟเวอร์ข้อความ
เสียงที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการระบบเมื่อคุณ
ได้รับข้อความเสียงข้อความใหม่สัญลักษณ์
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอโปรดตรวจสอบ
รายละเอียดการให้บริการกับผู้ให้บริการ
ของคุณ เพื่อตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์ให้เหมาะสม
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เมน 1.7

ข้อความบริการข้อมูล คือข้อความชนิดตัวอักษร
ที่เครือข่ายส่งไปยังระบบ GSM ข้อความนี้ให้ข้อ
มูลทั่วไปเกี่ยวกับรายงานสภาพอากาศ รายงาน
สภาพการจราจร บริการแท็กซี่ การแพทย์ และ
ราคาหุ้น แต่ละประเภทของข้อมูลจะมีหมายเลข
กํากับอยู่ด้วยคุณจึงสามารถติดต่อผู้ให้บริการได้
หากคุณป้อนหมายเลขนั้นๆสําหรับขอข้อมูลเมื่อ
คุณได้รับข้อความบริการข้อมูล คุณจะเห็นข้อคว
ามแสดงที่หน้าจอเพื่อแจ้งให้ทราบว่า คุณได้รับ
ข้อความหนึ่ง หรือเครื่องอาจแสดงข้อความนั้น
ที่หน้าจอโดยตรง ในการอ่านข้อความนั้นอีกครั้ง
หรือในกรณีที่เครื่องไม่อยู่ในโหมดสแตนด์บายใ
ห้ทําตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

อ่าน

(เมน 1.7.1)

เมื่อคุณได้รับข้อความบริการข้อมูล แล้วเลือก อ่
าน เพื่ออ่านข้อความ เครื่องจะแสดงข้อความดัง
กล่าวที่หน้าจอ คุณสามารถอ่านข้อความอื่นๆ ไ
ด้ด้วยการเลื่อนดโดยใช้ปุ่ม ( หรือปุม่
)หรือ
[ต่อไป]

]

]

]

(เมน 1.7.2)

เพิ่ม: คุณสามารถเพิ่มหมายเลขของข้อความ
บริการข้อมูลลงในหน่วยความจําของโทรศัพท์
พร้อมทั้งชื่อย่อได้
แสดงรายการ: คุณสามารถดูหมายเลขของ
ข้อความบริการข้อมูลที่คุณเพิ่มเข้าไปได้หาก
คุณกดปุ่ม
[ตัวเลือก]
รายการทีใ่ ช้งาน:คุณสามารถเลือกหมายเลข
ข้อความบริการข้อมูลในรายการที่ใช้งานได้หา
กคุณใช้หมายเลขบริการข้อมูลหนึ่ง คุณจะได้
รับข้อความที่ส่งจากหมายเลขดังกล่าว

ข้อความอัตโนมัติ

• ฉันไปสาย จะไปถึงเวลา...
• ตอนนี้คุณอยูที่ไหน ?
• ฉันกําลังเดินทาง
• ดวนมาก กรุณาติดตอกลับ
• ฉันรักคุณ

ตัวเลือกที่คุณเลือกใชไดมีดังนี้
]

แกไข: เพื่อแกไขแบบขอความที่เลือกไว

]

เขียนข้อความ

- เขียนข้อความตัวอักษร: ใช้ตัวเลือกนี้
เพื่อส่งข้อความตามแบบข้อความที่เลือก
โดยใ ช ้SMS

เมน 1.8

- เขียนข้อความมัลติมีเดีย: ใชตัวเลือกนี้
เพื่อสงขอความในขอความอัตโนมัติที่เลือก
โดยใช MMS

(เมน 1.8.1)
]

แบบขอความที่กําหนดไวลวงหนามีดังตอไปนี้

ดู: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดูแบบข้อความที่
เลือก

]

หลังจากสรางแบบขอความแลว (ขอความ, มัล
ติมีเดีย, ลายเซ็น) คุณสามารถใชได โดยการเลื
อก แบบขอความนั้นเมื่อคุณสงขอความ

แบบข้อความ

ข้อความ

หัวข้อ

เพิม
่ ใหม: ใชตวั เลือกนีเ้ พือ
่ สรางขอความอัตโน
มัตใิ หม

• กรุณาโทรกลับฉันดวย
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ข้อความ
]

ข้อความ

]

ลบ: ลบแบบข้อความที่เลือกออกจากราย
การแบบข้อความตัวอักษร
ลบทัง้ หมด: ลบข้อความทัง้ หมด

แบบข้อความมัลติมีเดีย

]

]

]

]

]
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(เมน 1.8.3)

1. กดปุมเลือกซาย [แก้ไข].

2. หลังจากป้อนชื่อแล้วกดปุ่มเลือกซ้าย[ตกลง]
(เมน 1.8.2)

คุณสามารถจัดทําแบบข้อความมัลติมีเดียหลัง
กดปุ่มเลือกซ้าย[เพิ่มใหม่]และแบบข้อความมัล
ติมีเดียที่คุณบันทึกไว้เป็นแบบข้อความ ขณะที่จั
ดทําข้อความมัลติมีเดียใน เขียนข้อความมัลติมี
เดีย (โปรดดูหน้า 33)
]

นามบัตร

3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลข
โทรศัพท์ที่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทํางาน
หมายเลขแฟกซ์ และที่อยู่อีเมล์
4. กดปุมเลือกซาย [บันทึก].
หลังจากสร้างแบบลายเซ็นคุณสามารถเข้าใช้เม
นูต่อไปนี้ได้โดยการกดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก]

ดู: คุณสามารถดูแบบข้อความมัลติมีเดีย

]

แกไข: ใชเพือ
่ แกไขนามบัตร

แก้ไข: คุณสามารถแก้ไขแบบข้อความมัลติมี
เดีย

]

เขียนข้อความ: คุณสามารถส่งนามบัตรผ่าน
ทาง SMS, MMS หรือ บูลทูธ

เพิ่มใหม่: ให้คุณเพิ่มแบบข้อความมัลติมีเดีย
ใหม่ได้

]

ลบ: ใชเพือ
่ ลบนามบัตร

เขียนข้อความ:คุณสามารถเขียนข้อความมัล
ติมีเดียโดยใช้แบบข้อความมัลติมีเดีย

การตั้งค่า

ลบ: ลบข้อความตามแบบข้อความที่เลือกจาก
รายการแบบข้อความมัลติมีเดีย

เขียนข้อความ

ลบทั้งหมด:ลบรายการข้อความมัลติมีเดีย

]

เมน 1.9
(เมน 1.9.1)

รูปแบบข้อความ:
ตัวอักษร, เสียง, แฟกซ์, Natl, paging, X400,

โดยปกติ ประเภทข้อความที่ใช้งานจะตั้งค่าเป็น
ตัวอักษร แต่คุณสามารถเปลี่ยนข้อความให้เป็น
รูปแบบอื่นได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของ
คุณเกี่ยวกับการให้บริการฟังก์ชันดังกล่าว
]

]

]

]

อายุข้อความ: บริการของเครือข่ายนี้ให้คุณกํา
หนดระยะเวลาที่คุณต้องการให้เก็บข้อความต่า
งๆ ไว้ในศูนย์รับฝากข้อความ
รายงานสถานะ: หากคุณตั้งค่าที่ ตกลง คุณจ
ะสามารถตรวจสอบว่าข้อความส่งถึงผู้รับหรือไม่
ชําระค่าตอบกลับให้ปลายทาง: เมื่อมีการส่ง
ข้อความ ผู้รับสามารถตอบกลับและให้คิดค่าใช้
จ่ายในการตอบกลับลงในใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพ
ท์ของคุณได้
ศูนย์ SMS: หากต้องการส่งข้อความแบบตัวอัก
ษร คุณสามารถใช้เมนูนี้หาที่อยู่ของศูนย์ SMS
ได้

เขียนข้อความมัลติมเี ดีย
]

(เมน 1.9.2)

ลําดับความสําคัญ: คุณสามารถส่งข้อความห
ลังจากกําหนดลําดับความสําคัญของข้อความซึ่

งประกอบด้วย ต่ํา, ปกติ, สูง
อายุข้อความ: บริการของเครือข่ายนี้ให้คุณกํา
หนดระยะเวลาที่คุณต้องการให้เก็บข้อความต่า
งๆ ไว้ในศูนย์รับฝากข้อความ
] รายงานสถานะ: หากคุณตั้งค่าที่ ตกลง คุณจ
ะสามารถตรวจสอบว่าข้อความส่งถึงผู้รับหรือไม่
] ดาวน์โหลดอัตโนมัติ่
เปิดิ: ดาวน์โหลดข้อความโดยอัตโนมัติเมื่อรับ
ข้อความ
ปิด: ตองไดรับคํายืนยันจากคุณกอนวาคุณ
ตองการดาวนโหลดขอความ
เฉพาะเครือข่ายในพืน
้ ที:่ หากคุณเลือกตัวเลื
อกนี้ข้อความจะถูกดาวน์โหลดอัตโนมัติเมื่อไ
ด้รับในพื้นที่บริการเครือข่ายของคุณ หากอยู่น
อกพื้นที่บริการเครือข่ายของคุณ คุณต้องยืนยั
นว่าต้องการดาวน์โหลดข้อความหรือไม่
] การตั้งค่าเครือข่าย: ในการดาวน์โหลด MMS
จากเซิร์ฟเวอร์ คุณต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูล
CSDหรือGPRSเสียก่อนหากคุณเลือกเซิร์ฟเวอร์
ข้อความมัลติมีเดีย คุณจะสามารถตั้งค่า URL ข
องเซิร์ฟเวอร์ข้อความมัลติมีเดียได้คุณสามารถ
ตั้งค่าการใช้ได้ถึง 5 ค่าสําหรับเชื่อมต่อเพื่อใช้
บริการ
]

ข้อความ

อีเมล์, ERMES
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ข้อความ
]

ข้อความ

ชนิดข้อความที่ใช้
- ส่วนตัว: ข้อความส่วนบุคคล
- ข้อความโฆษณา: ข้อความโฆษณา
- ข้อมูล: ข้อมูลที่จําเป็น

ศูนย์ข้อความเสียง

(เมน 1.9.3)

คุณสามารถรับข้อความเสียงได้หากว่าผู้ให้บริการ
ระบบเครือข่ายของคุณให้บริการดังกล่าวเมื่อมีข้อ
ความ ข้อความเสียงใหม่มาถึงคุณเครื่องจะแสดง
สัญลักษณ์บนหน้าจอโปรดตรวจสอบรายละเอียด
การให้บริการ กับผู้ให้บริการระบบเครือข่ายของคุ
ณเพื่อทําการตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์ให้เหมาะสมกั
บการใช้งาน
1. กดปุม
่
ค้างไว้ในขณะที่เครื่องอยู่ในโหมด
สแตนด์บาย
2. คุณสามารถดูรายการเมนูย่อยต่อไปนี้ได้
] โฮม: คุณสามารถฟังเสียง ข้อความเสียงได้โด
ยการเลือก โฮม
] การโรมมิ่ง: แม้ขณะเดินทางไปยังต่างประเทศ
คุณยังสามารถฟังฟังข้อความเสียงได้หากระบบ
เครือข่ายของคุณมีการให้บริการโรมมิ่ง
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(เมน 1.9.4)

(ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและการสมัครขอรับบริการ)
]

ได้รับ
- ตกลง: หากคุณเลือกเมนูนี้ โทรศัพท์ของคุณ

จะได้รับข้อความบริการข้อมูล

- ไม่ตกลง: หากคุณเลือกเมนูนี้ โทรศัพท์ของ

คุณจะไม่สามารถรับข้อความบริการข้อมูลได้
อีก
] การแจ้งเตือน
- ตกลง: โทรศัพท์ของคุณจะมีเสียงเตือนเมื่อ
คุณได้รับหมายเลขข้อความบริการข้อมูล
- ไม่ตกลง: โทรศัพท์ของคุณจะไม่มีเสียงเตือ
นแม้คุณจะได้รับข้อความบริการข้อมูลก็ตาม
] ภาษา
- คุณสามารถเลือกภาษาที่ต้องการด้วยการกด
ปุ่ม [ตกลง/ปิด] จากนั้นข้อความบริการข้อมูล
จะแสดงในภาษาที่คุณได้เลือกไว้

ใส่ข้อความ

(เมน 1.9.5)

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกว่าจะรับข้อความหรือไม่

ข้อมูลการโทร

เบอร์ที่ไม่ได้รับ

เมน 2.1

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย
10 รายการล่าสุดได้ และคุณยังสามารถ:
]

ดูหมายเลข (ถ้ามี) และโทรออก หรือบันทึกไ
ว้ในรายชื่อ

เบอร์ที่ได้รับ

เมน 2.2

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูหมายเลขเรียกเข้า10ราย
การล่าสุดได้ และคุณยังสามารถ:
ดูหมายเลข (ถ้ามี) และโทรออกหรือบันทึกไว้
ในรายชื่อ
] ป้อนชือ
่ ใหม่สาํ หรับหมายเลข และบันทึกไว้ใน
รายชื่อ
] ส่งข้อความไปยังหมายเลขนี้
] ลบสายนั้นออกจากรายการ
]

เบอร์ที่โทรออก

เมน 2.3

ป้อนชื่อใหม่สําหรับหมายเลขและบันทึกไว้ในรายชื่
อ

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูสายที่โทรออก (ที่โทรออ
กหรือพยายามโทรออก) 20สายล่าสุดได้และคุ
ณยังสามารถ:

]

ส่งข้อความไปยังหมายเลขนี้

]

]

ลบสายนั้นออกจากรายการ

]

หมายเหตุ
]

คุณสามารถลบข้อมูลของสายที่โทรทั้งหมดออก
จากรายการโดยใช้เมนู ลบราการโทร (เมนู 2.4)

ข้อมูลการโทร

คุณสามารถดูบันทึกของสายที่ไม่ได้รับ สายที่
รับและสายโทรออกได้ หากว่าเครือข่ายสนับ
สนุนการแสดงหมายเลขโทรเข้า (Calling Line
Identification: CLI) ในพื้นที่ให้บริการ
ชื่อและหมายเลข (หากมีอยู่) จะปรากฏขึ้นพร้อ
มกับวันที่และเวลาที่มีการโทรนั้นและคุณยังสาม
ารถดูเวลาที่ใช้สายได้ด้วย

ดูหมายเลข (ถ้ามี) และโทรออก หรือบันทึกไ
ว้ในรายชื่อ
] ป้อนชื่อใหม่สําหรับหมายเลข และบันทึกไว้ใน
รายชื่อ
] ส่งข้อความไปยังหมายเลขนี้
] ลบสายนั้นออกจากรายการ
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ข้อมูลการโทร
ข้อมูลการโทร

ลบเบอร์ในรายการ

เมน 2.4

แสดงค่าโทร

ใช้เมนูนี้เพื่อลบรายการสายที่ไม่ได้รับรายการสาย
ที่ได้รับหรือรายการสายที่โทรออกและคุณสามารถ
ลบรายการโทรทั้งหมดในขณะนั้นได้โดยเลือกทุก
สาย

ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบค่าโทรครั้งล่าสุด
ค่าโทรทั้งหมด ค่าที่เหลือ และรีเซ็ตค่าโทรได้
คุณต้องใช้รหัส PIN2 ในการรีเซ็ตค่าใช้จ่ายใน
การโทร

เวลาและค่าโทร
เวลาที่โทร

การตั้งค่าการโทร

เมน 2.5
(เมน 2.5.1)

ช่วยให้คุณสามารถดูระยะเวลาของสายที่โทรเข้า
และโทรออกได้ คุณสามารถรีเซ็ตตัวนับเวลาการ
โทร โดยการเลือกรีเซ็ตทั้งหมดในการป้องกันการ
รีเซ็ตโดยไม่ตั้งใจโทรศัพท์จะขอให้คุณยืนยันการ
ดําเนิน การนี้อีกครั้ง

โทรครัง
้ ลาสุด: ระยะเวลาของการโทรครัง้
ลาสุด
] ทุกสาย: ระยะเวลารวมของการโทรออกและ
สายเรียกเข้าทั้งหมด นับตั้งแต่รีเซ็ตเวลาครั้ง
ล่าสุด
] เบอรที่ไดรับ: ระยะเวลาของการโทรเขา
] เบอรที่โทรออก: ระยะเวลาของการโทรออก
] รีเซ็ตทั้งหมด: รีเซ็ตตัวนับเวลาการโทร

(ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซิมการ์ด)
]

]

]
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(เมน 2.5.2)

]

(เมน 2.5.3)

แสดงอัตราค่าบริการ: คุณสามารถตั้งค่าประ
เภทสกุลเงินและราคาต่อหน่วยได้ โปรดติดต่
อผู้ให้บริการระบบของคุณเพื่อขอทราบค่าใช้
จ่ายต่อหน่วย คุณต้องใช้รหัส PIN2 ในการเลื
อกสกุลเงินหรือหน่วยในเมนูนี้
ตั้งค่าเครดิต: บริการเครือข่ายนี้ให้คุณจํากัด
ค่าโทรของคุณด้วยจํานวนหน่วยการโทรที่เลื
อกไว้หากคุณเลือก อ่าน เครื่องจะแสดงจํานว
นหน่วยการโทรที่เหลืออยู่หากคุณเลือกเปลี่ย
น คุณจะสามารถเปลี่ยนจํานวนหน่วยของการ
จํากัดการโทรของคุณได้
แสดงอัตโนมัต: บริการเครือข่ายนี้ให้คุณดูค่
าโทรครั้งล่าสุดของคุณได้โดยอัตโนมัติ หาก
ตัง้ ค่าที่ ตกลง คุณสามารถดูคา่ โทรครัง้ ล่าสุด
ได้เมื่อวางสาย

เมน 2.6

คุณสามารถตรวจสอบจํานวนข้อมูลที่โอนถ่าย
ผ่านทางเครือข่ายด้วยระบบ GPRSและยังสามา
รถดูระยะเวลาทั้งหมดที่คุณออนไลน์ได้

เวลาที่โทร

ข้อมูลการโทร

ข้อมูล GPRS

(เมน 2.6.1)

คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาการโทรของการ
โทรครั้งล่าสุด (Last call) และการโทรทั้งหมด
(All calls) และยังสามารถรีเซ็ตเครื่องจับเวลา
การโทรได้ใหม่อีกด้วย

ขนาดข้อมูล

(เมน 2.6.2)

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลในเมนู ส่งแล้ว, รับ
แล้ว, ทั้งหมด, รีเซ็ตทั้งหมด
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รูปแบบเสียง
รูปแบบเสียง

ในรูปแบบเสียง คุณสามารถปรับเปลี่ยนและปรับ
แต่งเสียงสัญญาณของโทรศัพท์ให้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ สภาพแวดล้อมหรือกลุ่มผู้โทรที่แตก
ต่างกันได้รูปแบบที่ตั้งไว้ล่วงหน้ามี6 รูปแบบ
คือสั่นเตือนอย่างเดียว,สถานที่เงียบ, สถาน
ที่ทั่วไป, สถานที่อึกทึก, เมื่อใช้ชุดหูฟัง และ
รถยนต์ โดยคุณสามารถปรับแต่งรูปแบบแต่ละ
รูปแบบได้
กดปุ่มเลือกซ้าย [เมนู] และเลือก โฟรไฟล์ โด
ยใช้ปุ่มนาวิเกตซ้าย/ขวา

การเปลี่ยนรูปแบบ

เมน 3.X.1

1. รายการรูปแบบจะปรากฏขึ้น
2. ในรายการรูปแบบ ให้เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุ
ณต้องการใช้ และกดปุ่มเลือกซ้าย [เลือก]
หรือปุ่ม ตกลง
3. จากนั้น เลือก เปิดทํางาน

หมายเหตุ
]
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เมื่อต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ รูปแบบชุดหูฟังจะ
ได้รับการเปิดใช้โดยอัตโนมัต

การปรับแต่งรูปแบบ – กําหนดเอง

เมน 3.X.2

คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบได้ยกเว้นรูปแบบสั่น
เตือนอย่างเดียวให้เลื่อนไปยังรูปแบบที่ต้องการ
ในรายการรูปแบบ หลังจากกดปุ่มเลือกซ้ายหรือ
ปุ่ม ตกลง ให้เลือก กําหนดเอง ตัวเลือกการตั้ง
ค่ารูปแบบจะเปิดขึ้น ตั้งค่าตัวเลือกตามต้องการ
] รูปแบบเตือนเมื่อมีสายเข้า:ตัง
้ ชนิดการเตือ
นเมือ
่ มีสายเรียกเข้า
] เสียงกริ่งต่างๆ:เลือกเสียงเรียกเข้าที่ต้องการ
จากรายการ
] ระดับเสียงกริ่ง: ตั้งระดับเสียงของเสียงเรียก
เข้า
] รูปแบบเตือนเมื่อข้อความเข้า: ตัง
้ ประเภทก
ารเตือนสําหรับการรับข้อความ
] รายการเสียงกริ่ง กรณีข้อความเข้า: เลือ
กเสียงเตือนสําหรับการรับข้อความ
] ระดับเสียงปุ่มกด: ตั้งระดับเสียงของเสียงปุ่
มกด
] รายการเสียงปุ่มกด: เลือกเสียงปุ่มกดที่ต้อง
การ

]

รับสายอัตโนมัติ: คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้
เฉพาะเมื่อต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์แล้วเท่า
นั้น

หมายเหตุ
]

คุณจะเปลี่ยนชื่อรูปแบบ สั่นเตือนอย่างเดียว,
เมื่อใช้ชุดหูฟัง และ รถยนต์ ไม่ได้

1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของรูปแบบ ให้เลื่อน

ไปยังรูปแบบในรายการรูปแบบ และเมื่อกด
ปุ่ม ตกลง หรือปุ่มเลือกซ้ายแล้ว ให้เลือก เ
ปลื่ยนชื่อ

รูปแบบเสียง

เสียงโทนเปิดฝาพับ: ตั้งชนิดของเสียงเมื่อเปิ
ดฝาพับเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม
] ระดับเสียง เอฟเฟค: ตั้งระดับเสียงของเสีย
งเอฟเฟกต์
] ระดับเสียงเปิด/ ปิดเครื่อง: ตั้งระดับเสียงที่
ต้องการของเสียงขณะเปิดหรือปิดเครื่อง
]

2. ป้อนชื่อที่ต้องการและกดปุ่ม ตกลง หรือ ปุ่มเ

ลือกซ้าย [ตกลง]

• ปิด: โทรศัพท์จะไม่ใช้การรับสายอัตโนมัติ.
• หลังจาก 5 วินาท: เครื่องจะรับสายโดยอัต

โนมัติหลังจากดัง 5 วินาที

• หลังจาก 10 วินาที: เครื่องจะรับสายโดย

อัตโนมัติหลังจากดัง 10 วินาที

การปรับแต่งรูปแบบ – เปลี่ยนชื่อ

เมน 3.X.3

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อรูปแบบ และกําหนดชื่อ
อื่นได้ตามต้องการ
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การตั้งค่า
การตั้งค่า

คุณสามารถตั้งค่าเมนูดังต่อไปนี้ ตามความสะด
วกและความชอบของคุณเอง

วันที่และเวลา

เมน 4.1

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่และเวลา
ได้

ตั้งวันที่

(เมน 4.1.1)

ตั้งค่าโทรศัพท์

เมน 4.2

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโ
ทรศัพท์

วอลล์เปเปอร์

(เมน 4.2.1)

คุณสามารถตั้งรูปแบบวันที่ เช่น DD/MM/
YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD (D: วัน
ที่ / M: เดือน / Y: ปี)

คุณสามารถเลือกภาพพื้นหลังในโหมดสแตนด์
บาย
- รูปภาพเริม
่ ต้น: คุณสามารถเลือกภาพ หรือภ
าพเคลื่อนไหวสําหรับเป็นวอลล์เปเปอร์ได้ โ
ดยการกดปุ่ม ( หรือปุ่ม )
- รูปภาพของฉัน:คุณสามารถเลือกภาพหรือ
ภาพเคลื่อนไหวสําหรับเป็นวอลเปเปอร์

ตั้งเวลา

ข้อความทักทาย

คุณสามารถป้อนวันที่ปัจจุบันได้

รูปแบบวันที่

(เมน 4.1.2)

(เมน 4.1.3)

รูปแบบเวลา

(เมน 4.2.2)

หากคุณเลือก ตกลงคุณสามารถแก้ไขข้อความ
ที่แสดงในโหมดสแตนด์บายได้

คุณสามารถป้อนเวลาปัจจุบันได้
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หรือ 24 ชั่วโมง

(เมน 4.1.4)

คุณสามารถเลือกรูปแบบเวลาเป็น 12 ชั่วโมง

(เมน 4.2.3)

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของข้อความที่ใช้แสด
งบนโทรศัพท์ของคุณ การตั้งค่าเปลี่ยนแปลงนี้
มีผลต่อโหมด ภาษา ด้วย

แสงไฟ

(เมน 4.2.4)

คุณสามารถตั้งระยะเวลาการเปิดไฟหน้าจอภาย
ในได้

ปรับความเข้มหน้าจอ

(เมน 4.2.5)

สีได้ตามต้องการ

ไฟแสดงสัญญาณ

(เมน 4.2.8)

เมื่อตั้งค่าไฟ LED ที่ เปิด ไฟดังกล่าวจะกะพริบเ
มื่อใช้บริการนั้นได้

ชื่อเครือข่าย

(เมน4.2.9)

หากคุณเลือกเป็นเปิดใช้ คุณจะเห็นชื่อผู้ให้บริก
ารเครือข่ายปรากฎบนจอในขณะที่เครื่องอยู่ในโ
หมดสแตนด์บาย

คุณสามารถตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ LCD
ได้ด้วยการกดปุ่ม ( , ).

ตั้งค่าการโทร

หน้าต่างแสดงสถานะ

คุณสามารถตั้งเมนูที่เกี่ยวข้องกับการโทรด้วย
การกดปุ่ม
[เลือก] ในเมนูการตั้งค่า

(เมน 4.2.6)

คุณสามารถตรวจดูสถานะปัจจุบันของเมนู ที่เลื
อกได้ก่อนที่จะเปิดเมนูนั้น สถานะดังกล่าวจะแส
ดงที่ด้านล่างของหน้าจอ

สีของเมนู

(เมน 4.2.7)

คุณสามารถเลือกสีของเมนูซึ่งมีอยู่หลากหลาย

การตั้งค่า

ภาษา

การโอนสาย

เมน 4.3

(เมน 4.3.1)

บริการ การโอนสาย ให้คุณโอนสายเรียกเข้าทั้ง
จากสายโทรศัพท์,แฟกซ์หรือสายที่โทรเข้าเพื่อ
ส่งข้อมูลไปยังหมายเลขอื่นได้ โปรดติดต่อผู้ให้
บริการระบบของคุณเพื่อขอทราบรายละเอียด
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การตั้งค่า
]

การตั้งค่า

]

]
]

]

]

สายสนทนาทั้งหมด: โอนสายเรียกเข้าทุก
สาย
เมื่อสายไม่ว่าง: โอนสายเมื่อคุณใช้โทรศัพ
ท์อยู่
เมื่อไม่รับสาย: โอนสายที่คุณไม่ได้รับ
เมื่อติดต่อไม่ได้: โอนสายเมื่อปิดเครื่องหรือ
อยู่นอกพื้นที่การให้บริการ
สายข้อมูลทั้งหมด: โอนสายโทรเข้าเพื่อส่ง
ข้อมูลทุกสายไปยังหมายเลขที่มีการเชื่อมต่อ
กับเครื่องคอมพิวเตอร์
สายแฟกซ์ทั้งหมด: โอนสายแฟกซ์ทุกสาย ไ
ปยังหมายเลขที่มีการเชื่อมต่อ กับเครื่องแฟกซ์

ยกเลิกการโอนสายทั้งหมด: ยกเลิกบริการ
โอนสายทั้งหมดนี้
เมนูย่อย
เมนู การโอนสาย มีเมนูย่อยดังต่อไปนี้
] เปิดใช้งาน: เพื่อใช้งานบริการที่เกี่ยวข้อง
- ฝากข้อความเสียง: โอนสายไปที่ศูนย์รับ
ฝากข้อความฟังก์ชันนี้ไม่มีในเมนูสายข้อมูล
ทั้งหมด และ สายแฟกซ์ทั้งหมด
- หมายเลขอื่นๆ: สําหรับป้อนหมายเลขที่ใช้

ในการโอนสาย
- ส่วนตัว: ใช้สําหรับเลือกหมายเลขที่ใช้โอน
สายไปล่าสุด 5 หมายเลข
] ยกเลิก: เลิกใช้งานบริการที่เกี่ยวข้อง
] แสดงสถานะ: ตรวจสอบสถานะของบริการที่
เกี่ยวข้อง

รูปแบบการรับสาย
]

]

]
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]

(เมน 4.3.2)

เปิดฝาพับ: หากเลือกเมนูนี้ คุณสามารถรับ
สายเรียกเข้าด้วยการเปิดฝาพับเท่านั้น
รับสายได้ทุกปุ่ม: หากคุณเลือกเมนูนี้ คุณส
ามารถรับสายเรียกเข้าด้วยการกดปุ่มใดก็ได้ย
ก เว้นปุ่ม
[วางสาย]
ปุ่มส่งอย่างเดียว: หากคุณเลือกเมนูนี้ คุณส
ามารถรับสายเรียกเข้าด้วยการกดปุ่ม
[โ
ทรออก] เท่านั้น

(เมน 4.3.3)

(ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและการสมัครขอรับบริการ)
]

]

]

ตกลง: คุณสามารถส่งหมายเลขโทรศัพท์ขอ
งคุณไปยังผู้รับ โดยหมายเลขของคุณจะแสด
งที่เครื่องโทรศัพท์ของผู้รับสาย
ยกเลิก: จะไม่มีการแสดงหมายเลขโทรศัพท์
ของคุณ
ตั้งค่าโดยเครือข่าย: หากเลือกตัวเลือกนี้กา
รที่คุณจะสามารถส่งหมายเลขโทรศัพท์ของคุ
ณได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับบริการของสายโทรศัพท์
2 สายที่ให้บริการอยู่ เช่น สาย 1 หรือสาย 2

สายเรียกซ้อน

(เมน 4.3.4)

(ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

ระบบเครือข่ายจะแจ้งให้คุณทราบว่ามีสายเรียก
เข้าสายใหม่ ขณะที่คุณกําลังใช้สายสนทนาอยู่
เลือก เปิดใช้งาน เพื่อขอให้ระบบเครือข่ายเปิด
ใช้งานบริการสายเรียกซ้อน เลือกยกเลิกเพื่อขอ
ให้ระบบเครือข่าย ยกเลิกการใช้งานบริการสาย เ
รียกซ้อน หรือเลือก ตรวจสอบสถานะเพื่อตรวจส
อบว่ามีการใช้งานฟังก์ชันหรือไม่

เตือนทุกนาที

(เมน 4.3.5)

หากเลือกตกลงคุณสามารถตรวจสอบระยะเวลา
การโทรด้วยเสียงเตือนที่ดังทุก1นาทีในระหว่าง
การโทร

โทรซ้ําอัตโนมัต
]

]

การตั้งค่า

ส่งหมายเลขตัวเอง

(เมน 4.3.6)

เปิด: เมื่อใช้งานฟังก์ชันนี้ เครื่องจะพยายาม
หมุนทวนหมายเลขที่โทรไม่ติดโดยอัตโนมัติ
ปิด: เครือ
่ งจะไม่หมุนทวนหมายเลขซ้าํ เมือ
่ ไม่
สามารถต่อสายนั้นได้ในครั้งแรก

กลุ่มคนสนิท

(เมน 4.3.7)

(ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เครือข่าย)

จํากัดการโทรออกเฉพาะหมายเลขที่อยู่ในกลุ่ม
ผู้ใช้บางกลุ่มเท่านั้นหากคุณให้ฟังก์ชันนี้สายโท
รออกทุกสายจะต้องอยู่ในดัชนีกลุ่มใดกลุ่ม หนึ่ง
หากมีการระบุดัชนีกลุ่ม ระบบจะใช้ดัชนีกลุ่มนั้น
กับสายโทรออกทั้งหมด หากไม่มีการระบุดัชนีก
ลุ่ม เครือข่ายจะใช้ดัชนีตามที่ตั้งค่าไว้ (ค่าดัชนีเ
ฉพาะที่เก็บไว้ในเครือข่าย)
] ค่าที่ตั้งไว้: ใช้กลุ่มที่ได้กําหนดไว้แล้วซึ่งได้
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การตั้งค่า
การตั้งค่า

]
]
]
]

ตกลงไว้กับผู้ให้บริการเครือข่าย
ตั้งค่า: ใช้ตั้งค่าดัชนี CUG ที่เลือกไว้
แก้ไข: ใช้แก้ไขชื่อ CUG และดัชนี CUG
ลบ: ใช้ลบ CUG ที่เลือกไว้
ลบทั้งหมด: ใช้ลบ CUG ทั้งหมด

ตั้งค่าระบบป้องกัน
ใส่รหัส PIN
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เมน 4.4
(เมน 4.4.1)

ในเมนูนี้ คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้ถามรหัส
PIN ของซิมการ์ดของคุณเมื่อเปิดใช้เครื่องโทร
ศัพท์ หากเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้แล้ว เครื่องจะขอ
ให้คุณป้อนรหัส PIN
1. เลือกให้ปอ
้ นรหัส PIN ในเมนูตง้ั ค่าการรักษา
ความปลอดภัย แล้วกดปุ่ม
[เลือก]
2. ตั้งค่า ตกลง/ปิด
3. หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลง การตั้งค่าดังก
ล่าวคุณต้องป้อนรหัสPINเมื่อคุณเปิดเครื่อง
4. หากคุณป้อนรหัส PIN ผิดเกิน 3 ครั้ง เครื่อง
จะล็อค หาก PIN ถูกล็อคแล้ว คุณจะต้องใช้

รหัส PUK ปลดล็อค
5. โดยคุณสามารถป้อนรหัส PUK ได้ถึง 10ครั้ง
หากคุณป้อนรหัส PUK ผิดเกิน 10 ครั้ง คุณ
จะไม่สามารถปลดล็อคเครื่องโทรศัพท์ของ
คุณได้และต้องติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าว

ล็อคเครื่อง

(เมน 4.4.2)

คุณสามารถใช้รหัสรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกั
นการใช้โทรศัพท์ของคุณ โดยไม่ได้รับอนุญาติเมื่
อคุณเปิดเครื่องคุณจะต้องป้อนรหัสรักษาความ ปล
อดภัยหากคุณได้ตั้งค่าการล็อคเครื่องที่ตกลงหาก
คุณตั้งค่าการล็อคเครื่องที่ อัตโนมัติเครื่องจะให้คุ
ณป้อนรหัสรักษาความปลอดภัยเฉพาะเมื่อคุณเปลี่
ยนซิมการ์ดเท่านั้น

ป้องกันการโทร

(เมน 4.4.3)

บริการ ป้องกันการโทร จะป้องกันไม่ให้เครื่องโ
ทรศัพท์ของคุณโทรออก หรือ รับสายบางประ เ
ภทได้ ฟังก์ชันนี้ต้องใช้รหัสการจํากัดการโทร คุ
ณสามารถดูรายการเมนูย่อยต่อไปนี้ได้
] สายออกทั้งหมด

เมนูปอ
้ งกันการโทร แต่ละเมนูจะมีเมนูยอ
่ ย ดังน:
• เปิดทํางาน
คุณสามารถขอให้เครือข่ายตั้งค่าการจํากัดการ
โทรได้
• ยกเลิก

การตั้งค่า

บริการจํากัดการโทรของสายโทรออกทั้งหมด
ไม่ให้โทรออกต่างประเทศ
บริการจํากัดการโทรของสายโทรออกต่างประ
เทศทั้งหมด
] โทรออกได้เฉพาะต่างประเทศ
บริการจํากัดการโทรของสายโทรออกต่างประ
เทศทั้งหมด ยกเว้นเครือข่ายในประเทศของ
ตน
] ไม่รับสายทั้งหมด
บริการจํากัดการโทรของสายโทรเข้าทั้งหมด
] ไม่รับสายเมื่ออยู่ต่างประเทศ
บริการจํากัดการโทรของสายโทรเข้าทั้งหมด
เมื่อใช้การโรมมิ่ง
] ยกเลิกทั้งหมด
คุณสามารถยกเลิกบริการจํากัดการโทรทั้ง
หมดได้
] เปลี่ยนรหัสผ่าน
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านสําหรับบริการจํา
กัดการโทรได้
]

ยกเลิกการตั้งค่าการจํากัดการโทร
• แสดงสถานะ
ดูสถานะของเครื่องว่ามีการจํากัดการโทรหรือ
ไม่
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การตั้งค่า
การตั้งค่า

เบอร์โทรที่กําหนด

(เมน 4.4.4)

(ขึ้นอยู่กับซิม)

คุณสามารถจํากัดการโทรออกไปยังหมายเลข
โทรศัพท์ที่เลือกไว้ได้ หมายเลขเหล่านั้นจะได้
รับการป้องกันไว้ด้วยรหัส PIN2
] เปิดทํางาน: คุณสามารถจํากัดการโทรออก
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่เลือกไว้ได้
] ยกเลิก: ยกเลิกการใช้ฟังก์ชันการจํากัดหมา
ยเลขโทรออก
] รายการหมายเลข: คุณสามารถดูสถานะขอ
งเครื่องว่ามีการจํากัดการโทรหรือไม่

เปลี่ยนรหัส

(เมน 4.4.5)

PIN ย่อมาจาก Personal Identification

Number เป็นรหัสที่ใช้ในการป้องกันการใช้โทร
ศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถเปลี่ยนร
หัสผ่านต่อไปนี้ได้: รหัส PIN2, รหัสรักษาความ
ปลอดภัย
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1. หากคุณต้องการเปลี่ยนรหัสรักษาความปลอ
ดภัย / รหัส PIN / PIN2 ให้ป้อนรหัสเดิมที่ให้
มาของคุณ แล้วกดปุ่ม
[ตกลง]
2. ป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย รหัส PIN/
PIN2 ใหม่ และตรวจสอบความถูกต้อง

ตั้งค่าเครือข่าย

Menu 4.5

คุณสามารถเลือกเครือข่ายที่คุณต้องการลงทะ
เบียนได้โดยอัตโนมัติ หรือด้วยตนเอง โดยทั่วไ
ปการเลือกเครือข่ายจะตั้งค่าที่ อัตโนมัติ

อัตโนมัติ

(Menu 4.5.1)

หากคุณเลือกโหมด อัตโนมัติ เครื่องจะค้นหาแ
ละเลือกเครือข่ายให้คุณโดยอัตโนมัติเมื่อเลือก
“อัตโนมัติ” แล้ว เครื่องจะตั้งค่าที่ “อัตโนมัติ” อ
ยู่เช่นเดิมแม้ว่าจะมีการปิดและเปิดเครื่องก็ตาม

(เมน 4.5.2)

เมื่อเปิดเครื่อง

(เมน 4.6.1)

เครื่องโทรศัพท์จะหาสัญญาณเครือข่าย ที่มีอยู่
และแสดงรายการนั้น จากนั้นคุณสามารถเลือก
เครือข่ายที่คุณต้องการใช้ หากเครือข่ายนี้มีข้อ
ตกลงเรื่องการโรมมิ่งกับผู้ให้บริการระบบเครือง
ข่ายในพื้นที่ของคุณ และ เครื่องจะให้คุณเลือก
เครือข่ายอื่นได้ในกรณีที่เครื่องไม่สามารถเชื่อม
ต่อกับเครือข่ายที่เลือกได้

หากเลือกเมนูนี้ โทรศัพท์จะลงทะเบียนกับเครื
อข่าย GPRSโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่องกา
ร ใช้โปรแกรม PC Dial-up หรือ WAP จะเป็นการ
สร้างการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับเครือข่าย
ทําให้สามารถส่งถ่ายข้อมูลได้ เมื่อคุณปิดโปรแ
กรมนั้น การเชื่อมต่อ GPRS จะสิ้นสุดลงแต่การล
งทะเบียนกับเครือข่ายยังคงมีผลอยู่

เครือข่ายที่ชอบ

เมื่อต้องการ

(เมน 4.5.3)

(เมน 4.6.2)

คุณสามารถตั้งค่ารายการเครือข่ายที่คุณต้องกา
รให้โทรศัพท์เชื่อมต่อเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะพ
ยายามเชื่อมกับเครือข่ายอื่น ๆ รายการนี้เป็น รา
ยการเครือข่ายซึ่งเป็นที่รู้จักและมีการกําหนดไว้
ล่วงหน้าแล้วในเครื่องโทรศัพท์

เมื่อเลือกเมนูนี้ การเชื่อมต่อ GPRS เกิดขึ้นเมื่อคุ
ณทําการเชื่อมต่อกับบริการ WAPและสิ้นสุดลงเ
มื่อคุณสิ้นสุดการเชื่อมต่อ WAP

การตั้งค่า GPRS

คุณสามารถกลับไปเริ่มใช้ค่าทั้งหมดที่ตั้งมาจาก
โรงงานได้ คุณต้องใช้รหัสรักษาความปลอดภัย
เพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้

เมน 4.6

คุณสามารถตั้งค่าการใช้บริการ GPRS ได้อย่าง
หลากหลาย ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานต่างๆ

ใช้ค่าจากโรงงาน

การตั้งค่า

เลือกเอง

เมน 4.7
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บันทึกส่วนตัว
บันทึกส่วนตัว

นาฬิกาปลุก

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้ 5 เวลาตามเวลา
ที่กําหนดได้
1. เลือก ตกลง แล้วตั้งเวลาปลุกตามที่ต้องการ
2. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้ปลุกซ้ํา: ครั้งเดี
ยว, วันจันทร์-วันศุกร์, วันจันทร์-วันเสาร์,
ทุกวัน
3. เลือกชนิดของเสียงปลุกที่ต้องการแล้วกดปุ่ม
[ตกลง]
4. กําหนดชื่อให้กับเวลาปลุกแล้วกดปุ่ม
[ตกลง]

นัดหมาย

เมื่อกดปุม

ไปที่ปถัดไป
ยอนกลับไปยังเดือนกอน
หนา ไปยังเดือนถัดไป

คุณสามารถป้อนกําหนดการหรือบันทึกในปฏิ
ทินและบันทึก โดยกดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก]
]

เมน 5.2

เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ปฏิทินจะปรากฏขึ้นเคอร์เซอร์
รูปสี่เหลี่ยมจะอยู่ที่วันที่ปัจจุบันคุณสามารถเลื่อ
น เคอร์เซอร์ไปยังวันที่อื่นได้โดยใช้ปุ่มนาวิเกต
ใน ปฏิทิน คุณสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้ได้
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เมน 5.1

]

]

เพิม
่ ใหม่: เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ป้อนนัดหมายหรือ
บันทึกใหม่ หลังจากที่ป้อนข้อมูลนัดหมายในวัน
ที่นั้นแล้วเครื่องจะแสดงวันที่นั้นเป็นสีอื่น และสัญ
ลักษณ์
จะปรากฏขึ้นที่มุมขวาล่างของหน้าจ
อ ฟังก์ชันนี้ช่วยเตือนความจําเกี่ยวกับนัดหมายข
องคุณ โดยโทรศัพท์จะส่งเสียงปลุกหากคุณตั้งค่
าให้โทรศัพท์ปลุก

ด: แสดงบันทึกการนัดหมายหรือบันทึกสําหรั
บวันที่เลือก กดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก] เพื่อ
แก้ไขหรือลบบันทึกที่คุณเลือกไว้
ดูทั้งหมด: แสดงบันทึกทั้งหมดที่ป้อนไว้ใน
โทรศัพท์โปรดใช้ปุ่มนาวิเกตขึ้น/ลงเพื่อเลือก
ดูรายการบันทึก

]

สมุดโทรศัพท์

]

]

เมน 5.3
]

ค้นหา

(การโทรออกโดยใช้สมุดโทรศัพท์)

(เมน 5.3.1)

1. กดปุ่ม
[รายชื่อ] ในขณะที่อยู่ในโหมด
สแตนด์บาย
2. เลือก ค้นหา โดยกดปุ่ม
[เลือก]
3. ป้อนชื่อของเจ้าของหมายเลขหรือที่อยู่อีเมล์
ที่ต้องการค้นหา หรือเลือก ‘รายการ’ เพื่อดู
สมุดโทรศัพท์
4. การค้นหาด่วนสามารถทําได้ด้วยการป้อนอัก
ษรตัวแรกของชื่อ หรือ ตัวเลขแรกที่คุณต้อง
การค้นหา
5. หารต้องการแก้ไข ลบ คัดลอกรายการ หรือ

]

]

เพิ่มเสียงเข้าไปในรายการ ให้เลือก
[ตัวเลือก] จะมีเมนูดังต่อไปนี้ปรากฏขึ้น
แก้ไข: คุณสามารถทําการแก้ไขชื่อ หมาย
เลขโทรศัพท์ อีเมล์และแฟกซ์ ด้วยการกดปุ่ม
[ตกลง]
เขียนข้อความ: หลังจากพบหมายเลขที่คุณ
ต้องการแล้ว คุณสามารถส่งข้อความไปยังหม
ายเลขที่เลือกนั้นได้
คัดลอก: คุณสามารถคัดลอกรายการจากซิม
การ์ดไปยังเครื่องหรือจากเครื่องไปยังซิมการ์
ด
หมายเลขหลัก: คุณสามารถเลือกหมายเลข
ใดหมายเลขหนึ่งจากหมายเลขโทรศัพท์เคลื่
อนที่, บ้าน, ที่ทํางาน ซึ่งเป็นหมายเลขที่คุณ
ใช้อยูเ่ สมอ หากคุณตัง้ ค่านี้ หมายเลขหลักนีจ
้
ะปรากฏขึ้นก่อน
ลบ: คุณสามารถลบรายการได้

บันทึกส่วนตัว

]

ลบข้อมูลเดิม: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลบบันทึก
การนัดหมายที่หมดอายุซึ่งมีการแจ้งเตือนแล้
ว โดยเครื่องจะให้คุณยืนยันก่อนดําเนินการนี้
ลบทั้งหมด: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลบบันทึกกา
รนัดหมายและบันทึกเตือนความจําทั้งหมดโด
ย เครื่องจะให้คุณยืนยันก่อนดําเนินการนี้
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เพ่ิ่ม

(เมน 5.3.2)

คุณสามารถเพิ่มรายการชื่อลงในสมุดโทรศัพท์
ด้วยการใช้ฟังก์ชันนี้หน่วยความจําของตัวเครื่อง
จะสามารถบันทึกได้ 200รายชื่อส่วนความจุของ
หน่วยความจําของซิมการ์ดขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
ระบบเซลลูล่าร์คุณยังสามารถบันทึกตัวอักษรได้
20 ตัวในแต่ละชื่อลงในหน่วยความจําของโทรศั
พท์ และบันทึกตัวอักษรต่างๆ ลงในซิมการ์ดได้
ด้วย จํานวนตัวอักษรที่สามารถบันทึกลงในซิมก
าร์ดขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของซิมการ์ด
1. เริ่มต้นที่การเปิดสมุดโทรศัพท์ด้วยการกดปุ่ม
[รายชื่อ] เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์
บาย
2. เลือ
่ นแถบสีไ่ ปที่ เพิม
่ แล้วกดปุม
่
[เลือก]
3. เลือกชนิดหน่วยความจําที่ต้องการใช้บันทึก:
ซิมการ์ด หรือ เครื่องโทรศัพท์ หารตั้งค่า
ที่ เครื่องโทรศัพท์ คุณต้องการเลือกว่าต้อง
การให้หมายเลขใดเป็นหมายเลขหลัก
a. กดปุ่ม
[ตกลง] เพื่อป้อนชื่อ
[ตกลง] , [แล้วป้อนหมายเลข
b. กดปุ่ม
โทรศัพท์]
c. กดปุ่ม
[ตกลง]

d. คุณสามารถตั้งกลุ่มของรายการนั้นได้ด้วย
การกดปุ่ม ( , ):
e. คุณสามารถกําหนดตัวอักษรและรูปภาพ
ให้กับรายการได้ด้วยการกดปุ่ม
,
, , .

กลุ่มคนสนิท

(เมน 5.3.3)

คุณสามารถกําหนดจํานวนสมาชิกได้ 20 ชื่อใน
1 กลุ่ม และสามารถกําหนดได้ทั้งหมด 7 กลุ่ม
[รายชื่อ] ในขณะที่อยู่ในโหมด
1. กดปุ่ม
สแตนด์บาย
2. เลื่อนแถบสีไปที่รายการ กลุ่มคนสนิท แล้ว
[เลือก] เครื่องจะแสดงกลุ่มทุกก
กดปุ่ม
ลุ่มที่หน้าจอ
3. เลือกชือ
่ กลุม
่ ทีต
่ อ
้ งการใช้ดว้ ยการกดปุม
่
[เลือก]
] รายชื่อสมาชิก: แสดงสมาชิกของกลุ่มที่
คุณเลือก
] เสียงกริ่งของกลุ่ม: ใช้ในการระบุเสียงเรีย
ก เข้าสําหรับสายเรียกเข้าของแต่ละกลุ่ม
] ไอคอนของกลุ่ม: ให้คุณเลือกไอคอนประ
จํากลุ่มได้

] เพิ่มสมาชิก:

โทรด่วน

(เมน 5.3.4)

คุณสามารถกําหนดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม
ถึง
ให้กับชื่อหนึ่งๆในรายชื่อ Name โดยคุ
ณสามารถโทรออกได้โดยตรงด้วยการกดปุ่มนี้น
าน 2-3 วินาที
1. เริ่มต้นที่การเปิดสมุดโทรศัพท์ด้วยการกดปุ่ม
[ชื่อ]เมื่อเครื่องอยู่ในโหมด สแตนด์บาย
2. เลื่อนแถบสีไปที่ โทรด่วน แล้วกดปุ่ม
[เลือก]
3. หากต้องการเพิม
่ โทรด่วน ให้เลือก (ว่าง) จาก
นัน
้ คุณจะสามารถค้นหาชือ
่ ในสมุดโทรศัพท์ได้
4. เลือกชื่อที่ต้องการกําหนดให้ใช้โทรด่วนแล้ว
เลือก เปลี่ยน หรือ ลบ เพื่อแก้ไขชื่อ

] เปลี่ยน:

คุณสามารถกําหนดหมายเลขโทร
ศัพท์ใหม่ให้กับปุ่มนั้น
] ลบ: สําหรับลบหมายเลขที่กําหนดไว้ออกจ
ากปุ่มนั้น

ตั้งค่า

บันทึกส่วนตัว

สําหรับใช้เพิ่มสมาชิกของกลุ่
ม จํานวนสมาชิกของแต่ละกลุ่มจะต้องไม่เกิ
น 20 คน
] ย้ายสมาชิก: คุณสามารถลบสมาชิกออกจ
ากรายชื่อสมาชิกของกลุ่มได้แต่ชื่อและหม
ายเลขดังกล่าวยังคงอยู่ในสมุดโทรศัพท์
] เปลี่ยนชื่อ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มได้

(เมน 5.3.5)

1. กดปุ่ม
[รายชื่อ] ในโหมดสแตนด์บาย
2. เลื่อนแถบสีมาที่ ตั้งค่า แล้วกดปุ่ม
[เลือก]
] ตั้งค่าหน่วยความจํา
เลื่อนแถบสีมาที่ ตั้งค่าหน่วยความจําแล้วก
[เลือก]
ด ปุ่ม
- หากคุณเลือกสามารถเลือกได้เมื่อทําการ
เพิ่มชื่อเครื่องจะถามว่าจะให้บันทึกในหน่
วยความจําใด
- หากคุณเลือก ซิมการ์ด หรือ เครื่องโทร
ศัพท์ เครื่องจะจัดเก็บรายการดังกล่าวลง
ในซิมการ์ดหรือโทรศัพท์
] ค้นหาโดย
เลื่อนแถบสีมาที่ ค้นหาโดย แล้วกดปุ่ม
[เลือก]
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- หากคุณเลือก สามารถเลือกได้ เครื่องจะ
ถามว่าจะให้ค้นหาด้วยวิธีใด
- หากคุณเลือก ชื่อ หรือ หมายเลข เครื่อง
จะค้นหารายการตามชื่อ หรือ ตามหมาย
เลข
แสดงคําที่เลือก
เลื่อนแถบสีมาที่ แสดงค่าที่เลือก แล้วกดปุ่
ม
[เลือก]
- ชื่อเท่านั้น: เมื่อคุณค้นหารายชื่อในสมุด
โทรศัพท์ รายการจะแสดงเฉพาะชื่อเท่า
นั้น
- พร้อมรูปถ่าย: เมื่อคุณค้นหารายชื่อใน
สมุดโทรศัพท์รายการจะแสดงชื่อ และ
ภาพที่สอดคล้องกัน
- ชือ
่ และเบอร์: เมื่อคุณค้นหารายชื่อในสมุ
ดโทรศัพท์ รายการจะแสดงชื่อและหมาย
เลข

คัดลอกทั้งหมด

(เมน 5.3.6)

คุณสามารถบันทึก/ย้ายรายการจากหน่วยความ
จําของซิมการ์ดไปยังหน่วยความจําของเครื่อง
และสลับกันได้อีกด้วย
1. เริ่มจากเปิดสมุดโทรศัพท์ด้วยการกดปุ่ม
[รายชื่อ] เมื่อเครื่องอยู่ในโหมด สแตนด์บาย
2. เลื่อนแถบมาที่ คัดลอกทั้งหมด แล้วกดปุ่ม
[เลือก] เพื่อเข้าสู่เมนูนี้
] ซิมการ์ดไปเครื่อง: คุณสามารถคัดลอกราย
การจากซิมการ์ดไปยังหน่วยความจําของตัว
เครื่อง
] เครื่องไปซิมการ์ด: คุณสามารถคัดลอกราย
การจากหน่วยความจําของตัวเครื่องไปยังซิ
มการ์ดได้
3. คุณจะเห็นเมนูย่อยดังต่อไปนี้
] เก็บทั้งหมด: เมื่อทําการคัดลอกเครื่องจะเก็
บหมายเลขเดิมไว้
] ลบต้นฉบับ: เมื่อทําการบันทึก เครื่องจะลบ
หมายเลขเดิมทิ้ง

(เมน 5.3.7)

คุณสามารถลบรายการทั้งหมดในซิมการ์ด และ
/ หรือในโทรศัพท์ ฟังก์ชันนี้ต้องใช้รหัสรักษาค
วามปลอดภัย กดปุ่ม
เพื่อกลับสู่โหมดสแต
นด์บาย

ข้อมูล

(เมน 5.3.8)

] สถานะหน่วยความจํา

คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ในการตรวจสอบ
หน่วยความจําที่เหลืออละที่ถูกใช้ไปในสมุด
โทรศัพท์ของคุณ
] หมายเลขเครื่อง (ขึ้นอยู่กับซิมการ์ด)

บันทึกส่วนตัว

ลบทั้งหมด

คุณสามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของ
คุณในซิมการ์ดได้

] เบอร์บริการ

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเข้าดูรายการบริการที่ผู้ให้บริก
ารระบบของคุณให้บริการ (หากซิมการ์ดสนับ
สนุน)
1. เริ่มจากเปิดสมุดโทรศัพท์ด้วยการกดปุ่ม
[รายชื่อ]เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์
บาย แล้วเลือก ข้อมูล
2. เลื่อนแถบมาที่ เบอร์บริการ แล้วกดปุ่ม
[เลือก] เพื่อเข้าสู่เมนู
3. ชื่อบริการที่มีอยู่จะปรากฏขึ้น
4. ใช้ปุ่ม
และปุ่ม
เพื่อเลือกบริการที่
ต้องการ กดปุ่ม
[โทรออก]
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เมนูโปรด

เมน 6.1

คุณสามารถกําหนด9รายการที่ใช้บ่อยไว้ในเมนู
เมนูโปรดได้ โดยใช้ปุ่ม ฮอตคีย์ ( ).
เพื่อเชื่อมต่อเข้าเมนูนี้โดยตรงหากคุณต้องการ
บันทึกเมนูที่ใช้บ่อยลงในเมนูโปรด ให้เลือก <
รายการว่าง> ในรายการในกรณีที่มีเมนูนั้นอยู่แ
ล้ว จะปรากฏเลือกดังต่อไปนี้
] เลือก:

เป็นการใช้เมนูที่บันทึกไว้แล้ว

] เปลี่ยน:
] ลบ:

เกมส์

โทรศัพท์ของคุณมีเกมส์ต่าง ๆ ให้คุณเลือกเล่น
ได้

หมายเหตุ

] ปุ่มควบคุมจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเกมส์ที่เล่นอย่างไรก็

ตาม ในแต่ละเกมส์จะมีคําแนะนําเพื่ออธิบายปุ่มควบคม
หลักต่างๆ ให้ทราบ ปุ่มอื่นๆ มีดังต่อไปนี้

ฟังก์ชน
ั ปุม
่ ทัว่ ไป
: ย้อนกลับ

เปลี่ยนเมนู

: หยุดชั่วคราวหรือเล่นเกมส์ต่อ

ลบเมนูที่ได้บันทึกไว้

] ลบทั้งหมด:

ลบเมนูทั้งหมดที่บันทึกอยู่ใน
เมนูโปรด
] ข้อมูล: ดูข้อมูลของเมนูที่ยบันทึกไว้

เมน 6.2

เครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขจะดําเนินการคํานวณขั้นต้น คือ
บวก, ลบ, คูณ และ หาร
1. ป้อนตัวเลขแรกโดยใช้ปุ่มตัวเลข
2. กดปุ่มนาวิเกตที่ต้องการเพื่อเลือกฟังก์ชัน
การคํานวณ

หมายเหตุ
]
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เมน 6.3

เมื่อต้องการลบตัวเลขที่ป้อนผิดหรือลบค่าทั้งหม
ดให้ใช้ปุ่ม

]

เมนูหลักแต่ละเมนูมีเมนูย่อยดังต่อ
ไปนี้

เมื่อต้องการใส่จุดทศนิยม ให้กดปุ่ม
เมื่อต้องการใส่เครื่องหมายลบ ให้กดปุ่ม

3. เมื่อต้องการคํานวณผลลัพธ์ ให้กดปุ่มเลือก
ซ้าย [ผลลัพธ์] หรือปุ่ม ตกลง
4. เมื่อคํานวณเสร็จแล้ว ให้กดปุ่มเลือกซ้าย
[รีเซ็ต] เพื่อกลับไปยังสถานะเริ่มต้น

แฟ้มดาวน์โหลด

เมน 6.4

ให้คุณดูภาพและสียงที่ดาวน์โหลด และกําหนด
เป็นวอลเปเปอร์หรือเสียงเรียกเข้าได้ โดยสามา
รถดู, ฟัง, ลบหรือตั้งชื่อใหม่ให้กับข้อมูลที่ดาวน์
โหลดได้

รูปภาพ

(เมน 6.4.1)

เสียง

(เมน 6.4.2)

] แก้ไขชือ
่ :

สําหรับแก้ไขชื่อของแต่ละข้อมูลที่
ดาวน์โหลด
] เขียนข้อความ/ขอความมัลติมีเดีย: คุ
ณสามารถเขียนข้อความสั้น/ข้อความมัลติมีเดี
ย (ใช้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับประเภทของสื่อ)โดย
แนบภาพหรือเสียงเข้ากับข้อความได้ด้วย
] ตั้งเป็นเสียงโทน / ตั้งเป็นวอลล์เปเปอร์: คุณ
สามารถกําหนดให้ใช้เสียง หรือ ภาพที่ดาวน์
โหลดเป็นวอลล์เปเปอร์หรือเสียงเรียกเข้าได้
] ลบ: สําหรับลบเนื้อหาแต่ละรายการที่ดาวน์
โหลดได้
] ลบทั้งหมด: คุณสามารถลบเนื้อหาทั้งหมดที่
ดาวน์โหลดได้

เกมส์และเครื่องมือ

]
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เกมส์และเครื่องมือ
เกมส์และเครื่องมือ

การแปลงหน่่วย

เมน 6.5

ใช้แปลงหน่วยวัดให้เป็นหน่วยที่คุณต้องการ
โดยมีประเภทหน่วยวัด 4 แบบที่สามารถแปลง
หน่วยได้ ดังนี้ ความยาว, พื้นที่, น้ําหนัก และ
ระดับ
1. คุณสามารถเลือกประเภทใดประเภทหนึ่งจาก
ทั้งสี่ประเภทนั้น โดยการกดปุ่ม
[หน่วย]
2. เลือกค่ามาตรฐานโดยใช้ปุ่ม , .
3. เลือกหน่วยที่คุณต้องการแปลงค่าโดยการ
และ .
กดปุ่ม
4. คุณสามารถตรวจสอบค่าที่ถูกแปลงสําหรับ
หน่วยที่คุณต้องการ นอกจากนี้ คุณสามารถ
ป้อนเลขทศนิยมโดยการกดปุ่ม
.

โซนเวลาโลก

เมน 6.6

คุณสามารถดูเวลาของเมืองสําคัญๆ ได้ทั่วโลก
1. เลือกเมืองที่อยู่ในเขตเวลานั้นโดยการกดปุ่ม
, .
2. คุณสามารถตั้งเวลาปัจจุบันให้เป็นเวลาของ
เมืองที่คุณเลือกได้โดยกดปุ่ม
[ตั้งค่า]
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บันทึกเสียง

เมน 6.7

คุณสมบัติบันทึกเสียงเตือนความจําช่วยให้คุณ
สามารถบันทึกข้อความเสียงได้ถึง 10 ข้อความ
โดยมีความยาวข้อความละไม่เกิน 20 วินาที

บันทึก

(เมน 6.7.1)

1. คุณสามารถบันทึกเสียงเตือนความจําได้ด้วย
เมนู บันทึกเสียงหรือด้วยการกดปุ่ม
ค้าง
ไว้ในโหมดสแตนด์บาย
2. เมื่อเริ่มต้นบันทึกเสียงแล้วจะปรากฏข้อความ
กําลังบันทึก และจํานวนเวลาที่เหลือบนหน้า
จอ
3. หากต้องการสิ้นสุดการบันทึก ให้กดปุ่ม
[บันทึก]
4. ป้อนชื่อของบันทึกนั้นแล้วกดปุ่ม
[ตกลง]

บันทึก

(เมน 6.7.2)

โทรศัพท์แสดงรายการเสียงที่บันทึกไว้ โดยเริ่ม
จากเสียงที่บันทึกครั้งล่าสุดคุณสามารถเล่นหรือ
ลบเสียงที่บันทึกหรือส่งเสียงที่บันทึกนั้นโดยใช้
MMS โดยกดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก] และคุณ

ยังสามารถลบเสียงที่บันทึกทั้งหมดได้
เมน 6.8

คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่ว่างและการใช้หน่วย
ความจําของพื้นที่จัดเก็บแต่ละส่วน คุณสามารถ
เข้าไปในเมนูของหน่วยความจําแต่ละส่วน โดย
การกดปุ่มเลือกซ้าย [ไปที่]

เกมส์และเครื่องมือ

แสดงรายการ
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อินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ต
โดยการใช้ Wireless Application Protocol
(WAP)คุณสามารถเข้าสู่บริการที่ใช้กับเครือข่าย
ของคุณได้เมนูบริการจะให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยว
กับข่าวสาร , รายงานสภาพอากาศ และตาราง
เที่ยวบิน

โฮม

เมน 7.1

ใช้สําหรับเชื่อมต่อกับโฮมเพจ โฮมเพจอาจเป็น
ไซต์ที่ได้ระบุไว้ในรูปแบบที่มีการใช้งาน ซึ่งอาจ
กําหนดไว้โดยผู้ให้บริการระบบ หากคุณไม่ได้กํ
าหนดไว้ในรูปแบบที่มีการใช้งาน

บุ๊คมาร์ค

เมน 7.2

กดปุ่ม
[เลือก] เพื่อเข้าใช้ตัวเลือกที่มีอยู่
หรือกดปุ่ม
[ยกเลิก] เพื่อออกจากเมนู
] เชื่อมต่อ: เชื่อมต่อไปยังบุ๊คมาร์คที่เลือก
] เพิ่ม:

เพิ่มบุ๊คมาร์คใหม่ด้วยตนเอง

] แก้ไข:
]
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แก้ไขชื่อและที่อยู่ของบุ่คมาร์คที่เลือก

ลบภาพ: ลบบุ๊คมาร์คที่เลือกออกจากรายการ
บุ๊คมาร์ค

โพรไฟล์

เมน 7.3

คุณสามารถสร้างรูปแบบได้ถึง 10 รูปแบบ และ
เลือกเปิดใช้งานได้รูปแบบเดียวเท่านั้น ให้เลื่อน
ไปที่รูปแบบที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม
เพื่อเข้า
สู่ตัวเลือกที่มีเลือก
] เปิดใช้งาน: คุณสามารถใช้รูปแบบตามที่ต้อง
การ
] การตั้งค่า: แก้ไขและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
WAP ของรูปแบบที่เลือก
- โฮมเพจ: ในตัวเลือกนี้ จะให้คุณป้อนแอด
เดรส(URL)ของไซต์ที่คุณจะใช้เป็นโฮมเพ
จ คุณไม่จําเป็นต้องพิมพ์ “http://” ไว้หน้า
URL แต่ละชื่อ เพราะ เบราเซอร์ WAP จะใส่
ให้เองโดยอัตโนมัติ
- เครือข่าย:
สําหรับกําหนดชนิดของบริการส่งข้อมูล
ข้อมูล
GPRS

- การตั้งค่าข้อมูล:
ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกการตั้งค่าข้อมูลเป็น
เครือข่าย/บริการ

IP แอดเดรส: ป้อน IP แอดเดรสของเกต

IP แอดเดรส: ป้อน IP แอดเดรสของเกต
เวย์ WAP ที่คุณเข้าใช้
APN: ป้อน APN ของ GPRS
รหัสผู้ใช้: เป็นตัวระบุผู้ใช้สําหรับเซิร์ฟเวอร์
APN
รหัสผ่าน : รหัสผ่านที่คุณต้องป้อนให้กับ
เซิร์ฟเวอร์ APN
- แสดงรูปภาพ
คุณสามารถเลือกให้แสดงรูปภาพบน WAP
หรือไม่ก็ได้้
- ชนิดการเชื่อมต่อ
ตัวเลือกสําหรับประเภทการเชื่อมต่อ ได้แก่
แบบชั่วคราว หรือ แบบต่อเนื่อง ซึ่งขึ้นอยู่กั
บเกตเวย์ที่คุณใช้
แบบต่อเนื่อง

อินเทอร์เน็ต

เวย์ WAP ที่คุณเข้าใช้
หมายเลขโทรศัพท:ป้อนหมายเลขโทรศัพ
ท์สําหรับเชื่อมต่อไปยังเกตเวย์ WAP ของ
คุณ
รหัสผู้ใช้ค่าเฉพาะที่แสดงถึงตัวผู้ใช้สําหรับ
เซิร์ฟเวอร์การติดต่อของคุณ(ทั้งนี้มิใช่เกตเว
ย์ WAP)
รหัสผ่าน: รหัสผ่านที่ต้องป้อนให้กับเซิร์ฟ
เวอร์การติดต่อของคุณ (ทั้งนี้ มิใช่เกตเวย์
WAP) เพื่อระบุถึงตัวคุณ
ชนิดการโทร: เลือกประเภทการโทรเพื่อส่ง
ข้อมูล: Analogue หรือ Digital (ISDN)
อัตราการโทร: อัตราความเร็วในการเชื่อม
ต่อข้อมูล คือ 9600 หรือ 14400
เวลาเชื่อมต่อ: สําหรับป้อนระยะเวลาที่กําห
นดให้ออกจากการเชื่อมต่อโดยเมื่อป้อนค่านี้
แล้วบริการนาวิเกตของWAPจะหยุดลงเมื่อไ
ม่มีการรับหรือส่งข้อมูลในเวลาที่กําหนด
- การตั้งค่า GPRS
ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือก GPRS เป็นบริการ
เสริม

ระบบการส่งข้อมูลที่มีความคงที่อย่างต่อเนื่อง
แต่สร้างการติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายมากขึ้น

แบบชั่วคราว
บริการที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน (ไม่ได้เชื่อมต่อ)

- การตั้งค่าพร็อกซี่
IP แอดเดรส:ป้อน IP แอดเดรสของพร็อกซี่
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อินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต

พอร์ต: ป้อนหมายเลขพอร์ตของพร็อกซี่
- การตั้งค่า DNS
ป้อน DNSหลักและDNS รองหากผู้ให้บริการ
เครือข่ายร้องขอ
- การตั้งระบบป้องกัน
คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ตกลง หรือ
ยกเลิก ขึ้นอยู่กับพอร์ตเกตเวย์ที่ใช้
] เปลี่ยนชื่อ: แก้ไขชื่อรูปแบบ (โฟรไฟล์)
] ลบ:

ลบชื่อรูปแบบ

] เพิ่ม:

คุณสามารถเพิ่มรูปแบบใหม่ได้ด้วยตนเอ
ง

ไปยัง URL

เมน 7.4

เชือ
่ มต่อไปยังไซต์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการได้โดยตรงโดย
คุณต้องป้อน URL ที่ต้องการ

ตั้งค่า Cache

เมน 7.5

คุณสามารถลบข้อมูลในหน่วยความจําแคชหรือ
เปลี่ยนโหมดของแคชก็ได้

เคลียร์ cache

เมน 7.5.1

เพื่อลบข้อมูลของหน่วยความจําแคช

ตรวจสอบ cache

เมน 7.5.2

สําหรับกําหนดตัวเลือกว่าจะตรวจสอบหน่วย
ความจําแคชหรือไม่

การตั้งค่า Cookies

เมน 7.6

ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้จะถูกบันทึกไว้ใน
หน่วยความจําแคชของโทรศัพท์

ลบ Cookies

เมน 7.6.1

ลบข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในคุกก

ตรวจสอบ Cookies
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เมน 7.6.2

ตรวจสอบว่ามีการใช้คุกกี้หรือไม่
Menu 7.7

รายการใบรับรองที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น

รีเซ็ตโพรไฟล์

อินเทอร์เน็ต

รับรองความปลอดภัย

Menu 7.8

คุณสามารถรีเซ็ตรูปแบบเพื่อกลับไปยังค่าเริ่ม
ต้นได้

เวอร์ชั่นของเบราส์เซอร

Menu 7.9

แสดงเวอร์ชันอของเบราส์เซอร์ WAP
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เมนูในการเบราส์
เมนูในการเบราส

หากคุณออนไลน์อยู่ คุณสามารถดูรายการเมนู
เหล่านี้ได้
] โฮม
โปรดดูที่ [เมนู 7-1]
] รีโหลด
โหลดหน้าปัจจุบันอีกครั้ง
] บุ๊คมาร์ค
โปรดดูที่ [เมนู 7-2]
] บันทึกลงบุ๊คมาร์ค
คุณสามารถบันทึกไซต์หนึ่งๆ เป็นบุ๊คมาร์คได้
URL

] ไปที่

คุณสามารถไปยังไซต์ที่คุณต้องการ ในเมนูนี้
คุณยังสามารถแก้ไขที่อยู่ของไซต์ได้
] ลบ cache
เพื่อลบข้อมูลของหน่วยความจําแคช
] บันทึกภาพ
คุณสามารถบันทึกภาพที่ได้จาก WAP
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แอพพลิเคชั่น
เมน 8.1

ตัวเลือก
เลือกแถบสีไปที่แอปพลิเคชั่นแล้วเลือกตัวเลือก
1. New: คุณสามารถสร้างแฟ้มใหม่
2. Move: คุณสามารถเลือกแฟ้มที่คุณต้องการ
3. ข้อมูล Java MIDP: แสดงข้อมูล Java
MIDP
4. ข้อมูล MIDlet: แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ MIDlet
ที่เลือก
5. ลบ MIDlet: ลบ MIDlet ที่เลือก
6. อัพเดท: เข้าใช้เซิร์ฟเวอร์และทําการอัพเดต
MIDlet ที่เลือก
7. ตัวเลือก: โปรแกรม Java บางโปรแกรมอาจ
ต้องมีการเชื่อมต่อ เพื่อรับส่งข้อมูล ให้เลือก
ตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่าตัวเลือก การเชื่อมต่อ
- ทุกครั้ง: การเชื่อมต่อเกิดขึ้นทันทีโดยไม่มี
การแจ้งให้ทราบ
- Prompt: เครื่องจะสอบถามคุณก่อนที่โปร
แกรมจะทําการเชื่อมต่อ
- ไม่ยืนยัน: ห้ามการเชื่อมต่อ

8. ตั้งชื่อใหม่: คุณสามารถตั้งชื่อโปรแกรมใหม่
9. ออก: ออกจากโปรแกรม

ดาวน์โหลด

เมน 8.2

แอพพลิเคชั่น

แอพพลิเคชั่น

คุณสามารถแก้ไขและกําหนดแอดเดรสของ
MIKlet เซิร์ฟเวอร์ ดาวน์โหลด MIDletด้วยการ
ใช้เบราส์เซอร์ WAP และบันทึกไว้ในเครือ
่ ง คุณ
ยังสามารถดูรายการ MIDlet ที่เก็บอยู่ที่หน้าจอ
แอพพลิเคชั่น

โพรไฟล์

เมน 8.3

โปรแกรม Java บางโปรแกรมอาจต้องใช้การ เ
ชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อให้สามารถทํางานได้
ตัวอย่างเช่นเกมส์ที่มีผู้เล่นหลายคนคุณสามารถ
ตั้งค่าการใช้ได้ถึง 5 ค่่าและเปิดใช้ค่าใดค่าหนึ่ง
ซึ่งคล้ายคลึงกับการตั้งค่าการใช้ WAP โปรดดู
ที่หัวข้อการตั้งค่าการใช้ WAP เมื่อคุณทําการตั้
งค่านี้
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แอพพลิเคชั่น
แอพพลิเคชั่น
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JAVA tm เป็นเครื่องหมายการค้า
ของ Sun Microsystems,Inc.

อุปกรณ์เสริม

แบตเตอรี่มาตรฐาน

สายเคเบิลข้อมูล/ซีดี
สําหรับใช้เชื่อมต่อเพื่อการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
เครื่องคอมพิวเตอร์กับ
โทรศัพท์ของคุณ

อุปกรณ์เสริม

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ กับโทรศัพท์ของคุณได้ เลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้ตามลักษณะการสื่อ
สารส่วนตัวของคุณ

แฮนด์ฟรีแบบพกพา
สําหรับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
เพื่อใช้งานแฮนด์ฟรี

หมายเหตุ

ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนํานี้อาจมีผลให้การรับ
ประกันของเครื่องโทรศัพท์สิ้นสุดลง
] อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่โปรด
ตรวจสอบกับบริษัทหรือตัวแทนผู้ให้ บริการในแต่
ละพื้นที่ของเราในกรณีที่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม
]
]

อะแดปเตอร์สาํ หรับ
ชาร์จแบตเตอรี่
สําหรับชาร์จแบตเตอรี่เมื่ออยู่
ในระหว่างการเดินทาง
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ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทั่วไป
ชือ
่ ผลิตภัณฑ์ : C1150
ระบบ : GSM 900 / DCS 1800

อุณหภูมิแวดล้อม
สูงสุด : +55°C
ต่าํ สุด : -10°C
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USER GUIDE

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.
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Introduction
I n t ro d u c t i o n

Congratulations on your purchase of the advanced
and compact C1150 cellular phone, designed to
operate with the latest digital mobile communication
technology.

This user’s guide contains important information
on the use and operation of this phone. Please
read all the information carefully for optimal
performance and to prevent any damage to or
misuse of the phone. Any changes or
modifications not expressly approved in this
user’s guide could void your warranty for this
equipment.
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Guidelines for safe and efficient use
G u i d e l i n es f o r s a f e a n d e f f i c i e n t u s e

Read these simple guidelines. Breaking the rules may
be dangerous or illegal. Further detailed information
is given in this manual.

] The SAR limit recommended by the international

Exposure to radio frequency
energy

] The highest SAR value for this model phone tested

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate
(SAR) information

] SAR data information for residents in

This mobile phone model C1150 has been designed
to comply with applicable safety requirement for
exposure to radio waves. This requirement is based
on scientific guidelines that include safety margins
designed to assure this 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
standardized method 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.

6

Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10)
gram of tissue.
by DASY4 for use at the ear is 0.676 W/kg (10g).
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 one (1) gram of tissue.

Product care and maintenance
Warning! Use only batteries, charger 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 appliance such as a TV,

radio or personal computer.
] The unit should be kept away from heat sources

such as radiators or cookers.
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Efficient phone operation

] Do not subject this unit to mechanical vibration or

To enjoy optimum performance with minimum
power consumption please:

shock.
] The coating of the phone may be damaged if

covered with wrap or vinyl wrapper.
] Use dry cloth to clean the exterior of the unit.

(Do not use solvent such as benzene, thinner or
alcohol.)
] Do not subject this unit to excessive smoke or

dust.
] Do not keep the phone next to credit cards or

transport tickets; it can affect the information on
the magnetic strips.
] Do not tap the screen with a sharp object;

otherwise, it may damage the phone.
] Do not expose the phone to liquid or moisture.
] Use the accessories like an earphone cautiously.

Do not touch the antenna unnecessarily.

] Hold the phone as you speak to any other

telephone.
] If your mobile phone supports infrared, never direct

the infrared ray at anyone’s eye.

Electronics devices
All mobile phones may get interference, which
could affect performance.
] Do not use your mobile phone near medical

G u i d e l i n es f o r s a f e a n d e f f i c i e n t u s e

] Do not drop.

equipment without requesting permission. Avoid
placing the phone over the pacemaker, i.e. in your
breast pocket.
] Some hearing aids might be disturbed by mobile

phones.
] Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Fuse replacement
Always replace a blown fuse with a fuse of the same
type and size. Never use a fuse of a higher rating.

7
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Guidelines for safe and efficient use
G u i d e l i n es f o r s a f e a n d e f f i c i e n t u s e

Road safety

Blasting area

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

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

] 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 motor vehicle such as car stereo, safety
equipment.
] When your vehicle is equipped with an air bag, do

not obstruct with installed or portable wireless
equipment. It can cause serious injury due to
improper performance.

Potentially explosive atmospheres
] Do not use the phone at a refueling point. Don’t

use near fuel or chemicals.
] Do not transport or store flammable gas, liquid, or

explosives in the compartment of your vehicle,
which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
] Turn off your mobile phone before boarding any

aircraft.
] Do not use it on the ground without crew

permission.

8
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Keep the phone in a safe place out of children’s
reach. It includes small parts which if detached may
cause a choking hazard.

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

Battery information and care

] Replace the battery when it no longer provides

acceptable performance. The battery pack may be
recharged hundreds of times until it needs replacing.
] Recharge the battery if it has not been used for a

long time to maximize usability.
] Do not expose the battery charger to direct

sunlight or use it in high humidity, such as the
bathroom.
] Do not leave the battery in hot or cold places, this

may deteriorate the battery performance.

G u i d e l i n es f o r s a f e a n d e f f i c i e n t u s e

Children

Page 9

] You do not need to completely discharge the

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

designed to maximize the battery life.
] Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
] Keep the metal contacts of the battery pack clean.
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C1150 Features
C 1150 Fe at u res

Parts of the phone
Open view
Earpiece

Display screen

Phone book
list key

Message key

Left soft key

Right soft key

Profile key

End/Power key

Send key

Clear/Cancel key

Favorites key
Numeric key
Star key

Hash key
Microphone

10
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Handstrap hole

Battery latch

C 1150 Fe at u res

Rear view

SIM card socket
Battery

Battery terminals

Cable connector/
Battery charging connector/
Hands-free car kit connector
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C1150 Features

The following shows key components of the phone.

Key

Description

• Up navigation key (
): A shortcut key
to search the phonebook.
• Down navigation key (
): A shortcut
key to the Favorites menu.
• Left navigation key ( ): A shortcut key

to the Profile menu.
• Right navigation key (
to the message inbox.

): A shortcut key

Description
Send Key
You can dial a phone number and answer a
call. If you press this key without entering a
number, your phone shows the most recently
dialled, received and missed numbers.

Keypad description
Left soft key / Right soft key
Each of these keys performs the function
indicated by the text on the display
immediately above it.
Navigation keys
Use to scroll through menus and move the
cursor. You can also use these keys for quick
access to the following functions.

12

Key

~

C 1150 Fe at u res

Key description

Numeric keys
These keys are used mainly to dial in
standby mode and enter numbers or
characters in editing mode.
When you press these keys for a long time.
• Used to call your voicemail box by
.
• Used to call for international call by
.
to
• Used to call Speed dials by from
.
END/PWR key
Used to end or reject a call. This key is also
used as Power Key by pressing this key for a
few seconds.

C1150_Morocco_ENG(6.0)

9:59 PM

Description
Clear key
Deletes a character by each press. Hold the
key down to clear all input. Also use this key
to go back to the previous screen. In
addition, you can view voice memo list when
you press this key shortly in a standby mode.

Page 13

C 1150 Fe at u res

Key

2005.10.28

Side keys
Key

Description
Up/Down side keys
When you open the flip, you can control the
volume of key tone in the standby mode and
the volume during a call.
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C1150 Features
C 1150 Fe at u res

Display information
The table below describes various display indicators
or icons that appear on the phone’s display screen.

On-Screen icons
Icon/Indicator

Description
Tells you the strength of the
network signal.
Call is connected.
You can use GPRS service.
Shows that you are using a
roaming service.
Line 1/2 is in use for outgoing
calls – if you subscribe to the Two
Line Service.
The alarm has been set and is on.
Tells you the status of the battery.
You have received a text message.
You have received a voice message.
You have received a push message.

14

Icon/Indicator

Description
You can view your schedule.
All audible signals are turned off.
General profile is activated.
Loud profile is activated.
Silent profile is activated.
Headset profile is activated.
Car profile is activated.
You can divert a call.
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Getting started

1. Inserting the SIM card
Locate the SIM card socket in the back of the phone.
Follow the steps below to install the SIM card.

2. Removing the SIM card
Follow the steps below to Remove the SIM card.
1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.

G ett i n g s ta r te d

Installing the SIM card and the
battery

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery
holders, with the golden connectors facing down.

Notice
] Removing the battery from the phone whilst it is

switched on may cause it to malfunction.
] The metal contact of the SIM card can be easily

damaged by scratches. Pay special attention to the SIM
card when you handle and install. Follow the instructions
supplied with the SIM card.

15
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Getting started
G ett i n g s ta r te d

3. Installing the battery

4. Charging the battery

1. Position the lugs on the bottom of the battery into
the retaining holder.

To connect the travel adapter to the phone, you
must have installed the battery.
1. With the arrow facing you as shown in the diagram
push the plug on the battery adapter into the
socket on the bottom of the phone until it clicks
into place.

2. Then push the half of the battery into position.
2. Connect the other end of the travel adapter to
the mains socket. Use only the included packing
charger.

16
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] Do not force the connector as this may damage the

phone and/or the travel adapter.

Note
] “Charging” is displayed on the screen after

connecting the travel adapter. If the battery is totally
discharged, it may take a few minutes before this
appears.

5. Disconnecting the charger
Disconnect the travel adapter from the phone by
pressing its side buttons as shown in the diagram.

Note
] Ensure the battery is fully charged before using the

phone.
] Do not remove your battery or the SIM card while

charging.
] The moving bars of battery icon will stop when

charging is completed.

G ett i n g s ta r te d

Warning

Page 17

Note
] In case the battery is not properly charged, please turn

the phone off and on using the power key, then recharge
the battery. Or try recharging the battery after
detaching and reattaching the battery.

17
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General functions
G e n e ra l f u n c t i o n s

Making and answering calls
Making a call
1. Key in phone number including the area code.
If you want to delete number, press
.
2. Press

to call the number.

3. Press

to end the call.

tone volume.

2. Enter the country code, area code, and the phone
number.
.

Making a call using the phonebook
[Names].

2. When the menu is displayed, select Search by
pressing
.

18

If you want to adjust the earpiece volume during a
call, use the side keys ( ) . Press the up side key to
increase and down side key to decrease the volume.
] In standby mode, pressing the side keys adjusts the key

1. Press and hold the
key for the international
prefix. “+” character may replace with the
international access code.

1. In standby mode, press

Adjusting the volume

Note

International calls

3. Press

3. If you find out the desired item through searching
by name or a number, press
to call.

Answering a call
When you receive a call, the phone rings. If the caller
can be identified, the caller’s phone number (or name
if saved in the phonebook) is displayed.
1. To answer an incoming call, open the phone.
(When Flip open has been set as the answer
mode. See page 48 (Menu 4.3.2).)

Note
] If Press any key has been set as the answer mode (see

page 48), any key press will answer a call except for the
or the right soft key.
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] To reject an incoming call, press and hold one of

] You can answer a call while using the phonebook or

other menu features.
2. To end the call, close the phone or press the
key.

Manner mode (Quick)
You can activate the manner mode by pressing and
holding down the
key after opening the phone.

Signal strength
You can check the strength of your signal by the
signal indicator (
) on the LCD screen of your
phone. Signal strength can vary, particularly inside
buildings. Moving near to a window may improve
reception.

phonebook, writing a message, creating a personal
greeting.
The following text input methods are available in the
phone.

T9 Mode
This mode lets you enter words with only one
keystroke per letter. Each key on the keypad has more
than one letter. The T9 mode automatically compares
your keystrokes with an internal dictionary to
determine the correct word, thus requiring far fewer
keystrokes than the traditional ABC mode. This is
sometimes known as predictive text.

G e n e ra l f u n c t i o n s

the side keys on the left side of the phone without
opening the phone.

Page 19

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

Entering text

123 Mode (Numbers Mode)

You can enter alphanumeric characters by using the
phone’s keypad. For example, storing names in the

Type numbers using one keystroke per number. To
change to 123 mode in a text entry field, press the
key until 123 mode is displayed.
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General functions
Changing the text input mode
G e n e ra l f u n c t i o n s

1. When you are in a field that
allows characters to be
entered, you will notice the
text input mode indicator in
the upper right corner of
the LCD screen.
2. Change the text input mode
by pressing
. You can
check the current text input
mode in the upper right
corner of the LCD screen.
]

text input mode

] The word changes as letters are typed. Ignore

what’s on the screen until the word is typed
completely.
] If the word is still incorrect after typing
Options

Insert

Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter
words easily with a minimum number of key presses.
As you press each key, the phone begins to display
the characters that it thinks you are typing based on
the built-in dictionary. You can also add new words in
the dictionary. As new words are added, the word
changes to reflect the most likely candidate from the
dictionary.

20

1. When you are in the T9 predictive text input
mode, start entering a word by pressing keys
to
. Press one key per letter.

completely, press the down navigation key once
or more to cycle through the other word options.
Example: Press
to type Good.
Press
[down
navigation key] to type Home.
] If the desired word is missing from the word

choice list, add it using the ABC mode.
] You can select the language of the T9 mode. Press

the left soft key [Option], then select T9
languages. Select the desired language of T9 mode.
You can also turn off the T9 mode by selecting T9
off. The default setting on the phone is T9 enabled
mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting
any keystrokes.
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] To exit from the text input mode without saving your

]

. The phone goes back to standby

Using the ABC mode

Use the

to

keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:
] Twice for the second letter.
] And so on.

Note
] Refer to the table below for more information on the

characters available using the alphanumeric keys.

. , / ? ! - : ' '' 1

. , / ? ! - : ' '' 1

ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇ

abc2äàáâãåæç

DEF3ËÈÉÊ

def3ëèéê

ˇ
GHI4ÏÌÍÎG

g h i 4 ï ì í î gˇ

JKL5

jkl5

MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒ mno6ñöøòóôõœ

] Once for the first letter

2. To insert a space, press the
key once.
To delete letters, press the
key. Press and
hold down the
key to clear the whole display.

Lower Case

Upper Case

Note

input, press
mode.

Characters in the order display

Key

G e n e ra l f u n c t i o n s

3. Complete each word with a space by pressing the
key. To delete letters, press
. Press and
hold down
to erase entire words.
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]

PQRS7ßS
¸

p q r s 7 ß s¸

TUV8ÜÙÚÛ

tuv8üùúû

WXYZ9

wxyz9

Space 0

Space 0

Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a
text message (a telephone number, for example).
Press the keys corresponding to the required digits
before manually switching back to the appropriate
text entry mode.
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General functions
G e n e ra l f u n c t i o n s

In-call menu
The menu displayed on the handset screen during a
call is different to the default main menu reached from
the idle screen, and the options are described here.

During a call
Putting a call on hold
When a call is made or answered, press the
[Send] to place it on hold. When a call is held, press
the
[Send] to make it active.

Answering an incoming call
To answer an incoming call when the handset is
ringing, simply press the
[Send] key.

You can get a dial number from phonebook to make
a second call.

The handset is also able to warn you of an incoming
call while you are already in a call. A tone sounds in
the earpiece, and the display will show that a second
call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is
only available if your network supports it. For details
of how to activate and deactivate it see Call waiting
(Menu 4.3.4).

Press
[Names] then select Search. To save the
dial number into phonebook during call, press
[Names] then select Add new.

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold
and answer the second, by pressing
[Send] or
by selecting
[Answer], then Hold & Answer.

Swapping between two calls

You can end the current call and answer the waiting
call by selecting
[Menu], then End & Answer.

Making a second call

To switch between two calls, select
[Options],
then select Swap or just press
[Send] key.
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You can make one of two calls focused by pressing
up/down arrow key. If you want to end one of two
calls, make the call you want to end focused, then
press
[End] key when the call you want to end
is focused.
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When not in a call you can reject an incoming call
without answering it by simply pressing the
[End] or for a long time when the flip is
closed.
When in a call you can reject an incoming call by
pressing the
[Menu] key and selecting
Multiparty / Reject or by pressing
[End] key.

Muting the microphone
You can mute the microphone during a call by
pressing the
[Options] key then selecting Mute.
The handset can be unmuted by pressing the
[Unmute].
When the handset is muted, the caller cannot hear
you, but you can still hear them.

Switching DTMF tones on during a call
To turn DTMF tones on during a call, for example, to
allow your handset to make use of an automated
switchboard, select
[Options], then DTMF On.
DTMF tones can be turned off the same way.

Calling up messages and SIM tool kit
main menu
The Messages and SIM Tool kit main menu options
can be reached from the in-call menu by selecting
[Options]. SIM Tool kit menu is shown only
when SIM in the handset supports SIM Tool kit
service.

G e n e ra l f u n c t i o n s

Rejecting an incoming call
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Multiparty or conference calls
The multiparty or conference service provides you
with the ability to have a simultaneous conversation
with more than one caller, if your network service
provider supports this feature.
A multiparty call can only be set up when you have
one active call and one call on hold, both calls having
been answered. Once a multiparty call is set up, calls
may be added, disconnected or separated (that is,
removed from the multiparty call but still connected
to you) by the person who set up the multiparty call.
The maximum callers in a multiparty call is five. Once
started, you are in control of the multiparty call, and
only you can add calls to the multiparty call.
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General functions
G e n e ra l f u n c t i o n s

Making a second call

Adding calls to the multiparty call

You can make a second call while you are already in a
call. To do this, enter the second number and press
[Send]. When you get second call the first call is
automatically put on hold. You can swap between
calls by selecting
[Options] then S w a p.

To join an active call to the held multiparty call,
select
[Options] then Multiparty / Join all.

Setting up a multiparty call
You can connect a call on hold to the currently active
call to form a multiparty call by selecting
[Options] then M u l t i p a r t y / J o i n a l l.

Putting the multiparty call on hold
To put a multiparty call on hold, select
[Options] then M u l t i p a r t y / H o l d a l l.

Activate the multiparty call on hold
To make a multiparty call on hold active, select
[Options] then M u l t i p a r t y / J o i n a l l.
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Displaying callers in a multiparty call
To scroll though the numbers of the callers who make
up a multiparty call on the handset screen, press
and
keys.

Putting a member of a multiparty call
on hold
To place one selected caller (whose number is
currently displayed on-screen) of a multiparty call on
hold, select
[Options] then Multiparty /
Exclude.

A private call in a multiparty call
To have a private call with one caller of a multiparty
call, display the number of the caller you wish to talk
to on the screen, then select
[Options] and
Multiparty / Private to put all the other callers on
hold.
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The currently displayed caller of a multiparty call can be
disconnected by pressing the
[End] key. To end a
multiparty call, press
[Options] then select
Multiparty / End multiparty.
Selecting
[Options] then Multiparty / End all, will
end all the active and on-hold calls.

G e n e ra l f u n c t i o n s

Ending a multiparty call
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General functions
G e n e ra l f u n c t i o n s

Access codes

PUK code (4 to 8 digits)

You can use the access codes described in this
section to avoid unauthorized use of your phone.
The access codes (except PUK and PUK2 codes) can
be changed by using (Menu 4.4.5).

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to
change a blocked PIN code. The PUK code may be
supplied with the SIM card. If not, contact your local
service provider for the code. If you lose the code,
also contact your service provider.

PIN code (4 to 8 digits)
The PIN (Personal Identification Number) code
protects your SIM card against unauthorized use.
The PIN code is usually supplied with the SIM card.
When PIN code is set On, your phone will request
the PIN code every time it is switched on. On the
contrary, when PIN code is set Off, your phone
connects to the network directly without the request
PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)
The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is
required to access some functions such as Advice of
call charge, Fixed Dial number. These functions are
only available if supported by your SIM card.
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PUK2 code (4 to 8 digits)
The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is
required to change a blocked PIN2 code. If you lose
the code, also contact your service provider.

Security code (4 to 8 digits)
The security code protects the unauthorized use of
your phone. It is usually supplied with the phone.
This code is required to delete all phone entries and
to activate “Reset settings” menu. The default
number is “0000”.

C1150_Morocco_ENG(6.0)

2005.10.28

9:59 PM

Page 27

Selecting functions and options
Menu

Names

The roles of the soft keys vary according to
the current context; the label on the bottom line of
the screen just above each key indicates its current
role.

Press the left soft key
to access the available
menu.

S e l e c t i n g f u n c t i o n s a n d o pt i o n s

Your phone offers a set of functions that allow you to
customise the phone. These functions are arranged in
menus and sub-menus, accessed via the two soft keys
marked (
) and (
). Each menu and
sub-menu lets you view and alter the settings of a
particular function.

Press the right soft
key to activate the
corresponding action.
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Menu tree
M e nu t re e

1. Messages

2. Call register

1.1 Write text message

2.1 Missed calls

4.1 Date & Time

1.2 Write multimedia
message

2.2 Received calls

4.2 Phone settings

2.3 Dialled calls

4.3 Call settings

1.3 Inbox

2.4 Delete recent calls

4.4 Security settings

1.4 Outbox

2.5 Call charges

4.5 Network settings

1.5 Drafts

2.6 GPRS information

4.6 GPRS setting

1.6 Listen to voice mail
1.7 Info message
1.8 Templates
1.9 Settings

3. Profiles
3.1 Vibrate only
3.2 Quiet
3.3 General
3.4 Loud
3.5 Headset
3.6 Car
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4. Settings

4.7 Reset settings
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7. Internet
7.1 Home

5.2 Scheduler

7.2 Bookmarks

5.3 Phonebook

7.3 Profiles
7.5 Cache settings

6.2 Games

7.6 Cookies settings

6.3 Calculator

7.7 Security certification

6.4 My folder

7.8 Reset profiles

6.6 World time
6.7 Voice recorder
6.8 Memory status

This menu depends on SIM
and the network services.

7.4 Go to URL

6.1 Favorites

6.5 Unit converter

9. SIM Service
M e nu t re e

5.1 Alarm clock

6. Fun & Tools
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7.9 Browser version

8. Java
8.1 Applications
8.2 Download
8.3 Profiles
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Messages
M es s a g es

This menu includes functions related to SMS (Short
Message Service), MMS (Multimedia Message
Service), voice mail, as well as the network’s service
messages.

Write text message

Menu 1.1

You can write and edit text message, checking the
number of message pages.
1. Enter the Messages menu by pressing

[Select].

2. Press

key to add more recipients.

3. You can add phone numbers in the phonebook.
4. Press

after entering numbers.

] Save: Stores messages in Drafts.
] Font: You can select Size and Style of fonts.

2. If you want to write a new message, select Write
text message.

] Colour: You can select Colour of foreground and

3. To make text input easier, use T9. For details, refer
to page 19 through 21 (Entering text).

] Alignment: You can make the message contents

4. Press [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish
your writing, press
[Options].

Note
] The phone which supports EMS release 5 is available to

send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other
party may not receive pictures, sounds or text styles you
sent properly if the phone does not support such
options.
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Options
] Send: Sends text messages.
1. Enter numbers of recipient.

background.
aligned Left, Centre or Right.
] Add T9 dictionary: You can add your own word.

This menu can be shown only when edit mode is
Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC).
] T9 languages: Select the language for T9 input

mode. You can also deactivate T9 input mode by
selecting 'T9 off'.
] Exit: If you press Exit while writing a message, you can

end the writing message and back to the Message
menu. The message you have written is not saved.
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] Symbol: You can add special characters.
] Picture: You can insert the Default graphics or

graphics in My pictures that are available for text
messages.
] Sound: You can insert sounds that are available for

text messages.
] Text templates: You can use Text templates

4. Press Insert to add Symbol, Picture, Sound, Text
templates, Phonebook or Signature.

M es s a g es

3. You can create a new message or choose one of
the multimedia message templates already made.

Insert

Options
] Send: You can send multimedia messages to

multiple recipients, priorities your message, and
make it sent later as well.
] Preview: You can preview multimedia messages you

already set in the phone.
] Phonebook: You can add phone numbers or e-mail

wrote.
] Save: You can save multimedia messages In drafts

addresses in Phonebook.
] Signature: You can add your signature to the

or as template.
] Add slide: You can add a slide before or after

message.

current slide.

Write multimedia message

Menu 1.2

You can write and edit multimedia messages,
checking message size.
1. Enter the Messages menu by pressing
[Select].
2. If you want to write a new message, select Write
multimedia message.

] Move to slide: You can move to previous or next

slide.
] Delete slide: You can delete the current slide.
] Set slide format

- Set timer: You can set timer for slide, text,
picture and sound.
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Messages
M es s a g es

- Swap text and picture: You can switch the
position of picture and text of the message.
] Remove media: You can remove pictures or sounds

in the slide. This option can be shown only when
any media exists.
] Add T9 dictionary: You can add your own word.

This menu can be shown only when edit mode is
Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC).

Inbox

You will be alerted when you have received messages.
They will be stored in Inbox.
In Inbox, you can identify each message by icons.
For detail, see the icon directive.
] Icon directive

Icon

Description
Multimedia message

] T9 languages: Select the language for T9 input

mode.

Short message

] Exit: You can back to the Message menu.

SIM message
Read

Note
] If you select the picture (15K) on writing multimedia

message, loading duration will take around 15 seconds at
least. Furthermore, you can't activate any key during
loading time. After 15 seconds, it is available to write
multimedia message.

Menu 1.3

Notified multimedia message

If the phone shows ‘No space for SIM message’, you
have to delete only SIM messages from Inbox. If the
phone displays ‘No space for message’, you can make
space of each repository as deleting messages, media
and applications.

Note
] SIM message: SIM message means the message

exceptionally stored in SIM card.
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To read a message, select one of the messages by
pressing
.
] View: You can view the selected message.
] Reply: You can reply to the sender.
] Forward: You can forward the selected message to

another party.

you can get only Notification. To receive a
message, you need to select [Receive].

Outbox

Menu 1.4

You can view the list and contents of sent messages
in this menu and can also verify if the transmission
was successful.

Icon

Description
MMS sent

] Return call: You can call back to the sender.

MMS unsent

] Delete: You can delete the current message.

MMS delivery confirmed

] Extract: You can extract picture, sound and text.

They will be saved in My folder or Phonebook.
] View information: You can view information about

received messages; Sender's address, Subject (only
for Multimedia message), Message date & time,
Message type, Message size.
] Replay (applicable to Multimedia message only):

You can replay multimedia messages.
] Receive (In the case of notification message):

If Multimedia message is set to Auto download off,

M es s a g es

For notified multimedia message, you have to wait for
downloading and processing of the message. For
notification setting, see (Menu 1.9.2) for detail.
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SMS sent
SMS unsent
SMS delivery confirmed

In each message, the following options are available
by pressing the left soft key [Options].

The messages of which transmission was
completed has the following options.
] View: You can view the selected message.
] Forward: You can forward the selected message to

other recipients.
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Messages
M es s a g es

] Delete: Deletes the selected message from outbox.

] Cancel: Cancels all the message transmission.

] View Information: You can view the information of

] Delete all: Cancels all the message transmission

selected message: subject (only for multimedia
message), the date and time when you sent it,
message type and size, the priority (only for
multimedia message), and recipients.
] Delete all: Deletes all the messages in the outbox
folder.
The messages of which transmission is in
progress has the following options.
] View: You can view the selected message.

and deletes all of them.

Drafts

Icon

] Delete: Cancels transmitting the message and

deletes the message.
] View Information: You can view the information of

selected message: subject (only for multimedia
message), the date and time when you sent it,
message type and size, the priority (only for
multimedia message), and recipients.
] Send all: Sends all the messages of which

transmission is in progress again.
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Description
Multimedia message

] Send: Select this to send it again.
] Cancel: Cancels transmitting of the message.

Menu 1.5

You can view the messages saved as a draft. The draft
messages are listed with the date and time when they
were saved. Scroll through the list using up/down
navigation keys.

Text message

Each draft has the following options. Press
[Options].
] View: You can view the selected message.
] Edit: You can edit the selected message.
] Send: Select this to send the selected message.
] Delete: Deletes the selected message from the

drafts folder.
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] View information: You can view the information of

] Delete all: Deletes all the messages from drafts

folder.

Listen to voice mail

Menu 1.6

This menu provides you with a quick way of accessing
your voice mailbox (if provided by your network).
Before using this feature, you must enter the voice
server number obtained from your network operator.
When new voice message is received, the
symbol will be displayed on the screen. Please check
with your service operator for details of their service
in order to configure the handset correctly.

Info message

information has the number; therefore, you can
contact service provider as long as you have input
the certain number for the information. When you
have received an info service message, you can see
the popup message to show you that you have
received a message or the info service message is
directly displayed. To view the message again or not
in standby mode, follow the sequence shown below;

Read

M es s a g es

selected message: subject (only for multimedia
message), the date and time when saved, message
type and size, the priority (only for multimedia
message).
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(Menu 1.7.1)

When you have received an info service message and
select Read to view the message, it will be displayed
on the screen. You can read another message by
scrolling
,
or
[Next].

Topics

(Menu 1.7.2)

] Add new: You can add Info service message

numbers in the Phone memory with its nickname.
Menu 1.7

Info service messages are text messages delivered by
the network to GSM. They provide general
information such as weather reports, traffic news,
taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of

] View list: You can see Info service message

numbers which you added. If you press
[Options], you can edit and delete info message
category which you added.
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Messages
] Active list: You can select Info service message

M es s a g es

numbers in the active list.
If you activate an info service number, you can
receive messages sent from the number.

Templates

Menu 1.8

After creating some templates (text, multimedia,
signature), you can use them by just selecting them
when you send messages.

Text templates

(Menu 1.8.1)

The followings are pre-defined text templates.
• Please call me back.

] View: Select this to view the selected template.
] Edit: Use this to edit the selected template.
] Write messages

- Write text message: Use this to send the
selected template message by SMS.
- Write multimedia message: Use this to send the
selected template message by MMS.
] Add new: Use this to create a new template.
] Delete: Deletes the selected template from the text

template list.
] Delete all: Deletes all templates.

• I’m late. I will be there at...

Multimedia templates

• Where are you now?

• I love you.

You can create a multimedia template after pressing
the left soft key [Add new]. And the multimedia
templates you saved as a template while creating a
multimedia message in the Write multimedia
message (See page 31).

The following options are available.

] View: You can view the multimedia template.

• I’m on the way.
• Top urgent. Please contact.

(Menu 1.8.2)

] Edit: You can edit the multimedia template.
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] Add new: Allows you to add a new multimedia

Page 37

] Delete: Use this to delete the signature.

] Write messages: You can write a multimedia

message with the multimedia template.
] Delete: Deletes the selected template message

from the multimedia template list.

Text message

Menu 1.9
(Menu 1.9.1)

] Message types:

] Delete all: Clears the multimedia template list.

Signature

Settings

M es s a g es

template.

(Menu 1.8.3)

1. Press the left soft key [Edit].
2. After keying in the name, press the left soft key
[OK].
3. Key in the mobile phone number, home number,
office number, fax number, and E-mail address.
4. Press the left soft key [Save].
After creating the signature template, you can access
the following menus by pressing the left soft key
[Options].
] Edit: Use this to edit the signature.
] Write messages: You can send your business card

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email,
ERMES
Usually, the type of message is set to Text. You can
convert your text into alternative formats. Contact
your service provider for the availability of this
function.
] Validity period: This network service allows you to

set how long your text messages will be stored at
the message centre.
] Delivery report: If you set to Yes, you can check

whether your message is sent successfully.
] Reply via same service centre: When a message is

sent, it allows the recipients to reply and charge
the cost of the reply to your telephone bill.

via SMS, MMS or Bluetooth.
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Messages
] SMS centre: If you want to send the text message,

M es s a g es

you can receive the address of SMS centre through
this menu.

Multimedia message

(Menu 1.9.2)

] Priority: You can send the message after setting

the level of priority: Low, Normal and High.
] Validity period: This network service allows you to

set how long your text messages will be stored at
the message centre.
] Delivery report: If it is set to Yes in this menu, you

can check whether your message is sent
successfully.
] Auto download

On: The messages are downloaded automatically
on receipt.
Off: Requires you to confirm you want to download
the message.
Home network only: If you select this, messages
are downloaded automatically on receipt in your
home network area. And outside your home service
area, it requires you to confirm you to download
the message.
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] Network settings: In order to download MMS from

the server, you need to set up a CSD or GPRS data
connection. If you select multimedia message server,
you can set URL for multimedia message server. You
can set over 5 profiles to connect service.
- Homepage: This menu allows to connect MMS
centre (MMSC).
- Bearer
• Data
• GPRS
- Data settings: Shown if you select Data as the
Bearer.
IP address
Dial number: Enter the telephone number to dial
to access your WAP gateway.
User ID
Password
Call type: Select the type of data call, Analogue
or Digital (ISDN).
Call speed: The speed of your data connection
9600 or 14400.
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Voice mail centre

(Menu 1.9.3)

IP address

You can receive the voicemail if this feature is
supported by your network service provider. When a
new voicemail is arrived, the symbol will be displayed
on the screen. Please check with your network service
provider for details of their service in order to
configure the phone accordingly.

APN: Insert APN (Access Point Name) of GPRS.

1. Hold down

User ID

2. You can check the following submenus.

Password

] Home: You can listen to voice mails by selecting

- GPRS settings: Shown if you select GPRS as the
Bearer.

key in standby mode.

Home.

- Connection type: The options for connection
type are Temporary or Continuous.

] Roaming: Even when you are in abroad, you can

- Secure settings: Depending on the chosen
gateway port, you can select this option On or
Off.

Info service

] Permitted types

- Personal: Personal message.
- Advertisements: Commercial message.
- Information: Necessary information.

M es s a g es

Linger time: You need to enter the time-our
period. After that, the WAP navigation service will
be unavailable if any data is not input or
transferred.
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listen to voice mails if roaming service is supported.

(Dependent to network and subscription) (Menu 1.9.4)
] Receive

- Yes: If you select this menu, your phone will
receive Info service messages.
- No: If you select this menu, your phone will not
receive Info service messages any more.
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Messages
] Alert

M es s a g es

- Yes: Your phone will beep when you have
received Info service message numbers.
- No: Your phone will not beep even though you
have received info service messages.
] Languages

- You can select the language you want by pressing
[On/Off]. Then, the info service message will be
shown in the language that you selected.

Push messages

(Menu 1.9.5)

You can set the option whether you will receive the
message or not.
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Call register

The number and name (if available) are displayed
together with the date and time at which the call was
made. You can also view call times.

Received calls

Menu 2.2

This option lets you view the last 10 incoming calls.
You can also:
] View the number if available and call it, or save it in

the phonebook.

C a l l re g i s te r

You can check the record of missed, received, and
dialled calls only if the network supports the Calling
Line Identification (CLI) within the service area.

] Enter a new name for the number and save both in

Missed calls

Menu 2.1

the phonebook.

This option lets you view the last 10 unanswered
calls. You can also:

] Send a message to this number.

] View the number if available and call it, or save it in

You can delete all the call records from the list using

the phonebook.

] Delete the call from the list.

the Delete recent calls menu [Menu-2-4].

] Enter a new name for the number and save both in

the phonebook.
] Send a message to this number.
] Delete the call from the list.

Note

] You can delete all the call records from the list using the

Delete recent calls menu (Menu 2.4).

Dialled calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 20 outgoing calls
(called or attempted).
You can also:
] View the number if available and call it, or save it in

the phonebook.
] Enter a new name for the number and save both in

the phonebook.

41

C1150_Morocco_ENG(6.0)

2005.10.28

9:59 PM

Page 42

Call register
C a l l re g i s te r

] Send a message to this number.

] Received calls: Length of the incoming calls.

] Delete the call from the list.

] Dialled calls: Length of the outgoing calls.
] Reset all: Resets the call timer.

Note

] You can delete all the call records from the list using the

Delete recent calls menu (Menu 2.4).

Delete recent calls

Menu 2.4

Use this to clear up the missed call list, received call
list, or dialled call list. You can also clear up all call
lists at a time by selecting All calls.

Call charges
Call duration

Menu 2.5
(Menu 2.5.1)

] Last call: Length of the last call.
] All calls: Total length of all calls made and incoming

42

(Menu 2.5.2)

Allows you to check the cost of your last call, all calls,
remaining and reset the cost. To reset the cost, you
need to enter the PIN2 code.

Settings

(Menu 2.5.3)

(SIM Dependent)

Allows you to view the duration of your incoming and
outgoing calls. You can also reset the call timer by
selecting Reset all. To prevent accidental reset, the
phone asks you to confirm the action.

calls since the timer was last reset.

Call costs

] Set tariff: You can set the currency type and the

unit price. Contact your service providers to obtain
charging unit prices. To select the currency or unit
in this menu, you need the PIN2 code.
] Set credit: This network allows you to limit the

cost of your calls by selected charging units.If you
select Read, the number of remaining unit is
shown. If you select Change, you can change your
change limit.
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] Auto display: This network service allows you to

GPRS information

C a l l re g i s te r

see automatically the cost of your last calls. If set
to On, you can see the cost of the last call when
the call is released.
Menu 2.6

You can check the amount of data transferred over
the network through the GPRS information option. In
addition, you can also view how much time you are
online.

Call duration

(Menu 2.6.1)

You can check the duration of Last call and All calls.
You can also reset the call timers.

Data volumes

(Menu 2.6.2)

You can check the Sent, Received or All data
volumes and Reset all.
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Profiles
P ro f i l es

In Profiles, you can adjust and customise the phone
tones for different events, environments, or caller
groups. There are six preset profiles: Vibrate only,
Quiet, General, Loud, Headset and Car.
Each profile can be personalised.
Press the left soft key [Menu] and select Profiles
using left/right navigation keys.

Changing the profile

Customising profiles – Personalise
Menu 3.X.2

You can customise profiles except Vibrate only. Scroll
to the desired profile in the Profile list. After pressing
the left soft key or the OK key, select Personalise.
The profile setting option opens. Set the option as
required.
] Call alert type: Set the alert type for incoming

Menu 3.X.1

calls.

1. A list of profiles is displayed.

] Ring tone: Select the desired ring tone from the

2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to
activate and press the left soft key [Select] or OK
key.

]

3. Then, select Activate.

Note
] When a headset is connected to the phone, Headset

profile is automatically activated.

list.
Ring volume: Set the volume of the ring tone.

] Message alert type: Set the alert type for message

receipt.
] Message tone: Select the alert tone for message

receipt.
] Keypad volume: Set the volume of keypad tone.
] Keypad tone: Select the desired keypad tone.
] Flip tone: Allows to set the flip tone for adjusting

environment.
] Effect sound volume: Set the volume of effect

44

sound.
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] Power on/off volume: Set the volume of the ring
] Auto answer: This function will be activated only

when your phone is connected to the headset.

2. Key in the desired name and press the OK key or
the left soft key [OK].

P ro f i l es

tone when switching the phone on/off.
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• Off: The phone will not answer automatically.
• After 5 secs: After 5 seconds, the phone will
answer automatically.
• After 10 secs: After 10 seconds, the phone will
answer automatically.

Customising profiles – Rename
Menu 3.X.3

You can rename a profile and give it any name you
want.

Note

] Vibrate only, Headset and Car profiles cannot be

renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the
profile in the profile list and after pressing the left
soft key or the OK key, select Rename.
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Settings
S ett i n g s

You can set the following menus for your
convenience and preferences.

Date & Time

Phone settings
You can set functions relating to the phone.
Menu 4.1

You can set functions relating to the date and time.

Set date

(Menu 4.1.1)

You can enter the current date.

Date format

(Menu 4.1.2)

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY,
MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD.
(D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time

(Menu 4.1.3)

You can enter the current time.

Time format

Wallpaper

(Menu 4.1.4)

(Menu 4.2.1)

You can select the background pictures in standby
mode.
- Default: You can select a picture or an animation
of wallpaper by pressing
or
.
- My folder: You can select a picture or an
animation as wallpaper.

Greeting note

(Menu 4.2.2)

If you select On, you can edit the text which is
displayed in standby mode.

Language

Your can set the time format between 24-hour and
12- hour.
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Menu 4.2

(Menu 4.2.3)

You can change the language for the display texts in
your phone. This change will also affect the Language
Input mode.
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(Menu 4.2.4)
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Network name

(Menu 4.2.9)

You can set the light-up duration of the internal
display.

If you select on, you can see the network service
provider name which is displayed in standby mode.

LCD contrast

Call settings

(Menu 4.2.5)

Menu 4.3

You can set the brightness of LCD by pressing
,
.

You can set the menu relevant to a call by pressing
[Select] in the Setting menu.

Information window

Call divert

(Menu 4.2.6)

You can preview the current state of the selected
menu before open the menu. The state is shown at
bottom of the display.

Menu colour

(Menu 4.2.7)

You can select the preferred menu colour among
various combination.

LED indicator

S ett i n g s

Backlight

2005.10.28

(Menu 4.3.1)

The Call divert service allows you to divert incoming
voice calls, fax calls, and data calls to another number.
For details, contact your service provider.
] All voice calls: Diverts voice calls unconditionally.
] If busy: Diverts voice calls when the phone is in use.
] If no reply: Diverts voice calls which you do not

answer.
(Menu 4.2.8)

When the LED indicator is set to On, it flashes when
the service is available.

] If out of reach: Diverts voice calls when the phone

is switched off or out of coverage.
] All data calls: Diverts to a number with a PC

connection unconditionally.
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Settings
] All fax calls: Diverts to a number with a fax

S ett i n g s

connection unconditionally.
] Cancel all: Cancels all call divert service.

The submenus
Call divert menus have the submenus shown below.
] Activate: Activate the corresponding service.

- To voice mail centre: Forwards to message
centre. This function is not shown at All data calls
and All fax calls menus.
- To other number: Inputs the number for
diverting.
- To favourite number: You can check recent 5
diverted numbers.
] Cancel: Deactivate the corresponding service.
] View status: View the status of the corresponding

service.

Answer mode
] Flip open

If you select this menu, you can receive an
incoming call when only opening flip.
] Press any key

If you select this menu, you can receive a call by
pressing any key except
[End] key.
] Send only

If you select this menu, you can receive a call by
only pressing
[Send] key.

Send my number

(Menu 4.3.3)

(network and subscription dependent)
] On

You can send your phone number to another party.
Your phone number will be shown on the receiver’s
phone.
] Off

Your phone number will not be shown.
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] Set by network

] Off

Closed user group
(Menu 4.3.4)

The network will notify you of a new incoming call
while you have a call in progress. Select Activate to
request the network to activate call waiting, Cancel
to request the network to deactivate call waiting, or
View status, to check if the function is active or not.

Minute minder

(Menu 4.3.5)

If you select On, you can check the call duration by
deep sound every minute during a call.

Auto redial

Your phone will not make any attempts to redial
when the original call has not connected.

(Menu 4.3.6)

] On

When this function is activated, the phone will
automatically try to redial in the case of failure to
connect a call.

S ett i n g s

If you select this, you can send your phone
number depending on two line service such as line
1 or line 2.

Call waiting (network dependent)
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(Menu 4.3.7)

(network dependent)
Restricts usage of the phone with numbers that
belong to certain user groups. When this function is
used, every outgoing call is associated with a group
index. If a group index is specified, it is used for all
outgoing calls. If no group index is specified, the
network will use the preferential index (a specific
index that is stored in the network).
] Default : Activate the default group agreed on with

the network operator.
] Set : Setting the selected CUG Index.
] Edit : Editing the CUG name and CUG Index.
] Delete : Deleting the selected CUG.
] Delete all : Deleting All CUG.
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Settings
S ett i n g s

Security settings
PIN code request

MENU 4.4
(Menu 4.4.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN
code of your SIM card when the phone is switched on.
If this function is activated, you’ll be requested to
enter the PIN code.
1. Select PIN code request in the security settings
menu, and then press
[Select].
2. Set On/Off.
3. If you want to change the setting, you need to
enter PIN code when you switch on the phone.

Phone lock

(Menu 4.4.2)

You can use security code to avoid unauthorized use
of the phone. Whenever you switch on the phone,
the phone will request security code if you set phone
lock to On. If you set phone lock to Automatic, your
phone will request security code only when you
change your SIM card.

Call barring

(Menu 4.4.3)

The Call barring service prevents your phone from
making or receiving certain category of calls. This
function requires the call barring password. You can
view the following submenus.

4. If you enter wrong PIN code more than 3 times,
the phone will lock out. If the PIN is blocked, you
will need to key in PUK code.

] All outgoing

5. You can enter your PUK code up to 10 times. If
you put wrong PUK code more than 10 times, you
can not unlock your phone. You will need to
contact your service provider.

] Outgoing international

The barring service for all outgoing calls.
The barring service for all outgoing international
calls.
] Outgoing international except home country

The barring service for all international outgoing
calls except home network.
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] All incoming

] Incoming when abroad

The barring service for all incoming calls when
roaming
] Cancel all

You can cancel all barring services.
] Change password

You can change the password for Call Barring
Service.

Each call barring menu has following submenus:
• Activate
Allows to request the network to set call restriction
on.

Fixed dial number

(Menu 4.4.4)

(SIM dependent)
You can restrict your outgoing calls to selected
phone numbers. The numbers are protected by your
PIN2 code.
] Activate

You can restrict your outgoing calls to selected
phone numbers.
] Cancel

You can cancel fixed dialling function.
] Number list

You can view the number list saved as Fixed dial
number.

Change codes

(Menu 4.4.5)

• Cancel
Sets the selected call restriction off.

PIN is an abbreviation of Personal Identification
Number to prevent use by unauthorized person.

• View status

You can change the access codes: PIN code, PIN2
code, Security code.

You can view the status whether the calls are
barred or not.

S ett i n g s

The barring service for all incoming calls
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Settings
S ett i n g s

1. If you want to change the Security code/PIN2
code input your original code, and then press
[OK].

The phone lets you select another network if the
phone fails to access the selected network.

2. Input new Security code/PIN2 code and verify
them.

Preferred

Network settings

Menu 4.5

You can select a network which will be registered
either automatically or manually. Usually, the
network selection is set to Automatic.

Automatic

(Menu 4.5.1)

If you select Automatic mode, the phone will
automatically search for and select a network for you.
Once you have selected “Automatic”, the phone will
be set to “Automatic” even though the power is off
and on.

Manual

(Menu 4.5.2)

The phone will find the list of available networks and
show you them. Then you can select the network
which you want to use if this network has a roaming
agreement with your home network operator.
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(Menu 4.5.3)

You can set a list of preferred networks and the phone
attempts to register with first, before
attempting to register to any other networks. This list
is set from the phone’s predefined list of known
networks.

GPRS setting

Menu 4.6

You can set GPRS service depending on various
situation.

Power on

(Menu 4.6.1)

If you select this menu, the phone is automatically
registered to a GPRS network when you switch the
phone on. Starting a WAP or PC dial-up application
created the connection between phone and network
and data transfer is possible. When you end the
application, GPRS connection is ended but the
registration to the GPRS network remains.
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(Menu 4.6.2)

If you select this menu, the GPRS connection is
established when you connect a WAP service and
closed when you end the WAP connection.

Reset settings
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S ett i n g s

When needed

2005.10.28

Menu 4.7

You can initialize all factory defaults. You need
Security code to activate this function.
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Organiser
O rg a n i s e r

Alarm clock

Menu 5.1

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a
specified time.
1. Select On and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : Once, Mon~Fri,
Mon~Sat, Everyday.
3. Select the alarm tone you want and press
[OK].
4. Edit the alarm name and press

memo. After a schedule note is entered on a date,
the date is shown in a different colour and
appears on the right bottom of the screen. This
function reminds you of your schedule. And the
phone will sound an alarm tone if you set the
phone to do so.
chosen day. Press the left soft key [Options] to
edit or delete the note you selected.

Menu 5.2

] View all: Shows all the notes that are entered in the

When you enter this menu, a calendar appears. A
square cursor is located on the current date. You can
move the cursor to another date using navigation
keys. On the calendar, you can use the following keys.

phone. Use the up/down navigation keys to browse
through the note lists.

skips back a year.

Each press of

skips forward a year.
skips back a month.
skips forward a month.
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] Add new: Select this to enter a new schedule or

] View: Shows the schedule note or memo for the

[OK].

Scheduler

You can enter a schedule or memo in the scheduler
by pressing the left soft key [Options].

] Delete past: Select this to delete the expired

schedule notes that have already been notified. You
are asked to confirm this action.
] Delete all: Select this to delete all the schedule

notes and memos. You are asked to confirm this
action.
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Search

Menu 5.3

] Copy: You can copy an entry from SIM to phone or

(Menu 5.3.1)

] Main number: You can select the one out of mobile,

(Calling from phonebook)
1. In standby mode, press
2. Search by pressing

[Names].
[Select].

3. Enter the name whose phone numbers or e-mail
address you want to search or Select ‘List’ to view
phonebook.
4. Instant searching is available by inputting the
initial letter of the name or number you want to
search.
5. If you want to edit, delete, copy an entry, or to
add the voice to one, select
[Options]. The
following menu will be displayed.
] Edit: You can edit the name, number, E-mail and fax

by pressing
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[OK].

] Write message: After you have found the number

you want, you can send a message to the selected
number.

from phone to SIM.
home, office that you often use. The main number
will be displayed first, if you set this.

O rg a n i s e r

Phonebook

9:59 PM

] Delete: You can delete an entry.

Add new

(Menu 5.3.2)

You can add phonebook entry by using this function.
Phone memory capacity is 200 entries. SIM card
memory capacity depends on the cellular service
provider.
You can also save 20 characters of name in The
Phone memory, and save characters in the SIM card.
The number of character is SIM dependent feature.
1. Open the phonebook first by pressing
[Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight Add new, and press
[Select].
3. Select the memory you want to save: SIM or
Phone. If you set to Phone, you need to select
which number you want as Main number.
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Organiser
] Group icon: Allows you to select the icon

O rg a n i s e r

a. Press

[OK] to input a name.

b. Press

[OK], then you can input a number.

c. Press

dependent on Group.
] Add member: You can add group members. Each

[OK].

d. You can set a group for the entry by pressing
,
:
e. You can set a character and a picture for the
entry by pressing
,
,
,
.

group member shouldn’t be exceeded 20.
] Remove member: You can remove the member from

the Group member list. But the name and the
number still remain in phonebook.
] Rename: You can change a group name.

Caller groups

(Menu 5.3.3)

You can list up to 20 members per one group. There
are 7 groups you can make lists to.
1. In standby mode, press

[Names].

(Menu 5.3.4)

You can assign any of the keys,
to
with a
Name list entry. You can call directly by pressing this
key for 2-3 seconds.

2. Scroll to Caller groups item then press
[Select], and every Group list will be displayed.

1. Open the phonebook first by pressing
[Names] in standby mode.

3. Select Group name you want by pressing
[Select].

2. Scroll to Speed dial, then press

] Member list: Shows the group members you have

selected.
] Group ring tone: Allows you to specify ring tone for

the group members’ call.
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Speed dial

[Select].

3. If you want to add Speed dial, select (Empty).
Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose
Change or Delete to edit the name.
] Change: You can allocate a new phone number to

the dial key.
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] Delete: You can remove the allocated phone

Scroll to highlight View options, then press
[Select].

Settings
1. Press

(Menu 5.3.5)

[Names] in standby mode.

2. Scroll to Settings, then press

] View options

[Select].

] Set memory

Scroll to highlight Set memory, then press
[Select].
- If you select Variable, when adding entry, the
phone will ask where to store.
- If you select SIM or Phone, the phone will store
an entry to SIM or phone.
] Search by

Scroll to highlight Search by, then press
[Select].
- If you select Variable, the phone will ask how to
search.
- If you select Name or Number, the phone will
search an entry by Name or Number.

- Name only: When you search the phonebook,
the list displays only names.

O rg a n i s e r

number from the dial key.
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- With pictures: When you search the
phonebook, the list displays names and
corresponding pictures.
- Name & number: When you search the
phonebook, the list displays names and
number.

Copy all

(Menu 5.3.6)

You can copy/move entries from SIM card memory to
Phone memory and vice versa.
1. Open the Phonebook first by pressing
[Names] in standby mode.
2. Scroll to Copy all, then press
enter this menu.

[Select] to

] SIM to Phone: You can copy the entry from SIM

Card to Phone memory.
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Organiser
] Phone to SIM: You can copy the entry from

O rg a n i s e r

Phone memory to SIM Card.
3. You can see the following submenus.
] Keep original: When copying, Original Dial

Number is kept.
] Delete original: When copying, Original Dial

Number will be erased.

Delete all

(Menu 5.3.7)

(Menu 5.3.8)

] Service dial number

Use this function to access a particular list of
services provided by your network operator
(if supported by the SIM card).
1. Open the phonebook first by pressing
[Names] in standby mode and select
Information.
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3. The names of the available services will be
shown.
4. Use
and
[Send].

to select a service. Press

] Memory status

You can delete all entries in the SIM and/or the
phone. This function requires the security code.
Press
to return to standby mode.

Information

2. Scroll to Service dial number, then press
[Select] to enter.

This feature allows you to see how many free and
in-use are in your phonebook.
] Own number (SIM dependent)

You can check your own number in SIM card.
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Fun & Tools
Menu 6.1

Common Key Function
: Back

You can set up to 9 menus which you have used
often in Favorites. You can connect this menu directly
by pressing the hot key (
).
If you want to register the menu in favorites, select
<Empty> on a list. If the menu is already registered,
the options are displayed as follows:

Fu n & To o l s

Favorites

: Pause or resume a game

Calculator

Menu 6.3

] Select: Activate the registered menu.

The calculator provides the basic arithmetic
functions: addition, subtraction, multiplication and
division.

] Change: Change the menu.

1. Enter the first number using the numeric keys.

] Delete: Delete the registered menu.

2. Press the corresponding navigation key to select a
mathematical function.

] Delete all: Delete all menus which are registered in

Favorites.

] To erase any mistake or clear the display, use the

] Information: View the information of registered

menu.

Games

Note
] To include a decimal point, press the
] To include a minus sign, press the

Menu 6.2

The phone offers you the games to play with.

Note
] The control keys are different depending on a game. However, each

key.

key.
key.

3. To calculate the result, press the left soft key
[Result] or OK key.
4. After calculation, press the left soft key [Reset] to
return to the initial state.

one has an introduction to explain the main control keys. The rest
ones are as follows.
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Fun & Tools
Fu n & To o l s

My folder

Menu 6.4

Enables you to view the downloaded pictures and
sounds. They can be set as Wallpaper or Ring tone.
You can view, listen, delete or rename downloaded
data.

Pictures

(Menu 6.4.1)

Sound

(Menu 6.4.2)

The Submenus for each main one
] Rename: You can edit the title for each download

contents.
] Write text/multimedia message: You can write Text

message / Multimedia message (available
depending on type of Media) with pictures or
sounds.
] Set as Wallpaper / Set as ring tone: You can set

downloaded sounds or pictures as wallpaper or
Ring tone.
] Delete: You can delete each downloaded content.
] Delete all: You can delete all downloaded content.
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Unit converter

Menu 6.5

This converts any measurement into a unit you want.
There are 4 types that can be converted into units:
Length, Area, Weight, and Volume.
1. You can select one of four unit types by pressing
[Unit] key.
2. Select the standard value by using

.

,

3. Select the unit you want to convert by pressing
and
.
4. You can check the converted value for the unit
you want. Also, you can input a decimal number
by pressing
.

World time

Menu 6.6

You can view clocks of the world’s major cities.
1. Select the city belonged to the time zone by
pressing ,
key.
2. You can set the current time to the city time you
select by pressing
[Set].
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Menu 6.7

The voice memo feature you to record up to 10 voice
messages and each memo is up to 20 Seconds.

Record

(Menu 6.7.1)
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Memory status

Menu 6.8

You can check free space and the memory usage of
each repository. You can go to each repository menu
by pressing the left soft key [Goto].

Fu n & To o l s

Voice recorder

9:59 PM

1. You can record a voice memo in Voice recorder
menu or by holding down
in the standby
mode.
2. Once recording is started, the message
'Recording...' and the remaining time is displayed.
3. If you want to finish recording, press

[Save].

4. Key in Voice memo title, and press

[OK].

View list

(Menu 6.7.2)

The phone shows the voice memo list, starting with
the most recent memo. You can play or delete the
recorded memo, or send it via MMS by pressing the
left soft key [Options]. You can also delete all the
voice memos.

61

C1150_Morocco_ENG(6.0)

2005.10.28

9:59 PM

Page 62

Internet
I n te r n et

The phone supports services based on Wireless
Application Protocol (WAP). You can access services
supported by your network. The services menu allows
you to get the information such as news, weather
reports, and flight times.

Menu 7.3

You can make up to 10 profiles and activate only one
out of them. Scroll to the desired profile and press
to access available options.
] Activate: You can activate the profile you want.

Home

Menu 7.1

Connect to a homepage. The homepage may be the
site which is defined in the activated profile. It will be
defined by Service Provider if you don’t make in
activated profile.

Bookmarks

Menu 7.2

Press

[Select] to access available options, or

press

[Back] to exit.

] Connect: Connect to the selected bookmark.
] Add new: Add a new bookmark manually.
] Edit: Edit the title and the address of the selected

bookmark.
] Delete: Delete the selected bookmark from the

bookmark list.
] Delete all: Delete all the selected bookmark from
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Profiles

the bookmark list.

] Settings: You can edit and change WAP settings of

the selected profile.
-Homepage: This setting allows you to enter the
address (URL) of a site you want to use as
homepage. You do not need to type “http://” at
the front of each URL as the WAP Browser will
automatically add it.
-Bearer:
You can set the bearer data service.
• Data
• GPRS
-Data settings :
Appears only if you select Data settings as the
Bearer.
IP address : Enter the IP address of the WAP
gateway you want.
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User ID : The users identity for your dial-up
server (and NOT the WAP gateway).
Password : The password required by your dialup server (and NOT the WAP
gateway) to identify you.
Call type : Select the type of data call: Analogue
or Digital (ISDN).
Call speed : The speed of your data connection;
9600 or 14400.
Linger time : You need to enter timeout period.
After entering that, the WAP
navigation service will be unavailable
if any data is not input or
transferred.

- GPRS settings
Shown if you select GPRS as the Bearer.
IP address : Input the IP address of the WAP
gateway you access.
APN : Input the APN of the GPRS.
User ID : The users identify for your APN server.

Password : The password required by your APN
server.

- Display image
You can select whether images on WAP cards are
displayed or not.

I n te r n et

Dial number : Enter the telephone number to dial
to access your WAP gateway.
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- Connection type
The options for connection type are Temporary
or Continuous and depend on the gateway you
are using.
Continuous
A confirmed delivery mechanism but generates
more network traffic.
Temporary
A non-confirmed (connectionless) service.
HTTP
Connecting Clients to Server directly in HTTP

- Proxy settings
IP address: Input the IP address of the proxy.
Port: Input the port number of the proxy.

- DNS settings
Insert the primary and secondary DNS if required
by the network operator.

63

C1150_Morocco_ENG(6.0)

2005.10.28

9:59 PM

Page 64

Internet
I n te r n et

- Secure settings
According to the used gateway port, you can
choose this option as On or Off.
] Rename: Edit the Profile Name.

Clear cookies

] Add new: You can add a new profile manually.

Removes all context saved in cookie.

Go to URL

Check cookies

Menu 7.4

Cache settings

You can remove the contents of Cache memory or
change the Cache mode.

Clear cache

(Menu 7.5.1)

Reset profiles

Menu 7.7

Menu 7.8

You can reset profiles to return to original settings.

Browser version

Check cache

The WAP Browser version is displayed.

(Menu 7.5.2)

(Menu 7.6.2)

A list of the available certificates is shown.

The contents of Cache memory will be removed.

You can set the option whether you will check the
cache memory or not.

(Menu 7.6.1)

Check whether a cookie is used or not.

Security certification
Menu 7.5

Menu 7.6

The information or services you have accessed are
saved in the cache memory of the phone.

] Delete: Delete the Profile.

You can directly connect to the site you want. You
need to enter a specific URL.
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Cookies settings

Menu 7.9

C1150_Morocco_ENG(6.0)

2005.10.28

9:59 PM

Page 65

On browsing menu
If you are on line, you can view the following menus.
Refer to (Menu 7.1).
] Reload

Reloads the current page.
] Bookmarks

O n b rows i n g m e nu

] Home

See (Menu 7.2).
] Save as bookmark

You can save a site as bookmark.
] Go to URL

You can move to the site you want. In this menu,
you can also edit the site address.
] Clear cache

The contents of cache memory will be removed.
] Save Images

You can save the image which is provided by the
WAP.
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Java
J ava

Applications

Menu 8.1

Options
Scroll to an application and select Options.
1. New: You can create new folder.
2. Move: You can select a folder which you want.
3. About: Shows Java MIDP information.
4. Info: Displays information about the selected
MIDlet.
5. Remove: Deletes the selected MIDlet.
6. Update: Accesses the server and updates the
selected MIDlet.
7. Options: Some Java applications may require a
data connection to be made. Select this
to set the connecting options.

9. Exit: Exits from Applications.

Download

You can edit and set MIDlet server address.
Download MIDlets using WAP Browser and store
them in the phone. You can also view the list of
MIDlets stored on the Applicatons screen.

Profiles

Menu 8.3

Some Java applications may require a network
connection to operate, for example, multiplayer
games. You can set up to 5 profiles and activate the
desired one. This is similar to wap profile setting.
Refer to wap profiles when you set this.

- Always: The connection is created immediately
without a notification.
- Prompt: You will be asked before the application
makes the connection.
- Never: No connection is allowed.
8. Rename: You can rename the application.
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Menu 8.2

JAVA™ is a trademark of Sun
Microsystems, Inc.
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Accessories

Standard Battery

Data cable/CD

Ac c es s o r i es

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your
personal communication requirements.

You can connect your phone to
PC to exchange the data
between them.

Portable Handsfree
This connects to your phone,
allowing handsfree operation.

Note
] Always

use genuine LG accessories.
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 enquires.
] Failure

Travel Adapter
This charger allows you
to charge the battery
while away from home
or your office.
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Technical data
Te c h n i c a l d ata

General
Product name : C1150
System

: GSM 900 / DCS 1800

Ambient temperatures
Max : +55°C
Min : -10°C
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MEMO
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