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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 S5000 mobile 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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Using the magnetic lock case for folder type
phones is caused some problems such as
self-power off, absence of network.

FOR YOUR SAFETY
CAUTION
]

Switch off the phone in any area where required by
special regulations. For example, do not use your
phone in hospitals or it may affect sensitive
medical equipment.

]

Emergency call may not be available under all
cellular networks. Therefore, you should never
depend solely on the phone for emergency calls.

WARNING
]

Mobile Phones must be switched off at all times in
an aircraft.

]

Do not hold the phone in your hand while driving.

]

Do not use your phone near petrol stations, fuel
depots, chemical plants or blasting operations.

]

Only use ORIGINAL accessories to avoid damage
to your phone.

]

For your safety, use ONLY specified ORIGINAL
batteries and chargers.

]

]

Do not handle the phone with wet hands while it is
being charged. It may cause an electric shock or
seriously damage your phone.

All radio transmitters carry risks of interference with
electronics in close proximity. Minor interference
may affect TVs, radios, PCs, etc.

]

Batteries should be disposed of in accordance with
relevant legislation.

]

Do not dismantle the phone or battery.

]

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

FO R YO U R SA F E T Y

Read these simple guidelines. Breaking the rules may
be dangerous or illegal. Further detailed information
is given in this manual.
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GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE
G U I D E L I N E S FO R SA F E A N D E F F I C I E N T U S E

EXPOSURE TO RADIO
FREQUENCY ENERGY
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate
(SAR) information
This mobile phone model S5000 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.
]

]

8

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.

]

The SAR limit recommended by the international
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10)
gram of tissue.

]

The highest SAR value for this model phone tested
by DASY4 for use at the ear is 0.961 W/kg (10g).

]

SAR data information for residents in
countries/regions that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg
averaged over 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 appliances such as a TV,
radio or personal computer.

The unit should be kept away from heat sources
such as radiators or cookers.

]

Do not drop.

]

Do not subject this unit to mechanical vibration or
shock.

]

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.

]

If you put your phone in a pocket or bag without
covering the receptacle of the phone (power plug
pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or
pen) may short-circuit the phone. Always cover the
receptacle when not in use.

]

Never place your phone in a microwave oven as it
will cause the battery to explode.

]

Only authorized personnel should service the
phone and its accessories. Faulty installation or
service may result in accidents and consequently
invalidate the warranty.

]

Do not use the phone if the antenna is damaged. If
a damaged antenna contacts skin, it may cause a
slight burn. Please contact an LG Authorized
Service Center to replace the damaged antenna.

]

The label of the phone contains important
information for customer support purposes. Do
not remove it.

G U I D E L I N E S FO R SA F E A N D E F F I C I E N T U S E

]
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GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE
G U I D E L I N E S FO R SA F E A N D E F F I C I E N T U S E

EFFICIENT PHONE OPERATION

ELECTRONICS DEVICES

To enjoy optimum performance with minimum power
consumption please:

All mobile phones may get interference, which
could affect performance.

]

Hold the phone as you speak to any other
telephone. While speaking directly into the
microphone, angle the antenna in a direction up
and over your shoulder. If the antenna is
extendable/ retractable, it should be extended
during a call.

]

Do not use your mobile phone near medical
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.

Do not hold the antenna when the phone is in use.
If you hold it, it can affect call quality, it also may
cause the phone to operate as a higher power level
that needed and shorten talk and standby times.

]

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

]

Do not bend, scratch, or expose to static
electricity.

]

]

If your mobile phone supports infrared, never
direct the infrared ray at anyone’s eye.

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

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.

BLASTING AREA

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.

BATTERY INFORMATION AND
CARE
]

You do not need to completely discharge the
battery before recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory effect that could
compromise the battery’s performance.

]

Use only LG batteries and chargers. LG chargers are
designed to maximize the battery life.

]

Do not disassemble or short-circuit the battery pack.

]

Keep the metal contacts of the battery pack clean.

]

Replace the battery when it no longer provides
acceptable performance. The battery pack may be
recharged hundreds of times until it needs
replacing.

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

POTENTIALLY EXPLOSIVE
ATMOSPHERES
]

Do not use the phone at a refueling point. 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.

G U I D E L I N E S FO R SA F E A N D E F F I C I E N T U S E

]
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GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE
G U I D E L I N E S FO R SA F E A N D E F F I C I E N T U S E
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]

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.

NETWORK SERVICE
Some services and functions described in this user's
guide are dependent on network or subscription.
Therefore, all menus may not be available in your
phone. Please consult network operator for more
information about your subscription.

S5000 FEATURES
PART OF THE PHONE

Battery latch

Camera !
lens
Side keys #

@ Flash
$ Side

Battery cover

SIM card
socket

S 50 0 0 F E AT U R E S

Holes for a
carrying strap

camera key
% Sub LCD

Battery pack
Battery terminals
SIM card terminals
Charger connector/Cable connector

# Side keys
]

In standby mode (opened): Volume of key tone

]

In standby mode (closed): Backlight on (long press)

]

In menu: scroll up & down

]

During a call: volume of the earpiece

$ Side camera key
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S5000 FEATURES
S 50 0 0 F E AT U R E S

Earpiece !

Main LCD @
] Top
Signal strength, battery level
and various function
] Bottom
Soft key indications

Menu

Contacts

# Alpha numeric keys
]

In standby mode: Input numbers
to dial
Hold down
– International calls
– Activate Voice mail
centre menu
to
– Speed dials
– Activate Timer in Take
picture mode

Microphone $
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]

In editing mode: Enter numbers
& characters

@ Soft keys
]

These keys perform the function Indicated in the
bottom of the display.

# Confirm key
$ Camera hot key

S 50 0 0 F E AT U R E S

Rear view

% Scheduler hot key
]

Activate the Scheduler menu directly.

^ End key
! Navigation key
]

In standby mode:
Briefly: List of Favorites

Switched on/off (hold down)

]

End or reject a call.

& Send key

Briefly: List of Auto answer

]

Dial a phone number and answer a call.

Briefly: List of Messages

]

In standby mode: shows recently dialled, received
and missed call.

Briefly: List of Profiles
Hold down: Activate
/Deactivate Vibrate mode
]

]

* Clear key

In menu: scroll up & down
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S5000 FEATURES
S 50 0 0 F E AT U R E S

DISPLAY INFORMATION
Icon area

The screen displays several icons. There are
described below.

ON-SCREEN ICONS
Icon

Text and graphic area

Description
Tells you the strength of the
network signal.*
Call is connected.
You can use GPRS service.

Menu

Contacts

Soft key indications

Shows that you are using a
roaming service.
The alarm has been set and is on.

Area

Description

First line

Displays various icons. See page 17.

Middle lines Display messages, instructions and
Any information that you enter, such
As number to be dialled.
Last line

16

Shows the functions currently
Assigned to the two soft keys.

]

*The quality of the conversation may change
depending on network coverage. When the
signal strength is below 2 bars, you may
experience muting, call drop and bad audio.
Please take the network bars as indicator for
your calls. When there are no bars, that means
that there is no network coverage: in this case,
you won’t be able to access the network for any
service (call, messages and so on).

Icon

Description
Tells you the status of the battery.
You have received a text message.
You have received a voice
message.
You can view your schedule.

S 50 0 0 F E AT U R E S

Note

Vibrate only menu in profile.
General menu in profile.
Loud menu in profile.
Silent menu in profile.
Headset menu in profile.
You can divert a call.
Indicates that the phone is
accessing the WAP.
Indicates that you are using
GPRS.
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GETTING STARTED
G E T T I N G STA RT E D

INSTALLING THE SIM CARD
AND BATTERY
Make sure the power is off before you remove the
battery.

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

1. Remove the battery cover.
Press the battery release latch and slide the
battery cover toward the bottom of the phone.
And remove the battery cover.
3. Install the SIM card.
Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM
card into the SIM card holder. Make sure that the
SIM card is inserted properly and that the gold
contact area on the card is facing downwards. To
remove the SIM card, press down lightly and pull it
in the reverse direction.

Note
]
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Removing the battery from the phone when the
power is on may cause the phone to
malfunction.

To insert the SIM card

To remove the SIM card

]

G E T T I N G STA RT E D

Caution
The metal contact of the SIM card can be easily
damaged by scratches. Pay special attention to
the SIM card while handling.
Follow the instructions supplied with the SIM
card.

4. Install the battery.
Insert the bottom of the battery first into the
bottom edge of the battery compartment. Push
down the top of the battery until it snaps into
space.

5. Replace the battery cover.
Lay the battery cover in place of the phone and
slide it until the latch clicks.

CHARGING THE BATTERY
To connect the mains adapter to the phone, you
must have installed the battery.

1. Ensure the battery is fully charged before using
the phone.
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GETTING STARTED
G E T T I N G STA RT E D

2. 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.
3. Connect the other end of the mains adapter to
the mains socket. Only use the charger included in
the box.
4. The moving bars of battery icon will stop after
charging is complete.

Warning!
]

Unplug the power cord and charger during
lightning storms to avoid electric shock or fire.

]

Make sure that no sharp-edged items such as
animal teeth or nails come into contact with the
battery. There is a risk of this causing a fire.

]

Do not place or answer calls while charging the
phone as it may short-circuit the phone and/or
cause electric shock or fire.

When battery is discharged there will be the following
voice notification: "Please recharge the battery".

Caution!
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]

Do not force the connector as this may damage
the phone and/or the charger.

]

Insert the battery pack charger vertically to wall
power outlet.

]

If you use the battery pack charger out of your
own country, use an attachment plug adapter
for the proper configuration.

]

Do not remove your battery or the SIM card
while charging.

DISCONNECTING THE ADAPTER
Disconnect the travel adapter from the phone by
pressing its side buttons as shown in the diagram.

GENERAL FUNCTIONS

Making a call
1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code. To
edit a number on the display screen, simply press
the
key to erase one digit at a time.
]

Press and hold the clear key
entire number.

3. Press the send key

to erase the

to call the number.

4. To end the call, press the end key
right soft key.

or the

Making a Call by Send Key
1. Press the
key, and the most recent incoming,
outgoing and missed phone numbers will be
displayed.

Making an international call
1. Press and hold the
key for the international
prefix. The ‘+’ character automatically selects the
international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone
number.
3. Press

key.

G E N E RA L F U N C T I O N S

MAKING AND ANSWERING
CALLS

Ending a call
When you have finished your call, press the end
key.

Making a Call From the Contact list
You can store names and phone numbers dialled
frequently in the SIM card as well as the phone
memory known as the Contact list. You can dial a by
simply looking up a name in the contact list. For
more details on the Contacts feature, please refer to
page 43.

2. Select the desired number by using the navigation
key.
3. Press the

key.
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G E N E RA L F U N C T I O N S

Adjusting the Volume
During a call, if you want to adjust the earpiece
volume, use the side keys
of the phone.
In idle mode, you can adjust the key volume using
the side keys.

Answering a Call
When you receive a call, the phone rings and the
flashing phone icon appears on the screen. If the
caller can be identified, the caller’s phone number
(or name if saved in the phonebook) is displayed.
1. Open the flip and press the
key or the left
soft key to answer an incoming call. If the Any Key
menu option (Menu 7.4.2) has been set to
,
any key press will answer a call except for the
key.

Notice
]
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To reject an incoming call, press and hold the
side keys on the left side of the phone.

2. End the call by closing the phone or pressing the
key.

Notice
]

You can answer a call while using the Address
Book or other menu features.

Using the Speakerphone
You can use the integrated Speakerphone during a
call by pressing the [OK] key . The loudspeaker is
automatically deactivated when you end the call.

Warning
]

Due to higher volume levels, don’t place the
phone near your ear while the speakerphone is
enabled.

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

fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

If you are inside a building, being near a window may
give you better reception. You can see the strength
of your signal by the signal indicator
on your
phone’s display screen.

ABC mode

Entering text

123 mode (Number mode)

You can enter alphanumeric characters by using the
phone’s keypad. For example, storing names in the
Address Book, writing a message, creating scheduling
events in the calendar all require entering text.

Type numbers using one keystroke per number. To
change to 123 mode in a text entry field, press
key until 123 mode is displayed.

The following text input methods are available in the
phone.

This mode allows you to enter special characters.

Note
]

Some fields may allow only one text input mode
(e.g. telephone number in address book fields).

T9 mode
This mode allows you to 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 linguistic dictionary
to determine the correct word, thus requiring far

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

G E N E RA L F U N C T I O N S

Signal strength

Symbolic Mode

Changing the text input mode
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 display.
2. If you want to change modes, press
available modes are changed.

. The
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GENERAL FUNCTIONS
or more to cycle through the other word
options.

Using the T9 mode
G E N E RA L F U N C T I O N S

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. As new letters are added, the
word changes to reflect the most likely candidate
from the dictionary.

Notice
]

You can select a different T9 language from the
menu option or press hold down the key
.
The default setting on the phone is T9 enabled
mode.

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

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
completely, press the down navigation key once

Example: Press

to type Good

Press
[Down
navigation key] to type Home
]

If the desired word is missing from the word
choices list, add it by using the ABC mode.

2. Enter the whole word before editing or deleting
any keystrokes.
3. Complete each word with a space by pressing the
key.
To delete letters, press
. Press and hold
down
to erase the letters continuously.

Notice
]

To exit the text input mode without saving your
input, press
. The phone returns to the idel
screen.

Using the ABC mode
to

keys to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:

Key

Characters in the order display
Upper Case
Lower Case
. , / ? ! - : ' '' 1

. , / ? ! - : ' '' 1

AB C 2 Ä À Á Â Ã Å Æ Ç

abc2äàáâãåæç

]

Once for the first letter

]

Twice for the second letter

DEF3ËÈÉÊ

def3ëèéê

]

And so on

GHI4ÏÌÍÎ˝

ghi4ïìíî©

JKL5

jkl5

2. To insert a space, press the
key once. To
delete letters, press the
key. Press and hold
down the
key to erase the letters
continuously.

Note
]

Refer to the table below for more information
on the characters available using the
alphanumeric keys.

MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒ

mno6ñöøòóôõœ

PQRS7ßÍ

pqrs7ßß

TUV8ÜÙÚÛ

tuv8üùúû

WXYZ9

wxyz9

Space 0

Space 0

G E N E RA L F U N C T I O N S

Use the
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GENERAL FUNCTIONS
Using the 123 (Number) mode
G E N E RA L F U N C T I O N S

The 123 mode enables you to enter numbers in a
text message (a telephone number, for example).
PPress the keys corresponding to the required digits
before manually switching back to the appropriate
text entry mode.

Using the Symbol Mode
The Symbol Mode enables you to enter various
symbols or special characters.
To enter a symbol, press the
key. Use the
navigation keys to select the desired symbol and
press the [OK] key.
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SELECTING FUNCTIONS AND OPTIONS
Menu

Contacts

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.

Press the right soft
key to access the
available Contacts

SELECTING FUNCTIONS AND OPTIONS

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 submenu lets you view and alter the settings of a
particular function.
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IN-CALL MENU
IN-CALL MENU

Your phone provides a number of control functions
that you can use during a call. To access these
functions during a call, press the left soft key
[Options].

The menu displayed on the handset screen during a
call is different than the default main menu displayed
when in idle screen, and the options are described
below.

To answer an incoming call when the handset is
ringing, simply press the
key. The handset is
also able to warn you of an incoming call while you
are already on 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 7.4.4).

Making a Second Call

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold
and answer the second, by pressing
.

DURING A CALL

(Network Dependent)
You can get a number you wish to dial from the
Address Book to make a second call. Press the Right
soft key then select Contacts.

To switch between two calls, press
left soft key, and then select Swap.

Rejecting an Incoming Call
You can reject an incoming call without answering by
simply pressing the
key.
During a call, you can reject an incoming call by
pressing the
key.

Swapping Between Two Calls
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Answering an Incoming Call

key or the

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.

DTMF tones while calling
To switch on DTMF tones while calling (e.g. to use
the phone with an automatic switchboard) press the
key [Options] followed by Send DTMF – DTMF on.
Select DTMF off to disable DTMF tones. DTMF tones
are normally on.

CONFERENCE CALLS
The 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 conference call can only be set up
when you have one active call and one call on hold,
both calls having been answered. Once a conference
call is set up, calls may be added, disconnected or
separated (that is, removed from the conference call

but still connected to you) by the person who set up
the conference call. These options are all available
from the In-Call menu. The maximum callers in a
conference call are five. Once started, you are in
control of the conference call, and only you can add
calls to the conference call.

IN-CALL MENU

Muting the Microphone

Making a Second Call
You can make a second call while currently on a call.
Enter the second number and press the
. When
the second call is connected, the first call is
automatically placed on hold. You can swap between
calls, by pressing the
key.

Setting Up a Conference Call
To set up a conference call, place one call on hold
and while the active call is on, press the left soft key
and then select the Join menu of Conference call.

Adding Calls to the Conference Call
To add a call to an existing conference call, press the
left soft key, and then select the Join menu of
Conference call.
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IN-CALL MENU
IN-CALL MENU

Private Call in a Conference Call
To have a private call with one caller from a
conference call, display the number of the caller you
wish to talk to on the screen, then press the left soft
key. Select the Private menu of Conference call to put
all the other callers on hold.

Ending a Conference Call
Currently displayed caller from a conference call can
be disconnected by pressing the key.
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MENU TREE
3. Tools

1.1 Vibrate only

3.1 Alarm clock

1.2 Silent

3.2 Bluetooth

1.3 General
1.4 Loud
1.5 Headset

2. Call register

3.2.1 My devices
3.2.2 Handsfree devices
3.2.3 Settings

3.3 Calculator
3.4 Unit converter

2.1 Missed calls

3.5 World time

2.2 Received calls

3.6 Voice recorder

2.3 Dialled calls
2.4 Delete recent calls
2.5 Call charges
2.5.1 Call duration
2.5.2 Call costs
2.5.3 Settings

3.6.1 Record
3.6.2 View list

4. Organiser
4.1 Contacts
4.1.1 Search
4.1.2 Add new
4.1.3 Caller groups
4.1.4 Speed dial
4.1.5 Settings
4.1.6 Copy all
4.1.7 Delete all
4.1.8 Information

MENU TREE

1. Profiles

4.2 Scheduler
4.2.1 Add new
4.2.2 View
4.2.3 View all
4.2.4 Delete past
4.2.5 Delete all

4.3 Memo

2.6 GPRS information
2.6.1 Call duration
2.6.2 Data volumes
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MENU TREE
MENU TREE

5. Messages
5.1 New message
5.1.1 Write text message
5.1.2 Write multimedia
message

5.2 Inbox
5.3 Outbox
5.4 Drafts
5.5 Listen to voice mail
5.6 Info message
5.6.1 Read
5.6.2 Topics

5.7 Templates
5.7.1 Text templates
5.7.2 Multimedia templates
5.7.3 Signature

5.8 Settings
5.8.1 Text message
5.8.2 Multimedia message
5.8.3 Voice mail centre
5.8.4 Info message
5.8.5 Push messages
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6. Camera
6.1 Take picture
6.2 Take in modes
6.3 Take continuously
6.4 Album
6.4.1 All pictures
6.4.2 General pictures
6.4.3 Mode pictures
6.4.4 PhoneBook pictures

6.5 Settings
6.5.1 Memory status
6.5.2 Clear album
6.5.3 Auto save

7. Settings
7.1 Date & Time
7.1.1 Set date
7.1.2 Date format
7.1.3 Set time
7.1.4 Time format

7.2 Phone settings
7.2.1 Display settings
7.2.2 Language

7.3 Call settings
7.3.1 Call divert
7.3.2 Answer mode
7.3.3 Send my number
7.3.4 Call waiting
7.3.5 Minute minder
7.3.6 Auto redial

7.4.1 PIN code request
7.4.2 Phone lock
7.4.3 Call barring
7.4.4 Fixed dial number
7.4.5 Change codes

7.5 Network settings
7.5.1 Automatic
7.5.2 Manual
7.5.3 Preferred

7.6 Reset settings

8.1 Internet
8.1.1 Home
8.1.2 Bookmarks
8.1.3 Profiles
8.1.4 Go to URL
8.1.5 Cache settings
8.1.6 Cookies settings
8.1.7 Security
certification
8.1.8 Reset profiles
8.1.9 Browser version

9. Downloads
9.1 Games & more
9.1.1 My games & more
9.1.2 Profiles

MENU TREE

8. Service
7.4 Security settings

9.2 Pictures
9.3 Sounds

8.2 SIM service

7.7 GPRS setting
7.8 Memory status
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PROFILES
P RO F I L E S

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

ACTIVATE

MENU 1.X.1

1. A list of profiles is displayed.
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.

PERSONALISE

MENU 1.X.2

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.
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]

Call alert type: Set the alert type for incoming
calls.

]

Ring tone: Select the desired ring tone from the
list.

]

Ring volume: Set the volume of the ringing tone.

]

Message alert type: Set the alert type for
messages.

]

Message tone: Select the alert tone for messages.

]

Keypad tone: Select the desired keypad tone.

]

Keypad volume: Set the volume of keypad tone.

]

Flip tone: Allows to set the flip tone for adjusting
environment.

]

Effect sound volume: Set the volume of effect
sound.

]

Power on/off volume: Set the volume of the
ringing tone when switching the phone on/off.

]

Auto answer: This function will be activated only
when your phone is connected to the headset.
• Off: The phone will not answer automatically.

• After 5 secs: After 5 seconds, the phone will

answer automatically.

RENAME

P RO F I L E S

answer automatically.
• After 10 secs: After 10 seconds, the phone will

MENU 1.X.3

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

Note
]

Vibrate only, Silent and Headset 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.
2. Key in the desired name and press the OK key or
the left soft key
[OK].
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CALL REGISTER
C A L L R E G I ST E 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.
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.

MISSED CALLS
]

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

]

Enter a new name for the number and save both in
Address Book

]

Send a message by this number

]

Delete the call from the list

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

]

Enter a new name for the number and save both in
Address Book

]

Send a message by this number

]

Delete the call from the list

MENU 2.1

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

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
Address Book

]

Enter new name for the number and save both in
Address Book

]

Send a message by this number

]

Delete the call from the list

MENU 2.4

Call costs (Menu 2.5.2)

Allows you to delete Missed calls and Received calls
lists. You can delete Dialled calls and All calls lists at
one time.

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

CALL CHARGES

Settings (Menu 2.5.3)

MENU 2.5

Call duration (Menu 2.5.1)

(SIM Dependent)
]

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.

]

Auto display: This network service allows you to
see automatically the cost of your last calls. If set
to On, you can see the last cost when the call is
released.

Allows you to view the duration of your incoming and
outgoing calls. You can also reset the call times. The
following timers are available:
]

Last call: Length of the last call.

]

All calls: Total length of all calls made and
incoming calls since the timer was last reset.

]

Received calls: Length of the incoming calls.

]

Dialled calls: Length of the outgoing calls.

]

Reset all: Allows you to clear the length of all calls
by pressing the left soft key
[Yes ].

C A L L R E G I ST E R

DELETE RECENT CALLS
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CALL REGISTER
C A L L R E G I ST E R

GPRS INFORMATION

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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TOOLS
MENU 3.1

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

BLUETOOTH

Note
]

Due to a compatibility problem, some devices
may not support this function.

]

Supported Bluetooth software (Bluetooth
stacks) for DUN :
- WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and
3.0

TO O L S

ALARM CLOCK

My devices (Menu 3.2.1)

[OK].
MENU 3.2

Bluetooth enables compatible mobile devices,
peripherals and computers that are in close proximity
to communicate directly with each other without
wires. This handset supports built-in Bluetooth
connectivity, which makes it possible to connect
them with compatible Bluetooth headsets, computer
applications and so on.

You can view all devices which are compatible with
Bluetooth phone.

Handsfree devices (Menu 3.2.2)
You can view the list of handsfree devices which are
compatible with bluetooth phone.

Settings (Menu 3.2.3)
You can register a new device which is compatible
with bluetooth. If you already have added the device,
you can connect to it after entering a password.
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TOOLS
TO O L S

CALCULATOR MENU 3.3

UNIT CONVERTER

This contains the standard functions such as +, –, x,
÷ : Addition, Subtraction, Multiplication, and
Division.

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. Input the numbers by pressing numeric keys.

1. You can select one of four unit types by pressing
[Unit] key.

2. Use a navigation key to select a sign for
calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press the left soft key
result.

[Result] to view the

2. Select the standard value by using

MENU 3.4

, .

3. Select the unit you want to convert by pressing
and
.

5. Press the left soft key
[Reset] or enter
numbers to repeat the procedure above.

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

6. To end Calculator, press the right soft key
[Back].

WORLD TIME

MENU 3.5

You can view clocks of the world’s major cities.

Note
]
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Use
key to erase any numbers or signs. If
you press
key, you can input a minus
number. In addition, press
key, you can
input a decimal number.

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 the left soft key
[Set].

MENU 3.6

The voice memo feature you to record up to 10 voice
messages and each memo is up to 15 Seconds.

TO O L S

VOICE RECORDER

Record (Menu 3.6.1)
You can record voice memo in Voice recorder menu.
1. Once recording is started, the message Recording
and the remaining time is displayed.
2. If you want to finish recording, press the left soft
key
[Save].
3. Key in Voice memo title, press the left soft key
[OK].

View list (Menu 3.6.2)
The phone shows voice memo list. You can Playback
and Delete the recorded voice memo.
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CONTACTS

MENU 4.1

Note
]

]

Edit: You can edit the name, number, group,
character and picture by using the navigation key.

]

Write text/multimedia message: After you have
found the number you want, you can send a text/
multimedia message to the selected number.

]

Send via Bluetooth: You can send the data of
phone book to devices which is compatible with
bluetooth through bluetooth.

]

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

]

Main number: You can select the one out of
mobile, home, office that you often use. After you
set this, the main number will be displayed first,
when you search.

]

Delete: You can delete an entry.

In standby mode, press right soft key
[Contacts] to access directly.

Search (Menu 4.1.1)
(Calling from phonebook)
1. Select Search by press the left soft key
[Select] or [OK].
2. Enter the name that you want to search or select
left soft key
[List] to view all the phonebook
list.

Note
]

Instant searching is available by inputting the
initial letter of the name or number you want to
search.

3. If you want to edit, delete, copy an entry, or to
add the voice to one, select left soft key
[Options]. The following menu will be displayed.
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Add new (Menu 4.1.2)
You can add phonebook entry by using this function.
SIM card memory capacity depends on the cellular
service provider. You can also save characters in the
SIM card. The number of character is SIM dependent
feature.

]

Group icon: Allows you to select the icon
dependent on Group.

2. 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.

]

Add member: You can add group members. Each
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.

a. Press

[OK] to input a name.

b. Press

[OK], then you can input a number.

c. Press

[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
,
, , .

Caller groups (Menu 4.1.3)
You can list up to 20 members per one group. There
are 7 groups you can make lists to.
]

Member list: Shows the group members you have
selected.

]

Group ring tone: Allows you to specify ring tone
for the group members’ call.

O RGA N I S E R

1. Select Add new by pressing the left soft key
[Select] or [OK].

Speed dial (Menu 4.1.4)
You can assign any of the keys,
to
with a
Name list entry. You can call directly by pressing this
key.
1. Open the phonebook first by pressing the Right
soft key
[Contacts] in standby mode.
2. Scroll to Speed dial, then press the left soft key
[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.
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O RGA N I S E R

Settings (Menu 4.1.5)
1. Press the right soft
mode.

Scroll to highlight View options, and then press
the left soft key
[Select].

[Contacts] in standby

- Name only: Set the phonebook list with
displaying only name.

2. Scroll to Settings, then press the left soft key
[Select].
]

- With pictures: Set the phonebook list with
the information of character and picture.

Set memory
Scroll to highlight Set memory, and then press
the left soft key
[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 the left
soft key
[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.
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View options

- Name & number: Set the phonebook list with
displaying name and number.

Copy all (Menu 4.1.6)
You can copy/move entries from SIM card memory to
Phone memory and vice versa.
1. Open the Phonebook first by pressing the right
soft key
[Contacts] in standby mode.
2. Scroll to Copy all, and then press the left soft key
[Select] to enter this menu.
]

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

]

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

3. You can see the following submenus.

]

Keep original: When copying, Original Dial
Number is kept.

2. Scroll to Service dial number, then press the
left soft key
[Select] to enter.

Delete original: When copying, Original Dial
Number will be erased.

3. The names of the available services will be
shown.

Delete all (Menu 4.1.7)
You can delete all entries in SIM and Phone. This
function requires the Security code.

4. Use
]

and
[Send].

to select a service. Press

Memory status

1. Press the right soft key
[Contacts] in standby
mode and select Delete all, press
[Select].

This feature allows you to see how many free and
in-use are in your phonebook.

2. Then select a memory to erase.

1. Open the phonebook first by pressing the right
soft key
[Contacts] in standby mode.
Select Information by pressing the left soft key
[Select].

3. Enter the security code and press the left soft key
[OK] or the right soft key
[Back].

Information (Menu 4.1.8)
]

2. Scroll to Memory status, then press the left
soft key
[OK].

Service dial number
Use this function to access a particular list of
services provided by your network operator
(if supported by the SIM card).

O RGA N I S E R

]

soft key
[Contacts] in standby mode and
select Information.

]

Own number (SIM dependent)
You can save and check your own number in SIM
card.

1. Open the phonebook first by pressing the right
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SCHEDULER

MENU 4.2

Add new (Menu 4.2.1)

When you enter this menu a Calendar will show up.
On top of the screen there are sections for date.
Whenever you change the date, the calendar will be
updated according to the date.
A square cursor will be used to locate the relevent
day. If you see an under bar on the calendar, it means
that there is a schedule or memo that day. This
function helps to remind you of your schedule and
memo. The phone will sound an alarm tone if you set
this for the note.

Allows you to add a new schedule and memo for the
chosen day. You can store up to 20 notes.
Input the subject and then press the left soft key
[OK]. Enter the appropriate information in the
following section; Time, Repeat and Alarm.

To change the day, month, and year.

If you want to view the note in detail, press the left
soft key
[Select]. Press the left soft key
[Options] to delete or edit the note you selected.

Key

Description

View (Menu 4.2.2)
View all schedules and memo for the chosen day. Use
,
to browse through the note lists. If you
set alarm for the note, the alarm icon is displayed.

Yearly
Monthly

View all (Menu 4.2.3)

Weekly

Shows the notes that are set for all days. Use
,
to browse through the note lists. If you want to
view the note in detail, press left soft key
[Select].

Daily
In the scheduler mode, press left soft key
[Options] as follows;
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You can delete the past schedule that is no longer
required.

Delete all (Menu 4.2.5)

O RGA N I S E R

Delete past (Menu 4.2.4)

You can delete all notes.

MEMO

MENU 4.3

1. Select the Memo by pressing the left soft key
[Select].
2. If empty, Add new by pressing the left soft key
[Add].
3. Input the memo and then press the left soft key
[Ok].

Note
]

If you want to change the text input mode,
press the
in order.
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MESSAGES
M E S SAG E S

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

NEW MESSAGE

Note
]

MENU 5.1

The phone which supports EMS release 5 is a
vailable 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.

Write text message (Menu 5.1.1)
You can write and edit text message, checking the
number of message pages.

Insert
]

Symbol: You can add special characters.

1. Enter the Messages menu by pressing the left soft
key
[Select].

]

Picture: You can insert the Default graphics or
graphics in My pictures that are available for short
messages.

]

Sound: You can insert sounds that are available for
short messages.

4. Press [Insert] to attach the followings.

]

5. If you want to set option for your text, or to finish
your writing, press the left soft key
[Options].

Text templates: You can use Text templates
already set in the phone.

]

Contacts: You can add phone numbers or e-mail
addresses in address book.

]

Signature: You can add your signature to the
message.

2. If you want to write a new message, select Write
text message.
3. To make text input easier, use T9.
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]

Options
Send: Sends text messages.
1. Enter numbers of recipient.
2. Press

key to add more recipients.

3. You can add phone numbers in the address
book.
4. Press the left soft key
numbers.

after entering

All messages will be automatically saved in the
outbox folder, even after a sending failure.
]

Save: Stores messages in Drafts.

]

Font: You can select Size and Style of fonts.

]

Colour: You can select Colour of foreground and
background.

]

Alignment: You can make the message contents
aligned Left, Center 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 a T9 input mode.

M E S SAG E S

]

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.

Write multimedia message (Menu 5.1.2)
You can write and edit multimedia messages,
checking message size.
1. Enter the Message menu by pressing the left soft
key
[Select].
2. If you want to write a new message, select Write
multimedia message.
3. You can create a new message or choose one of
the multimedia message templates already made.
4. Press Insert to add Symbol, Photo, Take photo,
Picture, Sound, Voice memo, Text templates.

Options
]

Send: You can send multimedia messages to
multiple recipients, priorities your message, and
make it sent later as well.
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M E S SAG E S

Note
]

All messages will be automatically saved in the
outbox folder, even after a sending failure.

]

Check with your service provider if the Priority
service is available.

]

Preview: You can preview multimedia messages you
wrote.

]

Save: You can save multimedia messages In drafts
or As template.

]

Add slide: You can add a slide before or after
current slide.

]

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

]

Delete slide: You can delete current slides.

]

Set slide format
- Set timer: You can set timer for slide, text,
picture and sound.
- Swap text and picture: You can switch the
position of picture and text of the message.
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]

Remove media: You can remove picture, sound or
video in the slide

Note
]

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).

]

T9 languages: Select a T9 input mode.

]

Exit: You can back to the Message menu.

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 5.2

SIM message

You will be alerted when you have received messages.
They will be stored in Inbox.

SIM message means the message exceptionally
stored in SIM card. You can move this message
to the phone.

In Inbox, you can identify each message by icons. For
detail, see the icon directive.
Icon

Icon directive
Multimedia message
Short message
SIM message
Read multimedia message

For notified multimedia message, you have to wait for
downloading and processing of the message.
To read a message, select one of the messages by
pressing the left soft key
]

View: You can view the received messages.

]

Reply: You can reply to the sender.

]

Forward: You can forward the selected message to
another party.

]

Return call: You can call back to the sender.

]

Delete: You can delete the current message.

]

View information: You can view information about
received messages; Sender’s address, Subject (only
for Multimedia message), Message date & time,
Message type, Message size.

]

Delete all: You can delete all messages.

Read text message
Push message
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.

M E S SAG E S

INBOX
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OUTBOX

MENU 5.3

View Information: You can view information about
outbox messages; Recipient’s address, Subject
(only for Multimedia message), Message date &
time, Message type, Message size.

]

Delete all: You can delete all messages didn’t
send.

You can see sent and unsent messages here. For sent
message, you can see the delivery status.
The browsing is same as that for the inbox message.
Icon

Icon directive
MMS Sent

DRAFTS

MMS Unsent

Using this menu, you can preset up to five
multimedia messages that you use most frequently.
This menu shows the preset multimedia message list.

MMS delivery confirmed
SMS sent
SMS unsent
SMS delivery confirmed
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]

MENU 5.4

The following options are available.
]

View: You can see the multimedia messages.

]

Edit: Modifies the massage you choose.

When you already sent the message:

]

Delete: Deletes the message you choose.

]

View: You can view the sent messages.

]

]

Forward: You can forward the current message to
other recipients.

VIEW information: To view the information of the
message.

]

]

Delete: You can delete the current message.

Delete all: Deletes all of the messages in the
folder.

MENU 5.5

Once this menu has been selected, simply press the
left soft key
[OK] to listen to voice mail. You can
also hold down the
key in standby mode to
listen to voice mail.

Read (Menu 5.6.1)

Note
]

When you receive a voice mail, your phone
displays the icon and you hear an alert. Please
check with your network provider for details of
their service in order to configure the handset
correctly.

INFO MESSAGE

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;

M E S SAG E S

LISTEN TO VOICE MAIL

MENU 5.6

(DEPENDENT TO NETWORK AND
SUBSCRIPTION)
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 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

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].
2. The message will be shown until another message
is reached.

Topics (Menu 5.6.2)
(Dependent to network and subscription)
]

Add new: You can add Info service message
numbers in the Phone memory with its nickname.

]

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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]

M E S SAG E S

Active list: You can select info service message
numbers in the active list. if you activate an info
service number, you can receive messages sent
from the number.

TEMPLATES
Text templates (Menu 5.7.1)

MENU 5.7

]

Edit: You can edit multimedia templates.

]

Add new: Allows you to add new multimedia
templates.

]

Write messages: You can write and send
multimedia messages.

]

Delete: You can delete multimedia templates.

]

Delete all: Allows you to delete all multimedia
messages.

You have 6 text templates as below;

• Please call me back
• I'm late. I will be there at

You can make your Signature.

• Where are you now?

SETTINGS

• I am on the way.
• Top urgent. Please contact.

Text message (Menu 5.8.1)

• I love you.

]

Multimedia templates (Menu 5.7.2)
You can use the following options.
]
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Signature (Menu 5.7.3)

View: You can see multimedia templates.

MENU 5.8

Message types:

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail,
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.

]

SMS centre: If you want to send the text message,
you can receive the address of SMS centre through
this menu.

Multimedia message (Menu 5.8.2)
]

Priority: You can set the priority of the message
you choose.

]

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: If you select on, you receive
multimedia messages automatically. If you select
Off, you receive only notification message in the
inbox and then you can check this notification. If
you select Homenetwork only, you receive
multimedia messages depends on Homenetwork.

]

Network settings: If you select multimedia
message server, you can set URL for multimedia
message server.

]

M E S SAG E S

]

]

Permitted types
Personal: Personal message.
Advertisements: Commercial message.
Information: Necessary information.
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Voice mail centre (Menu 5.8.3)
You can receive the voicemail if your network service
provider supports this feature. 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.
]

Home: You can listen to voice mails by selecting
Home.

]

Roaming: Even when you are in abroad, you can
listen to voice mails if roaming service is supported.

Info message (Menu 5.8.4)
]

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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]

Alert
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 5.8.5)
You can set the option whether you will receive the
message or not.

CAMERA
]

Brightness [
]: Use the right/left navigation
keys to adjust lighting. 5 lighting levels are
available: -2, -1, 0, +1, +2.

TAKE PICTURE

]

Autoshoot [
]: Allows you to select the
delay time (off, 3 Seconds and 5 Seconds). Then
the phone takes a photo after the specified time.

]

Memory status [
]: Check the available
memory to take new pictures.

]

Flash [
]: Allow you to set the flash when
you take a photo in dark place.

]

Resolution [
]: Allows you to set the image size
to one of (1280x960), (640x480), (320x240),
(128x160) and phonebook (48x48).

]

Picture quality [
]: Allows you to set the
image quality from Basic, Normal and Fine.

MENU 6.1

To take a picture with phone opened
1. Select Take picture, and then press
. If you
want to reach this menu directly, press
for a
long time.
2. Focus on the subject to capture the image, and
then press the
key.
3. If you want to save it, press the left soft key
or the
key.

Note
]

You can control the image size, brightness,
colour and zooming by pressing the navigation
key. (
or
).

]

Zoom [
]: Allows you to set the zooming
value from x1 to x5 depends on resolution.

]

Colour [
]: 3 settings are available: Color,
Sepia, Black/White

C A M E RA

With the camera you can take pictures of people and
events while on the move.

To take a picture with phone closed
You can see yourself by sub LCD, when you take your
self-portrait.
1. Press [

] for a long time.

2. Select Take picture highlight with side volume key
[ ], then press [ ].
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CAMERA
C A M E RA

3. Focus on the subject to capture the image, and
then press [ ]. This time, the picture is saved
automatically.
]

Take picture: Activate the Take picture mode.

]

Slide show: View the pictures in Album as slide
show.

]

Torch: Activate the flash light.

]

Back: Go back to the previous menu.

TAKE IN MODES

MENU 6.2

In this mode, you can’t change the settings of
resolution.

TAKE CONTINUOUSLY

MENU 6.3

You can take the maximum of 9 pictures
subsequently at the same time. After taking a picture,
you can view it by pressing the left soft key
.
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] If

you set 320x240 in resolution it can take
6 pictures.
In case of 128x160, it is available to 9
pictures.
MENU 6.4

You can view and send a picture. In addition, you can
set the window as a background.

All pictures (Menu 6.4.1)
You can view all pictures in order.

General pictures (Menu 6.4.2)

Note

.

Note

ALBUM

You can take a picture on the various of
backgrounds. Furthermore, you can select a frame by
pressing the navigation key (
or
).
]

You can also save it by pressing the left soft key

You can view all pictures except of frame and phone
book ones.

Mode pictures (Menu 6.4.3)
You can view all frame pictures.
Options
]

Multi view: You can view the maximum of 9

thumbnails in a screen.

show automatically.
]

Delete: You can delete a picture.

]

Edit title: You can edit the title of picture.

]

Send via Bluetooth: You can send a pciture thru
Bluetooth.

]

View information: You can view the information
about Title, Size, Date and Time you’ve taken.

]

Set as wallpaper: You can set a picture as a
wallpaper.

]

Protection: You can lock the picture for deleting
in mistakes in this menu.

]

Slide show: This menu allows you to view as a slide
show automatically.

]

Delete: You can delete a picture.

]

Edit title: You can edit the title of picture.

Memory status (Menu 6.5.1)

]

View information: You can view the information
about Title, Size, Date and Time you’ve taken.

You can check the capacity of photo and free
memory.

]

Protection: You can lock the picture for deleting
in mistakes in this menu.

Clear album (Menu 6.5.2)

SETTINGS

C A M E RA

Write multimedia message: You can send a
picture thru MMS.

]

MENU 6.5

You can delete all pictures which saved in a memory.

PhoneBook pictures (Menu 6.4.4)
You can view all phonebook pictures.
]

Set as wallpaper: You can set a picture as a
wallpaper.

]

Slide show: This menu allows you to view as a slide

Auto save (Menu 6.5.3)
Automatically saves the pictures taken with the
camera.
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You can set the following menus for your
convenience and preferences.

PHONE SETTINGS
You can set functions relating to the phone.

1. Press

[Menu] in standby mode.

2. Press

for direct access to enter Settings.

DATE & TIME

Display settings (Menu 7.2.1)
]

MENU 7.1

Wallpaper: You can select the background pictures
in standby mode.

You can set functions relating to the date and time.

- Main LCD

Set date (Menu 7.1.1)

- Sub LCD
Default
You can select a picture or an animation of
wallpaper by pressing
or .

You can enter the current date.

Date format (Menu 7.1.2)
You can set the Date format such as DD/MM/YYYY,
MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD.
(D: Day / M: Month / Y: Year)

My folder
You can select a picture or an animation as
wallpaper.
]

Handset scheme: You can choose 4 kind of color
schemes, Clean, Clear, Paper and Metalic style.

]

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

]

Backlight: You can set the light-up duration of the
display.

Set time (Menu 7.1.3)
You can enter the current time.

Time format (Menu 7.1.4)
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MENU 7.2

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

]

Network name: If you set ON, Network name
(the name of service provider) will be appeared in
Internal LCD.

]

]

If busy
Diverts voice calls when the phone is in use.

]

If no reply
Diverts voice calls which you do not answer.

Language (Menu 7.2.2)

]

You can change the language for the display texts in
your phone. This change will also affect the Language
Input mode.

]

All fax calls
Diverts to a number with a fax connection
unconditionally.

Call divert (Menu 7.3.1)
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 data calls
Diverts to a number with a PC connection
unconditionally.

MENU 7.3

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

If out of reach
Diverts voice calls when the phone is switched off
or out of coverage.

]

CALL SETTINGS

All voice calls
Diverts voice calls unconditionally.

SETTINGS

]

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

]

Cancel all
Cancels all call divert service.
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The submenus

Answer mode (Menu 7.3.2)

Call divert menus have the submenus shown below.

]

• Activate

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

Activate the corresponding service.

To other number

]

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

Inputs the number for diverting.

To favourite number

Flip open

]

You can check recent 5 diverted numbers.

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

• Cancel
Deactivate the corresponding service.

• View status
View the status of the corresponding service.

Send my number (Menu 7.3.3)
(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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]

Auto redial (Menu 7.3.6)
]

Call waiting (Menu 7.3.4)
(network dependent)
] Activate
If you select Activate, you can accept a waiting
(receiving) call.
]

Cancel
If you select Cancel, you cannot recognize the
waiting (receiving) call.

]

View status
Shows the status of Call waiting.

Minute minder (Menu 7.3.5)
If you select On, you can check the call duration by
deep sound every minute during a call.

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

]

SETTINGS

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

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

SECURITY SETTINGS

MENU 7.4

PIN code request (Menu 7.4.1)
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.
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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.
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.

]

]
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International
The barring service for all outgoing international
calls.

]

International when roaming
The barring service for all international outgoing
calls except home network.

Phone lock (Menu 7.4.2)
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 7.4.3)

]

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.

All outgoing
The barring service for all outgoing calls.

All incoming
The barring service for all incoming calls.

]

Incoming when roaming
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.

The submenus:
Allows to request the network to set call restriction
on.
• Cancel

Set the selected call restriction off.
• View status

View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number (Menu 7.4.4)
(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

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

Change codes (Menu 7.4.5)

SETTINGS

• Activate

]

PIN is an abbreviation of Personal Identification
Number to prevent use by unauthorized person.
You can change the access codes: PIN2 code,
Security code.
1. If you want to change the Security code /PIN
/PIN2 code input your original code, and then
press
[OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and
verify them.

NETWORK SETTINGS

MENU 7.5

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

You can cancel fixed dialling function.
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Automatic (Menu 7.5.1)

RESET SETTINGS

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.

You can initialize all factory defaults. You need
Security code to activate this function.

Manual (Menu 7.5.2)
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. The
phone let you select another network if the phone
fails to access the selected network.

Preferred (Menu 7.5.3)
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.
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GPRS SETTINGS

MENU 7.6

MENU 7.7

You can set GPRS service depending on various
situations.

MEMORY STATUS

MENU 7.8

You can check free space and memory usage of each
repository, SIM memory. You can go to each
repository menu.

SERVICE

Check the availability of WAP services, pricing and
tariffs with your network operator and/or the service
provider whose service you wish to use. Service
providers will also give you instructions on how to
use their services.
Once connected, the homepage is displayed. The
content depends on the service provider. To exit the
browser at any time, press the
key. The phone
will return to the previous menu.

Navigating with the WAP browser

Key

Description
Scrolls each line of the content
area

S E RV I C E

You can access various WAP (Wireless Application
Protocol) services such as banking, news, weather
reports and flight information. These services are
specially designed for mobile phones and they are
maintained by WAP service providers.

Returns to the previous page
Selects options and confirms
actions

Using the WAP browser menu
There are various menu options available when
surfing the Mobile Web.

Note
]

The WAP browser menus may vary, depending
on your browser version.

You can surf the Internet using either the phone keys
or the WAP browser menu.

Using the phone keys
When surfing the Internet, the phone keys function
differently to phone mode.
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INTERNET

MENU 8.1

Home (Menu 8.1.1)

]

Connect: Connects to the selected bookmark.

Connects to a homepage. The homepage will be the
site which is defined in the activated profile. It will be
defined by the service provider if you have not
defined it in the activated profile.

]

Add new: Select this to create a new bookmark.

]

Edit: You can edit the URL and/or the title of the
selected bookmark.

Profiles (Menu 8.1.3)

Bookmarks (Menu 8.1.2)
This menu allows you to store the URL of favourite
web pages for easy access at a later time. Your phone
has several pre-installed bookmarks.
These pre-installed bookmarks cannot be deleted.

To create a bookmark
1. Press the left soft key

[Options].

2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the
OK key.
✽
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After selecting a desired bookmark, the following
options are available.

Tip: Use the “
” key and
key to enter
symbols. To enter “.”, press “
”.

A profile is the network information used to connect
to the Internet.
Each profile has submenus as follows:
]

Activate: Activates the selected profile.

]

Settings: Use this to edit and change WAP settings
for 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 settings: Appears only if you select Data
Settings as a Bearer / service.

IP address: Input the IP address of the WAP
gateway you access.

IP address: Enter the IP address of the WAP
gateway you want.

APN: Input the APN of the GPRS.

Dial number: Enter the telephone number to
dial to access your WAP gateway.

Password: The password required by your APN
server.

User ID: The users identity for your dial-up
server (and NOT the WAP gateway).
Password: The password required by your
dial-up server (and NOT the WAP gateway) to
identify you.
Call type: Select the type of data call : Analogue
of 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.

S E RV I C E

1 Data
2 GPRS

- GPRS settings: The service settings are only
available when GPRS is chosen as a bearer
service.

User ID: The users identify for your APN server.

- 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
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IP address: Input the IP address of the Proxy
server you access.
Port: Input the Proxy Port
- DNS settings
Primary server: Input the IP address of the
primary DNS server you access

Cache settings (Menu 8.1.5)
The information or services you have accessed are
saved in the cache memory of the phone.
]

Clear cache: Removes all context saved in cache.

]

Check cache: Set a value whether a connection
attempt is made through cache or not.

Secondary server: Input the IP address of the
secondary DNS server you access

Note
]

- Secure settings: According to the used gateway
port, you can choose this option as On or Off.
- Display image: You can select whether images on
WAP cards are displayed or not.

Cookies settings (Menu 8.1.6)

]

Rename: You can change the profile name.

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

]

Delete: Deletes the selected profile from the list.

]

]

Add new: You can add a new profile.

Clear cookies: Removes all context saved in
cookie.

]

Check cookies: Check whether a cookie is used or
not.

Go to URL (Menu 8.1.4)
You can connect directly to the site you want. After
entering a specific URL, press the OK key.
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A cache is a buffer memory, which is used to
save data temporarily.

A list of the available certification is shown.
]

Authority: You can see the list of authority
certificates that have been stored in your phone.

]

Personal: You can see the list of personal
certificates that have been stored in your phone.

S E RV I C E

Security certification (Menu 8.1.7)

Reset profiles (Menu 8.1.8)
You can reset profiles to return to original settings.

Browser version (Menu 8.1.9)
The WAP browser version is displayed.

SIM SERVICE

MENU 8.2

This menu depends on SIM and the network services.
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GAMES & MORE

MENU 9.1

My games & more (Menu 9.1.1)
In this menu, you can manage the Java applications
installed in your phone. You can play or delete
downloaded applications, or set the connect option.
The downloaded applications are organised in
folders. Press the left soft key
[Select] to open
the selected folder or launch the selected midlet.
Using the left soft key
[Menu], the following
menus are available.

]

Update: Connect to the server and download the
new version of the stored game.

]

Option: Some Java applications may require a data
connection to be made. Select this to set the
connecting options.
- 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.

Note
]

Note
]
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After downloading any Java game, press the
“Ok” Key ( ) to save it in the root folder.

]

New Folder: Create a new folder.

]

Move: Move the stored game to other folder.

]

Launch: Start the selected application.

]

Remove: Delete the game.

]

Rename: Rename the game.

]

Info: Shows the information of the application.

You cannot remove or rename the preinstalled
folder or a game in the folder.

Note
]

The JAR file is a compressed format of the Java
program and the JAD file is a description file
that includes all detailed information. From the
network, prior to download, you can view all
detailed file descriptions from the JAD file.

]

While being based on a standard language
(J2ME), not all Java applications are compatible
with all handsets on sale insofar as specific
libraries may be used for a telephone model.
The software may be blocked or switch itself on
when Java applications not specifically
developed for the phone this manual refers to
are downloaded, making it necessary to
“restart” the handset. We would like to point
out that these problems are caused by
incompatible applications and are not a product
fault.

D OW N LOA D S

JavaTM, is a technology developed by Sun
Microsystems. Similar to the way you would
download the Java Applet using the standard
Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java
MIDlet can be downloaded using the WAP enabled
phone. Depending on the service provider, all Java
based programs such as Java games can be
downloaded and run on a phone. Once downloaded,
the Java program can be viewed in the My games &
more menu where you can select, execute, or delete.
The Java program files saved in the phone are in .JAD
or .JAR format.

Caution
]

Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based
programs will run in a phone environment. The
J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs
will only run in a PC environment.
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Profiles (Menu 9.1.2)

SOUNDS

This menu contains the same settings of the Internet
menu. In fact, in order to download new applications,
a WAP connection is needed.

The left soft key
following options.

PICTURES
The left soft key
following options.
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MENU 9.2

[Options] will bring up the

]

Set as wallpaper: Currently selected Picture can
be set as a Wallpaper.

]

Write multimedia message: Downloaded Picture
can be sent via MMS.

]

Send via Bluetooth: Downloaded Picture can be
sent via Bluetooth.

MENU 9.3

[Options] will bring up the

]

Set as ringtone: This sets the Ring Tone with
currently selected Sound.

]

Text message: Melody Sound can be sent via SMS.

]

Write multimedia message: Melody Sound can be
sent via MMS.

]

Send via Bluetooth: Melody Sound can be sent
via Bluetooth.

ACCESSORIES

Standard Battery

Data cable/CD
You can connect your
phone to PC to exchange
the data between them.

AC C E S S O R I E S

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

Headset
Allows hands-free operation.
Includes earpiece and
microphone.

Travel Adapter

Note
]

Always use genuine LG accessories.

]

Failure to do this may invalidate your warranty.

]

Accessories may be different in different
regions; please check with our regional service
company or agent for further enquires.

This charger allows you to
charge the battery while away
from home or your office.
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TECHNICAL DATA
T E C H N I C A L DATA

General
Product name : S5000
System

: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures
Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)
Min : -10°C
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䯍䩳
㪱⠭
៥ⱘ䆒
໘ᮍ䆒
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ֵᙃ

㘨㋏Ҏ
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᧰㋶
ᮄ
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䆒ᅮ
ܼ䚼ࠊ
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ݭ᭛ᄫ䆃ᙃ
ݭၦԧⷁֵ
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ᮄ
ᶹⳟ
ᶹⳟܼ䚼
ߴ䰸Ꮖ䖛᮹
ܼ䚼⏙䰸







ᖬᔩ



ᬊֵㆅ
থֵㆅ
㤝〓ㆅ
ᬊ䇁䷇䚂ӊ
ᇣऎᑓ᪁
䇏প
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Ⳃᔩ

Ꮉ
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ᐌ⫼ⷁ䇁
ၦԧᵓ
ㅒৡ



䆒ᅮ
᭛ᴀֵᙃ
ᔽֵ
䇁䷇䚂ӊЁᖗ
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ࡴֵᙃ









Ⳃᔩ
Ⳃᔩ

✻Ⳍ
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䖲㓁ᢡᨘ
Ⳍݠ
ܼ䚼⠛
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ᴎ䫕
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⏙ぎⳌݠ
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ࡼ
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*356䆒㕂
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кㅒ
ᬍ
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㓧ᄬ
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ᅝܼ䆒㕂
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⠛
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䰘ӊ



ᡔᴃ᭄



6,0᳡ࡵ



ѻક㒡
ѻક㒡

⼱䌎ᙼ䌁фњℸℒ㊒Ꮋᯊᇮⱘ6㳖ぱᓣ⬉
䆱ˈᅗᰃᔧҞᇪッ᭄ᄫ⿏ࡼ䗮ֵ⾥ᡔⱘᅠ㕢ԧ
⦄Ǆ
ᴀ⫼᠋ࣙݠᣀ䞡㽕ⱘᴎՓ⫼᪡ֵᙃǄ䇋
Ҩ㒚䯙䇏ҹՓᙼⱘᴎথ᳔Շᗻ㛑ǃ䰆ℶᴎ
ᤳണϡℷᔧՓ⫼Ǆᴀݠᯢ⹂䅸ৃⱘӏԩ
ᬍׂᬍৃՓᴎⱘֱׂ༅ᬜǄ

►ᇍ
 Ѣ㗏ⲪᴎˈՓ⫼⺕䪕䫕ৃ㛑Ӯᇐ㟈ϔѯ

䯂乬ˈབ㞾ࡼ݇ᴎǃ᮴㔥㒰Ǆ



ᅝܼᮑ

䄺ਞ
►
亲ᴎϞˈᖙ乏݇䯁ᴎǄ
►
ᓔ䔺ᯊ䇋ϡ㽕ᣕᴎǄ
►
ࡴ⊍キǃ➗᭭ҧᑧǃ࣪Ꮉॖ⟚⸈⌏ࡼ䰘

䖥䇋݇ᴎǄ
►Ўњᙼⱘᅝܼˈ䇋াՓ⫼ॳॖ⬉∴఼⬉ܙǄ
►
ᴎ⬉ܙᯊˈϡ㽕⫼ᣓ䍋ᴎǄ䖭ৃ

㛑Ӯᇐ㟈⬉ߏՓᙼⱘᴎϹ䞡ফᤳǄ

ᇣᖗ
►
ӏԩ᳝⡍⅞㾘ᅮⱘഎ᠔䇋݇ᴎǄ՟བˈ

ए䰶ݙ䇋݇ᴎˈЎᴎӮᇍᖗ㛣䍋᧣఼
ࡽ఼ㄝ⬉ᄤए⭫䆒䗴៤ᑆᡄǄ

ᅝܼᮑ

䇋䯙䇏ҹϟㅔऩⱘ߭ޚǄ䖱ড䖭ѯ㾘ᅮৃ㛑䗴៤
ॅ䰽㗙㾺⢃⊩ᕟǄᴀݠЁ㒭ߎњ䖯ϔℹⱘ䆺
㒚ֵᙃǄ

►
ᑊ䴲᠔᳝㳖ぱ㔥㒰䛑ᬃᣕ㋻ᗹিǄℸᙼ

ϡৃҹাձ䴴ᴎЎ㋻ᗹᯊࠏⱘ䗮ֵᎹ
ˈ՟བ˖㋻ᗹए⭫ᬥᡸǄ
►
ҙՓ⫼ॳॖ䰘ӊҹ䰆ᤳണᴎǄ
►
ᴎৃ㛑ᇍ⬉㾚ǃᬊ䷇ᴎǃ⬉㛥ㄝ䗴៤䕏ᖂ

ᑆᡄǄ
►
ᑳᮻ⬉∴ᑨᣝⳌ݇⊩㾘䖯㸠䗖ᔧ໘⧚Ǆ
►
ߛ࣓ᢚ䰸ᴎ⬉∴Ǆ

►
䇋ᇚᴎᬒܓス㾺ϡࠄⱘᅝܼഄᮍˈҹ

䰆ℶᅗⱘৃᢚ䚼ӊՓܓス䗴៤てᙃॅ䰽Ǆ



ᅝܼঞ᳝ᬜՓ⫼ᣛफ
ᅝܼঞ᳝ᬜՓ⫼ᣛफ

ᲈ䴆ᇘ乥㛑䞣Пϟ
䕤ᇘ⊶✻ᇘᬊ↨⥛ 6$5 ֵᙃ
䆹ℒ6ൟ⿏ࡼ⬉䆱ⱘ䆒䅵ᅠܼ䙉ᕾњ䕤ᇘ⊶
✻ᇘⱘⳌ݇ᅝܼ㽕∖Ǆ䆹㽕∖Ѣ⾥ᄺⱘᣛᇐ
ॳ߭ˈࣙᣀ⫼Ѣ⹂ֱ᠔᳝Ҏ ᮴䆎ᑈ啘عᒋ⢊
 މᅝܼⱘ䕤ᇘܕ䆌䰤ᑺǄ
►
䕤ᇘ⊶✻ᇘᣛᇐॳ߭䞛⫼њϔ⾡⿄Ўᬊ↨

⥛ 6$5 ⱘ⌟䞣ऩԡǄ䖯㸠6$5⌟䆩ᯊˈᴎ
ᇚՓ⫼ϔ⾡ᷛⱘ࣪ޚᮍ⊩ˈ᠔᳝ৃ⫼ⱘ乥
↉Ϟҹ᳔݊催⌟ᅮ㛑䞣㑻থᇘ乥⥛Ǆ
►
㱑✊⾡ൟো/*ᴎⱘ6$5㑻ৃ㛑ϡሑⳌ

ৠˈԚᅗӀഛᰃ䙉ᕾ䕤ᇘ⊶Ჱ䴆ⱘⳌ݇㾘ᅮ
䆒䅵ࠊ䗴㗠៤Ǆ
►
䰙䴲⬉⾏䕤ᇘֱᡸྨਬӮ

,&1,53 ᠔㾘ᅮ
ⱘ6$5⬠䰤ᰃक  ܟҎԧ㒘㒛ϞᑇഛЎ
:NJǄ

►
㒣'$6<⌟䆩㸼ᯢˈℸൟোᴎᣕՓ⫼ᯊ

6$5ⱘ᳔ؐЎ:NJ  ܟǄ



►
ഄऎᬓᑰ᠔䞛⫼ⱘ6$5᭄ֵᙃᰃ⬅⬉

⇨⬉ᄤᎹᏜणӮ ,((( 䆘Ԅࠊᅮˈ݊ᷛޚ
ᰃϔ  ܟҎԧ㒘㒛ϞᑇഛЎ:NJ ՟བ
㕢ǃࡴᣓǃ▇߽Ѯৄ Ǆ

ѻકⱘֱݏϢ㓈ᡸ
䄺ਞ䇋ҙՓ⫼㒣䖛䅸ৃϨϢ⡍ᅮᴎൟোⳌ
䄺ਞ

ヺⱘ⬉∴ǃ఼⬉ܙ䜡ӊǄՓ⫼݊ᅗ㉏ൟⱘ䜡ӊ
ᇚৃ㛑㒜ℶ䆹ᴎⱘⳌ݇䆕ᯢᢙֱˈ⫮㟇ৃ
㛑䗴៤ॅ䰽Ǆ

►
䇋࣓᪙㞾ᢚ㺙ᴎǄ

བ䳔ӏԩ㓈ׂˈ䇋ᇚ݊
Ѹ㒭Ⳍ݇䌘Ḑⱘ᳡ࡵᡔᴃҎਬǄ

►
ᴎᑨ䖰⾏䇌བ⬉㾚ᴎǃᬊ䷇ᴎϾҎ䅵ㅫ

ᴎㄝ⬉఼䆒Ǆ
►
ߛ࣓ᇚᴎ㕂Ѣᬷ⛁䆒♞䰘䖥Ǆ
►
ߛ࣓ᡯᦋᴎǄ
►
ߛ࣓ᇍᴎ䗴៤ӏԩᴎẄᤃࡼ䳛㤵Ǆ
►
ᴎ༫Э⛃ࣙ㺙ഛ᳝ৃ㛑ᇍᴎ㸼䴶

䗴៤ᤳӸǄ

►
Փ⫼ᑆᏗ⏙⋕ᴎǄ

►ߛ࣓ᇚᴎ㕂Ѣ䖛ᑺ⚳ᇬ⦃๗ЁǄ
►
ߛ࣓ᇚᴎ䴴䖥ֵ⫼वѸ䗮⼼व˗䖭᳝ৃ

㛑ᕅડ⺕ᴵЁᄬֵⱘټᙃǄ
►
ߛ࣓ҹᇪ䫤⠽ԧ㾺ሣᐩ˗৺߭ᇚᇍᴎ䗴

៤ᤳӸǄ
►
ߛ࣓ᇚᴎ㕂Ѣ⎆ԧ╂ⱘ⦃๗ЁǄ
►
䇼ᜢՓ⫼㘇ᴎㄝᴎ䜡ӊǄϡᖙ㽕ⱘᚙމ

ϟˈϡ㽕㾺ᩌ㒓Ǆ
►
བᵰᇚᴎᬒষ㹟ᦤࣙᯊ≵᳝ⲪϞ

ᴎᦦᄨ˄⬉⑤ᦦ䫔˅ˈ߭䞥ሲ⠽ӊ˄བ⹀
Ꮥǃಲᔶ䩜䩶ヨ˅ӮՓᴎⷁ䏃Ǆ䇋ϡ
Փ⫼ᯊྟ㒜ⲪདᦦᄨǄ
►
गϛϡ㽕ᇚᴎᬒᖂ⊶♝Ϟˈ৺߭ӮՓ⬉

∴⟚⚌Ǆ
►
া᳝ᥜᴗҎਬᠡ㛑ᇍᴎঞ݊䜡ӊ䖯㸠㓈

ׂǄᅝ㺙ϡᔧ䴲⊩㓈ׂৃ㛑Ӯথ⫳ᛣˈ
ᑊℸՓֱׂ༅ᬜǄ

►
བᵰ㒓ᤳണˈ䇋࣓Փ⫼ᴎǄབᵰᤳണⱘ

㒓㾺ᴎˈ߭Ӯᇐ㟈݊䕏ᑺ♐ӸǄ䇋㘨
㋏/*ᥜᴗ㓈ׂЁᖗˈҹ֓ᤶᤳണⱘ㒓Ǆ
►
ᴀѻકϞⱘ⬉㒓ᇚՓᙼ㾺ࠄ䪙ˈ䖭ᰃϔ⾡

㕢ࡴ߽⽣ሐѮᎲ䅸ৃⱘӮᇐ㟈Ⱐ⮛⫳㚆
㔎䱋݊ᅗ⫳ⅪӸᆇⱘ࣪ᄺ⠽Ǆ䇋᪡ৢ
⋫Ǆ

ᅝܼঞ᳝ᬜՓ⫼ᣛफ

˄ϡ㽕Փ⫼བ㣃ǃ⿔䞞ࠖ䜦㊒П㉏ⱘ⒊
ࠖ˅Ǆ

᳝ᬜⱘᴎ᪡
㽕ҹ᳔ᇥⱘ㗫⬉䞣থᴎⱘ᳔Շᗻ㛑ˈ䇋ᙼ⊼
ᛣҹϟџ乍
►
䗮䆱ᯊ䇋ᦵԣᴎǄⳈ䆱ㄦЁ䇈䆱ˈ

㒓ᳱϞˈᑊϨᴎᑨԡѢ㙽䚼ПϞǄབᵰ
㒓ৃҹᢑߎԌ㓽ˈ߭䗮䆱ᯊᑨᢝߎ㒓Ǆ
►
Փ⫼ᴎᯊ䇋࣓ᦵԣ㒓ˈЎ䖭ḋϡҙӮ

ᕅડ䗮䆱䋼䞣ˈ䖬ᇚࡴᴎᎹᯊⱘ㗫⬉
䞣ˈҢ㗠㓽ⷁ䗮䆱ᕙᴎᯊ䯈Ǆ
►
བᵰᙼⱘᴎᬃᣕ㑶㒓ˈߛ࣓ᇚ㑶㒓ᇍ

ޚҎⱘⴐǄ



ᅝܼঞ᳝ᬜՓ⫼ᣛफ
ᅝܼঞ᳝ᬜՓ⫼ᣛफ

⬉఼䆒

►
ᇘ乥㛑䞣ৃ㛑ᕅડᴎࡼ䔺䕚Ϟⱘᶤѯ⬉ᄤ㋏

᠔᳝᮴㒓⬉䆱ഛӮ䗴៤ᑆᡄˈ䖭ৃ㛑Ӯᕅડ⬉
఼䆒ⱘᗻ㛑Ǆ

►
ᔧ䔺䕚䜡⇨ಞᯊˈϡ㽕䅽ᅝ㺙ⱘ֓ᨎᓣ

►
ᕫࠄܕ䆌ⱘᚙމϟˈߛ࣓ᇚᴎ䴴䖥ए

⭫䆒Ǆ䇋䙓ܡᇚᴎᬒ㕂䍋᧣఼Ϟᮍˈ
՟བˈᬒᙼ㛌ࠡⱘষ㹟ЁǄ
►
ᴎ䖬ৃ㛑ᇍᶤѯࡽ䆒䗴៤ᕅડǄ
►
ᇥ䞣ᑆᡄ䖬ৃ㛑ᕅડࠄ⬉㾚ᴎǃᬊ䷇ᴎǃ

3&ㄝǄ
►
ϡ㽕ᡬᔃǃࠂ᪺ᇚ݊ᲈ䴆䴭⬉ϟǄ

䘧䏃ᅝܼ
ᙼ偒偊ᯊˈ䇋ᶹ䯙᠔ऎඳ᳝݇ᴎՓ⫼ⱘ
⊩㾘Ǆ
►
䇋࣓偒偊ᯊՓ⫼ᣕ⬉䆱Ǆ
►
偒偊ᯊᑨܼ⼲䌃⊼Ǆ
►
བ᳝ᴵӊˈৃՓ⫼ᦤܡ㺙㕂Ǆ
►
བ偒偊ᴵӊϡܕ䆌ˈ䇋ᇚ䔺ذ䏃䖍ぎഄ

ᮕˈ✊ৢݡᢼᠧ⬉䆱Ǆ



㒳ˈ՟བ䔺䕑䷇ડǃᅝܼ䆒ㄝǄ
ⱘ᮴㒓䆒䰏ᣵ⇨ಞǄ⬅Ѣϡ䗖ᔧⱘϾҎ㸠
Ўˈৃ㛑䗴៤Ϲ䞡ӸᆇǄ

⟚⸈⦄എ
ߛ࣓ᓩ⟚䖛ЁՓ⫼ᴎǄ䇋䙉ᅜⳌ݇䰤ࠊˈ
ᑊᣝ✻㾘ᅮ㸠џǄ

┰ⱘ⟚⚌ᗻ⦃๗
►
ߛ࣓ࡴ⊍キՓ⫼ᴎǄߛ࣓ᇚᴎ䴴䖥➗

᭭࣪ᄺ⠽કǄ
►
བ䔺䕚Ϟᨎᏺ᳝⿏ࡼ⬉䆱݊䜡ӊˈ䇋࣓

䔺ॶ䞠㺙䕑䖤䕧ৃ➗ᗻ⇨ԧǃ⎆ԧᯧ⟚
⠽કǄ

㔥㒰᳡ࡵ

᮴㒓䆒ᇚᇍ亲ᴎ䗮䆃䗴៤ᕅડǄ

ᴀ⫼᠋ݠЁ᠔䗄ⱘ᳡ࡵࡳ㛑㾚㔥㒰㉏ൟ乘
䅶ᚙމ㗠ᅮǄℸˈᙼⱘᴎЁᑊ䴲᠔᳝㦰ऩഛ
ৃ⫼Ǆ᳝݇乘䅶᳡ࡵࡳ㛑ⱘֵᙃˈ䇋㘨㋏
ᙼⱘ㔥㒰䖤㧹ଚǄ

►
ⱏᴎࠡ䇋݇䯁⿏ࡼ⬉䆱Ǆ
►
㒣ЬࡵҎਬܕ䆌ˈ䇋࣓᪙㞾Փ⫼ᴎǄ

⬉∴ֵᙃϢֱݏ

ᅝܼঞ᳝ᬜՓ⫼ᣛफ

亲ᴎϞ

►
ᙼϡᖙࠡ⬉ܙᇚ⬉∴ᅠܼᬒ⬉ǄϢ݊ᅗ⬉

∴㋏㒳ϡৠˈ䆹ᴎ⬉∴ϡᄬᕅડ⬉∴ᗻ
㛑ⱘ䆄ᖚᬜᑨǄ
►
䇋ҙՓ⫼/*⬉∴఼⬉ܙǄ/*఼⬉ܙḍ⬉∴

㗠䆒䅵ˈৃ᳔䰤ᑺഄᓊ䭓⬉∴ᇓੑǄ
►
ߛ࣓ᢚौ⬉∴ˈ䗴៤⬉∴ⷁ䏃Ǆ
►
ֱᣕ⬉∴㒘Ϟ䞥ሲ㾺⚍ⱘᑆ⋕⏙ޔǄ
►
⬉∴᮴⊩ݡՓ⫼ᯊˈ䇋ᤶ⬉∴㒘Ǆ⬉∴㒘

ᤶࠡϔ㠀ৃ䖯㸠᭄ग⬉ܙǄ
►
ᮄᤶ⬉∴ᑨ㒻㓁ˈ⬉ܙҹ߽থ᳔݊ࡳᬜǄ
►
ߛ
 ࣓ᇚ⬉∴Ⳉ఼⬉ܙᲱ䴆Ѣ䰇ܝϟˈгϡ

ᑨ䖛ᑺ╂ⱘ⦃๗ЁՓ⫼ བ⍈ᅸ Ǆ
►
ߛ࣓ᇚ⬉∴㕂Ѣ催⏽ᆦ⦃ⱘދ๗Ёˈ䖭ᇚ

ᕅડ⬉∴ⱘᗻ㛑Ǆ



6ᴎ䚼ӊ
6 ᴎ䚼ӊ

ᴎℷ䴶

ᴎᏺᄨ
⬉∴Ⲫ

ᣖ㓇ᦦᄨ
Ⳍᴎ䬰༈ X

Y 䮾♃ܝ
[ ջⳌᴎ䬂

6,0वᦦῑ

ջᣝ䬂 Z

\ /&'ሣᐩ

⬉∴㒘
⬉∴㒓ッ
6,0वッᄤ
⬉ܙষ⬉㓚ষ

Z ջᣝ䬂
►
ᕙᴎᓣϟ ᓔⲪ ᣝ䬂䷇䞣
ᕙᴎᓣϟ
►
ᕙᴎᓣϟ
ᕙᴎᓣϟ

ড়Ⲫ 㚠᱃♃ᠧᓔ 䭓ᣝ

►
㦰ऩЁ
㦰ऩЁϞᢝϢϟᢝ
►
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㕂䗮䆱ᯊ䯈ǄৃҹՓ⫼ҹϟ䅵ᯊᮍᓣ
►
᳔
᳔ৢ䗮䆱
 ৢ䗮䆱᳔ৢϔ䗮䆱ⱘᯊ䯈䭓ᑺǄ
►
᠔᳝䗮䆱ᯊ䯈Ϟ䅵ᯊ఼䞡䆒Пৢˈ᠔᳝
᠔᳝䗮䆱ᯊ䯈

ᴹ⬉এ⬉ⱘᘏᯊ䯈䭓ᑺǄ
►Ꮖᴹ⬉
Ꮖᴹ⬉ᴹ⬉ⱘᯊ䯈䭓ᑺǄ

>ᰃ@ᴹ⏙

䰸᠔᳝䗮䆱ⱘᯊ䯈䭓ᑺǄ

䗮䆱䌍⫼

►䆒ᅮ䆱䌍䆹㔥㒰᳡ࡵৃ䅽ᙼ䗮䖛䗝ᢽ䅵䌍
䆒
 ᅮ䆱䌍

䇏পˈ
ऩԡᴹ䰤ࠊᙼⱘ䗮䆱䌍⫼Ǆབᵰᙼ䗝ᢽ䇏প
ᬍˈᙼৃҹᬍ
ᇚᰒ⼎ԭ乱Ǆབᵰᙼ䗝ᢽᬍ
䅵䌍䰤ࠊǄ
►
㞾ࡼᰒ⼎
㞾ࡼᰒ⼎䆹㔥㒰᳡ࡵৃ䅽ᙼ㞾ࡼᶹⳟ᳔ৢ

►ᢼߎ⬉䆱
ᢼߎ⬉䆱এ⬉ⱘᯊ䯈䭓ᑺ
►
ܼ䚼⏙䳊ܕ䆌ᙼᣝᎺ䕃䬂
ܼ䚼⏙䳊

䆱䌍⥛ⱘ᳡ࡵᦤկଚ㘨㋏ҹ㦋ᕫ䅵䌍ऩӋǄ㽕
䆹ࡳ㛑㸼䗝ᢽ䋻Ꮥऩԡˈᙼ䳔㽕3,1ⷕǄ

䗮䆱䆄ᔩ

䗮䆱䅵䌍

㦰ऩ

ৃẔᶹ᳔ৢ䗮䆱ǃܼ䚼䗮䆱ⱘ䌍⫼ˈֱᣕ䞡㕂
䌍⫼Ǆ㽕䞡㕂䌍⫼ˈᙼ䳔㽕3,1ⷕǄ

䗮䆱ⱘ䌍⫼Ǆབᵰᙼ㞾ࡼᰒ⼎ࡳ㛑㸼Ё䗝
ᓔਃˈ䗮䆱㒧ᴳᯊˈᙼेৃᶹⳟ᳔ৢ䗮䆱
ᢽᓔਃ
ⱘ⫼Ǆ
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㦰ऩ

Դৃҹᶹⳟ䗮䖛*356㔥㒰ϞӴ䕧ⱘ᭄䞣Ǆ
ˈᙼ䖬ৃҹᶹⳟᙼⱘ㒓ᯊ䯈Ǆ

䗮䆱䅵ᯊ

㦰ऩ

ᙼ㛑ᶹⳟ*356ⱘ᳔ৢ䗮䆱
᳔ৢ䗮䆱⌣㾜ᯊ䯈ܼ䚼ি
ܼ䚼ি⌣
㾜ᯊ䯈ˈᙼгৃҹᇚ䗮䆱䅵ᯊ఼䳊Ǆ



䗮䆱䆄ᔩ
䗮䆱䆄ᔩ



᭄䞣

㦰ऩ

ᙼৃҹᶹⳟᏆথ䗕
Ꮖথ䗕Ꮖᬊ
Ꮖᬊ㗙ܼ䚼
ܼ䚼ܼ䚼⏙
ܼ䚼⏙
䳊Ǆ

Ꮉ
㦰ऩ

៥ⱘ䆒

㦰ऩ

ᙼৃҹᶹⳟϢ㪱⠭ᴎݐᆍⱘ᠔᳝䆒Ǆ

ᙼ᳔ৃҹ䆒㕂ѨϾ䯍䩳Ǆ
䗝ᢽᓔᑊ䕧ܹ䯍䩳ⱘᯊ䯈Ǆ
ϔˈ᯳ᳳϔ
᯳ᳳϔ᯳̚ᳳѨ
᯳ᳳѨˈ
䗝ᢽ䞡਼ᳳϔ
᯳ᳳϔ᯳̚ᳳ݁
᯳ᳳϔ
᯳ᳳ݁ˈ↣
↣Ǆ

໘ᮍ䆒

㦰ऩ

ᙼৃҹᶹⳟϢ㪱⠭ᴎݐᆍⱘᮍ䆒߫㸼Ǆ

䗝ᢽ䯍䩳䪗ໄПৢᣝ

>⹂䅸@Ǆ

䆒ᅮ

㓪䕥䯍䩳ৡ⿄Пৢᣝ

>⹂䅸@Ǆ

ᙼৃҹ⊼ݠϢ㪱⠭ݐᆍⱘᮄ䆒ǄབᵰᙼᏆ⏏
ࡴњ䆒ˈ߭ᙼৃҹ䕧ܹᆚⷕৢ䖲ࠄ䆹䆒
Ǆ

㪱⠭

㦰ऩ

Փ⫼㪱⠭ˈᙼৃҹϢ䖥䎱⾏ⱘৃݐᆍ⿏ࡼ䆒ǃ
ೈ䆒䅵ㅫᴎⳈ䗮ֵˈ㗠᮴䳔ӏԩ䖲㒓Ǆ
ᴀℒᴎᬃᣕݙ㕂㪱⠭䖲ˈ䖭ḋՓ݊ৃϢݐᆍ
ⱘ㪱⠭ᴎǃ䅵ㅫᴎᑨ⫼ᑣㄝ䖲Ǆ

Ꮉ

䯍䩳

㦰ऩ

䅵ㅫ఼

㦰ऩ

䆹ࡳ㛑㸼ࣙⱘᷛࡳޚ㛑ࣙᣀˇǃˉǃhǃr
ࡴǃޣǃЬǃ䰸Ǆ
ࡴǃޣǃЬǃ䰸
䗮䖛ᣝ᭄ᄫ䬂䕧᭄ܹᄫǄ

⊼ᛣ

ࢌ
⬅
 Ѣݐᆍᗻ䯂乬ˈᶤѯ䆒ৃ㛑ϡᬃᣕℸࡳ
㛑Ǆ
ࢌ
'81ᬃᣕⱘ㪱⠭䕃ӊ˄㪱⠭ᷜ˅
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䗮䖛ᇐ㟾䬂䗝ᢽϔϾ䖤ㅫヺǄ
✊ৢ䕧᭄ܹᄫǄ
ᙼৃҹᣝ

>㒧ᵰ@ᶹⳟ䅵ㅫ㒧ᵰǄ

ᣝ
 >䞡䆒@㒻㓁䕧᭄ܹᄫ䞡Ϟ䗄
䖛Ǆ
ᙼৃᣝ

 䬂䗔ߎ䅵ㅫ఼Ǆ



Ꮉ
Ꮉ

⊼ᛣ

►
Փ
 ⫼

䬂⏙䰸ӏԩ᭄ᄫヺোǄབᵰ
ˈ߭ৃ䕧ܹ䋳᭄Ǆℸˈབᵰ
ᣝᣝ䬂
ˈ߭ৃ䕧ܹᇣ᭄Ǆ
ᣝᣝ䬂

ऩԡ䕀ᤶ఼

㦰ऩ

>䆒ᅮ@䬂䆒㕂ᙼ䗝ᢽⱘජ

䇁䷇ᖬᔩ

䆄ᔩ

ᙼৃҹ䗮䖛ᣝ
㉏ൟЁⱘϔ⾡Ǆ

ᓔྟ䆄ᔩৢˈӮᰒ⼎䆄ᔩᯊ䯈ֵᙃǄ

 >ऩԡ@䬂䗝ᢽ⾡ऩԡ

ᙼৃҹᣝ
П䯈ߛᤶǄ



ᔧࠡؐ䕀ᤶؐ

ᯊऎ䆒㕂

㦰ऩ

ᙼৃՓ⫼ࡳ㛑㸼ᣝ䬂䆄ᔩ䇁䷇Ǆ
ᣝ

䬂㒧ᴳ䆄ᔩǄ

ᣝ

 >⹂䅸@䬂䗝ᢽ䇁䷇䆄ᔩᷛ乬Ǆ

ᶹⳟ߫㸼

ᙼৃҹᶹⳟ䕀ᤶৢⱘ㒧ᵰǄᙼৃҹᣝ
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㦰ऩ

ᙼৃҹᶹⳟϪ⬠ϾජᏖⱘᯊ䯈Ǆ
䗮䖛ᣝ  䬂ˈᙼৃҹᶹⳟሲѢϡৠ
ᯊऎⱘජᏖᯊ䯈Ǆ

㦰ऩ

䇁䷇䆄ᔩࡳ㛑ܕ䆌ᙼ䆄ᔩᴵ⾦䭓ⱘ䇁
䷇ֵᙃǄ

䆹ࡳ㛑ৃᇚӏԩऩԡ䕀ᤶЎᙼ䳔㽕ⱘऩԡǄ᳝
䭓ᑺǃ䴶⿃
䴶⿃ǃ䞡䞣
䞡䞣ǃ
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䷇䞣
䷇䞣Ǆ

ᣝ  䗝ᢽᙼᛇ䕀ᤶⱘऩԡǄ



ᙼৃҹՓ⫼
Ꮦⱘᯊ䯈Ǆ

㦰ऩ

ᙼৃᶹⳟ䇁䷇䆄ᔩ߫㸼ˈᑊৃߴ䰸᪁ᬒ䇁䷇
䆄ᔩǄ
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 㗙ˈᕙᴎᓣЁᣝে䕃䬂

>㘨㋏

Ҏ@Ǆ

►
ݭ
ݭֵⷁݭၦԧⷁֵᡒࠄᙼ㽕ⱘোⷕৢˈ
 ⷁֵݭၦԧⷁֵ
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݀᭛ࣙ

㘨㋏Ҏ

ࠄৃϢ㪱⠭ݐᆍⱘ䆒Ǆ
►ࠊৃᇚϔϾᴵⳂҢ6,0वࠊࠄᴎ

 ࠊ

Ңᴎࠊࠄ6,0वǄ

᧰㋶

►Џ㽕োⷕ
Џ㽕োⷕৃҢᙼᐌ⫼ⱘ⿏ࡼ⬉䆱ǃᆊᒁ⬉䆱

㦰ऩ

Ң⬉䆱㈓ি
ᣝে䕃䬂
㋶Ǆ

>䗝ᢽ@>⹂ᅮ@䖯㸠᧰

䕧ܹ㽕᧰㋶ⱘྦྷৡ䗝ᢽᎺ䕃䬂
ᶹⳟ᠔᳝⬉䆱㈓߫㸼Ǆ

ࡲ݀⬉䆱Ё䗝ᢽϔϾোⷕЎЏোⷕǄ䆒㕂
ℸোⷕৢˈ᧰㋶ᯊЏোⷕᇚӬܜᰒ⼎Ǆ
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ߴ䰸ৃߴ䰸ϔϾᴵⳂǄ
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⊼ᛣ

►
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ᮄ

㦰ऩ
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ᣝᎺ䕃䬂
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►
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ׂᬍৃ䗮䖛Փ⫼ᇐ㟾䬂㓪䕥ྦྷৡǃোⷕǃ

㕸㒘ǃᄫヺ⠛Ǆ



݀᭛ࣙ
݀᭛ࣙ

䗝ᢽᙼᛇՓ⫼ⱘݙᄬ˖6,0वᴎǄབᵰ䗝
ᢽᄬټᴎݙᄬЁˈᙼ䖬ৃ䗝ᢽᶤϔϾো
ⷕЎЏোⷕǄ
Dᣝ

>⹂ᅮ@䕧ܹྦྷৡǄ

Eᣝ

>⹂䅸@ˈ✊ৢ䕧ܹোⷕǄ

Fᣝ

>ֱᄬ@Ǆ

Gᙼৃҹ䗮䖛ᣝ 
㕂㕸㒘Ǆ

䬂ЎℸᴵⳂ䆒


 
Hᙼৃҹ䗮䖛ᣝ
䬂ЎℸᴵⳂ䆒㕂Ͼᗻ⠛Ǆ

㕸㒘

㦰ऩ

↣Ͼ㕸㒘᳔ৃҹ߫ߎϾ៤ਬǄᙼৃҹ䆒ᅮ
Ͼ㕸㒘߫㸼Ǆ
►៤ਬ߫㸼
៤ਬ߫㸼ᙼৃҹᶹⳟᙼᛇ㽕ⱘ៤ਬǄ
►
㕸㒘ᴹ⬉䪗ໄ䆒ᅮ
㕸㒘ᴹ⬉䪗ໄ䆒ᅮᙼৃҹḍ㕸㒘ϡৠ䆒

ᅮᴹ⬉䪗ໄǄ
►㕸㒘ᷛᖫ
㕸㒘ᷛᖫᙼৃҹḍ㕸㒘ϡৠ䆒ᅮᷛᖫǄ



►
⏏ࡴ៤ਬ
⏏ࡴ៤ਬᙼৃҹ⏏ࡴ㒘៤ਬǄ↣㒘៤ਬϡ

ᕫ䍙䖛ϾǄ
►ߴ䰸៤ਬᙼৃҹҢ㒘៤ਬ߫㸼Ёߴ䰸៤ਬǄ
ߴ
 䰸៤ਬ

Ԛᰃˈ䆹៤ਬⱘৡᄫোⷕҡᇚֱ⬭⬉䆱
ᴀЁǄ
►䞡ੑৡ
䞡ੑৡᙼৃҹᬍ㒘ৡǄ

ᖿ䗳ᢼো

㦰ऩ

ᙼৃҹЎྦྷৡ߫㸼ᴵⳂᣛᅮᣝ䬂  ̚
Ёⱘӏϔ䬂Ǆৃᣝℸᣝ䬂ⳈিǄ
佪ˈܜᕙᴎᓣϟᣝ
⬉䆱㈓Ǆ
ᖿ䗳ᢼোˈ✊ৢᣝ
⒮ࡼࠄᖿ䗳ᢼো
䆹ࡳ㛑㸼Ǆ



>⬉䆱ᴀ@ᠧᓔ
>䗝ᢽ@䖯ܹ

བᵰᙼᛇ⏏ࡴᖿ䗳ᢼোˈ䗝ᢽぎǄ✊ৢˈᙼ
ৃҹ⬉䆱㈓ЁᶹᡒྦྷৡǄ
䗝ᢽᖿ䗳ᢼোᣛᅮⱘྦྷৡˈ䗝ᢽᬍߴ
䰸Ǆ

 ►ᶹⳟ䗝乍

㦰ऩ

ᕙᴎ䆒㕂Ёᣝে䕃䬂
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⒮ࡼࠄĀ䆒㕂āˈ✊ৢᣝᎺ䕃䬂
ᢽ@Ǆ
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ᗻ⠛Ǆ

>䗝

བᵰᙼ䗝ᢽ㞾䗝ˈ⏏ࡴᴵⳂᯊˈ
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ྦྷৡ
ⱘ⬉䆱ᴀ߫㸼Ǆ
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㦰ऩ
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ᶹⳟ䗝乍ˈ✊ৢᣝ
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>䗝ᢽ@䖯ܹǄ
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 >⬉䆱ᴀ@Ǆ
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 >䗝ᢽ@䖯ܹ
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ᣝ
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GIỚI THỆU
GIỚI THỆU

Chúc mừng bạn đã sở hữu chiếc điện thoại di
động S5000 nhỏ gọn và hiện đại, được thiết kế
để hoạt động với công nghệ thông tin di động
kỹ thuật số mới nhất.
Hướng dẫn sử dụng này bao gồm thông tin
quan trọng về sử dụng và vận hành của điện
thoại. Vui lòng đọc tất cả các thông tin một cách
cẩn thận để sử dụng tối ưu và tránh hư hỏng
hoặc sử dụng không đúng. Bất kỳ sự thay đổi
hoặc hiệu chỉnh nào không được chấp thuận
một cách rõ ràng trong hướng dẫn sử dụng này
có thể vô hiệu hóa chế độ bảo hành của bạn.

ࢌ Sử dụng bao da có nắp khóa đính nam

châm cho loại điện thoại gập gây ra một số
vấn đề như là tự tắt nguồn, mất sóng..

6

AN TOÀN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

CHÚ Ý
ࢌ Tắt điện thoại di động khi ở trên máy bay
ࢌ Không sử dụng điện thoại di động trong khi

lái xe.
ࢌ Không được sử dụng điện thoại di động khi ở

gần trạm xăng, kho chứa nhiên liệu, nhà máy
hóa chất hoặc nơi đang diễn ra các hoạt động
có sử dụng thuốc nổ.
ࢌ Để đảm bảo an toàn, CHỈ sử dụng pin và bộ

sạc CHÍNH HÃNG
ࢌ Không sử dụng điện thoại của bạn khi tay còn

ướt và điện thoại đang được nạp pin. Nó có
thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện
thoại của bạn.
ࢌ Giữ điện thoại di động ở nơi an toàn ngoài

tầm tay trẻ em vì máy có những thành phần
nhỏ nếu tháo rời ra có thể gây nghẹt thở nguy
hiểm cho trẻ nhỏ.

CẢNH BÁO
ࢌ Phải tắt điện thoại di động ở những khu vực

có quy định cấm sử dụng. Ví dụ: không được
sử dụng điện thoại di động trong bệnh viện vì
máy có thể ảnh hưởng đến các thiết bị y tế
nhạy cảm.
ࢌ Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện

được trong một số mạng di động. Do đó bạn
không nên chỉ dựa vào điện thoại di động
trong những trường hợp khẩn cấp.
ࢌ Chỉ nên sử dụng các phụ kiện CHÍNH HÃNG

để tránh gây hư hỏng cho điện thoại.

AN TOÀN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

Đọc tất cả các hướng dẫn đơn giản này. Không
tuân theo các quy định này có thể gây nguy
hiểm hoặc không được phép. Thông tin chi tiết
hơn được cung cấp trong sách hướng dẫn này.

ࢌ Tất cả các thiết bị thu nhận sóng vô tuyến

đều có thể gây nhiễu các thiết bị điện tử ở
gần đó. Điện thoại di động có thể gây nhiễu
sóng cho TV, radio và máy vi tính, v.v…
ࢌ Pin không còn sử dụng được phải hủy bỏ

theo đúng luật định.
ࢌ Không được tháo rời điện thoại di động hoặc

pin.

7

CÁC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN
VÀ HIỆU QUẢ
CÁC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ

8

TIẾP XÚC VỚI NĂNG
LƯỢNG SÓNG VÔ TUYẾN
Tiếp xúc với sóng radio và thông tin Tỷ lệ
hấp thụ riêng (SAR)
Kiểu điện thoại S5000 này được thiết kế tuân
theo yêu cầu an toàn thực tế khi hoạt động
trong môi trường sóng vô tuyến. Yêu cầu này
được dựa trên các nghiên cứu khoa học bao
gồm các giới hạn an toàn được thiết kế để đảm
bảo tính an toàn cho tất cả mọi người bất kể
tuổi tác và sức khỏe.
ࢌ Các nguyên tác tiếp xúc với sóng radio sử

dụng đơn vị đo gọi là Tỷ lệ hấp thụ riêng, hay
còn gọi là SAR. Các kiểm tra về SAR được
thực hiện sử dụng phương pháp tiêu chuẩn
hóa với điện thoại truyền tín hiệu ở mức công
suất cao nhất được cho phép trong tất cả các
dải tần số được sử dụng.
ࢌ Có thể sự khác biệt so với mức SAR của các

kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả
chúng đều được thiết kế để thỏa mãn các
nguyên tắc thích hợp đối với sự tiếp xúc với
sóng radio.

ࢌ Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy ban

quốc tế về Bảo Vệ Phóng Xạ Không Ion Hóa
(ICNIRP), là 2W/kg tính trung bình trên mười
(10) gam mô.
ࢌ Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này

được thử nghiệm bởi DASY4 để sử dụng
nghe trực tiếp bằng tai là 0,961W/kg (10g).
ࢌ Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh

sống ở các nước/ các vùng đã thông qua
giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ
Thuật Điện và Điện tử (IEEE), là 1,6W/kg
được tính trung bình trên một (1) gam mô.

BẢO DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC
SẢN PHẨM
CẢNH BÁO! Chỉ sử dụng pin, bộ nạp điện

và các thiết bị phụ trợ được chấp thuận cho sử
dụng cùng với riêng loại điện thoại này. Việc
sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất
hiệu lực của phiếu bảo hành áp dụng cho điện
thoại, và có thể gây nguy hiểm.

ࢌ Không được tháo rời điện thoại. (Hãy mang

điện thoại đến phòng bảo hành của công ty
khi cần sửa chữa).

ࢌ Để điện thoại tránh xa các thiết bị điện tử như
ࢌ Để điện thoại xa các nguồn phát nhiệt như lò

sưởi hoặc bếp lửa.
ࢌ Không làm rơi điện thoại.
ࢌ Không để điện thoại trong môi trường rung cơ

học hoặc không ổn định.
ࢌ Lớp vỏ điện thoại có thể bị hư hỏng nếu bị

bao bọc bởi giấy hoặc chất bọc bằng nhựa
vinyl.
ࢌ Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của

thiết bị. (Không sử dụng dung môi như là
benzen, chất để pha loãng hoặc rượu.)
ࢌ Không để điện thoại trong môi trường nhiều

khói hoặc bụi
ࢌ Không để điện thoại gần thẻ tín dụng hoặc

các loại thẻ từ; vì máy có thể gây ảnh hưởng
đến thông tin trên lớp từ tính.
ࢌ Không cạo màn hình bằng vật nhọn; vì chúng

có thể gây hư hỏng cho điện thoại.
ࢌ Không để điện thoại trong chất lỏng hoặc môi

trường ẩm.

ࢌ Sử dụng cẩn thận các phụ kiện như tai nghe.

Không chạm vào anten một cách không cần
thiết.
ࢌ Nếu bạn để điện thoại trong túi quần hay túi

xách mà không che phần có nắp đậy của điện
thoại (lỗ cắm nguồn), các vật kim loại (như là
tiền xu, gim giấy hoặc bút) có thể làm đoản
mạch điện thoại. Luôn che phần có nắp đậy
khi không sử dụng.
ࢌ Không đặt điện thoại của bạn trong lò vi sóng

bởi vì nó có thể làm nổ pin.
ࢌ Chỉ những người được ủy quyền mới được

sửa điện thoại và các thiết bị phụ trợ của nó.
Nếu tự ý sửa chữa có thể gây hỏng hoặc có
thể gây ra tai nạn và hậu quả là làm cho bảo
hành mất giá trị.
ࢌ Không sử dụng điện thoại nếu anten bị hỏng.

Nếu anten bị hỏng tiếp xúc với da, nó có thể
làm bỏng nhẹ. Vui lòng liên hệ với Trung Tâm
Bảo Hành Ủy Quyền của LG để thay anten
bị hỏng.

CÁC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ

TV, radio, hoặc máy PC.

ࢌ Nhãn của điện thoại có thông tin quan trọng

cho mục đích hỗ trợ khách hàng. Không bóc
nó.
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SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI HIỆU
QUẢ

CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

Để có được hiệu quả tối ưu với mức tiêu thụ
điện tối thiểu, xin vui lòng:

Tất cả điện thoại di động có thể gây nhiễu
làm ảnh hưởng tới hoạt động của các thiết
bị khác.

ࢌ Giữ điện thoại khi bạn nói chuyện với một

ࢌ Không sử dụng điện thoại của bạn gần thiết

máy khác. Trong khi nói trực tiếp vào micrô,
hướng anten theo hướng lên phía trên và qua
vai bạn. Nếu anten có thể kéo dài ra và thu
gọn lại được, nên kéo dài anten khi gọi.
ࢌ Không giữ anten khi đang sử dụng điện thoại.

Nếu bạn giữ anten, có thể ảnh hưởng đến
chất lượng cuộc gọi, và cũng có thể làm cho
điện thoại hoạt động ở mức năng lượng cao
hơn cần thiết và làm giảm thời gian chờ và
gọi.
ࢌ Nếu điện thoại di động của bạn hỗ trợ hồng

ngoại, không hướng tia hồng ngoại vào mắt
người khác.

bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện
thoại của bạn gần nơi điều hòa nhịp tim, tức
là túi ngực của bạn.
ࢌ Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu

bởi điện thoại di động.
ࢌ Nhiễu nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi,

radio, máy tính, v.v…
ࢌ Không bẻ, cào hoặc tiếp xúc với tĩnh điện.

AN TOÀN GIAO THÔNG
Kiểm tra luật và quy định về sử dụng điện
thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.
ࢌ Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
ࢌ Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
ࢌ Sử dụng Bộ rảnh tay (handfree), nếu có.
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ࢌ Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực

ࢌ Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số

hệ thống điện tử trong xe của bạn như là máy
nghe nhạc hay các thiết bị đảm bảo an toàn
khác.
ࢌ Khi xe bạn được trang bị túi khí, không để

điện thoại hoặc bộ rảnh tay của bạn cạnh túi
khí. Nếu thiết bị không dây được cài đặt một
cách không hợp lý và túi khí bị kích hoạt, bạn
có thể bị thương nặng.

KHU VỰC PHÁ NỔ
Không sử dụng điện thoại gần những nơi sử
dụng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân
theo các quy định hoặc nguyên tắc.

MÔI TRƯỜNG CÓ KHẢ NĂNG
DỄ NỔ
ࢌ Không sử dụng điện thoại tại các điểm tiếp

nhiên liệu. Không sử dụng gần nhiên liệu
hoặc hóa chất.

ࢌ Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng

dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có
điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

TRÊN MÁY BAY
Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong
máy bay
ࢌ Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên

máy bay
ࢌ Không sử dụng điện thoại trên mặt đất nếu

không được phép.

THÔNG TIN VÀ CHĂM SÓC
PIN
ࢌ Bạn không cần phải xả pin hoàn toàn trước

khi sạc lại. Khác với những hệ thống pin
khác, chất lượng của hệ thống pin không ảnh
hưởng đến bộ nhớ điện thoại.
ࢌ Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc

CÁC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ

hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện
lái xe yêu cầu như vậy.

của LG được thiết kế để tối ưu hóa tuổi thọ
của pin.
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ࢌ Không được tháo rời hoặc làm đoản mạch pin.
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ࢌ Giữ phần tiếp xúc kim loại của pin luôn sạch

sẽ.
ࢌ Hãy thay pin mới khi pin cũ không còn sử

dụng được nữa. Pin có thể được sạc lại hàng
trăm lần cho đến khi nó cần thay thế.
ࢌ Hãy sạc lại pin nếu không sử dụng trong thời

gian dài để đạt được hiệu quả tối đa.
ࢌ Không phơi trực tiếp bộ sạc dưới ánh mặt trời

hoặc sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao
như phòng tắm chẳng hạn
ࢌ Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh vì có thể

làm giảm hoạt động của pin.

DỊCH VỤ MẠNG
Một số dịch vụ và chức năng được mô tả trong
hướng dẫn sử dụng này phụ thuộc vào nhà
cung cấp mạng của bạn. Do vậy, có thế không
có tất cả các các mục được trình bày trong điện
thoại của bạn. Vui lòng liên hệ với nhà cung
cấp mạng để có thêm thông tin chi tiết.

CÁC TÍNH NĂNG S5000
MẶT TRƯỚC CỦA ĐIỆN
THOẠI

Các phím Z
bên

Y Đèn Chớp
[ Phím máy

nắp pin

Hốc thẻ
SIM

ảnh bên
\ LCD Phụ

Pin

Tiếp điểm thẻ SIM

CÁC TÍNH NĂNG S5000

Ống kính X
máy ảnh

Chốt pin
Lỗ để mắc dây
đeo điện thoại

Tiếp xúc pin

Jack cắm sạc/cáp dữ liệu
Z Các phím bên

ࢌ Ở chế độ chờ (mở): Âm lượng của âm phím
ࢌ Ở chế độ chờ (đóng): Đè n nề n bật (Nhấn một lúc)
ࢌ Trong menu: cuộn lên & xuống
ࢌ Khi đang gọi: âm lượng tai nghe
[ Phím máy ảnh bên
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CÁC TÍNH NĂNG S5000

Tai nghe X

LCD chính Y
̶GTrên cùng

Các biểu tượng về mức sóng,
Pin và những chức năng khác
nhau
̶ Dưới cùng
Các chỉ thị phím mềm

Micro [

Mục

Danh bạ

Z Các phím chữ, số
ࢌ Ở chế độ chờ: Nhập các số
để quay
Nhấn và giữ
– Cuộc gọi quốc tế
– Kích hoạt menu Trung
tâm thư thoại
đến
– Quay số nhanh
– Kích hoạt Hẹn giờ
trong Chế độ chụp
ảnh
ࢌ Ở chế độ chỉnh sửa: Nhập

số & chữ
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Rear view

Z Phím xác nhận
[ Phím nóng chụp ảnh
\ Phím tắt cho Lịch làm việc
► Kích hoạt trực tiếp menu Lịch làm việc.

X Phím điều hướng
ࢌ Trong chế độ chờ:

CÁC TÍNH NĂNG S5000

Y Các phím mềm
► Các phím này thực hiện chức năng được Hiển thị
ở dưới cùng của màn hình.

] Phím kết thúc
ࢌ Bật/tắt (nhấn và giữ)
ࢌ Kết thúc hoặc từ chối cuộc gọi.

Lên: Danh sách ưa thích
Xuống: Danh sách của Sổ
điện thoại
Phải: Danh sách Tin nhắn
Trái: Danh sách Chế độ
Nhấn và giữ: Kích hoạt /Bỏ
kích hoạt chế độ Rung

^ Phím gửi
ࢌ Quay số điện thoại và trả lời một gọi đến.
ࢌ Trong chế độ chờ: hiển thị cuộc gọi đi, đến và

nhỡ gần đây.
_ Phím Xóa

ࢌ Trong menu: cuộn lên & xuống

15

CÁC TÍNH NĂNG S5000
CÁC TÍNH NĂNG S5000

THÔNG TIN HIỂN THỊ
Vùng biểu tượng

Vùng chữ và đồ
họa
Mục

Danh bạ

Vùng
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Các chỉ báo phím
mềm
Mô tả

Dòng đầu tiên

Hiển thị nhiều biểu tượng
khác nhau. Xem trang 17.

Các dòng giữa

Hiển thị các tin nhắn, hướng
dẫn và Bất kỳ thông tin nào
do bạn nhập, chẳng hạn
như số điện thoại sẽ gọi.

Dòng cuối cùng

Hiển thị các chức năng
đang được Gán cho hai
phím mềm.

Màn hình sẽ hiển thị một vài biểu tượng. Bên
dưới là bảng mô tả các biểu tượng.

CÁC BIỂU TƯỢNG TRÊN
MÀN HÌNH
Chỉ báo

Mô tả
Cho biết cường độ tín hiệu
của mạng di động. *
Cuộc gọi đã được kết nối.
Bạn có thể sử dụng dịch vụ
GPRS
Cho biết bạn đang sử dụng
dịch vụ chuyển mạng
Chức năng báo thức đã được
cài đặt và đang hoạt động.

ࢌ * Chất lượng đàm thoại có thể thay đổi tùy

thuộc vào phủ sóng mạng. Khi mức tín
hiệu dưới 2 vạch, bạn có thể gặp phải
tình trạng không có tiếng, gián đoạn cuộc
gọi và nhiễu. Vui lòng để ý vạch sóng khi
gọi. Khi không có vạch nào, có nghĩa là
không nằm trong vùng phủ sóng: trong
trường hợp này, bạn sẽ không thể truy
cập vào mạng để sử dụng bất cứ dịch vụ
nào (như là gọi, tin nhắn, v.v…)

Chỉ báo

Mô tả
Cho biết tình trạng của pin.
Bạn nhận được một tin nhắn
văn bản.
Bạn nhận được một tin nhắn
thoại.

Chỉ báo

Mô tả
Chế độ Bình thường trong cấu
hình.
Chế độ To trong cấu hình.
Chế độ Im lặng trong cấu
hình.
Chế độ Tai nghe trong cấu
hình.

CÁC TÍNH NĂNG S5000

Lưu ý

Bạn đã chuyển hướng một
cuộc gọi.
Chỉ thị rằng điện thoại đang
truy cập vào WAP.
Chỉ thị rằng bạn đang sử dụng
GPRS.

Bạn có thể xem lịch làm việc
của mình.
Chế độ Rung trong cấu hình.
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LẮP THẺ SIM VÀ PIN
Nhớ tắt điện thoại trước khi tháo pin.
1. Tháo nắp pin.

2. Tháo pin.
Giữ cạnh trên cùng của pin và nhấc pin khỏi
ngăn chứa pin.

Ấn chốt tháo pin và trượt vỏ pin về phía dưới
của điện thoại. Và tháo nắp pin.

3. Lắp thẻ SIM.

Lưu ý

ࢌ Tháo pin khỏi điện thoại khi điện thoại

đang bật có thể làm nó bị trục trặc.
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Cài thẻ SIM vào khe lắp thẻ. Trượt thẻ SIM
vào khe giữ thẻ SIM. Đảm bảo rằng thẻ
SIM được lắp đúng và điểm tiếp xúc vàng
trên thẻ quay xuống. Để tháo thẻ SIM, bấm
xuống nhẹ nhàng và kéo nó lên theo hướng
ngược lại.

Để lắp thẻ SIM

Để tháo thẻ SIM

ࢌ Điểm tiếp xúc của thể SIM có thể dễ dàng

bị hư hỏng do chà xước. Đặc biệt lưu ý tới
thẻ SIM khi vận chuyển. Đọc kỹ hướng dẫn
được cung cấp cùng với thẻ SIM.
4. Lắp pin.
Trước tiên, lắp phần dưới cùng của pin vào
ngăn chứa pin. Ấn phần trên cùng của pin
xuống cho tới khi pin khít vào vị trí.

SẠC PIN
Để nối điện thoại với bộ sạc, bạn phải chắc đã
lắp pin vào điện thoại.

ĐỂ BẦT ĐẦU SỬ DỤNG

Cảnh báo

5. Thay nắp pin.

Đặt nắp pin vào vị trí điện thoại và trượt nắp
cho tới khi chốt có tiếng kêu tách một cái.

1. Bảo đảm pin đã được sạc đầy trước khi sử
dụng điện thoại.
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2. Với phần có mũi tên hướng về phía bạn như
hướng dẫn trong hình, nhấn đầu cắm của bộ
sạc vào khe cắm ở đáy điện thoại cho đến
khi nó vào đúng vị trí.
3. Nối đầu còn lại của bộ sạc vào bộ cắm điện.
Chỉ sử dụng bộ sạc kèm theo hộp sản phẩm.
4. Biểu tượng pin sẽ ngưng nhấp nháy khi pin
được sạc đầy.

Cảnh báo!

ࢌ Rút dây điện và bộ sạc khi có sét để tránh

bị điện giật hoặc cháy.
ࢌ Không để những vật sắc cạnh như răng,

móng động vật, tiếp xúc với pin. Có nguy
cơ gây ra cháy.
ࢌ Không gọi hoặc nghe trong khi nạp bởi vì

nó có thể làm đoản mạch điện thoại và/
hoặc gây ra điện giật hoặc cháy.

Cảnh báo!

ࢌ Không được mạnh tay với đầu cắm vì có

thể gây hư hỏng cho điện thoại và/hoặc
bộ sạc.
ࢌ Cắm bộ nạp pin theo phương thẳng đứng

vào ổ cắm điện trên tường.
ࢌ Nếu bạn sử dụng bộ nạp pin khi đi ra nước

ngoài, sử dụng một phích cắm chuyển đổi
để thích hợp với cấu hình.
ࢌ Không được tháo pin hoặc thẻ SIM trong

khi đang sạc pin.
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NGẮT KẾT NỐI BỘ NẠP
Rút bộ sạc ra khỏi điện thoại bằng cách nhấn
hai nút ở cạnh đầu cắm như hướng dẫn trong
hình.

CÁC TÍNH NĂNG THÔNG THƯỜNG

Cách gọi và trả lời cuộc gọi
1. Đảm bảo rằng điện thoại của bạn được bật.
2. Nhập số điện thoại, bao gồm cả mã vùng. Để
sửa đổi số trên màn hình, chỉ cần nhấn phím
để xóa từng chữ số.
ࢌ Nhấn và giữ phím xóa

để xóa toàn

bộ số.
3. Nhấn phím gửi

để quay số.

4. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn phím kết thúc
hoặc phím mềm phải.

Thực hiện Cuộc gọi
bằng phím Gửi
1. Nhấn phím
và những số điện thoại gọi
đến, gọi đi và những số điện thoại của các
cuộc gọi nhỡ sẽ được hiển thị.
2. Chọn số bạn muốn bằng cách sử dụng phím
điều hướng.

3. Nhấn phím

.

Thực hiện một Cuộc gọi quốc tế
1. Nhấn và giữ phím
để có mã quốc tê. Ký
tự ‘+’ tự động chọn mã gọi quốc tế.
2. Nhập mã quốc gia, mã vùng và số điện thoại
cần gọi.
3. Nhấn phím

phím.

Kết thúc cuộc gọi
Khi bạn đã kết thúc cuộc gọi của bạn, nhấn
.
phím kết thúc

CÁC TÍNH NĂNG THÔNG THƯỜNG

CÁCH GỌI VÀ TRẢ LỜI
CUỘC GỌI

Thực hiện Cuộc gọi Từ Danh bạ.
Bạn có thể lưu các tên và số điện thoại gọi đi
gần đây trong thẻ SIM cũng như bộ nhớ điện
thoại được biết đến như là Danh bạ. Bạn có thể
quay số bằng cách tìm một tên trong danh bạ.
Để có thêm chi tiết về chức năng Danh bạ, vui
lòng tham khảo trang 43.
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Điều chỉnh Âm Lượng
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Trong khi gọi, nếu bạn muốn điều chỉnh âm
lượng tai nghe, sử dụng các phím bên ( ) của
điện thoại.
Ở chế độ chờ, bạn có thể điều chỉnh âm lượng
bàn phím bằng các phím bên.

Nhận Cuộc gọi
Khi bạn nhận một cuộc gọi, điện thoại sẽ đổ
chuông và biểu tượng điện thoại nháy trên màn
hình. Nếu người gọi có thể được nhận dạng,
số điện thoại của người gọi (hoặc tên nếu được
lưu trong sổ điện thoại) sẽ được hiển thị.
1. Mở điện thoại và nhấn phím
hoặc phím
mềm trái để trả lời cuộc gọi đến. Nếu tùy
chọn menu Phím Bất Kỳ (Menu 7.4.2) được
đặt là
, bấm phím bất kỳ sẽ trả lời cuộc
gọi đến trừ phím
.

Lưu Ý

ࢌ Để từ chối một cuộc gọi đến, nhấn và giữ

các phím bên của điện thoại..
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2. Kết thúc cuộc gọi bằng cách đóng điện thoại
lại hoặc bấm phím
.

Lưu Ý

ࢌ Bạn có thể trả lời một cuộc gọi trong khi

đang truy cập vào danh bạ hoặc các tính
năng khác.

Sử dụng Loa ngoài
Bạn có thể sử dụng Loa ngoài tích hợp trong
khi gọi bằng cách bấm phím [OK]. Loa sẽ tự
động tắt khi cuộc gọi kết thúc.

Cảnh báo

ࢌ Do có mức âm lượng cao, không đặt điện

thoại gần tai trong khi loa ngoài được bật.

Chế Độ Rung (Nhanh)
Bạn có thể kích hoạt chế độ rung nhanh bằng
cách nhấn và giữ phím
sau khi mở điện
thoại.

Mức tín hiệu

Nhập văn bản
Bạn có thể nhập các ký tự chữ và số bằng cách
sử dụng các phím số của điện thoại của bạn. Ví
dụ, lưu tên trong danh bạ, viết tin nhắn, lập lịch
làm việc tất cả đều yêu cầu nhập văn bản.
Bạn có thể sử dụng các phương pháp nhập
văn bản sau trong điện thoại.

Lưu ý

ࢌ Một số trường có thể chỉ cho phép một chế

độ nhập văn bản (ví dụ, số điện thoại trong
Danh bạ).

Chế độ ABC
Chế độ này cho phép bạn nhập các chữ cái
bằng cách bấm phím có chữ mong muốn một,
hai, ba hoặc bốn lần cho tới khi chữ này được
hiển thị.

Chế độ 123 (Chế độ số)
Nhập các số sử dụng một lần bấm cho mỗi chữ
số. Để chuyển sang chế độ 123 trong trường
nhập chữ, nhấn phím
và giữ cho tới khi
chế độ 123 được hiển thị.

CÁC TÍNH NĂNG THÔNG THƯỜNG

Nếu bạn đang ở trong một tòa nhà, đến gần
cửa sổ có thể giúp thu sóng tốt hơn. Bạn có
thể thấy mức tín hiệu nhờ chỉ báo tín hiêu
trên màn hình điện thoại.

sánh các lần bấm của bạn với một từ điển ngôn
ngữ cài sẵn để xác định từ thích hợp, và nhờ
đó yêu cầu số lần nhấn phím ít hơn nhiều so
với chế độ ABC thông thường.

Chế Độ Ký Hiệu
Chế độ này cho phép bạn nhập các ký tự đặc
biệt.

Chế độ T9

Chuyển chế độ nhập văn bản

Chế độ này cho phép bạn nhập các từ mà chỉ
cần một lần bấm cho mỗi chữ. Mỗi phím trên
bàn phím có nhiều chữ. Chế độ T9 tự động so

1. Khi bạn ở trong một trường cho phép các
chữ cái được nhập, bạn sẽ nhận nhận thấy
chỉ thị chế độ nhập văn bản ở góc bên phải
phía trên của màn hình.
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2. Nếu bạn muốn thay đổi chế độ, nhấn
Chế độ sẽ được thay đổi.

.

Sử dụng chế độ T9
Chế độ nhập văn bản đoán chữ T9 cho phép
bạn nhập từ một cách dễ dàng với số lần bấm
ít nhất. Khi bạn bấm mỗi phím, điện thoại bắt
đầu hiển thị các chữ mà nó nghĩ là bạn đang
nhập dựa vào từ điền cài sẵn. Khi các chữ mới
được nhập vào, chúng sẽ tự động sắp xếp để
tìm ra được một từ giống nhất được lưu trong
từ điển.

Lưu Ý

ࢌ Bạn có thể chọn một ngôn ngữ T9 khác từ

tùy chọn menu hoặc nhấn và giữ phím
. Cài đặt mặc định trên điện thoại là chế độ
T9 được bật.
1. Khi bạn sử dụng chế độ nhập văn bản đoán
chữ T9, bắt đầu nhập một từ bằng cách bấm
đến
. Bấm một phím
các phím từ
cho mỗi chữ.
ࢌ Từ này sẽ thay đổi khi các chữ cái được

nhập - không cần quan tâm tới nội dung
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trên màn hình cho tới khi từ này được
nhập đầy đủ.
ࢌ Nếu từ này vẫn không đúng sau khi nhập

đầy đủ, nhấn phím điều hướng xuống một
hoặc nhiều lần để chuyển qua các lựa
chọn từ khác.
Ví dụ: Nhấn

để nhập Good

Nhấn
[Phím điều
hướng xuống] để nhập Home
ࢌ Nếu từ mong muốn không có trong danh

sách lựa chọn từ, bổ sung thêm từ này
bằng cách sử dụng chế độ ABC.

2. Nhập cả từ trước khi thay đổi hoặc xóa bất
kỳ từ đã nhập nào.
3. Kết thúc mỗi từ với một dấu cách bằng cách
nhấn phím
.
. Nhấn và giữ
Để xóa các chữ, nhấn
để xóa các chữ một cách liên tục.

Lưu Ý

ࢌ Để thoát khỏi chế độ nhập văn bản mà

không lưu văn bản đã nhập của bạn, nhấn
Điện thoại sẽ trở lại màn
phím Nguồn.
hình chờ.

Sử dụng chế độ ABC
đến

để nhập văn

1. Nhấn phím có chữ yêu cầu:
ࢌ Một lần cho chữ đầu tiên
ࢌ Hai lần cho chữ thứ hai
ࢌ Và tiếp tục như vậy

một
2. Để nhập một dấu cách, nhấn phím
lần. Để xóa các chữ, nhấn phím
Nhấn
và giữ phím
để xóa các chữ một cách
liên tục.

Lưu ý

ࢌ Xem bảng dưới đây để biết thêm thông tin

về các ký tự có thể nhập sử dụng các phím
chữ, số.

Phím

Các ký tự theo thứ tự hiển thị
Chữ Hoa
Chữ Thường
. , / ? ! - : ' '' 1

. , / ? ! - : ' '' 1

ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇ

abc2äàáâãåæç

DEF3ËÈÉÊ

def3ëèéê

GHI4ÏÌÍÎĞ

ghi4ïìíîğ

JKL5

jkl5

MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒ

mno6ñöøòóôõœ

PQRS7ßŞ

pqrs7ßş

TUV8ÜÙÚÛ

tuv8üùúû

WXYZ9

wxyz9

Space 0

Space 0

CÁC TÍNH NĂNG THÔNG THƯỜNG

Sử dụng các phím
bản của bạn.
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Chế độ 123 cho phép bạn nhập các chữ số
trong tin nhắn chữ (ví dụ, số điện thoại).
Nhấn các phím tương ứng với các chữ số cần
nhập trước khi trở lại chế độ nhập văn bản
thích hợp một cách thủ công.

Sử dụng Chế Độ Ký Hiệu
Chế Độ Ký Hiệu cho phép bạn nhập các ký
hiệu khác nhau hoặc các ký tự đặc biệt.
. Sử dụng
Để nhập một ký hiệu, bấm phím
các phím điều hướng để chọn ký hiệu bạn
muốn và nhấn phím [OK].

CHỌN CÁC TÍNH NĂNG VÀ TÙY CHỌN
Mục

Danh bạ

Vai trò của các phím mềm khác nhau tùy theo
từng tính năng; nhãn trên dòng dưới cùng của
màn hình ngay trên mỗi phím chỉ thị vai trò hiện
thời của nó.

Nhấn phím mềm
bên trái để truy cập
vào menu hiện có.

Nhấn phím mềm
bên phải để truy
cập vào các Danh
bạ hiện có.

CHỌN CÁC TÍNH NĂNG VÀ TÙY CHỌN

Điện thoại của bạn cung cấp một tập hợp các
tính năng cho phép bạn tùy chỉnh điện thoại.
Các tính năng này được bố trí trong các menu
và menu phụ, được truy cập qua hai phím mềm
] và [
]. Mỗi menu và
được đánh dấu [
menu phụ cho phép bạn xem và thay đổi cài
đặt của một tính năng cụ thể.
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Điện thoại của bạn cung cấp một số tính năng
điều khiển mà bạn có thể sử dụng trong khi gọi.
Để truy cập các tính năng này trong khi gọi,
nhấn phím mềm bên trái [Tùy chọn].

KHI CÓ CUỘC GỌI
Menu hiển thị trong lúc đang có cuộc gọi sẽ
khác với menu mặc định ở chế độ chờ, các tùy
chọn được mô tả bên dưới.

Thực hiện cuộc gọi thứ hai
(Tùy thuộc vào Mạng)
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Trả lời cuộc gọi đến
Để trả lời một cuộc gọi đến, chỉ cần nhấn phím
. Điện thoại cũng thông báo cho bạn biết
có cuộc gọi đến khác trong khi bạn đang có
cuộc gọi. Một âm thanh sẽ phát ra ở tai nghe
và màn hình sẽ hiển thị cho biết có cuộc gọi
thứ hai đang chờ. Chức năng Cuộc gọi chờ này
chỉ hoạt động được nếu mạng hỗ trợ. Để biết
thêm chi tiết về cách kích hoạt và tắt chức năng
này, xem phần Cuộc gọi chờ [Mục 7.4.4].
Nếu bật chức năng Cuộc gọi chờ, bạn có thể
giữ cuộc gọi thứ nhất và trả lời cuộc gọi thứ hai
.
bằng cách nhấn phím

Bạn có thể tìm một số điện thoại mà bạn muốn
từ danh bạ để thực hiện một cuộc gọi thứ hai.
Nhấn phím mềm Phải kế đó chọn Tên.

Từ chối cuộc gọi đến

Chuyển đổi giữa hai cuộc gọi

Bạn có thể từ chối một cuộc gọi đến mà không
.
trả lời, đơn giản chỉ cần bấm phím

Để chuyển giữa hai cuộc gọi, nhấn phím
hoặc phím mềm trái, rồi sau đó chọn Đổi.

Trong khi gọi, bạn có thể từ chối cuộc gọi đến
.
bằng cách nhấn phím

Tắt micro

Âm DTMF trong khi gọi
Để bật âm DTMF trong khi gọi (ví dụ để sử
dụng điện thoại cùng với một tổng đài tự động)
nhấn phím [Tù y chọn] theo sau bởi Gửi DTMF
– DTMF bật. Chọn DTMF tắt để vô hiệu âm
DTMF. Âm DTMF thường được bật.

CUỘC GỌI HỘI NGHỊ
Dịch vụ gọi hội nghị cung cấp cho bạn khả
năng đối thoại với nhiều người gọi, nếu nhà
cung cấp dịch vụ mạng của bạn hỗ trợ tính
năng này. Một cuộc gọi hội nghị chỉ có thể
được thiết lập khi bạn có một cuộc gọi hoạt
động và một cuộc gọi được giữ, cả hai cuộc gọi
đã được trả lời. Khi một cuộc gọi hội nghị được
thiết lập, các cuộc gọi có thể được bổ sung,

MENU KHI GỌI

Bạn có thể tắt micro khi đang có cuộc gọi bằng
cách nhấn phím [Chọn] rồi chọn Tắt tiếng. Để
bật micro lại, nhấn phím [Bật tiếng]. Khi tắt tiếng
điện thoại, người gọi sẽ không thể nghe bạn
nói, nhưng bạn vẫn có thể nghe họ.

ngắt kết nối hoặc tách (có nghĩa là được tách
khỏi cuộc gọi hội nghị nhưng vẫn được kết nối
với bạn) bởi người thiết lập cuộc gọi hội nghị.
Các lựa chọn này có trong menu Trong khi gọi.
Số người gọi tối đa trong một cuộc gọi hội nghị
là năm. Sau khi bắt đầu, bạn là người kiểm
soát cuộc gọi hội nghị, và chỉ có bạn mới có thể
thêm người gọi vào cuộc gọi hội nghị.

Thực hiện cuộc gọi thứ hai
Bạn có thể thực hiện cuộc gọi thứ hai trong khi
đang có cuộc gọi. Nhập số thứ hai và nhấn
. Sau khi cuộc gọi thứ hai được kết nối, cuộc
gọi thứ nhất tự động bị giữ. Bạn có thể chuyển
.
giữa các cuộc gọi, bằng cách nhấn phím

Thiết Lập Cuộc Gọi Hội Nghị
Để thiết lập một cuộc gọi hội nghị, giữ một cuộc
gọi và trong khi cuộc gọi hoạt động, nhấn phím
mềm trái và sau đó chọn menu Gia nhập của
Cuộc gọi hội nghị.
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MENU KHI GỌI
MENU KHI GỌI

Bổ Sung Cuộc Gọi vào Cuộc Gọi
Hội Nghị
Để thêm một cuộc gọi vào cuộc gọi hội nghị
hiện có, nhấn phím mềm trái, và sau đó chọn
menu Gia nhập của Cuộc gọi hội nghị.

Cuộc Gọi Cá Nhân trong Cuộc
Gọi Hội Nghị
Để thực hiện một cuộc gọi cá nhân với một
người trong cuộc gọi hội thảo, hiển thị số của
người muốn gọi lên màn hình, sau đó nhấn
phím mềm phải. Chọn menu Cá nhân của Cuộc
gọi hội nghị để giữ những người gọi khác.

Kết Thúc Cuộc Gọi Hội Nghị
Người gọi trong cuộc gọi hội thảo hiện thời có
thể bị ngắt kết nối bằng cách nhấn phím.
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CẤU HÌNH
CẤU HÌNH

Trong Cấu hình, bạn có thể cài đặt riêng và
tùy chỉnh âm điện thoại cho các sự kiện, môi
trường, hoặc nhóm người gọi khác nhau.
Có sáu Cấu hình được cài sẵn: Chỉ rung, Im
lặng, Thông thường, To, và Tai nghe. Mỗi
Cấu hình có thể được tùy chỉnh.
Nhấn phím mềm bên trái [Menu] và chọn Cấu
hình sử dụng các phím điều hướng lên/xuống.

ࢌ Báo có cuộc gọi: Đặt kiểu báo cuộc gọi đến.
ࢌ Nhạc chuông: Chọn kiểu chuông từ danh

sách.
ࢌ Âm lượng chuông: Đặt âm lượng chuông.
ࢌ Kiểu báo tin nhắn: Đặt kiểu báo tin nhắn.
ࢌ Chuông tin nhắn: Chọn âm báo tin nhắn.
ࢌ Âm bàn phím: Chọn âm báo bàn phím bạn

KÍCH HOẠT

MỤC 1.X.1

1. Một danh sách các Cấu hình được hiển thị.
2. Trong danh sách Cấu hình, cuộn xuống cấu
hình bạn muốn kích hoạt và nhấn phím mềm
[Chọn] hoặc phím OK.
bên phải

ࢌ Chuông mở nắp: Cho phép cài âm khi bật

3. Sau, đó chọn Kích hoạt.

ࢌ Âm lượng hiệu ứng: Đặt âm lượng của hiệu

CÀI ĐẶT RIÊNG

ࢌ Âm lượng bật/tắt máy: Đặt âm lượng

phím.
nắp điện thoại tùy theo ý thích của bạn.
ứng âm.

MỤC 1.X.2

Cuộn tới Cấu hình mong muốn trong danh
sách Cấu hình. Sau khi nhấn phím mềm bên
trái hoặc phím OK, chọn Tùy chỉnh. Lựa chọn
cài đặt Cấu hình mở ra. Đặt lựa chọn như bạn
muốn.
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muốn.
ࢌ Âm lượng bàn phím: Đặt âm lượng bàn

chuông khi tắt/bật điện thoại.
ࢌ Trả lời tự động: Chức năng này chỉ có thể

kích hoạt khi điện thoại được nối với bộ tai
nghe hoặc bộ rảnh tay.
•

Tắt: Điện thoại sẽ không tự động trả lời
cuộc gọi.

Sau 5 giây: Sau 5 giây, điện thoại sẽ tự
động trả lời cuộc gọi.

•

Sau 10 giây: Sau 10 giây, điện thoại sẽ tự
động trả lời cuộc gọi.

ĐỔI TÊN

CẤU HÌNH

•

MỤC 1.X.3

Bạn có thể đổi tên một Cấu hình và đặt tên bất
kỳ mà bạn muốn cho nó.

Lưu ý

ࢌ Chỉ rung, Im lặng và Tai nghe là những

Cấu hình không thể đổi tên.
1. Để đổi tên một Cấu hình, cuộn xuống chế
độ trong danh sách chế độ và sau khi nhấn
hoặc phím OK, chọn
phím mềm bên trái
Đổi tên.
2. Nhập tên bạn muốn và nhấn phím OK hoặc
[OK].
phím mềm bên trái
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NHẬT KÝ CUỘC GỌI
NHẬT KÝ CUỘC GỌI

Bạn có thể kiểm tra danh sách các cuộc gọi
nhỡ, cuộc gọi đến, và cuộc gọi đi chỉ khi mạng
của bạn hỗ trợ Nhận Dạng Số Gọi (CLI) trong
vùng dịch vụ

CUỘC GỌI ĐÃ NHẬN

Số và tên (nếu có) được hiển thị cùng với ngày
và giờ mà cuộc gọi được thực hiện. Bạn cũng
có thể xem thời lượng của các cuộc gọi nếu
có. gọi.

ࢌ Xem số nếu có và gọi tới số này, hoặc lưu nó

CUỘC GỌI BỊ NHỠ

MỤC 2.1

ࢌ Xem số nếu có và gọi tới số này, hoặc lưu nó

vào Danh bạ
ࢌ Nhập một tên mới cho số này và lưu cả hai

vào Danh bạ.
ࢌ Xóa cuộc gọi khỏi danh sách

Lựa chọn này cho phép bạn xem 10 cuộc gọi
đến gần đây. Bạn cũng có thể:
vào danh bạ.
ࢌ Nhập một tên mới cho số này và lưu cả hai

vào Danh bạ.
ࢌ Gửi một tin nhắn tới số này.

Lựa chọn này cho phép bạn xem 10 cuộc gọi
không được trả lời gần đây. Bạn cũng có thể:

ࢌ Gửi một tin nhắn tới số này.

MỤC 2.2

ࢌ Xóa cuộc gọi khỏi danh sách

SỐ ĐÃ GỌI

MỤC 2.3

Lựa chọn này cho phép bạn xem 20 cuộc gọi
đi (đã gọi được hoặc gọi nhưng không thành
công) gần đây.
Bạn cũng có thể:
ࢌ Xem số nếu có và gọi tới số này hoặc lưu nó

vào Danh bạ
ࢌ Nhập một tên mới cho số này và lưu cả hai

vào Danh bạ.
ࢌ Gửi một tin nhắn tới số này.
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ࢌ Xóa cuộc gọi khỏi danh sách

MỤC 2.4

Cho phép bạn xóa danh sách các cuộc gọi nhỡ
cũng như những cuộc gọi đã nhận. Bạn cũng
có thể xóa các Số đã gọi và Mọi cuộc gọi cùng
lúc.

CƯỚC CUỘC GỌI

MỤC 2.5

phím mềm trái

[Có ].

Cước cuộc gọi (Mục 2.5.2)
Chức năng này cho phép bạn kiểm tra cước
phí của cuộc gọi vừa gọi, của tất cả cuộc gọi,
cước phí còn lại và cài lại cước phí. Để cài lại
cước phí, bạn cần có mã PIN2.

Thời lượng (Mục 2.5.1)

Cài đặt (Mục 2.5.3)

Cho phé p bạn xem thờ i lượng củ a cá c cuộc gọi
đế n và cá c cuộc gọi đi. Bạn cũng có thể đặt lại
thời gian gọi.

ࢌ Đặt cước: Bạn có thể cài đặt loại tiền và đơn

ࢌ Cuộc gọi trước: : Thời lượng của cuộc gọi

gần đây nhất.
ࢌ Tất cả cuộc gọi: Tổng thời lượng của tất cả

các cuộc gọi được thực hiện hoặc các cuộc
gọi đến kể từ lần xóa cuối cùng.
ࢌ Cuộc gọi đến: Thời lượng của các cuộc gọi

đến.
ࢌ Cuộc gọi đi: Thờ i lượng củ a cá c cuộc gọi đi.
ࢌ Xác lập lại tất cả: Cho phép bạn xóa thời

gian của tất cả các cuộc gọi bằng cách nhấn

NHẬT KÝ CUỘC GỌI

XÓA

(Phụ thuộc thẻ SIM)
vị tiền tệ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để
nhận giá tính đơn vị. Để chọn loại tiền tệ hoặc
đơn vị trong menu này, bạn cần có mã PIN2.
ࢌ Đặt tín dụng: Dịch vụ mạng này cho phép

bạn giới hạn cước phí các cuộc gọi theo đơn
vị tính cước đã chọn. Nếu bạn chọn Đọc, số
đơn vị còn lại sẽ hiển thị. Nếu bạn chọn Đổi,
bạn có thể thay đổi mức giới hạn cước phí.
ࢌ Hiển thị tự động: Dịch vụ mạng này cho

phép bạn xem cước phí cuộc gọi vừa thực
hiện một cách tự động. Nếu bạn chọn Bật,
bạn có thể xem cước phí mới nhất khi cuộc
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NHẬT KÝ CUỘC GỌI
gọi vừa kết thúc.
NHẬT KÝ CUỘC GỌI

THÔNG TIN GPRS

MỤC 2.6

Bạn có thể kiểm tra tổng dung lượng dữ liệu đã
truyền tải trên mạng qua GPRS. Ngoài ra, bạn
cũng có thể xem tổng thời lượng kết nối mạng.

Thời lượng (Mục 2.6.1)
Bạn có thể kiểm tra thời lượng của Cuộc mới
nhất và Mọi cuộc gọi. Bạn cũng có thể xóa tất
cả các thông tin về cuộc gọi.

D.lượng dữ liệu (Mục 2.6.2)
Bạn có thể kiểm tra dung lượng Đã gửi, Đã
nhận hoặc Tất cả và Về mặc định.
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CÔNG CỤ
MỤC 3.1

Lưu ý

Bạn có thể thiết lập tối đa 5 đồng hồ báo thức
đổ chuông tại những thời điểm xác định.

ࢌ Do vấn đề về tương thích, một số thiết bị

1. Chọn Bật và nhập thời gian báo thức bạn
muốn.

ࢌ Phầ n mề m hỗ trợ Bluetooth (các ngăn xế p

2. Chọn chu kỳ lặp: Một lần, Thứ 2~Thứ 6,
Thứ 2~Thứ 7, Hàng ngày.
3. Chọn âm báo thức bạn muốn và nhấn
[OK].
4. Sửa đổi tên báo thức và nhấn

BLUETOOTH

có thể không hỗ trợ chức năng này.
Bluetooth) dùng cho DUN :
- WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4
and 3.0

CÔNG CỤ

BÁO THỨC

Thiết bị cá nhân (Mục 3.2.1)

[OK].
MỤC 3.2

Bluetooth cho phép các thiết bị di động tương
thích,các thiết bị ngoại vi và các máy tính ở gần
giao tiếp trực tiếp với nhau không cần dây. Điện
thoại này hỗ trợ kết nối sử dụng công nghệ
Bluetooth tích hợp, công nghệ này cho phép
kết nối với những điện thoại, các ứng dụng
máy tính và các thiết bị khác tương thích với
Bluetooth.

Bạn có thể xem tất cả các thiết bị tương thích
với điện thoại Bluetooth.

Thiết bị rảnh tay (Mục 3.2.2)
Bạn có thể xem danh sách những thiết bị rảnh
tay tương thích với điện thoại bluetooth phone.

Cài đặt (Mục 3.2.3)
Bạn có thể đăng ký một thiết bị mới tương thích
với bluetooth. Nếu bạn đã thêm thiết bị này,
bạn có thể kết nối với nó sau khi nhập một mật
khẩu.
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CÔNG CỤ
CÔNG CỤ

MÁY TÍNH

MỤC 3.3

Menu này có các chức năng chuẩn như +, -, x,
÷: Cộng, Trừ, Nhân và Chia.
1. Nhập số bằng cách nhấn các phím số.

1. Bạn có thể chọn một trong bốn loại đơn vị đo
[Đơn vị].
lường bằng cách nhấn phím

2. Dùng các phím điều hướng để chọn phép
toán cần dùng.

2. Chọn loại đơn vị chuẩn bằng cách nhấn
phím , .

3. Sau đó nhập các số cần tính vào.

3. Chọn loại đơn vị bạn muốn quy đổi bằng
và
.
cách nhấn phím

4. Nhấn

[Kết quả] để xem kết quả.

5. Nhấn
[Đặt lại] hoặc nhập số khác vào
để lặp lại quá trình trên.
6. Để kết thúc chức năng Máy tính, nhấn
[Trở lại].

Lưu ý

ࢌ Sử dụng phím

để xóa số hoặc phép
, bạn có thể
toán. Nếu bạn nhấn phím
,
nhập một số âm. Ngoài ra, nhấn phím
bạn có thể nhập một số thập phân.

ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO
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đơn vị bạn muốn. Có 4 loại số đo có thể được
chuyển đổi là: Độ dài, Diện tích, Trọng lượng
và Thể tích.

MỤC 3.4

Chức năng này chuyển đổi số đo sang một

4. Bạn có thể kiểm tra lại giá trị quy đổi của
đơn vị mong muốn. Bạn cũng có thể nhập số
.
thập phân bằng cách nhấn phím

GIỜ QUỐC TẾ

MỤC 3.5

Bạn có thể xem giờ của nhưng thành phố lớn
trên thế giới.
1. Chọn thành phố thuộc múi giờ mong muốn
bằng cách nhấn phím , .
2. Bạn cũng có thể cài đặt giờ hiện tại thành
giờ của thành phố bạn chọn bằng cách nhấn
[Cài đặt].

GHI ÂM

MỤC 3.6

CÔNG CỤ

Tính năng ghi nhớ giọng nói cho phép bạn ghi
âm tối đa 10 tin nhắn thoại và mỗi tin có độ dài
tối đa 15 Giây.

Ghi âm (Mục 3.6.1)
Bạn có thể ghi âm thoại trong menu Ghi âm.
1. Khi quá trình thu âm bắt đầu, thông báo
Đang thu và thời lượng thu còn lại sẽ hiển thị.
2. Nếu bạn muốn kết thúc việc ghi âm, nhấn
[Lưu].
phím
3. Nhập tiêu đề vào rồi nhấn

[OK].

Xem d.sách (Mục 3.6.2)
Điện thoại sẽ hiển thị danh sách đoạn ghi nhớ
giọng nói. Bạn có thể Phát lại và Xóa đoạn ghi
nhớ đã ghi âm.
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DANH BẠ

MỤC 4.1

Lưu ý

ࢌ Ở chế độ chờ, nhấn phím mềm bên phải

[Liên hệ] để truy cập trực tiếp.

Tìm kiếm (Mục 4.1.1)
(Gọi điện từ danh bạ)
1. Chọn Tìm kiếm bằng cách nhấn phím mềm
[Chọn] hoặc [OK].
bên trái
2. Nhập tên bạn muốn tìm hoặc chọn phím
[Danh sách] để xem tất cả
mềm bên trái
danh sách sổ điện thoại.

Lưu ý

ࢌ Tìm nhanh bằng cách nhập ký tự đầu tiên

của tên hoặc số điện thoại mà bạn muốn
tìm.
3. Nếu bạn muốn chỉnh sửa, xóa, sao chép một
mục hoặc thêm câu lệnh thoại cho mục đó,
[T.chọn]. Menu sau đây sẽ hiển thị.
chọn
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ࢌ Sửa: Bạn có thể soạn tên, số, nhóm, đặc tính

và hình bằng cách sử dụng phím điều hướng.
ࢌ Soạn tin SMS/MMS: Sau khi bạn tìm thấy số

cần tìm, bạn có thể gửi một tin nhắn chữ/đa
phương tiện tới số đã chọn.
ࢌ Gửi qua Bluetooth: Bạn có thể gửi dữ liệu

danh bạ tới những thiết bị tương thích với
bluetooth qua bluetooth.
ࢌ Sao chép: Bạn có thể sao chép một mục từ

thẻ SIM vào điện thoại hoặc từ điện thoại vào
thẻ SIM.
ࢌ Số chính: Bạn có thể chọn một trong các số

điện thoại di động, số điện thoại nhà, số điện
thoại văn phòng mà bạn thường sử dụng.
Sau khi bạn đặt cài đặt này, số chính sẽ được
hiển thị trước, khi bạn tìm kiếm.
ࢌ Xóa: Bạn có thể xóa một mục.

Thêm (Mục 4.1.2)
Bạn có thể tạo một danh bạ mới bằng cách sử
dụng chức năng này. Dung lượng của thẻ SIM
tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ di động.
Bạn cũng có thể lưu các ký tự trong thẻ SIM.

Số ký tự phụ thuộc vào tính năng của thẻ SIM.

2. Chọn bộ nhớ mà bạn muốn lưu vào: Thẻ
SIM hoặc Điện thoại. Nếu lưu vào điện
thoại, bạn cần chọn số điện thoại mà bạn
muốn làm Số máy chính.
a. Nhấn

[Chọn] để nhập một tên.

b. Nhấn

[OK] rồi nhập một số.

c. Nhấn

[OK].

d. Bạn có thể cài đặt nhóm cho số đó bằng
cách nhấn , :
e. Bạn có thể đặt tính cách cũng như hình
,
ảnh cho số đó bằng cách nhấn
, , .

Nhóm người gọi (Mục 4.1.3)
Bạn có thể lập danh sách tối đa 20 thành viên
trong một nhóm. Bạn có thể lập danh sách tối
đa 7 nhóm.
ࢌ D.sách thành viên: Hiển thị các thành viên

ࢌ Chuông nhóm: Cho phép bạn định kiểu

chuông cho cuộc gọi của các thành viên trong
nhóm.

SỔ TAY

1. Chọn Thêm mới bằng cách nhấn phím mềm
[Chọn] hoặc [OK].
bên trái

của nhóm mà bạn đã chọn.

ࢌ Biểu tượng nhóm: Cho phép bạn chọn biểu

tượng cho nhóm.
ࢌ Thêm thành viên: Bạn có thể thêm thành

viên vào nhóm. Mỗi nhóm không được quá
20 thành viên.
ࢌ Xóa thành viên: Bạn có thể xóa thành viên

khỏi Danh sách thành viên của nhóm. Tuy
nhiên, tên và số điện thoại của thành viên đó
vẫn còn trong danh bạ.
ࢌ Đổi tên: Bạn có thể thay đổi tên nhóm.

Quay số nhanh (Mục 4.1.4)
Bạn có thể gán cho mỗi phím từ
đến
một số trong danh bạ. Bạn có thể gọi trực tiếp
bằng cách nhấn phím này.
1. Ở chế độ chờ, nhấn
menu danh bạ.

[Danh bạ] để vào
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2. Di chuyển đến Quay số nhanh rồi nhấn
[Chọn].
3. Nếu bạn muốn thêm số vào chức năng Quay
số nhanh, chọn mục (Trống). Sau đó, bạn có
thể tìm tên trong danh bạ để gán.
4. Chọn tên được chỉ định quay số nhanh rồi
chọn Đổi hoặc Xóa để chỉnh sửa tên.

Cài đặt (Mục 4.1.5)
1. Nhấn phím

[Danh bạ] khi ở chế độ chờ.

2. Di chuyển đến Cài đặt rồi nhấn phím
[Chọn].
ࢌ Đặt bộ nhớ

Di chuyển đến mục Tìm kiếm rồi nhấn
phím
[Chọn].
- Nếu bạn chọn Tùy chọn, điện thoại sẽ
hỏi kiểu tìm kiếm là gì.
- Nếu bạn chọn Tên hoặc Số, điện thoại
sẽ tìm mục tên theo Tên hoặc Số điện
thoại.
ࢌ Kiểu h.thị d.bạ

Di chuyển đến mục Kiểu h.thị d.bạ rồi nhấn
[Chọn].
- Theo tên: Cài đặt cho danh bạ chỉ hiển
thị tên.

Di chuyển đến mục Đặt bộ nhớ rồi nhấn
[Chọn].
phím

- Có hình: Cài đặt cho danh bạ hiển thị
thông tin cá nhân và hình ảnh.

- Nếu bạn chọn Tùy chọn, điện thoại sẽ
hỏi bạn muốn lưu các mục tên trong
danh bạ bằng bộ nhớ nào.

- Tên & Số: Đặt danh sách số điện thoại có
hiển thị tên và số.

- Nếu bạn chọn SIM hoặc Điện thoại, điện
thoại sẽ lưu mục tên mới vào SIM hoặc
điện thoại.
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ࢌ Tìm kiếm

Sao chép tất cả (Mục 4.1.6)
Bạn có thể sao chép/chuyển các mục tên trong
bộ nhớ thẻ SIM sang bộ nhớ điện thoại hoặc
ngược lại.

[Danh bạ] để vào

2. Di chuyển Sao chép tất cả, sau đó nhấn
[Chọn] để truy nhập vào menu này
phím
ࢌ SIM sang ĐT: Để sao chép mục từ Thẻ

SIM sang Bộ nhớ điện thoại.
ࢌ ĐT sang SIM: Để sao chép mục từ Bộ nhớ

điện thoại sang Thẻ SIM.
3. Bạn sẽ thấy các menu phụ sau:
ࢌ Giữ mục gốc: Khi sao chép, Số điện thoại

gốc sẽ được giữ.
ࢌ Xóa mục gốc: Khi sao chép, Số điện thoại

gốc sẽ bị xóa.

[Trở lại].

Thông tin (Mục 4.1.8)
ࢌ Số gọi dịch vụ

Sử dụng chức năng này để truy nhập danh
sách các dịch vụ cụ thể do nhà điều hành
mạng cung cấp (nếu được thẻ SIM hỗ trợ).
1. Trước tiên, mở Danh bạ bằng cách nhấn
[Danh bạ] ở chế độ chờ và chọn mục
Thông tin.
2. Di chuyển thanh sáng đến mục Số gọi dịch
[Chọn] để truy
vụ, sau đó nhấn phím
nhập vào menu này.
3. Tên của các dịch vụ hiện có sẽ hiển thị.

Xóa tất cả (Mục 4.1.7)
Bạn có thể xóa tất cả các mục trong SIM và
Điện thoại. Chức năng này yêu cầu Mã bảo vệ.
1. Nhấn
[Danh bạ] ở chế độ chờ và chọn
[Chọn].
Xóa tất cả, nhấn
2. Sau đó chọn bộ nhớ cần xóa.
3. Nhập mã bảo vệ vào rồi nhấn

hoặc

SỔ TAY

1. Ở chế độ chờ, nhấn
menu danh bạ trước.

[OK]

và
để chọn dịch
4. Dùng phím
vụ mà bạn muốn truy nhập. Nhấn phím
[Gửi].
ࢌ Trạng thái bộ nhớ

Chức năng này cho phép bạn kiểm tra dung
lượng bộ nhớ còn trống và bộ nhớ đã sử
dụng trong danh bạ.
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[Danh bạ] để vào
1. Ở chế độ chờ, nhấn
menu danh bạ. Chọn mục Thông tin bằng
[Chọn].
cách nhấn phím

Phím

Hàng năm
Hàng tháng

2. Di chuyển đến mục Trạng thái bộ nhớ rồi
nhấn
[OK].

Hàng tuần
Hàng ngày

ࢌ Số máy chủ (tùy thuộc SIM)

Bạn có thể lưu và kiểm tra số của chính mình
trên thẻ SIM.

LỊCH LÀM VIỆC

MỤC 4.2

Khi vào menu này, một Lịch sẽ được hiển thị. Ở
phía trên màn hình điện thoại có các phần để
hiển thị ngày. Bất cứ khi nào bạn thay đổi ngày,
lịch sẽ được cập nhật theo ngày đó. Một khung
hình vuông sẽ xác định ngày cụ thể. Nếu bạn
thấy một đường thẳng gạch dưới một ngày trên
lịch, điều đó có nghĩa là ngày đó có việc cần
làm hoặc ghi nhớ cho ngày đó. Chức năng này
sẽ nhắc nhở bạn về lịch làm việc và các ghi
nhớ. Điện thoại sẽ phát âm báo nếu bạn đã cài
báo hiệu cho ghi chú này.
Để thay đổi ngày, tháng và năm.

46

Mô tả

Trong chế độ lập biểu, nhấn phím mềm bên trái
[Tùy chọn] theo cách sau;

Thêm (Mục 4.2.1)
Cho phép bạn thêm lập biểu và bản ghi nhớ
mới cho ngày đã chọn. Bạn có thể lưu nhiều
nhất là 20 ghi nhớ.
Nhập chủ đề và nhấn phím mềm bên phải
[OK]. Bạn nhập thông tin thích hợp trong mục
sau; Giờ, Lặp lại và Báo thức.

Xem (Mục 4.2.2)
Xem tất cả lập biểu và bản ghi nhớ cho ngày
,
để duyệt qua các
đã chọn. Sử dụng
danh sách ghi nhớ. Nếu bạn đặt báo thức cho
ghi nhớ, biểu tượng báo thức sẽ được hiển thị.

mềm bên trái

[Thêm].

3. Nhập ghi nhớ vào rối nhấn

Lưu ý

[Ok].

SỔ TAY

Nếu bạn muốn xem ghi nhớ dưới dạng chi
[Chọn]. Nhấn
tiết, nhấn phím mềm bên trái
phím
[Chọn] để xóa hay chỉnh sửa ghi chú
bạn chọn.

ࢌ Nếu bạn muốn đổi chế độ nhập văn bản,

Xem tất cả (Mục 4.2.3)

nhấn

theo thứ tự.

Hiển thị tất cả ghi chú mà bạn đã cài cho các
,
để lựa chọn trong
ngày. Dùng phím
danh sách các ghi chú. Nếu bạn muốn xem ghi
nhớ dưới dạng chi tiết, nhấn phím mềm bên trái
[Chọn].

Xóa lịch cũ (Mục 4.2.4)
Bạn có thể xóa lịch biểu cũ không còn cần đến.

Xóa tất cả (Mục 4.2.5)
Bạn có thể xóa tất cả ghi chú.

GHI NHỚ

MỤC 4.3

1. Chọn Bản ghi nhớ bằng cách nhấn phím
mềm bên trái
[Chọn].
2. Nếu trống, Thêm mới bằng cách nhấn phím
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Menu này bao gồm các chức năng liên quan
đến SMS (Dịch vụ Tin nhắn Ngắn), MMS (Dịch
vụ Tin nhắn Đa phương tiện), thư thoại, cũng
như các tin nhắn dịch vụ của mạng.

TIN NHẮN MỚI

MỤC 5.1

Soạn tin SMS (Mục 5.1.1)
Bạn có thể soạn và chỉnh sửa tin nhắn văn bản
cũng như kiểm tra số trang tin nhắn.

Lưu ý

ࢌ Điện thoại này hỗ trợ chức năng EMS

phiên bản 5 dùng để gửi hình màu, âm
thanh, các kiểu văn bản, v.v… Điện thoại
của hãng khác có thể không nhận được
hình ảnh, âm thanh hoặc kiểu văn bản mà
bạn đã gửi nếu không hỗ trợ chức năng
này.

Chèn

1. Truy nhập vào menu Tin nhắn bằng cách
[Chọn].
nhấn phím

ࢌ Biểu tượng: Bạn có thể thêm các ký tự đặc

2. Nếu bạn muốn soạn một tin nhắn mới, chọn
Soạn tin SMS.

ࢌ Hình: Bạn có thể chèn những hình có sẵn

3. Để nhập văn bản dễ dàng hơn, sử dụng T9.
4. Nhấn [Chèn] để kèm theo các tiện ích khác.
5. Nếu bạn muốn đặt tùy chọn cho tin nhắn văn
bản hoặc để kết thúc việc soạn thảo, nhấn
[Chọn].

biệt.
hoặc hình ảnh trong Thư mục riêng cho các
tin nhắn ngắn.
ࢌ Âm thanh: Bạn có thể chèn âm thanh vào tin

nhắn ngắn.
ࢌ Mẫu văn bản: Bạn có thể sử dụng các Mẫu

văn bản cài đặt sẵn trong điện thoại.
ࢌ Danh bạ: Bạn có thể thêm các số điện thoại

hoặc địa chỉ email vào tin nhắn ngắn.
ࢌ Danh thiếp: Bạn có thể thêm danh thiếp của
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bạn vào tin nhắn.

ࢌ Ngôn ngữ T9: Chọn kiểu nhập T9.

ࢌ Gửi: Gửi tin nhắn văn bản

ࢌ Thoát: Nếu bạn nhấn phím Thoát trong khi

1. Nhập số điện thoại của người nhận.
2. Nhấn phím

để thêm nhiều người nhận.

3. Bạn có thể thêm số điện thoại từ danh bạ.
4. Nhấn phím

sau khi nhập số.

Tất cả các tin nhắn sẽ tự động được lưu vào
trong thư mục hộp thư đi, ngay cả khi không
gửi được.
ࢌ Lưu: Lưu tin nhắn vào thư mục Bản thảo.
ࢌ Kiểu chữ: Bạn có thể chọn Kích cỡ và Kiểu

phông chữ.
ࢌ Mầu: Bạn có thể chọn mầu cho phông chữ

và nền.
ࢌ Căn hàng: Bạn có thể căn nội dung tin nhắn

vào Phải, Trung tâm, Trái.
ࢌ Thêm từ điển T9: Bạn có thể thêm những

từ riêng của bạn. Menu nà y có thể được hiể n
thi ̣ chỉ khi chế độ soạn là Tiên Đoá n (T9Abc/
T9abc/T9ABC).

đang soạn tin nhắn, bạn có thể kết thúc việc
soạn thảo và trở về menu Tin nhắn. Tin nhắn
mà bạn đã soạn sẽ không được lưu.

TIN NHẮN

T.chọn

Soạn tin MMS (Mục 5.1.2)
Bạn có thể soạn thảo và chỉnh sửa tin nhắn đa
phương tiện, kiểm tra dung lượng tin nhắn.
1. Truy nhập và menu Tin nhắn bằng cách
[Chọn].
nhấn phím
2. Nếu bạn muốn soạn một tin nhắn mới, chọn
Soạn tin MMS.
3. Bạn có thể soạn một tin nhắn mới hoặc chọn
một trong các mẫu tin nhắn đa phương tiện
có sẵn.
4. Nhấn Chèn để thêm vào Biểu tượng, Ảnh
đã chụp, Chụp hình, Hình ảnh, Âm thanh,
Ghi âm, Mẫu văn bản.
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ࢌ Gửi: YBạn có thể gửi tin nhắn đa phương

tiện đến nhiều người, cài đặt ưu tiên cho tin
nhắn cũng như để gửi sau.

Lưu ý

ࢌ Tất cả các tin nhắn sẽ tự động được lưu

vào trong thư mục hộp thư đi, ngay cả khi
không gửi được.
ࢌ Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ của bạn

xem có dịch vụ Ưu tiên không.
ࢌ Xem trước: Bạn có thể xem trước tin nhắn

đa phương tiện mà bạn đã soạn.
ࢌ Lưu: Bạn có thể lưu các tin nhắn đa phương

tiện vào Thư mục bản thảo hoặc Lưu thành
mẫu.
ࢌ Thêm trang: Bạn có thể thêm trang mới ở

trước hoặc sau trang hiện tại.
ࢌ Chuyển trang: Bạn có thể di chuyển đến

trang trước hoặc trang sau.
ࢌ Xóa trang: Bạn có thể xóa trang hiện tại.
ࢌ Cài đặt trang

- Đặt thời gian: Bạn có thể cài đặt thời gian
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cho trang, văn bản, hình ảnh và âm thanh.
- Đổi chữ và hình: Bạn có thể chuyển vị trí
của hình và văn bản của tin nhắn.
ࢌ Đổi chữ và hình: Bạn có thể chuyển vị trí

của hình và văn bản của tin nhắn.

Lưu ý

ࢌ Tùy chọn này có thể chỉ được hiển thị khi

tin nhắn MMS hiện tại có cả hình và chữ.
ࢌ Thêm từ điển T9: Bạn có thể thêm những

từ riêng của bạn. Menu này có thể được hiể n
thi ̣ chỉ khi chế độ soạn là Tiên Đoán (T9Abc/
T9abc/T9ABC).
ࢌ Ngôn ngữ T9: Chọn kiểu nhập T9.
ࢌ Thoát: Bạn có thể trở về menu Tin nhắn.

Lưu ý

ࢌ Nếu bạn chọn hình ảnh (15k) khi soạn

tin nhắn đa phương tiện, thời gian nạp
hình sẽ mất ít nhất 15 giây. Hơn nữa, bạn
không thể sử dụng bất kỳ phím nào trong
khi đang nạp. Sau 15 giây, bạn mới có thể
tiếp tục soạn tin nhắn.

MỤC 5.2

Bạn sẽ được thông báo khi có tin nhắn mới.
Các tin nhắn này sẽ được lưu trong Hộp thư
đến. Trong Hộp thư đến bạn có thể xác định
mỗi tin nhắn bằng biểu tượng. Để biết thêm chi
tiết, xem phần hướng dẫn về biểu tượng.
biểu tượng Hướng dẫn về biểu tượng
Tin nhắn đa phương tiện
Tin nhắn ngắn
Tin nhắn SIM
Đọc tin nhắn đa phương tiện
Đọc tin nhắn chữ

Tin nhắn SIM
Tin nhắn SIM là tin nhắn được lưu trong
thẻ SIM. Bạn có thể chuyển tin nhắn này
vào điện thoại.
Đối với tin nhắn đa phương tiện đã thông báo,
bạn phải chờ để tải về và mở tin nhắn đó.
Để đọc tin nhắn, chọn một trong những tin nhắn
bằng cách nhấn
ࢌ Xem: Bạn có thể đọc các tin nhắn đã nhận.
ࢌ Trả lời: Bạn có thể trả lời cho người gửi.
ࢌ Chuyển tiếp: Bạn có thể chuyển tiếp tin nhắn

đã chọn đến một người khác.

Tin nhắn mở rộng

ࢌ Gọi lại: Bạn có thể gọi lại người gửi.

Tin nhắn đa phương tiện đã thông báo

ࢌ Xóa: Bạn có thể xóa tin nhắn hiện hành

Nếu điện thoại thông báo “Không còn chỗ cho
tin nhắn SIM” bạn chỉ cần xóa tin nhắn SIM
trong Hộp thư đến. Nếu điện thoại hiển thị
“Không còn chỗ cho tin nhắn”, bạn có thể tạo
chỗ trống bằng cách xóa các tin nhắn, phương
tiện và ứng dụng.

TIN NHẮN

HỘP THƯ ĐẾN

ࢌ Xem thông tin: Bạn có thể xem thông tin về

nhưng tin nhắn đã nhận, như: Tên người gửi,
Tiêu đề (chỉ dành cho Tin nhắn đa phương
tiện), Ngày & giờ của tin nhắn, Loại tin nhắn,
Kích cỡ tin nhắn
ࢌ Xóa tất cả: Bạn có thể xóa tất cả các tin nhắn.
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HỘP THƯ ĐI

MỤC 5.3

ࢌ Xem thông tin: Bạn có thể xem thông tin về

Bạn có thể xem các tin nhắn đã gửi và chưa
gửi tại đây. Đối với tin nhắn đã gửi, bạn có thể
xem tình trạng gửi.

những tin nhắn đã nhận, như: Tên người gửi,
Tiêu đề (chỉ dành cho tin nhắn đa phương
tiện), Ngày & giờ của tin nhắn, Loại tin nhắn,
Kích cỡ tin nhắn.

Thao tác cũng giống như đối với tin nhắn trong
hộp thư đến.

ࢌ Xóa tất cả: Bạn có thể xóa tất cả các tin nhắn

biểu tượng

Hướng dẫn về biểu tượng
MMS Đã gửi
MMS Chưa gửi
MMS Xác nhận việc gửi
SMS Đã gửi

chưa gửi.

BẢN THẢO

MỤC 5.4

Sử dụng menu này, bạn có thể đặt trước nhiều
nhất là năm tin nhắn đa phương tiện mà bạn
sử dụng thường xuyên nhất. Menu này hiển thị
danh sách tin nhắn đa phương tiện được đặt
trước.

SMS Chưa gửi

Có các lựa chọn sau:

SMS Chưa gửi

ࢌ Xem: Bạn có thể đọc các tin nhắn đa phương

tiện.
Khi bạn đã gửi tin nhắn:

ࢌ Sửa: Sửa đổi tin nhắn bạn chọn.

ࢌ Xem: Bạn có thể xem các tin nhắn đã gửi.

ࢌ Xóa: Xóa tin nhắn bạn chọn.

ࢌ Gửi tiếp: Bạn có thể chuyển tiếp tin nhắn

ࢌ Xem thông tin: Để xem thông tin của tin nhắn.

hiện thời tới những người nhận khác.
ࢌ Xóa: Bạn có thể xóa tin nhắn hiện tại.

52

ࢌ Xóa tất cả: Xóa tất cả các tin nhắn trong thư

mục.

MỤC 5 .5

Khi menu này được chọn, đơn giản chỉ cần
[OK] để nghe thư
nhấn phím mềm bên trái
ở chế độ
thoại. Bạn cũng có thể giữ phím
chờ để nghe thư thoại.

Lưu ý

ࢌ Khi bạn nhận một thư thoại, điện thoại của

bạn sẽ hiển thị biểu tượng và bạn sẽ nghe
thấy một âm báo. Vui lòng kiểm tra với nhà
cung cấp mạng của bạn để có chi tiết về
dịch vụ của họ để cấu hình điện thoại một
cách thích hợp.

DỊCH VỤ THÔNG TIN

MỤC 5.6

(TÙY THUỘC THUÊ BAO VÀ MẠNG)
Các tin nhắn Dịch vụ thông tin là tin nhắn văn
bản được gửi từ mạng đến các thuê bao của
mạng GMS. Chúng cung cấp các thông tin như
dự báo thời tiết, giao thông, dịch vụ taxi, dược
phẩm và giá chứng khoán. Mỗi loại thông tin
được xác định bằng một số; do đó bạn có thể
liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ này ngay khi
bạn nhập xong số dịch vụ thông tin nhất định.

Khi bạn nhận được tin nhắn dịch vụ thông tin,
bạn sẽ thấy một thông báo hiển thị cho biết bạn
vừa nhận được một tin nhắn dịch vụ thông tin
hoặc tin nhắn đó sẽ hiển thị trực tiếp. Để xem
lại tin nhắn hoặc khi không ở chế độ chờ, hãy
làm theo các bước sau.

TIN NHẮN

NGHE THƯ THOẠI

Đọc (Mục 5.6.1)
1. Khi bạn nhận được một tin nhắn dịch vụ
thông tin và chọn Đọc để xem, tin nhắn sẽ
hiển thị trên màn hình. Bạn có thể đọc tin
nhắn khác bằng cách phím di chuyển
[Kế tiếp].
, , hoặc
2. Tin nhắn sẽ hiển thị cho đến khi bạn nhận
được một tin nhắn khác.

Chủ đề (Mục 5.6.2)
(Tùy thuộc thuê bao và mạng)
ࢌ Thêm: Bạn có thể thêm số của tin nhắn Dịch

vụ thông tin vào Bộ nhớ điện thoại cùng với
biệt hiệu của nó.
ࢌ Xem d.sách: Bạn có thể xem các số của tin

nhắn Dịch vụ thông tin mà bạn đã thêm vào.

53

TIN NHẮN
TIN NHẮN

Nếu nhấn phím
[Chọn], bạn có thể chỉnh
sửa và xóa loại tin nhắn dịch vụ thông tin mà
bạn đã thêm vào.
ࢌ D.sách h.động: Bạn có thể chọn số của tin

nhắn Dịch vụ thông tin trong danh sách. Nếu
bạn kích hoạt một số dịch vụ thông tin, bạn có
thể nhận tin nhắn từ số đó.

Mẫu đa phương tiện (Mục 5.7.2)
Bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau:
ࢌ Xem: Bạn có thể xem các mẫu đa phương

tiện.
ࢌ Sửa: Bạn có thể chỉnh sửa các mẫu đa

phương tiện.
ࢌ Thêm mới: Cho phép bạn tạo các mẫu đa

CÂU MẪU
Mẫu văn bản (Mục 5.7.1)
Bạn có 6 mẫu văn bản.

• Xin gọi lại cho tôi
• Tôi bị trễ. Tôi sẽ đến đó lúc
• Bây giờ bạn đang ở đâu
• Tôi đang đến
• Rất khẩn. Xin liên hệ ngay.
• Anh yêu em
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MỤC 5.7

phương tiện mới.
ࢌ Soạn tin nhắn: Bạn có thể soạn và gửi tin

nhắn chữ đa phương tiện.
ࢌ Xóa: Bạn có thể xóa các mẫu đa phương

tiện.
ࢌ Xóa tất cả: Cho phép bạn xóa tất cả các tin

nhắn đa phương tiện.

Danh thiếp (Mục 5.7.3)
Bạn có thể tạo chữ ký của mình

MỤC 5.8

Tin nhắn văn bản (Mục 5.8.1)
ࢌ Loại tin nhắn:

Văn bản, Tiếng, Fax, Nhắn tin trong nước,
X.400, Thư điện tử, ERMES
Thông thường, loại tin nhắn được cài ở dạng
Văn bản. Bạn có thể chuyển đổi tin nhắn văn
bản sang những dạng khác. Liên hệ với nhà
cung cấp dịch vụ để biết tính khả dụng của
chức năng này.
ࢌ Thời hiệu: Dịch vụ mạng này cho phép bạn

cài đặt thời hạn lưu trữ tin nhắn văn bản tại
trung tâm tin nhắn.
ࢌ Báo gửi tin: Nếu cài Có, bạn có thể kiểm tra

xem tin nhắn của mình đã được gửi thành
công hay không.
ࢌ Trả lời qua cùng TTDV: Khi một tin nhắn

được gửi đi, chức năng này cho phép người
nhận trả lời và tính cước phí của tin nhắn trả
lời vào hóa đơn của bạn.
ࢌ Trung tâm SMS: Nếu muốn gửi tin nhắn văn

bản, bạn có thể sẽ nhận được địa chỉ của
trung tâm SMS qua menu này.

Tin nhắn MMS (Mục 5.8.2)
ࢌ Ưu tiên: Bạn có thể đặt ưu tiên của tin nhắn

TIN NHẮN

CÀI ĐẶT

bạn chọn.
ࢌ Thời hiệu: Dịch vụ mạng này cho phép bạn

cài đặt thời hạn lưu trữ tin nhắn văn bản tại
trung tâm tin nhắn.
ࢌ Báo gửi tin: Nếu cài Có, bạn có thể kiểm tra

xem tin nhắn của mình đã được gửi thành
công hay không.
ࢌ Tự động tải về: Nếu bạn chọn Bật, bạn sẽ

tự động nhận được tin nhắn đa phương tiện.
Nếu bạn chọn Tắt, bạn chỉ nhận được tin
nhắn thông báo trong hộp thư đến và sau đó
bạn có thể kiểm tra thông báo này. Nếu bạn
chọn chỉ Mạng Chủ, Bạn nhận các tin nhắn
đa phương tiện dựa vào Mạng Chủ.
ࢌ Cài đặt mạng: Nếu bạn chọn máy chủ tin

nhắn đa phương tiện, bạn có thể thiết lập địa
chỉ URL cho máy chủ tin nhắn đa phương
tiện.
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Cá nhân: Tin nhắn cá nhân.
Quảng cáo: Tin nhắn thương mại.
Thông tin: Thông tin cần thiết.

Tr.tâm thư thoại (Mục 5.8.3)
Bạn có thể nghe tin nhắn thoại nếu chức năng
này được nhà cung cấp dịch vụ mạng hỗ trợ.
Khi có thư thoại mới, một biểu tượng sẽ hiển thị
trên màn hình. Vui lòng kiểm tra với nhà cung
cấp dịch vụ mạng để biết thêm chi tiết về các
dịch vụ mà họ cung cấp để cài đặt đúng.
ࢌ Trang chủ: Bạn có thể nghe thư thoại bằng

cách chọn Trang chủ.
ࢌ Chuyển mạng: Ngay cả khi bạn đang ở

nước ngoài, bạn cũng có thể nghe thư thoại
nếu dịch vụ chuyển mạng được hỗ trợ.

Dịch vụ thông tin (Mục 5.8.4)
ࢌ Nhận
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Có: Nếu bạn chọn mục này, điện thoại của
bạn sẽ nhận được tin nhắn Dịch vụ thông tin.

Không: Nếu bạn chọn mục này, điện thoại
của bạn sẽ không nhận được tin nhắn Dịch
vụ thông tin.
ࢌ Báo hiệu

Có: Điện thoại của bạn sẽ phát tiếng bíp
khi bạn nhận được số của tin nhắn Dịch vụ
thông tin.
Không: Điện thoại của bạn sẽ không phát
tiếng bíp ngay cả khi bạn nhận được tin
nhắn Dịch vụ thông tin.
ࢌ Ngôn ngữ

Bạn có thể chọn ngôn ngữ mong muốn bằng
cách nhấn [Bật/ Tắt]. Sau đó, tin nhắn dịch
vụ thông tin sẽ hiển thị dưới dạng ngôn ngữ
mà bạn đã chọn.

Tin mở rộng (Mục 5.8.5)
Bạn có thể đặt lựa chọn nhận hoặc không nhận
tin nhắn này.

MÁY ẢNH
CHỤP THƯỜNG

ࢌ Chụp tự động [
MỤC 6.1

Để chụp ảnh với Vỏ Gập mở
. Nếu
1. Chọn Chụp ảnh, và sau đó nhấn
bạn muốn truy nhập trực tiếp menu này,
nhấn và giữ phím
2. Nhắm vào đối tượng muốn chụp rồi nhấn
3. Nếu bạn muốn lưu hình lại, nhấn

hoặc

Lưu ý

ࢌ Bạn có thể điều chỉnh kích thước, độ sáng,

màu của ảnh và phóng to/thu nhỏ bằng cách
hoặc
).
nhấn phím điều hướng (
ࢌ Phóng to/Thu nhỏ [

]: Cho phép bạn
đặt giá trị phóng to/thu nhỏ từ x1 tới x5 tùy
thuộc vào độ phân giải.

ࢌ Màu sắc [

]: Có 3 cài đặt: Trung thực,
Nâu đỏ, Trắng đen.

ࢌ Độ sáng [

hướng phải/trái để điều chỉnh ánh sáng. Có 5
mức chiếu sáng: -2, -1, 0, +1, +2.

]: Sử dụng các phím điều

]: Cho phép bạn chọn
thời gian trễ (tắt, 3 Giây và 5 Giây). Sau đó
điện thoại chụp ảnh sau thời gian đã chọn.

ࢌ Tình trạng bộ nhớ [

MÁY ẢNH

Với camera, bạn có thể ghi lại hình ảnh các sự
kiện và con người mọi lúc mọi nơi.

]: Kiểm tra bộ nhớ

trước khi chụp ảnh mới.
ࢌ Đèn [

]: Cho phép bạn chụp ở những

nơi tối.
ࢌ Độ phân giải [

]: Cho phép bạn đặt kích
thước ảnh theo một trong những kích thước
Cao (640x480), Trung Bình (320x240), Thấp
(128x160) và hình danh bạ (48x48).

ࢌ Chất lượng ảnh [

]: Cho phép bạn đặt
chất lượng ảnh từ Cơ Bản, Bình Thường và
Đẹp.

Để chụp ảnh với Vỏ Gập đóng
Bạn có thể nhìn thấy mình trên LCD phụ, khi
tự chụp.
1. Nhấn [

] lâu

2. Chọn Chụp thường đánh dấu bằng [ ], phím
âm lượng bên, sau đó nhấn [ ].
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3. Nhắm ống kính vào vật muốn chụp, và sau
đó nhấn [ ]. Lần này, ảnh được tự động
lưu.

Bạn cũng có thể lưu hình lại bằng cách nhấn
.

ࢌ Chụp thường: Kích hoạt chế độ Chụp ảnh.

ࢌ Nếu bạn cài độ phân giải 320x240, bạn chỉ có

ࢌ Trình chiếu: Xem ảnh trong Anbom dưới

dạng hiện hình trượt.
ࢌ Đèn chiếu: Bật Đèn chiếu.

MỤC 6.2

Bạn có thể chụp hình trên các phông nền khác
nhau. Ngoài ra, bạn có thể chọn khung bằng cách
nhấn phím điều hướng (
hoặc
).
ࢌ Trong chế độ này, bạn không thể thay đổi

các cài đặt về độ phân giải và màu sắc.
MỤC 6.3

Cùng lúc bạn có thể chụp liên tục tối đa 9 hình.
Sau khi chụp, bạn có thể xem hình này bằng
.
cách nhấn
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MỤC 6.4

Bạn có thể xem và gửi hình ảnh. Ngoài ra, bạn
có thể cài đặt hình ảnh đó làm hình nền.

Tất cả hình ảnh (Mục 6.4.1)
Bạn có thể xem tất cả ảnh theo thứ tự.

Hình ảnh chung (Mục 6.4.2)

Lưu ý

CHỤP LIÊN TỤC

thể chụp 6 hình. Trong trường hợp độ phân giải
là 128x160, bạn có thể chụp 9 hình.

ANBOM

ࢌ Trở lại: Trở lại menu trước.

CHỤP GHÉP

Lưu ý

Bạn có thể xem tất cả hình ngoại trừ Ảnh
thường ghép và hình trong danh bạ.

Ảnh ghép (Mục 6.4.3)
Bạn có thể xem tất cả hình ảnh chụp ghép.
T.chọn
ࢌ Xem nhiều mục: Bạn có thể xem tối đa 9

hình trên màn hình.
nhắn đa phương tiện.

ࢌ Trình chiếu: Menu này cho phép bạn xem

hình trượt tự động.

ࢌ Xóa: Bạn có thể xóa hình.

ࢌ Gửi qua Bluetooth: Bạn có thể gửi ảnh qua

ࢌ Sửa tiêu đề: Bạn có thể chỉnh sửa tên của

ࢌ Làm hình nền: Bạn có thể cài hình làm hình

ࢌ Xem thông tin: Bạn có thể xem thông tin về

ࢌ Trình chiếu: Menu này cho phép bạn xem

ࢌ Bảo vệ: Bạn có thể khóa ảnh trong menu này

ࢌ Xóa: Bạn có thể xóa hình.

CÀI ĐẶT

Bluetooth.
nền.

hình trượt tự động.

ࢌ Sửa tiêu đề: Bạn có thể chỉnh sửa tên của

hình.

ࢌ Xem thông tin: Bạn có thể xem thông tin về

Tên, Kích thước, Ngày và Thời gian chụp.

ࢌ Bảo vệ: Bạn có thể khóa ảnh trong menu này

để tránh bị xóa nhầm.

Hình danh bạ (Mục 6.4.4)
Bạn có thể xem tất cả hình trong danh bạ.
ࢌ Làm hình nền: Bạn có thể cài hình làm hình

hình.

MÁY ẢNH

ࢌ Soạn tin MMS: Bạn có thể gửi hình qua tin

Tên, Kích thước, Ngày và Thời gian chụp.
để tránh bị xóa nhầm trong menu này.

MỤC 6.5

Trạng thái bộ nhớ (Mục 6.5.1)
Bạn có thể kiểm tra dung lượng của bộ nhớ
ảnh và bộ nhớ còn trống.

Xóa ảnh (Mục 6.5.2)
Bạn có thể xóa tất cả ảnh lưu trong bộ nhớ.

Tự động lưu (Mục 6.5.3)
Tự động lưu ảnh được chụp bằng máy ảnh.

nền.
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CÀI ĐẶT
CÀI ĐẶT

Bạn có thể cài các menu sau để sử dụng máy
thuận tiện và theo ý thích của mình.
1. Nhấn phím

[Mục] khi ở chế độ chờ.

2. Nhấn phím
để truy nhập trực tiếp vào
Menu Cài đặt.

NGÀY & GIỜ

MỤC 7.2

Bạn có thể cài đặt các chức năng liên quan đến
điện thoại.

Cài đặt hiển thị (Mục 7.2.1)
ࢌ Hình nền: Bạn có thể chọn hình nền cho điện

MỤC 7.1

Bạn có thể cài đặt các chức năng liên quan đến
ngày và giờ.

Đặt ngày (Mục 7.1.1)

thoại khi ở chế độ chờ.

- LCD chính
- LCD phụ

Kiểu ngày (Mục 7.1.2)

Mặc định
Bạn có thể chọn một hình tĩnh hoặc một
hình động làm hình nền bằng cách nhấn
hoặc .

Bạn có thể cài Định dạng ngày như Ngày/
Tháng/Năm, Tháng/Ngày/Năm, Năm/Tháng/
Ngày.

Thư mục riêng
Bạn có thể chọn hình tĩnh hoặc hình động
làm hình nền.

Bạn có thể nhập ngày hiện tại vào.

Đặt giờ (Mục 7.1.3)

ࢌ Kiểu nền: Bạn có thể chọn 4 loại phối hợp

Bạn có thể nhập giờ hiện tại vào.

ࢌ Lời chào: Nếu chọn Bật, bạn có thể chỉnh

Kiểu giờ (Mục 7.1.4)
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CÀI ĐẶT Đ.THOẠI

Bạn có thể cài định dạng 12-giờ hoặc 24-giờ.

màu, kiểu Cân đối, Trong, Giấy và Kim loại.
sửa chữ hiển thị trên màn hình ở chế độ chờ.
ࢌ Đèn nền: Bạn có thể cài đặt thời gian hiển thị

của cả màn hình trong và ngoài.
hiện tại của menu được chọn trước khi mở
menu đó ra. Trạng thái đó sẽ được hiển thị ở
ngay phía dưới màn hình.
ࢌ Tên mạng: Nếu bạn đặt BẬT, tên Mạng(tên

của nhà cung cấp dịch vụ) sẽ xuất hiện trên
màn hình cả trong và ngoài.

Chuyển hướng các cuộc gọi vô điều kiện.
ࢌ Khi bận

Chuyển hướng các cuộc gọi khi máy bận.
ࢌ Khi không trả lời

Chuyển hướng các cuộc gọi khi không trả lời.

Ngôn ngữ (Mục 7.2.2)
Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ sẽ hiển thị trong
điện thoại. Thay đổi này cũng sẽ tác động đến
kiểu nhập ngôn ngữ.

CÀI ĐẶT CUỘC GỌI

ࢌ Các c.gọi thoại

CÀI ĐẶT

ࢌ Cửa sổ thông tin: Bạn có thể xem trạng thái

thoại của bạn sang điện thoại khác. Để biết
thêm chi tiết, liên hệ với nhà cung cấp mạng.

ࢌ Khi ngoài vùng D.vụ

Chuyển hướng các cuộc gọi khi máy tắt hoặc
ngoài vùng phủ sóng.
ࢌ Mọi cuộc gọi dữ liệu

MỤC 7.3

Bạn có thể cài đặt Menu liên quan đến cuộc gọi
[Chọn] trong menu
bằng cách nhấn phím
cài đặt.

Chuyển hướng (Mục 7.3.1)

Chuyển hướng vô điều kiện đến một điện
thoại có kết nối với máy tính.
ࢌ Mọi cuộc gọi fax

Chuyển hướng vô điều kiện đến một điện
thoại có kết nối fax.

Dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi cho phép
chuyển những cuộc gọi, fax và dữ liệu đến điện
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CÀI ĐẶT
ࢌ Hủy tất cả
CÀI ĐẶT

Hủy bỏ tất cả dịch vụ chuyển hướng cuộc
gọi.

Các menu phụ
Menu Chuyển hướng cuộc gọi có các menu
phụ sau.

• Kích hoạt
Kích hoạt dịch vụ tương ứng.

Đến số khác
Nhập số điện thoại cần chuyển hướng đến.

Đến số ưa thích
Bạn có thể kiểm tra 5 số điện thoại chuyển
hướng mới nhất.

• Hủy bỏ
Ngưng kích hoạt các dịch vụ tương ứng.

• Xem trạng thái
Xem hiện trạng của các dịch vụ tương ứng.
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Kiểu trả lời (Mục 7.3.2)
ࢌ Mở nắp

Nếu chọn menu này, bạn có thể nhận cuộc
gọi bằng cách bật nắp điện thoại
ࢌ Nhấn phím bất kỳ

Nếu chọn menu này, bạn có thể nhận cuộc
gọi bằng cách nhấn bất kỳ phím nào ngoại
[Kết thúc].
trừ phím
ࢌ Nhấn phím “Gửi”

Nếu chọn menu này, bạn có thể nhận cuộc
[Gửi].
gọi bằng cách nhấn phím

Gửi số máy chủ (Mục 7.3.3)
(tùy thuộc thuê bao và mạng)
ࢌ Bật
Bạn có thể gửi số điện thoại của mình đến
thành viên khác. Số điện thoại của bạn sẽ
xuất hiện trên điện thoại của người nhận.

ࢌ Tắt

ࢌ Cài theo mạng

Nếu chọn mục này, bạn có thể gửi số điện
thoại của mình tùy thuộc vào dịch vụ hai số
máy ví dụ số máy 1 hoặc 2.

Chờ cuộc gọi (Mục 7.3.4)
(tùy thuộc mạng)
ࢌ Kích hoạt
Nếu bạn chọn Kích hoạt, bạn có thể nhận
một cuộc gọi đang chờ.
ࢌ Hủy bỏ

Nếu bạn chọn Hủy bỏ, bạn không thể nhận
một cuộc gọi đang chờ.
ࢌ Xem trạng thái

Hiển thị hiện trạng của Cuộc gọi chờ.

Báo phút (Mục 7.3.5)
Nếu chọn Bật, bạn có thể kiểm tra thời lượng
của cuộc gọi hiện tại bằng một tiếng bíp sau
mỗi phút.

CÀI ĐẶT

Số điện thoại của bạn sẽ không được hiển
thị.

Tự gọi lại (Mục 7.3.6)
ࢌ Bật

Khi chức năng này được kích hoạt, điện thoại
sẽ tự động quay số lại trong trường hợp
không kết nối được cuộc gọi.
ࢌ Tắt

Điện thoại sẽ không quay số lại khi không kết
nối được cuộc gọi ban đầu.

CÀI ĐẶT BẢO VỆ

MỤC 7.4

Hỏi mã PIN (Mục 7.4.1)
Trong menu này, bạn có thể cài đặt để điện
thoại yêu cầu nhập mã PIN của thẻ SIM mỗi khi
bật điện thoại. Nếu chức năng này được kích
hoạt, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PIN.
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CÀI ĐẶT
CÀI ĐẶT

1. Chọn Hỏi mã PIN trong menu cài đặt bảo vệ
[Chọn].
rồi nhấn
2. Cài Bật/Tắt.
3. Nếu muốn thay đổi cài đặt, bạn phải nhập
mã PIN khi bật điện thoại.
4. Nếu bạn nhập sai mã PIN quá 3 lần, điện
thoại sẽ bị khóa. Nếu mã PIN bị khóa, bạn
phải nhập mã PUK.
5. Bạn có thể nhập mã PUK tối đa 10 lần. Nếu
bạn nhập sai mã PUK quá 10 lần, SIM của
bạn sẽ bị khóa. Bạn cần liên hệ với nhà cung
cấp dịch vụ.

Khóa điện thoại (Mục 7.4.2)
Bạn có thể sử dụng mã bảo vệ để ngăn việc
sử dụng điện thoại trái phép. Mỗi khi bật điện
thoại, điện thoại sẽ yêu cầu bạn nhập mã bảo
vệ nếu cài đặt chức năng Khóa điện thoại ở
chế độ Bật. Nếu cài chức năng khóa điện thoại
ở chế độ Tự động, bạn sẽ được yêu cầu nhập
mã bảo vệ chỉ khi nào bạn thay thẻ SIM mới.

Chặn cuộc gọi (Mục 7.4.3)
Dịch vụ Chặn cuộc gọi ngăn không cho điện
thoại thực hiện hoặc nhận một số loại cuộc gọi
nhất định. Chức năng này yêu cầu phải có mật
mã chặn cuộc gọi. Bạn có thể xem các menu
phụ sau.
ࢌ Mọi cuộc gọi đi

Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đi.
ࢌ Quốc tế

Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đi quốc tế.
ࢌ Cuộc gọi quốc tế khi chuyển vùng

Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đi quốc
tế ngoại trừ gọi về mạng chủ.
ࢌ Mọi cuộc gọi đến

Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đến.
ࢌ Cuộc gọi đến khi chuyển vùng

Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đến khi
chuyển mạng.
ࢌ Hủy tất cả

Bạn có thể hủy tất cả dịch vụ chặn cuộc gọi.
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ࢌ Đổi mật mã

Các menu phụ:
• Kích hoạt

Cho phép yêu cầu mạng bật chức năng chặn
cuộc gọi.
• Hủy bỏ

Tắt chức năng chặn cuộc gọi đã chọn.
• Xem trạng thái

Xem hiện trạng cuộc gọi có bị chặn hay
không.

Số gọi ấn định (Mục 7.4.4)
(Tùy thuộc thẻ SIM)
Bạn có thể hạn chế các cuộc gọi đến số điện
thoại đã chọn. Các số điện thoại này được bảo
vệ bởi mã PIN2.

ࢌ Hủy bỏ

Bạn có thể hủy chức năng số gọi ấn định.
ࢌ Danh bạ

CÀI ĐẶT

Bạn có thể thay đổi mật mã của Dịch vụ
Chặn cuộc gọi.

thoại đã chọn.

Bạn có thể xem danh sách các số điện thoại
được lưu trong Số gọi ấn định.

Đổi mã (Mục 7.4.5)
PIN là viết tắt của Personal Identification
Number (Số nhận dạng Cá nhân) dùng để ngăn
điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép.
Bạn có thể thay đổ các mã truy nhập: Mã PIN,
Mã PIN2, Mã bảo vệ.
1. Nếu bạn muốn thay đổi mã bảo vệ, mã PIN,
mã PIN2. Bạn phải nhập lại mã cũ của bạn
[OK].
rồi nhấn phím
2. Nhập mã bảo vệ, mã PIN, mã PIN2 mới rồi
xác nhận chúng.

ࢌ Kích hoạt

Bạn có thể hạn chế các cuộc gọi đến số điện

65

CÀI ĐẶT
CÀI ĐẶT

CÀI ĐẶT MẠNG

MỤC 7.5

Bạn có thể chọn mạng mà bạn sẽ đăng ký sử
dụng theo cách tự động hay thủ công. Thông
thường, việc chọn mạng sẽ được cài Tự động.

Tự động (Mục 7.5.1)
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Ưa thích (Mục 7.5.3)
Bạn có thể lập một danh sách các mạng mà
điện thoại cần ưu tiên kết nối trước khi đăng
ký kết nối với các mạng khác. Danh sách này
được lập từ danh sách các mạng có hiệu lực
được cài sẵn trong điện thoại.

Nếu bạn chọn chế độ Tự động, điện thoại sẽ tự
động tìm và chọn mạng cho bạn. Một khi bạn
đã chọn “Tự động”, điện thoại sẽ được cài ở
chế độ “Tự động” cho dù bạn bật hay tắt điện
thoại.

VỀ CÀI ĐẶT MẶC ĐỊNH

Tự cài đặt (Mục 7.5.2)

CÀI ĐẶT GPRS

Điện thoại sẽ dò tìm danh sách các mạng hiện
có và hiển thị các mạng này. Sau đó bạn có thể
chọn mạng mà bạn muốn sử dụng nếu mạng
đó có thỏa thuận hòa mạng với nhà điều hành
mạng chủ. Điện thoại sẽ cho phép bạn chọn
một mạng khác nếu không kết nối được với
mạng đã chọn.

Bạn có thể đặt dịch vụ GPRS tùy thuộc vào
từng trường hợp khác nhau.

MỤC 7.6

Bạn có thể khôi phục các giá trị mặc định ban
đầu. Bạn cần phải có Mã bảo vệ để kích hoạt
chức năng này.

TÌNH TRẠNG BỘ NHỚ

MỤC 7.7

MỤC 7.8

Bạn có thể kiểm tra dung lượng trống và đã sử
dụng của mỗi vùng bộ nhớ, bộ nhớ SIM. Bạn
có thể truy nhập menu của mỗi vùng bộ nhớ.

DỊCH VỤ

Kiểm tra vùng phủ sóng của dịch vụ WAP, cước
phí và bảng giá với nhà cung cấp mạng hoặc
nhà cung cấp dịch vụ mà bạn muốn sử dụng.
Các nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ cung cấp
cho bạn các hướng dẫn về cách sử dụng các
dịch vụ của họ.
Sau khi được kết nối, trang chủ được hiển thị.
Nội dung tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ.
)
Để thoát khỏi trình duyệt, nhấn phím (
Điện thoại sẽ trở lại chế độ chờ.

Điều hướng bằng trình duyệt WAP
Bạn có thể lướt Web bằng các phím trên điện
thoại hoặc qua menu trình duyệt WAP.

Sử dụng các phím điện thoại

DỊCH VỤ

Bạn có thể truy cập vào các dịch vụ WAP
(Wireless Application Protocol, Giao Thức Ứng
Dụng Không Dây) khác nhau như là thông tin
ngân hàng, tin tức, dự báo thời tiết và thông tin
chuyến bay. Các dịch vụ này được thiết kế đặc
biệt dành cho điện thoại di động và chúng được
duy trì bởi nhà cung cấp dịch vụ WAP.

Khi duyệt Internet, của các phím điện thoại thực
hiện chức năng khác so với chế độ điện thoại.
Phím

Mô tả
Di chuyển lên xuống dòng nội
dung của trang WAP.
Trở lại trang trước
Chọn lựa chọn và xác nhận
hoạt động.

Sử dụng menu trình duyệt WAP
Có rất nhiều các tùy chọn menu sẵn có khi lướt
Web di động.

Lưu ý

ࢌ Các menu trình duyệt WAP có thể khác

nhau, tùy thuộc vào phiên bản, trình duyệt
của bạn.
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DỊCH VỤ
DỊCH VỤ

INTERNET

MỤC 8.1

Trang chủ (Mục 8.1.1)

ࢌ Kết nối: Kết nối với chỉ mục được chọn.

Dùng để kết nối với trang chủ. Trang chủ có thể
là một trang WAP được xác định sẵn trong cấu
hình đang hoạt động. Nếu bạn không định dạng
nó trong cấu hình hoạt động thì nó sẽ được
định dạng bởi nhà cung cấp dịch vụ.

ࢌ Thêm: Chọn lựa chọn này để tạo một chỉ

Menu này cho phép bạn lưu địa chỉ URL của
các trang web ưa thích để dễ dàng truy cập sau
này. Điện thoại của bạn có một vài chỉ mục cài
sẵn. Không thể xóa những chỉ mục cài sẵn này.

ࢌ Sửa: Bạn có thể sửa đổi địa chỉ URL và/hoặc

tên của chỉ mục được chọn.

Cấu hình là thông tin mạng được sử dụng để
kết nối với Internet. Mỗi cấu hình có các menu
phụ như sau:
ࢌ Kích hoạt: Kích hoạt chế độ được chọn.
ࢌ Cài đặt: Sử dụng menu này để sửa đổi và

Để tạo một chỉ mục
1. Nhấn phím mềm bên trái

mục mới.

Cấu hình (Mục 8.1.3)

Các chỉ mục (Mục 8.1.2)

[Tùy chọn].

2. Chọn Thêm mới và nhấn phím OK.
3. Khi nhập địa chỉ URL và tên mong muốn,
nhấn phím OK.
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Sau khi chọn một chỉ mục bạn muốn, có những
lựa chọn sau.

Mẹo: Sử dụng phím “
” và phím
để
nhập các ký hiệu. Để nhập “.”, Nhấn “
”.

thay thế các cài đặt WAP cho chế độ được
chọn.
- Trang chủ: Cài đặt này cho phép bạn nhập
địa chỉ (URL) của trang mà bạn muốn sử
dụng làm trang chủ. Bạn không cần nhập
http:// trước mỗi địa chỉ URL vì trình duyệt
WAP sẽ tự động đưa chuỗi ký tự này vào.

1 Dữ liệu
2 GPRS
- Cài đặt dữ liệu: Chỉ hiển thị khi bạn chọn
Đường truyền là dữ liệu.
Địa chỉ IP: Nhập địa chỉ IP của cổng kết nối
WAP bạn muốn sử dụng.
Số gọi: Nhập số điện thoại để truy nhập
vào cổng kết nối WAP.
Mã nhận dạng: Tên nhận dạng người dùng
đối với máy chủ kết nối (không dành cho
cổng kết nối WAP).
Mật mã: Bạn phải có mật mã để quay số
kết nối máy chủ (KHÔNG PHẢI cổng kết nối
WAP) để nhận dạng kết nối của bạn.
Loại cuộc gọi: Chọn Analogue hoặc Kỹ
thuật số (ISND).
Tốc độ cuộc gọi: Tốc độ kết nối dữ liệu:
9600 hoặc 14400.
Thời gian chờ: Bạn cần nhập thời gian
ngưng hoạt động. Sau khi nhập, dịch vụ

trình duyệt WAP sẽ bị ngưng nếu không có
dữ liệu nào được nhập vào hoặc truyền tải.
- Cài đặt GPRS: Các cài đặt dịch vụ chỉ có
hiệu lực khi GPRS được chọn làm dịch vụ
đường truyền.

DỊCH VỤ

- Đường truyền: Bạn có thể cài đặt dịch vụ
đường truyền dữ liệu.

Địa chỉ IP: Nhận địa chỉ IP của cổng kết nối
WAP bạn sử dụng để truy nhập trang WAP.
APN: Nhập điểm truy cập của dịch vụ
GPRS.
Mã nhận dạng: Nhận dạng người dùng cho
máy chủ APN.
Mật mã: Mật mã được máy chủ APN yêu
cầu.
- Kiểu kết nối: Các tùy chọn dành cho kiểu
kết nối là Liên tục hoặc Tạm thời và tùy
thuộc vào cổng kết nối mạng.
Liên tục
Cơ chế cấp xác nhận nhưng cơ chế này
thường gây tắc nghẽn cho lưu lượng mạng.
Tạm thời
Dịch vụ không cần xác lập kết nối (phi kết
nối).
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Truy nhập URL (Mục 8.1.4)

Kết nối trực tiếp các Máy trạm với Máy Chủ
trong HTTP

Bạn có thể kết nối trực tiếp với trang web bạn
muốn. Sau khi nhập một địa chỉ URL cụ thể,
nhấn phím OK.

- Cài đặt Proxy
Địa chỉ IP: Nhập địa chỉ IP của proxy.
Cổng: Nhập Cổng Proxy.
- Cài đặt DNS

Thông tin hoặc dịch vụ mà bạn đã truy cập
được lưu trong bộ nhớ cache của điện thoại.

Máy chủ chính: Nhập địa chỉ IP của máy
chủ DNS chính mà bạn truy cập

ࢌ Xóa b.nhớ đệm: Xóa tất cả dữ liệu được lưu

Máy chủ phụ: Nhập địa chỉ IP của máy chủ
DNS phụ mà bạn truy cập

ࢌ K.tra b.nhớ đệm: Đặt một giá trị để xác định

- Cài đặt bảo mật: Tùy thuộc vào cổng kết
nối đang sử dụng, bạn có thể chọn Bật hay
Tắt.
- Hình hiển thị: Bạn có thể chọn hoặc không
chọn hiển thị hình ảnh trên trang WAP.
ࢌ Đổi tên: Bạn có thể thay đổi tên cấu hình.
ࢌ Xóa: Xóa cấu hình được chọn trong khỏi

danh sách.
ࢌ Thêm: Bạn có thể thêm một cấu hình mới.
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Cài đặt b.nhớ đệm (Mục 8.1.5)

trong cache.
xem kết nối có được thực hiện qua cache hay
không.

Lưu ý

ࢌ Cache là bộ nhớ đệm, được sử dụng để

lưu dữ liệu một cách tạm thời.

Cài đặt cookie (Mục 8.1.6)
Thông tin hoặc dịch vụ mà bạn đã truy cập
được lưu trong bộ nhớ cache của điện thoại.
ࢌ Xóa cookie: Xóa tất cả dữ liệu được lưu

trong cookie.
được sử dụng hay không.

Chứng nhận bảo mật (Mục 8.1.7)

DỊCH VỤ SIM

MỤC 8.2

Menu này tùy thuộc vào SIM và các dịch vụ
mạng.

DỊCH VỤ

ࢌ Kiểm tra cookie: Kiểm tra xem có cookie nào

Danh sách các chứng nhận hiện có sẽ được
hiển thị.
ࢌ Quyền hạn: có thể xem danh sách chứng

nhận ủy quyền đã được lưu trong điện thoại
của bạn.
ࢌ Cá nhân: Bạn có thể xem danh sách chứng

nhận cá nhân đã được lưu trong điện thoại
của bạn.

Về cấu hình mặc định (Mục 8.1.8)
Bạn có thể xóa tất cả các cấu hình hiện tại về
lại giá trị ban đầu.

Phiên bản trình duyệt (Mục 8.1.9)
Phiên bản trình duyệt WAP sẽ hiển thị.
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ỨNG DỤNG KHÁC

MỤC 9.1

Ứng dụng (Mục 9.1.1)
Trong menu này, bạn có thể quản lý các ứng
dụng Java được cài trong điện thoại của bạn.
Bạn có thể chạy hoặc xóa các ứng dụng đã
được tải xuống, hoặc đặt lựa chọn kết nối.
Các ứng dụng được tải xuống được sắp xếp
trong các thư mục. Nhấn phím mềm bên trái
[Tùy chọn] để mở thư mục được chọn hoặc
khởi chạy midlet được chọn.Sử dụng phím
[Menu], sẽ có các menu sau.
mềm bên trái

Lưu ý

ࢌ Sau khi tải xuống bất kỳ trò chơi Java nào,

nhấn phím “Ok” (
vào thư mục gốc.

) để lưu trò chơi này

ࢌ Thư mục mới: Tạo một thư mục mới
ࢌ Di chuyển: Di chuyển các trò chơi đã lưu

sang thư mục khác.

ࢌ Khởi chạy: Kết nối với máy chủ và khởi chạy

trò chơi được tải về.
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ࢌ Xóa: Xóa trò chơi.
ࢌ Đổi tên: Đổi tên trò chơi.
ࢌ Thông tin: Hiển thị thông tin về ứng dụng.
ࢌ Cập nhật: Kết nối với máy chủ và tải xuống

phiên bản mới của trò chơi đã lưu.

ࢌ Tùy chọn: Một số ứng dụng Java có thể yêu

cầu thực hiện một kết nối dữ liệu. Chọn chức
năng này để đặt các tùy chọn kết nối.
- Luôn luôn: Kết nối được tạo ngay lập tức
mà không cần thông báo.
- Nhắc: Bạn sẽ được hỏi trước khi ứng dụng
thực hiện kết nối.
- Không bao giờ: Không cho phép kết nối.

Lưu ý

ࢌ Bạn không thể xóa hoặc đổi tên thư mục

cũng như trò chơi được cài sẵn trong thư
mục này.

Lưu ý

ࢌ Tệp JAR là tệp ở dạng nén của chương

cho một kiểu điện thoại. Phần mềm có
thể bị chặn hoặc tự bật khi các ứng dụng
Java không được phát triển dành riêng
cho điện thoại mà sách hướng dẫn này đề
cập được tải xuống, đôi khi còn làm cho
máy của bạn phải khởi động lại. Chúng tôi
muốn chỉ ra rằng những vấn đề này gây ra
bởi các ứng dụng không tương thích chứ
không phải do lỗi sản phẩm.

TẢI VỀ

JavaTM, là một công nghệ được phát triển bởi
Sun Microsystems. Tương tự như cách bạn
tải xuống Java Applet sử dụng trình duyệt
Netscape hoặc MS Internet Explorer chuẩn,
Java MIDIet có thể được tải xuống sử dụng
điện thoại có hỗ trợ WAP. Tùy thuộc vào nhà
cung cấp dịch vụ, tất cả các chương trình cơ
sở Java như là trò chơi Java có thể được tải
xuống và chạy trên điện thoại. Sau khi được tải
xuống, chương trình Java được lưu trong menu
Ứng dụng, ở đây bạn có thể chọn, chạy, hoặc
xóa. Các tệp chương trình Java được lưu trong
điện thoại dưới dạng .JAD và .JAR.

Cảnh báo
ࢌ Chỉ các chương trình cơ sở J2ME (Java

2 Micro Edition) sẽ chạy trên môi trường
điện thoại. Các chương trình cơ sở J2SE
(Java 2 Standard Edition) sẽ chạy trên môi
trường máy tính.

trình Java và tệp JAD là một tệp mô tả
bao gồm tất cả thông tin chi tiết. Từ mạng,
trước khi tải xuống, bạn có thể xem tất cả
các mô tả chi tiết từ tệp JAD.
ࢌ Mặc dù được dựa trên một ngôn ngữ

chuẩn (J2ME), không phải tất cả các ứng
dụng Java đều tương thích với tất cả các
loại điện thoại được bán hiện nay vì các
thư viện thuật toán xác định được sử dụng
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Cấu hình (Mục 9.1.2)

ÂM THANH

Menu này có cùng các cài đặt giống như menu
Internet. Thực tế, để tải xuống các ứng dụng
mới, cần có kết nối WAP.

Phím mềm bên trái
những lựa chọn sau.

MỤC 9.2

[Tùy chọn] sẽ hiện lên

ࢌ Làm hình nền: Hình đang được chọn có thể

được đặt làm Hình nền.

ࢌ Soạn tin MMS: Hình đã tải xuống có thể

được gửi qua MMS.

ࢌ Gửi qua Bluetooth: Ảnh được tải xuống này

có thể được gửi qua Bluetooth.
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[Tùy chọn] sẽ hiện lên

ࢌ Chọn làm nhạc chuông: Đặt Nhạc Chuông

bằng Âm đang được chọn.

HÌNH ẢNH
Phím mềm bên trái
những lựa chọn sau.

MỤC 9.3

ࢌ Soạn tin nhắn: Nhạc chuông có thể được

gửi qua SMS và MMS.

ࢌ Soạn tin MMS: Nhạc chuông có thể được gửi

qua MMS.

ࢌ Gửi qua Bluetooth: Nhạc chuông có thể

được gửi qua Bluetooth.

CÁC PHỤ KIỆN

Pin chuẩn

Cáp dữ liệu/CD
Bạn có thể kết nối điện
thoại với máy vi tính để
trao đổi dữ liệu qua lại.

CÁC PHỤ KIỆN

Có rất nhiều phụ kiện khác nhau dành cho điện thoại di động của bạn. Bạn có thể chọn
những phụ kiện này tùy theo nhu cầu thông tin liên lạc của mình.

Tai nghe
Cho phép sử dụng không
cần cầm tay.
Bao gồm tai nghe và micro.

Lưu ý

ࢌ Luôn sử dụng phụ kiện chính hãng LG.
ࢌ Việc vi phạm điều này sẽ làm vô hiệu chế

độ bảo hành của bạn.
ࢌ Phụ kiện có thể khác nhau ở những vùng

Bộ sạc
Bộ sạc này cho phép bạn
sạc pin khi ở xa nhà hoặc
văn phòng.

khác nhau; vui lòng liên hệ với công ty
hoặc các đại lý chính thức của công ty để
biết thêm chi tiết.
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Thông tin tổng quát
Tên sản phẩm: S5000
Hệ thống
1900

: GSM 900 / DCS 1800 / PCS

Nhiệt độ môi trường xung quanh
Tối đa: +55°C (discharging)
+45°C (charging)
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Tối thiểu: -10°C

