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Guidelines for safe and efficient use
Introduction
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Read these simple guidelines. Breaking the rules may be
dangerous or illegal. Further detailed information is given in this
manual.

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR)
information
This mobile phone model C1150 has been designed to comply
with applicable safety requirement for exposure to radio waves.
This requirement is based on scientific guidelines that include
safety margins designed to assure this safety of all persons,
regardless of age and health.
] The radio wave exposure guidelines employ a unit of
measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted using standardized method with
the phone transmitting at its highest certified power level in all
used |frequency bands.
] While there may be differences between the SAR levels of
various LG phone models, they are all designed to meet the
relevant guidelines for exposure to radio waves.
] 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 0.676 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 appliance 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.

Fuse replacement

Efficient phone operation

] 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.

To enjoy optimum performance with minimum power
consumption please:
] Hold the phone as you speak to any other telephone.
] If your mobile phone supports infrared, never direct the
infrared ray at anyone’s eye.

Blasting area

Electronics devices

] 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.

All mobile phones may get interference, which could affect
performance.
] Do not use your mobile phone near medical equipment without
requesting permission. Avoid placing the phone over the
pacemaker, i.e. in your breast pocket.
] Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
] Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

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

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

Potentially explosive atmospheres

Guidelines for safe and efficient use

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

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.

Children
Keep the phone in a safe place out of children’s reach. It
includes small parts which if detached may cause a choking
hazard.
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Guidelines for safe and efficient use
Emergency calls
Guidelines for safe and efficient use
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Emergency calls may not be available under all cellular
networks. Therefore, you should never depend solely on the
phone for emergency calls. Check with your local service
provider.

Battery information and care
] 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.
] 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.

C1150 Features
Parts of the phone

Keypad description
Key

Description
Left soft key / Right soft key
Each of these keys performs the function
indicated by the text on the display
immediately above it.

Earpiece

C1150 Features

Open view

Navigation keys
Use to scroll through menus and move the
cursor. You can also use these keys for quick
access to the following functions.

Display screen

Phone book
list key

Message key

Left soft key

Right soft key

Profile key

End/Power key

Send key
Favorites key

Star key

Clear/
Cancel key
Numeric key
Hash key

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

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

Microphone

7

C1150 Features

Key

Description

~

C1150 Features
Numeric keys
These keys are used mainly to dial in standby
mode and enter numbers or characters in
editing mode.
When you press these keys for a long time.
• Used to call your voicemail box by
.
• Used to call for international call by
.
• Used to call Speed dials by from
to
.
END/PWR key
Used to end or reject a call. This key is also
used as Power Key by pressing this key for a
few seconds.

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

On-Screen icons
Icon/Indicator

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

Side keys
Key
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Loud profile is activated.
Description

Silent profile is activated.

Up/Down side keys
When you open the flip, you can control the
volume of key tone in the standby mode and the
volume during a call.

Headset profile is activated.
Car profile is activated.
You can divert a call.

Getting started
Installing the SIM card and the battery
Locate the SIM card socket in the back of the phone. Follow the
steps below to install the SIM card.
1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with
the golden connectors facing down.

Notice
] Removing the battery from the phone whilst it is switched

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

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

Getting started

1. Inserting the SIM card

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

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

2. Then push the half of the battery into position.
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Getting started
Getting started

4. Charging the battery

5. Disconnecting the charger

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

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

Note
] Ensure the battery is fully charged before using the

phone.
2. Connect the other end of the travel adapter to the mains
socket. Use only the included packing charger.

] Do not remove your battery or the SIM card while

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

is completed.

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

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

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

General functions
Entering text

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 LCD
screen.
2. Change the text input mode by pressing
. You can check the current text
input mode in the upper right corner of
the LCD screen.
] Using the T9 mode

text input mode

Options

Insert

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily
with a minimum number of key presses. As you press each key,
the phone begins to display the characters that it thinks you are
typing based on the built-in dictionary. You can also add new
words in the dictionary. As new words are added, the word
changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.
1. When you are in the T9 predictive text input mode, start
entering a word by pressing keys
to
. Press one key
per letter.
] The word changes as letters are typed. Ignore what’s on
the screen until the word is typed completely.

General functions

You can enter alphanumeric characters by using the phone’s
keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a
message, creating a personal greeting.

] If the word is still incorrect after typing completely, press
the down navigation key once or more to cycle through the
other word options.
Example: Press
to type Good.
Press
[down navigation key]
to type Home.
] If the desired word is missing from the word choice list,
add it using the ABC mode.
] You can select the language of the T9 mode. Press the left soft
key [Option], then select T9 languages. Select the desired
language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by
selecting T9 off. The default setting on the phone is T9 enabled
mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any
keystrokes.
3. Complete each word with a space by pressing the
key.
To delete letters, press
. Press and hold down
to
erase entire words.

Note
] To exit from the text input mode without saving your input,

press

. The phone goes back to standby mode.

] Using the ABC mode
Use the
to
keys to enter your text.
1. Press the key labeled with the required letter:
] Once for the first letter
] Twice for the second letter.
] And so on.
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General functions
General functions
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2. To insert a space, press the
key once.
To delete letters, press the
key. Press and hold down the
key to clear the whole display.

Note

Characters in the order display

Key

Lower Case

Upper Case
. , / ? ! - : ' '' 1

. , / ? ! - : ' '' 1

ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇ

abc2äàáâãåæç

] Using the 123 (Number) mode

DEF3ËÈÉÊ

def3ëèéê

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

ˇ
GHI4ÏÌÍÎG

g h i 4 ï ì í î gˇ

JKL5

jkl5

] Refer to the table below for more information on the

characters available using the alphanumeric keys.

MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒ mno6ñöøòóôõœ
PQRS7ßS
¸

p q r s 7 ß s¸

TUV8ÜÙÚÛ

tuv8üùúû

WXYZ9

wxyz9

Space 0

Space 0

Menu tree
3. Profiles

6. Fun & Tools

8. Java

1.1 Write short message

3.1 Vibrate only

6.1 Favorites

8.1 Applications

1.2 Write multimedia
message

3.2 Quiet

6.2 Games

8.2 Download

3.3 General

6.3 Calculator

8.3 Profiles

3.4 Loud

6.4 My folder

9. SIM Service

3.5 Headset

6.5 Unit converter

3.6 Car

6.6 World time

This menu depends on SIM
and the network services.

1.3 Inbox
1.4 Outbox
1.5 Drafts
1.6 Listen to voice mail
1.7 Info message
1.8 Templates
1.9 Settings

2. Call register
2.1 Missed calls
2.2 Received calls
2.3 Dialled calls
2.4 Delete recent calls
2.5 Call charges
2.6 GPRS information

4. Settings
4.1 Date & Time
4.2 Phone settings

6.7 Voice recorder
6.8 Memory status

7. Internet

4.3 Call settings

7.1 Home

4.4 Security settings

7.2 Bookmarks

4.5 Network settings

7.3 Profiles

4.6 GPRS setting

7.4 Go to URL

4.7 Reset settings

7.5 Cache settings

5. Organiser

Menu tree

1. Messages

7.6 Cookies settings

5.1 Alarm clock

7.7 Security certification

5.2 Scheduler

7.8 Reset profiles

5.3 Phonebook

7.9 Browser version
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Messages
Messages

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

Write short message

Menu 1.1

] T9 languages: Select the language for T9 input mode. You can
also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.

You can write and edit text message, checking the number of
message pages.

] 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.

Note

Insert

] The phone which supports EMS release 5 is available to

send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other
party may not receive pictures, sounds or text styles you
sent properly if the phone does not support such options.
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 phonebook.
4. Press
after entering numbers.

] Symbol: You can add special characters.
] Picture: You can insert the Default graphics or graphics in My
pictures that are available for text messages.
] Sound: You can insert sounds that are available for text
messages.
] Text templates: You can use Text templates already set in the
phone.
] Phonebook: You can add phone numbers or e-mail addresses
in Phonebook.

] Save: Stores messages in Drafts.

] Signature: You can add your signature to the message.

] Font: You can select Size and Style of fonts.

Write multimedia message

] Colour: You can select Colour of foreground and background.

You can write and edit multimedia messages, checking
message size.
1. You can create a new message or choose one of the
multimedia message templates already made.
2. Press Insert to add Symbol, Picture, Sound,Record voice, Text
templates, Phonebook or Signature.

] Alignment: You can make the message contents aligned Left,
Centre or Right.
] Add T9 dictionary: You can add your own word. This menu can
be shown only when edit mode is Predictive
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(T9Abc/T9abc/T9ABC).

Menu 1.2

Options

Inbox

Menu 1.3

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

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

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

] Icon directive

] Preview: You can preview multimedia messages you wrote.
] Save: You can save multimedia messages In drafts or as template.

Icon

] Delete slide: You can delete the current slide.

Description
Multimedia message

] 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.
] Remove media: You can remove pictures or sounds in the
slide. This option can be shown only when any media exists.

Short message
SIM message
Read
Notified multimedia message

] Add T9 dictionary: You can add your own word. This menu can
be shown only when edit mode is Predictive
(T9Abc/T9abc/T9ABC).

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.

] T9 languages: Select the language for T9 input mode.

Note

] 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

Messages

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

loading time. After 15 seconds, it is available to write
multimedia message.

] SIM message: SIM message means the message

exceptionally stored in SIM card.
For notified multimedia message, you have to wait for
downloading and processing of the message.
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Messages
Outbox

Menu 1.4

Messages

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

Description
MMS sent
MMS unsent
MMS delivery confirmed
SMS sent
SMS unsent
SMS delivery confirmed

In each message, the following options are available by pressing
the left soft key [Options].
The messages of which transmission was completed has
the following options.

The messages of which transmission is in progress has
the following options.
] View: You can view the selected message.
] Send: Select this to send it again.
] Cancel: Cancels transmitting of the message.
] Delete: Cancels transmitting the message and deletes the
message.
] View Information: You can view the information of selected
message: subject (only for multimedia message), the date and
time when you sent it, message type and size, the priority (only
for multimedia message), and recipients.
] Send all: Sends all the messages of which transmission is in
progress again.
] Cancel: Cancels all the message transmission.
] Delete all: Cancels all the message transmission and deletes
all of them.

] View: You can view the selected message.

Drafts

] Forward: You can forward the selected message to other
recipients.

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

] Delete: Deletes the selected message from outbox.
] View Information: You can view the information of selected
message: subject (only for multimedia message), the date and
time when you sent it, message type and size, the priority (only
for multimedia message), and recipients.
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] Delete all: Deletes all the messages in the outbox folder.

Menu 1.5

Icon

Description
Multimedia message
Text message

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;

Listen to voice mail

] 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.

Menu 1.6

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

Info message

Menu 1.7

Info service messages are text messages delivered by the
network to GSM. They provide general information such as
weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock
prices. Each type of information has the number; therefore, you
can contact service provider as long as you have input the
certain number for the information. When you have received an
info service message, you can see the popup message to show

Read

(Menu 1.7.1)

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

Topics

Messages

Each draft has the following options. Press
[Options].
] View: You can view the selected message.
] Edit: You can edit the selected message.
] Send: Selecte this to send the selected message.
] Delete: Deletes the selected message from the drafts folder.
] View information: You can view the information of selected
message: subject (only for multimedia message), the date and
time when saved, message type and size, the priority (only for
multimedia message).
] Delete all: Deletes all the messages from drafts folder.

(Menu 1.7.2)

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

] 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

Menu 1.8

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

Text templates

(Menu 1.8.1)

The following options are available.
] View: Select this to view the selected template.
] Edit: Use this to edit the selected template.
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Messages
] Write messages

Signature

Messages

- Write text message: Use this to send the selected template
message by SMS.

After creating the signature template, you can access the
following menus by pressing the left soft key [Options].

- Write multimedia message: Use this to send the selected
template message by MMS.

] Edit: Use this to edit the signature.

] Add new: Use this to create a new template.

] Write messages: You can send your business card via SMS,
MMS or Bluetooth.

] Delete: Deletes the selected template from the text template list.

] Delete: Use this to delete the signature.

] Delete all: Deletes all templates.

Settings

Multimedia templates

(Menu 1.8.2)

You can create a multimedia template after pressing the left soft
key [Add new]. And the multimedia templates you saved as a
template while creating a multimedia message in the Write
multimedia message (See page 14).
] View: You can view the multimedia template.
] Edit: You can edit the multimedia template.

Text message

Menu 1.9
(Menu 1.9.1)

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

] Add new: Allows you to add a new multimedia template.

] Validity period: This network service allows you to set how
long your text messages will be stored at the message centre.

] Write messages: You can write a multimedia message with the
multimedia template.

] Delivery report: If you set to Yes, you can check whether your
message is sent successfully.

] Delete: Deletes the selected template message from the
multimedia template list.

] 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.

] Delete all: Clears the multimedia template list.
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(Menu 1.8.3)

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

Multimedia message

(Menu 1.9.2)

] Validity period: This network service allows you to set how
long your text messages will be stored at the message centre.
] Delivery report: If it is set to Yes in this menu, you can check
whether your message is sent successfully.
] Auto download
On: The messages are downloaded automatically on receipt.
Off: Requires you to confirm you want to download the
message.
Home network only: If you select this, messages are
downloaded automatically on receipt in your home network
area. And outside your home service area, it requires you to
confirm you to download the message.
] Network settings: In order to download MMS from the server,
you need to set up a CSD or GPRS data connection. If you
select multimedia message server, you can set URL for
multimedia message server. You can set over 5 profiles to
connect service.
] Permitted types
- Personal: Personal message.
- Advertisements: Commercial message.
- Information: Necessary information.

(Menu 1.9.3)

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

Messages

] Priority: You can send the message after setting the level of
priority: Low, Normal and High.

Voice mail centre

Info message
(Dependent to network and subscription)

(Menu 1.9.4)

] Receive
If you select Yes, your phone will receive Info service
messages.
] Alert
Your phone will beep when you have received Info service
message numbers.
] Languages

Push messages

(Menu 1.9.5)

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

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

Menu 2.1

Menu 2.5

Call duration

(Menu 2.5.1)

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

This option lets you view the last 10 unanswered calls.

] Last call: Length of the last call.

Note

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

] You can delete all the call records from the list using the
Delete recent calls menu (Menu 2.4).

Received calls

Menu 2.2

Dialled calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or
attempted).

Note

] You can delete all the call records from the list using the
Delete recent calls menu (Menu 2.4).

Delete recent calls

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

This option lets you view the last 10 incoming calls.

Menu 2.4

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

Call costs

(Menu 2.5.2)

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

Settings

(Menu 2.5.3)

(SIM Dependent)
] 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.

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

GPRS information

Call register

] 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.

Menu 2.6

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

Call duration

(Menu 2.6.1)

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

Data volumes

(Menu 2.6.2)

You can check the Sent, Received or All data volumes and Reset
all.
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Profiles
Profiles

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different
events, environments, or caller groups. There are six preset profiles:
Vibrate only, Quiet, General, Loud, Headset and Car. Each profile can
be personalised.

] Keypad tone: Select the desired keypad tone.

Changing the profile

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

Menu 3.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.

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

profile is automatically activated.

Customising profiles – Personalise
Menu 3.X.2
You can customise profiles except Vibrate only. Scroll to the
desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key
or the OK key, select Personalise. The profile setting option
opens. Set the option as required.
] Call alert type: Set the alert type for incoming calls.
] Ring tone: Select the desired ring tone from the list.
] Ring volume: Set the volume of the ring tone.
] Message alert type: Set the alert type for message receipt.
] Message tone: Select the alert tone for message receipt.
] Keypad volume: Set the volume of keypad tone.
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] Flip tone: Allows to set the flip tone for adjusting environment.
] Effect sound volume: Set the volume of effect sound.

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

Customising profiles – Rename
Menu 3.X.3
You can rename a profile and give it any name you want.

Note

] Vibrate only, Headset and Car profiles cannot be

renamed.
1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the
profile list and after pressing the left soft key or the OK key,
select Rename.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft
key [OK].

Settings
Date & Time

Menu 4.1

(Menu 4.1.1)

You can enter the current date.

Date format

(Menu 4.1.2)

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

Set time

(Menu 4.2.3)

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

Backlight

(Menu 4.2.4)

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

LCD contrast
You can set the brightness of LCD by pressing

(Menu 4.2.5)
,

.

(Menu 4.1.3)

Information window

(Menu 4.1.4)

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

You can enter the current time.

Time format

(Menu 4.2.2)

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

Language

You can set functions relating to the date and time.

Set date

Greeting note

(Menu 4.2.6)

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

Menu colour

Phone settings

You can select the preferred menu colour among various
combination.

Menu 4.2

You can set functions relating to the phone.

Wallpaper

(Menu 4.2.1)

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

Settings

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

LED indicator

(Menu 4.2.7)

(Menu 4.2.8)

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

Network name

(Menu 4.2.9)

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

Menu 4.3

Settings

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

Call divert

[Select]
(Menu 4.3.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls,
fax calls, and data calls to another number.
For details, contact your service provider.
] All voice calls: Diverts voice calls unconditionally.
] If busy: Diverts voice calls when the phone is in use.
] If no reply: Diverts voice calls which you do not answer.
] If out of reach: Diverts voice calls when the phone is switched
off or out of coverage.
] All data calls: Diverts to a number with a PC connection
unconditionally.
] All fax calls: Diverts to a number with a fax connection
unconditionally.
] Cancel all: Cancels all call divert service.
The submenus
Call divert menus have the submenus shown below.
] Activate: Activate the corresponding service.
- To voice mail centre: Forwards to message centre. This
function is not shown at All data calls and All fax calls
menus.
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- To other number: Inputs the number for diverting.
- To favourite number: You can check recent 5 diverted
numbers.
] Cancel: Deactivate the corresponding service.
] View status: View the status of the corresponding service.

Answer mode

(Menu 4.3.2)

] Flip open
If you select this menu, you can receive an incoming call
when only opening flip.
] Press any key
If you select this menu, you can receive a call by pressing any
key except
[End] key.
] Send only
If you select this menu, you can receive a call by only
pressing
[Send] key.

Send my number

(Menu 4.3.3)

(network and subscription dependent)
] On
You can send your phone number to another party. Your
phone number will be shown on the receiver’s phone.
] Off
Your phone number will not be shown.

] 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.

Security settings

Call waiting (network dependent)

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.
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.
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.

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

Minute minder

(Menu 4.3.5)

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

Phone lock

MENU 4.4
(Menu 4.4.1)

(Menu 4.4.2)

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

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.

Closed user group

Call barring

Auto redial

(Menu 4.3.6)

(Menu 4.3.7)

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

Settings

(Menu 4.3.4)

PIN code request

(Menu 4.4.3)

The Call barring service prevents your phone from making or
receiving certain category of calls. This function requires the
call barring password. You can view the following submenus.
] All outgoing
The barring service for all outgoing calls.
] Outgoing international
The barring service for all outgoing international calls.
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Settings
Settings

] Outgoing international except home country
The barring service for all international outgoing calls except
home network.
] All incoming
The barring service for all incoming calls
] Incoming when abroad
The barring service for all incoming calls when roaming
] Cancel all
You can cancel all barring services.

(Menu 4.4.5)

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

Network settings

Menu 4.5

] Change password
You can change the password for Call Barring Service.

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

Fixed dial number

Automatic

(Menu 4.4.4)

(SIM dependent)
You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.
The numbers are protected by your PIN2 code.
] Activate
You can restrict your outgoing calls to selected phone
numbers.
] Cancel
You can cancel fixed dialling function.
] Number list
You can view the number list saved as Fixed dial number.
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Change codes

(Menu 4.5.1)

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

Manual

(Menu 4.5.2)

The phone will find the list of available networks and show you
them. Then you can select the network which you want to use if
this network has a roaming agreement with your home network
operator.
The phone lets you select another network if the phone fails to
access the selected network.

Preferred

(Menu 4.5.3)

GPRS setting

Settings

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.
Menu 4.6

You can set GPRS service depending on various situation.

Power on

(Menu 4.6.1)

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

When needed

(Menu 4.6.2)

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

Reset settings

Menu 4.7

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

Menu 5.1

Organiser

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
[OK].

Scheduler

Menu 5.2

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor
is located on the current date. You can move the cursor to
another date using navigation keys. On the calendar, you can
use the following keys.
skips back a year.
skips forward a year.
Each press of
skips back a month.
skips forward a month.
You can enter a schedule or memo in the scheduler by pressing
the left soft key [Options].
] Add new: Select this to enter a new schedule or memo. After
a schedule note is entered on a date, the date is shown in a
different colour and
appears on the right bottom of the
screen. This function reminds you of your schedule. And the
phone will sound an alarm tone if you set the phone to do so.
] View: Shows the schedule note or memo for the chosen day.
Press the left soft key [Options] to edit or delete the note you
selected.
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] View all: Shows all the notes that are entered in the phone.
Use the up/down navigation keys to browse through the note
lists.
] Delete past: Select this to delete the expired schedule notes
that have already been notified. You are asked to confirm this
action.
] Delete all: Select this to delete all the schedule notes and
memos. You are asked to confirm this action.

Phonebook
Search
(Calling from phonebook)

Menu 5.3
(Menu 5.3.1)

1. In standby mode, press
[Names].
2. Search by pressing
[Select].
3. Enter the name whose phone numbers or e-mail address you
want to search or Select ‘List’ to view phonebook.
4. Instant searching is available by inputting the initial letter of
the name or number you want to search.
5. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to
one, select
[Options]. The following menu will be
displayed.
] Edit: You can edit the name, number, E-mail and fax by pressing
[OK].
] Write messages: After you have found the number you want,
you can send a message to the selected number.
] 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. The main number will be displayed
first, if you set this.

Speed dial

] Delete: You can delete an entry.

] Change: You can allocate a new phone number to the dial key.
(Menu 5.3.2)

You can add phonebook entry by using this function. Phone
memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity
depends on the cellular service provider. You can also save 20
characters of name in The Phone memory, and save characters
in the SIM card. The number of character is SIM dependent
feature.

Caller groups

(Menu 5.3.3)

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups
you can make lists to.
] Member list: Shows the group members you have selected.
] Group ring tone: Allows you to specify ring tone for the group
members’ call.
] Group icon: Allows you to select the icon dependent on Group.
] 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.

Organiser

Add new

(Menu 5.3.4)

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

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

Settings

(Menu 5.3.5)

] Set memory
- If you select Variable, when adding entry, the phone will
ask where to store.
- If you select SIM or Phone, the phone will store an entry to
SIM or phone.
] Search by
Scroll to highlight Search by, then press
[Select].
- If you select Variable, the phone will ask how to search.
- If you select Name or Number, the phone will search an
entry by Name or Number.
] View options
Scroll to highlight View options, then press
[Select].
- Name only: When you search the phonebook, the list
displays only names.
- With pictures: When you search the phonebook, the list
displays names and corresponding pictures.
- Name & number: When you search the phonebook, the list
displays names and number.
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Organiser
Copy all

(Menu 5.3.6)

Organiser

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone
memory and vice versa.
1. Scroll to Copy all, then press
[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.
2. You can see the following submenus.
] Keep original: When copying, Original Dial Number is kept.
] Delete original: When copying, Original Dial Number will be
erased.

Delete all

(Menu 5.3.7)

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

Information

(Menu 5.3.8)

] Service dial number
Use this function to access a particular list of services
provided by your network operator (if supported by the SIM
card).
] Memory status
This feature allows you to see how many free and in-use are
in your phonebook.
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] Own number (SIM dependent)
You can check your own number in SIM card.

Fun & Tools
Favorites

Menu 6.1

] Select: Activate the registered menu.

key.

] Delete all: Delete all menus which are registered in Favorites.
] Information: View the information of registered menu.
Menu 6.2

The phone offers you the games to play with.

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

However, each one has an introduction to explain the main
control keys. The rest ones are as follows.

: Back
: Pause or resume a game

Note

] To include a decimal point, press the

] Delete: Delete the registered menu.

Common Key Function

Menu 6.3

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition,
subtraction, multiplication and division.
1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a
mathematical function.
] To erase any mistake or clear the display, use the

] Change: Change the menu.

Games

Calculator

Fun & Tools

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

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

My folder

Menu 6.4

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

Picture

(Menu 6.4.1)

Sound

(Menu 6.4.2)

The Submenus for each main one
] Rename: You can edit the title for each download contents.
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Fun & Tools
Fun & Tools

] Write text/multimedia message: You can write Text message /
Multimedia message (available depending on type of Media)
with pictures or sounds.
] Set as Wallpaper / Set as ring tone: You can set downloaded
sounds or pictures as wallpaper or Ring tone.
] Delete: You can delete each downloaded content.
] Delete all: You can delete all downloaded content.

Unit converter

Menu 6.5

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

World time

Menu 6.6

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

Menu 6.7

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

Record

(Menu 6.7.1)

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

View list

(Menu 6.7.2)

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

Memory status

Menu 6.8

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

Internet

Home

Menu 7.1

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

Bookmarks

Menu 7.2

Press
[Select] to access available options, or
press
[Back] to exit.
] Connect: Connect to the selected bookmark.
] Add new: Add a new bookmark manually.
] Edit: Edit the title and the address of the selected bookmark.
] Delete: Delete the selected bookmark from the bookmark list.

Profiles

Menu 7.3

You can make up to 10 profiles and activate only one out of them.
Scroll to the desired profile and press
to access available
options.
] Activate: You can activate the profile you want.
] Settings: You can edit and change WAP settings of the
selected profile.
-Homepage: This setting allows you to enter the address
(URL) of a site you want to use as homepage. You do not
need to type “http://” at the front of each URL as the WAP

Browser will automatically add it.
-Bearer:
You can set the bearer data service.
• Data
• GPRS
-Data settings :
Appears only if you select Data settings as the Bearer.
IP address : Enter the IP address of the WAP gateway you
want.
Dial number : Enter the telephone number to dial to access
your WAP gateway.
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 or Digital
(ISDN).
Call speed : The speed of your data connection; 9600 or
14400.
Linger time : You need to enter timeout period. After
entering that, the WAP navigation service will
be unavailable if any data is not input or
transferred.
- GPRS settings
Shown if you select GPRS as the Bearer.

Internet

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

IP address : Input the IP address of the WAP gateway you
access.
APN : Input the APN of the GPRS.
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Internet
Internet

User ID : The users identify for your APN server.
Password : The password required by your APN server.
- Connection type
The options for connection type are Temporary or Continuous
and depend on the gateway you are using.

Menu 7.4

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

Cache settings

Menu 7.5

Continuous
A confirmed delivery mechanism but generates more
network traffic.

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

Temporary
A non-confirmed (connectionless) service.

The contents of Cache memory will be removed.

- Proxy settings
IP address: Input the IP address of the proxy.
Port: Input the port number of the proxy.
- DNS settings
Insert the primary and secondary DNS if required by the
network operator.
- 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.
] Rename: Edit the Profile Name.
] Delete: Delete the Profile.
] Add new: You can add a new profile manually.
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Go to URL

Clear cache
Check cache

(Menu 7.5.1)

(Menu 7.5.2)

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

Cookies settings

Menu 7.6

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

Clear cookies

(Menu 7.6.1)

Removes all context saved in cookie.

Check cookies
Check whether a cookie is used or not.

(Menu 7.6.2)

On browsing menu
Security certification

] Home
Refer to (Menu 7.1).

Reset profiles

Menu 7.8

] Reload
Reloads the current page.

Menu 7.9

] Bookmarks
See (Menu 7.2).

You can reset profiles to return to original settings.

Browser version
The WAP Browser version is displayed.
If you are on line, you can view the following menus.

] Save as bookmark
You can save a site as bookmark.
] Messages
During Wap connection, you can see the Short messages.

Internet/On browsing menu

Menu 7.7

A list of the available certificates is shown.

] Go to URL
You can move to the site you want. In this menu, you can also
edit the site address.
] Go to email server
You can move to the E-mail server that you configured.
] Set as email server
You can set the address of current site as E-mail server.
] Clear cache
The contents of cache memory will be removed.
] Save Images
You can save the image which is provided by the WAP.
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Java
Applications

Menu 8.1

Java

Options
Scroll to an application and select Options.
1. New: You can create new folder.
2. Move: You can select a folder which you want.
3. About: Shows Java MIDP information.
4. Info: Displays information about the selected MIDlet.
5. Remove: Deletes the selected MIDlet.
6. Update: Accesses the server and updates the selected
MIDlet.
7. Options: Some Java applications may require a data
connection to be made. Select this to set the
connecting options.
- Always: The connection is created immediately without a
notification.
- Prompt: You will be asked before the application makes the
connection.
- Never: No connection is allowed.
8. Rename: You can rename the application.
9. Exit: Exits from Applications.

Download

Menu 8.2

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

Menu 8.3

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

JAVA™ is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Accessories

Standard battery

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

Technical data

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

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

Travel adapter
This charger allows you
to charge the battery
while away from home
or your office.

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.
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Technical data
Applications
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General
Product name : C1150
System
: GSM 900 / DCS 1800

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

౯ሴ༬ᄎ؇ᆊཻᆾହèົ٘ᆊཻ݆ᄼढ़ᄶӵູཉࠎႋఖ
ٌᄺರèࢃᄤЮ൴үᇖເཞ༬ࣁ׀ജཔܸྗ༖è

തਏᅽത

Шè
]༆ࢃ൴ࠖᇉೢಪനШࠎՀकࣔڿè
]༆டᇆ൴ࠖè

ڜതѶᅽതދ༒൳и ;): ྗ༖

]༆ؚ൴ࠖᄶӵರ྇ࠖތᆙࠎᆘ֜è

ۅং + ྟၔ֬ߌനࡀຢቕਛڜതѶᅽത֬
པܸτး౷èۅး౷ࠕग़࿗֬ᆾ֤ჷᄼ  ЎচႯಙ
ГႼಭ  ઉࡹދॉመঊ  τ֬ڜതᄔ྿དྷ؎è
]ڜതѶᅽതᆾ֤ჷᄼҗႯਛ၉ᇜӲເ༒൳и  ࠎ ;):
֬Ұਏ֍໑è࣐ྡྷ ;): Ұ൲൏  ൴ࠖࢃൗႯ၉ᇜњሠ
ߋ֬١ٌ  ᄤႼढ़Ⴏ֬ؔഏၢఊቒۡҰਏ࠰ن
തè
]ಝ۹ᇜྟ ރ4/ ൴ࠖ֬;):࠰ढ़҉ࣗཔ  ֓
यቕڜതѶ֬པܸ݆നࡀᇌᄶؾӵè
]ࡄݚ٫ঢ়ڜതГ߀჻߽ 1+61:8 ݆); ֬:
ࢿདྷᄤൌ  य़ಭ฿ቍᆵഏयເ?SOè
]ࣣ ,);A Ұ൲ѝଃ  Օྟރ൴ࠖᄤ൴ԂൗႯ൏ ;): ֬
ቒսᆻເ ?SO य़ è
]۹׀  ݚ౼ᆦڰҗႯ֬ ;):ඛओྗ༖Ⴕఞދ
ሷ܄Ӹൄཿ߽ 1--- ௦ܠᇌ  ఊњሠᄤ၉  य़
ಭ฿ቍᆵഏयເ ?SO ৯ૌݚçࡍଭսçϖս
৭ދขຝ è

]൴ࠖัࠎၠ༝ࠕບЎሔयႼढ़ؚ൴ࠖѝᄶӵ෬ഋè

ӈ֬Гဨთໂ߀
ʳ ۨ ౯࣎ൗႯࣣݝಱढ़ౖთา൴ࠖྟރཔ֬ڟԄçԐ
ࣥ
ఝދࡸèൗႯఊྟ֬ࡸࢃढ़ᇛᆿۅ൴ࠖ֬པܸ
ᆪଃࠎГ  വᇇढ़ᄶӵູཉè
]౯༆ഃሸҾሔ൴ࠖè ྺರތໂྰ  ౯ࢃఊۺकШ

པܸሮ۳֬ڢ༇࠶ඓಭ჻è
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]൴ࠖ႒ᄀঢ়ᇴ൱ࠖç൳ႂࠖࠎ۸ಭࡀෟְࠖఝന

]౯ൗႯۋҊ౩ࢸ൴ࠖບҍè ༆ൗႯಾ࠻౩༨  Эç

༕൫࠻ࠎְࣼ࣡è
]༆ࢃ൴ࠖᇉ؎ݝӪߓࣩᇖè
]༆ࢃ൴ࠖ॓ࣔྗႯ़ࠎௗ़ # ᆊႼढ़ႜའՏ๏

ᇖհԬ֬ྗ༖è
]༆ၢ༅฿ࢫԯ௧ଥ # ڕᄼࢃؚ൴ࠖᄶӵ෬ഋè
]༆ࢃ൴ࠖᇉ၈฿ࠎӝൈ֬ߓࣩᇖè
]࣏ഷൗႯְࠖـ൴ࠖࡸè

Гཉරเߗ
൚ᇛൗႯཔྟދԋձ֬Гཉරเߗಽؕ֬Гཉරè
༆ൗႯकႼشۡ۾ᆻ֬Гཉරè

Ⴜཹ֬൴ࠖҧቛ
းၢቒങ֬ނਏ߯ن൴ࠖ֬ቒࡋྦ  ౯ሆၰၢ༶ൠ
ར"
]ߌ൏౯ህ൴ࠖè
]ݛ֬൴ࠖᆭԂުບན  ༆ࢃުບནؚሠಭ֬ဋࣜè

ఝനШ
ࢬڶ㡰优䶣兯݁㢸ທګե᭯ ʿ 㪤ױ౨㢸ᐙ㫠䶣ᕴ児䩥ऱࢤ
ࢬڶ㡰优䶣兯݁㢸ທګե᭯
౨Ζ

]ᄤ໊֥֫ᄔ྿֬౭ঊ༶  ༆ࢃ൴ࠖ॓ࣔ။ਖനШè౯

ࠖ٭ഏ
ནനШࢃࠖ٭ؚᄶӵႜའè
]֯ࠖఴ౯ܸхၔߌè
]໊ࣣӷ༇ಭ჻ᄔ྿  ౯҉းഃሸൗႯ൴ࠖè

֨τ

ؿ

ᄤࡗ൙൏  ౯ҷᄎᄤ౼პႼܸ൴ࠖൗႯٌ݆֬è
]౯༆ᄤࡗ൙൏ൗႯ൴Ԃߌè
]ࡗ൙൏႒റ݁ሆè
]Ⴜ๏ࡸ  ढ़ൗႯ૮ሔᇉè
]ࡗ൙๏ࡸ҉ᄔ྿  ౯ࢃӡ๛ᄤяࠎ३׀ஜ  ಝޱᄣ
Ѵռࠎࢫ๗ߌè
]തਏढ़ႜའࠖӡഏ֬ଝཻሷ༩  ৯ӡ
ᄢႂའçτനШְè
]ݛӡሔႼఞ଼  ౯༆ᄤఊഏ١٩ᇉರތ༅  Ўচ
ರࠎܬތѓཱྀ൛֬ནനШèႵՕؾႋ܆֬نܪᅷ
ࢃؚಭ฿ᄶӵᇞഋ  ݤവᇇຮè

༆ಥؿࢫԯ൴ࠖèЎচರތ൴ࠖഏ֬༬ཱིࡸ  ၢь
૮ؿຄ  ᄶӵᇕ༖è

М௬ཊӍ
༆ᄤႋМݝӸᇖൗႯ൴ࠖè౯ቕ൶པܸདྷᇌ  Ѱφᅽ݆
ྡྷൠè

వᄤ֬Мᅐྦߓࣩ
]༆ᄤࡍႹᅦൗႯ൴ࠖè༆ࢃ൴ࠖ॓ࣔಞਟࠎߋ࿗༅

è
]ӡഏཱྀւႼၔࠎߌఊࡸ  ౯༆ᄤӡཕৡሔᄢ

ࠎᄕංढ़ಞྦఞ฿ç၈฿ࠎၥМ༅è

τࠪႼཹൗႯᆾହ

ь૮ࢃ൴ࠖ٩ᇉᄤఖѹఝഏ١  ৯  ٩ᄤྪఴ֬८
ֆᇖè
]൴ࠖߕढ़ؚଝཻሀ๗നШᄶӵႜའè
]ങਏۋಧߕढ़ႜའ֥൱ࠖç൳ႂࠖç8+ ְè

࣌ࠫࢨ
Ѱ٫ᄤႼ֬ڈྗະકᇖयढ़࣐ྡྷ࣌ࠫࢨèႀՕ 
҉႒࣎၎॓൴ࠖদѴռ࣌ࠫࢨߌè౯თ֬Юڢ׀
༇܉ഌމ

Ԅྗ༖თГဨ
]҉шᄤԐఴࢃԄຢ٩èთఊԄ༩҉

 ۅ൴ࠖԄ҉հᄤႜའԄྦ֬ࡁၲཹ႒è
]౯࣎ൗႯ 4/ ԄދԐఝè4/ ԐఝۻओԄؾന

ࡀ  ढ़ቒսདྷ؎׀ဃӐԄ൷ଈè
]༆ҾྈԄ  ࠎᄶӵԄؒè
]ГԂԄቍഏࣈඒԯࣱۋ֬౩ࢸè
]ԄٌᄣൗႯ൏  ౯ߗ۾ԄቍèԄቍᄤߗ۾ఴ၉

ϵढ़࣐ྡྷඛఫԐè
]ྔߗԄ႒ࡆ࿊Ԑ  ၢ৭߯نఊቒսཹ܆è
]༆ࢃԄԐఝᆷࢫဤ݂༶  ၀҉႒ᄤ؎ݝӝ

ൈ֬ߓࣩᇖൗႯ  ძ൰ è
]༆ࢃԄᇉۡ໘ࠎݬ֬ߓࣩᇖ  ᆊࢃႜའԄ֬

ྦè
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φࡶ

ඔ

 ࡶ
ࡶ
Ⴞࡶ
Ⴞࡶ
ՕࡶᆺྡྷԢཊᄤఊഏ١௧ଥഏ൜ؚ֬
႒܆è

 སഏ֤ࡶݻ

๗

Ⴏ܆ݖѝࠪၔ݂њèߕढ़ၢൗႯ
ᆊཻࡶঀ٧ၢ༶܆è
൜௧

ߌЮ౩
ߌ
Ю౩֍ࡶ
֍ࡶ

ྗ༖ࡶ
ྗ༖
ࡶ

ࡶ

Ⴞࡶ

౭ࣦ൛ࡶ
౭ࣦ൛ࡶ
ࡶن
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൳Ҧ
ࡊࡶ

-6,8W_MZࡶ
-6,8W_MZ
ࡶ
౩ԩ  ಃ
ಃࡶ
ࡶ
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• སഏ֤ࡶݻ
• ས༶֤ࡶݻ
• ས֤ࡶݻ
• སႾ֤ࡶݻ

"ෳߌЮ֬ঀࢵࡶè
"൳Ҧࡊҙ֍֬ঀࢵࡶè
"౭ࣦ൛ҙ֍֬ঀࢵࡶè
"൳ྗམ֬ঀࢵࡶè

 ࡶن
ढ़ၢѴռރߌઙࠪࢫ๗দèݛᆷ
ࢫφેؾࡶۅႼං್ರރތઙ  ֬൴ࠖࢃ
൜ቒࣔѴռ֬ރઙè

φࡶ

௧ଥഏ֬њ

ඔ

њ  ᆾ൜ఝ ඔ

~

ᆊཻࡶᇽးႯদᄤևࠖ൛༶Ѵރၢࠪᄤѐࠧ
ᆊཻࡶᇽးႯদᄤևࠖ൛༶Ѵރၢࠪᄤѐࠧ
൛༶ං್ඛሺࠎሺڟèݛӐφၢ༶۹ࡶ "

ѝ൜ະકྗ֬ރృ؎è

• Ӑφ
• Ӑφ
• Ӑφ

Ѵռߌࡄݚ

ढ़ၢൗႯ /8:; ڢ༇è

ᇇ

ᆥᄤൗႯબႺڢ༇è

್࣐მႂྗམ
ढ़ၢঀѴރ

 -6,8?: ࡶ
Ⴏদࢹඖߌࠎऒࢫদèࡶۅ၀ढ़ၢႯቛा
 ܸࠖࡶèφህ࠲ࡶۅᇙढ़ाࠖࠎܸࠖè
౩ԩࡶ
౩ԩࡶ
ોφ၉༶ԩ၉۸ሺڟèφህՕࡶ౩ԩႼ
ං್ୄಿè၀ढ़ൗႯՕࡶٙߴഏ၉௧ଥèՕ
ບ  ᄤևࠖ൛༶ؒφՕࡶढ़ҷैმႂШິ੪
ਠѝè

ߌৼࢫӵ܆è

+܆

 ඛሺ
ඛሺࡶ
ࡶ

ᆥᄤൗႯན  ࠎ  Ѵռ  ߌݛၟ
ࣣപ౯ਛ๏ڢ༇ནè
ୀਵၟനѰచè
൜Ԅਏ
൳֥Юྗ༖è
൳֥მႂႶࡸè
൳֥ X][P ྗ༖è
ᆾ൜ᄤಷӸѝҙ֍Ⴜ࿑ಷఀ֬ಷӸѝè
౭ࣦ൛ᇖ֬ᆙ܆è
ၟࠞࠊ õ њሠ ö ൛è

Үφࡶ
φࡶ

ඔ

ၟࠞࠊ õ սഹ ö ൛è
ၟࠞࠊ õ ࣨႂ ö ൛è

 ഏ  ༶Үࡶ

ၟࠞࠊ õ  ࠖـö ൛è

 ֙൴ّࠖۉռा൏  ढ़ၢݝՕࡶ६ᇌφࡶႂਏ
 ևࠖ൏  ދߌႂਏ  ߌ൏ è

ၟࠞࠊ õ ӡᄢ ö ൛è
ሎࢫদè
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ा൚
τሔ;15़ދԄ
τሔ;15़ދԄ
ा൚

] τሔఴ౯ಙГ൴ܸࠖࠖѰၔԩԄè

ҳ್ ;15 ़

] ;15 ़֬ࣈඒࢫԯޚಿၥܮ෬èҧቛދτሔ ;15 ़൏ྺ

းาѠཱིྖè౯ቕ ;15 ़ڿഏ֬τሔᆾହè

ᄤ൴ࠖУҷᅺ ;15 ़ҳҩ֬໑ᇉèቕၢ༶ҋᇮҳ
್ ;15 ़è
ݛሔႼԄ  ᄼ༼ၔԩԄè
ࢃ ;15 ़߈್ႆ೫֗ࡊ༶֬ҳҩᇖ  ࣈ೫ৼࢫఝས༶è

τሔԄ

ၔԩ ;15 ़

སୄ  ᆷ֥๗ࡵ၉ഹ़ᕗഹè

ቕၢ༶ҋᇮၔԩ ;15 ़è
ݛሔႼԄ  ᄼ༼ၔԩԄè
ࢃ ;15 ़՝ҳҩᇖཱིྖ߈Ԣè
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ሆၰ

ࢃԄᇉ൴ࠖУè


ؕाԐఝ

းႯੱྡྷԐఝເ൴ࠖԐ  ш༼ሔഏԄè
ࢃੱྡྷԐఝ֬၉ؑҳ್൴ֿࠖҍè

൜  φԐఝ൨ఝҮ֬φ୭  ࢃఊთ൴ࠖؕाè

ा൚

ۺԄԐ

ሆၰ
ࢃੱྡྷԐఝ֬၉ؑৼࢫ֥ుഏ֬ )+ ჾҳቝè
࣎ൗႯჷሔԐఝè

] ൴ࠖჷሔԄᄤൗႯఴшຢԐè
] ൴ࠖჷሔԄᄤൗႯఴшຢԐè
] Ԑຢӵࢃ  ޱഁප೫è౯ሆၰᄤᆊᇜ౭ঊ༶  ᄤ൴ࠖ௧ଥ

൜ õ ᆥᄤԐ ö ᆴఴढ़߽ྺးࢧӐ൏࡞֬ԡ൚Ԑ൏
࡞è

ሆၰ
] ݛԢཊԄ໊ᆥಙԐ֬౭ঊ  ౯ൗႯჾࡶܸхѰᇞྔ

ռा൴ࠖ  ಝޱᄣؚԄ࣐ྡྷԐèࠎᄤಃԢѰᇞྔሔ್
Ԅᆴ  ޱӎ൲ؚԄ࣐ྡྷԐè

ࣥۨ
] ҉ढ़ృྡྷҳ್Ԑࢫ८  ႀເᆊࢃ෬ߑ൴ࠖࠪੱྡྷԐఝè
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ӏ݆܆
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ढ़ၢൗႯ൴ࠖࡶஔංሺçሺଢދඛሺሺڟè৯ 
ᄤߌЮᇖհԬྦྷଇçѐ྆ྗ༖ދԾࢀ۸ಭްმè

ۆ۾Юං್൛

Юං್൛

֙ᄔ྿ං್ሺ֬ڟ౼პᇖ൏Ɨ
ᄤ 4+, ௧ଥ֬Ⴞ༶࢟ढ़ၢै֥
Юං್൛ᆾ൜ڟè
 ۆ۾Юං್൛è
ݝφ
ᄤ 4+, ௧ଥ֬Ⴞ༶࢟Ɨढ़ၢҷै
Юං್൛è

] ൗႯ <! ൛

ࡶၢ३۳ࢹඖો۸֍ՔèးԩሺଢƗ౯φ
φ
φህԩᆣ۸֍Քè



ሆၰ
] း՝Юං್൛ᇖԢ҉ؾГհං್ୄಿƗφ

è൴ࠖٙ

ߴևࠖ൛è

] ൗႯ )*+ ൛
࿑རҳ್

<! ხҰྦЮං್൛ᄔ྿ၢቒങ֬φࡶඛං್֍
Քè֙φો۸φࡶ൏Ɨ൴ࠖा൚൜ۻओୄᇉՔಱ
ເᆥಙ֬ሺڟèߕढ़ၢᄤՔᇖ็ࡍྔ֍Քè֙็ࡍྔ
֍Ք൏  ൴ࠖࢃ՝Քᇖ࿑ᄻढ़ྦቒս֬֍Քè
֙ <! ხҰྦЮං್൛൏Ɨݝφ ֥
ࡶा൚ං್֍Քèો۸ሺଢφ၉ࡶè
 ]ᄤං್ሺଢ൏Ɨ֍Ք҉ؕۆ۾è౯ં௧ଥഏ൜֬
֍ՔƗᆷᇇᆣ۸֍Քං್ຢпè
 ]ݛᄤຢӵං್ᆴ֍ޱՔಶ҉ᆥಙƗφས༶֤ࡶݻ၉
ࠎئၢߓ࿑ᄻఊ֍Քè
৯

৯ "φ
ං್/WWL

φ
C ས༶֤ ࡶݻE ං್0WUM
 ]܉ݛ࿑֍ՔਠѝᇖેႼྺ֬֍ՔƗ౯ൗႯ )*+
൛็ࡍ֍ۅՔè

10

 ]ढ़ၢ࿑ᄻ <! ൛֬მငèφࡶ C ࿑ར EƗಝޱ
࿑ᄻ <! მငං್ٌ࿑ᄻ <! ൛֬ྺმငè൴ࠖ
֬ଖಱനᇉເ õ<! ाచ ö ൛è
ං್ᆣ۸֍Քᆴޱᄣؚං್֬ୄಿ࣐ྡྷѐࠧࠎԩè

ൗႯ
ᇇ
ࡶං್Юè
φњ൜ເྺሺଢ֬φࡶƥ
]φ၉ං್ׂ၉۸ሺଢ
]φං್ׂل۸ሺଢ
]၎Օ
းҳ್३۳Ɨφ
ࡶ၉èးԩሺଢƗφ
ࡶၢ౩ԩ൜֬Ⴜୄಿè
ࡶèφህ



ሆၰ
] Ⴜܸढ़ൗႯሺଢඛሺࡶං್֬ሺڟƗ౯Ҝᄎ༶ѝਛࢺྗئ۾

༖è

] ൗႯ  ඛሺ  ൛
ൗႯ  ൛Ɨढ़ၢᄤЮྗ༖ᇖං್ඛሺ  ৯
ߌރઙ èφთྺඛሺؚ႒֬φࡶƗಝޱ൴ߴߗ൨
֙֬Юං್൛è

φࡶ

ʳ

кߊ

φࡶ

ڟèढ़ၢφཔ֬١ٌං್ õ ૽ öè φ
è
φࡶ

ʳ

ႎሺଢ

567
)*+
,-.

<=>
?@AB

234

࿑ᄻࡶ

$ ݸმႂѝ &

ރڟ

ʳ φࡶ

࿑ᄻࡶ

ႂ
ႂ 8A"
8A"õ ႂ ö ං್ݝᇖሺ֬ڟႎმنႂ
দҷᅺᇖሺڟè
ႂ
ႂ " ֙ං್نႂׂ֬၉۸ሺଢ൏  ѓढ़ၢᆷࢫҷᅺ
ሺڟè
৯
৯ းං್ õ  ૽ݚö ౯၎φඛሺ ç ދ
 Օ൏ᄤሷѐࠧ௧ଥഏ߽൜ óO]Wô  ދóP]Wô
֬نႂèݛ࿑ᄻ óO]Wô ᄼႼთᆴنႂཔ
֬ሺڟयࢃ õ  ݚö ਠԢၢ܉࿑ᄻèಝ  ޱ
 ދèཊᄤ 
ѓढ़ၢ՝ᇖ࿑ᄻሺڟè φ
࿑ᄻຢׂ၉۸ሺ  ޱڟ௧ଥഏࢃᄣ൜ئ۸ሺ

89:;

/01

кߊ

$ ݸሺкߊѝ &

ႎሺଢ

φࡶ

ދ

ӏ݆܆

] ᇖං್ٌ
кߊ

кߊ ;<" ތൗႯкߊদ࿑ᄻᇖሺڟèᄤ၎
ං್ᇖкߊ൏  ௧ଥഏࢃ൜པܸ֬ᇖሺڟèൗႯ
ࡶ ދদҷैލڟ๏ࡸ֬ఊሺ  ڟφ
φ୭
࿑ሺڟèဩ  ൗႯ ç ç ࡶ ދढ़၀
ၢҷैئ۾ྟ֬ሺڟè
৯ းං್

õ ୍ ö ౯၎φඛሺ ç ç

  ޱѓढ़ၢैׂ֥၉۸ሺ  ڟཊᄤè౯φ
 ಝޱᄣφ φ୭࿑ õ ୍ öè

φද࿄൜֬ሺڟ
ս྆

ཱི྆

. , / ? ! - :‘“ 1

.,/?!-:‘“1

ABC2ÄÀÁÂÃ
ÅÆÇ

abc2äàáâã
åæç

DEF3ËÈÉÊ

def3ëèéê

G H I 4 Ï Ì Í Î Ǧ
JKL5

g h i 4 ï ì í î ǧ
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Օᇁးၟං್ؚ႒ྗ༖ྟ֬าރઙ  ࢃढ़ၢ൳֥
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ྗ༖è
྆ئૉ฿ྗ༖ " ൗႯՕ࿑རढ़ၢݝҘྗن࿑
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ئૉ฿Ϸ

 ܆ѝ 

ढ़ၢφࡶC ྔᅀ EԾࢀئૉ฿Ϸèᄤ྆ئૉ฿
ྗ༖൏  ئૉ฿Ϸࢃհເ õ ྆ئૉ฿ྗ༖ ö ᇖ֬၉
۸Ϸ  ౯Ҝᄎׂ၁ è
]ҷै
ҷै "ढ़ၢҷैئૉ฿Ϸè
]ѐࠧ
ѐࠧ " ढ़ၢѐࠧئૉ฿Ϸè
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]ྔᅀ
ྔᅀ " ᄔ྿็ࡍྔ֬ئૉ฿Ϸè
]྆ྗ༖
྆ྗ༖ " ढ़ၢൗႯئૉ฿Ϸѐ྆ئૉ฿ྗ༖è
]ԩ
ԩ "՝ئૉ฿Ϸਠѝᇖԩ࿑֬Ϸྗ༖è
]ҍԩ
ҍԩ "౩३ئૉ฿Ϸਠѝè

భଇ

 ܆ѝ 


ԾࢀభଇϷޱƗφࡶC ࿑ར Eढ़٧ၢ༶ҙ֍è
]ྰۆƥൗႯՕ܆ѐࠧభଇè
ྰۆƥ
]྆ྗ༖
྆ྗ༖ " ढ़ၢྗؒݝçҘྗࠎনن֬ଇè
]ࢫ൳
ࢫ൳ " ढ़ၢݝনࢫ൳ఊଇè
]ߗ
ߗ " ढ़ၢݝনთಭߗଇè
]ԩƥൗႯՕ܆ԩభଇè
ԩƥ

ന
Юྗ༖

܆ѝ!
 ܆ѝ!

]ྗ༖ྟ
ྗ༖ྟ

 ЮçმႂçԵᆎçݚୄԵç@çሷႶࡸç-:5-;
 ӏ  ྗ༖ྟനເЮ۳൛èढ़ၢࢃЮྗ༖ሎ
ߗເఊ۳൛  ၢࢫލ൳ྗ༖֬നШèးࠍಃႼܸۅ
܆֬ྗ༖  ౯৺༩֬ڢ༇܉ഌè
]Ⴜཹఀ
Ⴜཹఀ "ۅະકڢ༇ढ़ಥᄤྗن༖൏നЮྗ༖
ᄤྗ༖ᇖྖԬհ֬ఀདྷè
]Иۨ
Иۨ "ݛᄤ܆ۅѝᇖന  ढ़ҷ
֬ྗ༖ڕၟӵن܆è
]ݝ၉ؒྗᇖྖߴڶ
ݝ၉ؒྗᇖྖߴྗن" ڶ༖൏  ढ़ၢಥࢫ൳ྗ༖
ᆇߴڶѰࢃߴٵڶႯࡁ್֬ߌٵ౩֍è

]ؒྗᇖྖ
ؒྗᇖྖ "ݛཟنЮྗ༖  ढ़ၢ܆ۅݝ

ئૉ฿ྗ༖

მႂႶࡸè
 ܆ѝ!

] Ⴑ༼࠰ "ढ़ၢᄤനᇉႱ༼࠰  ֵçᆥӏࠎۡ  نޱ

ྗ༖è
]Ⴜཹఀ
Ⴜཹఀ "ۅະકڢ༇ढ़ಥᄤྗن༖൏നЮྗ༖

ᄤྗ༖ᇖྖԬհ֬ఀདྷè
]نИۨ
نИۨ "ݛᄤ܆ۅѝᇖന  ढ़ҷ
֬ྗ༖ڕၟӵن܆è
]ሸ༶ᄢ
ሸ༶ᄢ
 ा "ᄤ൳֥ྗ༖ޱሸ༶ᄢè
 ܸ "നᇉҘྗؚ֬١൛è
 ࣎དྷЮ׀ະક
࣎དྷЮ׀ະક "ݛ࿑ᄻՕ࿑ར  ીᄤЮڢݚ༇౼ୄ 
൴ࠖ൳֥ྗ༖ޱሸ༶ᄢྗ༖è֙ᄤЮڢݚ༇౼ၢບ
൏  ྺး༼ಙಱ١༶ᄢྗ༖è
]ະકന
ະકന" ݛ࿑ᄻئૉ฿ྗ༖ᇖྖ  ढ़ၢനᇉئૉ
฿ྗ༖ᇖྖ֬ =:4 ׀ᆽè
]྿ढ़ྟ
྿ढ़ྟ
 ۸ಭ "ඹಭྗ༖è
 ݃ۨ "ഌ၃ྗ༖è
 ྗ༖൜ "шးྗ༖è

მႂႶࡸᇖྖ

]બႺ׀ᇖྖ
બႺ׀ᇖྖ "ݛᆭԂબႺڢ༇  ᄤબႺᇖढ़ၢ൳ಃ

ྗ༖

 ܆ѝ!

ྗ༖

ѝࠍ֫ ;5; ᇖྖ׀ᆽè

 ൱ະકދപ౯֬ڢ༇ ؾ
]ࢫൺ
ࢫൺ

 ݛ࿑ᄻ õ  ö ֬൴ࠖࢃ߽ࢫ൳ཱི౼݃ѳྗ༖è
]দ൜
দ൜

 ֙൳ཱི֥౼݃ѳྗ༖൏  ֬൴ࠖࢃنԢڈଅႂè
]მင
მင

 ढ़ၢ ݝC ा  ܸ E ࿑ᄻཟး֬მငèಝޱ൴ࠖ
ࢃၢ࿑֬მငদࢫ൳ཱི౼݃ѳྗ༖è

8][Pྗ༖

 ܆ѝ!

ढ़ၢݝനᇉ࿑རদಙࢫڕ൳ྗ༖è

 ܆ѝ!


ݛ֬ະકڢ༇܉ഌᆭԂ܆ۅ  ढ़ࠍ֫მႂ
Ⴖࡸè֙ྔმႂႶࡸၟࢫ൳  ௧ଥഏࢃ൜ރڟè౯ས
֬ະકڢ༇܉ഌҷڢ༇ཞ౭  ၢѓཔ႒׀ᇉ൴ࠖè
]Ю׀ᇖྖ
Ю׀ᇖྖ "࿑ᄻЮ׀ᇖྖ๗ಃმႂႶࡸè
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ߌࡁ੪
ߌࡁ੪

࣎֙ະકᆭԂڢ༇౼ୄ֬ᇽࢨནൔѠ +41 ൏Ɨғ
ࡦҷ໊ࢫদçၟࢫদދѴԢߌè
௧ଥഏ൜ރߌઙྦྷދଇ  ݛႼ  ၢࠪߌಷఀދ൏
࡞èߕढ़ၢҷैߌࡀ൏ٵࡀދè

໊ࢫদ

܆ѝ

Օ࿑རᄔ྿ҷैቒ  ޱ۸໊႒պ֬দè
ሆၰ
] ढ़ၢൗႯ õ ԩቒࣔߌ ö ҙ֍  ҙ֍ ՝ਠѝᇖ

ԩႼߌࡁ੪è

ၟࢫদ

܆ѝ

܆ѝ

ߌࡀ൏

 ܆ѝ

ढ़ҷैদދಇ֬ߌ൏࡞Ӑ؎è၀ढ़ၢ࿑ᄻ õ 
ҍᇞᇉ ö দᇞྔനߌࡀ൏ఝèເਛ٤ᆿၰບᇞᇉ 
൴ࠖࢃး౷ಙಱҧቛè
]ቒޱߌƥ
ቒ
 ޱߌƥቒޱ၉ߌ֬൏࡞Ӑ؎
]Ⴜߌ

 Ⴜߌ " ሸഏᇞᇉࡀ൏ఝ  ޱႼদދಇ֬ቀ
൏࡞Ӑ؎è
]ၟࢫদƥ
ၟࢫদƥদ֬൏࡞Ӑ؎
]ѴԢߌƥ
Ѵ
 Ԣߌƥಇ֬൏࡞Ӑ؎
]ҍᇞᇉ

 ҍᇞᇉ " ᇞᇉߌࡀ൏ఝè

ߌٵႯ

Օ࿑རᄔ྿ҷैቒ  ޱ۸দè

ѴԢߌ

ߌࡀٵ

܆ѝ

Օ࿑རᄔ྿ҷैቒޱ۸ѴԢ  ߌၟѴԢࠎӎ൲Ѵ
Ԣ è

 ܆ѝ

ढ़ࡦҷቒޱߌçҍߌ֬ٵႯ  ГԂࠎᇞᇉٵႯèး
ᇞᇉٵႯ  ྺးං್816ઙè

ന

 ܆ѝ

 ಃब ;15 ़ 
ሆၰ
] ढ़ၢൗႯ õ ԩቒࣔߌ ö ҙ֍  ҙ֍ ՝ਠѝᇖ

ԩႼߌࡁ੪è

ԩቒࣔࢨ

܆ѝ

ൗႯՕ܆ԩ໊ࢫদਠѝçၟࢫদਠѝࠎѴԢߌ
ਠѝè၀ढ़ၢ࿑ᄻ õ Ⴜߌ ö ၉ྦ౩ԩႼߌ
ਠѝè
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]ߌٵ
ߌ" ٵढ़നᇉࠑтྟࡕ֍ٵࡀދèߌ֬ٵ

ڢ༇܉ഌ৺༩ၢࠍ֫ࡀࡕ֍ٵèးᄤ܆ۅѝ࿑ᄻࠑ
тࠎ֍໑  ྺး 816 ઙè
]നٵߌ
നۅ" ٵߌະકڢ༇ढ़ಥݝ࿑ᄻࡀ֍ٵ໑দདྷᇌ
֬ߌٵႯèݛ࿑ᄻ؇ಃ  ࢃ൜شèݛ
࿑ᄻ  ۆ۾ढ़ၢٵࡀۆ۾དྷᇌè
]ሸ൜
ሸ൜ "ۅະકڢ༇ढ़ಥሸҷैቒޱߌ֬ٵႯ
èݛᄤሸ൜܆ѝᇖ࿑ᄻा  ߌࢹඖ൏  
ढ़ҷैቒޱߌ֬Ⴏè

/8:; ྗ༖

܆ѝ

ᛔলࡀ൏ 

 ܆ѝ

ߌࡁ੪

୍ढ़ၢҷै ݝ/8:; ᄤະકഏԵං֬ඛओਏèບ  
ߕढ़ၢҷै֬ᄤན൏࡞è

ҷै /8:; ֬ቒޱߌދႼߌ֬ࡀ൏  ၀ढ़ၢ
ࢃߌࡀ൏ఝڶਲ਼è

ඛओਏ

 ܆ѝ

ढ़ၢҷैن
نç
çࢫ൳
ࢫ൳ࠎᆇҍ֬ඛओਏ
ҍ֬ඛओਏދҍڶਲ਼
ҍڶਲ਼è
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౭ࣦ൛
౭ࣦ൛

ᄤõ౭ࣦ൛öᇖƗढ़ၢދࢲןሸၳ൴ࠖਵഹƗႯ
ඹ
҉֬ൠࡸçߓࣩࠎಜቍèႼᇜხന֬౭ࣦ൛ƥඹ
ಭçսഹ
սഹç
çࠖـ
ࠖـç
çడӡ
డӡç
çᆙ
ᆙƗ
Ɨࣨႂ
ࣨႂడӡ౭ࣦ൛यढ़
ၢࡍၢ۸ಭߋè

ۆ۾౭ࣦ൛

܆ѝ@

௧ଥഏ൜౭ࣦ൛֬ਠѝè
ᄤ౭ࣦ൛ਠѝᇖƗ֥ݖးచ֬౭ࣦ൛Ɨಝޱ
φࡶ C ࿑ᄻ E ࠎ õ ಙ ö ࡶè
ಝޱƗ࿑ᄻచè

]ሸ႒պ
ሸ႒պ "Օ܆࣎ᄤ֬൴ࠖৼࢫ֥ࠖـ൏١ढ़ࠞࠊè

 •ܸх
ܸх "ൗ֬൴ࠖའਵ  ၀҉߽ሸ႒պè
 •
 " ޱᄤ  ޱሸ႒պè
 •
 " ޱᄤ  ޱሸ႒պè

ሸၳ౭ࣦ൛ᇞଈଇ

܆ѝ@

ढ़ၢࢃ౭ࣦ൛ᇞଈଇເး֬ರތଇӲè
ሆၰ
] ҉ᇞଈଇᆙçދࠖـӡᄢ౭ࣦ൛è

ሆၰ
] ֙ࢫৼ֥ࠖـ൴ࠖ൏  ࢃሸ ࠊࠞõ  ࠖـö ౭ࣦ൛è

ሸၳ౭ࣦ൛
ሸၳ౭ࣦ൛
ۆ۾
ۆ۾

܆ѝ@

୍ढ़ၢሸၳԩᆙၢບ֬౭ࣦ൛èᄤ౭ࣦ൛ਠѝᇖ
Ɨ֥ݖྺ֬౭ࣦ൛èφࡶࠎ73ࡶޱƗ࿑ᄻ
õ  ۆ۾öè౭ࣦ൛നᇉ࿑རռाèφྺးനᇉۅ࿑རè
]দ൜
দ൜ "നᇉদ൜ྟè
]ਵഹྟ
ਵഹྟ "՝ਠѝᇖ࿑ᄻྺ֬ਵഹྟè
]ਵഹႂਏ
ਵഹႂਏ "നᇉਵഹ֬ႂਏè
]ؒྗ൜
ؒྗ൜ "നᇉ൳֥ྗ༖൏֬൜ྟè
]ؒྗ൜ႂ
ؒྗ൜ႂ "࿑ᄻ൳֥ྗ༖൏֬൜ႂè
]φࡶႂਏ
φࡶႂਏ "നᇉφࡶႂ֬ႂਏè
]φࡶႂ
φࡶႂ "࿑ᄻྺ֬φࡶႂè
]ّۉႂ
ّۉႂ "ढ़നᇉّۉႂƗ՝ؾ൨႒ߓࣩè
]ಙಱႂႂਏ
ಙಱႂႂਏ "നᇉഹཹ֬ႂਏè
]ा  ܸࠖႂਏ "നᇉाࠖ  ܸࠖ൏֬ਵഹႂਏè
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းۆ۾౭ࣦ൛֬ଇӲƗᄤ౭ࣦ൛ਠѝᇖۅ֥ݖ
౭ࣦ൛Ɨᄤφ õ73ö ࡶࠎࡶᆴޱƗ࿑ᄻᇞଈ
ଇè
ࡶ್ྺ֬ଇӲƗಝޱφ õ ಙ ö ࡶࠎࡶ
C ಙಱ Eè

ന
ढ़ၢۻओ֬ྺးനᇉ༶֬܆ѝè

ްმ

ಷఀދ൏࡞

ݛ࿑ᄻा  ࢃѐࠧ൴ࠖᄤևࠖ൛༶൜֬Юè

ढ़നᇉთಷఀދ൏࡞པܸ֬܆è

მင

ಷఀന

ढ़ၢ࿑ᄻ൴ࠖഏЮ൜֬მငèՕന߽ႜའ֥მင
ං್ٌè

 ܆ѝ

ന

܆ѝ

 ܆ѝ

 ܆ѝ

ᄤ܆ۅѝᇖ  ढ़ၢന൴ࠖಷఀè

ಷఀ۳൛

 ܆ѝ

Уࣦ֮

ᄤ܆ۅѝᇖ  ढ़ၢനಷఀ۳൛и " ಷ  ᄌ   
ᄌ  ಷ      ᄌ  ಷè

௧ଥؚи؎

൏࡞ന

ढ़ၢφ

 ܆ѝ

 ܆ѝ

ढ़ၢനφࡶޱУࣦ֮ाచ֬൏࡞è
 ܆ѝ
ç

ࡶനཟး֬௧ଥؚи؎è

ढ़ၢന֙ఴ൴ࠖ൏࡞è

ྗ༖൜

൏࡞۳൛

ढ़ၢᄤռा܆ѝᆴఴხল܆ۅѝ֙ఴനᇉè൜
൜ᄤ௧ଥ֬༶ؑè

 ܆ѝ

 ܆ѝ

ढ़ၢ࿑ᄻ൏࡞۳൛ເ  ཱི൏ᇌࠎ  ཱི൏ᇌè

൴ࠖന

܆ѝ

ҙ֍စ೫

 ܆ѝ

ढ़ၢᄤ࠲ᇜҙ֍စ೫ቍލᇖ࿑ᄻሸ࠴༦ߒ֬ҙ֍စ೫è

ढ़ၢφྺးຢӵ൴ࠖനè

ుᇃ

 ܆ѝ

ढ़ၢ࿑ᄻևࠖ൛༶֬Уࣦè
 ಓി
ಓി "ढ़ၢݝφ
ࠎ
࿑ᄻ၉ᅭࠎ
߉ቛເుᇃè
֬ࡸࡊ "ढ़ၢ࿑ᄻ၉ᅭࠎ߉ቛເుᇃè
 ֬ࡸࡊ

4-, നᇉ

 ܆ѝ 

ݛ4-,ᆾ൜֮നᇉເ õ ा ö ᄼᄤڢ༇ढ़Ⴏ൏  ᆾ൜
֮ࢃ߽ഁපè

ະકଇӲ

 ܆ѝ!
ݛ࿑ᄻਛ õ ा ö ःढ़ၢᄤևࠖ൛༶ࡵ֥൜ᄤ
௧ଥഏ֬ະકڢ༇܉ഌଇӲè
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ന
ߌന
ന

ᄤന܆ѝᇖ  ढ़ၢφ
֬܆ѝè

܆ѝ
C ࿑ᄻ E നދߌཔܸ

ࢨሎࢫ

 ܆ѝ

ࢨሎၔڢ༇ढ़ಥࢃმႂদçԵᆎদދඛओদሎ
ၔ֥ఊރઙèးࠍಃྗئ۾༖  ౯৺༩֬ڢ༇܉ഌè
] ሎࢫႼმႂদ" ๏ࡸሎၔმႂদè
]ᆥᄤߌ൏ሎࢫদ
ᆥᄤߌ൏ሎࢫদ֙" ൴ࠖᆥᄤൗႯ൏ሎၔმႂদè
]ಭࢫ๗൏ሎࢫদ
ಭࢫ๗൏ሎࢫদ" ሎၔેႼ႒պ֬მႂদè
]ະકࠎܸࠖ൏ሎࢫদ
ະકࠎܸࠖ൏ሎࢫদ֙" ൴ܸࠖࠖࠎ҉ᄤڢ༇౼൏

ሎၔმႂদè
]ሎࢫႼඛओদ
ሎࢫႼඛओদ" ๏ࡸሎၔ֥ൗႯ 8+ ৼࢫ֬ރઙè
]ሎࢫႼԵᆎদ
ሎࢫႼԵᆎদ" ๏ࡸሎၔ֥ൗႯԵᆎৼࢫ֬ރઙè
]ҍಃ
ҍಃ "ಃҍࢨሎࢫè

ሷ܆ѝ
ࢨሎࢫ܆ѝႼၢ༶ሷ܆ѝè
] చ" చཔ႒ڢ༇è
მႂྗམ "ሎྗ֥ن༖ᇖྖè܆ۅ҉ЎচᄤႼඛ
 მႂྗམ
ओদދႼԵᆎদ܆ѝᇖè
ఊރઙ "ං್ࢫൺሎၔࢨ֬ރߌઙè
 ఊރઙ
ӏႯރઙ "ढ़ၢҷ  ۸ሎၔރઙè
 ӏႯރઙ
]ܸх
ܸх "ಃཔ႒ڢ༇è
]ҷመฆ
ҷመฆ "ҷैཔ႒ڢ༇֬መฆè
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ࢫ๗൛

 ܆ѝ

] ّࢫۉ๗
ّࢫۉ๗
 ࿑
 ᄻՕ܆ѝ  ढ़ၢࢫۉّݝ๗দè
]ರၰࡶࢫ๗
ರၰࡶࢫ๗
 ࿑ᄻՕ܆ѝ  ढ़φರၰࡶࢫ๗দ҉֓  Ўচ
C ࢹඖ E ࡶè
]φࢫࡶن๗
φࢫࡶن๗
C ࢫ๗ E ࡶࢫ๗দè
 ࿑ᄻՕ܆ѝ  ᇁढ़φ

ރنઙ




 ܆ѝ

 ൱ະકދപ౯֬ڢ༇ ؾ
]ा
 
 ढ़ၢࢃ൴ࠖރઙؚۺن١  ᄤࢫ൳١൴ࠖഏࢃ൜
֬൴ࠖރઙè
]ܸ
 ᄤࢫ൳١൴ࠖഏ҉߽൜֬൴ࠖރઙè
]ະકന
ະકന
 ݛ࿑ᄻ܆ۅ  نڕ֬൴ࠖރઙࢃ൱๏
ན֬ڢ༇  ؾиན၉ࠎᆇནلè

ࢨְև ൱ະક ؾ
ࢨְև

 ܆ѝ

֙ၟᄤߌᇖ൏ƗະકࢃᆰႼྔ್দè࿑ᄻచ
చၢ
ܸхၢး౷ະક๛Ⴏ
း౷ະકࠞࠊࢨְև܆Ɨ࿑ᄻܸх
ࢨְև܆Ɨࠎ࿑ᄻҷመฆၢࡦҷ܆ۅڕၟࠞࠊè

ٺᇙ൜

 ܆ѝ

ሸᇞѴ

 ܆ѝ

 ܆ۅനເाచ൏  ֬൴ࠖᄤৼࢫϮࢃޱᄣ࣐ྡྷ
֙
ৼࢫӎ൲è

چхႯ߃ಜቍ

 ܆ѝ

 ൱ະક ؾ
Օ܆ढ़ၢདྷᇌ൴ࠖѴռଝႯ߃ಜቍਠѝᇖ֬ރߌઙè
֙ൗႯՕ܆൏  ો၉۸ࢨთ၉۸ಜቍਠѝཔܸ৺è
ݛၟࣣၳਛ၉۸ಜቍਠѝ  Ⴜ֬ࢨࢃൗႯՕਠ
ѝè໊ݛၳಜቍਠѝ  ࢃൗႯະકᇖხ༼ၳ֬ਠѝ
è Ⴜ၉۸ਠѝհԬᄤະકഏ 

Г૨ന
ྺး 816 ઙ

܆ѝ
 ܆ѝ

ᄤ܆ۅѝᇖ  ढ़ၢന൴ࠖᄤाࠖ൏ྺး ;15 ़֬
816 ઙèݛచ܆ۅ  ࢃЫး౷ං್ 816 ઙè
ݛৼ࿊ංշ 816 ઙ  ൴ࠖࢃЫ෴  ᆊ൏ྺး
ං್ 8=3 ઙè
ቒئढ़ၢৼ࿊ൌං್ 8=3 ઙ  ݛৼ࿊ൌංշ
8=3 ઙ  ࢃٌࢺ෴֬൴ࠖèᆊ൏  ᇁ৺༩ڢ༇
ᇖྖ౷Ёሀè

൴ࠖ෴

 ܆ѝ

ढ़ၢൗႯГ૨ઙ٤ᆿಭ໊ࣣ൸ಊൗႯ֬൴ࠖè
ݛࢃ൴ࠖ෴നເा  ᄼाࠖ൏൴ࠖࢃး౷ං್τ
૨ઙèݛࢃ൴ࠖ෴നເሸ  ᄼᇁႼ֙; ߗ۾15
़൏  ൴ࠖғး౷ං್τ૨ઙè

ࢨདྷᇌ

ന

ݛ࿑ᄻाచ  ढ़ၢᄤߌఀ࡞ݝોٺᇙ֬ڈଅഹࡦ
ҷߌ൏࡞è

 ܆ѝ

ࢨདྷᇌڢ༇ढ़ၢ٤ᆿ֬൴ࠖѴռࠎࢫ๗ଝᇜߌèۅ
܆ྺးࢨདྷᇌ૨ઙèढ़ၢҷैၢ༶ሷ܆ѝè
] ႼѴԢߌ
ႼѴԢߌ
 ढ़ၢདྷᇌႼѴԢߌè
]ѴԢߌࡄݚ
ѴԢ  ߌࡄݚԢ ߌࡄݚ
 ढ़ၢདྷᇌѴԢࡄݚӐè
]ࡄݚબႺ൏Ѵռߌ
ࡄݚબႺ൏Ѵռ  ߌબႺ൏֬Ԣ ߌࡄݚ
 ढ़ၢདྷᇌ֙ঢ়ाЮ׀ະ൏֬ႼѴԢ֬ࡄݚӐ
ߌè
]Ⴜদ
Ⴜদ
 ढ़ၢདྷᇌႼদè
]ࡄݚબႺ൏দ
ࡄݚબႺ൏দ
 ढ़ၢདྷᇌݚບબႺ൏দè
]ҍಃ
ҍಃ
 ढ़ၢಃႼདྷᇌڢ༇è
]ߗ۾૨ઙ
ߗ۾૨ઙ
 ढ़ၢࢨۆ۾དྷᇌڢ༇֬૨ઙè
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ന
ܬѴރ

 ܆ѝ

ന

 ྺ ;15 ़ᆭԂ 
ढ़ၢདྷᇌѴރߌઙ֬ѴռèᆊཻރઙႵ 816 ઙГ߀è
]ࠞࠊ
ࠞࠊ
 ढ़ၢདྷᇌѴռ࿑ᄻ֬ރߌઙè
]ಃ
ಃ
 ढ़ၢ҉དྷᇌރߌؚઙ֬Ѵռè
]ӵ჻ਠѝ
ӵ჻ਠѝ
 ढ़ၢҷैЫГհເ .,6 ֬ރઙਠѝè

ۆ۾૨ઙ

 ܆ѝ

816  8MZ[WVIT1LMV\QNQKI\QWV6]UJMZ ۸ಭൔѠރઙ
 ֬྆èढ़Ⴏদ٤ᆿ໊ࣣ൸ಊ֬ಭൗႯ֬൴ࠖè
τ૨ઙ 816 ઙ 816 ઙ
ઙè
ढ़ၢۆ۾٧૨ઙ "τ૨ઙ
ݛཟۆ۾٧૨ઙ " τ૨ઙ 816 ઙ 816 ઙ 
C ಙಱ Eè
༼ං್ჷ૨ઙಝޱφ
ං್ྔ֬τ૨ઙ 816 ઙ  ࠎ 816 ઙ  ಝޱಙಱè

ະકന

܆ѝ

 ܆ѝ

൴߽ࠖᅺ֥ढ़Ⴏ֬ະકਠѝѰ൜Ԣদèಝޱढ़ၢ࿑ᄻ
ཟൗႯ֬ະક  ఴۅະકთЮ׀ະકᄕ႖ഌၟభ
ׯબႺཿၷèݛ൴ٌࠖࢫ್֥࿑ᄻ֬ະકᇖ  ൴ࠖ
ᄔ྿࿑ᄻ၉۸ະકèݛࢃ൴ܸࠖࠖè

൵࿑ະક

 ܆ѝ

ढ़ၢന൴ࠖᄤሆүఊະકఴ൵༼ሆү֬൵࿑ະકਠ
ѝèۅਠѝ՝൴ࠖხന֬ၟᆰະકਠѝᇖԾࢀè

/8:;നᇉ

܆ѝ

ढ़ၢۻओ҉֬౭ྠനᇉ/8:;ڢ༇è

ाࠖ

 ܆ѝ

ݛ࿑ᄻՕҙ֍  ᄼᄤाࠖ൏  ൴߽ࠖሸሆү֥/8:;
ະકèచ)?8ࠎ8+Ѵރ႒ႯӸ࿄  ᄤ൴ࠖދະક࡞
ࢀ৲ৼࢫ  ढ़࣐ྡྷඛओԵංèࢹඖۅ႒ႯӸ࿄ ޱ/8:;
ৼࢫ߽ؕा  ֓/8:;ະક֬ሆүྗ༖ࢃ߽ГԂè

ྺး൏

 ܆ѝ

ढ़ၢ࿑ᄻܛሸࠎ൴ሆү֬ະકèӏ  ൴ࠖະક
࿑ᄻനເሸè

ݛ࿑ᄻՕҙ֍  ᄼ߽ᄤৼࢫ?)8ڢ༇൏ࢀ৲ఖ/8:;
ৼࢫ  Ѱᄤؕा?)8ৼࢫࢹޱඖè

ሸ

߲ڶԡ൚ന

 ܆ѝ

ݛ࿑ᄻ õ ሸ ö൴߽ࠖሸ࿑ᄻᄤ౼პୄ֬ढ़
Ⴏະકè၉֑࿑ᄻ õ ሸ ö ઉ൴ࠖᄤाࠖመฆߕ
ܸࠖመฆ  ࢃГԂനᇉເ õ ሸ öè
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൴

܆ѝ

ढ़ၢݝ࿑ᄻ܆ۅѝࢃ൴߲ࠖڶເხനᇉèಝ ޱ
ྺးГ૨ઙచ܆ۅè

܋Ў
ୀᇙ
ୀᇙ

܆ѝ

ಷӸѝ

܆ѝ

್࣐֙Օҙ֍൏Ɨ௧ଥഏԢཊಷ৬è֙ఴಷఀഏႼ၉١ྠ
݂њèढ़ၢൗႯ֤݂ࢃࡶݻњၔ֥၉ಷఀèᄤಷӸѝ
ഏƗढ़ၢൗႯၢ༶φࡶè
 ޱ၉è
ોφ၉༶

 ఴ࣐၉è
 ޱ၉۸ᄌè
 ఴ࣐၉۸ᄌè

ढ़ၢݝφࡶC ࿑ར Eদං್ಷӸѝࠎШິ੪
]ྔᅀ
ྔᅀ "࿑ᄻՕ࿑རං್ྔಷӸѝࠎШິ੪èᄤං್ଝ۸
ಷఀ֬ಷӸѝШሆۅ  ޱಷఀ߽ၢ҉စ೫൜Ѱౖ
Ԣཊᄤ൜௧Ⴞ༶ҮèՕ܆ؚ֬ಷӸτ࣐ྡྷ
ྣèݛനᇉ֬ߌ  ൴ࠖࢃنԢୀᇙਵഹè
]ҷै
ҷै "൜࿑ಷఀ֬ಷӸѝШሆࠎШິ੪èφࡶ
C ࿑ར Eၢѐࠧࠎԩ࿑֬Шሆè
]ҍҷै
ҍҷै " ൜൴ࠖᇖං್֬ႼШሆèൗႯསഏ  ས
༶֤ࡶݻᛔলᆣ۸Шሆਠѝè
]ԩၟݝಷӸ
ԩၟݝಷӸ "࿑ᄻՕ࿑རԩၟنԢᆰ֬ݝఀಷӸ
ѝШሆèྺးಙಱՕҧቛè

]ҍԩ"
ҍԩ"࿑ᄻՕ࿑རԩႼಷӸѝШሆދШິ੪è

ྺးಙಱՕҧቛè

ߌЮ
ҷᅺ

܆ѝ

܋Ў

ቒئढ़ၢനᇉ۸ୀᇙè
࿑ᄻाѰං್ୀᇙ֬൏࡞è
࿑ᄻᇞڶᇢఀ " ၉  ᇢ၉ f ᇢ  ᇢ၉ f ᇢ  ોๆ
ોๆè
࿑ᄻୀᇙਵഹᆴޱφ C ಙಱ Eè
ѐࠧୀᇙଇӲᆴޱφ C ಙಱ Eè

 ܆ѝ

 ՝ߌҌࢨ 
൵༼  ᄤևࠖ൛༶φ
C ߌЮ E ռाߌҌè
φ
C ࿑ᄻ E ್࣐ҷᅺ
ҷᅺè
୍ݛཟးҷᅺଝಭ֬ރߌઙࠎሷႶࡸ׀ᆽ  ං್
ۅಭ֬ྦྷଇ  ࠎᆇ࿑ᄻ õ ਠѝ ö ၢҷैᆣ۸ߌЮè
ݝං್ყҷᅺྦྷଇࠎރઙ֬൵ሺଢढ़ၢ࣐ྡྷঀ
ҷᅺè
ݛཟးѐࠧçԩçڶᇌؚཧ  ࠎ็ࡍმႂ  ࿑ᄻ 
C ࿑ར Eèࢃ൜ၢ༶܆ѝè
]ྰۆ
ྰ" ۆढ़ၢݝφ C ಙಱ E দѐࠧྦྷଇçރઙç
ሷႶࡸދԵᆎè
]྆ྗ༖
྆ྗ༖ "֙ҷᅺ୍֥ྺး֬ރઙ୍  ޱढ़ၢས࿑֬ރ
ઙྗن༖è
]ڶᇌ
ڶᇌ "ढ़ၢࢃ๏՝ ;15 ़ڶᇌ֥൴ࠖࠎ՝൴ࠖڶ
ᇌ֥ ;15 ़è
]ᇽးރઙ
ᇽးރઙ "ढ़ၢ՝ࣣӏൗႯ֬൴ࠖçࡌç܋ය
ߌᇖ࿑ᄻ၉۸ރઙèݛനਛ܆ۅ  ࢃ൵༼൜
ᇽးރઙè
]ԩ
ԩ "ढ़ၢԩ๏è
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܋Ў
ྔᅀ

 ܆ѝ

܋Ў

ढ़ၢൗႯ܆ۅদ็ࡍߌҌ๏è൴ࠖୄհಿਏເ
 ۸๏è;15 ़ୄհಿਏಃबၔڢߌ༇܉ഌè
၀ढ़ၢᄤ൴ࠖᇁං್  ۸ሺ  ދڟ۸ݸሺ֬ྦྷଇè
ढ़ၢᄤ ;15 ़ᇖГհሺؾ  ڟሺ֬ڟඛਏಃब ;15 ़è

ಜቍ

ന
 ܆ѝ

ો۸ಜቍቒئढ़ၢਠԢ  ۸ӵ჻èढ़ၢന  ۸ಜቍ
ਠѝè
] ӵ჻ਠѝ
 ढ़ၢҷैཟး֬ӵ჻è
]ಜቍদਵഹന
ಜቍদਵഹന
 ढ़ၢۻओಜቍ҉നদਵഹè
]ಜቍњᇄ
ಜቍњᇄ
 ᄔ྿φ õ ಜቍ ö ࿑ᄻњè
]็ࡍӵ჻
็ࡍӵ჻
 ࿑ᄻ็ࡍӵ჻èો۸ಜቍ҉Ә  ݝଇӵ჻è
]ԩӵ჻
ԩӵ჻
 
 ढ़ၢϣӵ჻՝ۅಜቍᇖԩè
]ᇞଈଇ
ᇞଈଇ
 ढ़ၢྰދۆѐࠧಜቍଇӲè

ঀѴރ
ढ़ၢເྦྷଇਠѝ๏ᆾφࡶ

èᆷࢫφՕࡶ  ढ़Ѵռཔ႒ރઙè
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] ۆ۾
 ढ़ၢۆ۾ᆾঀ֬Ѵރè
]ԩ
ԩ
 ढ़ၢԩᆾঀ֬Ѵރރઙè

 ܆ѝ
ᇖ֬ರ၉ࡶ

 ܆ѝ

] Гհᇇ
  ݛ࿑ᄻሸ࿑  ᄤ็ࡍ๏൏  ൴ࠖࢃ൜Гհ
ᇇތè
  ݛ࿑ᄻ ;15 ़ࠎ൴ࠖ  ൴ࠖ҉൜Гհᇇތ
  ᆷࢫࢃ๏Гհᄤ ;15 ़ࠎ൴ࠖè
ҷᅺ١൛
 ]ҷᅺ١൛
C ࿑ᄻ E ್࣐è
  ݖ௧ଥ݂њ֥ҷᅺ١൛  ಝޱφ
  ݛ࿑ᄻєਏ  ᄤҷᅺ൏  ൴ࠖࢃ൜ތҷᅺè
  ݛ࿑ᄻྦྷଇࠎރઙ  ൴ࠖ҉൜ތҷᅺ 
ᆷࢫφྦྷଇࠎރઙҷᅺ๏è
ҷै࿑ར
 ]ҷै࿑ར
  ݖ௧ଥ݂њ֥ҷै࿑ར  ಝޱφ
C ࿑ᄻ E ್࣐è
  ᇁ൜ྦྷଇ "֙ෳߌЮ൏  ਠѝ࣎൜ྦྷଇè
  ߌЮ "֙ෳߌЮ൏  ਠѝ൜ྦྷଇދ
ؚ႒è
  ྦྷଇރދઙ "֙ෳߌЮ൏  ਠѝ൜ྦྷଇދ
ރઙè

ҍڶᇌ

 ܆ѝ

ढ़ၢࢃ๏՝ ;15 ़ୄհڶᇌ  ၔ֥൴ࠖୄհࠎ՝
൴ࠖୄհڶᇌ  ၔ; ֥15 ़ୄհè

ҍԩ

܋Ў

֥ݖҍڶᇌ  ಝޱφ
C ࿑ᄻ E ್࣐܆ۅѝè
] ;15 ़ሎ֥൴ࠖ "ࢃ ;15 ़ᇖ֬๏ڶᇌ֥൴ࠖୄ
հè
൴ࠖሎ֥ ;15 ़ "ࢃ൴ࠖୄհᇖ֬๏ڶᇌ֥ ;15
 ]൴ࠖሎ֥
़è
ढ़ၢै֥༶ਠሷ܆ѝè
Гჷރઙ "ڶᇌ֬൏  ჷদ֬ࡁߌ੪ЫГè
 ]Гჷރઙ
ԩჷރઙ "ڶᇌ֬൏  ჷদ֬ࡁߌ੪Ы౩ԩè
 ]ԩჷރઙ
 ܆ѝ

ढ़ၢԩ;15़ࠎ  ދ൴ࠖᇖ֬Ⴜ๏èՕ܆း
ٙߴևࠖ൛è
౷τ૨ઙèφ

ྗ༖൜

 ܆ѝ 

] าѠڢ༇ރઙ
 ൗൗႯ܆ۅ٧֬ະકᄕ႖ഌ֬܉าڢ༇  
ݛ֬ ;15 ़ᆭԂ è
] ୄհመฆ
 ܆ۅढ़ಥҷैߌҌ֬ၟႯୄհދढ़Ⴏୄհè
]Ю൴ࠖރઙ
Ю൴ࠖރઙ  ಃब ;15़ 
 ढ़ၢᄤ ;15 ़ഏҷЮ൴ࠖރઙè
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ࡸڿ
ࡸڿ
൳Ҧࡊ

܆ѝ

ࡸڿ

ढ़ᄤ൳Ҧࡊᇖന ! ۸ӏႯ܆ѝèढ़ൗႯࡶஔಪࡶ
್࣐൳Ҧࡊè
ݛཟᄤ൳Ҧࡊന܆ѝ  ࿑ᄻਠѝഏ֬ $ ३ & প࣐
್  ؚၟࣣന܆֬ѝ  ౯Ҝᅽၢ༶නଃ "
] ࿑ᄻ " చന܆֬ѝè
]ۆ۾
܆ۆ۾ " ۆ۾ѝè

ሆၰ
] းԩರތշ༉֬ං್Ѱ౩३൜௧Ɨφ
] းං್ཱིඛƗφ
]းං್ރڼƗφ

ࡶè

းࡀෟࢹݛƗφࡶ C ࢹ ݛE ࠎ õ ಙ ö ࡶè
ࡀෟᆴޱƗφࡶC ᇞന Eٙߴԡ൚መฆè

]ԩ
ԩ " ԩന܆֬ѝè

֬ࡸࡊ

]ҍԩ
ҍԩ " ԩ൳Ҧࡊᇖന֬ҍ܆ѝè

ढ़ҷै༶ᄢ֬ਵഹދ  Ѱࢃఊനເుᇃࠎ൴ࠖਵഹ
èဩ၀ढ़ၢҷै  ᯡ๗  ԩࠎ۾ଇ༶ᄢ֬ඛओè

]ྗ༖൜
ྗ༖൜ " ҷै൳Ҧࡊᇖന܆֬ѝè

Ⴚ༫

܆ѝ

൴ࠖເئ܉ᇜႼಆ֬Ⴚ༫è
൜
] ၎Ⴚ༫҉६ᇌࡶ၀߽҉èો۸Ⴚ༫߽Ⴜᇽး६ᇌࡶ֬න

ଃèఊ౯Ҝॐ༶ඔ "




܆ѝ



 ܆ѝ

۪౾

 ܆ѝ


ો၉ར֬ሷ܆ѝ
]ᇞଈଇ
ᇞଈଇ "ढ़ࢃ༶ᄢ֬ࠎഹႂനᇉເుᇃދਵႂè
]྆Ю
྆Ю  ئૉ฿ྗ༖ "ढ़ၢѐ྆ւࠎഹႂ֬Ю

Ⴏ६ᇌࡶ

 ئૉ฿ྗ༖  ಃबૉ฿ྟ è

 :ٙߴ
 :ᄧ๛ࠎٙߴႺ༫

]നᇉుᇃ
നᇉుᇃ  നᇉਵഹ "ढ़ࢃ༶ᄢ֬ࠎഹႂനᇉເ
"

ుᇃދਵႂè
]ԩ
ԩ "ढ़ၢԩଝ၉۸༶ᄢࡁ੪è
"

ࡀෟఝ

܆ѝ

ࡀෟఝࠕ܉Ю֬ඛ࿗ᄕෟ܆ƥࡍççӷçԩ
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C1150 BUKU PANDUAN PENGGUNA
Sila baca buku panduan ini dengan teliti sebelum
mengendalikan telefon bimbit anda. Simpan ia
untuk rujukan masa depan.
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Baca garis panduan mudah ini. Melanggar peraturan mungkin
merbahaya atau salah di sisi undang-undang. Maklumat
terperinci lanjut diberikan di dalam buku panduan ini.

Pendedahan kepada Tenaga Frekuensi Radio
Pendedahan kepada gelombang radio dan maklumat Kadar
Penyerapan Tertentu (Specific Absorption Rate) (SAR)
Telefon bimbit model C1100 ini telah direka bentuk supaya
mematuhi keperluan keselamatan yang berkenaan bagi
pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah
berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin
keselamatan yang bertujuan memastikan keselamatan bagi
semua orang, tidak kira umur atau tahap kesihatan.
] Garis panduan mengenai pendedahan kepada gelombang
radio ini menggunakan unit pengukuran yang disebut Kadar
Penyerapan Tertentu (Specific Absorption Rate), atau SAR.
Ujian-ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang
dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa
diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
] Walaupun mungkin terdapat perbezaan antara aras-aras SAR
bagi pelbagai model telefon LG, kesemuanya direka bentuk
supaya memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan
kepada gelombang radio.
] Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai
Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection) (ICNIRP) antarabangsa, iaitu 2W/kg
dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
] TNilai SAR yang tertinggi bagi telefon model ini yang diuji oleh
DASY4 bagi penggunaan pada telinga ialah 1.120 W/kg (10g).

] Maklumat SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah
mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera
Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) (IEEE), iaitu 1.6 W/kg dipuratakan ke atas satu (1)
gram tisu (misalnya Amerika Syarikat, Kanada, Australia dan
Taiwan).

Penjagaan dan Penyenggaraan Produk
Amaran! Gunakan hanya bateri, pengecas dan aksesori yang
diluluskan untuk digunakan khususnya dengan telefon model ini.
Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang
kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini, dan
mungkin merbahaya.
] Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. (Bawa ia ke
juruteknik khidmat yang berkelayakan apabila kerja pembaikan
perlu dilakukan.)
] Jauhkan dari alat elektrik seperti TV, radio atau komputer
peribadi.
] Unit ini harus diletakkan jauh dari sumber haba seperti
penyinar atau alat memasak.
] Jangan jatuhkan.
] Jangan biarkan unit ini terkena getaran atau kejutan
mekanikal.
] Salut telefon boleh rosak jika dibalut dengan pembalut atau
pembalut vinil.
] Gunakan kain kering untuk membersihkan bahagian luar unit
ini. (Jangan gunakan pelarut seperti benzena, penipis atau
alkohol.)
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Penggantian fius
Sentiasa gantikan fius yang terbakar dengan fius yang sama
jenis dan saiznya. Jangan sekali-kali gunakan fius dengan
pengkadaran yang lebih tinggi.

Operasi Telefon yang Cekap
Untuk menikmati prestasi optimum dengan penggunaan kuasa
minimum sila:
] Pegang telefon sepertimana anda memegang telefon lain
untuk bercakap.
] Jika telefon bimbit anda menyokong inframerah, jangan
sekalikali menghalakan alur inframerah ke arah mata
seseorang.

Peranti Elektronik

Page 5

] Jangan gunakan telefon bimbit anda berdekatan dengan
kelengkapan perubatan tanpa meminta izin. Elakkan daripada
meletakkan telefon di atas perentak jantung, iaitu di dalam
saku dada anda.
] Sesetengah alat bantuan pendengaran boleh mendapat
gangguan daripada telefon bimbit.
] Gangguan yang sedikit boleh menjejas TV, radio, PC, dan
sebagainya.

Keselamatan Di Jalan Raya
Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan
telefon bimbit di kawasan-kawasan tempat anda memandu.
] Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
] Berikan sepenuh perhatian kepada kegiatan memandu.
] Gunakan kit bebas tangan, jika terdapat.
] Keluar dari jalan raya dan letakkan kereta sebelum membuat
dan menjawab panggilan jika keadaan memandu memerlukan.
] Tenaga RF boleh menjejas sesetengah sistem elektronik di
dalam kenderaan bermotor anda seperti stereo kereta,
kelengkapan keselamatan.
] Apabila kenderaan anda dilengkapi dengan Beg udara, jangan
letakkan barang-barang termasuk sama ada kelengkapan
wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ini boleh
menyebabkan kecederaan serius jika tidak berfungsi dengan
betul.

Garis Panduan bagi Penggunaan
yang Selamat dan Cekap

] Jangan biarkan unit ini terdedah kepada asap atau debu yang
berlebihan.
] Jangan simpan telefon bersebelahan dengan kad kredit atau
tiket pengangkutan; ia boleh menjejas maklumat di dalam jalur
bermagnetnya.
] Jangan ketuk skrin dengan benda tajam; ia boleh merosakkan
telefon.
] Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau lembapan.
] Gunakan aksesori seperti telefon telinga dengan berhati-hati.
Jangan sentuh antena jika tidak perlu.

5:10 PM

Semua telefon wayarles boleh mendapat gangguan, yang boleh
menjejas prestasinya.
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Garis Panduan bagi Penggunaan
yang Selamat dan Cekap
Garis Panduan bagi Penggunaan
yang Selamat dan Cekap

Kawasan Letupan

Panggilan Kecemasan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan.
Ikut sekatan-sekatan, dan patuhi sebarang undang-undang atau
peraturan.

Panggilan kecemasan mungkin tidak terdapat di bawah semua
rangkaian. Oleh itu, anda tidak harus bergantung semata-mata
pada telefon ini untuk panggilan kecemasan. Periksa dengan
pembekal khidmat setempat anda.

Persekitaran Boleh Meletup
] Jangan menggunakan telefon di tempat mengisi bahan bakar.
Jangan gunakan berdekatan dengan bahan bakar atau kimia.
] Jangan angkut atau simpan gas atau cecair mudah terbakar,
atau bahan letupan di dalam petak simpanan kenderaan anda,
yang mengandungi telefon bimbit anda dan
aksesoriaksesorinya.

Di Dalam Pesawat
Peranti-peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di
dalam pesawat.
] Matikan telefon bimbit anda sebelum menaiki sebarang
pesawat.
] Jangan gunakan ia di lapangan terbang tanpa izin daripada
kakitangan.

Kanak-Kanak
Simpan telefon di tempat yang selamat jauh dari capaian
kanakkanak. Ini termasuk bahagian-bahagiannya yang kecil
yang boleh menimbulkan bahaya tercekik jika dipisahkan.

6

Maklumat dan Penjagaan Bateri
] Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum
mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada
kesan ingatan yang boleh menjejas prestasi bateri.
] Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka
bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
] Jangan buka atau melitar pintas pek bateri.
] Pastikan sentuhan logam pek bateri sentiasa bersih.
] Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberikan prestasi yang
boleh diterima. Pek bateri boleh dicas beratus-ratus kali
sehingga ia perlu diganti.
] Cas semula bateri jika ia tidak digunakan untuk masa yang
lama bagi memaksimumkan kegunaannya.
] Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari
langsung atau gunakan ia dalam kelembapan tinggi seperti di
dalam bilik air.
] Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk; ini
boleh melemahkan prestasi bateri.
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C1150 Ciri-ciri
Bahagian Telefon

Penerangan pad kekunci
Kekunci

Perihalan
Kekunci Lembut Kiri / Kekunci Lembut Kanan
Setiap daripada kekunci-kekunci ini
melaksanakan fungsi yang ditunjukkan oleh
teks yang dipaparkan betul-betul di atasnya.

Cuping Telinga

C1150 Ciri-ciri

Pandangan terbuka

Kekunci-kekunci pandu arah
Gunakan untuk menatal menu-menu dan
menggerakkan kursor. Anda juga boleh
menggunakan kekunci-kekunci ini untuk akses
cepat ke fungsi-fungsi berikut:

Skrin Paparan
Kekunci senarai
buku telefon

Kekunci mesej

Kekunci Lembut
Kiri
Kekunci profil
Kekunci Hantar

Kekunci Lembut
Kakan
Kekunci Padam/
Kuasa
Kekunci Padam

Kekunci
kegemaran
Kekunci Bintang

Kekunci Angka
Kekunci
Dwipangkah
Mikrofon

• Kekunci pandu arah atas (
): Kekunci
pintasan untuk membuat carian di buku
telefon.
• Kekunci pandu arah bawah (
): Kekunci
pintasan untuk menu Kegemaran.
• Kekunci pandu arah kiri ( ): Kekunci pintasan
ke menu Profil.
• Kekunci pandu arah kanan ( ): Kekunci
pintasan untuk peti masuk mesej.

Kekunci Hantar
Anda boleh mendail nombor telefon dan
menjawab panggilan. Jika anda menekan
kekunci ini tanpa memasukkan nombor, telefon
anda menunjukkan nombor-nombor yang paling
terbaru didail, diterima dan tidak dijawab.

7
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C1150 Ciri-ciri
C1150 Ciri-ciri

~

Kekunci

Perihalan
Kekunci Angka
Kekunci-kekunci ini digunakan terutamanya
untuk mendail dalam mod tunggu sedia dan
memasukkan nombor atau aksara dalam mod
mengedit. Apabila anda menekan kekuncikekunci ini untuk masa yang lama.
• Digunakan untuk memanggil peti mel suara
anda melalui
.
• Digunakan untuk memanggil bagi
panggilan antarabangsa melalui
.
• Digunakan untuk memanggil Dail cepat
melalui
hingga
.
Kekunci Padam/ Kuasa
Digunakan untuk menamatkan atau menolak
panggilan. Kekunci ini juga digunakan sebagai
Kekunci Kuasa dengan menekan kekunci ini
selama beberapa saat.

Kekunci padam
Memadam satu aksara setiap kali ditekan.
Tekan dan tahan kekunci ini untuk memadam
semua masukan. Gunakan juga kekunci ini
untuk kembali ke skrin sebelumnya. Di samping
itu, anda boleh melihat senarai memo suara
apabila anda menekan sebentar kekunci ini
dalam mod siap sedia.

Kekunci tepi
Kekunci

8

Perihalan
Kekunci Tepi Atas/Bawah
Semasa flip dibuka, anda boleh mengawal
kelantangan nada kekunci dalam mod tunggu
sedia dan kelantangan semasa panggilan.

Ikon Pada Skrin
Icon/Indicator

Perihalan
Memberitahu anda kekuatan isyarat rangkaian.
Panggilan disambungkan.
Anda boleh menggunakan khidmat GPRS.
Menunjukkan bahawa anda sedang
menggunakan khidmat perayauan.
Talian 1/2 sedang digunakan untuk
panggilan keluar – Jika anda melanggani
Khidmat Dua Talian.
Penggera telah ditetapkan dan sedang aktif.
Memberitahu anda status bateri.
Anda telah menerima mesej teks.
Anda telah menerima mesej suara.
Anda telah menerima mesej push.
Anda boleh melihat jadual anda.
Semua isyarat yang boleh didengar dimatikan.
Profil umum diaktifkan.
Profil nyaring diaktifkan.
Profil bisu diaktifkan.
Profil alat dengar di aktifkan

Profil kereta diaktifkan.
Anda boleh alihkan panggilan.
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Bermula
Memasang kad SIM dan bateri
Cari soket kad SIM di belakang telefon. Ikut langkah-langkah di
bawah untuk memasang kad SIM.
1. Keluarkan bateri jika terpasang.
2. Gelongsorkan kad SIM ke dalam lubang alur, di bawah
pemegangpemegang perak, dengan penyambungpenyambung emasnya menghadap ke bawah dan sudut
terpotongnya di sebelah kiri.

Pemberitahuan
] Mengeluarkan bateri dari telefon semasa ia dihidupkan

boleh menyebabkan ia rosak.
] Sentuhan logam kad SIM mudah rosak apabila tercalar.

Bermula

1. Memasukkan Kad SIM

Anda harus amat berhati-hati apabila anda memegang
dan memasang kad SIM. Ikut arahan yang dibekalkan
bersama kad SIM.

3. Memasang Bateri
1. Letakkan cuping di bahagian bawah bateri ke dalam
pemegang penahan.

2. Mengeluarkan kad SIM
Ikut langkah-langkah di bawah untuk Mengeluarkan kad SIM.
1. Keluarkan bateri jika terpasang.
2. Keluarkan bateri jika terpasang.

2. Kemudian tolak separuh bahagian bateri ke tempatnya.

9
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Bermula

Bermula

4. Mengecas Bateri

5. Memutuskan sambungan pengecas

Untuk menyambungkan penyesuai kembara pada telefon, anda
mestilah telah pun memasang bateri.
1. Dengan anak panah menghadap anda seperti yang
ditunjukkan di dalam gambar rajah, tolak palam pada
penyesuai bateri ke dalam soket pada bahagian bawah
telefon sehingga ia berdetap ke dalam tempatnya.

Putuskan sambungan penyesuai kembara dari telefon dengan
menekan butang-butang tepinya seperti yang ditunjukkan di
dalam gambar rajah.

2. Sambungkan hujung lain penyesuai kembara pada soket
wayar. Gunakan hanya pengecas yang disertakan di dalam
bungkusan jualan.

Nota
] Pastikan bateri dicas sepenuhnya sebelum menggunakan
telefon.
] Jangan keluarkan bateri atau kad SIM anda semasa
mengecas.
] Palang-palang bergerak ikon bateri akan berhenti setelah
pengecasan selesai.
Nota
] Sekiranya bateri tidak dicas dengan betul, sila matikan
dan hidupkan telefon dengan menggunakan kekunci
kuasa, kemudian cas semula bateri. Atau cuba mengecas
bateri selepas menanggalkan dan memasang semula
baterinya.

Amaran
] Jangan sambungkan penyambung dengan paksa kerana
ini boleh merosakkan telefon dan/atau penyesuai
kembara.

10

C1150_∏ª∑π(√‡æ‡) _1018(6.0)

2005.10.24

5:10 PM

Page 11

Fungsi Am
Kemasukkan Teks

Menukar kemasukkan cara Teks
1. Jika awak berada di bahagian dimana
mod input teks
huruf boleh di masukkan, terdapat
penunjuk teks di bawah penjuru kanan
skrin telefon.
2. Membuat tukaran cara kemasukkan
teks dengan tekanan kekunci
Boleh memeriksa keadaan semasa
kemasukkan teks terdapat di bawah
Pilihan Melampirkan
penjuru kanan skrin telefon.
] Menggunakan Cara T9
Kemasukkan T9 teks memerlukan lebih kurang tekanan kekunci
untuk membina perkataan. Semasa awak tekan kekunci huruf,
skrin telefon akan pamerkan huruf yang akan menjadi perkataan
menurut kamus telefon.
1. Sekiranya anda tidak di dalam mod input T9, sila tekan kekunci
hingga
untuk memasukkan perkataan. Tekan satu
kekunci bagi setiap huruf.
] Memasukkan semua perkataan sebelum membuat
penukaran atau padam sebarang kekunci.
] Berakhir setaip perkataan dengan ruangan dengan
menekan kekunci. Untuk padamkan perkataan, tekan and
tahan kekunci.

Contoh: Tekan
untuk menaip Bagus.
Tekan
[Kekunci navigasi ke
bawah] untuk menaip Rumah.
] Jika kata yang dikehendaki tiada dalam senarai pilihan
kata, tambahkannya dengan menggunakan mod ABC.
] Anda boleh memilih bahasa mod T9. Tekan kekunci lembut kiri
[Pilihan], kemudian pilih bahasa T9 . Pilih bahasa mod T9 yang
dikehendaki. Anda boleh juga mematikan mod T9 dengan
memilih matikan T9. Pengesetan default pada telefon adalah
mod diperbolehkan T9.
2. Masukkan kata penuh sebelum mengedit atau memadam apaapa ketukan kekunci.
3. Tekan
untuk menjarakkan antara perkataan.
Untuk memadam huruf, tekan
. Tekan dan tahan
untuk
memadam seluruh kata.

Fungsi Am

Anda boleh memasukkan aksara abjad angka dengan
menggunakan pad kekunci telefon. Contohnya, menyimpan
nama dalam buku telefon, menulis mesej, membuat kata-kata
aluan peribadi.

Nota
] Untuk keluar daripada mod input teks tanpa menyimpan
input anda, tekan
. Telefon berkenaan akan kembali
ke mod bersedia.
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Fungsi Am
] Menggunakan cara ABC

Fungsi Am

Gunakan kekunci-kekunci
hingga
untuk memasukkan
teks anda.
1. Tekan kekunci yang dilabel dengan huruf yang dikehendaki:
] Sekali untuk huruf pertama
] Dua kali untuk huruf kedua
] Dan seterusnya
2. Untuk menjarakkan antara perkataan, tekan
sekali untuk
memadamkan huruf, tekan
. Tekan dan tekan
untuk
memadamkan semua perkataan.
Nota
] Merujuk kepada papan bawah untuk mendapat lebih
infomasi mengenai tanda tanda dengan menggunakan
kekunci tertentu.

] Menggunakan cara number 123
Cara nombor 123 membolehkan awak memasukkan nombor
di dalam mesej teks (nombor telefon)
Tekan kekunci menurut nombor di hendaki sebelum menukar
kembali ke cara kemasukkan teks.

12

Aksara-aksara dalam susunan paparan
Kekunci

Huruf Kecil

Huruf besar
. , / ? ! - : ' '' 1

. , / ? ! - : ' '' 1

ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇ

abc2äàáâãåæç

DEF3ËÈÉÊ

def3ëèéê

ˇ
GHI4ÏÌÍÎG

g h i 4 ï ì í î gˇ

JKL5

jkl5

MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒ mno6ñöøòóôõœ
PQRS7ßS
¸

p q r s 7 ß s¸

TUV8ÜÙÚÛ

tuv8üùúû

WXYZ9

wxyz9

ruang 0

ruang 0
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Pokok Menu
1. Mesej

3. Profil

6. Mainan & Utiliti

8. Java

3.1 Getar sahaja

6.1 Kegemaran

8.1 Aplikasi

1.2 Tulis Mesej Multimedia

3.2 Senyap

6.2 Permainan

8.2 Muat Turun

1.3 Peti Masuk

3.3 Peribadi

6.3 Kalkulator

8.3 Profil

1.4 Peti Keluar

3.4 Kuat

6.4 Folder Saya

9. Servis SIM

1.5 Draf

3.5 Alat Dengar

6.5 Pengubah Unit

1.6 Dengar Mel Suara

3.6 Kereta

6.6 Waktu Dunia

1.7 Mesej maklumat

4. Tetapan

1.8 Templat

4.1 Tarikh & Masa

1.9 Tetapan

4.2 Tetapan Telefon

6.8 Status Memori

7. Internet
7.1 Rumah

2.1 Panggilan Tidak
Dijawab

4.4 Tetapan Sekuriti

7.2 Penanda Buku

4.5 Tetapan Rangkaian

7.3 Profil

2.2 Panggilan Diterima

4.6 Tetapan GPRS

7.4 Pergi Ke URL

2.3 Panggilan Dail

4.7 Tetap Semula Aturan

7.5 Tetapan Cache

2.4 Padam Panggilan
Terkini
2.5 Caj Panggilan
2.6 Maklumat GPRS

5. Penyelenggara

Menu ini bergantung
kepada SIM dan
perkhidmatan rangkaian.

6.7 Alat Rakaman Suara

4.3 Tetapan Panggilan

2. Daftar Panggilan

Pokok Menu

1.1 Tulis Mesej Pendek

7.6 Tetapan cookie

5.1 Jam Loceng

7.7 Pengesahan Sekuriti

5.2 Penyelenggara

7.8 Tetap Semula Profil

5.3 Buku Telefon

7.9 Versi Pelayar

13
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Mesej
Mesej

Menu ini termasuk fungsi-fungsi yang berkaitan dengan SMS (Khidmat
Mesej Ringkas), MMS (Khidmat Mesej Multimedia), mel suara, serta
mesej khidmat rangkaian.

Tulis Mesej Pendek

Menu 1.1

Anda boleh menulis dan mengedit mesej teks, memeriksa bilangan
halaman mesej.

Nota

] Telefon yang menyokong EMS release 5 terapat untuk

menghantar gambar berwarna, bunyi, gaya teks, dan
sebagainya. Pihak yang lain mungkin tidak dapat menerima
gambar, bunyi atau gaya teks yang adan hantar dengan
sempurna jika telefonnya tidak menyokong pilihan-pilihan
tersebut.

Pilihan
] Hantar: Menghantar mesej teks.
1. Masukkan nombor penerima.
2. Tekan
untuk menambahkan penerima.
3. Anda boleh menambah nombor telefon di dalam buku telefon.
4. Tekan
selepas memasukkan nombor.
] Simpan: Menyimpan mesej dalam Draf.
] Fon: Anda boleh memilih Saiz dan Gaya fon.
] Warna: Anda boleh memilih Warna latar depan dan latar belakang.
] Susunan: Anda boleh membuat kandungan mesej sejajar Kanan,
Tengah atau Kiri.
] Tambah Kamus T9: Anda boleh manambah perkataan anda sendiri.
Menu ini boleh ditunjukkan hanya apabila mod edit adalah Ramal

14

(T9Abc/T9abc/T9ABC).

] Bahasa T9: Pilih mod masukan T9.
] Keluar: Jika anda menekan Keluar semasa menulis mesej, anda boleh
menamatkan penulisan mesej dan kembali ke menu Mesej. Mesej yang
telah anda tulis tidak disimpan.

Melampirkan
] Simbol: Anda boleh menambah aksara-aksara khas.
] Gambar: YAnda boleh memasukkan gambar-gambar Lalai atau
gambargambar di dalam Folder saya yang terdapat bagi mesej
ringkas.
] Deringan: Anda boleh memasukkan bunyi yang terdapat bagi mesej
ringkas.
] Templat Teks: Anda boleh menggunakan Templat Teks yang telah pun
ditetapkan di dalam telefon.
] Buku Telefon: Anda boleh manambah nombor telefon atau alamat emel di dalam Buku Telefon.
] Tandatangan: Anda boleh menambah maklumat hubungan anda
kepada mesej.

Tulis Mesej Multimedia

Menu 1.2

Anda boleh menulis dan mengedit mesej multimedia, memeriksa saiz
mesej.
1. Anda boleh mencipta mesej baru atau memilih salah satu
daripada templat mesej multimedia yang telah dibuat.
2. Tekan Masukkan untuk menambah Simbol, Gambar, Deringan,
Rekam Suara, Templat teks, Buku telefon atau Tandatangan.
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Nota
] IJika anda memilih gambar (15K) semasa menulis mesej
multimedia, tempoh pemuatan akan mengambil
sekurang-kurangnya sekitar 15 saat. Tambahan pula,
anda tidak boleh mengaktifkan sebarang kekunci
sewaktu masa pemuatan. Selepas 15 saat, anda boleh
menulis mesej multimedia.

Peti Masuk

Mesej

] Hantar: Anda boleh mengahantar mesej multimedia kepada
berbilang penerima, menghantar keutamaan kepada mesej
anda, dan menghantarnya kemudian juga.
] Pandangan: Anda boleh mempralihat mesej multimedia yang
anda tulis.
] Simpan: Anda boleh menyimpan mesej multimedia di dalam draf
atau sebagai templat.
] Tambah Slaid: Anda boleh menambah slaid sebelum atau
selepas slaid semasa.
] Pindah Ke Slaid: Anda boleh berpindah ke slaid yang
sebelumnya atau seterusnya.
] Padamkan Slaid: Anda boleh memadam slaid-slaid semasa.
] Tetap Format Slaid
- Tetapkan Penentu Masa: Anda boleh menetap pemasa untuk
slaid, teks, gambar dan bunyi.
- Tukar teks dan gambar: Anda boleh tukar kedudukan
gambar dan teks mesej.
] Padamkan Media: Anda boleh membuang gambar atau bunyi
di dalam slaid. Pilihan ini boleh ditunjukkan hanya apabila ada
sebarang media.
] Tambah Kamus T9: Anda boleh manambah perkataan anda
sendiri. Menu ini boleh ditunjukkan hanya apabila mod edit
adalah Ramal (T9Abc/T9abc/T9ABC).
] Bahasa T9: Pilih mod masukan T9.
] Keluar: Anda boleh balik ke menu Mesej.

5:10 PM

Menu 1.3

Anda akan diberitahu apabila anda telah menerima mesej.
Mesejmesej akan disimpan di dalam Peti masuk.
Di dalam Peti masuk, anda boleh mengenal pasti setiap mesej
melalui ikon. Untuk butiran, lihat panduan ikon.
] Panduan ikon
Ikon

Perihalan
Mesej Multimedia
Mesej Ringkas
Mesej SIM Mesej
Terbaca
Mesej multimedia telah dimaklum

Jika telefon menunjukkan ‘Tiada ruang bagi mesej SIM’, anda
perlu memadam sebarang mesej SIM dari peti masuk dan peti
keluar. Jika telefon memaparkan ‘Tiada ruang untuk mesej’, anda
boleh membuat ruang setiap tempat simpanan dengan
memadam mesej, media dan aplikasi.

15

C1150_∏ª∑π(√‡æ‡) _1018(6.0)

2005.10.24

5:10 PM

Page 16

Mesej
Mesej

Nota
] Mesej SIM: Mesej SIM bermakna mesej yang disimpan di

dalam kad SIM.
Untuk mesej multimedia telah dimaklum, anda perlu menunggu
mesej dimuat turun dan diproses.

Peti Keluar

Menu 1.4

Anda boleh melihat senarai dan kandungan mesej-mesej yang
dihantar di dalam menu ini dan boleh juga menentusahkan sama
ada penghantaran telah berjaya.
Ikon

Perihalan
MMS dihantar
MMS tidak dihantar
Penghantaran MMS disahkan
SMS dihantar
SMS tidak dihantar
Penghantaran SMS disahkan

Dalam setiap mesej, pilihan yang berikut boleh didapati dengan
menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].
Mesej penghantaran yang telah selesai mempunyai
pilihan yang berikut.
] Lihat: Anda boleh melihat mesej yang dipilih.
] Ke Hadapan: Anda boleh memajukan mesej yang dipilih
kepada penerima lain.

16

] Padam: Memadam mesej yang dipilih dari peti keluar.
] Lihat informasi: Anda boleh melihat maklumat mesej yang
dipilih: perkara (hanya untuk mesej multimedia), tarikh dan
masa anda menghantarnya, jenis dan saiz mesej,
keutamaannya (hanya untuk mesej multimedia), dan penerima.
] Padam semua: Memadam semua mesej dalam folder peti
keluar.
Penghantaran mesej yang sedang berjalan mempunyai
pilihan yang berikut.
] Lihat: Anda boleh melihat mesej yang dipilih.
] Hantar: Pilih ini untuk menghantarnya lagi.
] Batal: Membatal menghantar mesej.
] Padam: Membatalkan penghantaran mesej dan memadam
mesejnya.
] Lihat informasi: Anda boleh melihat maklumat mesej yang
dipilih: perkara (hanya untuk mesej multimedia), tarikh dan
masa anda menghantarnya, jenis dan saiz mesej,
keutamaannya (hanya untuk mesej multimedia), dan penerima.
] Hantar semua: Menghantar lagi semua mesej yang
penghantarannya sedang berjalan.
] Batal: Membatalkan semua penghantaran mesej.
] Padam semua: Membatalkan penghantara mesej dan
memadamnya semua.
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Menu 1.5

Anda boleh melihat mesej-mesej yang disimpan sebagai draf.
Mesej-mesej draf disenaraikan dengan tarikh dan waktu ia
disimpan. Tatal senarai menggunakan kekunci pandu arah
atas/bawah.
Ikon

Perihalan
Mesej multimedia
Mesej teks

Setiap draf mempunyai pilihan-pilihan berikut: Tekan
[Pilihan].
] Lihat: Anda boleh melihat mesej yang terpilih.
] Edit: Anda boleh mengedit mesej yang terpilih.
] Hantar: Pilih ini untuk menghantar mesej yang dipilih.
] Padam: Memadam mesej yang terpilih dari folder draf.
] Lihat informasi: Anda boleh melihat maklumat bagi mesej yang
terpilih. perkara (hanya untuk mesej multimedia), tarikh dan
waktu ia disimpan, jenis dan saiz mesej, prioriti (hanya untuk
mesej multimedia).
] Padam semua: Memadam semua mesej dari folder draf.

Dengar Mel Suara

Menu 1.6

Menu ini menyediakan anda dengan cara cepat mengakses peti
mel suara anda (jika disediakan oleh rangkaian anda).
Sebelum menggunakan ciri ini, anda mestilah memasukkan
nombor pelayan suara yang diperoleh daripada operator
rangkaian anda.

5:10 PM
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Apabila mesej suara baru diterima, simbol
akan
dipaparkan pada skrin. Sila periksa dengan pembekal rangkaian
anda untuk butiran servis mereka bagi menatarajah telefon
sewajarnya.

Mesej maklumat

Mesej

Draf

2005.10.24

Menu 1.7

Mesej khidmat maklumat adalah mesej teks yang dihantar oleh
rangkaian kepada GSM. Ia memberi maklumat umum seperti
laporan cuaca, berita lalu lintas, teksi, farmasi, dan harga
saham. Setiap jenis maklumat mempunyai nombor; oleh itu, anda
boleh menghubungi pembekal khidmat asal sahaja anda telah
memasukkan nombor tertentu bagi maklumat tersebut. Apabila
anda telah menerima mesej khidmat maklumat, anda boleh
melihat mesej pop naik yang menunjukkan anda telah menerima
mesej atau mesej khidmat maklumat itu akan langsung
dipaparkan. Untuk melihat mesej sekali lagi atau tidak dalam
mod tunggu sedia, ikut urutan yang ditunjukkan di bawah:

Baca

(Menu 1.7.1)

Apabila anda telah menerima mesej khidmat maklumat dan
memilih Baca untuk melihat mesej, ia akan dipaparkan pada
skrin. Anda boleh membaca mesej lain dengan menatal
,
atau
[Seterusnya].

Topik

(Menu 1.7.2)

] Tambah Baru: Anda boleh menambah nombor khidmat mesej
khidmat maklumat di dalam ingatan Telefon dengan nama
panggilannya.

17
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Mesej
Mesej

] Lihat Senarai: Anda boleh melihat nombor mesej khidmat
maklumat yang telah anda tambahkan. Jika anda menekan
[Pilihan], anda boleh mengedit dan memadam kategori
mesej maklumat yang telah anda tambahkan.
] Senarai Aktif: Anda boleh memilih nombor mesej khidmat
maklumat di dalam senarai aktif. Jika anda mengaktifkan
nombor khidmat maklumat, anda boleh menerima mesej yang
dihantar dari nombor itu.

Templat

Menu 1.8

Selepas membuat beberapa templat (teks, multimedia,
tandatangan), anda boleh menggunakannya dengan hanya
memilihnya apabila anda menghantar mesej.

Templat Teks

(Menu 1.8.1)

Pilihan berikut tersedia.
] Edit: Gunakan ini untuk mengedit templat yang dipilih.
] Tulis Mesej
- Tulis Mesej Pendek: Gunakan ini untuk menghantar mesej
templat terpilih melalui SMS
- Tulis mesej Multimedia: Gunakan ini untuk menghantar
mesej templat terpilih melalui MMS.
] Tambah Baru: Gunakan ini untuk membuat templat baru.
] Padam:: Memadam mesej templat terpilih dari senarai templat
teks.
] Padam semua: Memadam semua templat.

Templat multimedia

(Menu 1.8.2)

Anda boleh membuat templat multimedia selepas menekan
kekunci lembut kiri [Tambah baru]. Dan templat multimedia yang
anda simpan sebagai templat semasa membuat mesej
multimedia dalam Tulis mesej multimedia (Lihat halaman 14).
] Pameran:Anda boleh melihat templat multimedia.
] Edit: Anda boleh mengedit templat multimedia.
] Tambah baru: Membenarkan anda menambah templat
multimedia baru.
] Tulis mesej: Anda boleh menulis mesej multimedia dengan
templat multimedia.
] Padam: Memadam mesej templat yang dipilih dari senarai
templat multimedia.
] Padam semua: Memadam senarai templat multimedia.

Tandatangan

(Menu 1.8.3)

Selepas membuat tempat tandatangan, anda boleh mengakses
menu berikut dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].
] Edit: Gunakan ini untuk mengedit tandatangan ini.
] Tulis mesej: Anda boleh menghantar kad niaga anda melalui
SMS, MMS atau Bluetooth.
] Padam: Gunakan ini untuk memadam tandatangan.

Tetapan
Mesej teks

Menu 1.9
(Menu 1.9.1)

] Jenis Mesej:
Teks, Suara, Faks, Nasional Kelui, X.400, E-mel, ERMES
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Mesej Multimedia

(Menu 1.9.2)

] Prioriti: Anda boleh menghantar mesej selepas menetap tahap
keutamaan: Rendah, Biasa dan Tinggi.
] Tempoh kesahan: Khidmat rangkaian ini membolehkan anda
menetapkan berapa lama mesej teks anda akan disimpan di
pusat mesej.
] Laporan penghantaran: Jika ia ditetap ke Ya dalam menu ini,
anda boleh memeriksa sama ada mesej anda telah berjaya
dihantar.
] Auto muat Turun
Pasang: Mesej-mesej dimuat turun secara automatik apabila
diterima.
Padam: Memerlukan anda mengesahkan anda mahu memuat
turun mesej.

Page 19

Rangkaian rumah sahaja: Jika anda memilih ini, mesej dimuat
turun secara automatik apabila diterima di kawasan rangkaian
rumah. Dan apabila di luar kawasan perkhidmatan rumah
anda, ia memerlukan anda mengesahkan untuk memuat turun
mesej.
] Tetapan Rangkaian: Untuk muat turun MMS dari pelayan,
anda harus menetapkan CSD ataupun GPRS sebagai data
sambungan. Jika anda memiliki multimedia mesej, anda boleh
tetapkan URL sebagai pelayan multimedia mesej. Anda boleh
tetapkan 5 profil sebagai servis sambungan.
] Jenis yang diizin
- Peribadi: Mesej peribadi.
- Iklan: Mesej perdagangan.
- Infomasi: Maklumat yang perlu.

Pusat Mel Suara

Mesej

Biasanya, jenis mesej ditetap ke Teks. Anda boleh menukar
teks anda kepada format-format lain. Hubungi pembekal
khidmat anda untuk ketersediaan fungsi ini.
] Tempoh kesahan: TKhidmat rangkaian ini membolehkan anda
menetapkan berapa lama mesej teks anda akan disimpan di
pusat mesej.
] Laporan Penghantaran: Jika anda menetap ke Ya, anda boleh
memeriksa sama ada mesej anda telah berjaya dihantar.
] Balas Dengan Pusat Servis Yang Sama: Apabila mesej
dihantar, ia membolehkan penerimanya membalas dan
mengecaj kos balasannya kepada bil telefon anda.
] Pusat SMS: Jika anda mahu menghantar mesej teks, anda
boleh menerima alamat pusat SMS melalui menu ini.

5:10 PM

(Menu 1.9.3)

Anda boleh menerima mel suara jika ciri ini disokong oleh
pembekal khidmat rangkaian anda. Apabila mel suara baru tiba,
simbol akan dipaparkan pada skrin. Sila periksa dengan
pembekal khidmat rangkaian anda untuk butiran khidmat mereka
bagi menatarajah telefon sewajarnya.
] Rumah: Anda boleh mendengar mel suara dengan memilih
Rerumah.
] Merantau: Walaupun anda di luar negeri, anda boleh
mendengar mel suara jika khidmat perayauan disokong.
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Mesej
Mesaj maklumat
Mesej

(Bergantung kepada rangkaian dan langganan)

(Menu 1.9.4)

] Terima
- Jika anda memilih Ya, telefon anda akan menerima mesej
Perkhidmatan maklumat.
] Isyarat
- Telefon anda akan mengeluarkan bunyi bip apabila anda
menerima nombor mesej Perkhidmatan maklumat.
] Bahasa
- Anda boleh memilih bahasa yang anda mahu dengan
menekan [Aktif/Tak aktif]. Kemudian, mesej khidmat
maklumat akan ditunjukkan dalam bahasa yang anda pilih.

Mesej Push

(Menu 1.9.5)

Anda boleh menetap pilihan sama ada untuk menerima mesej atau
tidak.
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Daftar Panggilan
Padam Panggilan Terkini

Panggilan Tidak Dijawab

Tempoh Panggilan

Menu 2.1

Pilihan ini membolehkan anda melihat 10 panggilan terakhir yang
tidak dijawab.
Nota
] Anda boleh memadam semua rekod panggilan dari
senarai dengan menggunakan Menu padam panggilan
terbaru (Menu 2.4).

Panggilan Diterima

Menu 2.2

Menu 2.4

Gunakan ini untuk mengosongkan senarai panggilan tidak
dijawab, atau senarai panggilan yang didail. Anda boleh
mengosongkan semua senarai panggilan sekaligus dengan
memilih Semua panggilan.

Caj Panggilan

Menu 2.5
(Menu 2.5.1)

Membenarkan anda melihat tempoh panggilan masuk dan keluar
anda. Anda boleh juga mengeset semula pemasa panggilan
dengan memilih Set semula semua.
] Panggilan Akhir: Tempoh panggilan terakhir
] Semua panggilan: Untuk menghindarkan set semula yang
tidak disengajakan, telefon anda akan meminta anda untuk
mengesahkan tindakan itu.

Pilihan ini membolehkan anda melihat 10 panggilan masuk
terakhir.

] Panggilan diterima: Tempoh panggilan masuk

Panggilan Dail

] Set semula semua: Mengeset semula pemasa panggilan.

Menu 2.3

Pilihan ini membolehkan anda melihat 20 panggilan keluar
terakhir (dipanggil atau cuba dipanggil).
Nota
] Anda boleh memadam semua rekod panggilan dari
senarai dengan menggunakan Menu padam panggilan
terbaru (Menu 2.4).

Daftar Panggilan

Anda boleh memeriksa rekod panggilan-panggilan yang tidak
dijawab, yang diterima, dan yang sudah didail hanya jika
rangkaian menyokong Pengenalan Talian Pemanggil (CLI) di
dalam kawasan servis.
Nombor dan nama (jika tersedia) dipaparkan bersama dengan
tarikh dan masa ketika panggilan tersebut dibuat. Anda boleh
juga melihat masa panggilan.

] Panggilan didail: Tempoh panggilan keluar

Kos Panggilan

(Menu 2.5.2)

Membenarkan anda menyemak kos panggilan terakhir, semua
panggilan anda, baki dan set semula kos. Untuk mengeset
semula kos, anda perlu memasukkan kod PIN2.
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Daftar Panggilan
Aturan

(Menu 2.5.3)

Daftar Panggilan

(Bergantung kepada SIM)
] Tetapkan Tarif: Anda boleh menetap jenis mata wang dan
harga unit. Hubungi pembekal khidmat anda untuk
mendapatkan harga unit mengecaj. Untuk memilih mata wang
atau unit dalam menu ini, anda memerlukan kod PIN2.
] Tetapkan Kredit: Khidmat rangkaian ini membolehkan anda
mengehadkan kos panggilan anda melalui unit mengecaj
terpilih. Jika anda memilih Baca, bilangan unit yang tinggal
ditunjukkan. Jika anda memilih Tukar, anda boleh menukar had
caj anda.
] Paparan Automatik: Khidmat rangkaian ini membolehkan anda
melihat secara automatik kos panggilan akhir anda. Jika
ditetap ke Aktif, anda boleh melihat kos terakhir apabila
panggilan dilepaskan.

Maklumat GPRS

Menu 2.6

Anda boleh memeriksa jumlah data yang dipindahkan melalui
rangkaian menerusi GPRS. Tambahan pula, anda boleh melihat
berapa banyak masa yang anda punyai dalam talian.

Tempoh Panggilan

(Menu 2.6.1)

Anda boleh memeriksa tempoh Panggilan akhir dan Semua
panggilan. Anda juga boleh menetap semula pemasa panggilan.

Volum Data

(Menu 2.6.2)

Anda boleh memeriksa Dihantar, Diterima atau Semua jumlah
data dan Tetap semula semua.
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Profil

Menukar profil

Menu 3.X.1

1. Senarai profil dipaparkan.
2. Dalam senarai Profil, skrol ke profil yang anda henak aktifkan
dan tekan kekunci lembut kiri [Pilih] atau kekunci OK.
3. Kemudian, pilih Aktifkan.
Nota
] Apabila alat dengar disambungkan dengan telefon, profil
Alat dengar diaktifkan secara automatik.

Menyesuaikan profil - Peribadikan

Menu 3.X.2

Anda boleh menyesuaikan profil kecuali Getar sahaja. Skrol ke
profil yang dikehendaki dalam senarai Profil. Selepas menekan
kekunci lembut kiri atau kekunci OK, pilih Peribadikan. Pilihan
seting profil terbuka. Mengeset pilihan seperti yang dikehendaki.
] Jenis Isyarat Panggilan Masuk: Mengeset jenis amaran untuk
panggilan masuk.
] Jenis Nada Deringan: Pilih nada dering yang dikehendaki dari
senarai.
] Volum Deringan: Mengeset kelantangan nada dering.
] Jenis Isyarat Mesej: Mengeset jenis isyarat untuk penerimaan
mesej.
] Nada Mesej: Pilih nada amaran untuk penerimaan mesej.

] Volume Pad Kekunci: Mengeset kelantangan nada pad
kekunci.
] Nada Pad Kekunci: Pilih nada pad kekunci yang dikehendaki.
] Nada Flip: Membenarkan mengeset nada tukar untuk
melaraskan persekitaran.
] Volum Bunyi Kesan: Mengeset kelantangan bunyi kesan.
] Volum Tutup/Pasang Kuasa: Mengeset kelantangan nada
dering apabila menghidupkan/mematikan telefon.
] Jawapan Automatik: Fungsi ini akan diaktifkan hanya apabila
telefon anda disambungkan ke alat dengar.
• Tak aktif: Telefon tidak akan menjawab secara automatik.
• Selepas 5 Saat: Selepas 5 saat, telefon akan menjawab
secara automatik.
• Selepas 10 Saat:: Selepas 10 saat, telefon akan menjawab
secara automatik.

Profil

Dalam Profil, anda boleh selaraskan dan menyesuaikan nada telefon
untuk peristiwa, persekitaran, atau kumpulan pemanggil yang
berlainan. Terdapat enam profil yang telah dipraset:
Getar sahaja, Senyap, Peribadi, Kuat, Alat Dengar dan Kereta. Setiap
profil akan diperibadikan.

Menyesuaikan profil - Namakan semula Menu 3.X.3
You can rename a profile and give it any name you want.
Nota
] Profil Getar sahaja, Alat dengar dan Kereta tidak boleh
dinamakan semula.
1. Untuk menukar nama profil, skrol ke profil dalam senarai profil
dan selepas menekan kekunci lembut kiri atau kekunci OK,
pilih Namakan semula.
2. Masukkan nama yang diingini dan tekan kekunci OK atau
kekunci lembut kiri [OK].
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Tetapan
Tetapan

Anda boleh menetap menu-menu yang berikut bagi kemudahan
dan pilihan anda.

Tarikh & Masa

Menu 4.1

Anda boleh menetap fungsi-fungsi yang berkaitan dengan tarikh
dan masa.

Tetap Tarikh

(Menu 4.1.1)

(Menu 4.2.2)

Jika anda memilih Aktif, anda boleh mengedit teks yang
dipaparkan dalam mod tunggu sedia.

Bahasa

(Menu 4.2.3)

Anda boleh menukar bahasa bagi teks paparan di dalam telefon
anda. Pertukaran ini akan juga menjejas mod Masukan Bahasa.

Anda boleh memasukkan tarikh semasa.

Lampu Belakang

Format Tarikh

Anda boleh menetap tempoh pencahayaan bagi paparan
dalaman.

(Menu 4.1.2)

Anda boleh menetap Format tarikh seperti HH/BB/TTTT,
BB/HH/TTTT, TTTT/BB/HH.
(H: Hari / B: Bulan / T Tahun)

Tetap Masa

Kontras LCD

Format Masa

(Menu 4.1.3)

(Menu 4.1.4)

Anda boleh menetap format masa antara 24 jam dan 12 jam.

Tetapan Telefon

(Menu 4.2.4)

(Menu 4.2.5)

Anda boleh menetap kecerahan LCD dengan menekan

Anda boleh memasukkan masa semasa.

Menu 4.2

Tingkap Informasi

.

(Menu 4.2.6)

Menu Warna

(Menu 4.2.7)

Anda boleh menetap fungsi yang berkaitan dengan telefon.

Kertas Hias Dinding

Petunjuk LED

(Menu 4.2.1)

,

Anda boleh mempralihat keadaan semasa menu terpilih sebelum
membuka menu itu. Keadaan itu ditunjukkan di bahagian bawah
paparan.

Anda boleh memilih warna menu yang digemari daripada
pelbagai kombinasi.

Anda boleh gambar latar belakang dalam mod tunggu sedia.
- Yang Asal: Anda boleh memilih gambar atau animasi
gambar latar belakang dengan menekan
atau
.
- Folder Saya: Anda boleh memilih gambar atau animasi
sebagai gambar latar belakang.
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Nota Ucapan

(Menu 4.2.8)

Apabila penunjuk LED ditetap ke Aktif, ia memancar apabila
khidmat tersedia.
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(Menu 4.2.9)

Tetapan Panggilan

Menu 4.3

Anda boleh menetap menu yang berkaitan dengan panggilan
dengan menekan
[Pilih] di dalam menu Tetapan.

Alihan Panggilan

(Menu 4.3.1)

Khidmat Alih panggilan membolehkan anda mengalihkan
panggilan suara, panggilan faks, dan panggilan data yang masuk
ke nombor lain.
Untuk butiran, hubungi pembekal khidmat anda.
] Semua Panggilan Suara: Mengalihkan panggilan suara tanpa
syarat.
] Jika Sibuk: Mengalihkan panggilan suara apabila telefon
sedang digunakan.
] Jika Tiada Balasan: Mengalihkan panggilan suara yang anda
tidak mahu jawab.
] Jika Tidak Dapat Dihubungi: Mengalihkan panggilan suara
apabila telefon dimatikan atau di luar liputan.
] Semua Panggilan Data: Mengalihkan ke nombor dengan
sambungan PC tanpa syarat.
] Semua Panggilan Faks: Mengalihkan ke nombor dengan
sambungan faks tanpa syarat.
] Batalkan Semua: Membatalkan semua khidmat alihan.

Page 25

Submenu
Menu Alih panggilan mempunyai sub-submenu yang ditunjukkan
di bawah.
] Aktifkan: Mengaktifkan khidmat yang sepadan.
- Ke Pusat Mel Suara: Menghantar lanjut ke pusat mesej.
Fungsi ini tidak ditunjukkan di dalam menu Semua panggilan
data dan Semua panggilan faks.
- Ke Nombor Lain: Memasukkan nombor untuk pengalihan.
- Ke Nombor Kegemaran: Anda boleh memeriksa 5 nombor
terbaru yang dialihkan.
] Batal: Menyahaktifkan khidmat yang sepadan.
] Lihat Status: Melihat status khidmat yang sepadan.

Mod Jawapan

Tetapan

Jika anda memilih aktif, anda boleh melihat nama pembekal
khidmat rangkaian yang dipaparkan dalam mod tunggu sedia.

5:10 PM

(Menu 4.3.2)

] Buka Folder
Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan
masuk hanya dengan membuka flip.
] Tekan Sebarang Kekunci
Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan
dengan menekan sebarang kekunci kecuali kekunci
[Tamatkan].
] Hantar Sahaja
Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan
hanya dengan menekan kekunci
[Hantar].

25

C1150_∏ª∑π(√‡æ‡) _1018(6.0)

2005.10.24

5:10 PM

Page 26

Tetapan
Hantar Nombor Saya

(Menu 4.3.3)

Tetapan

(bergantung kepada rangkaian dan langganan)
] Pasang
Anda boleh menghantar nombor telefon anda kepada pihak
lain. Nombor telefon anda akan ditunjukkan pada telefon
penerima.
] Padam
Nombor telefon anda tidak akan ditunjukkan.
] Tetap Dengan Rangkaian
Jika anda memilih ini, anda boleh menghantar nombor telefon
anda bergantung kepada khidmat dua talian seperti talian 1
atau talian 2.

Panggilan Menunggu

(Menu 4.3.4)

(bergantung kepada rangkaian)

(Menu 4.3.5)

Jika anda memilih Pasang, anda boleh memeriksa tempoh
panggilan melalui bunyi yang keluar setiap minit semasa
panggilan.
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(Menu 4.3.6)

Apabila fungsi ini telah diaktifkan, telefon akan cuba secara
automatik untuk mendail semula sekiranya ia gagal
menyambungkan panggilan.

Kumpulan Pengguna Tertutup

(Menu 4.3.7)

(bergantung kepada rangkaian)
Mengehadkan penggunaan telefon kepada nombor-nombor di
dalam kumpulan pengguna tertentu. Apabila fungsi ini
digunakan, setiap panggilan keluar dikaitkan dengan satu indeks
kumpulan. Jika indeks kumpulan ditentukan, ia digunakan bagi
semua panggilan keluar. Jika tidak indeks kumpulan ditentukan,
rangkaian akan menggunakan indeks yang dipilih (indeks
tertentu yang disimpan di rangkaian).

Tetapan Sekuriti

Rangkaian akan memberitahu anda mengenai panggilan masuk
yang baru semasa anda mempunyai panggilan yang sedang
berlangsung. Pilih Aktifkan untuk meminta rangkaian
mengaktifkan panggilan menunggu, Batal untuk meminta
rangkaian menyahaktifkan panggilan menunggu, atau Lihat
status, untuk memeriksa sama ada fungsi aktif atau tidak.

Pengingatan Minit

Dail Semula Automatik

Permintaan kod PIN

Menu 4.4
(Menu 4.4.1)

Dalam menu ini, anda boleh menetap telefon supaya meminta kod
PIN kad SIM anda apabila telefon dihidupkan. Jika fungsi ini
diaktifkan, anda akan diminta memasukkan kod PIN.
Jika anda memasukkan kod PIN yang salah lebih daripada 3 kali,
telefon akan dikunci. Jika PIN dihalang, anda perlu memasukkan
kod PUK.
Anda boleh memasukkan kod PUK sehingga 10 kali. Jika anda
memasukkan kod PUK yang salah lebih daripada 10 kali, and
tidak akan boleh membuka kunci telefon anda. Anda perlu
menghubungi pembekal khidmat anda.
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(Menu 4.4.2)

Sekat Panggilan

(Menu 4.4.3)

Khidmat Sekatan panggilan mencegah telefon anda daripada
membuat atau menerima kategori panggilan tertentu. Fungsi ini
memerlukan kata laluan sekatan panggilan. Anda boleh melihat
sub-sub menu yang berikut.
] Semua Panggilan Keluar
Khidmat sekatan untuk semua panggilan keluar.
] Panggilan Keluar Antarabangsa
Khidmat sekatan untuk semua panggilan antarabangsa keluar.
] Panggilan Keluar Antarabangsa Kecuali Rumah
Khidmat sekatan untuk semua panggilan antarabangsa keluar
kecuali rangkaian rerumah.
] Semua Panggilan Masuk
Khidmat sekatan untuk semua panggilan masuk.
] Panggilan Masuk Semasa Merantau
Khidmat sekatan untuk semua panggilan masuk apabila
merayau.
] Batalkan Sekat Panggilan
Anda boleh membatalkan semua khidmat sekatan.
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] Tukar Katalaluan
Anda boleh menukar kata laluan untuk Khidmat Sekatan
Panggilan.

Nombor Dail Tetap

(Menu 4.4.4)

Tetapan

Anda boleh menggunakan kod keselamatan untuk mengelakkan
telefon anda daripada digunakan tanpa izin. Apabila anda
menghidupkan telefon, telefon akan meminta kod keselamatan
jika anda menetap kunci telefon ke “Aktif”. Jika anda menetap
kunci telefon ke “Automatik”, telefon anda akan meminta kod
keselamatan hanya apabila anda menukar kad SIM anda.

5:10 PM

(Bergantung kepada SIM)
Anda boleh membataskan panggilan keluar anda kepada
nombornombor yang terpilih. Nombor-nombor ini dilindungi oleh
kod PIN2 anda.
] Aktifkan
Anda boleh membataskan panggilan keluar anda kepada
nombornombor yang terpilih.
] Batal
Anda boleh menyahaktifkan fungsi dail tetap.
] Senarai Nombor
Anda boleh melihat senarai nombor yang disimpan sebagai
nombor Dail tetap.

Tukar Kod

(Menu 4.4.5)

PIN adalah singkatan bagi Nombor Pengenalan Peribadi yang
digunakan untuk mencegah penggunaan oleh orang yang tidak
mendapat izin.
Anda boleh menukar kod-kod akses:Kod PIN, Kod PIN2, Kod
Sekuriti.
1. Jika anda mahu menukar Kod keselamatan/Kod PIN/PIN2,
masukkan kod asal anda, dan kemudian tekan
[OK].
2. Masukkan Kod keselamatan/Kod PIN/PIN2 yang baru dan
sahkan ia.
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Tetapan
Tetapan Rangkaian

Menu 4.5

Tetapan

Anda boleh memilih rangkaian yang akan didaftarkan sama ada
secara automatik atau secara manual. Biasanya, pemilihan
rangkaian ditetap ke Automatik.

Automatik

(Menu 4.5.1)

Jika anda memilih mod Automatik, telefon akan mencari dan
memilih rangkaian untuk anda secara automatik. Sebaik sahaja
anda memilih Automatik, telefon akan ditetap ke “Automatic”
walaupun kuasa dimatikan dan dihidupkan.

Dengan Tangan

(Menu 4.5.2)

Telefon akan mencari senarai rangkaian yang terdapat dan
menunjukkannya kepada anda. Kemudian adna memilih
rangkaian yang ingin anda gunakan jika rangkaian itu
mempunyai persetujuan perayauan dengan operator rangkaian
rerumah anda. Telefon membenarkan anda memilih rangkaian
lain jika ia gagal mengakses rangkaian yang dipilih.

Yang Gemar

(Menu 4.5.3)

Anda boleh menetapkan satu senarai rangkaian yang lebih
digemari dan telefon akan cuba mendaftar dengannya dahulu
sebelum ia cuba mendaftar dengan sebarang rangkaian lain.
Senarai ini ditetap dari senarai rangkaian yang diketahui yang
telah dipratakrif di dalam telefon.

Tetapan GPRS

Menu 4.6

Anda boleh menetap khidmat GPRS bergantung kepada pelbagai
situasi.
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Pasang kuasa

(Menu 4.6.1)

Jika anda memilih menu ini, telefon mendaftar secara automatik
kepada rangkaian GPRS apabila anda menghidupkan telefon.
Memulakan aplikasi WAP atau dailan PC mewujudkan
sambungan antara telefon dengan rangkaian dan pemindahan
data boleh dibuat. Apabila anda menamatkan aplikasi itu,
sambungan GPRS ditamatkan tetapi pendaftaran kepada
rangkaian GPRS kekal.

Bila perlu

(Menu 4.6.2)

Jika anda memilih menu ini, sambungan GPRS diwujudkan
apabila anda menyambung kepada khidmat WAP dan ditutup
apabila anda menamatkan sambungan WAP.

Tetap Semula Aturan

Menu 4.7

Anda boleh mengasal semua lalai kilang. Anda memerlukan Kod
keselamatan untuk mengaktifkan fungsi ini.
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Penyelenggara
Jam Loceng

Menu 5.1

Penyelenggara

Menu 5.2

Apabila anda memasuki menu ini, satu kalendar dibuka. Kursor
segi empat terletak pada tarikh semasa. Anda boleh
menggerakkan kursor ke tarikh lain menggunakan kekuncikekunci pandu arah. Pada kalendar, anda boleh menggunakan
kekunci-kekunci berikut.
melangkau balik setahun.
melangkau ke depan setahun.
Setiap tekanan
melangkau balik sebulan.
melangkau ke depan sebulan.
Anda boleh masukkan jadual atau memo di dalam penjadualan
dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].
] Tambah Baru: Pilih ini untuk memasukkan jadual atau memo
baru. Selepas jadual dimasukkan pada tarikh, tarikh
ditunjukkan dalam warna yang berlainan dan
muncul di
bahagian bawah kanan skrin. Fungsi ini mengingatkan anda
tentang jadual anda. Telefon akan membunyikan nada
penggeraan jika anda menetapnya untuk berbuat demikian.

] Lihat: Menunjukkan nota untuk hari terpilih. Gunakan untuk
menyemak imbas senarai nota. Tekan kekunci lembut kiri
[Pilihan] untuk edit atau padan nota yang anda pilih.
] Lihat Semua: Tunjukkan semua nota yang telah dimasukkan
dalam telefon. Guna kekunci navigasi ke atas/bawah untuk
menyemak imbas melalui senarai nota.
] Padam Yang Lalu: Pilih ini untuk memadam nota jadual yang
telah tamat tempoh yang telah diberitahu. Anda akan diminta
untuk mengesahkan tindakan ini.
] Padamkan Semua: Pilih ini untuk memadam semua nota jadual
dan memo. Anda akan diminta untuk mengesahkan tindakan
ini.

Buku Telefon
Cari

Penyelenggara

Anda boleh menetap sehingga 5 jam penggera supaya berbunyi
pada masa yang ditentukan.
1. Pilih Aktif dan masukkan masa penggeraan yang anda mahu.
2. Pilih tempoh mengulang : Sekali, Isn-Jum, Isn-Sab, Setiap
hari.
3. Pilih nada penggeraan yang anda mahu dan tekan
[OK].
4. Edit nama penggera dan tekan
[OK].

Menu 5.3
(Menu 5.3.1)

(Memanggil dari buku telefon)
1. Dalam mod tunggu sedia, tekan
[Nama].
2. Cari dengan menekan
[Pilih].
3. Masukkan nama yang nombor telefon atau alamat e-melnya
ingin anda cari atau Pilih ‘Senarai’ untuk melihat buku telefon.
4. Pencarian segera terdapat dengan memasukkan huruf awal
nama atau nombor yang ingin anda cari.
5. Jika anda mahu mengedit, memadam, menyalin sesuatu entri,
atau menambah suara pada satu entri, pilih
[Pilihan].
Menu berikut akan dipaparkan.
] Edit: Anda boleh mengedit nama, nombor, E-mel dan faks
dengan menekan
[OK].
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Penyelenggara
Penyelenggara

] Tulis Mesej: Setelah anda temui nombor yang anda mahu, anda
boleh menghantar mesej kepada nombor yang terpilih itu.
] Salin: Anda boleh menyalin entri dari SIM ke telefon atau dari
telefon ke SIM.
] Nombor Utama: Anda boleh memilih satu daripada bimbit,
rumah, pejabat, yang sering anda gunakan. Nombor utama ini
akan dipaparkan dahulu, jika anda menetapnya.
] Padam: Anda boleh memadam sesuatu entri.

Tambah Baru

(Menu 5.3.2)

Anda boleh menambah entri buku telefon menggunakan fungsi
ini. Muatan Ingatan telefon ialah 200 entri. Muatan ingatan kad
SIM bergantung kepada pembekal khidmat selular. Anda juga
boleh menyimpan 20 aksara bagi nama di dalam ingatan Telefon,
dan menyimpan aksara-aksara di dalam kad SIM. Bilangan
aksara adalah ciri yang bergantung kepada SIM.

Kumpulan Pemanggil

(Menu 5.3.3)

Anda boleh menyenaraikan sehingga 20 anggota bagi setiap
kumpulan. Terdapat 7 kumpulan yang boleh anda buatkan
senarai.
] Senarai Ahli-ahli: Menunjukkan anggota kumpulan yang telah
anda pilih.
] Nada Deringan Kumpulan: Membolehkan anda menetukan
nada dering bagi panggilan anggota kumpulan.
] Ikon Kumpulan: Membolehkan anda memilih ikon bergantung
kepada Kumpulan.
] Tambah Ahli: Anda boleh menambah anggota kumpulan. Setiap
kumpulan tidak harus mempunyai lebih daripada 20 anggota.
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] Padam Ahli-ahli: Anda boleh membuang anggota dari senarai
Anggota kumpulan. Tetapi nama dan nombornya tetap kekal di
dalam buku telefon.
] Namakan Semula: Anda boleh menukar nama kumpulan.

Dail Cepat

(Menu 5.3.4)

Anda boleh memberi sebarang kekunci,
hingga
, satu
entri Senarai nama. Anda boleh memanggil langsung dengan
menekan kekunci ini selama 2-3 saat.
] Tukar: Anda boleh memperuntukkan nombor telefon baru
kepada kekunci dail.
] Padam: Anda boleh membuang nombor telefon yang
diperuntukkan dari kekunci dail.

Tetapan

(Menu 5.3.5)

] Tetap Memori
- Jika anda memilih Boleh ubah, apabila menambah entri,
telefon akan bertanya di mana untuk menyimpannya.
- Jika anda memilih SIM atau Telefon, telefon akan
menyimpan entri di dalam SIM atau telefon.
] Cari Dengan
Tatal ke to Cari Dengann, kemudian tekan
[Pilih].
- Jika anda memilih Boleh ubah, telefon akan bertanya
bagaimana untuk mencari.
- Jika anda memilih Nama atau Nombor, telefon akan
mencari melalui Nama atau Nombor.
] Lihat Pilihan
Tatal untuk menyerlahkan Lihat Pilihan, kemudian tekan
[Pilih].
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Salin Semua

(Menu 5.3.6)

Anda boleh menyalin/memindahkan entri-entri dari ingatan kad
SIM ke inganat Telefon dan sebaliknya.
1. Tatal untuk Salin Semua, kemudian tekan
[Pilih] untuk
memasuki menu ini.
] SIM Ke Telefon: Anda boleh menyalin entri dari Kad SIM ke
ingatan Telefon.
] Telefon Ke SIM: Anda boleh menyalin entri dari ingatan
Telefon ke Kad SIM.
2. Anda dapat melihat sub-submenu yang berikut:
] Simpan Asal: Apabila menyalin, Nombor Dail Asal disimpan.
] Padam Yang Asal: Apabila menyalin, Nombor Dail Asal
akan dipadam.

Padamkan Semua

Informasi

Page 31

(Menu 5.3.8)

] Nombor Dail Servis
Gunakan fungsi ini untuk mengakses satu senarai khusus
khidmat-khidmat yang disediakan oleh operator rangkaian
anda (jika disokong oleh kad SIM).
] Status Memori
Ciri ini membolehkan anda melihat berapa banyak ruang
bebas dan yang digunakan di dalam buku telefon anda.
] Numbor Sendiri (Bergantung kepada SIM)
Anda boleh memeriksa nombor anda sendiri di dalam kad
SIM.

Penyelenggara

- Nama Sahaja: Apabila anda mencari buku telefon, senarai
hanya memaparkan nama.
- Dengan Gambar: Apabila anda mencari buku telefon,
senarai memaparkan nama dan gambar sepadannya.
- Nama & nombor: Apabila anda mencari buku telefon,
senarai memaparkan nama dan nombor.

5:10 PM

(Menu 5.3.7)

Anda boleh memadam semua entri di dalam SIM atau Telefon.
Fungsi ini memerlukan kod keselamatan. Tekan
untuk
kembali ke mod tunggu sedia.
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Mainan & Utiliti
Kegemaran

Menu 6.1

Mainan & Utiliti

Anda boleh menetap sehingga 9 menu yang telah sering anda
gunakan dalam Kegemaran. Anda boleh menyambungkan menu
ini langsung dengan menekan
.
Jika anda mahu mendaftarkan menu dalam Kegemaran, pilih
<Kosong> pada senarai. Jika menu telah pun didaftarkan,
pilihanpilihannya dipaparkan seperti berikut:
] Pilih: Aktifkan menu yang didaftarkan.
] Tukar: Tukar menu.
] Padam: Padam menu yang didaftarkan.
] Padam semua: Padam semua menu yang didaftarkan dalam
Kegemaran
] Maklumat: Lihat maklumat tentang menu yang didaftarkan.

Permainan

Menu 6.2

Telefon ini menawarkan anda beberapa permainan.

Nota
] Kekunci-kekunci kawal adalah berbeza-beza bergantung

Kalkulator

Menu 6.3

Ini mengandungi fungsi-fungsi biasa seperti +, –, x, ÷ :Tambah,
Tolak, Darab dan Bahagi.
1. Masukkan nombor pertama menggunakan kekunci-kekunci
angka.
2. Tekan kekunci pandu arah yang sepadan untuk memilih fungsi
kira-kira.

Nota
] Untuk memadam sebarang kesilapan atau mengosongkan

paparan, gunakan kekunci

.

] Untuk memasukkan titik perpuluhan, tekan kekunci

3 Untuk menghitung hasil, tekan kekunci lembut kiri [Keputusan]
atau kekunci OK.
4. Selepas pengiraan, tekan kekunci lembut kiri [Padam] untuk
kembali kepada keadaan asal.

Folder Saya

Menu 6.4

kepad permainan itu. Bagaimanapun, sap permainan
mempunyai pendahuluan bagi menerangkan kekuncikekunci kawal yang utama. Yang lain adalah seperti
berikut.

Membolehkan anda melihat gambar dan bunyi yang dimuat
turun. Ia boleh dijadikan Gambar latar belakang atau Nada
dering. Anda boleh melihat, mendengar, memadam atau
menamakan semula data yang dimuat turun.

Fungsi Kekunci Sama

Gambar

(Menu 6.4.1)

Deringan

(Menu 6.4.2)

: Balik
: Berhenti sebentar atau teruskan permainan

Sub-submenu bagi setiap yang utama
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] Untuk memasukkan tanda tolak, tekan kekunci
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Pengubah Unit

Menu 6.5

Ini menukar sebarang ukuran kepada unit yang anda mahu.
Terdapat 4 jenis yang boleh ditukarkan kepada unit.
Kepanjangan, Keluasan, Berat, dan Isi padu.
1. Anda boleh memilih satu daripada empat jenis unit dengan
menekan kekunci
[Unit].
2. Pilih nilai piawai dengan menggunakan
.
,
3. Pilih unit yang ingin anda tukar dengan menekan
dan
.
4. Anda boleh memeriksa nilai yang ditukar bagi unit yang anda
mahu. Anda juga boleh memasukkan nombor perpuluhan
dengan menekan
.

Waktu Dunia

Menu 6.6
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1. Pilih bandar yang di dalam zon masa dengan menekan
kekunci
.
,
2. Anda boleh menetap masa semasa kepada masa bandar yang
anda pilih dengan menekan
[Tetapkan].

Alat Rakaman Suara

Menu 6.7

Ciri memo suara membolehkan anda merakamkan sehingga 10
mesej suara dan setiap memo boleh sepanjang 20 saat.

Rekod

Mainan & Utiliti

] Namakan semula: Anda boleh mengedit tajuk bagi setiap
kandungan muat turun.
] Menulis mesej teks/multimedia message: Anda boleh menulis
mesej Teks / Mesej multimedia (tersedia bergantung kepada
jenis Media) dengan gambar atau bunyi.
] Tetap Sebagai Kertas Hias Dinding/ Tetap Sebagai Nada
Deringan: Anda boleh menetap bunyi atau gambar yang
dimuat turun sebagai gambar latar belakang atau Nada dering.
] Padam: Anda boleh memadam setiap kandungan yang dimuat
turun.
] Padam semua: Anda boleh memadam semua kandungan yang
dimuat turun.

5:10 PM

(Menu 6.7.1)

1. Anda boleh merakamkan memo suara di dalam menu Perakam
suara dan juga menekan dan menahan
dalam mod
tungg sedia.
2. Setelah rakaman dimulakan, mesej Merakam dan masa yang
tinggal dipaparkan.
3. Jika anda mahu menyelesaikan rakaman, tekan
[Simpan].
4. Masukkan tajuk Memo suara, tekan
[OK].

Lihat Senarai

(Menu 6.7.2)

Telefon menunjukkan senarai memo suara, bermula dengan
memo yang terbaru sekali. Anda boleh memainkan atau
memadam memo rakaman, atau menghantarnya melalui MMS
dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan]. Anda boleh juga
memadam semua memo suara.

Status Memori

Menu 6.8

Anda boleh memeriksa ruang bebas dan penggunaan memori
bagi setiap repositori. Anda boleh pergi ke setiap menu
repositori dengan menekan kekunci lembut kiri [Goto] (Pergi Ke).

Anda boleh melihat jam-jam bandar utama di dunia.
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Internet
Internet

Telefon ini menyokong khidmat-khidmat yang berdasarkan
Protokol Aplikasi Wayarles (WAP). Anda boleh mengakses
khidmat-khidmat yang disokong oleh rangkaian anda. Menu
khidmat membolehkan anda mendapatkan maklumat seperti
berita, laporan cuaca dan masa penerbangan.

Rumah

Menu 7.1

Menyambungkan kepada lelaman. Lelaman boleh merupakan
tapak yang ditakrif di dalam profil yang diaktifkan. Ia akan
ditakrif oleh Pembekal Khidmat jika anda tidak melakukannya di
dalam profil yang diaktifkan.

Penanda Buku

Menu 7.2

Tekan
[Pilih] untuk mengakses pilihan-pilihan yang terdapat,
atau tekan
[Balik] untuk keluar.
] Sambung: Menyambungkan kepada penanda buku yang
terpilih.
] Tambah Baru: Menambah penanda buku baru secara manual.
] Edit: Mengedit tajuk dan alamat penanda buku yang terpilih.
] Padam: Memadam penanda buku terpilih dari senarai
penanda buku.

Profil

Menu 7.3

Anda boleh membuat sehingga 10 profil dan mengaktifkan hanya
satu daripadanya. Tatal ke profil yang diingini dan tekan
untuk mengakses pilihan-pilihan yang terdapat.
] Aktifkan: Anda boleh mengaktifkan profil yang anda mahu.
] Tetapan: Anda boleh mengedit dan menukat tetapan WAP bagi
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profil yang terpilih.
-Laman Utama: Tetapan ini membolehkan anda memasukkan
alamat (URL) tapak yang ingin anda gunakan sebagai
lelaman. Anda tidak perlu menaip “http://” di depan setiap
URL kerana penyemak imbas WAP akan menambahkannya
secara autoamtik.
-Pembawa:
Anda boleh menetap khidmat data pembawa.
• Data
• GPRS
-Tetapan Data :
Muncul hanya jika anda memilih seting Data sebagai
Pembawa.
Alamat IP : Masukkan alamat IP get laluan WAP yang anda
mahu.
Nombor Dail : Masukkan nombor telefon untuk didail bagi
mengakses get laluan WAP anda.
ID Pengguna : Identiti pengguna untuk pelayan dail naik
anda (dan BUKAN get laluan WAP).
Kata laluan : Kata laluan diperlukan bagi pelayan dailan
anda (dan BUKAN get laluan WAP) untuk
mengenal pasti diri anda.
Jenis Panggilan: Memilih jenis panggilan data: Analog atau
Digital (ISDN).
Kelajuan Panggil : Kelajuan sambungan data anda; 9600
atau 14400.
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- Tetapan Proxy
Alamat Protokol Internet (IP): masukkan alamat IP bagi
Proksi.
Port: masukkan nombor port bagi Proksi.
- Tetapan DNS
Masulkkan DNS Primer dan Sekunder. jika diperlukan oleh
operator rangkaian.
- Seting terjamin
Menurut port get laluan yang digunakan, anda boleh memilih
pilihan ini sebagai Hidup or Mati.
] Namakan semula: Edit Nama Profil.
] Padam: Padam Profil.
] Tambah baru: Anda boleh menambah profil baru secara
manual.

Pergi Ke URL

Internet

Masa Lengah : Anda perlu memasukkan tempoh masa
tamat. Selepas memasukkannya, khidmat
pandu arah WAP tidak akan terdapat jika
sebarang data tidak dimasukkan atau
dipindahkan.
- Tetapan GPRS
Dipaparkan jika anda memilih GPRS sebagai Pembawa.
Alamat IP : Masukkan alamat IP get laluan WAP yang ingin
anda akses.
APN : Masukkan APN GPRS.
ID Pengguna : Pengenalan pengguna bagi pelayan APN
anda.
Kata laluan : Kata laluan yang diperlukan bagi pelayan APN
anda.
- Papar imej
Anda boleh memilih sama ada imej pada kad WAP
dipaparkan atau tidak.
- Jenis Sambungan
Pilihan-pilihan bagi jenis sambungan adalah Sementara atau
Berterusan dan bergantung kepada get laluan yang anda
gunakan.
Berterusan
Mekanisme penghantaran yang disahkan tetapi menjana
lebih banyak trafik rangkaian.
Sementara
Khidmat tak disahkan (tanpa sambungan).

5:10 PM

Menu 7.4

Anda boleh menyambung langsung kepada tapak yang anda
mahu. Anda perlu memasukkan URL tertentu.

Tetapan Cache

Menu 7.5

Anda boleh membuang kandungan Ingatan cache atau tukar
Mod cache.

Padam Cache

(Menu 7.5.1)

Kandungan Ingatan cache akan dibuang.

Periksa Cache

(Menu 7.5.2)

Anda boleh menetap pilihan sama ada untuk memeriksa ingatan
cache atau tidak.
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Mengenai menyemak imbas menu
Tetapan cookie
Mengenai menyemak imbas menu

Padamkan cookie

(Menu 7.6.1)

Membuang semua konteks yang disimpan di dalam cookie.

Periksa cookie

(Menu 7.6.2)

Periksa sama ada sesuatu cookie digunakan atau tidak.

Pengesahan Sekuriti

Menu 7.7

Senarai sijil-sijil dipaparkan.

Tetap Semula Profil

Menu 7.8

Anda boleh menetap semula profil kepada tetapan asalnya.

Versi Pelayar
Versi Penyemak imbas WAP dipaparkan.
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Menu 7.6

Maklumat atau khidmat yang telah anda akses disimpan di
dalam memori cache telefon.

Menu 7.9

Jika anda dalam talian, anda boleh melihat menu-menu berikut:
] Rumah
Rujuk kepada (Menu 7.1).
] Muat semula
Mamuat semula halaman semasa.
] Penanda buku
Lihat (Menu 7.2).
] Simpan sebagai penanda buku
Anda boleh menyimpan tapak sebagai penanda buku.
] Mesej
Semasa sambungan WAP, anda boleh melihat Mesej ringkas.
] Pergi ke URL
Anda boleh bergerak ke tapak yang anda mahu. Dalam menu
ini, anda juga boleh mengedit alamat tapak.
] Pergi ke pelayan e-mel
Anda boleh bergerakke pelayan E-mel yang telah anda
tatarajah.
] tetap sebagai pelayan emel
Anda boleh menetap alamat tapak semasa sebagai pelayan
E-mel.
] Kosongkan cache
Kandungan Ingatan cache akan dibuang.
] Simpan Imej
Anda boleh menyimpan imej yang diberi oleh WAP.
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Java
Aplikasi

Menu 8.1

Tatal ke satu aplikasi dan pilih Pilihan.
1. Baru: Anda boleh membuat folder baru.
2. Pindah: Anda boleh memilih folder yang anda mahu.
3. Perihal: Menunjukkan maklumat MIDP Java.
4. Info: Memaparkan maklumat mengenai MIDlet terpilih.
5. Padamkan: Memadam MIDlet terpilih.
6. Kemas kini: Mengakses pelayan dan mengemas kinikan
MIDlet terpilih.
7. Pilihan: Sesetengah aplikasi Java mungkin memerlukan
sambungan data dibuat. Pilih ini untuk menetap
pilihan-pilihan menyambung.
- Selalu: Sambungan dibuat dengan segera tanpa
pemberitahuan.
- Prom: Anda akan ditanya sebelum aplikasi membuat
sambungan.
- Tidak: Tiada sambungan dibenarkan.
8. Namakan semula: Anda boleh menamakan semula aplikasi.
9. Keluar: Keluar dari Aplikasi.

Muat Turun

Profil

Menu 8.3

Sesetengah aplikasi Java mungkin memerlukan sambungan
rangkaian untuk beroperasi, misalnya, permainan berbilang
pemain. Anda boleh menetap sehingga 5 profil dan aktifkan
mana satu yang diingini. Ini serupa dengan tetapan profil wap.
Rujuk kepada profil wap apabila anda menetap ini.

Java

Pilihan

JAVA™ adalah cap dagang Sun Microsystems, Inc.

Menu 8.2

Anda boleh mengedit dan menetap alamat pelayan MIDlet. Muat
turun MIDlet menggunakan Penyemak imbas WAP dan simpan
ia di dalam telefon. Anda juga boleh melihat senarai MIDlet yang
disimpan pada skrin Aplikasi.
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Aksesori
Aksesori

Terdapat pelbagai aksesori untuk telefon bimbit anda. Anda boleh memilih pilihan-pilihan ini menurut keperluan komunikasi peribadi
anda.

Bateri Biasa

Bebas Tangan Mudah Alih
Ini menyambung kepada telefon
anda, membolehkan pengendalian
bebas tangan.

Penyesuai Kembara
Pengecas ini membolehkan
anda menukar bateri semasa
anda di luar rumah atau pejabat anda.

38

Kit Data/CD
Anda boleh menyambungkan
telefon anda kepada PC untuk
bertukar-tukar data antara
kedua-duanya.

Nota

] Sentiasa gunakan aksesori tulen LG.
] Kegagalan untuk berbuat demikian boleh mentaksahkan
waranti anda.
] Aksesori-aksesori mungkin berbeza-beza di
kawasankawasan yang berlainan; sila periksa dengan
syarikat perkhidmatan daerah atau wakil kami untuk
pertanyaan lanjut.
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Data Teknikal
Umum

Suhu Ambien
Maks : +55°C
Min : -10°C

Data Teknikal

Nama produk : C1150
Sistem
: GSM 900 / DCS 1800
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C1150 SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi
sử dụng điện thoại di động.
Hãy giữ lại sách hướng dẫn sử dụng
này để tham khảo về sau.

Mục lục
Mục lục

2

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả 4

Sơ đồ Menu

13

Các tính năng của C1150

7

Tin nhắn

14

Mặt trước của Điện Thoại

7

Xem khi mở máy
Các biểu tượng trên màn hình

7
8

Soạn tin SMS
Soạn tin MMS
Hộp thư đến
Hộp thư đi
Bản thảo
Nghe thư thoại
Tin thông báo
Tin mẫu
Cài đặt

14
14
15
16
16
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17
18
19

Nhật ký cuộc gọi

21

Cuộc gọi bị nhỡ
Cuộc gọi đã nhận
Số đã gọi
Xóa cuộc gọi
Cước cuộc gọi
Thông tin GPRS

21
21
21
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21
22

Cấu hình

23

Đổi chế độ
Tùy chỉnh các chế độ – Cài đặt riêng
Tùy chỉnh các chế độ – Đổi tên

23
23
23

Bắt đầu sử dụng

9

Lắp thẻ SIM và pin

9

Lắp thẻ SIM
Tháo thẻ SIM
Lắp Pin
Sạc pin
Ngắt kết nối với bộ sạc

9
9
9
10
10

Các tính năng chung

11

Nhập văn bản

11

24

Internet
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Ngày & Giờ
Cài đặt điện thoại
Cài đặt cuộc gọi
Cài đặt bảo vệ
Cài đặt mạng
Cài đặt GPRS
Về cài đặt gốc

24
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Sổ tay
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Báo thức
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30
30
30

Java
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Tiện ích & Trò chơi
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Ứng dụng
Tải về
Cấu hình
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Ưa thích
Trò chơi
Máy tính
Thư mục riêng
Đổi đơn vị đo
Giờ quốc tế
Ghi âm
Tình trạng bộ nhớ
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Cài đặt
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Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
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Đọc tất cả các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân
theo các qui định này có thể gây nguy hiểm hoặc
không được phép. Thông tin chi tiết hơn được cung
cấp trong sách hướng dẫn này.

Tiếp xúc với năng lượng sóng radio
Tiếp xúc với sóng radio và thông tin Tỷ lệ hấp
thụ riêng (SAR)
Kiểu điện thoai C1150 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 nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an
toàn được thiết kế để đảm bảo tính an toàn này của
tất cả mọi người, bất kể tuổi và sức khỏe.
] 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 được sử dụng.
] Có thể có sự khác biệt giữa các 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.
] Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Uûy ban quốc
tế về Bảo Vệ Phóng Xạ Không Ion Hóa (ICNIRP),
là 2W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.
] Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được
thử nghiệm bởi DASY4 để sử dụng nghe trực tiếp
bằng tai là 0,676 W/kg (10g).

] 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 chính hãng và đồng bộ đi kèm với sản phẩm. Sử
dụng bất kỳ một sản phẩm không đúng chủng loại sẽ
vô hiệu hóa quy tắc bảo hành chính hãng và có thể gây
nguy hiểm cho cả sản phẩm và người sử dụng.
] Không được tháo rời điện thoại. (Hãy mang điện
thoại đến phòng bảo hành của công ty khi cần sửa
chữa).
] Để điện thoại tránh xa các thiết bị điện tử như TV,
radio, hoặc máy PC.
] Để điện thoại xa các nguồn phát nhiệt như lò sưởi
hoặc bếp lửa.
] Không làm rơi điện thoại.
] Không để điện thoại trong môi trường rung cơ học
hoặc không ổn định.
] Lớp vỏ điện thoại có thể bị hư hỏng nếu bị bao bọc
bởi giấy hoặc chất bọc bằng nhựa vinyl.
] Dùng vải khô để lau chùi vỏ ngoài điện thoại.
(Không dùng chất dung môi như benzen, chất pha
loãng, hoặc cồn.)
] Không để điện thoại trong môi trường nhiều khói
hoặc bụi

Các thiết bị điện tử

Luôn thay cầu chì bị nổ bằng một cầu chì cùng cỡ và
loại. Không sử dụng cầu chì ở mức cao hơn.

Tất cả các thiết bị điện tử đều có thể bị nhiễu bởi
điện thoại di động, làm ảnh hưởng tới hoạt động
của các thiết bị này.
] Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần
thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện
thoại của bạn gần nơi điều hòa nhịp tim, như là túi
ngực của bạn.
] Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi
điện thoại di động.
] Nhiễu nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, radio,
máy tính, v.v...

Sử dụng điện thoại hiệu quả

An toàn giao thông

Thay Cầu Chì

Để có được hiệu quả tối ưu với mức tiêu thụ điện
tối thiểu, vui lòng:
] Giữ điện thoại khi bạn nói chuyện với một số 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 nên kéo dài anten khi
gọi.
] Không giữ anten khi đang sử dụng điện thoại. Nếu
bạn giữ anten, có thể ảnh hưởng tới 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.
] Nếu điện thoại di động của bạn hỗ trợ hồng ngoại,
Không được hướng chiều chiếu tia hồng ngoại vào
mắt.

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di
động ở những vùng mà bạn lái xe.
] Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
] Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
] Sử dụng bộ rảnh tay (handsfree), nếu có.
] Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện
hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu
cầu như vậy.
] Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ
thống điện tử trong xe của bạn như là dàn âm
thanh, thiết bị an toàn.
] Khi xe bạn được trang bị túi khí, không đặt các vật
bao gồm thiết bị không dây cầm tay hoặc được lắp
đặt cố định. Nó có thể gây ra chấn thương nguy
hiểm chết người do hoạt động không đúng.

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

] Không để điện thoại gần thẻ tín dụng hoặc các loại
vé xe bằng thẻ từ: vì máy có thể gây ảnh hưởng
đến thông tin trên lớp từ tính.
] Không cạo màn hình bằng vật nhọn; vì chúng có
thể gây hư hỏng cho điện thoại.
] Không để điện thoại trong chất lỏng hoặc môi
trường ẩm.
] Sử dụng cẩn thận các phụ kiện như tai nghe.
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Khu vực phá nổ

dịch vụ địa phương của bạn.

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc
nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các qui định
hoặc nguyên tắc.

Thông Tin Và Chăm Sóc Pin

Môi trường có khả năng dễ nổ
] Không sử dụng điện thoại tại các điểm tiếp nhiên
liệu. Không sử dụng gần nhiên liệu hoặc hóa chất.
] 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.
] Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy
bay.
] Không sử dụng điện thoại trên mặt đất nếu không
được phép.

Trẻ em
Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của
trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời
ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

Cuộc gọi khẩn
Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được cho
tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ
chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện
các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp
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] 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.
] Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG
được thiết kế để tối ưu hóa tuổi thọ của pin.
] Không được tháo rời hoặc làm đoản mạch pin
] Giữ phần tiếp xúc kim loại của pin luôn sạch sẽ.
] 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.
] Hãy sạc lại pin nếu không sử dụng trong thời gian
dài để đạt được hiệu quả tối đa.
] 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.
] Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh vì có thể làm
giảm hoạt động của pin.

Các tính năng của C1150
Mặt trước của Điện Thoại

Mô tả bàn phím
Phím

Mô tả
Phím chọn trái/Phím chọn phải
Mỗi phím thực hiện chức năng được hiển thị
trên màn hình phía trên phím đó.

Phím điều hướng

Tai nghe

Màn hình
hiển thị
Phím hiển thị
danh bạ
Phím mềm bên
trái
Phím chọn
cấu hình
Phím gửi
Phím Ưa thích

Phím tin nhắn
Phím mềm bên
phải
Phím Bật tắt Điện
thoại/Kết thúc
Phím xóa/Hủy
Các phím số

Phím Sao

Phím Thăng
Micro

Sử dụng để cuộn qua các menu và dịch
chuyển con trỏ. Bạn cũng có thể dùng
những phím này để truy cập nhanh các
tính năng sau đây.
• Phím điều hướng lên( ): Phím tắt
vào danh bạ điện thoại.
• Phím điều hướng xuống ( ):Phím tắt
của menu Ưa thích.

• Phím điều hướng trái (

Các tính năng của C1150

Xem khi mở máy

): Phím tắt

của menu Cấu hình.

• Phím điều hướng phải (

): Phím tắt

của hộp thư đến.
Phím gửi
Bạn có thể gọi hoặc trả lời một cuộc gọi.
Nếu bạn nhấn phím này mà không nhập số
điện thoại vào, điện thoại sẽ hiển thị danh
sách các số điện thoại đã gọi, đã nhận và
bị nhỡ gần đây nhất.
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Các tính năng của C1150
Các tính năng của C1150

~

Phím

Mô tả
Các phím số
Các phím này chủ yếu được sử dụng để
gọi điện khi ở chế độ chờ và nhập số hoặc
ký tự trong chế độ chỉnh sửa.
Khi nhấn và giữ các phím này.
•Phím (
) để gọi đến hộp thư thoại của
bạn.
) để thực hiện cuộc gọi quốc
•Phím (
tế.
•Phím (
) đến phím (
) để quay số
nhanh.
Phím BẬT TẮT ĐIỆN THOẠI/KẾT THÚC
Dùng để kết thúc hoặc từ chối một cuộc
gọi. Phím này cũng được sử dụng làm
Phím Bật/Tắt điện thoại bằng cách nhấn
và giữ phím này trong vài giây.
Phím Xóa
Bạn có thể xóa các ký tự, trở về menu
trước đó. Ngoài ra, bạn có thể xem danh
sách ghi nhớ thoại khi nhấn n hanh phím
này ở chế độ chờ. Nếu nhấn và giữ phím
này, bạn có thể ghi âm.

Các phím bên cạnh
Mô tả
Phím
Phím lên/xuống
Khi nắp điện thoại mở, bạn có thể điều
chỉnh âm lượng bàn phím ở chế độ chờ
và âm lượng khi đang có cuộc gọi.
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Các biểu tượng trên màn hình
Bieåu töôïng/Chæ baùo Moâ taû
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.
Số máy 1⁄2 đang được sử dụng cho
các cuộc gọi đi - Nếu bạn đăng ký
Dịch vụ Hai số máy.
Chức năng báo thức đã được cài đặt
và đang hoạt động.
Cho biết tình trạng của pin.
Bạn nhận được một tin nhắn văn bản.

Bạn nhận được một tin nhắn thoại.
Bạn nhận được một tin nhắn thông báo.
Bạn có thể xem lịch làm việc của mình.

Mọi tín hiệu âm thanh đã được tắt.
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.
Chế độ Xe hơi trong cấu hình.
Bạn có thể chuyển hướng một cuộc
gọi.

Bắt đầu sử dụng
Lắp thẻ SIM và pin
Xác định khe lắp thẻ SIM ở mặt sau điện thoại. Làm
theo các bước sau để lắp thẻ SIM
1. Tháo pin ra nếu có.
2. Trượt thẻ SIM vào khe cắm, phía dưới khung giữ
bạc, đặt mặt có mạch điện tử màu vàng úp xuống
và góc vát nằm bên trái.

2. Tháo thẻ SIM

] Việc tháo pin ra trong khi đang bật điện thoại sẽ

làm cho điện thoại hoạt động không bình thường.
] Mặt tiếp xúc bằng kim loại của thẻ SIM rất dễ bị hư

hỏng do các vết trầy xước. Bạn phải rất cẩn thận
khi cầm và lắp thẻ SIM. Hãy làm theo các hướng
dẫn kèm theo thẻ SIM.

Bắt đầu sử dụng

1. Lắp thẻ SIM

Lưu ý

3. Lắp Pin
1. Đặt thanh giữ phía dưới pin vào khe giữ ở đáy
điện thoại.

2. Sau đò đẩy phần còn lại của pin vào đúng vị trí.

Thực hiện theo các bước sau để tháo thẻ SIM.
1. Tháo pin ra nếu có
2. Lấy thẻ SIM ra khỏi khe chứa.
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Bắt đầu sử dụng

Bắt đầu sử dụng

4. Sạc Pin

5. Ngắt kết nối với bộ sạc

Để nối điện thoại với bộ sạc, bạn phải chắc chắn đã
lắp pin vào điện thoại.
1. 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.

Rút bộ sạc ra khỏi điện thoại bằng cách bóp hai nút
ở cạnh đầu cắm như hướng dẫn trong hình.

Lưu ý
] Bảo đảm pin đã được sạc đầy trước khi sử dụng

điện thoại.
2. Nối đầu còn lại của bộ sạc vào bộ cắm điện.
Chỉ sử dụng bộ sạc kèm theo hộp sản phẩm.

] Không được tháo pin hoặc thẻ SIM trong khi đang

sạc pin.
] Biểu tượng đang sạc pin sẽ ngưng hoạt động khi

pin được sạc đầy.

Lưu ý
] Trong trường hợp pin không được sạc đúng,

Cảnh báo
] Không được mạnh tay với đầu cắm vì có thể gây

hư hỏng cho điện thoại và/hoặc bộ sạc.

Lưu ý
] Đang Nạp Pin sẽ được hiển thị trên màn hình sau

khi nối với bộ sạc. với bộ sạc nếu hết pin hoàn
toàn.
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hãy tắt điện thoại và bật lại sử dụng phím
nguồn, sau đó nạp lại pin. Hoặc thử sạc pin sau
khi tháo và lắp lại pin.

Các tính năng chung
Nhập văn bản

Chuyển chế độ nhập văn bản

1. Khi bạn ở trong một trường cho

phép các chữ cái được nhập,
bạn sẽ nhận thấy chỉ thị chế độ
nhập văn bản ở góc bên phải
phía dưới của màn hình LCD
2. Chuyển chế độ nhập văn bản
bằng cách nhấn phím
.Bạn
có thể kiểm tra chế độ nhập văn
bản ở góc bên phải phía dưới
trên màn hình LCD.

chế độ nhập văn bản

Tùy chọn

Chèn

] 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 điển
cài sẵn.
1. Khi bạn sử dụng chế độ nhập văn bản đoán chữ
T9, bắt đầu nhập một từ bằng cách bấm các phím
từ
đến
. Bấm một phím cho mỗi chữ.

] Từ thay đổi trong khi bạn nhập các chữ. Bỏ qua
những gì được hiển thị trên màn hình cho tới khi
toàn bộ từ được nhập.
] 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.
để nhập Good.
Ví dụ: Nhấn
[Phím điều hướng
Nhấn
xuống] để nhập Home.
] Nếu từ mong muốn không có trong danh sách
lựa chọn từ, nhập từ này bằng cách sử dụng
chế độ ABC
] Bạn có thể chọn ngôn ngữ cho chế độ T9. Nhấn
phím bấm bên trái [Tùy chọn], rồi chọn các ngôn
ngữ T9. Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn cho chế
độ T9. Bạn cũng có thể tắt chế độ T9 bằng cách
chọn tắt T9. Cài đặt mặc định trên điện thoại là
chế độ T9 được tắt.

Các tính năng chung

Bạn có thể nhập các ký tự chữ và số bằng cách sử
dụng các phím số của điện thoại. Ví dụ, lưu tên trong
Danh bạ, viết tin nhắn, tạo lời chào hoặc lập lịch làm
việc, tất cả đều yêu cầu nhập văn bản.

2. Nhập cả từ trước khi thay đổi hoặc xóa bất kỳ ký
tự nào.

3. Kết thúc mỗi từ với một dấu cách bằng cách nhấn
phím
phím

Để xóa các chữ, nhấn
để xóa toàn bộ từ.

. Nhấn và giữ

Lưu ý
] Để thoát khỏi chế độ nhập văn bản mà không
lưu văn bản đã nhập của bạn, nhấn
.Điện
thoại trở lại chế độ chờ.
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Các tính năng chung
] Sử dụng chế độ ABC

Các tính năng chung

Sử dụng các phím
của bạn.

đến

để nhập văn bản

1. Nhấn phím có chữ yêu cầu:

] Một lần cho chữ đầu tiên
] Hai lần cho chữ thứ hai
] Và tiếp tục như vậy
2. Để nhập một dấu cách, nhấn phím
một lần. Để
Nhấn và giữ phím để
xóa các chữ, nhấn phím
xóa toàn bộ màn hình.

Lưu ý
] Xem bảng dưới đây để biết thêm thông tin về
các ký tự có thể nhập sử dụng các phím chữ,
số.
] Sử dụng chế độ 123 (Số)
Chế độ 123 cho phép bạn nhập các chữ số trong tin
nhắn văn bản (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.
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Thứ tự hiển thị ký tự
Phím

Chữ viết hoa

Chữ thường

. , / ? ! - : ' '' 1

. , / ? ! - : ' '' 1

ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇ

abc2äàáâãåæç

DEF3ËÈÉÊ

def3ëèéê

ˇ
GHI4ÏÌÍÎG

g h i 4 ï ì í î gˇ

JKL5

jkl5

MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒ mno6ñöøòóôõœ
PQRS7ßS
¸

p q r s 7 ß s¸

TUV8ÜÙÚÛ

tuv8üùúû

WXYZ9

wxyz9

Phím Cách 0

Phím Cách 0

Sơ đồ Menu
1. Tin nhắn
Soạn tin SMS
Soạn tin MMS
Hộp thư đến
Hộp thư đi
Bản thảo
Nghe thư thoại
Tin thông báo
Tin mẫu
Cài đặt

2. Nhật ký cuộc gọi
2.1 Cuộc gọi bị nhỡ
2.2 Cuộc gọi đã
nhận
2.3 Số đã gọi
2.4 Xóa cuộc gọi
2.5 Cước cuộc gọi
2.6 Thông tin GPRS

3.1 Thông thường
3.2 Tiếng to
3.3 Tai nghe
3.4 Xe hơi
3.5 Chỉ rung
3.6 Im lặng
4. Cài đặt
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Ngày & Giờ
Cài đặt điện thoại
Cài đặt cuộc gọi
Cài đặt bảo vệ
Cài đặt mạng
Cài đặt GPRS
Về cài đặt gốc

5. Sổ tay
5.1 Báo thức
5.2 Lịch làm việc
5.3 Danh bạ

6. Tiện ích & Trò chơi
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Ưa thích
Trò chơi
Máy tính
Thư mục riêng
Đổi đơn vị đo
Giờ quốc tế
Ghi âm
Tình trạng bộ nhớ

8. Java
8.1 Ứng dụng
8.2 Tải về
8.3 Cấu hình

Sơ đồ Menu

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

3. Cấu hình

9. Dịch vụ SIM
Menu này tùy thuộc
vào thẻ SIM và nhà
điều hành mạng.

7. Internet
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Trang chủ
Chỉ mục
Cấu hình
Truy nhập URL
Cài đặt cache
Cài đặt cookie
Chứng nhận bảo
mật
7.8 Xóa cấu hình
7.9 Phiên bản trình
duyệt
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Tin nhắn
Tin nhắn

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.

Soạn tin SMS

Menu 1.1
Bạn có thể soạn và chỉnh sửa tin nhắn văn bản cũng
như kiểm tra số trang tin nhắn.

Lưu ý
] 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.
Chọn
] Gửi: Gửi tin nhắn văn bản
1. Nhập số điện thoại của người nhận.
2. Nhấn phím

để thêm nhiều người nhận.

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

sau khi nhập số.

] Lưu: Lưu tin nhắn vào Hộp thư đi.
] Kiểu chữ: Bạn có thể chọn Kích cỡ và Kiểu phông
chữ.
] Mẫu: Bạn có thể chọn mẫu cho phông chữ và nền.
] Căn hàng: Bạn có thể căn nội dung tin nhắn vào
Trái, Trung tâm, Phải.
] Tạo từ điển T9: Bạn có thể thêm vào từ điển từ
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của riêng mình. Menu này chỉ có thể hiển thị khi
chế độ soạn thảo là Tiên đoán (T9Abc/T9abc/
T9ABC).
] Ngôn ngữ T9: Chọn kiểu nhập T9.
] Thoát: Nếu bạn nhấn phím Thoát trong khi 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.
Chèn
] Biểu tượng: Bạn có thể thêm các ký tự đặc biệt.
] Hình ảnh: Bạn có thể chèn hình ảnh Mặc định
hoặc hình ảnh trong Thư mục riêng dành cho tin
nhắn ngắn.
] Âm thanh: Bạn có thể chèn âm thanh dành cho tin
nhắn ngắn.
] Mẫu văn bản: Bạn có thể sử dụng các Mẫu văn
bản cài đặt sẵn trong điện thoại.
] Danh bạ: Bạn có thể thêm số điện thoại hoặc địa
chỉ e-mail vào tin nhắn.
] Chữ ký: Bạn có thể thêm thông tin liên lạc vào tin
nhắn.

Soạn tin MMS

Menu 1.2
Bạn có thể soạn thảo và chỉnh sửa tin nhắn đa
phương tiện, kiểm tra dung lượng tin nhắn.
1. Bạn có thể soạn một tin nhắn mới hoặc chọn một
trong các mẫu tin nhắn đa phương tiện có sẵn.

Chọn
] Gửi: Bạn có thể gửi tin nhắn đa phương tiện đến
nhiều người, cài đặt ưu tiên cho tin nhắn cũng như
để gửi sau.
] Xem trước: Bạn có thể xem trước tin nhắn đa
phương tiện mà bạn đã soạn.
] Lưu: Bạn có thể lưu tin nhắn đa phương tiện vào
Bản thảo hoặc dưới dạng tin mẫu.
] Thêm trang: Bạn có thể thêm một trang mới ở
trước hoặc sau trang hiện hành.
] Chuyển trang: Bạn có thể di chuyển đến trang
trước hoặc trang sau.
] Xóa trang: Bạn có thể xóa trang hiện tại.
] Cài đặt trang
- Đặt thời gian: Bạn có thể cài đặt thời gian cho
trang, văn bản, hình ảnh và âm thanh.
- Đổi chữ và ảnh: Bạn có thể hoán đổi vị trí hình
ảnh và văn bản trong tin nhắn.
] Xóa dữ liệu: Bạn có thể xóa hình ảnh và âm thanh
trong trang. Tùy chọn này chỉ hiển thị khi có hình
ảnh và âm thanh trong trang.
] Tạo từ điển T9: Bạn có thể thêm vào từ của riêng
mình. Menu này chỉ có thể hiển thị khi chế độ soạn
thảo là Tiên đoán (T9Abc/T9abc/T9ABC).
] Ngôn ngữ T9: Chọn kiểu nhập T9.

] Thoát: Bạn có thể trở về menu Tin nhắn.

Lưu ý
] 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.

Tin nhắn

2. Nhấn Chèn để thêm vào Biểu tượng, Hình ảnh,
Âm thanh, Ghi âm, Mẫu văn bản, Danh bạ và
Chữ ký.

Hộp thư đến

Menu 1.3
Bạn sẽ được thông báo khi có tin nhắn mới. Các
tin 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.
] Cách truy nhập Menu
biểu tượng

Mô tả
Tin nhắn đa phương tiện
Tin nhắn ngắn
Tin nhắn SIM
Đọc
Tin nhắn đa phương tiện đã thông báo

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.
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Tin nhắn
Lưu ý
Tin nhắn

] Tin nhắn SIM: Tin nhắn SIM là tin nhắn được lưu

trong thẻ SIM.
Đối với tin nhắn đa phương tiện đã thông báo, bạn
phải chờ để tải về và mở tin nhắn đó. .

Hộp thư đi

Menu 1.4

Bạn có thể xem danh sách và nội dung của các tin
nhắn đã gửi trong menu này và cũng có thể xác minh
xem tin nhắn đã được gửi đi thành công chưa.
biểu tượng

Mô tả
Đã gửi MMS
Chưa gửi MMS
Xác nhận đã gửi MMS thành công
Đã gửi SMS
Chưa gửi SMS
Xác nhận đã gửi SMS thành công

Trong mỗi tin nhắn, các lựa chọn sau đây có sẵn với
việc nhấn phím tắt mềm trái [Lựa chọn].
Các tin nhắn đã được gửi di có các tùy chọn sau.
] Xem: Bạn có thể đọc tin nhắn đã chọn.
] Gửi tiếp: Bạn có thể gửi tiếp tin nhắn đã chọn tới
những người nhận khác.
] Xóa: Xóa tin nhắn đã chọn khỏi hộp thư đi.
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] Xem thông tin: Bạn có thể xem thông tin của tin nhắn
đã chọn: chủ đề (chỉ với tin nhắn đa phương tiện), ngày
và giờ khi bạn gửi tin nhắn, loại và kích thước tin nhắn,
mức ưu tiên (chỉ với tin nhắn MMS), và những người
nhận.
] Xóa tất cả: Xóa tất cả các tin nhắn trong thư mục hộp
thư đi.
Các tin nhắn đang gửi có các tùy chọn sau.
] Xem: Bạn có thể đọc tin nhắn đã chọn.
] Gửi: Chọn tùy chọn này để gửi tin nhắn.
] Hủy: Hủy việc gửi tin nhắn.
] Xóa: Hủy việc gửi tin nhắn và xóa tin nhắn này.
] Xem thông tin: Bạn có thể xem thông tin của tin nhắn
đã chọn: chủ đề (chỉ với tin nhắn đa phương tiện), ngày
và giờ khi bạn gửi tin nhắn, loại và kích thước tin nhắn,
mức ưu tiên và những người nhận (chỉ với tin nhắn
MMS).
] Gửi tất cả: Gửi lại tất cả tin nhắn đang gửi.
] Hủy: Hủy tất cả việc gửi tin nhắn.
] Xóa tất cả: Hủy tất cả việc gửi tin nhắn và xóa chúng.

Bản thảo

Menu 1.5
Bạn có thể xem các tin nhắn được lưu như là tin
nháp. Các tin nhắn nháp được liệt kê với ngày giờ
mà chúng được lưu. Cuộn qua danh sách sử dụng
các phím điều hướng lên/xuống.

biểu tượng

Mô tả
Tin nhắn chữ

Mỗi tin nháp có các lựa chọn sau. Ấn
[Tùy chọn].
] Xem: Bạn có thể xem tin nhắn được chọn.
] Sửa: Bạn có thể sửa đổi tin nhắn được chọn.
] Xóa: Xóa các tin nhắn được chọn từ thư mục
nháp.
] Gửi: Bạn có thể gửi tin nhắn bản thảo.
] Xem thông tin: Bạn có thể xem thông tin về tin
nhắn được chọn bao gồm: tiêu đề (chỉ tin nhắn đa
phương tiện), ngày và giờ lưu, loại và cỡ tin nhắn,
ưu tiên (chỉ với tin nhắn đa phương tiện).
] Xóa tất cả: Xóa tất cả tin nhắn từ thư mục nháp.

Nghe thư thoại

Menu 1.6
Menu này cho phép bạn truy cập vào hộp thư thoại
của bạn một cách nhanh nhất (nếu được nhà cung
cấp mạng hỗ trợ). Trước khi sử dụng tính năng này,
bạn phải nhập vào số trung tâm thư thoại được cung
cấp bởi nhà dịch vụ mạng.
Khi nhận được một thư thoại mới, biểu tượng thư
thoại sẽ được hiển thị trên màn hình. Vui lòng liên hệ
với nhà cung cấp mạng của bạn để biết thêm chi tiết
về dịch vụ của họ nhằm cài đặt một cách chính xác
vào máy của bạn.

Tin thông báo

Menu 1.7
Chúng cung cấp các thông tin như dự báo thời tiết,
kết quả các trận đấu bóng đá, và giá tỷ giá hối đoái.
Mỗi loại thông tin được xác định bằng một số; do đó
bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ 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

Tin nhắn đa phương tiện

Đọc

(Menu 1.7.1)
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
,
hoặc
[Kế tiếp].

Chủ đề

(Menu 1.7.2)

] Thêm mới: Bạn có thể thêm số của tin nhắn Dịch
vụ thông tin vào Bộ nhớ điện thoại cùng với biệt
hiệu của nó.
] Xem danh sách: Bạn có thể xem các số của tin
nhắn Dịch vụ thông tin mà bạn đã thêm vào. Nếu
[Chọn], bạn có thể chỉnh sửa và xóa
nhấn phím
loại tin nhắn dịch vụ thông tin mà bạn đã thêm vào.
] Danh 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.
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Tin nhắn
Tin mẫu

Menu 1.8

Tin nhắn

Sau khi tạo được các tin soạn sẵn (chữ, đa phương
tiện, danh thiếp), bạn có thể sử dụng chúng khi bạn
gửi tin nhắn.

Tin nhắn văn bản

(Menu 1.8.1)

Sau đây là những tùy chọn cho tin nhắn văn bản
soạn sẵn.
] Xem: Chọn tùy chọn này để xem mẫu được chọn.
] Sửa: Sử dụng menu này để sửa đổi nội dung tin
nhắn
] Soạn tin nhắn
- Soạn tin SMS: Sử dụng tùy chọn này để gửi tin nhắn
mẫu đã chọn qua SMS.
- Soạn tin MMS: Sử dụng tùy chọn này để gửi tin nhắn
mẫu đã chọn qua MMS.
] Tạo mới: Sử dụng tùy chọn này để tạo một mẫu mới.
] Xóa: Xóa mẫu đã chọn từ danh sách mẫu văn bản.
] Xóa tất cả: Xóa tất cả mẫu.
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Mẫu đa phương tiện

(Menu 1.8.2)

Bạn có thể tạo một mẫu đa phương tiện sau khi nhấn
phím mềm trái [Tạo mới]. Và các mẫu đa phương tiện
bạn đã lưu mẫu trong khi tạo một tin nhắn đa phương tiện
trong mục Soạn tin MMS (Xem trang 14).
] Xem: Bạn có thể xem mẫu đa phương tiện.
] Sửa: Bạn có thể sửa đổi mẫu đa phương tiện.
] Thêm mới: Cho phép bạn thêm một mẫu đa phương
tiện mới.
] Soạn tin nhắn: Bạn có thể viết một tin nhắn đa phương
tiện bằng mẫu đa phương tiện.
] Xóa: Xóa mẫu đã chọn từ danh sách mẫu đa phương
tiện.
] Xóa tất cả: Xóa danh sách mẫu đa phương tiện.

Chữ ký

(Menu 1.8.3)

Sau khi tạo mẫu chữ ký, bạn có thể truy cập các menu
sau đây bằng cách nhấn phím mềm bên trái. [Tùy Chọn].
] Sửa: Sử dụng tùy chọn này để sửa đổi chữ ký.
] Soạn tin nhắn: Bạn có thể gửi danh thiếp qua SMS,
MMS.
] Xóa: Sử dụng tùy chọn này để xóa chữ ký.

Cài đặt

(Menu 1.9.1)

] Loại tin nhắn:
Văn bản, Thoại, 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.
] Thời hiệu: Dịch vụ mạng này cho phép bạn cài đặt thời
hạn lưu trữ tin nhắn văn bản tại trung tâm nhắn tin.
] Báo gửi tin: Nếu cài Có, bạn có thể kiểm tra xem tin
nhắn của mình đã được gửi thành công hay không.
] 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.
] 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 đa phương tiện

không.
Tự động tải về: Bật: Các tin nhắn được tải xuống tự
động xác nhận.
Tắt: Yêu cầu bạn xác nhận xem bạn có muốn tải tin
nhắn xuống không.
Chỉ từ mạng chủ: Nếu bạn chọn tùy chọn này, các
tin nhắn sẽ tự động được tải xuống khi nhận trong
vùng mạng chủ. Và ngoài vùng mạng chủ, bạn cần
xác nhận để tải xuống tin nhắn này.
] Cài đặt mạng: Để tải MMS từ máy chủ, bạn cần cài đặt
kết nối dữ liệu CSD hoặc GPRS. Nếu bạn chọn máy chủ
tin nhắn đa phương tiện, bạn có thể đặt URL cho máy
chủ tin nhắn đa phương tiện. Bạn có thể đặt hơn 5 chế
độ để kết nối với dịch vụ.
] Loại được phép:
- Cá nhân: Tin nhắn cá nhân
- Quảng cáo: Tin nhắn thương mại.
- Thông tin: Thông tin cần thiết.

Tin nhắn

Tin nhắn SMS

Menu 1.9

(Menu 1.9.2)

] Mức ưu tiên: Bạn có thể gửi tin nhắn sau khi đặt chế
độ ưu tiên: Thấp, Thông Thường và Cao.
] Thời hiệu: Dịch vụ mạng này cho phép bạn cài đặt thời
hạn lưu trữ tin nhắn văn bản tại trung tâm nhắn tin.
] Bào gửi tin: Nếu cài Có trong menu này, bạn có thể kiểm
tra xem tin nhắn của mình đã được gửi thành công hay
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Tin nhắn
Tr. tâm thư thoại

(Menu 1.9.3)

Tin nhắn

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.
] Trang chủ: Bạn có thể nghe thư thoại bằng cách chọn
Trang chủ.
] 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.

Tin thông báo
(Menu 1.9.4)
(Tùy thuộc thuê bao và mạng)
] Nhận
- Nếu chọn Có, bạn sẽ nhận được các tin nhắn dịch vụ
thông tin.
] Báo hiệu
- Máy sẽ đổ chuông khi nhận được tin nhắn dịch vụ thông
tin.
] 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.
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Tin mở rộng
(Menu 1.9.5)
Bạn có thể cài đặt tùy chọn nhận tin nhắn hay không.

Nhật ký cuộc gọi

Cuộc gọi bị nhỡ

Menu 2.1
Tùy chọn này cho phép bạn xem 10 cuộc gọi không
được trả lời gần đây.

Lưu ý
] Bạn có thể xóa tất cả ghi nhớ cuộc gọi khỏi danh

sách sử dụng menu Xóa cuộc gọi (Menu 2.4).

Cuộc gọi đã nhận

Menu 2.2
Lựa chọn này cho phép bạn xem 10 cuộc gọi đến
gần đây.

Số đã gọi

Menu 2.3
Tùy chọn này cho phép bạn xem 20 cuộc gọi đi (đã
gọi được hoặc gọi nhưng không thành công) gần đây
] Bạn có thể xóa tất cả ghi nhớ cuộc gọi khỏi danh sách

sử dụng menu Xóa cuộc gọi (Menu 2.4).
Menu 2.4

Sử dụng tùy chọn này để xóa danh sách cuộc gọi nhỡ,
danh sách cuộc gọi đến, hoặc danh sách cuộc gọi đi. Bạn
cũng có thể xóa tất cả các danh sách cuộc gọi cùng một
lúc bằng cách chọn Mọi cuộc gọi.

Menu 2.5

Thời lượng

(Menu 2.5.1)
Cho phép bạn xem thời lượng của các cuộc gọi đến và
các cuộc gọi đi. Bạn cũng có thể đặt lại thời gian gọi bằng
cách chọn Cài đặt lại. Để tránh việc vô tình đặt lại, điện
thoại yêu cầu bạn xác nhận hành động này.
] Cuộc mới nhất: Thời lượng của cuộc gọi gần đây nhất.
] Mọi cuộc gọi: Tổng thời lượng của tất cả các cuộc gọi
được thực hiện hoặc nhận được giờ được xác lập lại
lần trước.
] Cuộc gọi đã nhận: Thời lượng của các cuộc gọi đến.
] Số đã gọi: Thời lượng của các cuộc gọi đi.
] Cài đặt lại: Xóa hết các thời lượng đã ghi nhận.

Cước cuộc gọi

(Menu 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.

Cài đặt

Lưu ý

Xóa cuộc gọi

Cước 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 .
Số và tên (nếu có) được hiển thị cùng với ngày và
giờ gọi. Bạn cũng có thể xem thời gian của cuộc gọi.

(Menu 2.5.3)

(Phụ thuộc thẻ SIM)
] Cài đặt cước: Bạn có thể cài đặt loại tiền và đơn
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.
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Nhật ký cuộc gọi

Nhật ký cuộc gọi

] Cài 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.
] 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 gọi vừa kết thúc.

Thông tin GPRS

Menu 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 cuộc gọi

(Menu 2.6.1)

Bạn có thể kiểm tra thời lượng của Cuộc mới nhất
và Mọi cuộc gọi. Bạn cũng có thể cài đặt lại bộ đếm
giờ cuộc gọi.

Dung lượng dữ liệu

(Menu 2.6.2)

Bạn có thể kiểm tra dung lượng Đã gửi, Đã nhận
hoặc Tất cả và Cài đặt lại tất cả.
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Cấu hình

Đổi chế độ

Menu 3.X.1
1. Một danh sách các Cấu hình được hiển thị.
2. Trong danh sách Cấu hình, cuộn xuống chế độ
bạn muốn kích hoạt và nhấn phím mềm bên phải
[Chọn] hoặc phím OK.
3. Sau đó, chọn Kích hoạt.
Lưu ý
] Khi bộ tai nghe được nối với điện thoại, Chế độ bộ
tai nghe tự động được kích hoạt.

Tùy chỉnh các chế độ – Cài đặt riêng
Menu 3.X.2
Bạn có thể tùy chỉnh các chế độ trừ chế độ Chỉ rung.
Cuộn tới chế độ mong muốn trong danh sách Chế độ.
Sau khi nhấn phím mềm bên trái hoặc phím OK, chọn
Tùy chỉnh. Lựa chọn cài đặt chế độ mở ra. Đặt lựa chọn
như bạn muốn.
] Kiểu báo có cuộc gọi: Đặt kiểu báo cuộc gọi đến.
] Âm chuông: Chọn kiểu chuông từ danh sách.
] Âm lượng chuông: Đặt âm lượng chuông.
] Kiểu báo tin nhắn: Đặt kiểu báo khi nhận tin nhắn.
] Chuông tin nhắn: Đặt âm báo khi nhận tin nhắn.

] Âm lượng bàn phím: Đặt âm lượng bàn phím.
] Âm bàn phím: Đặt âm báo bàn phím bạn muốn.
] Chuông mở nắp: Cho phép đặt âm khi mở nắp điện
thoại.

Cấu hình

Trong Cấu hình, bạn có thể cài đặt riêng và tùy chỉnh
âm điện thoại phù hợp với các sự kiện, môi trường,
hoặc nhóm người gọi khác nhau. Có sáu Cấu hình
được cài sẵn: Thông thường, Im lặng, Chỉ rung,
Tiếng To, Tai nghe va Xe hơi. Mỗi chế độ có thể
được tùy chỉnh

] Âm lượng hiệu ứng: Đặt âm lượng cho hiệu ứng âm
thanh.
] Âm bật/tắt ĐT: Đặt âm lượng chuông khi tắt/bật
điện thoại.
] Tự trả lời: 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.

Tùy chỉnh các chế độ – Đổi tên
Menu 3.X.3
Bạn có thể đổi tên một Cấu hình và đặt tên bất kỳ mà
bạn muốn cho nó.
1. Để đổi tên một chế độ, cuộn xuống chế độ trong danh
sách chế độ và sau khi nhấn phím mềm bên trái hoặc
phím OK, chọn Đổi tên.
2. Nhập tên bạn muốn và nhấn phím OK hoặc phím mềm
trái [OK].
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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.

Ngày & Giờ

Menu 4.1
Bạn có thể cài đặt các chức năng liên quan đến ngày
và giờ.

Lời chào

Bạn có thể nhập ngày hiện tại vào.

(Menu 4.2.2)
Nếu chọn Bật, bạn có thể chỉnh sửa chữ hiển thị ở
chế độ chờ.

Kiểu ngày

Ngôn ngữ

Đặt ngày

(Menu 4.1.1)

(Menu 4.1.2)
Bạn có thể cài Định dạng ngày như Ngày/Tháng/
Năm, Tháng/Ngày/Năm, Năm/Tháng/Ngày.

Đặt giờ

(Menu 4.1.3)

(Menu 4.2.3)
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.

Bạn có thể nhập giờ hiện tại vào.

Đèn nền

Kiểu giờ

Bạn có thể cài đặt thời gian sáng đèn của màn hình
bên trong.

(Menu 4.1.4)
Bạn có thể cài định dạng 12-giờ hoặc 24-giờ.

Cài đặt điện thoại

Menu 4.2
Bạn có thể cài đặt các chức năng liên quan đến điện
thoại.

Hình nền

(Menu 4.2.1)
Bạn có thể chọn hình nền cho điện thoại khi ở chế
độ chờ.
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- Mặc định: Bạn có thể chọn một hình tĩnh hoặc
một hình động làm hình nền bằng cách nhấn (
hoặc )
- Thư mục riêng: Bạn có thể chọn một hình tĩnh
hoặc hình động làm hình nền.

Độ tương phản LCD

(Menu 4.2.4)

(Menu 4.2.5)

Bạn có thể chỉnh độ sáng màn hình bằng cách nhấn
( , ).

Cửa sổ thông tin

(Menu 4.2.6)
Bạn có thể xem trước tình trạng hiện tại của menu
được chọn trước khi mở.
Tình trạng được hiển thị ở cuối màn hình.

(Menu 4.2.7)
Bạn có thể chọn màu nền ưa thích trong nhiều tổ
hợp màu.

Đèn báo LED

(Menu 4.2.8)
Khi đèn báo LED được Bật, nó nháy một cách đều
đặn khi hoạt động bình thường.

Tên mạng

(Menu 4.2.9)
Nếu bạn chọn bật, bạn có thể nhìn thấy tên của nhà
cung cấp dịch vụ mạng được hiển thị ở chế độ chờ.

Cài đặt cuộc gọi

Menu 4.3

Bạn có thể cài đặt Menu liên quan đến cuộc gọi bằng
[Chọn] trong menu Cài đặt.
cách nhấn phím

Chuyển hướng

(Menu 4.3.1)
Dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi cho phép chuyển
những cuộc gọi thoại, fax và dữ liệu từ máy điện
thoại của bạn sang điện thoại khác. Để biết thêm chi
tiết, liên hệ với nhà cung cấp mạng của bạn.
] Các cuộc gọi thoại: Chuyển hướng các cuộc gọi
vô điều kiện.
] Khi bận: Chuyển hướng các cuộc gọi khi máy bận.
] Khi không trả lời: Chuyển hướng các cuộc gọi khi
không trả lời.
] Khi ngoài vùng D.vụ: Chuyển hướng các cuộc
gọi khi máy tắt hoặc ngoài vùng phủ sóng.

] Mọi cuộc gọi dữ liệu: Chuyển hướng vô điều kiện
đến một điện thoại có kết nối với máy tính.
] Mọi cuộc gọi fax: Chuyển hướng vô điều kiện đến
một điện thoại có kết nối fax.
] Hủy chuyển hướng: 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.

Cài đặt

Màu nền

- Đến trung tâm thư thoại: Chuyển tiếp đến trung
tâm nhắn tin. Chức năng này không có trong các
menu Mọi cuộc gọi dữ liệu và Mọi cuộc gọi fax.
- 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.

Kiểu trả lời

(Menu 4.3.2)

] Mở nắp: Nếu chọn menu này, bạn có thể nhận
cuộc gọi bằng cách bật nắp điện thoại.
] Nhấn phím bất kỳ: Nếu chọn menu này, bạn có
thể nhận cuộc gọi bằng cách nhấn bất kỳ phím nào
ngoài trừ phím
[Kết thúc].
] Chỉ phím Gửi: Nếu chọn menu này, bạn chỉ có thể
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Cài đặt
nhận cuộc gọi bằng cách nhấn phím

Cài đặt

Gửi số máy chủ

[Gửi].
(Menu 4.3.3)

(tùy thuộc thuê bao và mạng)
] Bật: Bạn có thể gửi số máy điện thoại của mình
đến thành viên khác. Số điện thoại của bạn sẽ
được hiển thị trên điện thoại của người nhận.
] Tắt: Số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị.
] 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 máy 1 hoặc 2.

Cuộc gọi chờ

(Menu 4.3.4)

(tùy thuộc mạng)
Mạng sẽ thông báo cho bạn về một cuộc gọi đến trong
khi bạn đang có một cuộc gọi. Chọn Kích hoạt để yêu cầu
mạng kích hoạt cuộc gọi chờ, Hủy để yêu cầu mạng bỏ
kích hoạt cuộc gọi chờ, hoặc Xem tình trạng, để kiểm tra
xem tính năng này có hoạt động hay không.

Báo phút

(Menu 4.3.5)
Nếu chọn Bật, bạn có thể kiểm tra thời lượng của
cuộc gọi hiện tại bằng một tiếng bíp sau mỗi phút.

Tự gọi lại

(Menu 4.3.6)

Khi chức năng này được kích hoạt, điện thoại sẽ
tự động quay số lại trong trường hợp không kết nối
được cuộc gọi.
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Nhóm nội bộ

(Menu 4.3.7)

(tùy thuộc mạng)
Để giới hạn việc sử dụng điện thoại với những số
máy thuộc các nhóm người gọi nhất định. Khi chức
năng này được sử dụng, mỗi cuộc gọi đi điều được
liên kết với một danh sách nhóm. Nếu có danh sách
nhóm được ấn định, danh sách này sẽ được sử
dụng cho các cuộc gọi đi. Nếu không có danh sách
nhóm nào được ấn định, mạng sẽ dùng nhóm có sẵn
(danh sách cụ thể đang được lưu trong mạng).

Cài đặt bảo vệ

(Menu 4.4.1)

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.
Nếu bạn nhập sai mã PIN quá 3 lần, điện thoại sẽ
bị khóa. Nếu mã PIN bị khóa, bạn phải nhập mã
PUK. Bạn có thể nhập mã PUK tối đa 10 lần. Nếu
bạn nhập sai mã PUK quá 10 lần, bạn không thể mở
khóa điện thoại. Bạn cần liên hệ với nhà cung cấp
dịch vụ.

Khóa điện thoại

(Menu 4.4.2)
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.

] Mọi cuộc gọi đi
Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đi.
] Gọi đi quốc tế
Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đi quốc tế.
] Gọi đi quốc tế ngoại trừ mạng chủ
Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đi quốc tế
ngoại trừ gọi về mạng chủ.
] Mọi cuộc gọi đến
Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đến.
] Gọi đến khi ở xa
Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đến khi chuyển
mạng.
] Hủy tất cả
Bạn có thể hủy tất cả dịch vụ chặn cuộc gọi.
] Đổi mật mã
Bạn có thể thay đổi mật mã của Dịch vụ Chặn cuộc
gọi.

Cài đặt

Hỏi mã PIN

Menu 4.4

Chặn cuộc gọi

(Menu 4.4.3)
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.
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Cài đặt
Số gọi cố định

(Menu 4.4.4)

Cài đặt

(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.
] Kích hoạt: Bạn có thể hạn chế các cuộc gọi đến
số điện thoại đã chọn.
] Hủy bỏ: Bạn có thể hủy bỏ chức năng số gọi ấn
định.
] Danh bạ: Bạn có thể xem danh sách các số điện
thoại đựợc lưu trong Số gọi ấn định.

Đổi mã

(Menu 4.4.5)
PIN là viết tắt của Personal Identification Number
(Số Nhận dạng Cá nhân) dùng để ngăn chặn điện
thoại của bạn không bị sử dụng trái phép.
Bạn có thể thay đổi các mã truy nhập: Mã PIN, Mã
PIN2, Mã bảo vệ.
1. Nếu bạn muốn thay đổi Mã bảo vệ/Mã PIN/Mã
[OK].
PIN2, nhập mã cũ vào rồi nhấn
2. Nhập Mã bảo vệ/Mã PIN/Mã PIN2 mới vào rồi xác
nhận các mã này.

Cài đặt mạng

Menu 4.5

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.
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Tự động

(Menu 4.5.1)
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

Tự cài đặt

(Menu 4.5.2)
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.

Ưa thích hơn

(Menu 4.5.3)
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.

Cài đặt GPRS

Menu 4.6

Bạn có thể đặt dịch vụ GPRS tùy thuộc vào từng
trường hợp khác nhau.

Bật nguồn

(Menu 4.6.1)
Nếu bạn chọn menu này, điện thoại tự động được
đăng ký với mạng GPRS khi bạn bật điện thoại. Khởi
động WAP hoặc ứng dụng quay số của PC được
tạo kết nối giữa điện thoại và mạng và có thể truyền

Khi cần

(Menu 4.6.2)
Nếu bạn chọn menu này, kết nối GPRS được thiết
lập khi bạn kết nối với một dịch vụ WAP và đóng khi
bạn ngừng kết nối WAP này.

Về cài đặt gốc

Cài đặt

dữ liệu. Khi bạn dừng ứng dụng này, kết nối GPRS
được dừng nhưng đăng ký với mạng GPRS vẫn duy
trì.

Menu 4.7

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.
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Sổ tay
Báo thức

Menu 5.1

Sổ tay

Bạn có thể cài tối đa 5 thời điểm báo thức.
1. Chọn Bật và nhập vào thời điểm báo thức bạn
muốn.
2. Chọn khoảng thời gian lặp lại âm báo: Một lần,
T.Hai~t. Sáu, T. Hai~T. Bảy, Mọi ngày.
3. Chọn kiểu chuông theo ý thích rồi nhấn
4. Sửa tên báo rồi nhấn
[OK]

Lịch làm việc

[OK].
Menu 5.2

Khi bạn vào menu này, lịch sẽ xuất hiện. Con trỏ
vuông định vị tại ngày hiện thời. Bạn có thể dịch
chuyển tới một ngày khác sử dụng các phím điều
hướng.
Trên lịch, bạn có thể dùng các phím sau đây.
Mỗi lần
nhấn phím
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nhảy lùi một năm.
nhảy tới một năm.
nhảy lùi một tháng.
nhảy tới một tháng.

Bạn có thể nhập lịch hoặc ghi nhớ trong lập biểu
bằng cách nhấn phím mềm trái [Tùy chọn].
] Thêm mới: Chọn mục này để nhập vào một lịch
làm việc hay ghi nhớ mới. Sau khi nhập xong,
ngày có lịch ghi nhớ đó sẽ được hiển thị với một
mầu khác và xuất hiện phía dưới bên phải của
màn hình. Chức năng này giúp bạn nhớ lịch làm
việc của mình. Và máy sẽ báo hiệu nếu bạn muốn.

] Xem: Hiển thị ghi chú lịch hoặc ghi nhớ cho ngày
đã chọn. Nhấn phím mềm trái [Tùy chọn] để sửa
đổi hoặc xóa ghi chú bạn chọn.
] Xem tất cả: Hiển thị tất cả các ghi chú được nhập
trong điện thoại. Sử dụng các phím điều hướng
lên/xuống để duyệt qua danh sách ghi chép.
] Xóa lịch cũ: Chọn tùy chọn này để xóa những lịch
làm việc hay ghi chú đã quá hạn và đã báo hiệu
rồi. Bạn được yêu cầu xác nhận hoạt động này.
] Xóa tất cả: Chọn tùy chọn này để xóa tất cả các
ghi chú lịch và ghi nhớ. Bạn sẽ được yêu cầu xác
nhận hành động này.

Danh bạ

Menu 5.3

Tìm kiếm

(Menu 5.3.1)

(Gọi điện từ danh bạ)
[Tên].
1. Ở chế độ chờ, nhấn phím
2. Tìm kiếm bằng cách nhấn phím
[Chọn].
3. Nhập tên có số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail mà
bạn muốn tìm hoặc Chọn “Danh bạ” để xem danh
bạ.
4. Tìm nhanh bằng cách nhập ký tự đầu tiên của tên
hoặc số điện thoại mà bạn muốn tìm.
5. Nếu bạn muốn chỉnh sửa, xóa, sao chép một mục
[Chọn]. Menu sau
hoặc thêm lệnh thoại, chọn
đây sẽ hiển thị.
] Sửa: Bạn có thể chỉnh sửa tên, số điện thoại,

Thêm mới

(Menu 5.3.2)
Bạn có thể tạo một danh bạ mới bằng cách sử dụng
chức năng này. Dung lượng bộ nhớ điện thoại có
thể chứa 200 mục. Dung lượng bộ nhớ thẻ SIM tùy
thuộc nhà cung cấp dịch vụ mạng. Bạn cũng có thể
lưu 20 ký tự cho mỗi tên trong Bộ nhớ điện thoại và
lưu các ký tự trong thẻ SIM. Số ký tự phụ thuộc vào
tính năng của thẻ SIM.

Nhóm người gọi

(Menu 5.3.3)

Bạn có thể lập danh sách tối đa 20 thành viên trong
một nhóm. Bạn có thể lập danh sách tối đa 7 nhóm.
] Danh sách thành viên: Hiển thị các thành viên
của nhóm mà bạn đã chọn.
] Chuông nhóm: Cho phép bạn định kiểu chuông
cho cuộc gọi của các thành viên trong nhóm.
] Biểu tượng nhóm: Cho phép bạn chọn biểu
tượng cho nhóm.
] Thêm thành viên: Bạn có thể thêm thành viên vào
nhóm. Mỗi nhóm không được quá 20 thành viên.
] 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.
] Đổi tên: Bạn có thể thay đổi tên nhóm.

Quay số nhanh

Sổ tay

e-mail và số fax bằng cách nhấn
[OK].
] Soạn tin nhắn: Sau khi đã tìm thấy số điện thoại
mong muốn, bạn có thể gửi tin nhắn đến số đã
chọn.
] Sao chép: Bạn có thể sao chép một mục từ thẻ
SIM vào điện thoại hoặc từ điện thoại vào thẻ SIM.
] 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. Số máy chính sẽ
hiển thị trước nếu bạn cài đặt chức năng này.
] Xóa: Bạn có thể xóa một mục.

(Menu 5.3.4)

Bạn có thể gán cho mỗi phím từ
đến
một
mục trong danh sách Tên. Bạn có thể gọi trực tiếp
cho tên mà bạn đã gán bằng cách nhấn phím này
trong 2-3 giây.
] Đổi: Bạn có thể chỉ định một số điện thoại mới cho
phím quay số nhanh.
] Xóa: Bạn có thể xóa một số điện thoại được chỉ
định khỏi phím quay số nhanh.
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Sổ tay
Cài đặt
Sổ tay

Sao chép tất cả
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(Menu 5.3.5)

] Cài bộ nhớ
- Nếu bạn chọn Chọn điện thoại sẽ hỏi bạn muốn
lưu các mục tên trong danh bạ bằng bộ nhớ nào.
- Nếu bạn chọn SIM hoặc Điện thoại, điện thoại sẽ
lưu mục tên mới vào SIM hoặc điện thoại.
] Tìm kiếm theo
Di chuyển đến mục Tìm kiếm theo rồi nhấn phím
[Chọn].
- Nếu bạn chọn Tùy chọn, điện thoại sẽ hiểu kiểu
tìm kiếm là gì.
- Nếu bạn chọn Tên hoặc Số điện thoại, điện thoại
sẽ tìm mục tên theo Tên hoặc Số điện thoại.
] Xem lựa chọn
Di chuyển đến mục Xem lựa chọn rồi nhấn
[Chọn].
- Chỉ theo tên: Cài đặt cho danh bạ chỉ hiển thị
tên.
- Có hình: Khi bạn tìm kiếm trong sổ điện thoại, danh
sách hiển thị tên và ảnh tương ứng.
- Tên & số: Khi bạn tìm kiếm trong Danh bạ, danh
sách hiển thị tên và số
(Menu 5.3.6)

Bạn có thể sao chép/chuyển các mục tên trong bộ
nhớ thẻ SIM sang bộ nhớ điện thoại hoặc ngược lại.
1. Di chuyển Sao chép tất cả, sau đó nhấn phím
[Chọn] để truy nhập vào menu này.

] SIM sang ĐT: Để sao chép mục từ Thẻ SIM
sang Bộ nhớ điện thoại.
] ĐT sang SIM: Để sao chép mục từ Bộ nhớ
điện thoại sang Thẻ SIM.
2. Bạn sẽ thấy các menu phụ sau.
] Giữ mục gốc: Khi sao chép, Số điện thoại gốc
sẽ được giữ.
] Xóa mục gốc: Khi sao chép, Số điện thoại gốc
sẽ bị xóa.

Xóa tất cả

(Menu 5.3.7)
Có thể xóa hết tất cả danh bạ trong SIM hay trong
bộ nhớ của máy. Chức năng này yêu cầu nhập mật
mã bảo mật. Nhấn
nút Kết thúc để trở về chế độ
chờ.

Thông tin

(Menu 5.3.8)

] 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).
] Tình trạng 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.
] Số máy chủ (tùy thuộc SIM)
Bạn có thể kiểm tra lại số máy của mình trong thẻ
SIM.

Tiện ích & Trò chơi
Ưa thích

Trò chơi

Menu 6.2
Điện thoại cung cấp một số trò chơi để giải trí.

Lưu ý
] Các phím điều khiển sẽ khác nhau tùy theo từng

trò chơi. Tuy nhiên, mỗi trò chơi sẽ có phần giải
thích những phím điều khiển chính. Những phím
điều khiển chung, thông thường khác được mô tả
dưới đây.

Máy tính

Menu 6.3
Menu này có các chức năng chuẩn như +, -, x, ÷:
Cộng, Trừ, Nhân và Chia.
1. Nhập số đầu tiên sử dụng các phím chữ số.
2. Nhấn các phím điều hướng tương ứng để chọn một
tính năng tính toán.

Löu yù
] Để xóa số đã nhập hay sửa sốm, dùng phím
] Để có dấu chấm bấm phím

.

Tiện ích & Trò chơi

Menu 6.1
Bạn có thể cài đặt tối đa 9 menu mà bạn thường sử
dụng trong mục Ưa thích. Bạn có thể truy nhập menu
.
này trực tiếp bằng cách nhấn phím nóng
Nếu bạn muốn đưa thêm menu vào Ưa thích, chọn
<trống> trong danh sách. Nếu menu đã có trong
danh sách, các tùy chọn sau sẽ hiển thị:
] Chọn: Kích hoạt menu đã đăng ký.
] Đổi: Thay đổi menu.
] Xóa: Xóa menu đã đăng ký.
] Xóa tất cả: Xóa tất cả menu đã đăng ký trong mục
Ưa thích.
] Thông tin: Xem thông tin của menu đã đăng ký.

.

] Để có dấu âm trước các chữ số ấn phím

.

3. Để tính kết quả, nhấn phím mềm trái. [Kết quả]
hoặc phím OK.
4. Sau khi tính, nhấn phím mềm bên phải [Xác lập
lại] để trở lại tình trạng ban đầu.

Thư mục riêng

Menu 6.4
Cho phép bạn xem hình ảnh và âm thanh đã tải về.
Chúng có thể được cài đặt làm Hình nền hoặc Kiểu
chuông. Bạn có thể xem, nghe, xóa hoặc đổi tên
những dữ liệu đã tải về.

Chức năng của các phím bình thường
: Menu trò chơi
: Phím Trở về
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Tiện ích & Trò chơi

Tiện ích & Trò chơi

Hình ảnh

(Menu 6.4.1)

Âm thanh

(Menu 6.4.2)

Các Menu phụ của từng menu chính.
] Đổi tên: Bạn có thể chỉnh sửa tên cho từng nội
dung đã tải về.
] Soạn tin SMS/ MMS: Bạn có thể soạn Tin nhắn
ngắn/Tin nhắn đa phương tiện (Tùy thuộc vào loại
Phương tiện) với hình ảnh hay âm thanh đính kèm.
] Làm hình nền/Làm âm chuông: Bạn có thể cài
đặt những hình ảnh hoặc âm thanh đã tải về làm
hình nền hoặc âm chuông.
] Xóa: Bạn có thể xóa từng nội dung đã tải về.
] Xóa tất cả: Bạn có thể xóa tất cả nội dung đã tải
về.

Đổi đơn vị đo

Menu 6.5
Chức năng này chuyển đổi số đo sang một đơn vị
bạn muốn. Có 4 loại số đo có thể được chuyển đổi
là: Độ dài, Diện tích, Trọng lượng và Thể tích.
1. Bạn có thể chọn một trong bốn loại đơn vị đo
[Đơn vị].
lường bằng cách nhấn phím
2. Chọn loại đơn vị chuẩn bằng cách nhấn phím
và .
3. Chọn loại đơn vị bạn muốn quy đổi bằng cách
và
.
nhấn phím
4. Bạn có thể kiểm tra lại giá trị quy đổi của đơn vị
mong muốn. Bạn cũng có thể nhập số thập phân
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bằng cách nhấn phím

.

Giờ quốc tế

Menu 6.6
Bạn có thể xem giờ của những 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

Menu 6.7
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 20
Giây.

Ghi âm

(Menu 6.7.1)
1. Bạn có thể ghi âm thoại trong menu Ghi âm và
cũng có thể nhấn và giữ phím
ở chế độ chờ để
thu.
2. Khi quá trình thu âm bắt đầu, thông báo Đang thu
và thời lượng thu còn lại sẽ hiển thị.
3. Nếu bạn muốn kết thúc việc ghi âm, nhấn phím
[Lưu].
4. Nhập tiêu đề vào rồi nhấn

[OK].

Xem danh sách

Tình trạng bộ nhớ

Menu 6.8
Bạn có thể kiểm tra bộ nhớ còn trống và bộ nhớ đã
sử dụng của mỗi bộ nhớ. Bạn có thể đến mỗi menu
bộ nhớ bằng cách bấm phím mềm trái [Chuyển].

Tiện ích & Trò chơi

(Menu 6.7.2)
Sẽ hiển thị danh sách đã ghi âm, bắt đầu bằng ghi
nhớ mới nhất. Bạn có thể phát hoặc xóa ghi nhớ đã
ghi, hoặc gửi ghi nhớ này qua MMS bằng cách bấm
phím mềm trái [Tùy chọn]. Bạn cũng có thể xóa tất
cả ghi nhớ lời.
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Internet
Internet

Điện thoại này hỗ trợ các dịch vụ dựa trên Giao thức
Ứng dụng Không dây (WAP). Bạn có thể truy cập
những dịch vụ được hỗ trợ bởi nhà điều hành mạng.
Các menu dịch vụ cho phép bạn nhận các thông tin
như tin tức, dự báo thời tiết và lịch các chuyến bay.

Trang chủ

Menu 7.1

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 một trang chủ
trong chế độ này, trang này sẽ được xác định bởi
nhà cung cấp dịch vụ.

Chỉ mục

Menu 7.2

Nhấn phím
[Chọn] để sử dụng các tùy chọn có
[Trở lại] để thoát khỏi menu
sẵn hoặc nhấn phím
này.
] Kết nối: Kết nối với chỉ mục được chọn.
] Tạo mới: Thêm một chỉ mục mới theo cách thủ
công.
] Sửa: chỉnh Sửa tiêu đề và địa chỉ của chỉ mục
được chọn.
] Xóa: Xóa chỉ mục được chọn khỏi danh sách.

Cấu hình

Menu 7.3

Bạn có thể tạo tối đa 5 cấu hình và tại một thời
điểm chỉ có thể kích hoạt một chế độ để sử dụng. Di
chuyển đến cấu hình bạn muốn và nhấn
để truy
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nhập vào các tùy chọn hiện có.
] Kích hoạt: Bạn có thể kích hoạt cấu hình bạn
muốn.
] Cài đặt: Bạn có thể chỉnh sửa và thay đổi cài đặt
WAP của cấu hình 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.
- Đường truyền: Bạn có thể cài đặt dịch vụ đường
truyền dữ liệu.
Dữ liệu
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.
Kiểu cuộc gọi: Chọn Tương tự hoặc Kỹ thuật số

-

-

Cổng: Nhập số cổng của proxy.
- Cài đặt DNS: Nhập DNS chính và thứ cấp nếu
yêu cầu bởi người điều hành mạng.
- Cài bảo mật: Tùy thuộc vào cổng kết nối đang
sử dụng, bạn có thể chọn Bật hay Tắt.
] Đổi tên: Chỉnh sửa Tên cấu hình.

Internet

-

(ISDN).
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.
Địa chỉ IP: Nhập 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.
Số thuê bao: Nhận dạng người dùng cho máy
chủ APN.
Mật mã: Mật mã được máy chủ APN yêu cầu.
Hình hiển thị: Bạn có thể chọn hoặc không chọn
hiển thị hình ảnh trên trang WAP.
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: Cần xác lập kết nối nhưng gây tăng lưu
lượng cho mạng.
Tạm thời: Một dịch vụ không cần xác lập kết nối.
Http
Cài đặt proxy
Địa chỉ IP: Nhập địa chỉ IP của proxy.

] Xóa: Xóa cấu hình.
] Tạo mới: Bạn có thể thêm một cấu hình mới theo
cách thủ công.

Truy nhập URL

Menu 7.4
Bạn có thể kết nối trực tiếp vào trang WAP bạn
muốn. Bạn cần phải nhập một địa chỉ URL cụ thể.

Cài đặt cache

Menu 7.5
Bạn có thể xóa dữ liệu lưu trong Bộ nhớ đệm và thay
đổi chế độ kiểm tra Bộ nhớ đệm.

Xóa cache

(Menu 7.5.1)

Dữ liệu lưu trong bộ nhớ đệm sẽ bị xóa.

Kiểm tra cache

(Menu 7.5.2)
Bạn có thể cài đặt tùy chọn có kiểm tra bộ nhớ đệm
hay không.

Cài đặt cookie

Menu 7.6
Thông tin hoặc dịch vụ mà bạn đã truy cập được lưu
trong bộ nhớ cache của điện thoại.
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Trên menu trình duyệt
Xóa cookie

(Menu 7.6.1)

Trên menu trình duyệt

Xóa tất cả ngữ cảnh được lưu trong cookie.

Kiểm tra cookie

(Menu 7.6.2)

] Trang chủ
Xem menu (Menu 7.1)
] Tải lại

Kiểm tra xem một cookie có được sử dụng hay
không.

(Tải lại trang hiện tại)
] Các chỉ mục

Chứng nhận bảo mật

Xem (Menu 7.2).
] Lưu thành chỉ mục

Menu 7.7
Danh sách các chứng nhận hiện có sẽ được hiển thị.

Xóa cấu hình

Menu 7.8
Bạn có thể chuyển tất cả các thông số cài đặt hiện
tại về lại giá trị ban đầu.

Phiên bản trình duyệt
Phiên bản trình duyệt WAP sẽ hiển thị.

Menu 7.9

Bạn có thể lưu một trang như một chỉ mục.
] Truy cập URL
Cho phép bạn truy cập tới trang bạn muốn. Trong
menu này, bạn có thể nhập vào địa chỉ của trang
đó.
] Xóa cache
Nội dung của bộ nhớ Cache sẽ bị xóa.
] Trở lại
] Thoát
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Java
Ứng dụng

Menu 8.1

Tải về

Menu 8.2
Bạn có thể hiệu chỉnh và cài đặt địa chỉ máy chủ
MIDlet. Tải về ứng dụng MIDlet bằng trình duyệt
WAP và lưu chúng vào điện thoại. Bạn cũng có thể
xem danh sách các ứng dụng MIDlet được lưu trên
màn hình Ứng dụng.

Java

Tùy chọn menu Java
Di chuyển đến một ứng dụng và chọn Tùy chọn.
1. Mới: Bạn có thể tạo một thư mục mới.
2. Di chuyển: Bạn có thể chọn một thư mục mà bạn
muốn.
3. Thông tin bản quyền: Hiển thị thông tin về Java
MIDP.
4. Thông tin: Hiển thị thông tin về MIDlet được chọn.
5. Xóa: Xóa MIDlet được chọn.
6. Cập nhật: Truy cập máy chủ và cập nhật ứng
dụng MIDlet đã chọn.
7. Tùy chọn: Một số ứng dụng Java có thể yêu cầu
thực hiện một kết nối dữ liệu.
Chọn để đặt các tùy chọn kết nối.
- Luôn: Kết nối được tạo ngay lập tức mà không
có thông báo.
- Nhắc: Bạn sẽ được hỏi trước khi ứng dụng
thực hiện kết nối.
- Không bao giờ: Không cho phép bất kỳ kết nối
nào.
8. Đổi tên: Bạn có thể đổi tên ứng dụng này.
9. Thoát: Thoát khỏi các Ứng dụng.

Cấu hình

Menu 8.3
Một số ứng dụng Java có thể yêu cầu một kết nối
mạng để hoạt động, ví dụ, chơi game với nhiều
người. Bạn có thể cài đặt tối đa là 5 chế độ và kích
hoạt chế độ bạn muốn. Việc làm này tương tự như
cài đặt chế độ wap. Xem các chế độ wap khi bạn cài
đặt chế độ này.

JAVATM là nhãn hiệu của Sun
Microsystems, Inc.
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Các phụ kiện
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.

Pin chuẩn

Cáp dữ liệu/CD
Bạn có thể kết nối điện thoại
với máy vi tính để trao đổi dữ
liệu qua lại.

Bộ tai nghe di động
Kết nối phụ kiện này vào điện
thoại cho phép bạn hoạt động
rảnh tay.

Bộ sạc
Bộ sạc này cho phép bạn
sạc pin khi ở xa nhà hoặc
văn phòng.

Lưu ý
] Luôn sử dụng phụ kiện chính hãng LG.
] Việc vi phạm điều này sẽ làm vô hiệu chế độ bảo
hành của bạn.
] Phụ kiện có thể khác nhau ở những vùng 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 số kỹ thuật
Thông tin tổng quát

Nhiệt độ môi trường xung quanh
Tối đa : +55°C
Tối thiểu : -10°C

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm : C1150
Hệ thống : GSM 900 / DCS 1800
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