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บทนํ า
บทนํ า

ขอแสดงความยินดี ทีค
่ ณ
ุ ซือ
้ โทรศัพทเคลือ
่ นทีร่ น
ุ
S5200 ทีท
่ น
ั สมัย มีขนาดกะทัดรัดออกแบบใหทาํ
งานดวยการใชเทคโนโลยีการสือ
่ สารเคลือ
่ นทีแ
่ บบ
ดิจต
ิ อลใหมลา สุด
คูม
 อ
ื การใชเลมนี้ ประกอบดวยขอมูลสําคัญในกาใช
และการทํางานของโทรศัพทเครือ
่ งนี้ จึงควรอานเนือ
้
หาทัง้ หมดดวยความละเอียดเพือ
่ ผลการใชงานทีเ่ ต็ม
ประสิทธิภาพ และเปนการปองกันความเสียหาย หรือ
ใชงานผิดตอเครือ
่ งไดการรับประกันของโทรศัพท จะ
สิน
้ สุดลงทันทีหากมีการเปลีย
่ นแปลงหรือดัดแปลงแก
ไขเครือ
่ งนอกเหนือจากทีร่ ะบุ อยางชัดเจนในคูม
 อ
ื นีว้ า
สามารถกระทําได
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คํ า แนะนํ า เพื ่ อ ความปลอดภั ย และการใช
งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

การรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ขอมูลเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
และคา SAR (Specific Absorption Rate)
โทรศัพทเคลือ
่ นทีร่ น
ุ S5200 นีไ้ ดรบ
ั การออกแบบตรง
ตามขอกําหนด เรือ
่ งความปลอดภัยในการใชงาน อัน
เกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ ขอกําหนดนี้
ใชหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรทร่ี วมถึงการกําหนดคา
เผือ
่ ไว ทัง้ นีเ้ พือ
่ ความปลอดภัยของทุกคน โดยไมขน
้ึ
กับอายุและสุขภาพ
► ขอกําหนดเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ

ใชหนวยวัดทีเ่ รียกวา Specific Absorption Rate
หรือ SAR การทดสอบ SAR ไดกระทําดวย การใช
วิธก
ี ารทีไ่ ดมาตรฐาน โดยใหเครือ
่ งโทรศัพทสง สัญ
ญาณทีแ
่ รงทีส
่ ด
ุ และมีการรับรองขนาดสัญญาณ
แลว โดยการสงสัญญาณดังกลาว ไดกระทําในทุก
ยานความถีท
่ โ่ี ทรศัพทใชอยู

► แมระดับ SARของโทรศัพทLG แตละรุน
 จะแตกตาง

กันบางแตทก
ุ รุน
 จะไดรบ
ั การออกแบบใหอยูภ
 ายใน
ขอกําหนดการรับพลังงาน คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ

► ขอจํากัด SAR ที่แนะนําโดย International
Commission on Non- Lonizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต/กก โดยเฉพาะ
ตามเนื้อเยื่อหนักสิบ (10) กรัม
► คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทรุนนี้ ซึ่งทําการ
ทดสอบโดย DASY4 ขณะถือแนบกับหูคือ 0.117
วัตต/กก (10 กรัม)

การดูแลและการบํารุงรักษาเครื่อง
โทรศัพท

คํ า แนะนํ า เพื ่ อ ความปลอดภั ย และการใช
งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

โปรดอานคําแนะนําเบือ
้ งตนตอไปนี้ การไมปฏิบต
ั ต
ิ าม
คําแนะนําเหลานี้ อาจทําใหเกิดอันตราย หรือ ผิดกฎ
หมาย ขอมูลโดยละเอียดเพิม
่ เติมไดอธิบายอยูใ นคูม
 อ
ื
เลมนี้

คําเตือน ใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจแบตเตอรี่ และ

อุปกรณเสริมทีผ
่ า นการรับรอง ใหใชกบ
ั โทรศัพทรน
ุ นี้
เทานัน
้ การใชอป
ุ กรณประเภทอืน
่ ๆทีไ่ มผา นการรับรอง
ดังกลาว อาจทําใหการรับรอง หรือการรับประกันของ
เครือ
่ งสิน
้ สุดลง หรือกอใหเกิดอันตรายได

► อยาถอดแยกชิน
้ สวนของโทรศัพท (ควรนําไปให

ชางเทคนิคผูม
 ี ความรูเ มือ
่ จําเปนตองมีการตรวจ
ซอม)

► ควรวางใหหา งจากอุปกรณเครือ
่ งใชไฟฟา เชน

โทรทัศน วิทยุ หรือ เครือ
่ งคอมพิวเตอร
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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใช
งานอยางมีประสิทธิภาพ
คํ า แนะนํ า เพื ่ อ ความปลอดภั ย และการใช
งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

► ควรวางโทรศัพทไวหา งจากแหลงกําเนิดความรอน

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

► ไมควรทําโทรศัพทตกพืน
้

โทรศัพทเคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ เครือ
่ งสามารถสงคลืน
่ รบกวนได
ทําใหมผ
ี ลตอการ ทํางานของอุปกรณตา งๆ

► ไมควรวางโทรศัพทไวในทีท
่ ม
่ี ก
ี ารสัน
่ สะเทือนหรือ

► หามใชโทรศัพทเคลือ
่ นทีใ่ กลอป
ุ กรณทางการแพท

เชน เครือ
่ งทําความรอน หรือเตาประกอบอาหาร

การกระแทก

► สารเคลือบบนตัวเครือ
่ งโทรศัพทอาจหลุดลอกได

หากหุม
 ดวยวัสดุหรือ สิง่ ทีท
่ าํ จาก ไวนิล

► หามใชสารเคมีทม
่ี ฤ
ี ทธิร์ น
ุ แรง (เชน แอลกอฮอล

เบนซิน ทินเนอร เปนตน)หรือสารซักฟอกทําความ
สะอาดเครือ
่ งโทรศัพท เพราะอาจทําใหเกิดเพลิง
ไหมได

► โทรศัพทเคลือ
่ นทีบ
่ างเครือ
่ งอาจกอใหเกิดคลืน
่ รบ

กวนกับเครือ
่ งชวยฟงได

► ไมควรวางโทรศัพทไวในทีท
่ ม
่ี ฝ
ี น
ุ หรือควันมากเกิน

ความปลอดภัยบนทองถนน

► อยาวางโทรศัพทใกลบต
ั รเครดิตหรือบัตรโดยสาร

ตรวจสอบกฏหมายและระเบียบขอบังคับ วาดวยเรือ
่ ง
การใชโทรศัพทเคลือ
่ นทีใ่ นขณะขับขีย
่ านพาหนะ

ไป

ทีม
่ แ
ี ถบแมเหล็ก เพราะอาจทําความเสียหายตอขอ
มูลในแถบแมเหล็กได

► อยาเคาะหนาจอดวยวัตถุมค
ี ม เพราะอาจทําความ

เสียหายแกโทรศัพทได

► วางโทรศัพทใหหา งจากของเหลวหรือความชืน
้
► ใชอป
ุ กรณเสริม เชน หูฟง ดวยความระมัดระวัง

อยาแตะตองเสาอากาศโดยไมจาํ เปน
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โดยไมไดรบ
ั อนุญาตเสียกอนหลีกเลีย
่ งการวางโทร
ศัพทเหนือเครือ
่ งควบคุมจังหวะ การเตนของหัวใจ
เชน ใสในกระเปาเสือ
้ เปนตน sturbed by mobile
phones.

► หามใชโทรศัพทมอ
ื ถือในขณะขับรถ
► มีสมาธิในการขับขีด
่ ว ยความระมัดระวังอยางเต็มที่
► หากสามารถกระทําได ใหใชชด
ุ อุปกรณแฮนดฟรี
► ขับเขาขางทางแลวจอดรถกอนโทรออกหรือรับสาย

หากสภาพการการขับขีท
่ าํ ใหจาํ เปนตองดําเนินการ
ดังกลาว

► พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ อาจมีผลกระทบตอระบบ

► ขณะขับขีร่ ถยนต โปรดอยาวางโทรศัพทหรือติดตัง้

ชุดอุปกรณแฮนดฟรีใกลกบ
ั ถุงลมนิรภัยเพราะ หาก
ติดตัง้ อุปกรณไรสายไมถก
ู ตอง และถุงลมนิรภัยทํา
งาน อาจทําใหคณ
ุ ไดรบ
ั บาดเจ็บสาหัสได

บนเครื่องบิน
อุปกรณไรสายสามารถกอใหเกิดคลืน
่ รบกวนตอเครือ
่ ง
บินได
► ใหปด
 โทรศัพทเคลือ
่ นทีข
่ องคุณกอนขึน
้ เครือ
่ งบิน
► อยาใชโทรศัพทเมือ
่ เครือ
่ งบินจอดทีฟ
่ น
 ทีโ่ ดยไม

ไดรบ
ั อนุญาตจากพนักงานประจําเครือ
่ งเสียกอน

บริเวณที่ทําใหเกิดระเบิดได

เด็ก

หามใชโทรศัพทในฟน
 ทีท
่ อ
่ี ยูร ะหวางมีการระเบิดตาง ๆ
ใหปฏิบต
ั ต
ิ ามขอ หามอยางเครงครัด และทําตามขอกํา
หนดหรือกฏเกณฑตา งๆ

เก็บโทรศัพทในทีป
่ ลอดภัยและหางจากมือเด็กรวมทัง้
เก็บชิน
้ สวนขนาดเล็กซึง่ อาจทําอันตรายหากเด็กนําใส
ปาก

บริเวณทีอ
่ าจเกิดการระเบิดได

การโทรฉุกเฉิน

► หามใชโทรศัพทใกลจด
ุ เติมน้าํ มันเชือ
้ เพลิง หามใช

การโทรฉุกเฉินอาจไมสามารถใชกบ
ั เครือขายเซลลูลา
ทัง้ หมดได จึงไมควรใชโทรศัพทนเ้ี พียงอยางเดียวใน
กรณีโทรฉุกเฉิน ใหตรวจสอบกับผูใ หบริการในพืน
้ ที่
ของคุณ

โทรศัพทใกลนาํ้ มันเชือ
้ เพลิงหรือสารเคมี

► หามขนถายหรือเก็บกาซหรือของเหลวทีต
่ ด
ิ ไฟงาย

หรือระเบิดไดในหอง โดยสารของรถ ซึง่ คุณใชเก็บ
โทรศัพทหรืออุปกรณเสริมตางๆ ของคุณ

คํ า แนะนํ า เพื ่ อ ความปลอดภั ย และการใช
งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

อิเล็กทรอนิกสบาง ชนิดในรถของคุณ เชน วิทยุตด
ิ
รถยนต อุปกรณเพือ
่ ความปลอดภัย เปนตน
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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใช
งานอยางมีประสิทธิภาพ
คํ า แนะนํ า เพื ่ อ ความปลอดภั ย และการใช
งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการดู
แลรักษา
► คุณไมจาํ เปนตองคายประจุแบตเตอรีอ
่ อกจนหมด

กอนเริม
่ การชารจแบตเตอรีน
่ ต
้ี า งจากแบตเตอรีอ
่ น
่ื
เนือ
่ งจากแบตเตอรี่ แบบ Li-Ion ไมมผ
ี ลตอหนวย
ความจําประสิทธิภาพของ แบตเตอรีจ
่ งึ ไมดอ
 ยลง

► ใชเฉพาะแบตเตอรี่ และ ทีช
่ ารจของ LG เทานัน
้

เครือ
่ งชารจแบตเตอรีข
่ อง LG ไดรบ
ั การออกแบบ
มาเพือ
่ ยืดอายุการใชงานของแบตเตอรีใ่ หนานที่
สุด

► อยาถอดชิน
้ สวนหรือทําใหแบตเตอรีล
่ ด
ั วงจร
► รักษาความสะอาดของหนาสัมผัสแบตเตอรี่
► เปลีย
่ นแบตเตอรีท
่ น
ั ที เมือ
่ ประสิทธิภาพการใชงาน

ลดต่าํ ลงอยางมากจนไมอาจใชตอ
 ได แบตเตอรีน
่ ้ี
สามารถชารจใหมไดหลายรอยครัง้ จนกวาจะจําเป็น
ตองเปลีย
่ นกอนใหม

► ชารจแบตเตอรีใ่ หมอก
ี ครัง้ หากไมไดใชเปนเวลา

นานเพือ
่ เพิม
่ เวลาการใชงาน

► อยาใหเครือ
่ งชารจแบตเตอรีโ่ ดนแสงแดดโดยตรง

หรือใชใน สภาพทีม
่ ค
ี วามชืน
้ สูง เชน ในหองน้าํ
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► อยาวางแบตเตอรีท
่ ง้ิ ไวในสภาพอากาศทีร่ อ
 นหรือ

เย็น เพราะประสิทธิภาพของแบตเตอรีอ
่ าจดอยลง

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง S5200
1. ชองเสียบหูฟง

ภาพแสดงตัวเครือ
่ งดานหนา

2. ปุม
 ขึน
้ /ลงดานขาง

► เชือ
่ มตอชุดหูฟง ทีน
่ ่ี
► ควบคุมระดับความดังของเสียงปุม
่ กดในโหมดส

แตนด์บาย เมือ
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง

► ควบคุมระดับเสียงลําโพงในระหวางการสนทนา

3. หนาจอดานหนา

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง S5200

สวนประกอบของโทรศัพท

Z หนาจอดานหนา


X ชองเสียบหูฟง
Y ปุม
 ขึน
้ /

ลงดานขาง

11

คุณสมบัติของ S5200
คุ ณ สมบั ต ิ ข อง S5200

ภาพแสดงตัวเครือ
่ งดานขวา

ปุม
 กลองถายรูป/MP3
► เปดฝาเลือ
่ นเพือ
่ เปดเลนสกลอง
กดปุม
 นีค
้ า งไว เพือ
่ เปดใชโหมด
กลองถายรูปและใชปม
ุ นีเ้ พือ
่ ถาย
ภาพใหใชจอดานหนาเพือ
่ เปนชอง
มองภาพ

ภาพแสดงตัวเครือ
่ งดานหลัง
เลนสกลองถายรูป
► ผงฝุน
่ บนเลนสกลองถายรูปมีผลตอคุณ
ภาพของภาพ
แฟลช
ไมโครโฟน (วิดโี อ)
ตัวล็อคฝาปดแบตเตอรี่
► กดปุม
 นีเ้ พือ
่ ถอดฝาปด
แบตเตอรี่
แบตเตอรี่

ชองรอยสายคลอง
สําหรับพกพา

ชองเสียบ
ซิมการด
ชองเสียบอุปกรณชารจ/
ชองเสียบสายเคเบิล

ชองใสซม
ิ การด
ขัว้ แบตเตอรี่
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ลําโพง X

] หนาจอหลัก
เมนู

ปุม
 เลือกซาย Y
ปุม
 สง Z

รายชือ
่

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง S5200

ภาพแสดงตัวเครือ
่ งเมือ
่ เลือ
่ นสไลด์ขน
้ึ

 นาวิเกต
^ ปุม

_ ปุม
 เลือกขวา
` ปุม
 ยืนยัน
a ปุม
 วางสาย/เปดปดเครือ
่ ง
ปุม
 ลบ

ปุม
 ตัวเลขและตัวอักษร [
ปุม
 ฟงกชน
ั พิเศษ
ไมโครโฟน \

หมายเหตุ

► เพือ
่ ปองกันเสียงรบกวนในการไดยน
ิ ของคูส
 นทนา ควรเลือ
่ นสไลด์ขน
้ึ ขณะทีใ่ ชโทรศัพท
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คุณสมบัติของ S5200
1. ลําโพง
คุ ณ สมบั ต ิ ข อง S5200

2, 8. ปุม
 เลือกซาย/ ปุม
 เลือกขวา: ทํางานตามขอ
ความดานบนทีแ
่ สดงบนหนาจอ เพือ
่ โทรออกและ
รับสายเรียกเขา และคุณสามารถเขาดูหมายเลขที่
เรียกเขาลาสุด
3. ปุม
 สง: หมายเลขทีโ่ ทรออกลาสุด และหมายเลขที่
ไมไดรบ
ั สายลาสุดไดอยางรวดเร็ว โดยกดปุม
 นีเ้ มือ
่
อยูใ นโหมดสแตนดบาย
4. ปุม
 ตัวเลขและตัวอักษร: เพือ
่ ปอนตัวเลขตัวอักษร
และอักขระพิเศษบางประเภท
5. ไมโครโฟน: ปดเสียงไมโครโฟนไดระหวางการ
สนทนาเพือ
่ ความเปนสวนตัว
6. หนาจอหลัก: แสดงไอคอนสถานะโทรศัพท ราย
การเมนู ขอมูลเว็บ ภาพ และอืน
่ ๆทีม
่ ส
ี ส
ี น
ั สมบูรณ
แบบ
7. ปุม
 นาวิเกต: ใชเพือ
่ เลือ
่ นดูเมนูตา งๆ และยาย
เคอรเซอร
9. ปุม
 ยืนยัน: เลือกตัวเลือกและยืนยันการดําเนินการ
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10. ปุม
 วางสาย/เปดปดเครือ
่ ง: ใชเพือ
่ วางสายหรือ
ปฏิเสธไมรบ
ั สายและเพือ
่ กลับไปยังโหมดสแตนด
บาย กดปุม
 นีค
้ า งไวเพือ
่ เปดหรือปดโทรศัพท
11. ปุม
 ลบ: ลบตัวอักษรครัง้ ละหนึง่ ตัว เมือ
่ กดปุม
 ใน
แตละครัง้ การกดปุม
 นีค
้ า งไวจะลบขอความทีป
่ อ
 น
ไวทง้ั หมด ใชปม
ุ นีเ้ พือ
่ กลับไปหนาจอที แ
 ลว
12. ปุม
 ฟงกชน
ั พิเศษ
►

: กดปุม
 นีค
้ า งไวเพือ
่ ใสเครือ
่ งหมายการ
โทรทางไกลตางประเทศ “+”

►

: ขณะปอนหมายเลขโทรศัพท กดปุม

นี้ นานขึน
้ เพือ
่ ใสเครือ
่ งหมายหยุดชัว่
คราว

ตารางนีอ
้ ธิบายถึงสัญลักษณหรือไอคอนตางๆทีป
่ รากฏ
ขึน
้ บนหนาจอของโทรศัพท

ในกรณีดงั กลาวนี้ คุณจะเขาใชบริการใดๆ ของ
ระบบเครือขายไมได (โทร. รับสงขอความและ
อืน
่ ๆ)

ไอคอนบนหนาจอ
ไอคอน

คําอธิบาย
แสดงถึงความแรงของสัญญาณ
เครือขาย *
แสดงวามีการใชสายโทรศัพทอยู
แสดงวาคุณกําลังโทรแบบขาม
เครือขายในสัญญาณเครือขายอืน
่

หมายเหตุ

► * คุณภาพของเสียงสนทนาอาจเปลีย
่ นแปลง

ตามพืน
้ ทีท
่ ใ่ี หบริการและระบบเครือขายเมือ
่
ระดับความแรงของสัญญาณ ต่าํ กวา 2 ขีด
เสียงสนทนาอาจขาดๆ หายๆ ไมไดยน
ิ และ
มีสญ
ั ญาณรบกวน โปรดดูแถบแสดงสถานะ
ของระบบเครือขาย เพือ
่ ตรวจดูวา คุณจะใช
สายโทรไดหรือไม เมือ
่ แถบแสดงสถานะไม
ปรากฏขึน
้ แสดงวาคุณอยูน
 อกพืน
้ ทีใ่ หบริการ

ไอคอน

คําอธิบาย

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง S5200

ขอมูลบนหนาจอ

แสดงวาใชบริการ GPRS ได
แสดงวามีการตัง้ และเปดใชนาฬิกา
ปลุก
แสดงถึงสถานะของประจุแบตเตอรี่
แสดงถึงการรับขอความ
แสดงถึงการรับขอความเสียง
แสดงวามีการตัง้ ใหใชระบบสัน
่ เมือ
่
มีสายเรียกเขา
แสดงวามีการใชงานรูปแบบ Loud
แสดงวามีการใชงานรูปแบบสถาน
ทีเ่ งียบ
แสดงวามีการใชงานรูปแบบเมือ
่ ใช
ชุดหูฟง
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คุณสมบัติของ S5200
คุ ณ สมบั ต ิ ข อง S5200

ไอคอน

คําอธิบาย
แสดงวามีการใชงานรูปแบบสถาน
ทีท
่ ว่ั ไป
แสดงวาคุณสามารถใชบริการขอ
ความแบบ Push ได
แสดงวาโทรศัพทกาํ ลังเขาใช
WAP
แสดงวาคุณกําลังใช GPRS
แสดงวาตัง้ กําหนดการนัดหมายไว
แสดงวาใชบริการโอนสาย
แสดงวาเปดใชบล
ู ทูธ

หมายเหตุ

► เมือ
่ สถานะของแบตเตอรีอ
่ ยูใ นระดับลดต่าํ ลง คุณ

อาจไมสามารถใชฟง กชน
ั กลองหรือมัลติมเี ดียได

► ขณะทีใ่ ชฟง กชน
ั มัลติมเี ดีย สถานะของแบตเตอรี่

อาจเปลีย
่ นแปลงได
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การเริ ่ ม ใช ง าน
ตรวจสอบใหแนใจวาไดปด
 เครือ
่ งแลว กอนทีจ
่ ะถอด
แบตเตอรีอ
่ อก
1. ถอดแบตเตอรีอ
่ อก
กดปุม
 เพือ
่ ปลดแบตเตอรีอ
่ อก จากนัน
้ เลือ
่ นแบต
เตอรีล
่ งจนกวาจะสุด ถอดแบตเตอรีอ
่ อกจากชอง
ใส

2. ใสซม
ิ การด
ใสซม
ิ การดในชอง แลวเลือ
่ นซิมการดเขาไปในชอง
ใสซม
ิ การดโปรดตรวจสอบ ใหแนใจวาใสซม
ิ การด
อยางถูกตองและหนาสัมผัสสีทองของการดคว่าํ ลง
เมือ
่ ตองการถอดซิมการดออกใหกดลงเบาๆและดึง
ออกในทิศทางตรงขามกับตอนใส

การใสซม
ิ การด

การเริ ่ ม ใช ง าน

การใสซิมการดและแบตเตอรี่

การถอดซิมการด

ขอควรระวัง
หมายเหต

► การถอดแบตเตอรีอ
่ อกจากโทรศัพทในขณะที่

เครือ
่ งเปดอยูอ
 าจทําใหเครือ
่ งขัดของได

► ขัว้ โลหะของซิมการดเสียหายไดโดยงายหาก

ถูกขูดขีด ดังนัน
้ โปรดระวังเมือ
่ คุณจับซิมการด
ใหปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนําทีแ
่ นบมากับซิมการด
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การเริ่มใชงาน
3. ใสแบตเตอรี่
การเริ ่ ม ใช ง าน

1. หันดานทีม
่ ล
ี ก
ู ศรบนตัวปลัก
๊ ขึน
้ ขางบนตามทีแ
่ สดง
ในรูป แลวเสียบปลัก
๊ อะแดปเตอรสาํ หรับชารจแบต
เตอรีเ่ ขาในชองเสียบทางดานลางของ เครือ
่ งใหสด
ุ
จนไดยน
ิ เสียง คลิก
๊
2. เสียบปลายสายอีกดานหนึง่ ของอะแดปเตอรเขากับ
เตาเสียบ ควรใช เฉพาะเครือ
่ งชารจทีใ่ หมาในกลอง
บรรจุเครือ
่ งโทรศัพทเทานัน
้
3. ขีดเล็กๆ ทีข
่ ยับไปมาของไอคอนแบตเตอรีจ
่ ะหยุด
นิง่ เมือ
่ การชารจเสร็จสมบูรณ

การชารจแบตเตอรี่
ในการเขาทีต
่ อ
 อะแดปเตอรสาํ หรับชารจแบตเตอรีเ่ ข
ากับเครือ
่ งโทรศัพท คุณตองใสแบตเตอรีใ่ นเครือ
่ งกอน

ขอควรระวัง

► อยาใชแรงฝนในการเสียบสาย เพราะอาจทํา

ความเสียหายแกโทรศัพทและอะแดปเตอรสาํ
หรับชารจแบตเตอรี่

► หากคุณใชเครือ
่ งชารจนอกประเทศของคุณให

ใชปลัก
๊ อะแดปเตอรเพือ
่ การเชือ
่ มตอได

► หามถอดแบตเตอรีห
่ รือซิมการดออกในขณะที่

กําลังชารจแบตเตอรี่
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การเริ ่ ม ใช ง าน

คําเตือน

► ถอดปลัก
๊ ไฟและเครือ
่ งชารจแบตเตอรีอ
่ อกจาก

เตาเสียบขณะเกิดพายุฝนฟาคะนองเพือ
่ ปองกัน
ไมใหถก
ู ไฟฟาดูดหรือเกิดเพลิงไหม

► ตรวจสอบใหแนใจวาไมมวี ต
ั ถุทม
่ี ข
ี อบแหลมคม

เชน ฟนสัตว ตะปูสม
ั ผัสกับแบตเตอรี่ เพราะอาจ
ทําใหเกิดเพลิงไหมได

► หามโทรศัพทหรือรับสายขณะกําลังชารจเครือ
่ ง

เนือ
่ งจากอาทำใหเครือ
่ งเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือ
ถูกไฟฟาดูดหรือเกิดเพลิงไหมได

หมายเหต

การถอดเครื่องชารจแบตเตอรี่

► ตรวจดูใหแนใจวา ชารจแบตเตอรีไ่ วจนเต็มกอน

ถอดสายอะแดปเตอรออกจากโทรศัพทโดยกดปุม
 ดาน
ขางทัง้ สองขางตามที่ แสดงในรูป

► หามถอดแบตเตอรีห
่ รือซิมการดขณะชารจ

1. เมือ
่ ชารจเสร็จ แถบแสดงไอคอนแบตเตอรี่ จะหยุด
เคลือ
่ นไหวและขอความ ‘เต็มแลว’ จะปรากฏขึน
้ บน
หนาจอ

เริม
่ ใชโทรศัพทเปนครัง้ แรก

► ในกรณีทไ่ี มไดชารจแบตเตอรีอ
่ ยางถูกตองโปรด

ปดและเปดโทรศัพทโดยใชปม
ุ เปด/ปด จากนัน
้
ใหถอดและใสแบตเตอรีก
่ ลับเขาไปตามเดิม และ
ชารจโทรศัพทใหม

2. ถอดปลั๊กอะแดปเตอรออกจากเตาเสียบ และถอด
อะแดปเตอรออกจากเครื่องโทรศัพท โดยกดแท็บ
สีเทาทั้งสองดานของตัวเสียบแลวดึงตัวเสียบออก
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การเริ่มใชงาน
การเริ ่ ม ใช ง าน

การเปดและปดโทรศัพท
การเปดโทรศัพท
1. ใสแบตเตอรีใ่ นเครือ
่ งและตอโทรศัพทเขากับแหลง
จายไฟภายนอก เชน อะแดปเตอรสาํ หรับพกพาอะ
แดปเตอรทจ
่ี ด
ุ บุหรี่ หรือชุดอุปกรณแฮนดฟรีในรถ
หรือใสแบตเตอรีม
่ ช
ื ารจแลวลงในเครือ
่ ง
2. กดปุม

คางไวประมาณ 2-3 วินาที จนกระทัง่
หนาจอ LCD เปดขึน
้
3. เครือ
่ งอาจแสดงขอความใหคณ
ุ ปอนรหัส PIN ทัง้ นี้
ขึน
้ กับการตัง้ คา คําขอรหัส PIN ทีค
่ ณ
ุ กําหนดไว

การปดโทรศัพท
1. กดปุม

คางไวประมาณ 2-3 วินาที จนกระทัง่
หนาจอ LCD เปดขึน
้

รหัสการเขาใชเครื่อง
คุณสามารถใชรหัสการเขาใชเครือ
่ งทีอ
่ ธิบายในหัวขอ
นีเ้ พือ
่ ปองกันไมใหมก
ี ารใชเครือ
่ งของคุณโดยไมไดรบ
ั
อนุญาตรหัสการเขาใชเครือ
่ ง(นอกจากรหัส PUK และ
PUK2 ) สามารถเปลีย
่ นแปลงไดโดยใชคณ
ุ สมบัติ
เปลีย
่ นรหัส [เมนู 7-4-6]

รห ส
ั PIN (4 ถึง 8 หลัก)
รหัส PIN (Personal Identification Number)
จะปองกันการใชซม
ิ การดของคุณโดยไมไดรบ
ั อนุญาต
โดยทัว่ ไปรหัส PIN นีจ
้ ะมาพรอมกับซิมการดเมือ
่ ตัง้ คา
คําขอรหัส PIN เปน ใชงาน โทรศัพทของคุณจะขอ
ใหคณ
ุ ปอนรหัส PIN ทุกครัง้ ทีเ่ ปดเครือ
่ ง เมือตัง้ คา
คําขอรหัส PIN เปน เลิกใช โทรศัพทของคุณจะ
เชือ
่ มตอกับเครือขายใหทน
ั ทีโดยไมตอ
 งใสรหัส PIN

รหัส PIN2 (4 ถึง 8 หลัก)
รหัส PIN2ซึง่ ใหมาพรอมกับซิมการดบางรุน
 ใชสาํ หรับ
การเขาใชฟง กชน
ั บางอยาง เชน Advice of Call
Charge และ Fixed dial number ฟงกชน
ั เหลา
นีส
้ ามารถใชงานไดเมือ
่ ซิมการดของคุณสนับสนุนเทา
นัน
้ โปรดตรวจสอบกับผูใ หบริการระบบเครือขายของ
คุณสําหรับรายละเอียดเพิม
่ เติม
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ภัยไดจากเมนู การตัง้ คาความปลอดภัย

รหัสPUK (PIN Unblocking Key) ใชสาํ หรับปลดล็อค
โทรศัพททถ
่ี ก
ู บล็อคไวดว ยรหัส PIN โดยทัว่ ไป รหัส
PUK นีจ
้ ะมาพรอมกับ ซิมการด หากคุณไมไดรบ
ั รหัสนี้
ใหตด
ิ ตอทีผ
่ ใู หบริการระบบเครือขายของคุณ หากคุณ
ทํารหัสนีห
้ ายคุณสามารถติดตอทีผ
่ ใู หบริการระบบเครือ
ขายของคุณ เชนกัน

รหัสจํากัดการโทร
คุณตองใชรหัสจํากัดการโทรเมือ
่ คุณใชฟง กชน
ั จํากัด
การโทร ซึง่ คุณจะไดรบ
ั รหัสผานจากผูใ หบริการระบบ
เมือ
่ คุณสมัครขอใชฟง กชน
ั นี้

การเริ ่ ม ใช ง าน

รหัส PUK (4 ถึง 8 หลัก)

รหัส PUK2 (4 ถึง 8 หลัก)
รหัส PUK2 ซึง่ มาพรอมกับซิมการดบางรุน
 ใชในการ
เปลีย
่ นแปลงรหัส PIN2 ทีถ
่ ก
ู ล็อค หากคุณทํารหัสนี้
หายโปรดติดตอทีผ
่ ใู หบริการระบบเครือขาย ของคุณ

รหัสรักษาความปลอดภัย (4 ถึง 8 หลัก)
รหัสรักษาความปลอดภัย (Security code) จะปองกัน
ไมใหมก
ี ารใชโทรศัพทของคุณ โดยไมไดรบ
ั อนุญาต
รหัสรักษาความปลอดภัยเริม
่ ตนทีต
่ ง้ั ไวคอ
ื ‘0000’
และรหัสรักษาความปลอดภัยนี้ จําเปนสําหรับการลบ
รายการในโทรศัพททง้ั หมด และเพือ
่ ใชงานเมนู รีเซ็ต
การตัง้ คา นอกจากนี้ รหัสรักษาความปลอดภัยจําเปน
สําหรับการเปดใชหรือเลิกใชฟง กชน
ั การล็อคโทรศัพท
เพือ
่ ปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรบ
ั อนุญาตคุณสา
มารถปรับเปลีย
่ นคาเริม
่ ตนของรหัสรักษาความปลอด
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ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป
ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

การโทรออกและการรับสาย

การโทรออกตางประเทศ

การโทรออก

1. กดปุม

คางไวเพือ
่ เรียกรหัสนําหนาการโทรออ
กตางประเทศใหปรากฏบนหนาจอ เครือ
่ งหมาย ‘+’
สามารถใชแทนรหัสการโทรออกตางประเทศได

1. ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทของคุณเปดอยู

2. ปอนรหัสประเทศ รหัสพืน
้ ทีแ
่ ละหมายเลขโทรศัพท

2. ปอนหมายเลขโทรศัพท รวมทัง้ รหัสพืน
้ ที่
► กดปุม


3. กดปุม


3. กดปุม


คางไวเพือ
่ ลบตัวเลขทัง้ หมด
เพือ
่ โทรออก

4. เมือ
่ ตองการวางสาย ใหกดปุม
 วางสาย (
หรือปุม
 เลือกขวา

)

การโทรจากรายการโทรทีเ่ คยใช
1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม
 สง
) หมายเลขสายเรียกเขาลาสุด หมายเลข
(
โทรออกลาสุด และหมายเลขทีไ่ มไดรบ
ั ลาสุดจะ
ปรากฏขึน
้
2. เลือกหมายเลขทีต
่ อ
 งการ โดยใชปม
ุ นาวิเกตขึน
้ /ลง
3. กดปุม
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เพือ
่ โทรออก

การวางสาย
เมือ
่ คุณสิน
้ สุดการสนทนาแลว ใหกดปุม


การโทรออกโดยใชสมุดโทรศัพท
คุณสามารถบันทึกชือ
่ และหมายเลขโทรศัพททใ่ี ชเปน
ประจําไวในรายชือ
่ โดยคุณสามารถบันทึกไวในซิมการ
ด และ/หรือ หนวยความจําโทรศัพท คุณสามารถโทร
ออก โดยคนหารายชือ
่ ทีต
่ อ
 งการในสมุดโทรศัพทและ
)
กดปุม
 (

หากคุณตองการปรับระดับเสียงของหูฟง ในระหวางการ
สนทนาใหใชปม
ุ ดานขาง ( ) กดปุม
 ขึน
้ ดานขางเพือ
่
เพิม
่ ระดับเสียง และปุม
 ลงดานขางเพือ
่ ลดระดับเสียง

หมายเหต

► ในโหมดสแตนดบาย เมือ
่ เปดโทรศัพทอยูก
 าร

กดปุม
 ดานขางจะเปนการปรับระดับเสียงปุม
 กด

การรับสาย
เมือ
่ มีสายเรียกเขาเสียงโทรศัพทจะดังขึน
้ และไอคอน
โทรศัพทจะกระพริบอยูบ
 นหนาจอหากเครือ
่ งสามารถ
ระบุผโู ทรเขาได หมายเลขโทรศัพท (หรือชือ
่ หากจัด
เก็บไวในสมุดโทรศัพท) ของผูโ ทรเขาจะปรากฏขึน
้
1. เมือ
่ ตองการรับสายเรียกเขา ใหเปดฝาพับของโทร
ศัพท (เมือ
่ ตัง้ คา เปดฝาพับ เปนโหมดรับสาย
[เมนู 7-3-2])

หมายเหต

► หากกําหนดโหมดการรับสายไวเปน รับสายได

ทุกปุม
 การกดปุม
 ใดๆ จะรับสายเรียกเขาทันที
หรือปุม
 เลือกขวา
ยกเวนปุม


► ในการปฏิเสธไมรบ
ั สายเรียกเขา ใหกดปุม
 ดาน

ขางทีด
่ า นซายของโทรศัพทคา งไว

► คุณสามารถรับสายในขณะใช สมุดโทรศัพท

หรือคุณสมบัตเิ มนูอน
่ื ได

2. ในการวางสาย ใหปด
 ฝาพับ หรือกดปุม


การใช้ลำโพง

ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

การปรับระดับเสียง

คุณสามารถใช้ลำโพงในตัวเครือ
่ งในระหว่างการโทรโด
ลำโพงจะปิดการใช้งานอัตโนมัตเิ มือ
่
ยการกดปุม
่
คุณวางสาย

คำเตือน!

► เนือ
่ งจากระดับเสียงทีส
่ งู ขึน
้ คุณไม่ควรใช้เครือ
่ ง

โทรศัพท์ใกล้หข
ู ณะทีเ่ ปิดใช้ลำโพง

โหมดปดเสียง/เปดสัน
่ (แบบรวดเร็ว)
คุณสามารถเรียกใชโหมดปดเสียงและเปดสัน
่ ไดโดย
คางไว หลังจากเปดโทรศัพท
กดปุม


ความแรงของสัญญาณ
คุณสามารถตรวจสอบความแรงของสัญญาณไดโดยดู
) บนหนาจอ
สัญลักษณแสดงระดับสัญญาณ (
LCD ของโทรศัพทความแรงของสัญญาณอาจไมสม่าํ
เสมอ โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ
่ คุณอยูภ
 ายในอาคารหา
กระดับสัญญาณออน ใหคณ
ุ โทรใกลกบ
ั หนาตางเพราะ
ตําแหนงนัน
้ มักมีระดับสัญญาณแรงกวาจุดอืน
่ ๆ
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ฟงกชันทั่วไป
ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

การปอนขอความ

โหมด 123 (โหมดตัวเลข)

คุณสามารถปอนตัวเลขและตัวอักษรได โดยใชปม
ุ กด
ของโทรศัพท ตัวอยางเชน การจัดเก็บชือ
่ ในสมุดโทร
ศัพท การเขียนขอความ การสรางคําตอนรับสวนตัว

ปอนตัวเลขตางๆ โดยกดปุม
 เพียงครัง้ เดียวตอตัวเลข
หนึง่ ตัว หากตองการเปลีย
่ นเปนโหมด 123 ในฟลด
จนกวาหนา
สําหรับการปอนตัวอักษร ใหกดปุม

จอจะแสดงโหมด 123

ในเครือ
่ งมีวธิ ป
ี อ
 นขอความใหเลือกใชไดดงั นี้

โหมด T9
โหมดนีใ้ หคณ
ุ ปอนคําไดโดยการกดเพียงครัง้ เดียวตอ
หนึง่ ตัวอักษร แมวา แตละปุม
 บนแผงปุม
 กดนัน
้ จะมีตวั
อักษรมากกวาหนึง่ ตัวอักษรก็ตาม โหมดT9 จะเปรียบ
เทียบการกดปุม
 ของคุณ โดยอัตโนมัตก
ิ บ
ั พจนานุกรม
ทางภาษาภายในเครือ
่ ง เพือ
่ พิจารณาหาคําทีถ
่ ก
ู ตอง
ดังนัน
้ คุณจึงกดปุม
 นอยกวาการปอนคําโดยใชโหมด
ABC ตามปกติ บางครัง้ การปอนคําดวยวิธน
ี เ้ี รียกใน
อีกชือ
่ หนึง่ วาระบบชวยสะกดคํา

โหมด ABC
โหมดนีใ้ หคณ
ุ ปอนตัวอักษรโดยการกดปุม
 ทีม
่ ต
ี วั อักษร
ทีต
่ อ
 งการหนึง่ ครัง้ สองครัง้ สามครัง้ หรือสีค
่ รัง้ จนกระ
ทัง่ ตัวอักษรทีต
่ อ
 งการปรากฏขึน
้
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โหมดสัญลักษณ
1. เมือ
่ คุณอยูใ นฟลดทย
่ี อมใหปอ
 น โหมดปอนขอความ
ตัวอักษรได สัญลักษณแสดง
โหมดปอนขอความจะปรากฏ
ขึน
้ ทีม
่ ม
ุ ขวาลางของหนาจอ
LCD
2. เปลีย
่ นโหมดปอนขอความโด
ย การกดปุม

คุณสามารถ
ตรวจสอบโหมดปอนขอความ
ปจจุบน
ั ไดในมุมขวาลางของ
หนาจอ LCD

ตัวเลือก

แนบไฟล

วิธก
ี ารใชโหมด T9
โหมดปอนขอความโดยใชระบบชวยสะกดคํา T9 ชวย
ใหคณ
ุ สามารถปอนคําตาง ๆ ไดอยางงายดายดวยจํา
นวนการกดปุม
 นอยครัง้ ทีส
่ ด
ุ เมือ
่ คุณกดปุม
 แตละครัง้
โทรศัพทจะเริม
่ แสดงตัวอักษรทีค
่ ด
ิ วา คุณกําลังพิมพ
โดย อางอิงตามพจนานุกรมในเครือ
่ ง เมือ
่ มีการเพิม
่ ตัว

1. เมือ
่ คุณอยูใ นโหมดปอนขอความโดยใชระบบชวย
ถึง
สะกดคํา T9 ใหเริม
่ ตนปอมคำโดยกดปุม

โดยการกดหนึง่ ปุม
 ตอหนึง่ ตัวอักษร
► คําจะเปลีย
่ นแปลงตามตัวอักษรทีพ
่ ม
ิ พ คุณไม

ตองสนใจคําทีป
่ รากฏบนหนาจอ จนกวาคุณจะ
พิมพคาํ นัน
้ เสร็จ

► หากพิมพจนเสร็จแลว แตคาํ นัน
้ ปรากฏไมถก
ู

ตอง ใหกดปุม
 นาวิเกตลงหนึง่ ครัง้ หรือมากกวา
เพือ
่ เลือ
่ นดูรายการคําทีม
่ ใี หเลือก

ตัวอยาง: กดปุม

Good

เพือ
่ พิมพ

กดปุม

[ปุม
 นาวิเกตลง] เพือ
่ พิมพ Home
► หากไมมค
ี าํ ทีต
่ อ
 งการในรายการคําทีม
่ ใี หเลือก

ใหเพิม
่ คํานัน
้ โดยใชโหมด ABC

► คุณสามารถเลือกภาษาของโหมด T9 ได

ใหกดปุม
 เลือกซาย [ตัวเลือก] แลวเลือก
ภาษา T9 เลือกภาษาทีต
่ อ
 งการของโหมด
T9 นอกจากนี้ คุณยังสามารถปดโหมด T9 ได

โดยการเลือก ปด T9 คาทีต
่ ง้ั มาจากโรงงาน
ของเครือ
่ งคือ ใชโหมด T9
2. ปอนคําทัง้ คํา กอนทีจ
่ ะแกไขหรือลบตัวอักษรตัวใด
ตัวหนึง่
3. เมือ
่ สิน
้ สุดการปอนคําหนึง่ คํา ใหเวนวรรคโดยกดปุม

เมือ
่ ตองการลบตัวอักษร ใหกดปุม

หากต
องการลบคํานัน
้ ทัง้ หมด ใหกดปุม


ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

อักษรใหม คําจะเปลีย
่ นแปลงตามตัวเลือกทีใ่ กลเคียง
ทีส
่ ด
ุ จากพจนานุกรม คุณสามารถเปด หรือ ปดโหมด
T9 และเปลีย
่ นภาษาของโหมด T9 โดยการกดปุม

) คางไว
(

หมายเหต

► ในการออกจากโหมดปอนขอความโดยไมบน
ั

ทึกขอความทีป
่ อ
 นนัน
้ ใหกดปุม

กลับไปยังหนาจอรอรับสาย

เครือ
่ งจะ

วิธก
ี ารใชโหมด ABC
ใชปม
ุ

ถึง

เพือ
่ ปอนขอความ

1. กดปุม
 ทีม
่ ต
ี วั อักษรทีค
่ ณ
ุ ตองการ
► หนึง่ ครัง้ สําหรับตัวอักษรตัวแรก
► สองครัง้ สําหรับตัวอักษรตัวทีส
่ อง
► และอืน
่ ๆ
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ฟงกชันทั่วไป
ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

2. เมือ
่ ตองการเวนวรรค ใหกดปุม

หนึง่ ครัง้ เมือ
่
ตองการลบตัวอักษร ใหกดปุม

และหากตอง
การลบคําทีป
่ รากฏขึน
้ ทัง้ หมด ใหกดปุม

คางไว

หมายเหต

► โปรดดูขอ
 มูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับตัวอักษรทีใ่ ชได

โดยใชปม
ุ จากตารางดานลางนี้

ปุม
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ตัวอักษรตามลำดับทีแ
่ สดง
ตัวพิมพใหญ
ตัวพิมพเล็ก
. , / ? ! - : ' '' 1

. , / ? ! - : ' '' 1

ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇ

abc2äàáâãåæç

DEF3ËÈÉÊ

def3ëèéê

GHI4ÏÌÍÎĞ

ghi4ïìíîğ

JKL5

jkl5

MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒ

mno6ñöøòóôõœ

PQRS7ßŞ

pqrs7ßş

TUV8ÜÙÚÛ

tuv8üùúû

WXYZ9

wxyz9

่ ้ ๊ ็ ์ฤฦ0

่ ้ ๊ ็ ์ฤฦ0

วิธก
ี ารใช้โหมด 123 (ตัวเลข)
โหมด 123 ชวยใหคณ
ุ สามารถปอนตัวเลขในขอความ
แบบตัวอักษรได (เชน การปอนหมายเลขโทรศัพท)
กดปุม
 ตัวเลขทีต
่ อ
 งการ กอนทีจ่ ะเปลีย
่ นเปนโหมดปอน
ขอความทีเ่ หมาะสมดวยตนเองคุณสามารถสลับระหวาง
ตัวอักษรและตัวเลขไดอยางรวดเร็วโดยการกดปุม

) คางไว
(

รายชื่อ
คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพทและชือ
่ ในหนว
ยความจําของซิมการดได และยังสามารถจัดเก็บชือ
่
และหมายเลขไดสงู ถึง 1000 รายชือ
่ ในหนวยความจํา
ของโทรศัพท
คุณเรียกใชซม
ิ การดและโทรศัพทไดดว ยวิธก
ี ารเดียว
กันในเมนู รายชือ
่

เมนูระหวางการใชสาย
โทรศัพทของคุณมีฟง กชน
ั ควบคุมมากมายใหคณ
ุ เลือก
ใชระหวางการใชสายในการเขาใชฟง กชน
ั ดังกลาวนีใ้ ห
กดปุม
 เลือกซาย [ตัวเลือก]

เมนูทป
่ี รากฏบนหนาจอโทรศัพทระหวางการใชสายจะ
ตางไปจากเมนูหลักทีต
่ ง้ั มาจากโรงงาน ซึง่ เขาใชจาก
หนาจอขณะทีเ่ ปดเครือ
่ งรอรับสายโดยมีตวั เลือกตางๆ
ตามทีอ
่ ธิบายดังตอไปนี้

การใชสายทีส
่ อง
คุณสามารถเรียกใชหมายเลขทีค
่ ณ
ุ ตองการโทรจาก
สมุดโทรศัพทเพือ
่ โทรออกสายทีส
่ องได โดยกดปุม

เลือกขวาแลวเลือก คนหา ในการจัดเก็บหมายเลข
ทีโ่ ทรออกลงในสมุดโทรศัพทในระหวางการสนทนา
ใหกดปุม
 เลือกขวาแลวเลือก เพิม
่ ใหม

ยที่สองกําลังรออยู คุณสมบัตินี้เรียกวาคุณสมบัติ
สายเรียกซอน สายเรียกซอนซึ่งจะใชงานไดเฉพาะ
กรณีที่ ระบบเครือขายของคุณสนับสนุนเทานั้น สํา
หรับรายละเอียดในการเรียกใชและการยกเลิกการใช
คุณสมบัตินี้ ใหดูที่สายเรียกซอน [เมนู 7-3-4]

หากมีการใชงาน สายเรียกซอน
คุณสามารถพักสายทีห
่ นึง่ และรับสายทีส
่ องไดโดยกด
ปุม

หรือโดยเลือกปุม
 เลือกซายแลวเลือก พักสาย
& รับสาย คุณสามารถวางสายทีใ่ ชอยู และรับสายที่
กําลังรออยูโ ดยเลือกปุม
 เลือกซาย ตามดวย วางสาย
& รับสาย

การปฏิเสธสายเรียกเขา

ในการสลับระหวางสองสาย ใหกดปุม
 หรือปุม
 เลือกซาย
และเลือก สลับสาย

คุณสามารถปฏิเสธสายเรียกเขาไดโดยไมตอ
 งรับสาย
นัน
้ เพียงแคกดปุม

ในระหวางการใชสายคุณสามาร
ถปฏิเสธสายเรียกเขา ไดโดยกดปุม
 เลือกซาย [เมนู]
และเลือก ประชุม/ตัดสาย หรือโดยกดปุม


การรับสายเรียกเขา

การปดไมโครโฟน

ในการรับสายเรียกเขาเมือ
่ มีเสียงเรียกเขาดังขึน
้ ทีเ่ี ครือ
่
[สง] โทรศัพทยังสามารถ เตื
คุณเพียงแคกดปุม


คุณสามารถปดเสียงไมโครโฟนระหวางใชสายโดยการ
กดปุม
 [เมนู] แลวเลือก ปดไมค หรือคุณอาจเลือกไม
ปดเสียงของเครือ
่ งโดยเลือก เปดไมค เมือ
่ ปดเสียงไม
โครโฟน ผูท
 โ่ี ทรเขามาจะไมไดยน
ิ เสียงคุณ แตคณ
ุ ยัง
คงไดยน
ิ เสียงบุคคลนัน
้ ได

การสลับระหวางสองสาย

อนใหคุณทราบวามีสายเรียกเขาอีกสายหนึ่ง ในระหว
างที่คุณสนทนากับอีกสาย โดยจะมีเสียงสัญญาณดัง
ขึ้นในหูโทรศัพท และหนาจอจะแสดงใหเห็นวามีสา

ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

ระหวางการใชสาย
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ฟงกชันทั่วไป
ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

การเปดใชสญ
ั ญาณเสียง DTMF
ระหวางใชสาย
ในการเปดใชสญ
ั ญาณเสียง DTMF ระหวางใชสาย
ใหกดปุม
 เลือกซาย แลวเลือก เปดใชงาน DTMF
คุณสามารถปดการใชสญ
ั ญาณเสียง DTMF ไดดว ย
วิธก
ี ารเดียวกัน สัญญาณเสียง DTMF ชวยใหเครือ
่ ง
โทรศัพทของคุณใชสวิตชบอรดอัตโนมัตไิ ด

การสนทนาหรือประชุมหลายสาย
บริการสนทนาหลายสายหรือการประชุมหลายสายชวย
ใหคณ
ุ สนทนากับบุคคลหลายคนได ในเวลาเดียวกัน
หากผูใ หบริการเครือขายของคุณสามารถรองรับบริการ
ดังกลาว การสนทนาหลายสายสามารถทําไดเฉพาะใน
กรณีทค
่ี ณ
ุ ใชสายหนึง่ อยูแ
 ละพักอีกสายไว โดยรับสาย
ทัง้ สองแลว เมือ
่ กําหนดใหมก
ี ารสนทนาหลายสายแลว
ผูจ
 ด
ั ใหมก
ี ารสนทนาหลายสายอาจ เพิม
่ สาย, วางสาย
หรือแยกสาย(กลาวคือสายนัน
้ จะถูกตัดออกจากการสน
ทนาหลายสายแตยงั คงอยูใ นสายของคุณ) ตามความ
ตองการได ตัวเลือกเหลานี้ มีใหเลือกใชในเมนูระหวาง
การใชสาย จํานวนสายสูงสุดในการสนทนาแบบหลาย
สายคือ 5 สาย เมือ
่ เริม
่ การประชุมหลายสาย คุณจะ
เปนผูค
 วบคุมสายสนทนาเหลานัน
้ และมีเพียงคุณเทา
นัน
้ ทีส
่ ามารถเพิม
่ สายเขามาในการสนทนาได
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การใชสายทีส
่ อง
คุณสามารถใชสายทีส
่ องไดขณะกําลังใชสายสนทนา
อยูโ ดยปอนหมายเลขทีส
่ องแลวกดปุม

เมือ
่ โทร
ติดตอสายทีส
่ องไดแลว สายแรกจะถูกพักสายโดยอ
ต
ั โนมัติ คุณสามารถสลับสายไดโดยกดปุม
 เลือกซาย
แลวเลือก สลับสาย

การจัดการประชุมหลายสาย
พักสายหนึง่ สาย และขณะทีใ่ ชสายหนึง่ อยู ใหกดปุม

เลือกซ้าย แลวเลือก ประชุมสาย/ประชุมสายทัง้
หมด

การพักสายทีก
่ าํ ลังประชุม
กดปุม
 เลือกซาย แลวเลือก ประชุมสาย/พักสาย
ทัง้ หมด

การเรียกใชการประชุมหลายสายทีพ
่ ก
ั ไว
กดปุม
 เลือกซาย แลวเลือก ประชุมสาย/ประชุม
สายทัง้ หมด

การเพิม
่ สายในการประชุมหลายสาย
เมือ
่ ตองการเพิม
่ สายในการประชุมสายทีม
่ อ
ี ยู ใหกด
ปุม
 เลือกซาย แลวเลือก ประชุมสาย/ประชุมสาย
ทัง้ หมด

เมือ
่ ตองการเลือ
่ นดูหมายเลขของบุคคลทีเ่ ขารวมประ
ชุมสายในหนาจอของเครือ
่ ง ใหใชปม
ุ นาวิเกตขึน
้ /ลง

การสนทนาสวนตัวระหวางการประชุม
สาย

ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

การแสดงผูโ ทรในการประชุมสาย

เมือ
่ ตองการสนทนาเปนการสวนตัวกับผูท
 เ่ี ขารวมประ
ชุมสายใหหนาจอแสดงหมายเลขของบุคคลทีค
่ ณ
ุ ตอง
การสนทนาดวย แลวกดปุม
 เลือกซาย เลือก ประชุม
สาย/ ส่วนตัว เพือ
่ พักสายของบุคคลอืน
่ ๆ

การวางสายการประชุมหลายสาย
คุณสามารถวางสายของผูโ ทรเขาทีป
่ รากฏอยูใ น ขณ
ะนีจ
้ ากการประชุมหลายสายไดโดยกดปุม

ในการ
สิน
้ สุดการประชุมสาย กดปุม
 เลือกซายและเลือก ประ
ชุมสาย/วางสายทัง้ หมด หลังกดปุม
 เลือกซ้าย การ
เลือก ประชุมสาย/วางสายทัง้ หมด จะเปนการวาง
สายทีใ่ ชอยูแ
 ละสายทีพ
่ ก
ั ไวทง้ั หมด
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แผนผั ง เมนู
แผนผั ง เมนู

1. รูปแบบเสียง

3.1 นาฬิกาปลุก

1.2 เงียบ

3.2 บูลทูธ

1.3 ปกติ
1.4 เสียงดัง
1.5 ชุดหูฟง

2. ขอมูลการโทร
2.1 เบอรทไ่ี มไดรบ
ั
2.2 เบอรทไ่ี ดรบ
ั
2.3 เบอรทโ่ี ทรออก
2.4 ลบเบอรในรายการ
2.5 เวลาและคาโทร
2.5.1 เวลาทีโ่ ทร
2.5.2 แสดงคาโทร
2.5.3 การตัง้ คา

2.6 ขอมูล GPRS
2.6.1 เวลาทีโ่ ทร
2.6.2 ขนาดขอมูล
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3. เครือ
่ งมือ

1.1 สัน
่ อยางเดียว

3.2.1 อุปกรณทจ
่ี บ
ั คู
3.2.2 อุปกรณแฮนดฟรี
3.2.3 การตัง้ คา

3.3 เครือ
่ งคิดเลข
3.4 การแปลงหนวย
3.5 เวลาโลก
3.6 โมเด็ม

4. สมุดบันทึก
4.1 รายชือ
่
4.1.1 คนหา
4.1.2 เพิม
่ ชือ
่
4.1.3 กลุม
 ผูโ ทรเขา
4.1.4 โทรดวน
4.1.5 การตัง้ คา
4.1.6 คัดลอกทัง้ หมด
4.1.7 ลบทัง้ หมด
4.1.8 ขอมูล
4.2 ปฏิทน
ิ
4.2.1 เพิม
่ ใหม
4.2.2 ดูนด
ั หมายรายวัน
4.2.3 ลบกําหนดการ
ล่าสุด
4.2.4 ลบทัง้ หมด
4.2.5 ไปทีว่ น
ั
4.2.6 ตัง้ เสียงปลุก
4.3 บันทึก

5.1 ขอความใหม
5.1.1 เขียนขอความ
ตัวอักษร
5.1.2 เขียนขอความ
มัลติมเี ดีย

5.2 กลองขอความเขา
5.3 กลองขอความออก
5.4 ราง
5.5 ฟงขอความเสียง
5.6 บริการขอมูล
5.6.1 อาน
5.6.2 เรือ
่ ง

5.7 ขอความอัตโนมัติ
5.7.1 ขอความอัตโนมัติ
5.7.2 รูปแบบมัลติมเี ดีย
5.7.3 นามบัตรสวนตัว

5.8 การตัง้ คา
5.8.1 ขอความตัวอักษร
5.8.2 ขอความมัลติมเี ดีย
5.8.3 เบอรศน
ู ยขอ
 ความ
เสียง
5.8.4 บริการขอมูล
5.8.5 รับขอความจาก WAP

6. มัลติมเี ดีย
6.1 กลองถายรูป
6.2 กลองวิดโี อ
6.3 ภาพสวนตัว
6.4 วิดโี อสวนตัว
6.5 MP3
6.5.1 เครือ
่ งเล่น MP3
6.5.2 รายการเพลง
6.5.3 การตัง้ คา

6.6 เครือ
่ งบันทึกเสียง
6.6.1 บันทึก
6.6.2 ดูรายการ

6.7 การตัง้ คา
6.7.1 กลองถายรูป
6.7.2 กลองวิดโี อ

7. การตัง้ คา
7.1 วันทีแ
่ ละเวลา
7.1.1 วันที่
7.1.2 เวลา
7.2 ตัง้ คาโทรศัพท
7.2.1 จอแสดงผล
7.2.2 ตัง้ คาธีม
7.2.3 ภาษา
7.3 ตัง้ คาการโทร
7.3.1 การโอนสาย
7.3.2 รูปแบบการรับสาย
7.3.3 สงหมายเลขตัว
เอง
7.3.4 สายเรียกซอน
7.3.5 เตือนทุกนาที
7.3.6 โทรซ้าํ อัตโนมัติ

แผนผั ง เมนู

5. ขอความ
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แผนผังเมนู
แผนผั ง เมนู
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8. บริการ

G
7.4 ตัง้ ระบบปองกัน
7.4.1 ใสระหัส PIN
7.4.2 ล็อคเครือ
่ ง
7.4.3 ไทมเอาตลอ
็ คปุม

อัตโนมัติ
7.4.4 ปองกันการโทร
7.4.5 เบอรโทรทีก
่ าํ หนด
7.4.6 เปลีย
่ นรหัส
7.5 ตัง้ คาเครือขาย
7.5.1 เลือกเครือขาย
7.5.2 เลือกเครือขาย
7.6 ตัง้ คา GPRS
7.7 ใชคา จากโรงงาน
7.8 สถานะความจํา
7.8.1 หนวยความจําภา
ยใน
7.8.2 หน่วยความจํามัลติ
มีเดีย

9. ดาวนโหลด

8.1 อินเตอรเน็ต
8.1.1 โฮม
8.1.2 บุค
 มารค
8.1.3 ไปยัง URL
8.1.4 ตัง้ คา

9.1 เกมส&แอปฯ
9.1.1 เกมส&แอปฯ
9.1.2 โพรไฟล

8.2 บริการซิม

9.4 ทีจ
่ ด
ั เก็บไฟล์

9.2 ภาพ
9.3 เสียง

การเลื อ กฟ ง ก ช ั ่ น และตั ว เลื อ กต า งๆ

เมนู

รายชื่อ

ปุม
 ตัวเลือกอาจทํางานแตกตางกันไป ตามการใชงาน
ในขณะนัน
้ คุณสามารถดูการทํางานในขณะนัน
้ ของปุม

เลือกไดจากขอความทีป
่ รากฏในบรรทัดลางสุดของ
หนาจอและอยูเ หนือปุม
 เลือกแตละปุม


กดปุม
 เลือกซายเพือ
่
เขาใชเมนูทม
่ี ใี หเลือก

กดปุม
 เลือกขวาเพือ
่ เขา
ใชรายชือ
่ ทีม
่ ใี หเลือก

การเลื อ กฟ ง ก ช ั ่ น และตั ว เลื อ กต า งๆ

โทรศัพทของคุณมีชด
ุ ฟงกชน
ั่ ทีช
่ ว ยใหคณ
ุ ปรับแตง
โทรศัพทไดโดยฟงกชน
่ั ดังกลาวนีม
้ อ
ี ยูใ นเมนูและเมนู
ยอยตาง ๆ ซึง่ คุณสามารถเขาใชได โดยผานทางปุม

เลือกสองปุม
 [
] และ [
] เมนูและเมนูยอ
 ยแ
ตละเมนูชว ยใหคณ
ุ ดูและเปลีย
่ นงการตัง้ คาของฟงกชน
ั่
แตละฟงกชน
ั ได
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รู ป แบบเสี ย ง
รู ป แบบเสี ย ง

ในรูปแบบเสียง คุณสามารถปรับเปลีย
่ นและปรับแตง
เสียงสัญญาณของโทรศัพทใหเหมาะสมกับเหตุการณ
สภาพแวดลอมหรือกลุม
 ผูโ ทรทีแ
่ ตกตางกันไดรป
ู แบบ
ทีต
่ ง้ั ไวลว งหนามี 6รูปแบบดวยกันคือ: สัน
่ อยางเดียว,
เงียบ,ปกติ,เสียงดัง และ ชุดหูฟง โดยคุณสามารถ
ปรับแตงรูปแบบแตละรูปแบบได้กดปุม
 เลือกซาย[เมนู]
และเลือก รูปแบบเสียง โดยใชปม
ุ นาวิ เกต ขึน
้ /ลง

เปดทํางาน

2. ในรายการ รูปแบบเสียง ใหเลือ
่ นไปยังรูปแบบ
ทีค
่ ณ
ุ ตองการใช และกดปุม
 เลือกซาย
[เลือก] หรือปุม
 OK
3. จากนัน
้ เลือก เปดทํางาน

► แบบเสียงเรียกเขา: เลือกเสียงเรียกเขาทีต
่ อ
 ง

การจากรายการ

► ระดับเสียงเรียกเขา: ตัง้ ระดับเสียงของเสียง

เรียกเขา

► ในการปองกันความไวตอการไดยน
ิ ขณะเปดฝา

เลือ
่ น ระดับเสียงสูงสุดคือ 3

► แบบเตือนขอความ: ตัง้ ชนิดการเตือนใหกบ
ั ขอ

ความ

► แบบเสียงขอความ: เลือกเสียงเตือนใหกบ
ั ขอ

ความ

เมนู 1.X.2

ใหเลือ
่ นไปยังรูปแบบทีต
่ อ
 งการในรายการรูปแบบเสียง
หลังจากกดปุม
 เลือกซาย
หรือปุม
 OK ใหเลือก
เปลีย
่ นแปลง ตัวเลือกการตัง้ คารูปแบบจะเปดขึน
้
ตัง้ คาตัวเลือกตามตองการ
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เรียกเขา

หมายเหตุ
เมนู 1.X.1

1. รายการรูปแบบจะปรากฏขึน
้

เปลี่ยนแปลง

► แบบเตือนสายเขา: ตัง้ ชนิดการเตือนเมือ
่ มีสาย

► แบบเสียงปุม
 กด: เลือกเสียงปุม
 กดทีต
่ อ
 งการ
► ระดับเสียงปุม
 กด: ตัง้ ระดับเสียงของเสียงปุม
 กด
► แบบเสียงสไลด์: เพือ
่ ตัง้ เสียงฝาสไลดแบบเลือ
่ น

สําหรับการปรับตามสภาวะแวดลอม

► ระดับเสียงเอฟเฟค: ตัง้ ระดับเสียงของเสียง

เอฟเฟค

► ระดับเสียงเปด/ปดเครือ
่ ง: ตัง้ ระดับเสียงของ
► รับสายอัตโนมัต:ิ คุณสามารถใชฟง กชน
่ั นีไ้ ด

เฉพาะเมือ
่ ตอชุดอุปกรณแฮนดฟรีหรือหูฟง เขากับ
โทรศัพทแลวเทานัน
้

•

ปด: โทรศัพทจะไมใชการรับสายอัตโนมัติ

•

หลังจาก 5 วินาที: เครือ
่ งจะรับสายโดยอัตโน
มัตห
ิ ลังจากดัง 5 วินาที

•

หลังจาก 10 วินาที: เครือ
่ งจะรับสายโดยอัตโน
มัตห
ิ ลังจากดัง 10 วินาที

แกไขชื่อ

2. ปอนชือ
่ ทีต
่ อ
 งการและกดปุม
 OK หรือปุม
 เลือกซาย
[ตกลง]

รู ป แบบเสี ย ง

เสียงเรียกเขาเมือ
่ เปด/ปดเครือ
่ ง

เมนู 1.X.3

คุณสามารถเปลีย
่ นชือ
่ รูปแบบ และกําหนดชือ
่ อืน
่ ได
ตามตองการ

หมายเหตุ

► คุณไมสามารถเปลีย
่ นชือ
่ รูปแบบสัน
่ อยาง เดียว,

เงียบ และ ชุดหูฟง ได

1. ในการเปลีย
่ นชือ
่ รูปแบบใหเลือ
่ นไปยังรูปแบบใน
รายการรูปแบบ และหลังจากกดปุม
 เลือกซาย
หรือ ปุม
 OK ใหเลือก แกไขชือ
่
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ข อ มู ล การโทร
ข อ มู ล การโทร

คุณสามารถดูบน
ั ทึกของสายทีไ่ มไดรบ
ั สายทีร่ บ
ั และ
สายโทรออกได หากวาเครือขายสนับสนุนการแสดง
หมายเลขโทรเขา (Calling Line Identification: CLI)
ในพืน
้ ทีใ่ หบริการ

► ดูหมายเลข (ถามี) และโทรออก หรือบันทึกไวใน

ชือ
่ และหมายเลข (หากมีอยู) จะปรากฏขึน
้ พรอมกับ
วันทีแ
่ ละเวลาทีม
่ ก
ี ารโทรนัน
้ และคุณยังสามารถดูเวลา
ทีใ่ ชสายไดดว ย

► สงขอความใหกบ
ั หมายเลขนี้

เบอรที่ไมไดรับ

เบอรที่โทรออก

เมนู 2.1

ตัวเลือกนีช
้ ว ยใหคณ
ุ ดูหมายเลขทีไ่ มไดรบ
ั สาย 10
รายการลาสุดได และคุณยังสามารถ:
► ดูหมายเลข (ถามี) และโทรออก หรือบันทึกไวใน

สมุดโทรศัพท

► ปอนชือ
่ ใหมสาํ หรับหมายเลข และบันทึกไวใน

สมุดโทรศัพท

สมุดโทรศัพท

► ลบสายนัน
้ ออกจากรายการ

► ดูหมายเลข (ถามี) และโทรออก หรือบันทึกไวใน

สมุดโทรศัพท

► ปอนชือ
่ ใหมสาํ หรับหมายเลข และบันทึกไวใน

► ลบสายนัน
้ ออกจากรายการ
เมนู 2.2

ตัวเลือกนีช
้ ว ยใหคณ
ุ ดูหมายเลขเรียกเขา 10 รายการ
ลาสุดได และคุณยังสามารถ:

เมนู 2.3

ตัวเลือกนีช
้ ว ยใหคณ
ุ ดูสายทีโ่ ทรออก
(ทีโ่ ทรออกหรือพยายามโทรออก) 20 สายลาสุดได
และคุณยังสามารถ:

► สงขอความใหกบ
ั หมายเลขนี้

► ลบสายนัน
้ ออกจากรายการ
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► ปอนชือ
่ ใหมสาํ หรับหมายเลข และบันทึกไวใน

สมุดโทรศัพท

► สงขอความใหกบ
ั หมายเลขนี้

เบอรที่ไดรับ

สมุดโทรศัพท

เมน 2.4

แสดงคาโทร (เมน 2.5.2)

ชวยใหคณ
ุ สามารถลบรายการ เบอรทไ่ี มไดรบ
ั และ
เบอรทไ่ี ดรบ
ั ได คุณสามารถลบรายการ เบอรทโ่ี ทร
ออก และ รายการโทรทัง้ หมด ไดในครัง้ เดียว

ชวยใหคณ
ุ สามารถตรวจสอบคาโทรครัง้ ลาสุดคาโทร
ทัง้ หมดคาทีเ่ หลือ และรีเซ็ตคาโทรไดคณ
ุ ตองใชรหัส
PIN2 ในการรีเซ็ตคาใชจา ยในการโทร

เวลาและคาโทร

การตัง้ คา (เมน 2.5.3)

เมน 2.5

เวลาทีโ่ ทร (เมน 2.5.1)

(ขึน
้ อยูก
 บ
ั ซิมการด)
► ตัง
้ อัตราคาบริการ:คุณสามารถตัง้ คาประเภทสกุล

ชวยใหคณ
ุ สามารถดูระยะเวลาของสายทีโ่ ทรเขาและ
โทรออกได และยังสามารถรีเซ็ตเวลาการโทรไดอก
ี
ดวย โดยมีตวั จับเวลาดังตอไปนี:้
► เวลาโทรครัง
้ ลาสุด: ระยะเวลาของการโทรครัง้

ลาสุด

► รายการโทรทัง
้ หมด: ระยะเวลารวมของการโทร

ออกและสายเรียกเขาสามารถนับจากการรีเซ็ตตัว
จับเวลาครัง้ ลาสุด

► เบอรทไ
่ี ดรบ
ั : ระยะเวลาของสายเรียกเขา
► เบอรทโ่ี ทรออก: ระยะเวลาของสายโทรออก
► ลบทัง
้ หมด: ชวยใหคณ
ุ ลบระยะเวลาการโทรทัง้

หมดไดโดยกดปุม
 เลือกซาย

ข อ มู ล การโทร

ลบเบอรในรายการ

[ใช]

เงิน และราคาตอหนวยได โปรดติดตอผูใ หบริการ
ระบบของคุณ เพือ
่ ขอทราบคาใชจา ยตอหนวย คุณ
ตองใชรหัส PIN2 ในการเลือกสกุลเงินหรือหนวย
ในเมนูน้ี

► ตัง
้ คาเครดิต: บริการเครือขายนีใ้ หคณ
ุ จํากัดคโทร

ของคุณดวยจํานวนหนวยการโทรทีเ่ ลือกไวหากคุณ
เลือก เช็คเครดิตทีเ่ หลือ เครือ
่ งจะแสดงจํานวน
หนวยการโทรทีเ่ หลืออยู หากคุณเลือกเปลีย
่ นคุณ
จะสามารถเปลีย
่ นจํานวนหนวยของการจํากัดการ
โทรของคุณได

► แสดงอัตโนมัต:ิ บริการเครือขายนีใ้ หคณ
ุ ดูคา โทร

ครัง้ ลาสุดของคุณไดโดยอัตโนมัติ หาก ตัง้ คาที่
เปด คุณสามารถดูคา โทรครัง้ ลาสุดไดเมือ
่ วางสาย
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ขอมูลการโทร
ข อ มู ล การโทร

ขอมูล GPRS

เมนู 2.6

คุณสามารถตรวจสอบจํานวนขอมูลทีโ่ อนถายผานทาง
เครือขายดวยระบบ GPRS และยังสามารถดูระยะเวลา
ทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ ออนไลทได

เวลาทีโ่ ทร (เมนู 2.6.1)
คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาการโทรของการโทร
ครัง้ ลาสุด และ การโทรทุกสาย และยังสามารถรีเซ็ต
เครือ
่ งจับเวลาการโทรไดใหมอก
ี ดวย

ขนาดขอมูล (เมนู 2.6.2)
คุณสามารถตรวจสอบขอมูลในเมนู สงแลว, รับแลว,
ทัง้ หมด, ลบทัง้ หมด

38

เครื ่ อ งมื อ
เมนู 3.1

ไฟลไวในโฟลเดอรตอ
 ไปนี้ ขึน
้ อยูก
 บ
ั ประเภทไฟล

คุณสามารถตัง้ นาฬิกาปลุกได 5 เวลาตามเวลาทีก
่ าํ
หนดไว

► MP3: โฟลเดอร MP3 (เมนู 6.5.2)

1. เลือก เปด แลวตัง้ เวลาปลุกตามทีต
่ อ
 งการ

► รายชือ
่ ของสมุดโทรศัพท (.VCF):

2. เลือกชวงเวลาทีต
่ อ
 งการใหปลุกซ้าํ : ครัง้ เดียว,
จันทร-ศุกร, จันทร~เสาร, ทุกวัน
3. เลือกชนิดของเสียงปลุกทีต
่ อ
 งการแลวกดปุม

[ตกลง]
4. กําหนดชือ
่ ใหกบ
ั เวลาปลุกแลวกดปุม

[ตกลง]

บูลทูธ

► วิดโี อ (.3GP): โฟลเดอรวด
ิ โี อ (เมนู 6.4)

เครื ่ อ งมื อ

นาฬิกาปลุก

สมุดโทรศัพท (เมนู 4.1.1)

► ไฟลอน
่ื ๆ: โฟลเดอรการจัดเก็บไฟล (เมนู 9.4)

หมายเหต

► เนือ
่ งจากปญหาดานการใชงานรวมกันอุปกรณ์

บางอยางอาจไมสนับสนุนฟงกชน
ั นี้

เมนู 3.2

ฟงกชน
ั บูลทูธ จะชวยใหโทรศัพทเคลือ
่ นทีท
่ ใ่ี ชงาน
รวมกันได, อุปกรณตอ
 พวงตางๆ และคอมพิวเตอรท่ี
อยูใ นบริเวณใกลเคียงสือ
่ สารกันไดโดยตรง โดยไม
ตองตอสายใดๆโทรศัพทเครือ
่ งนีส
้ นับสนุนการเชือ
่ ม
ตอบูลทูธในตัวเครือ
่ งซึง่ ทําใหสามารถเชือ
่ มตอกับชุด
หูฟง บูลทูธ, แอปพลิเคชันคอมพิวเตอรทใ่ี ชงานรวม
กันได และอืน
่ ๆ
เมือ
่ คุณไดรบ
ั ขอมูลจากอุปกรณบล
ู ทูธอืน
่ ๆเครือ
่ งจะขอ
ใหคณ
ุ ยืนยัน หลังการยืนยันการโอน ไฟลนน
้ั จะไดรบ
ั ก
ารคัดลอกลงในโทรศัพทของคุณ โทรศัพทจะจัดเก็บ

อุปกรณทจ่ี บ
ั คู (เมนู 3.2.1)
คุณสามารถดูอป
ุ กรณทง้ั หมดทีใ่ ชงานรวมกับโทรศัพท
ทีใ่ ชบล
ู ทูธได

อุปกรณแฮนดฟรี (เมนู 3.2.2)
คุณสามารถดูรายการอุปกรณแฮนดฟรี ทีใ่ ชงานรวมกับ
โทรศัพททใ่ี ชบูลทูธได
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เครื่องมือ
เครื ่ อ งมื อ

การตัง้ คา (เมนู 3.2.3)

หมายเหตุ

คุณสามารถบันทึกอุปกรณใหมทใ่ี ชงานรวมกับ บูลทูธ
ได หากคุณไดเพิม
่ อุปกรณนน
้ั ไวแลว คุณสามารถเชือ
่
มตออุปกรณนน
้ั ไดทน
ั ทีหลังจากปอนรหัสผาน (ปกติ
คือ 0000)

เครื่องคิดเลข

เมนู 3.3

เมนูนม
้ี ฟ
ี ง กชน
่ั การคํานวณแบบมาตรฐาน +, -, x, ÷ :
บวก, ลบ, คูณ และ หาร
1. ปอนตัวเลขโดยการกดปุม
 ตัวเลข
2. ใชปม
ุ นาวิเกตเพือ
่ เลือกเครือ
่ งหมายการคํานวณ
3. แลวปอนตัวเลข
4. กดปุม


[ผลลัพธ] เพือ
่ ดูผลลัพธ

5. กดปุม

[รีเซ็ต] หรือปอนตัวเลขเพือ
่ ดําเนิน
กระบวนการดังกลาวขาง ตนอีกครัง้
6. เมือ
่ ตองการออกจาก เครือ
่ งคิดเลข ใหกดปุม

[กลับ]

► ใชปม
ุ

เพือ
่ ลบตัวเลขหรือเครือ
่ งหมาย
หากคุณกดปุม

คุณสามารถปอนจํานวนลบได
คุณจะสามารถปอนท
นอกจากนี้ เมือ
่ กดปุม

ศนิยมได

การแปลงหนวย

เมนู 3.4

ใชแปลงหนวยวัดใหเปนหนวยที่คุณตองการ

1. คุณสามารถเลือกประเภทใดประเภทหนึง่ จากทัง้ สี่
ประเภทนัน
้ โดยการกดปุม

[หนวย]
2. เลือกหนวยทีค
่ ณ
ุ ตองการแปลงคาโดยการกดปุม

และ
3. คุณสามารถตรวจสอบคาที่ถูกแปลงสําหรับหนวย
ที่คุณตองการ

เวลาโลก

เมนู 3.5

คุณสามารถดูเวลาของเมืองสําคัญๆ ไดทว่ั โลก
1. เลือกเมืองทีอ
่ ยูใ นเขตเวลานัน
้ โดยการกดปุม

,
2. คุณสามารถตัง้ เวลาปจจุบน
ั ใหเปนเวลาของเมืองที่
[ตัง้ คา]
คุณเลือกไดโดยกดปุม
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เมนู 3.6

คุณสามารถเขาใชบริการเครือขายผานโมเด็ม หากคุณ
ตองการใช PCsync,Contents banks,Internet Cube
คุณควรเขาสูเ มนูและเปดใชโมเด็ม จากนัน
้ เสียบสาย
USB

เครื ่ อ งมื อ

โมเด็ม
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สมุ ด บั น ทึ ก
สมุ ด บั น ทึ ก

รายชื่อ

เมนู 4.1

หมายเหตุ

► ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม
 เลือกขวา

[รายชือ
่ ] เพือ
่ เขาใชงานโดยตรง

► เขียนขอความตัวอักษร/ เขียนขอความ

มัลติมเี ดีย: หลังจากทีค
่ ณ
ุ พบหมายเลขทีค
่ ณ
ุ ตอง
การแลว คุณสามารถสงขอความแบบตัวอักษร/ขอ
ความมัลติมเี ดีย ไปยังหมายเลขทีเ่ ลือกได

► สงทางบูลทูธ: คุณสามารถสงขอมูลสมุดโทรศัพท

ไปยังอุปกรณทใ่ี ชงานบูลทูธ ไดผา นทางบูลทูธ

คนหา (เมนู 4.1.1)

► คัดลอก: คุณสามารถคัดลอกรายการจากซิมการด

ไปยังเครือ
่ ง หรือจากเครือ
่ งไปยังซิมการด

(การโทรออกโดยใชสมุดโทรศัพท)
1. เลือก คนหา โดยกดปุม
 เลือกซาย
หรือ [ตกลง]

[เลือก]

หมายเหตุ

► การคนหาดวนสามารถทําไดดว ยการปอน

อักษรตัวแรกของชือ
่ หรือตัวเลขแรกทีค
่ ณ
ุ
ตองการคนหา

2. หากตองการแกไข ลบ คัดลอกรายการ หรือเพิม
่
[ตัวเลือก]จะมี เ
เสียงเขาในรายการใหเลือก
มนูดงั ตอไปนีป
้ รากฏขึน
้
► แกไข: คุณสามารถแกไขชือ
่ , หมายเลข, กลุม
 ,

ตัวอักษร และรูปภาพไดโดยใชปม
ุ นาวิเกต

42

► หมายเลขหลัก: คุณสามารถเลือกหมายเลขใด

หมายเลขหนึง่ จากโทรศัพทเคลือ
่ นที,่ บาน, ทีท
่ าํ
งาน ซึง่ เปนหมายเลขทีค
่ ณ
ุ ใชอยูเ สมอ หลังจาก
คุณตัง้ คานีแ
้ ลว หมายเลขหลักจะแสดงเปนหมาย
เลขแรก เมือ
่ คุณคนหา

► ลบ: คุณสามารถลบรายการได

เพิม
่ ชือ
่ (เมนู 4.1.2)
คุณสามารถเพิม
่ รายชือ
่ ลงในสมุดโทรศัพทดว ยการใช
ฟงกชน
่ั นี้ หนวยความจําของตัวเครือ
่ งสามารถบันทึก
ได 1000 รายชือ
่ สวนความจุของหนวยความจําของ
ซิมการดขึน
้ อยูก
 บ
ั ผูใ หบริการระบบเซลลูลา ร คุณยัง
สามารถบันทึกตัว อักษรได 20 ตัว ในแตละชือ
่ ลงใน
หนวยความจําของโทรศัพท และบันทึกตัว อักษรตางๆ
ลงในซิมการดไดดว ย จํานวนตัวอักษรทีส
่ ามารถบันทึก

[เลือก]

2. เลือกชนิดหนวยความจําทีต
่ อ
 งการใชบน
ั ทึก:
ซิมการด หรือ เครือ
่ งโทรศัพท หากตัง้ คาที่
เครือ
่ งโทรศัพท คุณตองเลือกวาตองการ ใหหมายเ
ลขใดเปนหมายเลขหลัก
a. กดปุม


[ตกลง] เพือ
่ ปอนชือ
่

b. กดปุม

รศัพท

[ตกลง], แลวปอนหมายเลขโท

c. กดปุม


[ตกลง]

d. คุณสามารถตัง้ กลุม
 ของรายการนัน
้ ไดดว ยการก
,
ดปุม

e. คุณสามารถกําหนดตัวอักษรและรูปภาพใหกบ
ั รา
,
,
,
ยการไดดว ยการ กดปุม


คุณสามารถกําหนดจํานวนสมาชิกได 20 ชือ
่ ใน 1กลุม

และสามารถกําหนด ไดทง้ั หมด 7 กลุม

► รายชือ
่ สามาชิก: แสดงสมาชิกของกลุม
 ทีค
่ ณ
ุ

สมุ ด บั น ทึ ก

กลุม
 ผูโ ทรเขา (เมนู 4.1.3)

ลงในซิมการดขึน
้ อยูก
 บ
ั คุณสมบัตข
ิ องซิมการด
1. เลือก เพิม
่ ชือ
่ โดยกดปุม
 เลือกซาย
หรือ [ตกลง]

เลือก

► กลุม
 เสียงเรียกเขา: ใชในการระบุเสียงเรียกเขา

สําหรับสายเรียกเขาของแตละกลุม


► รูปไอคอนกลุม
 : ใหคณ
ุ เลือกไอคอนประจํากลุม


ได

► เพิม
่ สมาชิก: สําหรับใชเพิม
่ สมาชิกของกลุม


จํานวนสมาชิกของแตละกลุม
 จะตองไมเกิน 20 คน

► ลบสมาชิก: คุณสามารถลบสมาชิกออกจากราย

ชือ
่ สมาชิกของกลุม
 ไดแตชอ
่ื และหมายเลขดังกลาว
ยังคงอยูใ นสมุดโทรศัพท

► แกไขชือ
่ : คุณสามารถเปลีย
่ นชือ
่ กลุม
 ได

โทรดวน (เมนู 4.1.4)
คุณสามารถกําหนดปุม
 ใดปุม
 หนึง่ ตัง้ แต
ถึง
ใหกบ
ั ชือ
่ หนึง่ ๆ ในรายชือ
่ และสามารถโทรออกไดโดย
ตรงดวยการกดปุม
 นี้
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สมุดบันทึก
สมุ ด บั น ทึ ก

1. เริม
่ ตนทีก
่ ารเปดสมุดโทรศัพทดว ยการกดปุม

[ชือ
่ ] เมือ
่ เครือ
่ ง อยูใ นโหมด สแตนดบาย
2. เลือ
่ นแถบสีไปที่ โทรดวน แลวกดปุม

[เลือก]

► เลือกการแสดงผล

3. หากตองการเพิม
่ โทรดวน ใหเลือก <วางเปลา>
จากนัน
้ คุณจะสามารถคนหาชือ
่ ในสมุดโทรศัพทได

เลือ
่ นแถบสีมาที่ เลือกการแสดงผล แลวกดปุม

[เลือก]

4. หลังจากกําหนดหมายเลขใดๆ ใหเปนการโทรดวน
คุณสามารถเปลีย
่ น และลบรายการนัน
้ ได และยัง
สามารถโทรออกหรือสงขอความไปยังหมายเลขนี้
ไดเชนกัน

- แสดงเฉพาะชือ
่ : ตัง้ คารายชือ
่ ในสมุดโทร
ศัพทใหแสดงเฉพาะชือ
่ เทานัน
้

การตัง้ คา (เมนู 4.1.5)
1. กดปุม


[รายชือ
่ ] ในโหมดสแตนดบาย

2. เลือ
่ นแถบมาที่ การตัง้ คา แลวกดปุม

[เลือก]
► ตัง
้ คาหนวยความจํา

เลือ
่ นแถบสีมาที่ ตัง้ คาหนวยความจํา แลว
[เลือก]
กดปุม

- หากคุณเลือก สามารถเลือกได เมือ
่ ทําการ
เพิม
่ ชือ
่ เครือ
่ งจะ ถามวาจะใหบน
ั ทึกในหนวย
ความจําใด้
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- หากคุณเลือก ซิมการด หรือ ครือ
่ งโทรศัพท
เครือ
่ งจะจัดเก็บรายการ ดังกลาวลงในซิมการด
หรือโทรศัพท

- แสดงพรอมภาพ: ตัง้ คารายชือ
่ ในสมุดโทร
ศัพทใหมท
ี ง้ั ขอมูลที่ เปนตัวอักษรและภาพ
- ชือ
่ และเบอร: ตัง้ คารายชือ
่ ในสมุดโทรศัพท
ใหแสดงชือ
่ และหมายเลข

คัดลอกทัง้ หมด (เมนู 4.1.6)
คุณสามารถบันทึก/ยายรายการจากหนวยความจําของ
ซิมการดไปยังหนวย ความจําของเครือ
่ งและสลับกัน
ไดอก
ี ดวย
1. เริม
่ จากเปดสมุดโทรศัพทดว ยการกดปุม

[รายชือ
่ ] เมือ
่ เครือ
่ งอยูใ น โหมด สแตนดบาย
2. เลือ
่ นแถบมาที่ คัดลอกทัง้ หมด แลวกดปุม

[เลือก] เพือ
่ เขาสูเ มนูน้ี

► จากซิมการดไปเครือ
่ ง: คุณสามารถคัดลอก

► จากเครือ
่ งไปซิมการด: คุณสามารถคัดลอก

รายการจากหนวยความจําของตัวเครือ
่ งไปยังซิม
การดได

3. คุณจะเห็นเมนูยอ
 ยดังตอไปนี้
► เก็บตนฉบับ: เมือ
่ ทําการคัดลอก เครือ
่ งจะเก็บ

หมายเลขเดิมไว

► ลบตนฉบับ:เมือ
่ ทําการบันทึกเครือ
่ งจะลบหมาย

เลขเดิมทิง้

ลบทัง้ หมด (เมนู 4.1.7)
คุณสามารถลบรายการทัง้ หมดในซิมและโทรศัพท
ฟงกชน
่ั นีต
้ อ
 งใชรหัส รักษาความปลอดภัย
[รายชือ
่ ] ในโหมดสแตนดบายแลว
1. กดปุม

[เลือก]
เลือก ลบทัง้ หมด แลวกดปุม

2. ไฮไลตทห
่ี นวยความจําซึง่ คุณตองการลบ และกด
) [เลือก]
ปุม
 เลือกซาย (
3. ปอนรหัสรักษาความปลอดภัยแลวกดปุม

[ยกเลิก]
[ตกลง] หรือ

ขอมูล (เมนู 4.1.8)
►เบอรบริการ

ใหฟง กชน
่ั นีเ้ พือ
่ เขาดูรายการบริการทีผ
่ ใู หบริการระ
บบของคุณใหบริการ (หากซิมการดสนับสนุน)

สมุ ด บั น ทึ ก

รายการจากซิมการดไปยัง หนวยความจําของ
ตัวเครือ
่ ง

1. เริม
่ จากเปดสมุดโทรศัพทดว ยการกดปุม

[รายชือ
่ ] เมือ
่ เครือ
่ งอยูใ นโหมดสแตนดบาย
แลวเลือก ขอมูล
2. เลือ
่ นแถบมาที่ เบอรบริการ แลวกดปุม

[เลือก] เพือ
่ เขาสูเ มนู
3. ชือ
่ บริการทีม
่ อ
ี ยูจ
 ะปรากฏขึน
้
และปุม

เพือ
่ เลือกบริการทีต
่ อ
 ง
4. ใชปม
ุ
[โทรออก]
การ กดปุม

► สถานะหนวยความจํา

คุณสามารถใชคณ
ุ สมบัตน
ิ ใ้ี นการตรวจสอบหนวย
ความจําทีเ่ หลือและทีถ
่ ก
ู ใชไปในสมุดโทรศัพท
ของคุณ
1. เริม
่ ตนทีก
่ ารเปดสมุดโทรศัพทดว ยการกดปุม

[รายชือ
่ ]เมือ
่ เครือ
่ งอยูใ นโหมดสแตนบายด
[เลือก]
เลือก ขอมูล ดวยการ กดปุม

2. เลือ
่ นแถบไปที่ สถานะหนวยความจํา
แลวกดปุม

[ตกลง]
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สมุดบันทึก
เปลีย
่ น วัน, เดือน, ปี

► หมายเลขเครือ
่ ง (ขึน
้ อยูก
 บ
ั ซิมการด)
สมุ ด บั น ทึ ก

คุณสามารถบันทึกและตรวจสอบหมายเลขสวนตัว
ของคุณในซิมการดได

ปฏิทิน

ปุม


ทุกป
ทุกเดือน

เมนู 4.2

เมือ
่ คุณเขาสูเ มนูน้ี เครือ
่ งจะแสดงปฏิทน
ิ เดือนและป
จะปรากฏทีด
่ า นบนสุดของหนาจอ เมือ
่ ใดก็ตามทีค
่ ณ
ุ
เปลีย
่ นวันทีใ่ นเมนูการตัง้ คาปฏิทน
ิ จะอัปเดตอัตโนมัติ
วันทีป
่ จ
 จุบน
ั จะถูกไฮไลตดว ยสีเขียว และกําหนดการ
หรือบันทึกเตือนความจําจะแสดงดวยเครือ
่ งหมายสาม
เหลีย
่ มสีแดงทีม
่ ม
ุ บนซายของเครือ
่ งหมายสีเ่ หลีย
่ มที่
สอดคลองกัน เสียงเตือนสามารถตัง้ ไวสาํ หรับบันทึก
เตือนความจําและการเตือน

คําอธิบาย

ทุกสัปดาห
ทุกวัน
ในโหมดปฏิทน
ิ และบันทึก ใหกดปุม
 เลือกซาย
[ตัวเลือก] ดังตอไปนี้

เพิม
่ ใหม (เมนู 4.2.1)
ชวยใหคณ
ุ เพิม
่ ตารางนัดหมายและบันทึกใหมใหกบ
ั
วันทีเ่ ลือกได ปอนหัวเรือ
่ งแลวกดปุม
 เลือกซาย
[ตกลง]

ดูนด
ั หมายรายวัน (เมนู 4.2.2)
คุณสามารถดูนด
ั หมายพรอมรายละเอียดได ซึง่ เปนขอ
มูลการนัดหมายทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ ระบุไว
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ลบกําหนดการลาสุด (เมนู 4.2.3)

ลบทัง้ หมด (เมนู 4.2.4)

สมุ ด บั น ทึ ก

คุณสามารถลบกําหนดการทีไ่ ดแจงเตือนคุณแลวออก
ได

คุณสามารถลบบันทึกทัง้ หมด

ไปทีว่ น
ั (เมนู 4.2.5)
คุณสามารถไปทีว่ น
ั ทีเ่ ลือกไวไดโดยตรง

ตัง้ เสียงปลุก (เมนู 4.2.6)
คุณสามารถตัง้ เสียงปลุกของวันทีเ่ ลือกไวแตละวันได

บันทึก

เมนู 4.3

1. เลือกบันทึกโดยการกดปุม
 เลือกซาย

[เลือก]

2. หากไมมบ
ี น
ั ทึก สามารถเพิม
่ ใหมไดโดยกดปุม
 เลือก
[เพิม
่ ]
ซาย
3. ปอนบันทึกเตือนความจํา แลวกดปุม


[ตกลง]

หมายเหตุ

► หากคุณตองการเปลีย
่ นโหมดปอนขอความ

ใหกดปุม


ตามลําดับ
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ข อ ความ
ข อ ความ

กดปุม
 เมนู (
นาวิเกต

) และเลือก ขอความ โดยใชปม
ุ

ขอความใหม

เมนู 5.1

เขียนขอความตัวอักษร (เมนู 5.1.1)
โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความเสียงและขอความ
ตัวอักษร SMS(Short Message Service) ทัง้ ขอความ
เสียงและขอความSMS เปนบริการเสริมจาก ระบบเครือ
ขายโปรดสอบถามขอมูลเพิม
่ เติมจากผูใ หบริการระบบ
ปรากฏขึน
้ แสดงวาคุณไดรบ
ั ขอความ
เมือ
่ ไอคอน
ปรากฏขึน
้ แสดง
เสียงขอความใหม เมือ
่ ไอคอน
วาคุณไดรบ
ั ขอความตัวอักษรขอความใหม หากหนวย
ความจําเก็บขอความเต็ม ขอความจะปรากฏขึน
้ ไอคอน
จะกะพริบ และคุณไมสามารถรับขอความใหมได
ใหใชตวั เลือก ลบ ในเมนูกลองขอความเขาเพือ
่ ลบขอ
ความทีไ่ มตอ
 งการแลวเมือ
่ มีทว่ี า งในหนวยความจําเก็บ
ขอความ คุณจะไดรบ
ั ขอความ SMS ทีผ
่ อ
ู น
่ื สงมาให
(เมือ
่ มีพน
้ื ทีว่ า งเพียงพอ)

1. ปอนขอความของคุณ โปรดดูรายละเอียดเกีย
่ ว
กับการปอนขอความไดทห
่ี นา 25 ถึงหนา 28
(การปอนขอความ)
2. หลังจากคุณปอนขอความเสร็จแลว เลือกตัวเลือก
ทีต
่ อ
 งการ โดยกดปุม
 เลือกซาย [ตัวเลือก]
ตัวเลือกทีค
่ ณ
ุ เลือกใชไดมด
ี งั นี้
► สง: ปอนหมายเลขหรือเลือกหมายเลขจากสมุด

โทรศัพทหรือหมายเลขลาสุด ในการสงแตละครัง้
คุณสงขอความนัน
้ ไปยังหมายเลขโทรศัพทไดไม
เกิน 5 หมายเลข กดปุม
 เลือกซาย [ตัวเลือก] จะมี
เมนูดงั ตอไปนีป
้ รากฏขึน
้

1 สง (ปรากฏหลังจากปอนหมายเลขโทรศัพท)
2 เบอรลา สุด
3 คนหา
► บันทึกไวในราง: ชวยใหคณ
ุ บันทึกขอความเพือ
่

สงในภายหลังได

► แบบอักษร: เพือ
่ ตัง้ คาขนาดแบบอักษรและสไตล
► สี: คุณยังสามารถตัง้ สีของขอความ (ดานหนา)

และพืน
้ หลังไดเชนกัน
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► รายชือ
่ : คุณสามารถเพิม
่ หมายเลขโทรศัพทในขอ

► เพิม
่ พจนานุกรม T9: คุณสามารถเพิม
่ คําของคุณ

► สัญลักษณ: คุณสามารถใสตวั อักษรพิเศษได

เชน ขวา กลาง หรือซาย

เองได เมนูนจ
้ี ะปรากฏเฉพาะในกรณีทต
่ี ง้ั โหมดแก
ไขไวท่ี T9ABC/ T9Abc/T9abc

► ภาษา T9: เลือกภาษาสําหรับโหมดปอนขอความ

T9 ทีต
่ อ
 งการ คุณยังสามารถเลิกใชโหมดปอนขอ
ความ T9 โดยเลือก ‘ไมใช T9’

► ออก: หากคุณเลือกเมนูนข
้ี ณะเขียนขอความคุณจะ

กลับไปยังเมนูขอ
 ความ ขอความทีเ่ ขียนไวจะไมได
รับการบันทึก

3. นอกจากนีค
้ ณ
ุ ยังสามารถสงไฟลแนบไปกับขอความ
ไดโดยกดปุม
 เลือกขวา[แนบ] ขณะทีค
่ ณ
ุ กําลังปอน
ขอความ
► รูปภาพ: คุณสามารถสงและรับขอความแบบตัว

อักษรทีม
่ ภ
ี าพ ซึง่ เรียกอีกชือ
่ หนึง่ คือ‘ขอความภาพ’
ไดโดยภายในเครือ
่ งมีภาพทีจ
่ ด
ั เตรียมไวแลวจํา
นวนหนึง่ และคุณสามารถนําภาพใหมๆทีไ่ ดรบ
ั มา
จากทีต
่ า งๆ มาเก็บไวแทนทีไ่ ด

► เสียง: หากมีใหเลือก คุณสามารถใสเสียงทีม
่ อ
ี ยู

ลงในขอความสัน
้ ได

► แบบขอความ: คุณสามารถใชแบบขอความทีม
่ อ
ี ยู

แลวในเครือ
่ งได

ความได

► นามบัตรสวนตัว: คุณสามารถแนบนามบัตรสวน

ข อ ความ

► การวางแนว:คุณสามารถตัง้ ตําแหนงของขอความ

ตัวของคุณได

เขียนขอความมัลติมเี ดีย (เมนู 5.1.2)
ขอความมัลติมเี ดียประกอบดวยขอความภาพและ/หรือ
ไฟลเสียง คุณสมบัตน
ิ จ
้ี ะใชไดตอ
 เมือ
่ ผูใ หบริการระบบ
หรือผูใ หบริการของคุณสนับสนุน และเฉพาะเครือ
่ งที่
มีคณ
ุ สมบัตใิ ชขอ
 ความมัลติมเี ดียหรืออีเมลไดเทานัน
้ ที่
จะรับและสงขอความมัลติมเี ดียได
1. ปอนขอความมัลติมเี ดีย เมือ
่ คุณใชปม
ุ เลือกขวาคุณ
สามารถปอนสัญลักษณและตัวเลข หรือ ใชโหมด
ปอนขอความ T9 ได หลังจากทีป
่ อ
 นขอความมัลติ
มีเดียแลว ใหกดปุม
 เลือกซาย [OK]
2. เพิม
่ ภาพและ/หรือเสียง คุณสามารถไปยังหัวขอถัด
ไปไดโดยใชปม
ุ นาวิเกตขึน
้ /ลง
3. คุณสามารถเพิม
่ สไลดโดยเลือกตัวเลือก โดยใชปม
ุ่
เลือกซายหากกดปุม
 เลือกซายและเลือก เพิม
่ สไลด์
จากเมนูตวั เลือกคุณสามารถเพิม
่ สไลดใหมได
4. กดปุม
 เลือกซาย [ตัวเลือก] ตัวเลือกทีค
่ ณ
ุ เลือกใช
ไดมด
ี งั นี้
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ขอความ
► สง: คุณสามารถใชโทรศัพทรน
ุ นีส
้ ง ขอความไปยัง
ข อ ความ

หมายเลขและทีอ
่ ยูอ
 เี มลหลายๆ รายการได

► นําเสนอ: แสดงขอความมัลติมเี ดียทีค
่ ณ
ุ ตองการ

สง

► บันทึก: บันทึกขอความมัลติมเี ดียไวในราง หรือ

เปนแมแบบ

► เพิม
่ สไลด: เพิม
่ สไลดกอ
 นหรือหลังสไลดปจ
 จุบน
ั
► ยายสไลด: ยายสไลดไปทีส
่ ไลดถด
ั ไปหรือกอน

หนานี้

► ลบสไลด: ลบสไลดทเ่ี ลือกไว
► ตัง
้ รูปแบบสไลด

- ตัง้ เวลา:คุณสามารถกําหนดชวงเวลาแสดงสไลด,
ขอความ, ภาพ, และเสียงได
- แลกเปลีย
่ นขอมูลและรูปภาพ: ใชสาํ หรับสลับ
ตําแหนงของภาพและตัวอักษรในขอความ
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► ลบมีเดีย: คุณสามารถลบภาพหรือเสียงในสไลด

ได ตัวเลือกนีจ
้ ะปรากฏเมือ
่ มีการเพิม
่ ไฟลมเี ดียเทา
นัน
้

► เพิม
่ พจนานุกรม T9: คุณสามารถเพิม
่ คําของคุณ

เองได เมนูนจ
้ี ะปรากฏเฉพาะในกรณีทต
่ี ง้ั โหมดแก
ไขไวท่ี T9ABC/ T9Abc/T9abc

► ภาษา T9: เลือกภาษาสําหรับโหมดปอนขอความ

T9 นอกจากนี้ คุณยังสามารถปดโหมด T9 ไดโดย
การเลือก ‘ไมใช T9’

► ออก: หากคุณเลือกเมนูนข
้ี ณะเขียนขอความคุณจะ

กลับไปยังเมนูขอ
 ความ ขอความทีเ่ ขียนไวจะไมได
รับการบันทึก

5. กดปุม
 เลือกขวา [แทรก] คุณสามารถแทรกสัญ
ลักษณ ภาพถายหรือสรางภาพถายใหมเสียงและ
เสียงใหมได

เมนู 5.2

เครือ
่ งจะแจงเตือนใหทราบเมือ
่ มีขอ
 ความเขา โดยขอ
ความเหลานีจ
้ ะถูกจัดเก็บในกลองขอความเขา
ในกลองขอความเขาคุณสามารถทราบประเภทของขอ
ความแตละขอความได โดยดูจากไอคอน โปรดดูราย
ละเอียดไดทห
่ี วั ขอความหมายของ ไอคอน
ปุม


คําอธิบาย

ขอความในซิมการด

ขอความในซิมการดขอความในซิมการด หมายถึง
ขอความทีจ
่ ด
ั เก็บอยูใ นซิมการดโดยเฉพาะ
สําหรับขอความมัลติมเี ดียชนิดแจงเตือนนัน
้ คุณจะตอง
รอสักครูเ พือ
่ ใหเครือ
่ งดาวนโหลดและดําเนินการกับขอ
ความเสียกอน

ขอความมัลติมเี ดีย

ในการอานขอความ ใหเลือกขอความนัน
้ โดยการกดปุม

.

ขอความสัน
้

► แสดง: คุณสามารถดูขอ
 ความทีไ่ ดรบ
ั ได

ขอความซิมการด

► ลบ: คุณสามารถลบขอความนัน
้ ได 

ขอความมัลติมเี ดียทีอ
่ า นแลว

► ตอบกลับ: คุณสามารถตอบกลับผูส
 ง ขอความได

ขอความแบบตัวอักษรทีอ
่ า นแลว

► สงตอ: คุณสามารถสงตอขอความทีเ่ ลือกนัน
้ ให

ขอความของ WAP
อานขอความ Push
ขอความมัลติมเี ดียชนิดแจงเตือน
หากเครือ
่ งแสดงขอความ ‘ขอความในซิมการดเต็ม’
คุณ ตองลบเฉพาะขอความ ซิมการดออกจากกลอง
ขอความเขาหากเครือ
่ งแสดงขอความ ‘ขอความเต็ม’
คุณสามารถทําใหฟน
 ทีจ
่ ด
ั เก็บแตละสวนวางไดดว ยการ
ลบขอความ, ภาพหรือเสียง และ แอพพลิเคชัน
่ ตางๆ

ข อ ความ

กลองขอความเขา

บุคคลอืน
่ ได

► โทรกลับ: คุณสามารถโทรกลับผูส
 ง ขอความได
► แสดงขอมูล: คุณสามารถดูขอ
 มูลเกีย
่ วกับขอความ

ทีไ่ ดรบ
ั เชน ทีอ
่ ยูข
 องผูส
 ง , หัวเรือ
่ ง (เฉพาะขอคว
ามมัลติมเี ดียเทานัน
้ ), วันทีแ
่ ละเวลาของขอความ,
ประเภทขอความ และขนาดขอความ

► ลบทัง
้ หมด: คุณสามารถลบขอความทัง้ หมดได

51

ขอความ
ตัวเลือก MMS โดยเฉพาะ
ข อ ความ

► ซ้า
ํ : ใหคณ
ุ ทําซ้าํ สําหรับขอความมัลติมเี ดียทีเ่ ลือก

ไว

► รับ: (สําหรับการแจงขอความมัลติมเี ดียเทานัน
้ ขอ

ความมัลติมเี ดีย ซึง่ ไมใชขอ
 ความตัวอักษร จะตอง
ไดรบ
ั การดาวนโหลดจากเซิรฟ
 เวอร โดยอัตโนมัติ
หรือดวยตนเอง ระบบเครือขายจะเริม
่ สงการแจง
ขอความมัลติมเี ดีย หากตัวเลือกการดึงอัตโนมัติ
ตัง้ ไวทป
่ี ด
 หรือเกิดขอผิดพลาดขึน
้ การรับจะตอง
ไดรบ
ั การยืนยันโดยการเลือก[รับ]หากตัวเลือกการ
ดึงอัตโนมัตต
ิ ง้ั ไวทเ่ี ปด ขอความจะไดรบ
ั การดาวน
โหลดอัตโนมัตห
ิ ลังไดรบ
ั การแจงเตือน

ตัวเลือกดาวนโหลดขอความโดยเฉพาะ

กลองขอความออก

เมนู 5.3

คุณสามารถดูขอ
 ความทีส
่ ง แลวหรือยังไมไดสง ไดจาก
ทีน
่ ่ี สําหรับขอความทีส
่ ง แลวคุณสามารถดูสถานะการ
สงไดการเบราสสามารถกระทําไดเชนเดียวกับการ
เบราสขอ
 ความในกลองขอความเขา
ไอคอน

ความหมายของไอคอน
MMS ทีส
่ ง แลว
MMS ทีย
่ งั ไมสง
MMS ทีย
่ น
ื ยันการสงแลว
SMS ทีส
่ ง แลว

► ขอมูล: แสดงขอมูลของขอความทีด
่ าวนโหลดไว

SMS ทีย
่ งั ไมสง

► โหลด: เริม
่ การเชือ
่ มตอ WAP กับ URL ทีอ
่ ยูใ นขอ

SMS ทีย
่ น
ื ยันการสงแลว

ความทีด
่ าวนโหลด โทรศัพทตอ
 งไดรบ
ั การกําหนด
คาบริการ WAP เพือ
่ ดาวนโหลดขอความ

เมือ
่ คุณสงขอความแลว
► แสดง: คุณสามารถดูขอ
 ความทีส
่ ง
► สงตอ: คุณสามารถสงตอขอความปจจุบน
ั ไปยัง

ผูร บ
ั รายอืน
่ ๆ ได

► ลบ: คุณสามารถลบขอความนัน
้ ได
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► แสดงขอมูล: คุณสามารถดูขอ
 มูลเกีย
่ วกับขอ

► ลบทัง
้ หมด: คุณสามารถลบขอความทัง้ หมดใน

กลองขอความออก

ราง

เมนู 5.4

การใชเมนูนจ
้ี ะชวยใหคณ
ุ กําหนดขอความมัลติมเี ดียได
ลวงหนาสูงสุด 5 ขอความซึง่ เปนขอความทีค
่ ณ
ุ ใชบอ
 ย
โดยเมนูนจ
้ี ะแสดงรายการขอความ มัลติมเี ดียทีค
่ ณ
ุ กํา
หนดไวลว งหนา
ตัวเลือกทีค
่ ณ
ุ เลือกใชไดมด
ี งั นี้

เมือ
่ คุณยังไมไดสง ขอความ:

► แสดง: คุณสามารถดูขอ
 ความมัลติมเี ดียตางๆ

► ดู: คุณสามารถดูขอ
 ความทีย
่ งั ไมไดสง

► แกไข: แกไขขอความทีค
่ ณ
ุ เลือก

► ลบ: คุณสามารถลบขอความนัน
้ ได

► ลบ: ลบขอความทีค
่ ณ
ุ เลือก

► สง: คุณสามารถสงขอความได

► แสดงขอมูล: เพือ
่ ดูขอ
 มูลของขอความนัน
้

► ขอมูล: คุณสามารถดูขอ
 มูลเกีย
่ วกับกลองขอ

► ลบทัง
้ หมด: ลบขอความทัง้ หมดในแฟมขอมูล

► สงทัง
้ หมด: คุณสามารถสงขอความทัง้ หมดทีย
่ งั

ฟงขอความเสียง

ความออก

ไมไดสง

► ลบทัง
้ หมด: คุณสามารถลบขอความทัง้ หมดที่

ยังไมไดสง

ข อ ความ

ความในถาดออก เชน ทีอ
่ ยูข
 องผูร บ
ั , หัวเรือ
่ ง
(เฉพาะขอความมัลติมเี ดียเทานัน
้ ), วันที่ และ
เวลาของขอความ, ประเภทขอความและขนาด
ขอความ

เมนู 5.5

เมนูนช
้ี ว ยใหคณ
ุ เขาใชระบบฝากขอความเสียงของคุณ
ไดสะดวกรวดเร็ว (หากระบบเครือขายของคุณมีบริการ
นี)้ กอนใชคณ
ุ สมบัตน
ิ ค
้ี ณ
ุ ตองปอนหมายเลขของเซิรฟ

เวอรขอ
 ความเสียงทีค
่ ณ
ุ ไดรบ
ั จากผูใ หบริการระบบเมือ
่
คุณไดรบ
ั ขอความเสียงขอความใหมสญ
ั ลักษณ
จะปรากฏขึน
้ บนหนาจอโปรดสอบถามขอมูลของบริกา
นีจ
้ ากผูใ หบริการระบบของคุณเพือ
่ ใหตง้ั คาเครือ
่ งได
อยางถูกตอง
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ขอความ
ข อ ความ

บริการขอมูล

เมนู 5.6

(ขึ้นอยูกับเครือขายและการสมัครขอรับบริการ)
ขอความบริการขาวสารจากระบบ เปนขอความตัวอัก
ษรทีร่ ะบบเครือขายสงใหกบ
ั ผูใ ชโทรศัพทเคลือ
่ นที่
โดยใหขอ
 มูลทัว่ ไป เกีย
่ วกับ รายงานสภาพอากาศ
รายงานสภาพการจราจร บริการแท็กซี่ การแพทย
และราคาหุน
 เมือ
่ คุณไดรบ
ั ขอความบริการขาวสารจาก
ระบบ คุณจะเห็นขอความแสดงบนหนาจอแจงวาคุณ
ไดรบ
ั ขอความใหมหรือขอความบริการขาวสารนัน
้ อาจ
ปรากฏขึน
้ บนหนาจอโดยตรง ในโหมดสแตนดบายตัว
เลือกตอไปนี้ จะมีใหเลือกขณะทีค
่ ณ
ุ ดูขอ
 ความบริการ
ขาวสารจากระบบ

อาน (เมนู 5.6.1)
เมือ
่ คุณไดรบ
ั ขอความบรอดคาสต และเลือก อาน
เพือ
่ อานขอความ เครือ
่ งจะแสดงขอความทีห
่ นาจอ

เรือ
่ ง (เมนู 5.6.2)
เมือ
่ ตองการสรางหัวขอใหม ใหกดปุม
 เลือกซาย [ตัว
เลือก] แลวเลือก เพิม
่ ใหม หากคุณมีหวั ขอแลว คุณ
สามารถเลิกใชงาน แกไข หรือลบหัวขอนัน
้ ไดโดยใช
ปุม
 เลือกซาย [ตัวเลือก]
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ขอความอัตโนมัติ

เมนู 5.7

ขอความอัตโนมัติ คือ ขอความทีก
่ าํ หนดไวแลวในราย
การคุณเลือกไดวา จะดูและแกไขขอความอัตโนมัตห
ิ รือ
จะสรางขอความใหม ประเภทของขอความอัตโนมัตท
ิ ่ี
มีใหเลือกมี 2 ประเภท คือ ตัวอักษรและมัลติมเี ดีย

ขอความอัตโนมัติ (เมนู 5.7.1)
• กรุณาโทรกลับฉันดวย
• ฉันไปสาย จะไปถึงเวลา
• ตอนนีค
้ ณ
ุ อยูท
 ไ่ี หน?
• ฉันกําลังเดินทาง
• ดวนมาก กรุณาติดตอกลับ
• ฉันรักคุณ
ตัวเลือกทีค
่ ณ
ุ เลือกใชไดมด
ี งั นี้
► ดู: ดูขอ
 ความทีเ่ ลือกไว
► ลบ: ลบแบบขอความ
► เพิม
่ ใหม: ใชตวั เลือกนีเ้ พือ
่ สรางแบบขอความใหม

► สงทาง: เพือ
่ สงผานทางขอความตัวอักษร
► แกไข: ใชตวั เลือกนีเ้ พือ
่ แกไขแบบขอความทีเ่ ลือก

ไว

► เพิม
่ พจนานุกรม T9: คุณสามารถเพิม
่ คําของคุณ

เองได เมนูนจ
้ี ะปรากฏเฉพาะเมือ
่ โหมดแกไขเปน
ระบบชวยสะกดคํา

► ภาษา T9: เลือกโหมดปอนขอความ T9

► ลบทัง
้ หมด: ลบแบบขอความทัง้ หมด

► ออก: ออกจากเมนู

รูปแบบมัลติมเี ดีย (เมนู 5.7.2)

นามบัตรสวนตัว (เมนู 5.7.3)

คุณสามารถใชตวั เลือกดังตอไปนีไ้ ด

ตัวเลือกนีช
้ ว ยใหคณ
ุ สรางลายเซ็นของตัวคุณเองได
ปอนชือ
่ หมายเลขโทรศัพทเคลือ
่ นที่ หมายเลขโทร
ศัพททท
่ี าํ งาน หมายเลขแฟกซ และทีอ
่ ยูอ
 เี มล

► ดูกอ
 น: แสดงขอความมัลติมเี ดียทีร่ า งไว
► บันทึก: บันทึกขอความมัลติมเี ดียเปนแบบขอ

ความ

► แก้ไขชือ
่ เรือ
่ ง: คุณสามารถแก้ไขชือ
่ เรือ
่ งได้

การตัง้ คา เมนู 5.8

► เพิม
่ สไลด: เพิม
่ สไลดกอ
 นหรือหลังสไลดปจ
 จุบน
ั

ขอความตัวอักษร (เมนู 5.8.1)

► ยายสไลด: ยายไปทีส
่ ไลดถด
ั ไปหรือกอนหนา

► ชนิดขอความ

► ลบสไลด: ลบสไลดทไ่ี ฮไลตไว
► ตัง
้ รูปแบบสไลด: ตัง้ ชวงเวลาของสไลด ขอความ

หรือการจัดวางขอความใหอยูท
 างขวา ซาย บน
หรือลาง

► ลบมีเดีย: คุณสามารถลบภาพหรือเสียงในสไลด

ไดตวั เลือกนีจ
้ ะปรากฏเมือ
่ มีการเพิม
่ ไฟลมเี ดียเทา
นัน
้

ข อ ความ

หรือขอความมัลติมเี ดีย

ขอความตัวอักษร, แนบเสียง, แฟกซ, เพจใน
ประเทศ, X400, อีเมล, ERMES
โดยปกติประเภทขอความทีใ่ ชงานจะตัง้ คาเปน ขอ
ความตัวอักษรแตคณ
ุ สามารถเปลีย
่ นขอความใหเปน
รูปแบบอืน
่ ได โปรดติดตอผูใ หบริการระบบของคุณ
เกีย
่ วกับการใหบริการฟงกชน
่ั ดังกลาว
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ขอความ
► อายุขอ
 ความ:บริการของเครือขายนีใ้ หคณ
ุ กําหนด
ข อ ความ

ระยะเวลาทีค
่ ณ
ุ ตองการใหเก็บขอความตาง ๆ ไวใน
ศูนยรบ
ั ฝากขอความ

► รายงานผลการสง:หากคุณตัง้ คาที่ ตกลง คุณจะ

สามารถตรวจสอบวาขอความสงถึงผูร บ
ั หรือไม

► คาบริการตอบกลับ: เมือ
่ มีการสงขอความ ผูร บ
ั สา

มารถตอบกลับและใหคด
ิ คาใชจา ยในการ ตอบกลับ
ลงในใบแจงหนีค
้ า โทรศัพทของคุณได คุณสมบัตน
ิ ้ี
ไมรองรับในผูใ หบริการเครือขายบางระบบ

► ศูนยบริการขอความ: หากตองการสงขอความ

แบบตัวอักษร คุณสามารถใชเมนูนห
้ี าทีอ
่ ยูข
 องศูนย
SMS ได

ขอความมัลติมเี ดีย (เมนู 5.8.2)
► ลําดับความสําคัญ: คุณสามารถกําหนดลําดับ

ความสําคัญของขอความทีค
่ ณ
ุ เลือกได

► อายุขอ
 ความ: บริการของเครือขายนี้ ใหคณ
ุ กํา

หนดระยะเวลาทีค
่ ณ
ุ ตองการใหเก็ยขอความ ตางๆ
ไวในศูนยรบ
ั ฝากขอความ

► รายงานผลการสง:หากคุณตัง้ คาที่ ตกลง คุณจะ

สามารถตรวจสอบวาขอความสงถึงผูร บ
ั หรือไม
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► ดาวนโหลดอัตโนมัต:ิ หากตัง้ คาที่ เปดคุณจะ

สามารถรับขอความมัลติมเี ดียไดโดยอัตโนมัตห
ิ าก
ตัง้ คาที่ ปดคุณจะไดรบ
ั เพียงขอความแจงเตือนใน
กลองขอความเขา จากนัน
้ คุณสามารถตรวจสอบ
การแจงเตือนนีไ้ ด หากคุณเลือกเฉพาะเครือขาย
ในฟน
 ที่ คุณจะไดรบ
ั ขอความแบบมัลติมเี ดีย จาก
เครือขายในฟน
 ที่

► ตัง
้ คาเครือขาย: หากคุณเลือกเซิรฟ
 เวอรขอ
 ความ

มัลติมเี ดียคุณจะสามารถตัง้ คา URL ของเซิรฟ
 เวอร
ขอความมัลติมเี ดียได

► ประเภททีใ่ ชได

สวนตัว: ขอความสวนบุคคล
ขอความโฆษณา: ขอความโฆษณา
ขอมูล: ขอมูลทีจ
่ าํ เปน

เบอรศน
ู ยขอ
 ความเสียง (เมนู 5.8.3)
คุณสามารถรับขอความเสียงไดหากวาผูใ หบริการระบบ
เครือขายของคุณ ใหบริการดังกลาว เมือ
่ มีขอ
 ความขอ
ความเสียงใหมมาถึงคุณ เครือ
่ งจะแสดงสัญลักษณบน
หนาจอโปรดตรวจสอบรายละเอียดการใหบริการกับผู
ใหบริการระบบเครือขายของคุณ เพือ
่ ทีจ
่ ะทําการตัง้ คา
เครือ
่ งโทรศัพทใหเหมาะสมกับการใชงาน

► เครือขายหลัก: คุณสามารถฟงเสียงขอความเสียง
► โรมมิง
่ : แมขณะเดินทางไปยังตางประเทศ คุณยัง

สามารถฟงขอความเสียงไดหากระบบเครือขายของ
คุณมีการใหบริการโรมมิง่

บริการขอมูล (เมนู 5.8.4)
► รับขอมูลขาวสาร

ตกลง: หากคุณเลือกเมนูน้ี โทรศัพทของคุณจะได้
รับขอความบริการขอมูล
ยกเลิก: หากคุณเลือกเมนูน้ี โทรศัพทของคุณจะ
ไมสามารถรับขอความบริการ ขอมูลไดอก
ี

รับขอความจาก WAP (เมนู 5.8.5)
คุณสามารถตัง้ คาตัวเลือกวาจะรับขอความหรือไม
► การรับ

ข อ ความ

ไดโดยการเลือก เครือขายหลัก

เปิดการรับ: รับข้อความ Push ทัง้ หมด
ปิดการรับ: ไม่รบ
ั ข้อความ Push ทัง้ หมด
► ดาวน์โหลดอัตโนมัติ

เปิด: เครือ
่ งจะดาวน์โหลดข้อความ Push
โดยอัตโนมัติ
ปิด: ในการดาวน์โหลดข้อความ Push ให้ผใู้ ช้ดำเ
นินการด้วยตนเอง

► แจงเตือน

ตกลง: โทรศัพทของคุณจะมีเสียงเตือนเมือ
่ คุณได
รับหมายเลขขอความ บริการขอมูล
ยกเลิก: โทรศัพทของคุณจะไมมเี สียงเตือนแมคณ
ุ
จะไดรบ
ั ขอความบริการขอมูล ก็ตาม
► ภาษา

คุณสามารถเลือกภาษาทีต
่ อ
 งการ ดวยการกดปุม

[เปด/ปด] จากนัน
้ ขอความบริการขอมูลจะแสดง
ในภาษาทีค
่ ณ
ุ ไดเลือกไว
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มั ล ติ ม ี เ ดี ย
มั ล ติ ม ี เ ดี ย

กลองถายรูป

เมนู 6.1

แอปพลิเคชันนีช
้ ว ยในการถายภาพนิง่ สามารถถายภาพ
ในขนาดทีค
่ ณ
ุ ตองการ และใชเปนภาพถายของรายชือ
่
หนาจอหลักและ อืน
่ ๆ เมือ
่ ถายภาพแลวคุณสามารถสง
ภาพนัน
้ ทางขอความมัลติมเี ดียหรืออีเมลได

หมายเหต

กดปุม
 เลือกซาย [ตัวเลือก] เพือ
่ แสดงรายการเมนูปอ
 ป
อัปตอไปนี้

กลองวิดีโอ

► ความสวาง: เพือ
่ กําหนดความสวาง
► ขนาด: เพือ
่ กําหนดขนาดภาพ
► ตัวตัง
้ เวลา: เพือ
่ กําหนดชวงเวลาดีเลย
► คุณภาพ: เพือ
่ กําหนดคุณภาพของภาพ
► ความสมดุลแสง: เพือ
่ ใหคณ
ุ เปลีย
่ นการตัง้ คานี้

ตามสภาพแวดลอม

► อัลบัม
้ : แสดงภาพทีถ
่ า ยไว
► ออก: เพือ
่ ออกจากเมนูกลอง
► โหมด: เพือ
่ เลือกวาคุณตองการถายเพียงภาพ

เดียวหรือแบบมัลติชอ
็ ต

► เอฟเฟกต: เพือ
่ กําหนดเอฟเฟกตพเิ ศษใหกบ
ั

ภาพถาย

► แฟลช: เพือ
่ กําหนดเกีย
่ วกับการใชแฟลช
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► ซูม: เพือ
่ กําหนดระยะซูม
► เฟรมช็อตใชไดกบ
ั ความละเอียด 128x160

พิกเซลเทานัน
้

เมนู 6.2

แอปพลิเคชันนีช
้ ว ยใหคณ
ุ บันทึกวิดโี อคลิปไดสามารถ
เลนและดูไฟลวด
ิ โี อทีบ
่ น
ั ทึกไวขณะทีใ่ ชฟง กชน
ั นี้ เมือ
่
บันทึกแลว คุณสามารถสงวิดโี อคลิปผานทางขอความ
มัลติมเี ดียหรืออีเมล กดปุม
 เลือกซาย [ตัวเลือก] เพือ
่
แสดงรายการเมนูปอ
 ปอัปตอไปนี้
► ความสวาง: เพือ
่ กําหนดความสวาง
► ขนาด: เพือ
่ กําหนดขนาดภาพ
► ตัวตัง
้ เวลา: เพือ
่ กําหนดชวงเวลาดีเลย
► คุณภาพ: เพือ
่ กําหนดคุณภาพของวิดโี อคลิป
► ความสมดุลแสง: เพือ
่ ใหคณ
ุ เปลีย
่ นการตัง้ คานี้

ตามสภาพแวดลอม

► เวลาบันทึก: เพือ
่ กําหนดเวลาบันทึก
► อัลบัม
้ : แสดงวิดโี อคลิปทีบ
่ น
ั ทึกไว
► ออก: เพือ
่ ออกจากกลองบันทึกวิดโี อ

► เอฟเฟกต: เพือ
่ กําหนดเอฟเฟกตพเิ ศษใหกบ
ั
► แฟลช: เพือ
่ กําหนดเกีย
่ วกับการใชแฟลช

วันทีแ
่ ละ เวลาทีค
่ ณ
ุ ถายภาพนัน
้

วิดีโอสวนตัว

► ซูม: เพือ
่ กําหนดระยะซูม

ภาพสวนตัว

► ขอมูล: คุณสามารถดูขอ
 มูลเกีย
่ วกับ ชือ
่ ขนาด

เมนู 6.4

คุณสามารถเลนและสงวิดโี อได
เมนู 6.3

คุณสามารถดูและสงภาพได นอกจากนี้ คุณสามารถ
กําหนดภาพเปนภาพพืน
้ หลังได
ตัวเลือก
► Multi view: คุณสามารถดูธม
ั ปเนลไดสงู สุด 9

ภาพบนหนาจอ

► สงผาน Bluetooth: คุณสามารถสงภาพผานทาง

Bluetooth

ตัวเลือก
► เลน: เพือ
่ เลนวิดโี อ
► สงทางบูลทูธ: คุณสามารถสงวิดโี อโดยใชบล
ู ทูธ
► แกชอ
่ื : คุณสามารถแกไขไตเติล
้ ของวิดโี อได
► ลบ: คุณสามารถลบวิดโี อได
► ลบทัง
้ หมด: คุณสามารถลบวิดโี อทัง้ หมดได
► ขอมูล: คุณสามารถดูขอ
 มูลของวิดโี อได

► เขียนขอความมัลติมเี ดีย: คุณสามารถสงภาพ

MP3

► ตัง
้ คาเปนภาพฟน
 หลัง: คุณสามารถกําหนดภาพ

S5200 มีเครือ
่ งเลน MP3 ในตัว คุณจึงสามารถเพลิด
เพลินกับการฟงเพลงจากไฟล MP3 ในหนวยความจํา
โทรศัพทของคุณ โดยใชหฟ
ู ง ทีใ่ ชงานรวมกันไดหรือ
ฟงผานลําโพงในตัว

ผาน MMS

เปนภาพพืน
้ หลังได

► แสดงภาพแบบสไลด: คุณสามารถใชเมนูนใ้ี น

การแสดงภาพสไลดไดโดย อัตโนมัติ

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

วิดโี อคลิป

เมนู 6.5

► ลบ: สําหรับลบภาพ
► แกไขชือ
่ : ใชสาํ หรับแกไขชือ
่ ภาพ
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มัลติมีเดีย
มั ล ติ ม ี เ ดี ย

หมายเหตุ

► ในบางกรณี สัญญาณเสียงอาจไมชด
ั เจนโดย

เฉพาะเมือ
่ เปดเสียงดัง ๆ และ มีเสียงทุม
 มาก
เนือ
่ งจากลําโพงมีขนาดเล็ก ดังนัน
้ คุณควรใช
หูฟง สเตอริโอเพือ
่ รับฟงเพลงดวยระบบเสียง
ทีส
่ มบูรณแบบ

โปรแกรมเลนเพลงจะสนับสนุน:
► MPEG-1 Layer III,MPEG-2 Layer

III,MPEG- 2.5 Layer III ความถีก
่ ารสุม
 สัญ
ญาณตัง้ แต 8KHz ถึง 48KHz อัตราบิตสูงสุด
320Kbps, สเตอริโอ

► AAC: รูปแบบ ADIF,ADTS formats (ความถี่

การสุม
 สัญญาณตัง้ แต 8KHz ถึง 48KHz)

► AAC+: V1 : (อัตราบิต 16~128Kbps)

V2 : (อัตราบิต 16~48Kbps)

(ความถีก
่ ารสุม
 สัญญาณตัง้ แต 8KHz ถึง 48KHz)
► MP4 , M4A: ความถีก
่ ารสุม
 สัญญาณตัง้ แต 8KHz

ถึง 48KHz, อัตราบิตสูงถึง 320Kbps, สเตอริโอ

► WMA: ความถีก
่ ารสุม
 สัญญาณตัง้ แต 8KHz ถึง

48KHz, อัตราบิตสูงถึง 320Kbps, สเตอริโอ
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หมายเหตุ

► S5200 ไมสนับสนุนอัตราการแปรผันทีต
่ า งกัน

ของไฟล MP3 และ AAC ดังนัน
้ คุณจะไมสา
มารถเปลีย
่ นไฟลจากรูปแบบ VBR MP3 เปน
AAC ได

คุณสามารถถายโอนไฟล MP3 จากพีซท
ี ใ่ี ชรว มกันได
ไปยังหนวยความจําในโทรศัพทของคุณโดยใชทเ่ี ก็บ
ขอมูล เมือ
่ คุณเชือ
่ มตอโทรศัพทไปยังพีซโี ดยใชสาย
USB (ทีใ่ หมาในกลองบรรจุเดียวกัน) คุณเพียงลอง
เชือ
่ มตอพีซผ
ี า นสาย USB หากคุณใช Win98 SE คุณ
ตองติดตัง้ ไดรฟทเ่ี ก็บขอมูลสําหรับ Windows 98
ทีอ
่ ยูใ นแผน CD-ROM

► การตัง
้ คา

► คุณควรจะคัดลอกMP3ไปทีโ่ ฟลเดอรมเี ดียสวน

ตัว / โฟลเดอรเพลง หากคุณคัดลอกไปทีโ่ ฟล
เดอรอน
่ื คุณจะไมพบไฟล MP3

► พีซค
ี วรใชระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows 98 SE,

Windows ME, Windows 2000, Windows XP

เครือ
่ งเล่น MP3 (เมนู 6.5.1)
1. กดเมนู MP3 และเลือก MP3 player
2. กดปุม
 เลือกซาย
ตอไปนี้

[ตัวเลือก]เพือ
่ เขาสูเ มนู

► แสดงรายการเพลง: คุณสามารถดูรายการเพลง

ขณะฟงเพลง

► ซ้ำ: เครือ
่ งจะเลนซ้าํ ทีเ่ นือ
้ เพลงในสวนพิเศษ เมือ
่

คุณเลือกเมนูนเ้ี ปน เปด

► ตัง
้ ค่าเป็นเสียงเรียกเข้า: เมนูนช
้ี ว ยใหคณ
ุ ตัง้ ไฟล

MP3เปนเสียงเรียกเขาคุณได คุณยังสามารถตัง้ เปน
เสียงเรียกเขาในโปรไฟลไดเชนกัน

- อีควอไลเซอร
เมนูนช
้ี ว ยใหคณ
ุ ปรับแนวดนตรี ของการฟงเพลง
ไดหลากหลายโทรศัพทรน
ุ นีม
้ เี มนูทก
่ี าํ หนดไวลว ง
หนา 4 รูปแบบเมือ
่ คุณเขาสูเ มนูนค
้ี ณ
ุ สามารถดูคา
อีควอไลเซอรปจ
 จุบน
ั ได

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

หมายเหตุ

- โหมดการเลน
เมนูนใ้ี หคณ
ุ ตัง้ โหมดการเลนได
- ตัง้ การสับเปลีย
่ น
คุณสามารถฟงเพลง MP3 โดยใหเครือ
่ งสุม
 เลน
เพลง
- วิชวลเอฟเฟกต
คุณสามารถเลือกเมนูวช
ิ วลเอฟเฟกต: Light,
Bounce และ Guitarist เมนูนใ้ี หคณ
ุ เปลีย
่ นแบ็ค
กราวดของหนาจอ LCD หลักและหนาจอ LCD
รอง เมือ
่ เลนไฟล MP3

รายการเพลง (เมนู 6.5.2)
เมนูนใ้ี หคณ
ุ ดูรายการเพลงทัง้ หมด คุณสามารถยาย
แทร็คโดยการกดปุม
 นาวิเกต
นอกจากนี้ หากคุณเลือกเมนูตวั เลือก คุณสามารถลบ
ไฟลหรือดูขอ
 มูลไฟลได
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มัลติมีเดีย
มั ล ติ ม ี เ ดี ย

หมายเหตุ

► ลิขสิทธิข
์ องไฟลเพลง สามารถไดรบ
ั การคุม


ครองตามสนธิสญ
ั ญานานาชาติและกฎหมาย
ลิขสิทธิข
์ องแตละประเทศ ดังนัน
้ อาจจําเปน
ทีต
่ อ
 งไดรบ
ั อนุญาตหรือไดสท
ิ ธิใ์ นการทําซ้าํ
หรือคัดลอกเพลง ในกฎหมายของบางประ
เทศมีขอ
 หามในการคัดลอกสือ
่ ทีม
่ ล
ี ข
ิ สิทธิด
์ ว ย
ตนเอง กอนการดาวนโหลดหรือคัดลอกไฟล
โปรดตรวจสอบกฎขอบังคับของประเทศนัน
้ ๆ
เกีย
่ วกับการใชสอ
่ื ตางๆ

เมนูนช
้ี ว ยในการกําหนดตัวเลือกตอไปนี;้ อีควอ
ไลเซอร, โหมดการเลน, ตัง้ การสับเปลีย
่ นและ
วิชวลเอฟเฟกต
เมนู 6.6

คุณสมบัตบ
ิ น
ั ทึกเสียงเตือนความจําชวยใหคณ
ุ สามารถ
บันทึกขอความเสียงไดถงึ 10 ขอความโดยมีความยาว
ขอความละไมเกิน 20 วินาที

62

คุณสามารถบันทึกเสียงในเมนูการบันทึกเสียงได
1. เมือ
่ เริม
่ ตนบันทึกเสียงแลว จะปรากฏขอความ
กำลังบันทึก และจํานวนเวลาทีเ่ หลือบนหนาจอ
2. หากคุณตองการสิน
้ สุดการบันทึก กดปุม
 เลือกซาย
[บันทึก]
3. ปอนชือ
่ ของเสียงบันทึก กดปุม
 เลือกซาย
[OK]

ดูรายการ (เมนูu 6.6.2)

การตัง้ คา (เมนู 6.5.3)

เครื่องบันทึกเสียง

บันทึก (เมนู 6.6.1)

โทรศัพทจะแสดงรายการบันทึกเสียงเตือนความ
จํา คุณสามารถเปดฟง (เล่นซ้า) และลบ (ลบ)
เสียงทีบ
่ น
ั ทึกไวได

การตั้งคา

เมนู 6.7

กลองถายรูป (เมนูu 6.7.1)
► บันทึกอัตโนมัต: หากคุณตัง้ ไวท่ี เปด ภาพจะถูก

บันทึกไวอต
ั โนมัตโิ ดยไมแสดงแถบเมนูเพือ
่ บันทึก

► ลบภาพทัง
้ หมด: เมนูนช
้ี ว ยใหคณ
ุ ลบภาพทัง้ หมด

กลองวิดโี อ (เมนู 6.7.2)
► ลบวิดโี อทัง
้ หมด: เมนูนช
้ี ว ยใหคณ
ุ ลบวิดโี อทัง้

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

ไดหลังจากไดรบ
ั การยืนยันจากคุณ

หมดได
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การตั ้ ง ค า
การตั ้ ง ค า

คุณสามารถตัง้ คาเมนูดงั ตอไปนีต
้ ามความสะดวกและ
ความชอบของคุณเอง
1. กดปุม


[เมนู ] ในโหมดสแตนดบาย

2. กดปุม


เพือ
่ เขาสูเ มนู การตัง้ คา โดยตรง

วันที่และเวลา

เมนู 7.1

คุณสามารถตัง้ คาฟงกชน
่ั เกีย
่ วกับวันทีแ
่ ละเวลาได

วันที่ (เมนู 7.1.1)
► ตัง
้ วันที:่ คุณสามารถปอนวันทีป
่ จ
 จุบน
ั ได
► รูปแบบวันที:่ คุณสามารถตัง้ รูปแบบวันที่ เชน

วว/ดด/ปปปป, ดด/วว/ปปปป,
ปปป/ดด/วว (ว: วันที่ / ด: เดือน / ป: ป)

เวลา (เมนู 7.1.2)
► ตัง
้ เวลา: คุณสามารถปอนเวลาปจจุบน
ั ได
► รูปแบบเวลา: คุณสามารถเลือกรูปแบบเวลาเปน

12 ชัว่ โมง หรือ 24 ชัว่ โมง

ตั้งคาโทรศัพท

เมนู 7.2

คุณสามารถตัง้ คาฟงกชน
่ั ตางๆทีเ่ กีย
่ วของกับโทรศัพท

จอแสดงผล (เมนู 7.2.1)
► รูปภาพพืน
้ หลัง: คุณสามารถเลือกภาพพืน
้ หลังใน

โหมดสแตนดบาย

รูปภาพเริม
่ ตน
คุณสามารถเลือกภาพหรือภาพเคลือ
่ นไหวสํา
หรับ เปนวอลลเปเปอรได โดยการกดปุม

หรือ
รูปภาพของฉัน
คุณสามารถเลือกภาพหรือภาพเคลือ
่ นไหวสํา
หรับเปนวอลลเปเปอร
► ขอความสแตนดบาย: หากคุณเลือก เปด คุณ

สามารถแกไขขอความทีแ
่ สดงในโหมด สแตนด 
บายได
► เวลาของแบ็คไลท: คุณสามารถตัง้ ระยะเวลาการ

เปดไฟหน าจอภายในได
► แสดงชือ
่ เครือขาย: หากคุณตัง้ ที่ เปด ชือ
่ เครือ

ขาย (ชือ
่ ของผูใ ห บริการ) จะปรากฏขึน
้ ทีห
่ นาจอ
LCD ภายใน
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ตัง้ คาธีม (เมนู 7.2.2)

► เมือ
่ สายไมวา ง
► เมือ
่ ไมรบ
ั สาย

โอนสายทีค
่ ณ
ุ ไมไดรบ
ั

ภาษา (เมนู 7.2.3)
คุณสามารถเปลีย
่ นภาษาของขอความทีใ่ ชแสดงบน
โทรศัพทของคุณ การตัง้ คาเปลีย
่ นแปลงนีม
้ ผ
ี ลตอ
โหมด ภาษา ดวย

ตั้งคาการโทร

โอนสายเมือ
่ คุณใชโทรศัพทอยู

► เมือ
่ ติดตอไมได

โอนสายเมือ
่ เปดเครือ
่ งหรืออยูน
 อกฟน
 ทีก
่ ารให
บริการ
► สายขอมูลทัง
้ หมด

เมน 7.3

คุณสามารถตัง้ เมนูทเ่ี กีย
่ วของกับการโทรดวยการกด
[เลือก] ในเมนู การตัง้ คา
ปุม


การโอนสาย (เมนู 7.3.1)

โอนสายโทรเขาเพือ
่ สงขอมูลทุกสายไปยังหมาย
เลขทีม
่ ก
ี ารเชือ
่ มตอกับ เครือ
่ งคอมพิวเตอร
► สายแฟกซทง
้ั หมด

โอนสายแฟกซทก
ุ สายไปยังหมายเลขทีม
่ ก
ี ารเชือ
่ ม
ตอกับเครือ
่ งแฟกซ

บริการ การโอนสาย ใหคณ
ุ โอนสายเรียกเขาทัง้ จาก
สายโทรศัพท, แฟกซ หรือสายทีโ่ ทรเขาเพือ
่ สงขอ
มูลไปยังหมายเลขอืน
่ ได โปรดติดตอผูใ หบริการระบบ
ของคุณเพือ
่ ขอทราบรายละเอียด

เมนูยอ
 ย

► สายสนทนาทัง
้ หมด

เมนู การโอนสาย มีเมนูยอ
 ยดังตอไปนี้

โอนสายเรียกเขาทุกสาย

การตั ้ ง ค า

ใหคณ
ุ เลือกจากธีมทีต
่ ง้ั ไวลว งหนาแลวแบบใดแบบ
หนึง่

► ยกเลิกทัง
้ หมด

ยกเลิกบริการโอนสายทัง้ หมด

• เปดทํางาน
เพือ
่ ใชงานบริการทีเ่ กีย
่ วของ
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การตั้งคา
ฝากขอความเสียง
การตั ้ ง ค า

โอนสายไปทีศ
่ น
ู ยรบ
ั ฝากขอความ ฟงกชน
่ั นีไ้ มมใี น
เมนู สายขอมูลทัง้ หมด และ สายแฟกซ ทัง้ หมด
หมายเลขอืน
่ ๆ
สําหรับปอนหมายเลขทีใ่ ชในการโอนสาย
หมายเลขสวนตั ว
ใชสาํ หรับเลือกหมายเลขทีใ่ ชโอนสายไปลาสุด 5
หมายเลข

• ยกเลิก
ยกเลิกใชงานบริการทีเ่ กีย
่ วของ

• ตรวจสอบสถานะ
ตรวจสอบสถานะของบริการทีเ่ กีย
่ วของ

รูปแบบการรับสาย (เมนู 7.3.2)
► เปดสไลด

หากเลือกเมนูนค
้ี ณ
ุ สามารถรับสายเรียกเขาดวยการ
เปดฝาพับเทานัน
้

► รับสายไดทก
ุ ปุม


หากคุณเลือกเมนูนค
้ี ณ
ุ สามารถรับสายเรียกเขาดวย
[วางสาย]
การกดปุม
 ใดก็ได ยกเวนปุม

► ปุม
 รับสายเทานัน
้

หากคุณเลือกเมนูนค
้ี ณ
ุ สามารถรับสายเรียกเขาดวย
[โทรออก] เทานัน
้
การกดปุม


สงหมายเลขตัวเอง (เมนู 7.3.3)
(ขึน
้ อยูก
 บ
ั เครือขายและการสมัครขอรับบริการ)
► ตัง
้ คาตามเครือขาย

หากเลือกตัวเลือกนี้ การทีค
่ ณ
ุ จะสามารถสงหมายเลข
โทรศัพทของคุณได หรือไมขน
้ึ อยูก
 บ
ั บริการของสาย
โทรศัพท 2 สายทีใ่ หบริการอยูเ ชน สาย1 หรือ สาย2
► เปด

คุณสามารถสงหมายเลขโทรศํพทของคุณไปยังผู
รับโดยหมายเลขของคุณจะแสดงทีเ่ ครือ
่ งโทรศัพท
ของผูร บ
ั สาย
► ปด

จะไมมก
ี ารแสดงหมายเลขโทรศํพทของคุณ

66

(ขึน
้ อยูก
 บ
ั เครือขาย)
► เปดทํางาน

หากคุณเลือก เปดใชงาน คุณสามารถรับสาย
(เรียกเขา) ซอนได
► ยกเลิก

หากคุณเลือก ยกเลิก คุณจะไมสามารถทราบไดวา
มีสาย (เรียกเขา) ซอนที่ กําลังรออยู
► ตรวจสอบสถานะ

แสดงสถานะของการใชสายเรียกซอน

เตือนทุกนาที (เมนู 7.3.5)
หากเลือกเปดคุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาการโทร
ดวยเสียงเตือน ทีด
่ งั ทุก 1 นาทีในระหวางการโทร

โทรซ้าํ อัตโนมัติ (เมนู 7.3.6)
► เปด

เมือ
่ ใชงานฟงกชน
่ั นี้ เครือ
่ งจะพยายามหมุนทวน
หมายเลขทีโ่ ทรไมตด
ิ โดยอัตโนมัติ

► ปด

เครือ
่ งจะไมหมุนทวนหมายเลขซ้าํ เมือ
่ ไมสามารถ
ตอสายนัน
้ ไดในครัง้ แรก

ตั้งระบบปองกัน

การตั ้ ง ค า

สายเรียกซอน (เมนู 7.3.4)

เมนู 7.4

ใสระหัส PIN (เมนู 7.4.1)
ในเมนูน้ี คุณสามารถตัง้ คาโทรศัพทใหถามรหัส PIN
ของซิมการดของคุณ เมือ
่ เปดใชเครือ
่ งโทรศํพท หาก
เปดใชงานฟงกชน
่ั นีแ
้ ลว เครือ
่ งจะขอใหคณ
ุ ปอนรหัส
PIN
1. เลือกใหปอ
 นรหัส PIN ในเมนูตง้ั ระบบปองกัน
แลวกดปุม

[เลือก]
2. ตัง้ คา เปด/ปด
3. หากคุณตองการเปลีย
่ นแปลงการตัง้ คาดังกลาว
คุณตองปอนรหัส PIN เมือ
่ คุณ เปดเครือ
่ ง
4. หากคุณปอนรหัส PIN ผิดเกิน 3 ครัง้ เครือ
่ งจะล็อค
หาก PIN ถูกล็อค แลว คุณจะตองใชรหัส PUK
ปลดล็อค
5. โดยคุณสามารถปอนรหัส PUK ไดถงึ 10 ครัง้ หาก
คุณปอนรหัส PUK ผิดเกิน 10 ครัง้ คุณจะไมสามารถ
ปลดล็อคเครือ
่ งโทรศัพทของคุณได และตองติดตอ
ผูใ หบริการของคุณเพือ
่ แกปญ
 หาดังกลาว
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การตั้งคา
การตั ้ ง ค า

ล็อคเครือ
่ ง

(เมนู 7.4.2)

คุณสามารถใชรหัสรักษาความปลอดภัยเพือ
่ ปอกันการ
ใชโทรศัพทของคุณโดยไมไดรบ
ั อนุญาต เมือ
่ คุณเปด
เครือ
่ ง คุณจะตองปอนรหัสรักษาความปลอดภัยหาก
คุณไดตง้ั คาการล็อคเครือ
่ งที่ เปด หากคุณตัง้ คาการ
ล็อคเครือ
่ งที่ อัตโนมัติ โทรศัพทของคุณจะขอทราบ
รหัสรักษาความปลอดภัย เมือ
่ คุณเปลีย
่ นซิมการดเทา
นัน
้

ไทมเอาตลอ
็ คปุม
 อัตโนมัติ (เมนู 7.4.3)
เมนูนใ้ี หคณ
ุ ตัง้ เวลาของการล็อคปุม
 อัตโนมัติ

ปองกันการโทร (เมนู 7.4.4)
บริการ ปองกันการโทร จะปองกันไมใหเครือ
่ งโทร
ศัพทของคุณโทรออกหรือ รับสายบางประเภทได
ฟงกชน
่ั นีต
้ อ
 งใชรหัสการจํากัดการโทร คุณสามารถ
ดูรายการเมนูยอ
 ย ตอไปนีไ้ ด
► สายออกทัง
้ หมด

บริการจํากัดการโทรของสายโทรออกทัง้ หมด
► โทรออกตางประเทศ

บริการจํากัดการโทรของสายโทรออกตางประเทศ
ทัง้ หมด
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► โทรออกเฉพาะตางประเทศ

บริการจํากัดการโทรของสายโทรออกตางประเทศ
ทัง้ หมดยกเวนเครือขาย ในประเทศของตน
► สายเขาทัง
้ หมด

บริการจํากัดการโทรของสายโทรเขาทัง้ หมด
► ไมรบ
ั เมือ
่ อยูต
 า งประเทศ

บริการจํากัดการโทรของสายโทรเขาทัง้ หมดเมือ
่
ใชการโรมมิง่
► ยกเลิกทัง
้ หมด

คุณสามารถยกเลิกบริการจํากัดการโทรทัง้ หมดได
► เปลีย
่ นรหัสผาน

คุณสามารถเปลีย
่ นรหัสผานสําหรับบริการจํากัด
การโทรได
เมนูยอ
 ย
• เปดทํางาน
คุณสามารถขอใหเครือขายตัง้ คาการจํากัดการโทร
ได
• ยกเลิก
ยกเลิกการตัง้ คาการจํากัดการโทร

• ตรวจสอบสถานะ

เบอรโทรทีก
่ าํ หนด (เมนู 7.4.5)
(ขึน
้ อยูก
 บ
ั ซิม)
คุณสามารถจํากัดการโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพ
ทีเ่ ลือกไวได หมายเลข เหลานัน
้ จะไดรบ
ั การปองกัน
ดวยรหัส PIN2
► ใช

คุณสามารถจํากัดการโทรออกไปยังหมายเลขโทร
ศัพททเ่ี ลือกไวได
► เลิกใช

ยกเลิกการใชฟง กชน
่ั การจํากัดหมายเลขโทรออก
► รายการหมายเลข

คุณสามารถดูรายการหมายเลขโทรศัพททจ
่ี ด
ั เก็บ
ไวในเมนู เบอรโทรทีก
่ าํ หนด

เปลีย
่ นรหัส (เมนู 7.4.6)
PIN ยอมาจาก Personal Identification Number
เปนรหัสทีใ่ ชในการปองกัน การใชโทรศัพทโดยไมได
รับอนุญาต คุณสามารถเปลีย
่ นรหัสผานตอ ไปนีไ้ ด:

รหัส PIN, รหัส PIN2, รหัสปองกัน
1. หากคุณตองการเปลีย
่ นรหัสรักษาความปลอดภัย/
รหัส PIN/PIN2 ใหปอ
 นรหัสเดิมทีใ่ หมาของคุณ
[ตกลง]
แลวกดปุม


การตั ้ ง ค า

ดูสถานะของเครือ
่ งวามีการจํากัดการโทรหรือไม

2. ปอนรหัสรักษาความปลอดภัย รหัส PIN/PIN2 ใหม
และตรวจสอบความ ถูกตอง

ตั้งคาเครือขาย

เมนู 7.5

คุณสามารถเลือกเครือขายทีค
่ ณ
ุ ตองการลงทะเบียน
ไดโดยอัตโนมัตห
ิ รือ ดวยตนเอง โดยทัว่ ไป การเลือก
เครือขายจะตัง้ คาที่ อัตโนมัติ

เลือกเครือขาย (เมนู 7.5.1)
อัตโนมัติ
หากคุณเลือกโหมด อัตโนมัติ เครือ
่ งจะคนหาและเลือก
เครือขายใหคณ
ุ โดยอัตโนมัติ เมือ
่ เลือก “อัตโนมัต”ิ
แลว เครือ
่ งจะตัง้ คาที่ “อัตโนมัต”ิ อยูเ ชนเดิม แมวา จะ
มีการปดและเปดเครือ
่ งก็ตาม
เลือกเอง
เครือ
่ งโทรศัพทจะหาสัญญาณเครือขายทีม
่ อ
ี ยูแ
 ละ
แสดงรายการนัน
้ จากนัน
้ คุณสามารถเลือกเครือขายที่
คุณตองการใช หากเครือขายนีม
้ ข
ี อ
 ตกลงเรือ
่ งการโรม
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การตั้งคา
การตั ้ ง ค า

มิง่ กับผูใ หบริการระบบเครือขายในฟน
 ทีข
่ องคุณ และ
เครือ
่ งจะใหคณ
ุ เลือกเครือขายอืน
่ ได ในกรณีทเ่ี ครือ
่ ง
ไมสามารถเชือ
่ มตอกับเครือขายที่ เลือกได
เครือขายทีช
่ อบ
คุณสามารถตัง้ คารายการเครือขาย ทีค
่ ณ
ุ ตองการให
โทรศัพทเชือ
่ มตอเปน อันดับแรก กอนทีจ
่ ะพยายาม
เชือ
่ มตอกับเครือขายอืน
่ ๆ รายการนีเ้ ปนรายการ เครือ
ขายซึง่ เปนทีร่ จ
ู ก
ั และมีการกําหนดไวลว งหนาแลวใน
เครือ
่ งโทรศัพท

เลือกเครือขาย (เมนู 7.5.2)
ใช้เมนูนส
้ี ำหรับเลือกใช่เครือข่าย มีให้เลือกระหว่าง
GSM 900/1800 หรือ GSM1900.

ตั้งคา GPRS

เมนู 7.6

คุณสามารถตัง้ คาการใชบริการ GPRS ไดอยาง
หลากหลาย ขึน
้ อยูก
 บ
ั สภาพการใชงานตางๆ

ใชคาจากโรงงาน

เมนู 7.7

คุณสามารถกลับไปเริม
่ ใชคา ทัง้ หมดทีต
่ ง้ั มาจากโรง
งานได คุณตองใชรหัส ปองกันเพือ
่ ใชงานฟงกชน
่ั นี้
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สถานะความจํา

เมนู 7.8

หนวยความจําภายใน (เมนู 7.8.1)
ฟงกชน
ั นีจ
้ ะแสดงสถานะของหนวยความจําผูใ ชใน
โทรศัพท

หน่วยความจํามัลติมเี ดีย (เมนู 7.8.2)
ฟงกชน
ั นีจ
้ ะแสดงสถานะของหนวยความจํามัลติมเี ดีย
ในโทรศัพท

บริ ก าร

โปรดตรวจสอบการใหบริการ WAP คาใชจา ยและคา
ธรรมเนียมตางๆ กับผูใ หบริการเครือขาย และ/หรือผู
ใหบริการทีเ่ ปนเจาของบริการทีค
่ ณ
ุ ตองการใช ผูใ ห
บริการยังสามารถใหคาํ แนะนําเกีย
่ วกับการใชบริการ
เหลา นัน
้ ดวย
เมือ
่ เชือ
่ มตอแลวโฮมเพจจะปรากฏขึน
้ โดยเนือ
้ หาใน
โฮมเพจขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผูใ หบริการคุณ สามารถเขาใชเพจ
ของเว็บไซดใดๆ ก็ได โดยปอนแอดเดรส URL ของ
เว็บ นัน
้ ๆ เมือ
่ ตองการออกจากเบราวเซอร ใหกดปุม

โทรศัพท จะกลับสูโ หมดสแตนดบาย

การนาวิเกตดวยเบราเซอร WAP
คุณสามารถทองอินเตอรเน็ตโดยใชปม
ุ ตางๆ ของโทร
ศัพทหรือใชเมนูเบราเซอร WAP

การใชปม
ุ ตางๆ ของโทรศัพท
ขณะทองอินเทอรเน็ต ฟงกชน
ั ปุม
 ตางๆ ของโทรศัพท
จะแตกตางไปจากโหมดการทํางานตามปกติของโทร
ศัพท

ศัพท

คําอธิบาย
เลือ
่ นดูขอ
 มูลแตละบรรทัด

บริ ก าร

คุณสามารถเขาใชบริการ WAP (Wireless Application Protocol) ตางๆ เชน ขอมูลการเงิน, ขาว,ราย
งานการพยากรณอากาศ และขอมูล เกีย
่ วกับตาราง
การบิน ขอมูลเหลานีไ้ ดรบ
ั การออกแบบมาเพือ
่ ใชกบ
ั
โทรศัพทเคลือ
่ นทีโ่ ดยเฉพาะและดูแลโดยผูใ หบริการ
WAP

กลับไปยังเพจกอนหนา
เลือกตัวเลือกและยืนยันการดํา
เนินการ

การใชเมนูเบราเซอร WAP
คุณเลือกใชตวั เลือกตางๆของเมนูไดขณะทองเว็บไซต
สําหรับอุปกรณเคลือ
่ นที่

หมายเหตุ

► เมนูเบราเซอร WAP อาจแตกตางกันไปขึน
้ อยู

กับเวอรชน
ั เบราเซอรของคุณ

อินเตอรเน็ต

เมนู 8.1

โฮม (เมนู 8.1.1)
ใชสาํ หรับเชือ
่ มตอกับโฮมเพจ โฮมเพจอาจเปนไซดท่ี
ไดระบุไวในรูปแบบทีม
่ ก
ี ารใชงานซึง่ อาจกําหนดไวโดย
ผูใ หบริการระบบ หากคุณไมได กําหนดไวในรูปแบบที่
มีการใชงาน
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บริการ
บริ ก าร

บุค
 มารค (เมนู 8.1.2)

► ลบ: ลบบุค
 มารคทีเ่ ลือก

เมนูนช
้ี ว ยใหคณ
ุ จัดเก็บURLของเว็บเพจทีค
่ ณ
ุ ชืน
่ ชอบ
ได เพือ
่ ใหเขาใชไดงา ยขึน
้ ในครัง้ ตอไป โทรศัพทของ
คุณมีบค
ุ มารคของเว็บไซตทต
่ี ด
ิ ตัง้ ไวแลวลวงหนา คุณ
ไมสามารถลบบุค
 มารคของเว็บไซตทต
่ี ด
ิ ตัง้ ไวแลวลวง
หนาเหลานีไ้ ด

► ลบทัง
้ หมด: ลบบุค
 มารคทัง้ หมด

การสรางบุค
 มารค
1. กดปุม
 เลือกซาย

[ตัวเลือก]

3. หลังจากปอน URL และชือ
่ ทีต
่ อ
 งการแลว ใหกดปุม

OK
เคล็ดลับ: ใชปม
ุ

และปุม


เพื่อปอนสัญลักษณ

ในการปอน “.” ใหกดปุม

หลังจากเลือกบุค
 มารคทีต
่ อ
 งการแลวคุณสามารถเลือก
ตัวเลือกตอไปนีไ้ ด
► เชือ
่ มตอ: เชือ
่ มตอไปยังบุค
 มารคทีเ่ ลือก
► เพิม
่ ใหม: เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ สรางบุค
 มารคใหม
► แกไข: คุณสามารถแกไข URL และ / หรือชือ
่ ของ

บุค
 มารคทีเ่ ลือกได
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คุณสามารถเชือ
่ มตอไปยังเว็บไซตทค
่ี ณ
ุ ตองการได
โดยตรง หลังจากปอน URL ทีต
่ อ
 งการแลวใหกดปุม

ตกลง [OK]

ตัง้ คา

2. เลือกเพิม
่ ใหม และกดปุม
 OK

@

ไปยัง URL (เมนู 8.1.3)

(เมนู 8.1.4)

โพรไฟล
โพรไฟลคอ
ื ขอมูลเครือขายทีใ่ ชเพือ
่ เชือ
่ มตออินเตอร
เน็ต

หมายเหตุ

► ในกรณีทซ
่ี ม
ิ การดสนับสนุนบริการ SAT (เชน

SIM Application Toolkit) เมนูนจ
้ี ะเปนชือ
่ บ
ริการของผูใ หบริการซึง่ จัดเก็บไวในซิมการด
ในกรณีทซ
่ี ม
ิ การดไมสนับสนุนบริการ SAT
เมนูนจ
้ี ะเปน Profiles

โพรไฟลแตละแบบมีเมนูยอ
 ยดังตอไปนี้
► การตัง
้ คา:ใชเมนูยอ
 ยนีเ้ พือ
่ แกไขและเปลีย
่ นแปลง

คาการตัง้ คา WAP ใหกบ
ั โพรไฟลทเ่ี ลือก

- โฮมเพจ: ในตัวเลือกนี้ จะใหคณ
ุ ปอนแอดเดรส
(URL) ของไซดทค
่ี ณ
ุ จะใชเปนโฮมเพจ คุณไมจาํ
เปนตองพิมพ “http://” ไวหนา URL แตละชือ
่
เพราะเบราวเซอร WAP จะใสใหเองโดย อัตโนมัติ
- เครือขาย: สําหรับกําหนดชนิดของบริการสงขอ
มูล

หนวงเวลา: สําหรับปอนระยะเวลาทีก
่ าํ หนดให
ออกจากการเชือ
่ มตอโดยเมือ
่ ปอนคานีแ
้ ลวบริการ
นาวิเกตของ WAP จะหยุดลงเมือ
่ ไมมก
ี ารรับหรือ
สงขอมูลในเวลา ทีก
่ าํ หนด
อัตราเร็วการโทร: อัตราความเร็วในการเชือ
่ มตอ
ขอมูล คือ 9600 หรือ 14400
- การตัง้ คา GPRS: การตัง้ คาบริการนีท
้ าํ ไดเฉพาะ
เมือ
่ มีการเลือกวิธก
ี ารรับสงขอมูล แบบ GPRS

1 ขอมูล
2 GPRS

APN: ปอน APN ของ GPRS

- การตัง้ คาขอมูล: ปรากฏขึน
้ เมือ
่ คุณเลือกการ
ตัง้ คาขอมูลเปน เครือขาย/บริการ

รหัสผาน:รหัสผานทีค
่ ณ
ุ ตองปอนใหกบ
ั เซิรฟ
 เวอร
APN

หมายเลขโทร: Nปอนหมายเลขโทรศัพทสาํ หรับ
เชือ
่ มตอไปยังเกตเวย WAP ของคุณ
รหัสผูใ ช:คาเฉพาะทีแ
่ สดงถึงตัวผูใ ชสาํ หรับเซิรฟ

เวอรการติดตอของคุณ (ทัง้ นีม
้ ใิ ชเกตเวย WAP)
รหัสผาน: รหัสผานทีต
่ อ
 งปอนใหกบ
ั เซิรฟ
 เวอร
การติดตอของคุณ (ทัง้ นี้ มิใชเกตเวย WAP) เพือ
่
ระบุถงึ ตัวคุณ

บริ ก าร

► เปดทํางาน: ใชงานโพรไฟลทเ่ี ลือก

ชนิดการโทร: เลือกประเภทของสายขอมูล:
อนาล็อก หรือ ดิจต
ิ อล (ISDN)

รหัสผูใ ช:เปนตัวระบุผใู ชสาํ หรับเซิรฟ
 เวอร APN

- ตัง้ คาพร็อกซี่
พร็อกซี:่ เปด/ปด
IP แอดเดรส: ปอน IP แอดเดรสของเกตเวย
WAP ทีค
่ ณ
ุ เขาใช
หมายเลขพอรต: ปอนพร็อกซีพ
่ อรต
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บริการ
- ตัง้ คา DNS
บริ ก าร

เซิรฟ
 เวอรหลัก: ปอน IPแอดเดรสของเซิรฟ
 เวอร
DNS หลักทีค
่ ณ
ุ เขาใชงาน
เซิรฟ
 เวอรรอง: ปอน IP แอดเดรสของเซิรฟ
 เวอร
DNS รองทีค
่ ณ
ุ เขาใชงาน
► แกไขชือ
่ : คุณสามารถเปลีย
่ นชือ
่ โพรไฟลได
► ลบ: ลบโปรไฟลทเ่ี ลือกจากรายการ
► เพิม
่ ใหม: คุณสามารถเพิม
่ โพรไฟลใหมได

Cache
ตัง้ คาวาตองการใหเชือ
่ มตอผานทางแคชหรือไม
Cookie
ตรวจสอบวามีการใชคก
ุ กีห
้ รือไม
ลบ cache
ลบขอมูลทัง้ หมดทีบ
่ น
ั ทึกไวในแคช
ลบ Cookies
ลบขอมูลทัง้ หมดทีบ
่ น
ั ทึกไวในคุกกี้
รักษาความปลอดภัย
รายการใบรับรองทีใ่ ชไดจะปรากฏขึน
้
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► ผูม
 ส
ี ท
ิ ธิ:์ คุณสามารถดูรายการใบรับรองสิทธิท
์ บ
่ี น
ั

ทึกไวในโทรศัพทของคุณได

► สวนตัว: คุณสามารถดูรายการใบรับรองสวนบุคคล

ทีบ
่ น
ั ทึกไวในโทรศัพทของคุณได

บริการซิม

(ขึ้นอยูกับซิม)

เมนู 8.2

ผูใ หบริการของคุณอาจเสนอบริการพิเศษ ผานทาซิม
การด เชนระบบธนาคารทีบ
่ า น ขอมูลตลาดหุน
 และ
อืน
่ ๆ หากคุณลงทะเบียนขอรับบริการใดบริการหนึง่ ชือ
่
บริการนัน
้ จะปรากฏขึน
้ ทีด
่ า นลางสุดของเมนู หลักดวย
เมนูสาํ หรับบริการซิมในเครือ
่ งโทรศัพททาํ ใหเครือ
่ งสา
มารถรองรับบริการเสริมตางๆในอนาคตทีผ
่ บ
ู ริการระบบ
ของคุณใหบริการได
โปรดติดตอผูใ หบริการระบบของคุณเพือ
่ ขอทราบราย
ละเอียด

ดาวน โ หลด
เกมส&แอปฯ

เมนู 9.1

(เมนู 9.1.1)

ในเมนูน้ี คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชัน Java ทีต
่ ด
ิ
ตัง้ ในโทรศัพทของคุณได คุณสามารถเลนหรือลบแอป
พลิเคชันทีด
่ าวนโหลด หรือ ตัง้ คาตัว
เลือกการเชือ
่ มตอ แอปพลิเคชันทีด
่ าวนโหลด
จะอยูใ นรูปแบบโฟลเดอร กดปุม
 เลือกซาย
[เลือก] เพือ
่ เปดโฟลเดอรทเ่ี ลือก หรือเริม
่ ตน Midlet
ทีเ่ ลือกไว เมือ
่ กดปุม
 เลือกซาย
[ตัวเลือก]
คุณสามารถเลือกเมนูตอ
 ไปนีไ้ ด

หมายเหตุ

► หลังการดาวนโหลดเกมส Java ใดๆ กดปุม


“ตกลง” (

) เพือ
่ บันทึกไวในโฟลเดอรรท
ู

► Launch: เริม
่ ตนแอปพลิเคชันทีเ่ ลือก
► Info: แสดงขอมูลของแอปพลิเคชัน

- Prompt: เครือ
่ งจะสอบถามคุณกอนทีแ
่ อปพลิ
เคชันจะทําการเชือ
่ มตอ
- Never: หามการเชือ
่ มตอ

หมายเหตุ

► คุณไมสามารถลบหรือเปลีย
่ นชือ
่ โฟลเดอรหรือ

ดาวน โ หลด

เกมส&แอปฯ

เกมในโฟลเดอรทต
่ี ด
ิ ตัง้ ไวลว งหนาแลว

JavaTM เปนเทคโนโลยีทพ
่ี ฒ
ั นาขึน
้ โดย Sun Micro
systems และ ดวยวิธก
ี ารเดียวกับทีค
่ ณ
ุ ดาวนโหลด
Java Applet โดยใชเบราวเซอร Netscape หรือ MS
Internet Explorer มาตราฐาน คุณสามารถดาวน
โหลด Java MIDIlet ไดโดยใชโทรศัพท ทีใ่ ชงาน
WAP โปรแกรมทีใ่ ช JAVA ทัง้ หมด เชนเกมส Java
จะดาวนโหลด และใชบนโทรศัพทไดหรือไมนน
้ั ขึน
้
อยูก
 บ
ั ผูใ หบริการดวยเมือ
่ ดาวนโหลดแลวคุณสามารถ
ดูโปรแกรม Java ไดในเมนู Applications ซึง่ คุณ
สามารถเลือกใชงานหรือลบโปรแกรมดังกลาวไดไฟล
ของโปรแกรม Java ทีจ
่ ด
ั เก็บในเครือ
่ งโทรศัพทจะอยู
ในรูปแบบ .JAD และ .JAR

► Options: แอปพลิเคชัน Java บางตัวอาจตองมีก

ารเชือ
่ มตอขอมูล ใหเลือกเมนูน้ี เพือ
่ ตัง้ คาตัวเลือก
การเชือ
่ มตอ
- Always: การเชือ
่ มตอเกิดขึน
้ ทันทีโดยไมมก
ี าร
แจงใหทราบ
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ดาวนโหลด
ดาวน โ หลด

หมายเหต

► ไฟลJARเปนรูปแบบทีบ
่ บ
ี อัดขอมูลของโปรแกรม

Java และไฟล JAD เปนไฟลคาํ อธิบายทีม
่ ข
ี อ
 มูล
โดยละเอียดทัง้ หมด กอนทีจ
่ ะดาวนโหลดจากระ
บบเครือขาย คุณสามารถ ดูคาํ อธิบายไฟลโดยละ
เอียดทัง้ หมดไดจากไฟล JAD

► แมจะใชภาษามาตรฐาน(J2ME) แตแอปพลิเคชัน
่

Java บางตัวจะไมสามารถใชงานกับโทรศัพททม
่ี ี
วางจําหนายบางรุน
 ได เนือ
่ งจากอาจมีการใชไล
บรารีเฉพาะสําหรับรุน
 โทรศัพทนน
้ั ซอฟตแวรอาจ
ถูกล็อคหรือเปดขึน
้ เองเมือ
่ มีการดาวนโหลดแอพ
พลิเคชัน
่ Java ซึง่ ไมไดพฒ
ั นาขึน
้ โดยเฉพาะสํา
หรับโทรศัพททอ
่ี า งถึงในคูม
 อ
ื นี้ ซึง่ คุณอาจตอง
“รีสตารต” โทรศัพท เราต้องชีแ
้ จงถึงสาเหตุของ
ปญหาเหลานีซ
้ ง่ึ เกิดขึน
้ จากแอปพลิเคชันทีใ่ ชรว ม
กันไมไดและไมใชขอ
 บกพรองของผลิตภัณฑ

ขอควรระวัง

► เฉพาะโปรแกรมทีใ่ ช J2ME (Java 2 Micro

Edition) เทานัน
้ จึงจะรันบนโทรศัพทได โปร
แกรมทีใ่ ช J2SE (Java 2 Standard Edtion)
จะทํางานไดเฉพาะบนครือ
ื่ งพืช
ื เื ทานัน
้

โพรไฟล (เมนู 9.1.2)
เมนูนป
้ี ระกอบดวยการตัง้ั คาแบบเดียวกับ เมนูอน
ิ เตอร์
เน็ต เมือ
่ คุณตองการดาวนโหลดโปรแกรมใหมคณ
ุ ตอง
เชือ
่ มตอ WAP ดวย

ภาพ
ปุม
 เลือกซาย

เมนู 9.2

[ตัวเลือก] จะแสดงตัวเลือกตอไปนี้

► ตัง
้ คาเปนภาพพืน
้ หลัง: จะตัง้ คารูปภาพทีเ่ ลือก

ปจจุบน
ั เปนภาพพืน
้ หลัง

► เขียนขอความมัลติมเี ดีย: รูปภาพทีด
่ าวนโหลด

สามารถสงผาน MMS ได

► สงทางบูลทูธ: คุณสามารถสงภาพทางบูลทูธ

เสียง
ปุม
 เลือกซาย

เมนู 9.3

[ตัวเลือก]จะแสดงตัวเลือกตอไปนี้

► ตัง
้ ค่าเสียงเรียกเขา: ตัวเลือกนีต
้ ง้ั คาเสียงเรียก

เขาดวยเสียงทีเ่ ลือกปัจจุบน
ั

► เขียนขอความ: สามารถสงเพลงผาน SMS และ

MMS ได

► สงทางบูลทูธ: เสียงเมโลดีส
้ ามารถสงทางบูลทูธ
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เมนู 9.4

โฟลเดอรนค
้ี ลายกับทีจ
่ ด
ั เก็บไฟล โดยประกอบดวย
ไฟลทง้ั หมดทีถ
่ า ยโอนดวยการใชคณ
ุ สมบัติ UMS
หรือ บูลทูธ เชน ไฟลภาพ เสียง และไฟลทว่ั ไปซึง่
เครือ
่ งโทรศัพทไมสนับสนุน
กดปุม
 [ตัวเลือก] คุณสามารถดูหรือเลนไฟล
(หากสนับ สนุน) ลบ หรือสงผานบูลทูธ
การเชือ
่ มตอ USB
S5200 สามารถเชือ
่ มตอกับพีซี ผานสาย USB เพือ
่
ถายโอนไฟล เนือ
้ หาและใชโมเด็มภายในคุณสามารถ
คนหารายละเอียดทัง้ หมดทีส
่ ม
ั พันธกบ
ั คุณสมบัตน
ิ ใ้ี น
สวนตอไปนี้
USB Media Storage (UMS)
คุณสมบัติ UMS (USB Media Storage) ชวยในการ
จัดการไฟลมล
ั ติมเี ดีย ซึง่ จัดเก็บไวในหนวยความจํา
ภายในของโทรศัพท (64MB) โดยถือเปนหนวยความ
จํา USB ทัว่ ไปทีส
่ าํ คัญ ฟงกชน
ั นีไ้ มจาํ เปนตองติดตัง้
ซอฟตแวรเพิม
่ เติม

หมายเหต

► ขณะทีใ่ ชคณ
ุ สมบัติ UMS คุณจะไมสามารถรับ

สายหรือขอความใดๆ ไดเลย

ดาวน โ หลด

ที่จัดเก็บไฟล

คุณสามารถดูตวั อยางไฟล JPG(สูงสุด 460K), GIF
(สูงสุด 100K) และสามารถเลนเสียงและแนบไปกับ
MMS ได
1. จากหนาจอสแตนดบายของโทรศัพท เชือ
่ มตอสาย
USB ทีโ่ ทรศัพทและพีซี พีซจ
ี ะพบอุปกรณตอ
 พวง
หลังผานไปสักครู
2. เครือ
่ งจะแสดงคําวา “USB” บนหนาจอ LCD หลัก
3. ทีพ
่ ซ
ี ี โทรศัพทจะไดรบ
ั การระบุเปน “Removable
disk” ในโฟลเดอร My Computer นอกจากนี้
เครือ
่ งจะกําหนดตัวอักษรแสดงชือ
่ ดิสกของระบบ
เชน “E:\” หลังจากนัน
้ คุณสามารถอัปโหลดหรือ
ดาวนโหลดไฟลจากโทรศัพท โดยถือเปนโฟลเดอร
Windows ทัว่ ไป
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ดาวนโหลด
ดาวน โ หลด

4. ดับเบิลคลิกที่ “Removable disk” และเปดโฟล
เดอร “My Media” โฟลเดอรใหม 4 โฟลเดอร จะ
ปรากฏขึน
้
- เพลง: ในโฟลเดอรน้ี
คุณสามารถคัดลอกไฟลเพลง รูปแบบทีส
่ นับสนุน
เชน MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4
(audio) และ WAV ไฟลในโฟลเดอรนส
้ี ามารถ
เลนไดโดยใช MP3 player ของโทรศัพท
- ภาพถาย: โฟลเดอรนจ
้ี ะถูกสงวนไวสาํ หรับภาพ
ทีถ
่ า ยดวยกลองดิจต
ิ อลในโทรศัพท คุณสามารถ
โอนภาพจากโทรศัพทไปทีพ
่ ซ
ี ไี ดโดยใชคาํ สัง่ คัด
ลอกและวางของพีซี แมวา คุณสามารถอัปโหลด
ภาพใหมจากพีซี

หมายเหตุ

► โทรศัพทจะไมแสดงรายชือ
่ ภาพเหลานัน
้ ในเมนู

ภาพถายสวนตัว ดังนัน
้ เราขอแนะนําวา คุณไม
ควรอัปโหลดขอมูลใดๆ ก็ตามไวในโฟลเดอรน้ี
หากคุณตองการอัปโหลดภาพพืน
้ หลังใหมไป
ยังโทรศัพท โปรดใชโปรแกรมทีม
่ ใี หในแผน
CD-ROM

- ทีเ่ ก็บ: โฟลเดอรนค
้ี ลายกับทีจ
่ ด
ั เก็บไฟล คุณสา
มารถอัปโหลดไฟลประเภทตางๆ ทีน
่ ่ี รวมถึงภาพ
เสียง หรือ ไฟลบางอยางทีโ่ ทรศัพทไมสนับสนุน
(เชนไฟลword และ excel)เพียงแคพกพาไปกับ
คุณและดาวนโหลดไดในภายหลังดวยพีซเี ครือ
่ ง
อืน
่ ในโทรศัพท ไฟลทจ
่ี ด
ั เก็บไวในโฟลเดอรนจ
้ี ะ
แสดงไวใน (เมนู – ดาวนโหลด – ทีเ่ ก็บ ไฟล)
- วิดโี อ:ในโฟลเดอรนค
้ี ณ
ุ สามารถดาวนโหลดไฟล
วิดโี อทีถ
่ า ยดวยกลองดิจต
ิ อลของโทรศัพทไวท่ี
พีซี และอัปโหลดวิดโี อใหมไปทีโ่ ทรศัพท โฟล
เดอรนร้ี องรับรูปแบบไฟล 3GP ในโทรศัพทคณ
ุ
สามารถดูไฟลในโฟลเดอรนใ้ี น (เมนู– มัลติมเี ดีย
– วิดโี อสวนตัว)

หมายเหตุ

► คุณสามารถอัปโหลดไฟลขนาดตางๆ ไดจนกวา

หนวยความจําจะเต็ม

► คุณสามารถสรางโฟลเดอรทเ่ี ชือ
่ มกันไดสส
ู ด
ุ ถึง

10 โฟลเดอรในโฟลเดอรดฟ
ี อลต 4 โฟลเดอร

► หามเปลีย
่ นชือ
่ โฟลเดอรดฟ
ี อลต มิฉะนัน
้ อาจมี

การทํางานผิดปกติ
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คําเตือน

► อยาปลดการเชือ
่ มตอโทรศัพทขณะทีม
่ ก
ี ารถาย

โอนไฟลอยู เนือ
่ งจากอาจทําใหหนวยความจํา
เสียหาย ใหปลดการเชือ
่ มตอกับอุปกรณตอ
 พวง
โดยใชตวั เลือกของ Windows เสมอ กอนการ
ปลดสายเคเบิล

หมายเหตุ

► ในการเชือ
่ มตอ USB อาจใชเวลาหลายนาทีหลัง

จากเปดเครือ
่ งโทรศัพทและเมือ
่ อยูใ นหนาตางที่
รอการทํางาน

ดาวน โ หลด

5. เมือ
่ สิน
้ สุดการโอนไฟล ใหปลดการเชือ
่ มตออุปกรณ
ตอพวง USB จาก Windows และปลดการเชือ
่ มตอ
สายเคเบิลจากโทรศัพท

4. หลังจากใชโมเด็ม ขอแนะนําใหเลิกใชงานโดยไป
ทีเ่ มนูเครือ
่ งมือ - โมเด็ม

โปรแกรมพีซแ
ี ละอินเตอรเน็ต
คุณสามารถเชือ
่ มตอโทรศัพทกบ
ั พีซข
ี องคุณ เพือ
่ จัด
การรายชือ
่ ของสมุดโทรศัพท อัปโหลดรายการใหมๆ
เชน ภาพพืน
้ หลัง และเสียงเรียกเขา หรือใชโมเด็ม
ภายใน
1. ติดตัง้ โปรแกรมทีอ
่ ยูใ นแผน CD-ROM
2. ในโทรศัพท ใหเปดเมนูเครือ
่ งมือ
– โมเด็มและยืนยันการเปดใช
3. เชือ
่ มตอโทรศัพทกบ
ั พีซโี ดยใชสายเคเบิล USB
และเริม
่ โปรแกรมทีต
่ อ
 งการ
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อุ ป กรณ เ สริ ม
อุ ป กรณ เ สริ ม

คุณสามารถใชอป
ุ กรณเสริมตางๆ กับโทรศัพทของคุณได เลือกใชอป
ุ กรณ เหลานีต
้ ามลักษณะการสือ
่ สารสวนตัว
ของคุณ

แบตเตอรีม
่ าตรฐาน

ชุดหูฟง
ใชงานแบบแฮนดฟรีได
ประกอบดวยหูฟง
และไมโครโฟน

สายเคเบิล
้ ขอมูล
/ซีดข
ี อ
 มูล
สําหรับใชเชือ
่ มตอเพือ
่ การ
แลกเปลีย
่ นขอมูล ระหวาง
เครือ
่ งคอมพิวเตอรกบ
ั โทร
ศัพทของคุณ

หมายเหตุ

► ใชแตอป
ุ กรณเสริมของแทของ LG เทานัน
้
► การไมปฏิบต
ั ต
ิ ามขอแนะนํานีอ
้ าจมีผลใหการ

อะแดปเตอรสาํ หรับชาร
จแบตเตอรี่
สําหรับชารจแบตเตอรีเ่ มือ
่ อยู
ระหวางการเดินทาง
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รับประกันของเครือ
่ งโทรศัพท สิน
้ สุดลง

► อุปกรณเสริมอาจแตกตางกันในแตละฟน
 ทีโ่ ปรด

ตรวจสอบกับบริษท
ั หรือตัวแทนผูใ หบริการในแต
ละฟน
 ทีข
่ องเราใน กรณีทม
่ี ข
ี อ
 สอบถามเพิม
่ เติม

ข อ มู ล ทางเทคนิ ค
ข อ มู ล ทางเทคนิ ค

ขอมูลทัว่ ไป
ชือ
่ ผลิตภัณฑ์ : S5200
ระบบ

: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

อุณหภูมิ
สูงสุด : +55°C (คายประจ)
+45°C (ขณะชาร์จ)
ต่าํ สุด : -10°C
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USER GUIDE
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Introduction
I n t ro d u c t i o n

Congratulations on your purchase of the advanced
and compact S5200 mobile phone, designed to
operate with the latest digital mobile communication
technology.
This user’s guide contains important information on
the use and operation of this phone. Please read all
the information carefully for optimal performance
and to prevent any damage to or misuse of the
phone. Any changes or modifications not expressly
approved in this user’s guide could void your
warranty for this equipment.
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Guidelines for safe and efficient use
]

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.

Exposure to radio frequency
energy

]

The highest SAR value for this model phone tested
by DASY4 for use at the ear is 0.117 W/kg (10g).

Radio wave exposure and Specific Absorption
Rate (SAR) information
This mobile phone model S5200 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 the safety of all persons,
regardless of age and health.
]

]

The radio wave exposure guidelines employ a unit
of measurement known as the Specific Absorption
Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using
standardized methods with the phone transmitting
at its highest certified power level in all used
frequency bands.
While there may be differences between the SAR
levels of various LG phone models, they are all
designed to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.

Product care and maintenance
WARNING! Only use batteries, chargers and

accessories approved for use with this particular phone
model. The use of any other types may invalidate any
approval or warranty applying to the phone, and may be
dangerous.

]

Do not disassemble this unit. Take it to a qualified
service technician when repair work is required.

]

Keep away from electrical appliances such as 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.

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

Please read these simple guidelines. Not following
these guidelines may be dangerous or illegal. Further
detailed information is given in this manual.
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Guidelines for safe and efficient use
G u i d e l i n es f o r s a f e a n d e f f i c i e n t u s e
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]

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 as 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.

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

Do not use your mobile phone near medical
equipment without requesting permission. Avoid
placing the phone over pacemakers (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.

]

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.

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.

Blasting area

Children

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

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

Potentially explosive
atmospheres

Emergency calls

]

Do not use the phone at a refueling point. Don’t
use near fuel or chemicals.

]

Do not transport or store flammable gas, liquid, or
explosives in the compartment of your vehicle,
which contains your mobile phone and accessories.

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

]

RF energy may affect some electronic systems in
your motor vehicle such as car stereo or safety
equipment.

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

S5200 features
Parts of the phone

1. Headset jack

! Headset jack

Connect a headset here.

2. Up/down side keys

# Front screen

]

Controls the volume of keypad tone in standby
mode with the phone open/closed.

]

Controls the earpiece volume during a phone
call.

S 520 0 f e at u res

]

Front view

3. Front screen

@ Up/down

side keys
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S5200 features
Right side view

Rear view

S 520 0 f e at u res

Camera lens
] Dirt on the camera lens
could affect the image quality.
Flash
Microphone (Video)
Battery latch
] Press this button to
remove the battery cover.

Camera/MP3 key
] Open the slide to reveal the
camera lens. Press and hold down
this key to activate the camera
mode. Also use this key to take a
shot. Use the front screen as a
viewfinder.

Battery pack

Holes for a
carrying strap

SIM card
socket

SIM card terminals

Charger connector/
Cable connector
Battery terminals
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Open view
S 520 0 f e at u res

Earpiece !

^ Main screen

Menu

Left soft key @
Send key #

Contacts

& Navigation keys
* Right soft key
( Confirm key
) End/Power key

Clear key
Alphanumeric keys $
Special function keys
Microphone %

Note
]

To prevent the difficulty in hearing of the other side, slide open while using phone.
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S5200 features
1. Earpiece
S 520 0 f e at u res

2, 8. Left soft key/ Right soft key: Performs the
function indicated by the text on the screen
immediately above it.
3. Send key: Dials a phone number and answers
incoming calls. You can also quickly access the
latest incoming, outgoing and missed calls by
pressing the key in standby mode.
4. Alphanumeric keys: Enter numbers, letters and
some special characters.
5. Microphone: Can be muted during a call for
privacy.
6. Main screen: Displays phone status icons, menu
items, Web information, pictures and more in full
colour.
7. Navigation keys: Use to scroll through menus and
move the cursor.
9. Confirm key: Selects menu options and confirms
actions.
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10. End/Power key: Used to end a call or reject a
call and also to go back to standby mode. Hold
this key down to turn the phone on/off.
11. Clear key: Deletes a character with each press.
Hold the key down to clear all input. Use this key
to go back to a previous screen.
12. Special function keys
]

: A long press of this key enters the
international call character “+”.

]

: While keying in a phone number, a long
press of this key enters a pause.

Icon

Description

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

Indicates that GPRS service is
available.

On-Screen Icons

Indicates the alarm has been set
and is on.

Icon

Description
Indicates the strength of the
network signal. *
Indicates a call is in progress.
Indicates that you are roaming on
another network.

Note
]

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

S 520 0 f e at u res

Display Information

Indicates the status of the battery
charge.
Indicates the receipt of a
message.
Indicates the receipt of a voice
message.
Indicates that the vibration ringer
has been set.
Indicates the Loud profile is
activated.
Indicates the Silent profile is
activated.
Indicates the Headset profile is
activated.
Indicates the General profile is
activated.
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S5200 features
Icon

Description

S 520 0 f e at u res

Indicates that you can use the
push message service.
Indicates that the phone is
accessing the WAP.
Indicates that you are using GPRS.
Agenda event set
Call divert service active
Bluetooth enabled

Note
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]

When the status of the battery indicates low,
you may not use Camera or Multimedia
function.

]

While using Multimedia function, the status of
the battery is changeable.

Getting started

Make sure the power is off before you remove the
battery.
1. Remove the battery.
Press the button to release the battery, then slide
the battery down till it stops. Now lift the battery
from its compartment.

2. Install the SIM card.
Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM
card into the SIM card holder. Make sure that the
SIM card is inserted properly and that the gold
contact area on the card is facing downwards. To
remove the SIM card, press down lightly and pull it
in the reverse direction.

To insert the SIM card

G ett i n g s ta r te d

Installing the SIM card and
battery

To remove the SIM card

Caution!
]

Note
]

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

The metal contact of the SIM card can be easily
damaged by scratches. Pay special attention to
the SIM card while handling.
Follow the instructions supplied with the SIM
card.
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Getting started
3. Install the battery.
G ett i n g s ta r te d

1. With the arrow facing you as shown in the diagram
push the plug on the battery adapter into the
socket on the bottom of the phone until it clicks
into place.
2. Connect the other end of the mains adapter to
the mains socket. Only use the charger included in
the box.
3. The moving bars of battery icon will stop after
charging is complete.

Charging the Battery
To connect the mains adapter to the phone, you
must have installed the battery.
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Caution!
]

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

]

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

]

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

]

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

]

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

]

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

Disconnecting the adapter
Disconnect the travel adapter from the phone by
pressing its side buttons as shown in the diagram.
1. When charging is finished, the moving bars of the
battery icon stop and ‘Full’ is displayed on the
screen.
2. Unplug the adapter from the power outlet.
Disconnect the adapter from the phone by
pressing the grey tabs on both sides of the
connector and pull the connector out.

G ett i n g s ta r te d

Warning!

Note
]

Ensure the battery is fully charged before using
the phone for the first time.

]

Do not remove the battery or SIM card while
charging.

]

In the case the battery is not properly charged,
please turn the phone off and on using the
power key. Then detach and reattach the
battery, and recharge the phone.
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Getting started
G ett i n g s ta r te d

Turning your phone on and off
Turning your phone ON
1. Install a battery to the handset and connect the
phone to an external power source such as the
travel adapter, cigarette lighter adapter or handsfree car kit. Or install a charged battery pack to
the handset.
2. Press and hold
for a few seconds until the
LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the PIN code request
setting you may need to enter your PIN code.

Turning your phone OFF
1. Press and hold
for a few seconds until the
LCD screen is turned off.

Access codes
You can use the access codes described in this
section to avoid unauthorised use of your phone.
The access codes (except PUK and PUK2 codes) can
be changed by using the Change codes feature
[Menu 7-4-6].

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

PIN2 code (4 to 8 digits)
The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is
required to access functions such as Advice of Call
Charge and Fixed dial number. These functions are
only available if supported by your SIM card. Check
with your network operator for further information.
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Barring password

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to
unlock a PIN blocked phone. The PUK code may be
supplied with the SIM card. If not, contact your
network operator for the code. If you lose the code,
also contact your network operator.

The barring password is required when you use the
Call barring function. You can obtain the password
from your network operator when you subscribe to
this function.

G ett i n g s ta r te d

PUK code (4 to 8 digits)

PUK2 code (4 to 8 digits)
The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is
required to change a blocked PIN2 code. If you lose
the code, please contact your network operator.

Security code (4 to 8 digits)
The security code protects the unauthorised use of
your phone. The default security code is set to
‘0000’ and the security code is required to delete all
phone entries and to activate the Reset settings
menu. Also, the security code is required to enable or
disable the phone lock function to prevent
unauthorised use of the phone. The security code
default setting can be modified from the Security
settings menu.
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General Functions
G e n e ra l Fu n c t i o n s

Making and answering calls

Making an international call

Making a call

1. Press and hold the
key for the international
prefix. The ‘+’ character automatically selects the
international access code.

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code.
]

Press and hold the clear key (
the entire number.

3. Press the send key (

) to erase

) to call the number.

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

) or the

Making a call from the call history list
1. In standby mode, press the send key (
the latest incoming, outgoing and
missed phone numbers will be displayed.

), and

2. Select the desired number by using the up/down
navigation keys.
3. Press

22

to call the number.

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

to call the number.

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

Making a call from the phonebook
You can save the names and phone numbers dialled
regularly in Contacts. You can save them to the SIM
card and/or phone memory. You can dial a number
by simply looking up the desired name in the
phonebook and pressing the (
) key.

Adjusting the volume

Note
]

In standby mode with the phone open/closed,
pressing the side keys adjusts the key tone
volume.

Answering a call
When you receive a call, the phone rings and the
flashing phone icon appears on the screen. If the
caller can be identified, the caller’s phone number
(or name/photo if saved in the phonebook) is
displayed.
1. To answer an incoming call, open the phone.
(When Slide open has been set as the answer
mode. [Menu 7-3-2].)

Note
]

If Press any key has been set as the answer
mode any key press will answer a call except for
the
or the right soft key.

You can answer a call while using the address
book or other menu features.

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

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

G e n e ra l Fu n c t i o n s

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

]

Warning!
]

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

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

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

123 mode (Number mode)

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.

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

The following text input methods are available in the
phone.

Changing the text input mode

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

ABC mode
This mode lets you enter letters by pressing the key
labelled with the required letter once, twice, three or
four times until the letter is displayed.
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1. When you are in a field that
allows characters to be
entered, you will notice the
text input mode indicator in
the top right corner of the
LCD screen.
2. Change the text input mode
by pressing
. You can
check the current text input
mode in the top right corner
of the LCD screen.

text input mode

Options

Insert

Using the T9 mode
The T9 predictive text input mode lets you enter
words easily with a minimum number of key presses.
As you press each key, the phone begins to display
the characters that it thinks you are typing based on
the built-in dictionary.

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.

]

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
Good.

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.

to type

Press
[down
navigation key] to type Home.
]

]

G e n e ra l Fu n c t i o n s

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. You can
turn the T9 mode on or off, and change the T9
language by holding down the (
) key.

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

Using the ABC mode
Use the

to

keys to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:
]

Once for the first letter.

]

Twice for the second letter.

]

And so on.
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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
]

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

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

. , / ? ! - : ' '' 1

AB C 2

abc2

DEF3

def3

GHI4

ghi4

JKL5

jkl5

MNO6

mno6

PQRS7

pqrs7

TUV8

tuv8

WXYZ9

wxyz9

Space 0

Space 0

Using the 123 (Number) mode
The 123 mode enables you to enter numbers in a text
message (a telephone number, for example).
Press the keys corresponding to the required digits
before manually switching back to the appropriate text
entry mode. You can quickly switch from letters to
numbers by pressing and holding down the (
) key.

Contacts
You can store phone numbers and their
corresponding names in the memory of your SIM
card.
In addition, you can store up to 1000 numbers and
names in the phone memory.
The SIM card and phone are both used in the same
way in the Contacts menu.

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

During a call

Making a second call
You can get a number you wish to dial from the
phonebook to make a second call. Press the right
soft key then select Search. To save the dialled
number into the phonebook during a call, press the
right soft key then select Add new.

Switching between two calls

If Call waiting is activated, you can put the first call
on hold and answer the second, by pressing
or
by selecting the left soft key, then Hold & Answer.
You can end the current call and answer the waiting
call by selecting the left soft key and then End &
Answer.

G e n e ra l Fu n c t i o n s

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

This feature, known as Call waiting, is only available
if your network supports it. For details of how to
activate and deactivate it see Call waiting
[Menu 7-3-4].

Rejecting an incoming call
You can reject an incoming call without answering by
simply pressing the
key.

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

During a call, you can reject an incoming call by
pressing the left soft key [Menu] key and selecting
the Conference/Reject or by pressing the
.

Answering an incoming call

Muting the microphone

To answer an incoming call when the handset is
ringing, simply press the
key. The handset is
also able to warn you of an incoming call while you
are already on a call. A tone sounds in the earpiece,
and the display will show that a second call is waiting.

You can mute the microphone during a call by
pressing the [Menu] key then selecting Mute on. The
handset can be unmuted by selecting Mute off.
When the handset is muted, the caller cannot hear
you, but you can still hear them.
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Switching DTMF tones on during a call

Making a second call

To turn DTMF tones on during a call, press the left
soft key, and then select DTMF on. DTMF tones can
be turned off the same way. DTMF tones allow your
phone to make use of an automated switchboard.

You can make a second call while currently on a call.
Enter the second number and press the
key.
When the second call is connected, the first call is
automatically placed on hold. You can swap between
calls by pressing the left soft key then selecting
Swap.

Multiparty or conference calls
The multiparty or conference service provides you
with the ability to have a simultaneous conversation
with more than one caller, if your network operator
supports this feature. A multiparty call can only be
set up when you have one active call and one call on
hold, both calls having been answered. Once a
multiparty call is set up, calls can be added,
disconnected or separated (that is, removed from the
multiparty call but still connected to you) by the
person who set up the multiparty call. These options
are all available from the In-Call menu. The maximum
callers in a multiparty call are five. Once started, you
are in control of the multiparty call, and only you can
add callers to the multiparty call.
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Setting up a conference call
Place one call on hold and while the active call is on,
press the left soft key and then select the
Conference/Join all.

Putting a conference call on hold
Press the left soft key, then select the
Conference/Hold all.

Activate the conference call on hold
Press the left soft key, then select the
Conference/Join all.

Adding calls to the conference call

Displaying callers in a conference call
To scroll through the numbers of the callers who
make up a conference call on the handset screen, use
the up/down navigation keys.

G e n e ra l Fu n c t i o n s

To add a call to an existing conference call, press the
left soft key, then select the Conference/Join all.

After pressing the left soft key, selecting
Conference/End all will end all the active and onhold calls.

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

Ending a conference call
The currently displayed caller from a conference call
can be disconnected by pressing the
key. To end
a conference call, press the left soft key, then select
the Conference/End multiparty.
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Menu Tree
M e nu Tre e

1. Profiles

3.1 Alarm clock

1.2 Silent

3.2 Bluetooth

1.3 General
1.4 Loud
1.5 Headset

2. Call register

3.2.1 Paired devices
3.2.2 Handsfree devices
3.2.3 Settings

3.3 Calculator
3.4 Unit converter

2.1 Missed calls

3.5 World time

2.2 Received calls

3.6 Modem

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

2.6 GPRS information
2.6.1 Call duration
2.6.2 Data volumes
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3. Tools

1.1 Vibrate only

4. Organiser
4.1 Contacts
4.1.1 Search
4.1.2 Add new
4.1.3 Caller groups
4.1.4 Speed dial
4.1.5 Settings
4.1.6 Copy all
4.1.7 Delete all
4.1.8 Information
4.2 Calendar
4.2.1 Add new
4.2.2 View daily
schedules
4.2.3 Delete past
4.2.4 Delete all
4.2.5 Go to date
4.2.6 Set alarm tone
4.3 Memo

5.1 New message
5.1.1 Write text message
5.1.2 Write multimedia
message

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

5.7 Templates
5.7.1 Text templates
5.7.2 Multimedia
templates
5.7.3 My business card

6. Multimedia
6.1 Camera
6.2 Video camera
6.3 My photos
6.4 My video
6.5 MP3
6.5.1 MP3 player
6.5.2 Playlist
6.5.3 Settings

6.6 Voice recorder
6.6.1 Record
6.6.2 View list

6.7 Settings
6.7.1 Camera
6.7.2 Video camera

7. Settings
7.1 Date & Time
7.1.1 Date
7.1.2 Time
7.2 Phone settings
7.2.1 Display settings
7.2.2 Theme Settings
7.2.3 Language
7.3 Call settings
7.3.1 Call divert
7.3.2 Answer mode
7.3.3 Send my number
7.3.4 Call waiting
7.3.5 Minute minder
7.3.6 Auto redial

M e nu Tre e

5. Messages

5.8 Settings
5.8.1 Text message
5.8.2 Multimedia
message
5.8.3 Voice mailbox number
5.8.4 Info message
5.8.5 Push messages
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8. Service
7.4 Security settings
7.4.1 PIN code request
7.4.2 Handset lock
7.4.3 Auto key lock
timeout
7.4.4 Call barring
7.4.5 Fixed dial number
7.4.6 Change codes
7.5 Network settings
7.5.1 Network selection
7.5.2 Band selection
7.6 GPRS setting
7.7 Reset settings
7.8 Memory status
7.8.1 Internal memory
7.8.2 Multimedia
memory

9. Downloads

8.1 Internet
8.1.1 Home
8.1.2 Bookmarks
8.1.3 Go to URL
8.1.4 Settings

9.1 Games & Apps
9.1.1 Games & Apps
9.1.2 Profiles

8.2 SIM service

9.4 File storage

9.2 Images
9.3 Sounds

Selecting Functions and Options

Menu

Contacts

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

Press the left soft key
to access the available
menu.

Press the right soft
key to access the
available Contacts.

S e l e c t i n g Fu n c t i o n s a n d O pt i o n s

Your phone offers a set of functions that allow you to
customise the phone. These functions are arranged in
the menus and sub-menus, accessed via the two soft
keys marked [
] and [
]. Each menu and
sub-menu lets you view and alter the settings of a
particular function.
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Profiles
P ro f i l es

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

Activate

]

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

]

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

]

Ring volume: Set the volume of the ringing tone.

Note
]

Menu 1.x.1

1. A list of profiles is displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to
activate and press the left soft key
[OK] or
OK key.
3. Then, select Activate.

Personalise

Menu 1.x.2

Scroll to the desired profile in the Profile list. After
pressing the left soft key
or the OK key, select
Personalise. The profile setting option opens. Set
the options as required.
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To protect the sense of hearing while Slide
open, maximum volume level is 3.

]

Message alert type: Set the alert type for
messages.

]

Message tone: Select the alert tone for messages.

]

Keypad tone: Select the desired keypad tone.

]

Keypad volume: Set the volume of keypad tone.

]

Slide tone: Allows to set the slide tone for
adjusting environment.

]

Effect sound volume: Set the volume of effect
sound.

]

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

]

• Off: The phone will not answer automatically.

P ro f i l es

Auto answer: This function will be activated only
when your phone is connected to the headset.
• After 5 secs: After 5 seconds, the phone will

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

answer automatically.

Rename

Menu 1.x.3

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

Note
]

Vibrate only, Silent and Headset profiles
cannot be renamed.

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

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

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

]

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

]

Send a message to this number

]

Delete the call from the list

Received calls

Menu 2.2

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

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

]

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

]

Send a message to this number

]

Delete the call from the list

Dialled calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 20 outgoing calls
(called or attempted).
You can also:
]

View the number if available and call it or save it in
the phonebook

]

Enter new name for the number and save both in
the phonebook

]

Send a message to this number

]

Delete the call from the list

Menu 2.4

Call costs (Menu 2.5.2)

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

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

Call charges

Settings (Menu 2.5.3)

Menu 2.5

Call duration (Menu 2.5.1)

(SIM Dependent)
]

Set tariff: You can set the currency type and the
unit price. Contact your service providers to obtain
charging unit prices. To select the currency or unit
in this menu, you need the PIN2 code.

]

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

]

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

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

Last call: Length of the last call.

]

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

]

Received calls: Length of the incoming calls.

]

Dialled calls: Length of the outgoing calls.

]

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

C a l l re g i s te r

Delete recent calls
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GPRS information

Menu 2.6

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

Call duration (Menu 2.6.1)
You can check the duration of Last call and All calls.
You can also reset the call timers.

Data volumes (Menu 2.6.2)
You can check the Sent(Last/All), Received(Last/All)
or All data volumes and Reset all.
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Tools
Menu 3.1

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

Bluetooth

Depending on the file type, it will be stored in the
following folders:
]

MP3: MP3 folder (Menu 6.5.2)

]

Video (.3GP): video folder (Menu 6.4)

]

Phonebook contacts (.VCF): Phonebook
(Menu 4.1.1)

]

Other files: File storage folder (Menu 9.4)

To o l s

Alarm clock

Note

[OK].
Menu 3.2

Bluetooth enables compatible mobile devices,
peripherals and computers that are in close proximity
to communicate directly with each other without
wires. This handset supports built-in Bluetooth
connectivity, which makes it possible to connect
them with compatible Bluetooth headsets, computer
applications and so on.
When you receive data from another Bluetooth
device, the phone requests for a confirmation. After
confirming the transfer, the file will be copied in your
phone.

]

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

]

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

Paired devices (Menu 3.2.1)
You can view all devices which are compatible with
your Bluetooth phone.

Handsfree devices (Menu 3.2.2)
You can view the list of handsfree devices which are
compatible with your Bluetooth phone.
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Tools
Settings (Menu 3.2.3)
To o l s

Note

You can register a new device which is compatible
with Bluetooth. If you already have added the device,
you can connect to it after entering a password
(usually 0000).

Calculator

Menu 3.3

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

Unit converter

Menu 3.4

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

This converts any measurement into a unit you want.

1. Input the numbers by pressing numeric keys.

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

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

[Result] to view the

5. Press the left soft key
[Reset] or enter
numbers to repeat the procedure above.
6. To end Calculator, press the right soft key
[Back].
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]

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

3. You can check the converted value for the unit
you want.

World time

Menu 3.5

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 the left soft key
[Set].

Menu 3.6

You can access the network services through Modem.
If you want to use PCsync, Contents banks, Internet
Cube, you should access the menu and activate the
modem and then plug in the USB cable.

To o l s

Modem
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Organiser
O rg a n i s e r

Contacts

Menu 4.1

Note
]

]

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

]

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

]

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

]

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

]

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

]

Delete: You can delete an entry.

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

Search (Menu 4.1.1)
(Calling from phonebook)
1. Select Search by press the left soft key
[Select] or [OK].

Note
]

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

2. If you want to edit, delete or copy an entry, select
the left soft key
[Options]. The following
menu will be displayed.

Add new (Menu 4.1.2)
You can add phonebook entry by using this function.
Phone memory capacity is 1000 entries. SIM card
memory capacity depends on the service provider.
The number of characters you can save in the SIM
card is a SIM dependent feature.
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]

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

2. Select the memory you want to save to: SIM or
Phone. If you set to Phone, you need to select
which number you want as Main number.

]

Add member: You can add group members. Each
group should not exceed 20 members.

]

Remove member: You can remove the member
from the Group member list. But the name and the
number will remain in the phonebook.

]

Rename: You can change a group name.

a. Press

[OK] to input a name.

b. Press
number.

[Save], then you can input a

c. Press

[Save].

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

Caller groups (Menu 4.1.3)
You can add up to 20 members per group, with up to
a maximum of 7 groups in total.

O rg a n i s e r

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

Speed dial (Menu 4.1.4)
Assign contacts to any of the keys
to
can then call that contact by pressing the
corresponding number key.

. You

1. Open the phonebook first by pressing the Right
soft key
[Contacts] in standby mode.
2. Scroll to Speed dial, then press the left soft key
[OK].

]

Member list: Shows the group members you have
selected.

3. If you want to add Speed dial, select (empty).
Then, you can search the name in phonebook.

]

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

4. After assigning the number as speed dial, you can
change and delete the entry. You can also make a
call or send a message to this number.
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Organiser
- Name & number: Set the phonebook list by
displaying the name and number.

Settings (Menu 4.1.5)
O rg a n i s e r

1. Press the right soft
mode.

[Contacts] in standby

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

Set memory
Scroll to highlight Set memory, and then press
the left soft key
[OK].
- If you select Variable, when adding entry, the
phone will ask whether you wish to store on
the sim or phone.
- If you select SIM or Phone, the phone will
store an entry to SIM or phone.

]

View options
Scroll to highlight View options, and then press
the left soft key
[OK].
- Name only: Set the phonebook list by
displaying the name only.
- With pictures: Set the phonebook list with
the information of character and picture.
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Copy all (Menu 4.1.6)
You can copy/move entries from SIM card memory to
Phone memory and vice versa.
1. Open the Phonebook first by pressing the right
soft key
[Contacts] in standby mode.
2. Scroll to Copy all, and then press the left soft key
[OK] to enter this menu.
]

SIM to Phone: You can copy/move the entries
from SIM Card to Phone memory.

]

Phone to SIM: You can copy/move the entries
from Phone memory to SIM Card.

3. You can see the following submenus.
]

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

]

Delete original: When copying, the Original
Dial Number is erased.

You can delete all entries in the SIM and Phone. This
function requires the Security code.
1. Press the right soft key
[Contacts] in
standby mode and select Delete all, press
[OK].

4. Use
]

Memory status

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

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

Information (Menu 4.1.8)

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

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

to select a service. Press

This feature allows you to see how many entries are
in use, or free in your phonebook.

2. Highlight the memory you wish to erase, and then
press the left soft key (
) [OK].

]

and
[Send].

O rg a n i s e r

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

Delete all (Menu 4.1.7)

]

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

1. Open the phonebook first by pressing the right
soft key
[Contacts] in standby mode and
select Information.
2. Scroll to Service dial number, then press the
left soft key
[OK] to enter.
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Calendar

Menu 4.2

When you enter this menu a Calendar will be
displayed. The month and year are shown at the top
of the screen. Whenever you change the date under
the Settings menu, the calender will update
automatically. The current date will be highlighted in
green and any schedule or memos will be indicated
with a red triangle at the top left hand corner of the
corresponding square. An audible alarm can be set
for memo's and reminders.
To change the day, month, and year.
Key

Description

Add new (Menu 4.2.1)
Allows you to add a new schedule for the chosen day.
Input the subject and then press the left soft key
[OK].

View daily schedules (Menu 4.2.2)
You can refer to a detailed schedule, that is the
whole contents of the schedule configured by you.

Delete past (Menu 4.2.3)
You can delete the past schedule that is no longer
required.

Yearly

Delete all (Menu 4.2.4)

Monthly

You can delete all notes.

Weekly
Daily

Go to date (Menu 4.2.5)
You can go to the chosen date directly.

In the scheduler mode, press left soft key
[Options] as follows;

Set alarm tone (Menu 4.2.6)
You can set the alarm tone.
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Menu 4.3

1. Select the Memo by pressing the left soft key
[OK].
2. If the entry is empty, add new by pressing the left
soft key
[Add].

O rg a n i s e r

Memo

3. Input the memo and then press the left soft key
[Ok].

Note
]

If you want to change the text input mode,
press the
in order.
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Press the Menu key (
using navigation keys.

) and select Messages

New message

Menu 5.1

Write text message (Menu 5.1.1)

1. Key in your message. For details on how to enter
text, refer to page 24 through 26 (Entering Text).
2. After you complete the message, to select the
required option, press the left soft key [Options].
The following options are available.
]

Your phone receives voice mail notification messages
and Short Message Service(SMS) messages.
Voice mail and SMS are network services. Please
contact your network operator for more information.
When the
icon appears, you have received a
new voice mail. When the icon
appears, you
have received a new text message. If the message
memory is full, a message is displayed, the
icon
flashes and you cannot receive any new messages.
Use the Delete option in the Inbox menu to delete
obsolete messages.
Once there is space in the message memory, any
undelivered SMS messages will be received (provided
sufficient space is available).
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Send: Enter the number or select the number from
the phonebook or the recent numbers. You can
send a message up to 6 phone numbers at a time.
Press the left soft key [Options]. The following
options will be displayed.
1 Send (It only shows after a phone number is
entered)
2 Recent numbers
3 Search

]

Save to drafts: Allows you to save the message so
that it can be sent later.

]

Font: Sets the font size and style.

]

Colour: You can also set colour of the text
(foreground) and the background.

]

Alignment: You can set the position of the
message - Right, Centre or Left.

Add T9 dictionary: You can add your own words.
This menu will only be shown when the edit mode
has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.

]

Contacts: You can add phone numbers in the
message.

]

Symbol: You can attach special characters.

]

T9 languages: Select the desired language for T9
input mode. You can also deactivate the T9 input
mode by selecting ‘T9 off ’.

]

My business card: You can attach your name card.

]

Exit: If you select this whilst writing a message,
you will be taken back to the message menu. Also
the written message will not have been saved.

3. You can also send attachments with the message
by pressing the right soft key [Insert], while you’re
entering a message.
]

Images: You can send and receive text messages
that contain pictures, known as ‘picture messages’.
Several preset pictures are available in the phone
and they can be replaced with new ones received
from other sources.

]

Sounds: If available, you can attach a sound
available for a short message.

]

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

M es s a g es

]

Write multimedia message (Menu 5.1.2)
A multimedia message can contain text, images,
and/or sound clips. This feature can be used only if it
is supported by your network operator or service
provider. Only devices that offer compatible
multimedia message or e-mail features can receive
and send multimedia messages.
1. Key in the multimedia message. Using the right
soft key, you can input symbols and numbers, or
use T9 input mode. After the multimedia message
input, press the left soft key [OK].
2. Add an image and/or sound. You can move to the
next section using the up/down navigation.
3. You can add a slide by option menu using the left
soft key. If press the left key and select "Add slide"
from the option menu, you can add the new slide.
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4. Press the left soft key [Options]. The following
options are available.
]

Send: Supports multiple numbers and email
addresses.

]

Preview: Displays the multimedia message you
wish to send.

]

Save: Saves the multimedia message in drafts or as
a template.

]

Add slide: Adds a slide before or after the current
slide.

]

Move to slide: Moves to the next or previous slide.

]

Delete slide: Deletes the selected slide.

]

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

]
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Remove media: You can remove a picture or
sound in the slide. This option can be shown only
when any media file has been added.

]

Add T9 dictionary: You can add your own word.
This menu will only be shown when the edit mode
has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.

]

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

]

Exit: If you select this whilst writing a message,
you will be taken back to the message menu. Also
the written message will not have been saved.

5. Press the right soft key [Insert]. You can insert a
symbol, photo, or create a new photo, sound, new
sound, template,My Business card and Contacts.

Menu 5.2

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

then need to delete messages, media or applications
to free up space.

SIM message

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

M es s a g es

Inbox

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

Icon directive
Multimedia message
Short message
SIM message
Read multimedia message
Read text message
Push message
Read push message

When you are notified that you have received a
multimedia message, you have to wait for the
message to be downloaded before you can view it.
To read a message, select one of the messages by
pressing the left soft key
.
]

View: You can view the received messages.

]

Delete: You can delete the current message.

]

Reply: You can reply to the sender.

]

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

]

Return call: You can call back to the sender.

Notified multimedia message

If the phone shows ‘No space for SIM message’, you
only have to delete the SIM messages from the Inbox.
If the phone displays ‘No space for message’, you will
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]

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

]

Delete all: You can delete all messages.

Specific MMS options
]

Repeat: Allows you to repeat reproduction of the
selected multimedia message.

]

Receive: (for multimedia message notification
only). Multimedia messages, unlike text messages,
must be downloaded from the server automatically
or manually. The network initially sends multimedia
message notification: If the Auto retrieve option is
off or an error has occurred, receipt must be
confirmed by selecting [Receive]. If the Auto
retrieve option is on, the message is automatically
downloaded after receipt of notification.

] Load:

Launches the WAP connection to the URL
contained in the download message. The phone
must be configured for WAP services to download
messages.

Outbox

Icon

Information: Shows the content of the
downloaded messages.

MMS Unsent
MMS delivery confirmed
SMS sent
SMS unsent
SMS delivery confirmed
When you already sent the message:
]
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Icon directive
MMS Sent

Specific download message options
]

Menu 5.3

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

View: You can view the sent messages.

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

]

Delete: You can delete the current message.

]

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

]

Delete all: You can delete all messages in the
outbox.

When you didn’t send the message:
]

View: You can view messages you didn't.

]

Delete: You can delete the current message.

]

Send: You can send the message.

]

Information: You can view information about
outbox

]

Send all: You can send all the messages that have
not been sent.

]

Delete all: You can delete all messages that have
not been sent.

Drafts

Menu 5.4

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

M es s a g es

]

The following options are available.
]

View: You can see the multimedia messages.

]

Edit: Allows you to modify the chosen message.

]

Delete: Deletes the message you choose.

]

Information: To view the information of the
message.

]

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

Listen to voice mail

Menu 5.5

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.

53

Messages
M es s a g es

When new voice message is received, the
symbol will be displayed on the screen. Please check
with your network provider for details of their service
in order to configure the handset correctly.

Info message
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Topics (Menu 5.6.2)
To create new topics, press the left soft key [Option]
then select Add new. If you already have topics, you
can deactivate, edit, or delete them by using the left
soft key [Options].

Menu 5.6

(Dependant to network and subscription)

Templates

Info service messages are text messages sent by the
network to mobile phone users. They provide general
information such as weather reports, traffic news,
taxis, pharmacies, and stock prices. When you receive
an info service message, a popup message will
indicate a new message receipt or the info service
message will be displayed directly. In standby mode,
the following options are available when viewing info
service messages.

There are pre-defined messages in the list. You can
view and edit the template messages or create new
messages. Two types of templates are available: Text
and Multimedia.

Text templates (Menu 5.7.1)
• Please call me back.
• I’m late. I will be there at

Read (Menu 5.6.1)

• Where are you now?

When you have received broadcast messages and
select Read to view the message, it will be displayed
on the screen.

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

Menu 5.7

The following options are available.
View: Views the selected message.

]

Delete: Deletes the template.

]

Add new: Uses this to create new template.

]

Send via: To send via Text message or Multimedia
message.

]

Edit: Use this to edit the selected template.

]

Delete all: Deletes all templates.

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

Preview: Displays the draft multimedia message.

]

Save: Saves multimedia messages as templates.

]

Edit subject: You can edit the subject.

]

Add Slide: Adds a slide before or after the current
slide.

]

Move to slide: Moves to the next or previous slide.

]

Delete slide: Deletes the highlighted slide.

Set slide format: Sets the timer for slide, text, or
to align the message contents right, left, top and
bottom.

]

Remove media: You can remove a picture or
sound in the slide. This option can be shown only
when any media file has been added.

]

Add T9 dictionary: You can add our own word.
This menu can be shown only when the edit mode
is Predictive.

]

T9 languages: Selects T9 input mode.

]

Exit: Exits the menu.

M es s a g es

]

]

My business card (Menu 5.7.3)
This option helps you to make your own name card.
Key in the name, mobile phone number, office
number, Fax number, and E-mail address.
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Settings

Menu 5.8

Multimedia message (Menu 5.8.2)
]

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

]

Validity period: This network service allows you to
set how long your multimedia 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 retrieve: If you select on, you receive
multimedia messages automatically. If you select
Off, you receive only notification message in the
inbox and then you can check this notification. If
you select Home network only, you receive
multimedia messages depends on Homenetwork.

]

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

Text message (Menu 5.8.1)
]

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.

]

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

]

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

]

Reply charging: When a message is sent, it allows
the recipients to reply and charge the cost of the
reply to your telephone bill. This feature is not
supported by some network operators.

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

]

Permitted message types
Personal: Personal message.
Advertisements: Commercial message.
Information: Necessary information.

Voice mailbox number (Menu 5.8.3)

]

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

]

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

Info message (Menu 5.8.4)
]

Receive

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

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

Push messages (Menu 5.8.5)
You can set the option whether you will receive the
message or not.
]

Receive
Receive on: Receive all push messages.

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

Alert
M es s a g es

You can receive the voicemail if your network service
provider supports this feature. When a new voicemail
has 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.

]

Receive off: Does not receive all push messages.
]

Auto download
On: The push message is downloaded
automatically.
Off: To download the push message, use user
interaction.
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Camera

Menu 6.1

This application enables you to take a still picture.
You can take a picture in your desired size, and use it
for the contacts photo, home screen and other more
general purposes. Once taken, a still image can be
sent via Multimedia msg or Email.
Press the left soft key [Options] to display the
following popup menu items.

Zoom: Determines the zoom rate.

Note
]

Frame shots are only available with the 128x160
pixel resolution.

Video camera

Menu 6.2

This application enables you to record a video clip.
You can play and watch a saved video file while using
this function. Once recorded, a video clip can be sent
via Multimedia message or Email.

]

Brightness: Determines the brightness.

]

Size: Determines the size of an image.

]

Timer: Determines the delay time.

]

Quality: Determines the quality of an image.

]

White Balance : Allows you to change the settings
according to the environment.

]

Brightness: Determines the brightness.

]

Size: Determines the size of an image.

]

Album: Shows the still images taken.

]

Timer: Determines the delay time.

]

Exit: To exit the Camera.

]

Quality: Determines the quality of a video clip.

]

Mode: Determines whether to take a single or
multishot photo.

]

White Balance : Allows you to change the settings
according to the environment.

]

Effect: Determines the special effect to the
picture.

]

Record Time: Determines the recording time.

]

Album: Shows the video clips recorded.

]

58

]

Flash: Determines the flash operation.

Press the left soft key [Options] to display the
following popup menu items.

Exit: To exit the Video camera.

]

Edit title: You can edit the title of picture.

]

Effect: Determines the special effect to the video
clip.

]

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

]

Flash: Determines the flash operation.

]

Zoom: Determines the zoom rate.

My video

Multimedia

]

Menu 6.4

You can play and send a video.

My photos

Menu 6.3

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

Options
]

Play: Play the video

]

Send via Bluetooth: You can send the video by
bluetooth.

]

Rename: You can edit the title of video.

Options
]

Multi view: You can view the maximum of 9
thumbnails in a screen.

]

Send via Bluetooth: You can send a picture via
Bluetooth.

]

Write multimedia messages: You can send a
picture via MMS.

]

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

]

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

]

Delete: You can delete a picture.

]

Delete: You can delete the video.

]

Delete All: You can delete all the videos.

]

Information: You can view the information of the
video.
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MP3

Menu 6.5

The S5200 has an integrated MP3 player built-in.
You can enjoy listening to MP3 music files on your
phone memory using a compatible headset or via the
internal loudspeaker.

Note
]

Because of the small dimension of the speaker,
in some cases the audio could be distorted,
especially at maximum volume and when there
are lots of bass sounds. Therefore, we
recommend you to use the stereo headset in
order to appreciate the high quality of your
music.

The music player supports:
]
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MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5
Layer III Sampling frequency up from 8KHz to
48KHz. Bit rate up to 320Kbps, stereo.

]

AAC: ADIF, ADTS formats (Sampling frequency
from 8KHz to 48KHz)

]

AAC+: V1 : (Bit rate 16~128Kbps)
V2 : (Bit rate 16~48Kbps)
(Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)

]

MP4 , M4A: Sampling frequency up from 8KHz to
48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.

]

WMA: Sampling frequency up from 8KHz to
48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.

Note
]

S5200 doesn't support the variable rate of
MP3 and AAC file. Therefore, you can't change
the file from VBR MP3 format to AAC.

You can transfer MP3 files from a compatible PC to
the memory in your phone using the Mass Storage.
when you connect the phone to a PC using the USB
cable(supplied in the same package), you just try to
connect to PC via USB cable. If you use on win98
SE, you have to install Mass storage drive for windows
98 on CD-ROM.

Note
]

You should copy MP3 to my media\Music
folder. If you copy another folder, you cannot
see MP3 files.

]

The PC should run Windows 98 SE, Windows
ME, Windows 2000, Windows XP operating
system.

MP3 player (Menu 6.5.1)
2. Press the left soft key
the following menus.

[Options] to access

]

View play list: You can view the play list on
listening to the music.

]

Area repeat: The special area part of the current
music is repeated when you select ON of the
menu.

]

Set as ring tone: This menu allows to set the MP3
file as a ring tone. You can also set it as a ring tone
in Profile.

]

Setting
- Equalizer
This menu helps you to adjust a varity of
environment on listening to the music. This
phone supports four preset menus. When you
enter this menu, you can view current value of
equalizer.
- Playmode
This menu allows to set the play mode.

- Visual effect
You can select the visual effect menus: Wave,
Guitarist,.Aqua. This menu allows to changethe
backgroud of main LCD and sub LCD on playing
MP3 file.

Multimedia

1. Press MP3 menu, and then select MP3 player.

- Set shuffle
You can listen to MP3 music all randomly.

Playlist (Menu 6.5.2)
This menu allows to view the whole play list. You can
move the track by pressing the navigation key.
In addition, if you select option menu, you can delete
the file or view its information .

Note
]

The copyright of music files can be protected in
international treaties and national copyright
laws. Therefore, it may be necessary to obtain a
permission or a license to reproduce or copy
music. In some countries national law prohibits
private copying of copyrighted material. Before
downloading or copying the file, please check
the national legislation of the applicable
country concerning the use of such material.

61

Multimedia
Multimedia

Settings (Menu 6.5.3)

Settings

This menu allows to set the following items; Equalizer,
Playmode, Set shuffle and Visual effect.

Camera (Menu 6.7.1)
]

Auto save: If you set On, the images will be saved
automatically without displaying menu bar to save.

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

]

Delete all photos: This menu allows to delete all
photos after asking your confirmation.

Record (Menu 6.6.1)

Video camera (Menu 6.7.2)

You can record a voice memo in the Voice recorder
menu.

]

Voice recorder

Menu 6.6

1. Once recording has started, the message
Recording and the remaining time is displayed.
2. If you want to finish recording, press the left soft
key
[Save].
3. Key in Voice memo title, press the left soft key
[OK].

View list (Menu 6.6.2)
The phone shows voice memo list. You can Playback,
Send via multimedia and Delete the recorded voice
memo.
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Menu 6.7

Delete all videos: This menu allows you to delete
all the videos.

Settings
Phone settings
You can set functions relating to the phone.

1. Press

[Menu] in standby mode.

2. Press

for direct access to enter Settings.

Date & Time

Menu 7.2

Display settings (Menu 7.2.1)
]

Menu 7.1

You can set functions relating to the date and time.

Set Date: You can enter the current date.

]

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

Time (Menu 7.1.2)
]

Set Time: You can enter the current time.

]

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

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

Date (Menu 7.1.1)
]

S ett i n g s

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

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

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

]

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

]

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

Theme settings (Menu 7.2.2)
S ett i n g s

]

Language (Menu 7.2.3)
You can change the language for the display texts in
your phone. This change will also affect the Language
Input mode.

Call settings

Menu 7.3

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

Call divert (Menu 7.3.1)
The Call divert service allows you to divert incoming
voice calls, fax calls, and data calls to another
number. For details, contact your service provider.
]

All voice calls
Diverts voice calls unconditionally.

]

If busy
Diverts voice calls when the phone is in use.
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If no reply
Diverts voice calls which you do not answer.

Allows you to choose from one of the preset themes.

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.

Send my number (Menu 7.3.3)

Inputs the number for diverting.

(network and subscription dependent)

To favourite number

]

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

You can check recent 5 diverted numbers.

• Cancel
Deactivate the corresponding service.

]

View the status of the corresponding service.

]

]

]

Off
Your phone number will not be shown.

Slide open
If you select this menu, you can receive an
incoming call by simply opening slide.

Call waiting (Menu 7.3.4)

Any key

]

(network dependent)

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

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

• View status

Answer mode (Menu 7.3.2)

Set by network

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

S ett i n g s

To other number

Activate
If you select Activate, you can accept a waiting
(receiving) call.

]

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

S ett i n g s

1. Select PIN code request in the security settings
menu, and then press
[OK].

View status
Shows the status of Call waiting.

2. Set On/Off.

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

Auto redial (Menu 7.3.6)
]

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

]

4. If you enter wrong PIN code more than 3 times,
the phone will lock out. If the PIN is blocked, you
will need to key in the PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If
you put wrong PUK code more than 10 times, you
can not unlock your phone. You will need to
contact your service provider.

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

Security settings

Menu 7.4

PIN code request (Menu 7.4.1)
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3. If you want to change the setting, you need to
enter PIN code when you switch on the phone.

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.

Handset lock (Menu 7.4.2)
You can use security code to avoid unauthorized use
of the phone. Whenever you switch on the phone,
the phone will request security code if you set phone
lock to On. If you set phone lock to Automatic, your
phone will request security code only when you
change your SIM card.

Auto key lock timeout (Menu 7.4.3)

]

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

All outgoing
The barring service for all outgoing calls.

]

International
The barring service for all outgoing international
calls.

]

]

]

]

Change password

S ett i n g s

You can cancel all barring services.

This menu allows to set the time of Auto key lock.

Call barring (Menu 7.4.4)

Cancel all

You can change the password for Call Barring
Service.
The submenus:
• Activate
Allows to request the network to set call restriction
on.
• Cancel
Set the selected call restriction off.
• View status
View the status whether the calls are barred or not.

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

Fixed dial number (Menu 7.4.5)

All incoming
The barring service for all incoming calls.

You can restrict your outgoing calls to selected
phone numbers.

Incoming when roaming

The numbers are protected by your PIN2 code.

(SIM dependent)

The barring service for all incoming calls when
roaming.
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Settings
]

S ett i n g s

]

Enable
You can restrict your outgoing calls to selected
phone numbers.
Disable
You can cancel fixed dialling function.

]

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

Change codes (Menu 7.4.6)
PIN is an abbreviation of Personal Identification
Number to prevent use by unauthorized person.
You can change the access codes: PIN2 code,
Security code.
1. If you want to change the Security
code/PIN/PIN2 code input your original code,
and then press
[OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and
verify them.
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Network settings

Menu 7.5

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

Network selection (Menu 7.5.1)
Automatic
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
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 will let you select another network if the
phone fails to access the selected network.

Preferred

Internal memory (Menu 7.8.1)
]

This function shows the status of the user memory
of the handset.

Multimedia memory (Menu 7.8.2)

Band selection (Menu 7.5.2)
Use this to set the network band between two
choices, GSM 900/1800 or GSM1900.

GPRS settings

Menu 7.8

S ett i n g s

Memory status

You can set a list of preferred networks that the
phone will attempt 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.

]

This function shows the status of the multimedia
memory of the handset.

Menu 7.6

You can set GPRS service depending on various
situations.

Reset settings

Menu 7.7

You can initialize all default settings. You need the
Security code to activate this function.
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Service
Service

You can access various WAP (Wireless Application
Protocol) services such as banking, news, weather
reports and flight information. These services are
specially designed for mobile phones and they are
maintained by WAP service providers.
Check the availability of WAP services, pricing and
tariffs with your network operator and/or the service
provider whose service you wish to use. Service
providers will also give you instructions on how to
use their services.
Once connected, the homepage is displayed. The
content depends on the service provider. To exit the
browser at any time, press the (
) key. The
phone will return to the previous menu.

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

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

Description
Scrolls each line of the content
area
Returns to the previous page
Selects options and confirms
actions

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

Note
]

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

Internet

Menu 8.1

Home (Menu 8.1.1)
Connects to a homepage. The homepage will be the
site which is defined in the activated profile. It will be
defined by the service provider if you have not
defined it in the activated profile.

Go to URL (Menu 8.1.3)

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

You can connect directly to the site you want. After
entering a specific URL, press the OK key.

To create a bookmark

Profiles

1. Press the left soft key

[Options].

2. Select Add new and press the OK key.

Settings (Menu 8.1.4)
A profile is the network information used to connect
to the Internet.

Note

3. After entering the desired URL and title, press the
OK key.


]

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

After selecting a desired bookmark, the following
options are available.
]

Connect: Connects to the selected bookmark.

]

Add new: Select this to create a new bookmark.

]

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

]

Delete: Deletes the selected bookmark.

]

Delete all: Deletes all the bookmarks.

Service

Bookmarks (Menu 8.1.2)

In case the SIM card support SAT(i.e. SIM
Application Toolkit) services, this menu will be
the operator specific service name stored on
the SIM card. In case the SIM card does not
support SAT services, this menu will be Profiles.

Each profile has submenus as follows:
]

Activate: Activates the selected profile.

]

Settings: Use this to edit and change WAP settings
for the selected profile.
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Service
Service

Call speed: The speed of your data connection ;
9600 or 14400

- 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.

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

- Bearer: You can set the bearer data service.

APN: Input the APN of the GPRS.

1 Data
2 GPRS

User ID: The users identify for your APN server.
Password: The password required by your APN
server.

- Data settings: Appears only if you select Data
Settings as a Bearer / service.

- Proxy settings

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

Proxy: On/Off

User ID: The users identity for your dial-up
server (and NOT the WAP gateway).

IP address: Input the IP address of the Proxy
server you access.

Password: The password required by your
dial-up server (and NOT the WAP gateway) to
identify you.

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

Call type: Select the type of data call : Analogue
of Digital (ISDN)
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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.

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

Rename: You can change the profile name.

Delete: Deletes the selected profile from the list.

SIM service

]

Add new: You can add a new profile.

(SIM dependent)

Cache
Set a value whether a connection attempt is made
through cache or not.
Cookie
Check whether a cookie is used or not.
Clear cache
Removes all context saved in cache.

Menu 8.2

Your service provider can offer special applications
through the SIM card, such as home banking, stock
market, etc. If you are registered for one of these
services, the service name will appear at the end of
the Main Menu. With the SIM Services menu your
phone is future-proof and will support additions to
your service provider’s service.

Service

]

For more information contact your service provider.

Clear cookie
Removes all context saved in cookie.
Security
A list of the available certification is shown.
]

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

]

Personal: You can see the list of personal
certificates that have been stored in your phone.
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Downloads
D ow n l o a d s

Games & Apps

Menu 9.1

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

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

]

Launch: Start the selected application.

]

Information: Shows the information of the
application.

]

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

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

Note
]

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

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

]

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

]

While being based on a standard language
(J2ME), not all Java applications are compatible
with all handsets on sale in so far as specific
libraries may be used for a telephone model.
The software may be blocked or switch itself on
when Java applications not specifically
developed for the phone is downloaded. We
would like to point out that these problems are
caused by incompatible applications and are
not a product fault.

Caution!
]

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

Profiles (Menu 9.1.2)
This menu contains the same settings of the Internet
menu. In fact, in order to download new applications,
a WAP connection is needed.

Images
The left soft key
following options.

Menu 9.2

[Options] will bring up the

]

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

]

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

]

Send via Bluetooth : The picture can be sent via
Bluetooth.

Sounds
The left soft key
following options.

D ow n l o a d s

Note

Menu 9.3

[Options] will bring up the

]

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

]

Write messages: Melody Sound can be sent via
SMS and MMS.
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Downloads
]

D ow n l o a d s

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

File Storage

Menu 9.4

This folder is similar to a file storage. It contains all
the file transferred through UMS functionality or
Bluetooth, as images, sounds and generic files not
supported by the phone.
Pressing the [Option] softkey, you can view or play
the file (if supported), delete it or send it via
Bluetooth.
USB connectivity
S5200 can be connected to a PC through a USB
cable in order to transfer files, contents and to use
the built-in modem. You can find all the details
related to this functionality in the following section.
USB Media Storage (UMS)
The UMS functionality (USB Media Storage) allows
to handle multimedia files stored in the phone’s
internal memory (64MB), treating it as a common
USB memory key. This function doesn’t require the
installation of additional software.
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You can preview JPG(Max 460K), GIF(Max 100K)
and can play sound can be attached in MMS.

Note
]

While using the UMS functionality, you won’t be
able to receive any call or message.

1. From the phone’s stand-by screen, connect the
USB cable to the phone and the PC. The PC will
identify the peripheral after some seconds.
2. The phone will display “USB” on the main LCD
3. On the PC, the phone will be identified as
“Removable disk” in My Computer folder. Also, a
system disk letter will be assigned, such as “E:\”.
After that, you can upload or download files from
the phone treating it just as a common Windows
folder.
4. Double-click on “Removable disk” and open the
folder “My Media”. Four new folders will appear:
- Music: In this folder you can copy music files.
The supported formats are: MP3, AAC, AAC+,
AAC++, WMA, MP4 (audio) and WAV. The files
in this folder can be played using the MP3 player
of the phone.

Note
]

Even though you can upload new pictures from
the PC, the phone won’t list them in the My
photo menu. Therefore, we recommend not to
upload anything to this folder. If you want to
upload new wallpapers to the phone, please use
the dedicated program available in the CD-Rom.

- Storage: This folder is similar to a file storage.
You can upload any kind of file here, images,
audio or even files not specifically supported by
the phone (i.e. word and excel files) just to carry
them with you and download them later to
another PC. On the phone, the files stored in
this folder are listed in the (Menu – Downloads
– File Storage).

- Videos: In this folder you can download on PC
the videos taken with the phones’ digital camera
and upload new videos on the phone. This folder
supports the 3GP file format. On the phone, you
can view the files in this folder in the (Menu –
Multimedia – My video).

D ow n l o a d s

- Photos: This folder is reserved for the pictures
taken with the phone’s digital camera. You can
transfer the pictures from the phone to the PC
using the commands copy and paste of the PC.

Note
]

You can upload files of any size, until the
memory is full.

]

You can create up to 10 nested folders in the 4
default folders.

]

Do not change the defualt folder name, or it
does not work properly.

5. Once the file transfer is finished, disconnect the
USB peripheral from Windows and disconnect the
cable from the phone.

Warning!
]

Never disconnect the phone while there’s a file
transfer in progress. Doing so may damage the
memory. Always disconnect the peripheral
through Windows options before disconnecting
the cable.

77

Downloads
PC programs and Internet
D ow n l o a d s

You can connect the phone to your PC to manage
your phonebook contacts, upload new contents such
as wallpapers and ringtones or use the built in
modem.
1. Install the programs included in the CD-Rom.
2. On the phone, open the menu Tools – Modem
and confirm the activation.
3. Connect the phone to the PC using the USB cable
and start the desired program.

Note
]

To connect USB, several minutes after power on
phone and in the idle window.

4. After using the modem, it is recommended to
deactivate it from the menu Tools - Modem.
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Accessories

Standard Battery

Data cable/CD

Ac c es s o r i es

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

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

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

Travel Adapter

Note
]

Always use genuine LG accessories.

]

Failure to do this may invalidate your warranty.

]

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

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

General
Product name : S5200
System

: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

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