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โปรดอานคูมือนี้โดยละเอียดกอนเริ่มใชเครื่อง
โทรศัพทของคุณ และเก็บรักษาคูมือนี้เพื่อใช
อางอิงภายหลัง

บทนํา
ขอแสดงความยินดีที่คุณซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่รุน
B2100 ออกแบบใหทํางานดวยการใชเทคโนโลยี
การสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอลใหมลาสุด

คูมือการใชเลมนี้ประกอบดวยขอมูลสําคัญ
ในการใช และการทํางานของโทรศัพทเครื่องนี้
จึงควรอานเนื้อหาทั้งหมดดวยความละเอียดเพื่อ
ผลการใชงานที่เต็มประสิทธิภาพ และเปนการ
ปองกันความเสียหายหรือใชงานผิดตอตัวเครื่อง
ได้การรับประกันของโทรศัพทจะสิ้นสุดลงทันที
หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงแกไขเครื่อง
นอกเหนือจากที่ระบุอยางชัดเจน
ในคูมือนี้วา
สามารถกระทําได
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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
อานคําแนะนํางายๆ เหลานี้ การฝาฝนฎเกณฑ
ที่กําหนดอาจเปนอันตรายหรือผิดกฎหมาย ขอมูลโดย
ละเอียดเพิ่มเติมไดอธิบายอยูในคูมือเลมนี้

การรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ขอมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่
วิทยุและคา SAR (Specific Absorption Rate)
โทรศัพทเคลื่อนที่รุน B2100 นี้ ไดรับการออกแบบ
ตรงตามขอกําหนดเรื่องความปลอดภัยในการใชงาน อัน
เกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ขอกําหนดนี้
ใช้หลักเกณฑทางวิทยาศาสตร์ ที่รวมถึงการกําหนดคา
เผื่อไว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน โดยไมขึ้นกับ
อายุและสุขภาพ
• ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุใช
หนวยวัดที่เรียกวา Specific Absorption Rate หรือ
SAR การทดสอบ SAR ไดกระทําดวยการใชวิธีการ
ที่ได้มาตรฐานโดย ใหเครื่องโทรศัพทส่งสัญญาณที่
แรงที่สุดและมีการรับรองขนาดสัญญาณแลวโดยการ
สงสัญญาณดังกลาว ไดกระทําในทุกยานความถี่ที่
โทรศัพทใชอยู่

• แมวาระดับ SAR ของโทรศัพท LG แตละรุนจะแตก
ต่างกันบาง แตทุกรุนจะไดรับการออกแบบใหอยูภาย
ในข้อกําหนดการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
• ขอจํากัด SAR ที่แนะนําโดยInternational
Commission on Nonlonizing Radiation
Protection (ICNRP) คือ 2 วัตต/กกโดยเฉพาะตาม
เนื้อเยื่อหนักสิบ (10) กรัม
•

คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทรุนนี้ ซึ่งทําการทด
สอบโดย DASY4 ขณะถือแนบกับหูคือ 0.923
วัตต/กก(10 กรัม)

•

คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใชงานอยาง
มีประสิทธิภาพ ขอมูลระดับ SAR สําหรับผูที่อยูใน
ประเทศ/พนที่ที่ยอมรับขอจํากัด SAR ซึ่งแนะนํา
โดย Institute Of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต/กก โดยเฉลี่ยตอ
เนื้อเยื่อหนึ่ง (1) กรัม
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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
การดูแลและการบํารุงรักษาเครื่อง
โทรศัพท์

• ไมควรวางเครื่องโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือควันมาก
เกินไป

คําเตือน: ใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจแบตเตอรี่ และ
อุปกรณ์เ สริมทีผ
่ า
 นการรับรองใหใชกบ
ั โทรศัพทรน
ุ นี้
เท่านัน
้ การใชอป
ุ กรณประเภทอืน
่ ๆ ทีไ่ มผา
 นการรับ
รองดังกลาว อาจทําใหการรับรองหรือการรับประกัน
ของ เครือ
่ งสิน
้ สุดลง หรือกอใหเกิดอันตรายได
• อยาถอดแยกชิ้นสวนของเครื่องโทรศัพท (ควรนําไป
ใหชางเทคนิคผูมีความรูเมื่อจําเปนตองมีการตรวจ
ซอม)

• อยาวางโทรศัพทใกลบัตรเครดิตหรือบัตรโดยสารที่มี
แถบแมเหล็กเพราะอาจทําความเสียหายตอขอมูลใน
แถบแมเหล็กได
• อยาเคาะหนาจอดวยวัตถุมีคม เพราะอาจทําความเสีย
หายแกโทรศัพทได
• วางเครื่องโทรศัพทใหหางจากของเหลวหรือความชื้น
• ใชอุปกรณเสริม เชน หูฟง ดวยความระมัดระวัง อยา
แตะตองเสาอากาศโดยไมจําเปน

• ควรวางใหหางจากอุปกรณเครื่องใชไฟฟา เชน วิทยุ
โทรทัศน หรือ เครื่องคอมพิวเตอร
• ควรวางโทรศัพทไว หางจากแหลงกําเนิดความรอน
เชน เครื่องทําความรอน หรือเตาประกอบอาหาร
• ไมควรทําโทรศัพทตกฟน
• ไมควรวางโทรศัพทไวในที่ที่มีการสั่นสะเทือน หรือ
การกระแทก
• สารเคลือบบนตัวเครื่องโทรศัพทอาจหลุดลอกได้หาก
หุมดวยวัสดุหรือสิ่งที่ทําจาก ไวนิล
• ใชผาแหงเช็ดทําความสะอาดภายนอกเครื่อง
โทรศัพท์ (อยาใชสารละลาย เชน เบนซิน ทินเนอร
หรือแอลกอฮอล)
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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

การทํางานอยางมีประสิทธิภาพของ
โทรศัพท์

ความปลอดภัยบนทองถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบขอบังคับ วาดวย
เรื่องการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในฟนที่ที่คุณขับขี่
ยานพาหนะ

โปรดทําตามคําแนะนําดังตอไปนี้ ทั้งนี้ เพื่อประ
สิทธิภาพการทํางานสูงสุดดวยการใชพลังงาน
นอยที่สุด

• หามใชโทรศัพทมือถือในขณะขับรถ

• ถือโทรศัพทเมื่อคุณพูดสายกับผูอื่นพูดตรงไมโครโฟน
ปรับมุมเสาอากาศใหอยูในแนวตั้งและใหพนหัวไหล่
ของคุณ หากเสาอากาศสามารถยือ /หด ได ใหดึงยืด
ออกจนสุดในขณะโทร
• หากโทรศัพทของคุณมีระบบอินฟราเรด หามสองรังสี
อินฟราเรดเขาตา

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
โทรศัพทเคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถสงคลื่นรบกวน
ได ทําใหมีผลตอการทํางานของอุปกรณตางๆ
• หามใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลอุปกรณทางการแพทย
โดยไมไดรับอนุญาตเสียกอน หลีกเลี่ยงการวาง โทรศัพท์เหนือเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ เชน
ใสในกระเปาเสื้อ เปนตน
• โทรศัพทเคลื่อนที่บางเครื่อง อาจกอใหเกิดสัญญาณ
คลื่นรบกวนกับ เครื่องชวยฟงได
• ดังนั้น โทรทัศน วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ อาจได
รับการรบกวนบางเล็กนอย

• มีสมาธิในการขับขี่ดวยความระมัดระวังอยางเต็มที่
• หากสามารถกระทําได ใหใชชุดอุปกรณแอนดฟรี
• ขับเขาขางทาง แลวจอดรถกอนโทรออกหรือรับสาย
หากสภาพการขับขี่ทําใหจําเปนตองดําเนินการดัง
กล่าว
• พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ อาจมีผลกระทบตอระบบ
อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดในรถของคุณ เชน วิทยุติด
รถยนต์ อุปกรณเพื่อความปลอดภัย เปนตน
• หากรถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัย หามติดตั้งอุปกรณ
พกพาแบบไรสายซึ่งขัดขวางการทํางานของถุงลม
เพราะอาจทําใหคุณไดรับบาดเจ็บรุนแรงเนื่องจากการ
ทํางานผิดปกติ

พื้นที่จำกัดการใช้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ กรุณา
สังเกตุป้ายเตือนและทำตามอย่างเคร่งคัด
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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได
• หามใชโทรศัพทใกลจุดเติมน้ํามันเชื้อเพลิง และ หาม
ใช้โทรศัพท์ใกลน้ํามนเชื้อเพลิงหรือสารเคมี
• หามขนถายหรือเก็บกาซ หรือ ของเหลวที่ติดไฟงาย
หรือระเบิดไดในหองโดยสารของรถ ซึ่งคุณใชเก็บโทร
ศัพทหรืออุปกรณเสริมตางๆ ของคุณ

บนเครื่องบิน

กรณีโทรฉุกเฉิน ใหตรวจสอบกับผูใหบริการในฟนที่ของ
คุณ

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการดูแลรักษา
• คุณไมจําเปนตองคายประจุแบตเตอรี่ออกจนหมดก่อน
เริ่มชารจแบตเตอรี่นี้ ตางจากแบตเตอรี่อื่นเนื่องจากไม่
มีผลตอหนวยความจํา ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จึง
ไมดอยลง

อุปกรณไรสายสามารถกอใหเกิดคลื่นรบกวนตอ
เครื่องบินได

• ใชเฉพาะแบตเตอรี่และที่ชารจของ LG เทานั้น เครื่อง
ชารจของแบตเตอรี่ของ LG ไดรับการออกแบบมาเพื่อ
ยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ใหนานที่สุด

• ใหปดโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณกอนขึ้นเครื่องบิน

• อยาถอดชิ้นสวนหรือทําใหแบตเตอรี่ลัดวงจร

• อยาใชโทรศัพทเมื่อเครื่องบินจอดที่ฟนโดยไมไดรับ
อนุญาตจากพนักงานประจําเครื่องเสียกอน

• รักษาความสะอาดของหนาสัมผัสแบตเตอรี่

เด็ก
เก็บโทรศัพทในที่ปลอดภัยและหางจากมือเด็ก รวมทั้ง
เก็บชิ้นสวนขนาดเล็กซึ่งอาจทําอันตรายหากเด็กนําใส่
ปาก

• เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที เมื่อประสิทธิภาพการใชงานลด
ต่ําลงอยางมากจนไมอาจใชตอไดแบตเตอรี่นี้สามารถ
ชารจใหมไดหลายรอยครั้งจนกวาจะจําเปนตองเปลี่ยน
กอนใหม
• ชารจแบตเตอรี่ใหมอีกครั้ง หากไมไดใชเปนเวลานาน
เพื่อเพิ่มเวลาการใชงาน

โทรฉุกเฉิน

• อยาใหเครื่องชารจแบตเตอรี่โดนแสงแดดโดยตรง
หรือใช ในสภาพที่มีความชื้นสูง เชน ในหองน้ํา

การโทรฉุกเฉินอาจไมสามารถใชกับเครือขาย เซลลูล่า
ทั้งหมดได้ จึงไมควรใชโทรศัพทนี้เพียงอยางเดียวใน

• อยาวางแบตเตอรี่ทิ้งไวในสภาพอากาศที่รอนหรือเย็น
เพราะประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อาจดอยลง

B2100 คูมือการใช้

6

B2100 คูมือการใช

สารบัญ
ภาพรวม

การโทรออกและการรับสาย ......................... 18

สวนประกอบของโทรศัพท์ ............................ 10
• ภาพแสดงตัวเครื่องด้านหน้า .................................... 10
• ภาพแสดงตัวเครื่องด้านหลัง .................................... 11

คําอธิบายปุมตางๆ ...................................... 12
• คําอธิบายแปนกด .................................................. 12
• ปุม
 ตัวอักษร .......................................................... 13

ขอมูลหนาจอ ............................................. 14
• ไอคอนบนหนาจอ .................................................. 14

การเริ่มใชงาน
การติดตั้ง .................................................. 15
การใสซิมการด .....................................................
การถอดซิมการด ...................................................
การใสแบตเตอรี่ ....................................................
การชารจแบตเตอรี่ ................................................
การถอดเครื่องชารจแบตเตอรี่ ..................................

ฟงกชั่นเพิ่มเติม
เมนูระหวางการใชสาย ................................ 19
• ระหวางการใชสาย ................................................. 19
• การสนทนาหรือประชุมหลายสาย .............................. 20

ขอมูลหนาจอ

•
•
•
•
•

• การโทรออก ......................................................... 18
• การโทรออกตางประเทศ ......................................... 18
• การโทรออกดวยการใชสมุดโทรศัพท์ ........................ 18

15
15
15
16
17

รหัสการเขาเครื่อง ...................................... 22
•
•
•
•
•

รหัส PIN (4 ถึง 8 หลัก) .........................................
รหัส PIN2 (4 ถึง 8 หลัก) .......................................
รหัส PUK (4 ถึง 8 หลัก) ........................................
รหัส PUK2 (4 ถึง 8 หลัก) .......................................
รหัสรักษาความปลอดภัย (4 ถึง 8 หลัก) .....................

B2100 คูมือการใช้

7

22
22
22
22
22

การเขาสูเมนู

รูปแบบเสียง [เมนู 3] .................................. 39

แผนผังเมนู ................................................ 23
ขอความ [เมนู 1] ....................................... 25
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เขียนขอความสั้น [เมนู 1-1] ....................................
เขียนขอความมัลติมีเดีย [เมนู 1-2] ...........................
กลองขอความเขา [เมนู 1-3] ...................................
กลองขอความออก [เมนู 1-4] ..................................
ขอความร่่าง [เมนู 1-5] ...........................................
ฟงขอความเสียง [เมนู 1-6] .....................................
บริการขอมูล [เมนู 1-7] ..........................................
ขอความอัตโนมัติ [เมนู 1-8] ....................................
การตั้งคา [เมนู 1-9] ..............................................

25
26
29
30
31
32
32
33
34

ขอมูลการโทร [เมนู 2] ................................ 37
•
•
•
•
•
•

สายที่ไมไดรับ [เมนู 2-1] ........................................
สายที่ไดรับ [เมนู 2-2] ...........................................
สายที่โทรออก [เมนู 2-3] .......................................
เลือกลบรายการโทร [เมนู 2-4] ................................
คาใชจายการโทร [เมนู 2-5] ....................................
ขอมูล GPRS [เมนู 2-6] .........................................

37
37
37
37
37
38

B2100 คูมือการใช้

• เปดใชงาน [เมนู 3-x-1] .......................................... 39
• เปลีย
่ นแปลง [เมนู 3-x-2] ....................................... 39
• เปลีย
่ นชื่อ [เมนู 3-x-3] ........................................... 40

การตั้งคา [เมนู 4] ...................................... 42
•
•
•
•
•
•
•

วันที่และเวลา [เมนู 4-1] .........................................
ตั้งคาโทรศัพท [เมนู 4-2] .......................................
ตั้งคาการโทร [เมนู 4-3] .........................................
ตั้งคาระบบปองกัน [เมนู 4-4] ..................................
ตั้งคาเครือขาย [เมนู 4-5] .......................................
การตั้งคา GPRS [เมนู 4-6] .....................................
ใชคาจากโรงงาน [เมนู 4-7] ....................................

42
42
43
45
48
48
49

บันทึกสวนตัว [เมนู 5] ................................. 50
• นาฬิกาปลุก [เมนู 5-1] ........................................... 50
• นัดหมาย [เมนู 5-2] ............................................... 50
• สมุดโทรศัพท [เมนู 5-3] ........................................ 51

8

กล้องถ่ายรูป [เมนู 6] .................................. 56
•
•
•
•

ถ่ายรูป [เมนู 6-1] ..................................................
ถ่ายตามโหมด [เมนู 6-2].........................................
อัลบั้มของฉัน [เมนู 6-3] .........................................
การตั้งค่า [เมนู 6-4] ..............................................

56
57
59
59

เกมสและเครื่องมือ [เมนู 7] ......................... 60
•
•
•
•
•
•
•
•

เมนูโปรด [เมนู 7-1] ..............................................
เกมส [เมนู 7-2] ...................................................
เครื่องคิดเลข [เมนู 7-3] .........................................
แฟมดาวนโหลด [เมนู 7-4] .....................................
การแปลงหนวย [เมนู 7-5] ......................................
โซนเวลาโลก [เมนู 7-6] .........................................
บันทึกเสียง [เมนู 7-7] ...........................................
หนวยความจํา [เมนู 7-8] ........................................

60
60
60
61
61
61
62
62

• รับรองความปลอดภัย [เมนู 8-7] ............................... 65
• รีเซ็ตโพรไฟล [เมนู 8-8] ........................................ 66
• เวอรชั่นของเบราวเซอร [เมนู 8-9] ............................ 66

เมนูในการเบราส ........................................ 67
Java [เมนู 9] ............................................ 68
• แอพพลิเคชั่น [เมนู 9-1] ......................................... 68
• ดาวนโหลด [เมนู 9-2] ........................................... 68
• โพรไฟล [เมนู 9-3] ............................................... 68

อุปกรณเสริม ............................................. 69
ขอมูลทางเทคนิค ....................................... 70

อินเทอรเน็ต [เมนู 8] ................................... 63
•
•
•
•
•
•

โฮม [เมนู 8-1] .....................................................
บุกมารค [เมนู 8-2] ...............................................
โพรไฟล [เมนู 8-3] ...............................................
ไปยัง URL [เมนู 8-4] ............................................
ตั้งคา Cache [เมนู 8-5] .........................................
การตั้งคา cookie [เมนู 8-6] ....................................

63
63
63
65
65
65
B2100 คูมือการใช้

9

สวนประกอบของโทรศัพท
ภาพแสดงตัวเครื่องด้านหน้า

ลําโพง

หนาจอแสดงผล

ช่องเสียบหูฟัง

ปุ่มกล้องถ่ายรูปด้านข้าง

ปุม เมนูโปรด

ปุมเขาสูเมนู ขอความ

ปุมเลือกซาย
ปุมเลือกขวา
ปุมวางสาย/ปุมเปดเครื่อง

ปุ่มฮอตคีย์กล้องถ่ายรูป
ปุมสง

ปุมลบ/ยกเลิก

ปุมรายชื่อ สมุดโทรศัพท

ปุมตัวเลข
ปุมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม

ปุมเครื่องหมายดอกจัน

ไมโครโฟน
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สวนประกอบของโทรศัพท์

ภาพแสดงตัวเครื่องด้านหลัง

เลนส์กล้องถ่ายรูป
กระจก
ชองเสียบซิมการด
ขั้วแบตเตอรี่

ฝาปิดแบตเตอรี่

แบตเตอรี่
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ชองเสียบสายเคเบิล/Connector
ชองเสียบสายชารจแบตเตอรี่/
ชองเสียบสายอุปกรณแฮนดฟรีในรถยนต
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คําอธิบายปุมตางๆ
ขอมูลตอไปนี้เปนรายละเอียดของสวนประกอบปุมตางๆ
ของโทรศัพท

ปุม

ปุมสง
ใชในการโทรออกดวยการกดหมายเลข
โทรศัพท์และในการรับสายหากคุณกด
ปุ่มนี้ โดยไมปอนหมายเลขโทรศัพท
เครื่องจะแสดงหมายเลขที่โทรออก รับ
สาย และไมไดรับสายลาสุด

คําอธิบายแปนกด
คําอธิบาย
ปุมเลือกซาย/ปุมเลือกขวา
แตละปุมจะมีหนาที่การทํางานตามขอ
ความที่ปรากฏอยูเหนือปุมนั้นๆ
ปุมนาวิเกต
ใช้เพื่อเลื่อนดูเมนูต่างๆ
และย้ายเคอร์เซอร์ รวมทั้งใช้ปุ่มนี้เพื่อ
เข้าใช้ฟังก์ชันต่างๆ ต่อไปนี้แบบด่วน
• ปุ่มนาวิเกตขึ้น (
):
ปุ่มช็อตคัตเข้าสู่เมนูโปรด

~

ปุม

• ปุ่มนาวิเกตลง (
):
ปุ่มช็อตคัตเข้าสู่สมุดโทรศัพท์

ปุมตัวเลข
ใชปุมเหลานี้ในการหมุนหมายเลขเมื่อ
อยูในโหมดสแตนดบายและปอนหมาย
เลขหรือตัวอักษรเมื่ออยูในโหมดแกไข
เมื่อกดปุมตาง ๆ ตอไปนี้ คางไวจะเปน
การ :
• โทรไปที่ศูนยฝากขอความเสียงดวย
การกดปุม
.
• โทรทางไกลตางประเทศดวยการกดปุม
.

): ปุ่มช็อตคัตเพื่อ
• ปุ่มนาวิเกตซ้าย (
เข้าสู่เมนูกล้องถ่ายรูป

• โทรออกดวยการใช โทรดวน
โดยการกดปุมที
ถึงปุม

• ปุ่มนาวิเกตขวา ( ) : ปุ่มช็อตคัตเข้า
สู่ข้อความในถาดเข้า
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คําอธิบาย

.

ปุมวางสาย/เปดปดเครื่อง
ใชในการวางสายหรือปฏิเสธสายเรียกเขา
และยังใชเปนปุมเปดปดเครื่องดวยการ
กดปุมนี้คางไว 2-3 วินาที
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คําอธิบายปุมตางๆ
ปุม

คําอธิบาย

ปุมตัวอักษร

ใชในการลบตัวอักษรและยอนกลับ เมนู
และคุณยังสามารถเข้าอินเตอร์เน็ตโดย
กดปุมนี้สั้นๆในโหมดสแตนดบาย แตหาก
คุณกดปุมนี้คางไว จะเป็นการเชื่อมต่อ

คุณสามารถใชแตละปุมสําหรับพิมพสัญลักษณตางๆ
ตามที่แสดงในตารางดังตอไปนี้
ปุม

คําอธิบาย
[เวนวรรค] . , - ( ) : ; 1
กขคฆงจฉ2

อินเตอร์เน็ต

ชซฌฏฎฐ3
ฑฒณดตถท4

ด้านขวาของโทรศัพท์
ปุม

ธนบปผฝพ5

คําอธิบาย

ฟภมรลว6

กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเปิดใช้โหมดกล้อง
ถ่ายรูป และกดปุ่มนี้เพื่อถ่ายภาพ

ศษสหฬอฮ7
ั

ิ ี ึ ื ุ ู ะ8

า ำ เ แ โ ใ ไ ๆ9
    ็  ฤ ฦ0

B2100 คูมือการใช้

13

ขอมูลบนหนาจอ
หนาจอจะแสดงไอคอนตางๆ ตามที่แสดงในตาราง
ดังตอไปนี้

ไอคอน/สัญญลักษณ

เชื่อมตอสายอยู

ไอคอนบนหนาจอ
ไอคอน/สัญญลักษณ

คําอธิบาย
แสดงความแรงของสัญญาณเครือขาย

คําอธิบาย
แสดงความแรงของสัญญาณเครือขาย
เชื่อมตอสายอยู
คุณสามารถใชบริการ GPRS ได
แสดงวาคุณกําลังใชบริการขามเครือ
ข่าย (โรมมิ่ง) อยู
ตั้งและใชนาฬิกาปลุกอยู
แสดงสถานะของแบตเตอรี่
คุณไดรับขอความแบบตัวอักษร
คุณไดรับขอความแบบเสียง
คุณไดรับขอความ WAP
คุณสามารถดูตารางนัดหมายได
ปดสัญญาณเสียงทั้งหมด
เมนู สถานที่ทั่วไป ใน รูปแบบเสียง
เมนู สถานที่อึกทึก ใน รูปแบบเสียง
เมนู เงียบ ใน รูปแบบเสียง
เมนู เมื่อใชชุดหูฟง ใน รูปแบบเสียง

B2100 คูมือการใช้
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การติดตั้ง
1. การใสซิมการด

ถอดซิมการดโดยทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ถอดแบตเตอรี่ออก หากมีแบตเตอรี่อยูในเครื่อง
2. นําซิมการดออกจากชองเสียบ

ขอสังเกต :
หาตําแหนงของชองเสียบซิมการดที่อยูดานหลังของ
เครื่องโทรศัพท ติดตั้งซิมการดโดยทําตามขั้นตอนดัง
ตอไปนี้
1. ถอดแบตเตอรี่ออก หากมีแบตเตอรี่อยูในเครื่อง
2. สอดซิมการดลงในชองเสียบ โดยใหการดอยูดาน
ลางที่ยึดซิมการดสีเงิน และคว่ําดานที่เปนขั้วสีทอง
ลง โดยใหมุมตัดอยูทางดานขวา

• การถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องโดยที่ยังเปด
เครื่องอยูอาจทําใหเครื่องเกิดความเสียหายได
• ขั้วโลหะของซิมการดเสียหายไดโดยงายหากถูก
ขูดขีด โปรดใชความระมัดระวังเปนพิเศษในการ
หยิบจับและใสซิมการดใหปฏิบัติตามคําแนะนําที่
แนบมากับซิมการด

3. การใสแบตเตอรี่

2. การถอดซิมการด

1. วางแบตเตอรี่โดยใหเขี้ยวแบตเตอรี่ที่อยูดานลาง
สอดเขากับรองยึด
B2100 คูมือการใช้
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การติดตั้ง
4. การชารจแบตเตอรี่
ในการเชื่อมตออะแดปเตอรสําหรับชารจแบตเตอรี่เขา
กับเครื่องโทรศัพท คุณตองใสแบตเตอรี่ในเครื่องกอน

2. แลวกดสวนเครื่องบนของแบตเตอรี่ลงในชอง

1. หันดานที่มีลูกศรบนตัวปลั๊กขึ้นขางบน ตามที่แสดง
ในรูป แลวเสียบปลั๊กอะแดปเตอรสําหรับชารจแบต
เตอรี่ขาในชองเสียบทางดานลางของเครื่องใหสุด
จนไดยินเสียงคลิ๊ก

3. วางฝาปิดแบตเตอรี่บนโทรศัพท์ และเลื่อนจนกระทั่ง
ได้ยินเสียงคลิกของตัวล็อค

2. เสียบปลายสายอีกดานหนึ่งของอะแดปเตอรเขากับ
เต้าเสียบ ควรใชเฉพาะเครื่องชารที่ใหมาในกลอง
บรรจุเครื่องโทรศัพทเทานั้น

B2100 คูมือการใช้
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การติดตั้ง

คําเตือน

หมายเหตุ

• อยาใชแรงฝนในการเสียบสายเพราะอาจทําความ
เสียหายแกโทรศัพทและ/หรืออะแดปเตอร์สําหรับ
ชารจแบตเตอรี่

หมายเหตุ
• หนาจอจะแสดงขอความ “ กําลังชารจแบตเตอรี่ “
หลังจากเสียบสายอะแดปเตอรสําหรับชารจแบต
เตอรี่ในกรณีที่แบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิงจะมีไฟ
สถานะการโทรเทานั้นที่สวาง และไมมีขอความ
“กําลังชารจแบตเตอรี่“แสดงที่หนาจอแตอยางใด

5. การถอดเครื่องชารจแบตเตอรี่

• ตรวจสอบวา ไดชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลวกอนนํา
โทรศัพทไปใชงาน
• หามถอดแบตเตอรี่หรือซิมการดออกในขณะที่กํา
ลังชารจแบตเตอรี่
• ขีดเล็กๆที่ขยับไปมาของไอคอนแบตเตอรี่จะหยุด
นิ่งเมื่อการชารจเสร็จสมบูรณ

หมายเหตุ
หากไมสามารถชารจแบตเตอรี่ได ใหทําดังนี้
• ปดเครื่อง
• ตรวจสอบวาใสแบตเตอรี่อยางถูกตองแลว

ถอดสายอะแดปเตอรออกจากโทรศัพทโดยกดปุมดาน
ข้างทั้งสองขางตามที่แสดงในรูป

B2100 คูมือการใช้
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การโทรออกและการรับสาย
การโทรออก

การโทรออกดวยการใชสมุดโทรศัพท

1. กดหมายเลขโทรศัพทรวมทั้งรหัสฟนที่ หากตองการ
ลบหมายเลขใหกดปุม
.

1. กดปุม
บาย

2. กดปุม

เพื่อโทรออก

3. กดปุม

เพื่อวางสาย

2. เมื่อหนาจอแสดงเมนู ใหเลือก คนหา โดยกดปุม
.
3. เมื่อคนหาจนพบชื่อหรือหมายเลขโทรศัพทที่ตอง
เพื่อโทรออก
การแลว ใหกดปุม

การโทรออกตางประเทศ
1. กดปุม
คางไว เพื่อเรียกรหัสการโทรออกตาง
ประเทศขึ้นที่หนาจอ เครื่องหมาย “ + “ จะใชแทน
รหัสการโทรออกทางไกลตางประเทศ
2. ปอนรหัสประเทศ รหัสฟนที่ และหมายเลขโทรศัพท
3. กดปุม

[รายชื่อ] ในขณะที่อยูในโหมดสแตนด

.

B2100 คูมือการใช้
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เมนูระหวางใชสาย
เมนูที่ปรากฏบนหนาจอโทรศัพทระหวางการใชสาย
จะตางไปจากเมนูหลักที่ตั้งมาจากโรงงานซึ่งเขาใชจาก
หนาจอขณะที่เปดเครื่องรอรับสาย โดยมีตัวเลือกตางๆ
ตามที่อธิบายดังตอไปนี้
1. ระหวางการใชสาย
1-1 การพักสาย
ในขณะโทรออกหรือรับสาย ใหกดปุม
สายนั้นไว ขณะที่สายถูกพักใหกดปุม
มาใชสายนั้นอีกครั้ง

[สง]เพื่อพัก
[สง]เพื่อกลับ

1-2 การใชสายที่ 2
คุณสามารถเรียกหมายเลขโทรศัพท จากสมุดโทรศัพท
เพื่อโทรออกสายที่สองได ใหกดปุม
[รายชื่อ]
แลวเลือก คนหา ในการจัดเก็บหมายเลขโทรศัพทที่
โทรออกลงในสมุดโทรศัพทระหวางใชสาย ใหกดปุม
[รายชื่อ] แลวเลือก เพิ่มใหม
1-3 การสลับระหวางสองสาย
ในการสลับระหวางสองสาย ใหกด
[ตัวเลือก]
แลวเลือกสลับสาย หรือเพียง กดปุม
[สง]

1-4 การรับสายเรียกเขา
ในการรับสายเรียกเขาเมื่อมีเสียงเรียกเขาดังขึ้นที่เครื่อง
[สง]
คุณเพียงแคกดปุม
โทรศัพทยังสามารถเตือนใหคุณทราบวามีสายเรียกเขา
อีกสายหนึ่งในระหวางที่คุณสนทนากับอีกสาย
โดยจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นในหูโทรศัพทและหนาจอ
จะแสดงใหเห็นวามีสายที่สองกําลังรออยู คุณสมบัตินี้
เรียกวาคุณสมบัติสายเรียกซอน สายเรียกซอนซึ่งจะ
ใชงานไดเฉพาะกรณีที่ระบบเครือขายของคุณสนับ
สนุนเทานั้น
สําหรับรายละเอียดในการเรียกใชและการยกเลิกการใช
คุณสมบัตินี้ ใหดูที่สายเรียกซอน [เมนู 4-3.4]
หากเปดใช สายเรียกซอน
คุณสามารถพักสายที่หนึ่งและรับสายที่สองได
[สง] หรือโดยการเลือก
โดย การกดปุม
[ตอบกลับ] แลวเลือก พักสาย และ รับสาย
คุณสามารถวางสายที่กําลังสนทนาอยูและรับสายที่
รออยู โดยเลือก
[เมนู] แลวเลือก วางสาย และ
รับสาย
1-5 การปฏิเสธสายเรียกเขา

คุณสามารถเลือกใชสายใดสายหนึ่งจากสองสาย
โดยกดปุมลูกศรขึ้น/ลง หากคุณตองการวางสายใดสา
ยหนึง่ ใหกลับไปทีส
่ ายซึง่ คุณตองการวางแล วกดปุม

[กลับ] ขณะอยูที่สายที่คุณตองการวาง

ในขณะที่ไมไดใชสาย
คุณสามารถปฏิเสธการรับสายเรียกเขาโดยกดปุ่
มม
[กลับ] หรือปุม คางไวหากฝาพับปดอยู
แตหากคุณใชสายอยู คุณสามารถปฏิเสธสายเรียก
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เมนูระหวางใชสาย
เข้าได โดยกดปุม
วางสาย หรือกดปุม

[เมนู] และเลือก หลายสาย/
[กลับ]

1-6 การปดไมโครโฟน
คุณสามารถปดไมโครโฟนระหวางใชสายโดยการกด
[ตัวเลือก] แลวเลือก ปดเสียง คุณสามารถ
ปุม
[เปดเสียง]
เปดเสียงของเครื่องโทรศัพทโดยกดปุม
เมื่อปดเสียงไมโครโฟนผูที่โทรเขามาจะไมไดยิน
เสียง คุณแตคุณยังคงไดยินเสียงบุคคลนั้นได
เมนูระหวางการใชสาย
1-7 การเปดใชสัญญาณเสียง DTMF
ระหวางใชสาย
ในการเปดใชสัญญาณเสียง DTMF ระหวางใชสาย
เพื่อใหโทรศัพทของคุณใชสวิตชบอรดอัตโนมัติได
[ตัวเลือก] แลวเลือก DTMF On
ใหเลือกปุม
คุณสามารถปดการใชสัญญาณเสียง DTMF
ไดดวยวิธีการเดียวกัน
1-8 การเลือกใชเมนูหลัก ขอความ และ SIM Tool
Kit
คุณสามารถเขาสูตัวเลือกเมนูหลัก ขอความ และ
SIM Tool Kitไดจากเมนูระหวางการใชสายโดยเลือก
[ตัวเลือก] เมนู SIM Tool Kit จะ ปรากฏ
ปุม
เมื่อซิมการดในเครื่องรื่องสามารถใชบริการ SIM Tool
Kit ไดเทานั้น
B2100 คูมือการใช้

2. การสนทนาหรือประชุมหลายสาย
บริการสนทนาหลายสายหรือเรียกการประชุมหลายสาย
ชวยใหคุณสนทนากับบุคคลหลายคนไดในเวลาเดียวกัน
หากผูใหบริการเครือขายของคุณสามารถรองรับบริการ
ดังกลาว
การสนทนาหลายสายสามารถทําไดเฉพาะในกรณีที่คุณ
ใชสายหนึ่งอยูและพักอีกสายไว โดยรับสายทั้งสองแลว
เมื่อมีการกําหนดใหมีการสนทนาหลายสายแลว ผูจัดให
มีการสนทนาหลายสายอาจเพิ่ม วางสาย หรือแยกสาย
(กลาวคือ สายนั้นจะถูกตัดออกจากการสนทนาหลาย
สาย แตยังคงอยูในสายของคุณ) ตามความตองการได
จํานวนสายสูงสุดในการสนทนาแบบหลายสายคือ 5
สาย เมื่อเริ่มการประชุมหลายสาย คุณจะเปนผูควบคุม
สายสนทนาเหลานั้น และมีเพียงคุณเทานั้นที่สามารถ
เพิ่มสายเขามาในการสนทนาได
2-1 การใชสายที่สอง
คุณสามารถใชสายที่สองขณะกําลังอยูในอีกสายหนึ่ง
ไดโดยการปอนหมายเลขโทรศัพทหมายเลขที่สองและ
[สง] เมื่อคุณตอสายที่สองได แลว สายแรก
กดปุม
จะถูกพักโดยอัตโนมัติ คุณสามารถสลับระหว่างสายทั้ง
สองได โดยกดปุม
[ตัวเลือก] แลวเลือก สลับสาย
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เมนูระหวางใชสาย
2-2 การจัดการสนทนาหลายสาย

2-7 การพักสายของบุคคลหนึ่งที่อยูในการ
สนทนาหลายสาย

คุณสามารถเชื่อมตอสายที่พักไวเขากับสายที่ใชอยู
ในปัจจุบัน เพื่อจัดการสนทนาหลายสายได โดย
เลือกปุม
[ตัวเลือก] แลวเลือก หลายสาย/
พักสายทุกสาย

ในการพักสายของผูโทรเขาสายใดสายหนึ่ง(ที่มีหมาย
เลขปรากฏอยูบนหนาจอ) ในการสนทนาหลายสายให
[ตัวเลือก] แลวเลือก หลายสาย/แยก
เลือกปุม

2-3 การพักสายที่อยูในการสนทนาหลาย สาย

2-8 การพูดคุยสวนตัวในการสนทนาหลายสาย

ในการพักสายที่อยูในการสนทนาหลายสาย ใหเลือกปุม
[ตัวเลือก] หลายสาย/รวมทุกสาย

ในการสนทนาเปนการสวนตัวกับสายใดสายหนึ่งที่อยู
ในกลุมการสนทนาหลายสาย ใหแสดงหมายเลขของ
สายที่ตองการบนหนาจอ จากนั้นเลือกปุม
[ตัวเลือก]
และ หลายสาย/สวนตัว เพื่อพักสายที่เหลือทั้งหมด

2-4 การใชสายที่พักไวจากการสนทนา หลายสาย
ในการนําสายที่พักไว กลับมาสูการสนทนาหลายสาย
อีกครั้งใหกดปุม
[ตัวเลือก] แลวเลือก หลายสาย
/รวมทุกสาย
2-5 การเพิ่มสายเขาสูการสนทนาหลายสาย
ในการเชื่อมตอสายที่สนทนาอยูในขณะนั้นเขากับการ
สนทนาหลายสายที่พักไว ใหเลือกปุม
[ตัวเลือก]
แลวเลือก หลายสาย/รวมทุกสาย

2-9 การวางสายสนทนาหลายสาย
คุณสามารถวางสายของผูโทรเขาที่อยูในการสนทนา
หลายสายที่ปรากฏอยูในขณะนี้ โดยกดปุม
[กลับ]
ในการจบการสนทนาหลายสาย ใหกดปุม
[ตัวเลือก]
แลวเลือก หลายสาย / สิ้นสุดการสนทนาหลายสาย
การกดปุม
[ตัวเลือก] แลวเลือกหลายสาย/สิ้นสุด
การสนทนาหลายสาย จะเปนการวางสายที่สนทนาอยู
และสายที่พักไวทั้งหมด

2-6 การแสดงสายผูสนทนาที่อยูในการ
สนทนาหลายสาย
ในการเลื่อนดูหมายเลขของผูโทรเขาที่จัดการสนทนา
หลายสายบนหนาจอโทรศัพท ใหกดปุม
และ
เมนูระหวางการใชสาย
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รหัสการเขาใชเครื่อง
คุณสามารถใชรหัสการเขาใชเครื่องที่อธิบายในหัวขอนี้
เพื่อปองกันไมใหมีการใชเครื่องของคุณ โดยไมไดรับ
อนุญาต รหัสการเขาใชเครื่อง (นอกจากรหัส PUK และ
PUK2) สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยใช [เมนู 4-4-5]

รหัส PIN (4 ถึง 8 หลัก)
รหัส PIN (Personal Identification Number) จะปอง
กันการใชซิมการดของคุณโดยไมไดรับอนุญาต รหัส
PIN จะใหมาพรอมกับซิมการด เมื่อตั้งคาใสรหัส PIN
ใหอยูที่ ตกลง คุณจะตองปอนรหัส PIN ทุกครั้งที่เปด
เครื่อง ในทางตรงกันขาม เมื่อตั้งคา ใสรหัส PIN อยูที่
ปด เครื่องจะเชื่อมตอกับเครือขายทันทีโดยไมถามรหัส
PIN

รหัส PIN2 (4 ถึง 8 หลัก)
รหัส PIN2 ซึ่งใหมาพรอมกับซิมการดบางรุน ใชสําหรับ
การเขาใชฟงกชั่นบางอยาง เชน การตั้งคาใชโทรศัพท
การกําหนดหมายเลขโทรออก ฟงกชั่นเหลานี้สามารถ
ใช้งานไดเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุนเทานั้น
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รหัส PUK (4 ถึง 8 หลัก)
รหัส PUK (PIN Unblocking Key) ใชในการเปลี่ยน
แปลงรหัส PIN ที่ถูกล็อค รหัส PUK จะมีใหพรอมกับ
ซิมการด หากไมมี โปรดติดตอผูใหบริการระบบของ
คุณเพื่อขอรหัสดังกลาว หากคุณทํารหัสดังกลาวหาย
ใหติดตอผูใหบริการระบบ

รหัส PUK2 (4 ถึง 8 หลัก)
รหัส PUK2 ซึ่งมาพรอมกับซิมการดบางรุน ใชในการ
เปลี่ยนแปลงรหัส PIN2 ที่ถูกล็อค หากคุณทํารหัสดัง
กลาวหาย ใหติ ดตอผูใหบริการระบบ

รหัสรักษาความปลอดภัย (4 ถึง 8 หลัก)
รหัสรักษาความปลอดภัย (Security code) จะปองกัน
ไมใหมีการใชโทรศัพทของคุณ โดยไมไดรับอนุญาต
โดยทั่วไปจะใหมาพรอมกับเครื่องโทรศัพท รหัสนี้ใชสํา
หรับลบรายการตางๆ ทั้งหมดในเครื่องและใชรหัสนี้เพื่อ
ใชงานเมนู “ ใชคาจากโรงงาน “ รหัสที่กําหนดมาใหคือ
“ 0000 “
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แผนผังเมนู

1 ขอความ
1 เขียนขอความสั้น
2 เขียนขอความมัลติมีเดีย
3 กลองขอความเขา
4 กลองขอความออก
5 ขอความราง
6 ฟงขอความเสียง
7 บริการขอมูล
8 ขอความอัตโนมัติ
9 การตั้งคา

2 ขอมูลการโทร
1 สายที่ไม่ได้รับ
2 สายที่ได้รับ
3 สายที่โทรออก
4 เลือกลบรายการโทร
5 คาใชจายการโทร
6 ขอมูล GPRS

3 รูปแบบเสียง
1 สั่นอย่างเดียว
2 เงียบ
3 ปกติ
4 เสียงดัง
5 ชุดหูฟัง
6 รถยนต์

4 การตั้งคา
1 วันที่และเวลา
2 ตั้งคาโทรศัพท์
3 ตั้งคาการโทร
4 ตั้งคาระบบปองกัน
5 ตั้งคาเครือขาย
6 การตั้งคา GPRS
7 ใชคาจากโรงงาน
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แผนผังเมนู

5 บันทึกสวนตัว
1 นาฬิกาปลุก
2 นัดหมาย
3 สมุดโทรศัพท์

8 อินเทอรเน็ต
1 โฮม
2 บุกมารค
3 โพรไฟล
4 ไปยัง URL
5 ตั้งคา Cache
6 การตั้งคา Cookies
7 รับรองความปลอดภัย
8 รีเซ็ตโพรไฟล
9 เวอรชั่นขอเบราว์เซอร์

6 กล้องถ่ายรูป
1 ถ่ายรูป
2 ถ่ายตามโหมด
3 อัลบั้มของฉัน
4 การตั้งค่า

9 Java
1 แอพพลิเคชั่น
2 ดาวนโหลด
3 โพรไฟล์

7 เกมสและเครื่องมือ
1 เมนูโปรด
2 เกมส
3 เครื่องคิดเลข
4 แฟมดาวนโหลด
5 การแปลงหนวย
6 โซนเวลาโลก
7 บันทึกเสียง
8 หนวยความจํา

0 บริการซิมการด
เมนูนข
้ี น
้ึ อยูก
 บ
ั ซิมการดและการใหบริการของเครือขาย
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ขอความ [เมนู 1]
เมนูนี้ประกอบดวยฟงกชั่นที่เกี่ยวกับ SMS (บริการเขียน
ขอความสั้น) MMS(บริการขอความมัลติมีเดีย) ขอความ
เสียงรวมทั้งขอความบริการของเครือขาย

ตัวเลือก
• สง
ใช้ส่งข้อความแบบตัวอักษร

เขียนขอความสั้น [เมนู 1-1]

1. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับ

คุณสามารถเขียนและแกไขขอความแบบตัวอักษร และ
ตรวจสอบจํานวนหนาของขอความไดโดย :

3. คุณสามารถเพิ่มหมายเลขในสมุดโทรศัพท์

1. เขาสูเมนู ขอความ ดวยการกดปุม

[เลือก]

2. กดปุม
4. กดปุม

2. หากคุณตองการพิมพขอความใหม ใหเลือก
เขียนขอความสั้น

• บันทึก

3. เพื่อใหการพิมพขอความงายขึ้น ใหใชคุณสมบัติ T9
โปรดดูรายละเอียดไดที่วิธีการใช T9 (หนา 28)

• ตัวอักษร

เพื่อเพิ่มหมายเลขผูรับ
เมื่อปอนหมายเลขเสร็จแลว

เพื่อเก็บขอความใน กลองขอความเขา

4. กดปุม [แทรก]เพื่อแทรกรายการตางๆ ลงในขอความ
5. ในกรณีที่ตองการตั้งคาตัวเลือกใหขอความ
หรือสิ้นสุดการพิมพ์ ใหกดปุม
[ตัวเลือก]

คุณสามารถเลือกขนาดและสไตล์ของแบบอักษรได้
• สี
คุณสามารถเลือก สี สําหรับสีของฉากหนาและฟน
หลัง
• การปรับแนว

หมายเหตุ
• โทรศัพทรุนที่รองรับ EMS รีลีส 5 สามารถสงภาพ
ถายสีเสียงรูปแบบขอความตางๆฯลฯผูรับขอความ
อาจไมสามารถ รับภาพ เสียงหรือรูปแบบขอความ
ที่คุณสงได้ อยางสมบูรณ หากโทรศัพทของผูรับ
ไมสนับ สนุนระบบ

ใชสําหรับจัดขอความใหชิดดานขวา (Right) กึ่งกลาง
(Centre) หรืซาย (Left)
• เพิ่มคําศัพท T9
คุณสามารถใชเพื่อเพิ่มคําตางๆ ตามตองการจะมีการ
แสดงเมนูนี้เฉพาะกรณีที่โหมดการแกไขเปนชนิด
Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC) เทานั้น
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ขอความ [เมนู 1]
• ภาษา T9

• สมุดโทรศัพท

สําหรับเลือกโหมดปอนขอความโดยใช T9
• ออก
หากคุณกด ออก ในขณะที่กำลังพิมพ์ข้อความอยู่จะ
เป็นการสิ้นสุดการพิมพ์ข้อความ และกลับสู่เมนู ข้อ
ความ โดยเครื่องจะไม่บันทึกข้อความที่เพิ่งพิมพ์นั้น

สําหรับเพิ่มหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอีเมลจาก
สมุดโทรศัพท
• แนบนามบัตร
สําหรับเพิม
่ ขอมูลติดตอของคุณลงในขอความ

เขียนขอความมัลติมีเดีย [เมนู 1-2]

แทรก

คุณสามารถใชเมนูนี้เพื่อเขียนหรือแกไขขอความแบบ
มัลติมีเดีย หรือใชตรวจสอบขนาดขอความได

• สัญลักษณ
สําหรับเพิ่มอักษรพิเศษลงในขอความ

1. เขาสูเมนู ขอความ ดวยการกดปุม

• รูปภาพ
สําหรับแทรกภาพที่เปน รูปภาพเริ่มตน หรือภาาพ
จาก แฟมดาวนโหลด ที่สามารถนํามาใช กับการสง
ขอความได้
• เสียง
สําหรับแทรกเสียงที่สามารถนํามาใชกับการสงขอ
ความได
• ขอความอัตโนมัติ
คุณสามารถใชขอความสําเร็จรูปจาก
ขอความอัตโนมัติ ซึ่งเก็บในเครื่องโทรศัพทได้

[เลือก]

2. หากคุณตองการพิมพขอความใหม ใหเลือก เขียน
ขอความมัลติมีเดีย
3. คุณสามารถพิมพขอความขึ้นใหมหรือเลือกขอความ
มัลติมีเดียสําเร็จรูปขึ้นมาหนึ่งขอความจากที่สร้างไว้
แลว
4. กดเลือก แทรก เพื่อเพิ่ม สัญลักษณ ภาพถาย
รูปภาพ เสียง ขอความอัตดนมัติ สมุดโทรศัพท
หรือ แนบนามบัตร

ตัวเลือก
• สง
คุณสามารถสงขอความมัลติมีเดียถึงผูรับหลายคนได้
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ขอความ [เมนู 1]
รวมทั้งสามารถจัดลําดับ ความสําคัญใหกับขอความ
แลวกําหนดใหสงภายหลังได้
• แสดงตัวอยาง
คุณสามารถตรวจดูขอความมัลติมีเดียที่คุณพิมพได้
• บันทึก
คุณสามารถบันทึกขอความมัลติมีเดียลงใน ขอความ
ราง หรือบันทึกเปนขอความสําเร็จรูปก็ได้

นี้เฉพาะกรณีที่มีภาพหรือเสียงอยูเทานั้น
• เพิ่มคําศัพท T9
คุณสามารถใชเพื่อเพิ่มคําตางๆ ตามตองการ จะมีการ
แสดงเมนูนี้เฉพาะกรณีที่ โหมดการแกไขเปนชนิด
Predictive (T9AbC/T9abc/T9ABC) เทานั้น
• T9 languages
สําหรับเลือกโหมดปอนขอความโดยใช T9
• ออก

• เพิ่มสไลด
คุณสามารถเพิ่มสไลดใหอยูหนาหรือหลังสไลดที่มี
อยู่ปจจุบันได้

คุณสามารถใชกลับสูเมนู ขอความได้

หมายเหตุ

• ยายสไลด
ใชสําหรับเลื่อนดูสไลดกอนหนาหรือสไลดถัดไป
• ตั้งรูปแบบสไลด์
- ตั้งเวลา
คุณสามารถกําหนดชวงเวลาแสดงสไลด ขอความ
ภาพ และเสียงได

• หากคุณเลือกภาพ (15K) สําหรับเขียนลงในขอ
ความมัลติมีเดียเครื่องจะใชเวลาในการโหลดภาพ
นั้นอยางนอย 15 วินาที และคุณจะไมสามารถใช
งานปุมใดๆไดในระหวางการโหลดคุณจะสามารถ
พิมพขอความมัลติมีเดียได หลังจาก 15 วินาที
ผานไป

- แลกเปลี่ยนข้อมูลและรูปภาพ
ใช้สำหรับสลับตำแหน่งของภาพและตัวอักษรใน
ข้อความ
• ลบขอความมัลติมีเดีย
ใชลบภาพและเสียงในสไลด์ เครื่องจะแสดงตัวเลือก

B2100 คูมือการใช้

27

ขอความ [เมนู 1]
วิธีการใช T9

แลวพิมพหมายเลขที่ตองการ หากคุณกดปุม
คางไว้ คุณจะสามารถเปลี่ยนประเภทตัว
อักษรได้ (คุณยังสามารถใชตัวเลือกตางๆ ได)
นอกจากนี้โทรศัพทเครื่องนี้ยังมีโหมดตางๆให้
เลือกใช 3 โหมด คือ Predictive (T9Abc,
T9ABC, T9abc) Multitap (ABC, abc) และ
Numeric (123) หากตองการเปลี่ยนใหม ให
กดปุม

T9 ชวยใหคุณปอนขอความไดอยางรวดเร็ว เมื่อใช
T9 คุณเพียงกดปุมที่มีตัวอักษรที่ ตองการครั้งเดียว
คุณสมบัตินี้จะขึ้นอยูกับพจนานุกรมภายในเครื่องซึ่ง
คุณสามารถเพิ่มคําใหมลงในพจนานุกรม ไดตาม
ตองการ
• วิธีพิมพขอความโดยใช T9
1. เริม
่ ตนพิมพคาํ ดวยการใชปม
ุ
ถึงปุม

กดปุม
 หนึง่ ครัง้ ตอการพิมพอก
ั ษร หนึง่ ตัว
ตัวอยางเชน ในการพิมพคาํ วา “ Girl “ ใหกด
ปุม

ตัวอักษร ทีค
่ ณ
ุ ปอนจะ
ปรากฏอยูใ นกรอบ
(เพื่อปอนตัว G)

(เพื่อปอนตัว r)

(เพื่อปอนตัว i)

วิธีอื่น : กดปุม
แลวเลือก
แทรกสัญลักษณ เลือก เลือกอักษรที่
ต้องการ แลวกดปุมอักษรที่ตองการ
แลวกดปุม เลือก
2. เมื่อพิมพคําที่ตองการเสร็จแลวใหตรวจดูวาคํา
เหล่านั้นถูกตองหรือไม
หากถูกตอง : ใหกดปุม
ไป

(เพื่อปอนตัว l)

แลวพิมพคําถัด

หากไมถูกตอง :
และปุม
(คํากอนหนานี้ และ คําตอไป)

คําทีป
่ รากฏบนจอจะเปลีย
่ นไปตามการกดแตละ
ปุม
 จึงไมตอ
 งสนใจกับคําทีป
่ รากฏบนจอ จนกวา
คุณไดกดปุม
 ตัวอักษรครบทุกตัว แลวหากตอง
การลบตัวอักษรทางดานซาย ใหกดปุม

หากตองการพิมพตวั เลข ใหกดปุม

คางไว
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ขอความ [เมนู 1]
ความหมายของไอคอน
Word

Word

คําที่ตองการ

LGGSM

ABC

Save

Back

ABC

Save

Back

3. ในการแทรกเครื่องหมายทายประโยค กดปุม
หลายๆ ครั้งจนกวาหนาจอจะแสดงเครื่อง
หมายที่ตองการ
ภาษาตางๆ ของ T9
• คุณสามารถเลือกภาษาตางๆ ของ T9 ได
ดวยการเลือก เมนู และสามารถปดการใชงาน
T9 ไดด้วยการเลือกเมนู T9 ปด ในขณะที่อยู
ในโหมด T9(คาที่ตั้งจากโรงงานคือT9 เปด)

[

] ขอความมัลติมีเดีย

[

] ขอความสั้น

[

] ขอความซิมการด

[

] อาน

[

] ขอความมัลติมีเดียชนิดแจงเตือน

หากเครื่องแสดงขอความ“ขอความในซิมการดเต็ม“
คุณตอง ลบเฉพาะขอความซิมการดออกจากกลอง
ขอความเขา หากเครื่องแสดงขอความ “ ขอความ
เต็ม “ คุณสามารถทําใหฟนที่จัดเก็บแตละสวนวาง
ได ดวยการลบขอความ ภาพหรือเสียง และแอพ
พลิเคชั่นตางๆ
J ขอความในซิมการด
ขอความในซิมการด หมายถึง ขอความที่จัดเก็บอยูใน
ซิมการดโดยเฉพาะ สําหรับขอความมัลติมีเดียชนิดแจง
เตือนนั้น คุณจะ ตองรอสักครูเพื่อให้ เครื่องดาวนโหลด
และดําเนินการกับ ขอความเสียกอน

กลองขอความเขา [เมนู 1-3]
เครื่องจะแจงเตือนใหทราบเมื่อมีขอความเขา โดยขอ
ความเหลานี้จะถูกจัดเก็บใน กลองขอความเขา ใน
กลองขอความเขา คุณสามารถทราบประเภทของขอ
ความแตละขอความไดโดยดูจากไอคอน โปรดดูราย
ละเอียดไดที่หัวขอความหมายของไอคอน

โปรดดูรายละเอียดการตั้งคาแจงเตือนไดที่[เมนู 1-9-2]
ในการอานขอความ ใหเลือกขอความนั้น
โดยการ
กดปุม
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ขอความ [เมนู 1]
ตอบกลับ

J ไดรับ (ในกรณีขอความแจงเตือน)

คุณสามารถตอบกลับผูสงขอความได

ถาขอความมัลติมีเดียไดถูกตั้งไวที่ “ปดการดาวน์โหลด
อัตโนมัติ “ คุณจะไดรับเฉพาะการแจงเตือนเทานั้น ใน
การรับขอความนั้น คุณตองเลือก [รับขอความ]

สงตอ
คุณสามารถสงตอขอความทีเ่ ลือกนัน
้ ใหบค
ุ คลอืน
่ ได้

กลองขอความออก [เมนู 1-4]

โทรกลับ

คุณสามารถลบขอความนั้นได

คุณสามารถดูขอความที่สงแลวหรือยังไมไดสงไดจากที่
นี่สําหรับขอความที่สงแลว คุณสามารถดูสถานะการสง
ได้การเบราสสามารถกระทําได เชนเดียวกับการเบราส
ขอความใน กลองขอความเขา

จัดเก็บขอมูล

ความหมายของไอคอน

คุณสามารถโทรกลับผูสงขอความได้
ลบ

คุณสามารถดึงภาพ เสียงและขอความออกมาได้โดย
ขอมูลเหลานั้นจะถูกบันทึกใน แฟมดาวนโหลด หรือ
สมุดโทรศัพท
แสดงขอมูล
คุณสามารถดูขอมูลของขอความที่ไดรับ เชน ที่อยู
ของผูสง หัวขอ (เฉพาะขอความมัลติมีเดีย) วันที่และ
เวลาสงขอความ ประเภทขอความขนาดขอความ
เลมใหม (ใชกับขอความมัลติมีเดียเทานั้น)

[

] สงแ ลว

[

] ผิดพลาด

[

] ยืนยันการสง

[

] สง SMS

J เมื่อคุณสงขอความแลว:
สงตอ
คุณสามารถสงตอขอความนัน
้ ใหผรู บ
ั รายอืน
่ ๆ ได้

คุณสามารถเลนขอความมัลติมีเดียซ้ําได
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ขอความ [เมนู 1]
ลบ

ขอความราง [เมนู 1-5]

คุณสามารถลบขอความนั้นได

คุณสามารถดูขอความที่บันทึกไวเปนฉบับรางได ขอ
ความรางจะแสดงไวพรอมวันที่และเวลาที่บันทึกขอ
ความร่างนั้น ใหเลื่อนดูรายการดวยการใชปุมนาวิเกต
ขึ้นลง

แสดงขอมูล
คุณสามารถดูขอมูลของขอความใน กลองขอความออก
เชน ที่อยูของผูรับ หัวขอ (เฉพาะขอความมัลติมีเดีย)
วันที่และเวลาสงขอความ ประเภทขอความ ขนาดขอความ

ความหมายของไอคอน

J เมื่อคุณยังไมไดสงขอความ :
แกไข
คุณสามารถแกไขขอความได้
สง

[

] ขอความมัลติมีเดีย

[

] ขอความ SMS

[

] ยืนยันการส่ง

[

] ยืนยันการส่ง

คุณสามารถสงขอความนั้นได

ในขอความรางแตละขอความ จะมีตวั เลือกดังตอไปนี้
กดปุม

[ตัวเลือก]

ลบ

แสดงขอความ

คุณสามารถลบขอความนั้นได

สําหรับดูขอความที่เลือกไว้

แสดงขอมูล

แกไข

คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับขอความที่อยูในกลองขอ
ความได

สําหรับแกไขขอความที่เลือกไว้
สง
คุณสามารถสงขอความนั้นได
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ขอความ [เมนู 1]
แสดงขอมูล
คุณสามารถดูขอมูลของขอความที่เลือก เชนหัวเรื่อง
(เฉพาะขอความมัลติมีเดีย) วันที่ และ เวลาที่บันทึก
ประเภท และ ขนาดของขอความ ลําดับความสําคัญ
(เฉพาะขอความมัลติมีเดีย)
ลบทั้งหมด
ลบขอความทั้งหมดออกจากโฟลเดอรของขอความราง

ฟงขอความเสียง [เมนู 1-6]

ในกรณีที่เครื่องไมอยูในโหมดสแตนดบาย ใหทําตาม
ขั้นตอนดังตอไปนี้

อาน [เมนู 1-7-1]
1. เมื่อคุณไดรับขอความบริการขอมูลแลวเลือก อาน
เพื่ออานขอความ เครื่องจะแสดงขอความดังกลาว
ที่หนาจอ คุณสามารถอานขอความอื่นๆ ไดดวยการ
เลื่อนดู โดยใชปุม ,
หรือ
[ตอไป]
2. เครื่องจะแสดงขอความปจจุบันจนกวาขอความอีก
ขอความหนึ่งจะปรากฏขึ้น

คุณสามารถรับฟงเสียง ขอความเสียง ได

หัวขอ [เมนู 1-7-2]

บริการขอมูล [เมนู 1-7]
(ขึ้นอยูกับเครือขายและการสมัครขอรับบริการ)
ขอความบริการขอมูล คือขอความชนิดตัวอักษรที่เครือ
ขายสงไปยังระบบ GSMขอความนี้ใหขอมูลทั่วไปเกี่ยว
กี่ยวกับรายงานสภาพอากาศ รายงานสภาพการจราจร
บริการแท็กซี่ การแพทยและราคาหุน แตละประเภท
ของขอมูลจะมีหมายเลขกํากับอยูดวย คุณจึงสามารถ
ติดตอผูใหบริการได หากคุณปอนหมายเลขนั้น ๆ
สําหรับขอขอมูลเมื่อคุณไดรับขอความบริการขอมูคุณ
จะเห็นขอความแสดงที่หนาจอเพื่อแจงใหทราบวาคุณ
ไดรับขอความหนึ่ง หรือเครื่องอาจแสดงขอความนั้น
ที่หนาจอโดยตรงในการอนขอความนั้นอีกครั้ง หรือ
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(ขึ้นอยูกับเครือขายและการสมัครขอรับบริการ)
• เพิ่ม
คุณสามารถเพิ่มหมายเลขของขอความบริการขอมูล
ลงในหนวยความจําของโทรศัพทพรอมทั้งชื่อยอได้
• แสดงรายการ
คุณสามารถดูหมายเลขของขอความบริการขอมูล ที่
คุณเพิ่มเขาไปได้ หากคุณกดปุม
[ตัวเลือก]คุณ
จะสามารถแกไขและลบชนิดขอค วามบริการขอมูล
ที่คุณเพิ่มเขาไปได
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ขอความ [เมนู 1]
• รายการที่ใชงาน

ใชสําหรับเลื่อนดูสไลดกอนหนาหรือสไลดถัดไป

คุณสามารถเลือก หมายเลขขอความบริการขอมูลใน
รายการที่ใชงานได หากคุณใชหมายเลขบริการขอมูล
หนึ่ง คุณจะไดรับขอความที่สงจากหมายเลขดังกลาว

ขอความอัตโนมัติ [เมนู1-8]

• ลบสไลด์์
ใชสําหรับลบสไลดปจจุบัน
• ตั้งรูปแบบสไลด
- ตั้งเวลา

ขอความ [เมนู 1-8-1]
คุณสามารถใชขอความสําเร็จรูปที่มีอยู 11 ขอความและ
เปลี่ยนแปลงขอความสําเร็จรูปใหเปนแบบที่คุณต้องการ
ได้ หรือปอนขอความใน <ฟนที่วาง> ไดเชนกัน

มัลติมีเดีย [เมนู 1-8-2]

• ลบขอความมัลติมีเดีย
ใชลบภาพและเสียงในสไลด์ เครื่องจะแสดงตัวเลือก
นี้เฉพาะกรณีที่มีภาพหรือเสียงอยูเทานั้น
• เพิ่มคําศัพท T9

คุณสามารถใชตัวเลือกดังตอไปนี้
• แสดงตัวอยาง
คุณสามารถตรวจดูขอความมัลติมีเดียที่คุณพิมพได
• บันทึก

คุณสามารถใชเพื่อเพิ่มคําตางๆ ตามตองการจะมีการ
แสดงเมนูนี้เฉพาะกรณีที่โหมดการแกไข เปนชนิด
Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC) เทานั้น
• ภาษา T9

คุณสามารถบันทึกขอความมัลติมีเดียลงในขอความ
ราง หรือบันทึกเปนขอความสําเร็จรูปก็ได
• เพิ่มสไลด
คุณสามารถเพิ่มสไลดใหอยูหนาหรือหลังสไลด์ที่มี
อยู่ปจจุบันได้
• ยายสไลด์

คุณสามารถกําหนดชวงเวลาแสดงสไลด ขอความ
ภาพ และเสียงได

สําหรับเลือกโหมดปอนขอความโดยใช T9
• ออก
คุณสามารถใชกลับสูเมนู ขอความได้

แนบนามบัตร [เมนู 1-8-3]
คุณสามารถจัดทํานามบัตรของคุณไดโดยการปอนชื่อ
หมายเลขโทรศัพท หมายเลขแฟกซ และอีเมล
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ขอความ [เมนู 1]
การตั้งคา [เมนู 1-9]

เมนูนี้หาที่อยูของศูนย SMS ได

เขียนขอความมัลติมีเดีย [เมนู 1-9-2]

เขียนขอความ [เมนู 1-9-1]

• ลําดับความสําคัญ

• รูปแบบขอความ
ตัวอักษร เสียง แฟกซ Natl paging X400 อีเมล
ERMES
โดยปกติประเภทขอความทีใ่ ชงานจะตัง้ คาเปน
ตัวอักษรแตคณ
ุ สามารถเปลีย
่ นขอความใหเปนรูปแบบ
อืน
่ ไดโปรดติดตอผูใ หบริการระบบของคุณเกีย
่ วกับการ
ใหบริการฟงกชน
่ั ดังกลาว

คุณสามารถสงขอความหลังจากกําหนดลําดับความ
สำคัญของขอความ ซึ่งประกอบดวย ต่ํา ปกติ สูง
• อายุขอความ
บริการของเครือขายนี้ใหคุณกําหนดระยะเวลาที่คุณ
ตอง การใหเก็บขอความตางๆไวในศูนยรับฝากขอ
ความ
• รายงานสถานะ

• อายุขอความ
บริการเครือขายนี้ใหคุณกําหนดระยะเวลาที่คุณตอง
การใหเก็บขอความตางๆ ไวในศูนยรับฝากขอความ

หากคุณตั้งคาที่ ตกลง คุณจะสามารถตรวจสอบวาขอ
ความสงถึงผูรับหรือไม
• ดาวนโหลดอัตโนมัติ

• รายงานสถานะ
หากคุณตั้งคาท ตกลง คุณจะสามารถตรวจสอบวาขอ
ความสงถึงผูรับหรือไม

เปด: ดาวนโหลดขอความโดยอัตโนมัติเมื่อรับขอ
ความ
ปด: ตองยืนยันวาคุณตองการดาวนโหลดขอความใด

• ชําระคาตอบกลับใหปลายทาง
เมื่อมีการสงขอความ ผูรับสามารถตอบกลับและใหคิด
คาใชจายในการตอบกลับลงในใบแจง หนี้คาโทรโทร
ศัพท์ของคุณได
• ศูนย SMS
หากตองการสงขอความแบบตัวอักษร คุณสามารถใช
B2100 คูมือการใช้

เฉพาะเครือขายในฟนท: เมื่อรับสัญญาณจากเครือ
ขายของคุณ คุณสามารถเปดใชดาวนโหลดอัตโนมัติ
ไดเมื่อตั้งคาเมนูที่ “ เปด “ แตในกรณีที่รับสัญญาณ
เครือขายผูอื่นคุณสามารถเปดใชดาวนโหลดอัตโนมัติ
ไดเมื่อตั้งเมนูที่ “ ปด “
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ขอความ [เมนู 1]
• การตั้งคาเครือขาย

อะนาล็อก หรือดิจิตอล (ISDN)

ในการดาวนโหลด MMS จากเซิรฟเวอร คุณตอง
ตั้งคาการเชื่อมตอขอมูล CSD หรือ GPRS เสียกอน
หากคุณเลือกเซิรฟเวอรขอความมัลติมีเดีย
คุณจะ
สามารถตั้งคา URLของเซิรฟเวอรขอความมัลติมีเดีย
ได คุณสามารถตั้งคาการใชไดถึง 5 คา สําหรับเชื่อม
ตอเพื่อใชบริการ

ความเร็วการติดต่อ : อัตราความเร็วในการเชื่อม
ต่อข้อมูล คือ 9600 หรือ 14400
- ตั้งค่า GPRS
การตั้งค่าบริการนี้สามารถทำได้เฉพาะเมื่อมีการ
เลือกวิธีการรับส่งข้อมูลแบบ GPRS
IP แอดเดรส

- โฮมเพจ

APN : ป้อนAPN(Access Point Name) ของGPRS

เมนูนี้ช่วยให้เชื่อมต่อกับ MMS Centre (MMSC)
- เครือข่าย

รหัสผู้ใช้:

• ข้อมูล

รหัสผ่าน
- ชนิดของการติดต่อ

• GPRS

ตัวเลือกสำหรับประเภทการเชื่อมต่อ ได้แก่ชั่วคราว
หรือ ต่อเนื่อง

- การตั้งค่าข้อมูล
ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกการตั้งค่าข้อมูลเป็น Bearer
service

- ติดตั้งระบบป้องกัน

IP แอดเดรส
หมายเลขโทร : ป้อนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับ
เชื่อมต่อไปยังเกตเวย์ WAP ของคุณ

คุณสามารถเลือกตัวเลือกนี้เป็น เปิด หรือ ปิด
ขึ้นอยู่กับพอร์ตเกตเวย์ที่เลือก

รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประเภทการโทร : เลือกประเภทของสายข้อมูล
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ขอความ [เมนู 1]
บริการขอมูล [เมนู 1-9-4]

• ชนิดขอความที่ใช้

(ขึ้นอยูกับเครือขายและการสมัครขอรับบริการ)

สวนตัว : ขอความสวนบุคคล

• ไดรับ

ขอความโฆษณา : ขอความโฆษณา

- ตกลง

ขอมูล : ขอมูลที่จําเปน

หากคุณเลือกเมนูนี้
ความบริการขอมูล

ศูนยขอความเสียง [เมนู 1-9-3]
คุณสามารถรับขอความเสียงได หากวาผูใหบริการระบบ
เครือขายของคุณใหบริการดังกลาว เมื่อมีขอความเสียง
ใหมมาถึงคุณ เครื่องจะแสดงสัญลักษณบนหนาจอโปรด
ตรวจสอบรายละเอียดการใหบริการ กับผูใหบริการระบบ
เครือขายของคุณ เพื่อทําการตั้งคาเครื่องโทรศัพทให
เหมาะสมกับการใชงาน

โทรศัพทของคุณจะไดรับขอ

- ไมตกลง
หากคุณเลือกเมนูนี้ โทรศัพทของคุณจะไมสามารถ
รับขอความบริการขอมูลไดอีก
• การแจงเตือน
- ตกลง
โทรศัพทของคุณจะมีเสียงเตือนเมื่อคุณไดรับหมาย
เลขขอความบริการขอมูล

1. กดปุม
คางไวในขณะที่เครื่องอยูในโหมด
สแตนด์บาย

- ไมตกลง

2. คุณสามารถดูรายการเมนูยอยตอไปนี้ได

โทรศัพทของคุณจะไมมีเสียงเตือน แมคุณจะไดรับ
ขอความบริการขอมูลก็ตาม

• โฮม
คุณสามารถฟงเสียง ขอความเสียง ไดโดยการเลือก
โฮม
• การโรมมิ่ง
แมขณะเดินทางไปยังตางประเทศ คุณยังสามารถฟง
ฟงขอความเสียงไดหากระบบเครือขายของคุณมีการ
ใหบริการโรมมิ่ง
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• ภาษา
คุณสามารถเลือกภาษาที่ตองการดวยการกดปุม
[ตกลง/ปด] จากนั้นขอความบริการขอมูลจะแสดงใน
ภาษาที่คุณไดเลือกไว

ใสขอความ [เมนู 1-9-5]
คุณสามารถตั้งคาตัวเลือกวาจะรับขอความหรือไม่
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ขอมูลการโทร [เมนู 2]
สายที่ไมไดรับ [เมนู 2-1]

เวลาที่โทร [เมนู 2-5-1]

เมนูนจ
้ี ะแสดงหมายเลขตาง ๆ ทีไ
่ มไดรบ
ั สายในชวงล่า
สุดทีผ
่ า นมา คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขเหลานีร้ วม
ทัง้ บันทึกและดูวน
ั ทีแ
่ ละเวลาทีโ่ ทร

ฟงกชั่นนี้ใหคุณสามารถดูระยะเวลาของการโทรออกครั้งลาสุด
การโทรทั้งหมด การโทรเขา และการโทรออก เปนจํานวน
ชั่วโมง นาที และวินาที และยังสามารถเรียกรีเซ็ต เครื่องจับ
เวลาการโทรไดใหมอีกดวย

สายที่ไดรับ [เมนู 2-2]

1. กดปุม

เมนูนจ
้ี ะแสดงหมายเลขตางๆทีร่ บ
ั สายในชวงลาสุดทีผ
่ า น
มา คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขเหลานี้ รวมทัง้ บันทึก
และดูวน
ั ทีแ
่ ละเวลาทีโ่ ทร

สายที่โทรออก [เมนู 2-3]
เมนูนี้จะแสดงหมายเลขตางๆ ที่โทรออกในชวงล่าสุดที่
ผานมา คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขเหลานี้ รวมทั้ง
บันทึกและดูวันที่และเวลาที่โทร

เลือกลบรายการโทร [เมนู 2-4]
คุณสามารถลบขอมูลการโทรลาสุดของ สายที่ไมไดรับ
สายที่ไดรับ สายที่โทรออก หรือ ทุกสาย

คาใชจายการโทร [เมนู 2-5]
ภายในเมนูยอยนี้ คุณสามารถดูระยะเวลาและคาใชจาย
ของการใชโทรศัพทของคุณได

[เมนู] ในโหมดสแตนดบาย

เพื่อเขาสูเมนูโดยตรง หรือกดปุม
2. กดปุม
และ
เพื่อไปที่ ขอมูลการโทร แลวเลือก
คาใชจายการโทร
[เลือก]
3. เลื่อนแถบไปที่ เวลาที่โทร แลวกดปุม
มีเมนูยอย 5 เมนูดังตอไปนี้ : โทรครั้งลาสุดเวลา
โทรทั้งหมด เบอรที่ไดรับ เบอรที่โทรออกลบ
ทั้งหมด

แสดงคาโทร [เมนู 2-5-2]
ฟงกชั่นนี้ใหคุณสามารถตรวจสอบคาโทรครั้งลาสุด
คาโทรทั้งหมด คาโทรคงเหลือ และรีเซ็ตคาโทรได
คุณตองใชรหัส PIN2 ในการรีเซ็ตคาใชจายในการโทร
1. กดปุม

[เมนู] ในโหมดสแตนดบาย

2. กดปุม
เพื่อขาสูเมนูโดยตรง หรือกดปุม
และ
เพื่อไปที่ ขอมูลการโทร แลวเลือก
คาใชจายการโทร
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ขอมูลการโทร [เมนู 2]
3. เลื่อนแถบไปที่ แสดงคาโทร แลวกดปุม
[เลือก]
มีเมนูยอย 4 เมนูดังตอไปนี้ : โทรครั้งลาสุด
รายการโทรทั้งหมด ยอดคงเหลือ รีเซ็ตทั้งหมด

หมายเหต
• คาโทรศัพทตามจริงที่ผูใหบริการระบบของคุณ
สงมาเรียกเก็บอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับคุณ
สมบัติเครือขายการปดเศษในการเรียกเก็บภาษี
ฯลฯ

การตั้งคาการโทร [เมนู 2-5-3]
(ขึ้นอยูกับซิมการด)

• ตั้งคาเครดิต
บริการเครือขายนี้ใหคุณจํากัดคาโทรของคุณ ด้วย
จํานวนหนวยการโทร ที่เลือกไว หากคุณเลือก อาน
เครื่องจะแสดงจํานวนหนวยการโทรที่เหลืออยู หาก
คุณเลือก เปลี่ยน คุณจะสามารถเปลี่ยนจํานวนหน่วย
ของการจํากัดการโทรของคุณได
• แสดงอัตโนมัติ
บริการเครือขายนี้ใหคุณดูคาโทรครั้งลาสุดของคุณได
โดยอัตโนมัติหากตั้งคาที่ ตกลง คุณสามารถดูคาโทร
ครั้งลาสุดได เมื่อวางสาย

ขอมูล GPRS [เมนู 2-6]

• แสดงอัตราคาบริการ
คุณสามารถตั้งคาประเภทสกุลเงิน และราคาตอหนวย
ได้ โปรดติดตอผูใหบริการระบบของคุณเพื่อขอทราบ
ค่าใชจายตอหนวย คุณตองใชรหัส PIN2ในการเลือก
สกุลเงินหรือหนวยในเมนูนี้

หมายเหต
• เมื่อใชหนวยการโทรหมดแลวคุณจะไม่สามารถ
โทรออกไดอีก ยกเวนแตการโทรออกฉุกเฉิน
เทานั้น คุณอาจตองใชรหัส PIN2 ใน การตั้งคา
จํากัดการโทร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับซิม การ์ดของคุณ
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คุณสามารถตรวจสอบจํานวนขอมูลที่โอนถายผานทางเครือ
ขายดวยระบบ GPRS และยังสามารถดูระยะเวลาทั้งหมดที่
คุณออนไลนได้

เวลาที่โทร [เมนู 2-6-1]
คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาการโทรของการโทรครั้งลา
สุด (Last call) และการโทรทั้งหมด (All calls)ุ และยัง
สามารถรีเซ็ตเครื่องจับเวลาการโทรไดใหมอีกดวย

ขนาดขอมูล [เมนู 2-6-2]
คุณสามารถตรวจสอบขอมูลในเมนู สงแลว รับแลว ทั้งหมด
รีเซ็ตทั้งหมด
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รูปแบบเสียง [เมนู 3]
แฮนดฟรีรถยนต

ในเมนูนี้ คุณสามารถปรับระดับและปรับแตงเสียงสัญ
ญาณโทรศัพทใหเหมาะกับเหตุการณและสภาวะแวด
ลอมที่แตกตางกันได
1. กดปุม

คุณสามารถปรับคารูปแบบเปน แฮนดฟรีรถยนต
หากคุณใชงานชุดอุปกรณแฮนดฟรี

[เมนู] ในโหมดสแตนดบาย

เพื่อเขาสูการใชงานโดยตรงหรือใชปุม
2. กดปุม
และปุม

สั่นเตือนอยางเดียว

คุณสามารถปรับรูปแบบเปน สถานที่ทั่วไป

คุณสามารถปรับรูปแบบเปน เงียบ หากวาคุณอยูในที่เงียบ

หมายเหต

คุณสามารถปรับรูปแบบเปน สั่นเตือนอยางเดียวหาก
ตองการใชโหมดตั้งสั่นในโหมดนี้ สัญญาณเตือนทุก
ชนิดจะเปน สั่น หรือ เงียบ

สถานที่ทั่วไป

เงียบ

• รูปแบบ ชุดหูฟง และ แฮนดฟรีรถยนต์ สามาร
ถใชงานไดเมื่อมีการเสียบชุดอุปกรณแฮนดฟรี
หรือหูฟงเขากั บตัวเครื่องเทานั้น อยางไรก็ตาม
เราสามารถกําหนดคุณสมบัติของอุปกรณเหลานี้
ตามความตองการได

เปดใชงาน [เมนู 3-x-1]

สถานที่อึกทึก

ใชงาน รูปแบบเสียง ที่เลือก

คุณสามารถปรับรูปแบบเปน สถานที่อึกทึก หากคุณ
อยูในสภาพแวดลอมที่มีเสียงดัง

เปลี่ยนแปลง [เมนู 3-x-2]

ชุดหูฟง

รูปแบบเตือนเมื่อมีสายเขา

คุณสามารถปรับคารูปแบบเปน ชุดหูฟง หากคุณใช
หูฟง

ใหคุณเลือกประเภทของการเตือน เชน เสียงกริ่ง สั่น
ฯลฯ เมื่อมีสายเรียกเขาเพื่อปรับการใชงานใหเขากับ
สภาพแวดลอม

แตละเมนูจะมีเมนูยอยดังตอไปนี้ ยกเวน สั่นเตือนอยางเดียว
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รูปแบบเสียง [เมนู 3]
เสียงกริ่งตางๆ

ระดับเสียง เอฟเฟค

ตั้งชนิดของเสียงเรียกเขาเพื่อใหเหมาะกับสภาพแวด
ลอม

ตั้งระดับของเสียงเอฟเฟคเพื่อใหเหมาะกับสภาพแวด
ลอม

ระดับเสียงกริ่ง

ระดับเสียงเปด/ปดเครื่อง

ตั้งระดับความดังของเสียงเรียกเขาเพื่อใหเหมาะกับ
สภาพแวดลอม ระดับเสียงของปุมเปด/ปด และเสียง
เรียกเตือนทั้งหมดจะถูกตั้งคาตาม ระดับเสียงกริ่ง

ตั้งระดับของเสียงปุมเปด/ปดเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพ
แวดลอม

รูปแบบเตือนเมื่อขอความเขา
ตั้งคาการเตือนเมื่อ ไดรับขอความเพื่อใหเหมาะกับ
สภาพแวดลอม
รายการเสียงกริ่ง กรณีขอความเขา
สําหรับเลือกชนิดเสียงเรียกเตือนเมื่อมีการรับขอความ

รับสายอัตโนมัต
คุณสามารถใชฟงกชั่นนี้ไดเฉพาะเมื่อตอชุดอุปกรณ
แฮนด์ฟรีหรือหูฟงเขากับโทรศัพทแลวเทานั้น
• ปด : โทรศัพทจะไมใชการรับสายอัตโนมัติ
• หลังจาก 5 วินาที : เครื่องจะรับสายโดยอัตโนมัติ
หลังจากดัง 5 วินาที
• หลังจาก 10 วินาที : เครื่องจะรับสายโดยอัตโนมัติ
หลังจากดัง 10 วินาที

ระดับเสียงปุมกด
ตั้งระดับของเสียงปุมกดเพื่อใหเหมาะกับสภาพแวดลอม
รายการเสียงปุมกด

เปลี่ยนชื่อ [เมนู 3-x-3]
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อรูปแบบที่ตั้งมาจากโรงงานได้
ยกเวนเมนูสั่นเตือนอยางเดียวเมื่อใชชุดหูฟงแฮนดฟรี
รถยนต

ตั้งเสียงปุมกดเพื่อใหเหมาะกับสภาพแวดลอม
เสียงโทนเปดฝาพับ
ตั้งชนิดของเสียงเมื่อเปดฝาพับเพื่อใหเหมาะกับสภาพ
แวดลอม
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รูปแบบเสียง [เมนู 3]

หมายเหตุ
• หากคุณเชื่อมชุดอุปกรณแฮนดฟรีเขากับเครื่อง
โทรศัพท คุณจะสามารถใชโหมดการตั้งสั่นใน
เมนูู แบบเตือนสายเขา หรือ แบบเตือนขอความ
มีเมนูยอยดังตอไปนี้
- แบบเตือนสายเขา : เสียงกริ่ง
ไฟกระพริบเทานั้น
- แบบเตือนขอความ : ดังครั้งเดียว ดังเปนระยะ
ไฟกระพริบเทานั้น
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การตั้งคา [เมนู 4]
คุณสามารถตั้งคาเมนูดังตอไปนี้ตามความสะดวกและ
ความชอบของคุณเอง
1. กดปุม
2. กดปุม

[เมนู] ในโหมดสแตนดบาย
เพื่อเขาสูเมนู การตั้งคา โดยตรง

ตั้งคาโทรศัพท [เมนู 4-2]
คุณสามารถตั้งคาฟงกชั่นตางๆ ที่เกี่ยวของกับโทรศัพท

วอลลเปเปอร [เมนู 4-2-1]
คุณสามารถเลือกภาพฟนหลังในโหมดสแตนดบาย

วันที่และเวลา [เมนู 4-1]

• รูปภาพเริ่มตน

คุณสามารถตั้งคาฟงกชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลาได

ตั้งวันที่ [เมนู 4-1-1]

คุณสามารถเลือกภาพหรือภาพเคลื่อนไหวสําหรับเปน
วอลลเปเปอรได โดยการกดปุม
,
• รูปภาพของฉัน

คุณสามารถปอนวันที่ปจจุบันได้

คุณสามารถเลือกภาพหรือภาพเคลื่อนไหวสําหรับเป็น
วอลล์เปเปอร์

รูปแบบวันที่ [เมนู 4-1-2]
คุณสามารถตั้งรูปแบบวันที่ เชน DD/MM/YYYY,
MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD (D : วันที่ / M :
เดือน / Y : ป)

ตั้งเวลา [เมนู 4-1-3]

ขอความทักทาย [เมนู 4-2-2]
หากคุณเลือก ตกลง คุณสามารถแกไขขอความที่แสดง
ในโหมดสแตนดบายได้

ภาษา [เมนู 4-2-3]

คุณสามารถปอนเวลาปจจุบันได้

รูปแบบเวลา [เมนู 4-1-4]
คุณสามารถเลือกรูปแบบเวลาเปน 12 ชั่วโมง หรือ 24
ชั่วโมง
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คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของขอความที่ใชแสดงบน
โทรศัพท์ของคุณ การตั้งคาเปลี่ยนแปลงนี้มีผลตอโหมด
ภาษาดวย
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การตั้งคา [เมนู 4]

แสงไฟ [เมนู 4-2-4]

การโอนสาย [เมนู 4-3-1]

คุณสามารถตั้งระยะเวลาการเปดไฟหนาจอภายในได

บริการการโอนสาย ใหคุณโอนสายเรียกเขาทั้งจากสาย
โทรศัพท์ แฟกซ หรือสายที่โทรเขาเพื่อสงขอมูลไปยัง
หมายเลขอื่นไดโปรดติดตอผูใหบริการระบบของคุณ
เพื่อขอทราบรายละเอียด

ปรับความเขมหนาจอ [เมนู 4-2-5]
คุณสามารถตั้งคาความสวางของหนาจอ LCD ไดดวย
การกดปุม
,
.

หนาตางแสดงสถานะ [เมนู 4-2-6]

• สายสนทนาทั้งหมด
โอนสายเรียกเขาทุกสาย

คุณสามารถตรวจดูสถานะปจจุบันของเมนูที่เลือกได
ก่อน ที่จะเปดเมนูนั้น สถานะดังกลาวจะแสดงที่ดาน
ลางของหนาจอ

• เมื่อสายไมวาง
โอนสายเมื่อคุณใชโทรศัพทอยู
• เมื่อไมรับสาย

สีของเมนู [เมนู 4-2-7]

โอนสายที่คุณไมไดรับ

คุณสามารถเลือกสีของเมนูซึ่งมีอยูหลากหลายสีได
ตามตองการ

• เมื่อติดตอไมได

ชื่อเครือขาย [เมนู 4-2-8]

• สายขอมูลทั้งหมด

โอนสายเมื่อปดเครื่องหรืออยูนอกฟนที่การใหบริการ

หากคุณเลือกเปนเปดใช้
คุณจะเห็นชื่อผูให้บริการ
เครือขายปรากฏบนหนาจอในขณะที่เครื่องอยูในโหมด
สแตนดบาย

ตั้งคาการโทร [เมนู 4-3]
คุณสามารถตั้งเมนูที่เกี่ยวของกับการโทรดวยการกดปุม
[เลือก] ในเมนูการตั้งคา

โอนสายโทรเขาเพื่อสงขอมูลทุกสายไปยังหมายเลข
ที่มีการเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร์
• สายแฟกซทั้งหมด
โอนสายแฟกซทุกสายไปยังหมายเลขที่มีการเชื่อม
ต่อกับเครื่องแฟกซ

B2100 คูมือการใช้
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เมนูยอย

รูปแบบการรับสาย [เมนู 4-3-2]

เมนู การโอนสาย มีเมนูยอยดังตอไปนี้

• รับสายไดทุกปุม
หากคุณเลือกเมนูนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเขาดวย
การกดปุมใดก็ได้
[วางสาย]

- เปดใชงาน
เพื่อใชงานบริการที่เกี่ยวของ

• ปุมสงอยางเดียว

ฝากขอความเสียง
โอนสายไปที่ศูนยรับฝากขอความ ฟงกชั่นนี้ไมมี
ในเมนู สายขอมูลทั้งหมด และ สายแฟกซทั้งหมด

หากคุณเลือกเมนูนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเขาดวย
การกดปุม
[โทรออก] เทานั้น

สงหมายเลขตัวเอง [เมนู 4-3-3]
(ขึ้นอยูกับเครือขายและการสมัครขอรับบริการ)

หมายเลขอื่นๆ
สําหรับปอนหมายเลขที่ใชในการโอนสาย

• ตกลง

สวนตัว
ใชสําหรับเลือกหมายเลขที่ใชโอนสายไปลาสูด 5
หมายเลข
- ยกเลิก

คุณสามารถสงหมายเลขโทรศัพทของคุณ ไปยังผูรับ
โดย หมายเลขของคุณจะแสดงที่เครื่องโทรศัพทของ
ผูรับสาย
• ยกเลิก

เลิกใชงานบริการที่เกี่ยวของ

จะไมมีการแสดงหมายเลขโทรศัพทของคุณ

- แสดงสถานะ

• ตั้งคาโดยเครือขาย

ตรวจสอบสถานะของบริการที่เกี่ยวของ

หากเลือกตัวเลือกน การที่คุณจะสามารถสงหมายเลข
โทรศัพท์ของคุณได หรือไมขึ้นอยูกับบริการของสาย
โทรศัพท์ 2 สายที่ใหบริการอยู เชน สาย 1 หรือสาย 2
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สายเรียกซอน [เมนู 4-3-4]
(ขึ้นอยูกับเครือขาย)

กลุมคนสนิท [เมนู 4-3-7]
(ขึ้นอยูกับเครือขาย)

• เปดใชงาน

จํากัดการโทรออกเฉพาะหมายเลขที่อยูในกลุมผูใช
บางกลุมเทานั้น หากคุณใชฟงกชั่นใช้ สายโทรออก
ทุกสายจะตองอยูในดัชนีกลุมใดกลุมหนึ่ง หากไมมี
การระบุดัชนีกลุม เครือขายจะใชดัชนีตามที่ตั้งคาไว
(คาดัชนี เฉพาะที่เก็บไวในเครือขาย)

หากคุณเลือก เปดใชงาน คุณสามารถรับสาย
(เรียกเขา) ซอนได
• ยกเลิก
หากคุณเลือก ยกเลิก คุณจะไมสามารถทราบไดวามี
สาย (เรียกเขา) ซอนที่กําลังรออยู
• แสดงสถานะ
แสดงสถานะของการใชสายเรียกซอน

เตือนทุกนาที [เมนู 4-3-5]

คาที่ตั้งไว : ใชกลุมที่ไดกําหนดไวแลวซึ่งไดตกลง
ไวกับผูใหบริการเครือขาย
ตั้งคา

: ใชตั้งคาดัชนี CUG ที่เลือกไว

แกไข

: ใชแกไขชื่อ CUG และดัชนี CUG

ลบ

: ใชลบ CUG ที่เลือกไว้

ลบทั้งหมด : ใชลบ CUG ทั้งหมด

หากเลือก ตกลง คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาการ
โทรดวยเสียงเตือนที่ดังทุก 1 นาทีในระหวางการโทร

โทรซ้ําอัตโนมัติ [เมนู 4-3-6]

ตั้งคาระบบปองกัน [เมนู 4-4]
ใสรหัส PIN [เมนู 4-4-1]

• เปด
เมื่อใชงานฟงกชั่นนี้ เครื่องจะพยายามหมุนทวนหมาย
เลขที่โทรไมติดโดยอัตโนมัติ
• ปด

ในเมนูนี้ คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหถามรหัส PIN
ของซิมการดของคุณ เมื่อเปดใชเครื่องโทรศัพท หาก
เปิดใชงานฟงกชั่นนี้แลว เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัส
PIN

เครื่องจะไมหมุนทวนหมายเลขซ้ําเมื่อไมสามารถตอ
สายนั้นไดในครั้งแรก
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1. เลือกใหปอนรหัส PIN ในเมนูตั้งคาการรักษาความ
ปลอดอดภัย แลวกดปุม
[เลือก]
2. ตั้งคา ตกลง/ปด
3. หากคุณตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาดังกลาวคุณ
ตองปอนรหัส PIN เมื่อคุณ เปดเครื่อง
4. หากคุณปอนรหัส PIN ผิดเกิน 3 ครั้ง เครื่องจะล็อค
หาก PIN ถูกล็อคแลว คุณจะตองใชรหัส PUK
ปลดล็อค
5. โดยคุณสามารถปอนรหัส PUK ไดถึง 10ครั้ง หาก
คุณปอนรหัส PUK ผิดเกิน 10ครั้ง คุณจะไมสามารถ
ปลดล็อคเครื่องโทรศัพทของคุณได้ และตองติอตอ
ผู้ใหบริการของคุณเพื่อแกปญหา ดังกลาว

ล็อคเครื่อง [เมนู 4-4-2]
คุณสามารถใชรหัสรักษาความปลอดภัยเพื่อปองกันการใช
โทรศัพทของคุณโดยไมไดรับอนุญาต เมื่อคุณเปดเครื่อง
คุณจะตองปอนรหัสรักษาความปลอดภัยหากคุณไดตั้งค่า
การล็อคเครื่องที่ ตกลง หากคุณตั้งคาการล็อคเครื่อง
ที่อัตโนมัติ เครื่องจะใหคุณปอนรหัสรักษาความปลอดภัย
เฉพาะเมื่อคุณเปลี่ยนซิมการดเทานั้น

ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ [เมนู 4-4-3]
หากคุณเปิดใช้งานล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ เครื่องจะล็อค
แป้นกดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานหน้าจอเป็นเวลา
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10 วินาทีโดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆ

หมายเหตุ
• หากคุณต้องการล็อคแป้นกดของโทรศัพท์ด้วยตน
เองให้เข้าสู่เมนูบนสุด และกดปุ่ม
• หากคุณต้องการปลดล็อคแป้นกดของโทรศัพท์ให้
กดปุ่ม
[ปลดล็อค] แล้วกดปุ่ม
หากคุณเปิด
ใช้งานล็อคปุ่มกดอัตโนมัต ไว้้แล้วเครื่องจะปลด
ล็อคแป้นกดของโทรศัพท์ และหลังจาก 10 วินาที
เครื่องจะล็อคแป้นกดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

ปองกันการโทร [เมนู 4-4-4]
บริการ ปองกันการโทร จะปองกันไมใหเครื่องโทรศัพท
ของคุณโทรออกหรือรับสายบางประเภทได ฟงกชั่นนี้
ต้องใชรหัสการจํากัดการโทร คุณสามารถดูรายการเมนู
ย่อย ตอไปนี้ได
• สายออกทั้งหมด
บริการจํากัดการโทรของสายโทรออกทั้งหมด
• ไมใหโทรออกตางประเทศ
บริการจํากัดการโทรของสายโทรออกตางประเทศทั้ง
หมด international calls.
• โทรออกไดเฉพาะตางประเทศ
บริการจํากัดการโทรของสายโทรออกตางประเทศทั้ง
หมดยกเวนเครือข ายในประเทศของตน

46

การตั้งคา [เมนู 4]
• ไมรับสายทั้งหมด

• ยกเลิก

บริการจํากัดการโทรของสายโทรเขาทั้งหมด

ยกเลิกการตั้งคาการจํากัดการโทร

• ไมรับสายเมื่ออยูตางประเทศ

• แสดงสถานะ

บริการจํากัดการโทรของสายโทรเขาทั้งหมดเมื่อใชก
ารโรมมิ่ง
• ยกเลิกทั้งหมด

ดูสถานะของเครื่องวามีการจํากัดการโทรหรือไม

เบอรโทรที่กําหนด [เมนู 4-4-5] (ขึ้นอยูกับซิม)
คุณสามารถจํากัดการโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท
ที่เลือกไวได้ หมายเลขเหลานั้นจะไดรับการปองกันไว
ด้วยรหัส PIN2

คุณสามารถยกเลิกบริการจํากัดการโทรทั้งหมดได
• เปลี่ยนรหัสผาน
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผานสําหรับบริการจํากัดการโ
ทรได้
เมนู ปองกันการโทร แตละเมนูจะมีเมนูยอย ดังนี้ :

• เปดทํางาน
คุณสามารถจํากัดการโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์
ที่เลือกไวได
• ยกเลิก

• เปดทํางาน
คุณสามารถขอใหเครือขายตั้งคาการจํากัดการโทรได

ยกเลิกการใชฟงกชั่นการจํากัดหมายเลขโทรออก
• รายการหมายเลข
คุณสามารถดูรายการหมายเลขโทรศัพทที่จัดเก็บไวใน
เมนู เบอรโทรที่กําหนด
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การตั้งคา [เมนู 4]
เปลี่ยนรหัส [เมน 4-4-6]
PIN ยอมาจาก Personal Identification Number เปน
รหัสทีใ่ ชในการปองกันการใชโทรศัพท โดยไมไดรบ
ั
อนุญาต คุณสามารถเปลีย
่ นรหัสผานตอไปนีไ้ ด : รหัส
PIN รหัส PIN2 รหัสรักษา ความปลอดภัย
1. หากคุณตองการเปลี่ยนรหัสรักษาความปลอดภัย/รหัส
PIN/PIN2 ใหปอนรหัสเดิมที่ใหมาของคุณ แลวกดปุม
[ตกลง]
2. ปอนรหัสรักษาความปลอดภัย รหัส PIN/PIN2 ใหม่
และตรวจสอบความถูกตอง

แสดงรายการนั้นจากนั้นคุณสามารถเลือกเครือขายที่คุณ
ตองการ ใชหากเครือขายนี้มีขอตกลงเรื่องการโรมมิ่งกับ
ผูใหบริการระบบเครือขาย ในฟนที่ของคุณและ เครื่อง
จะใหคุณเลือกเครือขายอื่นได ในกรณีที่เครื่องไมสามาร
ถเชื่อมตอกับเครือขายที่เลือกได

เครือขายที่ชอบ [เมนู 4-5-3]
คุณสามารถตั้งคารายการเครือขายที่คุณตองการใหโทร
ศัพทเชื่อมตอเปนอันดับแรก กอนที่จะพยายามเชื่อมกับ
เครือขายอื่นๆ รายการนี้เปนรายการเครือขายซึ่งเปนที่รู
จักและมีการกําหนดไวลวงหนาแลวในเครื่องโทรศัพท

การตั้งคา GPRS [เมนู 4-6]

ตั้งคาเครือขาย [เมนู 4-5]
คุณสามารถเลือกเครือขายที่คุณตองการลงทะเบียนได
โดยอัตโนมัติหรือดวยตนเอง โดยทั่วไป การเลือกเครือ
ข่ายจะตั้งคาที่ อัตโนมัติ

อัตโนมัติ [เมนู 4-5-1]
หากคุณเลือกโหมด อัตโนมัติ เครือ
่ งจะคนหา และเลือก
เครือขายใหคณ
ุ โดยอัตโนมัตเิ มือ
่ เลือก“ อัตโนมัติ “แลว
เครือ
่ งจะตัง้ คาที่ “ อัตโนมัติ “ อยูเ ชนเดิม แมวา จะมีการ
ปดและเปดเครือ
่ งก็ตาม

เลือกเอง [เมนู 4-5-2]

คุณสามารถตัง้ คาการใชบริการ GPRS ไดอยางหลากหลาย
ขึน
้ อยูก
 บ
ั สภาพการใชงานตางๆ

เมื่อเปดเครื่อง [เมนู 4-6-1]
หากเลือกเมนูนี้ โทรศัพทจะลงทะเบียนกับเครือขาย
GPRS โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปดเครื่อง การเปดใช
โปรแกรม PC Dial-up หรือ WAP จะเปนการสรางการ
เชื่อมตอระหวางโทรศัพทกับเครือขาย ทําใหสามารถ
สงถายขอมูลได เมื่อคุณปดโปรแกรมนั้นการเชื่อมตอ
GPRS จะสิ้นสุดลงแตการลงทะเบียนกับ เครือขายยัง
คงมีผลอยู

เครื่องโทรศัพทจะหาสัญญาณเครือขายที่มีอยูและ
B2100 คูมือการใช้
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การตั้งคา [เมนู 4]

เมื่อตองการ [เมนู 4-6-2]
เมื่อเลือกเมนูนี้ การเชื่อมตอ GPRS เกิดขึ้นเมื่อคุณทํา
การชื่อมตอกับบริการ WAP และสิ้นสุดลงเมื่อคุณสิ้นสุด
การเชื่อมตอ WAP

ใชคาจากโรงงาน [เมนู 4-7]
คุณสามารถกลับไปเริ่มใชคาทั้งหมดที่ตั้งมาจากโรงงาน
ได คุณตองใชรหัสรักษาความปลอดภัยเพื่อใชงานฟังก์
ชั่นกชั่นนี้

B2100 คูมือการใช้
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บันทึกสวนตัว [เมนู 5 ]
นาฬิกาปลุก [เมนู 5-1]

ปุม

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได 5 เวลาตามเวลาที่
กําหนดได

คําอธิบาย

ปุม

คําอธิบาย

คําอธิบาย
คําอธิบาย

คําอธิบาย
คําอธิบาย

1. เลือก ตกลง แลวตั้งเวลาปลุกตามที่ตองการ
2. เลือกชวงเวลาที่ตองการใหปลุกซ้ํา : ครั้งเดียว
วันจันทร-วันศุกร วันจันทร-วันเสาร ทุกวัน

หมายเหต
• คุณตองเปดโทรศัพทของคุณเพื่อใชฟงกชั่นนี้

3. เลือกชนิดของเสียงปลุกที่ตองการแลวกดปุม
[ตกลง]
4. กําหนดชื่อใหกับเวลาปลุกแลวกดปุม

[ตกลง]

เพิ่ม [เมนู 5-2-1]
คุณสามารถเขียนไดสูงสุด 39 ตัวอักษร (ภาษาจีน 21
ตัว) ดวยจํานวนบันทึกสูงสุด 20 ฉบับ

นัดหมาย [เมนู 5-2]
เมื่อคุณเขาสูเมนูนี้ เครื่องจะแสดงปฏิทินที่ดานบนของ
หนาจอจะเปนสวนสําหรับวันที่ และที่ดานลางของหนา
จอ มีสวนสําหรับไอคอนตางๆ (ตารางนัดหมาย บันทึก
เตือนความจํา) เมื่อคุณเปลี่ยนวันที่ ปฏิทินจะเปลี่ยนไป
ตามวันที่นั้น และคุณสามารถกําหนดใหวางเคอรเซอรสี่
เหลี่ยมไว้ที่วันใดวันหนึ่งได หากคุณเห็นขีดดานลางที่
ปฏิทิน แสดงวามีการนัดหมายและบันทึกตางๆของคุณ
โทรศัพทจะสงเสียงเตือนนี้หากคุณตั้งเสียงเตือนสําหรับ
บันทึกการเปลี่ยนวัน เดือน และป ใหทําดังนี้
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• นัดหมาย
ปอนหัวเรื่อง เวลาตามกําหนดการ การกําหนดซ้ํา
การเตือน โดยกดปุมที่กําหนดให
• บันทึก
1. เลือก เพิ่ม โดยการกดปุม

[เลือก]

2. กดปุม บันทึก
3. ปอนบันทึกเตือนความจํา แลวกดปุม
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[ตกลง]

บันทึกสวนตัว [เมน 5 ]

แสดงรายการ [เมนู 5-2-2]

ในโหมดสแตนดบาย แลวเลือก บันทึกสวนตัว

แสดงบันทึกของวันที่เลือกไว ใชปุม
เพื่อ
ไปที่รายการบันทึกตางๆ หากคุณตั้งคาใหเครื่อง แจง
เตือนสําหรับบันทึกนั้นๆ เวลาแจงเตือนจะปรากฏขึ้น
และในขณะที่เตือน หากคุณกดปุม
[เลือก] คุณ
จะสามารถดูรายละเอียดของบันทึกได กดปุม
[ตัวเลือก] เพื่อลบ หรือ แกไขบันทึกที่คุณเลือกไว

แสดงรายการทั้งหมด [เมนู 5-2-3]
แสดงบันทึกที่ตั้งไวในวันตางๆ ทั้งหมด ใชปุม
,
เพื่อเบราสไปที่รายการบันทึก ต่างๆ คุณสามารถ
ใชเมนูเดียวกับ “ แสดงรายการ “ โดยการกดปุม
[ตัวเลือก]

ลบกําหนดการลาสุด [เมนู 5-2-4]
คุณสามารถลบกําหนดการที่ไดแจงเตือนคุณแลวออก
ได

ลบทั้งหมด [เมนู 5-2-5]
คุณสามารถลบบันทึกทั้งหมด

คนหา [เมนู 5-3-1]
(การโทรออกโดยใชสมุดโทรศัพท)
1. กดปุม
ดบาย

[รายชื่อ] ในขณะที่อยูในโหมดสแตน

2. เลือก คนหา โดยกดปุม

[เลือก]

3. ปอนชื่อของเจาของหมายเลข หรือที่อยูอีเมลที่ตอง
การคนหาหรือเลือก “ รายการ “เพื่อดูสมุดโทรศัพท์
4. การคนหาดวนสามารถทําได ดวยการปอนอักษรตัว
แรกของชื่อหรือ ตัวเลขแรกที่คุณตองการคนหา
5. หากตองการแกไข ลบ คัดลอกรายการหรือเพิ่มเสียง
เขาในรายการใหเลือก
[ตัวเลือก] จะมีเมนูดังต่อ
ไปนี้ปรากฏขึ้น
• แกไข :
คุณสามารถทําการแกไขชื่อหมายเลข
โทรศัพท์ โทรศัพท์ อีเมล และแฟกซ ดวยการกด
ปุม
[ตกลง]
• เขียนขอความ : หลังจากพบหมายเลขที่คุณตอง
การแลว คุณสามารถสงขอความไปยังหมายเลขที่
เลือกนั้นได

สมุดโทรศัพท [เมนู 5-3]
1. ในการใช้ โทรศัพท์ กดปุม
ในโหมดสแตนดบาย

[รายชื่อ]

2. ในการใช้ โทรศัพท์ กดปุม

[เมนู]

• คัดลอก :คุณสามารถคัดลอกรายการจากซิมการด
ไปยังเครื่องหรือจากเค รื่องไปยังซิมการด

B2100 คูมือการใช้
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บันทึกสวนตัว [เมน 5 ]
• หมายเลขหลัก : คุณสามารถเลือกหมายเลขใด
หมายเลขหนึ่งจากหมายเลขโทร ศัพทเคลื่อนที่
บาน ที่ทํางาน ซึ่งเปนหมายเลขที่คุณใชอยูเสมอ
หากคุณตั้งคานี้ หมายเลขหลักนี้จะปรากฏขึ้นกอน
• ลบ : คุณสามารถลบรายการได้

e. กดปุ่ม

เพิ่ม [เมนู 5-3-2]
หนวยความจําของตัวเครื่องสามารถบันทึกได 200 ราย
ชื่อสวนความจุของหนวยความจําของซิมการดขึ้นอยู่กับ
ผูใหบริการระบบเซลลูลาร
คุณยังสามารถบันทึกตัว
อักษร ได 20 ตัวในแตละชื่อลงในหนวย ความจําของ
โทรศัพท์ และบันทึกตัวอักษรตางๆ ลงในซิมการดได
ดวย จํานวนตัวอักษรที่สามารถบันทึกลงในซิมการดขึ้น
อยูกับคุณสมบัติของ ซิมการด
1. เริ่มตนที่การเปดสมุดโทรศัพทดวยการกดปุม
[รายชื่อ] เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย
2. เลื่อนแถบสีไปที่ เพิ่ม แลวกดปุม

นได้ด้วยการกดปุ่ม

a. กดปุม

[ตกลง] เพื่อปอนชื่อ

b. กดปุม

[บันทึก],แล้วป้อนหมายเลขลงไป

c. กดปุม

[บันทึก],คุณสามารถตั้งกลุ่มของรายการนั้
B2100 คูมือการใช้

[บันทึก].

กลุมคนสนิท [เมนู 5-3-3]
คุณสามารถกําหนดจํานวนสมาชิกได 20 ชื่อใน 1 กลุม
และสามารถกําหนดไดทั้งหมด 7 กลุม
1. กดปุม

[รายชื่อ]ในขณะที่อยูในโหมดสแตนดบาย

2. เลื่อนแถบสีไปที่รายการ กลุมคนสนิท แลวกดปุม
[เลือก] เครื่องจะแสดงกลุมทุกกลุมที่หนาจอ
3. เลือกชื่อกลุมที่ตองการใชดวยการกดปุม

[เลือก]

• รายชื่อสมาชิก
แสดงสมาชิกของกลุมที่คุณเลือก

[เลือก]

3. เลือกชนิดหนวยความจําที่ตองการใชบันทึก :
ซิมการด หรือ โทรศัพท์ หากตั้งคาที่
เครื่องโทรศัพท คุณตองเลือกวาตองการใหหมาย
เลขใดเปนหมายเลขหลัก

,

[บันทึก],คุณสามารถกำหนดตัวอักษร และรูป
d. กดปุ่ม
ภาพให้กับรายการได้ด้วยการกดปุ่ม
,
,
,

• เสียงกริ่งของกลุม
ใชในการรุบุเสียงเรียกเขาสําหรับสายเรียกเขา
ของแตละกลุม
• ไอคอนของกลุม
ใหคุณเลือกไอคอนประจํากลุมได
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บันทึกสวนตัว [เมน 5 ]
• เพิ่มสมาชิก

• เปลี่ยน

สําหรับใชเพิ่มสมาชิกของกลุม จํานวนสมาชิกของ
แตละกลุมจะตองไมเกิน 20 คน
• ยายสมาชิก

คุณสามารถกําหนดหมายเลขโทรศัพทใหมใหกับ
ปุมนั้น
• ลบ

คุณสามารถลบสมาชิกออกจากรายชื่อสมาชิกของ
กลุมได แตชื่อและหมายเลขดังกลาวยังคงอยูใน
สมุดโทรศัพท์

สามารถลบหมายเลขที่กําหนดไวออกจากปุมนั้น

ตั้งคา [เมนู 5-3-5]
1. กดปุม

• เปลี่ยนชื่อ

2. เลื่อนแถบมาที่ ตั้งคา แลวกดปุม

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อกลุมได

[เลือก]

• ตั้งคาหนวยความจํา

โทรดวน [เมนู 5-3-4]

เลื่อนแถบสีมาที่ ตั้งคาหนวยความจํา แลวกดปุม
[เลือก]

คุณสามารถกําหนดปุมใดปุมหนึ่งของปุม
ถึง
ใหกับชื่อหนึ่งๆ ในรายชื่อ Name โดยคุณสามารถโทร
ออกไดโดยตรงดวยการกดปุมนี้ นาน 2-3 วินาที

- หากคุณเลือก สามารถเลือกได้ เมื่อทําการเพิ่ม
ชื่อ เครื่องจะถามวาจะใหบันทึกในหนวยความจํา
ใด

1. เริ่มตนที่การเปดสมุดโทรศัพทดวยการกดปุม
[ชื่อ] เมื่อเครื่องอยูในโหมด สแตนดบาย
2. เลื่อนแถบสีไปที่ โทรดวน แลวกดปุม

[รายชื่อ] ในโหมดสแตนดบาย

- หากคุณเลือก ซิมการด หรือ เครื่องโทรศัพท์
เครื่องจะจัดเก็บรายการดังกลาวลงในซิมการด
หรือโทรศัพท

[เลือก]

3. หากตองการเพิ่ม โทรดวน ใหเลือก (วาง) จากนั้น
คุณจะสามารถคนหาชื่อในสมุดโทรศัพทได

• คนหาโดย

4. เลือกชื่อที่ตองการกําหนดใหใช โทรดวน แลวเลือก
เปลี่ยน หรือ ลบ เพื่อแกไขชื่อ

B2100 คูมือการใช้

เลือ
่ นแถบสีมาที่ คนหาโดย แลวกดปุม


[เลือก]

- หากคุณเลือก สามารถเลือกได้ เครื่องจะถามวา
จะใหคนหาดวยวิธีใด

53

บันทึกสวนตัว [เมน 5 ]
- หากคุณเลือก ชื่อ หรือ หมายเลข เครื่องจะคน
หารายการตามชื่อหรือตามหมายเลข
• แสดงคาที่เลือก
เลื่อนแถบสีมาที่ แสดงคาที่เลือก แลวกดปุม
[เลือก]
- ชื่อเทานั้น : ตั้งคารายชื่อในสมุดโทรศัพทให
แสดงเฉพาะชื่อเทานั้น
- พรอมรูปภาพ : ตั้งคารายชื่อในสมุดโทรศัพทให
มีทั้งขอมูลที่เปนตัวอักษรและภาพ
- ชื่อและเบอร : เปนคาแสดงผลในสมุดโทรศัพท
เปนชื่อและเบอร

คัดลอกทั้งหมด [เมนู 5-3-6]
คุณสามารถบันทึก/ยายรายการจากหนวยความจําของ
ซิมการดไปยังห นวยความจําของเครื่องและสลับกัน
ได้อีกดวย
1. เริ่มจากเปดสมุดโทรศัพทดวยการกดปุม
[รายชื่อ] เมื่อเครื่องอยูในโหมด สแตนดบาย

จากหนวยความจําของตัวเครื่องไปยังซิมการดได้
3. คุณจะเห็นเมนูยอยดังตอไปนี้
• เก็บทั้งหมด : เมื่อทําการคัดลอก เครื่องจะเก็บ
หมายเลขเดิมไว
• ลบตนฉบับ : เมื่อทําการบันทึก เครื่องจะลบหมาย
เลขเดิมทิ้ง

ลบทั้งหมด [เมนู 5-3-7]
คุณสามารถลบรายการทั้งหมดในซิมการดเครื่อง
โทรศัพทโทรดวยเสียงได คุณตองใชรหัสรักษาความ
ปลอดภัยในการดําเนินการดังกลาว ยกเวนรายการเสียง
1. กดปุม
[รายชื่อ] ในโหมดสแตนดบายแลวเลือก
ลบทั้งหมด แลวกดปุม
[เลือก]
2. เลือกหนวยความจําที่ตองการลบ
3. ปอนรหัสรักษาความปลอดภัยแลวกดปุม
หรือ
[ยกเลิก]

[ตกลง]

ขอมูล [เมนู 5-3-8]
• เบอรบริการ

2. เลื่อนแถบมาท คัดลอกทั้งหมด แลวกดปุม
[เลือก] เพื่อเขาสูเมนูนี้
• ซิมการดไปเครื่อง : คุณสามารถคัดลอกรายการ
จากซิมการดไปยังหนวยความจําของตัวเครื่อง

ใหฟงกชั่นนี้เพื่อเขาดูรายการบริการที่มีผูใหบริการ
ระบบของคุณใหบริการ (หากซิมการดสนับสนุน)

• เครื่องไปซิมการด : คุณสามารถคัดลอกรายการ
B2100 คูมือการใช้
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บันทึกสวนตัว [เมน 5 ]
1. เริ่มจากเปดสมุดโทรศัพทดวยการกดปุม
[รายชื่อ] เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย
แล้วเลือก ขอมูล
2. เลื่อนแถบมาที่ เบอรบริการ แลวกดปุม
เพื่อเขาสูเมนู

[เลือก]

3. ชื่อบริการที่มีอยูจะปรากฏขึ้น
4. ใชปุม
และปุม
ที่ตองการ กดปุม

เพื่อเลือกการบริการ
[โทรออก]

• สถานะหนวยความจํา
คุณสามารถใชคุณสมบัตินี้ในการตรวจสอบหนวยความ
จําที่เหลือและที่ถูกใชไปในสมุดโทรศัพทของคุณ
1. เริ่มตนที่การเปดสมุดโทรศัพทดวยการกดปุม
[รายชื่อ]
เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตน
บายเลือกขอมูล ดวยการกดปุม [เลือก]
2. เลื่อนแถบไปท สถานะหนวยความจํา แลวกดปุม
[ตกลง]
• หมายเลขเครื่อง (ขึ้นอยูกับซิมการด)
คุณสามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศัพทของคุณใน
ซิมการดได้
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กล้องถ่ายรูป [เมนู 6]
คุณสามารถใช้กล้องในโทรศัพท์รุ่น B2100 เพื่อถ่าย
ภาพและบันทึกภาพเก็บไว้
หลังจากถ่ายภาพคุณ
สามารถส่งไปทาง MMS (Multimedia Messaging
Service) ได้ทันที

1. Resolution (
640x480

): 160x120, 320x240,

2. Image quality (

): Fine/ Normal/ Basic.
): x1, x2, x4

3. Digital zoom (

หมายเหต
• หากแบตเตอรี่ใกล้หมด คุณอาจใช้คุณสมบัติ
กล้องถ่ายรูปนี้ไม่ได้

หมายเหต: ระดับการซูมสูงสุดขึ้นกับความละเอียด
ดังต่อไปนี้

ถ่ายรูป [เมนู 6-1]
กดปุ่มเมนู และเลือก กล้องถ่ายรูป ¬ ถ่ายรูป โดยใช้
ปุ่มนาวิเกต หรือคุณสามารถเปิดใช้กล้องถ่ายรูปได้โดย
ตรง โดยกดปุ่มกล้องถ่ายรูปในโหมดสแตนด์บาย เมนู
กล้องถ่ายรูปจะเปิดขึ้น คุณจะมองเห็นภาพเพื่อทำการ
ถ่ายภาพ

160 x 120

1x, 2x, 4x

320 x 240

1x, 2x

640 x 480

1x

): Colour (
and white

4. Tone (
Black

5. Brightness (
6. Timer (

)/ Sepia (
(
)

)/

): -2, -1, 0, +1, +2

): Off, 3 sec, 5 sec

7. Memory (
ปัจจุบัน

): แสดงสถานะหน่วยความจำ

หมายเหต: หากหน่วยความจำเต็ม ข้อความ
“หน่วยความจำเต็ม” จะปรากฏขึ้นและ
คุณจะไม่สามารถบันทึกภาพได้ให้เพิม
่ พืน
้
ที่โดยการลบภาพเก่าใน อัลบั้มของฉัน.

แถบเมนูของตัวเลือก
ดูตัวอย่างภาพ

ก่อนการถ่ายภาพ คุณสามารถตั้งตัวเลือกต่อไปนี้ได้
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กล้องถ่ายรูป [เมนู 6]
คุณยังสามารถส่งภาพทางข้อความมัลติมีเดีย
โดยการเลือก “
” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการเขียน
ข้อความมัลติมีเดีย โปรดดู
ที่หน้า 26

1. กำหนดเมนูตัวเลือกที่ต้องการ โดยใช้ปุ่มนาวิเกต
ซ้าย/ขวา
2. เลือกค่าที่ต้องการด้วยปุ่มนาวิเกตขึ้น/ลง
3. หลังจากตั้งค่าทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้โฟกัสไปที่วัตถุ
ที่ต้องการถ่ายภาพและกดปุ่มกล้องถ่ายรูปด้านข้าง
หรือปุ่มเลือกซ้าย หลังกดปุ่ม เครื่องจะถ่ายภาพ
และ แถบเมนูต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

ข้อความ MMS

ถ่ายตามโหมด [เมนู 6-2]
คุณจะพึงพอใจกับเฟรมภาพรูปแบบต่าง ๆ ที่จัดเตรียม
ไว้ให้แล้วในเครื่อง โดยมี 7 รูปแบบให้เลือกใช้ กดปุ่ม
เมนู และเลือก กล้องถ่ายรูป ¬ ถ่ายตามโหมดโดยใช้
ปุ่มนาวิเกต

บันทึก
ลบ

แถบเมนูของตัวเลื
อกดูตัวอย่างภาพ

หมายเหตุ
• หากตั้งค่า บันทึกอัตโนมัติ [เมนู 6-4-1] ไว้ที่
เปิดภาพที่บันทึกไว้ จะได้รับการบันทึ โดยอัต
โนมัติโดยไม่แสดงแถบเมนูนี้ (ดูที่หน้า 59)

ก่อนการถ่ายภาพ คุณสามารถตั้งตัวเลือกต่อไปนี้ได้

4. ในการบันทึกภาพ ให้ไปที่ “
” และกดปุ่มเลือก
ซ้ า ยหรื อ ปุ ่ ม กล้ อ งถ่ า ยรู ป
ด้านข้าง
หาก
คุณไม่ต้องการบันทึกภาพ ให้ไปที่ “
” และกด
ปุ ่ ม เลื อ กซ้ า ยหรื อ ปุ ่ ม กล้ อ งถ่ า ยรู ป
ด้านข้าง
B2100 คูมือการใช้
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กล้องถ่ายรูป [เมนู 6]
1. Frame (
7 แบบ

): เลือกเฟรมแบบใดแบบหนึ่งจาก

บันทึก

2. Image quality (
3. Digital zoom (

): Fine/ Normal/ Basic.
ลบ

): x1, x2, x4

4. Tone (
): Colour (
Black and white (
)
5. Brightness (

ข้อความ MMS

)/ Sepia (

)/

หมายเหตุ
• หากตั้งค่า บันทึกอัตโนมัติ ไว้ที่ เปิด ภาพที่
บันทึกไว้จะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติโดย
ไม่แสดงแถบเมนูนี้ (ดูที่หน้า 59)

): -2, -1, 0, +1, +2

1. กำหนดเมนูตัวเลือกที่ต้องการโดยใช้ปุ่มนาวิเกต
ซ้าย/ขวา
2. เลือกค่าที่ต้องการด้วยปุ่มนาวิเกตขึ้น/ลง
3. หลังจากตั้งค่าทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้โฟกัสไปที่วัตถุ
ที่ต้องการถ่ายภาพและกดปุ่มกล้องถ่ายรูปด้านข้าง
หรือปุ่มเลือกซ้าย หลังกดปุ่ม เครื่องจะถ่ายภาพ
และแถบเมนูต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น
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”
และกดปุ่
4. ในการบันทึกภาพ ให้ไปที่ “
มเลือกซ้ายหรือปุ่มกล้องถ่ายรูป ด้านข้างหาก
คุณ ไม่ต้องการบันทึกภาพ
ให้ไปท ี่ “
”
และกดปุ่มเลือกซ้ายหรือปุ่มกล้องถ่ายรูป ด้านข้าง
คุณยังสามารถส่งภาพทางข้อความ มัลตมีเดีย
โดยการเลือก “
”.
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กล้องถ่ายรูป [เมนู 6]

อัลบั้มของฉัน [เมนู 6-3]

การตั้งค่า [เมนู 6-4]

กดปุ่มเมนูและเลือก กล้องถ่ายรูป ¬ อัลบั้มของฉัน
โดยใช้ปุ่มนาวิเกต

กดปุ่มเมนูและเลือก กล้องถ่ายรูป ¬ การตั้งค่า
การใช้งาน โดยใช้ปุ่มนาวิเกต

ภาพทั้งหมดที่ถ่ายไว้ใน ถ่ายรูป และ ถ่ายตามโหมด
จะได้รับการเก็บไว้ในเมนูนี้ ภาพที่ถ่ายไว้ล่าสุดจะมา
ก่อนเป็นอันดับแรก ภาพต่างๆ จะได้รับการจัดกลุ่มเป็น
รูปทั่วไป และ โหมดรูปภาพ และ รูปทั้งหมด
คุณสามารถดูภาพทั้งหมดได้ สำหรับภาพต่างๆ คุณ
สามารถกดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก]

บันทึกอัตโนมัติ: หากคุณตั้งค่าตัวเลือกเป็น เปิด ภาพ
ที่บันทึกไว้จะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติโดยไม่แสดง
แถบเมนูบันทึก
ลบภาพถ่ายทั้งหมด: ใช้เมนูนี้เพื่อลบภาพทั้งหมดโดย
เครื่องจะให้คุณยืนยันก่อนดำเนินการนี้

• ลบ: เพื่อลบภาพที่เลือกไว้
หมายเหต: ในการลบภาพทั้งหมดใน อัลบั้มของฉัน
ไปที่ กล้องถ่ายรูป ¬ การตั้งค่า ¬
ลบภาพถ่ายทั้งหมด [เมนู 6-4-2].
• ส่งผ่าน MMS:
คุณสามารถส่งภาพที่เลือกไว้ทาง
MMSได้ (โปรดดูที่หน้า 26 เกี่ยวกับการเขียนข้อความ
มัลติมีเดีย)
• ตั้งค่าเป็นภาพพื้นหลัง: คุณสามารถตั้งค่าภาพนั้น
เป็นภาพพื้นหลังได้
• แก้ไขชื่อ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อภาพที่เลือกไว้
• ข้อมูล: คุณสามารถตรวจดูชื่อ ความละเอียด ขนาด
รวมทั้งวันและเวลาของภาพที่เลือกไว้ได้
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เกมสและเครื่องมือ [เมนู 7]
เมนูโปรด [เมนู 7-1]

เครื่องคิดเลข [เมน 7-3]

คุณสามารถกําหนดเมนู 9 รายการที่ใชบอยไวในเมนู
เมนูโปรด ได โดยใชปุม ฮอตคีย์
เพื่อเชื่อมต่อ
เขาเมนูนี้โดยตรงหากคุณตองการ บันทึกเมนูที่ ใชบ่อย
ลงในเมนูโปรดใหเลือก<รายการวาง>ในรายการในกรณี
ที่มีเมนูนั้นอยูแลวจะปรากฏตัวเลือกดังตอไปนี้

เมนูนี้มีฟงกชั่นการคํานวณแบบมาตรฐาน ไดแก่ +, -, x,
÷ : บวก ลบ คูณ และหาร

- เลือก

3. แลวปอนตัวเลข

: เปนการใชเมนูที่บันทึกไวแลว

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. ใชปุมนาวิเกตเพื่อเลือกเครื่องหมายการคํานวณ

- เปลี่ยน

: เปลี่ยนเมนู

4. กดปุม

- ลบ

: ลบเมนูที่ไดบันทึกไว

- ลบทั้งหมด: ลบเมนูทั้งหมดที่บันทึกอยูใน เมนูโปรด

5. กดปุม
[รีเซ็ต] หรือปอนตัวเลขเพื่อดําเนิน
กระบวนการดังกลาวขางตนอีกครั้ง

- ขอมูล

6. ใชปุม

: ดูขอมูลของเมนูที่บันทึกไว

เกมส [เมนู 7-2]
โทรศัพทของคุณมีเกมสตางๆ ใหคุณเลือกเลนได้

หมายเหตุ
• ปุม
 ควบคุมจะแตกตางกันขึน
้ อยูก
 บ
ั เกมสทเ่ี ลน อยาง
ไรก็ตาม ในแตละเกมสจะมีคาํ แนะนําเพือ
่ อธิบายปุม

ควบคุมหลักตางๆ ใหทราบ ปุม
 อืน
่ ๆ มีดงั ตอไปนี้
[ฟงกชั่นปุมทั่วไป]
: เมนูเกมส์
: ยอนกลับ
: หยุดชั่วคราวหรือเลนเกมสตอ
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[ผลลัพธ] เพื่อดูผลลัพธ

เพื่อลบตัวเลขหรือเครื่องหมาย

7. หากคุณกดปุม
คุณสามารถปอนตัวเลข
ติดลบได้นอก
จากนี้หากคุณกดปุม
คุณสามารถปอน เลขทศนิยมได
8. เมื่อตองการออกจาก เครื่องคิดเลข ใหกดปุม
[กลับ]
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เกมสและเครื่องมือ [เมนู 7]

แฟมดาวนโหลด [เมนู 7-4]

การแปลงหนวย [เมน 7-5]

ใหคุณดูภาพและเสียงที่ดาวนโหลดและกําหนดเปนวอล
เปเปอร์หรือเสียงเรียกเขาได โดย สามารถ ดู ฟง ลบ
หรือ ตั้งชื่อใหมใหกับขอมูลที่ดาวนโหลดได

ใชแปลงหนวยวัดใหเปนหนวยที่คุณตองการโดยมีประ
เภทหนวยวัด 4 แบบที่สามารถแปลงหนวยได ดังนั้น
ความยาว ฟนที่ น้ําหนัก และระดับ

รูปภาพ [เมน 7-4-1]

1. คุณสามารถเลือกประเภทใดประเภทหนึ่งจากทั้งสี่
ประเภทนั้น โดยการกดปุม
[หนวย]

เสียง [เมนู 7-4-2]

2. เลือกคามาตรฐานโดยใชปุม

เมนูหลักแตละเมนูมีเมนูยอยดังตอไปนี้

3. เลือกหนวยที่คุณตองการแปลงคาโดยการกดปุม
และ

• แกไขหัวขอ

.

4. คุณสามารถตรวจสอบคาที่ถูกแปลงสําหรับหนวยที่
คุณตองการ นอกจากนี้ คุณสามารถปอนเลขทศนิยม
โดยการกดปุม
.

สําหรับแกไขชื่อของแตละขอมูลที่ดาวนโหลด
• สงขอความ
คุณสามารถเขียนขอความสั้น/ขอความมัลติมีเดีย
(ใชไดหรือไมขึ้นอยูกับประเภทของสื่อ) โดยแนบ
ภาพหรือเสียงเขากับขอความไดดวย

โซนเวลาโลก [เมน 7-6]
คุณสามารถดูเวลาของเมืองสําคัญๆ ไดทั่วโลก

• ตั้งเปนเสียงโทน/ตั้งเปนวอลลเปเปอร์
คุณสามารถกําหนดใหใชเสียงหรือภาพที่ดาวนโหลด
เป็นวอลลเปเปอร หรือเสียงเรียกเขาได
• ลบ

,

1. เลือกเมืองที่อยูในเขตเวลานั้น โดยการกดปุม
2. คุณสามารถตั้งเวลาปจจุบันใหเปนเวลาของ
[ตั้งคา]
เมืองที่คุณเลือกได โดยกดปุม

สําหรับลบเนื้อหาแตละรายการที่ดาวนโหลดได
• ลบทั้งหมด
คุณสามารถลบเนื้อหาทั้งหมดที่ดาวนโหลดได
B2100 คูมือการใช้
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,

เกมสและเครื่องมือ [เมนู 7]
บันทึกเสียง [เมนู 7-7]

PC Sync

คุณสมบัติบันทึกเสียงเตือนความจําชวยใหคุณสามารถ
บันทึกขอความเสียงไดถึง 10 ขอความ โดยมีความยาว
ข้อความละไมเกิน 20 วินาที

PC Sync เปนโปรแกรมสําหรับใชในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับโทรศัพทผาน
ทางสายเคเบิลขอมูล โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมไดจาก
คําแนะนําเรื่อง PC Sync จากไฟลวิธีใชในแผนซีดี

บันทึก [เมนู 7-7-1]
1. คุณสามารถบันทึกเสียงเตือนความจําได ด้วยเมนู
บันทึกเสียง
2. เมื่อเริ่มตนบันทึกเสียงแลว จะปรากฏขอความ กําลัง
บันทึก และจํานวนเวลาที่เหลือบนหนาจอ
3. หากตองการสิ้นสุดการบันทึก ใหกดปุม
4. ปอนชื่อของบันทึกนั้น

[บันทึก]

[ตกลง]

แสดงรายการ [เมนู 7-7-2]
โทรศัพทจะแสดงรายการบันทึกเสียงเตือนความจํา
คุณสามารถเปดฟง (Playback) และลบ (ลบ) เสียง
ที่บันทึก ไวได

หนวยความจํา [เมนู 7-8]
คุณสามารถตรวจสอบฟนที่หนวยความจําที่วาง และ
หน่วยความจําของ แตละเมนู เชน ขอความภาพ /
ตัวอักษร ถาดเขา ถาดออก
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อินเทอรเน็ต [เมน 8 ]
โทรศัพทของคุณสนับสนุนบริการอินเตอรเน็ต โดยการ
ใช Wireless Application Protocol(WAP) คุณสามารถ
เขาสูบริการที่ใชกับเครือขายของคุณได้ เมนูบริการจะ
ให้คุณไดรับขอมูลเกี่ยวกับขาวสารรายงานสภาพอากาศ
และตารางเที่ยวบิน

โพรไฟล [เมน 8-3]
คุณสามารถสรางรูปแบบไดถึง 5 รูปแบบ และเลือก เปิด
ใชงานไดรูปแบบเดียวเทานั้นใหเลื่อนไปที่รูปแบบที่ต้อง
แลวกดปุม
เพื่อเขาสูตัวเลือกที่มีเลือก
• เปดใชงาน

โฮม [เมน 8-1]

คุณสามารถใชรูปแบบตามที่ตองการ

ใชสําหรับเชื่อมตอกับโฮมเพจ โฮมเพจอาจเปนไซตที่
ไดระบุไวในรูปแบบที่มีการใชงานซึ่งอาจกําหนดไวโดย
ผูใหบริการระบบ หากคุณไมไดกําหนดไวในรูปแบบที่มี
การใชงาน

• การตั้งคา
แกไขและเปลี่ยนแปลงการตั้งคา WAP ของรูปแบบ
ที่เลือก
- โฮมเพจ

บุคมารค [เมน 8-2]

ในตัวเลือกนี้ จะใหคุณปอนแอดเดรส(URL)ของไซ์
ที่คุณจะใชเปนโฮมเพจ คุณไมจําเปน ตองพิมพ
“ http:// “ ไวหนา URL แตละชื่อ เพราะเบราเซอร
WAP จะใสใหเองโดยอัตโนมัติ

กดปุม
[เลือก] เพื่อเขาใชตัวเลือกที่มีอยู หรือกดปุม
[ยกเลิก] เพื่อออกจากเมนู
• เชื่อมตอ: เชื่อมตอไปยังบุคมารคที่เลือก
• เพิ่ม

: เพิ่มบุคมารคใหมดวยตนเอง

• แกไข

: แกไขชื่อและที่อยูของบุคมารคที่เลือก

- เครือขาย
สําหรับกําหนดชนิดของบริการสงขอมูล

• ลบภาพ : ลบบุคมารคที่เลือกออกจากรายการบุคมารค
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อินเทอรเน็ต [เมน 8 ]
- การตั้งคาขอมูล

- การตั้งคา GPRS

ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกการตั้งคาขอมูลเปน
เครือขาย /บริการ

การตั้งคาบริการนี้สามารถทําไดเฉพาะเมื่อมีการ
เลือกวิธีการรับขอมูลแบบ GPRS

IP แอดเดรส : ปอน IP แอดเดรสของเกตเวย
WAP ที่คุณเขาใช

IP แอดเดรส : ปอน IP แอดเดรสของเกตเวย
WAP ที่คุณเขาใช

หมายเลขโทรศัพท : ปอนหมายเลขโทรศัพทสํา
หรับเชื่อมตอไปยังเกตเวย
WAP ของคุณ

APN : ปอน GPRS ของ GRPS

รหัสผูใช : คาเฉพาะที่แสดงถึงตัวผูใชสําหรับ
เซิรฟเวอรการติดตอของคุณ (ทั้งนี้
มิใชเกตเวย WAP)

รหัสผูใช : เปนตัวระบุผูใชสําหรับเซิรฟเวอร APN.
รหัสผาน : รหัสผานที่คุณตองปอนใหกับเซิรฟ
เวอร์ APN
- ชนิดการเชื่อมตอ

รหัสผาน : รหัสผานที่ตองปอนใหกับเซิรฟเวอร
การติดตอของคุณ (ทั้งมิใชเกตเวย
WAP)
เพื่อ ระบุถึง คุณ

ตัวเลือกสําหรับประเภทการเชื่อมตอ ไดแก
แบบชั่วคราว หรือ แบบตอเนื่อง ซึ่งขึ้นอยูกับเกต
เวย์ที่คุณใช้

ชนิดการโทร : เลือกประเภทการโทรเพือ
่ สงขอมูล
: Analogue หรือ Digita (ISND)

แบบตอเนื่อง
ระบบการสงขอมูลที่มีความคงที่อยางตอเนื่อง
แตสรางการติดตอสื่อสารกับเครือขายมากขึ้น

อัตราการโทร : อัตราความเร็วในการเชื่อมตอขอ
มูล คือ 9600 หรือ 14400
เวลาเชื่อมตอ : สําหรับปอนระยะเวลาที่กําหนด
ใหออกจากการเชื่อมตอโดยเมื่อ
ปอนคานี้แลวบริการนาวิเกตของ
WAP จะหยุดลงเมื่อไมการรับหรือ
สงขอมูลในเวลาที่กําหนด

แบบชั่วคราว
บริการที่ยังไมไดรับการยืนยัน (ไมไดเชื่อมตอ)
- การตั้งคาพร็อกซี่
IP แอดเดรส : ปอน IP แอดเดรสของพร็อกซี่
พอรต : ปอนหมายเลขพอรตของพร็อกซี่
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อินเทอรเน็ต [เมน 8 ]

เคลียร cache [เมน 8-5-1]

- การตั้งคา DNS
ปอน DNS หลักและ DNS รองหากผูใหบริการเครือ
ขายรองขอ
- การตั้งระบบปองกัน
คุณสามารถเลือกตั้งคาตัวเลือกนี้เปน ตกลง หรือ
ยกเลิก ขึ้นอยูกับพอรตเกตเวยที่ใช
• เปลี่ยนชื่อ

เพื่อลบขอมูลของหนวยความจําแคช

ตรวจสอบ cache [เมน 8-5-2]
สําหรับกําหนดตัวเลือกวาจะตรวจสอบหนวยความจํา
แคชหรือไม่

การตั้งคา Cookies [เมน 8-6]

แกไขชื่อรูปแบบ (Profile)

ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชจะถูกบันทึกไวในหนวย
ความจําแคชของโทรศํพท

• ลบ
ลบชื่อรูปแบบ

ลบ cookies [เมน 8-6-1]

• เพิ่ม

ลบขอมูลทั้งหมดที่บันทึกไวในคุกกี้

คุณสามารถเพิ่มรูปแบบใหมไดดวยตนเอง

ตรวจสอบ cookies [เมน 8-6-2]

ไปยัง URL [เมนู 8-4]

ตรวจสอบวามีการใชคุกกี้หรือไม

เชื่อมตอไปยังไซตที่คุณตองการไดโดยตรง โดยคุณ
ตองปอน URL ที่ตองการ

รับรองความปลอดภัย [เมน 8-7]

ตั้งคา Cache [เมนู 8-5]

รายการใบรับรองที่ใชไดจะปรากฏขึ้น

คุณสามารถลบขอมูลในหนวยความจําแคช หรือเปลี่ยน
โหมดของแคชก็ได้
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อินเทอรเน็ต [เมน 8 ]
รีเซ็ตโพรไฟล [เมน 8-8]
คุณสามารถรีเซ็ตรูปแบบเพื่อกลับไปยังคาเริ่มตนได

เวอรชั่นของเบราวเซอร [เมน 8-9]
แสดงเวอรชั่นของเบราวเซอร WAP
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เมนูในการเบราส
หากคุณออนไลนอยู คุณสามารถดูรายการเมนูเหลานี้ได้
• โฮม
โปรดดูที่ [เมน 8-1].
• รีโหลด
โหลดหนาปจจุบันอีกครั้ง
• บุคมารค
โปรดดูที่ [เมน 8-2].
• บันทึกลงบุคมารค
คุณสามารถบันทึกไซตหนึ่งๆ เปนบุคมารคได้
• ไปที่ URL
คุณสามารถไปยังไซดที่คุณตองการ ในเมนูนี้ คุณยัง
สามารถแกไขที่อยูของไซดได้
• ลบ cache
เพื่อลบขอมูลของหนวยความจําแคช
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Java [เมน 9 ]
แอพพลิเคชั่น [เมน 9-1]

ดาวนโหลด [เมน 9-2]

ตัวเลือกเมนู Java

คุณสามารถแกไขและกําหนดแอดเดรสของ MIDlet
เซิรฟเวอร ดาวนโหลด MIDlet ดวยการใชเบราวเซอร
WAP และบันทึกไวในเครื่อง คุณยังสามารถดูรายการ
MIDlet ที่เก็บอยูที่หนาจอ แอพพลิเคชั่น

เลื่อนแถบสีไปที่แอพพลิเคชั่นแลวเลือก ตัวเลือก
1. New : คุณสามารถสรางแฟมใหม่
2. Move : คุณสามารถเลือกแฟมที่คุณตองการ
3. ขอมูล : แสดงขอมูล Java MIDP
4. ขอมูล : แสดงขอมูลเกี่ยวกับ MIDlet ที่เลือก
5. ลบ

: ลบ MIDlet ที่เลือก

6. อัพเดท : เขาใชเซิรฟเวอรและทําการอัพเดต
MIDIet ที่เลือก

โพรไฟล [เมนู 9-3]
โปรแกรม Java บางโปรแกรมอาจตองใชการเชื่อมต่อ
กับเครือขายเพื่อใหสามารถทํางานได
ตัวอยางเชน
เกมสที่มีผูเลนหลายคน คุณสามารถตั้งคาการใชไดถึง
5 คา และเปดใชคาใดคาหนึ่ง ซึ่งคลายคลึงกับการตั้ง
คาการใช wap โปรดดูที่หัวขอการตั้งคาการใช Wap
เมื่อคุณทําการตั้งคา

7. ตัวเลือก: โปรแกรม Java บางโปรแกรมอาจตองมี
การเชื่อมตอ เพื่อรับสงขอมูล ใหเลือกตัว
เลือกนี้เพื่อตั้งคาตัวเลือก การเชื่อมตอ

JAVA™ เปนเครื่องหมายการคาของ Sun
Mircrosystems, Inc.

8. ตั้งชื่อใหม : คุณสามารถตั้งชื่อโปรแกรมใหม
9. ออก

: ออกจากโปรแกรม
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อุปกรณเสริม
คุณสามารถใชอุปกรณเสริมตางๆ กับโทรศัพทของคุณ
ได เลือกใชอุปกรณเหลานี้ตามลักษณะการสื่อสารสวน
ตัวของคุณ

แบตเตอรี่มาตรฐาน

หมายเหตุ
• ใชแตอุปกรณเสริมของแทของ LG เทานั้น
• การไมปฏิบัติตามขอแนะนํานี้อาจมีผลใหการรับ
ประกันของเครื่องโทรศัทสิ้นสุดลง
• อุปกรณเสริมอาจแตกตางกันในแตละฟนที่โปรด
ตรวจสอบกับบริษัทหรือตัวแทนผูใหบริการในแต
ละฟนที่ของเราในกรณีที่มีขอสอบถามเพิ่มเติม

ชุดหูฟังสเตอริโอ
ประกอบด้วยหูฟัง และ ไมโครโฟน
เพื่อให้สามารถใช้งานแบบแฮนด์ฟรี
ได ้เชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับโทรศัพท์
เพื่อรับฟังวิทยุ
อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแบต
เตอร่ี
สำหรับชาร์จแบตเตอรี่เมื่ออยู่ใน
ระหว่างการเดินทาง
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ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลทั่วไป
ชื่อผลิตภัณฑ : B2100
ระบบ

: GSM 900 / DCS 1800

อุณหภูมิแวดลอม
สูงสุด : +55°C
ต่ําสุด : -10°C

ศูนย์บริการข้อมูล (CIC) บริษัท แอลจี มิตร อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด
75/80-83 อาคาร ริชมอนด์ ถนนสุขุมวิท 26 เขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2204-1888 แฟกซ์ 0-2261-8179
1800-545454 (Toll Free) ใช้สำหรับโทรศัพท์บ้านเท่านั้น
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ENGLISH

GPRS & MMS Phone
USER’S MANUAL
MODEL: B2100
Please read this manual carefully before operating your
mobile phone.
Retain it for future reference.

Introduction
Congratulations on your purchase of the advanced and
compact B2100 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 expressively approved in this user’s guide
could void your warranty for this equipment.

B2100 User Guide
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Guidelines for safe and efficient use
Read these simple guidelines. Breaking the rules may
be dangerous or illegal. Further detailed information is
given in this manual.

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate
(SAR) information
This mobile phone model B2100 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 method with the phone transmitting at
its highest certified power level in all used frequency
bands.
• While there may be differences between the SAR
levels of various LG phone models, they are all
designed to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.

(ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram
of tissue.
• The highest SAR value for this model phone tested by
DASY4 for use at the ear is 0.923 W/kg (10g).
• SAR data information for residents in
countries/regions that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg
averaged over one (1) gram of tissue.

Product care and maintenance
Warning: Use only batteries, charger and accessories
approved for use with this particular phone model.
The use of any other types may invalidate any approval or
warranty applying to the phone, and may be dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified
service technician when repair work is required.
• Keep away from electrical appliances such as a TV,
radio or personal computer.
• The unit should be kept away from heat sources such
as radiators or cookers.
• Do not drop.

• The SAR limit recommended by the International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
B2100 User Guide
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Guidelines for safe and efficient use
• Do not subject this unit to mechanical vibration or
shock.
• The coating of the phone may be damaged if covered
with wrap or vinyl wrapper.
• Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not
use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next to credit cards or
transport tickets; it can affect the information on the
magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp object; otherwise,
it may damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid or moisture.
• Use the accessories like an earphone cautiously. Do
not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation
To enjoy optimum performance with minimum power
consumption please:
• Hold the phone upright as you speak to any other
telephone. While speaking directly into the
microphone, angle the antenna in a direction up and
over your shoulder.
• If your mobile phone supports infrared, never direct
the infrared ray at anyone’s eye.

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

B2100 User Guide
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Guidelines for safe and efficient use

Road safety

near fuel or chemicals.

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

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

• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give full attention to driving.

In aircraft

• Use a handsfree kit,,if available.

Wireless devices can cause interference in aircraft.

• Pull off the road and park before making and
answering a call if driving conditions so require.

• Turn off your mobile phone before boarding any
aircraft.

• RF energy may affect some electonic system in your
motor vehicle such as car stereo,safety equipment.

• Do not use it on the ground without crew permission.

• When your vehicle is equipped with an Air bag,,do
not place objects including either installed or
portable wireless equiment. It can cause serious
injury due to improper performance.

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

Blasting area

Emergency calls

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

Emergency call 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.

Potentially explosive atmospheres
• Do not use the phone at a refuelling point. Don't use

B2100 User Guide
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Guidelines for safe and efficient use
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.

B2100 User Guide
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Parts of the Phone
Front view

Earpiece
Display Screen

Headset jack

Side camera key

Favorites key

Message key

Soft Left key
Soft Right key
Camera hot key
Send key

End/Power key
Clear/Cancel key

Phone book
list key

Numeric keys
Hash key

Star key

Microphone
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Parts of the Phone

Rear view

Camera lens
Mirror
SIM Card Socket
Battery Terminals

Battery
cover

Cable Connector/ Battery
Charging Connector/
Hands-Free Car kit
Connector

Battery
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Key Description
The following shows key components of the phone.

Key

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

~

Key

Numeric Keys
These keys are used mainly to dial in
standby mode and enter numbers or
characters in editing mode. When you
press these keys for a long time.
• Used to call your voicemail box by
.

• Up navigation key (
):
A shortcut key to the Favorites menu.

• Used to call for international call by
.

• Down navigation key (
):
A shortcut key to the Phonebook.

• Used to call Speed dials by from
to
.

• Left navigation key (
): A shortcut
key to the Camera menu.

END/PWR Key
Used to end or reject a call. This key is
also used as Power Key by pressing
this key for a few seconds.

• Right navigation key (
) : A shortcut
key to the message inbox.
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Description
Send Key
You can dial a phone number and
answer a call. If you press this key
without entering a number, your phone
shows the most recently dialled,
received and missed numbers.
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Key Description

Key

Description

Letter Keys

You can delete the characters, go back
to the menu. In addition, you can access
the Internet menu.

Each key can be used for several symbols. These are
shown below.
Key

.,/?!-:'"1

Right side of the phone
Key

Description

ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇabc2äàáâãåæç

Description

DEF3ËÈÉÊdef3ëèéê

Press and hold down this key to open
the camera module. And press this key
to take a shot.

GHI4ÏÌÍÎ˝ghi4ïìíî©
JKL5jkl5
MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒmno6ñöøòóôõœ
PQRS7ßÍpqrs7ßß
TUV8ÜÙÚÛtuv8üùúû
WXYZ9wxyz9
[space] 0
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Display Information
The screen displays several icons. These are
described below.

Icon/Indicator

Description
Headset menu in profile.

On-Screen Icons

Car menu in profile.
You can divert a call.

Icon/Indicator

Description
Tells you the strength of the network
signal.
Call is connected.
You can use GPRS service.
Shows that you are using a roaming
service.
The alarm has been set and is on.
Tells you the status of the battery.
You have received a text message.
You have received a voice message.
You have received a push message.
You can view your schedule.
All audible signals are turned off.
General menu in profile.
Loud menu in profile.
Silent menu in profile.
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Installation
1. Inserting the SIM Card

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

Notice

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

• Removing the battery from the phone whilst it is
switched on may cause it to malfunction.
• The metal contact of the SIM card can be easily
damaged by scratches. Pay special attention to
the SIM card when you handle and install. Follow
the instructions supplied with the SIM card.

3. Installing the Battery

2. Removing the SIM Card

1. Position the lugs on the bottom of the battery into the
retaining holder.
B2100 User Guide
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Installation
4. Charging the Battery
To connect the travel adapter to the phone, you must
have installed the battery.

2. Then push to the half of the battery into position.

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.

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

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

B2100 User Guide
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Installation

Warning

Note

• Do not force the connector as this may damage
the phone and/or the travel adapter.

Note
• ”Battery Charging” is displayed on the screen
after connecting the travel adapter. Only if the
battery is totally empty, Call indicator Light is on
without displaying “Battery Charging”.

5. Disconnecting the charger

• Ensure the battery is fully charged before using
the phone.
• Do not remove your battery or the SIM card while
charging.
• The moving bars of battery icon will stop after
charging is complete.

Note
If the battery does not charge,
• switch the phone off.
• ensure the battery is correctly fit.

Disconnect the travel adapter from the phone by
pressing its side buttons as shown in the diagram.
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Making and Answering Calls
Making a call
1. Key in phone number including the area code. If you
want to delete number, press
.
2. Press

to call the number.

3. Press

to end the call.

International Calls
1. Press and hold the
key for the international
prefix. “+” character may replace with the
international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone
number.
3. Press

.

Making a call using the Phonebook
1. In standby mode, press

[Names].

2. When the menu is displayed, you select Search by
pressing
.
3. If you find out the desired item through searching by
a name or a number, press
to call.

B2100 User Guide
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In call Menu
The menu displayed on the handset screen during a
call is different to the default main menu reached from
the idle screen, and the options are described here.

1-4 Answering an Incoming Call

1 During a call

The handset is also able to warn you of an incoming
call while you are already in a call. A tone sounds in
the earpiece, and the display will show that a second
call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is
only available if your network supports it. For details of
how to activate and deactivate it see Call waiting
[Menu 4-3-4].

1-1 Putting a Call on Hold
When a call is made or answered, press the
[Send] to place it on hold. When a call is held, press
the
[Send] to make it active.

1-2 Making a Second Call
You can get a dial number from phonebook to make a
second call. Press
[Names] then select Search.
To save the dial number into phonebook during call,
press
[Names] then select Add new.

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

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

1-3 Swapping Between Two Calls

1-5 Rejecting an Incoming Call

To switch between two calls, select
[Options],
then select Swap or just press
[Send] key.
You can make one of two calls focused by pressing
up/down arrow key. If you want to end one of two
calls, make the call you want to end focused, then
press
[End] key when the call you want to end is
focused.

When not in a call you can reject an incoming call
without answering it by simply pressing the
[End]
key for a long time.
When in a call you can reject an incoming call by
pressing the
[Menu] key and selecting Multiparty /
Reject or by pressing
[End] key.
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In call Menu
1-6 Muting the Microphone
You can mute the microphone during a call by pressing
the
[Options] key then selecting Mute.
The handset can be unmuted by pressing the
[Unmute].
When the handset is muted, the caller cannot hear
you, but you can still hear them.

1-7 Switching DTMF Tones on During a Call
To turn DTMF tones on during a call, for example, to
allow your handset to make use of an automated
switchboard, select
[Options], then DTMF On.
DTMF tones can be turned off the same way.

1-8 Calling up Messages and SIM Tool Kit main menu
The Messages and SIM Tool kit main menu options
can be reached from the in-call menu by selecting
[Options]. SIM Tool Kit menu is shown only when SIM
in the handset supports SIM Tool Kit service.

2 Multiparty or Conference Calls
The multiparty or conference service provides you
with the ability to have a simultaneous conversation
with more than one caller, if your network service
provider supports this feature.
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A multiparty call can only be set up when you have one
active call and one call on hold, both calls having been
answered. Once a multiparty call is set up, calls may
be added, disconnected or separated (that is, removed
from the multiparty call but still connected to you) by
the person who set up the multiparty call.
The maximum callers in a multiparty call is five. Once
started, you are in control of the multiparty call, and
only you can add calls to the multiparty call.

2-1 Making a Second Call
You can make a second call while you are already in a
call. To do this, enter the second number and press
[Send]. When you get second call the first call is
automatically put on hold. You can swap between calls
by selecting
[Options] then Swap.

2-2 Setting up a Multiparty Call
You can connect a call on hold to the currently active
call to form a multiparty call by selecting
[Options]
then Multiparty / Join all.

2-3 Putting the Multiparty Call on Hold
To put a multiparty call on hold, select
then Multiparty / Hold all.
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[Options]

In call Menu

2-4 Activate the Multiparty Call on Hold

2-9 Ending a Multiparty Call

To make a multiparty call on hold active, select
[Options] then Multiparty / Join all.

2-5 Adding Calls to the Multiparty Call

The currently displayed caller of a multiparty call can
be disconnected by pressing the
[End] key.
To end a multiparty call, press
[Options] then
select Multiparty / End.

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

Selecting
[Options] then Multiparty / End all, will
end all the active and held calls.

2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call
To scroll though the numbers of the callers who make
up a multiparty call on the handset screen, press
and
keys.

2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on
Hold
To place one selected caller (whose number is
currently displayed on-screen) of a multiparty call on
hold, select
[Options] then Multiparty / Exclude.

2-8 A Private Call in a Multiparty Call
To have a private call with one caller of a multiparty
call, display the number of the caller you wish to talk to
on the screen, then select
[Options] and
Multiparty / Private to put all the other callers on hold.
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Access Codes
You can use the access codes described in this
section to avoid unauthorized use of your phone. The
access codes (except PUK and PUK2 codes) can be
changed by using [Menu 4-4-6].

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

PIN2 code (4 to 8 digits)
The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is
required to access some functions such as Advice of
call charge, Fixed Dial number. These functions are
only available if supported by your SIM card.
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PUK code (4 to 8 digits)
The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to
change a blocked PIN code. The PUK code may be
supplied with the SIM card. If not, contact your local
service provider for the code. If you lose the code,
contact your service provider.

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, contact your service provider.

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

1 Messages
1 Write text message
2 Write multimedia message
3 Inbox
4 Outbox
5 Drafts
6 Listen to voice mail
7 Info message
8 Templates
9 Settings

2 Call register
1 Missed calls
2 Received calls
3 Dialled calls
4 Delete recent calls
5 Call charges
6 GPRS information

3 Profiles
1 Vibrate only
2 Quiet
3 General
4 Loud
5 Headset
6 Car

4 Settings
1 Date & Time
2 Phone settings
3 Call settings
4 Security settings
5 Network settings
6 GPRS setting
7 Reset settings
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Menu Tree

5 Organiser
1 Alarm clock
2 Scheduler
3 Phonebook

8 Internet
1 Home
2 Bookmarks
3 Profiles
4 Go to URL
5 Cache settings
6 Cookies settings
7 Security certification
8 Reset profiles
9 Browser version

6 Camera
1 Take picture
2 Take in modes
3 My album
4 Settings

9 Java
1 Applications
2 Download
3 Profiles

7 Fun & Tools
1 Favorites
2 Games
3 Calculator
4 My folder
5 Unit converter
6 World time
7 Voice recorder
8 Memory status

0 SIM Service
This menu depends on SIM and the network services.
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Messages [Menu 1]
This menu includes functions related to SMS (Short
Message Service), MMS (Multimedia Message
Service), voice mail, as well as the network’s service
messages.

Options
• Send
Sends text messages.
1. Enter numbers of recipient.

Write text message [Menu 1-1]

2. Press

key to add more recipients.

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

3. You can add phone numbers in the phone book.

1. Enter the Messages menu by pressing

4. Press

[Select].

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

• Save

3. To make text input easier, use T9. For details, see
How to Use T9 (Page 28).

• Font

after entering numbers.

Saves the message.

You can select Size and Style of fonts.

4. Press [Insert] to attach the followings.

• Colour

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

You can select Colour of foreground and background.
• Alignment

Note
• The phone which supports EMS release 5 is
available to send colour pictures, sounds, text
styles, etc. The other party may not receive
pictures, sounds or text styles you sent properly if
the phone does not support such options.

You can make the message contents aligned Left,
Centre or Right.
• Add T9 dictionary
You can add your own word. This menu can be
shown only when edit mode is Predictive
(T9Abc/T9abc/T9ABC).
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Messages [Menu 1]
• T9 languages

• Signature

Select a T9 input mode.

You can add your contact information to the message.

• Exit

Write multimedia message [Menu 1-2]

If you press Exit while writing a message, you can
end the writing message and back to the Message
menu. The message you have written is not saved.

You can write and edit multimedia messages, checking
message size.
1. Enter the Messages menu by pressing

Insert

[Select].

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

• Symbol
You can add special characters.

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

• Picture
You can insert the Default pictures or pictures in My
folder that are available for short messages.
• Sound
You can insert sounds that are available for short
messages.
• Text templates
You can use Text templates already set in the phone.
• Phonebook
You can add phone numbers or e-mail addresses in
Phonebook.
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4. Press Insert to add Symbol, Picture, Sound,
Recorded voice, Text templates, Phonebook or
Signature.

Options
• Send
You can send multimedia messages to multiple
recipients, prioritise your message, and make it sent
later as well.
• Preview
You can preview multimedia messages you wrote.
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• Save

• T9 languages

You can save multimedia messages in the drafts or
as templates.
• Add slide

Select a T9 input mode.
• Exit
You can back to the Message menu.

You can add a slide before or after current slide.

Note

• Move to slide

• If you select the picture ((15K)on writing
multimedia message, loading duration will take
around 15 seconds at least. Furthermore,you can't
activate any key during loading time. After 15
seconds, it is available to write multimedia
message.

You can move to previous or next slide.
• Delete slide
You can delete current slides.
• Set slide format
- Set timer
You can set timer for slide, text, picture and sound.
- Swap text and picture
You can switch the position of picture and text of
the message.
• Remove media
You can remove pictures or sounds in the slide. This
option can be shown only when any media exists.
• Add T9 dictionary
You can add your own word.This menu can be shown
only when edit mode is Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC).
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How to Use T9
If you hold
down, you can change the type
of language. (You can also use options.)
Also, the phone supports three modes:
Predictive (T9Abc, T9ABC, T9abc), Multitap
(ABC, abc), Numeric (123). If you want to change
a mode, press
key.

T9 allows you to input text quickly. In T9, you only
need to press the key with the corresponding
letter once.This is based on a built-in dictionary to
which you can also add new words.
• Writing words by using T9.
1. Start writing a word by using the keys
to
Press each key only once for one letter.
To write for instance ‘Girl’, press
,
,
,
. The characters that you enter
appear blocked.
(For G)

(For i)

Alternatively : Press
key and select insert
symbols. Select the desired
character and press Select.
2. When you have finished writing a word, check
whether the word is correct.
If the word is correct : Press
the next word.

(For r)

and write

If the word is not correct : Search by
(Previous and Next word).

(For l)

Alternatively : If there is no word you want you
can add your own word.
Press
[Options] in the
Predictive edit mode.
Select Add T9 dictionary Menu.
You can see the following.

The word changes after each keystroke.
Therefore you shouldn’t pay too much attention
to how the word appears on the display until you
have pressed all the appropriate keys .
To delete a character to the left, press
To
insert several numbers, hold
down and
key in the numbers.
B2100 User Guide
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Icon directive
Input
your word

Word

[

] Multimedia message

Word

[

] Short message

LGGSM

[

] SIM message

[

] Read

[

] Notified multimedia message

ABC

Save

Back

ABC

Save

Back

3. To insert a punctuation mark,press
repeatedly until the desired mark appears.

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

T9 languages
• You can select T9 Languages by selecting
Menu. In T9 mode, you can also select T9 Off
menu. (Default is T9 On)

❇ SIM message

Inbox [Menu 1-3 ]
You will be alerted when you have received
messages.They will be stored in Inbox.
In Inbox, you can identify each message by icons. For
detail, see the icon directive.

SIM message means the message exceptionally
stored in SIM card. For notified multimedia message,
you have to wait for downloading and processing of
the message. For notification setting, see [Menu 1-9-2]
for detail.
To read a message, select one of the messages by
pressing
.
View
You can view the selected message.
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Reply

❇ Receive (In the case of notification message)

You can reply to the sender.

If Multimedia message is set to Auto download off,
you can get only Notification.To receive a message,
you need to select [Receive ].

Forward
You can forward the selected message to another party.
Return call

Outbox [Menu 1-4 ]
You can see sent and unsent messages here. For sent
message, you can see the delivery status. The
browsing is same as that for the inbox message.

You can call back to the sender.
Delete

Icon directive

You can delete the current message.
Extract
You can extract picture, sound and text. They will be
saved in My folder or Phonebook.
View information
You can view information about received messages;
Sender's address, Subject (only for Multimedia
message), Message date & time, Message type,
Message size.

[

] Sent

[

] Failed

[

] Delivery confirmed

[

] SMS sent

❇ When you already sent the message:
Forward
You can forward the current message to other recipients.

Replay (applicable to Multimedia message only)

Delete

You can replay multimedia messages.

You can delete the current message.
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View information

Icon directive

You can view information about outbox messages; Recipient
’s address, Subject (only for Multimedia message), Message
date & time, Message type, Message size.
❇ When you didn ’t send the message:

[

] Multimedia message

[

] Text message

[

] Delivery confirmed

Each draft has the following options. Press

[Options ].

View
View
You can view the messaage.
You can view the selected message.
Send
Edit
You can send the message.
You can edit the selected message.
Delete
Send
You can delete the current message.
You can send the selected message.
View information
Delete
You can view information about outbox messages.
Deletes the selected message from the drafts folder.

Drafts [Menu 1-5 ]

View information

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

You can view the information of selected message:
subject (only for multimedia message), the date and
time when saved, message type and size, the priority
(only for multimedia message).
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Delete all

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

Deletes all the messages from drafts folder.

Topics [Menu 1-7-2 ]

Listen to voice mail [Menu 1-6 ]

• Add new

You can listen to voice mail.

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

Info message [Menu 1-7 ]
Info service messages are text messages delivered by
the network to GSM. They provide general information
such as weather reports, traffic news, taxis,
pharmacies, and stock prices.Each type of information
has the number; therefore, you can contact service
provider as long as you have input the certain number
for the information. When you have received an info
service message, you can see the popup message to
show you that you have received a message or the info
service message is directly displayed. To view the
message again or not in standby mode, follow the
sequence shown below;

• View list
You can see Info service message numbers which
you added. If you press
[Options], you can edit
and delete info message category which you added.
• Active list
You can select Info service message numbers in the
active list.If you activate an info service number, you
can receive messages sent from the number.

Read [Menu 1-7-1 ]
1. When you have received an info service message
and select Read to view the message,it will be
displayed on the screen.You can read another
message by scrolling
,
or
[Next ].
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Templates [Menu 1-8 ]

• Set slide format
- Set timer

Text templates [Menu 1-8-1 ]

You can set timer for slide, text, picture and sound.

You have 6 text templates. You can change the
predefined templates into your favorite ones or fill the
<empty>s.

Multimedia templates [Menu 1-8-2 ]

• Remove media
You can remove pictures or sounds in the slide.This
option can be shown only when any media exists.
• Add T9 dictionary

You can use the following options.

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

• Preview
You can preview multimedia messages you wrote.
• Save

• T9 languages
Select a T9 input mode.

You can save multimedia messages in the outbox or
as templates.

• Exit
You can back to the Message menu.

• Add slide
You can add a slide before or after current slide.
• Move to slide

Signature [Menu 1-8-3 ]
You can make your Signature. Key in Name, Phone
number, Fax number and Email.

You can move to previous or next slide.
• Delete slide
You can delete current slides.
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Settings [Menu 1-9 ]

Multimedia message [Menu 1-9-2 ]
• Priority

Text message [Menu 1-9-1 ]

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

• Message types
Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES
Usually, the type of message is set to Text. You can
convert your text into alternative formats. Contact your
service provider for the availability of this function.
• Validity period
This network service allows you to set how long your
text messages will be stored at the message centre.
• Delivery report
If you set to Yes, you can check whether your
message is sent successfully.
• Reply via same service centre
When a message is sent,it allows the recipients to
reply and charge the cost of the reply to your
telephone bill.
• SMS centre

• Validity period
This network service allows you to set how long your
text messages will be stored at the message centre.
• Delivery report
If it is set to Yes in this menu, you can check whether
your message is sent successfully.
• Auto download
On: The messages are downloaded automatically on
receipt.
Off: Requires to confirm the message which you want
to download.
Home network only: In home network, you can
activate Auto download “On ” menu,,Otherwise, you
can activate Auto download in roaming network
when you set Off.

If you want to send the text message,you can receive
the address of SMS centre through this menu.
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• Network settings
In order to download MMS from the server, you need
to set up a CSD or GPRS data connection. If you
select multimedia message server,you can set URL
for multimedia message server. You can set over 5
profiles to connect service.

Call speed : The speed of your data connection
9600 or 14400.
- GPRS settings
The service settings are only available when GPRS
is chosen as a bearer service.
IP address

- Homepage
This menu allows to connect MMS centre (MMSC).

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

- Bearer

Password

• Data

- Connection type

• GPRS

The options for connection type are Temporary or
Continuous.

- Data settings
Appears only if you select Data settings as a
Bearer\service.

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

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

• Permitted types
Personal : Personal message.

User ID

Advertisements : Commercial message.

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

Information : Necessary information.
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Voice mail centre [Menu 1-9-3 ]

- No

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

key in standby mode.

If you select this menu, your phone will not receive
Info service messages any more.
• Alert
- Yes
Your phone will beep when you have received Info
service message numbers.
- No

2. You can check the following submenus.
• Home
You can listen to voice mails by selecting Home .

Your phone will not beep even though you have
received info service messages.
• Languages

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

Info message [Menu 1-9-4 ]

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

Push messages [Menu 1-9-5 ]

(Dependent to network and subscription)

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

• Receive
- Yes
If you select this menu, your phone will receive Info
service messages.

B2100 User Guide

36

Call register [Menu 2 ]
Missed calls [Menu 2-1 ]

1. Press

This menu shows recently missed numbers.You can call
these numbers, save and view the date and the time.

Received calls [Menu 2-2 ]
This menu shows recently received numbers. You can
call these numbers, save and view the date and the time.

2. Press
for direct access or use
and
enter Call register, then select Call charges.

to

3. Scroll to highlight Call duration and Press
[Select].
The following 5 submenus: Last call, All calls,
Received calls, Dialled calls and Reset all.

Call costs [Menu 2-5-2]

Dialled calls [Menu 2-3 ]
This menu shows the latest dialled numbers up to 20.

Delete recent calls [Menu 2-4 ]

This function allows you to check the cost of your last
call, all calls, remaining and reset the cost. To reset
the cost, you need the PIN2 code.
1. Press

You can delete recent calls of Missed calls, Received
calls, Dialled calls or All calls.

Call charges [Menu 2-5 ]
Within these submenus, you can view the duration and
the call cost of your calls.

Call duration [Menu 2-5-1 ]

[Menu] in standby mode.

[Menu] in standby mode.

2. Press
for direct access or use
and
enter Call register, then select Call charges.

to

3. Scroll to highlight Call costs and Press
[Select].
The following 4 submenus: Last call, All calls,
Remaining and Reset all.

Note
• The actual cost invoiced for calls by your
service provider may vary, depending upon
network features, rounding-off for billing, tax,
and etc.

This function allows you to view the duration of your Last
Call, All Calls, Received calls and Dialled calls in hours,
minutes and seconds. You can also reset the call timers.
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Settings [Menu 2-5-3] (SIM Dependent)

GPRS information [Menu 2-6]

• Set tariff

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

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.

Note
• When all units have been used, no calls can be
made except emergency calls. Depending on
the SIM card, you need the PIN2 code to set a
call cost limit.

Call duration [Menu 2-6-1]
You can check the duration of Last call and All calls.
You can also reset the call timers.

Data volumes [Menu 2-6-2]
You can check the Sent, Received or All data volumes
and Reset all.

• Set credit
This network service 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 charge 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.
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Profiles [Menu 3 ]
In this menu, you can adjust and customize the phone
tones for different events and environments.

Car

1. Press

[Menu] in standby mode.

You can adjust the profile as Car when you activate
Handsfree kit.

2. Press

for direct access or use

and

.

Note

Vibrate only
You can adjust the profile as Vibrate only if you need
vibration mode. In the mode, all kinds of alert are
Vibrate or Silent.

Quiet

• Headset and Car profiles can be activated only
when Handsfree kit or Ear microphone put on the
handset. However, their properties can be
personalised.

Activate [Menu 3-x-1]

You can adjust the profile as Quiet if you are in quiet place.

Activates the selected Profile.

General

Personalise [Menu 3-x-2]

You can adjust the profile as General.

Each has the submenus as shown below except for
Vibrate only.

Loud

Call alert type

You can adjust the profile as Loud if you are in a noisy
environment.

Headset

Allows to select alert type such as Ring, Vibrate, etc.
for the incoming for adjusting environment.
Ring tone

You can adjust the profile as Headset when you put on
a headset.

Allows to set the ring tone for adjusting environment.
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Ring volume

Power on/off volume

Allows to set the ring volume for adjusting
environment.

Allows to set the power on/off volume for adjusting
environment.

Message alert type

Auto answer

Allows to alert when receiving a message for adjusting
environment.

This function will be activated only when your phone is
connected to the headset or handsfree kit.

Message tone

• Off : The phone will not answer automatically.

Allows to select the alert tone for message reception.

• After 5 secs : After 5 seconds, the phone will answer
automatically.

Keypad volume

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

Allows to set the keypad volume for adjusting
environment.

Rename [Menu 3-x-3 ]

Keypad tone

You can change the default profile name except of
Vibrate only, Headset, and Car menus.

Allows to select the keypad tone for adjusting
environment.

Note

Effect sound volume
Allows to set the effect sound volume for adjusting
environment.
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• If you set the Handsfree kit to the phone, you can’t
use the vibrate mode related with Call alert type or
Message alert menu.In car menu, the following
submenus are available;
- Call alert type : Ring, No alert
- Message alert type : Ring once, Ring
periodically, No alert
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You can set the following menus for your convenience
and preferences.
1. Press
2. Press

Phone settings [Menu 4-2]
You can set functions relating to the phone.

[Menu] in standby mode.

Wallpaper [Menu 4-2-1]

for direct access to enter Settings.

You can select the background pictures in standby mode.

Date & Time [Menu 4-1]

• Default

You can set functions relating to the date and time.

You can select a picture or an animation of wallpaper
by pressing
or
.

Set date [Menu 4-1-1]

• Myfolder

You can enter the current date.

You can select a picture or an animation as
wallpaper.

Date format [Menu 4-1-2]
You can set the Date format such as DD/MM/YYYY,
MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y:
Year)

Set time [Menu 4-1-3]

Greeting note [Menu 4-2-2]
If you select On, you can edit the text which is
displayed in standby mode.

Language [Menu 4-2-3]

You can enter the current time.

Time format [Menu 4-1-4]
Your can set the time format between 24-hour and 12hour.

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

Backlight [Menu 4-2-4]
You can set the light-up duration of the LCD display.
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LCD contrast [Menu 4-2-5]

• All voice calls

You can set the brightness of LCD by pressing

,

.

Diverts voice calls unconditionally.
• If busy

Information window [Menu 4-2-6]

Diverts voice calls when the phone is in use.

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

• If no reply

Menu colour [Menu 4-2-7]

• If out of reach

You can select the preferred menu colour among
various combination.

Network name [Menu 4-2-8]

Diverts voice calls which you do not answer.

Diverts voice calls when the phone is switched off or
out of coverage.
• All data calls

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

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

Call settings [Menu 4-3]
You can set the menu relevant to a call by pressing
[Select] in the Setting menu.

Diverts to a number with a fax connection
unconditionally.
• Cancel all

Call divert [Menu 4-3-1]

Cancels all call divert service.

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.
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The submenus

• Send only

Call divert menus have the submenus shown below.
- Activate

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

Send my number [Menu 4-3-3]
(network and subscription dependent)

Activate the corresponding service.
To voice mail centre

• On

Forwards to message centre. This function is not
shown at All data calls and All fax calls menus.

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

To other number

• Off

Inputs the number for diverting.

Your phone number will not be shown.

To favourite number

• Set by network

You can check recent 5 diverted numbers.

Select this to reset the phone to the setting that you
have agreed upon with your service provider.

- Cancel
Deactivate the corresponding service.

Call waiting [Menu 4-3-4]
(network dependent)

- View status
View the status of the corresponding service.

• Activate

Answer mode [Menu 4-3-2]

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

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

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

Default

: Activate the default group agreed on with
the network operator.

Set

: Setting the selected CUG Index.

Edit

: Editing the CUG name and CUG Index.

Delete

: Deleting the selected CUG.

Shows the status of Call waiting.

Minute minder [Menu 4-3-5]
If you select On, you can check the call duration by
beep sound every minute during a call.

Delete all : Deleting All CUG.

Auto redial [Menu 4-3-6]

Security settings [Menu 4-4]

• On
When this function is activated, the phone will
automatically try to redial in the case of failure to
connect a call.
• Off
Your phone will not make any attempts to redial
when the original call has not connected.

PIN code request [Menu 4-4-1]
In this menu, you can set the phone to ask for the PIN
code of your SIM card when the phone is switched on.
If this function is activated, you’ll be requested to enter
the PIN code.
1. Select PIN code request in the security settings
menu, and then press
[Select].

Closed user group [Menu 4-3-7]
(network dependent)

2. Set On/Off.

Restricts usage of the phone with numbers that belong
to certain user groups. When this function is used,
every outgoing call is associated with a group index. If
a group index is specified, it is used for all outgoing
calls. If no group index is specified, the network will
use the preferential index (a specific index that is
stored in the network).
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3. If you want to change the setting, you need to enter
PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the
phone will lock out. If the PIN is blocked, you will
need to key in PUK code.
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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.

Phone lock [Menu 4-4-2]
You can use security code to avoid unauthorized use of
the phone. Whenever you switch on the phone, the phone
will request security code if you set phone lock to On. If
you set phone lock to Automatic, your phone will request
security code only when you change your SIM card.

Automatic key lock [Menu 4-4-3]
When you enable Automatic key lock, keypad will be
locked automatically on an idle screen after 10
seconds without any key requesting.

Note

Call barring [Menu 4-4-4]
The Call barring service prevents your phone from
making or receiving certain category of calls. This
function requires the call barring password. You can
view the following submenus.
• All outgoing
The barring service for all outgoing calls.
• Outgoing international
The barring service for all outgoing international
calls.
• Outgoing international except home country
The barring service for all international outgoing
calls except home network.
• All incoming

• If you want to lock your phone keypad manually,
enter Top menu and press
key.
• If you want to unlock your phone keypad, press
[unlock] key and then press
key. But if
you enabled Automatic key lock before, your
phone keypad will be unlock and then after 10
seconds the keypad will be lock up again
automatically.

The barring service for all incoming calls.
• Incoming when abroad
The barring service for all incoming calls when
roaming.
• Cancel all
You can cancel all barring services.
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• Change password

• Cancel

You can change the password for Call Barring
Service.
Each call barring menu has following submenus:
• Activate

You can cancel fixed dialling function.
• Number list
You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes [Menu 4-4-6]

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

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number
used to prevent use by only unauthorized person.
You can change the access codes: PIN2 code,
Security code.

Set the selected call restriction off.
• View status
View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number [Menu 4-4-5]
(SIM dependent)
You can restrict your outgoing calls to selected phone
numbers. The numbers are protected by your PIN2
code.
• Activate
You can restrict your outgoing calls to selected
phone numbers.
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1. If you want to change the Security code/PIN/PIN2
code input your original code, and then press
[OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify
them.

Network settings [Menu 4-5]
You can select a network which will be registered
either automatically or manually. Usually, the network
selection is set to Automatic.

Automatic [Menu 4-5-1]
If you select Automatic mode, the phone will
automatically search for and select a network for you.
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Once you have selected “Automatic”, the phone will be
set to “Automatic” even though the power is off and on.

application, GPRS connection is ended but the
registration to the GPRS network remains.

Manual [Menu 4-5-2]

When needed [Menu 4-6-2]

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

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

Preferred [Menu 4-5-3]

Reset settings [Menu 4-7]
You can initialize all factory defaults. You need
Security code to activate this function.

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

GPRS setting [Menu 4-6]
You can set GPRS service depending on various situation.

Power on [Menu 4-6-1]
If you select this menu, the phone is automatically
registered to a GPRS network when you switch the
phone on. Starting a WAP or PC dial-up application
created the connection between phone and network
and data transfer is possible. When you end the
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Organiser [Menu 5 ]
Alarm clock [Menu 5-1]

Key

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
4. Edit the alarm name and press

[OK].

Description

Key

Description

Yearly

Weekly

Monthly

Daily

Note
• Your phone should be switched on to use this
function.

[OK].

Add new [Menu 5-2-1]

Scheduler [Menu 5-2]
When you enter this menu a Calendar will show up. On
top of the screen there are sections for date. Also on
bottom of the screen there are sections for icons
(schedule, memo). Whenever you change the date, the
calendar will be updated according to the date. And
square cursor will be used to locate the certain day. If
you see under bar on the calendar, it means that there
is a schedule or memo that day. This function helps to
remind you of your schedule and memo. The phone will
sound an alarm tone if you set this for the note.

You can edit maximum 39 characters and take up to 20
notes.
• Schedule
Input the subject, the schedule time, the repeat, the
alarm by pressing allowed keys.
• Memo
1. Select Add new by pressing

3. Input the memo and then press

To change the day, month, and year.
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[Select].

2. Press Memo.
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[OK].

Organiser [Menu 5 ]

View [Menu 5-2-2]

Search [Menu 5-3-1] (Calling from phonebook)

Shows the note for the chosen day. Use
,
to browse through the note lists. If you set alarm
for the note, Alarm watch is displayed. At that time, if
you press
[Select], you can see the note in detail.
Press
[Options] to delete, edit the note you
selected.

1. In standby mode, press

View all [Menu 5-2-3]

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

Shows the notes that are set for all days. Use
,
to browse through the note lists. You can use
the same menu as “View” by pressing
[Options].

5. If you want to edit, delete, or copy an entry, select
[Options]. The following menu will be displayed.

You can delete the past schedule that has been
already notified you.

: You can edit the name, number, Email and fax by pressing
[OK].

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

Delete all [Menu 5-2-5]

• Copy

You can delete for the all note(s).

Phonebook [Menu 5-3]
[Names] in standby

2. To use Phonebook, press
[Menu] in standby
mode and select Organiser.

[Select].

3. Enter the name whose phone numbers or e-mail
address you want to search or Select ‘List’ to view
phonebook.

• Edit

Delete past [Menu 5-2-4]

1. To use Phonebook, press
mode.

2. Search by pressing

[Names].

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

• Main number : You can select the one out of
mobile, home, office that you often
use. The main number will be
displayed first, if you set this.
• Delete : You can delete an entry.
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Organiser [Menu 5 ]
Add new [Menu 5-3-2]

Caller groups [Menu 5-3-3]

You can add phonebook entry by using this function.
Phone memory capacity is 200 entries. SIM card
memory capacity depends on the cellular service
provider.

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

You can also save 25 characters of name in The Phone
memory, and save characters in the SIM card. The
number of character is SIM dependent feature.
1. Open the phonebook first by pressing
in standby mode.

[Names]

2. Scroll to highlight Add new, and press

[Select].

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

[Select],

3. Select Group name you want by pressing

[Select].

• Member list
Shows the group members you have selected.
• Group ring tone

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

[OK] to input a name.

b. Press

[save], then you can input a number.

Allows you to specify ring tone for the group
members' call.
• Group icon
Allows you to select the icon dependent on Group.
• Add member

c. Press
[Save], then you can set a group for the
entry by pressing
, .
[Save], then you can set a character and a
d. Press
picture for the entry by pressing
,
, ,
e. Press

[Names].

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

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

[Save].
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Organiser [Menu 5 ]

Settings [Menu 5-3-5]

• Rename
You can change a group name.

1. Press

2. Scroll to Settings, then press

Speed dial [Menu 5-3-4]
You can assign any of the keys,
to
with a
Name list entry. You can call directly by pressing this
key for 2-3 seconds.
1. Open the phonebook first by pressing
in standby mode.
2. Scroll to Speed dial, then press

[Names] in standby mode.

[Names]

[Select].

• Set memory
Scroll to highlight Set memory, then press

[Select].

- If you select Variable, when adding entry, the
phone will ask where to store.
- If you select SIM or Phone, the phone will store
an entry to SIM or phone.

[Select].

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

• Search by
Scroll to highlight Search by, then press

[Select].

- If you select Variable, the phone will ask how to
search.
- If you select Name or Number, the phone will
search an entry by Name or Number.
• View options
Scroll to highlight View options, then press
[Select]
- Name only : Set the phonebook list with displaying
only name.
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Organiser [Menu 5 ]
- With pictures : Set the phonebook list with the
information of character and picture.
- Name & number : Set the phonebook list with
displaying name and number.

Copy all [Menu 5-3-6]
You can copy/move entries from SIM card memory to
Phone memory and vice versa.
1. Open the Phonebook first by pressing
in standby mode.
2. Scroll to Copy all, then press
this menu.

[Names]

Delete all [Menu 5-3-7]
You can delete all entries in SIM, Phone, and Voice.
This function requires Security code except for voice.
1. Press
[Names] in standby mode and select
Delete all, press
[Select].
2. Then select a memory to erase.
3. Enter security code and Press
[Back].

[OK] or

Information [Menu 5-3-8]

[Select] to enter

• SIM to Phone : You can copy the entry from SIM
Card to Phone memory.
• Phone to SIM : You can copy the entry from Phone
memory to SIM Card.
3. You can see the following submenus.
• Keep original : When copying, Original Dial
Number is kept.
• Delete original : When copying, Original Dial
Number will be erased.
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• Service dial number
Use this function to access a particular list of
services provided by your network operator (if
supported by the SIM card).
1. Open the phonebook first by pressing
[Names]
in standby mode and select Information.
2. Scroll to Service dial number, then press
[Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use
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and
[Send].

to select a service. Press

Organiser [Menu 5 ]
• Memory status
This feature allows you to see how many free and inuse are in your phonebook.
1. Open the phonebook first by pressing
[Names]
in standby mode. Select Information by pressing
[Select].
2. Scroll to Memory status, then press

[OK].

• Own number (SIM dependent)
You can check your own number in SIM card.
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Camera [Menu 6]
With the B2100 phone, you can takes pictures and
save them. After taking a picture, you can also send it
via MMS (Multimedia Messaging Service) right away.

Note

1. Resolution (

): 160x120, 320x240, 640x480

2. Image quality (
3. Digital zoom (

• If the battery is too low, you may not use the
Camera feature.

): Fine/ Normal/ Basic.
): x1, x2, x4

Note: The maximum zoom scale depends on the
resolution as follows.

Take picture [Menu 6-1]

160 x 120

1x, 2x, 4x

Press the Menu key and select Camera ➝ Take
picture using navigation keys. Or, you can directly
open the camera module by a press of the Camera key
in standby mode. The camera module opens and you’ll
see the view to be captured.

320 x 240

1x, 2x

640 x 480

1x

4. Tone (
): Colour (
and white (
)
5. Brightness (
6. Timer (
7. Memory (
status.

)/ Sepia (

)/ Black

): -2, -1, 0, +1, +2

): Off, 3 sec, 5 sec
): Shows the current memory

Note: If the memory is full, “Memory full” message
preview option
menu bar

is popped up and you cannot save a picture.
Create space by deleting old pictures in My
album.

Before shooting, you can set the following options.
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Camera [Menu 6 ]
1. Center the desired option menu using the left/right
navigation keys.
2. Select the desired value with the up/down
navigation keys.
3. After finishing all the setting, focus on the subject
to capture and press the side camera key or the left
soft key. With a click, the image is captured and the
following menu bar appears.

4. To save the image, center the “
” and press the
left soft key or the side camera key. If you don’t
want to save the image, center the “
” and
press the left soft key or the side camera key.
You can also send the image via multimedia
message by selecting “
”. For further
information regarding multimedia message writing,
refer to page 26.

Take in modes [Menu 6-2]
MMS message
Save
Delete

You can enjoy taking pictures in diverse preset frames.
7 preset frames are available. Press the Menu key and
select Camera ➝ Take in modes using navigation
keys.

Note
• If Auto save [Menu-6-4-1] is set to On, the
captured image is automatically saved
without displaying this menu bar. (Refer to
page 57.)
preview option
menu bar

Before shooting, you can set the following options.
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Camera [Menu 6]
MMS message

1. Frame (
): Select the desired one from 7
preset frames.
2. Image quality (
3. Digital zoom (

): Fine/ Normal/ Basic.
Delete

): x1, x2, x4

4. Tone (
): Colour (
and white (
)
5. Brightness (

Save

)/ Sepia (

Note

)/Black

• If Auto save [Menu-6-4-1] is set to On, the
captured image is automatically saved without
displaying this menu bar. (Refer to page 57.)

): -2, -1, 0, +1, +2

1. Center the desired option menu using the left/right
navigation keys.
2. Select the desired value with the up/down
navigation keys.
3. After finishing all the setting, focus on the subject
to capture and press the side camera key or the left
soft key. With a click, the image is captured and the
following menu bar appears.
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4. To save the image, center the “
” and press the
left soft key or the side camera key. If you don’t want
to save the image, center the “
” and press the
left soft key or the side camera key.
You can also send the image via multimedia
message by selecting “
”.
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Camera [Menu 6 ]

My album [Menu 6-3]

Settings [Menu 6-4]

Press the Menu key and select Camera ➝ My album
using navigation keys.

Press the Menu key and select Camera ➝ Settings
using navigation keys.

All the picture taken in the Take picture and Take in
modes are stored in this menu. The latest taken picture
comes first. The pictures are classified into General
pictures and Mode pictures. And in All pictures, you
can view all the pictures. With pictures, you can do the
following by pressing the left soft key [Options].

Auto save: If you set this On, the captured images are
automatically saved without displaying the Save menu
bar.
Delete all photos: Use this menu to delete all the
pictures. You are asked to confirm this action.

• Delete: Deletes the selected pictures.

Note: To clear up the My album, go to Camera ➝

Settings ➝ Delete all photos [Menu-6-4-2].

• Send via MMS: You can send the selected picture via
MMS. (Refer to page 26 regarding multimedia
message writing.)
• Set as wallpaper: You can set the picture as
wallpaper.
• Rename: You can change the name of the selected
picture.
• Information: You can check the name, resolution,
size, and date and time of the selected picture.
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Fun &Tools [Menu 7 ]
Favorites [Menu 7-1]
You can set up to 9 menus which you have used often
in Favorites. You can connect this menu directly by
pressing hot key
.

[Common Key Function]
: Game menu
: Back
: Pause or resume a game.

If you want to register the menu in favorites, select
<Empty> on a list. If the menu is already registered, the
options are displayed as follows:

Calculator [Menu 7-3]

- Select

: Activate the registered menu.

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

- Change

: Change the menu.

- Delete

: Delete the registered menu.

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.

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

Games [Menu 7-2]

3. Then input the numbers.
4. Press

6. Use

The phone offers you the games to play with.

[Result] to view the result.

5. Press
[Reset] or enter numbers to repeat the
procedure above.
key to erase any numbers or signs.

7. If you press
key, you can input a minus
number. In addition, If you press
key, you can
input a decimal number.

Note
• The control keys are different depending on a game.
However, each one has an introduction to explain
the main control keys. The rest ones are as follows.
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8. To end Calculator, press
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[Back].

Fun &Tools [Menu 7 ]

My folder [Menu 7-4]

Unit converter [Menu 7-5]

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

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

Pictures [Menu 7-4-1]

2. Select the standard value by using

Sound [Menu 7-4-2]
The Submenus for each main one
• Send message
You can write Short message/Multimedia message
(available depending on type of Media) with
attachment pictures or sounds.
• Set as Wallpaper / Set as ring tone
You can set downloaded sounds or pictures as
wallpaper or Ring tone.
• Delete
You can delete each downloaded content.
• Delete all

,

.

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

World time [Menu 7-6]
You can view clocks of the world’s major cities.
1. Select the city belonged to the time zone by pressing
,
key.
2. You can set the current time to the city time you
select by pressing
[Set].

You can delete all downloaded contents.
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Fun &Tools [Menu 7 ]
PC Sync

Voice recorder [Menu 7-7]
The voice memo feature you to record up to 10 voice
messages and each memo is up to 20 Seconds.

Record [Menu 7-7-1]

PC Sync is a program for data exchange between
PC and the phone by data cable. For more
information, you can use the guide of PC Sync Help
file in CD.

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

[Save].

[OK].

View list [Menu 7-7-2]
The phone shows voice memo list. You can Playback
and Delete the recorded voice memo.

Memory status [Menu 7-8]
You can check the size of free memory and each menu
of memory such as text/picture message, inbox,
outbox.
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Internet [Menu 8 ]
The phone supports services based on Wireless
Application Protocol (WAP). You can access services
supported by your network. The services menu allows
you to get the information such as news, weather
reports, and flight times.

Profiles [Menu 8-3]

You can take a short cut to this menu by pressing the
in standby mode.

• Activate

Home [Menu 8-1]

• Settings

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

Bookmarks [Menu 8-2]
Press
press

[Select] to access available options, or
[Back] to exit.

You can make up to 5 profiles and activate only one out
of them. Scroll to the desired profile and press
to
access available options.

You can activate the profile you want.

You can edit and change WAP settings of the
selected profile.
- Homepage
This setting allows you to enter the address (URL)
of a site you want to use as homepage. You do not
need to type “http://” at the front of each URL as
the WAP Browser will automatically add it.

• Connect : Connect to the selected bookmark.
• Add new : Add a new bookmark manually.
• Edit

: Edit the title and the address of the
selected bookmark.

• Delete

: Delete the selected bookmark from the
bookmark list.
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Internet [Menu 8 ]
- Bearer

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.

You can set the bearer data service.
• Data
• GPRS

- GPRS settings

- Data settings
Appeares only if you select Data settings as a
Bearer\service.
IP address : Enter the IP address of the WAP
gateway you want.
Dial number : Enter the telephone number to dial to
access your WAP gateway.
User ID : The users identity for your dial-up server
(and NOT the WAP gateway).
Password : The password required by your dial-up
server (and NOT the WAP gateway) to
identify you.
Call type : Select the type of data call: Analogue or
Digital (ISDN).
Call speed : The speed of your data connection;
9600 or 14400.

The service settings are only available when GPRS
is chosen as a bearer service.
IP address : Input the IP address of the WAP
gateway you access.
APN : Input the APN of the GPRS.
User ID : The users identify for your APN server.
Password : The password required by your APN
server.
- Connection type
The options for connection type are Continuous,
Temporary or HTTP and depend on the gateway
you are using.
Continuous
A confirmed delivery mechanism but generates
more network traffic.
Temporary
A non-confirmed (connectionless) service.
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Internet [Menu 8 ]

Cache settings [Menu 8-5]

- Proxy settings
IP address : Input the IP address of the proxy.

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

Port : Input the port number of the proxy.
- DNS settings

Clear cache [Menu 8-5-1]

Insert the primary and secondary DNS if required
by the network operator.
- Secure settings
According to the used gateway port, you can
choose this option as On or Off.
• Rename
Edit the Profile Name.
• Delete
Delete the Profile.
• Add new
You can add a new profile manually.

The contents of Cache memory will be removed.

Check cache [Menu 8-5-2]
You can set the option whether you will check the
cache memory or not.

Cookies settings [Menu 8-6]
The information or services you have accessed are
saved in the cache memory of the phone.

Clear cookies [Menu 8-6-1]
Removes all context saved in cookie.

Check cookies [Menu 8-6-2]

Go to URL [Menu 8-4]

Check whether a cookie is used or not.

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

Security certification [Menu 8-7]
A list of the available certificates is shown.
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Internet [Menu 8 ]
Reset profiles [Menu 8-8]
You can reset profiles to return to original settings.

Browser version [Menu 8-9]
The WAP Browser version is displayed.

B2100 User Guide

64

On browsing menu
If you are on line, you can view the following menus.
• Home
Refer to [Menu 8-1].
• Reload
Reloads the current page.
• Bookmarks
See [Menu 8-2].
• Save as bookmark
You can save a site as bookmark.
• Go to URL
You can move to the site you want. In this menu, you
can also edit the site address.
• Clear cache
The contents of cache memory will be removed.
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Java [Menu 9 ]
Applications [Menu 9-1]

Download [Menu 9-2]

Java Menu Options

1. New

: You can create new folder.

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

2. Move

: You can select a folder which you want.

Profiles [Menu 9-3]

3. About

: Shows Java MIDP information.

4. Info

: Displays information about the selected
MIDlet.

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

Scroll to an application and select Options.

5. Remove : Deletes the selected MIDlet.
6. Update : Accesses the server and updates the
selected MIDlet.

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

7. Options : Some Java applications may require a
data connection to be made. Select this to
set the connecting options.
8. Rename : You can rename the application.
9. Exit

: Exits from Applications.
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Accessories
There are various accessories for your mobile phone.
You can select these options according to your
personal communication requirements.

Battery pack

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.

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

Travel Adapter
This charger allows you to charge
the battery while away from home
or your office.
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Care and Maintenance
When using this unit, basic safety precautions as
below should be always followed.

• Use the accessories like an earphone cautiously. Do
not touch the antenna unnecessarily.

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

Caring for the Battery

• Away from electrical appliance such as a TV, radio or
personal computer.
• The unit should be situated away from heat sources
such as radiators or cookers.
• Do not drop.

• 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 subject this unit to mechanical vibration or
shock.

• Do not disassemble or short-circuit the battery pack.

• The coating of the phone may be damaged if covered
with wrap or vinyl wrapper.

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

• Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not
use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next to credit cards or
transport tickets; it can affect the information on the
magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp object; otherwise,
it may damage the phone.

• Keep the metal contacts of the battery pack clean.

• 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.

• Do not expose the phone to liquid or moisture.
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Trouble Shooting
This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you
call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.
Message
SIM error

Possible causes
There is no SIM card in the
phone or you may have
inserted it incorrectly.

No connection Signal weak
to the
Outside GSM network
network
Codes do
not match

Possible Corrective measures
Make sure that the SIM card is
correctly inserted.

Message
Charging
error

Move higher to a window or
open space.
Check service provider coverage
map.

Not supported by Service
Provider or registration
required

Contact your Service Provider.

Calls not
available

Dialling error
New SIM card inserted
Charge limit reached

New network not authorized.
Check for new restrictions.
Contact Service Provider or
reset limit with PIN 2.

Phone
cannot be
switched on

On/Off key pressed too
briefly
Battery empty

Press On/Off key for at least two
seconds.
Charge battery. Check charging
indicator in the display.
Clean contacts.

Battery contacts dirty

Possible Corrective measures
Charge battery.
Make sure the ambient
temperature is right, wait for a
while, and then charge again.
Check power supply and
connection to the phone.
Check the battery contacts,
clean them if necessary.
Plug in to a different socket or
check voltage.
If the charger does not warm up,
replace it.
Only use original LG
accessories.
Replace battery.

Contact problem

When you want to change Contact your Service Provider.
a security code you have to
confirm the new code by
entering it again. The two
codes that you have
entered do not match.

Function
cannot be
set

Possible causes
Battery totally empty
Temperature out of range

No mains voltage
Charger defective
Wrong charger
Battery defective
Phone loses Signal too weak
network

Reconnection to another service
provider is automatic.

Number not
permitted

Check settings.
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The Fixed dial number
function is on.

Technical Data
General
Product name : B2100
System

: GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures
Max : +55°C
Min : -10°C
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Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

