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บทนํ า
บทนํ า

ขอแสดงความยินดีที่คุณซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่รุน
S5000 ที่ทันสมัยมี ขนาดกะทัดรัด ออกแบบให
ทํางานดวยการใชเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่
แบบดิจิตอลใหมลาสุด
คูมือการใชเลมนี้ประกอบดวยขอมูลสําคัญในการ
ใชและการทํางานของโทรศัพทเครื่องนี้จึงควรอาน
เนื้อหาทั้งหมดดวยความละเอียดเพื่อผลการใชงานที่
เต็มประสิทธิภาพ และเปนการปองกันความเสียหาย
หรือใชงานผิดตอเครือ
่ งไดการรับประกันของโทรศัพท์
จะสิ้นสุดลงทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลง
แกไขเครื่องนอกเหนือจากที่ระบุ อยางชัดเจนในคูมือ
นี้วาสามารถกระทําได

►
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การใช้กล่องใส่เครื่องแบบแม่เหล็กสำหรับโทร
ศัพท์ประเภทฝาพับอาจก่อให้เกิดปัญหา เช่น
การปิดเครื่องเอง การขาดการติดต่อกับเครือ
ข่าย

เพื ่ อ ความปลอดภั ย

คําเตือน
► ควรปดโทรศัพทเคลื่อนที่ทุกครั้ง
► หามถือโทรศัพทในขณะขับรถ

ที่อยูบนเครื่องบิน

ข

► ไมควรใชเครื่องใกลสถานีบริการน้ำมัน

คลังน้ํามัน
โรงงานเคมี หรือบริเวณที่มีการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับการระเบิด

► เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดใช แตแบตเตอรี่
และแทนชารจของแท ที่กําหนดใหเทานั้น

► หามสัมผัสโทรศัพทดวยไฟฟ้าขณะกําลังชารจแบต

เตอรี่ เพราะอาจถูก ไฟฟ้าดูดหรือทําให โทรศัพท
ชํารุดเสียหายได

► เก็บโทรศัพทในที่ปลอดภัย

และหางจากมือเด็ก
รวมทั้ง เก็บชิ้นสวนขนาดเล็กซึ่งอาจทําอันตราย
หากเด็กนําใสปาก

ขอควรระวัง
► ปดเครื่องโทรศัพทในบริเวณที่มีขอบังคับพิเศษ

วา
หามใช ตัวอยางเชน หามใชโทรศัพทในโรงพยาบาล เนื่องจากอาจมีผลตอการทํางานของอุปกรณ
ทางการแพทยที่ ไวตอ สัญญาณรบกวน

► การโทรฉุกเฉินอาจไมสามารถใชได

กับเครือขาย
เซลลูลารทุกเครือขายจึงไมควรใชโทรศัพทนี้เพียง
อยางเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน

► เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

แตอุปกรณเสริมที่ เปนของแทเทานั้น

เพื ่ อ ความปลอดภั ย

อานคําแนะนํางายๆ เหลานี้ การฝาฝนกฏเกณฑที่กํา
หนดอาจเปนอันตราย หรือผิดกฏหมาย ขอมูลโดยละ
เอียดเพิ่มเติมไดอธิบายอยูในคูมือเลมนี้

โปรดใช

► โปรดอานคูมือนี้โดยละเอียดกอนเริ่ม

ใชเครื่องโทร
ศัพทของคุณและเก็บรักษาคูม
 อ
ื นีเ้ พือ
่ ใชอา งอิงภาย
หลังดังนั้นโทรศัพท วิทยุ เครื่อง คอมพิวเตอร ฯลฯ
อาจไดรับสัญญาณ รบกวนบางเล็กนอย ไมควรถือ
โทรศัพทขณะขับรถ

► ควรทิ้งแบตเตอรี่ตามวิธีที่กฎหมายกำหนด
► หามถอดแยกเครื่องโทรศัพทหรือ

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

การรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ขอมูลเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
และคา SAR (Specific Absorption Rate)
โทรศัพทเคลื่อนที่รุน S5000นี้ไดรับการออกแบบตรง
ตามขอกําหนดเรื่องความปลอดภัยในการใชงาน อัน
เกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ ขอกําหนดนี้
ใชหลักเกณฑทางวิทยาศาสตร ที่รวมถึงการกําหนด
คาเผื่อไว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน โดยไม
ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
► ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ

ใชหนวยวัดที่เรียกวา Specific Absorption Rate
หรือ SAR การทดสอบ SAR ไดกระทําดวย การใช
วิธีการที่ไดมาตรฐาน โดยใหเครื่องโทรศัพทสงสัญ
ญาณแรงที่สุด และมีการรับรองขนาดสัญญาณแลว
โดยการสงสัญญาณดังกลาว ไดกระทําในทุกยานค
วามถี่ที่โทรศัพทใชอยู

► แมระดับSARของโทรศัพทLGแตละรุนจะแตกตาง

กันบางแตทุกรุนจะไดรับการออกแบบใหอยูภายใน
ขอกําหนดการรับพลังงาน คลื่นความถี่วิทยุ

► ขอจํากัด

SAR ที่แนะนําโดย International
Commission on Non- Lonizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต/กก โดยเฉพาะ
ตามเนื้อเยื่อหนักสิบ (10) กรัม
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► คา

SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทรุนนี้ซึ่งทําการทด
สอบโดย DASY4 ขณะถือแนบกับหูคือ 0.961
วัตต/กก (10 กรัม)

► ขอมูลระดับ

SAR สําหรับผูที่อยูในประเทศ/พื้นที่ที่
ยอมรับขอจํากัด SAR ซึ่งแนะนําโดย Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
คือ 1.6 วัตต/กกโดยเฉลี่ยตอเนื้อเยื่อหนึ่ง (1) กรัม

การดูแลและการบํารุงรักษา
เครื่องโทรศัพท์
คําเตือน! ใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจแบตเตอรี่ และ
อุปกรณเสริมทีผ
่ า น การรับรองใหใชกบ
ั โทรศัพทรน
ุ นี้
เทานัน
้ การใชอป
ุ กรณประเภทอืน
่ ๆ ทีไ่ มผา นการรับรอง
ดังกลาวอาจทําใหการรับรองหรือการรับประกัน ของ
เครือ
่ งสิน
้ สุดลง หรือกอใหเกิดอันตรายได
► อยาถอดแยกชิ้นสวนของโทรศัพท(ควรนําไปให

ชาง เทคนิคผูมีความรูเมื่อจําเปนตองมีการตรวจ
ซอม)

► ควรวางใหหางจากอุปกรณเครื่องใชไฟฟา

โทรทัศน วิทยุ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์

เชน

► ควรวางโทรศัพทไวหางจากแหลงกําเนิดความรอน
► ไมควรทําโทรศัพทตกพื้น
► ไมควรวางโทรศัพทไวในที่ที่มีการสั่นสะเทือนหรือ

การกระแทก

► หากคุณใสโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อหรือ

ถุงโดยไมปดฝาชอง เสียบของโทรศัพท
(ขาเสียบปลั๊กไฟ) เมื่อสัมผัสวัตถุที่เปนโลหะ
(เชน เหรียญ คลิบหนีบกระดาษ หรือปากกา)
อาจทําใหไฟฟาภายใน เครื่องลัดวงจรได โปรดปด
ฝาชองเสียบโทรศัพททุกครั้งเมื่อใชงาน

► สารเคลือบบนตัวเครื่องโทรศัพทอาจหลุดลอกได

► หามใสเครื่องโทรศัพทในเตาอบไมโครเวฟเพราะอ

► หามใชสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง

► คุณควรนําเครื่องโทรศัพทและอุปกรณเสริมตางๆ

หากหุมดวยวัสดุหรือ สิ่งที่ทําจาก ไวนิล

(เชน แอลกอฮอล
เบนซิน ทินเนอร เปนตน) หรือสารซักฟอกทํา
ความสะอาดเครื่องโทรศัพท เพราะอาจทําให
เกิดเพลิงไหมได

► ไมควรวางโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือควันมากเกิน

ไป

มีแถบแมเหล็กเพราะอาจทําความเสียหายตอขอมูล
ในแถบแมเหล็กได
เสียหายแกโทรศัพทได

เขารับบริการจาก เจาหนาที่ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
การติดตั้งหรือการบริการที่บกพรองอาจ เปนสาเ
หตุกอใหเกิดอุบัติเหตุและทําใหการรับประกันเป
นโมฆะ

► หามใชโทรศัพท

► อยาวางโทรศัพทใกลบัตรเครดิตหรือบัตรโดยสารที่

► อยาเคาะหนาจอดวยวัตถุมีคม

าจทําใหแบตเตอรี่ ระเบิดได

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

เชน เครื่องทําความรอน หรือเตาประกอบอาหาร

เพราะอาจทําความ

► วางโทรศัพทใหหางจากของเหลวหรือความชื้น

หากเสาอากาศชํารุด หากเสาอ
ากาศที่ชํารุดสัมผัสกับ ผิวหนัง อาจทําใหผิวหนั
งไหมเล็กนอยได โปรดติดตอศูนยบริการที่ไดรับ
การแตงตั้งจาก LG เพื่อเปลี่ยนเสาอากาศที่ชํารุด

► ฉลากที่ติดไวที่เครื่องโทรศัพทมีขอมูลสําคัญตางๆ

เพื่อวัตถุประสงค ดานการใหความชวยเหลือแกลูก
คา โปรดอยาลอกฉลากออก

► ใชอุปกรณเสริม

เชน หูฟง ดวยความระมัดระวังอย่า
แตะต้องเสาอากาศโดยไม่จำเป็น
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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใช
งานอยางมีประสิทธิภาพ
คํ า แนะนํ า เพื ่ อ ความปลอดภั ย และการใช
งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
ของโทรศัพท์

โปรดทําตามคําแนะนําดังตอไปนี้ เพื่อประสิทธิภาพ
การทํางานสูง สุดดวยการใชพลังงานนอยที่สุด
► ถือโทรศัพทเมื่อคุณพูดสายกับผูอื่น

พูดตรงไมโคร
โฟน ปรับมุมเสาอากาศ ใหอยูในแนวตั้งและใหพน
หัวไหลของคุณ หากเสาอากาศสามารถยืด/หดได
ใหดึงยืดออกจนสุดในขณะโทร

► หามสัมผัสเสาอากาศในขณะใชโทรศัพท

หากคุณ
สมผัสเสาอากาศ อาจทําใหคุณภาพการโทรลดลง
และทําใหโทรศัพทตองใชพลังงานมากขึ้นมีผลทํา
ใหระยะเวลาสนทนาและเวลาเปดเครื่องรอรับสาย
ลดนอยลง

► หากโทรศัพทของคุณมีระบบอินฟราเรด

รังสีอินฟราเรดเขาตา

หามสอง

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพทเคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ เครือ
่ งสามารถสงคลืน
่ รบกวน
ไดทาํ ใหมผ
ี ลตอการทํางานของอุปกรณตา งๆ
► หามใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลอุปกรณทางการ

แพทยโดยไมไดรับ อนุญาต เสียกอน หลีกเลี่ยง
การวางโทรศัพทเหนือเครื่องควบคุมจังหวะการ
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เตนของหัวใจ เชน ใสในกระเปาเสื้อ เปนตน
► โทรศัพทเคลื่อนที่บางเครื่องอาจกอใหเกิดสัญ

ญาณ คลื่นรบกวนกับเครื่องชวยฟงได

► ดังนั้น

โทรทัศน วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
อาจไดรับการรบกวน บางเล็กนอย

► หามดัดงอ

ขูดขีด หรือนําไปสัมผัสไฟฟาสถิต

ความปลอดภัยบนทองถนน
ตรวจสอบกฏหมายและระเบียบขอบังคับวาดวย
เรือ
่ งการใชโทรศัพท เคลือ
่ นที่ ในฟน
 ทีท
่ ค
่ี ณ
ุ ขับขี่
ยานพาหนะ
► หามใชโทรศัพทมือถือในขณะขับรถ
► มีสมาธิในการขับขี่ดวยความระมัดระวังอยางเต็มที่
► หากสามารถกระทําได

ใหใชชุดอุปกรณแฮนดฟรี

► ขับเขาขางทางแลวจอดรถกอนโทรออกหรือรับสาย

หากสภาพการขับขี่ทําใหจําเปนตองดําเนินการ ดัง
กลาว

► พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมีผลกระทบตอระบบ

อิเล็กทรอนิกสบาง ชนิดในรถของคุณ เชน วิทยุติด
รถยนต อุปกรณเพื่อความปลอดภัย เปนตน

► หากรถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัยห้ามติดตั้งอุปกรณ์

บริเวณที่ทําใหเกิดระเบิดได้
หามใชโทรศัพทในฟนที่ที่อยูระหวางมีการระเบิดตาง
ๆ ใหปฏิบัติตามขอ หามอยางเครงครัดและทําตามขอ
กําหนดหรือกฏเกณฑตางๆ

บริเวณทีอ
่ าจเกิดการระเบิดได้
► หามใชโทรศัพทใกลจุดเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

โทรศัพทใกลน้ํา มันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

หามใช

► หามขนถายหรือเก็บกาซหรือของเหลวที่ติดไฟงาย

หรือระเบิดไดในหอง โดยสารของรถ ซึ่งคุณใชเก็บ
โทรศัพทหรืออุปกรณเสริมตางๆ ของคุณ

บนเครื่องบิน
อุปกรณไรสายสามารถกอใหเกิดคลื่นรบกวนตอเครื่อง
บินได้
► ใหปดโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณกอนขึ้นเครื่องบิน
► อยาใชโทรศัพทเมื่อเครื่องบินจอดที่ฟนที่โดยไมได

รับอนุญาตจาก พนักงานประจําเครื่องเสียกอน

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการ
ดูแลรักษา
► คุณไมจําเปนตองคายประจุแบตเตอรี่ออกจนหมด

กอนเริ่มการชารจแบตเตอรี่นี้ตางจากแบตเตอรี่อื่น
เนื่องจากไมมีผลตอหนวยความจํา ประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่จึงไมดอยลง

► ใชเฉพาะแบตเตอรี่และที่ชารจของ

LG เทานั้น
เครื่องชารจแบตเตอรี่ของLGไดรับการออกแบบมา
เพื่อยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ใหนานที่สุด

► อยาถอดชิ้นสวนหรือทําใหแบตเตอรี่ลัดวงจร
► รักษาความสะอาดของหนาสัมผัสแบตเตอรี่
► เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีเมื่อประสิทธิภาพการใชงาน

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

พกพาแบบไร้สายซึ่งขัดขวางการทำงานของถุงลม
เพราะอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บรุนแรงเนื่องจาก
การทำงานผิดปกติของถุงลมนิรภัยได้

ลดต่ําลงอยางมากจนไมอาจใชตอได แบตเตอรี่นี้
สามารถชารจใหมไดหลายรอยครั้งจนกวาจะจําเป็น
ตองเปลี่ยนกอนใหม

► ชารจแบตเตอรี่ใหมอีกครั้ง

หากไมไดใชเปนเวลา
นานเพื่อเพิ่มเวลาการใชงาน

► อยาใหเครื่องชารจแบตเตอรี่โดนแสงแดดโดยตรง

หรือใชในสภาพที่มีความชื้นสูง เชน ในหองน้ํา

► อยาวางแบตเตอรี่ทิ้งไวในสภาพอากาศที่รอน

หรือ
เย็น เพราะ ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อาจดอยลง
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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใช
งานอยางมีประสิทธิภาพ
คํ า แนะนํ า เพื ่ อ ความปลอดภั ย และการใช
งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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บริการของเครือขาย
บริการและฟงกชั่นบางอยางที่กลาวถึงในคูมือนี้ขึ้นอยู
กับเครือขาย และการสมัครใชบริการ ดังนั้นโทรศัพท
ของคุณจึงอาจมีเมนูไมครบทุกเมน ูโปรดติดตอผูให
บริการเครือขาย เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมั
ครใชบริการของคุณ

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง S5000
สวนประกอบของโทรศัพท์

ตัวล็อคฝาปิดแบตเตอรี่

เลนสกลอง X
ถายรูป

ปุม
 ดาน Z
ขาง

Y แฟลช

ฝาปิด
แบตเตอรี่

ชองเสียบ
ซิมการด

[ ปุม
 กลอง

ถายรูปดานข้าง

แบตเตอรี่

\ หนาจอ LCD

ภายนอก

พอรต
อินฟราเรด

ช่องใส่ซม
ิ การ์ด

ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
/ชองเสียบสายเคเบิล

Z ปุม
 ดานขาง
► ในโหมดสแตนดบาย

(เปดฝาพับ):

► ในโหมดสแตนดบาย

(ปดฝาพับ): เปิดไฟหน้าจอ

ระดับเสียงของปุมกด

► ในเมนู:

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง S5000

ช่องร้อยสายคล้อง
สำหรับพกพา

เลื่อนรายการขึ้นและลง

► ระหวางการใชสาย:

ปรับระดับเสียงลําโพง

[ ปุม
 กลองถายรูปดานขาง
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คุณสมบัติของ S5000
คุ ณ สมบั ต ิ ข อง S5000

ลําโพง X

หนาจอ LCD หลัก Y
► สวนบน
ความแรงของสัญญาณ
ระดับประจุไฟของแบตเตอรี่
และฟงกชั่นอื่นๆ
► สวนลาง

แสดงรายการของปุมเลือก

ไมโครโฟน [

เมนู

รายชือ
่

Z ปุม
 ตัวเลขและตัวอักษร
► ในโหมดสแตนดบาย:

สําหรับปอนหมายเลข เพือ
่ โทรออก
กดปุม
 ดังตอไปนีค
้ า งไว้
กดปุม
่ ต่อไปนีค
้ า้ งไว้
– โทรออกตางประเทศ
– ใชงานเมนูศูนยขอความ
เสียง
ถึง
– โทรดวน
– ใชงานการตั้งเวลาใน
โหมดเงียบ
– การเปลี่ยนโหมดป้อนข้อ
ความู่

► ในโหมดแกไข:

ปอนตัวเลขและตัวอักษร
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Y ปุม
 เลือก
view
► ปุมทั้ง

2 นี้จะทํางานตามฟงกชั่นที่ปรากฏที่ดานลาง
ของหนาจอ

Z ปุม
 ยืนยัน
[ รายการรับอัตโนมัติ
\ ปุม
 ฮอตคียป
 ฏิทน
ิ และบันทึก
► ใชงานเมนูปฏิทินและบันทึกโดยตรง

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง S5000

Rear

] ปุม
 วางสาย
► เปด/ปดเครื่อง

X ปุม
 นาวิเกต
► ในโหมดสแตนดบาย:

(กดคางไว)

► วางสายหรือปฏิเสธสายเรียกเขา

^ ปุม
 สง

กดแลวปลอย: รายการ เมนูโปรด

► โทรออกดวยการกดหมายเลขโทรศัพท

กดแลวปลอย: รายการ ได

► ในโหมดสแตนดบาย:

กดแลวปลอย: รายการ
รายการขอความ

และการรับสาย

แสดงหมายเลขที่โทรออก
ที่รับสาย และที่ไมไดรับสายลาสุด

_ ปุม
 ลบ

กดแลวปลอย: รูปแบบเสียง
กดคางไว: ใชงาน /
ปดการใชงานโหมดสั่น
► ในเมนู:

เลื่อนรายการขึ้นและลง
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คุณสมบัติของ S5000
คุ ณ สมบั ต ิ ข อง S5000

ขอมูลบนหนาจอ

หนาจอจะแสดงไอคอนตางๆ ตามที่แสดงในตาราง
ดังตอไปนี้
พื้นที่ไอคอน

ไอคอนบนหนาจอ
ไอคอน

พื้นที่ขอความ
และกราฟก

คําอธิบาย
แสดงความแรงของสัญญาณเครือ
ขาย*
เชื่อมตอสาย่อย
คุณสามารถใชบริการ GPRS ได

เมนู

รายชื่อ

พืน
้ ที่

คําอธิบาย

แสดงรายการของ
ปุมเลือก

แสดงวาคุณกําลังใชบริการขาม
เครือขาย (โรมมิ่ง) อยู่

ตั้งและใชนาฬิกาปลุกอยู่
บรรทัดแรก

แสดงไอคอนตางๆ โปรดดูที่หนา 16

บรรทัดกลาง

แสดงขอความ, คําแนะนํา
และขอมูลที่คุณปอน เชน
หมายเลขที่จะโทรออก

บรรทัดสุดทาย แสดงฟงกชันที่กําหนดใหกับปุม
เลือกสองปุมในปัจจุบัน
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► *คุณภาพของเสียงสนทนา

อาจเปลี่ยนแปลง
ตามฟนที่ที่ใหบริการและระบบเครือขายเมื่อ
ระดับความแรงของสัญญาณต่ํากวา 2 ขีด
เสียงสนทนาอาจขาดหาย ไมไดยิน และ มี
สัญญาณรบกวน โปรดดูแถบแสดงสถานะ
ของระบบเครือขาย เพื่อตรวจดูวาคุณจะใช
สายโทรไดหรือไมเมื่อแถบแสดงสถานะไม
ปรากฏขึ้นแสดงวาคุณอยูนอกพื้นที่ใหบริการ
ในกรณีดังกลาวนี้คุณจะเขาใชบริการใดๆ ของ
ระบบเครือขายไมได (โทร.รับสงขอความ
และอื่นๆ)

ไอคอน

คําอธิบาย
แสดงสถานะของแบตเตอรี่
คุณได้รับข้อความแบบตัวอักษร
คุณได้รับข้อความแบบเสียง
คุณสามารถดูตารางนัดหมายได้
เมนู เงียบ ใน รูปแบบเสียง

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง S5000

หมายเหต

เมนู ปกติ ใน รูปแบบเสียง
เมนู เสียงดัง ใน รูปแบบเสียง
เมนู เงียบ ใน รูปแบบเสียง
เมนู ชุดหูฟง ใน รูปแบบเสียง
คุณสามารถโอนสายได้
แสดงวาโทรศัพทกําลังเขาใช WAP
แสดงวาคุณกําลังใช GPRS
แสดงว่าเปิดใช้คุณสมบัติรับอัตโนมัติ
แบบทั่วไปอยู่
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การเริ ่ ม ใช ง าน
การเริ ่ ม ใช ง าน

การติดตั้งซิมการด
และแบตเตอรี่ในเครื่อง

ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดเครื่องแลว กอนที่จะถอด
แบตเตอรี่ออก

2. ถอดแบตเตอรี่ออก
จับที่ขอบดานบนของแบตเตอรี่ และยกแบตเตอรี่
ขึ้นจากชองใสแบตเตอรี่

1. ถอดฝาปดแบตเตอรี่
กดตัวล็อคฝาปดแบตเตอรี่ และเลื่อนฝาปดไปทาง
ดานทายของเครื่อง แลวถอดฝาปดแบตเตอรี่ออก
3. ใสซม
ิ การด

หมายเหต
►

ใสซิมการดในชองแลวเลื่อนซิมการดเขาไปใน
ชองใสซิมการดโปรดตรวจสอบใหแนใจวาใสซิม
การดอยางถูกตองและหนาสัมผัสสีทองของการด
คว่ําลง เมื่อตองการถอดซิมการดออกใหกดลงเบา
ๆ และ ดึงออกในทิศทางตรงขามกับตอนใส่

การถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพทในขณะที่
เครื่องเปดอยูอาจทําใหเครื่องขัดของได้

การใสซิมการด
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การถอดซิมการด

หมายเหตุ
ขั้วโลหะของซิมการดเสียหายไดโดยงายหาก
ถูกขูดขีด ดังนั้น โปรดระวังเมื่อคุณจับซิมการด
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําที่แนบมากับซิมการด

5. ใสฝาปดแบตเตอรีก
่ ลับคืน
วางฝาปดแบตเตอรี่บนโทรศัพท และเลื่อนจนกระ
ทั่งไดยินเสียงคลิกของตัวล็อค

4. ใสแบตเตอรี่

การเริ ่ ม ใช ง าน

►

ใสแบตเตอรี่ โดยใหดานลางของแบตเตอรี่ สอด
ลงไปที่ดานลางของชองใสแบตเตอรี่กอน จากนั้น
กดดานบนของแบตเตอรี่ใหแนนเขาที

การชารจแบตเตอร
ในการเขาที่ตออะแดปเตอรสําหรับชารจแบตเตอรี่เขา
กับเครื่องโทรศัพท คุณตองใสแบตเตอรี่ในเครื่องกอน
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การเริ่มใชงาน
การเริ ่ ม ใช ง าน

1. ตรวจสอบวา ไดชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลวกอนนํา
โทรศัพท ไปใชงาน
2. หันดานที่มีลูกศรบนตัวปลั๊กขึ้นขางบนตามที่แสดง
ในรูป แลวเสียบปลั๊กอะแดปเตอรสําหรับชารจแบต
เตอรี่เขาในชองเสียบทางดานลางของเครื่องใหสุด
จนไดยินเสียง คลิ๊ก
3. เสียบปลายสายอีกดานหนึ่งของอะแดปเตอรเขา
กับเตาเสียบ ควรใชเฉพาะเครื่องชารจที่ใหมาใน
กลองบรรจุเครื่องโทรศัพทเทานั้น
4. ขีดเล็กๆ ที่ขยับไปมาของไอคอนแบตเตอรี่จะหยุด
นิ่งเมื่อการชารจ เสร็จสมบูรณ์
เมื่อมีการคายประจุแบตเตอรี่ จะมีคำเตือน: “Please
recharge the battery” (โปรดชาร์จแบตเตอรี่ใหม่)
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ขอควรระวัง!
►

อยาใชแรงฝนในการเสียบสาย เพราะอาจทํา
ความเสียหายแกโทรศัพทและอะแดปเตอรสํา
หรับชารจแบตเตอรี่

►

เสียบเครื่องชารจแบตเตอรี่เขากับเตาเสียบที่
ผนังในแนวตั้ง

►

หากคุณใชเครื่องชารจนอกประเทศของคุณให
ใชปลั๊กอะแดปเตอรเพื่อการเชื่อมตอได

►

หามถอดแบตเตอรี่หรือซิมการดออกในขณะที่
กําลังชารจแบตเตอรี่

คําเตือน!
►

ถอดปลั๊กไฟและเครื่องชารจแบตเตอรี่ออกจาก
เตาเสียบขณะเกิดพายุฝนฟาคะนองเพื่อปองกัน
ไมใหถูก ไฟฟาดูดหรือเกิดเพลิงไหม

►

ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีวัตถุที่มีขอบแหลมคม
เชน ฟนสัตว ตะปูสัมผัสกับแบตเตอรี่เพราะอาจ
ทําใหเกิดเพลิงไหมได

►

หามโทรศัพทหรือรับสายขณะกําลังชารจเครื่อง
เนื่องจากอาทำใหเครื่องเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือ
ถูก ไฟฟาดูดหรือเกิดเพลิงไหมได

ถอดสายอะแดปเตอรออกจากโทรศัพทโดยกดปุม
ดานขางทั้งสองขางตามที่ แสดงในรูป

การเริ ่ ม ใช ง าน

การถอดเครื่องชารจแบตเตอรี่
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ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป
ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

การโทรออกและการรับสาย
การโทรออก
1. ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทของคุณเปดอยู
2. ปอนหมายเลขโทรศัพท รวมทั้งรหัสพื้นที่ในการ
แกไขหมายเลขบนหนาจอ คุณเพียงแคกดปุม
เพื่อลบตัวเลขครั้งละหนึ่งตัว
►

กดปุม

3. กดปุม

คางไวเพื่อลบตัวเลขทั้งหมด
เพื่อโทรออก

4. เมื่อสิ้นสุดการสนทนาแลว ใหกดปุม

การโทรออกดวยปุม
 สง
1. กดปุม
หมายเลขโทรศัพทที่เรียกเขา,
โทรออก และไมไดรับสายลาสุดจะปรากฏขึ้น
2. เลือกหมายเลขที่ตองการโดยใชปุมนาวิเกต
3. กดปุม
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การโทรออกตางประเทศ
1. กดปุม
คางไวเพื่อเรียกรหัสนําหนาการโทร
ออกตางประเทศใหปรากฏบนหนาจอเครื่องหมาย
‘+’ สามารถใชแทนรหัสการโทรออกตางประเทศ
ได
2. ใส่รหัสประเทศรหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท
3. กดปุม

การวางสาย
เมื่อคุณสิ้นสุดการสนทนาแลว ใหกดปุม

การโทรออกโดยใชรายชือ
่
คุณสามารถบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่โทร
บอยไวในสมุดรายชื่อในซิมการดและหนวยความจํา
ของโทรศัพทได คุณโทรออกไดอยางงายๆ เพียงคน
หาชื่อในรายชื่อ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คุณสมบัติรายชื่อที่หนา 41

ในระหว่างการสนทนาหากคุณต้องการปรับระดับเสียง
หูฟัง ใช้ปุ่มด้านข้าง ( ) ของโทรศัพท์ในโหมดรอ
รับสาย คุณสามารถปรับระดับเสียงปุ่มกดได้โดยใช้
ปุ่มด้านข้าง

การรับสาย
เมื่อมีสายเรียกเขา เสียงโทรศัพทจะดังขึ้น และไอ
คอนโทรศัพทจะกระพริบอยูบนหนาจอ หากเครื่อง
สามารถระบุผูโทรเขาได หมายเลขโทรศัพท(หรือ
ชื่อหากจัดเก็บไวใน สมุดโทรศัพท) ของผูโทรเขา
จะปรากฏขึ้น
หรือปุ่มเลือกซ้ายเพื่อ
1. เปิดฝาพับและกดปุ่ม
รับสายเรียกเข้า หากตั้งตัวเลือกเมนูรับสายได้ทุก
การกดปุ่มใดๆ จะเป็น
ปุ่ม (เมนู 7.3.2) เป็น
การรับสาย ยกเว้นปุ่ม

ขอสังเกต
►

ในการปฏิเสธไมรับสายเรียกเขา ใหกดปุมดาน
ขางที่ดานซายของโทรศัพทคางไว

2. สิ้นสุดการสนทนาโดยการปดโทรศัพทหรือกดปุม

ขอสังเกต
►

คุณสามารถรับสายในขณะใช สมุดโทรศัพท
หรือคุณสมบัติเมนูอื่นได้

การใช้ลำโพง

ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

การปรับระดับเสียง

คุณสามารถใช้ลำโพงในตัวเครื่องในระหว่างการโทรโ
ดยการกดปุ่ม [OK] ลำโพงจะปิดการใช้งานอัตโนมัติ
เมื่อคุณวางสาย

คำเตือน
►

เนื่องจากระดับเสียงที่สูงขึ้น คุณไม่ควรใช้เครื่อ
งโทรศัพท์ใกล้หูขณะที่เปิดใช้ลำโพง้

โหมดสัน
่ (แบบรวดเร็ว)
คุณสามารถเรียกใช้โหมดปิดเสียงและเปิดสั่นได้โดย
กดปุ่ม ค้างไว้ หลังจากเปิดโทรศัพท์

ความแรงของสัญญาณ
หากคุณอยูภายในอาคารการอยูใกลหนาตางอาจชวย
ใหคุณรับสัญญาณไดดีขึ้นคุณสามารถดูความแรงของ
สัญญาณไดจากสัญลักษณแสดงระดับสัญญาณ
(
) บนหนาจอโทรศัพท์
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ฟงกชันทั่วไป
ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

การปอนขอความ
คุณสามารถปอนตัวเลขและตัวอักษรไดโดยใชปุมกด
ของโทรศัพท ตัวอยางเชน การบันทึกชื่อใน รายชื่อ,
การเขียนขอความ, การทำตารางนัดหมายในปฏิทิน
ลวนแตตองใชการปอนขอความทั้งสิ้น
ในเครื่องมีวิธีปอนขอความใหเลือกใชไดดังนี้

หมายเหตุ
►

ฟลดบางฟลด อาจใชโหมดปอนขอความได
โหมดเดียว(เชน หมายเลขโทรศัพทในฟลด
สมุดที่อยู)

โหมด T9
โหมดนี้ใหคุณปอนคําไดโดยการกดเพียงครั้งเดียวตอ
หนึ่งตัวอักษร แมวาแตละปุมบนแผงปุมกดนั้นจะมีตัว
อักษรมากกวาหนึ่งตัวอักษรก็ตามโหมด T9 จะเปรียบ
เทียบการกดปุมของคุณโดยอัตโนมัติกับพจนานุกรม
ทางภาษาภายในเครื่อง เพื่อพิจารณาหาคําที่ถูกตอง
ดังนั้น คุณจึงกดปุมนอยกวาการปอนคําโดยใชโหมด
ABC ตามปกติ

โหมด ABC
โหมดนี้ใหคุณปอนตัวอักษรโดยการกดปุมที่มีตัวอัก
ษรที่ตองการหนึ่งครั้ง สองครั้ง สามครั้ง หรือสี่ครั้ง
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จนกระทั่งตัวอักษรที่ตองการปรากฏขึ้น

โหมด 123 (โหมดตัวเลข)
ปอนตัวเลขตางๆ โดยกดปุมเพียงครั้งเดียวตอตัวเลข
หนึ่งตัว หากตองการเปลี่ยนเปนโหมด 123 ในฟลด
สําหรับการปอนตัวอักษร ใหกดปุม
จนกวาหนา
จอจะแสดงโหมด 123

โหมดสัญลักษณ
โหมดนี้ใหคุณปอนตัวอักษรพิเศษ

การเปลีย
่ นโหมดปอนขอความ
1. เมื่อคุณอยูในฟลดที่ยอมใหปอนตัวอักษรได สัญ
ลักษณแสดงโหมดปอนปอนขอความจะปรากฏขึ้น
ที่มุมบนขวาของหนาจอ
2. หากคุณตองการเปลี่ยนโหมด ใหกดปุม
จะเปลี่ยนโหมดที่มีอยู่

ซึ่ง

วิธีการใชโหมด T9
โหมดปอนขอความโดยใชระบบชวยสะกดคํา T9 ชวย
ใหคุณสามารถปอนคําตางๆ ไดอยางงายดายดวยจํา
นวนการกดปุมนอยครั้งที่สุด เมื่อคุณกดปุมแตละครั้ง
โทรศัพทจะเริ่มแสดงตัวอักษรที่คิดวาคุณกําลังพิมพ
โดยอางอิงตามพจนานุกรมในเครื่อง เมื่อมีการเพิ่มตัว
อักษรใหม คําจะเปลี่ยนแปลงตามตัวเลือกที่ใกลเคียง

ที่สุดจากพจนานุกรม
► ไดจากตัวเลือกเมนู

หรือกดปุม
คางไว คาที่ตั้
งมาจากโรงงานของเครื่องคือ ไมใชโหมด T9

1. เมื่อคุณอยูในโหมดปอนขอความโดยใชระบบชวย
ถึง
สะกดคํา T9 ใหเริ่มตนปอมคำโดยกดปุม
โดยการกดหนึ่งปุมตอหนึ่งตัวอักษร
►

คําจะเปลี่ยนแปลงตามตัวอักษรที่พิมพ คุณไม
ตองสนใจคําที่ปรากฏบนหนาจอ จนกวาคุณจะ
พิมพคํานั้นเสร็จ

►

หากพิมพจนเสร็จแลว แตคํานั้นปรากฏไมถูก
ตอง ใหกดปุมนาวิเกตลงหนึ่งครั้งหรือมากกวา
เพื่อเลื่อนดูรายการคําที่มีใหเลือก
ตัวอยาง: กดปุม

►

3. เมื่อสิ้นสุดการปอนคําหนึ่งคํา ใหเวนวรรคโดยกด
ปุม
เมื่อต้องการลบตัวอักษร ให้กดปุ่ม
ค้างไว้เพื่อลบตัวอักษรต่อไป

ขอสังเกต
►

ในการออกจากโหมดปอนขอความโดยไมบัน
เครื่องจะ
ทึกขอความที่ปอนนั้น ใหกดปุม
กลับไปยังหนาจอรอรับสาย

วิธก
ี ารใชโหมด ABC
ใชปุม

ถึง

เพื่อปอนขอความ

1. กดปุมที่มีตัวอักษรที่คุณตองการ

เพื่อพิมพ Good

► หนึ่งครั้งสําหรับตัวอักษรตัวแรก

กดปุม
[ปุมนาวิเกตลง] เพื่อพิมพ Home

► สองครั้งสําหรับตัวอักษรตัวที่สอง

หากไมมีคําที่ตองการในรายการคําที่มีใหเลือก
ใหเพิ่มคํานั้นโดยใชโหมด ABC

กดปุ่ม

ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

ขอสังเกต

2. ปอนคําทั้งคํา กอนที่จะแกไขหรือลบตัวอักษรตัว
ใดตัวหนึ่ง

► และอื่นๆ

2. เมื่อตองการเวนวรรค ใหกดปุม
หนึ่งครั้ง
กดปุม
เมื่อตองการลบตัวอักษร ใหกดปุม
คางไวเพื่อลบตัวอักษรตอไป
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ฟงกชันทั่วไป
ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป
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วิธก
ี ารใชโหมด 123 (ตัวเลข)

หมายเหต
►

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอักษรที่ใชได
โดยใชปุมจากตารางดานลางนี้

ปุม


ตัวอักษรตามลำดับทีแ
่ สดง

โหมด 123 ชวยใหคุณสามารถปอนตัวเลขในขอความ
แบบตัวอักษรได (เชน การปอนหมายเลขโทรศัพท)
กดปุมตัวเลขที่ตองการกอนที่จะเปลี่ยนเปนโหมด
ปอนขอความที่เหมาะสมดวยตนเอง

ตัวพิมพ์ใหญ่

ตัวพิมพ์เล็ก

วิธก
ี ารใชโหมดสัญลักษณ์

. , / ? ! - : ' '' 1

. , / ? ! - : ' '' 1

AB C 2 Ä À Á Â Ã Å Æ Ç

abc2äàáâãåæç

โหมดสัญลักษณชวยใหคุณสามารถปอนสัญลักษณ
หรือตัวอักษรพิเศษตางๆ

DEF3ËÈÉÊ

def3ëèéê

GHI4ÏÌÍÎĞ

ghi4ïìíîğ

JKL5

jkl5

MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒ

mno6ñöøòóôõœ

PQRS7ßŞ

pqrs7ßş

TUV8ÜÙÚÛ

tuv8üùúû

WXYZ9

wxyz9

่ ้ ๊ ็ ์ฤฦ0

่ ้ ๊ ็ ์ฤฦ0

ในการปอนสัญลักษณ ใหกดปุม
ใชปุมนาวิเกต
เพื่อเลือกสัญลักษณที่ตองการ และกดปุม [ตกลง]

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

รายชื่อ

ปุมตัวเลือกอาจทํางานแตกตางกันไปตามการใชงาน
ในขณะนั้นคุณสามารถดูการทํางานในขณะนั้นของปุม
เลือกไดจากขอความที่ปรากฏในบรรทัดลางสุดของห
นาจอและอยูเหนือปุมเลือกแตละปุม

กดปุม
 เลือกซายเพือ
่
เขาใชเมนูทม
่ี ใี หเลือก

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

โทรศัพทของคุณมีชุดฟงกชันที่ชวยใหคุณปรับแตง
โทรศัพทไดโดยฟงกชันดังกลาวนี้มีอยูในเมนูและเมนู
ยอยตางๆ ซึ่งคุณสามารถเขาใชได โดยผานทางปุมเ
] และ[
]เมนูและเมนูยอย แต
ลือกสองปุม [
ละเมนูชวยใหคุณดูและเปลี่ยนงการตั้งคาของฟงกช่ัน
แตละฟงกชั่นได

กดปุม
่ เลือกขวาเพือ
่ เข้า
ใช้รายชือ
่ ทีม
่ ใี ห้เลือก
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เมนู ร ะหว า งการใช้ ส าย
เมนู ร ะหว า งการใซ ส าย

โทรศัพทของคุณมีฟงกชันควบคุมมากมายใหคุณ
เลือกใชระหวางการใชสาย ในการเขาใชฟงกชันดัง
กลาวนี้ ใหกดปุมเลือกซาย [ตัวเลือก]

ระหวางการใชสาย
เมนูที่ปรากฏบนหนาจอโทรศัพทระหวางการใชสาย
จะตางไปจากเมนูหลักที่ตั้งมาจากโรงงานซึ่งเขาใช
จากหนาจอขณะที่เปดเครื่องรอรับสายโดยมีตัวเลือก
ตางๆ ตามที่อธิบายดังตอไปนี้

การใชสายทีส
่ อง
(ขึน
้ อยูก
 บ
ั เครือขาย)
คุณสามารถเรียกใชหมายเลขที่คุณตองการโทรจาก
สมุดโทรศัพท เพื่อโทรออกสายที่สองได โดยกดปุม
เลือกขวาแลวเลือกรายชื่อ

การสลับระหวางสองสาย
ในการสลับระหวางสองสาย ใหกดปุม
เลือกซาย และเลือก สลับสาย
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หรือปุม

การรับสายเรียกเขา
ในการรับสายเรียกเขาเมื่อมีเสียงเรียกเขาดังขึ้นที่
สง]โทรศัพทยงั สามารถ
เครือ
่ งคุณเพียงแคกดปุม

เตือนใหคุณทราบวามีสายเรียกเขาอีกสายหนึ่งในระ หวาง ที่คุณสนทนากับอีกสาย โดยจะมีเสียงสัญญาณ
ดังขึ้นในหูโทรศัพท และหนาจะจะแสดงใหเห็นวามีส
ายที่สองกําลังรออยู คุณสมบัตินี้เรียก วาคุณสมบัติ ส
ายเรียกซอนซึ่งจะใชงานไดเฉพาะกรณีที่ระบบเครือ
ขายของคุณสนับสนุนเทานั้น สําหรับรายละเอียดในก
ารเรียกใชและการยกเลิกการใชคุณสมบัตินี้ ใหดูที่
สายเรียกซอน [เมนู 7.3.4]
หากใชงานสายเรียกซอน คุณสามารถพักสายแรกไว
และรับสายที่สองไดโดยกดปุม

การปฏิเสธสายเรียกเขา
คุณสามารถปฏิเสธสายเรียกเขาไดโดยไมตองรับสาย
นั้น เพียงแคกดปุม
ระหวางการใชสายคุณสามารถปฏิเสธสายเรียกเขาได
โดยกดปุม

คุณสามารถปดไมโครโฟนระหวางใชสายโดยการกด
ปุม [ตัวเลือก] แลวเลือก ปดเสียง คุณสามารถเปด
เสียงของเครื่องโทรศัพทโดยกดปุม [เปดเสียง]
เมื่อเปดเสียงไมโครโฟน ผูที่โทรเขามาจะไมไดยิน
เสียงคุณ แตคุณยังคง ไดยินเสียงบุคคลนั้นได้

สัญญาณเสียง DTMF ขณะโทรออก
ในการเปดสัญญาณเสียง DTMF ขณะโทรออก (เชน
เพื่อใชโทรศัพทกับสวิตชบอรดอัตโนมัติ) ใหกดปุม
[ตัวเลือก] ตามดวย Send DTMF – DTMF on เลือก
DTMF off เพื่อเลิกใชงานสัญญาณเสียง DTMF
ตามปกติจะใชงานสัญญาณเสียง DTMF

การประชุมหลายสาย
บริการการประชุมหลายสายชวยใหคุณสนทนากับบุค
คลหลายคนไดในเวลาเดียวกัน หากผูใหบริการเครือ
ขายของคุณสามารถรองรับบริการดังกลาว การประชุม
หลายสายสามารถทําไดเฉพาะในกรณีที่คุณใชสาย
หนึ่งอยูและพักอีกสายไว โดยรับสายทั้งสองแลวเมื่อ
กําหนดใหมีการประชุมหลายสายแลวผูจัดใหมีการ
ประชุมหลายสายอาจเพิ่ม, วางสาย หรือแยกสาย
(กลาวคือ สายนั้นจะถูกตัดออกจากการประชุมหลาย

สาย แตยังคงอยูในสายของคุณ) ตามความตองการ
ได ตัวเลือกเหลานี้มีใหเลือกใชในเมนูระหวางการใช
สาย จํานวนสายสูงสุดในการประชุมหลายสายคือ 5
สายเมื่อเริ่มการประชุมหลายสาย คุณจะเปนผูควบคุม
การประชุมหลายสายและมีเพียงคุณเทานั้นที่สามารถ
เพิ่มสายเขามาในการประชุมหลายสายได้

การใชสายทีส
่ อง
คุณสามารถใชสายที่สองไดขณะกําลังใชสายสนทนา
เมื่อโทร
อยูโดยปอนหมายเลขที่สองแลวกดปุม
ติดตอสายที่สองไดแลว สายแรกจะถูกพักสายโดยอัต
โนมัติ คุณสามารถสลับระหวางสายไดโดยกดปุม

เมนู ร ะหว า งการใซ ส าย

การปดไมโครโฟน

การจัดการประชุมหลายสาย
ในการจัดการประชุมหลายสาย ใหพักสายหนึ่งสาย
และขณะที่ใชสายหนึ่งอยู ใหกดปุมเลือกซาย แลว
เลือกเมนู ประชุมสาย ของ ประชุมหลายสาย

การเพิม
่ สายในการประชุมหลายสาย
ในการเพิ่มสายในการประชุมหลายสายที่มีอยู ใหกด
ปุมเลือกซาย และเลือกเมนู ประชุมสาย ของ ประชุม
หลายสาย
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เมนูระหวางการใชสาย
เมนู ร ะหว า งการใซ ส าย

การพูดคุยสวนตัวในการประชุมหลาย
สาย
เมื่อตองการสนทนาเปนการสวนตัวกับผูที่เขารวมประ
ชุมสาย ใหหนาจอแสดงหมายเลขของบุคคลที่คุณ
ตองการสนทนาดวย แลวกดปุมเลือกซายเลือกเมนู
เบอรสวนตัวของประชุมสายเพื่อพักสายอื่นๆ ทั้งหมด

การวางสายการประชุมหลายสาย
คุณสามารถวางสายของผูโทรเขาที่ปรากฏอยูในขณะ
นี้จากการประชุมหลายสายไดโดยกดปุม
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แผนผั ง เมนู
3. เครือ
่ งมือ

1.1 สัน
่ อย่างเดียว

3.1 นาฬิกาปลุก

1.2 เงียบ

3.2 บูลทูธ

1.3 ปกติ
1.4 เสียงดัง
1.5 ชุดหูฟงั ิ

2. ข้อมูลการโทร
2.1 เบอร์ทไ่ี ม่ได้รบ
ั
2.2 เบอร์ทไ่ี ด้รบ
ั
2.3 เบอร์ทโ่ี ทรออก
2.4 ลบเบอร์ในรายการ
2.5 เวลาและค่าโทร
2.5.1 เวลาที่โทร
2.5.2 แสดงค่าโทร
2.5.3 การตั้งค่า

2.6 ข้อมูล GPRS

3.2.1 อุปกรณ์ของฉัน
3.2.2 อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
3.2.3 ตั้งค่า

3.3 เครือ
่ งคิดเลข
3.4 การแปลงหนวย
3.5 เวลาโลก
3.6 บันทึกเสียง
3.6.1 บันทึก
3.6.2 รายการที่แสดง

4. สมุดบันทึก
4.1 รายชือ
่
4.1.1 คนหา
4.1.2 เพิ่มชื่อ
4.1.3 กลุมผูโทรเขา
4.1.4 โทรดวน
4.1.5 การตั้งคา
4.1.6 คัดลอกทั้งหมด
4.1.7 ลบทั้งหมด
4.1.8 ขอมูล

แผนผั ง เมนู

1. รูปแบบเสียง

4.2 ปฏิทน
ิ และบันทึก
4.2.1 เพิ่มใหม่
4.2.2 แสดง
4.2.3 แสดงทั้งหมด
4.2.4 ลบกําหนดการ
ลาสุด
4.2.5 ลบทั้งหมด
4.3 บันทึก

2.6.1 เวลาที่โทร
2.6.2 ขนาดข้อมูล
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แผนผังเมนู
แผนผั ง เมนู

5. ขอความ
5.1 ข้อความใหม
5.1.1 เขียนขอความตัว
อักษร
5.1.2 เขียนขอความมัล
ติมีเดีย

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

5.7 ขอความอัตโนมัติ
5.7.1 ขอความอัตโนมัติ
5.7.2 รูปแบบมัลติมีเดีย
5.7.3 นามบัตร

5.8 การตัง้ คา
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5.8.1 ขอความตัวอักษร
5.8.2 ขอความมัลติมีเดีย
5.8.3 ศูนยขอความเสียง
5.8.4 บริการขอมูล
5.8.5 รับขอความจาก WAP

6. กลองถายรูป
6.1 ถายรูป
6.2 ถายในกรอบ
6.3 ถายตอเนือ
่ ง
6.4 อัลบัม
้
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4

รูปถายทั้งหมด
รูปถายทั่วไป
รูปถายในกรอบ
รูปภาพในสมุด
โทรศัพท์์

6.5 การตัง้ คา
6.5.1 สถานะหนวยความ
จํา
6.5.2 ลบอัลบั้ม
6.5.3 บันทึกอัตโนมัติ

7. การตัง้ คา
7.1 วันทีแ
่ ละเวลา
7.1.1 ตั้งวันที
7.1.2 รูปแบบวันที
7.1.3 ตั้งเวลา
7.1.4 รูปแบบเวลา
7.2 ตัง้ คาโทรศัพท์
7.2.1 จอแสดงผล
7.2.2 ภาษา
7.3 ตัง้ คาการโทร
7.3.1 การโอนสาย
7.3.2 รูปแบบการรับสาย
7.3.3 สงหมายเลข
ตัวเอง
7.3.4 สายเรียกซอน
7.3.5 เตือนทุกนาที
7.3.6 โทรซ้ําอัตโนมัติ

7.6 ใชคา จากโรงงาน
7.7 ตัง้ คา GPRS

8.1 อินเตอรเน็ต
8.1.1 โฮม
8.1.2 บุคมารค
8.1.3 โพรไฟล์
8.1.4 ไปยัง URL
8.1.5 ตั้งคา cache
8.1.6 ตั้งคา cookies
8.1.7 รับรองความ
ปลอดภัย
8.1.8 รีเซ็ตโพรไฟล์
8.1.9 เวอรชั่นของ
เบราวเซอร
8.2 บริการ SIM

9. ดาวนโหลด
9.1 เกมส & อืน
่ ๆ
9.1.1 เกมส & อื่นๆ
9.1.2 โพรไฟล์
9.2 รูปภาพ
9.3 เสียง

แผนผั ง เมนู

8. บริการ
7.4 ตัง้ ระบบปองกัน
7.4.1 ใสระหัส PIN
7.4.2 ล็อคเครื่อง
7.4.3 ปองกันการโทร
7.4.4 เบอรโทร
ที่กําหนด
7.4.5 เปลี่ยนรหัส
7.5 ตัง้ คาเครือขาย
7.5.1 อัตโนมัติ
7.5.2 เลือกเอง
7.5.3 เครือขายที่ชอบ

7.8 สถานะหนวยความจํา
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รู ป แบบเสี ย ง
รู ป แบบเสี ย ง

ในรูปแบบเสียง คุณสามารถปรับเปลี่ยนและปรับแตง
เสียงสัญญาณของโทรศัพทใหเหมาะสมกับเหตุการ
รณ สภาพแวดลอม หรือกลุมผูโทรที่แตกตางกันได
รูป แบบที่ตั้งไวลวงหนามี 6 รูปแบบดวยกัน คือ: สั่น
อยางเดียว, เงียบ, ปกติ, เสียงดัง และ ชุดหูฟง
โดยคุณสามารถปรับแตงรูปแบบแตละรูปแบบไดกด
ปุม เลือกซาย [เมนู] และเลือก รูปแบบเสียง โดย
ใชปุมนาวิเกตขึ้น/ลง

เปดทํางาน

เมนู 1.x.1

►

แบบเตือนสายเขา: ตั้งชนิดการเตือนเมื่อมีสาย
เรียกเขา

►

แบบเสียงเรียกเขา: เลือกเสียงเรียกเขาที่ตอง
การจากรายการ

►

ระดับเสียงเรียกเขา: ตั้งระดับเสียงของเสียงเรียก
เขา

►

แบบเตือนขอความ: ตั้งชนิดการเตือนใหกับขอ
ความ

►

แบบเสียงขอความ: เลือกเสียงเตือนใหกับขอ
ความ

►

แบบเสียงปุมกด: เลือกเสียงปุมกดที่ตองการ

►

ระดับเสียงปุมกด: ตั้งระดับเสียงของเสียงปุมกด

►

เสียงโทนฝาพับ: ตั้งชนิดของเสียงเมื่อเปดฝาพับ
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม

►

ระดับเสียงเอฟเฟคท: ตั้งระดับเสียงของเสียง
เอฟเฟคท

►

ระดับเสียงเปด/ปดเครื่อง: ตั้งระดับเสียงของ
เสียง เรียกเขาเมื่อเปด/ปดเครื่อง

1. รายการรูปแบบจะปรากฏขึ้น
2. ในรายการ รูปแบบเสียง ใหเลื่อนไปยังรูปแบบที่
[เลือก]
คุณตองการใช และกดปุมเลือกซาย
หรือปุม OK
3. จากนั้น เลือก เปดทํางาน

เปลี่ยนแปลง

เมนู 1.x.2

ใหเลื่อนไปยังรูปแบบที่ตองการในรายการรูปแบเสียง
หรือปุม OK ใหเลือก
หลังจากกดปุมเลือกซาย
เปลี่ยนแปลง ตัวเลือกการตั้งคารูปแบบจะเปดขึ้น ตั้ง
คาตัวเลือกตามตองการ
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►

• ปด: โทรศัพทจะไมใชการรับสายอัตโนมัติ
• หลังจาก5 วินาที:เครื่องจะรับสายโดยอัตโนมัติ
หลังจากดัง 5 วินาที

รู ป แบบเสี ย ง

รับสายอัตโนมัติ: คุณสามารถใชฟงกชั่นนี้ได
เฉพาะเมื่อตอชุดอุปกรณแฮนดฟรีหรือหูฟงเขากับ
โทรศัพทแลว เทานั้น

• หลังจาก10 วินาที :เครื่องจะรับสายโดยอัตโน
มัติหลังจากดัง 10 วินาที

แกไขชื่อ

เมนู 1.x.3

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อรูปแบบ และกําหนดชื่ออื่นได
ตามตองการ

หมายเหตุ
►

คุณไมสามารถเปลี่ยนชื่อรูปแบบสั่นอยางเดียว,
เงียบ และ ชุดหูฟงได้

1. ในการเปลี่ยนชื่อรูปแบบ ใหเลื่อนไปยังรูปแบบใน
รายการรูปแบบ และหลังจากกดปุมเลือกซาย
หรือปุม OK ใหเลือก แกไขชื่อ
2. ปอนชื่อที่ตองการและกดปุม OK หรือปุมเลือกซาย
[ตกลง]
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ข อ มู ล การโทร
ข อ มู ล การโทร

คุณสามารถดูบันทึกของสายที่ไมไดรับ สายที่รับและ
สายโทรออกได หากวาเครือขายสนับสนุนการแสดง
หมายเลขโทรเขา (Calling Line Identification:
CLI) ในพื้นที่ใหบริการ

เบอรที่ไดรับ

ชื่อและหมายเลข (หากมีอยู) จะปรากฏขึ้นพรอมกับ
วันที่และเวลาที่มีการโทรนั้นและคุณยังสามารถดูเวลา
ที่ใชสายไดดวย

►

ดูหมายเลข (ถามี) และโทรออก หรือบันทึกไวใน
สมุดโทรศัพท

►

ปอนชื่อใหมสําหรับหมายเลข และบันทึกไวในสมุด
โทรศัพท

►

สงขอความใหกับหมายเลขนี้

►

ลบสายนั้นออกจากรายการ

เบอรที่ไมไดรับ

เมนู 2.1

ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณดูหมายเลขที่ไมไดรับสาย 10
รายการลาสุดได และคุณยังสามารถ:
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เมนู 2.2

ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณดูหมายเลขเรียกเขา 10
รายการลาสุดได และคุณยังสามารถ:

เบอรที่โทรออก

►

ดูหมายเลข (ถามี) และโทรออก หรือบันทึกไวใน
สมุดโทรศัพท

►

ปอนชื่อใหมสําหรับหมายเลข และบันทึกไวในสมุด
โทรศัพท

ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณดูสายที่โทรออก (ที่โทรออก
หรือพยายามโทรออก) 20 สายลาสุดได และคุณ
ยังสามารถ:

►

สงขอความใหกับหมายเลขนี้

►

►

ลบสายนั้นออกจากรายการ

ดูหมายเลข (ถามี) และโทรออก หรือบันทึกไวใน
สมุดโทรศัพท

►

ปอนชื่อใหมสําหรับหมายเลข และบันทึกไวในสมุด
โทรศัพท

►

สงขอความใหกับหมายเลขนี้

►

ลบสายนั้นออกจากรายการ

เมนู 2.3

เมนู 2.4

แสดงคาโทร (เมนู 2.5.2)

ชวยใหคุณสามารถลบรายการ เบอรที่ไมไดรับ และ
เบอรที่ไดรับ ได คุณสามารถลบรายการ เบอรที่โทร
ออก และ รายการโทรทั้งหมด ไดในครั้งเดียว

ชวยใหคุณสามารถตรวจสอบคาโทรครั้งลาสุดคาโทร
ทั้งหมด คาที่เหลือ และรีเซ็ตคาโทรได คุณตองใช
รหัส PIN2 ในการรีเซ็ตคาใชจายในการโทร

เวลาและคาโทร

การตัง้ คา (เมนู 2.5.3)

เมนู 2.5

เวลาทีโ่ ทร (เมนู 2.5.1)

(ขึน
้ อยูก
 บ
ั ซิมการด)
►

ตั้งอัตราคาบริการ: คุณสามารถตั้งคาประเภท
สกุลเงินและราคาตอหนวยได โปรดติดตอผูให
บริการ ระบบของคุณเพื่อขอทราบคาใชจายตอ
หนวยคุณตองใชรหัส PIN2 ในการเลือกสกุลเงิน
หรือหนวยในเมนูนี้

►

ตั้งคาเครดิต: บริการเครือขายนี้ใหคุณจํากัดคา
โทรของคุณดวยจํานวนหนวยการโทร ที่เลือกไว
หากคุณเลือก เช็คเครดิตที่เหลือเครื่องจะแสดง
จํานวนหนวยการโทรที่เหลืออยู หากคุณเลือก
เปลี่ยน คุณจะสามารถเปลี่ยนจํานวนหนวยของ
การจํากัดการโทรของคุณได

►

แสดงอัตโนมัติ: บริการเครือขายนี้ใหคุณดูคาโทร
ครั้งลาสุดของคุณไดโดยอัตโนมัติ หาก ตั้งคาที่
เปด คุณสามารถดูคาโทรครั้งลาสุดได เมื่อวาง
สาย

ชวยใหคุณสามารถดูระยะเวลาของสายที่โทรเขาและ
โทรออกได และยังสามารถรีเซ็ตเวลาการโทรไดอีก
ดวย โดยมีตัวจับเวลาดังตอไปนี้:
►

เวลาโทรครั้งลาสุด: ระยะเวลาของการโทรครั้ง
ลาสุด

►

รายการโทรทั้งหมด: ระยะเวลารวมของการโทร
ออกและสายเรียกเขาสามารถนับจากการรีเซ็ตตัว
จับเวลาครั้งลาสุด

►

เบอรที่ไดรับ: ระยะเวลาของสายเรียกเขา

►

เบอรที่โทรออก: ระยะเวลาของสายโทรออก

►

ลบทั้งหมด: ชวยใหคุณลบระยะเวลาการโทรทั้ง
[ใช]
หมดไดโดยกดปุมเลือกซาย

ข อ มู ล การโทร

ลบเบอรในรายการ
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ขอมูลการโทร
ข อ มู ล การโทร

ขอมูล GPRS

เมนู 2.6

คุณสามารถตรวจสอบจํานวนขอมูลที่โอนถายผาน
ทางเครือขายดวยระบบ GPRS และยังสามารถดูระยะ
เวลาทั้งหมดที่คุณออนไลทได้

เวลาทีโ่ ทร (เมนู 2.6.1)
คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาการโทรของการโทร
ครั้งลาสุด และการ โทรทุกสาย และยังสามารถรีเซ็ต
เครื่องจับเวลาการโทรไดใหมอีกดวย

ขนาดขอมูล (เมนู 2.6.2)
คุณสามารถตรวจสอบขอมูลในเมนู สงแลว, รับแลว,
ทั้งหมด, ลบทั้งหมด
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เครื ่ อ งมื อ
เมนู 3.1

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได 5เวลาตามเวลาที่กํา
หนดไว
1. เลือก เปด แลวตั้งเวลาปลุกตามที่ตองการ
2. เลือกชวงเวลาที่ตองการใหปลุกซ้ํา: ครั้งเดียว,
จันทร-ศุกร, จันทร~เสาร, ทุกวัน

อุปกรณ์แฮนด์ฟรี (เมนู 3.2.2)
คุณสามารถดูรายการอุปกรณ์แฮนด์ฟรีที่ใช้งานร่วมกับ
โทรศัพท์ที่ใช้บูลทูธได้

ตัง้ ค่า (เมนู 3.2.3)

3. เลือกชนิดของเสียงปลุกที่ตองการแลวกดปุม
[ตกลง]

คุณสามารถบันทึกอุปกรณ์ใหม่ที่ใช้งานร่วมกับ บูลทูธ
ได้หากคุณได้เพิ่มอุปกรณ์นั้นไว้แล้วคุณสามารถเชื่อม
ต่ออุปกรณ์นั้นได้ทันทีหลังจากป้อนรหัสผ่าน

4. กําหนดชื่อใหกับเวลาปลุกแลวกดปุม
[ตกลง]

เครื่องคิดเลข

บูลทูธ

เมนู 3.2

จะช่วยให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งานร่วมกันได้, อุป
กรณ์ ต่อพ่วงต่างๆ และคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน บริเวณ
ใกล้ เคียงสื่อสารกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องต่อสาย
ใด ๆโทรศัพท์เครื่องนี้สนับสนุนการเชื่อมต่อบูลทูธ
ในตัวเครื่อง ซึ่งทำให้สามารถเชื่อมต่อกับชุดหูฟัง
บูลทูธ, แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้
และอื่นๆ

อุปกรณ์ของฉัน (เมนู 3.2.1)
ใช้ในการดูอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์
ที่ใช้ บูลทูธ ได้

ข อ มู ล การโทร

นาฬิกาปลุก

เมนู 3.3

เมนูนี้มีฟงกชั่นการคํานวณแบบมาตรฐาน ไดแก +, -,
x, ÷ : บวก, ลบ, คูณ และ หาร
1. ปอนตัวเลขโดยการกดปุมตัวเลข
2. ใชปุมนาวิเกตเพื่อเลือกเครื่องหมายการคํานวณ
3. แลวปอนตัวเลข
4. กดปุม

[ผลลัพธ] เพื่อดูผลลัพธ

5. กดปุม
[รีเซ็ต] หรือปอนตัวเลขเพื่อดําเนิน
กระบวนการดังกลาวขาง ตนอีกครั้ง
6. เมื่อตองการออกจาก เครื่องคิดเลข ใหกดปุม
[กลับ]
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เครื่องมือ
เครื ่ อ งมื อ

หมายเหต
►

ใช้ปุ่ม
เพื่อลบตัวเลขหรือเครื่องหมาย
คุณสามารถป้อนตัวเลข
หาก คุณกดปุ่ม
ติดลบได้ นอกจากนี้ เมื่อกดปุ่ม
คุณจะสามารถป้อนทศนิยมได้

การแปลงหนวย

เมนู 3.4

ใชแปลงหนวยวัดใหเปนหนวยทีค
่ ณ
ุ ตองการโดยมีประ
เภทหนวยวัด 4 แบบที่สามารถ แปลงหนวยได ดังนี้
ความยาว, ฟนน้ํา, น้ําหนัก และ ปริมาตร
1. คุณสามารถเลือกประเภทใดประเภทหนึ่งจากทั้งสี่
[หนวย]
ประเภทนั้น โดยการกดปุม
2. เลือกคามาตรฐานโดยใชปุม

,

3. เลือกหนวยที่คุณตองการแปลงคาโดยการกดปุม
และ
4. คุณสามารถตรวจสอบคาที่ถูกแปลงสําหรับหนวยที่
คุณตองการนอกจากนี้ คุณสามารถปอนเลขทศนิ
ยม โดยการกดปุม

เวลาโลก

เมนู 3.5

คุณสามารถดูเวลาของเมืองสําคัญๆ ไดทั่วโลก
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1. เลือกเมืองทีอ
่ ยูใ นเขตเวลานัน
้ โดยการกดปุม


,

2. คุณสามารถตั้งเวลาปจจุบันใหเปนเวลาของเมืองที่
คุณเลือกไดโดยกดปุม
[ตั้งคา]

บันทึกเสียง

เมนู 3.6

คุณสมบัติบันทึกเสียงเตือนความจําชวยใหคุณ
สามารถ บันทึกขอความเสียง ไดถึง 10 ขอความ
โดยมีความยาว ขอความละไมเกิน 20 วินาที

บันทึก (เมนู 3.6.1)
คุณสามารถบันทึกเสียงเตือนความจําไดดวยเมนู
1. เมื่อเริ่มตนบันทึกเสียงแลว จะปรากฏขอความ
กําลังบันทึก และจํานวน เวลาที่เหลือบนหนาจอ
2. หากตองการสิ้นสุดการบันทึก ใหกดปุม
[บันทึก]
3. ปอนชื่อของบันทึกนั้น แลวกดปุม

[ตกลง]

รายการทีแ
่ สดง (เมนู 3.6.2)
โทรศัพทจะแสดงรายการบันทึกเสียงเตือนความจํา
คุณสามารถเปดฟง (Playback) และลบ (ลบ) เสียง
ที่บันทึกไวได

สมุ ด บั น ทึ ก
เมนู 4.1

►

เขียนขอความตัวอักษร / เขียนขอความ
มัลติมีเดีย: หลังจากที่คุณพบหมาย เลขที่คุณ
ตองการแลว คุณสามารถสงขอความแบบตัวอักษร
/ขอความ มัลติมีเดีย ไปยังหมายเลขที่เลือกได้

►

ส่งทางบูลทูธ: คุณสามารถส่งข้อมูลสมุด
โทรศัพท ์ไปยังเครื่องที่ใช้งานบูลทูธได้

►

คัดลอก: คุณสามารถคัดลอกรายการจากซิมการด
ไปยังเครื่อง หรือจากเครื่องไปยังซิมการด

►

หมายเลขหลัก:คุณสามารถเลือกหมายเลขใด
หมายเลขหนึ่งจากโทรศัพทเคลื่อนที่,บาน,ที่ทํา
งาน ซึ่งเปนหมายเลขที่คุณใชอยูเสมอ หลังจาก
คุณตั้งคานี้แลวหมายเลขหลักจะแสดงเปนหมาย
เลขแรก เมื่อคุณคนหา

►

ลบ: คุณสามารถลบรายการได

หมายเหตุ
►

ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มเลือกขวา
[รายชื่อ] เพื่อเข้าใช้งานโดยตรง

คนหา (เมนู 4.1.1)
(การโทรออกโดยใชสมุดโทรศัพท)
1. เลือก คนหา โดยกดปุมเลือกซาย
หรือ [ตกลง]

[เลือก]

2. ปอนชื่อที่คุณตองการคนหา หรือกดปุมเลือกซาย
[รายชื่อ] เพื่อดูรายการสมุดโทรศัพท์

หมายเหตุ
►

การคนหาดวนสามารถทําไดดวยการปอน
อักษร ตัวแรกของชื่อหรือตัวเลขแรกที่คุณ
ตองการคนหา

3. หากตองการแกไข ลบ คัดลอกรายการ หรือเพิ่ม
[ตัวเลือก] จะมี
เสียงเขาในรายการ ใหเลือก
เมนูดังตอไปนี้ปรากฏขึ้น
►

แกไข: คุณสามารถแกไขชื่อ, หมายเลข, กลุม,
ตัวอักษร และรูปภาพไดโดยใชปุมนาวิเกต

สมุ ด บั น ทึ ก

รายชื่อ

เพิม
่ ชือ
่ (เมนู 4.1.2)
คุณสามารถเพิ่มรายชื่อลงในสมุดโทรศัพท์ด้วยการใ
ช้ฟังก์ชันนี้ ส่วนความจุของหน่วยความจำของซิมการ์
ดขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการระบบเซลลูล่าร์คุณยังสามารถบั
นทึกตัวอักษรในซิมการ์ดได้ โดยที่จำนวนตัวอักษรที่
สามารถบันทึกได้จะขึ้นอยู่กับชนิดของซิม
1. เลือก เพิ่มชื่อ โดยกดปุมเลือกซาย
หรือ [ตกลง]

[เลือก]
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สมุดบันทึก
สมุ ด บั น ทึ ก

2. เลือกชนิดหนวยความจําที่ตองการใชบันทึก:
ซิมการด หรือ เครื่องโทรศัพท หากตั้งคาที่
เครื่องโทรศัพท คุณตองเลือกวาตองการ ใหหมาย
เลขใดเปนหมายเลขหลัก
a. กดปุม

[ตกลง] เพื่อปอนชื่อ

b. กดปุม
[ตกลง],
แลวปอนหมายเลขโทรศัพท
c. กดปุม

[ตกลง]

ได

ใหคุณเลือกไอคอนประจํากลุม

► เพิ่มสมาชิก:

สําหรับใชเพิ่มสมาชิกของกลุม
จํานวนสมาชิกของแตละกลุมจะตองไมเกิน 20 คน

► ลบสมาชิก:คุณสามารถลบสมาชิกออกจากรายชื่อ

สมาชิกของกลุมได แตชื่อและ หมายเลขดังกลาว
ยังคงอยูในสมุดโทรศัพท

► แกไขชื่อ:

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อกลุมได้

d. คุณสามารถตั้งกลุมของรายการนั้นไดดวยการ
, :
กดปุม

โทรดวน (เมนู 4.1.4)

e. คุณสามารถกําหนดตัวอักษรและรูปภาพใหกับ
,
,
,
รายการไดดวยการ กดปุม

คุณสามารถกําหนดปุมใดปุมหนึ่งตั้งแต
ถึง
ใหกับชื่อหนึ่งๆ ในรายชื่อ และสามารถโทรออกได
โดยตรงดวยการกดปุมนี้

กลุม
 ผูโ ทรเขา (เมนู 4.1.3)

1. เปิดสมุดโทรศัพท์ก่อนโดยกดปุ่มเลือกขวา
[รายชื่อ] ในโหมดสแตนด์บาย

คุณสามารถกําหนดจํานวนสมาชิกได 20 ชื่อใน 1
กลุม และสามารถกําหนด ไดทั้งหมด 7 กลุม

2. เลื่อนแถบสีไปที่ โทรดวน แลวกดปุม
[เลือก]

► รายชื่อสามาชิก:

3. หากตองการเพิ่ม โทรดวน ใหเลือก
<วางเปลา> จากนั้น คุณจะสามารถ คนหาชื่อใน
สมุดโทรศัพทได

เลือก

แสดงสมาชิกของกลุมที่คุณ

► กลุมเสียงเรียกเขา:

ใชในการระบุเสียงเรียกเขา
สําหรับสายเรียกเขาของแตละกลุม
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► รูปไอคอนกลุม:

4. เลือกชื่อที่ตองการกําหนดใหใช โทรดวน แลว
เลือก เปลี่ยน หรือ ลบ เพื่อ แกไขชื่อ

การตัง้ คา (เมนู 4.1.5)
[รายชื่อ] ในโหมดสแตนด์

2. เลื่อนแถบมาที่ การตั้งคา แลวกดปุม

[เลือก]

► ตั้งคาหนวยความจํา

เลื่อนแถบสีมาที่ ตั้งคาหนวยความจํา
แลวกดปุม
[เลือก]
- หากคุณเลือก สามารถเลือกได เมื่อทําการ
เพิ่มชื่อ เครื่องจะ ถามวาจะใหบันทึกในหนวย
ความจําใด
- หากคุณเลือก ซิมการด หรือ
เครื่องโทรศัพท เครื่องจะจัดเก็บรายการ ดัง
กลาวลงในซิมการดหรือโทรศัพท
► คนหาโดย

เลื่อนแถบสีมาที่ คนหาโดย แลวกดปุม
[เลือก]
- หากคุณเลือกสามารถเลือกได เครื่องจะถาม
วาจะใหคนหาดวยวิธีใด
- หากคุณเลือก ชื่อ หรือ เบอร เครื่องจะคนหา
รายการตามชื่อหรือ ตามหมายเลข

เลื่อนแถบสีมาที่ เลือกการแสดงผล แลวกด
[เลือก]
ปุม
- แสดงเฉพาะชื่อ:ตั้งคารายชื่อในสมุดโทรศัพ
ทใหแสดง เฉพาะชื่อเทานั้น

สมุ ด บั น ทึ ก

1. กดปุ่มเลือกขวา
บาย

► เลือกการแสดงผล

- แสดงพรอมภาพ:ตั้งคารายชื่อในสมุดโทรศั
พทใหมีทั้งขอมูลที่ เปนตัวอักษรและภาพ
- ชื่อและเบอร: ตั้งคารายชื่อในสมุดโทรศัพท
ใหแสดงชื่อและหมาย เลข

คัดลอกทัง้ หมด (เมนู 4.1.6)
คุณสามารถบันทึก/ยายรายการจากหนวยความจํา
ของซิมการดไปยังหนวย ความจําของเครื่องและ
สลับกันไดอีกดวย
1. เปิดสมุดโทรศัพท์ก่อนโดยกดปุ่มเลือกขวา
[รายชื่อ] ในโหมดสแตนด์บาย
2. เลื่อนแถบมาที่ คัดลอกทั้งหมด แลวกดปุม
[เลือก] เพื่อเขาสูเมนูนี
► จากซิมการดไปเครื่อง:

คุณสามารถคัดลอก
รายการจากซิมการดไปยัง หนวยความจําของ
ตัวเครื่อง
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สมุดบันทึก
► จากเครื่องไปซิมการด:

สมุ ด บั น ทึ ก

คุณสามารถคัดลอกรายการ จากหนวยความจํา
ของตัวเครื่องไปยังซิมการดได้

3. คุณจะเห็นเมนูยอยดังตอไปนี้
► เก็บตนฉบับ:

เมื่อทําการคัดลอก เครื่องจะเก็บ
หมายเลขเดิมไว

► ลบตนฉบับ:

เมื่อทําการบันทึก เครื่องจะลบ
หมายเลขเดิมทิ้ง

ลบทัง้ หมด (เมนู 4.1.7)
คุณสามารถลบรายการทั้งหมดในซิมและโทรศัพท
ฟงกชั่นนี้ตองใชรหัส รักษาความปลอดภัย
[รายชื่อ] ในโหมดสแตนด์
1. กดปุ่มเลือกขวา
บายและเลือก ลบทั้งหมด กดปุ่ม
[เลือก]
2. เลือกหนวยความจําที่ตองการลบ
3. ปอนรหัสรักษาความปลอดภัยแลวกดปุม
[ตกลง] หรือ
[ยกเลิก]

ขอมูล (เมนู 4.1.8)
► เบอรบริการ

ใหฟงกชั่นนี้เพื่อเขาดูรายการบริการที่ผูใหบริการระ
บบของคุณใหบริการ (หากซิมการดสนับสนุน)
1. เปิดสมุดโทรศัพท์ก่อนโดยกดปุ่มเลือกขวา
[รายชื่อ] ในโหมดสแตนด์บาย และเลือก
ข้อมูล
2. เลื่อนแถบมาที่ เบอรบริการ แลวกดปุม
[เลือก] เพื่อเขาสูเมนู
3. ชื่อบริการที่มีอยูจะปรากฏขึ้น
และปุม
เพื่อเลือกบริการที่
4. ใชปุม
[โทรออก]
ตองการ กดปุม
► สถานะหนวยความจํา

คุณสามารถใชคุณสมบัตินี้ในการตรวจสอบหนวย
ความจําที่เหลือและที่ถูก ใชไปในสมุดโทรศัพท
ของคุณ
1. เปิดสมุดโทรศัพท์ก่อนโดยกดปุ่มเลือกขวา
[รายชื่อ] ในโหมดสแตนด์บาย เลือก
[เลือก]
ข้อมูล โดยกดปุ่มเลือกซ้าย
2. เลื่อนแถบไปที่ สถานะหนวยความจํา แลวกด
ปุม
[ตกลง] [OK].
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► หมายเลขเครื่อง

(ขึ้นอยูกับซิมการด)

ปฏิทินและบันทึก

เมนู 4.2

เมื่อคุณเขาสูเมนูนี้เครื่องจะแสดงปฏิทินที่ดานบนของ
หนาจอจะเปนสวนสําหรับวันที่และที่ดานลางของหนา
จอ เมื่อคุณเปลี่ยนวันที่ ปฏิทิน จะเปลี่ยนไปตามวันที่
นั้น และคุณสามารถกําหนดใหวางเคอรเซอรสี่เหลี่ยม
ไวที่วันใดวันหนึ่งได หากคุณเห็นขีดดานลางที่ปฏิทิน
แสดงวามีการนัดหมายหรือบันทึกในวันนั้น ฟงกชั่นนี้
เปนเครื่องชวยเตือนคุณเกี่ยวกับการนัดหมาย และบัน
ทึกตาง ๆ ของคุณ โทรศัพทจะสงเสียงเตือนหากคุณ
ตั้งเสียงเตือนสําหรับบันทึก
การเปลี่ยนวัน เดือน และป ใหทําดังนี้
ปุม


คําอธิบาย
ทุกปี

ในโหมดปฏิทินและบันทึก ใหกดปุมเลือกซาย
[ตัวเลือก] ดังตอไปนี้

เพิม
่ ใหม (เมนู 4.2.1)

สมุ ด บั น ทึ ก

คุณสามารถบันทึกและตรวจสอบหมายเลขสวนตัว
ของคุณในซิมการดได้

ชวยใหคุณเพิ่มตารางนัดหมายและบันทึกใหมใหกับ
วันที่เลือกได โดยคุณสามารถบันทึกไดถึง 20รายการ
[ตกลง]ใหคุณ
ปอนหัวเรื่องแลวกดปุมเลือกซาย
ปอนขอมูลที่เหมาะสมในหัวขอ Time, Repeat
และ Alarm

แสดง (เมนู 4.2.2)
ดูตารางนัดหมายและบันทึกทั้งหมดของวันที่เลือกใช
,
เพื่อเบราสไปที่รายการบันทึกตางๆ
ปุม
หากคุณตั้งคาใหเครื่องแจงเตือนสําหรับบันทึกนั้นๆไอ
คอนแจงเตือนจะปรากฏขึ้น
หากคุณตองการดูรายละเอียดของบันทึก ใหกดปุม
[เลือก] กดปุมเลือกซาย
เลือกซาย
[ตัวเลือก] เพื่อลบ, แกไขบันทึกที่คุณเลือก

ทุกเดือน
ทุกสัปดาห
ทุกวัน
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สมุดบันทึก
สมุ ด บั น ทึ ก

แสดงทัง้ หมด (เมน 4.2.3)

บันทึก

แสดงบันทึกที่ตั้งไวในวันตางๆ ทั้งหมด ใชปุม
,
เพื่อเบราสไปที่รายการบันทึกตางๆหาก
คุณตองการดูรายละเอียดของบันทึกใหกดปุมเลือก
ซาย [เลือก]

1. เลือกบันทึกโดยการกดปุมเลือกซาย
[เลือก]

ลบกําหนดการลาสุด (เมน 4.2.4)
คุณสามารถลบกําหนดการที่ไดแจงเตือนคุณแลว
ออกได

ลบทัง้ หมด (เมน 4.2.5)
คุณสามารถลบบันทึกทั้งหมด
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เมน 4.3

2. หากไมมีบันทึก สามารถเพิ่มใหมไดโดยกดปุม
เลือกซาย
[เพิ่ม]
3. ปอนบันทึกเตือนความจํา แลวกดปุม
[ตกลง]

หมายเหตุ
►

หากคุณตองการเปลี่ยนโหมดปอนขอความ
ตามลําดับ
ใหกดปุม

ข อ ความ

ข้อความใหม

หมายเหต
►

เมนู 5.1

เขียนขอความตัวอักษร (เมน 5.1.1)
คุณสามารถเขียนและแกไขขอความแบบตัวอักษร
และตรวจสอบจํานวน หนาของขอความไดโดย:
1. เขาสูเมนู ขอความ ดวยการกดปุม

[เลือก]

2. หากคุณตองการพิมพขอความใหม ใหเลือก
เขียนขอความตัวอักษร
3. เพื่อใหการพิมพขอความงายขึ้น ใหใชคุณสมบัติ
T9
4. กดปุม [แนบไฟล] เพื่อแทรกรายการตางๆ
ลงในขอความ
5. ในกรณีที่ตองการตั้งคาเลือกใหขอความ หรือสิ้น
[ตัวเลือก]
สุดการพิมพ ใหกดปุม

โทรศัพทรุนที่รองรับ EMS รีลีส 5 สามารถ
สงภาพถายสี, เสียง, รูปแบบ ขอความตางๆ
ฯลฯ ผูรับขอความอาจไม สามารถรับภาพ
เสียง หรือรูปแบบขอความที่คุณสงไดอยาง
สมบูรณ หากโทรศัพทของผูรับไมสนับสนุน
ระบบ

ข อ ความ

เมนูนี้ประกอบดวยฟงกชั่นที่เกี่ยวกับ SMS (บริการ
เขียนขอความสั้น), MMS (บริการขอความมัลติมีเดีย),
ขอความเสียงรวมทั้งขอความ บริการของเครือขาย

แนบไฟล
►

สัญลักษณ: สําหรับเพิ่มสัญลักษณพิเศษลงใน
ขอความ

►

รูปภาพ:คุณสามารถแทรกกราฟกที่กําหนดไวหรือ
กราฟกในแฟมดาวนโหลดที่สามารถใชกับขอความ
สั้นได

►

เสียง:สําหรับแทรกเสียงที่สามารถนํามาใชกับการ
สงขอความได

►

ขอความอัตโนมัติ: คุณสามารถใชขอความสํา
เร็จ รูปจาก ขอความอัตโนมัติ ซึ่งเก็บในเครื่อง
โทรศัพทได

►

รายชื่อ: คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพทหรือ
ที่อยูอีเมลในสมุดที่อยูได
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ขอความ
►

ข อ ความ

นามบัตร: สําหรับเพิ่มขอมูลติดตอของคุณลงใน
ขอความ

ตัวเลือก
►

ส่ง: ส่งข้อความตัวอักษร
1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ
2. กดปุ่ม

เพื่อเพิ่มเติมหมายเลขผู้รับ

3. คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ในสมุดที่
อยู่ได้
4. กดปุ่มเลือกซ้าย

หลังป้อนหมายเลข

ข้อความทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในกล่องข้อความออก
โดยอัตโนมัติแม้ว่าจะส่งข้อความนั้นไม่สำเร็จก็ตาม
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►

บันทึก: บันทึกข้อความใน ร่าง

►

ตัวอักษร: คุณสามารถเลือก ขนาด และ รูปแบบ
ของตัวอักษร

►

สี: คุณสามารถเลือกสี สำหรับสีของฉากหน้าและ
พื้นหลัง

►

การจัดแนว: คุณสามารถจัดข้อความให้มีรูปแบบ
ชิดซ้าย, กลาง หรือ ขวา

►

เพิม
่ พจนานุกรม T9: คุณสามารถเพิ่มคำของคุณ
เองได้ เมนูนี้จะปรากฏเมื่อโหมดแก้ไขเป็น

Predictive (T9Abc/T9abc/ T9ABC)
เท่านั้น
►

ภาษา T9: เลือกโหมดป้อนตัวอักษร T9

►

ออก: หากคุณกด ออก ขณะเขียนข้อความ คุณ
สามารถสิ้นสุดการเขียนข้อความและกลับไปที่เมนู
ข้อความโดยเครื่องจะไม่บันทึกข้อความที่เพิ่งพิมพ์
นั้น

เขียนขอความมัลติมเี ดีย (เมน 5.1.2)
คุณสามารถใชเมนูนี้เพื่อเขียนหรือแกไขขอความแบบ
มัลติมีเดีย หรือใชตรวจ สอบขนาดขอความได
1. เขาสูเมนู ขอความ ดวยการกดปุม

[เลือก]

2. หากคุณตองการพิมพขอความใหม ใหเลือก
เขียนขอความมัลติมีเดีย
3. คุณสามารถพิมพขอความขึ้นใหมหรือเลือกขอ
ความมัลติมีเดียสําเร็จรูปขึ้นมาหนึ่งขอความจากที่
สรางไวแลว
4. กดเลือก แนบไฟล เพื่อเพิ่มสัญลักษณ, ภาพ,
ถายภาพ, รูปภาพ, เสียง, บันทึกเสียงเตือน
ความจํา, ขอความอัตโนมัติ

ตัวเลือก
สง: คุณสามารถสงขอความมัลติมีเดียถึงผูรับ
หลายคนได รวมทั้งสามารถจัด ลําดับ ความสํา
คัญใหกับขอความ แลวกําหนดใหสงภายหลังได

►

►

ขอความทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในกลองขอความ
ออกโดยอัตโนมัติแมวาจะสงขอความนั้นไมสํา
เร็จก็ตาม

โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณวามีบริ
การจัดลําดับ ความสำคัญของขอความใหใช
หรือไม่

►

นําเสนอ: คุณสามารถตรวจดูขอความมัลติมีเดียที่
คุณพิมพได

►

บันทึก: คุณสามารถบันทึกขอความมัลติมีเดียลง
ใน กลองขอความออก หรือบันทึกเปนขอความ
สําเร็จรูปก็ได

►

เพิ่มสไลด: คุณสามารถเพิ่มสไลดใหอยูหนาหรือ
หลังสไลดที่มีอยูปจจุบันได

►

ยายสไลด: ใชสําหรับเลื่อนดูสไลดกอนหนาหรือ
สไลดถัดไป

ตั้งรูปแบบสไลด
- ตั้งเวลา:คุณสามารถกําหนดชวงเวลาแสดง
สไลด , ขอความ, ภาพ, และเสียงได
- แลกเปลี่ยนขอมูลและรูปภาพ: ใชสําหรับสลับ
ตําแหนงของภาพและตัวอักษรในขอความ

หมายเหต
►

ลบสไลด: ใชสําหรับลบสไลดปจจุบัน
ข อ ความ

►

►

หมายเหต

► เครือ
่ งจะแสดงตัวเลือกนีเ้ ฉพาะกรณีทม
่ี ภ
ี าพหรือ

เสียงอยูเทานั้น

►

เพิม
่ พจนานุกรม T9: คุณสามารถเพิ่มคำของ
คุณเองได้ เมนูนี้จะปรากฏเมื่อโหมดแก้ไขเป็น
Predictive (T9Abc/T9abc/ T9ABC) เท่านั้น

►

ภาษา T9: เลือกโหมดป้อนตัวอักษร T9

►

ออก: คุณสามารถใช้กลับสู่เมนู ข้อความ ได้
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ขอความ
ไอคอน

ข อ ความ

หมายเหตุ

► หากคุณเลือกภาพ

(15K)
สําหรับเขียนลงในขอความ มัลติมีเดีย เครื่อง
จะใชเวลาในการโหลดภาพนั้นอยางนอย 15
วินาที และคุณจะไมสามารถใชงานปุมใดๆ ได
ในระหวาง การโหลด คุณจะสามารถพิมพขอ
ความมัลติมีเดียได หลัง จาก 15 วินาทีผานไป

กลองขอความเขา

ความหมายของไอคอน
ขอความมัลติมีเดีย
ขอความสั้น
ขอความซิมการด
ขอความมัลติมีเดียที่อานแลว
ขอความแบบตัวอักษรที่อานแลว

เมนู 5.2

เครื่องจะแจงเตือนใหทราบเมื่อมีขอความเขา โดยขอ
ความเหลานี้จะถูก จัดเก็บใน กลองขอความเขา
ในกลองขอความเขา คุณสามารถทราบประเภทของ
ขอความแตละ ขอความไดโดยดูจากไอคอน โปรดดู
รายละเอียดไดที่หัวขอความหมายของ ไอคอน

ขอความของ WAP
ขอความมัลติมีเดียชนิดแจงเตือน

หากเครื่องแสดงขอความ ‘ขอความในซิมการดเต็ม’
คุณตอง ลบเฉพาะขอความ ซิมการดออกจากกลอง
ขอความเขา หากเครื่องแสดงขอความ ‘ขอความเต็ม’
คุณสามารถทําใหฟนที่จัดเก็บแตละสวนวางไดดวย
การลยขอความ, ภาพหรือเสียง และ แอพพลิเคชั่น
ตางๆ

ขอความในซิมการด
ขอความในซิมการดด หมายถึงขอความที่จัดเก็บ
อยูในซิมการดโดยเฉพาะ
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ในการอานขอความ ใหเลือกขอความนั้นโดยการกด
ปุม
►

แสดง: คุณสามารถดูขอความที่ไดรับได

►

ตอบกลับ: คุณสามารถตอบกลับผูสงขอความได

►

สงตอ: คุณสามารถสงตอขอความที่เลือกนั้นให
บุคคลอื่นได

กลองขอความออก

คุณสามารถดูขอ
 ความทีส
่ ง แลวหรือยังไมไดสง ไดจาก
ที่นี่ สําหรับขอความที่สงแลวคุณสามารถดูสถานะการ
สงได การเปราสสามารถ กระทําไดเชนเดียวกับการ
เบราสขอควาใน กลองขอความเขา
ไอคอน

ความหมายของไอคอน
MMS ที่สงแลว
MMS ที่ยังไมสง

►

โทรกลั บ: คุณสามารถโทรกลับผูสงขอความได

MMS ที่ยืนยันการสงแลว

►

ลบ: คุณสามารถลบขอความนั้นได

SMS ที่สงแลว

►

แสดงขอมูล: คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับขอ
ความที่ไดรับ เชน ที่อยูของผูสง, หัวเรื่อง(เฉพาะ
ขอความ มัลติมีเดียเทานั้น), วันที่และเวลา ของ
ขอความ,ประเภทขอความและขนาดขอความ

SMS ที่ยังไมสง

►

ลบทั้งหมด: คุณสามารถลบขอความทั้งหมดได

เมนู 5.3

ข อ ความ

สําหรับขอความมัลติมีเดียชนิดแจงเตือนนั้น คุณจะ
ตองรอสักครูเพื่อใหเครื่องดาวนโหลดและดําเนินการ
กับขอความเสียกอน

SMS ที่ยืนยันการสงแลว
เมือ
่ คุณสงขอความแลว
►

แสดง: คุณสามารถดูขอความที่สง

►

ส่งต่อ: คุณสามารถสงตอขอความนั้นใหผูรับราย
อื่นๆ ได้

►

ลบ: คุณสามารถลบขอความนัน
้ ได้
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ขอความ
►

ข อ ความ
►

แสดงขอมูล: คุณสามารถดูขอ
 มูลเกีย
่ วกับขอความ
ในถาดออกเชน ทีอ
่ ยูข
 องผูร บ
ั ,หัวเรือ
่ ง (เฉพาะขอ
ความมัลติมเี ดียเทานัน
้ ),วันทีแ
่ ละเวลาของขอความ,
ประเภทขอความ และขนาดขอความ
ลบทั้งหมด: คุณสามารถลบข้อความทั้งหมดที่
ยังไม่ได้ส่ง

ราง

เมนู 5.4

การใชเมนูนี้ชวยใหคุณกําหนดขอความมัลติมีเดียได
ลวงหนาสูงสุด 5 ขอความ ซึ่งเปนขอความที่คุณใช
บอยโดยเมนูนี้จะแสดงรายการขอความ มัลติมีเดียที่
คุณกําหนดไวลวงหนา
ตัวเลือกที่คุณเลือกใชไดมีดังนี้
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►

แสดง: คุณสามารถดูขอความมัลติมีเดียตางๆ

►

แกไข: แกไขขอความที่คุณเลือก

►

ลบ: ลบขอความที่คุณเลือก

►

แสดงขอมูล: เพื่อดูขอมูลของขอความนั้น

►

ลบทั้งหมด: ลบขอความทั้งหมดในแฟมขอมูล

ฟงขอความเสียง

เมนู 5.5

เมื่อมีการเลือกเมนูนี้ คุณเพียงแคกดปุมเลือกซาย
[ตกลง] เพื่อฟงขอความเสียง และคุณยังโทรเช็ค
คางไวเมื่ออยูใน
ขอความเสียงไดโดยกดปุม
โหมดสแตนดบาย

หมายเหตุ
►

โทรศัพทของคุณจะแสดงไอคอนและแจงเตือน
ใหคุณทราบ โปรดสอบถามขอมูลขอมูลของบริ
การนี้จากผูใหบริการระบบของคุณ เพื่อใหตั้งคา
เครื่องไดอยางถูกตอง

บริการขอมูล

เมนู 5.6

(ขึ้นอยูกับเครือขายและการสมัครขอรับ
บริการ)
ขอความบริการขอมูลคือขอความชนิดตัวอักษรที่
เครือขายสงไปยังระบบ GSM ขอความนี้ใหขอมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับรายงานสภาพอากาศ รายงานสภาพ
การจราจร บริการแท็กซี่ การแพทยและราคาหุนแต
ละประเภทของขอมูลจะมีหมายเลขกํากับอยู ดวย
คุณจึงสามารถติดตอผูใหบริการไดหากคุณปอน
หมายเลขนั้นๆ สําหรับขอขอมูล เมื่อคุณไดรับขอ

อาน (เมนู 5.6.1)
1. เมื่อคุณไดรับขอความบริการขอมูล แลวเลือก อาน
เพื่ออานขอความเครื่องจะแสดงขอความดังกลาว
ที่หนาจอ คุณสามารถอานขอความอื่นๆ ไดดวย
หรือปุม
, หรือ
การเลื่อนดู โดยใชปุม
[ตอไป]

ชนิดขอความ บริการขอมูลที่คุณเพิ่มเขาไปได
►

รายการที่ใชงาน: คุณสามารถเลือกหมายเลขขอ
ความบริการขอมูลในรายการที่ใชงานได หากคุณ
ใชหมายเลขบริการขอมูลหนึ่งคุณจะไดรับขอความ
ที่สงจากหมาย เลขดังกลาว

ขอความอัตโนมัต

คุณมีแบบขอความ 6 แบบตามที่แสดงดานลาง
•

กรุณาโทรกลับฉันดวย

•

ฉันไปสาย จะไปถึงเวลา

เรือ
่ ง (เมนู 5.6.2)

•

ตอนนีค
้ ณ
ุ อยูท
 ไ่ี หน?

•

ฉันกําลังเดินทาง

•

ดวนมาก กรุณาติดตอกลับ

•

ฉันรักคุณ

►

►

เพิ่มชื่อ: คุณสามารถเพิ่มหมายเลขของขอความ
บริการขอมูลลงในหนวยความจําของโทรศัพท
พรอมทั้งชื่อยอได

เมนู 5.7

ขอความอัตโนมัต (เมนู 5.7.1)

2. เครื่องจะแสดงขอความปจจุบันจนกวาขอความอีก
ขอความหนึ่ง จะปรากฏขึ้น

(ขึน
้ อยูก
 บ
ั เครือขายและการสมัครขอรับบริการ)

ข อ ความ

ความบริการขอมูล คุณจะเห็นขอความแสดงที่หนา
จอเพื่อแจงใหทราบวา คุณไดรับขอความหนึ่ง หรือ
เครื่องอาจแสดงขอความนั้นที่หนาจอโดยตรงในการ
อานขอความนั้นอีก ครั้งหรือในกรณีที่เครื่องไมอยูใน
โหมดสแตนดบาย ใหทําตามขั้นตอนดังตอ ไปนี้

รายการที่แสดง: คุณสามารถดูหมายเลขของขอ
ความบริการขอมูลที่คุณเพิ่มเขาไปได หากคุณกด
[ตัวเลือก] คุณจะสามารถแกไขและลบ
ปุม
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ขอความ
ข อ ความ

รูปแบบมัลติมเี ดีย (เมนู 5.7.2)
คุณสามารถใชตัวเลือกดังตอไปนี้ได
►

แสดง: คุณสามารถดูขอความมัลติมีเดียตางๆ

►

แกไข: สําหรับแกไขขอความมัลติมีเดียแบบสํา
เร็จรูป

►

เพิ่มชื่อ: ใหคุณเพิ่มขอความมัลติมีเดียแบบสําเร็จ
รูปขอความใหมได

►

เขียนขอความ: คุณสามารถเขียนและสงขอความ
มัลติมีเดียได

►

ลบ: สําหรับลบขอความมัลติมีเดียแบบสําเร็จรูป

►

ลบทั้งหมด: ชวยใหคุณสามารถลบขอความมัลติมี
เดียทั้งหมดได้

นามบัตร (เมนู 5.7.3)
คุณสามารถสรางนามบัตรของคุณได้
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การตั้งคา

เมนู 5.8

ขอความตัวอักษร (เมนู 5.8.1)
►

ประเภทข้อความ:

ขอความตัวอักษร, แนบเสียง, แฟกซ, เพจ
ในประเทศ, X400, อีเมล, ERMES
โดยปกติ ประเภทขอความที่ใชงานจะตั้งคาเปน
ขอความตัวอักษร แตคุณสามารถเปลี่ยนขอความ
ใหเปนรูปแบบอื่นได โปรดติดตอผู้ใหบริการระบบ
ของคุณเกี่ยวกับการใหบริการฟงกชั่นดังกลาว
►

อายุขอความ: บริการของเครือขายนี้ใหคุณกํา
หนด ระยะเวลาที่คุณตองการใหเก็บขอความ ตางๆ
ไวในศูนยรับฝากขอความ

►

รายงานผลการสง: หากคุณตั้งคาที่ ตกลง คุณ
จะสามารถตรวจสอบวาขอความสงถึงผูรับหรือไม

►

ตอบกลับผานศูนยบริการ: เมื่อมีการสงขอความ
ผูรับสามารถตอบกลับและใหคิดคาใชจายในการ
ตอบกลับลงในใบแจงหนี้คาโทรศัพทของคุณได

►

ศูนยบริการขอความ: หากตองการสงขอความ
แบบตัวอักษรคุณสามารถใชเมนูนี้หาที่อยูของศูนย
SMS ได

►

ลําดับความสําคัญ: คุณสามารถกําหนดลําดับ
ความสําคัญของขอความที่คุณเลือกได

►

อายุขอความ: บริการของเครือขายนี้ใหคุณกํา
หนดระยะเวลาที่คุณตองการใหเก็ยขอความ ตางๆ
ไวในศูนยรับฝากขอความ

►

รายงานผลการสง: หากคุณตั้งคาที่ ตกลง คุณ
จะสามารถตรวจสอบวาขอความสงถึงผูรับหรือไม

►

ดาวนโหลดอัตโนมัติ: หากตั้งคาที่ เปด คุณ
จะสามารถรับขอความมัลติมีเดียไดโดยอัตโนมัติ
หากตั้งคาที่ ปด คุณจะไดรับเพียงขอความแจง
เตือนใน กลองขอความเขา จากนั้นคุณสามารถ
ตรวจสอบการแจงเตือนนี้ได หากคุณเลือกเฉพาะ
เครือขายในฟนที่ คุณจะไดรับขอความแบบมัลติมี
เดีย จากเครือขายในฟนท

►

►

ตั้งคาเครือขาย: หากคุณเลือกเซิรฟเวอรขอความ
มัลติมีเดีย คุณจะสามารถตั้งคา URLของเซิรฟเวอร
ขอความมัลติมีเดียได
ประเภทที่ใชได้ สวนตัว: ขอความสวนบุคคล
ขอความโฆษณา: ขอความโฆษณา

ศูนยขอ
 ความเสียง (เมนู 5.8.3)
คุณสามารถรับ ขอความเสียง ได หากวาผูใหบ
ริการระบบเครือขายของคุณ ใหบริการดังกลาว
เมื่อมีขอความ ขอความเสียง ใหมมาถึงคุณ
เครื่องจะแสดง สัญลักษณบนหนาจอ โปรดตรวจส
อบรายละเอียดการใหบริการ กับผูใหบริการระบบเค
รือขายของคุณ เพื่อทําการตั้งคาเครื่องโทรศัพทให
เหมาะสมกับการใชงาน
►

เครือขายหลัก: คุณสามารถฟงเสียง
ขอความเสียง ไดโดยการเลือก เครือขายหลัก

►

โรมมิ่ง: แมขณะเดินทางไปยังตางประเทศ
คุณยังสามารถฟง ฟงขอความเสียง ไดหากระบบเ
ครือขายของคุณมีการใหบริการโรมมิ่ง

ข อ ความ

ขอความมัลติมเี ดีย (เมนู 5.8.2)

บริการขอมูล (เมนู 5.8.4)
►

รับขอมูลขาวสาร
ตกลง: หากคุณเลือกเมนูนี้ โทรศัพทของคุณจะได
รับขอความบริการขอมูล
ยกเลิก: หากคุณเลือกเมนูนี้ โทรศัพทของคุณจะ
ไมสามารถรับขอความบริการ ขอมูลไดอีก

ขอมูล: ขอมูลที่จําเปน
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ขอความ
►

แจงเตือน

ข อ ความ

ตกลง: โทรศัพทของคุณจะมีเสียงเตือนเมื่อคุณได
รับหมายเลขขอความ บริการขอมูล
ยกเลิก: โทรศัพทของคุณจะไมมีเสียงเตือนแม
คุณจะไดรับขอความบริการขอมูล ก็ตาม
►

ภาษา
คุณสามารถเลือกภาษาที่ตองการดวยการกดปุม
[เปด/ปด] จากนั้น ขอความบริการขอมูลจะแสดง
ในภาษาที่คุณไดเลือกไว้

รับขอความจาก WAP (เมน 5.8.5)
คุณสามารถตั้งคาตัวเลือกวาจะรับขอความหรือไม่
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กล อ งถ า ยรู ป
ถายรูป

เมนู 6.1

►

ถายรูปดวน [
]: ชวยใหคุณสามารถเลือก
เวลาหนวงได (ปด, 3 วินาที และ 5 วินาที)จากนั้น
โทรศัพทจะถายภาพหลังจากครบเวลาที่ระบุไว

►

สถานะหนวยความจํา [
]: ตรวจสอบหนวย
ดวามจําที่มือยูเพื่อถายถาพใหม

►

แฟลช [
]: ชวยใหคุณสามารถตั้งคาแฟลช
ในขณะที่คุณถายภาพในที่มืดได้

►

ความละเอียด [
]: ชวยใหคุณสามารถตั้ง
คาขนาดภาพเปน (1280x960), (640x480),
(320x240), (128x160) และ สมุดโทรศัพท
(48x48) ได

►

คุณภาพของภาพ [
]: ชวยใหคุณสามารถ
ตั้งคาคุณภาพของภาพเปน Basic, Normal และ
Fine ได้

การถายรูปขณะเปดฝาพับ
1. เลือกถายรูป แลวกดปุม
าสูเมนูนี้ไดโดยตรง

หากคุณตองการเข
กดปุม คางไว

2. เล็งไปที่วัตถุที่ตองการถ ายภาพ แลวกดปุม
3. หากตองการบันทึกภาพนั้นในเครื่อง ใหกดปุม
หรือปุม

หมายเหตุ
►

คุณสามารถควบคุมขนาด, ความสวาง, สี และก
ารซูมภาพไดโดยกดปุมนาวิเกต
หรือ
)
(

►

ซูม [
]: ชวยใหคุณสามารถตั้งคาการซูม
ไดตั้งแต x1 ถึง x5 ขึ้นอยูกับความละเอียด

►

ส[
]: เลือกใชไดจาก 3 คา: Color, Sepia,
Black/White

►

ความสวาง [
]: ใชปุมนาวิเกตขวา/ซายเพื่อ
ปรับแสง มีระดับแสง 5 ระดับ: -2, -1, 0, +1, +2

กล อ งถ า ยรู ป

คุณสามารถใชกลองถายรูปคนและเหตุการณตางๆ
ขณะกําลังไปยังสถานที่ ตางๆ ได

การถายรูปขณะเปดฝาพับ
คุณจะเห็นภาพของคุณเองที่หนาจอ LCD ภายนอก
ในขณะถายภาพตนเอง
1. กดปุม [

] คางไว

2. เลื่อนแถบสีไปที่ ถายรูป โดยใชปุมปรับระดับเสียง
].
ดานขาง [ ] จากนั้น กดปุม [
3. เล็งไปที่วัตถุที่ตองการถายภาพ แลวกดปุม [
]
การถายภาพวิธีนี้ ภาพจะ ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
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กลองถายรูป
กล อ งถ า ยรู ป

►

ถายรูป: ใชงานโหมดถายรูป

►

แสดงภาพแบบสไลด: ดูรูปภาพในอัลบั้มเปน
ภาพสไลด

►

แฟลช: ใชงานแสงแฟลช

►

กลับ: ยอนกลับไปที่เมนูกอนหนา

ถายในกรอบ

เมนู 6.2

หมายเหต

คุณจะเปลี่ยนการตั้งคาความละเอียดและสีใน
โหมดนี้ไมได้

ถายตอเนื่อง

►

เมนู 6.3

คุณสามารถถายภาพตอเนื่องไดสูงสุด 9 ภาพ และ
หลังจากถายภาพเรียบรอย แลว คุณสามารถใชปุม
เพื่อดูภาพที่ถ ายได และจัดเก็บภาพ
โดยกดที่ปุม

เมนู 6.4

คุณสามารถดูและสงภาพได นอกจากนี้คุณยังสามารถ
ตั้งภาพนั้นเปน แบ็คกราวนหน จอไดดวย

รูปถายทัง้ หมด (เมน 6.4.1)
คุณสามารถดูภาพทั้งหมดตามลําดับได้

รูปถายทัว่ ไป (เมน 6.4.2)
คุณสามารถดู ภาพทั้งหมดได ยกเวนภาพที่มีกรอบ
และภาพที่เก็บอยูในสมุด โทรศัพท์

รูปถายในกรอบ (เมน 6.4.3)
ใหดูภาพที่มีกรอบทั้งหมดได้
ตัวเลือก
►
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หากคุณตั้งความละเอียดภาพไวที่ 320x240
คุณจะถายภาพได เพียง 6 ภาพเทานั้น และ
หากตั้งไว 128x160 จะถายภาพได 9 ภาพ

อัลบั้ม

คุณสามารถถายภาพที่อยูในแบ็คกราวนดตางๆ ได
นอกจากนั้น (
หรือ
)
►

หมายเหต

แสดงภาพแบบรวม: คุณสามารถดูภาพขนาดเล็ก
ในหนาจอไดสูงสุด 9 ภาพ

►

เขียนขอความมัลติมีเดีย: คุณสามารถสงภาพ
ทาง MMS ได

แสดงภาพสไลดไดโดย อัตโนมัติ
►

ลบ: สําหรับลบภาพ

►

แกไขชื่อ: ใชสําหรับแกไขชื่อภาพ

►

แสดงขอมูล: คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อ
ขนาด วันที่และ เวลาที่คุณถายภาพนั้น

►

ปองกันไฟล: คุณสามารถปองกันการลบภาพโดย
ไมตั้งใจไดดวยการ ใชเมนูนี้

►

ส่งทางบูลทูธ: คุณสามารถส่งภาพผ่านบูลทูธ

►

ตั้งคาเปนภาพพื้นหลัง: คุณสามารถกําหนดภาพ
เปนวอลลเปเปอรได

►

แสดงภาพแบบสไลด:คุณสามารถใชเมนูนี้ในการ
แสดงภาพสไลดไดโดยอัตโนมัติ

►

ลบ: สําหรับลบภาพ

►

แกไขชื่อ: ใชสําหรับแกไขภาพ

สถานะหนวยความจํา (เมนู 6.5.1)

►

แสดงขอมูล: คุณสามารถดูข อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ
ขนาด วันที่และ เวลาที่คุณถายภาพนั้น

สามารถดูหนวยความจําคงเหลือและหนวยความจํา
ตางๆ ได้

►

การปองกัน: คุณสามารถปองกันการลบภาพโดย
ไมตั้งใจไดดวยการใชเมนูนี้

ลบอัลบัม
้ (เมนู 6.5.2)

รูปภาพในสมุดโทรศัพท์ (เมนู 6.4.4)
ใชดูภาพที่อยูในสมุดโทรศัพททั้งหมดได
►

ตั้งคาเปนภาพฟนหลัง: คุณสามารถกําหนดภาพ
เปนภาพพื้นหลังได

►

แสดงภาพแบบสไลด:คุณสามารถใชเมนูนี้ในการ

การตั้งคา

กล อ งถ า ยรู ป

►

เขียนข้อความอีเมล์: คุณสามารถส่งภาพผ่านอี
เมล์ได้

เมนู 6.5

คุณสามารถลบภาพทั้งหมดที่จัดเก็บอยูในหนวยความ
จําหนึ่งได้

บันทึกอัตโนมัติ (เมนู 6.5.3)
จัดเก็บภาพที่ถ ายดวยกลองถายรูปโดยอัตโนมัติ
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การตั ้ ง ค า
การตั ้ ง ค า

คุณสามารถตั้งคาเมนูดังตอไปนี้ตามความสะดวกและ
ความชอบของคุณเอง
1. กดปุม

[เมนู ] ในโหมดสแตนดบาย

2. กดปุม

เพื่อเขาสูเมนู การตั้งคา โดยตรง

วันที่และเวลา

เมนู 7.1

ตั้งคาโทรศัพท์

คุณสามารถตั้งคาฟงกชั่นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
โทรศัพท์

จอแสดงผล (เมนู 7.2.1)
►

คุณสามารถตั้งคาฟงกชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลาได้

รูปภาพพื้นหลัง: คุณสามารถเลือกภาพพื้นหลัง
ในโหมดสแตนดบาย

- จอ LCD ดานใน

ตัง้ วันที (เมน 7.1.1)

- จอ LCD ดานนอก

คุณสามารถปอนวันที่ปจจุบันได้

จอ LCD ดานนอก
คุณสามารถเลือกภาพหรือภาพเคลื่อนไหวสํา
หรับเปนวอลลเปเปอรได โดยการกดปุม
หรือ

รูปแบบวันที่ (เมนู 7.1.2)
คุณสามารถตั้งรูปแบบวันที่ เชน วว/ดด/ปปปป, ดด/
วว/ปปปป, ปปป/ดด/วว (ว: วันที่ / ด: เดือน / ป: ป)

รูปภาพของฉัน
คุณสามารถเลือกภาพหรือภาพเคลื่อนไหวสํา
หรับเปนวอลลเปเปอร์

ตัง้ เวลา (เมนู 7.1.3)
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เมนู 7.2

คุณสามารถปอนเวลาปจจุบันได้

►

รูปแบบเวลา (เมนู 7.1.4)

รูปแบบเมนู: คุณสามารถเลือกรูปแบบสีได 4
ชนิด คือ Clean, Clear, Paper และ Metalic

►

คุณสามารถเลือกรูปแบบเวลาเปน 12 ชั่วโมง หรือ
24 ชั่วโมง

ขอความทักทาย:หากคุณเลือก เปด คุณสามารถ
แกไขขอความที่แสดงในโหมด สแตนดบายได

►

แสงไฟ: คุณสามารถตั้งระยะเวลาการเปดไฟหนา

จอภายในได

►

หนาตางขอมูล:คุณสามารถตรวจดูสถานะปจจุบัน
ของเมนูที่เลือกไดกอนที่จะเปดเมนูนั้น สถานะดัง
กลาวจะแสดงที่ดานลางของหนาจอ
แสดงชื่อเครือขาย: หากคุณตั้งที่ เปด ชื่อเครือ
ขาย (ชื่อของผูให บริการ) จะปรากฏขึ้นที่หนาจอ
LCD ภายใน

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของขอความที่ใชแสดงบน
โทรศัพทของคุณ การตั้ง คาเปลี่ยนแปลงนี้มีผลตอ
โหมด ภาษา ดวย

ตั้งคาการโทร

โอนสายเรียกเขาทุกสาย
►

การโอนสาย (เมนู 7.3.1)
บริการ การโอนสาย ใหคุณโอนสายเรียกเขาทั้งจาก
สายโทรศัพท, แฟกซ หรือสายที่โทรเขาเพื่อสงขอ
มูลไปยังหมายเลขอื่นไดโปรดติดตอผูใหบริการระบบ
ของคุณเพื่อขอทราบรายละเอียด

เมือ
่ ไมรบ
ั สาย
โอนสายที่คุณไมไดรับ

เมือ
่ ติดตอไมได
โอนสายเมื่อเปดเครื่องหรืออยูนอกฟนที่การให
บริการ

►

สายขอมูลทัง้ หมด
โอนสายโทรเขาเพื่อสงขอมูลทุกสายไปยังหมาย
เลขที่มีการเชื่อมตอกับ เครื่องคอมพิวเตอร

เมนู 7.3

คุณสามารถตั้งเมนูที่เกี่ยวของกับการโทรดวยการกด
[เลือก] ในเมนู การตั้งคา
ปุม

เมือ
่ สายไมวา ง
โอนสายเมื่อคุณใชโทรศัพทอยู่

►

►

ภาษา (เมนู 7.2.2)

สายสนทนาทัง้ หมด
การตั ้ ง ค า

►

►

►

สายแฟกซทง้ั หมด
โอนสายแฟกซทก
ุ สายไปยังหมายเลขทีม
่ ก
ี ารเชือ
่ ม
ตอกับเครื่องแฟกซ

►

ยกเลิกทัง้ หมด
ยกเลิกบริการโอนสายทั้งหมด

เมนูยอ
 ย
เมนู การโอนสาย มีเมนูยอยดังตอไปนี้
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การตั้งคา
• เปดทํางาน

►

การตั ้ ง ค า

เพื่อใชงานบริการที่เกี่ยวของ

หากคุณเลือกเมนูนี้คุณสามารถรับสายเรียกเขาดวย
[วางสาย]/
การกดปุมใดก็ได ยกเวนปุม

ฝากขอความเสียง
โอนสายไปที่ศูนยรับฝากขอความ ฟงกชั่นนี้ไมมีใน
เมนู สายขอมูลทั้งหมด และ สายแฟกซทั้งหมด

►

สําหรับปอนหมายเลขที่ใชในการโอนสาย
ใชสําหรับเลือกหมายเลขที่ใชโอนสายไปลาสุด 5
หมายเลข

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

ยกเลิกใชงานบริการที่เกี่ยวของ
►

ปด

►

ตัง้ คาตามเครือขาย

จะไมมีการแสดงหมายเลขโทรศํพทของคุณ

ตรวจสอบสถานะของบริการที่เกี่ยวของ

รูปแบบการรับสาย (เมนู 7.3.2)
►

เปดฝาพับ
หากเลือกเมนูนี้คุณสาม ารถรับสายเรียกเขาดวยกา
รเปดฝาพับเทานั้น
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เปด
คุณสามารถสงหมายเลขโทรศํพทของคุณไปยังผู
รับโดยหมายเลขของคุณจะแสดงที่เครื่องโทรศัพท
ของผูรับสาย

• ยกเลิก
• ตรวจสอบสถานะ

ปุม
 รับสายเทานัน
้
หากคุณเลือกเมนูนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเขาดว
[โทรออก] เทานั้น
ยการกดปุม

หมายเลขอืน
่ ๆ
หมายเลขสวนตั ว

รับสายไดทก
ุ ปุม


หากเลือกตัวเลือกนี้ การที่คุณจะสามารถสงหมาย
เลขโทรศัพทของคุณได หรือไมขึ้นอยูกับบริการ
ของสายโทรศัพท 2 สายที่ใหบริการอยูเชน สาย1
หรือสาย 2

(ขึน
้ อยูก
 บ
ั เครือขาย)
►

เปดทํางาน
หากคุณเลือก เปดใชงาน คุณสามารถรับสาย
(เรียกเขา) ซอนได้

►

ยกเลิก
หากคุณเลือก ยกเลิก คุณจะไมสามารถทราบไดวา
มีสาย (เรียกเขา) ซอนที่ กําลังรออยู

►

ตรวจสอบสถานะ
แสดงสถานะของการใชสายเรียกซอน

เตือนทุกนาที (เมนู 7.3.5)

เครื่องจะไมหมุนทวนหมายเลขซ้ําเมื่อไมสามารถ
ตอสายนั้นไดในครั้งแรก

ตั้งระบบปองกัน

เมนู 7.4

ใสระหัส PIN (เมนู 7.4.1)
ในเมนูนี้ คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหถามรหัส PIN
ของซิมการดของคุณ เมื่อเปดใชเครื่องโทรศํพท หาก
เปดใชงานฟงกชั่นนี้แลว เครื่องจะขอใหคุณปอน
รหัส PIN
1. เลือกใหปอนรหัส PIN ในเมนูตั้งระบบปองกันแลว
[เลือก]
กดปุม
2. ตั้งคา เปด/ปด

หากเลือกเปดคุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาการ
โทรดวยเสียงเตือนที่ดังทุก 1นาทีในระหวางการโทร

3. หากคุณตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาดังกลาว
คุณ ตองปอนรหัส PIN เมื่อคุณ เปดเครื่อง

โทรซ้าํ อัตโนมัต (เมนู 7.3.6)

4. หากคุณปอนรหัส PIN ผิดเกิน 3 ครั้ง เครื่องจะ
ล็อค หาก PIN ถูกล็อค แลว คุณจะตองใชรหัส
PUK ปลดล็อค

►

เปด
เมื่อใชงานฟงกชั่นนี้ เครื่องจะพยายามหมุนทวน
หมายเลขที่โทรไมติด โดยอัตโนมัต

►

ปด

การตั ้ ง ค า

สายเรียกซอน (เมนู 7.3.4)

5. โดยคุณสามารถปอนรหัส PUK ไดถึง 10 ครั้ง
หากคุณปอนรหัส PUK ผิดเกิน 10 ครั้ง คุณจะ
ไมสามารถปลดล็อคเครื่องโทรศัพทของคุณได
และตองติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อแกปญหา
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การตั้งคา
ดังกลาว
การตั ้ ง ค า

คุณสามารถใชรหัสปองกันเพื่อปองกันการใชโทรศัพ
ทของคุณโดยไมไดรับอนุญาตเมื่อคุณเปดเครื่องคุณ
จะตองปอนรหัสปองกัน หากคุณไดตั้งคาการล็อค
เครื่องที่ เปด หากคุณตั้งคาการล็อคเครื่อง อัตโนมัติ
เครื่องจะใหคุณปอนรหัสรักษาความปลอดภัยเฉพาะ
เมื่อคุณเปลี่ยนซิมการดเทานั้น

บริการ ปองกันการโทร จะปองกันไมใหเครื่องโทร
ศัพทของคุณโทรออกหรือ รับสายบางประเภทได
ฟงกชั่นนี้ตองใชรหัสการจํากัดการโทร คุณสามารถ
ดูรายการเมนูยอย ตอไปนี้ได้
► สายออกทัง
้ หมด

บริการจํากัดการโทรของสายโทรออกทั้งหมด
► โทรออกตางประเทศ

บริการจํากัดการโทรของสายโทรออกตางประเทศ
ทั้งหมด

โทรออกเฉพาะตางประเทศ
บริการจํากัดการโทรของสายโทรออกตางประเทศ
ทั้งหมดยกเวนเครือขาย ในประเทศของตน

ล็อคเครือ
่ ง (เมนู 7.4.2)

ปองกันการโทร (เมนู 7.4.3)
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►

►

สายเขาทั้งหมด
บริการจํากัดการโทรของสายโทรเขาทั้งหมด

►

ไมรับเมื่ออยูตางประเทศ
บริการจํากัดการโทรของสายโทรเขาทั้งหมดเมื่อ
ใชการโรมมิ่ง

►

ยกเลิกทั้งหมด
คุณสามารถยกเลิกบริการจํากัดการโทรทั้งหมดได

►

เปลี่ยนรหัสผาน
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผานสําหรับบริการจํากัด
การโทรได้

เมนูยอ
 ย
• เปดทํางาน
คุณสามารถขอใหเครือขายตั้งคาการจํากัดการโทร
ได้

• ยกเลิก
• ตรวจสอบสถานะ
ดูสถานะของเครื่องวามีการจํากัดการโทรหรือไม่

เบอรโทรทีก
่ าํ หนด (เมนู 7.4.4)
(ขึน
้ อยูก
 บ
ั ซิม)
คุณสามารถจํากัดการโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพ
ทที่เลือกไวได หมายเลขเหลานั้นจะไดรับการปองกัน
ดวยรหัส PIN2
►

เปดทํางาน
คุณสามารถจํากัดการโทรออกไปยังหมายเลขโทร
ศัพทที่เลือกไวได้

►

ยกเลิก
ยกเลิกการใชฟงกชั่นการจํากัดหมายเลขโทรออก

►

รายการหมายเลข
คุณสามารถดูรายการหมายเลขโทรศัพทที่จัดเก็บ
ไวในเมนู เบอรโทรที่กําหนด

เปลีย
่ นรหัส (เมน 7.4.5)
PIN ยอมาจาก Personal Identification Number เ
ปนรหัสที่ใชในการปองกัน การใชโทรศัพทโดยไมได
รั บอนุญาต คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผานตอ ไปนี้ได:
รหัส PIN, รหัส PIN2, รหัสปองกัน

การตั ้ ง ค า

ยกเลิกการตั้งคาการจํากัดการโทร

1. หากคุณตองการเปลี่ยนรหัสรักษาความปลอดภัย/
รหัส PIN/PIN2 ใหปอนรหัสเดิมที่ใหมาของคุณ
[ตกลง]
แลวกดปุม
2. ปอนรหัสรักษาความปลอดภัย รหัส PIN/PIN2
ใหม และตรวจสอบความ ถูกตอง

ตั้งคาเครือขาย

เมนู 7.5

คุณสามารถเลือกเครือขายที่คุณตองการลงทะเบียนไ
ดโดยอัตโนมัติหรือ ดวยตนเอง โดยทั่วไป การเลือกเ
ครือขายจะตั้งคาที่ อัตโนมัติ

อัตโนมัต (เมน 7.5.1)
หากคุณเลือกโหมด อัตโนมัติ เครื่องจะคนหาแ
ละเลือกเครือขายใหคุณ โดยอัตโนมัติ เมื่อเลือก
“อัตโนมัติ” แลว เครื่องจะตั้งคาที่ “อัตโนมัติ”
อยูเชนเดิม แมวาจะมีการปดและเปดเครื่องก็ตาม
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การตั้งคา
การตั ้ ง ค า

เลือกเอง (เมน 7.5.2)

สถานะหนวยความจํา

เครื่องโทรศัพทจะหาสัญญาณเครือขายที่มีอยูและแ
สดงรายการนั้น จากนั้น คุณสามารถเลือกเครือขาย
ที่คุณตองการใช หากเครือขายนี้มีขอตกลงเรื่อง กา
รโรมมิ่งกับผูใหบริการระบบเครือขายในฟนที่ของคุณ
และเครื่องจะใหคุณ เลือกเครือขายอื่นได ในกรณีที่เ
ครื่องไมสามารถเชื่อมตอกับเครือขายที่ เลือกได

คุณสามารถตรวจสอบฟนที่วางและการใชหนวย
ความจําของฟนที่จัดเก็บ แตละสวน และหนวย
ความจําของซิมการดได โดยเขาไปในเมนูของ
หนวยความจําแตละสวน

เครือขายทีช
่ อบ (เมน 7.5.3)
คุณสามารถตั้งคารายการเครือขายที่คุณตองการใ
หโทรศัพทเชื่อมตอเปน อันดับแรก กอนที่จะพยาย
ามเชื่อมตอกับเครือขายอื่นๆ รายการนี้เปนรายการ
เครือขายซึ่งเปนที่รูจักและมีการกําหนดไวลวงหนาแล
วในเครื่องโทรศัพท

ใชคาจากโรงงาน

เมนู 7.6

คุณสามารถกลับไปเริ่มใชคาทั้งหมดที่ตั้งมาจากโรงง
านได คุณตองใชรหัส ปองกันเพื่อใชงานฟงกชั่นน

ตั้งคา GPRS

เมนู 7.7

คุณสามารถตั้งคาการใชบริการ GPRS
ไดอยางหลากหลาย ขึ้นอยูกับ สภาพการใชงานตางๆ
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เมนู 7.8

บริ ก าร

โปรดตรวจสอบการใหบริการ WAP คาใชจาย และคา
ธรรมเนียมตางๆ กับผูใหบริการเครือขาย และ/หรือผู
ใหบริการที่เปนเจาของบริการที่คุณ ตองการใช ผูให
บริการยังสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชบริการ
เหลา นั้นดวย
เมื่อเชื่อมตอแลว โฮมเพจจะปรากฏขึ้น โดยเนื้อหา
ในโฮมเพจขึ้นกับผู ใหบริการ คุณสามารถเขาใชเพจ
ของเว็บไซดใดๆ ก็ได โดยปอนแอดเดรส URL ของ
เว็บนั้นๆ เมื่อตองการออกจากเบราวเซอร ใหกดปุม
โทรศัพท จะกลับสูโหมดสแตนดบาย

ปุม


คําอธิบาย
เลื่อนดูขอมูลแตละบรรทัด
กลับไปยังเพจกอนหนา

บริ ก าร

คุณสามารถเขาใชบริการ WAP (Wireless Applica
tion Protocol) ตางๆ เชน ขอมูลการเงิน, ขาว,ราย
งานการพยากรณอากาศและขอมูลเกี่ยวกับตารางการ
บิน ขอมูลเหลานี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทร
ศัพท เคลื่อนที่โดยเฉพาะ และดูแลโดยผูใหบริการ
WAP

เลือกตัวเลือกและยืนยันการดํา
เนินการ

การใชเมนูเบราเซอร WAP
คุณเลือกใชตัวเลือกตางๆ ของเมนูไดขณะทองเว็บ
ไซตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่

หมายเหตุ
►

เมนูเบราเซอร WAP อาจแตกตางกันไป ขึ้นอยู
กับเวอรชันเบราเซอรของคุณ

การนาวิเกตดวยเบราเซอร WAP
คุณสามารถทองอินเตอรเน็ตโดยใชปุมตางๆ ของโทร
ศัพทหรือใชเมนูเบราเซอร WAP

การใชปม
ุ ตางๆ ของโทรศัพท์
ขณะทองอินเทอรเน็ต ฟงกชันปุมตางๆ ของโทรศัพท
จะแตกตางไปจากโหมดการทํางานตามปกติของโทร
ศัพท์
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บริการ
บริ ก าร

อินเตอรเน็ต

เมนู 8.1

โฮม (เมนู 8.1.1)

►

เชื่อมตอ: เชื่อมตอไปยังบุคมารคที่เลือก

ใชสําหรับเชื่อมตอกับโฮมเพจ โฮมเพจอาจเปนไซด
ที่ไดระบุไวในรูปแบบ ที่มีการใชงาน ซึ่งอาจกําหนด
ไวโดยผูใหบริการระบบ หากคุณไมได กําหนดไวใน
รูปแบบที่มีการใชงาน

►

เพิ่มใหม: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสรางบุคมารคใหม

►

แกไข: คุณสามารถแกไข URL และ/หรือชื่อของ
บุคมารคที่เลือกได

โพรไฟล (เมนู 8.1.3)

บุค
 มารค (เมนู 8.1.2)
เมนูนี้ชวยใหคุณจัดเก็บURLของเว็บเพจที่คุณชื่นชอบ
ได เพื่อใหเขาใชไดงายขึ้นในครั้งตอไปโทรศัพทของ
คุณมีบุคมารคของเว็บไซตที่ติดตั้งไวแลวลวงหนาคุณ
ไมสามารถลบบุคมารคของเว็บไซตที่ติดตั้งไวแลวลว
งหนาเหลานี้ได้

การสรางบุค
 มารค
1. กดปุมเลือกซาย

[ตัวเลือก]

2. เลือกเพิ่มใหม และกดปุม OK
3. หลังจากปอน URL และชื่อที่ตองการแลว
ใหกดปุม OK
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หลังจากเลือกบุคมารคที่ตองการแลว คุณสามารถ
เลือกตัวเลือกตอไปนี้ได้

และปุม
* เคล็ดลับ: ใชปุม
เพื่อปอนสัญลักษณ ในการปอน “.”
ใหกดปุม

โพรไฟลคือขอมูลเครือขายที่ใชเพื่อเชื่อมตออินเตอร
เน็ตโพรไฟลแตละแบบมีเมนูยอยดังตอไปนี้
►

เปดทํางาน: ใชงานโพรไฟลที่เลือก

►

การตั้งคา: ใชเมนูยอยนี้เพื่อแกไขและเปลี่ยน
แปลงคาการตั้งคา WAP ใหกับโพรไฟลที่เลือก
- โฮมเพจ: ในตัวเลือกนี้ จะใหคุณปอนแอดเดรส
(URL) ของไซดที่คุณจะใชเปน โฮมเพจคุณไม
จําเปนตองพิมพ “http://” ไวหนา URL แตละ
ชื่อเพราะ เบราวเซอร WAP จะใสใหเองโดย
อัตโนมัติ

1 ขอมูล
2 GPRS
- การตั้งคาขอมูล: ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกการตั้ง
คาขอมูลเปน เครือขาย/บริการ
IP แอดเดรส: ปอน IP แอดเดรสของเกตเวย
WAP ที่คุณเขาใช
หมายเลขโทร: ปอนหมายเลขโทรศัพทสําหรับ
เชื่อมตอไปยังเกตเวย WAP ของคุณ
รหัสผูใช: คาเฉพาะที่แสดงถึงตัวผูใชสําหรับ
เซิรฟเวอรการติดตอ ของคุณ (ทั้งนี้มิใชเกตเวย
WAP)
รหัสผาน: รหัสผานที่ตองปอนใหกับเซิรฟเวอร
การติดตอของคุณ(ทั้งนี้ มิใชเกตเวย WAP) เพื่อ
ระบุถึงตัวคุณ
ชนิดการโทร: เลือกประเภทของสายขอมูล:
Analogue หรือ Digital (ISDN)
อัตราเร็วการโทร:อัตราความเร็วในการเชื่อมตอ
ขอมูล คือ 9600 หรือ 14400 บิทต่อวินาที

ออกจากการเชื่อมตอ โดยเมื่อปอนคานี้แลว
บริการ นาวิเกตของ WAP จะหยุดลงเมื่อไมมีการ
รับหรือสงขอมูลในเวลา ที่กําหนด

บริ ก าร

- เครือขาย: สําหรับกําหนดชนิดของบริการสง
ขอมูล

- การตั้งคาGPRS:การตั้งคาบริการนี้ทําไดเฉพาะ
เมื่อมีการเลือกวิธีการรับสงขอมูล แบบ GPRS
IP แอดเดรส: ปอน IP แอดเดรสของเกตเวย
WAP ที่คุณเขาใช
APN: ปอน APN ของ GPRS
รหัสผูใช: เปนตัวระบุผูใชสําหรับเซิรฟเวอร
APN
รหัสผาน: รหัสผานที่คุณตองปอนใหกับเซิรฟ
เวอร APN
- ชนิดการเชื่อมตอ: ตัวเลือกสําหรับประเภทการ
เชื่อมตอ ไดแก แบบชั่วคราว หรือ แบบตอเนื่อง
ซึ่งขึ้นอยูกับเกตเวยที่คุณใช
ตอเนื่อง
ระบบการสงขอมูลที่มีความคงที่อยางตอเนื่อง
แตสรางการติดตอสื่อสาร กับเครือขายมากขึ้น
ชั่วคราว
บริการที่ยังไมไดรับการยืนยัน (ไมไดเชื่อมตอ)

หนวงเวลา: สําหรับปอนระยะเวลาที่กําหนดให
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บริการ
บริ ก าร

HTTP

ไปยัง URL (เมนู 8.1.4)

เชื่อมตอไคลเอนตเขากับเซิรฟเวอรโดยตรงใน
HTTP

คุณสามารถเชื่อมตอไปยังเว็บไซตที่คุณตองการได
โดยตรง หลังจากปอน URL ที่ตองการแลว ใหกดปุม
ตกลง [OK]

- ตั้งคาพร็อกซี
IP แอดเดรส: ปอน IP แอดเดรสของพร็อกซี่
เซิรฟเวอรที่คุณเขาใชงาน
พอรต: ปอนพร็อกซี่พอรต
- ตั้งคา DNS
เซิรฟเวอรหลัก: ปอน IP แอดเดรสของเซิรฟ
เวอร DNS หลักที่คุณเขาใชงาน

ตัง้ คา cache (เมนู 8.1.5)
ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชจะถูกบันทึกไวในหนวย
ความจําแคชของโทรศัพท์
► ลบ

cache: ตั้งคาวาตองการใหเชื่อมตอผาน
ทางแคชหรือไม่

เซิรฟเวอรรอง: ปอน IP แอดเดรสของเซิรฟ
เวอร DNS รองที่คุณเขาใชงาน

หมายเหตุ
►

- ตั้งระบบปองกัน: คุณสามารถตั้งคาตัวเลือกนี้
เปน เปด หรือ ปด ขึ้นอยูกับพอรต เกตเวยที่ใช
- แสดงรูปภาพ:คุณสามารถเลือกใหแสดงรูปภาพ
บน WAP หรือไมก็ได้
► แกไขชื่อ:
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คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโพรไฟลได

►

ลบ: ลบโปรไฟล์ที่เลือกจากรายการ

►

เพิ่มใหม: คุณสามารถเพิ่มโพรไฟลใหมได้

cache: ลบขอมูลทั้งหมดที่บันทึกไวในแคช

► ตรวจ

แคชเปนหนวยความจําบัฟเฟอรซึ่งใชบันทึกขอ
มูลไวชั่วคราว

ตัง้ คา cookies (เมน 8.1.6)
ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชจะถูกบันทึกไวในหนวย
ความจําแคชของโทรศัพท์
► ลบ
►

Cookies: ลบขอมูลทั้งหมดที่บันทึกไวในคุกกี้

ตรวจ Cookies: ตรวจสอบวามีการใชคุกกี้หรือไม่

รายการใบรับรองที่ใชไดจะปรากฏขึ้น
► ผูมีสิทธิ์:

คุณสามารถดูรายการใบรับรองสิทธิ์ที่บัน
ทึกไวในโทรศัพทของคุณได

บริ ก าร

รับรองความปลอดภัย (เมนู 8.1.7)

► สวนตัว:

คุณสามารถดูรายการใบรับรองสวนบุคคล
ที่บันทึกไวในโทรศัพทของคุณได้

รีเซ็ตโพรไฟล (เมนู 8.1.8)
คุณสามารถรีเซ็ตรูปแบบเพื่อกลับไปยังคาเริ่มตนได้

เวอรชน
่ั ของเบราวเซอร (เมนู 8.1.9)
แสดงเวอรชั่นของเบราวเซอร WAP

บริการ SIM

เมนู 8.2

เมนูนี้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดและการให้บริการของเครือ
ข่าย
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ดาวน โ หลด
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เกมส & อื่นๆ

เมนู 9.1

เกมส & อืน
่ ๆ (เมนู 9.1.1)
ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชัน Java ที่ติด
ตั้งในโทรศัพทของคุณได คุณสามารถเลน หรือ ลบ
แอปพลิเคชันที่ดาวนโหลดหรือตั้งคาตัวเลือกการเชื่อ
มตอ แอปพลิเคชันที่ดาวนโหลดจะอยูในรูปแบบโฟล
[เลือก] เพื่อเปดโฟลเดอร
เดอรกดปุมเลือกซาย
ที่เลือกหรือเริ่มตน Midlet ที่เลือกไว เมื่อกดปุมเลือก
[เมนู] คุณสามารถเลือกเมนูตอไปนี้ได้
ซาย

หมายเหตุ
►
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หลังการดาวน์โหลดเกมส์ Java ใดๆ กดปุ่ม
) เพื่อบันทึกไว้ในโฟลเดอร์รูท
“ตกลง” (

►

โฟลเดอร์ใหม่: เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่

►

ย้าย: ย้ายเกมส์ที่จัดเก็บไปไว้ที่แฟ้มข้อมูลอื่น

►

Launch: เริ่มตนแอปพลิเคชั่นที่เลือก

►

ลบ: ลบเกมส์

►

เปลี่ยนชื่อ: เปลี่ยนชื่อเกมส์

►

Info: แสดงขอมูลของแอปพลิเคชั่น

►

อัปเดต: เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์และดาวน์โหลดเวอร์
ช่ันใหม่ของเกมส์ที่จัดเก็บ

►

Options: แอปพลิเคชัน Java บางตัวอาจตองมี
การเชื่อมตอขอมูลใหเลือกเมนูนี้เพื่อตั้งคาตัวเลือก
การเชื่อมตอ
- Always: การเชื่อมตอเกิดขึ้นทันทีโดยไมมีการ
แจงใหทราบ
- Prompt: เครื่องจะสอบถามคุณกอนที่แอปพลิ
เคชันจะทําการเชื่อมตอ
- Never: หามการเชื่อมตอ

หมายเหตุ
►

คุณไมสามารถลบหรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอรหรือ
เกมส์ในโฟลเดอรที่ติดตั้งไวลวงหนาแลว

หมายเหตุ
►

ไฟลJARเปนรูปแบบที่บีบอัดขอมูลของโปรแกรม
Javaและไฟล JAD เปนไฟลคําอธิบายที่มีขอมูล
โดยละเอียดทั้งหมด กอนที่จะดาวนโหลดจากระ
บบเครือขาย คุณสามารถดูคําอธิบายไฟลโดยละ
เอียดทั้งหมดไดจากไฟล JAD

►

แมจะใชภาษามาตรฐาน(J2ME)แตแอปพลิเคช่ัน
Java บางตัวจะไมสามารถใชงานกับโทรศัพทที่
มีวางจําหนายบางรุนได เนื่องจากอาจมีการใช
ไลบรารีเฉพาะสําหรับรุนโทรศัพทนั้นซอฟตแวร
อาจถูกล็อคหรือเปดขึ้นเองเมื่อมีการดาวนโหลด
แอพพลิเคชั่นJavaซึ่งไมไดพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ
สําหรับโทรศัพทที่อางถึงในคูมือนี้ ซึ่งคุณอาจ
ตอง“รีสตารต”โทรศัพทเราต้องชี้แจงถึงสาเหตุ
ของ ปญหาเหลานี้ซึ่งเกิดขึ้นจากแอปพลิเคชัน
ที่ใชรวมกันไมได และไมใชขอบกพรองของ
ผลิตภัณฑ

ดาวน โ หลด

JavaTM เปนเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดย Sun Micro
systems และดวยวิธีการเดียวกับที่คุณดาวนโหลด
Java Applet โดยใชเบราวเซอร Netscape หรือ
MS Internet Explorer มาตราฐาน คุณสามารถ
ดาวนโหลด Java MIDIlet ไดโดยใช โทรศัพทที่ใช
งาน WAP โปรแกรมที่ใช JAVA ทั้งหมด เชน เกมส
Java จะดาวนโหลดและใชบนโทรศัพทไดหรือไมนั้น
ขึ้นอยูกับผูใหบริการดวย เมื่อดาวนโหลดแลวคุณ
สามารถดูโปรแกรมJavaไดในเมนู Applications ซึ่ง
คุณสามารถเลือกใชงานหรือลบโปรแกรมดังกลาว ได
ไฟลของโปรแกรม Java ที่จัดเก็บใน เครื่องโทรศัพท
จะอยูในรูปแบบ .JAD และ .JAR

ขอควรระวัง
►

เฉพาะโปรแกรมที่ใช J2ME (Java 2 Micro
Edition) เทานั้นจึงจะรันบนโทรศัพทได โปร
แกรมที่ใช J2SE (Java 2 Standard Edtion)
จะทํางานไดเฉพาะบนครื่ืองพืืชืเทานั้น
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โพรไฟล์ (เมนู 9.1.2)

เสียง

เมนูนี้ประกอบดวยการตั้ังคาแบบเดียวกับเมนู อินเตอร์
เน็ตเมื่อคุณตองการดาวนโหลดโปรแกรมใหมคุณตอง
เชื่อมตอ WAP ดวย

ปุมเลือกซาย
ไปนี้

รูปภาพ

เมนู 9.2

ปุมเลือกซาย
[ตัวเลือก]
จะแสดงตัวเลือกตอไปน
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เมนู 9.3

[ตัวเลือก] จะแสดงตัวเลือกตอ

►

ตั้งค่าเสียงเรียกเขา: ตัวเลือกนี้ตั้งคาเสียงเรียก
เขาดวยเสียงที่เลือกปัจจุบัน

►

เขียนข้อความ:คุณสามารถส่งเพลงผ่าน SMS ได้

►

เขียนข้อความมัลติมีเดีย:
คุณสามารถส่งเพลงผ่าน MMS ได้

►

ตัง้ คาเปนภาพพืน
้ หลัง: จะตัง้ คารูปภาพทีเ่ ลือก
ปจจุบน
ั เปนภาพพืน
้ หลัง

►

►

เขียนขอความมัลติมเี ดีย: รูปภาพทีด
่ าวนโหลด
สามารถสงผาน MMS ได้

เขียนข้อความอีเมล์: เพลงที่ดาวน์โหลดไว้
สามารถส่งทางอีเมล์ได้

►

ส่งทางบูลทูธ: เสียงที่ดาวน์โหลดไว้สามารถส่ง
ทางบูลทูธได้

►

เขียนข้อความอีเมล์: ภาพทีด
่ าวน์โหลดไว้สามารถ
ส่งทางอีเมล์ได้

►

ส่งทางบูลทูธ: ภาพทีด
่ าวน์โหลดไว้สามารถส่งทาง
บูลทูธได้

อุ ป กรณ เ สริ ม

แบตเตอรีม
่ าตรฐาน

สายเคเบิล
้ ขอมูล
/ซีดข
ี อ
 มูล

อุ ป กรณ เ สริ ม

คุณสามารถใชอป
ุ กรณเสริมตางๆ กับโทรศัพทของคุณได เลือกใชอป
ุ กรณ เหลานีต
้ ามลักษณะการสือ
่
สารสวนตัวของคุณ

สําหรับใชเชื่อมตอเพื่อการ
แลกเปลี่ยนขอมูล ระหวางเครื่อง
คอมพิวเตอรกับโทรศัพทของคุณ

ชุดหูฟงั
ใชงานแบบแฮนดฟรีได
ประกอบดวยหูฟงและ
ไมโครโฟน

อะแดปเตอรสาํ หรับ
ชารจแบตเตอรี่
สําหรับชารจแบตเตอรี่
เมื่ออยูระหวางการเดินทาง

หมายเหตุ
►

ใชแตอุปกรณเสริมของแทของ LG เทานั้น

►

การไมปฏิบัติตามขอแนะนํานี้อาจมีผลใหการรับ
ประกันของ เครื่องโทรศัพท สิ้นสุดลง

►

อุปกรณเสริมอาจแตกตางกันในแตละฟน
 ทีโ่ ปรด
ตรวจสอบกับบริษัทหรือตัวแทนผูใหบริการใน
แตละพื้นที่ของเราในกรณีที่มีขอสอบถามเพิ่ม
เติม
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ข อ มู ล ทางเทคนิ ค
ข อ มู ล ทางเทคนิ ค

ขอมูลทัว่ ไป
ชื่อผลิตภัณฑ : S5000
ระบบ

: GSM 900 / DCS 1800

อุณหภูมส
ิ ง่ิ แวดลอม
สูงสุด : +55°C (คายประจุ)
+45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ําสุด : -10°C
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INTRODUCTION
I N T RO D U C T I O N

Congratulations on your purchase of the advanced
and compact S5000 mobile phone, designed to
operate with the latest digital mobile communication
technology.
This user’s guide contains important information on
the use and operation of this phone. Please read all
the information carefully for optimal performance
and to prevent any damage to or misuse of the
phone. Any changes or modifications not expressly
approved in this user’s guide could void your
warranty for this equipment.

]

6

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

FOR YOUR SAFETY
CAUTION
]

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

]

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

WARNING
]

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

]

Do not hold the phone in your hand while driving.

]

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

]

Only use ORIGINAL accessories to avoid damage
to your phone.

]

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

]

]

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

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

]

Batteries should be disposed of in accordance with
relevant legislation.

]

Do not dismantle the phone or battery.

]

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

FO R YO U R SA F E T Y

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

EXPOSURE TO RADIO
FREQUENCY ENERGY
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate
(SAR) information
This mobile phone model S5000 has been designed
to comply with applicable safety requirement for
exposure to radio waves. This requirement is based
on scientific guidelines that include safety margins
designed to assure this safety of all persons,
regardless of age and health.
]

]

8

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

]

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

]

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

]

SAR data information for residents in
countries/regions that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg
averaged over one (1) gram of tissue.

PRODUCT CARE AND
MAINTENANCE
WARNING! Use only batteries, charger and

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

]

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

]

Keep away from electrical appliances such as a TV,
radio or personal computer.

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

]

Do not drop.

]

Do not subject this unit to mechanical vibration or
shock.

]

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

]

Use dry cloth to clean the exterior of the unit.
(Do not use solvent such as benzene, thinner or
alcohol.)

]

Do not subject this unit to excessive smoke or
dust.

]

Do not keep the phone next to credit cards or
transport tickets; it can affect the information on
the magnetic strips.

]

Do not tap the screen with a sharp object;
otherwise, it may damage the phone.

]

Do not expose the phone to liquid or moisture.

]

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

]

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

]

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

]

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

]

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

]

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

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

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

EFFICIENT PHONE OPERATION

ELECTRONICS DEVICES

To enjoy optimum performance with minimum power
consumption please:

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

]

]

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.

]

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

]

]

Hold the phone as you speak to any other
telephone. While speaking directly into the
microphone, angle the antenna in a direction up
and over your shoulder. If the antenna is
extendable/ retractable, it should be extended
during a call.
Do not hold the antenna when the phone is in use.
If you hold it, it can affect call quality, it also may
cause the phone to operate as a higher power level
that needed and shorten talk and standby times.
If your mobile phone supports infrared, never
direct the infrared ray at anyone’s eye.

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

10

]

Do not use a hand-held phone while driving.

]

Give full attention to driving.

]

Use a hands-free kit, if available.

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

]

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

]

When your vehicle is equipped with an air bag, do
not obstruct with installed or portable wireless
equipment. It can cause serious injury due to
improper performance.

BLASTING AREA

IN AIRCRAFT
Wireless devices can cause interference in aircraft.
]

Turn off your mobile phone before boarding any
aircraft.

]

Do not use it on the ground without crew
permission.

BATTERY INFORMATION AND
CARE
]

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

]

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

]

Do not disassemble or short-circuit the battery pack.

]

Keep the metal contacts of the battery pack clean.

]

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

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

POTENTIALLY EXPLOSIVE
ATMOSPHERES
]

]

Do not use the phone at a refueling point. Don’t
use near fuel or chemicals.
Do not transport or store flammable gas, liquid, or
explosives in the compartment of your vehicle,
which contains your mobile phone and accessories.

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

]
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12

]

Recharge the battery if it has not been used for a
long time to maximize usability.

]

Do not expose the battery charger to direct
sunlight or use it in high humidity, such as the
bathroom.

]

Do not leave the battery in hot or cold places, this
may deteriorate the battery performance.

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

S5000 FEATURES
PART OF THE PHONE

Battery latch

Camera !
lens
Side keys #

@ Flash
$ Side

Battery cover

SIM card
socket

S 50 0 0 F E AT U R E S

Holes for a
carrying strap

camera key
% Sub LCD

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

# Side keys
]

In standby mode (opened): Volume of key tone

]

In standby mode (closed): Backlight on

]

In menu: scroll up & down

]

During a call: volume of the earpiece

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

Earpiece !

Main LCD @
] Top
Signal strength, battery level
and various function

Menu

Contacts

# Alpha numeric keys
]

]

Bottom
Soft key indications

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

]

In editing mode: Enter numbers
& characters

@ Soft keys
]

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

# Confirm key
$ Camera hot key

S 50 0 0 F E AT U R E S

Rear view

% Scheduler hot key
]

Activate the Scheduler menu directly.

^ End key
! Navigation key
]

In standby mode:
Briefly: List of Favorites

Switched on/off (hold down)

]

End or reject a call.

& Send key

Briefly: List of Phonebook

]

Dial a phone number and answer a call.

Briefly: List of Messages

]

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

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

]

* Clear key

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

DISPLAY INFORMATION
Icon area

The screen displays several icons. There are
described below.

ON-SCREEN ICONS
Icon

Text and graphic area

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

Menu

Contacts

Soft key indications

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

Area

Description

First line

Displays various icons. See page 17.

Middle lines Display messages, instructions and
Any information that you enter, such
As number to be dialled.
Last line
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Shows the functions currently
Assigned to the two soft keys.

]

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

Icon

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

S 50 0 0 F E AT U R E S

Note

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

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

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

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

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

To insert the SIM card

To remove the SIM card

]

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

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

4. Install the battery.

G E T T I N G STA RT E D

Caution

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

CHARGING THE BATTERY
To connect the mains adapter to the phone, you
must have installed the battery.
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GETTING STARTED
G E T T I N G STA RT E D

1. Ensure the battery is fully charged before using the
phone.

Caution!
]

2. With the arrow facing you as shown in the diagram
push the plug on the battery adapter into the
socket on the bottom of the phone until it clicks
into place.

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

]

Insert the battery pack charger vertically to wall
power outlet.

]

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

]

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

3. Connect the other end of the mains adapter to the
mains socket. Only use the charger included in the
box.
4. The moving bars of battery icon will stop after
charging is complete.
When battery is discharged there will be the following
voice notification: "Please recharge the battery".

Warning!
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]

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

]

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

]

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

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

G E T T I N G STA RT E D

DISCONNECTING THE ADAPTER
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GENERAL FUNCTIONS
G E N E RA L F U N C T I O N S

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

Press and hold the clear key (
the entire number.

3. Press the send key (

) to erase

) to call the number.

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

) or the

Making a Call by Send Key
1. Press the
key, and the most recent incoming,
outgoing and missed phone numbers will be
displayed.
2. Select the desired number by using the navigation
key.
3. Press the
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key.

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

key.

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

Making a Call From the Contact list
You can store names and phone numbers dialled
frequently in the SIM card as well as the phone
memory known as the Contact list. You can dial a by
simply looking up a name in the contact list. For
more details on the Contacts feature, please refer to
page 42.

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

Answering a Call
When you receive a call, the phone rings and the
flashing phone icon appears on the screen. If the
caller can be identified, the caller’s phone number
(or name if saved in the phonebook) is displayed.
1. Open the flip and press the
key or the left
soft key to answer an incoming call. If the Any Key
menu option (Menu 7.3.2) has been set to ,
any key press will answer a call except for the
key.

Notice
]

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

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

Notice
]

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

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

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

Adjusting the Volume

Warning
]

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

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

Signal strength
If you are inside a building, being near a window may
give you better reception. You can see the strength
of your signal by the signal indicator (
) on
your phone’s display screen.
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GENERAL FUNCTIONS
G E N E RA L F U N C T I O N S

Entering text

four times until the letter is displayed.

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

123 mode (Number mode)

The following text input methods are available in the
phone.

Symbolic Mode

Note
]

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

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

ABC mode
This mode lets you enter letters by pressing the key
labelled with the required letter once, twice, three or
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Type numbers using one keystroke per number. To
change to 123 mode in a text entry field, press
key until 123 mode is displayed.
This mode allows you to enter special characters.

Changing the text input mode
1. When you are in a field that allows characters to
be entered, you will notice the text input mode
indicator in the upper right corner of the display.
2. If you want to change modes, press
available modes are changed.

. The

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

]

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

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

The word changes as letters are typed - ignore
what’s on the screen until the word is typed
completely.

]

If the word is still incorrect after typing
completely, press the down navigation key once
or more to cycle through the other word
options.
Example: Press
Good

to type

Press
[Down
navigation key] to type Home
]

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

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

Notice
]

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

Notice

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

Using the ABC mode
Use the

to

keys to enter your text.

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

Once for the first letter

]

Twice for the second letter

]

And so on

2. To insert a space, press the
key once. To
delete letters, press the
key. Press and hold
down the
key to erase the letters
continuously.
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GENERAL FUNCTIONS
G E N E RA L F U N C T I O N S
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Using the 123 (Number) mode

Note
]

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

Key

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

. , / ? ! - : ' '' 1

AB C 2 Ä À Á Â Ã Å Æ Ç

abc2äàáâãåæç

DEF3ËÈÉÊ

def3ëèéê

GHI4ÏÌÍÎ˝

ghi4ïìíî©

JKL5

jkl5

MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒ

mno6ñöøòóôõœ

PQRS7ßÍ

pqrs7ßß

TUV8ÜÙÚÛ

tuv8üùúû

WXYZ9

wxyz9

Space 0

Space 0

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

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

SELECTING FUNCTIONS AND OPTIONS
Menu

Contacts

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

Press the left soft key
to access the available
menu.

Press the right soft
key to access the
available Contacts

SELECTING FUNCTIONS AND OPTIONS

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

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

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

To answer an incoming call when the handset is
ringing, simply press the
key. The handset is
also able to warn you of an incoming call while you
are already on a call. A tone sounds in the earpiece,
and the display will show that a second call is waiting.
This feature, known as Call Waiting, is only available
if your network supports it. For details of how to
activate and deactivate it see Call Waiting
(Menu 7.3.4).

Making a Second Call

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

DURING A CALL

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

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

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

Swapping Between Two Calls
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Answering an Incoming Call

key or the

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

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

CONFERENCE CALLS
The conference service provides you with the ability
to have a simultaneous conversation with more than
one caller, if your network service provider supports
this feature. A conference call can only be set up
when you have one active call and one call on hold,
both calls having been answered. Once a conference
call is set up, calls may be added, disconnected or
separated (that is, removed from the conference call

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

IN-CALL MENU

Muting the Microphone

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

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

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

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

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

1.1 Vibrate only

3.1 Alarm clock

1.2 Silent

3.2 Bluetooth

1.3 General
1.4 Loud
1.5 Headset

2. Call register

3.2.1 My devices
3.2.2 Handsfree devices
3.2.3 Settings

3.3 Calculator
3.4 Unit converter

2.1 Missed calls

3.5 World time

2.2 Received calls

3.6 Voice recorder

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

2.5.2 Call costs

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

2.5.3 Settings

4.3 Memo

2.3 Dialled calls
2.4 Delete recent calls
2.5 Call charges
2.5.1 Call duration

3.6.1 Record
3.6.2 View list

MENU TREE

1. Profiles

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

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

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

5.7 Templates
5.7.1 Text templates
5.7.2 Multimedia templates
5.7.3 Signature

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

6.5 Settings
6.5.1 Memory status
6.5.2 Clear album
6.5.3 Auto save

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

7.6 Reset settings

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

9. Downloads
9.1 Games & more
9.1.1 My games & more
9.1.2 Profiles
9.2 Pictures
9.3 Sounds

MENU TREE

8. Service
7.4 Security settings
7.4.1 PIN code request
7.4.2 Phone lock
7.4.3 Call barring
7.4.4 Fixed dial number
7.4.5 Change codes
7.5 Network settings
7.5.1 Automatic
7.5.2 Manual
7.5.3 Preferred
7.7 GPRS setting
7.8 Memory status
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PROFILES
P RO F I L E S

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

ACTIVATE

MENU 1.X.1

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

PERSONALISE

MENU 1.X.2

Scroll to the desired profile in the Profile list. After
pressing the left soft key
or the OK key, select
Personalise. The profile setting option opens. Set
the option as required.
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]

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

]

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

]

Ring volume: Set the volume of the ringing tone.

]

Message alert type: Set the alert type for
messages.

]

Message tone: Select the alert tone for messages.

]

Keypad tone: Select the desired keypad tone.

]

Keypad volume: Set the volume of keypad tone.

]

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

]

Effect sound volume: Set the volume of effect
sound.

]

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

]

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

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

answer automatically.

RENAME

P RO F I L E S

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

MENU 1.X.3

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

Note
]

Vibrate only, Silent and Headset profiles
cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the
profile in the profile list and after pressing the left
soft key
or the OK key, select Rename.
2. Key in the desired name and press the OK key or
the left soft key
[OK].
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CALL REGISTER
C A L L R E G I ST E R

You can check the record of missed, received, and
dialled calls only if the network supports the Calling
Line Identification (CLI) within the service area.
The number and name (if available) are displayed
together with the date and time at which the call was
made. You can also view call times.

MISSED CALLS
]

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

]

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

]

Send a message by this number

]

Delete the call from the list

MENU 2.2

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

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

]

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

]

Send a message by this number

]

Delete the call from the list

MENU 2.1

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

DIALLED CALLS

MENU 2.3

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

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

]

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

]

Send a message by this number

]

Delete the call from the list

MENU 2.4

Call costs (Menu 2.5.2)

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

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

CALL CHARGES

Settings (Menu 2.5.3)

MENU 2.5

Call duration (Menu 2.5.1)

(SIM Dependent)
]

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

]

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

]

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

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

Last call: Length of the last call.

]

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

]

Received calls: Length of the incoming calls.

]

Dialled calls: Length of the outgoing calls.

]

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

C A L L R E G I ST E R

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

GPRS INFORMATION

MENU 2.6

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

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

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

38

TOOLS
MENU 3.1

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

BLUETOOTH

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

TO O L S

ALARM CLOCK

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

Settings (Menu 3.2.3)

[OK].
MENU 3.2

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

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

CALCULATOR

MENU 3.3

This contains the standard functions such as +, –, x,
÷ : Addition, Subtraction, Multiplication, and
Division.
1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for
calculation.
3. Then input the numbers.
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TOOLS
TO O L S

4. Press the left soft key
result.

[Result] to view the

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

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

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

WORLD TIME

MENU 3.5

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

Note
]

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

MENU 3.4

1. Select the city belonged to the time zone by
pressing ,
key.
2. You can set the current time to the city time you
select by pressing the left soft key
[Set].

VOICE RECORDER

MENU 3.6

This converts any measurement into a unit you want.
There are 4 types that can be converted into units:
Length, Area, Weight, and Volume.

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

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

Record (Menu 3.6.1)

2. Select the standard value by using

1. Once recording is started, the message Recording
and the remaining time is displayed.

,

.

You can record voice memo in Voice recorder menu.

3. Key in Voice memo title, press the left soft key
[OK].

TO O L S

2. If you want to finish recording, press the left soft
key
[Save].

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

MENU 4.1

Note
]

]

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

]

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

]

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

]

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

]

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

]

Delete: You can delete an entry.

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

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

Note
]

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

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

]

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

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

]

Add member: You can add group members. Each
group member shouldn’t be exceeded 20.

]

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

]

Rename: You can change a group name.

a. Press

[OK] to input a name.

b. Press

[OK], then you can input a number.

c. Press

[OK].

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

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

Member list: Shows the group members you have
selected.

]

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

O RGA N I S E R

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

Speed dial (Menu 4.1.4)
You can assign any of the keys,
to
with a
Name list entry. You can call directly by pressing this
key.
1. Open the phonebook first by pressing the Right
soft key
[Contacts] in standby mode.
2. Scroll to Speed dial, then press the left soft key
[Select].
3. If you want to add Speed dial, select (empty).
Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose
Change or Delete to edit the name.
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Settings (Menu 4.1.5)
1. Press the right soft
mode.

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

[Contacts] in standby

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

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

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

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

]

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

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

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

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

]

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

3. You can see the following submenus.
Keep original: When copying, Original Dial
Number is kept.

]

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

2. Scroll to Service dial number, then press the
left soft key
[Select] to enter.
3. The names of the available services will be
shown.

Delete all (Menu 4.1.7)

4. Use

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

]

to select a service. Press

Memory status

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

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

Information (Menu 4.1.8)

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

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

and
[Send].

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

2. Then select a memory to erase.

]

O RGA N I S E R

]

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

]

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

MENU 4.2

Add new (Menu 4.2.1)

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

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

To change the day, month, and year.

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

Key

Description

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

Yearly
Monthly

View all (Menu 4.2.3)

Weekly

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

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

Delete all (Menu 4.2.5)

O RGA N I S E R

Delete past (Menu 4.2.4)

You can delete all notes.

MEMO

MENU 4.3

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

Note
]

If you want to change the text input mode,
press the
in order.
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This menu includes functions related to SMS (Short
Message Service), MMS (Multimedia Message
Service), voice mail, as well as the network’s service
messages.

NEW MESSAGE

Note
]

MENU 5.1

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

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

Insert
]

Symbol: You can add special characters.

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

]

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

]

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

4. Press [Insert] to attach the followings.

]

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

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

]

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

]

Signature: You can add your signature to the
message.

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

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

key to add more recipients.

Write multimedia message (Menu 5.1.2)

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

You can write and edit multimedia messages,
checking message size.

4. Press the left soft key
numbers.

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

after entering

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

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

]

Save: Stores messages in Drafts.

]

Colour: You can select Colour of foreground and
background.

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

]

Alignment: You can make the message contents
aligned Left, Center or Right.

]

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

]

T9 languages: Select a T9 input mode.

]

Exit: If you press Exit while writing a message, you

M E S SAG E S

can end the writing message and back to the
Message menu. The message you have written is
not saved.

Options

4. Press Insert to add Symbol, Photo, Take photo,
Picture, Sound, Voice memo, Text templates.

Options
]

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

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

]

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

]

Preview: You can preview multimedia messages you
wrote.

]

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

]

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

]

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

]

Delete slide: You can delete current slides.

]

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

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

Note
]

This option can be shown only when any media
exists.

]

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

]

T9 languages: Select a T9 input mode.

]

Exit: You can back to the Message menu.

Note
]

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

MENU 5.2

SIM message

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

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

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

Icon directive
Multimedia message
Short message
SIM message
Read multimedia message

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

View: You can view the received messages.

]

Reply: You can reply to the sender.

]

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

]

Return call: You can call back to the sender.

]

Delete: You can delete the current message.

]

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

]

Delete all: You can delete all messages.

Read text message
Push message
Notified multimedia message

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

M E S SAG E S

INBOX
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OUTBOX

MENU 5.3

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

]

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

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

Icon directive
MMS Sent

DRAFTS

MMS Unsent

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

MMS delivery confirmed
SMS sent
SMS unsent
SMS delivery confirmed
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]

MENU 5.4

The following options are available.
]

View: You can see the multimedia messages.

]

Edit: Modifies the massage you choose.

When you already sent the message:

]

Delete: Deletes the message you choose.

]

View: You can view the sent messages.

]

]

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

VIEW information: To view the information of the
message.

]

]

Delete: You can delete the current message.

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

MENU 5.5

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

Read (Menu 5.6.1)

Note
]

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

INFO MESSAGE

an info service message, you can see the popup
message to show you that you have received a
message or the info service message is directly
displayed. To view the message again or not in
standby mode, follow the sequence shown below;

M E S SAG E S

LISTEN TO VOICE MAIL

MENU 5.6

(DEPENDENT TO NETWORK AND
SUBSCRIPTION)
Info service messages are text messages delivered by
the network to GSM. They provide general
information such as weather reports, traffic news,
taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of has
the number; therefore, you can contact service
provider as long as you have input the certain
number for the information. When you have received

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

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

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

]

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

TEMPLATES
Text templates (Menu 5.7.1)

MENU 5.7

]

Edit: You can edit multimedia templates.

]

Add new: Allows you to add new multimedia
templates.

]

Write messages: You can write and send
multimedia messages.

]

Delete: You can delete multimedia templates.

]

Delete all: Allows you to delete all multimedia
messages.

You have 6 text templates as below;

• Please call me back

Signature (Menu 5.7.3)

• I'm late. I will be there at

You can make your Signature.

• Where are you now?

SETTINGS

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

Text message (Menu 5.8.1)

• I love you.

]

MENU 5.8

Message types:

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, ERMES

Multimedia templates (Menu 5.7.2)
You can use the following options.
]
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View: You can see multimedia templates.

Usually, the type of message is set to Text. You can
convert your text into alternative formats. Contact
your service provider for the availability of this
function.

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

]

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

]

Reply via same service centre: When a message is
sent, it allows the recipients to reply and charge the
cost of the reply to your telephone bill.

]

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

Multimedia message (Menu 5.8.2)
]

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

]

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

]

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

]

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

]

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

]

M E S SAG E S

]

Permitted types
Personal: Personal message.
Advertisements: Commercial message.
Information: Necessary information.
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Voice mail centre (Menu 5.8.3)
You can receive the voicemail if your network service
provider supports this feature. When a new voicemail
is arrived, the symbol will be displayed on the screen.
Please check with your network service provider for
details of their service in order to configure the
phone accordingly.
]

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

]

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

Info message (Menu 5.8.4)
]

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

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

]

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

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

CAMERA

TAKE PICTURE

MENU 6.1

]

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

]

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

]

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

]

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

]

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

]

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

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

Note
]

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

]

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

]

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

C A M E RA

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

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

] for a long time.

2. Select Take picture highlight with side volume key
[ ], then press [ ].
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3. Focus on the subject to capture the image, and
then press [ ]. This time, the picture is saved
automatically.
]

Take picture: Activate the Take picture mode.

]

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

]

Torch: Activate the flash light.

]

Back: Go back to the previous menu.

TAKE IN MODES

MENU 6.2

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

TAKE CONTINUOUSLY

MENU 6.3

You can take the maximum of 9 pictures
subsequently at the same time. After taking a picture,
you can view it by pressing the left soft key
.
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] If you set 320x240 in resolution it can take 6

pictures.
In case of 128x160, it is available to 9 pictures.

MENU 6.4

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

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

General pictures (Menu 6.4.2)

Note

.

Note

ALBUM

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

You can also save it by pressing the left soft key

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

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

Multi view: You can view the maximum of 9

]

]

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

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

]

Delete: You can delete a picture.

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

]

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

]

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

]

Delete: You can delete a picture.

]

Edit title: You can edit the title of picture.

]

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

]

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

]

Edit title: You can edit the title of picture.

]

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

]

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

SETTINGS

MENU 6.5

Memory status (Menu 6.5.1)
You can check the capacity of photo and free
memory.

Clear album (Menu 6.5.2)

PhoneBook pictures (Menu 6.4.4)

You can delete all pictures which saved in a memory.

You can view all phonebook pictures.

Auto save (Menu 6.5.3)

]

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

C A M E RA

]

thumbnails in a screen.

Automatically saves the pictures taken with the
camera.
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You can set the following menus for your
convenience and preferences.

PHONE SETTINGS
You can set functions relating to the phone.

1. Press

[Menu] in standby mode.

2. Press

for direct access to enter Settings.

DATE & TIME

Display settings (Menu 7.2.1)
]

MENU 7.1

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

You can set functions relating to the date and time.

- Main LCD

Set date (Menu 7.1.1)

- Sub LCD

Date format (Menu 7.1.2)

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

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

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

You can enter the current date.

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

Time format (Menu 7.1.4)
Your can set the time format between 24-hour and
12-hour.
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MENU 7.2

]

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

]

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

]

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

]

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

]

]

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

]

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

Language (Menu 7.2.2)

]

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

]

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

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

All data calls
Diverts to a number with a PC connection
unconditionally.

MENU 7.3

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

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

]

CALL SETTINGS

All voice calls
Diverts voice calls unconditionally.

SETTINGS

]

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

]

Cancel all
Cancels all call divert service.
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The submenus

Answer mode (Menu 7.3.2)

Call divert menus have the submenus shown below.

]

• Activate

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

Activate the corresponding service.

To voice mail centre

]

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

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

To other number

Flip open

]

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

Inputs the number for diverting.

To favourite number
You can check recent 5 diverted numbers.

• Cancel
Deactivate the corresponding service.

Send my number (Menu 7.3.3)
(network and subscription dependent)
] On
You can send your phone number to another party.
Your phone number will be shown on the receiver’s
phone.

• View status
View the status of the corresponding service.
]

Off
Your phone number will not be shown.
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]

Auto redial (Menu 7.3.6)
]

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

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

]

View status
Shows the status of Call waiting.

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

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

]

SETTINGS

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

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

SECURITY SETTINGS

MENU 7.4

PIN code request (Menu 7.4.1)
In this menu, you can set the phone to ask for the
PIN code of your SIM card when the phone is
switched on. If this function is activated, you’ll be
requested to enter the PIN code.
1. Select PIN code request in the security settings
menu, and then press
[Select].
2. Set On/Off.
3. If you want to change the setting, you need to
enter PIN code when you switch on the phone.
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4. If you enter wrong PIN code more than 3 times,
the phone will lock out. If the PIN is blocked, you
will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If
you put wrong PUK code more than 10 times, you
can not unlock your phone. You will need to
contact your service provider.

]

]
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International
The barring service for all outgoing international
calls.

]

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

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

]

Call barring (Menu 7.4.3)

]

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

All outgoing
The barring service for all outgoing calls.

All incoming
The barring service for all incoming calls.

]

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

]

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

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

Set the selected call restriction off.
• View status

View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number (Menu 7.4.4)
(SIM dependent)
You can restrict your outgoing calls to selected
phone numbers.
The numbers are protected by your PIN2 code.
]

]

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

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

Change codes (Menu 7.4.5)

SETTINGS

• Activate

]

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

NETWORK SETTINGS

MENU 7.5

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

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

RESET SETTINGS

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

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

Manual (Menu 7.5.2)
The phone will find the list of available networks and
show you them. Then you can select the network
which you want to use if this network has a roaming
agreement with your home network operator. The
phone let you select another network if the phone
fails to access the selected network.

Preferred (Menu 7.5.3)
You can set a list of preferred networks and the
phone attempts to register with first, before
attempting to register to any other networks. This list
is set from the phone’s predefined list of known
networks.

66

GPRS SETTINGS

MENU 7.6

MENU 7.7

You can set GPRS service depending on various
situations.

MEMORY STATUS

MENU 7.8

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

SERVICE

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

Navigating with the WAP browser

Key

Description
Scrolls each line of the content
area

S E RV I C E

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

Returns to the previous page
Selects options and confirms
actions

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

Note
]

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

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

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

MENU 8.1

Home (Menu 8.1.1)

]

Connect: Connects to the selected bookmark.

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

]

Add new: Select this to create a new bookmark.

]

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

Profiles (Menu 8.1.3)

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

To create a bookmark
1. Press the left soft key

[Options].

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

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

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

Activate: Activates the selected profile.

]

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

- Bearer: You can set the bearer data service.

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

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

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

APN: Input the APN of the GPRS.

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

Password: The password required by your APN
server.

User ID: The users identity for your dial-up
server (and NOT the WAP gateway).
Password: The password required by your
dial-up server (and NOT the WAP gateway) to
identify you.
Call type: Select the type of data call : Analogue
of Digital (ISDN)
Call speed: The speed of your data connection ;
9600 or 14400
Linger time: You need to enter timeout period.
After entering that, the WAP navigation service
will be unavailable if any data is not input or
transferred.

S E RV I C E

1 Data
2 GPRS

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

User ID: The users identify for your APN server.

- Connection Type: The options for connection
type are Temporary or Continuous and depend
on the gateway you are using.
Continuous
A confirmed delivery mechanism but generates
more network traffic.
Temporary
A non-confirmed (connectionless) service.
HTTP
Connecting Clients to Server directly in HTTP
- Proxy settings
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IP address: Input the IP address of the Proxy
server you access.
Port: Input the Proxy Port
- DNS settings
Primary server: Input the IP address of the
primary DNS server you access

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

Clear cache: Removes all context saved in cache.

]

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

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

Note
]

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

Cookies settings (Menu 8.1.6)

]

Rename: You can change the profile name.

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

]

Delete: Deletes the selected profile from the list.

]

]

Add new: You can add a new profile.

Clear cookies: Removes all context saved in
cookie.

]

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

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

A list of the available certification is shown.
]

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

]

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

S E RV I C E

Security certification (Menu 8.1.7)

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

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

SIM SERVICE

MENU 8.2

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

MENU 9.1

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

]

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

]

Option: Some Java applications may require a data
connection to be made. Select this to set the
connecting options.
- Always: The connection is created immediately
without a notification.
- Prompt: You will be asked before the application
makes the connection.
- Never: No connection is allowed.

Note
]

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

]

New Folder: Create a new folder.

]

Move: Move the stored game to other folder.

]

Launch: Start the selected application.

]

Remove: Delete the game.

]

Rename: Rename the game.

]

Info: Shows the information of the application.

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

Note
]

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

]

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

D OW N LOA D S

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

Caution
]

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

SOUNDS

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

The left soft key
following options.

PICTURES
The left soft key
following options.
]

74

MENU 9.2

]

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

]

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

[Options] will bring up the

]

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

]

Write text messages: Melody Sound can be sent
via SMS.

]

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

]

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

[Options] will bring up the

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

MENU 9.3

ACCESSORIES

Standard Battery

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

AC C E S S O R I E S

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

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

Travel Adapter

Note
]

Always use genuine LG accessories.

]

Failure to do this may invalidate your warranty.

]

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

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

General
Product name : S5000
System

: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

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