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ขอมู ลบางอยางในคู มอ
ื เลมนี้ อาจแตกตางจากโทรศั พทของคุ ณ ขึ้ นอยู กับซอฟตแวรของโทรศั พท์
หร ือผู ใหบร ิการของคุ ณ

บทนํ า
ขอแสดงความยินดีที่คุ ณซื้ อโทรศั พทเคลื่ อนที่ รุ น
 F1200 ที่ ทันสมั ยมีขนาดกะทัดรั ด
ออกแบบใหทํางานดวยการใชเทคโนโลยีการสื่ อสารเคลื่ อนที่ แบบดิจต
ิ อลใหมลาสุ ด

คู มอ
ื การใชเลมนี้ ประกอบดวยขอมู ลสํ าคั ญในการใชและการทํางานของโทรศั พท
เครอื่ งนี้ จึงควรอานเนื้ อหาทั้งหมดดวยความละเอียดเพื่ อผลการใชงานที่ เต็ มประสิทธิ
ภาพและเปนการปองกั นความเสียหายหร ือใชงานผิดตอตั วเครอื่ งได การรั บประกั นของ
โทรศั พทจะสิ้ นสุ ดลงทันที หากมีการเปลี่ ยนแปลงหร ือดั ดแปลงแกไขเครอ
ื่ งนอกเหนือ
จากที่ ระบุ อยางชั ดเจนในคู มอ
ื นี้ วาสามารถกระทําได
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อานคํ าแนะนํ างายๆ เหลานี้ การฝาฝนกฎเกณฑที่กํ าหนดอาจเปนอั นตรายหร ือผิดกฎ
หมาย ขอมู ลโดยละเอียดเพิ่ มเติมไดอธิบายอยู ในคู มอ
ื เลมนี้

การรับพลั งงานคลื่ นความถี่ วิทยุ
ขอมู ลเกี่ ยวกั บการรับพลั งงานคลื่ นความถี่ วิทยุ และคา SAR
(Specific Absorption Rate)
โทรศั พทเคลื่ อนที่ รุ น F1200 นี้ ไดรับการออกแบบตรงตามขอกํ าหนดเรอื่ งความ
ปลอดภั ยในการใชงานอั นเกี่ ยวกั บการรั บพลั งงานคลื่ นความถี่ วิทยุ ขอกํ าหนดนี้ ใชหลั ก
เกณฑทางวิทยาศาสตรที่รวมถึงการกํ าหนดคาเผื่ อไว ทั้งนี้ เพื่ อความปลอดภั ยของทุก
คน โดยไมขนกั
ึ้ บอายุ และสุ ขภาพ
• ขอกํ าหนดเกี่ ยวกั บการรั บพลั งงานคลื่ นความถี่ วิทยุ ใชหนวยวั ดที่ เร ียกวา Specific
Absorption Rate หร ือ SAR การทดสอบ SAR ไดกระทําดวยการใชวธิ ก
ี ารที่ ได
มาตรฐาน โดยใหเครอื่ งโทรศั พทสงสั ญญาณที่ แรงที่ สุ ดและมีการรั บรองขนาดสั ญญาณแลว โดยการสงสั ญญาณดั งกลาวไดกระทําในทุกยานความถี่ ที่ โทรศั พทใชอยู 
• แมวาระดั บ SAR ของโทรศั พท LG แตละรุ นจะแตกตางกั นบาง แตทุกรุ นจะไดรับการ
ออกแบบใหอยู ภายในขอกํ าหนดการรั บพลั งงานคลื่ นความถี่ วิทยุ
• ขอจํ ากั ด SAR ที่ แนะนํ าโดย International Commission on Nonlonizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2 วั ตต/กก โดยเฉพาะตามเนื้ อเยื่ อหนั กสิบ (10) กรั ม
• คา SAR สู งสุ ดสํ าหรั บโทรศั พทรุนนี้ ซึ่ งทําการทดสอบโดย DASY4
ขณะถือแนบกั บหู คือ 0.888 วั ตต/กก (10 กรั ม)
• ขอมู ลระดั บ SAR สํ าหรั บผู ที่อยู ในประเทศ/ฟนที่ ที่ ยอมรั บขอจํ ากั ด SAR
ซึ่ งแนะนํ าโดย Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) คือ 1.6
วั ตต/กก โดยเฉลี่ ยตอเนื้ อเยื่ อหนึ่ ง (1) กรั ม
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การดู แลและการบํ ารุ งรักษาเครื่ องโทรศั พท
คํ าเตือน : ใชแบตเตอรี่ อุ ปกรณชารจแบตเตอรี่ และอุ ปกรณเสริมที่ ผานการ
รับรองใหใชกับโทรศั พทรุนนี้ เทานั้ น การใชอุปกรณประเภทอื่ นๆ ที่ ไมผาน
การรับรองดั งกลาวอาจทําใหการรับรองหรือการรับประกั นของเครื่ องสิ้ นสุ ดลง
หรือกอใหเกิดอั นตรายได
• อยาถอดแยกชิ้ นสวนของเครอื่ งโทรศั พท
(ควรนํ าไปใหชางเทคนิคผู มค
ี วามรูเมื่ อจํ าเปนตองมีการตรวจซอม)
• ควรวางใหหางจากอุ ปกรณเครอื่ งใชไฟฟา เชน โทรทัศน วิทยุ หร ือเครอื่ งคอมพิ วเตอร
• ควรวางโทรศั พทไวหางจากแหลงกํ าเนิดความรอน เชน เครอื่ งทําความรอน
หร ือเตาประกอบอาหาร
• ไมควรทําโทรศั พทตกฟน
• ไมควรวางโทรศั พทไวในที่ ที่ มีการสั่ นสะเทื อนหร ือการกระแทก
• สารเคลือบบนตั วเครอื่ งโทรศั พทอาจหลุ ดลอกได หามหุ มดวยวั สดุ หร ือสิ่ งที่ ทําจาก
ไวนิล
• ใชผาแหงเช็ ดทําความสะอาดภายนอกเครอื่ งโทรศั พท
(อยาใชสารละลาย เชน เบนซิน ทิ นเนอร หร ือแอลกอฮอล)
• ไมควรวางเครอื่ งโทรศั พทไวในที่ ที่ มีฝุนหร ือควั นมากเกินไป
• อยาวางโทรศั พทใกลบัตรเครดิตหร ือบั ตรโดยสารที่ มีแถบแมเหล็ ก เพราะอาจทําความ
เสียหายตอขอมู ลในแถบแมเหล็ กได
• อยาเคาะหนาจอดวยวั ตถุ มีคม เพราะอาจทําความเสียหายแกโทรศั พทได
• วางเครอื่ งโทรศั พทใหหางจากของเหลวหร ือความชื้ น
• ใชอุปกรณเสร ิม เชน หู ฟง ดวยความระมั ดระวั ง อยาแตะตองเสาอากาศโดยไมจําเปน
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การทํางานอยางมีประสิทธิภาพของโทรศั พท
โปรดทําตามคํ าแนะนํ าดั งตอไปนี้ ทั้งนี้ เพื่ อประสิทธิภาพการทํางานสู งสุ ดดวยการใช
พลั งงานนอยที่ สุ ด
• ถือโทรศั พทเมื่ อคุ ณพู ดสายกั บผู อน
ื่ พู ดตรงไมโครโฟนปรั บมุ มเสาอากาศใหอยู ใน
แนวตั้ งและใหพนหั วไหลของคุ ณ หากเสาอากาศสามารถยือ/หดได ใหดึงยืดออกจน
สุ ดในขณะโทร
• หากโทรศั พทของคุ ณมีระบบอินฟราเรด หามสองรั งสีอน
ิ ฟราเรดเขาตา

อุ ปกรณอเิ ล็ กทรอนิกส
โทรศั พทเคลื่ อนที่ ทุกเครอื่ งสามารถสงคลื่ นรบกวนได ทําใหมผ
ี ลตอการทํางานของ
อุ ปกรณตางๆ
• หามใชโทรศั พทเคลื่ อนที่ ใกลอุปกรณทางการแพทยโดยไมไดรับอนุ ญาตเสีย
กอน หลีกเลี่ ยงการวางโทรศั พทเหนือเครอื่ งควบคุ มจั งหวะการเตนของหั วใจ เชน
ใสในกระเปาเสื้ อ เปนตน
• โทรศั พทเคลื่ อนที่ บางเครอื่ งอาจกอใหเกิดสั ญญาณคลื่ นรบกวนกั บเครอื่ งชวยฟงได
• ดั งนั้ น โทรทัศน วิทยุ เครอื่ งคอมพิ วเตอร ฯลฯ อาจไดรับการรบกวนบางเล็ กนอย

ความปลอดภั ยบนทองถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบขอบั งคั บวาดวยเรอื่ งการใชโทรศั พทเคลื่ อนที่ ในฟนที่ ที่
คุ ณขั บขี่ ยานพาหนะ
• หามใชโทรศั พทมอ
ื ถือในขณะขั บรถ
• มีสมาธิในการขั บขี่ ดวยความระมั ดระวั งอยางเต็ มที่
• หากสามารถกระทําได ใหใชชุดอุ ปกรณแอนดฟร ี
• ขั บเขาขางทาง แลวจอดรถกอนโทรออกหร ือรั บสาย หากสภาพการขั บขี่ ทําใหจําเปน
ตองดํ าเนินการดั งกลาว
• พลั งงานคลื่ นความถี่ วิทยุ อาจมีผลกระทบตอระบบอิเล็ กทรอนิกสบางชนิดในรถของ
คุ ณ เชน วิทยุ ติดรถยนต อุ ปกรณเพื่ อความปลอดภั ย เปนตน
• หากรถของคุ ณติดตั้ งถุ งลมนิรภั ยหามติดตั้ งอุ ปกรณพกพาแบบไรสายซึ่ งขั ดขวาง
การทํางานของถุ งลม เพราะอาจทําใหคุณไดรับบาดเจ็ บรุ นแรงเนื่ องจากการทํางานผิด
ปกติของถุ งลมนิรภั ยได
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บริเวณที่ ทําใหเกิดระเบิดได
หามใชโทรศั พทในฟนที่ ที่ อยู ระหวางมีการระเบิดตางๆ ใหปฏิบัติตามขอหามอยางเครง
ครั ดและทําตามขอกํ าหนดหร ือกฎเกณฑตางๆ

บริเวณที่ อาจเกิดการระเบิดได
• หามใชโทรศั พทใกลจุดเติมน้ํ ามั นเชื้ อเพลิงหามใชโทรศั พทใกลนํ้ ามนเชื้ อเพลิงหร ือ
สารเคมี
• หามขนถายหร ือเก็ บกาซหร ือของเหลวที่ ติดไฟงาย หร ือระเบิดไดในหองโดยสารของ
รถ ซึ่ งคุ ณใชเก็ บโทรศั พทหร ืออุ ปกรณเสร ิมตางๆ ของคุ ณ

บนเครื่ องบิน
อุ ปกรณไรสายสามารถกอใหเกิดคลื่ นรบกวนตอเครอื่ งบินได
• ใหปดโทรศั พทเคลื่ อนที่ ของคุ ณกอนขึ้ นเครอื่ งบิน
• อยาใชโทรศั พทเม่ อเคร
ื่
อื่ งบินจอดที่ ฟนโดยไมไดรับการอนุ ญาตจากพนั กงานประจํ า
เครอื่ งเสียกอน

เด็ ก
เก็ บโทรศั พทในที่ ปลอดภั ยและหางจากมือเด็ ก รวมทั้งเก็ บชิ้ นสวนขนาดเล็ กซึ่ งอาจทํา
อั นตรายหากเด็ กนํ าใสปาก

โทรฉุ กเฉิน
การโทรฉุ กเฉินอาจไมสามารถใชกับเคร ือขายเซลลู ลารทั้งหมดไดจงึ ไมควรใชโทรศั พท
นี้ เพี ยงอยางเดียวในกรณี โทรฉุ กเฉิน ใหตรวจสอบกั บผู ใหบร ิการในฟนที่ ของคุ ณ
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ขอมู ลเกี่ ยวกั บแบตเตอรี่ และการดู แลรักษา
• คุ ณไมจําเปนตองคายประจุ แบตเตอรอี่ อกจนหมดกอนเรมิ่ ชารจแบตเตอรน
ี่ ต
ี้ างจาก
แบตเตอรอี่ นเนื่
ื่
องจากไมมผ
ี ลตอหนวยความจํ า ประสิทธิภาพของแบตเตอรจี่ งึ ไม
ดอยลง
• ใชเฉพาะแบตเตอรแี่ ละที่ ชารจของ LG เทานั้ น เครอื่ งชารจแบตเตอรข
ี่ อง LG ไดรับ
การออกแบบมาเพื่ อยืดอายุ การใชงานของแบตเตอรใี่ หนานที่ สุ ด
• อยาถอดชิ้ นสวนหร ือทําใหแบตเตอรล
ี่ ั ดวงจร
• รั กษาความสะอาดของหนาสั มผั สแบตเตอร ี่
• เปลี่ ยนแบตเตอรท
ี่ ั นที เมื่ อประสิทธิภาพการใชงานลดต่ํ าลงอยางมากจนไมอาจใชตอ
ได แบตเตอรน
ี่ สามารถชาร
ี้
จใหมไดหลายรอยครั้ งจนกวาจะจํ าเปนตองเปลี่ ยนกอน
ใหม
• ชารจแบตเตอรใี่ หมอก
ี ครั้ งหากไมไดใชเปนเวลานานเพื่ อเพิ่ มเวลาการใชงาน
• อยาใหเครอื่ งชารจแบตเตอรโี่ ดนแสงแดดโดยตรงหร ือใชในสภาพที่ มีความชื้ นสู ง เชน
ในหองน้ํ า
• อยาวางแบตเตอรท
ี่ ิ้ งไวในสภาพอากาศที่ รอนหร ือเย็ น เพราะประสิทธิภาพของ
แบตเตอรอี่ าจดอยลง
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สวนประกอบตางๆ ของโทรศั พท
ภาพแสดงตั วเครื่ องดานหนา

1. ปุ มขึ้ น/ลงดานขาง
3. หนาจอดานหนา
4. ปุ มฮอตคีย
Music player

2. ลํ าโพง

5. เลนสกลองถายรู ป

1. ปุ มขึ้ น/ลงดานขาง
• กดปุ มนี้ คางไวเพื่ อแสดงเวลาปจจุ บั นบนหนาจอ LCD ภายนอก
• ควบคุ มระดั บความดั งของเสียง ปุ มกดในโหมดสแตนดบายเมื่ อเปดฝาพับ
• ควบคุ มระดั บเสียงลํ าโพงในระหวางการสนทนา
• ควบคุ มระดั บเสียงระหวางการเลนเพลง หร ือเกมส
2. ลํ าโพง
3. หนาจอดานหนา
4. ปุ มฮอตคีย Music player
: (ในรายการเพลงเลื่ อนเคอรเซอรไปแทร็คกอนหนานี้
(ระหวางการเลนเลนแทร็คปจจุ บั นอีกครั้ ง กดปุ มนี้ คางไว จนกวาคุ ณจะพบ
เพลงที่ คุ ณตองการฟง
: กดปุ มนี้ สองครั้ งเพื อใช Music player รายการเพลงจะปรากฏขึ้ น
(หมายเหตุ :เมื่ อไมมเี พลงอยู ในรายการเพลง ขอความ ไมมรี ายการเพลงจะ
ปรากฏขึ้ น และกลั บไปที่ โหมดสแตนดบาย) กดอีกครั้ งเพื่ อเลนเพลง
: (ในรายการเพลงเลื่ อนเคอรเซอรไปแทร็คถั ดไป(ระหวางการเลน) ขามแทร็ค
ปจจุ บั นไปแทร็คขางหนาอยางรวดเร็ว กดปุ มนี้ คางไว จนกวาคุ ณจะพบเพลงที่
คุ ณตองการฟง
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5. เลนสกลองถายรู ป


หมายเหตุ ฝุ นผงบนเลนสกลองถายรูปมีผลตอคุ ณภาพของภาพ

ภาพแสดงตั วเครื่ องดานขวา
1. ชองเสียบหู ฟงฝาปดชองเสียบหู ฟง
2. ชองเสียบหู ฟง
เชื่ อมตอชุ ดหู ฟงเพื่ อเพลิดเพลินกั บการ
ฟงเพลงโดยไมตองรบกวนคนรอบขาง
3. ปุ มกลองถายรู ป
กดปุ มนี้ คางไวเพื่ อเปดใชโหมดกลอง
ถายรูป และใชปุมนี้ เพื่ อถายภาพ

4. พอรต IrDA

ภาพแสดงตั วเครื่ องดานหลั ง
1. ชองรอยสายคลองสํ า
หรับพกพา

5. ขั้ วแบตเตอรี่
6. แบตเตอรี่

2. ชองใสซิมการด
7. ฝาปดแบตเตอรี่

3. ชองเสียบซิมการด

4. ตั วล็ อคฝาปดแบตเตอรี่ ่
กดปุ มนี้ เพื่ อถอดฝาปดแบตเตอร ี่
และแบตเตอรอี่ อก

8. ชองเสียบอุ ปกรณ
ชารจสายเคเบิล

F1200 คู มอ
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ภาพแสดงตั วเครื่ องเมื่ อเปดฝาพั บ

1. ลํ าโพง

2. หนาจอหลั ก

3. ปุ มอินเตอรเน็ ต/
ยืนยั น
8. ปุ มนาวิเกต
4. ปุ มเลือกซาย

9. ปุ มเลือกขวา

5. ฮอตคียเพลง

10. ปุ มกลองถายรู ป
11. ปุ มลบ

6. ปุ มสง

12. ปุ มวางสาย/
เปดปดเครื่ อง
13. ปุ มตั วอั กษร
และตั วเลข

14. ไมโครโฟน

7. ปุ มเครื่ องหมายดอกจั น
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1. ลํ าโพง
2. หนาจอหลั ก: แสดงไอคอนสถานะโทรศั พท รายการเมนู ขอมู ลเว็ปภาพและอื่ นๆ
ในสีสันสดใส
3. ปุ มอินเตอรเน็ ต/ยืนยั น : เลือกตั วเลือกเมนู และยืนยั นการดํ าเนินการ
* ในโหมดสแตนดบาย การกดปุ ม
 นี้ คางไวจะเชื่ อมตออินเตอรเน็ ต
4. 9. ปุ มเลือกซาย/ปุ มเลือกขวา : แตละปุ มจะทํางานตามขอความบนหนาจอที่ อยู 
เหนือปุ มนั้ นๆ
5. ฮอตคียเพลง: เขาสู เมนู เพลง
6. ปุ มสง : ใชปุมนี้ เพื่ อโทรออกและรั บสายเร ียกเขา และคุ ณสามารถเขาดู หมายเลขที่
เร ียกเขาลาสุ ด หมายเลขที่ โทรออกลาสุ ด และหมายเลขที่ ไมไดรับสายลาสุ ดได
อยางรวดเร็ว โดยกดปุ ม
 นี้ เมื่ ออยู ในโหมดสแตนดบาย
7. ปุ มเครื่ องหมายดอกจั น
•

: กดปุ มนี้ คางไวเพื่ อใชเลิกใชโหมดปดเสียงเปดสั่ น

•

: กดปุ ม
 นี้ คางไวเพื่ อใสเครอื่ งหมายการโทรทางไกลตางประเทศ “+”

•

: ขณะปอนหมายเลขโทรศั พท กดปุ ม
 นี้ นานขึ้ นเพื่ อใสเครอื่ งหมายหยุ ดชั่ วคราว

8. ปุ มนาวิเกต: ใชเพื่ อเลื่ อนดู เมนู ตางๆ และเลื่ อนเคอรเซอร รวมทั้งใชปุม
 นี้ เพื่ อเขาใช
ฟงกชั่นตางๆ ตอไปนี้ แบบดวน
• ปุ มนาวิเกตขึ้ น (

): ปุ มช็ อตคั ตเพื่ อเขาสู เมนู Favorites

• ปุ มนาวิเกตลง (

): ปุ มช็ อตคั ตเพื่ อคนหาสมุ ดโทรศั พท

• ปุ มนาวิเกตซาย (

): ปุ มช็ อตคั ตเพื่ อเขาสู เมนู เสียง

• ปุ มนาวิเกตขวา (

): ปุ มช็ อตคั ตเขาสู ขอความในถาดเขา

10. ปุ มกลองถายรู ป: ใชเพื่ อถายภาพ
ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุ ม
 นี้ หนึ่ งครั้ งเพื่ อไปยั งเมนู กลองการกดปุ มนี้ คางไวจะ
เปดชองมองภาพโดยตรง จากนั้ น ใชปุมนี้ เพื่ อถายภาพ
11. ปุ มลบ: กดปุ มนี้ หนึ่ งครั้ งเพื่ อลบหนึ่ งตั วอั กษร การกดปุ มนี้ คางไวจะลบขอความทั้ง
หมด และคุ ณยั งสามารถใชปุม
 นี้ เพื่ อกลั บไปยั งหนาจอกอนหนา
12. ปุ มวางสาย/เปดปดเครื่ อง: ใชเพื่ อวางสายหร ือปฏิเสธไมรับสาย และเพื่ อกลั บไป
ยั งโหมดสแตนดบาย กดปุ มนี้ คางไวเพื่ อเปดหร ือปดโทรศั พท
13. ปุ มตั วอั กษรและตั วเลข: ปอนหมายเลข ตั วอั กษร และตั วอั กษรพิ เศษบางตั ว
14. ไมโครโฟน: คุ ณสามารถปดเสียงไดระหวางการสนทนา เพื่ อความเปนสวนตั ว
F1200 คู มอ
ื การใช

15

คุ ณสมบั ติ F1200

ขอมู ลบนหนาจอ
ตารางนี้ อธิบายถึงสั ญลั กษณหร ือไอคอนตางๆ ที่ ปรากฏขึ้ นบนหนาจอของโทรศั พท
ไอคอนบนหนาจอ

ᷛ

ไอคอน

คํ าอธิบาย
แสดงถึงความแรงของสั ญญาณเครือขาย
แสดงวามีการใชสายโทรศั พทอยู 
แสดงวาคุ ณกํ าลั งโทรแบบขามเครือขายในสั ญญาณเครือ
ขายอื่ น
แสดงวาใชบริการ GPRS ได
แสดงวามีการตั้ งและเปดใชนาฬิ กาปลุ ก
แสดงถึงสถานะของประจุ แบตเตอรี่
แสดงถึงการรั บขอความแบบตั วอั กษร
แสดงถึงการรั บขอความเสียง
แสดงถึงการรั บขอความมั ลติมเี ดีย
แสดงวามีการใชงานฟงกชั่นการโอนสาย
แสดงถึงการรั บขอความอีเมล
แสดงถึงการเปดใชโหมดปดเสียงเปดสั่ น
แสดงถึงการตั้ งประเภทการแจงเตือนการโทรเปนเสียงกรงิ่
แสดงถึงการตั้ งประเภทการแจงเตือนการโทรเปนการสั่ น
แสดงถึงการตั้ งประเภทการแจงเตือนการโทรเปนไมมเี สียง
แสดงถึงการตั้ งประเภทการแจงเตือนการโทรเปนเสียง
กรงิ่ และสั่ น
แสดงถึงการตั้ งประเภทการแจงเตือนการโทรเปนเสียง
กรงิ่ หลั งสั่ น
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ไอคอน

คำอธิบาย
แสดงวาคุ ณกํ าลั งโทรแบบขามเครือขายในสั ญญาณเครือ
ขายอื่ น
แสดงวาคุ ณสามารถใชบร ิการขอความแบบ ขอความเขา
ได
แสดงวาคุ ณมีนัดหมายในวั นที่ เลือกในเมนู ตารางนั ดหมาย
แสดงวาโทรศั พทกําลั งเขาใช WAP
แสดงวาคุ ณกํ าลั งใช GPRS
แสดงวาคุ ณเขาสู เพจที่ มีการรั กษาความปลอดภั ย
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Music player
คุ ณสามารถใชโทรศั พทมอ
ื ถือรุ น F1200 เปนทั้งเครอื่ งฟงเพลงและเครอื่ งโทรศั พท์
มือถือ คุ ณสามารถสนุ กกั บการฟงเพลงไดโดยไมตองเปดโทรศั พท
กดดู รายการเพลงบนหนาจอภายนอก ใชปุม
เพื่ อเลือกแทร็คที่ คุ ณตองการเรมิ่ ฟง กดปุ ม
อีกครั้ งเพื่ อเลนเพลง

/

การทํางานของปุ ม
• (กดครูหนึ่ ง)ขามไปยั งแทร็คกอนหนา
• (กดคางนาน)ยอนกลั บแทร็คปจจุ บั น
ระหวางการเลน
• (กดครูหนึ่ ง)เลนเพลงหยุ ดเพลงชั่ วคราว
• (กดครูหนึ่ งขา)มไปยั งแทร็คถั ดไป
• (กดคางนาน) ขามแทร็คปจจุ บั นไปอยาง
รวดเร็วระหวางการเลน
เพิ่ ม/ลดระดั บเสียง

หมายเหตุ
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หากไมมไี ฟล MP3โหลดไวในโทรศั พท ขอความ "ไมมรี ายการเพลง"
จะปรากฏขึ้ นและกลั บไปที่ โหมดสแตนดบาย ในการโหลดไฟลไปยั ง
โทรศั พท โปรดดู ที่ 'การโอนไฟลเพลงไปยั งโทรศั พท F1200' ในหนา
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การติดตั้ งซิมการดและแบตเตอรี่ ในเครื่ อง
ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดเครอื่ งแลว กอนที่ จะถอดแบตเตอรอี่ อก
1. ถอดฝาปดแบตเตอรี่
กดตั วล็ อคฝาปดแบตเตอร ี่ และเลื่ อนฝาปดไปทางดานทายของเครอื่ ง แลวถอดฝาปด
แบตเตอรอี่ อก

หมายเหตุ

การถอดแบตเตอรอี่ อกจากโทรศั พทในขณะที่ เครอื่ งเปดอยู อาจทําให
เครอื่ งขั ดของได

2. ถอดแบตเตอรี่ ออก
จั บที่ ขอบดานบนของแบตเตอรแี่ ละยกแบตเตอรข
ี่ นจากช
ึ้
องใสแบตเตอร ี่

F1200 คู มอ
ื การใช
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3. ใสซิมการด
ใสซิมการดในชอง แลวเลื่ อนซิมการดเขาไปในชองใสซิมการด โปรดตรวจสอบใหแน
ใจวาใสซิมการดอยางถู กตอง และหนาสั มผั สสีทองของการดคว่ํ าลง เมื่ อตองการถอด
ซิมการดออก ใหกดลงเบาๆ และดึงออกในทิ ศทางตรงขามกั บตอนใส

การถอดซิมการด

การใสซิมการด

หมายเหตุ

ชั้วโลหะของซิ มการดเสียหายไดโดยงายหากถู กขู ดขีด ดั งนั้ น โปรด
ระวั งเมื่ อคุ ณจั บซิมการด ใหปฏิบัติตามคํ าแนะนํ าที่ แนบมากั บซิมการด

4. ใสแบตเตอรี่
ใสแบตเตอรโี่ ดยจั ดใหขั้วสั มผั สสีทองที่ แบตเตอรต
ี่ รงกั บขั้ วแบตเตอร ี่
(ขั้ วสั้ มผั สสีทอง) ที่ ชองใสแบตเตอร ี่ จากนั้ น กดดานบนของแบตเตอรใี่ หแนนเขาที่

20
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5. ใสฝาปดแบตเตอรี่ กลั บคืน
วางฝาปดแบตเตอรบ
ี่ นโทรศั พท และเลื่ อนจนกระทั่งไดยน
ิ เสียงคลิกของตั วล็ อค

การชารจแบตเตอรี่
ใชเฉพาะอะเดปเตอรที่ใหมาพรอมกั บโทรศั พท
1. เมื่ อมีแบตเตอรใี่ นโทรศั พทแลวใหตอ
สายอะเดปเตอรเขาที่ ชองเสียบดานซาย
ของโทรศั พท โดยเปดฝาปดชองเสียบ
อุ ปกรณชารจและกางออก 180 องศา
โปรดตรวจดู ใหแนใจวาลู กศรบนตั วเสียบ
หั นเขาหาตั ว เครอื่ งและอยู ดานหนาของ
โทรศั พท

F1200 คู มอ
ื การใช
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2. เสียบปลั๊ กอะแดปเตอรเขากั บเตาเสียบ
สั ญลั กษณแสดง “การชารจ” และแบตเตอร ี่
พรอมขีดแสดงที่ เลื่ อนขึ้ นลงได
จะปรากฏบนหนาจอ ขณะที่ กํ าลั งชารจ

หมายเหตุ หากไมมป
ี ระจุ แบตเตอรห
ี่ ลงเหลืออยู เลย สั ญลั กษณดังกลาวจะปรากฏ
ขึ้ นบนหนาจอหลั งผานไปประมาณ 2-3 นาที

ขอควรระวัง
• การใชอุปกรณเสร ิมที่ ไมไดรับการรั บรองอาจทําใหโทรศั พทของคุ ณเสียหาย และไม
ครอบคลุ มอยู ในการรั บประกั นได
• อยาใชแรงฝนในการเสียบสาย เพราะอาจทําความเสียหายแกโทรศั พทและ/
หร ืออะแดปเตอร

การถอดอะแดปเตอร
1. เม่ อ
ื ชารจเสร็จแถบแสดงไอคอนแบตเตอร ี่
จะหยุ ดเคลื่ อนไหว และขอความ เต็ มแลว
จะปรากฏขึ้ นบนหนาจอ
2. ถอดปลั๊ กอะแดปเตอรออกจากเตา
เสียบและถอดอะแดปเตอรออกจากเครอื่ ง
โทรศั พท โดยกดแถบสีเทาทั้งสองดาน
ของตั วเสียบแลวดึงตั วเสียบออก

หมายเหตุ



• ตรวจสอบวา ไดชารจแบตเตอรจี่ นเต็ มแลวกอนนํ าโทรศั พทไปใชงาน
• หามถอดแบตเตอรห
ี่ ร ือซิมการดขณะชารจ
• ในกรณี ที่ ไมไดชารจแบตเตอรอี่ ยางถู กตอง โปรดปดและเปดโทรศั พทโดยใชปุมเปด/
ปด แลวชารจแบตเตอรใี่ หมอก
ี ครั้ ง หลั งจากที่ ถอดแบตเตอรอี่ อกและใสกลั บแลว
โปรดชารจแบตเตอรใี่ หมอก
ี ครั้ ง
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การเปดและปดโทรศั พท
การเปดโทรศั พท
1. ใสแบตเตอรใี่ นเครอื่ ง และตอโทรศั พทเขากั บแหลงจายไฟภายนอก เชน
อะแดปเตอร อะแดปเตอรที่จุ ดบุ หร ี่ หร ือชุ ดอุ ปกรณแฮนดฟร ีในรถ หร ือใสแบตเตอรท
ี่ ี่
ชารจแลวลงในเครอื่ ง
2. กดปุ ม

คางไวประมาณ 2-3 วินาที จนกระทั่งหนาจอ LCD เปดขึ้ น

3. เครอื่ งอาจแสดงขอความใหคุณปอนรหั ส PIN ทั้งนี้ ขึ้ นกั บการตั้ งคาคํ าขอรหั ส PIN

การปดโทรศั พท
กดปุ ม

คางไวประมาณ 2-3 วินาที จนกระทั่งหนาจอ LCD ปด

รหั สการเขาใชเครื่ อง
คุ ณสามารถใชรหั สการเขาใชเครอื่ งที่ อธิบายในหั วขอนี้ เพื่ อปองกั นไมใหมก
ี ารใชเคร-ื่
องของคุ ณโดยไมไดรับอนุ ญาต รหั สการเขาใชเครอื่ ง (นอกจากรหั ส PUK และ PUK2)
สามารถเปลี่ ยนแปลงไดโดยใชคุณสมบั ติ เปลี่ ยนรหั ส [เมนู -9-5-3] โปรดดู ที่หนา 91

รหั ส PIN (4 ถึง 8 หลั ก)
รหั ส PIN (Personal Identification Number) จะปองกั นการใชซิมการดของคุ ณโดย
ไมไดรับอนุ ญาต รหั ส PIN จะใหมาพรอมกั บซิมการด เมื่ อตั้ งคา ใสรหั ส PIN ใหอยู ที่
ตกลง คุ ณจะตองปอนรหั ส PIN ทุกครั้ งที่ เปดเครอื่ ง ในทางตรงกั นขาม เมื่ อตั้ งคา
ใสรหั ส PIN อยู ที่ ปด เครอื่ งจะเชื่ อมตอกั บเคร ือขายทันที โดยไมถามรหั ส PIN

รหั ส PIN2 (4 ถึง 8 หลั ก)
รหั ส PIN2 ซึ่ งใหมาพรอมกั บซิมการดบางรุ น ใชสําหรั บการเขาใชฟงกชั่นบางอยาง เชน
การตั้ งคาคาใชโทรศั พท การกํ าหนดหมายเลขโทรออก ฟงกชั่นเหลานี้ สามารถใชงาน
ไดเมื่ อซิมการดของคุ ณสนั บสนุ นเทานั้ น

รหั ส PUK (4 ถึง 8 หลั ก)
รหั ส PUK (Pin Unblocking Key) ใชในการเปลี่ ยนแปลรหั ส PIN ที่ ถู กล็ อค รหั ส PUK
จะมีใหพรอมกั บซิมการด หากไมมโี ปรดติดตอผู ใหบร ิการระบบของคุ ณเพื่ อขอรหั สดั ง
กลาว หากคุ ณทํารหั สดั งกลาวหาย ใหตด
ิ ตอผู ใหบร ิการระบบ

F1200 คู มอ
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รหั ส PUK2 (4 ถึง 8 หลั ก)
รหั ส PUK2 ซึ่ งมาพรอมกั บซิมการดบางรุ น ใชในการเปลี่ ยนแปลงรหั ส PIN2 ที่ ถู กล็ อค
หากคุ ณทํารหั สดั งกลาวหาย ใหตด
ิ ตอผู ใหบร ิการระบบ

รหั สรักษาความปลอดภั ย (4 ถึง 8 หลั ก)
รหั สรั กษาความปลอดภั ย (Security code) จะปองกั นไมใหมก
ี ารใช โทรศั พทของ
คุ ณโดยไมไดรับอนุ ญาต โดยทั่วไปจะใหมาพรอมกั บเครอื่ งโทรศั พท รหั สนี้ ใช
สํ าหรั บลบรายการตางๆ ทั้งหมดในเครอื่ งและใชรหั สนี้ เพื่ อใชงานเมนู
“ใชคาจากโรงงาน” รหั สที่ กํ าหนดมาใหคอ
ื “0000”

รหั สผานจํ ากั ดการโทร
คุ ณตองใชรหั สจํ ากั ดการโทรเมื่ อคุ ณใชฟงกชั่นจํ ากั ดการโทร ซึ่ งคุ ณจะไดรับรหั สผาน
จากผู ใหบร ิการระบบเมื่ อคุ ณสมั ครขอใชฟงกชั่นนี้ โปรดดู รายละเอียดเพิ่ มเติมในหนา 42
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การโทรออกและการรับสาย
การโทรออก
1. ตรวจดู ใหแนใจวาโทรศั พทของคุ ณเปดอยู 
2. ปอนหมายเลขโทรศั พท รวมทั้งรหั สฟนที่
เมื่ อตองการแกไขหมายเลขบนหนาจอ LCD ใหกดปุ มนาวิเกตซาย/ขวาเพื่ อเลื่ อน
) เพื่ อลบหนึ่ งตั วอั กษรตอ
เคอรเซอรไปยั งตํ าแหนงที่ ตองการ หร ือกดปุ มลบ (
การกดหนึ่ งครั้ ง
► กดปุ มลบ (
) คางไว เพื่ อลบหมายเลขทั้งหมด
3. กดปุ มสง (

) เพื่ อโทรออกไปยั งหมายเลขนั้ น

4. เมื่ อตองการวางสาย ใหกดปุ มวางสาย (
วางสายไดโดยการปดฝาพับ

) หร ือปุ มเลือกขวาและคุ ณยั งสามารถ

การโทรออกโดยใชปุมสง
1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุ มสง (
) หมายเลขเร ียกเขาลาสุ ด
หมายเลขโทรออกลาสุ ด และหมายเลขที่ ไมไดรับลาสุ ดจะปรากฏขึ้ น
2. เลือกหมายเลขที่ ตองการ โดยใชปุมนาวิเกตขึ้ น/ลง
3. กดปุ ม

การโทรทางไกลตางประเทศ
1. กดปุ ม
คางไวเพื่ อเร ียกรหั สนํ าหนาการโทรออกตางประเทศ
ใหปรากฏบนหนาจอ เครอื่ งหมาย ‘+’ จะเลือกรหั สการโทรทางไกลตางประเทศ
โดยอั ตโนมั ติ
2. ปอนรหั สประเทศ รหั สฟนที่ และหมายเลขโทรศั พท
3. กดปุ ม

การวางสาย
เมื่ อคุ ณสิ้ นสุ ดการสนทนา ใหกดปุ มวางสาย (

).

การโทรออกโดยใชสมุ ดโทรศั พท
คุ ณสามารถจั ดเก็ บชื่ อและหมายเลขโทรศั พทที่โทรออกบอยๆ ไวในซิมการดและ/หร ือ
หนวยความจํ าของโทรศั พทซึ่งก็ คอ
ื สมุ ดโทรศั พทได และคุ ณยั งโทรออกไดอยางงายๆ
เพี ยงคนหาชื่ อที่ ตองการในสมุ ดโทรศั พท สํ าหรั บรายละเอียดเพิ่ มเติมเกี่ ยวกั บคุ ณ
สมบั ติสมุ ดโทรศั พท โปรดดู ในหนา 45-48
F1200 คู มอ
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การปรั บระดั บเสียง
หากคุ ณตองการปรั บระดั บเสียงของหู ฟงในระหวางการสนทนา ใหใชปุมดานขาง (
กดปุ มขึ้ นดานขางเพื่ อเพิ่ มระดั บเสียงและปุ มลงดานขางเพื่ อลดระดั บเสียง

หมายเหตุ

)

ในโหมดสแตนดบาย การกดปุ มดานขางจะปรั บระดั บความดั งของ
เสียงปุ มกด

การรับสาย
เมื่ อมีสายเร ียกเขาเสียงโทรศั พทจะดั งขึ้ น หากเครอื่ งสามารถระบุ ผู โทรเขา
ได หมายเลขโทรศั พท (หร ือชื่ อและภาพ หากจั ดเก็ บไวในสมุ ดโทรศั พท)
ของผู โทรเขาจะปรากฏขึ้ น โทรศั พทเครอื่ งนี้ ใชคุณสมบั ติแสดงภาพผู โทรเขาได
1. เมื่ อตองการรั บสายเร ียกเขา ใหเปดฝาพับของโทรศั พท (เมื่ อมีการตั้ งคา เปดฝาพั บ
เปนโหมดรั บสาย โปรดดู ในหนา 43 [เมนู -1-8-1]


หมายเหตุ
หากมีการตั้ งคา ปุ มใดก็ ได เปนโหมดรั บสาย (โปรดดู ในหนา 43) การกดปุ มใดๆ
หร ือปุ มเลือกขวา
จะรั บสายเร ียกเขาโดยทันที ยกเวนปุ ม
► ในการปฏิเสธไมรับสายเร ียกเขา ใหกดปุ มดานขางของโทรศั พทคางไว โดยไม
ตองเปดฝาพับของโทรศั พท
► คุ ณสามารถรั บสายเร ียกเขาไดขณะใชคุณสมบั ติสมุ ดโทรศั พท หร ือใช
คุ ณสมบั ติเมนู อนๆ
ื่

2. ในการวางสาย ใหปดฝาพับ หร ือกดปุ ม

โหมดปดเสียงและเปดสั่ น (แบบรวดเร็ว)
คุ ณสามารถเร ียกใชโหมดปดเสียงและเปดสั่ นไดโดยกดปุ มนาวิเกตซายคางไวหลั ง
จากที่ เปดโทรศั พท

ความแรงของสั ญญาณ
คุ ณสามารถตรวจสอบความแรงของสั ญญาณไดโดยดู สัญลั กษณแสดงระดั บ
) บนหนาจอ LCD ของโทรศั พท ความแรงของสั ญญาณอาจไม
สั ญญาณ (
สม่ํ าเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่ ง เมื่ อคุ ณอยู ภายในอาคาร หากระดั บสั ญญาณออน
ใหคุณโทรใกลกับหนาตาง เพราะตํ าแหนงนั้ นมั กมีระดั บสั ญญาณแรงกวาจุ ดอื่ นๆ
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การปอนขอความ
คุ ณสามารถปอนตั วเลขและตั วอั กษรไดโดยใชปุมกดของโทรศั พท การจั ดเก็ บชื่ อใน
สมุ ดโทรศั พท การเขียนขอความ การสรางขอความทักทายสวนตั ว หร ือการทําตารางนั ด
หมายในปฏิทิน ลวนแตตองใชการปอนขอความทั้งสิ้ น
ในเครอื่ งมีวธิ ป
ี อนขอความใหเลือกใชไดดังนี้
โหมด T9
โหมดนี้ ใหคุณปอนคํ าไดโดยการกดเพี ยงครั้ งเดียวตอหนึ่ งตั วอั กษรแมวาแตละ
ปุ มบนแผงปุ มกดนั้ นจะมีตัวอั กษรมากกวาหนึ่ งตั วก็ ตาม โหมด T9 จะเปร ียบ
เที ยบการกดปุ มของคุ ณโดยอั ตโนมั ติกับพจนานุ กรมภายในเครอื่ ง เพื่ อพิ จารณาหาคํ าที่ ถู กตอง ดั งนั้ น คุ ณจึงกดปุ มนอยกวาการปอนคํ าโดยใชโหมด ABC
ตามปกติ บางครั้ ง การปอนคํ าดวยวิธน
ี เร
ี้ ียกในอีกชื่ อหนึ่ งวาระบบชวยสะกดคํ า
โหมด ABC
โหมดนี้ ใหคุณปอนตั วอั กษรโดยการกดปุ มที่ มีตัวอั กษรที่ ตองการหนึ่ งครั้ ง
สองครั้ ง สามครั้ ง หร ือมากกวานั้ น จนกระทั่งตั วอั กษรที่ ตองการปรากฏขึ้ น
โหมด 123 (โหมดตั วเลข)
ปอนตั วเลขตางๆ โดยกดปุ มเพี ยงครั้ งเดียวตอตั วเลขหนึ่ งตั ว หากตอง
การเปลี่ ยนเปนโหมด 123 ในฟลดสําหรั บการปอนตั วอั กษร ใหกดปุ ม
จนกวาหนาจอจะแสดงโหมด 123

การเปลี่ ยนโหมดปอนขอความ
1. เมื่ อคุ ณอยู ในฟลดที่ยอมใหปอนตั วอั กษรได
สั ญลั กษณแสดงโหมดปอนขอความจะปรากฏ
ขึ้ นที่ มุ มขวาลางของหนาจอ LCD
2. เปลี่ ยนโหมดปอนขอความโดยการกดปุ ม
คุ ณสามารถตรวจสอบโหมดปอนขอความ
ปจจุ บั นไดในมุ มขวาลางของหนาจอ LCD
▼
โหมดปอนขอความ

F1200 คู มอ
ื การใช

27

ฟงกช่ ั นทั่ วไป

วิธก
ี ารใชโหมด T9
โหมดการปอนขอความโดยใชระบบชวยสะกดคํ า T9 ชวยใหคุณสามารถปอนคํ าตางๆ
ไดอยางงายดายดวยการกดปุ มนอยครั้ งที่ สุ ด เมื่ อคุ ณกดปุ มแตละครั้ ง โทรศั พทจะเรมิ่
แสดงตั วอั กษรที่ คิดวาคุ ณกํ าลั งพิ มพ โดยอางอิงตามพจนานุ กรมในเครอื่ ง
และคุ ณยั งสามารถเพิ่ มคํ าใหมในพจนานุ กรมได เมื่ อมีการเพิ่ มคํ าใหม ระบบชวยสะกดคํ า
จะเปลี่ ยนแปลงคํ าที่ ปอนใหไดใกลเคียงกั บคํ าจากพจนานุ กรมมากที่ สุ ด
1. เมื่ อคุ ณอยู ในระบบปอนขอความแบบชวยสะกดคํ า T9 ใหเรมิ่ ปอนคํ าโดยการกดปุ ม
ถึง
โดยกดปุ มหนึ่ งครั้ งตอหนึ่ งตั วอั กษร
• คํ าจะเปลี่ ยนแปลงเมื่ อพิ มพแตละตั วอั กษร คุ ณไมตองสนใจคํ าที่ ปรากฏบนหนาจอ
จนกวาคุ ณจะพิ มพคํานั้ นเสร็จ
• หากพิ มพจนเสร็จแลว แตคํานั้ นปรากฏไมถูกตอง ใหกดปุ มนาวิเกตลงหนึ่ งครั้ งหร ือ
มากกวา เพื่ อเลื่ อนดู รายการคํ าที่ มีใหเลือก


ตั วอยางเชน
• กดปุ ม

เพื่ อพิ มพ Good

• กดปุ ม

[ปุ มนาวิเกตลง] เพื่ อพิ มพ Home

• หากไมมค
ี ํ าที่ ตองการในรายการคํ าที่ มีใหเลือก ใหเพิ่ มคํ านั้ นโดยใชโหมด ABC
• คุ ณสามารถเลือกภาษาของโหมด T9 ได ใหกดปุ มเลือกซาย [ตั วเลือก] แลวเลือก
ภาษา T9 เลือกภาษาที่ ตองการของโหมด T9 นอกจากนี้ คุ ณยั งสามารถปดโหมด
T9 ไดโดยการเลือกปด T9 คาที่ ตั้ งมาจากโรงงานของเครอื่ งคือ ใชโหมด T9
2. ปอนคํ าทั้งคํ า กอนที่ จะแกไขหร ือลบตั วอั กษรตั วใดตั วหนึ่ ง
3. เมื่ อสิ้ นสุ ดการปอนคํ าหนึ่ งคํ า ใหเวนวรรคโดยกดปุ ม
► เมื่ อตองการลบตั วอั กษร ใหกดปุ ม

หากตองการลบคํ านั้ นท้ั งหมดใหกดปุ ม


หมายเหตุ ในการออกจากโหมดการปอนขอความโดยไมบันทึ กขอความที่ ปอนนั้ น
ใหกดปุ ม
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วิธก
ี ารใชโหมด ABC
ถึง

ใชปุม

เพื่ อปอนขอความ

1. กดปุ มที่ มีตัวอั กษรที่ คุ ณตองการ
• หนึ่ งครั้ งสํ าหรั บตั วอั กษรตั วแรก
• สองครั้ งสํ าหรั บตั วอั กษรตั วที่ สอง
• และทําเชนนี้ ไปเรอื่ ยๆ
2. เมื่ อตองการเวนวรรค ใหกดปุ ม

หนึ่ งครั้ ง เมื่ อตองการลบตั วอั กษรใหกดปุ ม

คางไว
และหากตองการลบคํ าที่ ปรากฏขึ้ นทั้งหมด ใหกดปุ ม

หมายเหตุ
โปรดดู ขอมู ลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกั บตั วอั กษรขณะที่ ใชไดโดยใชปุมตั วอั กษรและตั วเลขจาก
ตารางดานลางนี้
ปุ ม

ตั วอั กษรตามลํ าดั บที่ แสดง
.,-()%!1
กขฃคฅฆง2
จฉชซฌญ3
ฏฎฐฑฒณดต4
ถทธน5
บปผฝพฟ6
ภมยรฤลฦ7
วศษส8
หฬอฮ9
ั ิ ี ึ ื ุ ู 0
ะาำเแโใไ
่ ้ ๊ ๋ ็ ์ๆฯ฿
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วิธก
ี ารใชโหมด 123 (ตั วเลข)
โหมด 123 ชวยใหคุณสามารถปอนตั วเลขลงในขอความแบบตั วอั กษรได (เชน
การปอนหมายเลขโทรศั พท)
กดปุ มตั วเลขที่ ตองการ กอนที่ จะเปลี่ ยนเปนโหมดปอนขอความที่ เหมาะสมดวยตนเอง

สมุ ดโทรศั พท
คุ ณสามารถจั ดเก็ บหมายเลขโทรศั พทและชื่ อในหนวยความจํ าของซิมการดได และยั ง
สามารถจั ดเก็ บชื่ อและหมายเลขไดสูงถึง 255 รายชื่ อในหนวยความจํ าของโทรศั พท
คุ ณเร ียกใชซิมการดและโทรศั พทไดดวยวิธก
ี ารเดียวกั นในเมนู สมุ ดโทรศั พท (โปรดดู
ขอมู ลเพิ่ มเติมในหนา 45-48)

เมนู ระหวางการใชสาย
โทรศั พทของคุ ณมีฟงกชั่นควบคุ มให คุ ณเลือกใชระหวางการใชสาย ในการเขาใชฟงก
ชั่ นดั งกลาวนี้ ใหกดปุ มเลือกซาย [ตั วเลือก]

ระหวางการใชสาย
เมนู ที่ปรากฏขึ้ นบนหนาจอของเครอื่ งในระหวางการโทรจะแตกตางจากเมนู หลั กที่ กํ าหนดคามาจากโรงงาน
ซึ่ งปรากฏขึ้ นเมื่ ออยู ในโหมดสแตนดบายและคํ าอธิบายตั วเลือกตางๆ มีดังตอไปนี้

การใชสายที่ สอง (ขึ้ นอยู กับเครือขาย)
คุ ณสามารถเร ียกใชหมายเลขที่ คุ ณตองการโทรจากสมุ ดโทรศั พทเพื่ อโทรออก
สายที่ สองได โดยกดปุ มเลือกขวาแลวเลือก คนหา ในการจั ดเก็ บหมายเลขที่ โทรออก
ลงในสมุ ดโทรศั พทในระหวางการสนทนา ใหกดปุ มเลือกขวาแลวเลือก เพิ่ มใหม

การสลั บระหวางสายสองสาย
ในการสลั บระหวางสายสองสาย ใหกดปุ มเลือกซาย แลวเลือก สลั บสาย
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การรับสายเรียกเขา
ในการรั บสายเร ียกเขาเมื่ อมีเสียงเร ียกเขาดั งขึ้ น คุ ณเพี ยงแคกดปุ ม
โทรศั พทยัง สามารถเตือนใหคุณทราบวามีสายเร ียกเขาอีกสายหนึ่ งในระหวาง
ที่ คุ ณสนทนากั บอีกสาย โดยจะมีเสียงสั ญญาณดั งขึ้ นในหู โทรศั พท และหนาจอจะแสดง
ใหเห็ นวามีสายที่ สองกํ าลั งรออยู  คุ ณสมบั ตินเร
ี้ ียกวา บริการสายเรียกซอน
ซึ่ งจะใชงานไดตอเมื่ อระบบเคร ือขายของคุ ณสนั บสนุ นเทานั้ น สํ าหรั บรายละเอียดใน
การเร ียกใชและการเลิกใชคุณสมบั ตินให
ี้ ดูที่ บริการสายเรียกซอน [เมนู -1-6] ในหนา
42 หากมีการใชงาน บริการสายเรียกซอน คุ ณสามารถพักสายที่ หนึ่ ง
หร ือโดยเลือกปุ มเลือกซาย แลวเลือก พั กสาย
และรั บสายที่ สองไดโดยกดปุ ม
และ รับสาย คุ ณสามารถวางสายที่ ใชอยู  และรั บสายที่ กํ าลั งรออยู โดยเลือกปุ มเลือก
ซาย ตามดวย วางสาย และรับสาย

การปฏิเสธสายเรียกเขา
คุ ณสามารถปฏิเสธสายเร ียกเขาไดโดยไมตองรั บสายนั้ น เพี ยงแคกดปุ ม
ในระหวางการใชสาย คุ ณสามารถปฏิเสธสายเร ียกเขาไดโดยกดปุ มเลือกซาย [เมนู ]
และเลือก หลายสาย / วางสาย หร ือโดยกดปุ ม

การปดเสียงไมโครโฟน
คุ ณสามารถปดเสียงไมโครโฟนระหวางใชสาย โดยการกดปุ ม [เมนู ] แลวเลือก ปดไมล
หร ือคุ ณอาจเลือกไมปดเสียงของเครอื่ งโดยเลือก เปดไมล เมื่ อปดเสียงไมโครโฟน
ผู ที่โทรเขามาจะไมไดยน
ิ เสียงคุ ณ แตคุณยั งคงไดยน
ิ เสียงบุ คคลนั้ นได

การเปดใชสัญญาณเสียง DTMF ระหวางใชสาย
ในการเปดใชสัญญาณเสียง DTMF ระหวางใชสาย ใหกดปุ มเลือกซายแลวเลือก
เปดใชงาน DTMF คุ ณสามารถปดการใชสัญญาณเสียง DTMF ไดดวยวิธก
ี ารเดียวกั น
สั ญญาณเสียง DTMF ชวยใหเครอื่ งโทรศั พทของคุ ณใชสวิตซบอรดอั ตโนมั ติได
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การสนทนาหรือประชุมหลายสาย
บร ิการสนทนาหลายสายหร ือการประชุ มหลายสายชวยใหคุณสนทนากั บบุ คคล
หลายคนไดในเวลาเดียวกั น หากผู ใหบร ิการเคร ือขายของคุ ณสามารถรองรั บบร ิการ
ดั งกลาว การสนทนาหลายสายสามารถทําไดเฉพาะในกรณี ที่ คุ ณใชสายหนึ่ งอยู และพั ก
อีกสายไว โดยรั บสายทั้งสองแลว เมื่ อกํ าหนดใหมก
ี ารสนทนาหลายสายแลว ผู จัดใหมี
การสนทนาหลายสายอาจเพิ่ มสาย วางสาย หร ือ แยกสาย (กลาวคือ สายนั้ นจะถู ก
ตั ดออกจากการสนทนาหลายสาย แตยังคงอยู ในสายของคุ ณ) ตามความตองการได
ตั วเลือกเหลานี้ มีใหเลือกใชในเมนู อยู ในสาย จํ านวนสายสู งสุ ดในการสนทนาแบบ
หลายสายคือ 5 สาย เมื่ อเรมิ่ การประชุ มหลายสาย คุ ณจะเปนผู ควบคุ มสายสนทนาเหลา
นั้ น และมีเพี ยงคุ ณเทานั้ นที่ สามารถเพิ่ มสายเขามาในการสนทนาได

การใชสายที่ สอง
คุ ณสามารถใชสายที่ สองไดขณะกํ าลั งใชสายสนทนาอยู  โดยปอนหมายเลขที่ สอง
เมื่ อโทรติดตอสายที่ สองไดแลว สายแรกจะถู กพักสายโดยอั ตโนมั ติ
แลวกดปุ ม
คุ ณสามารถสลั บสายไดโดยกดปุ มเลือกซาย แลวเลือก สลั บ

การจั ดการการประชุมสาย
พักสายหนึ่ งสาย และขณะที่ ใชสายหนึ่ งอยู  ใหกดปุ มเลือกซาย แลวเลือก หลายสาย /
รวมทุกสาย

การพั กสายที่ กํ าลั งประชุม
กดปุ มเลือกซาย แลวเลือก หลายสาย / พั กทุกสาย

การเรียกใชสายที่ พั กไว
กดปุ มเลือกซาย แลวเลือก หลายสาย / รวมทุกสาย

การเพิ่ มสายในการประชุมสาย
เมื่ อตองการเพิ่ มสายในการประชุ มสายที่ มีอยู  ใหกดปุ มเลือกซาย แลวเลือก หลายสาย
/ รวมทุกสาย
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ฟงกช่ ั นทั่ วไป

การแสดงผู โทรในการประชุมสาย
เมื่ อตองการเลื่ อนดู หมายเลขของบุ คคลที่ เขารวมประชุ มสายในหนาจอของเครอื่ ง
ใหใชปุมนาวิเกตขึ้ น/ลง

การสนทนาสวนตั วระหวางการประชุมสาย
เมื่ อตองการสนทนาเปนการสวนตั วกั บผู ที่เขารวมประชุ มสาย ใหหนาจอแสดงหมาย
เลขของบุ คคลที่ คุ ณตองการสนทนาดวย แลวกดปุ มเลือกซาย เลือก หลายสาย / แยก
เพื่ อพักสายของบุ คคลอื่ นๆ

การสิ้ นสุ ดการประชุมสาย
เมื่ อตองการสิ้ นสุ ดกากรประชุ มสาย ใหกดปุ ม
หลั งจากกดปุ มเลือกซาย
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หร ือเลือก วางสาย
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แผนผั งเมนู

ภาพประกอบตอไปนี้ แสดงโครงสรางของเมนู ที่มีและแสดงถึง :
► ตั วเลขที่ กํ าหนดไวสําหรั บตั วเลือกของแตละเมนู
► เลขหนาที่ คุ ณสามารถดู คําอธิบายของคุ ณสมบั ตินั้นๆ
คุ ณสามารถไปที่ เมนู ที่ตองการโดยใชปุมเลือกซาย [เมนู ], ปุ มนาวิเกต และปุ ม
[ตกลง] และคุ ณยั งใชปุมลั ดโดยการกดปุ มหมายเลขตามที่ กํ าหนดไวของเมนู นั้น
หลั งจากกดปุ มเลือกซาย [เมนู ]

1 ตั วจั ดการโทร (โปรดดู หนา 37)

3 เครื่ องมือ
(โปรดดู หนา 52)

► 1 ขอมู ลการโทร
► 2 คาโทร

► 1 เมนู โปรด

► 3 ขอมู ลการใช GPRS

► 2 เครอื่ งคิดเลข

► 4 โอนสาย

► 3 การแปลงหนวย

► 5 บร ิการจํ ากั ดการโทร

► 4 นาฬิ กาจั บเวลา

► 6 บร ิการสายเร ียกซอน

► 5 เวลาโลก

► 7 กํ าหนดเบอรโทรออก (FDN)

► 6 บั นทึ กเสียง

► 8 การตั้ งคา

► 7 อินฟราเรด

2 สมุ ดบั นทึก (โปรดดู หนา 45)
► 2 นั ดหมาย

► 1 เพลง

► 3 นาฬิ กาปลุ ก

► 2 เกมส์

► 4 สิ่ งที่ ตองทํา

► 3 เกมส์ & แอปพลิเคชั่ น

► 5 บั นทึ ก
34

4 มั ลติมเี ดีย
(โปรดดู หนา 57)

► 1 สมุ ดโทรศั พท
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แผนผั งเมนู

5 ขอความ (โปรดดู หนา 66)

8 บริการ (โปรดดู หนา 84)

► 1 ขอความตั วอั กษร

► 1 อินเตอรเน็ ต

► 2 ขอความมั ลติมเี ดีย (MMS)

► 2 บร ิการ SIM

► 3 ขอความเสียง
► 4 บร ิการข้ อมู ล
► 5 ขอความอั ตโนมั ติ
► 6 สถานะหนวยความจํ า

6 กลอง (โปรดดู หนา 78)

9 การตั้ งคาโทรศั พท
(โปรดดู หนา 88)

► 1 ถายภาพ
► 2 คลั งภาพ

► 1 เสียง

► 3 สถานะหนวยความจํ า

► 2 จอแสดงผล
► 3 วั นที่ และเวลา
► 4 ภาษา
► 5 ตั้ งค่ าระบบปองกั น
► 6 เคร ือขาย
► 7 GPRS
► 8 ใชคาที่ ตั้ งจากโรงงาน

7 เมนู ส่ วนตั ว (โปรดดู หนา 82)
► 1 ภาพ
► 2 เสียง
► 3 แอปพลิเคชั่ น
► 4 ดิสกแบบถอดออกได้
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การเลือกฟงกช่ ั น
และตั วเลือกตางๆ

โทรศั พทของคุ ณมีชุดฟงกชั่นที่ ชวยใหคุณปรั บแตงโทรศั พทได โดยฟงกชั่นดั งกลาวมี
อยู ในเมนู และเมนู ยอยตางๆ ซึ่ งคุ ณเขาใชไดโดยผานทางปุ ม
) และ (
) เมนู และเมนู ยอยแตละเมนู ชวยใหคุณดู และเปลี่ ยน
เลือกสองปุ ม (
แปลงการตั้ งคาของฟงกชั่นเฉพาะได
ปุ มเลือกอาจทํางานแตกตางกั นไปตามการใชงานในขณะนั้ น คุ ณสามารถดู การทํางาน
ในขณะนั้ นของปุ มเลือกไดจากขอความที่ ปรากฏในบรรทัดลางสุ ดของหนาจอและอยู 
เหนือปุ มเลือกแตละปุ ม

กดปุ มเลือกขวาเพื่ อ
เร ียกใชการดํ าเนินการที่ เกี่ ยวของ

กดปุ มเลือกซายเพื่ อ
เขาใชเมนู ทีมใี หเลือก
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ตั วจั ดการโทร [เมนู -1]
(ขึ้ นอยู กับบริการของเครือขาย)

กดปุ มเมนู (

) และเลือกตั วจั ดการโทร

คุ ณสามารถตั้ งคาฟงกชันตางๆ ที่ สั มพันธกับคุ ณสมบั ติการโทร

ขอมู ลการโทร

เมนู -1-1

คุ ณสามารถดู บันทึ กของสายที่ ไมไดรับ สายที่ รั บ และสายโทรออกไดหากวา
เคร ือขายสนั บสนุ นการแสดงหมายเลขโทรเขา (Calling Line Identification: CLI)
ในฟนที่ ใหบร ิการ
ชื่ อและหมายเลข (หากมีอยู ) จะปรากฏขึ้ นพรอมกั บวั นที่ และเวลาที่ มีการโทรนั้ น และ
คุ ณยั งสามารถดู เวลาที่ ใชสายและคาใชจายไดดวย

เบอรที่ไมไดรบ
ั

(เมนู -1-1-1)

ตั วเลือกนี้ ชวยใหคุณดู หมายเลขที่ ไมไดรับสาย 10 รายการลาสุ ดได และเมื่ อคุ ณเลือก
)
หมายเลขโทรศั พทนั้น คุ ณสามารถโทรออกไปยั งหมายเลขดั งกลาวโดยกดปุ ม
 สง (
เมื่ อคุ ณกดปุ ม
 เลือกซาย [ตั วเลือก] ตั วเลือกตอไปนี้ จะมีใหเลือก
• เขียนขอความตั วอั กษร: คุ ณสามารถสงขอความแบบตั วอั กษรไปยั งหมายเลขนี้
• เขียนขอความมั ลติมเี ดีย: คุ ณสามารถสงขอความมั ลติมเี ดียไปยั งหมายเลขนี้
• แกไข: แกไขรายการในสมุ ดโทรศั พท
• บั นทึก (ปรากฏขึ้ นหากยั งไมไดบันทึกชื่ อนั้ นลงในสมุ ดโทรศั พท): บั นทึ กหมาย
เลขโดยสรางเปนรายชื่ อใหมในสมุ ดโทรศั พท
• เพิ่ มชื่ อ (ปรากฏขึ้ นหากยั งไมไดบันทึกชื่ อนั้ นลงในสมุ ดโทรศั พท): คุ ณสามารถ
เพิ่ มหมายเลขลงในรายการที่ มีอยู ในสมุ ดโทรศั พทได
• ลบ: ลบบั นทึ กการโทรออกจากรายการ
• แสดงรายละเอียด: แสดงขอมู ลการโทร
• ลบทั้ งหมด: เลือกตั วเลือกนี้ เพื่ อลบบั นทึ กสายที่ ไมไดรับ
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ตั วจั ดการโทร [เมนู -1]
(ขึ้ นอยู กับบริการของเครือขาย)

เบอรที่ไดรบ
ั

(เมนู -1-1-2)

ตั วเลือกนี้ ชวยใหคุณดู หมายเลขเร ียกเขา 10 รายการลาสุ ดได และเมื่ อคุ ณเลือก
หมายเลขโทรศั พทนั้น คุ ณสามารถโทรออกไปยั งหมายเลขดั งกลาวโดยกดปุ ม
 สง (
เมื่ อคุ ณกดปุ ม
 เลือกซาย [ตั วเลือก] ตั วเลือกตอไปนี้ จะมีใหเลือก

)

• เขียนขอความตั วอั กษร: คุ ณสามารถสงขอความแบบตั วอั กษรไปยั งหมายเลขนี้
• เขียนขอความมั ลติมเี ดีย: คุ ณสามารถสงขอความมั ลติมเี ดียไปยั งหมายเลขนี้
• แกไข: แกไขรายการในสมุ ดโทรศั พท
• บั นทึก(ปรากฏขึ้ นหากยั งไมไดบันทึกชื่ อนั้ นในสมุ ดโทรศั พท): บั นทึ กหมายเลข
โดยสรางเปนรายชื่ อในสมุ ดโทรศั พท
• เพิ่ มชื่ อ (ปรากฏขึ้ นหากยั งไมไดบันทึกชื่ อนั้ นในสมุ ดโทรศั พท): คุ ณสามารถ
เพิ่ มหมายเลขลงในรายการที่ มีอยู ในสมุ ดโทรศั พทได
• ลบ: ลบบั นทึ กการโทรออกจากรายการ
• แสดงรายละเอียด: แสดงขอมู ลการโทร
• ลบทั้ งหมด: เลือกตั วเลือกนี้ เพื่ อลบบั นทึ กสายที่ รั บ

เบอรที่โทรออก

(เมนู -1-1-3)

ตั วเลือกนี้ ชวยใหคุณดู สายที่ โทรออก (ที่ โทรออกหร ือพยายามโทรออก) 10 สายลาสุ ด
และเมื่ อคุ ณเลือกหมายเลขโทรศั พทนั้น คุ ณสามารถโทรออกไปยั งหมายเลขดั งกลาว
) เมื่ อคุ ณกดปุ มเลือกซาย [ตั วเลือก] ตั วเลือกตอไปนี้ จะมีใหเลือก
โดยกดปุ มสง (
• เขียนขอความตั วอั กษร: คุ ณสามารถสงขอความแบบตั วอั กษรไปยั งหมายเลขนี้
• เขียนขอความมั ลติมเี ดีย: คุ ณสามารถสงขอความมั ลติมเี ดียไปยั งหมายเลขนี้
• แกไข: แกไขรายการในสมุ ดโทรศั พท
• เพิ่ มชื่ อ (ปรากฏขึ้ นหากยั งไมไดบันทึกชื่ อนั้ นในสมุ ดโทรศั พท): คุ ณสามารถ
เพิ่ มหมายเลขลงในรายการที่ มีอยู ในสมุ ดโทรศั พทได
• เพิ่ มชื่ อ (ปรากฏขึ้ นหากยั งไมไดบันทึกชื่ อนั้ นในสมุ ดโทรศั พท): คุ ณสามารถ
เพิ่ มหมายเลขลงในรายการที่ มีอยู ในสมุ ดโทรศั พทได
• ลบ: ลบบั นทึ กการโทรออกจากรายการ
• แสดงรายละเอียด: แสดงขอมู ลการโทร
• ลบทั้ งหมด: เลือกตั วเลือกนี้ เพื่ อลบบั นทึ กสายที่ โทรออก
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ตั วจั ดการโทร [เมนู -1]
(ขึ้ นอยู กับบริการของเครือขาย)

คาโทร

เมนู -1-2

เวลาในการโทร

(เมนู -1-2-1)

ใชเมนู นเพื่
ี้ อดู ระยะเวลาของสายที่ โทรเขาและโทรออก คุ ณสามารถตรวจดู เวลาที่ ใช
สายไดที่บรรทัดลางสุ ดบนหนาจอขณะเลื่ อนดู โดยใชปุมนาวิเกตขึ้ น/ลง การกดปุ ม OK
หร ือปุ มเลือกซาย [ร ีเซ็ ต] จะร ีเซ็ ตเวลาที่ ใชโทรของสายที่ เลือก เครอื่ งอาจแสดงขอ
ความใหคุณปอนรหั สรั กษาความปลอดภั ยเพื่ อปองกั นการร ีเซ็ ตขอมู ลโดยไมไดตั้งใจ
• โทรครั้งลาสุ ด: ระยะเวลาของการโทรครั้ งลาสุ ด
• เบอรที่ไดรบ
ั : ระยะเวลาของการโทรเขา
• เบอรที่โทรออก: ระยะเวลาของการโทรออก
• ลบทั้ งหมด: ระยะเวลารวมของการโทรทั้งหมดที่ โทร
ออก หร ือไดรับ นั บตั้ งแตร ีเซ็ ตเวลาครั้ งลาสุ ด

หมายเหตุ คาโทรศั พทตามจร ิงที่ ผู ใหบร ิการระบบของคุ ณสงมาเร ียกเก็ บอาจ
แตกตางกั น ขึ้ นอยู กับคุ ณสมบั ติเคร ือขาย การปดเศษในการเร ียกเก็ บ
ฯลฯ

คาใชจายการโทร

(เมนู -1-2-2)

บร ิการนี้ ของระบบเคร ือขายชวยใหคุณตรวจสอบคาโทรลาสุ ด และคาโทรทั้งหมดได
คาโทรจะปรากฏขึ้ นที่ ดานลางของหนาจอ LCD เมื่ อตองการร ีเซ็ ตคาโทร
ใหกดปุ มเลือกซาย [ร ีเซ็ ต] หร ือปุ ม OK เครอื่ งจะแสดงขอความใหคุณปอนรหั ส PIN2

หมายเหตุ คาโทรศั พทตามจร ิงที่ ผู ใหบร ิการระบบของคุ ณสงมาเร ียกเก็ บอาจ
แตกตางกั น ขึ้ นอยู กับคุ ณสมบั ติเคร ือขาย การปดเศษในการเร ียกเก็ บ
ภาษี ฯลฯ
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ตั วจั ดการโทร [เมนู -1]
(ขึ้ นอยู กับบริการของเครือขาย)

ตั้ งคา

(เมนู -1-2-3)

• จํ ากั ดวงเงินคาโทร: บร ิการนี้ ของระบบเคร ือขายชวยใหคุณสามารถจํ ากั ดคาโทรได
ตามจํ านวนระยะเวลาที่ โทร หร ือตามจํ านวนเงินที่ โทร โดยคุ ณสามารถโทรออกหร ือ
รั บสายเขาไดจนถึงขีดจํ ากั ดคาโทรที่ ระบุ ไว และคุ ณสามารถเปลี่ ยนแปลงขีดจํ ากั ดคา
โทรไดโดยปอนรหั ส PIN2
• ตั้ งอั ตราคาบริการ: คุ ณสามารถกํ าหนดประเภทสกุ ลเงิน และราคาตอหนวยได
โปรดติดตอผู ใหบร ิการระบบของคุ ณเพื่ อขอทราบคาใชจายตอหนวย เมื่ อตองการเลือก
Currency หร ือ 1 Unit ในเมนู นี้ คุ ณตองปอนรหั ส PIN2


หมายเหตุ เมื่ อใชหนวยการโทรหมดแลว คุ ณจะไมสามารถโทรออกไดอก
ี
ยกเวนแตการโทรหมายเลขฉุ กเฉินเทานั้ น คุ ณอาจตองใชรหั ส PIN2
ในการตั้ งคาจํ ากั ดการโทร ทั้งนี้ ขึ้ นอยู กับซิมการดของคุ ณ

• แสดงอั ตโนมั ต:ิ บร ิการเคร ือขายนี้ ใหคุณดู คาโทรครั้ งลาสุ ดของคุ ณไดโดยอั ตโนมั ติ
หากคุ ณเลือก เปด ในเมนู แสดงอั ตโนมั ติ คุ ณจะสามารถดู คาโทรครั้ งลาสุ ดไดเมื่ อ
วางสาย

ขอมู ลการใช GPRS

เมนู -1-3

คุ ณสามารถตรวจสอบจํ านวนจขอมู ลที่ โอนถายผานทางเคร ือขายโดยใชตัวเลือกขอมู ล
GPRS ได และยั งสามารถดู ระยะเวลาทั้งหมดที่ คุ ณออนไลนอยู ได (GPRS ยอมาจาก
General Packet Radio Service)

ขอมู ล WAP

(เมนู -1-3-1)

คุ ณสามารถตรวจสอบปร ิมาณขอมู ลและเวลาที่ ใชโดยใช WAP ไดในเมนู ที่เลือก
การกดปุ มเลือกซาย [ร ีเซ็ ต] หร ือปุ ม OK จะลบคาตั วนั บ

อุ ปกรณภายนอก

(เมนู -1-3-2)

คุ ณสามารถตรวจสอบปร ิมาณขอมู ลและเวลาที่ ใชโดยใช GPRS กั บอุ ปกรณภายนอก
เชน พอรตอนุ กรม ได

รวมใชท้ ั งหมด

(เมนู -1-3-3)

คุ ณสามารถตรวจสอบปร ิมาณขอมู ลทั้งหมดที่ ใชผา น WAP และใชผา นอุ ปกรณภายนอก
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ตั วจั ดการโทร [เมนู -1]
(ขึ้ นอยู กับบริการของเครือขาย)

โอนสาย

เมนู -1-4

เมื่ อมีการใชงานบร ิการเสร ิมจากระบบเคร ือขาย คุ ณสามารถโอนสายเร ียกเขาไปยั ง
หมายเลขอื่ น เชน ไปยั งหมายเลขของระบบฝากขอความเสียงของคุ ณ โปรดสอบถาม
รายละเอียดจากผู ใหบร ิการระบบ
เลือกตั วเลือกการโอนสายหนึ่ งตั วเลือก เชน เลือก กรณี สายไมวา เพื่ อโอนสายเร ียกเขา
เมื่ อเครอื่ งของคุ ณไมวาง หร ือคุ ณตองการปฏิเสธสายเร ียกเขานั้ น
ตั วเลือกที่ คุ ณเลือกใชไดมด
ี ั งนี้
ทุกสายสนทนา: โอนสายเร ียกเขาทุกสาย
กรณี สายไมวาง: โอนสายเร ียกเขาเมื่ อมีการใชสายอยู 
กรณี ไมรบ
ั สาย: โอนสายเร ียกเขาที่ คุ ณไมตองการรั บสาย
กรณี ติดตอไมได: โอนสายเร ียกเขาเมื่ อปดเครอื่ งหร ืออยู นอกฟนที่ ใหบร ิการ
ทุกสายขอมู ล: โอนสายขอมู ลทุกสายไปยั งหมายเลขที่ มีการเชื่ อมตอเครอื่ งพี ซี
ทุกสายแฟกซ: โอนสายแฟกซทุกสายไปยั งหมายเลขที่ มีการเชื่ อมตอเครอื่ งแฟกซ
ตั วเลือกแตละตั วเลือกมีเมนู ดังตอไปนี้
• เปดใชงาน: เปดใชงานบร ิการที่ เกี่ ยวของ
- ไปศู นยขอความเสียง: สงตอไปยั งศู นยขอความ ฟงกชั่นนี้ ใชไมไดกับเมนู
ทุกสายขอมู ล และ ทุกสายแฟกซ
- ไปหมายเลขอื่ น: ปอนหมายเลขที่ จะโอนสาย
• ยกเลิก: ยกเลิกการโอนสายที่ เลือก
• ตรวจสอบสถานนะ: คุ ณสามารถตรวจสอบสถานะของบร ิการได
ยกเลิกการโอนสายทั้ งหมด: ยกเลิกการตั้ งคาการโอนสายทั้งหมด

F1200 คู มอ
ื การใช

41

ตั วจั ดการโทร [เมนู -1]
(ขึ้ นอยู กับบริการของเครือขาย)

บริการจํ ากั ดการโทร
(ขึ้ นอยู กับระบบเครือขาย)

เมนู -1-5

การจํ ากั ดการโทรชวยใหคุณจํ ากั ดการโทรออกและการรั บสายเร ียกเขาของโทรศั พทได
ในการใชฟงกชั่นนี้ คุ ณตองใชรหั สผานจํ ากั ดการโทรที่ คุ ณไดรับจากผู ใหบร ิการ
ตั วเลือกที่ คุ ณเลือกใชไดมด
ี ั งนี้
• ไมใหโทรออกทั้ งหมด: ไมสามารถโทรออกได
• ไมใหโทรออกตางประเทศ: โทรออกไปตางประเทศไมได
• โทรกลั บประเทศแมเทานั้ น: เมื่ ออยู ตางประเทศ คุ ณจะโทรออกไดเฉพาะโทรไป
ยั งหมายเลขที่ อยู ในประเทศนั้ นๆ และหมายเลขที่ อยู ในประเทศแมซึ่งเปนประเทศที่ ตั้ ง
ของผู ใหบร ิการ ของระบบเคร ือขายของคุ ณเทานั้ น
• ไมรบ
ั สายทั้ งหมด: ไมสามารถรั บสายได
• ไมรบ
ั สายเมื่ ออยู ตางประเทศ: รั บสายไมไดเมื่ อคุ ณอยู ตางประเทศ
• ยกเลิกทั้ งหมด: การตั้ งคาจํ ากั ดการโทรทั้งหมดจะถู กยกเลิก คุ ณจะโทรออกและรั บ
สายไดตามปกติ
• เปลี่ ยนรหั สผาน: ใชตัวเลือกนี้ เพื่ อตั้ งคาและเปลี่ ยนรหั สผานการจํ ากั ดการโทรที่ ได
รั บจากผู ใหบร ิการ คุ ณตองปอนรหั สผานปจจุ บั นกอนที่ จะระบุ รหั สผานใหม และเมื่ อ
คุ ณปอนรหั สผานใหมแลว เครอื่ งจะขอใหคุณยืนยั นโดยปอนรหั สผานใหมอก
ี ครั้ ง

หมายเหตุุ ในการใช บร ิการจํ ากั ดการโทร คุ ณตองปอนรหั สเคร ือขายเมื่ อจํ ากั ด
การโทรไว คุ ณยั งสามารถโทรออกไปยั งหมายเลขฉุ กเฉินไดในระบบ
เคร ือขายบางระบบ

บริการสายเรียกซอน
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เมนู -1-6

ระบบเคร ือขายจะแจงใหคุณทราบวามีสายเร ียกเขาสายใหม ขณะที่ คุ ณกํ าลั งใหสาย
สนทนาอยู  เลือก เปดใชงาน เพื่ อขอใหระบบเคร ือขายเปดใชงานบร ิการสายเร ียก
ซอน เลือก ยกเลิก เพื่ อขอใหระบบเคร ือขายายกเลิกการใชงานสายบร ิการเร ียกซอน
หร ือเลือก ตรวจสอบสถานะ เพื่ อตรวจสอบวามีการใชงานฟงกชั่นหร ือไม
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ตั วจั ดการโทร [เมนู -1]
(ขึ้ นอยู กับบริการของเครือขาย)

กํ าหนดเบอรโทรออก (FDN)
(ขึ้ นอยู กับซิมการ์ ด)

เมนู -1-7

ใชเมนู นเพื่
ี้ อจํ ากั ดการโทรออกของคุ ณใหโทรออกไดเฉพาะไปยั งหมายเลขที่ เลือกไว
เทานั้ น หากซิมการดสนั บสนุ นฟงกชั่นนี้ คุ ณตองปอนรหั ส PIN2 เพื่ อใชเมนู นี้
เมื่ อมีการใชงาน FDN หากคุ ณพยายามโทรออกไปยั งหมายเลขที่ ไมไดอยู ในรายการ
FDN ขอความ เช็ ค FDN จะปรากฏขึ้ น
ตั วเลือกที่ คุ ณเลือกใชไดมด
ี ั งนี้
• เปดใชงาน: ใชตัวเลือกนี้ เพื่ อโทรออกเฉพาะหมายเลขโทรศั พทที่บั นทึ กในสมุ ดโทรศั พท คุ ณตองปอนรหั ส PIN2 เพื่ อใชตัวเลือกนี้
• ปดใชงาน: ใหคุณโทรออกไปยั งหมายเลขใดก็ ได
• รายการเบอร: ใชตัวเลือกนี้ เพื่ อดู หมายเลขที่ จั ดเก็ บในเบอรโทรออกที่ จํ ากั ดไว

หมายเหตุุ ซิมการดบางแบบอาจไมมรี หั ส PIN2 หากซิมการดของคุ ณไมมรี หั สนี้
ตั วเลือกเมนู นจะไม
ี้
ปรากฏขึ้ น

การตั้ งคา

เมนู -1-8

รู ปแบบการรับสาย

(เมนู -1-8-1)

เลือกโหมดที่ ตองการในการรั บสาย
• เปดฝาพั บ: เมื่ อเสียงกรงิ่ ของโทรศั พทดังขึ้ น คุ ณรั บสายไดงายๆ เพี ยงเปดฝาพับ
• รับสายไดทุกปุ ม: เมื่ อเสียงกรงิ่ ของโทรศั พทดังขึ้ น คุ ณรั บสายไดโดยกดปุ มใดก็ ได
และปุ มเลือกขวา (
).
ยกเวนปุ ม
• กดปุ มโทร: คุ ณจะรั บสายไดตอเมื่ อกดปุ มสงเทานั้ น

สงหมายเลขตั วเอง

(เมนู -1-8-2)

บร ิการเสร ิมจากระบบเคร ือขายนี้ ชวยใหคุณกํ าหนดไดวาคุ ณจะแสดง (เปด) หร ือซอน
(ปด) หมายเลขโทรศํ พทของคุ ณจากบุ คคลที่ คุ ณกํ าลั งโทรหา เลือกตั้ งคาตามเคร ือขาย
เพื่ อร ีเซ็ ตโทรศั พทกลั บไปที่ การตั้ งคาที่ คุ ณไดตกลงไวกับผู ใหบร ิการของคุ ณ
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ตั วจั ดการโทร [เมนู -1]

(ขึ้ นอยู กับบริการของเครือขาย)

เตือนทุกนาที

(เมนู -1-8-3)

เมื่ อตั้ งคาเปน เปด โทรศั พทจะสงเสียงบี๊พเตือนทุกนาที ในระหวางการใชสายโทรออก
เพื่ อใหคุณทราบถึงระยะเวลาในการโทรนั้ น

โทรซ้ํ าอั ตโนมั ติ

(เมนู -1-8-4)

เลือก เปด และโทรศั พทของคุ ณจะพยายามโทรออกอีก 5 ครั้ ง หลั งจากที่ พยายาม
แลวไมสําเร็จ

สายโทรศั พทที่กํ าลั งใช

(เมนู -1-8-5)

ตั วเลือกการตั้ งคานี้ จะปรากฏในกรณี ที่ ซิมการดสนั บสนุ นหมายเลขที่ สมั ครขอรั บบร ิการ
ไวสองหมายเลข หร ือสายโทรศั พทสองสายนั่ นเอง เลือกสายโทรศั พท (สาย 1
หร ือสาย 2) ที่ คุ ณตองการใชโทรออกและสงขอความ คุ ณสามารถตอบรั บสายที่ เขามา
ทั้งสองสายไดโดยไมตองขึ้ นอยู กับสายที่ เลือกไว

หมายเหตุุ คุ ณไมสามารถโทรออกไดหากคุ ณเลือกสาย 2 และไมไดสมั ครขอรั บ
บร ิการไวกับระบบเคร ือขาย

กลุ มคนสนิท

(เมนู -1-8-6)

บร ิการนี้ เปนบร ิการเสร ิมจากระบบเคร ือขายที่ ระบุ กลุ มบุ คคลที่ คุ ณโทรหาและ
โทรหาคุ ณได โปรดสอบถามขอมู ลเพิ่ มเติมจากผู ใหบร ิการหร ือผู ใหบร ิการระบบ
หากมีการรุ ดัชนีกลุ ม ระบบจะใชดัชนีกลุ มนั้ นกั บสายโทรออกทั้งหมด หากไมมก
ี ารระบุ
ดั ชนีกลุ ม ระบบเคร ือขายจะใชั ดั ชนีตามที่ ตั้ งคาไว
(คาดั ชนีเฉพาะที่ เก็ บไวในเคร ือขาย)
• คาที่ ตั้ งไวกอน: เลือกตั วเลือกนี้ เพื่ อใชงานดั ชนี CUG กอนหนา
• เปด: คุ ณสามารถแกไขดั ชนี CUG และเร ียกใชงานดั ชนีนได้
ี้
• ปด: ยกเลิกการใชงานฟงกชั่นนี้

รับสายอั ตโนมั ติ

(เมนู -1-8-7)

คุ ณสามารถเปดใชคุณสมบั ติการรั บสายอั ตโนมั ติ เมื่ อเชื่ อมตอโทรศั พทไวกับชุ ดหู ฟง
ที่ ใชรวมกั นได คุ ณตองเลือกเวลากอนที่ จะใหเครอื่ งรั บสายโดยอั ตโนมั ติ หากคุ ณเลือก
“ปด” คุ ณตองกดปุ มคางไวที่ชุ ดหู ฟงเพื่ อตอบรั บสาย
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กดปุ มเมนู (

) เลือก บั นทึ กสวนตั ว โดยใชปุมนาวิเกต

สมุ ดโทรศั พท

เมนู -2-1

คุ ณสามารถจั ดเก็ บหมายเลขโทรศั พทและชื่ อในหนวยความจํ าของซิมการดได และยั ง
สามารถจั ดเก็ บชื่ อและหมายเลขไดสูงถึง 255 รายชื่ อ ในหนวยความจํ าของโทรศั พท
กดปุ มเลือกซาย [เมนู ] ในโหมดสแตนดบาย แลวเลือก สมุ ดบั นทึก ė สมุ ดโทรศั พท
หร ือกดปุ มเลือกขวา [รายชื่ อ] ในโหมดสแตนดบาย

คนหา

(เมนู -2-1-1)

1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุ มเลือกขวา [รายชื่ อ] เลือก คนหา
2. ปอนชื่ อที่ คุ ณตองการคนหา
3. เมื่ อพบชื่ อที่ ตองการแลว คุ ณสามารถโทรออกไปยั งหมายเลขนั้ นโดยกดปุ ม
 สง (
หร ือกดปุ ม
 เลือกซาย [ตั วเลือก] เพี ยงใชตัวเลือกตอไปนี้

)

• แสดงรายละเอียด: เพื่ อดู รายละเอียดของชื่ อที่ เลือก
• แกไข: แกไขชื่ อ หมายเลข กลุ มรายชื่ อ และภาพ
• ลบ: ลบรายการในสมุ ดโทรศั พท
• เขียนขอความตั วอั กษร: ใชเพื่ อเขียนขอความแบบตั วอั กษรในชื่ อ
• เขียนขอความมั ลติมเี ดีย: ใชเพื่ อเขียนขอความมั ลติมเี ดียในชื่ อ
• คั ดลอก: ใชเพื่ อคั ดลอกรายการในสมุ ดโทรศั พทจากซิมไปยั งหนวยความจํ าของ
โทรศั พท หร ือจากหนวยความจํ าของโทรศั พทไปยั งซิม และเลือกวาจะเก็ บหมาย
เลขโทรศั พทตั้งตนไวหร ือไม
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เพิ่ มใหม

(เมนู -2-1-2)

คุ ณสามารถเพิ่ มรายการลงในสมุ ดโทรศั พทดวยการใชฟงกชั่นนี้ หนวยความจํ ามี
2 ประเภท ไดแก หนวยความจํ าของโทรศั พท และหนวยความจํ าซิม
ในการเลือกหนวยความจํ า ใหไปที่ เลือกบั นทึกเบอรใน [เมนู -2-1-7-1]
หนวยความจํ าของตั วเครอื่ งโทรศั พทสามารถบั นทึ กได 255 ชื่ อ คุ ณสามารถปอนตั ว
อั กษรไดสูงสุ ด 20 ตั วสํ าหรั บแตละชื่ อในหนวยความจํ าของเครอื่ งโทรศั พท สวนความจุ
ของหนวยความจํ าซิมการดขึ้ นกั บซิมการดนั้ นๆ
1. เปด สมุ ดโทรศั พท กอนโดยกดปุ มเลือกขวา [รายชื่ อ] ในโหมดสแตนดบาย
2. เลื่ อนแถบสีไปที่ เพิ่ มใหม แลวกดปุ ม [ตกลง]
3. คุ ณสามารถเพิ่ มรายการในสมุ ดโทรศั พทใหมใหกับหนวยความจํ าซิม หร ือหนวยความ
จํ าของโทรศั พทได ในการเลือกหนวยความจํ า ใหไปที่ เลือกบั นทึ กเบอรใน
[เมนู -2-1-7-1] (ดู ที่หนา 48)
• การเพิ่ มรายการใหมลงในหนวยความจํ าซิม
คุ ณสามารถปอนชื่ อและหมายเลข เลือกกลุ มผู โทร และแนบไฟลภาพได
(ขึ้ นกั บซิม)
• การเพิ่ มรายการใหมลงในหนวยความจํ าของโทรศั พท
คุ ณสามารถปอนชื่ อ หมายเลข ที่ อยู อเี มล และเสียง เลือกกลุ มผู โทรและแนบไฟล
ภาพได

เคล็ ดลั บ
• คุ ณสมบั ติหยุ ดชั่ วคราว : เมื่ อคุ ณโทรออกไปยั งระบบอั ตโนมั ติ (เชน ระบบฝากขอ
ความเสียงหร ือระบบจั ดการบั ตรเครดิต) คุ ณมั กตองปอนหมายเลขเปนชุ ด แทนที่
จะปอนหมายเลขนั้ นดวยตนเองทุกครั้ ง คุ ณสามารถจั ดเก็ บหมายเลขดั งกลาวไวใน
สมุ ดโทรศั พทโดยใชคุณสมบั ติหยุ ดชั่ วคราวมาชวย เมื่ อตองการใสการหยุ ดชั่ วคราว
คางไว
ระหวางตั วเลข ใหกดปุ ม

หมายเหตุ โทรศั พทเครอื่ งนี้ ใชคุณสมบั ติแสดงภาพผู โทรเขาได

โทรดวน

(เมนู -2-1-3)

คุ ณสามารถกํ าหนดปุ มใดปุ มหนึ่ งของปุ ม
ถึง
ใหกับชื่ อหนึ่ งๆ ในรายชื่ อ
โดยคุ ณสามารถโทรออกไดโดยตรงดวยการกดปุ มนี้ นาน 2-3 วินาที
1. เปด สมุ ดโทรศั พท กอนโดยกดปุ มเลือกขวา [รายชื่ อ] ในโหมดสแตนดบาย
2. เลื่ อนไปยั ง โทรดวน แลวกดปุ ม [ตกลง]
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3. เมื่ อตองการเพิ่ มในหมายเลขใน โทรดวน ใหกดปุ มเลือกซาย [เพิ่ ม] แลวคนหาชื่ อ
โดยใชสมุ ดโทรศั พท
4. คุ ณสามารถเปลี่ ยนชื่ อหร ือลบหมายเลขโทรดวน โทรออก หร ือสงขอความไดโดยกด
ปุ มเลือกซาย [ตั วเลือก]

กลุ มผู โทรเขา

(เมนู -2-1-4)

คุ ณสามารถจั ดรายชื่ อในสมุ ดโทรศั พทได 6 กลุ ม ใชคุณสมบั ตินเพื่
ี้ อกํ าหนดเสียงเร ียก
เขาและ/หร ือไอคอนกราฟกใหกับแตละกลุ ม ซึ่ งทําใหคุณทราบวามีผูโทรเขาจากกลุ ม
ใด
► เมื่ อคุ ณปอนรายชื่ อในสมุ ดโทรศั พทหร ือแกไขรายชื่ อ ใหเลือกกลุ มที่ ตองการ
ในเมนู นี้ คุ ณสามารถปรั บแตงและจั ดการแตละกลุ มได กดปุ มเลือกซาย [ตั วเลือก]
เมนู ยอยดั งตอไปนี้ จะปรากฏขึ้ น
• รายชื่ อสมาชิก: แสดงรายชื่ อสมาชิกในกลุ ม
• กลุ มเสียงเรียกเขา: เลือกเสียงเร ียกเขาที่ ตองการใชเมื่ อคุ ณรั บสายจากบุ คคลที่ อยู 
ในกลุ มนั้ น
• รู ปไอคอนกลุ ม: เลือกไอคอนกราฟกที่ ตองการแสดงเมื่ อคุ ณรั บสายจากบุ คคลที่ อยู 
ในกลุ มนั้ น
• เพิ่ มสมาชิก: เลือกตั วเลือกนี้ เพื่ อเพิ่ มชื่ อในกลุ ม
• ลบสมาชิก: เลือกตั วเลือกนี้ เพื่ อลบชื่ อในกลุ ม
• เปลี่ ยนชื่ อ: เพื่ อกํ าหนดชื่ อใหมใหกับกลุ ม

คั ดลอกทั้ งหมด

(เมนู -2-1-5)

คุ ณสามารถบั นทึ ก/ยายรายการจากหนวยความจํ าของซิมการดไปยั งหนวยความจํ าของ
เครอื่ งและจากเครอื่ งไปยั งซิมการดไดอก
ี ดวย
• จากซิมไปเครื่ อง: ใชตัวเลือกนี้ เพื่ อคั ดลอกรายการจากซิมการดไปยั งหนวยความจํ า
ของโทรศั พท
• จากเครื่ องไปซิม: ใชตัวเลือกนี้ เพื่ อคั ดลอกรายการจากหนวยความจํ าของโทรศั พท
ไปยั งซิมการด
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ตั วเลือกที่ คุ ณเลือกใชไดมด
ี ั งนี้ :
- เก็ บตนฉบั บ: เมื่ อคั ดลอก หมายเลขโทรศั พทตั้งตนจะถู กเก็ บไว
- ลบตนฉบั บ: เมื่ อคั ดลอก หมายเลขโทรศั พทตั้งตนจะถู กลบ

ลบทั้ งหมด

(เมนู -2-1-6)

คุ ณสามารถลบรายการทั้งหมดใน ซิม เครอื่ ง และรายการเสียง ได ฟงกชั่นนี้ ตองใชรหั ส
เพื่ อกลั บสู โหมดสแตนดบาย
รั กษาความปลอดภั ย ยกเวนในรายการเสียง ใหกดปุ ม

การตั้ งคา

(เมนู -2-1-7)

• เลือกบั นทึกเบอรใน: คุ ณสามารถเลือกหนวยความจํ าใหกับคุ ณสมบั ติสมุ ดโทรศั พท
ไดทั้งในซิมและในเครอื่ งโทรศั พท หากคุ ณเลือก ตั วแปร ขณะเพิ่ มรายการเครอื่ งจะ
ถามวาตองการจั ดเก็ บหมายเลขนั้ นที่ ใด
• คนหาตาม: คุ ณสามารถตั้ งใหเครอื่ งคนหาตามชื่ อหร ือหมายเลข เมื่ อคุ ณคนหาใน
สมุ ดโทรศั พท หากคุ ณเลือก ตั วแปร เครอื่ งจะถามวาคุ ณตองการคนหาในสมุ ด
โทรศั พทอยางไร

ขอมู ล

(เมนู -2-1-8)

• เช็ คหนวยความจํ า: คุ ณสามารถตรวจสอบสถานะหนวยความจํ าปจจุ บั นของซิม
การดและของโทรศั พท
• เบอรตัวเอง (ขึ้ นอยู กับซิม): ใชตัวเลือกนี้ เพื่ อแสดงหมายเลขโทรศั พทของคุ ณใน
ซิมการด
• เบอรบริการ (ขึ้ นอยู กับซิม): ใชตัวเลือกนี้ เพื่ อดู รายการ Service Dialling
Numbers (SDN) ที่ ระบุ โดยผู ใหบร ิการเคร ือขาย (หากซิมการดสนั บสนุ น) หมายเลขนี้ ประกอบดวยหมายเลขโทรฉุ กเฉิน หมายเลขบร ิการสอบถามขอมู ล และหมายเลข
ระบบฝากขอความ
1. เลือกตั วเลือก เบอรบร ิการ
2. ชื่ อบร ิการที่ มีอยู จะปรากฏขึ้ น
3. ใชปุมนาวิเกตขึ้ น/ลงเพื่ อเลือกบร ิการ กดปุ ม
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นั ดหมาย

เมนู -2-2

เมื่ อคุ ณเขาสู เมนู นี้ ปฏิทินจะปรากฏขึ้ น เคอรเซอรรป
ู สี่ เหลี่ ยมจะอยู ที่วั นที่ ปจจุ บั น
คุ ณสามารถเลื่ อนเคอรเซอรไปยั งวั นที่ อื่ นไดโดยใชปุมนาวิเกตในปฏิทิน คุ ณสามารถใช
ปุ มตอไปนี้ ได
ยอนกลั บไปยั งปกอนหนา
ไปที่ ปถัดไป

เมื่ อกดปุ ม

ยอนกลั บไปยั งเดือนกอนหนา
ไปยั งเดือนถั ดไป

ในการไปยั งวั นที่ วั นนี้ กดปุ ม

.

เมื่ อตองการปอนบั นทึ กนั ดหมายในวั นที่ เลือก
1. กดปุ มเลือกขวา [เพิ่ ม]
2. ปอนบั นทึ ก และตั้ งเวลาปลุ ก
3. เลือกคาที่ ตองการจากตั วเลือกที่ มีอยู 
4. เลือกเวลาที่ ตองการใหเครอื่ งปลุ ก

หมายเหตุ การปลุ กตามนั ดหมายจะทํางาน แมวาโทรศั พทจะปดอยู ก็ตาม
5. กดปุ มเลือกซาย [บั นทึ ก] หร ือปุ ม OK
หลั งจากที่ ปอนขอมู ลนั ดหมายในวั นที่ นั้ นแลว เครอื่ งจะแสดงวั นที่ นั้ นเปนสีอน
ื่
และสั ญลั กษณ “ ” จะปรากฏขึ้ นที่ มุ มขวาลางของหนาจอ
ฟงกชั่นนี้ ชวยเตือนความจํ าเกี่ ยวกั บนั ดหมายของคุ ณ โดยโทรศั พทจะสงเสียงปลุ กหาก
คุ ณตั้ งคาใหโทรศั พทปลุ ก
ตั วเลือกที่ คุ ณเลือกใชไดมด
ี ั งนี้
• ดู : แสดงนั ดหมาย
• แกไข: ใชตัวเลือกนี้ เพื่ อแกไขขอมู ลนั ดหมาย
• ลบ: ใชตัวเลือกนี้ เพื่ อลบขอมู ลนั ดหมาย
• เพิ่ มใหม: คุ ณสามารถเขียนบั นทึ กไดไมเกิน 30 รายการ แตละรายการมีขอความได
สู งสุ ด 30 ตั วอั กษร
• ปฏิทิน: ไปยั งปฏิทิน
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• แสดงโดยเลือกวันที่ : ใชตัวเลือกนี้ เพื่ อไปยั งวั นที่ ที่ ระบุ ปอนวั นที่ โดยใชปุมตั วเลข
และปุ มนาวิเกตซาย/ขวา
• เสียงเตือนนั ดหมาย: โทรศั พทจะสงเสียงปลุ กเมื่ อถึงวั นและเวลาที่ มีนัดหมาย
ใหคุณเลือกเสียงปลุ กที่ ตองการ
• แสดงนั ดหมายทั้ งหมด: แสดงบั นทึ กที่ ไดตั้งคาไวใหกับวั นทั้งหมด
โปรดใชปุมนาวิเกตขึ้ น/ลงเพื่ อเลือกดู รายการบั นทึ ก
• ลบอั นเดิม: คุ ณสามารถลบบั นทึ กนั ดหมายที่ เลยเวลาไปแลวและมีการปลุ กตามนั ด
หมายนั้ นแลวดวย
• ลบทั้ งหมด: ใชตัวเลือกนี้ เพื่ อลบขอมู ลนั ดหมายทั้งหมด โดยเครอื่ งจะใหคุณยืนยั น
กอนดํ าเนินการนี้

นาฬิ กาปลุ ก

เมนู -2-3

คุ ณสามารถตั้ งนาฬิ กาปลุ กใหทํางานเมื่ อถึงเวลาที่ ระบุ ได
1.

เปด/ปดนาฬิ กาปลุ ก: เลือก เปด โดยใชปุมนาวิเกตซาย/ขวา เมื่ อตองการเลิก
ใชฟงกชั่นนาฬิ กาปลุ กนี้ เลือก ปด

2.

ตั้ งปลุ ก: ปอนเวลาปลุ กโดยใชปุมตั วเลข

3.

การเตือน: เลือกคาที่ ตองการจาก ครั้ งเดียว ทุกวั น ทุกสั ปดาห และทุกเดือน
โดยใชปุมนาวิเกตซาย/ขวา

4.

เสียงปลุ ก: เลือกทํานองเสียงปลุ กที่ ตองการโดยใชปุมนาวิเกตซาย/ขวา

5. กดปุ มเลือกซาย [ตั้ งคา] หร ือปุ ม
 OK
เมื่ อมีการใชงานฟงกชั่นนาฬิ กาปลุ ก สั ญลั กษณ “ ” จะปรากฏขึ้ นในโหมดสแตนดบาย เมื่ อถึงเวลาที่ ตั้ งปลุ ก เครอื่ งจะสงเสียงปลุ กตามที่ ตั้ งไว
► ในการปดนาฬิ กาปลุ ก ใหกดปุ มเลือกขวา [ออก]

สิ่ งที่ ตองทํา

เมนู -2-4

ใชคุณสมบั ตินเพื่
ี้ อตรวจสอบงานหร ือธุ ระที่ ตองทํา
1. เลือกปุ มเลือกซาย [เพิ่ ม] เพื่ อเพิ่ มรายการที่ ตองทําใหม
2. หลั งปอนหั วขอ กดปุ มนาวิเกตลง
3. ปอนวั นที่ ดวยปุ มตั วเลข และกดปุ มเลือกซาย [บั นทึ ก]
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คุ ณสามารถปอนได 30 ตั วอั กษรตอหนึ่ งรายการ และบั นทึ กสิ่ งที่ ตองทําไดถงึ 20
รายการ ในรายการสิ่ งที่ ตองทํา ตั วเลือกตอไปนี้ จะใชไดโดยกดปุ มเลือกซาย [ตั วเลือก]
• ดู : แสดงรายละเอียดของงาน
• ทําเสร็จแลว: เลือกตั วเลือกนี้ เมื่ อทํางานนั้ นเสร็จแลว
หากคุ ณเลือกไว รายการที่ ตองทํานั้ นจะมีเครอื่ งหมายถู กกํ ากั บไวในรายการ
• แกไข: เพื่ อแกไขบั นทึ ก
• ลบ: เพื่ อลบรายการสิ่ งที่ ตองทํา
• เพิ่ มใหม: เพื่ อเพิ่ มรายการสิ่ งที่ ตองทํา
• ดู ปฏิทิน: เพื่ อดู ปฏิทิน
• ลบที่ ทําเสร็จแลว: ลบเฉพาะรายการสิ่ งที่ ตองทําที่ ทําเสร็จแลว
• ลบทั้ งหมด: ลบรายการสิ่ งที่ ตองทําทั้งหมด

บั นทึก

เมนู -2-5

คุ ณสามารถเขียน แกไข และลบบั นทึ กได
1. เลื่ อนแถบสีมาที่ บั นทึก
2. กดปุ มเลือกซาย[เพิ่ ม]
3. หลั งจากปอนบั นทึ กแลว กดปุ มเลือกซาย [ตั วเลือก]
ตั วเลือกที่ คุ ณเลือกใชไดมด
ี ั งนี้
• บั นทึก: บั นทึ กเป็ น Memo.
• ภาษา T9 : เลือกใช้ ภาษา T9 ที่ ใช้ ใน memo.
• ออก: ใชเพื่ อออกจากโปรแกรมแกไขบั นทึ ก
หลั งจากปอนบั นทึ กไวในโทรศั พทของคุ ณแลว ตั วเลือกตอไปนี้ จะมีใหเลือกได
• ดู : แสดงบั นทึ ก
• แกไข: เพื่ อแกไขบั นทึ ก
• ลบ: เลือกตั วเลือกนี้ เพื่ อลบบั นทึ กที่ เลือกไว
• เพิ่ มใหม: ใชตัวเลือกนี้ เพื่ อเพิ่ มบั นทึ กใหม โทรศั พทสามารถจั ดเก็ บบั นทึ กไดสูงสุ ด
20 รายการ โดยบั นทึ กได 30 ตั วอั กษรตอรายการ
• ลบทั้ งหมด: ใชเพื่ อลบบั นทึ กทั้งหมด
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กดปุ มเมนู (

) และเลือก เครอื่ งมือ โดยใชปุมนาวิเกต

เมนู โปรด

เมนู -3-1

ในเมนู นี้ คุ ณสามารถสรางเมนู ของตั วคุ ณเองสํ าหรั บเมนู ที่คุ ณใชงานบอยๆ ได เพื่ อให
เขาใชงานไดงายขึ้ น
ในโหมดสแตนดบาย คุ ณสามารถเขาใชเมนู เมนู โปรด โดยกดปุ มนาวิเกตลง (

).

1. หลั งจากเลือกตํ าแหนงที่ ตองการจากเมนู หมายเลข 1 ถึง 9 ใหกดปุ มเลือกซาย
[เพิ่ ม]
2. เลือกเมนู ที่คุ ณตองการเพิ่ ม โดยกดปุ มเลือกซาย [เลือก] เมนู นจะถู
ี้
กเพิ่ มในเมนู
เมนู โปรดและขอความ นํ ามาใชงาน จะปรากฏขึ้ น

หมายเหตุ คุ ณสามารถเพิ่ มเมนู ไดถงึ 9 เมนู
หลั งจากที่ สรางเมนู เมนู โปรด แลว ในเมนู แตละเมนู ตั วเลือกตอไปนี้ จะมีใหเลือกโดย
การกดปุ มเลือกซาย [ตั วเลือก]
• เลือก : เลือกเมนู
• เปลี่ ยน : คุ ณสามารถเปลี่ ยนเมนู รายการโปรดปรานกั บเมนู อนๆ
ื่
ได
• ลบ : ลบเมนู รายการโปรดปรานที่ เลือก
• ลบทั้ งหมด : ลบเมนู รายการโปรดปรานทั้งหมด
• แสดงรายละเอียด : แสดงแผนผั งไปสู เมนู รายการโปรดปราน
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เครื่ องคิดเลข

เมนู -3-2

ดวยคุ ณสมบั ตินี้ คุ ณสามารถใชโทรศั พทเปนเครอื่ งคิดเลขได เครอื่ งคิดเลขจะดํ าเนิน
การคํ านวณขั้ นตน คือ บวก ลบ คู ณ และหาร
การใชเครื่ องคิดเลข
1. ปอนตั วเลขแรกโดยใชปุมตั วเลข
2. กดปุ มนาวิเกตที่ ตองการเพื่ อเลือกฟงกชั่นการคํ านวณ


หมายเหตุ
• เมื่ อตองการลบตั วเลขที่ ปอนผิดหร ือลบคาทั้งหมด ใหใชปุม
• เมื่ อตองการใสจุดทศนิยม ใหกดปุ ม
• เมื่ อตองการใสเครอื่ งหมายลบ ใหกดปุ ม

3. เมื่ อตองการคํ านวณผลลั พธ ใหกดปุ มเลือกซาย [ผลลั พธ] หร ือปุ ม OK
4. เมื่ อคํ านวณเสร็จแลว ใหกดปุ มเลือกซาย [ลบ] เพื่ อกลั บไปยั งสถานะเรมิ่ ตน

การแปลงหนวย

เมนู -3-3

เมนู นจะแปลงค
ี้
าหนวยวั ดใดๆ ก็ ตามจากหนวยหนึ่ งเปนอีกหนวยหนึ่ งโดยแปลงคาเปน
หนวยตางๆ ได 4 ประเภท คือ : ความยาว ฟนที่ น้ํ าหนั ก และปร ิมาตร
1. เลือกประเภทหนวยที่ ตองการ โดยกดปุ มเลือกซาย [หนวย]
2. เลื่ อนไปยั งหนวยปจจุ บั นโดยกดปุ มนาวิเกตลง
3. เลือกหนวยที่ คุ ณตองการแปลงคาโดยใชปุมนาวิเกตซาย/ขวา
4. เลื่ อนไปยั งหนวยที่ ตองการแปลงคาโดยกดปุ มนาวิเกตลง
5. เลือกหนวยที่ คุ ณตองการแปลงเปนหนวยนี้ โดยใชปุมนาวิเกตซาย/ขวา
6. ปอนตั วเลขโดยใชปุมตั วเลข เครอื่ งจะแปลงคาใหโดยอั ตโนมั ติ

หมายเหตุ คุ ณสามารถปอนจํ านวนทศนิยมไดโดยกดปุ ม
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นาฬิ กาจั บเวลา

เมนู -3-4

เมนู นช
ี้ วยใหคุณจั บเวลาของเหตุ การณที่เกิดขึ้ น ระยะเวลาของชวงเวลาแตละรอบ
(สู งถึง 4 ครั้ ง) และเวลารวมจะแสดงบนหนาจอ
1. ในการเรมิ่ จั บเวลา กดปุ มเลือกซาย [เรมิ่ ] เวลาจะแสดงเปน HH.MM.SS.hh
(ชั่ วโมง, นาที , วินาที และหนึ่ งในรอยของวินาที )
2. ในระหวางการจั บเวลา คุ ณสามารถบั นทึ กรอบเวลาแตละรอบโดยการกดปุ มเลือกขวา
[Lap] โดยสามารถบั นทึ กรอบเวลาไดสูงสุ ด 4 รอบ
3. คุ ณสามารถหยุ ดหร ือเรมิ่ จั บเวลาใหมโดยใชปุมเลือกซาย
4. ในการร ีเซ็ ตนาฬิ กาจั บเวลา กดปุ มเลือกขวา [ร ีเซ็ ต]

เวลาโลก

เมนู -3-5

คุ ณสามารถตรวจสอบเวลาปจจุ บั นของ Greenwich Mean Time (GMT)
และเวลาของเมืองใหญ 52 เมืองทั่วโลกได โดยใชปุมนาวิเกตซาย/ขวา
หนาจอจะแสดงชื่ อเมือง วั นที่ และเวลาปจจุ บั น
เมื่ อตองการเลือกเขตเวลาของเมืองที่ คุ ณอยู  ใหดําเนินการดั งนี้
1. เลือกเมืองที่ ตองการตามเขตเวลาของคุ ณ โดยกดปุ มนาวิเกตซาย/ขวา วั นที่ และ
เวลาในทองถิ่ นจะปรากฏขึ้ น
2. หากคุ ณตองการเปลี่ ยนเวลาที่ แสดงในโหมดสแตนดบายเปนเวลาที่ เลือก
ใหกดปุ มเลือกซาย [ตั้ งคา]

หมายเหตุ การตั้ งคาเขตเวลาของเมืองแตละเมืองในเมนู เวลาโลก อาจมีผลมา
จากเงื่ อนไขของระบบเคร ือขาย
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บั นทึกเสียง

เมนู -3-6

คุ ณสามารถบั นทึ กเสียงได โดยบั นทึ กไดสูงสุ ด 3 รายการเสียง แตละรายการเสียงตอง
ยาวไมเกิน 30 วินาที
คุ ณสามารถเลนหร ือลบเสียงที่ บั นทึ ก หร ือบั นทึ กเสียงใหมไดโดยใชปุมเลือกซาย
[ตั วเลือก]
1. ในการบั นทึ กเสียง กดปุ มเลือกซาย [บั นทึ ก]
2. เมื่ อการบั นทึ กเสียงเรมิ่ ตน ขอความ กํ าลั งบั นทึ กเสียง... และเวลาที่ บั นทึ กจะ
ปรากฏขึ้ น
3. เมื่ อการบั นทึ กเสียงเสร็จสิ้ น ใหกดปุ มเลือกซาย [บั นทึ ก]

หมายเหตุ หากตํ าแหนงที่ เก็ บเสียงเต็ ม คุ ณตองลบเสียงเกาที่ มีอยู กอนที่ จะ
บั นทึ กเสียงใหม
ตั วเลือกที่ คุ ณเลือกใชไดมด
ี ั งนี้
• เลน: เลนเสียง
• บั นทึกใหม: เลือกตั วเลือกนี้ เพื่ อบั นทึ กเสียงใหม
• ลบ: เพื่ อลบเสียง
• เปลี่ ยนชื่ อ: เพื่ อกํ าหนดชื่ อใหมใหกับบั นทึ กเสียง
• ดู รายละเอียด: เพื่ อแสดงชื่ อ ความยาวและวั นที่ บั นทึ กเสียง
• ลบทั้ งหมด: เพื่ อลบเสียง

อินฟราเรด

เมนู -3-7

คุ ณสมบั ตินช
ี้ วยใหคุณสงหร ือรั บขอมู ล/แฟกซทางพอรตอินฟราเรดได เมื่ อตองการใช
การเชื่ อมตออินฟราเรด ใหปฏิบัติดังนี้
• ติดตั้ งไดรเวอรโมเด็ มสํ าหรั บรั บหร ือสงขอมู ล/แฟกซ
• ติดตั้ งซอฟตแวรการติดตอของเคร ือขายที่ ใหมาโดยผู ใหร ิการเครอ
ื ขายของคุ ณ
หร ือโปรแกรมแอปพลิเคชั่ นแฟกซสําหรั บสายแฟกซบนเครอื่ งพี ซี
• กํ าหนดคาคอนฟกและใชงานพอรตอินฟราเรดที่ รองรั บการใช IrDA บนเครอื่ งพี ซี
• ใชงานคุ ณสมบั ติอน
ิ ฟราเรดในโทรศั พท สั ญลั กษณ “
ของหนาจอ

” จะปรากฏขึ้ นที่ มุ มขวาลาง

• โทรออกไปยั งหมายเลขของบร ิการเคร ือขายที่ คุ ณไดรับจากผู ใหบร ิการเคร ือขาย
F1200 คู มอ
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เครื่ องมือ [เมนู -3]

หากไมมก
ี ารติดตอระหวางโทรศั พทของคุ ณกั บอุ ปกรณที่รองรั บการใช IrDA ภายใน 30
วินาที หลั งจากเร ียกใชคุณสมบั ตินี้ เครอื่ งจะยกเลิกการใชงานโดยอั ตโนมั ติ
โปรดสอบถามขอมู ลเพิ่ มเติมจากผู ใหบร ิการเคร ือขาย

พอรต IrDA

พอรต IrDA

หมายเหตุ • PC Sync เปนโปรแกรมสํ าหรั บใชในการแลกเปลี่ ยนขอมู ลระหวางเครอื่ งคอมพิ วเตอรกับโทรศั พทผานทางสายเคเบิ้ ลขอมู ล ดั งนั้ น
หากคุ ณตองการใชฟงกชั่นนี้ คุ ณตองมีชุดอุ ปกรณเสร ิมนี้ โปรดดู ขอ
มู ลเพิ่ มเติมที่ ไฟล PC Sync Help ในแผนซีดี
• ดวยคุ ณสมบั ติ IrDA คุ ณสามารถโอนขอมู ลทั้งหมดที่ คุ ณตองการ
เชน รายการในสมุ ดโทรศั พท ขอความ ภาพ ฯลฯ
• ในขณะที่ ใชคุณสมบั ติดส
ิ กแบบถอดออกได
คุ ณไมสามารถใชคุณสมบั ติ PC ซิงค
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เพลง

เมนู -4-1

โทรศั พทรุน F1200 มีโปรแกรมเลนเพลงดิจต
ิ อลในตั วเครอื่ ง ดั งนั้ น คุ ณจะเพลิดเพลิน
กั บการฟงเพลงจากไฟล MP3 หร ือ AAC ในหนวยความจํ าโทรศั พทของคุ ณโดยใชหูฟง
ที่ ใชงานรวมกั นไดหร ือฟงผานลํ าโพงในตั ว

หมายเหตุ
ในบางกรณี สั ญญาณเสียงอาจไมชัดเจนได โดยเฉพาะเมื่ อเปดเสียงดั งๆ
และมีเสียงเบสมาก เนื่ องจากลํ าโพงมีขนาดเล็ ก ดั งนั้ น คุ ณควรใชหูฟงสเตอร ิโอ เพื่ อจะ
ไดฟงเพลงดวยระบบเสียงที่ สมบู รณแบบ
โปรแกรมเลนเพลงจะสนั บสนุ น:
• MPEG-1 Layer III: ความถี่ สุ มสู งสุ ด 48KHz, อั ตราบิตสู งสุ ด192Kbps, สเตอร ิโอ
• MPEG-1 Layer III: ความถี่ สุ มสู งสุ ด 24KHz, อั ตราบิตสู งสุ ด 160Kbps, สเตอร ิโอ
• AAC: รูปแบบ ADIF, ADTS (ความถี่ สุ มสู งสุ ดถึง 48KHz)

การโอนไฟลเพลงไปยั งโทรศั พทรุน F1200
คุ ณสามารถใชโทรศั พทมอ
ื ถือที่ เชื่ อมตอไวเปนดิสกแบบถอดออกได เมื่ อเชื่ อมตอโทรศั พทเขากั บคอมพิ วเตอรโดยใชสายเคเบิลขอมู ล USB หนวยความจํ าของโทรศั พทจะ
แสดงเปน “Removable Disk” ใน “My Computer” ในระบบปฏิบัติการ Windows
• คุ ณสามารถใชโทรศั พทเปนดิสกแบบถอดออกได หากระบบปฏิบัติการเปน Windows
98SE, Windows 2000 หร ือ Windows XP


หมายเหตุ
► Windows 98SE, Windows 2000
คุ ณต้ องติดตั้ งโปรแกรม PC sync ที่ มากั บ CD-ROM ก่ อนเชื่ อมต่ อกั บคอมพิ วเตอร์ สำหรั บการใช้ ฟังชั่ นดิสก์ แบบถอดออกได้ .
► Windows XP
คุ ณต้ องติดตั้ ง “Windows XP USB Driver” ที่ มากั บ CD-ROM เมื่ อคุ ณเชื่ อมต่ อ
กั บคอมพิ วเตอร์
• คุ ณจะเห็ น แฟ้ม “LG USB Driver” หลั งจากติดตั้ งโปรแกรม PC sync ที่ มากั บ
CD-ROM. (อย่ างเช่ น C:\Program Files\LG mobile\LG USB Driver)
• ในกรณี ที่ มีการทํางานไมถูกตอง โปรดติดตั้ งไดรเวอรจากแผนซีดรี อมใหม
• โปรดดู ที่ไฟลวธิ ใี ชในแผนซีดรี อมสํ าหรั บการติดตั้ งไดรเวอรของอุ ปกรณ USB

• ขอมู ลที่ บั นทึ กไวในหนวยความจํ าของโทรศั พทอาจหายไป
เนื่ องจากผลกระทบภายนอก ฟาผา ปญหาของระบบไฟ ไฟฟาสถิต ความไมระมั ด
ระวั งในสวนของผู ใช หร ือขอบกพรองของผลิตภั ณฑ นอกจากนี้ การซอมแซมหร ือ
การเรมิ่ ตนใชผลิตภั ณฑอาจทําใหลบขอมู ลออกไปอยางถาวร โปรดสํ ารองขอมู ลที่
สํ าคั ญของคุ ณไว (ไฟล MP3 และขอมู ลอื่ นๆ)
F1200 คู มอ
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มั ลติมเี ดีย [เมนู -4]

การเปดดิสกแบบถอดออกได
1. เลือก เมนู ė 7 เมนู สวนตั ว ė 4 ดิสกแบบถอดออกได ตามลํ าดั บ
2. ปอนรหั สปองกั น
หมายเหตุ : โปรดดู ที่หนา 24 สํ าหรั บขอมู ลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกั บรหั สปองกั น)
(
3. คลิกที่ 1. การถายโอนขอมู ล
4. เชื่ อมตอโทรศั พทและคอมพิ วเตอรดวยสายเคเบิลขอมู ล (ใหมาในกลองบรรจุ ผลิต
ภั ณฑ)
5. ดั บเบิลคลิกที่ Removable Disk ใน My Computer
6. เมื่ อคุ ณใชหนวยความจํ าโทรศั พทเสร็จแลว คลิก ออก และทําตามขั้ นตอนตอไปนี้
ขอควรระวั ง: กอนถอดสายเคเบิล คุ ณตองคลิกที่ ออก มิฉะนั้ น อาจเกิดขอผิด
(
พลาดกั บความสมบู รณของขอมู ลที่ ถายโอน )
1. คลิกที่ สวนการแจง
2. เลือก USB High-Capacity Storage Device ขอความตอไปนี้ จะปรา
กฏขึ้ น: “Now, you can safely remove the USB high-capacity storage
device from the system”
3. จากนั้ น ถอดสายเคเบิลออก

หมายเหตุ เมื่ อคุ ณใชหนวยความจํ าโทรศั พทเปนดิสกแบบถอดออก
ได คุ ณจะไมสามารถโทรออก รั บสาย ใชฟงกชันขอความ
หร ือใชคุณสมบั ติ PC ซิงค
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การฟอรแมตดิสกแบบถอดออกได
1. เลือก เมนู ė 7 เมนู สวนตั ว ė 4 ดิสกแบบถอดออกได ตามลํ าดั บ
2. ปอนรหั สปองกั น
3. คลิกที่ 2. ฟอรแมตดิสก
4. คลิก ใช และคลิก ตกลง
5. ฟอรแมตดิสกแบบถอดออกได

หมายเหตุ การฟอรแมตจะลบขอมู ลทั้งหมดที่ บั นทึ กไวในดิสกแบบถอดออกได
หามฟอรแมตในเครอื่ งคอมพิ วเตอร หากโทรศั พทมอ
ื ถือไมไดเชื่ อม
ตอไวกับเครอื่ งคอมพิ วเตอรดวยสายเคเบิลขอมู ล แมวาคุ ณจะสามารถ
ฟอรแมตดิสกได ความเสถียรในการทํางานของดิสกแบบถอดออกได
อาจเกิดปญหาได

การตรวจสอบพื้ นที่ วางในดิสกแบบถอดออกได
1. เลือก เมนู ė 7 เมนู สวนตั ว ė 4 ดิสกแบบถอดออกได ตามลํ าดั บ
2. ปอนรหั สปองกั น
3. คลิกที่ 3. สถานะหนวยความจํ า
4. คุ ณสามารถตรวจสอบพื้ นที่ วางในดิสกแบบถอดออกได

หมายเหตุ
• ดวยคุ ณสมบั ติดส
ิ กแบบถอดออกไดนี้ คุ ณสามารถจั ดเก็ บไฟลเพลงในโทรศั พทไดสูง
สุ ด 20 ไฟล แตรายการเพลงในโทรศั พทจะแสดง ไดสูงสุ ด 20 ไฟล
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มั ลติมเี ดีย [เมนู -4]

โปรแกรมเลนเพลง

(เมนู -4-1-1)

เลนเพลง
กดปุ ม

และเลือก โปรแกรมเลนเพลง หนาจอตอไปนี้ จะปรากฏขึ้ น

แถบแสดงความคืบหนา

สกิน

เวลาเลน

ชื่ อไฟลพรอมนาม
สกุ ล
ตั วเลือก

ระดั บความดั ง
ระดั บเสียง 6 ระดั บ
รวมทั้งการปดเสียง

เลLoop
นซ้ํ า
อีควอไลเซอรที่ตั้ ง
คาไว

สถานะของตั ว
ควบคุ มเพลง
โหมดการเลน
เลนซ้ํ า
เลนทั้งหมด
เลนซ้ํ าทั้งหมด
เลนเพลงเดียว
เลนซ้ํ าเพลงเดียว

เลนซ้ํ า
AėB

หมายเหตุ ในกรณี ที่ มีไฟลที่ไมถูกตองอยู ในรายการเพลง ขอความแสดงขอผิด
พลาดจะปรากฏขึ้ น และกลั บไปที่ หนาจอกอนหนา

60

F1200 คู มอ
ื การใช

มั ลติมเี ดีย [เมนู -4]

ปุ มตั วควบคุ มเพลง

เพิ่ มระดั บเสียง
ลดระดั บเสียง

(

)

(

)

(

)

• กดปุ มนี้ เพื่ อเรมิ่ เลน
• กดปุ มนี้ เพื่ อหยุ ดชั่ วคราว
• (กดครูหนึ่ ง) ขามไปยั งแทร็คกอนหนา
• (กดคางนาน) ยอนกลั บแทร็คปจจุ บั นระหวางการเลน
• (กดครูหนึ่ ง) ขามไปยั งแทร็คถั ดไป
• (กดคางนาน) ขามเพลงปจจุ บั นไปเพลงถั ดไปอยางรวดเร็ว
เพิ่ ม/ลดระดั บเสียง

ตั วเลือกตอไปนี้ ใชไดโดยการกดปุ มเลือกซาย [ตั วเลือก]
• ดู รายการเพลง: เพื่ อดู รายการเพลงระหวางการเลน
• อีควอไลเซอร: เลือกรูปแบบเสียงที่ ตองการดวยปุ มนาวิเกตซาย/ขวา
และกดปุ มเลือกซาย [เลือก]
• โหมดการเลน: เลือกโหมดการเลนที่ ตองการดวยปุ มนาวิเกตขึ้ น/ลง
และกดปุ มเลือกซาย [เลือก]
- เลนทั้ งหมด: เลนทุกแทร็ค
- เลนซ้ํ าทั้ งหมด: เลนซ้ํ าทุกแทร็คในโทรศั พทตามลํ าดั บ
- เลนเพลงเดียว: เลนแทร็คปจจุ บั นและหยุ ดเลน
- เลนซ้ํ าเพลงเดียว: เลนซ้ํ าเพลงปจจุ บั น
คุ ณสามารถใชคุณสมบั ติการวนซ้ํ าดวยปุ มเลือกขวา [เลนซ้ํ า] กดปุ มเลือกขวา [วนซ้ํ า]
เพื่ อกํ าหนดจุ ดเรมิ่ ตน (A) ของการวนซ้ํ า และกดปุ มเลือกขวา [AėB] อีกครั้ งเพื่ อ
กํ าหนดจุ ดสิ้ นสุ ด (B)
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รายการเพลง

(เมนู -4-1-2)

แสดงรายการเพลง
ตั วเลือกที่ คุ ณเลือกใชไดมด
ี ั งนี้
• ตั้ งเปนเสียงเรียกเขา: หลั งจากเลือกแทร็คที่ ตองการแลว กดปุ มเลือกซาย
[ตั วเลือก] และเลือกตั วเลือกนี้ ตั้ งแทร็คที่ เลือกไวเปนเสียงเร ียกเขา
• ลบ: เพื่ อลบแทร็คนั้ นออกจากรายการ
• ดู รายละเอียด: คุ ณสามารถตรวจดู ชอไฟล
ื่
ขนาด ความยาว และวั นที่
• ลบทั้ งหมด: ลบขอมู ลทั้งหมดในรายการเพลง

การตั้ งคา

(เมนู -4-1-3)

• สกิน: คุ ณสามารถเลือกสกินที่ ตองการแสดงในหนาจอหลั กได
• การตั้ งคาฝาพั บ: เลือกวาจะเลนเพลงตอหร ือหยุ ดเลน เมื่ อคุ ณเปด/ปดโทรศั พท

สถานะหนวยความจํ า

(เมนู -4-1-4)

คุ ณสามารถตรวจสอบสถานะหนวยความจํ าปจจุ บั นของโทรศั พทได

เกมส์

เมนู -4-2

คุ ณเลนเกมสในเครอื่ งโทรศั พทได โปรดอานขอมู ลเพิ่ มเติมไดจากคํ าแนะนํ าที่ ปรากฏ
บนหนาจอหร ือที่ เมนู วธิ ใี ช
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เกมส์ & แอปพลิเคชั่ น

เมนู -4-3

JA เปนเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้ นโดย Sun Microsystems และดวยวิธก
ี ารเดียวกั บที่ คุ ณ
ดาวนโหลด JAVA Applet โดยใชเบราเซอร Netscape หร ือ MS Internet Explorer
มาตรฐาน คุ ณสามารถดาวนโหลด JAVA MiDiet ไดโดยใชโทรศั พทที่ใชงาน WAP
โปรแกรมที่ ใช JAVA ทั้งหมด เชน เกมส JAVA จะดาวนโหลดและใชบนโทรศั พทได
หร ือไมนั้น ขึ้ นอยู กับผู ใหบร ิการดวย เมื่ อดาวนโหลดแลว คุ ณสามารถดู โปรแกรม JAVA
ไดในเมนู แอปพลิเคชั่ น ซึ่ งคุ ณสามารถเลือกใชงาน หร ือลบโปรแกรมดั งกลาวได
ไฟลของโปรแกรม JAVA ที่ จั ดเก็ บในเครอื่ งโทรศั พทจะอยู ในรูปแบบ .JAD .JAR

หมายเหตุ ไฟล JAR เปนรูปแบบที่ บีบอั ดขอมู ลของโปรแกรม JAVA และไฟล
JAD เปนไฟลคําอธิบายที่ มีขอมู ลโดยละเอียดทั้งหมด กอนที่ จะดาวน
โหลดจากระบบเคร ือขาย คุ ณสามารถดู คําอธิบายไฟลโดยละเอียดทั้ง
หมดไดจากไฟล JAD

คํ าเตือน เฉพาะโปรแกรมที่ ใช J2ME (Java 2 Micro Edition) เทานั้ นจึงจะ
รั บบนโทรศั พทได โปรแกรมที่ ใช J2SE (Java 2 Standard Edition)
จะทํางานไดเฉพาะบนเครอื่ งพี ซีเทานั้ น

แอปพลิเคชั่ น

(เมนู -4-3-1)

เมนู นแสดงรายการโปรแกรม
ี้
Java ที่ ดาวนโหลดโดยใช WAP คุ ณสามารถเลือก ลบ
หร ือดู รายละเอียดตางๆ ของโปรแกรมที่ ดาวนโหลดมากอนหนานี้ ไดภายในเมนู แอปพลิเคชั่ น และคุ ณสามารถเลือกตั วเลือกตอไปนี้ ไดในรายการตางๆ ภายในเมนู แอปพลิเคชั่ นนี้
• เปด: เปดโปรแกรมที่ เลือก รายการนี้ ประกอบดวยโปรแกรม JAVA ทั้งหมดที่ ติดตั้ ง
ในโทรศั พท
• ลบ: ลบโปรแกรมที่ เลือก เมื่ อลบแลว คุ ณจะเร ียกโปรแกรมกลั บคืนมาไมได จนกวาจะ
ดาวนโหลดโปรแกรมดั งกลาวอีกครั้ งโดยใช WAP
• เปลี่ ยนชื่ อ: เพื่ อเปลี่ ยนชื่ อ
• โฟลเดอรใหม: เพื่ อสรางโฟลเดอรใหม
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ดาวนโหลด

(เมนู -4-3-2)

เมื่ อมีการดาวนโหลดโปรแกรม Java ใหมโดยใช WAP แอดเดรสที่ ดาวนโหลดเร ียก
ในอีกชื่ อหนึ่ งวาบุ คมารค เมนู JAVA ประกอบดวยรายการบุ คมารคสํ าหรั บดาวน
โหลดโปรแกรม Java และคุ ณสามารถดู รายการบุ คมารคนี้ ไดจากเมนู ดาวนโหลด
โดยคุ ณจะเชื่ อมตอ ดู แกไข ลบ และเพิ่ มบุ คมารคใหมได
• เชื่ อมตอ: คุ ณสามารถใชที่อยู ที่เลือกในบุ คมารคเพื่ อเชื่ อมตอขอมู ล
เมื่ อเชื่ อมตอไดสําเร็จ คุ ณจะดาวนโหลดโปรแกรม JAVA ที่ ตองการจากรายการได
• แสดง: คุ ณสามารถดู ขอมู ลโดยละเอียดของบุ คมารคได เชน ที่ อยู ของบุ คมารคและ
ชื่ อของบุ คมารคที่ ตองใชในการเชื่ อมตอกั บเวปไซดบางเวปไซด
• แกไข: คุ ณแกไขบุ คมารคที่ เลือกได การแกไขบุ คมารคตองทําตามลํ าดั บจากที่ อยู่ ė
ชื่ อ เมื่ อสรางบุ คมารคใหม คุ ณตองจั ดการขอมู ลตามลํ าดั บนี้ เชนกั น
• ลบ: คุ ณลบบุ คมารคที่ เลือกได บุ คมารคทั้งหมดจะถู กลบออกจากรายการบุ คมารค
บนหนาจอ และคุ ณจะเร ียกขอมู ลบุ คมารคที่ ถู กลบแลวกลั บคืนมาไมได ดั งนั้ น ควรใช
ความระมั ดระวั งอยางยิ่ งขณะลบบุ คมารค
• เพิ่ มใหม: คุ ณเพิ่ มบุ คมารคใหมได โดยทําตามลํ าดั บเดียวกั บที่ แกไขบุ ค
มารค ใหเลือกตั วเลือก เพิ่ มใหม จากเมนู บุ คมารค หร ือเมื่ อไมมบ
ี ุ คมารคอยู 
ใหเลือกตั วเลือก เพิ่ มใหม จากหนาจอแสดงรายการบุ คมารค

หมายเหตุ เมื่ อเลือกฟงกชั่นเชื่ อมตอ เพื่ อเขาใชเซิรฟเวอรของผู ใหบร ิการ
Java MIDIet คุ ณสามารถเลือกใชโปรแกรม Java โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ งเพื่ อดาวนโหลดและติดตั้ งในโทรศั พทของคุ ณ และเมื่ อ
เชื่ อมตอกั บเซิรฟเวอรแลว คุ ณสามารถกดปุ ม ไป เพื่ อดู ขอมู ล JAD
ของโปรแกรมที่ ตองการ ปุ ม Get จะเรมิ่ กระบวนการดาวนโหลด
โหลดและติดตั้ ง โดยกระบวนการดาวนโหลดและติดตั้ งจะเรมิ่ ทํา
งานพรอมๆ กั น เมื่ อดาวนโหลดเสร็จ คุ ณจะรั นโปรแกรม Java ไดทันที
หร ืออาจเลือกรั นโปรแกรม Java ที่ ติดตั้ งในภายหลั งโดยเลือกจาก
เมนู แอปพลิเคชั่ น
• ลบทั้ งหมด: ลบบุ คมารคทั้งหมด

64

F1200 คู มอ
ื การใช

มั ลติมเี ดีย [เมนู -4]

จุ ดเชื่ อมต่ อ

(เมนู -4-3-3)

โปรดดู ขอมู ลเพิ่ มเติมจากผู ใหบร ิการระบบ
จุ ดเชื่ อมตอแตละจุ ดมีเมนู ยอยดั งตอไปนี้
• เปดใชงาน: เพื่ อเปดจุ ดเชื่ อมตอที่ เลือกไว
• การตั้ งคา: ใชเมนู ยอยนี้ เพื่ อแกไขและเปลี่ ยนแปลงการตั้ งคา WAP สํ าหรั บจุ ดเชื่ อม
ตอที่ เลือกไว
• เปลี่ ยนชื่ อ: คุ ณสามารถเปลี่ ยนชื่ อจุ ดเชื่ อมตอได
• เพิ่ มใหม่ : คุ ณสามารถเพิ่ มจุ ดเชื่ อมตอใหม
• ลบ: เพื่ อลบจุ ดเชื่ อมตอที่ เลือกไวจากรายการ
• ลบทั้ งหมด: เพื่ อลบจุ ดเชื่ อมตอทั้งหมด

หมายเหตุ การเปลี่ ยนแปลงโดยใชตัวเลือกเหลานี้ อาจมีผลกระทบตอฟงกชัน
MMS

ขอมู ล

(เมนู -4-3-4)

โปรแกรมที่ ดาวนโหลดโดยใช WAP จะถู กจั ดเก็ บในหนวยความจํ าของโทรศั พท โดย
หนวยความจํ าจะมีความจุ สู งสุ ดที่ ระดั บหนึ่ ง เมื่ อคุ ณเก็ บขอมู ลจนถึงระดั บสู งสุ ดดั งกลาว
คุ ณจะจั ดเก็ บโปรแกรมอื่ นใดไมไดอก
ี เมนู นช
ี้ วยใหคุณตรวจสอบความจุ ของหนวยความ
จํ าที่ เหลืออยู ในโทรศั พทได
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ขอความ [เมนู -5]
กดปุ มเมนู (

) และเลือก ขอความ โดยใชปุมนาวิเกต

ขอความตั วอั กษร

เมนู -5-1

โทรศั พทของคุ ณสามารถรั บขอความเสียงและขอความ SMS (shot Message Service)
ทั้งขอความเสียงและขอความ SMS เปนบร ิการเสร ิมจากระบบเคร ือขาย โปรดสอบถาม
ขอมู ลเพิ่ มเติมจากผู ใหบร ิการระบบ
เมื่ อไอคอน “

” ปรากฏขึ้ น แสดงวาคุ ณไดรับขอความเสียง

เมื่ อไอคอน “

” ปรากฏขึ้ น แสดงวาคุ ณไดรับขอความตั วอั กษรขอความใหม

หากหนวยความจํ าเก็ บขอความเต็ ม ขอความจะปรากฏขึ้ น ไอคอน “
และคุ ณไมสามารถรั บขอความใหมได

” จะกะพร ิบ

ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนู กลองขอความเขา เพื่ อลบขอความที่ ไมตองการแลว
เมื่ อมีที่วางในหนวยความจํ าเก็ บขอความ คุ ณจะไดรับขอความ SMS ที่ ผู อนส
ื่ งมาให
(เมื่ อมีฟนที่ วางเพี ยงพอ)

เขียนขอความ

(เมนู -5-1-1)

คุ ณสามารถเขียนและแกไขขอความแบบตั วอั กษรไดยาวสู งสุ ด 6 หนา (ประมาณ 918
ตั วอั กษร)
1. ปอนขอความของคุ ณ โปรดดู รายละเอียดเกี่ ยวกั บการปอนขอความไดที่หนา 27
ถึงหนา 30 (การปอนขอความ)
2. เมื่ อคุ ณปอนขอความเสร็จ ใหกดปุ มเลือกซาย [ตั วเลือก] เพื่ อเลือกตั วเลือกที่ ตอง
การ ตั วเลือกที่ คุ ณเลือกใชไดมด
ี ั งนี้
• สงไปที่ เบอร : ปอนหมายเลขหร ือเลือกหมายเลขจากสมุ ดโทรศั พท หร ือกจาก
หมายเลขลาสุ ดที่ ใช โดยใชปุมเลือกซาย [ตั วเลือก] ในการสงแตละครั้ ง คุ ณสงขอ
ความนั้ นไปยั งหมายเลขโทรศั พทไดไมเกิน 5 หมายเลข
• บั นทึกไวในราง: ชวยใหคุณบั นทึ กขอความเพื่ อสงในภายหลั งได
• ภาษา T9: เลือกภาษาสํ าหรั บโหมดปอนขอความ T9 คุ ณสามารถเลิกใชโหมด
ปอนขอความ T9 โดยเลือก ‘ไมใช T9’ โปรดดู ขอมู ลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกั บโหมด T9
ในหนา 27-28
• ลบขอความ: ลบขอความทั้งหมด
• ออก: ใชเพื่ อออกจากเมนู เขียน
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3. นอกจากนี้ คุ ณยั งสามารถสงไฟลแนบไปกั บขอความไดโดยกดปุ มเลือกขวา [แนบ]
ขณะคุ ณกํ าลั งปอนขอความ
• สั ญลั กษณ: คุ ณสามารถใสตัวอั กษรพิ เศษในขอความได

หมายเหตุ คุ ณยั งสามารถใสตัวอั กษรพิ เศษไดโดยกดปุ ม
ขณะกํ าลั งปอนขอความ
• ไอคอนแสดงอารมณ: คุ ณสามารถใสภาพบงบอกความรูสึกตางๆ ที่ มีอยู แลวใน
เครอื่ งโทรศั พทได
• รู ปภาพ: คุ ณสามารถสงและรั บขอความแบบตั วอั กษรที่ มีภาพ
ซึ่ งเร ียกอีกชื่ อหนึ่ งคือ ขอความภาพ ได โดยภายในเครอื่ งมีภาพที่ จั ดเตร ียมไวแลว
จํ านวนหนึ่ ง และคุ ณสามารถนํ าภาพใหมๆ ที่ ไดรับมาจากที่ ตางๆ มาเก็ บไวแทนที่ ได
• ภาพเคลื่ อนไหว: การใสภาพเคลื่ อนไหวในขอความสามารถทําไดโดยใช EMS
(Enhanced Messaging Service) โดยภาพในเครอื่ งจะมีภาพเคลื่ อนไหวใหเลือก
15 ภาพ
• เสียง: หากมีใหเลือก คุ ณสามารถใสเสียงที่ มีอยู ใ นขอความสั้ นได
• แบบขอความ: คุ ณสามารถใชแบบขอความที่ มีอยู แลวในเครอื่ งได
• ลายเซ็ น: คุ ณสามารถแนบลายเซ็ นของคุ ณได
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กลองขอความเขา

(เมนู -5-1-2)

คุ ณสามารถคนหาขอความตั วอั กษรและขอความในเพจที่ ไดรับ รวมทั้งดู ขอมู ลที่ อยู ใน
นั้ นได
ขอความที่ ไดรับจะแสดงตามลํ าดั บวั นที่
กดปุ มเมนู และเลือก ขอความ ė ขอความตั วอั กษร ė กลองขอความเขา
) เมื่ ออยู ในโหมดสแตนดบาย

หร ือคุ ณอาจใชวธิ ล
ี ั ดโดยกดปุ มเลือกขวา (

คํ าอธิบาย

ไอคอน

ขอความซิมการดที่ อานแลว
ขอความซิมการดที่ ยั งไมไดอาน
ขอความที่ อานแลว
ขอความที่ ยั งไมไดอาน
รายงานการสงที่ อานแลว
รายงานการสงที่ ยั งไมไดอาน

หมายเหตุ ขอความซิมการดหมายถึงขอความที่ จั ดเก็ บอยู ในหนวยความจํ าของ
ซิม และระบบเคร ือขายจะแบงวาขอความที่ เขามานั้ นจั ดเปนขอความ
ซิมการดหร ือเปนขอความธรรมดา
ขอความที่ ไดรับแตละขอความจะมีตัวเลือกตางๆ ใหเลือกดั งตอไปนี้ กดปุ มเลือกซาย
[ตั วเลือก]
• ตอบกลั บ: ตอบกลั บขอความที่ ไดรับ
• สงตอ: สงตอขอความที่ ไดรับไปยั งผู รับอื่ น
• โทรกลั บ: โทรกลั บไปหาผู สงขอความ
• แยก: แยกขอมู ลภาพ เสียง เว็บเพจขอความ หร ือที่ อยู อเี มลจากขอความได ขอมู ลที่
ถู กแยกจะมาถู กจั ดเก็ บใน แฟมดาวนโหลด สมุ ดโทรศั พท หร ือจั ดเก็ บเปนบุ คมารค
• ลบ: ลบขอความที่ เลือกทั้งหมดออกจากกลองขอความเขา
• ดู ขอมู ล: แสดงขอมู ลเกี่ ยวกั บขอความ
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กลองขอความออก

(เมนู -5-1-3)

คุ ณสามารถดู รายการและเนื้ อหาของขอความที่ สงไปแลวไดในเมนู นี้ รวมทั้งตรวจสอบ
ไดวาสงไดสําเร็จหร ือไม
คํ าอธิบาย

ไอคอน

ขอความซิมการดที่ สงแลว
ขอความที่ สงแลว
ตั วเลือกที่ คุ ณเลือกใชไดมด
ี ั งนี้
• สงตอ: สงตอขอความปจจุ บั นไปยั งผู รับอื่ น
• ลบ: ลบขอความที่ เลือกออกจากกลองขอความออก
• ดู ขอมู ล: แสดงขอมู ลเกี่ ยวกั บขอความ

ราง

(เมนู -5-1-4)

ในเมนู นี้ คุ ณสามารถดู รายการขอความที่ จั ดเก็ บเปนขอความรางได ใหเลื่ อนดู รายการ
โดยใชปุมนาวิเกตขึ้ น/ลง คุ ณสามารถสงขอความรางได โดยกดปุ มเลือกซาย [ตั วเลือก]

การตั้ งคา

(เมนู -5-1-5)

เมนู นช
ี้ วยใหคุณกํ าหนดคาที่ ระบบตั้ งไวใหกับขอมู ล SMS ได
• ชนิดขอความ: ตั้ งคาชนิดขอความที่ ระบบกํ าหนด (ขอความตั วอั กษร, เสียง, แฟกซ,
เพจ, X400, อีเมล และ ERMES) ระบบเคร ือขายจะแปลงขอความเปนรูปแบบที่ เลือก
• อายุ ขอความ: กํ าหนดระยะเวลาที่ ตองการใหจัดเก็ บขอความแบบตั วอั กษรของคุ ณไว
ที่ ศู นย SMS ขณะพยายามสงขอความนั้ นไปใหผูรับคาที่ ใชไดคอ
ื 30 นาที , 1 ชั่ วโมง,
1 วั น, 1 สั ปดาห คาสู งสุ ดที่ ใชไดขนอยู
ึ้
กับผู ใหบร ิการระบบของคุ ณ
• ภาพพื้ นหลั ง: คุ ณสามารถใสภาพพื้ นหลั งภาพใดภาพหนึ่ งจาก 4 ภาพลงในขอความ
แบบตั วอั กษรได
• รายงานการสงขอความ: ใชหร ือเลือกใชฟงกชั่นรายงาน เมื่ อมีการใชงานฟงกชั่นนี้
ระบบเคร ือขายจะแจงใหคุณทราบวาขอความของคุ ณถู กสงไปแลวหร ือยั ง
• ตอบกลั บศู นยบริการเดียวกั น: ชวยใหผูรับขอความ SMS ของคุ ณสามารถสงขอ
ความตอบกลั บไดทางศู นยขอความ หากระบบเคร ือขายสนั บสนุ นบร ิการนี้
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• เลขหมายศู นยขอความ: บั นทึ กหร ือเปลี่ ยนแปลงหมายเลขของศู นย SMS
ขณะสงขอความแบบตั วอั กษร คุ ณจะไดรับหมายเลขนี้ จากผู ใหบร ิการของคุ ณ
• เลือกระบบรับสงขอมู ล: เลือก GPRS หร ือ GSM โปรดสอบถามขอมู ลเกี่ ยวกั บการ
ตั้ งคาระบบรั บสงขอมู ลที่ เลือก คาใชจาย และความเร็วในการเชื่ อมตอจากผู ใหบร ิการ
ระบบหร ือผู ใหบร ิการของคุ ณ

ลบทั้ งหมด

(เมนู -5-1-6)

เลือกเมนู นเพื่
ี้ อลบขอความแบบตั วอั กษรทั้งหมด

ขอความมั ลติมเี ดีย (MMS)

เมนู -5-2

ขอความมั ลติมเี ดียประกอบดวยขอความ ภาพ และ/หร ือไฟลเสียง คุ ณสมบั ตินจะใช
ี้
ได
ตอเมื่ อผู ใหบร ิการระบบหร ือผู ใหบร ิการของคุ ณสนั บสนุ น และเฉพาะเครอื่ งที่ มีคุณสมบั ติ
ใชขอความมั ลติมเี ดียหร ืออีเมลไดเทานั้ นที่ จะรั บและสงขอความมั ลติมเี ดียได

เขียนขอความ

(เมนู -5-2-1)

1. ปอนขอความตั วอั กษร ดวยการใชปุมเลือกขวา คุ ณจะปอนสั ญลั กษณหมายเลข
และภาพบงบอกความรูสึก หร ือเลือกโหมดปอนขอความได หลั งจากที่ ปอนขอความ
ตั วอั กษรแลว ใหกดปุ มเลือกซาย [เสร็จ]
2. ใสภาพ แลวเพิ่ มเสียงหร ือไฟลวด
ี โี อ คุ ณสามารถไปยั งหั วขอถั ดไปไดโดยใชปุมนา
วิเกตขึ้ น/ลง
แลวกดปุ ม OK
3. เมื่ อตองการใสภาพสไลด ใหเลื่ อนเคอรเซอรไปที่
หร ือใชปุมเลือกซาย [เลือก] หร ือคุ ณอาจใสภาพสไลดโดยใชปุมเลือกขวา [เมนู ]

หมายเหตุ ใสภาพสไลดไดสูงสุ ด 9 ภาพ
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4. กดปุ มเลือกขวา [เมนู ] ตั วเลือกที่ คุ ณเลือกใชไดมด
ี ั งนี้
• สง: เลือกตั วเลือกนี้ เพื่ อสงขอความมั ลติมเี ดีย คุ ณสามารถใชโทรศั พทรุนนี้ สงขอ
ความไปยั งหมายเลขและที่ อยู อเี มลหลายๆ รายการได
• ดู กอน: แสดงขอความมั ลติมเี ดียที่ คุ ณตองการสง
• บั นทึก: คุ ณสามารถจั ดเก็ บขอความมั ลติมเี ดียเปนขอความราง
หร ือเปนแบบขอความได
• ลบ: ลบขอความที่ คุ ณสรางขึ้ น
• ระยะเวลาสไลด: กํ าหนดระยะเวลาของสไลด ปอนระยะเวลาที่ ตองการโดยใชปุม
ตั วเลข
• รู ปแบบสไลด: เลือกตํ าแหนงในการจั ดเร ียงภาพ
• เพิ่ มสไลด: เพิ่ มสไลดกอนหร ือหลั งสไลดปจจุ บั น
• ลบสไลด: ลบสไลดที่เลือก

กลองขอความเขา

(เมนู -5-2-2)

เครอื่ งจะแจงเตือนใหทราบเมื่ อมีขอความเขา ขอความที่ เขานี้ จะถู กจั ดเก็ บในกลองขอ
ความเขาและมีไอคอนกํ ากั บขอความแตละ ขอความไวดวย คุ ณสามารถดู คําอธิบายไอคอนไดจากตารางดานลางนี้
คํ าอธิบาย

ไอคอน

ขอความทั่วไปที่ อานแลว
ขอความทั่วไปที่ ยั งไมไดอาน
ขอความแจงเตือนที่ อานแลว
ขอความแจงเตือนที่ ยั งไมไดอาน
ขอความสํ าคั ญสู งที่ อานแลว
ขอความสํ าคั ญสู งที่ ยั งไมไดอาน
ขอความสํ าคั ญนอยที่ อานแลว
ขอความสํ าคั ญนอยที่ ยั งไมไดอาน
หากโทรศั พทแสดงขอความ ‘ไมมท
ี ี่ วางสํ าหรั บขอความ’ คุ ณจะตองทําใหเครอื่ งมีฟนท่ี
วางเพิ่ มขึ้ นโดยลบขอความ สื่ อ และแอปพลิเคชั่ นตางๆ
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• หยุ ดแสดง: เมนู นจะปรากฏขึ้
ี้
นเมื่ อคุ ณไดรับขอความที่ มีภาพหลากหลายโดยทั่วไป
แลว ภาพเหลานี้ จะแสดงตามลํ าดั บโดยอั ตโนมั ติ อยางไรก็ ตาม หากคุ ณเลือกเมนู นี้
คุ ณจะดู ภาพถั ดไปไดโดยกดปุ มเลือกซาย [ถั ดไป] ดวยตนเอง
• เริ่ มแสดง: [รายชื่ อ]แสดงสไลดกอนหนา : แสดงสไลดกอนหนา
• สไลดกอนหนา: แสดงสไลดกอนหนา
• เริ่ มใหม: เรมิ่ แสดงสไลดอก
ี ครั้ งโดยเรมิ่ จากภาพสไลดแรก
• บั นทึกขอความ: บั นทึ กขอความมั ลติมเี ดียเปนขอความรางหร ือเปนแบบขอความ
• บั นทึกรายการ: ดึงภาพหร ือเสียง ภาพหร ือเสียงนี้ จะถู กจั ดเก็ บในแฟมดาวนโหลด
หร ือสมุ ดโทรศั พท
• รายละเอียด: แสดงขอมู ลเกี่ ยวกั บขอความที่ ไดรับ : ที่ อยู ของผู สง, หั วเรอื่ ง (เฉพาะ
ขอความมั ลติมเี ดีย), วั นที่ และเวลาของขอความ, ประเภทขอความ และขนาดขอความ
• ตอบกลั บ: ตอบกลั บไปยั งผู สง
• ตอบกลั บทั้ งหมด: ตอบกลั บไปยั งผู สงทั้งหมด
• ลบขอความ: ลบขอความปจจุ บั น
• สงตอ: สงตอขอความที่ เลือกไปยั งผู รับอื่ น

กลองขอความออก

(เมนู -5-2-3)

ใชเมนู นเพื่
ี้ อดู ขอความที่ สงแลว คุ ณสามารถดู สถานะการสงของขอความที่ สงแลวแต
ละขอความได
คํ าอธิบาย

ไอคอน

สงแลว
• หยุ ดแสดง: เมนู นจะปรากฏขึ้
ี้
นเมื่ อคุ ณไดรับขอความที่ มีภาพหลากหลาย
โดยทั่วไปแลว ภาพเหลานี้ จะแสดงตามลํ าดั บโดยอั ตโนมั ติ อยางไรก็ ตาม
หากคุ ณเลือกเมนู นี้ คุ ณจะดู ภาพถั ดไปไดโดยกดปุ มเลือกซาย [ถั ดไป] ดวยตนเอง
• เริ่ มแสดง: เลือกตั วเลือกนี้ เพื่ อใชงานการแสดงสไลดโดยอั ตโนมั ติอก
ี ครั้ ง
• แสดงสไลดกอนหนา: แสดงสไลดกอนหนา
• เริ่ มใหม: เรมิ่ แสดงสไลดอก
ี ครั้ งโดยเรมิ่ จากภาพสไลดแรก
• บั นทึกขอความ: บั นทึ กขอความมั ลติมเี ดียเปนขอความรางหร ือเปนแบบขอความ
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• บั นทึกรายการ: ดึงภาพหรือเสียง ภาพหรือเสียงนี้ จะถู กจั ดเก็ บในแฟมดาวน
โหลด หรือสมุ ดโทรศั พท
• รายละเอียด: แสดงขอมู ลเกี่ ยวกั บขอความที่ ไดรับ : ที่ อยู ของผู สง, หั วเรอื่ ง (เฉพาะ
ขอความมั ลติมเี ดีย), วั นที่ และเวลาของขอความ, ประเภทขอความและขนาดขอความ
• ลบขอความ: ลบขอความปจจุ บั น
• สงตอ: สงตอขอความที่ เลือกไปยั งผู รับอื่ น

ราง

(เมนู -5-2-4)

การใชเมนู นช
ี้ วยใหคุณกํ าหนดขอความมั ลติมเี ดียไดลวงหนาสู งสุ ด 5 ขอความ
ซึ่ งเปนขอความที่ คุ ณใชบอย โดยเมนู นจะแสดงรายการข
ี้
อความมั ลติมเี ดียที่ คุ ณ
กํ าหนดไวลวงหนา
ตั วเลือกที่ คุ ณเลือกใชไดมด
ี ั งนี้
• สง: เลือกตั วเลือกนี้ เพื่ อสงขอความมั ลติมเี ดีย คุ ณสามารถใชโทรศั พทรุนนี้ สงขอความ
ไปยั งหมายเลขและที่ อยู อเี มลหลายๆ รายการได
• ดู กอน: แสดงขอความมั ลติมเี ดียที่ คุ ณตองการสง
• บั นทึก: คุ ณสามารถจั ดเก็ บขอความมั ลติมเี ดียเปนขอความรางหร ือเปนแบบขอ
ความได
• ลบ: ลบขอความที่ คุ ณสรางขึ้ น
• ระยะเวลาสไลด: กํ าหนดระยะเวลาของสไลด ปอนระยะเวลาที่ ตองการโดยใชปุม
ตั วเลข
• รู ปแบบสไลด: เลือกตํ าแหนงในการจั ดเร ียงภาพ
• เพิ่ มสไลด: เพิ่ มสไลดกอนหร ือหลั งสไลดปจจุ บั น
• ลบสไลด: ลบสไลดที่เลือก
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ขอความ [เมนู -5]

การตั้ งคา

(เมนู -5-2-5)

ดวยเมนู นี้ คุ ณจะสามารถตั้ งคาที่ ระบบกํ าหนดสํ าหรั บขอความมั ลติมเี ดียได
ตั วเลือกที่ คุ ณเลือกใชไดมด
ี ั งนี้
• ระยะเวลาสไลด: กํ าหนดระยะเวลาของสไลดแตละภาพ
• การปรับแนว: เลือกตํ าแหนงในการจั ดเร ียงภาพ
• อายุ ขอความ: กํ าหนดระยะเวลาที่ จะเก็ บขอความไวในเซิรฟเวอรของเคร ือขาย
• ดาวนโหลดอั ตโนมั ติ
- เปด: หากคุ ณเลือกคานี้ ขอความจะถู กดาวนโหลดโดยอั ตโนมั ติเมื่ อไดรับขอความ
- ยืนยั น: ตองไดรับคํ ายืนยั นจากคุ ณกอนวาคุ ณตองการดาวนโหลดขอความ
- ปด: ยั งไมดาวนโหลดขอความ
• จุ ดเชื่ อมตอ: โปรดดู ขอมู ลเพิ่ มเติมในหนา 86

ขอความเสียง

เมนู -5-3

เมนู นช
ี้ วยใหคุณเขาใชระบบฝากขอความเสียงของคุ ณไดสะดวกรวดเร็ว (หากระบบ
เคร ือขายของคุ ณมีบร ิการนี้ )
กอนใชคุณสมบั ตินี้ คุ ณตองปอนหมายเลขของเซิรฟเวอรขอความเสียงที่ คุ ณไดรับจาก
ผู ใหบร ิการระบบ
” จะปรากฏขึ้ นบนหนาจอ
เมื่ อคุ ณไดรับขอความเสียงขอความใหม สั ญลั กษณ “
โปรดสอบถามขอมู ลของบร ิการนี้ จากผู ใหบร ิการระบบของคุ ณ เพื่ อใหตั้งคาเครอื่ งได
อยางถู กตอง

ฟงขอความเสียง

(เมนู -5-3-1)

เมื่ อมีการเลือกตั วเลือกนี้ คุ ณเพี ยงแคกดปุ มเลือกซาย [ตกลง]
เพื่ อโทรเช็ คขอความเสียง และคุ ณยั งโทรเช็ คขอความเสียงไดโดยกดปุ ม
เมื่ ออยู ในโหมดสแตนดบาย

ศู นยขอความเสียง

(เมนู -5-3-2)

คุ ณสามารถปอนขอมู ลและตั้ งคาศู นยฝากขอความเสียงได
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ขอความ [เมนู -5]

บริการข้ อมู ล

เมนู -5-4

ขอความบร ิการขาวสารจากระบบเปนขอความตั วอั กษรที่ ระบบเคร ือขายสงให
กั บผู ใชโทรศั พทเคลื่ อนที่ โดยใหขอมู ลทั่วไปเกี่ ยวกั บรายงานสภาพอากาศ
รายงานสภาพการจราจร บร ิการแท็ กซี่ การแพทย และราคาหุ น ขอมู ลแตละประเภท
จะสั มพันธกับหมายเลขที่ คุ ณไดรับจากผู ใหบร ิการระบบ เมื่ อคุ ณไดรับขอความบร ิการขาวสารจากระบบ คุ ณจะเห็ นขอความแสดงบนหนาจอแจงวาคุ ณไดรับขอความใหม
หร ือขอความบร ิการขาวสารนั้ นอาจปรากฏขึ้ นบนหนาจอโดยตรงในโหมดสแตนดบาย
ตั วเลือกตอไปนี้ จะมีใหเลือกขณะที่ คุ ณดู ขอความบร ิการขาวสารจากระบบ

รับ

(เมนู -5-4-1)

ใชเมนู นเพื่
ี้ อใชหร ือเลิกใชการรั บขอความที่ สงเปนกลุ ม

กลองขอความเขา

(เมนู -5-4-2)

คุ ณสามารถคนหาและดู เนื้ อหาของขอความที่ สงเปนกลุ มที่ คุ ณไดรับ

เรื่ อง
(ขึ้ นอยู กับเครือขายและการสมั ครขอรับบริการ)

(เมนู -5-4-3)

เมื่ อตองการสรางหั วขอใหม ใหกดปุ มเลือกซาย [ตั วเลือก] แลวเลือก เพิ่ มใหม
หากคุ ณมีหัวขอแลว คุ ณสามารถเลิกใชงาน แกไข หร ือลบหั วขอนั้ นไดโดยใชปุมเลือก
ซาย [ตั วเลือก]

แจงเตือน

(เมนู -5-4-4)

ตั้ งคาการเตือนเปน เปด หร ือ ปด สํ าหรั บขอความที่ สงเปนกลุ มใหม

แสดงอั ตโนมั ติ

(เมนู -5-4-5)

หากคุ ณเลือกตั วเลือกนี้ เปน เปด ขอความที่ สงเปนกลุ มที่ คุ ณไดรับทั้งหมดจะปรากฏ
ขึ้ นโดยอั ตโนมั ติ

ภาษา
(ขึ้ นอยู กับเครือขายและการสมั ครขอรับบริการ)

(เมนู -5-4-6)

ตั วเลือกนี้ ชวยใ หคุณเลือกภาษาที่ ตองการได ขอความ Cell Broadcast
จะแสดงตามภาษาที่ เลือก หากคุ ณใชทุกภาษาที่ โทรศั พทเครอื่ งนี้ สนั บสนุ นใหเลือก
อั ตโนมั ติ ที่ รายการสุ ดทาย
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ขอความ [เมนู -5]

ขอความอั ตโนมั ติ

เมนู -5-5

หลั งจากสรางแบบขอความแลว (ขอความ, มั ลติมเี ดีย, ลายเซ็ น) คุ ณสามารถใชไดโดย
การเลือกแบบขอความนั้ นเมื่ อคุ ณสงขอความ

ขอความตั วอั กษร

(เมนู -5-5-1)

แบบขอความที่ กํ าหนดไวลวงหนามีดังตอไปนี้
กรุ ณาโทรกลั บฉั นดวย
ฉั นไปสาย จะไปถึงเวลา...
ตอนนี้ คุ ณอยู ที่ไหน ?
ฉั นกํ าลั งเดินทาง
ดวนมาก กรุ ณาติดตอกลั บ
ฉั นรักคุ ณ
ตั วเลือกที่ คุ ณเลือกใชไดมด
ี ั งนี้
• แกไข: เพื่ อแกไขแบบขอความที่ เลือกไว
• ลบ: ลบขอความในขอความอั ตโนมั ติที่เลือกจากรายการขอความอั ตโนมั ติ
• สงขอความตั วอั กษร: ใชตัวเลือกนี้ เพื่ อสงขอความในขอความอั ตโนมั ติที่เลือกโดย
ใช SMS
• สงผานขอความมั ลติมเี ดีย: ใชตัวเลือกนี้ เพื่ อสงขอความในขอความอั ตโนมั ติที่
เลือกโดยใช MMS
• เพิ่ มใหม: ใชตัวเลือกนี้ เพื่ อสรางขอความอั ตโนมั ติใหม
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ขอความ [เมนู -5]

ขอความมั ลติมเี ดีย

(เมนู -5-5-2)

• สง: สงขอความมั ลติมเี ดียอั ตโนมั ติ คุ ณสามารถใชโทรศั พทรุนนี้ สงขอความไปยั ง
หมายเลขและที่ อยู อเี มลหลายๆ รายการได
• ดู ตั วอยาง: แสดงรางขอความมั ลติมเี ดีย
• บั นทึก: บั นทึ กขอความมั ลติมเี ดียเปนขอความราง หร ือเปนขอความอั ตโนมั ติ
• ลบ: ลบขอความมั ลติมเี ดียอั ตโนมั ติ
• ระยะเวลาสไลด: กํ าหนดระยะเวลาของสไลด ปอนระยะเวลาที่ ตองการโดยใชปุม
ตั วเลข
• รู ปแบบสไลด: เลือกตํ าแหนงในการจั ดเร ียงภาพ
• เพิ่ มสไลด: เพิ่ มสไลดกอนหร ือหลั งสไลดปจจุ บั น
• ลบสไลด: ลบสไลดที่เลือก

นามบั ตร

(เมนู -5-5-3)

1. กดปุ มเลือกซาย [เพิ่ ม]
2. ปอนชื่ อ หมายเลขโทรศั พทเคลื่ อนที่ หมายเลขโทรศั พทที่ทํางาน หมายเลขแฟกซ
และที่ อยู อเี มล
3. กดปุ มเลือกซาย [บั นทึ ก]
หลั งจากสรางแบบนามบั ตร คุ ณสามารถเขาใชเมนู ตอไปนี้ ไดโดยการกดปุ มเลือกซาย
[ตั วเลือก]
• แกไข: ใชเพื่ อแกไขนามบั ตร
• ลบ: ใชเพื่ อลบนามบั ตร
• สงขอความตั วอั กษร: ใชเพื่ อสงนามบั ตรโดย SMS
หมายเหตุ คุ ณยั งสามารถแนบลายเซ็ นไปกั บขอความตั วอั กษรไดโดยใชฟงกชั่ น
แนบ โปรดดู ที่หนา 67
• สงผานขอความมั ลติมเี ดีย: สงนามบั ตรโดย MMS

สถานะหนวยความจํ า

เมนู -5-6

คุ ณสามารถตรวจสอบสถานะหนวยความจํ าปจจุ บั นของขอความตั วอั กษร และขอความ
มั ลติมเี ดียได
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กลอง [เมนู -6]
โทรศั พทรุน F1200 มีกลองถายรูปดิจต
ิ อลที่ ใหคุณถายภาพไดสูงสุ ดถึง 640x480
พิ กเซล (หร ือที่ รูจักในแบบ VGA) และเซนเซอร CMOS ชวยใหคุณมั่ นใจไดวาภาพ
ที่ ไดจะมีความคมชั ดสู งสุ ดและมีคุณภาพเยี่ ยม คุ ณจะถายภาพไดสนุ กสนานขึ้ นดวย
ฟงกชั่นพิ เศษตางๆ เชน การซู ม 2 เทาการควบคุ มความสวาง การจั ดสมดุ ลของแสง
และเอฟเฟกตสี
กดปุ ม (

) และเลือก กลอง โดยใชปุมนาวิเกต

หร ือคุ ณสามารถเขาสู เมนู นโดยการกด
ี้

หร ือ

ที่ ดานขวาในโหมดสแตนดบาย

หมายเหตุ หากแบตเตอรใี่ กลหมด คุ ณอาจใชคุณสมบั ติ กลอง นี้ ไมได

ถายภาพ

เมนู -6-1

กดปุ่ ม เมนู และ เลือก กล้ องถ่ ายรู ป ė ถ่ ายถาพ. หร ือ, กด hot key ด้ านข้ าง
เครอื่ งโทรศั พท์ นานสองวินาที ในโหมดปกติ.

หมายเหตุ คุ ณสามารถไปที่ คลั งภาพ โดยการกดปุ มเลือกซาย
เมื่ อมีภาพเก็ บไวใน คลั งภาพ
กอนการถายภาพ คุ ณสามารถตั้ งคาตอไปนี้ ได
เครอื่ งจะจดจํ าคาแตละคาไว แมวาคุ ณไดปดกลองถายรูปแลว และเปดใชใหม แตการ
ตั้ งเวลาถายภาพอั ตโนมั ติและระยะซู มจะกลั บไปที่ คาเรมิ่ ตน (ปด และ x1 ตามลํ าดั บ)
ķ โหมด (

): เลือกโหมดกลองถายรูปโดยใชปุมนาวิเกตขึ้ น/ลง

(

): เลือกเพื่ อถายภาพช็ อตเดียว

(

): เลือกเพื่ อถายภาพหลายช็ อต

(

): เลือกเพื่ อถายภาพนิ่ งในแบบหลายเฟรม

หมายเหตุ การถายภาพในขณะที่ ปดเครอื่ งอยู จะไมรองรั บการใช
โหมดนี้
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ĸ ความละเอียด (
): 640x480(VGA), 320x240(QVGA), 128x160
(หนาจอ), 96x96 (สมุ ดโทรศั พท

หมายเหตุ โหมดการถายภาพหลายช็ อตจะไมสนั บสนุ นความละเอียดแบบ
*96x96 (สมุ ดโทรศั พท)
): ละเอียด/ปกติ/พื้ นฐาน

Ĺ คุ ณภาพภาพ (

): x1, x2

ĺ ซู มดิจต
ิ อล (

หมายเหตุ ระดั บการซู มสู งสุ ดขึ้ นอยู กับความละเอียดดั งนี้



Ļ โทน (

): สี (

ļ ความสวาง (
Ľตั้ งเวลา (

ความละเอียด

ระดั บการซู ม

[

[[

[

[[

[

[[

[

[[

)/ซีเปย (

)/ขาวดํ า (

)

): +2, +1, 0, -1, -2
): ปด, 3 วินาที ., 5 วินาที

ľ ความสมดุ ลแสง (
): อั ตโนมั ติ (
), แสงแดด (
หลอดไฟ (
), มืดครึ้ ม (
), ฟลู ออเรสเซนต (

),
)

1. กํ าหนดเมนู ตัวเลือกที่ ตองการโดยใชปุมนาวิเกตซาย/ขวา
2. เลือกคาที่ ตองการดวยปุ มนาวิเกตขึ้ น/ลง
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กลอง [เมนู -6]

3. หลั งจากตั้ งคาครบทั้งหมดแลว ใหโฟกั สวั ตถุ ที่ ตองการถายภาพ และกดปุ ม
กลองถายรูป หร ือปุ ม ตกลง หลั งกดปุ ม เครอื่ งจะถายภาพ และแถบเมนู ตอไปนี้ จะ
ปรากฏขึ้ น
ขอความ MMS
บั นทึก

ลบ

หมายเหตุ เมื่ อตั้ งความละเอียดไวที่ 96x96 (สมุ ดโทรศั พท) แถบเมนู ตอไปนี้
จะปรากฏขึ้ น
รายการในสมุ ดโทรศั พท
บั นทึก

ลบ
” และกดปุ ม ตกลง หากคุ ณไมตองการบั นทึ กภาพ
4. ในการบั นทึ กภาพ ไปที่ “
” และกดปุ ม ตกลง
ไปที่ “
” สํ าหรั บขอมู ลเพิ่ คุ ณยั งสามารถสงภาพทางขอความมั ลติมเี ดีย โดยการเลือก “
มเติมเกี่ ยวกั บการเขียนขอความมั ลติมเี ดียโปรดดู ที่หนา 70-71 หลั งถายภาพในแบบ
96x96 (สมุ ดโทรศั พท) คุ ณสามารถบั นทึ กภาพนั้ น ในสมุ ดโทรศั พท โดยการเลือก
”
“

หมายเหตุ คุ ณสมบั ตินจะเชื่
ี้
อมโยงกั บสมุ ดโทรศั พทในหนวยความจํ าโทรศั พท
เทานั้ น

คลั งภาพ

เมนู -6-2

กดปุ มเมนู และเลือก กลอง ė คลั งภาพ
ภาพนิ่ งทั้งหมดที่ ถายไวในเมนู การถายภาพจะไดรับการจั ดเก็ บไวในเมนู นี้ คุ ณสามารถดู
จั ดเร ียง หร ือสงภาพผาน MMS
1. เลือกภาพที่ คุ ณตองการดู แบบเต็ มหนาจอ และกดปุ ม OK หร ือกดปุ มเลือกซาย
[ตั วเลือก] เพื่ อเขาสู เมนู ยอยตอไปนี้
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• แสดงภาพปกติ: คุ ณสามารถดู ภาพไดครั้ งละหนึ่ งภาพ
• ภาพขนาดยอ: (ปรากฏในหนาจอปกติ) กลั บไปที่ โหมดภาพขนาดยอ
• เขียนขอความมั ลติมเี ดีย: คุ ณสามารถสงภาพที่ เลือกทางขอความมั ลติมเี ดียได

หมายเหตุ โปรดดู รายละเอียดเพิ่ มเติมที่ ขอความมั ลติมเี ดีย - เขียนในหนา
70-71
• ตั้ งเปนภาพพื้ นหลั ง: คุ ณสามารถตั้ งคาภาพที่ เลือกไวเปนภาพพื้ นหลั งของจอ
LCD หลั ก หร ือจอ LCD ดานหนาได
• เพิ่ มสมุ ดโทรศั พท์ (ใชไดเฉพาะขนาดภาพสํ าหรับสมุ ดโทรศั พทเทานั้ น):
คุ ณสามารถเพิ่ มภาพที่ เลือกลงในรายชื่ อของสมุ ดโทรศั พทได เพื่ อใชกับคุ ณสมบั ติ
แสดงภาพผู โทรเขา
• ลบ: ลบภาพที่ เลือก
• แสดงภาพแบบสไลด: เลนภาพทุกภาพตอเนื่ องกั น เมื่ อตองการหยุ ดชั่ วคราว/
แสดงภาพสไลดตอ ใหกดปุ มเลือกซาย เมื่ อตองการหยุ ดแสดงสไลด และกลั บไปที่
อั ลบั้ มรูปถาย ใหกดปุ มเลือกขวา
• เปลี่ ยนชื่ อ: คุ ณสามารถเปลี่ ยนชื่ อของภาพที่ เลือกได
• ดู รายละเอียด: คุ ณสามารถตรวจดู ชอ
ื่ ความละเอียด ขนาด และวั นที่ /
เวลาของภาพที่ เลือกได
• ลบทั้ งหมด: ลบภาพทั้งหมดในโทรศั พท

สถานะหนวยความจํ า

เมนู -6-3

กดปุ มเมนู และเลือก กลอง ė สถานะหนวยความจํ า
คุ ณสามารถตรวจสอบสถานะหนวยความจํ าปจจุ บั นของโทรศั พทได

หมายเหตุ โทรศั พทมห
ี นวยความจํ าภายใน 1 MB สํ าหรั บภาพถาย
ซึ่ งเก็ บภาพถายไดสูงสุ ด 300 ภาพ แตคุณไมสามารถถายภาพเพิ่ ม
ตอไปได หากหนวยความจํ าเต็ ม แมวาคุ ณจะถายภาพไวนอยกวา
300 ภาพก็ ตาม และในทางกลั บกั น คุ ณไมสามารถถายภาพตอไปได
หากไดถายภาพไวครบ 300 ภาพแลว แมวาจะมีหนวยความจํ าเหลือ
อยู ก็ตาม
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เมนู ส่ วนตั ว [เมนู -7]
เมนู สวนตั ว มีพื้นที่ เก็ บ 4 สวนดั งนี้ ภาพ, เสียง, แอปพลิเคชั่ น และ
ดิสกแบบถอดออกได ขอมู ลที่ ดาวนโหลดไวผานทาง WAP, MMS หร ือ EMS จะไดรับ
การเก็ บไวในพื้ นที่ เก็ บแตละสวนดั งกลาว คุ ณสามารถดู ลบ หร ือจั ดการขอมู ลที่ ดาวน
โหลดไวได

ภาพ

เมนู -7-1

ประกอบดวย 2 โฟลเดอร ไดแก ภาพเรมิ่ ตน และ รายการดาวนโหลด และภาพที่ ถาย
ดวยกลองถายรูปในตั วจะแสดงไวนอกแฟมขอมู ล
ภาพเริ่ มตน: จะมีขอมู ลภาพเรมิ่ ตนและภาพเคลื่ อนไหว คุ ณสามารถดู สงเปน
ขอความแบบตั วอั กษร หร ือขอความมั ลติมเี ดีย หร ือตั้ งเปนภาพพื้ นหลั ง
หลั งกดปุ มเลือกซาย [ตั วเลือก]
รายการดาวนโหลด: ภาพ WAP, EMS หร ือภาพเคลื่ อนไหวที่ ดาวนโหลดไว
จะไดรับการจั ดเก็ บไวในโฟลเดอรนี้ คุ ณสามารถดู สงเปนขอความแบบตั วอั กษร
หร ือขอความมั ลติมเี ดีย หร ือตั้ งเปนภาพพื้ นหลั ง หลั งกดปุ มเลือกซาย [ตั วเลือก]
ภาพถาย: คุ ณสามารถเขาสู ตัวเลือกตอไปนี้ หลั งกดปุ มเลือกซาย [ตั วเลือก]
• ดู : เพื่ อดู ภาพถายที่ เลือกไว
• สงขอความมั ลติมเี ดีย: สงภาพถายดวย MMS
• ตั้ งเปนภาพพื้ นหลั ง: คุ ณสามารถตั้ งภาพถายใหแสดงเปนหนาจอเรมิ่ ตนในจอ LCD
หลั ก หร ือจอ LCD ดานหนา
• ภาพขนาดยอ/ ดู แบบรายการ: เลือกตั วเลือกนี้ เพื่ อแสดงโฟลเดอร
และภาพถายโดยใช ภาพขนาดยอ/ ดู แบบรายการ
• ลบ: ลบภาพถาย
• เปลี่ ยนชื่ อ: เพื่ อเปลี่ ยนชื่ อภาพ
• ดู รายละเอียด: คุ ณสามารถตรวจดู ชอ
ื่ ขนาด และวั นที่ ของภาพถาย
• ลบทั้ งหมด: ลบภาพถายทั้งหมดและลางขอมู ลทั้งหมดในคลั งภาพ
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เสียง

เมนู -7-2

ประกอบดวย 3 โฟลเดอร ไดแก เสียงเรมิ่ ตน, รายการดาวนโหลด และ MP3/AAC
เสียงเริ่ มตน: จะมีขอมู ลเสียง EMS ที่ เปนคาเรมิ่ ตน คุ ณสามารถดู สงเปนขอความ
แบบตั วอั กษร หร ือขอความมั ลติมเี ดีย หร ือตั้ งเปนเสียงเร ียกเขา หลั งกดปุ มเลือกซาย
[ตั วเลือก]
รายการดาวนโหลด: WAP, EMS ที่ ดาวนโหลดไวจะไดรับการจั ดเก็ บไวในโฟลเดอรนี้
คุ ณสามารถดู สงเปนขอความแบบตั วอั กษร หร ือขอความมั ลติมเี ดีย หร ือตั้ งเปนเสียง
เร ียกเขา ลบ หร ือเปลี่ ยนชื่ อ หลั งกดปุ มเลือกซาย [ตั วเลือก]
MP3/AAC: ไฟล MP3/AAC ที่ เปนคาเรมิ่ ตน หร ือไฟลที่ดาวนโหลดไวโดยใชดส
ิ ก
แบบถอดออกได จะไดรับการจั ดเก็ บไวในโฟลเดอรนี้ คุ ณสามารถตั้ งไฟลเหลานั้ นเปน
เสียง เร ียกเขา ดู รายละเอียดของไฟล หร ือลบหลั งกดปุ มเลือกซาย [ตั วเลือก]

แอปพลิเคชั่ น

เมนู -7-3

เกมสเริ่ มตน: Halloween Fever
รายการดาวนโหลด: เขาสู แอปพลิเคชั นที่ ดาวนโหลดไว (โปรดดู ขอมู ลเพิ่ มเติมใน
หนา 63)

ดิสกแบบถอดออกได

เมนู -7-4

เลือกเมนู นเพื่
ี้ อใชคุณสมบั ติดส
ิ กแบบถอดออกได โดยใชสายเคเบิลขอมู ล USB
คุ ณตองปอนรหั สปองกั น เมนู ยอยตอไปนี้ จะมีใหเลือกใช
• การถายโอนขอมู ล: ในเมนู นี้ คุ ณสามารถดาวนโหลดไฟล MP3/AAC หลั งเชื่ อมตอ
โทรศั พทกับเครอื่ งคอมพิ วเตอรโดยใชสายเคเบิลขอมู ล USB

หมายเหตุ ขณะที่ คุ ณใชเมนู นี้ คุ ณไมสามารถโทรออกหร ือรั บสาย
หร ือใชคุณสมบั ติ PC ซิงค
• ฟอรแมตดิสก: ฟอรแมตดิสกแบบถอดออกได
• สถานะหนวยความจํ า: คุ ณสามารถตรวจสอบสถานะหนวยความจํ าปจจุ บั นได
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บริการ [เมนู -8]
กดปุ มเมนู (

) และเลือก บร ิการ โดยใชปุมนาวิเกต

อินเตอรเน็ ต

เมนู -8-1

คุ ณสามารถเขาใชบร ิการ WAP (Wireless Application Protocol) ตางๆ เชน
ขอมู ลการเงิน ขาว รายงานพยากรณอากาศและขอมู ลเกี่ ยวกั บตารางการบิน ขอมู ลเหลา
นี้ ไดรับการออกแบบมาเพื่ อใชกับโทรศั พทเคลื่ อนที่ โดยเฉพาะ และดู แลโดยผู ใหบร ิการ
WAP
โปรดตรวจสอบการใหบร ิการ WAP คาใชจาย และคาธรรมเนียมตางๆ
กั บผู ใหบร ิการเคร ือขาย และ/หร ือผู ใหบร ิการที่ เปนเจาของบร ิการที่ คุ ณตองการใช
ผู ใหบร ิการยั งสามารถใหคําแนะนํ าเกี่ ยวกั บการใชบร ิการเหลานั้ นดวย
โปรดติดตอผู ใหบร ิการเคร ือขายเพื่ อขอเปดอินเตอรเน็ ตแอคเคาทของคุ ณ เมื่ อตอง
การใชเวปเบราวเซอร คุ ณตองระบุ หมายเลขโทรศั พทของคุ ณผานทางตั วเลือกเมนู
เบอรตัวเอง (โปรดดู ขอมู ลเพิ่ มเติมในหนา 67)
ในการเรมิ่ ตนเบราเซอรในโหมดสแตนดบาย กดปุ ม

คางไว

เมื่ อเชื่ อมตอแลว โฮมเพจจะปรากฏขึ้ น โดยเนื้ อหาในโฮมเพจขึ้ นกั บผู ใหบร ิการ
คุ ณสามารถเขาใชเพจของเวปไซดใดๆ ก็ ได โดยปอนแอดเดรส URL ของเว็บนั้ นๆ
เมื่ อตองการออกจากเบราวเซอร ใหกดปุ ม
โทรศั พทจะกลั บสู โหมดสแตนดบาย

การนาวิเกตดวยเบราวเซอร WAP
คุ ณสามารถทองอินเตอรเน็ ตโดยใชปุมตางๆ ของโทรศั พทหร ือใชเมนู เบราวเซอร WAP

การใชปุมตางๆ ของโทรศั พท
ขณะทองอินเตอรเน็ ต ฟงกชั่นปุ มตางๆ ของโทรศั พทจะแตกตางไปจากโหมดการทํา
งานตามปกติของโทรศั พท
คํ าอธิบาย

ปุ ม

เลื่ อนดู ขอมู ลแตละบรรทัด
กลั บไปยั งเพจกอนหนา
เลือกตั วเลือกและยืนยั นการดํ าเนินการ
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การใชเมนู เบราวเซอร WAP
คุ ณเลือกใชตัวเลือกตางๆ ของเมนู ไดขณะทองเวปไซดแบบไรสาย

หมายเหตุ

เมนู เบราวเซอร WAP อาจแตกตางกั น ขึ้ นกั บเวอรชั่นเบราวเซอร
ของคุ ณ

โฮม

(เมนู -8-1-1)

ใชสําหรั บเชื่ อมตอกั บโฮมเพจ โฮมเพจจะเปนไซดที่ไดระบุ ไวในรูปแบบที่ เปดใชงาน
และจะถู กกํ าหนดไวโดยผู ใหบร ิการ หากคุ ณยั งไมไดกําหนดโฮมเพจนั้ นในรูปแบบที่
เปดใชงาน

บุ คมารค

(เมนู -8-1-2)

เมนู นช
ี้ วยใหคุณจั ดเก็ บ URL ของเวปเพจที่ คุ ณโปรดปรานได เพื่ อใหเขาใชไดงายขึ้ นใน
ครั้ งตอไป และคุ ณยั งสรางโฟลเดอรและจั ดการบุ คมารดในแตละโฟลเดอรไดดวย
การสรางบุ คมารค
1. กดปุ มเลือกซาย [ตั วเลือก]
2. เลือก บุ คมารคใหม และกดปุ ม OK
3. ปอน URLและชื่ อที่ ตองการ แลวกดปุ ม OK
เมื่ อสรางบุ คมารคแลว ตวเลือกตอไปนี้ จะมีใหเลือก
• เชื่ อมตอ: เชื่ อมตอกั บบุ คมารคที่ เลือก
• ดู : คุ ณสามารถดู URL ของบุ คมารคที่ เลือกไว
• บุ คมารคใหม: เลือกคานี้ เพื่ อสรางโฟลเดอรใหม
• โฟลเดอรใหม: เลือกตั วเลือกนี้ เพื่ อสรางโฟลเดอรใหม
• ลบ: ลบบุ คมารคที่ เลือก
• ลบทั้ งหมด: ลบบุ คมารคและโฟลเดอรทั้งหมด
โทรศั พทของคุ ณอาจมีบุคมารคของเวปไซดที่ติดตั้ งไวแลวลวงหนา ซึ่ งไมเกี่ ยวของกั บ
ทางแอลจี ทางบร ิษัทจะไมมก
ี ารรั บรองหร ือรั บประกั นในเวปไซดเหลานั้ น หากคุ ณเลือก
ที่ จะเขาใชเวปไซดดังกลาว คุ ณควรใชระบบรั กษาความปลอดภั ยหร ือระบบปองกั นขอมู ลเชนเดียวกั บการเขาเวปไซดอนๆ
ื่
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รับขอความของ WAP

(เมนู -8-1-3)

• ถาดเขา
คุ ณสามารถสั่ งใหเครอื่ งรั บขอความจากผู ใหบร ิการ WAP ขอความที่ รั บจาก WAP
เปนการแจงขอมู ลตางๆ เชน ขาวเดน และขอความนั้ นอาจเปนขอความตั วอั กษร
หร ือเปนแอดเดรสของบร ิการ WAP โปรดสอบถามเกี่ ยวกั บบร ิการที่ มีใหและการขอรั บ
บร ิการไดจากผู ใหบร ิการ WAP ผู ใหบร ิการสามารถอั พเดตขอความที่ รั บจาก WAP ที่
มีอยู ไดตลอดเวลาที่ มีการรั บขอความใหมจาก WAP และ คุ ณสามารถอั พเดตขอความไดแมวาคุ ณจะยายขอความนั้ นไปไวที่โฟลเดอรอนแล
ื่
วก็ ตาม เมื่ อขอความที่ รั บจาก
WAP หมดอายุ ขอความนั้ นจะถู กลบโดยอั ตโนมั ติ
• ขอมู ล: แสดงขอมู ลเกี่ ยวกั บขอความที่ ไดรับจาก WAP
• โหลด: เชื่ อมตอกั บเวปไซดที่ระบุ โดยใชขอมู ลในขอความที่ ไดรับจาก WAP
• ลบ: ลบขอความที่ รั บจาก WAP ที่ เลือก
• รับ
คุ ณสามารถเลือกไดวาคุ ณตองการรั บขอความจาก WAP หร ือไม

โพรไฟล์

(เมนู -8-1-4)

โปรดดู ขอมู ลเพิ่ มเติมจากผู ใหบร ิการระบบ
โพรไฟล์ แตละจุ ดมีเมนู ยอยดั งตอไปนี้
• เปดใชงาน: เพื่ อเปดโพรไฟล์ ที่ เลือกไว
• การตั้ งคา: ใชเมนู ยอยนี้ เพื่ อแกไขและเปลี่ ยนแปลงการตั้ งคา WAP สํ าหรั บโพรไฟล์
ที่ เลือกไว
• เปลี่ ยนชื่ อ: คุ ณสามารถเปลี่ ยนชื่ อโพรไฟล์ ได
• เพิ่ มใหม: คุ ณสามารถเพิ่ มโพรไฟล์ ใหม
• ลบ: เพื่ อลบโพรไฟล์ ที่ เลือกไวจากรายการ
• ลบทั้ งหมด: เพื่ อลบโพรไฟล์ ทั้งหมด

หมายเหตุ การเปลี่ ยนแปลงโดยใชตัวเลือกเหลานี้ อาจมีผลกระทบตอฟงกชัน
MMS
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ไปที่ URL

(เมนู -8-1-5)

คุ ณสามารถเชื่ อมตอไปยั งเวปไซดที่คุ ณตองการไดโดยตรง โดยคุ ณตองปอน URL
เฉพาะ

ตั้ งคา Cache

(เมนู -8-1-6)

ขอมู ลหร ือบร ิการที่ คุ ณเขาใชจะถู กบั นทึ กไวในหนวยความจํ าแคชของโทรศั พท
• ลบ Cache
ลบขอมู ลทั้งหมดที่ บั นทึ กไวในแคช
• ตรวจ Cache
ตั้ งคาวาตองการใหเชื่ อมตอผานทางแคชหร ือไม

รับรองความปลอดภั ย

(เมนู -8-1-7)

รายการใบรั บรองที่ ใชไดจะปรากฏขึ้ น

รีเซ็ ตโพรไฟล

(เมนู -8-1-8)

คุ ณสามารถร ีเซ็ ตโพรไฟลเพื่ อกลั บไปยั งคาเรมิ่ ตนได

ขอมู ล WAP

(เมนู -8-1-9)

เวอรชั่นของเบราวเซอร WAP จะปรากฏขึ้ น

บริการ SIM

เมนู -8-2

ผู ใหบร ิการของคุ ณอาจเสนอบร ิการพิ เศษผานทางซิมการด เชน ระบบธนาคารที่ บาน
ขอมู ลตลาดหุ น และอื่ นๆ หากคุ ณลงทะเบียนขอรั บบร ิการใดบร ิการหนึ่ ง ซึ่ งบร ิการนั้ น
จะปรากฏขึ้ นที่ ดานลางสุ ดของเมนู หลั ก ดวยเมนู บร ิการ SIM ในเครอื่ งโทรศั พท ทําให
เครอื่ งสามารถรองรั บบร ิการตางๆ ในอนาคตที่ ผู บร ิการของคุ ณใหบร ิการได โปรดติดตอ
ผู ใหบร ิการของคุ ณเพื่ อขอทราบรายละเอียด
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การตั้ งคาโทรศั พท [เมนู -9]

กดปุ มเมนู (

) และเลือก การตั้ งคา โดยใชปุมนาวิเกต

เสียง

เมนู -9-1

ประเภทการเตือน

(เมนู -9-1-1)

เลือกประเภทการแจงเตือนสายเร ียกเขา เชน เสียงกรงิ่ , สั่ น, ระงั บเสียง, เสียงกรงิ่ & สั่ น,
เสียงกรงิ่ หลั งสั่ น, เสียงเร ียกเขา&สั่ นสู งสุ ด

เสียงเรียกเขา

(เมนู -9-1-2)

เลือกเสียงเร ียกเขาที่ ตองการจากรายการ และเลือกระดั บเสียง ใหเลื่ อนดู รายการ ดวย
การใชปุมนาวิเกตขึ้ น/ลง คุ ณสามารถฟงเสียงที่ คุ ณตองการกอนการเลือก

เสียงขอความ

(เมนู -9-1-3)

เลือกเสียงเตือนสํ าหรั บการไดรับขอความและระดั บเสียง

เสียงเอฟเฟกต

(เมนู -9-1-4)

เลือกเสียงเอฟเฟกตที่ตองการ เมื่ อคุ ณกดปุ มตางๆ หร ือเปด/ปดโทรศั พท โทรศั พทจะ
สงสั ญญาณเสียงเอฟเฟกตในเมนู นี้

หมายเหตุ เสียงเอฟเฟกตจะดั งขึ้ น โดยไมขนอยู
ึ้
กับประเภทการเตือน

การเตือนของระบบ

(เมนู -9-1-5)

ตั้ งเสียงเร ียกเขาที่ ตองการเมื่ อเปด/ปดโทรศั พท
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จอแสดงผล

เมนู -9-2

จอ LCD ด้ านใน

(เมนู -9-2-1)

• ภาพพื้ นหลั ง: เลือกภาพพื้ นหลั งที่ จะแสดงบนจอ LCD หลั ก ในโหมดสแตนดบาย
• ขอความตอนรับ: เพื่ อใสขอความตอนรั บ เลือก เปด และปอนขอความตอนรั บโดยใช
ปุ มกด ขอความตอนรั บจะแสดงในโหมดสแตนดบาย
• นาฬิ กาและปฏิทิน: เลือกประเภทการแสดงเวลาและวั นที่
• สายเรียกเขา: เลือกภาพเคลื่ อนไหวที่ จะแสดงสํ าหรั บสายเร ียกเขา

จอ LCD ดานนอก

(เมนู -9-2-2)

• ภาพพื้ นหลั ง: เลือกภาพพื้ นหลั งที่ จะแสดงบนจอดานหนา
• ขอความตอนรับ: เพื่ อใสขอความตอนรั บ เลือก เปด และปอนขอความตอนรั บโดยใช
ปุ มกด ขอความตอนรั บจะแสดงในโหมดสแตนดบาย

แสงไฟ

(เมนู -9-2-3)

ใชเมนู นเพื่
ี้ อเลือกวาใหโทรศั พทใชแสงไฟหนาจอใหญหร ือไม การปดแสดงไฟหนาจอ
ใหญชวยใหเวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายยาวนานขึ้ น

สีของเมนู

(เมนู -9-2-4)

โทรศั พทของคุ ณมีแบบหนาจอสีใหเลือก 4 แบบ ใหตั้งคาแบบหนาจอสีโดยเลื่ อนและ
กดปุ มเลือกซาย [เลือก]

แสดงชื่ อเครือขาย

(เมนู -9-2-5)

เลือกวาจะแสดงชื่ อระบบเคร ือขายหร ือไมเมื่ อเปด/ปดเครอื่ ง
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วันที่ และเวลา

เมนู -9-3

ตั วเลือกนี้ ชวยใหคุณเปลี่ ยนวั นที่ และเวลาปจจุ บั นที่ ปรากฏบนหนาจอได ตั วเลือกที่ คุ ณ
เลือกใชไดมด
ี ั งนี้

ตั้ งวันท่ ี

(เมนู -9-3-1)

ใชตัวเลือกนี้ เพื่ อตั้ งวั น เดือน และป คุ ณสามารถเปลี่ ยนรูปแบบวั นที่ โดยใชตัวเลือกเมนู
รู ปแบบวันที่

รู ปแบบวันที่

(เมนู -9-3-2)

YYY/MM/DD (ป/เดือน/วั น)
DD/MM/YYYY (วั น/เดือน/ป)
MM/DD/YYYY (เดือน/วั น/ป)

ตั้ งเวลา

(เมนู -9-3-3)

ใชตัวเลือกนี้ เพื่ อปอนเวลาปจจุ บั น คุ ณสามารถเลือกรูปแบบเวลาโดยใชตัวเลือกเมนู
รู ปแบบเวลา

รู ปแบบเวลา

(เมนู -9-3-4)

24 ชั่ วโมง
12 ชั่ วโมง

แสดงเวลา 2 ประเทศ

(เมนู -9-3-5)

คุ ณสามารถตั้ งเครอื่ งโทรศั พทใหเปดใชนาฬิ กาแสดงเวลาของสองเขตเวลาได
เมื่ อเลือก เปด ใหเลือกเขตเวลาทั้งสองแหงที่ ตองการ

เสียงเตือนทุกชั่ วโมง

(เมนู -9-3-6)

คุ ณสามารถตั้ งโทรศั พทใหสงเสียงบี๊พทุกๆ ชั่ วโมงไดโดยเลือก เปด
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ภาษา

เมนู -9-4

คุ ณเลือกภาษาที่ แสดงได เมื่ อตั้ งคาตั วเลือกภาษาเปน อั ตโนมั ติ ภาษาจะถู กเลือก
โดยอั ตโนมั ติตามภาษาที่ ใชของซิมการด โดยเครอื่ งจะตั้ งคาเปนภาษาอั งกฤษ หาก
โทรศั พทเครอื่ งนี้ ไมสนั บสนุ นภาษาของซิมการด

ตั้ งค่ าระบบปองกั น

เมนู -9-5

เครอื่ งจะใชรหั สผานหลากหลายรูปแบบเพื่ อปองกั นคุ ณสมบั ติบางอยางในโทรศั พท
โปรดดู เกี่ ยวกั บรหั สผานนี้ ไดในหนา 23-24

เรียกใชรหั ส PIN

(เมนู -9-5-1)

เมื่ อใชงานคุ ณสมบั ติ เรียกใชรหั ส PIN คุ ณตองปอนรหั ส PIN ทุกครั้ งที่ คุ ณเปดโทรศั พท ดวยเหตุ นี้ บุ คคลที่ ไมมรี หั ส PIN จะใชโทรศั พทของคุ ณโดยไมไดรับอนุ ญาติไมได

หมายเหตุ กอนเลิกใชงานคุ ณสมบั ติ เร ียกใชรหั ส PIN คุ ณตองปอนรหั ส PIN ดวย
ตั วเลือกที่ คุ ณเลือกใชไดมด
ี ั งนี้
• เปดใชงาน: คุ ณตองปอนรหั ส PIN ทุกครั้ งที่ เปดเครอื่ ง
• ปดใชงาน: โทรศั พทจะเชื่ อมตอโดยตรงกั บระบบเคร ือขายเมื่ อคุ ณเปดเครอื่ ง

ล็ อคเครื่ อง

(เมนู -9-5-2)

คุ ณสามารถล็ อคโทรศั พทได โดยเลือกตั วเลือกการล็ อคโทรศั พทที่ตองการ เมื่ อตอง
การเปลี่ ยนตั วเลือกการล็ อคโทรศั พท เครอื่ งจะขอใหคุณปอนรหั สปองกั น
► เมื่ อตองการยกเลิกการล็ อคโทรศั พท ใหกดปุ มเลือกขวาและปอนรหั สปองกั น

เปลี่ ยนรหั ส

(เมนู -9-5-3)

คุ ณสมบั ติ เปลี่ ยนรหั ส ชวยใหคุณเปลี่ ยนรหั สผานปจจุ บั นเปนรหั สใหม โดยคุ ณตอง
ปอนรหั สผานปจจุ บั นกอนที่ จะระบุ รหั สผานใหม ใชรหั สนี้ เพื่ อเปลี่ ยนรหั สการเขาใช
เครอื่ ง : รหั สปองกั น, รหั ส PIN1 รหั ส PIN2

หมายเหต PIN : Personal Identification Number
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เครือขาย

เมนู -9-6

คุ ณสมบั ติ เคร ือขาย ชวยใหคุณระบุ ไดวาระบบเคร ือขายจะใชคาใดเมื่ อมีการเลือกการ
โทรแบบขามเคร ือขาย (ตางประเทศ): อั ตโนมั ติ, เลือกเอง, ที่ ตองการ

หมายเหตุ คุ ณสามารถเลือกเคร ือขายอื่ นที่ ไมใชเคร ือขายในประเทศของคุ ณได
หากเคร ือขายนั้ นมีขอตกลงเรอื่ ง การใหบร ิการขามเคร ือขายกั บผู ให
บร ิการเคร ือขายของคุ ณ

เลือกระบบเครือขาย

(เมนู -9-6-4)

โทรศั พทระบบสามเคร ือขายสามารถใชไดในหลายพื้ นที่ ทั่วโลก ระบบ GSM 1900
ใหบร ิการสํ าหรั บ GSM uplink ในชวงคลื่ นความถี่ 1850-1910 MHz และ GSM
downlink ในชวงคลื่ นความถี่ 1930-1990 MHz คลื่ นความถี่ 1900 MHz เปนระบบหลั ก
ที่ ใชในสหรั ฐอเมร ิกา ระบบเคร ือขายในสหราชอาณาจั กรโดยทั่วไปใชคลื่ นความถี่ 900
MHz หร ือ 1800 MHz
โทรศั พทรุนนี้ มีการตั้ งคาเรมิ่ ตนจากโรงงานเปนระบบเคร ือขาย GSM 900/1800 หาก
คุ ณตองการใชโทรศั พทใน สหรั ฐอเมร ิกา หร ือแอฟร ิกาใต เลือก GSM 1900 จากนั้ น
ใหปดโทรศั พทและเปดใหม เพื่ อใชคลื่ นความถี่ ที่ เลือกไว

GPRS

เมนู -9-7

GPRS (General Packet Radio Service) เปนเทคโนโลยีที่ชวยใหผูใชโทรศั พท
เคลื่ อนที่ สามารถสงและรั บขอมู ลผานเคร ือขายของระบบโทรศั พทเคลื่ อนที่ ได GPRS
เปนบร ิการเสร ิมเกี่ ยวกั บขอมู ลที่ ใชการเชื่ อมตอแบบไรสาย เพื่ อเขาใชระบบเคร ือขาย
ขอมู ล เชน อินเตอรเน็ ต
กอนการใชเทคโนโลยี GPRS:
• คุ ณตองสมั ครขอใชบร ิการ GPRS โปรดติดตอผู ใหบร ิการระบบ หร ือผู ใหบร ิการเพื่ อ
การใชงานและการเปนสมาชิกบร ิการ GPRS
• คุ ณจํ าเปนตองบั นทึ กคา GPRS ของแอปพลิเคชั่ นตางๆ ที่ ใชกับ GPRS กอน
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การตั้ งคาโทรศั พท [เมนู -9]

ตั้ งค่ า GPRS

(เมนู -9-7-1)

หากคุ ณเลือก เปดเครอื่ ง และคุ ณอยู ในระบบเคร ือขายที่ สนั บสนุ น GPRS โทรศั พทจะ
ลงทะเบียนในระบบเคร ือขาย GPRS และการสงขอความสั้ นจะสงผาน GPRS นอกจากนี้
การเรมิ่ การเชื่ อมตอขอมู ลแพ็ คเก็ ตที่ ใชได เชน การสงและรั บอีเมล จะทําไดเร็วขึ้ น
หากคุ ณเลือก เมื่ อตองการ เครอื่ งจะใชการเชื่ อมตอ GPRS ก็ ตอเมื่ อคุ ณเรมิ่ ใชงานแอปพลิเคชั่ น หร ือการทํางานที่ จํ าเปนตองใชการเชื่ อมตอ GPRS เครอื่ งจะหยุ ดการเชื่ อมตอ
GPRS หลั งจากที่ ไมมแ
ี อปพลิเคชั่ นใดที่ ตองใชการตอเชื่ อมนั้ นแลว

หมายเหตุ ในกรณี อยู นอกเหนือพื้ นที่ ใหบร ิการ GPRS และคุ ณเลือกอั ตโนมั ติ
โทรศั พทจะพยายามทําการเชื่ อมตอขอมู ลแพ็ คเก็ ตเปนระยะๆ

อุ ปกรณภายนอก

(เมนู -9-7-2)

เมื่ อคุ ณเขาอินเตอรเน็ ตผานระบบ GPRS ดวยการใชอุปกรณภายนอก
คุ ณสามารถตั้ งคาโพรไฟล 6 แบบ ดั งนี้ เปลี่ ยนชื่ อ, APN, IP แอดเดรส, DNS,
รหั สผู ใช และรหั สผาน

ใชคาที่ ตั้ งจากโรงงาน

เมนู -9-8

คุ ณสามารถร ีเซ็ ตคาของโทรศั พทใหเปนคาที่ ตั้ งมาจากโรงงานได โดยทําตามขั้ นตอน
ตอไปนี้
1. เลือกตั วเลือกเมนู ใชคาที่ ตั้ งจากโรงงาน
2. ปอนรหั สปองกั น 4 หลั ก

F1200 คู มอ
ื การใช

93

คํ าถามและคํ าตอบ
โปรดตรวจดู วาดานลางนี้ มีคําอธิบายเกี่ ยวกั บปญหาที่ เกิดขึ้ นกั บโทรศั พทของคุ ณหร ือไม
กอนที่ จะติดตอขอรั บบร ิการหร ือกอนที่ จะติดตอฝายซอมแซมเครอื่ ง
Q จะดู รายการหมายเลขที่ โทรออก หมายเลขที่ โทรเขา และหมายเลขที่ ไมไดรับสาย
ไดอยางไร
A กดปุ ม
Q จะดู หมายเลขทั้งหมดที่ จั ดเก็ บไวในหนวยความจํ าไดอยางไร
A กดปุ มเลือกขวา ตามดวย
Q

ยั งปรากฏบนหนาจอ

A ตรวจดู วาคุ ณอยู ในฟนที่ ใหบร ิการหร ือไม หากคุ ณยั งคงเห็ นสั ญลั กษณ
ใหปดเครอื่ งและรอประมาณ 2 นาที กอนที่ จะเปดเครอื่ งอีกครั้ ง หากสั ญลั กษณนยัี้ ง
ปรากฏอยู  ใหลองเปลี่ ยนไปโทรบร ิเวณอื่ นและตรวจสอบอีกครั้ ง
Q สั ญญาณไมไดหร ือไมไดยน
ิ เสียงในบางพื้ นที่
A ในบางพื้ นที่ ความแรงของสั ญญาณอาจแปรปรวนไมแนนอน ใหลองยายไปยั งบร-ิ
เวณอื่ น หากบร ิเวณนั้ นมีการใชสายจํ านวนมาก อาจทําใหคุณโทรออกหร ือรั บสายไม
ไดหร ือใชสายไดแตระดั บสั ญญาณไมชัดเจน
Q การเชื่ อมตอไมดต
ี ั้ งแตเรมิ่ ใชสาย
A ในบางพื้ นที่ ความแรงของสั ญญาณอาจแปรปรวนไมแนนอน ใหลองยายไปยั งบร ิเวณ
อื่ น หากบร ิเวณนั้ นมีการใชสายจํ านวนมาก อาจทําใหคุณโทรออกหร ือรั บสายไมได
หร ือใชสายไดแตระดั บสั ญญาณไมชัดเจน
Q หนาจอ LCD ไมเปด
A ถอดแบตเตอรอี่ อกแลวใสกลั บ จากนั้ น ใหเปดเครอื่ ง หากยั งไมสามารถเปดโทรศั พท
ได ใหชารจแบตเตอรแี่ ลวลองอีกครั้ ง
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คํ าถามและคํ าตอบ

Q ไดยน
ิ เสียงกองในระหวางการใชสายในโทรศั พทบางรุ นในบางพื้ นที่
A กรณี นี้ เร ียกวา ปรากฏการณเสียงสะทอน ซึ่ งจะเกิดขึ้ นเมื่ อเสียงดั งเกินไป หร ือ
เกิดจากคุ ณสมบั ติพิเศษบางอยาง (การแลกเปลี่ ยนกึ่ งอิเล็ คทรอนิกสของโทรศั พท)
ของเครอื่ งปลายทางอีกดานหนึ่ ง
Q โทรศั พทรอนขึ้ น
A ในระหวางการใชสายเปนเวลานาน หร ือใชกลองถายรูป/เลนเกมส/ใชอน
ิ เตอรเน็ ตเปน
เวลานาน โทรศั พทอาจมีอุณหภู มส
ิ ู งขึ้ นได กรณี นี้ ถือเปนเหตุ การณปกติ และไมมผ
ี ล
ตอประสิทธิภาพและอายุ ใชงานของเครอื่ ง
Q ชวงเวลาสแตนดบายของโทรศั พทนอยลงเรอื่ ยๆ
A แบตเตอรมี่ ช
ี วงอายุ จํ ากั ด เมื่ อแบตเตอรมี่ อ
ี ายุ เหลือนอยกวาดั้ งเดิมครึ่ งหนึ่ ง
คุ ณตองเปลี่ ยนแบตเตอร ี่ โปรดใชเฉพาะชิ้ นสวนทดแทนที่ ไดรับอนุ ญาตเทานั้ น
ี่ ั้ นลง
Q เวลาใชงานของแบตเตอรส
A หากอายุ ใชงานของแบตเตอรส
ี่ ั้ นลง อาจเกิดเพราะสภาพการใชงานของผู ใช
หร ือจํ านวนการโทรมาก หร ือระดั บสั ญญาณออน
Q ไมมห
ี มายเลขโทรออกเมื่ อคุ ณเร ียกใชงานหมายเลขในสมุ ดโทรศั พท
A ตรวจสอบวาบั นทึ กหมายเลขนั้ นไวถูกตองหร ือไม โดยการใชคุณสมบั ติคนหาในสมุ ด
โทรศั พท แลวบั นทึ กหมายเลขอีกครั้ งหากจํ าเปน
Q คุ ณโทรออก/รั บสายไมได
คางไวอยางนอย 3 วินาที ) คุ ณเขาใชระ
A โทรศั พทของคุ ณเปดอยู หร ือไม (กดปุ ม
บบเคร ือขายเคลื่ อนที่ ถู กตองหร ือไม คุ ณตั้ งคาตั วเลือกจํ ากั ดการโทรเขาไวหร ือไม
Q ไมพบรหั สล็ อค, รหั ส PIN, รหั ส PUK หร ือรหั สผาน
A คาตั้ งตนของรหั สล็ อคคือ “0000” หากคุ ณลืมหร ือทํารหั สล็ อคหาย โปรดติดตอ
ตั วแทนจํ าหนายโทรศั พทของคุ ณ หากคุ ณลืมหร ือทํารหั ส PIN หร ือรหั ส PUK หาย
หร ือหากคุ ณไมไดรับรหั สดั งกลาวนี้ โปรดติดตอผู ใหบร ิการระบบของคุ ณ
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อุ ปกรณเสริม
โทรศั พทเคลื่ อนที่ รุ นนี้ มีอุปกรณเสร ิมหลากหลายใหคุณเลือกใช คุ ณสามารถเลือกใช
อุ ปกรณเหลานี้ ตามลั กษณะการสื่ อสารสวนตั วของคุ ณ
โปรดสอบถามเกี่ ยวกั บอุ ปกรณเสร ิมที่ มีจําหนายไดจากตั วแทนจํ าหนายในพื้ นที่ ของคุ ณ

อะแดปเตอรที่ใหมาพรอมกั น
อะแดปเตอรนช
ี้ วยใหคุณชารจไดขณะอยู ที่บานหร ืออยู ที่
สํ านั กงาน

แบตเตอรี่
แบตเตอรมี่ าตรฐานที่ มีใหเลือกใช

แฮนดฟรีพรอมไมโครโฟน และตั วควบ
คุ มโปรแกรมเลนเพลง
ชุดหู ฟงสเตอริโอ
ตั วควบคุ ม: ปุ มรับสาย และวางสาย,
ตั วควบคุ มโปรแกรมเลนเพลง , ระดั บเสียง,
ปุ มพั กสาย และไมโครโฟน
หลั งจากเชื่ อมตอชุ ดหู ฟงและตั วควบคุ ม ใหเสียบปลาย
สายของตั วควบคุ มเขากั บชองเสียบชุ ดหู ฟงทางดานซาย
ของโทรศั พท

ชุดสายเคเบิ้ ลขอมู ล
เชื่ อตอโทรศั พทกับเครอื่ งคอมพิ วเตอร
สายเคเบิลขอมู ล USB
► (ดิสกแบบถอดออกได) ใชดาวนโหลด MP3
ไปยั งโทรศั พท
► (PC ซิงค) ใชดาวนโหลดเสียงเร ียกเขา,
ภาพพื้ นหลั ง, เกมส Java
► (PC ซิงค) ใชจัดการสมุ ดโทรศั พท, ตารางนั ดหมาย,
สิ่ งที่ ตองทํา, รายการบั นทึ กเตือนความจํ า
และกลองขอความ ในคอมพิ วเตอร
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หมายเหตุ ใชแตอุปกรณเสร ิมของแท LG เทานั้ น การไมปฏิบัติตามขอแนะนำน้ ี
อาจมีผลใหการรั บประกั นของเครอื่ งโทรศั พทสนสุ
ิ้ ดลง
อุ ปกรณเสร ิมอาจแตกตางกั นในแตละพื้ นที่ โปรดตรวจสอบกั บบร ิษัท
หร ือตั วแทนผู ใหบร ิการในแตละพื้ นที่ ของเรา ในกรณี ที่ มีขอสอบถาม
เพิ่ มเติม
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ขอมู ลทางเทคนิค
ขอมู ลทั่ วไป
ชื่ อผลิตภั ณฑ: F1200
ระบบ: GSM900 / DCS 1800 / PCS 1900

อุ ณหภู มิแวดลอม
สู งสุ ด: +55°C
ต่ํ าสุ ด: -10°C

ศู นยบร ิการขอมู ล (CIC) บร ิษัท แอลจี มิตร อีเล็ คทรอนิคส จํ ากั ด 75/80-83 อาคาร
ร ิชมอนด ถนนสุ ขุ มวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศั พท 0-2204-1883 แฟกซ 0-2261-8179
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F1200
User Guide
Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of
the phone or your service provider.

Introduction
Congratulations on your purchase of the advanced and compact F1200
mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile
communication technology.

This user guide contains important information on the use and operation of
this phone. Please read all the information carefully for optimal performance
and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or
modifications not expressly approved in this user’s guide could void your
warranty for this equipment.
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Guidelines for safe and efficient use

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal.
Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model F1200 has been designed to comply with applicable
safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on
scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety
of all persons, regardless of age and health.
●

The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known
as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted
using standardized method with the phone transmitting at its highest
certified power level in all used frequency bands.

●

While there may be differences between the SAR levels of various LG
phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.

●

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

●

The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the
ear is 0.888 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.

F1200 User Guide
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Product care and maintenance
Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use
with this particular phone model.
The use of any other types may invalidate any approval or warranty
applying to the phone, and may be dangerous.
●

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

●

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

●

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

●

Do not drop.

●

Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

●

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

●

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

●

Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

●

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

●

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

●

Do not expose the phone to liquid or moisture.

●

Use the accessories like an earphone cautiously.
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Efficient phone operation
To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:
●

Hold the phone as you speak to any other telephone.

●

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

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

Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast
pocket.

●

Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.

●

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

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

Do not use a hand-held phone while driving.

●

Give full attention to driving.

●

Use a hands-free kit, if available.

●

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

●

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.
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Blasting area
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.

In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
●

Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.

●

Do not use it on the ground without crew permission.

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

Emergency calls
Emergency calls may not be available under all cellular networks.
Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
Check with your local service provider.

Battery information and care
●

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

●

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

●

Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
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Guidelines for safe and efficient use

●

Keep the metal contacts of the battery pack clean.

●

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

●

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

●

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

●

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

●

Batteries shall be disposed in accordance with the local povisions.

●

The socket-outlet used for the AC/DC adaptor (power supply unit) shall be
near the equipment and shall be easily accessible.

F1200 User Guide
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F1200 features
Parts of the phone
Front view

1. Up/down side keys
3. Front screen
4. Music player hot keys
2. Speaker
5. Camera lens
1. Up/down side keys
● Press and hold down this key to display the current time on the sub LCD.
● Controls the volume of keypad tone in standby mode with the clamshell
open.
● Controls the earpiece volume during a phone call.
● Controls the volume during the playback of MP3 or games.
2. Speaker
3. Front screen
4. Music player hot keys
: (on the playlist) Moves the cursor to the previous track.
(during the playback) Rewinds the current track. Press and hold down
this key until you find the spot you’d like to listen to.
: Press this key twice to activate the music player. The playlist is
displayed. (Note: When there is no music in the playlist, "Playlist empty"
is popped up and goes back to standby mode.) Press once again to play
the music.
: (on the playlist) Moves the cursor to the next track.
(during the playback) Fast forwards the current track. Press and hold
down this key until you find the spot you’d like to listen to.
5. Camera lens

n Note Dirt on the camera lens could affect the image quality.
12

F1200 User Guide

F1200 features

Right side view

1. Headset jack cover
2. Headset jack
Connect a headset to enjoy listening
to music without disturbing others.
3. Camera key
Press and hold down this key to
activate the camera mode. Also
use this key to take a shot.
4. IrDA port

Rear view
1. Holes for a carrying
strap

5. Battery terminals
6. Battery pack

2. SIM card terminals
7. Battery cover

3. SIM card socket
4. Battery latch
Press this button to
remove the battery cover
and battery pack.

8. Charger connector/
Cable connector

F1200 User Guide
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Open view

1. Earpiece

2. Main screen

3. Confirm/Internet key
8. Navigation keys
4. Left soft key

9. Right soft key

5. Music hot key

10. Camera key
11. Clear key

6. Send key

12. End/Power key
13. Alphanumeric
keys

14. Microphone

7. Special function keys

14
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1. Earpiece
2. Main screen: Displays phone status icons, menu items, Web information,
pictures and more in full colour.
3. Confirm/Internet key: Selects menu options and confirms actions.
* In standby mode, holding this key down connects to the Internet.
4. 9. Left soft key / Right soft key: Each of these keys performs the function
indicated by the text on the screen immediately above it.
5. Music hot key: Accesses the Music menu.
6. Send key: Dials a phone number and answers incoming calls. You can
also quickly access the latest incoming, outgoing and missed calls by
pressing the key in standby mode.
7. Special function keys
●

: A long press of this key activates/deactivates the manner mode.

●

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

●

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

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

Up navigation key (

●

Down navigation key (

●

Left navigation key (

●

Right navigation key (

): A shortcut key to the Favorites menu.
): A shortcut key to search the phonebook.
): A shortcut key to the Sound menu.
): A shortcut key to the message inbox.

10. Camera key: Use for camera feature.
In standby mode, press this key once to go to the Camera menu. Long
press of this key directly opens the viewfinder. Then use this key to take
a shot.
11. Clear key: Deletes a character by each press. Hold the key down to clear
all input. Also use this key to go back to the previous screen.
12. End/Power key: Used to end a call or reject a call and also to go back to
standby mode. Hold this key down to turn the phone on/off.
13. Alphanumeric keys: Enter numbers, letters and some special
characters.
14. Microphone: Can be muted during a call for privacy.
F1200 User Guide
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Display information
The table below describes various display indicators or icons that appear on
the phone’s display screen.
On-Screen Icons
Icon

Description
Indicates the strength of the network signal.
Indicates a call is in progress.
Indicates that you are roaming on another network.
Indicates that GPRS service is available.
Indicates the alarm has been set and is on.
Indicates the status of the battery charge.
Indicates the receipt of a text message.
Indicates the receipt of a voice message.
Indicates the receipt of a multimedia message.
Indicates that Call divert function is activated.
Indicates the receipt of an e-mail message.
Indicates that the manner mode is activated.
Indicates the Ring is set as the call alert type.
Indicates the Vibrate is set as the call alert type.
Indicates the Silent is set as the call alert type.
Indicates the Ring & vibration is set as the call alert type.
Indicates the Ring after vibration is set as the call alert
type.
Indicates the Max. Ring & vibration is set as the call alert
type.
Indicates that you can use the push message service.
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Icon

Description
Indicates that you have a schedule for the selected
day in the schedule menu.
Indicates that the phone is accessing the WAP.
Indicates that you are using GPRS.
Indicates that you entered the security page.

F1200 User Guide

17

F1200 features

Music player
With the F1200 mobile phone, you have a portable music player, as well as a
mobile handset. You can enjoy music without opening the phone.
Press the playlist is shown on the outer screen.
Using
keys, you can select the track you
/
want to start listening to. Press the
key again
to play the music.
Key features
• (Short press) Skips to the previous
track.
• (Long press) Rewinds the current
track during the playback.
• (Short press) Plays/Pauses the music.
• (Short press) Skips to the next track.
• (Long press) Fast forwards the current
track during the playback.
Increases/decreases the volume level.
n Note If there is no MP3 file loaded on the phone, “Playlist empty” will be
popped up and go back to standby mode. To load music files onto
your phone, please see ‘Transferring music files to the F1200’ on
page 57.
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Getting started
Installing the SIM card and the battery pack
Make sure the power is off before you remove the battery.
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.

n Notice Removing the battery from the phone when the power is on may
cause the phone to malfunction.
2. Remove the battery.
Hold the bottom edge of the battery and lift the battery from the battery
compartment.

F1200 User Guide
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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.

To insert the SIM card

To remove the SIM card

n Note The metal contact of the SIM card can be easily damaged by
scratches. Pay special attention to the SIM card while handling.
Follow the instructions supplied with the SIM card.
4. Install the battery.
Insert the battery aligning the gold contacts on the battery pack with the
battery terminals (gold contacts) in the battery compartment.
Push down the top of the battery until it snaps into space.

20
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5. Replace the battery cover.
Lay the battery cover in place of the phone and slide it until the latch clicks.

Charging the battery
Only use the mains adapter supplied with your phone.

1. With the battery in position on the
phone, connect the lead from the
mains adapter to the bottom of the
phone. Make sure that the arrow on
the lead connector is facing towards
the front of the phone.
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2. Connect the other end of the adapter
to the power outlet.
"Charging" and the battery indicator
with moving bars appear on the screen
while it's being charged.
n Note If the battery is totally discharged, it may take a few minutes before
this appears.
n Caution
●

Use of unauthorised accessories could damage your phone and invalidate
your warranty.

●

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

Disconnecting the adapter
1. When charging is finished, the moving
bars of the battery icon stop and ‘Full’
is displayed on the screen.
2. Unplug the adapter from the power
outlet. Disconnect the adapter from the
phone by pressing the grey tabs on
both sides of the connector and pull
the connector out.
n Note
●

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

●

Do not remove the battery or SIM card while charging.

●

In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off
and on using the power key, then recharge the battery. After detaching and
reattaching the battery, please recharge the battery.
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Turning your phone on and off
Turning your phone ON
1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power
source such as the mains adapter, cigarette lighter adapter or hands-free
car kit. Or install a charged battery pack to the handset.
2. Press

for a few seconds until the LCD screen is turned on.

3. Depending on the status of the PIN code request setting you may need to
enter your PIN code.

Turning your phone OFF
Press

for a few seconds until the LCD screen is turned off.

Access codes
You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised
use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be
changed by using the Change codes feature [Menu-9-5-3]. See page 91.

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

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

F1200 User Guide
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PUK code (4 to 8 digits)
The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN
code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your
network operator for the code. If you lose the code, also contact your network
operator.

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

Security code (4 to 8 digits)
The security code protects the unauthorised use of your phone. The default
security code is set to ‘0000’ and the security code is required to delete all
phone entries and to activate the Reset settings menu. Also, the security
code is required to enable or disable the phone lock function to prevent
unauthorised use of the phone. The security code default setting can be
modified from the Security settings menu.

Barring password
The barring password is required when you use the Call barring function.
You obtain the password from your network operator when you subscribe to
this function. See page 42 for further details.
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General functions
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
LCD screen, press the right/left navigation keys to move the cursor to the
desired position or simply press the clear key (
) to erase one digit at
a time.
] Press and hold the clear key (
) to erase the entire number.
3. Press the send key (

) to call the number.

4. To end the call, press the end key (
also end the call by closing the folder.

) or the right soft key. You can

Making a call using the send key
1. In standby mode, press the send key (
), and the latest incoming,
outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation key.
3. Press

.

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

.

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

).

Making a call from the phonebook
You can save the names and phone numbers dialled regularly in the SIM card
and/or phone memory, which is Phonebook. You can dial a number by simply
looking up the desired name in the Phonebook. For further details on the
Phonebook feature, please refer to page 45-48.
F1200 User Guide
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Adjusting the volume
If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys ( ).
Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.
n Note In standby mode, pressing the side keys adjusts the key tone
volume.

Answering a call
When you receive a call, the phone rings. If the caller can be identified, the
caller’s phone number (or name and image if saved in the phonebook) is
displayed. This phone supports the Photo Caller ID feature.
1. To answer an incoming call, open the phone. (When Flip open has been
set as the answer mode. See page 43 [Menu-1-8-1].)
n Note
If Any key has been set as the answer mode (see page 43), any key press
will answer a call except for the
or the right soft key.
] To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the
left side of the phone without opening the phone.
] You can answer a call while using the Phonebook or other menu
features.
2. To end the call, close the phone or press the

key.

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

key

Signal strength
You can check the strength of your signal by the signal indicator (
) on
the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside
buildings. Moving near to a window may improve reception.
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Entering text
You can enter alphanumeric characters using the phone’s keypad.
For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a
personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering
text.
The following text input methods are available in the phone.
T9 mode
This mode lets you enter words with only one keystroke per letter.
Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode
automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to
determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than
the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.
ABC mode
This mode lets you enter letters by pressing the key labeled with the
required letter once, twice, three times or more until the letter is
displayed.
123 mode (Number mode)
Type numbers using one keystroke per number. To change to 123
mode in a text entry field, press the
key until 123 mode is
displayed.

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 lower
right corner of the LCD screen.

]
text input mode

2. Change the text input mode by pressing
. You can check the current text input
mode in the lower right corner of the LCD
screen.
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Using the T9 mode
The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum
number of key presses. As you press each key, the phone begins to display
the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary.
1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by
pressing keys
to
. Press one key per letter.
●

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

●

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

Press

to type Good.
[Down navigation key] to type Home.

●

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

●

You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key
[Options], then select T9 languages. Select the desired language of T9
mode. You can also turn off the T9 mode by selecting T9 off. The default
setting on the phone is T9 enabled mode.

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

to erase

n Note To exit from the text input mode without saving your input, press
. The phone goes back to standby mode.
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Using the ABC mode
Use the

to

keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:
●
●
●

Once for the first letter
Twice for the second letter
And so on

2. To insert a space, press the
key once. To delete letters, press the
key. Press and hold down the
key to clear the whole display.
n Note
Refer to the table below for more information on the characters available
using the alphanumeric keys.
Characters in the order display
Key

Upper case

Lower case

.,-?!'@:1

.,-?!'@:1

ABC2

abc2

DEF3

def3

GHI4

ghi4

JKL5

jkl5

MNO6

mno6

PQRS7

pqrs7

TUV8

tuv8

WXYZ9

wxyz9

Space key, 0 (Long press)

Space key, 0 (Long press)
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Using the 123 (Number) mode
The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone
number, for example).
Press the keys corresponding to the required digits before manually switching
back to the appropriate text entry mode.

Phonebook
You can store phone numbers and their corresponding names in the memory
of your SIM card. In addition, you can store up to 255 numbers and names in
the phone memory.
The SIM card and phone are both used in the same way in the Phonebook
menu. (Refer to page 45-48 for details).

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

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

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

Switching between two calls
To switch between two calls, press the left soft key then select Swap.
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Answering an incoming call
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-1-6] on page 42.
If Call waiting is activated, you can put the first call on hold and answer the
second, by pressing
or by selecting left soft key, then Hold & Answer.
You can end the current call and answer the waiting call by selecting left soft
key and then End & Answer.

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 left
soft key [Menu] key and selecting the Conference / Reject or by pressing the
.

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

Switching DTMF tones on during a call
To turn DTMF tones on during a call, press the left soft key, and then select
DTMF on. DTMF tones can be turned off the same way. DTMF tones allow
your phone to make use of an automated switchboard.
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Multiparty or conference calls
The multiparty or conference service provides you with the ability to have a
simultaneous conversation with more than one caller, if your network operator
supports this feature. A multiparty call can only be set up when you have one
active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a
multiparty call is set up, calls can be added, disconnected or separated (that
is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person
who set up the multiparty call. These options are all available from the In-Call
menu. The maximum callers in a multiparty call are five. Once started, you
are in control of the multiparty call, and only you can add callers to the
multiparty call.

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

Setting up a conference call
Place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key
and then select the Conference / Join all.

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

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

Adding calls to the conference call
To add a call to an existing conference call, press the left soft key, then select
the Conference / Join all.
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Displaying callers in a conference call
To scroll through the numbers of the callers who make up a conference call
on the handset screen, use the up/down navigation keys.

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

Ending a conference call
To end a conference call, press the
key. You can also end a conference
call by selecting End call after pressing the left soft key.
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Menu Tree

The following illustration shows the available menu structure and indicates
the:
] Number assigned to each menu option.
] Page where you can find the feature description.
You can go to the desired menu using the left soft key [Menu], navigation
keys and the [OK] key. And you can also take a shortcut by pressing the
corresponding number key of desired menu after pressing the left soft key
[Menu].

1 Call manager (see page 37)

3 Tools (see page 52)

] 1 Call register

] 1 Favourites

] 2 Call charges

] 2 Calculator

] 3 GPRS information

] 3 Unit converter

] 4 Call divert

] 4 Stop watch

] 5 Call barring service

] 5 World time

] 6 Call waiting

] 6 Voice recorder

] 7 Fixed dial number (FDN)

] 7 Infrared

] 8 Settings

2 Organiser (see page 45)
] 2 Scheduler

] 1 Music

] 3 Alarm clock

] 2 Games

] 4 To-do

] 3 Games & Apps

] 5 Memo
34

4 Multimedia
(see page 57)

] 1 Phonebook
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5 Messages (see page 66)

8 Service (see page 84)

] 1 Text messages

] 1 Internet

] 2 Multimedia messages (MMS)

] 2 SIM service

] 3 Voice messages
] 4 Info services
] 5 Templates
] 6 Memory status

6 Camera (see page 78)

9 Settings (see page 88)

] 1 Take picture

]

1 Sound

] 2 Gallery

]

2 Display

] 3 Memory status

]

3 Date & Time

]

4 Languages

]

5 Security

]

6 Network

]

7 GPRS

]

8 Reset settings

7 My stuff (see page 82)
] 1 Images
] 2 Sounds
] 3 Applications
] 4 Removable disk
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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 sub-menu lets you view
and alter the settings of a particular function.
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 right soft key
to activate the corresponding
action.

Press the left soft key
to access the available
menu.
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Call manager [Menu-1]
(Dependent on the network service)

Press the Menu key (

) and select Call manager using navigation keys.

You can set diverse functions related to call feature.

Call register

Menu-1-1

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the
network supports 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 and costs.

Missed calls

(Menu-1-1-1)

This option lets you view the last 10 unanswered calls. After selecting a
phone number, you can make a call to the number by pressing the send key
(
). And using the left soft key [Options], the following options are
available.
●

Write text message: You can send a text message to this number.

●

Write multimedia message: You can send a multimedia message to this
number.

●

Edit: Edits the phonebook entry.

●

Save (Shown if the name is not saved in the phonebook): Saves the
number creating a new contact in the phonebook.

●

Add to name (Shown if the name is not saved in the phonebook): You
can add the number to an existing phonebook entry.

●

Delete: Deletes the call log from the list.

●

View details: Displays the call information.

●

Delete all: Select this to clear up the missed call logs.
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(Dependent on the network service)

Received calls

(Menu-1-1-2)

This option lets you view the last 10 incoming calls. After selecting a phone
number, you can make a call to the number by pressing the send key (
).
And using the left soft key [Options], the following options are available.
●

Write text message: You can send a text message to this number.

●

Write multimedia message: You can send a multimedia message to this
number.

●

Edit: Edits the phonebook entry.

●

Save (Shown if the name is not saved in the phonebook): Saves the
number creating a new contact in the phonebook.

●

Add to name (Shown if the name is not saved in the phonebook): You
can add the number to an existing phonebook entry.

●

Delete: Deletes the call log from the list.

●

View details: Displays the call information.

●

Delete all: Select this to clear up the received call logs.

Dialled calls

(Menu-1-1-3)

This option lets you view the last 10 outgoing calls (called or attempted). After
selecting a phone number, you can make a call to the number by pressing the
send key (
). And using the left soft key [Options], the following options
are available.
●

Write text message: You can send a text message to this number.

●

Write multimedia message: You can send a multimedia message to this
number.

●

Edit: Edits the phonebook entry.

●

Save (Shown if the name is not saved in the phonebook): Saves the
number creating a new contact in the phonebook.

●

Add to name (Shown if the name is not saved in the phonebook): You
can add the number to an existing phonebook entry.

●

Delete: Deletes the call log from the list.
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(Dependent on the network service)

●

View details: Displays the call information.

●

Delete all: Select this to clear up the dialled call logs.

Call charges

Menu-1-2

Call durations

(Menu-1-2-1)

Use this to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can
check each call duration at the bottom of screen while scrolling using the
up/down navigation keys. Pressing the OK key or the left soft key [Reset]
resets the call timer of selected call. To prevent accidental reset, you are
requested to enter the security code.
●

Last call: Length of the last call

●

Received calls: Length of the incoming calls

●

Dialled Calls: Length of the outgoing calls

●

All calls: Total length of all calls made or
received calls since the timer was last reset.

n Notice The actual time invoiced for calls by your service provider may
vary, depending on network features, rounding-off for billing, etc.

Call costs

(Menu-1-2-2)

This network service allows you to check the last call cost and the total call
cost. The call cost is displayed on the bottom of the LCD screen. To reset the
call cost, press the left soft key [Reset] or the OK key. You are requested to
enter the PIN2 code.
n Note The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary,
depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.
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Call manager [Menu-1]
(Dependent on the network service)

Cost settings

(Menu-1-2-3)

●

Call cost’s limit: This network service allows you to limit the cost of your
calls to the number of charging units or units of currency. You can make or
receive a call up to the specified cost limit. You can change the call cost’s
limit after entering the PIN2 code.

●

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 1
Unit in this menu, you need the PIN2 code.
n Note When all units have been used, no calls can be made except
emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2
code to set a call cost limit.

●

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

GPRS information

Menu-1-3

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. (GPRS stands for General Packet Radio Service.)

WAP information

(Menu-1-3-1)

You can check the data volume and the time spent using WAP.
On the selected menu, pressing the left soft key [Reset] or the OK key clears
the counter.

External device

(Menu-1-3-2)

You can check the data volume and the time spent using GPRS with an
external device such as a serial port.

Total data

(Menu-1-3-3)

You can check the total amount of data through WAP and the external device.
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Call manager [Menu-1]
(Dependent on the network service)

Call divert

Menu-1-4

When this network service is activated, you can direct your incoming calls to
another number, for example, to your voice mailbox number. For details,
contact your network operator.
Select one of the divert options, for example, select If busy to divert voice
calls when your number is busy or when you reject incoming calls.
The following options are available.
q
w
e
r

All voice calls: Diverts all voice calls unconditionally.
If busy: Diverts voice calls when the phone is in use.
If no reply: Diverts voice calls which you do not answer.
If out of reach: Diverts voice calls when the phone is switched off or out
of coverage.
t All data calls: Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
y All fax calls: Diverts to a number with a fax connection unconditionally.
Each option has the following menu:
●

Activate: Activates the corresponding service.
- To voice mail: Forwards to message centre. This function does not
apply to All data calls and All fax calls menus.
- To other number: Input the number for call diverting.

●

Cancel: Cancels the selected call divert.

●

View status: You can check the status of the service.

u Cancel all: Cancels all call divert settings.
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(Dependent on the network service)

Call barring service
(Network dependent)

Menu-1-5

Call barring lets you restrict the making and receiving of calls with your phone.
For this function, you need the barring password, which you can obtain from
your service provider.
The following options are available:
●

All outgoing: No call can be made.

●

Outgoing international: International calls cannot be made.

●

Outgoing international except home country: When abroad, calls can be
made only to numbers within the current country and to your home country,
the country where your home network provider is located.

●

All incoming: No call can be received.

●

Incoming when abroad: Calls cannot be received when you are using your
phone outside your home service area.

●

Cancel all barrings: All call barring settings are deactivated; calls can be
made and received normally.

●

Change password: Use this to set and change the call barring password
obtained from your service provider using this option.
You must enter the current password before you can specify a new one.
Once you have entered a new password, you are asked to confirm it by
entering it again.

n Note To use Call barring service, you must input the network password.
When calls are barred, calls may be possible to certain emergency
numbers on some networks.

Call waiting
(Network Service)

Menu-1-6

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

Fixed dial number (FDN)
(SIM dependent)

Menu-1-7

Use this to restrict your outgoing calls to selected phone numbers, if this
function is supported by your SIM card. The PIN2 code is required.
When FDN is activated, if you try to dial a number not included in the FDN list,
the message “Check FDN” will appear.
The following options are available:
●

Enable: Use this to only call phone numbers saved in the phonebook. You
must enter your PIN2 code.

●

Disable: Allows you to call any number.

●

Number list: Use this to view the numbers saved as fixed dial numbers.

n Note Not all SIM cards have a PIN2. If your SIM card does not, this menu
option is not displayed.

Settings

Menu-1-8

Answer mode

(Menu-1-8-1)

Select the desired mode to answer a call.
●

Flip open: When the phone rings, you can answer a call simply by opening
the folder.

●

Any key: When the phone rings, you can answer a call by pressing any key
except the
key and the right soft key (
).

●

Only send key: You can answer a call only by pressing the send key.

Send my number

(Menu-1-8-2)

This network service lets you decide whether your phone number is displayed
(On) or hidden (Off) from the person you are calling.
Select Set by network to reset the phone to the setting that you have agreed
upon with your service provider.
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(Dependent on the network service)

Minute minder

(Menu-1-8-3)

When set to On, the phone will beep every minute during an outgoing call to
keep you informed of the length of the call.

Auto redial

(Menu-1-8-4)

Select On, and your phone will make one more attempts to connect the call
after an unsuccessful call attempt.

Select line

(Menu-1-8-5)

This setting is shown only if the SIM card supports two subscriber numbers,
that is, two phone lines. Select which phone line (Line 1 or Line 2) you want to
use for making calls and sending short messages. Calls on both lines can be
answered irrespective of the selected line.
n Note You will not be able to make calls if you select Line 2 and have not
subscribed to this network service.

Closed user group

(Menu-1-8-6)

This is a network service that specifies the group of people who you can call
and who can call you. For more information, contact your network operator or
service provider. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If
no group index is specified, the network will use the preferential index.
(A specific index is stored in the network.)
●

Preset: Select this to activate the previous CUG index.

●

On: You can edit the CUG indexes and activate it.

●

Off: Deactivates this function.

Automatic answer

(Menu-1-8-7)

You can activate the automatic answer feature when the phone is connected
to a compatible headset. Select the time before answering automatically. If
you select "Off", you have to press and hold the key on the headset to answer
a call.
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Organiser [Menu-2]
Press the Menu key (

) and select Organiser using navigation keys.

Phonebook

Menu-2-1

You can save phone numbers and their corresponding names in the memory
of your SIM card. In addition, you can save up to 255 numbers and names in
the phone memory.
Press the left soft key [Menu] in standby mode, then select
Organiser > Phonebook.
Or, press the right soft key [Names] in standby mode.

Search

(Menu-2-1-1)

1. In standby mode, press right soft key [Names]. Select Search.
2. Enter the start of the name that you wish to find.
3. After finding the desired name, you can make a call to the number by
pressing the send key (
). Or press the left key [Options] to use the
following options.
●

View details: To view details of the selected name.

●

Edit: Edits the name, number the listing group and photo.

●

Delete: Deletes the phonebook entry.

●

Write text message: Use this to write a text message to the name.

●

Write multimedia message: Use this to write a multimedia message to
the name.

●

Copy: Use this to copy the phonebook entry from SIM to the phone
memory or vice versa. Select whether to keep the original phone number
or not.
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Add new

(Menu-2-1-2)

You can add a phonebook entry using this function.
There are 2 memories: Phone memory and SIM memory. To select the
memory, go to Set memory [Menu-2-1-7-1]. The phone memory capacity is
255 entries. You can enter up to 30 characters in each name in the phone
memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.
1. Open the Phonebook first by pressing the right soft key [Names] in
standby mode.
2. Scroll to highlight Add new, and press [OK].
3. You can add new phonebook entries to SIM memory or the phone memory.
To select the memory, go to Set memory [Menu-2-1-7-1]. (Refer to page 48.)
●

Adding new entries into SIM memory
You can enter a name and a number, select the caller group, and attach
a photo image. (Depends on the SIM)

●

Adding new entries into the phone memory
You can enter a name, numbers, E-mail address and memo, select the
caller group, and attach a photo image.

n Tip
●

Pause feature: When you call automated systems (such as voice mail or
credit billing numbers), you often have to enter a series of numbers.
Instead of entering these numbers by hand, you can store the numbers in
the phonebook using the Pause feature. Between numbers to insert a
pause, press and hold down
.

n Note This phone supports the Photo caller ID feature.

Speed dials

(Menu-2-1-3)

You can assign any of the keys
to
with a name list entry. You can
call directly by pressing this key for 2-3 seconds.
1. Open the Phonebook first by pressing the right soft key [Names] in
standby mode.
2. Scroll to Speed dials, then press [OK].
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Organiser [Menu-2]

3. To add a number to Speed dials, press the left soft key [Add]. Search the
name through the phonebook.
4. You can change or delete a speed dial number, make a call or send a
message by pressing the left soft key [Options].

Caller groups

(Menu-2-1-4)

You can classify the phonebook entries with 6 groups. Use this feature to
assign a ring tone and/or a graphic icon to each group. This enables you to
identify callers from which group.
] When you enter a contact in the phonebook or edit contacts, select the
desired group.
In this menu, you can customise and manage each group. Press the left soft
key [Options]. The following submenus will be displayed.
●

Member list: Displays the member list in the group.

●

Group ring tone: Select the ring tone to be used when you receive a call
from a person in the group.

●

Group icon: Select the graphic icon to be displayed when you receive a
call from a person in the group.

●

Add member: Select this to add a member to the group.

●

Delete member: Select this to delete a member in the group.

●

Rename: To assign a new name to the group.

Copy all

(Menu-2-1-5)

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory
and vice versa.
●

SIM to Phone: Use this to copy the entry from the SIM Card to Phone
memory.

●

Phone to SIM: Use this to copy the entry from the Phone memory to the
SIM Card.
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The following options are available.
- Keep original: When copying, the original dial numbers are kept.
- Delete original: When copying, the original dial numbers will be erased.

Delete all

(Menu-2-1-6)

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

Settings

(Menu-2-1-7)

●

Set memory: You can select the memory for the phonebook feature
between the SIM and the phone. If you select Variable, when adding entry,
the phone will ask where to save the number.

●

Search by: You can set the phone to search by name or number, when
you search the phonebook. If you select Variable, the phone will ask how to
search when you search the phonebook.

Information

(Menu-2-1-8)

●

Check memory: You can check the current memory status of the SIM card
and phone memory.

●

Own number (SIM dependent): Use this to display your phone number in
the SIM card.

●

Service dial number (SIM dependent): Use this to view the list of Service
Dialling Numbers (SDN) assigned by your network operator (if supported by
the SIM card). Such numbers include the emergency, directory enquiries
and voice mail numbers.
1. Select the Service dial number option.
2. The names of the available services will be shown.
3. Use the up/down navigation keys to select a service. Press
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Scheduler

Menu-2-2

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on
the current date. You can move the cursor to another date using navigation
keys. On the calendar, you can use the following keys.
skips back a year.
skips forward a year.
Each press of

skips back a month.
skips forward a month.

To go back to the today’s date, press

.

To enter a schedule note on the selected day,
1. Press the right soft key [Add].
2. Enter a note. And set the alarm time.
3. Select the desired one from the repetition options.
4. Select when to alarm.
n Note The Scheduler alarm will work even if the phone is switched off.
5. Press the left soft key [Save] or the OK key.
After a schedule is entered on a date, the date is shown in a different colour
and “
” appears on the right bottom of the screen.
This function reminds you of your schedule. The phone will sound an alarm
tone if you set the phone to do so.
The following options are available.
●

View: Shows the shedule.

●

Edit: Use this to edit the schedule.

●

Delete: Use this to delete the schedule

●

Add new: You can edit a maximum of 30 characters and take up to 30
notes.

●

Calendar: Goes back to the calendar.
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●

Go to date: Use this to jump to a specific date. Enter the date using the
numeric keys and the left/right navigation keys

●

Scheduler tone: The phone can sound an alarm tone when the scheduled
date and time for an event has been reached. Select the desired alarm
tone.

●

View all schedules: Shows the notes that are set for all days. Use the
up/down navigation keys to browse through the note lists.

●

Delete past: You can delete expired schedule notes that have already been
notified.

●

Delete all: Use this to delete all schedules. You are asked to confirm this
action.

Alarm clock

Menu-2-3

You can set the alarm to go off at a specified time.
1.

Alarm on/off: Select On using the left/right navigation key. To
deactivate the alarm function, select Off.

2.

Alarm time: Enter the alarm time using the numeric keys.

3.

Repetition: Select the desired one from Once, Daily, Weekly and
Monthly using the left/right navigation key.

4.

Alarm melody: Select the desired alarm melody using the left/right
navigation key.

5. Press the left soft key [Set] or the OK key.
When the alarm function is activated, “
” is shown in standby mode.
When the alarm time is reached, it sounds the alarm melody.
] To turn off the alarm, press the right soft key [Quit].

To-do

Menu-2-4

Use this feature to track tasks or errands that need to doing.
1. Select the left soft key [Add] to add a new to-do item.
2. After keying in the subject, press the down navigation key.
3. Enter the date with the numeric keys and press the left soft key [Save].
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You can key in 30 characters in each task and take up to 20 to-do items.
With the to-do list, the following options are available by pressing the left soft
key [Options].
●

View: Displays the detail of the task.

●

Done: Select this when the task has been done.
If you select this, the to-do item is ticked in the list.

●

Edit: To edit the note.

●

Delete: To delete the to-do item.

●

Add new: To add a new to-do item.

●

View calendar: To view the canlendar.

●

Delete-done: Deletes only to-do items which have been done.

●

Delete all: Clears up the to-do list.

Memo

Menu-2-5

You can write, edit, and delete a memo.
1. Scroll to highlight Memo.
2. Press the left soft key [Add].
3. After keying in the memo, press the left soft key [Options].
The following options are available:
●

Save: Saves the memo.

●

T9 languages: Select the T9 language to use in the memo.

●

Exit editor: Allows you to exit from the memo editor.

After a memo is already input in your phone, the following options are
available.
●

View: Shows the memo.

●

Edit: To edit the memo.

●

Delete: Select this to delete the selected memo.

●

Add new: Use this to add a new memo. The phone can store up to 20
memos and 30 characters.

●

Delete all: Deletes all memos.
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Tools [Menu-3]
Press the Menu key (

) and select Tools using navigation keys.

Favourites

Menu-3-1

In this menu, you can construct your own menu with the frequently used
menus for easy access.
In standby mode, you can access the Favorite menu by pressing the up
navigation key (
).
1. After selecting the desired location from the menu number 1 to 9, press the
left soft key [Add].
2. Select the menu you wish to add by pressing the left soft key [Select]. The
menu is added in the Favorite menu, with the pop-up message, “Activated”.
n Note You can add up to 9 menus.
After making up the Favorite menu, in each favorite menu, the following
options are available by pressing the left soft key [Options].
●

Select: Selects the menu.

●

Change: You can change the favorite menu with the another menu.

●

Delete: Deletes the selected favorite menu.

●

View detail: Displays the route to the favorite menu.

●

Delete all: Deletes all the favorite menus.
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Calculator

Menu-3-2

Using this feature, you can use the phone as a calculator.
The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction,
multiplication and division.
Using the calculator
1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.
n Note
●

To erase any mistake or clear the display, use the

●

To include a decimal point, press the

●

To include a minus sign, press the

key.

key.
key.

3. To calculate the result, press the left soft key [Result] or OK key.
4. After calculation, press the left soft key [Clear] to return to the initial state.

Unit converter

Menu-3-3

This converts any measurement from one unit to another.
There are 4 types that can be converted into units: Length, Surface, Weight
and Volume.
1. Select one of four unit types by pressing the left soft key [Unit].
2. Move to the Current unit section by pressing the down navigation key.
3. Select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
4. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.
5. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
6. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated
automatically.
n Note You can input a decimal number by pressing the
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Stop watch

Menu-3-4

This menu allows you to record the elapsed time of an event. The duration of
an individual lap time (up to 4 times) and the total time can be displayed.
1. To start timing, press the left soft key [Start]. The running time is displayed
as HH.MM.SS.hh (hours, minutes, sends, hundredths of a second).
2. During the timing, you can record an individual lap time by pressing the
right soft key [Lap]. Up to 4 lap times can be recorded.
3. You can stop or restart timing using the left soft key.
4. To reset the stop watch, press the right soft key [Reset].

World time

Menu-3-5

You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and 59 major
cities around the world, using the left/right navigation keys.
The screen shows the city name, current date and time.
To select the time zone in which you are located, proceed as follows:
1. Select the city corresponding to your time zone by pressing the left/right
navigation keys one or more times. The local date and time are displayed.
2. If you want to change the time display in standby mode to the selected
time, press the left soft key [Set].
n Note The time zone setting of each city in World time menu may be
affected by network condition.

Voice recorder

Menu-3-6

You can record a memo. You can record up to 3 voice memos up to a
maximum of 30 seconds each.
You can play or delete the recorded memo or record new voice memo using
the left soft key [Options] key.
1. To record a voice memo, press the left soft key [Record].
2. Once recording is started, the message ‘Recording...’ and the recording
time is displayed.
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3. When you finish recording, press the left soft key [Save].
n Note If all memo locations are full, you must delete an old memo before
recording a new one.
The following options are available.
●

Play: Plays back the voice memo.

●

Record new: Select this to record a new voice memo.

●

Delete: Deletes the voice memo.

●

Rename: Assigns a new name to the voice memo.

●

View detail: Shows the title, length, and date of the voice memo.

●

Delete all: Deletes all voice memos.

Infrared

Menu-3-7

This feature allows you to send or receive data/fax through the infrared port.
To use an infrared connection:
●

Install the modem driver for receiving or sending the data/fax.

●

Install the network dial-up software supplied by your network provider or fax
application program for a fax call on your PC.

●

Configure and activate an IrDA-compliant infrared port on your PC.

●

Activate the infrared feature on the phone; the “
right side at the bottom of the display.

●

Call the network service number given to you by the service provider.
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If there is no communication between your phone and the IrDA compliant
device within 30 seconds of activation of the feature, it is automatically
deactivated.
For further details, contact your network provider.

n Note

56

●

PC Sync is a program for data exchange between PC and the
phone by the USB data cable. Therefore, if you want to use this
function, you need the accessory kit. For more information, you
can use the PC Sync Help file on the CD.

●

With this IrDA feature, you can transfer anything you want such
as phonebook entries, messages, pictures, etc.

●

While using the removable disk feature, you cannot use the PC
sync feature.
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Multimedia [Menu-4]
Music

Menu-4-1

The F1200 has a digital music player built-in. You can enjoy listening to MP3
or AAC music files on a memory in your phone using a compatible headset or
via the internal loudspeaker.
n Note
Because of the small dimension of the speaker, in some cases the audio
could be distorted, especially at maximum volume and when there are lots of
bass sounds. Therefore, we recommend you to use the stereo headset in
order to appreciate the high quality of your music.
The music player supports:
●

MPEG-1 Layer III: Sampling frequency up to 48KHz, Bit rate up to
192Kbps, stereo

●

MPEG-2 Layer III: Sampling frequency up to 24KHz, Bit rate up to
160Kbps, stereo

●

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

Transferring music files to the F1200
You can use the connected mobile phone as a removable disk. When the
phone is connected to the computer using the USB data cable, the mobile
phone memory is represented by “Removable Disk” in “My Computer” in the
Windows application.
●

You can use the phone as a removable disk if the operating system is
Windows 98SE, Windows 2000 or Windows XP.
n Note
] Windows 98SE, Windows 2000
You must install the PC sync supplied on the CD-ROM before
connecting with PC to use the Removable Disk feature.
] Windows XP
You must install the "Windows XP USB Driver" supplied on the
CD-ROM when connecting with PC.
●

You will see the "LG USB Driver" folder after installing the PC sync supplied
on the CD-ROM. (e.g. C:\Program Files\LG mobile\LG USB Driver)

●

In case that it does not work properly, please reinstall the driver.

●

Refer to the Help file of the PC Sync program regarding the USB device
driver installation.
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●

The data saved in the phone memory may be lost due to an external
impact, lightening, a power failure, static electricity, carelessness on the part
of the user or a product defect. In addition, the repair or initialisation of the
product may permanently delete the data. Please make sure to backup your
important data (MP3 files and other information).

Opening the removable disk
1. Select Menu > 7. My Stuff > 4. Removable disk in sequence.
2. Enter the security code.
(n Note: Refer to the page 24 for more information about the Security code.)
3. Click 1. Data transfer.
4. Connect the phone and the computer with the data cable (supplied in the
sales package).
5. Double-click the Removable Disk in My Computer.
6. When you have finished using the phone memory, click Exit and take the
following steps. (n Caution: Before you remove the cable, it is necessary
that you click Exit. Or, the integrity of transferred data is not guaranteed.)
1. Click on the notification area.
2. Select USB High-Capacity Storage Device.
The following message will appear: “Now, you can safely remove the
USB high-capacity storage device from the system”.
3. Then remove the cable.
n Note When you are using the phone memory as a removable disk,
you cannot make a call, answer a call, use message function or use
PC Sync feature.
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Formatting the removable disk
1. Select Menu > 7. My Stuff > 4. Removable disk in sequence.
2. Enter the security code.
3. Click 2. Format disk.
4. Click Yes and then the OK button.
5. Format the removable disk.
n Note Format operation will delete all data saved on the removable disk.
Do not format in the PC.
If the mobile phone is connected to the PC with the data cable,
although you can format the disk, the stability of the removable disk
operation is not guaranteed.

Checking the free space of the removable disk
1. Select Menu > 7. My Stuff > 4. Removable disk in sequence.
2. Enter the security code.
3. Click 3. Memory Status.
4. You can check the free space of the removable disk.
n Note
●

With the removable disk feature, you can store more than 20
music files onto the phone. But the Playlist on the phone displays
up to 20 files.
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Audio player

(Menu-4-1-1)

Plays the music.
Press the

and select Audio player. The following screen is shown up.

Progressive bar

Player skin

Running time

File name with
the file extension
Options

Volume level
6 volume levels including
mute

Loop
Equalizer setting
value

Status of the
music controller
Playmode

Repeat
Play all
Repeat all
Play one
Repeat one

Loop
A>B

n Note In case that any invalid file is included in the playlist, an error
message will be popped up and go back to the prior screen.
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Music controller keys

Volum Up
Volum Down

(

)

(

)

(

)

●

Press this key to start the playback.

●

Press this key to pause.

●

(Short press) Skips to the previous track.

●

(Long press) Rewinds the current track during
the playback.

●

(Short press) Skips to the next track.

●

(Long press) Fast forwards the current
track during the playback.

Increases/decreases the volume.
The following options are available by pressing the left soft key [Options].
●

View playlist: Select this to view the playlist during the playback.

●

Equalizer: Select the desired sound style with left/right navigation keys and
press the left soft key [Select].

●

Playmode: Select the desired play mode with up/down navigation keys and
press the left soft key [Select].
- Play all: Plays all the tracks.
- Repeat all: Repeats all the tracks in the phone in order.
- Play one: Plays the current track and stops playing.
- Repeat one: Keeps playing the current track.

You can use the loop feature with the right soft key [Loop]. Press the right soft
key [Loop] to set the beginning point (A) of the loop. And press the right soft
key [A>B] again to set the ending point (B).
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Playlist

(Menu-4-1-2)

Displays the playlist.
The following options are available.
●

Set as ring tone: After selecting a desired track, press the left soft key
[Options] and select this. Sets the selected track as a ring tone.

●

Delete: Deletes the track from the list.

●

View detail: You can check the file name, size, length and date.

●

Delete all: Clears out the playlist.

Settings

(Menu-4-1-3)

●

Player skin: You can select the desired player skin on the main screen.

●

Flip setting: Select whether the playback will continue or stop when you
open/close the phone.

Memory status

(Menu-4-1-4)

You can check the current memory status of the phone.

Games

Menu-4-2

You can enjoy a game on the phone. For further details, use the onscreen
instruction or help menu.
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Games & Apps

Menu-4-3

Java 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 within the Applications menu where you can select,
execute,or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD and
.JAR formats.
n 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.
n Warning 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.

Applications

(Menu-4-3-1)

This menu displays the list of Java programs downloaded using the WAP. All
previous downloaded programs can be selected, deleted, or viewed in detail
within the Application menu. From the list within the Application menu, the
following options are available:
●

Launch: Open the selected program. The list includes all Java programs
installed in the phone.

●

Remove: Delete the selected program. Once deleted, you will not be able
to restore the program unless it is downloaded again using the WAP.

●

Rename: Select this to change the name.

●

New Folder: Creates a new folder.
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Download

(Menu-4-3-2)

When a new Java program is downloaded using the WAP, the address from
which a download takes place is known as a bookmark. The Java menu
includes a bookmark list for downloading Java programs and this bookmark
list can be viewed from the Download menu. You can connect, view, edit,
delete, and add new bookmarks.
●

Connect: Selected address in the bookmark is used for data connection.
After successful connection, desired Java program can be downloaded from
the list.

●

View: Detailed information on a bookmark can be viewed such as the
address of bookmark and title of bookmark required for connecting to
certain sites.

●

Edit: Selected bookmark can be edited. Editing a bookmark is done in the
order of Address > Title. When creating a new bookmark, same order is
followed.

●

Delete: Selected bookmark is deleted. All bookmarks can be deleted
completely from the bookmark list screen. Deleted bookmark cannot be
restored so caution is required when deleting bookmarks.

●

Add new: New bookmark is added. The same order used during Edit
bookmark applies to Add new bookmark. Select the Add new option from
the bookmark menu or when no bookmark exists, then the Add new can be
selected from the bookmark list screen.

n Note After selecting the Connect function to access the Java MIDlet
Provider’s server, you may choose one of many Java programs to
download and install into your phone. Once connected to the
server, the Go button can be pressed to view the JAD information
on a desired program. The Get button will begin the download and
install process. The download and install process will take place
simultaneously and once download is complete you can
immediately run the Java program. The installed Java program can
be selected to run at a later time from the Application menu.
●

Delete all: Deletes all the bookmarks.
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Access point

(Menu-4-3-3)

For more information, consult your network operator.
Each access point has submenus as follows:
●

Activate: Activates the selected access point.

●

Settings: Use this to edit and change WAP settings for the selected access
point.

●

Rename: You can change the name of the access point.

●

Add new: You can add a new access point.

●

Delete: Deletes the selected access point from the list.

●

Delete all: Deletes all the access points.

n Note The changes using these options may affect the MMS function.

Information

(Menu-4-3-4)

The downloaded programs using the WAP are stored in the phone memory.
There is a maximum memory capacity in a phone and once you exceed this
memory, you will not be able to store any more programs. This menu allows
you to check the available memory capacity in a phone.
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Press the Menu key (

) and select Messages using navigation keys.

Text messages

Menu-5-1

Your phone receives voice mail notification messages and Short Message
Service (SMS) messages.
Voice mail and SMS are network services. Please contact your network
operator for more information.
When the “

” icon appears, you have received a voice mail.

When the “

” icon appears, you have received a new text message.

If the message memory is full, a message is displayed, the “
flashes and you cannot receive any new messages.

” icon

Use the Delete option in the Inbox menu to delete obsolete messages.
Once there is space in the message memory, any undelivered SMS
messages will be received (provided sufficient space is available).

Write message

(Menu-5-1-1)

You can write and edit text messages up to 6 pages. (approximately 918
characters)
1. Key in your message. For details on how to enter text, refer to page 27
through 30 (Entering Text).
2. After you complete the message, press the left soft key [Options] to select
required option. The following options are available.
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●

Send to number: Enter the number or select the number from the
phonebook or the recent numbers using the left soft key [Options]. You
can send a message up to 5 phone numbers at a time.

●

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

●

T9 languages: Select the language for T9 input mode. You can also
deactivate T9 input mode by selecting ‘T9 off ‘. For further details on the
T9 mode, refer to page 27 through 28.
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●

Clear text: Erases the whole text.

●

Exit: Allows you to exit from the Write menu.

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

Symbol: You can attach special characters.
n Note You can also insert special characters by pressing
keying in a message.

while

●

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

●

Animation: Attaching an animation in a message can be done through
EMS (Enhanced Messaging Service). You can select any of 15
animations in the phone.

●

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

●

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

●

Phone number: You can add phone numbers in the message.

●

Signature: You can attach your signature.
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Inbox

(Menu-5-1-2)

Received text messages and page messages can be searched and the
contents can be viewed.
Received messages are displayed in date order.
Press the menu key and select Messages > Text message > Inbox.
Or, you can take a shortcut by pressing the right navigation key (
standby mode.
Icon

) in

Description
Read SIM message
Unread SIM message
Read message
Unread message
Read delivery report
Unread delivery report

n Note SIM message refers to the message saved in the SIM memory. And
the network distinguishes an incoming message into the SIM
message or just message.
Each received message has the following options available. Press the left soft
key [Options].
●

Reply: Replies to the received message.

●

Forward: Forwards a received message to other recipients.

●

Return call: Calls the sender’s phone.

●

Extract: Extracts a picture, sound, text web page or email address from the
message. These will be saved in My folder, Phonebook, or bookmarks.

●

Delete: Deletes the selected message from the Inbox.

●

View information: Displays the information about the message.
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Outbox

(Menu-5-1-3)

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

Description
Sent SIM message
Sent message

The following options are available.
●

Forward: Forwards the current message to other recipients.

●

Delete: Deletes the selected message from the Outbox.

●

View information: Displays the information about the message.

Draft

(Menu-5-1-4)

In this menu, you can see the message list saved as draft. Scroll through the
list using the up/down navigation keys. You can send draft messages by
pressing the left soft key [Options].

Settings

(Menu-5-1-5)

This menu lets you set up the default SMS information.
●

Message types: Sets the default message type (Text, Voice, Fax, Paging,
X.400, E-mail, and ERMES). The network can convert the messages into
the selected format.

●

Validity period: Sets the length of time for which your text messages will
be saved at the SMS center while attempts are made to deliver them to the
recipient. Possible values are 1 hour, 12 hours, 1 day, 1 week and the
maximum authorised by your network operator.

●

Paper: You can insert one of 4 wallpaper images to a text message.

●

Delivery reports: Activates or deactivates the report function. When this
function is activated, the network informs you whether or not your message
has been delivered.
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●

Reply with same service centre: Allows the recipient of your SMS
message to send you a reply via your message centre, if the service is
provided by the network.

●

SMS centre: Saves or changes the number of your SMS centre when
sending text messages. You must obtain this number from your service
provider.

●

Bearer setting: Selects GPRS or GSM. Contact your network operator or
service provider for information related to setting a selected bearer, pricing
and connection speed.

Delete all

(Menu-5-1-6)

Select this menu to delete all the text messages.

Multimedia messages (MMS)

Menu-5-2

A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips. This
feature can be used only if it is supported by your network operator or service
provider. Only the devices that offer compatible multimedia message or e-mail
features can receive and send multimedia messages.

Write

(Menu-5-2-1)

1. Key in the text message. Using the right soft key, you can input symbols,
numbers and emoticons, or select the text input mode. After the text
message input, press the left soft key [Done].
2. Add an image and/or sound. You can move to the next section using the
up/down navigation.
3. You can add a slide by moving the cursor on
then pressing the OK key
or the left soft key [Select]. You can also add a slide using the right soft key
[Menu].
n Note Up to 9 slides are affordable.
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4. Press the right soft key [Menu]. The following options are available.
●

Send: Select this to send the multimedia message. This phone supports
multiple numbers and e-mail addresses.

●

Preview: Displays the multimedia message you wish to send.

●

Save: You can save the multimedia message in draft or as a template.

●

Delete: Deletes the message you’re been creating.

●

Slide duration: Set the slide duration. Enter the desired duration using
the numeric keypad.

●

Slide format: Select where to align the image.

●

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

●

Remove slide: Deletes the selected slide.

Inbox

(Menu-5-2-2)

You will be alerted when you have received messages. They will be saved in
the Inbox. You can identify each message by icons. For details, see the icon
description below.
Icon

Description
Read normal message
Unread normal message
Read notification message
Unread notification message
Read high priority message
Unread high priority message
Read low priority message
Unread low priority message

If the phone has ‘No space for messages’, you can make space by deleting
messages, media and applications.
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●

Timer stop: The Timer stop menu is displayed when you receive a
message including various pictures. Usually, the pictures are sequentially
displayed automatically. However, if you select this menu, you can see the
next picture by pressing the left soft key [Next] manually.

●

Timer start: Select this to activate the slide show automatically again.

●

Previous slide: Displays the previous page.

●

Restart: Restarts the slide show from the first slide.

●

Save message: Saves a multimedia message in draft form or as a
template.

●

Save items: Extracts pictures or sounds. They will be saved in My folder or
Phonebook.

●

Details: Displays information about received messages: Sender’s address,
Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message
type, Message size.

●

Reply: Replies to the sender.

●

Reply all: Replies to all senders.

●

Delete message: Deletes the current message.

●

Forward: Forwards the selected message to other recipients.

Outbox

(Menu-5-2-3)

Use this to see sent messages. For each sent message, you can see the
delivery status.
Icon

Description
Sent

●

Timer stop: The Timer stop menu is displayed when you receive a
message including various pictures. Usually, the pictures are sequentially
displayed automatically. However, if you select this menu, you can see the
next picture by pressing the left soft key [Next] manually.

●

Timer start: Select this to activate the slide show automatically again.

●

Previous slide: Displays the previous page.
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●

Restart: Restarts the slide show from the first slide.

●

Save message: Saves a multimedia message in draft form or as a
template.

●

Save items: Extracts pictures or sounds. They will be saved in My folder or
Phonebook.

●

Details: Displays information about received messages: Sender’s address,
Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message
type, Message size.

●

Delete message: Deletes the current message.

●

Forward: Forwards the selected message to other recipients.

Draft

(Menu-5-2-4)

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use
most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.
The following options are available.
●

Send: Select this to send the multimedia message. This phone supports
multiple numbers and e-mail addresses.

●

Preview: Displays the multimedia message you wish to send.

●

Save: You can save the multimedia message in draft or as a template.

●

Delete: Deletes the message you’re been creating.

●

Slide duration: Set the slide duration. Enter the desired duration using the
numeric keypad.

●

Slide format: Select where to align the image.

●

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

●

Remove slide: Deletes the selected slide.
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Settings

(Menu-5-2-5)

Via this menu, you can set up the default multimedia message information.
The following options are available.
●

Slide duration: Set the duration of each slide.

●

Alignment: Select where to align the image.

●

Validity period: Set the duration for keeping messages on the network
server.

●

Auto download
- On: If you select this, messages are downloaded automatically on receipt.
- Confirm: Requires you to confirm you want to download the message.
- Off: Defers downloading messages.

●

Access point: See page 86 for further information.

Voice messages

Menu-5-3

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

Listen to voice mail

(Menu-5-3-1)

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

Voice mail centre

(Menu-5-3-2)

You can input and set the voice mailbox centre.
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Info services

Menu-5-4

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

Receive

(Menu-5-4-1)

Use this to enable or disable the reception of broadcast messages.

Inbox

(Menu-5-4-2)

The list of received broadcast messages can be searched and the contents
viewed.

Topics

(Menu-5-4-3)

(Dependent to network and subscription)
To create new topics, press the left soft key [Options] then select Add new. If
you already have topics, you can deactivate, edit, or delete them by using the
left soft key [Options].

Alert

(Menu-5-4-4)

Set alert on or Off for a new broadcast message.

Auto display

(Menu-5-4-5)

If you select this option On, all received broadcast messages will be
automatically displayed.
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Languages

(Menu-5-4-6)

(Dependent to network and subscription)
This option lets you select the preferred languages. Cell broadcast messages
will be displayed in the selected language. If you use all the languages
supported by the phone, select Automatic at the end of the list.

Templates

Menu-5-5

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

Text messages

(Menu-5-5-1)

The followings are pre-defined text templates.
Please call me back.
I’m late. I will be there at...
Where are you now?
I’m on the way.
Top urgent. Please contact.
I love you.
The following options are available.
●

Edit: Use this to edit the selected template.

●

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

●

Send text message: Use this to send the selected template message by
SMS. You can send it up to 5 persons at a time.

●

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

●

Add new: Use this to create a new template.
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Multimedia messages

(Menu-5-5-2)

●

Send: Sends the multimedia template. Supports multiple numbers and
email addresses.

●

Preview: Displays the draft multimedia message.

●

Save: Saves multimedia messages in draft form or as templates.

●

Delete: Deletes the multimedia template.

●

Slide duration: Set the slide duration. Enter the desired duration using the
numeric keypad.

●

Slide format: Select where to align the image.

●

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

●

Remove Slide: Deletes the highlighted slide.

Signature

(Menu-5-5-3)

1. Press the left soft key [Add].
2. Key in the name, mobile phone number, office number, Fax number, and
E-mail address.
3. Press the left soft key [Save].
After creating the signature template, you can access the following menus by
pressing the left soft key [Options].
●

Edit: Use this to edit the signature.

●

Delete: Use this to delete the signature.

●

Send text message: Use this to send the signature by SMS.
n Note You can also attach the signature when you write a
text message using the Attach function. See page 67.

●

Send multimedia message: Sends the signature by MMS.

Memory status

Menu-5-6

You can check the current memory status for Text messages and Multimedia
messages.
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F1200 has a digital camera which allows you to take pictures at a maximum
resolution 640x480 pixels (also known as VGA). The CMOS sensor
guarantees high definition and quality of the images. Taking pictures will be
more fun thanks to the additional functions such as the 2x Zoom, Brightness
control, White balancing and Colour effects.
Press the Menu key (

) and select Camera using navigation keys.

Or, you can go to this menu by pressing
standby mode.

or

on the right side in

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

Take picture

Menu-6-1

Press the Menu key and select Camera > Take picture. Or, press the
camera hot key (
or
) longer than 2 seconds in standby mode. You
can see the viewfinder.
n Note You can go to the Gallery by pressing the left soft key, when
pictures are stored in the Gallery.
Before shooting, you can set the following values.
Each setting value is remembered even after you close the camera module
and reopen it. But the timer and zooming ratio goes back to the default setting
value (Off and x1 respectively).
1 Mode (
): Select one of the camera modes using the up/down
navigation keys.
(

): Select this to take a single shot.

(

): Select this to take multiple shots.

(

): Select this to take a still image with various frames.
n Note Taking pictures in the phone closed state does not
support this mode.
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2 Resolution (
): 640x480(VGA), 320x240(QVGA),
128x160(Screen), 96x96(Phonebook)
n Note The multiple shot mode does not support the
*96x96(Phonebook) resolution.
3 Image quality (

): Fine/Normal/Basic

4 Digital zoom (

): x1, x2

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

5 Tone (

Resolution

Zoom scale

640x480

x1, x2

320x240

x1, x2

128x160

x1, x2

96x96

x1, x2

): Colour (

6 Brightness (
7 Timer (

)/Sepia (

)/Black and white (

)

): +2, +1, 0, -1, -2
): Off, 3 sec., 5 sec.

8 White balance (
Incandescent (

): Auto (
), Cloudy (

), Daylight (
),
), Flourescent (

)

1. Center the desired option menu using the left/right navigation keys.
2. Select the desired value with the up/down navigation keys.
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3. After finishing all the settings, focus on the subject to capture and press the
Camera key or OK key. With a click, the image is captured and the
following menu bar appears.
MMS message
Save

Delete
n Note When the resolution is set to 96x96 (Phonebook), the following
menu bar appears.
Phonebook entry
Save

Delete
4. To save the image, centre the “
” and press the OK key. If you don't
want to save the image, centre the “
” and press the OK key.
You can also send the image via multimedia message by selecting “
”.
For further information regarding multimedia message writing, refer to page
70-71.
After taking a picture in 96x96 (phonebook), you can directly save the
image in the phonebook by selecting “
”.
n Note This feature links only the phonebook in the phone memory.

Gallery

Menu-6-2

Press the Menu key and select Camera > Gallery.
All the still images taken in the Take picture menu are stored in this menu.
You can view, organise, or send the pictures through MMS.
1. Select the picture you want a full screen of and press the OK key. Or press
the left soft key [Options] to access the following submenus.
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●

Normal view: You can view one image at a time.

●

Thumbnail view: (Shown in the normal view) Go back to the thumbnail
view mode.

●

Write multimedia message: You can send the selected image via a
multimedia message.
n Note For details, refer to Multimedia messages - Write
on page 70-71.

●

Set as wallpaper: You can set the selected image as the main LCD
wallpaper or front LCD wallpaper.

●

Add to phonebook (Only available for the phonebook sized
pictures): You can add the selected image to a phonebook contact to
use the Photo Caller ID feature.

●

Delete: Deletes the selected image.

●

Slide show: Plays back every image in succession. To pause/resume the
slide show, press the left soft key. To stop the slide show and go back to
Gallery, press the right soft key.

●

Rename: You can change the name of the selected image.

●

View details: You can check the title, resolution, size, and date and time
of the selected image.

●

Delete all: Deletes all the images in your phone.

Memory status

Menu-6-3

Press the Menu key and select Camera > Memory status.
You can check the current memory status on the phone.
n Note The phone has built-in 1 MB memory for photos, in which maximum
300 photos can be stored. But note that you cannot take pictures
any more if the memory is full, even if you've taken less than 300
photos. And vice versa: you can take no more pictures if you've
already taken 300 photos even though the memory is available.
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My stuff [Menu-7]
My stuff consists of 4 archives: Images, Sounds, Applications and
Removable disk. The downloaded contents through WAP, MMS or EMS are
stored in each archive.You can view, delete or control the downloaded
contents.

Images

Menu-7-1

Organised into 2 folders: Default images and Downloaded. And the photos
taken with the built-in camera are listed up outside the folders.
Default images: Default images and animations are listed. You can view
them, send a text message or a multimedia message with them, or set them
as a wallpaper after pressing the left soft key [Options].
Downloaded: Downloaded WAP, EMS pictures or animations are stored in
this folder. You can view them, send a text message or a multimedia
message with them, or set them as a wallpaper after pressing the left soft key
[Options].
Photos: You can access the following options after pressing the left soft key
[Options].
●

View: To view the selected photo.

●

Send multimedia message: To send the photo with MMS.

●

Set as wallpaper: You can set the photo displayed as an initial screen on
the main LCD or frond LCD.

●

Thumbnail view/ List view: Select this to display folders and photos using
a thumbnail view/ list view.

●

Delete: To delete the photo.

●

Rename: To change the name of the photo.

●

View details: You can check the name, size, and date of the photo.

●

Delete all: Deletes all the photos and clear out the gallery.
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Sounds

Menu-7-2

Organised into 3 folders: Default sounds, Downloaded and MP3/AAC.
Default sounds: Default EMS sounds are listed. You can send a text
message or a multimedia message with them, or set them as a ring tone after
pressing the left soft key [Options].
Downloaded: Downloaded WAP, EMS sounds are stored in this folder. You
can send a text message or a multimedia message with them, set them as a
ring tone, delete or rename them after pressing the left soft key [Options].
MP3/AAC: Default MP3/AAC files, or the ones downloaded using the
removable disk are stored in the folder. You can set them as a ring tone, view
details of them or delete them after pressing the left soft key [Options].

Applications

Menu-7-3

Default games: Halloween Fever
Downloaded: Accesses to the downloaded applications. (For more details,
see page 63.)

Removable disk

Menu-7-4

Select this menu to use the removable disk feature using the USB data cable.
You need to enter the security code. The following sub menus are available.
●

Data transfer: In this menu, you can download MP3/AAC files after
connecting the phone to PC with the USB data cable.
n Note While you are using this menu, you cannot make a call or receive
a call, or use the PC sync feature.

●

Format disk: Formats the removable disk.

●

Memory status: You can check the current memory status.
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Service [Menu-8]
Press the Menu key (

) and select Service using navigation keys.

Internet

Menu-8-1

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such
as banking, news, weather reports and flight information. These services are
specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP
service providers.
Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network
operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service
providers will also give you instructions on how to use their services.
Please contact your network operator to open your Internet account To use
the Web Browser, you must indicate your phone number via the Own
number menu option (See page 48 for further details.).
To launch the browser in standby mode, press and hold down the

key.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the
service provider.
You can access any website page by entering its URL address. To exit the
browser at any time, press the
key. The phone will return to the standby
mode.

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

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

Description
Scrolls each line of the content area
Returns to the previous page
Selects options and confirms actions
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Using the WAP browser menu
There are various menu options available when surfing the Wireless Web.
n Note The WAP browser menus may vary, depending on your browser
version.

Home

(Menu-8-1-1)

Connect 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.

Bookmarks

(Menu-8-1-2)

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy
access at a later time. You can also create folders and organise the
bookmarks in each folder.
To create a bookmark
1. Press the left soft key [Options].
2. Select New bookmark and press the OK key.
3. Enter the desired URL and title and press the OK key.
After creating bookmarks, the following options are available.
●

Connect: Connects to the selected bookmark.

●

View: You can view the URL of the selected bookmark.

●

New bookmark: Select this to create a new bookmark.

●

New folder: Select this to create a new folder.

●

Delete: Deletes the selected bookmark.

●

Delete all: Deletes all the bookmarks and folders.

Your phone may have some pre-installed bookmarks for sites not affiliated
with LG. LG does not warrant or endorse these sites. If you choose to access
them, you should use the same security or content precautions as you would
with any site.
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Push messages
●

(Menu-8-1-3)

Inbox
You can order Push messages from WAP service providers. Push
messages are notifications of, for example, news headlines and they can
contain a text message or the address of a WAP service. For availability
and subscription, contact your WAP service provider. Service providers can
update an existing Push message every time a new Push message is
received. Messages can be updated even if you have moved them to
another folder. When Push messages expire, they are deleted
automatically.

●

●

Information: Shows the information of received push messages.

●

Load: Connects to a specific site using the information in the received
push message.

●

Delete: Deletes the selected push message.

Receive
You can choose whether or not you wish to receive push messages.

Access point

(Menu-8-1-4)

For more information, consult your network operator.
Each access point has submenus as follows:
●

Activate: Activates the selected access point.

●

Settings: Use this to edit and change WAP settings for the selected access
point.

●

Rename: You can change the name of the access point.

●

Add new: You can add a new access point.

●

Delete: Deletes the selected access point from the list.

●

Delete all: Deletes all the access points.

n Note The changes using these options may affect the MMS function.
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Go to URL

(Menu-8-1-5)

You can connect directly to the site you want. To do this, you need to enter a
specific URL.

Cache settings

(Menu-8-1-6)

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.

Security certificates

(Menu-8-1-7)

A list of the available certificates is shown.

Reset profiles

(Menu-8-1-8)

You can reset profiles to return to original settings.

WAP information

(Menu-8-1-9)

The WAP browser version is displayed.

SIM service

Menu-8-2

Your service provider can offer special application through SIM card, such as
home banking, stock market, etc. If you are registered for one of these
services, the service name will appear at the end of the main menu. With the
SIM service menu, your phone is future-proof and will support additions to
your service provider’s service. For further information, contact your service
provider.
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Settings [Menu-9]
Press the Menu key (

) and select Settings using navigation keys.

Sound

Menu-9-1

Alert type

(Menu-9-1-1)

Select the incoming call notification type from Ring, Vibrate, Silent, Ring &
vib., Ring after vib., Max. ring & vib.

Ring tone

(Menu-9-1-2)

Select the desired ring tone from the list and select the volume level. Scroll
through the list using up/down navigation keys. You can hear the desired tone
prior to making a selection.

Message tone

(Menu-9-1-3)

Select the alert tone for message receipt and the volume level.

Effect tone

(Menu-9-1-4)

Select the desired effect tone. When you press keys or open/close the phone,
the phone emits the effect tone you set in this menu.
n Note The effect tone sounds, regardless of the alert type.

System alert

(Menu-9-1-5)

Set the desired ringing tone when switching the phone on/off.

88

F1200 User Guide

Settings [Menu-9]

Display

Menu-9-2

Main display

(Menu-9-2-1)

●

Wallpaper: Select the wallpaper which will be displayed on the main LCD
screen in standby mode.

●

Greeting note: To enter a greeting note, select On. And input a greeting
note using the keypad. The greeting note will be displayed in standby mode.

●

●

Clock & Calendar: Select the time and date display type.

Incoming call: Select the animation which will be displayed for incoming
calls.

Front display

(Menu-9-2-2)

●

Wallpaper: Select the wallpaper which will be displayed on the front screen.

●

Greeting note: To enter a greeting note, select On. And input a greeting
note using the keypad. The greeting note will be displayed in standby mode.

Backlight

(Menu-9-2-3)

Use this to select whether or not the phone uses the backlight. A small
increase in standby/talk time can be achieved by turning the backlight off.

Menu colour

(Menu-9-2-4)

Your phone provides you with 4 menu colour themes. Set the menu colour by
scrolling and pressing the left soft key [Select].

Network name

(Menu-9-2-5)

Select whether the network name to be displayed when the phone is turned
on/off.

F1200 User Guide

89

Settings [Menu-9]

Date & Time

Menu-9-3

This option lets you change the current time and date displayed. The following
options are available.

Set date

(Menu-9-3-1)

Use this to enter the day, month and year. You can change the date format
via the Date format menu option.

Date format

(Menu-9-3-2)

YYYY/MM/DD (year/month/day)
DD/MM/YYYY (day/month/year)
MM/DD/YYYY (month/day/year)

Set time

(Menu-9-3-3)

Use this to enter the current time. You can choose the time format via the
Time format menu option.

Time format

(Menu-9-3-4)

24 hours
12 hours

Dual clock

(Menu-9-3-5)

You can activate the phone to run dual time clocks. After selecting On, select
the desired dual time zone.

Beep every hour

(Menu-9-3-6)

You can set the phone to beep every hour by selecting On.
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Languages

Menu-9-4

You can select the display language. When the language option is set to
Automatic, the language is automatically selected according to the language
of the SIM card used. English will be set if the language on the SIM card is
not supported by the phone.

Security

Menu-9-5

Various passwords are used to protect certain features of your phone. Refer
to page 23-24 for the various passwords.

PIN code request

(Menu-9-5-1)

When the PIN code request feature is enabled, you must enter your PIN
each time you switch the phone on. Consequently, any person who does not
have your PIN cannot use your phone without your approval.
n Note Before disabling the PIN code request feature, you must enter
your PIN.
The following options are available:
●

Enable: You must enter the PIN each time the phone is switched on.

●

Disable: The phone connects directly to the network when you switch it on.

Phone lock

(Menu-9-5-2)

You can lock your phone. Select the desired phone lock option. To change
the phone lock option, you are asked to enter the security code.
] To unlock the phone, press the right soft key and enter the security code.

Change codes

(Menu-9-5-3)

The Change codes feature lets you change your current password to a new
one. You must enter the current password before you can specify a new one.
Use this to change the access codes: Security code, PIN1 code, PIN2 code
n Note PIN: Personal Identification Number.
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Network

Menu-9-6

The Network feature enables you to indicate whether the network used when
roaming (outside your home area) is selected: Automatic, Manual, Preferred.
n Note You can select a network other than your home network only if it
has a valid roaming agreement with your home network.

Band selection

(Menu-9-6-4)

Tri-band phone can be used over much of the world. The GSM 1900 band
provides for a GSM uplink in the range 1850-1910 MHz, and a GSM downlink
in the range 1930-1990 MHz. The 1900 MHz frequency is mainly used in the
USA. Other networks usually use 900 MHz or 1800 MHz frequencies.
This phone is factory-reset to the GSM 900/1800 band. To use the phone in
the USA or South America, select GSM 1900. Next you must turn the phone
off, then on, in order to enable the selected band.

GPRS

Menu-9-7

GPRS (General Packet Radio Service) is a technology that allows mobile
phones to be used for sending and receiving data over the mobile network.
GPRS is a data bearer that enables wireless access to data network such as
the Internet.
Before you can use GPRS technology:
●

You need to subscribe to the GPRS service. For availability and
subscription to GPRS service, contact your network operator or service
provider.

●

You need to save the GPRS settings for the applications used over GPRS.
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Attach

(Menu-9-7-1)

If you select Power on and you are in a network that supports GPRS, the
phone registers to the GPRS network and sending short messages will be
done via GPRS. Also, starting an active packet data connection, for example,
to send and receive e-mail, is quicker. If you select When needed, the phone
will use a GPRS connection only if you start an application or action that
needs it. The GPRS connection is closed after it is no longer required by any
application.
n Note If there is no GPRS coverage and you have chosen Automatic, the
phone will periodically try to establish a connection.

External device

(Menu-9-7-2)

When you use Internet via GPRS by using external device, you can set the
following six profiles: Rename, APN, IP address, DNS, User ID, and
Password.

Reset settings

Menu-9-8

You can reset your phone to its default configuration. To do so, proceed, as
follows.
1. Select the Reset settings menu option.
2. Enter the 4-digit security code.

F1200 User Guide

93

Q&A
Please check to see if any problem which you may have with your phone is
described here before taking it for service or calling a service engineer.

Q How do I view the list of outgoing calls, incoming calls and missed calls?
A Press

.

Q How do I view all numbers saved in the memory?
A Press the right soft key and then

Q

.

does not disappear from the screen.

A Check whether you are in a service area. If you continue to see
turn off
the power and wait for approximately 2 minutes before turning it back on. If
there is no change, relocate to another area and check again.

Q Connection is poor or is not audible in certain areas.
A In certain areas, signal strength can vary dramatically.
Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the
ability to connect, or the stability of the call.

Q Connection is poor even when established.
A In certain areas, signal strength can vary dramatically.
Try moving to a different location. Heavy network traffic my affect the ability
to connect, or the stability of the call.

Q LCD does not turn on.
A Remove and replace the battery and turn on the power. If the phone still
does not turn on, charge the battery and try again.
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Q An echo can be heard during connection with a certain telephone in a
certain area.
A It is called ‘Echo Phenomenon’. It occurs if the volume is too high or caused
by special properties (semi electronic telephone exchange) of the machine
on the other end.

Q The phone gets warm.
A During long calls, or if camera/games/Internet are used for a long time, the
phone may become hot. This is perfectly normal and has no effect upon the
life of the product or performance.

Q Standby duration of the phone gradually becomes shorter.
A Batteries have a limited life. When the battery lasts for half its original time,
it requires replacement. Only use authorised replacement parts.

Q Usage time of battery becomes shorter.
A If the battery time is short, it may be due to the user environment, or large
volume of calls, or weak signals.

Q No number is dialled when you recall a phonebook entry.
A Check that the numbers have been saved correctly, by using the
phonebook Search feature. Resave them, if necessary.

Q You cannot be contacted.
A Is your phone switched on (
pressed for more than three seconds)? Are
you accessing the right cellular network? Have you set an incoming call
barring option?

Q I cannot find the lock, PIN, or PUK code, or password?
A The default lock code is ‘0000’. If you forget or lose the lock code, contact
your phone dealer. If you forget or lose a PIN or PUK code, or if you have
not received such a code, contact your network service provider.
F1200 User Guide

95

Accessories
There are a variety of accessories available for your mobile phone. You can
select these according to your personal communication requirements. Consult
your local dealer for availability.

Supplied adapter
This adapter lets you charge the while at home or
in the office.

Battery pack
Standard battery is available.

Hands free ear-microphone and
music player controller combo
Stereo headset
Controller: Answer & End button, music player
control, volume control, Hold button and
microphone.
After connecting the headset and the controller,
plug the end of controller into the headset jack on
the right side of the phone.

Data cable kit
Connects your phone to a PC.
USB data cable
] (Removable disk) To download the MP3 to the
phone.
] (PC Sync) To download the ring tones,
wallpaper, Java games.
] (PC Sync) To manage the phonebook,
scheduler, to-do list, memo list and message
box on the PC.
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n 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 enquiries.
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Technical data
General
Product name: F1200
System: GSM900 / DCS 1800 / PCS 1900

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

98

F1200 User Guide

Memo

