5

K E 9 7 0 คู ่ ม ื อ การใช้

ไทย
ENGLISH

www.lgmobile.com

5_KE970_Thailand_cover_1.2_0813.1 1

P/N : MMBB0235823(1.2) H

ข้อมูลบางอย่างในคูม
่ อ
ื เล่มนี้ อาจแตกต่างจากโทรศัพท์ ของคุณ
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผูใ้ ห้บริการของคุณ

2007.9.3 1:18:42 PM

คูมือการใช้ KE970
ข้อมูลบางอย่างในคู่มือเล่มนี้อาจแตกต่างจากโทรศัพท์
ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการ
ของคุณ

KE970Pink_Thailand_1.2_0903_SAR,1 1

-ไทย

2007.9.3 5:4:57 PM

สารบัญ
บทนำ
เพื่อความปลอดภัย

5

ฟังก์ชั่นทั่วไป

เบราว์เซอร์

37

6

การโทรออกและการรับสาย

โฮม

38

การป้อนข้อความ

บุ๊คมาร์ค

คำแนะนำเพื่อความปลอด
ภัยและการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
7
คุณสมบัติของ
KE970

12

ส่วนประกอบของโทรศัพท์
ข้อมูลบนหน้าจอ

16

ไอคอนบนหน้าจอ

การติดตั้ง

การถอดเครื่องชาร์จ
แบตเตอรีี่

25

การเลือกฟังก์ชั่นและ
ตัวเลือกต่างๆ
29

ไปที่ URL

เมนูระหวางการใช
สาย
30

ตั้งค่า

ระหว่างการใช้สาย
การประชุมหลายสาย

31

แผนผังเมนู

33

รูปแบบเสียง

35

18

การติดตั้งซิมการ์ดและแบต
เตอรี่ในเครื่อง
การชาร์จแบตเตอรี่

23

20
21

ประวัติ
โปรไฟล์เครือข่าย
แคช
คุกกี้
ใบรับรองการป้องกัน

ข้อมูล

มัลติมีเดีย
เปิดใช้
กำหนดเอง

39

40

เครื่องเล่น MP3
กล้องถ่ายรูป

43

กล้องวิดีโอ

45

เครื่องบันทึกเสียง

การใส่การ์ดหน่วยความจำ
การถอดการ์ดหน่วยความจำ		
22

สารบั ญ


KE970Pink_Thailand_1.2_0903_SAR,2 2

2007.9.3 5:4:57 PM

ข้อมูลการโทร

46

ส่ง

ทุกสาย

ฟังข้อความเสียง

สายไม่ได้รับ

บริการข้อมูล

สายโทรออก
สายที่ได้รับ
เวลาโทร

47

รายละเอียดข้อมูล

48

ข้อความใหม่
ข้อความตัวอักษร
ข้อความมัลติมีเดีย
อีเมล์์

49
50

ถาดเข้า

52

อีเมล์์บอกซ์

53

ร่าง

รายชื่อ
ค้นหา

61

กลุ่ม
55

62

คัดลอกทั้งหมด
ลบทั้งหมด
ตั้งค่า

56

ตั้งค่า
ข้อความตัวอักษร
ข้อความมัลติมีเดีย
อีเมล์์
ศูนย์ข้อความเสียง
ข้อความ Push
บริการข้อมูล

รายชื่อใหม่
โทรด่วน

ข้อความอัตโนมัติ
ข้อความตัวอักษร
ข้อความมัลติมีเดีย

ค่าโทร

ข้อความ

อ่าน
หัวข้อ

54

57
58
59

63

ข้อมูล

แฟ้มข้อมูล

64

ภาพ
เสียง

65

วิดีโอ
เอกสาร

60

67

อื่นๆ
เกมส์&แอปอื่นฯ
หน่วยความจำภายนอก

68

ถาดออก

สารบั ญ


KE970Pink_Thailand_1.2_0903_SAR,3 3

2007.9.3 5:4:58 PM

สารบัญ
เครื่องมือ

69

ตั้งค่า

การแจ้งเครื่องหาย

วันที่ & เวลา

ตั้ง LMT
เปลี่ยนรหัสผ่าน
การตั้งค่า LMT

ตั้งวันที่
รูปแบบวันที่
ตั้งเวลา
รูปแบบเวลา
อัพเดตอัตโนมัติ

นาฬิกาปลุก

70

ปฏิทิน

71

เครื่องคิดเลข

73

บันทึก

74

นาฬิกาจับเวลา
การแปลงหน่วย

75

เวลาทั่วโลก
บริการซิม

76

77

ภาษา

83

การโอนสาย
โหมดตอบรับ
ส่งหมายเลขตัวเอง
สายเรียกซ้อน
เตือนทุกนาที
โทรซํ้าอัตโนมัติ
ส่ง DTMF

84

85

ระบบป้องกัน

หน้าจอ
พื้นหลัง
เวลาไฟหน้าจอ
ความสว่าง
ช็อตคัทหน้าจอหลัก
รูปแบบเมนู
สไตล์การโทรออก
ข้อความสแตนด์บาย
ชื่อเครือข่าย

การโทร

คำขอรหัส PIN
ล็อคเครื่อง

86

ป้องกันการโทร
กำหนดเบอร์โทรออก
78

87

เปลี่ยนรหัส

โหมด Flight

88

ประหยัดพลังงาน
เรียกคืนค่าเริ่มต้น
สถานะความจำ

การเชื่อมต่อ
บลูทูธ
เครือข่าย

80

การเชื่อมต่อ USB

82

อุปกรณ์เสริม

89

ข้อมูลทางเทคนิค 90
สารบั ญ


KE970Pink_Thailand_1.2_0903_SAR,4 4

2007.9.3 5:4:58 PM

บทนํา
ขอแสดงความยินดีทค
่ี ณ
ุ ซือ
้ โทรศัพท์เคลือ
่ น
ที่ รุน
่ KE970 ทีท
่ น
ั สมัย มีรป
ู ร่างบางออกแบบ
ให้ทำงาน ด้วยการใช้ เทคโนโลยีการสือ
่ สาร
เคลือ
่ นที่ แบบดิจต
ิ อลใหม่ลา่ สุด

คู่มือการใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูล
สำคัญในการ ใช้ และการทำงานของ
โทรศัพท์เครื่องนี้ จึงควรอ่าน ข้อมูลทั้ง
หมดด้วยความละเอียด เพื่อการใช้งาน
ที่เต็มประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกัน
ความเสียหายหรือใช้งานผิดต่อตัวเครื่อง
ได้ การรับประกันของโทรศัพท์จะสิ้นสุดลง
ทันทีหากมีการ เปลี่ยนแปลงหรือ ดัดแปลง
แก้ไขเครื่องนอกเหนือจากที่ ระบุอย่างชัด
เจนในคู่มือนี้ว่าสามารถกระทำได้

บทนํ า
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เพื่อความปลอดภัย
คําเตือน!

• ค วรปิ ด โทรศั พ ท์ เ คลื ่ อ นที ่ ท ุ ก ครั ้ ง
ที่อยู่บนเครื่องบิน
• ห้ามถือโทรศัพท์ในขณะขับรถ
• ไ ม่ ค วรใช้ เ ครื ่ อ งใกล้ ส ถานี บ ริ ก ารน้ ำ มั น
คลังน้ำมัน โรงงานเคมีหรือ บริเวณที่มีการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยว ข้องกับการระเบิด
• เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดใช้
แต่แบตเตอรี่ และแท่นชาร์จของแท้
ที่กำหนดให้เท่านั้น
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยไฟฟ้า ขณะกำลัง
ชาร์จแบตเตอรีเ่ พราะ อาจถูกไฟฟ้าดูดหรือ
ทำให้โทรศัพท์ ชำรุดเสียหายได้
•เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัย
และห่างจากมือเด็ก รวมทั้ง เก็บชิ้น
ส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจทำอันตราย
หากเด็กนำใส่ปาก

เพื ่ อ ความปลอดภั ย
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ขอควรระวัง!
• ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อ
บังคับพิเศษว่า ห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล
เนื่องจากอาจมีผลต่อการทำงาน
ของอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่
ไวต่อสัญญาณรบกวน
• ก ารโทรฉุ ก เฉิ น อาจไม่ ส ามารถใช้ ไ ด้
กับเครือข่าย เซลลูล่าร์ทุกเครือข่ายจึง
ไม่ควรใช้โทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียว
ในกรณีโทรฉุกเฉิน
• เ พื ่ อ หลี ก เลี ่ ย งความเสี ย หายที ่ อ าจ
เกิ ด ขึ ้ น โปรดใช้ แต่ อ ุ ป กรณ์ เ สริ ม ที ่
เป็นของแท้เท่านั้น
• โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียด
ก่อนเริ่มใช้เครื่องโทรศัพท์
ของคุณและเก็บ รักษาคู่มือนี้
เพื่อใช้อ้างอิง ภายหลัง ดังนั้น
โทรศัพท์ วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร์
ฯลฯ อาจได้รับสัญญาณ รบกวน
บ้างเล็กน้อย ไม่ ควรถือโทรศัพท์
ขณะขับรถ
• ค วรทิ ้ ง แบตเตอรี ่ ต ามวิ ธ ี ท ี ่ ก ฎหมาย
กำหนด
• ห ้ า มถอดแยกเครื ่ อ งโทรศั พ ท์ ห รื อ
แบตเตอรี่ี
• หากมีการใส่แบตเตอรีช
่ นิดทีไ
่ ม่ถก
ู ต้อง
อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

2007.9.3 5:4:59 PM

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบัติตาม คำแนะนำเหล่านี้
อาจทำให้เกิดอันตราย หรือ ผิดกฎหมาย
ข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้อธิบายอยู่ใน
คู่มือเล่มนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่
วิทยุ และค่า SAR (Specific Absorption
Rate)
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น KE970
นี้ได้รับการออกแบบตรง ตามข้อกำหนด
เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานอันเกี่ยว
กับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ข้อกำหนดนี้ ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
ที่รวมถึงการกำหนดค่า เผื่อไว้ ทั้งนี้เพื่อ
ความปลอดภัยของทุกคน โดยไม่ขึ้น
กับอายุและสุขภาพ
v ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุ ใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า Specific
Absorption Rate หรือ SAR การทดสอบ
SAR ได้กระทำด้วย การใช้ วิธีการที่ได้

v ข้อจำกัด

SAR ที่แนะนำโดย International
Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) คือ 2
วัตต์/กก โดยเฉพาะ ตามเนื้อเยื่อหนักสิบ
(10) กรัม

v ค่า

SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพ
ท์รุ่นนี้ ซึ่งทำการทดสอบโดย
DASY4 ขณะถือแนบกับหูคือ
0.443(ตัวเครื่องสเตนเลส) หรือ
0.417(ตัวเครื่องอะลูมิเนียม) วัตต์/กก.
(10 กรัม) และเมื่อพกพาไว้กับตัวคือ
0.245(ตัวเครื่องสเตนเลส) หรือ
0.483(ตัวเครื่องอะลูมิเนียม) วัตต์/กก.
(10 กรัม)

คำแนะนำเพื ่ อ ความปลอดภั ย และการใช้ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

การรับพลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุ

มาตรฐานโดยให้เครื่องโทร
ศัพท์ส่งสัญญาณที่แรงที่สุด
และมีการรับรองขนาดสัญญาณ แล้ว
โดยการส่งสัญญาณดังกล่าว ได้กระทำ
ในทุกย่านความถี่ที่โทรศัพท์ใช้อยูู่
v แม้ระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG
แต่ละรุ่นจะ
แตกต่างกันบ้างแต่ทุกรุ่น จะได้รับการออก
แบบให้อยู่ภายใน
ข้อกำหนดการรับพลังงาน คลื่นความถี่วิทยุุ
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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใช
งานอยางมีประสิทธิภาพ

การดูแลและการบำรุง
รักษาเครือ
่ งโทรศัพท์
คํ า แนะนํ า เพื ่ อ ความปลอดภั ย และการใชงานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

คําเตือน!
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ และ
อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองให้ใช้กับ
โทรศัพท์รุ่นนี้ เท่านั้นการใช้อุปกรณ์ประ
เภทอื่นๆที่ไม่ผ่านการรับรองดังกล่าว
อาจทำให้การรับรองหรือการรับประกัน
ของเครื่องสิ้นสุดลง หรือก่อให้เกิดอัน
ตรายได้
v อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของโทรศัพท์

(ควรนำไปให้ ช่างเทคนิคผู้มี ความรู้เมื่อจำ
เป็นต้องมีการตรวจ ซ่อม)

v ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่อง

ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์

vค
 วรวางโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่งกำเนิด

ความร้อน เช่น เครื่องทำความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร

vไ
 ม่ควรวางโทรศัพท์ของคุณไว้ในเตา

ไมโครเวฟเพราะ อาจทำให้แบตเตอรี่
ระเบิดได้


KE970Pink_Thailand_1.2_0903_SAR,8 8

v ไม่ควรทำโทรศัพท์ตกพื้น
vไ
 ม่ควรวางโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีการสั่นสะ

เทือนหรือ การกระแทก

vส
 ารเคลือบบนตัวเครื่องโทรศัพท์อาจหลุด

ลอกได้ หากหุ้มด้วยวัสดุหรือ สิ่งที่ทำจาก
ไวนิล

vห
 ้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง

(เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน ทินเนอร์
เป็นต้น) หรือสารซักฟอกทำความ
สะอาดเครื่องโทรศัพท์ เพราะอาจ
ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

vไ
 ม่ควรวางโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือควั

น มากเกินไป

vอ
 ย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิตหรือบัตร

โดยสาร ที่มีแถบแม่เหล็ก เพราะอาจทำ
ความเสียหายต่อข้อ
มูลในแถบแม่เหล็กได้

vอ
 ย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม

เพราะอาจทำความ เสียหายแก่
โทรศัพท์ได้

vว
 างโทรศัพท์ให้ห่างจากของเหลวหรือ

ความชื้น

v ใ ช้อุปกรณ์เสริม

เช่น หูฟัง
ด้วยความระมัดระวัง อย่าแตะต้องเสา
อากาศโดยไม่จำเป็น

2007.9.3 5:4:59 PM

อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส

v หากสามารถกระทำได้

โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถ
ส่งคลื่นรบกวนได้ ทำให้มีผลต่อการ
ทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

v ขับเข้าข้างทางแล้วจอดรถก่อนโทรออก

ทางการแพทย์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสีย
ก่อนหลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์เหนือ
เครื่องควบคุมจังหวะ การเต้นของหัวใจ
เช่น ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น

vโ
 ทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่องอาจก่อให้เกิด

คลื่นรบ กวนกับเครื่องช่วยฟังได

ความปลอดภัยบนท้อง
ถนน
ตรวจสอบกฏหมายและระเบียบข้อบังคับ
ว่าด้วยเรื่อง การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะ
ขับขี่ยานพาหนะ
v ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ
v มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

อย่างเต็มที่

หรือ
รับสาย หากสภาพการการขับขี่ทำให้จำเป็
นต้องดำเนินการ ดังกล่าว

v พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ

อาจมีผลกระทบต่อระบบ
อิเล็กทรอนิกส์บาง ชนิดในรถของคุณ เช่น
วิทยุติด รถยนต์ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
เป็นต้น

v ขณะขับขี่รถยนต์

โปรดอย่าวางโทรศัพท์
หรือติดตั้ง ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีใกล้กับถุง
ลมนิรภัยเพราะ หาก ติดตั้งอุปกรณ์ไร้
สายไม่ถูกต้อง และถุงลมนิรภัยทำงาน
อาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

ถ้าคุณกำลังฟังเพลงขณะอยู่สถาณะที่ที่มีคน
พลุกพล่าน กรุณาลดระดับเสียงเพลงลงเพื่อ
ให้ได้ยินเสียงรอบข้าง โดยเฉพาะขณะที่คุณ
เดินข้ามถนน

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

vห
 ้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้อุปกรณ์

ให้ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใช
งานอยางมีประสิทธิภาพ

หลีกเลีย
่ งอันตรายทีอ
่ าจ
เกิดขึน
้ กับ การได้ยน
ิ
ของคุณ
คํ า แนะนํ า เพื ่ อ ความปลอดภั ย และการใชงานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

อันตรายอาจเกิดขึ้นกับการได้ยินของคุณ
หากคุณได้ยิน เสียงดังเวลานาน ไม่ควรเปิด
หรือปิดเครื่องขณะอยู่ ใกล้หูคุณ และควรปรับ
ระดับเสียงเพลงให้อยู่ในระดับ ที่เหมาะสม

บริเวณทีท
่ าํ ใหเกิดระเบิด
ได
หามใชโทรศัพทในฟน
 ทีท
่ อ
่ี ยูร ะหวางมีการ
ระ เบิดตาง ๆ ใหปฏิบต
ั ต
ิ ามขอหามอยางเครง
ครัด และทําตามขอกําหนดหรือกฏเกณฑตา งๆ

บริเวณทีอ
่ าจเกิดการระ
เบิดได

v หามขนถายหรือเก็บกาซหรือของเหลว

ที่
ติดไฟงาย หรือระเบิดไดในหอง โดยสาร
ของรถซึ่งคุณใชเก็บโทรศัพทหรืออุปกรณ
เสริมตางๆ ของคุณ

บนเครือ
่ งบิน
อุปกรณไรสายสามารถกอใหเกิดคลื่นรบกวน
ตอเครื่องบินได
v ใหปด
 โทรศัพทเคลือ
่ นทีข
่ องคุณกอนขึน
้

เครือ
่ งบิน

v อยาใชโทรศัพทเมื่อเครื่องบินจอดที่ฟนที่

โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานประจํา
เครื่องเสียกอน

เด็ก
เก็บโทรศัพทในที่ปลอดภัยและหางจากมือ
เด็กรวมทั้ง เก็บชิ้นสวนขนาดเล็กซึ่งอาจทํา
อันตรายหากเด็กนําใสปาก

v หามใชโทรศัพทใกลจุดเติมน้ํามันเชื้อ

เพลิง หามใชโทรศัพทใกลน้ํามันเชื้อ
เพลิง หรือ สารเคมี

10
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การโทรฉุกเฉิน

รใช้งานลดต่ำลงอย่างมากจนไม่อาจใช้ต่อ
ได้ แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่่ได้หลาย
ร้อยครั้งจนกว่าจะจำเป็นต้องเปลี่ยน
ก้อนใหม่่

v ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อ
่ กี ครัง้ หากไม่ได้ใช้เป็นเวลา

นานเพือ่ เพิม่ เวลาการใช้งาน

v อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดนแสงแดด

ข้อมูลเกีย
่ วกับแบตเตอ
รีแ
่ ละการดู แลรักษา
คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่ออกจน
หมด ก่อนเริ่มการชาร์จแบตเตอรี่นี้ต่างจากแ
บตเตอรี่อื่น เนื่องจากแบตเตอรี่ แบบ Li-Ion
ไม่มีผลต่อหน่วย ความจำประสิทธิภาพของ
แบตเตอรี่จึงไม่ด้อยลง
v ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ และ ที่ชาร์จของ LG

เท่านั้น เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ LG
ได้รับการออกแบบ มาเพื่อยืดอายุการใช้
งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด

v อย่าถอดชิน
้ ส่วนหรือทำให้แบตเตอรีล
่ ด
ั วงจร
v รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัสแบตเตอรี่

โดยตรง หรือใช้ใน สภาพที่มีความชื้นสูง
เช่น ในห้องน้ำ

v อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพอากาศที่

ร้อนหรือ เย็น เพราะประสิทธิภาพของแบต
เตอรี่อาจด้อยลง

v หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง

อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

v ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตในการ

ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว

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

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับเครือ
ข่ายเซลลูล่า ทั้งหมดได้ จึงไม่ควรใช้โทร
ศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวใน กรณีโทรฉุกเฉิน
ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการในพื้นที่ ของคุณ
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการดูแลรักษา

v เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที เมื่อประสิทธิภาพกา

11
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คุณสมบัติของ KE970
สวนประกอบของ
โทรศัพท
ขณะเปิดเครื่อง
ลําโพง
ปุมนาวิเกต
LCD
vส
ว
 นบน:
ความแรงของสัญญาณ
ระดับประจุไฟของ แบตเตอรี่
และฟังก์ชั่นอื่นๆ
v สวนลาง:
แสดงรายการของปุ่มเลือก

vใ
 นโหมดสแตนดบาย:

	กดแล้วปล่อย q:
รายการข้อความ

	กดแลวปลอย r:
รูปแบบเสียง

	กดแล้วปล่อย: ปุ่มตกลง

	กดแล้วปล่อย: รายชื่อ
	กดแล้วปล่อย: รายการ

ปุมตัวเลขและตัวอักษร

เมนูโปรด

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KE970

vใ
 นเมนู: เลื่อนรายการขึ้นและลง

vใ
 นโหมดสแตนดบาย:

สำหรับป้อนหมายเลขเพื่อ
โทรออก กดปุ่มดังต่อไปนี้ค้างไว้้

 กดแล้วปล่อย: ปุ่มตกลง

- โทรออกตางประเทศ
- ศูนย์ฝากข้อความเสียง
ถึง
- โทรดวน

ปุ่มนาวิเกตแบบเลื่อนขึ้น
/ลงช่วยให้คุณเลือกเมนู
และฟังก์ชันได้ง่ายยิ่งขึ้น

12
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ปุ่มฟังก์ชั่นด้านซ้าย/ ปุ่มพังก์ชั่นด้านขวา
ปุมทั้ง 2 นี้จะทํางานตามฟงกชั่นที่ปรากฏที่ดาน
ลางของหนาจอ

ปุ่มวางสาย
v เปิด/ปิดเครื่อง (กดค้างไว้)
v วางสายหรือปฏิเสธสายเรียกเข้า
ปุมลบ
ลบตัวอักษรครั้งละหนึ่งตัวเมื่อกดปุ่มในแต่ละครั้ง
การกดปุ่มนี้ค้างไว้จะลบข้อความที่ป้อนไว้ทั้งหมด
ใช้ปุ่มนี้เพื่อกลับไปหน้าจอที่แล้ว

vใ
 นโหมดสแตนดบาย:

แสดงข้อมูลหมาย
เลขที่โทรออก, รับสาย และไม่ได้รับสาย

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KE970

ปุ่มส่ง
v โทรออกดวยการกดหมายเลขโทรศัพท
และการรับสาย

13
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คุณสมบัติของ KE970
มุมมองด้านซ้าย
ช่องร้อยสายคล้อง
ส ำหรับพกพา

ช่องเสียบสายชาร์จแบตเตอรี่
/ช่องเสียบสายเคเบิลและหูฟัง

หมายเหตุ

โปรดตรวจดู ว ่ า เปิ ด โทรศั พ ท์ แล้ ว และอยู ่ ใ นโหมดเปิ ด
เครื่องรอรับสาย ก่อนเชื่อมต่อกับสายเคเบิล USB

ปุมดานขาง
vใ
 นโหมดสแตนดบาย (เลือ
่ นสไลด์ขน
้ึ ): ใช้ปรับระดับเสียงของปุมกด
v ในโหมดสแตนด

บาย(ปดสไลด์):
กดครัง้ เดียว ไฟ LCD หลักจะติด
v ร
 ะหวางการใชสาย: ปรับระดับเสียงลําโพง

หมายเหตุ
คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KE970

v ในการป้องกันความไวต่อการได้ยินขณะเปิดฝาเลื่อน

ให้ตั้งระดับเสียงสูงสุดเป็น 3.

ปุ่ม MP3
เปิดใช้เครื่องเล่น MP3 ได้ โดยตรง
ปุ่มกล้องถ่ายรูป

กดค้างไว้ – ใช้งานกล้องถ่ายรูป

14
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ก

ภาพแสดงตัวเครื่องดานหลัง

ตัวล็อคฝาปิดแบตเตอรี่
กดปุ่มนี้เพื่อถอดฝาปิดแบตเตอรี่

ช่องเสียบซิมการ์ด
ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ
ฝาปิดแบตเตอรี่

แฟลช

แบตเตอรี่
ขั้วแบตเตอรี่

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KE970

เลนส์กล้องถ่ายรูป
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คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KE970

ขอมูลบนหนาจอ

หนาจอจะแสดงไอคอนตางๆตามที่
แสดงในตารางดังตอไปนี้

พื้นที่ไอคอน
พื้นที่ขอความ
และกราฟฟก

ไอคอนบนหนาจอ
ไอคอน์ี่

คําอธิบาย
แสดงความแรงของสัญญาณ
เครือขาย*

เมนู

รายชื่อ

แสดงรายการ
ของปุมเลือก

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KE970

พื้นที่

คําอธิบาย

บรรทัดแรก

แสดงไอคอนตางๆ

บรรทัดกลาง

แ
 สดงขอความ,คําแนะนํา
และขอมูล ที่คุณปอน เชน
หมายเลขที่จะโทรออก

 สดงฟงกชันที่กําหนดใหกับ
แ
บรรทัดสุดทาย
ปุมเลือกสองปุมใน ปัจจุบัน

เชื่อมตอสายอยู
คุณสามารถใชบริการ GPRS ได
แสดงวาคุณกําลังใชบริการขาม
เครือขาย (โรมมิง่ ) อยู
ตั้งและใชนาฬิกาปลุกอยู
แสดงสถานะของแบตเตอรี่
คุณไดรับขอความแบบตัวอักษร
คุณไดรับขอความแบบเสียง
เมนูเฉพาะสั่น ในรูปแบบเสียง
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*ค
 ุณภาพของเสียงสนทนาอาจ
เปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ที่ ให้บริการ
และ ระบบเครือข่ายเมื่อระดับความ
แรงของสัญญาณตํ่ากว่า 2 ขีดเสียง
สนทนาอาจขาดหาย ไม่ได้ยินและมี
สัญญาณรบกวน
โปรดดูแถบแสดง สถานะของระบบ
เครือข่ายเพื่อตรวจดูว่าคุณจะใช้
สายโทรได้หรือไม่เมื่อแถบแสดง
สถานะไม่ปรากฏ ขึ้น แสดงว่าคุณ
อยู่นอกพื้นที่ให้บริการในกรณีดัง
กล่าวนี้ คุณจะเข้าใช้บริการใดๆของ
ระบบเครือข่ายไม่ได้
(โทร. รับส่งข้อความ และอื่นๆ)

ไอคอน์ี่

คําอธิบาย
เมนูทั่วไป ในรูปแบบเสียง
เมนูนอกอาคาร ใน รูปแบบเสียง
เมนูเงียบ ในรูปแบบเสียง
เมนูชุดหูฟง ในรูปแบบ เสียง
คุณสามารถโอนสายไดู
แสดงวาโทรศัพทกําลัง เขาใช
WAP
แสดงวาคุณกําลังใช GPRS
คุณได้เปิดใช้งานบูลทูธ
คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KE970

แสดงว่ามีบริการ EDGE
การเชื่อมต่อกับบริการ EDGE
ช่วยให้คุณ สามารถถ่ายโอน
ข้อมูลด้วยความเร็ว 200Kb/s
(ขึ้นอยู่กับบริการของเครือข่าย)
ตรวจสอบการครอบคลุมพื้นที่
และการมีให้ บริการของเครือ
ข่ายกับผู้ให้บริการระบบของคุณ
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การติดตั้ง
การติดตัง้ ซิมการ์ดและ
แบตเตอรีใ่ นเครือ
่ ง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องแล้ว
ก่อนที่จะถอดซิมการ์ดหรือแบตเตอรี่ออก

หมายเหตุ
vก
 ารถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์

ในขณะที่เครื่อง เปิดอยู่อาจทำให้
เครื่องขัดข้องได้

1. ถอดแบตเตอรี่ออก
กดปุ่มคลายล็อคแบตเตอรี่ค้างไว้
และดึงฝาปิดแบตเตอรี่ขึ้น ถือโทรศัพท์กลับ
หัวลงดังภาพ จากนั้นใช้นิ้วแกะแบตเตอรี่ขึ้น
แล้วดึงแบตเตอรี่ออกมา

2. ใส่ซิมการ์ด
ใส่ซิมการ์ด แล้วเลื่อนเข้าไปในช่องใส่ซิม
การ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซิมการ์ด
อย่างถูกต้อง และหน้าสัมผัสสีทองของการ์ด
คว่ำลง เมื่อต้องการถอดซิมการ์ดออก
ให้กดลงเบาๆ และดึงออกในทิศทางตรง
ข้ามกับตอนใส่่

การติ ด ตั ้ ง

การใส่ซิมการ์ด

การถอดซิมการ์ด
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หมายเหตุ
vข
 ั้วโลหะของซิมการ์ดเสียหายได้โดย

ง่ายหากถูกขูดขีด ดังนั้นโปรดระวังเมื่อ
คุณจับซิมการ์ดให้ปฏิบัติตามคําแนะนํา
ที่แนบมากับซิมการ์ด

3. ใส่แบตเตอรีี่
ใส่แบตเตอรี่ลงในช่องใส่แบตเตอรี่โดยให้ขั้ว
โลหะสัมผัสกันที่ตรงกลางโทรศัพท์ จากนั้น
กดด้านบนของแบตเตอรี่ให้แน่นเข้าที่ประกบ
ฝาปิดแบตเตอรี่เข้ากับโทรศัพท์ดังภาพ

คําเตือน!
• ห้ามใส่หรือถอดซิมการ์ดขณะที่ใช้
หรือเปิดโทรศัพท์อยู่ มิฉะนั้นข้อมูล
อาจสูญหายหรือซิมการ์ดอาจชำรุด

การติ ด ตั ้ ง

19
KE970Pink_Thailand_1.2_0903_SAR,19 19

2007.9.3 5:5:10 PM

การติดตั้ง

การชาร์จแบตเตอรี่ี

ขอควรระวัง!

ก่อนเชื่อมต่ออะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแบต
เตอรี่เข้า กับเครื่องโทรศัพท์ คุณต้องใส่แบต
เตอรี่ในเครื่องก่อน

• หากแบตเตอรี่ไม่มีประจุค้างอยู่เลย
หลังจากเสียบ สายอะแดปเตอร์แล้ว
ประมาณ 1 ถึง 1.5 นาที ข้อความ
“กำลังชาร์จ” จะปรากฏขึ้นบนจอ LCD
• อย่าใช้แรงฝืนในการเสียบสายเพราะ
อาจทำความ เสียหาย แก่โทรศัพท์
และอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จ
แบตเตอรี่
• เสียบเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ตรงๆ เข้า
กับเต้าเสียบที่ผนัง
• หากคุณใช้เครื่องชาร์จนอกประเทศ
ของคุณให้ใช้ ปลั๊กอะแดปเตอร์เพื่อ
การเชื่อมต่อได้
• ห้ามถอดแบตเตอรี่หรือซิมการ์ดออก
ในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่

1. ตรวจดู

ให้แน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่ไว้จนเต็ม
ก่อนเริ่มใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก
2. ห
 ันดานที่มีลูกศรบนตัวปลั๊กขึ้นขางบนตาม
ที่แสดงในรูปแลวเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์
สําหรับชารจแบตเตอรี่เขาชองเสียบทาง
ดานลางของ เครื่องใหสุด จนไดยินเสียง
คลิ๊ก
การติ ด ตั ้ ง

3. เสียบปลายสายอีกด้านหนึ่งของอะแดป
เตอร์เข้ากับเต้าเสียบ ควรใช้เฉพาะเครื่อง
ชาร์จที่ให้มาในกล่องเท่านั้น
4. ขี
 ดเล็กๆที่ขยับไปมาของไอคอนแบตเตอรี่
จะหยุดนิ่ง เมื่อการชารจเสร็จสมบูรณ์

คําเตือน!
• ถอดปลั๊กไฟและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
ออกจากเต้า เสียบ ขณะเกิดพายุฝน
ฟ้าคะนองเพื่อป้องกันไม่ให้ถูก ไฟฟ้า
ดูดหรือเกิดเพลิงไหม้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุที่มีขอบ
แหลม คม เช่น ฟันสัตว์ ตะปู สัมผัสกับ
แบตเตอรี่ เพราะอาจทำให้เกิด เพลิง
ไหม้ได้
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การถอดเครือ
่ งชาร์จ
แบตเตอรี่

การใส่การ์ดหน่วย
ความจำ

ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์โดยดึงที่
หัวเสียบ ห้ามดึงสาย

ใส่การ์ดหน่วยความจำในช่องใส่การ์ดด้าน
ข้างของตัวเครื่องดังรูป

การติ ด ตั ้ ง
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การติดตั้ง

การถอดการ์ดหน่วย
ความจำ
ค่อยๆ ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากช่อง
เสียบตาม ภาพที่แสดงที่ด้านล่างนี้:

คําเตือน!
• ห้ามใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจำ
ขณะที่โทรศัพท์เปิดอยู่ มิฉะนั้นข้อมูล
อาจสูญหายและการ์ดหน่วยความจำ
อาจชำรุด

หมายเหตุ
vใช้เฉพาะการ์ดหน่วยความจำ

ที่ผ่านการรับรองจากผู้ผลิต
แล้วเท่านั้น การ์ดหน่วยความจำ
บางชนิดอาจใช้ กับโทรศัพท์
รุ่นนี้ไม่ได้

การติ ด ตั ้ ง

22
KE970Pink_Thailand_1.2_0903_SAR,22 22

2007.9.3 5:5:13 PM

ฟังก์ชั่นทั่วไป
การโทรออกและการรับ
สาย
การโทรออก
1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเปิดอยู่
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
รวมทั้งรหัสพื้นที่ในการ
แก้ไขหมายเลขบนหน้าจอ
คุณเพียงแค่กดปุ่ม
เพื่อลบตัวเลข
ครั้งละหนึ่งตัว
• กดปุ่ม
หมด
3. กดปุ่ม

ค้างไว้เพื่อลบตัวเลขทั้ง

การโทรออกต่างประเทศ
1. ก
 ดปุ่ม
ค้างไว้เพื่อเรียกรหัส
นำหน้าการโทรออกต่างประเทศให้
ปรากฏบนหน้าจอ เครื่องหมาย ‘+’
สามารถใช้แทนรหัสการโทรออกต่าง
ประเทศได้
2. ป
 ้อนรหัสประเทศรหัสพื้นที่
และหมายเลขโทรศัพท์
3. กดปุ่ม

การวางสาย
เมื่อคุณสิ้นสุดการสนทนาแล้วให้กดปุ่ม

เพื่อโทรออก

4. เมื่อสิ้นสุดการสนทนาแล้ว ให้กดปุ่ม

การโทรจากรายการโทรที่เคยใช

2. เลือกหมายเลขที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม
นาวิเกต
3. กดปุ่ม

คุณสามารถบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์
ที่โทร บ่อยไว้ในสมุดรายชื่อในซิมการ์ดและ
หน่วยความจำของโทรศัพท์ได้ คุณโทรออก
ได้อย่างง่ายๆ เพียงค้นหาชื่อในรายชื่อ
โปรดดูรายละเอียด

ฟั ง ก์ ช ั ่ น ทั ่ ว ไป

1. ก
 ดปุ่ม
หมายเลขโทรศัพท์ที่
เรียกเข้า,โทรออก และไม่ได้รับสาย
ล่าสุดจะปรากฏขึ้น

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ
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ฟงกชันทั่วไป
การปรับระดับเสียง
ระหว่างการสนทนา หากคุณต้องการปรับ
ระดับเสียง ลำโพงให้ใช้ปุ่มด้านข้างของโทรศั
พท์ในโหมดรอรับสาย คุณสามารถปรับ
ระดับเสียงปุ่มกดได้โดยใช้ปุ่มด้านข้าง

การรับสาย
เมื่อมีสายเรียกเข้า เสียงโทรศัพท์จะดังขึ้น
และไอคอนโทรศัพท์จะกระพริบ
อยู่บนหน้าจอ หากเครื่องสามารถ
ระบุผู้โทรเข้าได้ หมายเลขโทรศัพท์
(หรือชื่อหากจัด เก็บไว้ใน สมุดโทรศัพท์)
ของผู้โทรเข้าจะปรากฏขึ้น
1. เลื่อนฝาขึ้นและกดปุ่ม
หรือปุ่มเลือกซ้ายเพื่อ รับสายเรียกเข้า
หากตั้งตัวเลือกเมนูโหมดตอบรับ
ปุ่มใดๆ [เมนู 9.5.2] การกดปุ่ม ใดๆ
จะเป็นการรับสาย ยกเว้นปุ่ม
และปุ่มเลือกขวา(เงียบ,ปฎิเสธ)

หมายเหตุ
vค
 ุณสามารถรับสายในขณะใช้สมุดราย

ชื่อหรือคุณสมบัติเมนูอื่นได้ หากมีการ
เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับพีซีโดยใช้
สาย USB อยู่ เครื่องจะปฏิเสธสายเ
รียกเข้า

ความแรงของสัญญาณ
หากคุณอยู่ภายในอาคาร การอยู่ใกล้
หน้าต่างอาจ ช่วย ให้คุณรับสัญญาณได้ดีขึ้น
คุณสามารถดูความ แรงของ สัญญาณได้
จากสัญลักษณ์แสดงระดับ สัญญาณ (
)
บนหน้าจอโทรศัพท์

ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

2. ส
 ิ้นสุดการสนทนาโดยการปิดโทรศัพท์
หรือกดปุ่ม
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การป้อนข้อความ

โหมด ไทย

คุณสามารถป้อนตัวเลขและตัวอักษรได้
โดยใช้ปุ่มกด ของ โทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น
การบันทึกชื่อใน รายชื่อ, การเขียน
ข้อความ, การทำตารางนัดหมายในปฏิทิน
ล้วนแต่ต้องใช้ การป้อนข้อความทั้งสิ้น
ในเครื่องมีวิธี ป้อนข้อความให้เลือกใช้ได้
ดังนี้ี

โหมดนี้ให้คุณป้อนตัวอักษร โดยการกดปุ่ม
ที่มีตัวอักษรที่ ต้องการหนึ่งครั้ง สองครั้ง
สามครั้ง หรือสี่ครั้งจน กระทั่งตัวอักษรที่ต้อง
การปรากฏขึ้น

หมายเหตุ
vฟ
 ิลด์บางฟิลด์อาจใช้โหมดป้อนข้อ

ความได้โหมดเดียว (เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ในฟิลด์สมุดที่อยู่)

โหมด T9ไทย

ป้อนตัวเลขต่างๆ โดยกดปุ่มเพียงครั้งเดียว
ต่อตัวเลข หนึ่งตัว หากต้องการเปลี่ยนเป็น
โหมด 123 ในฟิลด์ สำหรับการป้อนตัวอักษร
ให้กดปุ่ม
จนกว่าหน้า จอจะแสดงโหมด
123

โหมดสัญลักษณ์
โหมดนี้ให้คุณป้อนสัญลักษณ์ต่างๆ

การเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ
1. เมื่อคุณอยู่ในฟิลด์ ที่ยอมให้ป้อนตัวอักษร
ได้สัญลักษณ์แสดงโหมดป้อน ป้อนข้อ
ความจะปรากฏขึ้นที่มุมบนขวาของหน้าจอ
2. ห
 ากคุณต้องการเปลี่ยนโหมดให้กดปุ่ม
ซึ่งจะ เปลี่ยนโหมดที่มีอยู่

ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

โหมดนี้ให้คุณป้อนคำได้โดยการกดเพียง
ครั้งเดียวต่อ หนึ่ง ตัวอักษร แม้ว่าแต่ละปุ่ม
บนแผงปุ่มกดนั้นจะมีตัวอักษรมากกว่าหนึ่ง
ตัวอักษรก็ตาม โหมดT9 จะเปรียบเทียบการ
กดปุ่ม ของคุณโดยอัตโนมัติกับพจนานุกรม
ทางภาษาภายในเครื่อง เพื่อพิจารณาหาคำ
ที่ถูกต้อง ดังนั้น คุณจึงกดปุ่มน้อยกว่า
การป้อนคำโดยใช้โหมด ไทย ตามปกติ

โหมด 123 (โหมดตัวเลข)
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ฟงกชันทั่วไป
วิธีการใช้โหมด T9ไทย

vค
 ำจะเปลี่ยนแปลงตามตัวอักษรที่พิมพ์

โหมดป้อนข้อความโดยใช้ระบบช่วยสะกด
คำT9 ช่วย ให้คุณสามารถป้อนคำต่าง ๆ
ได้อย่างง่ายดายด้วยจำนวนการกดปุ่มน้อย
ครั้งที่สุด เมื่อคุณกดปุ่ม แต่ละครั้ง
โทรศัพท์จะเริ่มแสดงตัวอักษรที่คิดว่า
คุณกำลังพิมพ์ โดยอ้างอิงตามพจนานุกรม
ในเครื่อง เมื่อมีการเพิ่มตัว อักษรใหม่คำ
จะเปลี่ยนแปลงตามตัวเลือกที่ ใกล้เคียง
ที่สุดจากพจนานุกรม

คุณไม่ ต้องสนใจคำที่ปรากฏบนหน้าจอ
จนกว่าคุณจะ พิมพ์ คำนั้นเสร็จ

vห
 ากพิมพ์จนเสร็จแล้วแต่คำนั้นปรากฏ

ไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่มนาวิเกตลงหนึ่งครั้ง
หรือมากกว่า เพื่อ เลื่อนดูรายการคำที่
มีให้เลือก

vห
 ากไม่มีคำที่ต้องการในรายการคำที่

มีให้เลือก ให้เพิ่มคำนั้นโดยใช้ โหมด
ไทย

2. ป
 ้อนคำทั้งคำ ก่อนที่จะแก้ไขหรือลบตัว
อักษรตัวใด ตัวหนึ่ง

หมายเหตุ
v คุ
 ณสามารถเลือกภาษาอืน
่ ๆ

ของ T9
ได้จากตัวเลือกเมนู หรือกดปุม
่
ค้างไว้

3. เมื่อสิ้นสุดการป้อนคำหนึ่งคำ
ให้เว้นวรรคโดยกด ปุ่ม
,
ในการลบตัวอักษรให้กด
และกดค้าง
ไว้เพื่อลบตัวอักษรทั้งหมด

ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

1. เมื่อคุณอยู่ในโหมดป้อนข้อความโดยใช้
ระบบช่วย สะกดคำ T9 ให้เริ่มต้นป้อนคำ
โดยกดปุ่ม
ถึง
โดยการกดหนึ่ง
ปุ่มต่อหนึ่งตัวอักษร
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วิธีการใช้โหมด ไทย
ใช้ปุ่ม

ถึง

ปุม		

เพื่อป้อนข้อความ

ตัวอักษรตามลำดับที่แสดง
.,-():;1

1. กดปุ่มที่มีตัวอักษรที่คุณต้องการ

กขคฆงจฉ2

v หนึ่งครั้งสำหรับตัวอักษรตัวแรก

ชซฌญฎฏฐ3

v สองครั้งสำหรับตัวอักษรตัวที่สอง

ฑฒณดตถท4

v และอื่นๆ

ธนบปผฝพ5

2. เมื่อต้องการเว้นวรรค ให้กดปุ่ม
หนึ่งครั้ง เมื่อ ต้องการลบตัวอักษร
ให้กดปุ่ม
กดปุ่ม
ค้างไว้เพื่อลบ
ตัวอักษรต่อไป

ฟภมยรลว6
ศษสหฬอฮ7
ั ิ ี ึ ื ุ ูะ8
าำเแโใไๆ9

หมายเหตุ

่ ้ ๊ ๋ ็ ์ ฤฦ0

v โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอั

*#@$฿!?~ฯ%&‘“^/

กษร
ที่ใช้ได้โดยใช้ปุ่ม จากตาราง
ด้านข้างนี้

ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป
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ฟงกชันทั่วไป
วิธีการใช้โหมด 123 (ตัวเลข)
โหมด 123 ช่วยให้คุณสามารถป้อนตัว
เลขในข้อความ แบบตัวอักษรได้ (เช่น
การป้อนหมายเลขโทรศัพท์) กดปุ่มตัว
เลขที่ต้องการก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโหมด
ป้อนข้อความที่เหมาะสมด้วยตนเอง

วิธีการใช้โหมดสัญลักษณ์
โหมดสัญลักษณ์ชว่ ยให้
คุณสามารถป้อนสัญลักษณ์
หรือตัวอักษรพิเศษต่างๆ
ในการป้อนสัญลักษณ์ให้กด ปุม
่
ใช้ปม
ุ่ นาวิเกตเพือ
่ เลือกสัญลักษณ์ทต
่ี อ
้ ง
การและ กดปุม
่ [ตกลง]

ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป
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การเลือกฟังก์ชั่นและตัวเลือกต่างๆ
โทรศัพท์ของคุณมีชุดฟังก์ชั่นที่ช่วยให้
คุณปรับแต่ง โทรศัพท์ได้ โดยฟังก์ชั่น
ดังกล่าวนี้มีอยู่ในเมนูและ เมนูย่อยต่างๆ
ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้ได้โดยผ่าน
ทาง ปุ่มเลือกสองปุ่ม
และ
เมนูและเมนูย่อยแต่ละ เมนู ช่วยให้คุณดู
และเปลี่ยนการตั้งค่าของฟังก์ชั่น
แต่ละฟังก์ชั่นได้ ปุ่มตัวเลือกอาจทำงาน
แตกต่างกันไปตามการใช้งาน ในขณะนั้น
คุณสามารถดูการทำงานในขณะนั้นของ
ปุ่มเลือก ได้จากข้อความที่ปรากฏใน
บรรทัดล่างสุด ของหน้าจอและอยู่เหนือ
ปุ่มเลือกแต่ละปุ่ม

เมนู

กดปุ่มเลือกขวา
เพื่อเข้า ใช้ราย
ชื่อที่มีให้เลือก

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

กดปุ่มเลือกซ้าย
เพื่อ เข้าใช้เมนู
ที่มีให้เลือก

รายชื่อ
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เมนูระหว่างการใช้สาย
โทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชั่นควบคุมมากมาย
ให้คุณ เลือกใช้ระหว่างการใช้สายในการเข้า
ใช้ฟังก์ชั่นดัง กล่าวนี้ให้กดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]

การสลับระหว่างสองสาย
ในการสลับระหว่างสองสาย ให้กดปุ่ม หรือ
ปุ่ม เลือกซ้าย และเลือก สลับสาย

การรับสายเรียกเข้า

ระหว่างการใช้สาย
เมนูที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ระหว่างการ
ใช้สายจะ ต่างไปจากเมนูหลักที่ตั้งมาจากโรง
งาน ซึ่งเข้าใช้จาก หน้าจอขณะที่เปิดเครื่อง
รอรับสายโดยมีตัวเลือกต่างๆ ตามที่อธิบาย
ดังต่อไปนี้ี

การใช้สายที่สอง
(ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
เมนู ร ะหว า งการใช ส าย

คุณสามารถเรียกใช้หมายเลขที่คุณต้องการ
โทรจาก สมุดโทรศัพท์ เพื่อโทรออกสาย
ที่สองได้ โดยกดปุ่ม เลือกขวาแล้วเลือก
รายชื่อ

ในการรับสายเรียกเข้า เมื่อมีเสียงเรียกเข้าดัง
ขึ้นที่เครื่อง คุณเพียงแค่กดปุ่ม
[รับ]
โทรศัพท์ยังสามารถเตือน ให้คุณทราบว่ามี
สายเรียกเข้าอีกสาย หนึ่งในระหว่าง ที่คุณ
สนทนากับอีกสายโดยจะมีเสียงสัญญาณดัง
ขึ้นใน หูโทรศัพท์และหน้าจะแสดงให้เห็นว่า
มีสายที่สองกำลัง รออยู่ คุณสมบัตินี้เรียกว่า
คุณสมบัติสายเรียกซ้อนสาย เรียกซ้อนซึ่ง
จะใช้งานได้เฉพาะกรณีที่ระบบเครือข่าย
ของคุณสนับสนุนเท่านั้น สำหรับรายละเอียด
ในการเรียก ซ้ำและการยกเลิกการ ใช้คุณ
สมบัตินี้ ให้ดูที่สายเรียกซ้อน [เมนู 9.5.4]
หากใช้งานสายเรียกซ้อนคุณสามารถพัก
สายแรกไว้ และรับสายที่สองได้ โดยกดปุ่ม
.
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การประชุมหลายสาย

คุณสามารถปฏิเสธสายเรียกเข้าได้โดยไม่
ต้องรับสาย นั้น เพียงแค่กดปุ่ม

บริการการประชุมหลายสายช่วยให้คุณ
สนทนา กับ บุคคลหลายคนได้ในเวลาเดียว
กัน หากผู้ให้บริการ เครือข่ายของคุณสามารถ
รองรับบริการดังกล่าว การประชุม
หลายสาย สามารถทำได้เฉพาะในกรณี
ที่คุณ ใช้สายหนึ่งอยู่และพักอีกสายไว้
โดยรับสายทั้งสอง แล้ว เมื่อกำหนดให้มี
การประชุมหลายสายแล้ว ผู้จัด ให้มีการ
ประชุมหลายสายอาจเพิ่ม, วางสาย หรือแยก
สาย (กล่าวคือ สายนั้นจะถูกตัดออกจาก
การประชุม หลายสาย แต่ยังคงอยู่ในสาย
ของคุณ)ตามความต้อง การได้ ตัวเลือก
เหล่านี้มีให้เลือกใช้ในเมนูระหว่างการ ใช้สาย
จำนวนสายสูงสุดในการประชุมหลายสาย
คือ 5 สายเมื่อเริ่มการประชุมหลายสาย
คุณจะเป็นผู้ควบคุม การประชุมหลายสาย
และมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเพิ่มสายเข้า
มาในการประชุมหลายสายได้

ระหว่างการใช้สาย คุณสามารถปฏิเสธสาย
เรียกเข้า ได้โดยกดปุ่ม

การปิดไมโครโฟน
คุณสามารถปิดไมโครโฟนระหว่างใช้สายโดย
การกดปุ่ม [ตัวเลือกขวา] ผู้ที่โทรเข้า
มาจะไม่ได้ยิน เสียงคุณ แต่คุณยังคง
ได้ยินเสียงบุคคลนั้นได้
คุณสามารถเปิดเสียง ของเครื่องโทรศัพท์
โดยกดปุ่มเปิดเสียง [ตัวเลือกขวา]
เพื่อเปิดเสียงไมโครโฟน

สัญญาณเสียง DTMF
ขณะโทรออก
ในการเปิดสัญญาณเสียง DTMF
ขณะโทรออก (เช่น เพื่อใช้โทรศัพท์กับ
สวิตช์บอร์ดอัตโนมัติ) ให้กดปุ่ม [ตัวเลือก]
ตามด้วย เปิด DTMF เลือก ปิด DTMF
เพื่อเลิกใช้งานสัญญาณเสียง DTMF ตาม
ปกติจะใช้งานสัญญาณเสียง DTMF

เมนู ร ะหว า งการใช ส าย

การปฏิเสธสายเรียกเข้า
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เมนู ร ะหว า งการใช ส าย
การใช้สายที่สอง
คุณสามารถใช้สายที่สองได้ขณะกำลังใช้สาย
สนทนา อยู่โดยป้อนหมายเลขที่สองแล้วกด
ปุ่ม
เมื่อโทร ติดต่อสายที่สองได้แล้ว
สายแรกจะถูกพักสาย โดย อัตโนมัติ คุณ
สามารถสลับระหว่างสายได้โดยกดปุ่ม

การจัดการประชุมหลายสาย
ในการจัดการประชุมหลายสายให้พักสายหนึ่ง
สายและ ขณะที่ใช้สายหนึ่งอยู่ ให้กดปุ่ม
เลือกซ้ายแล้วเลือกเมนู ประชุมสายของ
ประชุมหลายสาย

การเรียกใช้การประชุมหลายสาย
ที่พักไว้
เมนู ร ะหว า งการใช ส าย

การเรียกใช้การประชุมสายที่พักไว้ ให้กดปุ่ม
กด ปุ่ม เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
และเลือก ประชุมหลายสายทั้งหมด
/พักสายทั้งหมด สายอื่นๆ ที่พักไว้จะยังเชื่อม
ต่ออยู่ในการ กลับไปยังโหมดการประชุม
หลายสายให้กดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
ตามด้วยประชุมหลายสาย

การเพิ ่ ม สายในการประชุ ม หลาย
สาย
ในการเพิ่มสายในการประชุมหลายสายที่
มีอยู่ ให้กดปุ่ม เลือกซ้าย และเลือกเมนู
ประชุมสาย ของประชุมหลายสาย

การคุยส่วนตัวในการประชุมหลาย
สาย
เมื่อต้องการสนทนาเป็นการส่วนตัวกับ
ผู้ที่เข้าร่วม ประชุมสาย ให้หน้าจอแสดงหมาย
เลขของบุคคลที่ คุณต้องการสนทนาด้วย
แล้วกดปุ่มเลือกซ้ายเลือกเมนูเบอร์ส่วนตัว
ของประชุมสาย เพื่อพักสายอื่นๆ ทั้งหมด

การวางสายการประชุมหลายสาย
คุณสามารถวางสายของผู้โทรเข้าที่ปรากฏ
อยู่ในขณะ นี้จากการประชุมหลายสายได้
โดยกดปุ่ม
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แผนผังเมนู
ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงโครงสร้างของเมนูที่มีและแสดงถึง :
v ตัวเลขที่กำหนดไว้สำหรับตัวเลือกของแต่ละเมนู

1. รูปแบบเสียง

3. มัลติมเี ดีย

5. ข้อความ

1.X.1 เปิดใช้

3.1 เครื่องเล่น MP3

5.1 ข้อความใหม่

1.X.2 กำหนดเอง

3.2 กล้องถ่ายรูป

5.2 ถาดเข้า

3.3 กล้องวิดีโอ

5.3 อีเมล์บอกซ์

3.4 เครื่องบันทึกเสียง

5.4 ร ่าง
5.5 ถาดออก
5.6 ส ่ง

4. ข้อมูลการโทร
2. เบราว์เซอร์

4.1 ทุกสาย
4.2 สายไม่ได้รับ
4.3 สายโทรออก

2.2 บุ๊คมาร์ค

4.4 สายที่ได้รับ

2.3 ไปที่ URL

4.5 เวลาโทร

2.4 ประวัติ

4.6 ค่าโทร

2.5 ตั้งค่า

4.7 รายละเอียดข้อมูล

2.6 ข้อมูล

5.8 บริการข้อมูล
5.9 ข้อความอัตโนมัติ
5.0 ตั้งค่า

แผนผั ง เมนู

2.1 โฮม

5.7 ฟังข้อความเสียง
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แผนผังเมนู

6. รายชือ
่

8. เครือ
่ งมือ

9. ตัง้ ค่า

6.1 ค้นหา

8.1 การแจ้

งเครื่องหาย

9.1 วันที่ & เวลา

6.2 รายชื่อใหม่

8.2 นาฬิกาปลุก

9.2 ภาษา

6.3 โทรด่วน

8.3 ปฏิทิน

9.3 หน้าจอ

6.4 กลุ่ม

8.4 เครื่องคิดเลข

9.4 การเชื่อมต่อ

6.5 คัดลอกทั้งหมด

8.5 บันทึก

9.5 การโทร

6.6 ลบทั้งหมด

8.6 นาฬิกาจับเวลา

9.6 ระบบป้องกัน

6.7 ตั้งค่า

8.7 ตัวแปลงหน่วย

9.7 โหมด Flight

6.8 ข้อมูล

8.8 เวลาทั่วโลก

9.8 ประหยัดพลังงาน

8.9 บริการซิม

9.9 เรียกคืนค่าเริ่มต้น

7. แฟ้มข้อมูล

9.0 สถานะความจำ

7.1 ภาพ
7.2 เสียง
7.3 วิดีโอ

แผนผั ง เมนู

7.4 เอกสาร
7.5 อื่นๆ
7.6 เกมส์&แอปอื่นฯ
7.7 หน่วยความจำภายนอก
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รูปแบบเสียง
ในรูปแบบเสียง คุณสามารถปรับเปลี่ยน
และ ปรับแต่งเสียง เรียกเข้าของโทรศัพท์
ให้เหมาะสมกับ เหตุการณ์สภาพแวดล้อม
หรือกลุ่มผู้โทรที่แตกต่างกันได้รูปแบบที่ตั้ง
รูปแบบที่ตั้งไว้ล่วงหน้ามี 5 รูปแบบ: ทั่วไป
,เงียบ,เฉพาะสั่น,นอกอาคาร,ชุดหูฟัง.
โดยคุณสามารถปรับแตงรูปแบบแตละรูป
แบบได กดปุมเลือกซาย [เมนู และเลือก
รูปแบบเสียง โดยเลื่อนปุมนาวิเกตขึ้น/ลง
หรือกดเลข 1 ในหน้าเมนู

เปิดใช้

(เมนู 1.X.1)

1. รายการรูปแบบจะปรากฏขึ้น
2. ใ นรายการรูปแบบเสียง
ให้เลื่อนไปยังรูปแบบที่ คุณต้อง การใช้
และกดปุ่มเลือกซ้าย
[เลือก] หรือปุ่ม
ตกลง
3. จากนั้น เลือก เปิดใช้

กำหนดเอง (เมนู 1.X.2)
ให้เลื่อนไปยังรูปแบบที่ต้องการในรายการรูป
แบบหลังจาก กดปุ่มเลือกซ้าย หรือปุ่ม ตกลง
ให้เลือก เปลี่ยนแปลงตัว เลือกการตั้งค่ารูป
แบบจะเปิดขึ้น
vป
 ระเภทการเตือนสาย:

เมื่อมีสายเรียกเข้า

v เ สียงเรียกเข้า:

การจากรายการ

vร
 ะดับเสียง:

เรียกเข้า

ตั้งชนิดการเตือน

เลือกเสียงเรียกเข้าที่ต้อง

ตั้งระดับเสียงของเสียง

vป
 ระเภทการเตือนข้อความ:

เตือนให้กับข้อความ

v เ สียงข้อความ:

ข้อความ

v เ สียงปุ่มกด:

ที่ต้องการ

เลือกเสียงเตือนให้กับ

เลือกแบบเสียงของปุ่มกด

vร
 ะดับเสียงปุ่มกด:

ลง

ตั้งระดับเสียงของเสียง

ตั้งเสียงสำหรับการสไลด์ขึ้น-

vร
 ะดับเสียงเอฟเฟกต์:

เสียงเอฟเฟกต์

ตั้งระดับเสียงของ

รู ป แบบเสี ย ง

ปุ่มกด

v เ สียงสไลด์:

ตั้งชนิดการ

35
KE970Pink_Thailand_1.2_0903_SAR,35 35

2007.9.3 5:5:21 PM

รูปแบบเสียง
vร
 ะดับเสียงเปิด/ปิดเครื่อง:

ของเสียงเมื่อเปิด/ปิดเครื่อง

ตั้งระดับเสียง

หมายเหตุ
v รูปแบบเสียงต่างๆ

ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้

รู ป แบบเสี ย ง
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เบราว์เซอร์
คุณสามารถเข้าใช้บริการ WAP (Wireless
Application Protocol) ต่างๆ เช่น
ข้อมูลการเงิน, ข่าว, รายงานการพยา
กรณ์อากาศ และข้อมูลเกี่ยวกับ ตาราง
การบินข้อมูลเหล่า นี้ได้รับการออก
แบบมาเพื่อใช้กับ โทรศัพท์ เคลื่อนที่
โดยเฉพาะและดูแลโดยผู้ให้บริการ
WAP โปรดตรวจสอบการให้บริการ WAP
ค่าใช้จ่าย และ ค่าธรรม เนียมต่างๆ
กับผู้ให้บริการเครือข่าย และ /
หรือผู้ให้บริการ ที่เป็นเจ้าของบริการที่
คุณต้องการ ใช้ ผู้ให้บริการยังสามารถให้
คำแนะนำเกี่ยวกับการ ใช้บริการเหล่านั้น
ด้วยเมื่อเชื่อมต่อแล้ว โฮมเพจจะปรากฏขึ้น
โดยเนื้อหา ในโฮมเพจขึ้นกับผู้ให้บริการ
คุณสามารถเข้าใช้เพจ ของเว็บไซด์ใดๆ
ก็ได้ โดยป้อนแอดเดรส URL ของ เว็บนั้นๆ
เมื่อต้องการออกจากเบราว์เซอร์ ให้กดปุ่ม
โทรศัพท์ จะกลับสู่โหมดสแตนด์บาย
การนาวิเกตด้วยเบราว์เซอร์ WAP

ปุ่ม

คำอธิบาย
qr

เลื่อนดูข้อมูลแต่ละบรรทัด
กลับไปยังเพจก่อนหน้า
เลือกตัวเลือกและยืนยัน
การดำเนินการ

การใช้เมนูเบราว์เซอร์ WAP
คุณเลือกใช้ตัวเลือกต่างๆของเมนูได้ขณะ
ท่องเว็บไซด์ สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

หมายเหตุ
v เมนูเบราว์เซอร์ WAP อาจแตกต่างกัน
ขึ้นกับ เวอร์ชั่น เบราว์เซอร์ของคุณ

เบราว์ เ ซอร์

คุณสามารถท่องอินเตอร์เน็ตโดยใช้ปุ่มต่างๆ
ของโทรศัพท์หรือใช้เมนู เบราว์เซอร์ WAP

การใช้ปุ่มต่างๆ ของโทรศัพท์
ขณะท่องอินเทอร์เน็ตฟังก์ชั่นปุ่มต่างๆของ
โทรศัพท์ จะแตกต่างไปจากโหมดการทำงาน
ตามปกติ ของโทรศัพท์
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เบราว์เซอร์

โฮม

เมนู 2.1

ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับโฮมเพจ
โฮมเพจอาจเป็นไซด์ ที่ได้ ระบุไว้ในรูปแบบ
ที่มีการใช้งานซึ่งอาจกำหนด ไว้โดยผู้ให้
บริการระบบหากคุณไม่ได้กำหนดไว้ในรูป
แบบที่มีการใช้งาน

บุค
๊ มาร์ค		

เมนู 2.2

เมนูนี้ช่วยให้คุณจัดเก็บ URL ของเว็บเพจที่
คุณชื่นชอบได้ เพื่อให้เข้าใช้ได้ง่ายขึ้นใน
ครั้งต่อไป

 ก้ไข: คุณสามารถแก้ไข URL และ /
่v แ
หรือชื่อของ บุ๊คมาร์คที่เลือกได้
vบ
 ุ๊คมาร์คใหม่:

บุ๊คมาร์คใหม่

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสร้าง

v ส่ง

URL ทาง: ส่งบุ๊คมาร์คที่เลือกไว้ทาง
ข้อความตัวอักษร/มัลติมีเดียและอีเมล์

ไปที่ URL

เมนู 2.3

คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่คุณ
ต้องการได้ โดยตรง หลังจากป้อน URL
ที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม ตกลง

การสร้างบุ๊คมาร์ค
1. กดปุ่มเลือกซ้าย < [ตัวเลือก]
2. เลือกบุ๊คมาร์คใหม่ และกดปุ่ม OK
3. ห
 ลังจากป้อน URL และชื่อที่ต้องการแล้ว
ให้กดปุ่ม OK
เบราว์ เ ซอร์

หลังจากเลือกบุ๊คมาร์คที่ต้องการแล้วคุณ
สามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ได้
v เชื่อมต่อ:
vด
 ู:

เชื่อมต่อไปยังบุ๊คมาร์คที่เลือก

คุณสามารถดูบุ๊คมาร์คที่เลือกไว้ได้

ประวัติ

เมนู 2.4

เมนูนี้จะแสดงเพจต่างๆ ที่เบราส์ไว้ล่าสุด

ตัง้ ค่า

เมนู 2.5

คุณสามารถตั้งโปรไฟล์แคช คุกกี้ และความ
ปลอดภัย สัมพันธ์กับบริการอินเตอร์เน็ต
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โปรไฟล์เครือข่าย

(เมนู 2.5.1)

โปรไฟล์์คือข้อมูลเครือข่ายที่ใช้ เพื่อเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต ในหน่วยความจำของโทรศัพท์มี
รูปแบบที่เป็นค่าเริ่มต้น ของผู้ให้บริการ
ระบบบางรายแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อรูปแบบที่เป็นค่าเริ่มต้นได้
โปรไฟล์์แต่ละแบบมีเมนูย่อยดังต่อไปนี้
v เปิดใช้:
v ดู:

ใช้งานโปรไฟล์์ที่เลือก

คุณสามารถดูโปรไฟล์ที่เลือกไว้ได้

v แก้ไข:

คุณสามารถแก้ไขโปรไฟล์ที่
เลือกไว้ได้

v

โ ปรไฟล์ใหม่: คุณสามารถเพิ่มโปรไฟล์์
ใหม่ได้

v ลบ:

ลบรูปแบบที่เลือกจากรายการ
(เฉพาะที่โปรไฟล์ที่สร้างเอง)

แคช

(เมนู 2.5.2)

ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้จะถูกบันทึกไว้
ในหน่วย ความจำแคชของโทรศัพท์

หมายเหตุ
v แคชเป็นหน่วยความจำบัฟเฟอร์ซึ่งใช้
บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

คุกกี้

(เมนู 2.5.3)

ตรวจสอบว่ามีการใช้คุกกี้หรือไม่

ใบรับรองการป้องกัน

(เมนู 2.5.4)

คุณสามารถดูรายการใบรับรองส่วนบุคคล
ที่บันทึกไว้ใน โทรศัพท์ของคุณได้

vล
 บทั้งหมด:

ลบโปรไฟล์ทั้งหมดออกจาก
รายการ (เฉพาะที่โปรไฟล์ที่สร้างเอง)

v รีเซ็ตทั้งหมด:

ใช้รีเซ็ตโปรไฟล์ทั้งหมด

ข้อมูล			

เมนู 2.6

เบราว์ เ ซอร์

คุณสามารถดูข้อมูลเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์
WAP ได้
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มัลติมีเดีย
คุณสามารถสนุกกับฟังก์ชันมัลติมีเดีย
ต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณ เช่น กล้องถ่ายรูป
เครื่องบันทึกเสียง และ MP3 เพื่อสัมผัสกับ
ความมันส์และความสะดวกสบาย

หมายเหตุ
v เมื่อสถานะของแบตเตอรี่อยู่ในระดั

บ ลดต่ำลงคุณอาจ ไม่สามารถใช้
ฟังก์ชั่นกล้องหรือมัลติมีเดียได้

่ใช้ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย
v ขณะที


สถานะ
ของแบตเตอรี่อาจเปลี่ยนแปลงได้

เครือ
่ งเล่น MP3

เมนู 3.1

KE970 มีการเพิ่มเครื่องเล่น MP3ลงในเครื่อง
ซึ่งคุณสามารถ สนุกกับการรับฟังเพลงที่เป็น
ไฟล์ MP3 ในเครื่องหรือ ในการ์ด และยัง
สามารถเปิดเพลงออกลำโพงได้อย่างไพเราะ

หมายเหตุ
v ในบางกรณี


สัญญาณเสียงอาจไม่
ชัดเจนโดยเฉพาะ เมือ
่ เปิดเสียงดังๆ
และมีเสียงทุม
้ มาก เนือ
่ งจากลำโพง
มีขนาดเล็ก ดังนัน
้ คุณควรใช้หฟ
ู ง
ั
สเตอริโอเพือ
่ รับฟัง เพลงด้วย
ระบบเสียงทีส
่ มบูรณ์แบบ

โปรแกรมเล่นเพลงจะสนับสนุน:
• MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer
III: ความถี่การสุ่มสัญญาณตั้ง แต่ 8KHz
ถึง 48KHz อัตราบิตสูงสุด 320Kbps,
สเตอริโอ
• AAC: รูปแบบ ADIF, ADTS
(ความถี่การสุ่มสัญญาณ ตั้งแต่ 8KHz ถึง
48KHz)
• AAC+: V1: (อัตราบิต 16~128Kbps)

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

	V2: (อัตราบิต 16~48Kbp)
(ความถี่การสุ่มสัญญาณตั้งแต่
8KHz ถึง 48KHz)
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หมายเหตุ
ไม่รองรับไฟล์ทก
่ี ล่าวถึง
ทัง
้ หมดทุกประเภททีม
่ ี อัตราบิต
แปรผันต่างกัน ดังนัน
้ คุณจะไม่
สามารถเปลีย
่ น ไฟล์จากรูปแบบ
MP3 เป็น AAC ได้

อีควอไลเซอร

v KE970


คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์ MP3 จากพีซีที่ใช้
ร่วมกันได้ไปยังหน่วยความจำในโทรศัพท์
ของคุณโดยใช้ที่เก็บข้อมูล เมื่อคุณเชื่อมต่อ
โทรศัพท์กับพีซีโดยใช้สาย USB (ให้มาใน
กล่องบรรจุเดียวกัน) เครื่องพีซีจะแสดงผล
ว่าโทรศัพท์เป็นดิสก์แบบถอดออกได้ใน
Windows Explorer หากคุณใช้ Win98
SE คุณต้องติดตั้งไดรฟ์ที่เก็บข้อมูลสำหรับ
Windows 98 ที่อยู่ในแผ่น CD-ROM

หมายเหตุ
v คุ
 ณต้องคัดลอกเพลง

v เครื
่ งพีซค
ี วรทำงานในระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร
 อ

Windows 98 SE, Windows ME,
Windows 2000, Windows XP

เวลาในการเล่น

ระดับเสียง

สับเปลีย่ น/
โหมดการเล่น/
สเตอริโอ

ตัวเลือก

สถานะของตัวควบ
คุมเพลง

ซ้ำ
เล่นทั้งหมด
เล่นซ้ำทั้งหมด
เล่นซ้ำเพลงเดียว

หมายเหตุ
v ในกรณี
ที่มีไฟล์ที่ไม่ถูกต้องอยู่ในราย


การเพลง ข้อความ แสดงข้อผิดพลาด
จะปรากฏขึ้น และกลับไปที่หน้าจอ
ก่อนหน้า้

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

MP3
ลงในโฟลเดอร์ เสียง/MP3
หากคุณคัดลอกไปทีโ่ ฟลเดอร์อน
่ื
คุณจะไม่พบไฟล์ MP3

ชือ่ ไฟล์
แถบแสดงความ
คืบหน้า
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มัลติมีเดีย
1. กดเมนู มัลติมีเดียและเลือก
เครื่องเล่น MP3
[ตัวเลือก]
2. กดปุ่มเลือกซ้าย
เพื่อเข้าสู่เมนูต่อไปนี้
vพ
 ัก:

คุณสามารถหยุดเล่นไฟล์ MP3
ชั่วคราวได้

v ดูรายการเพลง:

คุณสามารถเลือกไฟล์อื่น
ในรายการ MP3 ได้

vต
 ั้งค่าเป็นเสียงเรียกเข้า:

คุณสามารถกำหนดให้เสียง เพลง MP3
ที่เล่นอยู่ให้เป็นเสียงเรียกเข้าได้

vก
 ารตั้งค่า

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

– อีควอไลเซอร์: เมนูนี้ช่วยให้คุณปรับรูป
แบบของ การฟังเพลงได้หลากหลาย
แนวเพลง
– โหมดการเล่น: เมนูนี้ให้คุณตั้งค่า
โหมดการเล่น: เล่นซ้ำเพลงเดียว,
เล่นซ้ำทั้งหมด, เล่นทั้งหมด
– ตั้งการสับเปลี่ยน:
หากคุณเลือกเปิดเครื่องจะ
เล่นเพลงแบบสุ่ม

– วิชวลเอฟเฟกต์: คุณสามารถเลือกเมนู
วิชวลเอฟเฟกต์ คือ Real spectrum หรือ
Fake spectrum เมนูนี้ให้คุณ
เปลี่ยนแบ็คกราวด์ของหน้าจอ LCD หลัก
เมื่อเล่นไฟล์ MP3

หมายเหตุ
v เ พลงได้รับความคุ้มครองตามสนธิ

สัญญานานาชาติ และ กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศ ดังนั้น
อาจจำ เป็นที่ต้องได้รับอนุญาต
หรือ ได้สิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือ
คัดลอกเพลง ในกฎหมายของบางป
ระเทศมีข้อห้าม ในการคัดลอกสื่อที่
มีลิขสิทธิ์ด้วยตนเองโปรดตรวจสอบ
กฎข้อบังคับของ ประเทศนั้นๆ เกี่ยวกั
บการใช้สื่อต่างๆ
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กล้องถ่ายรูป

เมนู 3.2

คุณสามารถใช้กล้องในโทรศัพท์ของคุณ
เพื่อถ่ายภาพบุคคลหรือบันทึกวิดีโอก็ได้
นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งภาพไปยังบุคคล
อื่นๆ และเลือกภาพถ่ายเป็นภาพพื้นหลัง

หมายเหตุ
vใ
 นการใช้กล้องถ่ายรูปการใช้พลังงาน

ก็เพิ่มมากขึ้น หากไอคอน
ปรากฏขึ้นที่ภาพพื้นหลัง แสดงว่าแบต
เตอรี่เหลือน้อย ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่
ก่อนการใช้งาน

เพื่อการใช้งานที่สะดวก ให้หมุนโทรศัพท์ให้
อยู่ในลักษณะดังภาพที่แสดงด้านล่างนี้เมื่อ
ถ่ายภาพ
12 3

3 ซัตเตอร์
เสียงชัตเตอร์หรือเสียงบันทึกวิดีโอ
จะทำงานเมื่ออยู่ในโหมดการตั้งค่า
รวมทั้งโหมดกำหนดเอง .
● การถ่ายภาพ
กดปุ่มกล้อง(ชัตเตอร์) ค้างไว้กล้องถ่ายรูป
จะพร้อมใช้งานและคุณสามารถหมุนหน้าจอ
ให้อยู่ในแนวนอนได้
- ในการถ่ายภาพ กดปุ่ม
โดยถือกล้องให้นิ่ง
- กล้องต้องอยู่ห่างจากวัตถุที่ต้องการถ่าย
ภาพในระยะที่เหมาะสม (ไม่น้อยกว่า 50
ซม.).
- ถือกล้องอย่างระมัดระวัง เพราะอาจตกหล่น
และเสียหายได้ และใช้ผ้านุ่มเช็ดทำความ
สะอาดเลนส์กล้อง
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือซ่อมกล้องเอง
เพราะอาจทำให้เกิดการลุกไหม้หรือทำงาน
ผิดปกติ
- ฟังก์ชันโฟกัสอัตโนมัติจะเปิดใช้งาน เมื่อ
ถ่ายภาพ ์กดปุ่มกล้อง ลงครึ่งหนึ่งเพื่อ
ปรับโฟกัส

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

อัลบัม้

1/2 ซูมเข้า/ซูมออก

ตัวเลือก
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มัลติมีเดีย
1. ก
 ดปุ่ม ค้างไว้ในขณะที่เครื่องอยู่ใน
โหมดสแตนด์บาย
2. เล็งไปที่วัตถุที่ต้องการถ่ายภาพ
แล้วกดปุ่ม
3. ห
 ากคุณต้องการบันทึกภาพที่ถ่าย
ให้กดปุ่ม

หมายเหตุ
v คุ
 ณสามารถปรับความสว่างได้โดยกด

ปุ่ม

qr.

v โหมดช็อต

[
]: ใช้ในการตั้งค่าโหมด
ถ่ายภาพในโหมดมาโคร เพื่อเปิด/
ปิดโฟกัสอัตโนมัติ.

vค
 วามละเอียด [
]: ใช้ตั้งค่าขนาดภาพ
(1600x1200), (1280x960) (640x480)
และ (320x240) มัลติช็อตใช้ได้กับ
ความละเอียด (320x240), (640x480)
พิกเซลเท่านั้น
มั ล ติ ม ี เ ดี ย

vค
 ุณภาพ [
]: ช่วยให้คุณสามารถ
ตั้งค่าคุณภาพ ของภาพเป็นปกติ,
ละเอียดและละเอียดมากได้
v แฟลช [
]: ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่า
แฟลช ในขณะที่คุณถ่ายภาพ ในที่มืดได้

vต
 ั้งเวลาถ่ายภาพอัตโนมัติ [
]: ช่วย
ให้คุณสามารถเลือกเวลาหน่วงได้ (ปิด, 3
วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที) จากนั้นโทร
ศัพท์จะถ่ายภาพหลังจากครบเวลาที่ระบุไว้
vบ
 ันทึกใน [
]: คุณสามารถตั้งค่าพื้นที่
เก็บ ภาพหลังจากถ่ายภาพได้ (ภายนอก/
โทรศัพท์)
vม
 ัลติช็อต [
ต่อเนื่อง

]: ใช้เพื่อถ่ายภาพช็อต

vก
 ารตรวจวัด [
]: ใช้วัดแสงตามจุดต่างๆ
ของวัตถุคุณสามารถ เลือกจุดศูนย์กลาง,
เฉพาะจุด และ รวมกัน ตามความเหมาะสม
สำหรับการรับแสง
v เอฟเฟกต์สี[
]: ตั้งค่าได้ 4 อย่าง
(เนกาทีฟ/ โมโน/ซีเปีย/สี)
v ความสมดุลแสง [
]: เพื่อเปลี่ยนการ
ตั้งค่าตาม สภาพแวดล้อม (โหมดกลางคืน
/ฟลูออเรสเซนต์/มืดครึ้ม/หลอดไฟ/
แสงแดด/อัตโนมัติ)
v เสียงชัตเตอร์ [
]:
คุณสามารถเลือกโทนเสียง
ของชัตเตอร์ได้
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v รีเซ็ตการตั้งค่า [
]:
ใช้ในการรีเซ็ตการตั้งค่า

กล้องวิดโี อ

v โ หมดการบันทึก
คุณสามารถเลือกโหมด ทัว่ ไป ซึง่ สามารถบันทึก
ได้นานไม่จำกัด หรือเลือกโหมด MMS ทีบ
่ นั ทึก
ได้นานถึง 30 วินาที
เมนู 3.3

1. เลือกเมนูกล้องวิดีโอ
2. เมนูการตั้งค่ากล้องวิดีโอจะเหมือนกับการ
ตั้งค่ากล้องถ่ายรูป ยกเว้นการตั้งค่าต่อไปนี้
v โหมด [
]: ใช้ในการกำหนดให้เครื่อง
ส่งไฟล์วิดีโอทาง MMS หรือการส่งทั่วไป
vค
 วามละเอียด [ ]: คุณเลือกความละ
เอียดได้ดังนี้: 128x96 และ 176x144

บันทึก
1. กด ตกลง เพื่อเริ่มต้นการบันทึก เมื่อเริ่ม
ต้นบันทึกเสียงแล้ว สถานะการบันทึก
และเวลาที่เหลือจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
2. หากคุณต้องการพักการบันทึกหรือบันทึก
ต่อให้กดปุ่ม เลือกซ้ายหรือปุ่มตกลง
3. หากคุณต้องการสิ้นสุดการบันทึก
ให้กดปุ่มเลือกขวา [หยุด]
อัลบั้ม

เครือ
่ งบันทึกเสียง

เมนู 3.4

คุณสามารถบันทึกเสียงต่างๆได้

คุณสามารถดูโฟลเดอร์เสียง ซึ่งจะแสดงราย
การไฟล์เสียงทั้งหมดที่บันทึกอยู่ในหน่วย
ความจำได้

เมนู [ตัวเลือก] ต่อไปนี้จะมีให้เลือกใช้
คุณสามารถเลือก ความจำเครื่อง หรือ
หน่วยความจำภายนอก

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

vท
 ี่เก็บ
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ข้อมูลการโทร
คุณสามารถดูบันทึกของสายที่ไม่ได้รับ
สายที่รับ และสาย โทรออกได้ หากว่าเครือ
ข่ายสนับสนุนการแสดงหมาย เลขโทรเข้า
(Calling Line Identification: CLI )
ในพื้นที่ให้บริการ ชื่อและหมายเลข
(หากมีอยู่) จะปรากฏขึ้นพร้อมกับ วันที่
และเวลาที่มีการโทรนั้น และคุณยังสามารถดู
เวลา ที่ใช้สายได้ด้วย

ทุกสาย

เมนู 4.1

ไว้ใน สมุดโทรศัพท์

v ส่งข้อความให้กับหมายเลขนี้
v ลบสายนั้นออกจากรายการ

สายโทรออก         

เมนู 4.3

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูสายที่โทรออก
(ที่โทรออก หรือ พยายามโทรออก) 50
สายล่าสุดได้ และคุณยังสามารถ:
v ดูหมายเลข

(ถ้ามี) และโทรออก
หรือบันทึก
ไว้ในสมุดโทรศัพท์

คุณสามารถดูรายการสายโทรเข้า
หรือสายโทรออก ทั้งหมดได้

สายไม่ได้รบ
ั

vป
 ้อนชื่อใหม่สำหรับหมายเลขและบันทึก

v ป้อนชื่อใหม่สำหรับหมายเลข
เมนู 4.2

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูหมายเลขที่ไม่ได้รับ
สาย 50 ราย การล่าสุดได้และคุณยังสามารถ:

ไว้ในสมุดโทรศัพท์

และบันทึก

v ส่งข้อความให้กับหมายเลขนี้
v ลบสายนั้นออกจากรายการ

ข้ อ มู ล การโทร

vด
 ูหมายเลข

(ถ้ามี) และโทรออกหรือ
บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์
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สายทีไ่ ด้รบ
ั

เมนู 4.4

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูหมายเลขเรียกเข้า 50
รายการ ล่าสุดได้ และคุณยังสามารถ:
v ดูหมายเลข

(ถ้ามี) และโทรออก
หรือบันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์

vป
 ้อนชื่อใหม่สำหรับหมายเลข

ไว้ในสมุดโทรศัพท์

และบันทึก

v ส่งข้อความให้กับหมายเลขนี้
v ลบสายนั้นออกจากรายการ

เวลาโทร

เมนู 4.5

ช่วยให้คุณสามารถดูระยะเวลาของสายที่โทร
เข้าและ โทรออกได้ และยังสามารถรีเซ็ต
เวลาการโทรได้อีกด้วย โดยมีตัวจับเวลาดัง
ต่อไปนี้:
ล่าสุด

ระยะเวลาของการโทรครั้ง

vส
 ายโทรออก: ระยะเวลาของสายโทรออก
v สายที่ได้รับ:

ระยะเวลาของสายเรียกเข้า

ระยะเวลารวมของการโทรออก
และสายเรียกเข้าสามารถนับจากการรีเซ็ต
ตัวจับเวลาครั้งล่าสุด.

ค่าโทร

เมนู 4.6

ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบค่าโทรครั้งล่า
สุด ค่าโทรทั้งหมด ค่าที่เหลือ และรีเซ็ตค่า
โทรได้คุณต้อง ใช้รหัส PIN2 ในการรีเซ็ตค่า
ใช้จ่ายในการโทร

รายละเอียดข้อมูล

เมนู 4.7

คุณสามารถตรวจสอบจำนวนข้อมูลที่โอนถ่าย
ผ่าน ทางเครือข่ายด้วยระบบ GPRS และยัง
สามารถดูระยะ เวลาทั้งหมดที่คุณออนไลน์ได้
ข้ อ มู ล การโทร

v โทรครั้งล่าสุด:

vท
 ุกสาย:
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ข้อความ
ข้อความใหม่

เมนู 5.1

เมนูนี้ประกอบด้วยฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับ
SMS (บริการ เขียนข้อความสั้น), MMS
(บริการข้อความมัลติมีเดีย), ข้อความเสียง
รวมทั้งข้อความ บริการของ เครือข่าย

ข้อความตัวอักษร

(เมนู 5.1.1)

คุณสามารถพิมพ์และแก้ไขข้อความแบบตัว
อักษรได้
1. เข้าสู่เมนูข้อความใหม่โดยกดปุ่มเลือกซ้าย
[ตกลง].
2. ห
 ากคุณต้องการพิมพ์ข้อความใหม่่
ให้เลือก ข้อความตัวอักษร
3. เพื่อให้การพิมพ์ข้อความง่ายขึ้น
ให้ใช้คุณสมบัติ T9
4. ก
 ดปุ่ม [ตัวเลือก] เพื่อแนบรายการต่างๆ
ต่อไปนี้

ตัวเลือก
v ส่งไปที่:

ใช้ส่งข้อความแบบตัวอักษร

1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ
2. กดปุ่ม

r เพื่อเพิ่มชื่อผู้รับ

3. ค
 ุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์จาก
สมุดโทรศัพท์ได้
[ตัวเลือก] แล้วกดปุ่ม ส่ง
4. ก
 ดปุ่ม
หลังจากป้อน หมายเลขเสร็จ ข้อความ
ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บใน กล่องข้อความ
ออกโดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะส่งข้อความ
นั้นไม่สำเร็จก็ตาม
แทรก
- สัญลักษณ์: สำหรับเพิ่มสัญลักษณ์พิเศษ
ลงในข้อความ
- ภาพ: คุณสามารถแทรกกราฟิกที่กำหนด
ไว้ที่สามารถใช้กับข้อความสั้นได้
- เสียง: สำหรับแทรกเสียงที่สามารถนำมาใช้
กับการ ส่งข้อความได้

ข้ อ ความ

- ภาพเริ่มต้น: คุณสามารถแทรกแอนิเมชั่น
ที่จัดเก็บไว้
- เสียงเริ่มต้น: คุณสามารถแทรกเสียง
ที่จัดเก็บไว้
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- ข้อความอัตโนมัติ: คุณสามารถใช้ข้อความ
สำเร็จ รูป จากข้อความอัตโนมัติซึ่งเก็บใน
เครื่องโทรศัพท์ได้
- รายชื่อ: คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทร
ศัพท์ หรืออีเมล์แอดเดรสในสมุดโทรศัพท์
ได้
- นามบัตร: คุณสามารถใส่นามบัตรในข้อ
ความได้
v บันทึกในร่าง: บันทึกข้อความในร่าง
vภ
 าษาต่างๆของ T9: เลือกภาษาสำหรับ
โหมดป้อนข้อความ T9 คุณสามารถเลิกใช้
โหมดป้อนข้อความ T9 โดย เลือก ‘T9 off’
vล
 บข้อความ: คุณสามารถลบข้อความขณะ
เขียน SMS ได้
vอ
 อก: หากคุณกดออกในขณะที่กำลังพิมพ์
ข้อความ อยู่จะเป็นการสิ้นสุดการพิมพ์ข้อ
ความและกลับสู่ เมนูข้อความโดยเครื่องจะ
ไม่บันทึกข้อความที่เพิ่ม พิมพ์นั้น

ข้อความมัลติมีเดีย

(เมนู 5.1.2)

คุณสามารถใช้เมนูนี้เพื่อเขียนหรือแก้ไขข้อ
ความ มัลติมีเดีย หรือใช้ตรวจสอบขนาดข้อ
ความได้
1. เข้าสู่เมนูข้อความใหม่โดยกดปุ่มเลือกซ้าย
[ตกลง].
2. ห
 ากคุณต้องการพิมพ์ข้อความใหม่
ให้เลือก ข้อความมัลติมีเดีย
3. ค
 ุณสามารถพิมพ์ข้อความขึ้นใหม่
หรือเลือกข้อ ความมัลติมีเดียสำเร็จรูป
ขึ้นมาหนึ่งข้อความจากที่สร้างไว้แล้ว
ขนาดไฟล์สูงสุดที่ใช้ได้
ซึ่งสามารถใส่ในข้อความ MMS ได้คือขนาด
300 kb
ตัวเลือก
v ส่งไปที่:

คุณสามารถส่งข้อความมัลติมีเดีย
ถึงผู้รับ หลายคนได้ รวมทั้งสามารถจัดลำ
ดับความสำคัญ ให้กับข้อความ แล้วกำหน
ดให้ส่งภายหลังได้
คุณสามารถเพิ่มสัญลักษณ์,
ภาพ, วิดีโอ, เสียง, สไลด์ใหม่,
ข้อความอัตโนมัติ, รายชื่อ, นามบัตร
และอื่นๆ ได้ ตัวเลือก

ข้ อ ความ

v แทรก:
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ข้อความ
หมายเหตุ
v

 ้อความทั้งหมดจะถูกจัดเก็บใน
ข
กล่องข้อความออกโดย อัตโนมัติ
แม้ว่าจะส่งข้อความนั้นไม่
สำเร็จก็ตาม

v ดูตัวอย่าง:

คุณสามารถตรวจดูข้อความ
มัลติมีเดีย ที่คุณพิมพ์ ได้.

vบ
 ันทึก:

คุณสามารถบันทึกข้อความมั
ลติมีเดียลง ใน กล่องร่าง หรือบันทึก
เป็นรูปแบบอัตโนมัติก็ได้

หมายเหตุ
v

หากคุณเลือกภาพที่มีไฟล์ขนาด
ใหญ่ (เช่น 200K) สำหรับเขียน
ลงในข้อความมัลติมีเดียเครื่องจะ
ใช้เวลาในการโหลดภาพนั้น
ประมาณ 10 วินาที และคุณจะ
ไม่สามารถใช้งานปุ่มใดๆ ได้ใน
ระหว่างการโหลดภาพ หลังจาก
ผ่านไป 10 วินาทีแล้ว คุณจะสามาร
ถเขียนข้อความได้

vแ
 ก้เรื่อง:

อีเมล์

vร
 ะยะเวลาสไลด์:

หากต้องการส่ง/รับอีเมล์ คุณควรกำหนด
อีเมล์แอคเคาท์

vภ
 าษาต่างๆของ

1. ค
 ุณสามารถป้อนอีเมล์แอดเดรสได้สูงสุด
20 รายการในฟิลด์ถึงและ Cc

แก้ไขชื่อเรื่องข้อความมัลติมีเดี
ยที่คุณเลือก
คุณสามารถตั้งค่าระยะ
เวลาสไลด์ของ ข้อความมัลติมีเดียได้
T9: เลือกภาษาสำหรับโ
หมดป้อนข้อความ T9 คุณสามารถเลิกใช้โ
หมดป้อนข้อความ T9 โดย เลือก ‘T9 off’

vอ
 อก:

คุณสามารถใช้กลับสู่เมนูข้อความได้

(เมนู 5.1.3)

หมายเหตุ: ในการป้อน “@” ให้กดปุ่ม
และเลือก “@”
2. ป้อนหัวข้อเรื่องของเมล์ แล้วกด ตกลง

ข้ อ ความ

3. เมื่อเขียนข้อความอีเมล์แล้ว
ให้กดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
คุณสามารถเข้าใช้เมนูตัวเลือกต่อไปนี้
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v ส่งไปที่:

คุณสามารถแก้ไขผู้รับได้

vแ
 ทรก:

คุณสามารถเพิ่มสัญลักษณ์
แบบข้อความ รายชื่อ และลายเซ็นได้

vส
 ิ่งที่แนบ:

ใช้เมนูนี้

คุณสามารถแนบไฟล์ได้โดย

vด
 ูตัวอย่าง:

เขียนได้

คุณสามารถดูตัวอย่างเมล์ที่

vบ
 ันทึกในร่าง:

ข้อความในร่าง

vแ
 ก้เรื่อง:

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึก

คุณสามารถแก้ไขเรื่องได้

vภ
 าษาต่างๆ

T9: เลือกภาษาสำหรับโหมด
ป้อนข้อความ T9 คุณสามารถเลิกใช้โหมด
ป้อนข้อความ T9 โดย เลือก ‘ไม่ใช้ T9’

vล
 บข้อความ:

คุณสามารถลบข้อความขณะ
เขียนข้อความได้

vอ
 อก:

หากคุณเลือกเมนูนี้ขณะเขียนข้อ
ความคุณจะออก จากหน้าจอเขียนข้อความ
และกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า โดยเครื่อง
จะไม่จัดเก็บข้อความที่เพิ่งพิมพ์นั้น

หมายเหตุ
บอีเมล์แอคเคาท์แต่ละรายการ
v สำหรั


คุณสามารถบันทึกข้อความได้สูงถึง
40 ข้อความ (รวมทั้งหมด 200
ข้อความสำหรับอีเมล์แอคเคาท์ 5
รายการ) ในโฟลเดอร์กล่องข้อความ
เข้าคุณสามารถบันทึกข้อความได้สูง
ถึง 20 ข้อความในโฟลเดอร์
ร่างและกล่อง ข้อความออก
บันทึกได้ 5 ข้อความ
และในโฟลเดอร์
ส่งมีข้อความได้ไม่เกิน 10
ข้อความ ในกรณีที่โฟลเดอร์ร่าง,
กล่องข้อความออก หรือส่งเต็ม
และ คุณพยายามบันทึกข้อความใ
หม่ลงใน
โฟลเดอร์ เหล่านี้ ข้อความที่จัดเก็บ
อยู่นานที่สุดจะถูกลบออกโดย
อัตโนมัติ

อความสูงสุดที่ส่งได้รวมสิ่งที่
v ขนาดข้


ข้ อ ความ

แนบคือ 300 Kb และขนาดข้อ
ความสูงสุดที่รับได้คือ 300 Kbหาก
มีข้อความที่มีสิ่งที่แนบส่งถึงคุณมาก
กว่า 5 รายการ คุณจะได้รับเพียง 5
รายการเท่านั้น สิ่งที่แนบบางประเภท
อาจแสดงในเครื่องอย่างไม่ถูกต้อง
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ข้อความ

ถาดเข้า

เมนู 5.2

เครื่องจะแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อมีข้อความ
เข้าโดยข้อความ เหล่านี้จะถูก จัดเก็บใน
กล่องข้อความเข้าในกล่องข้อ ความเข้า
คุณสามารถทราบประเภทของ ข้อความ
แต่ละข้อความได้โดยดูจากไอคอน โปรดดู
รายละเอียดได้ที่หัวข้อ ความหมายของ
ไอคอน
หากเครื่องแสดงข้อความ
‘ข้อความในซิมการ์ดเต็ม’ คุณต้อง
ลบเฉพาะข้อความ ซิมการ์ดออกจาก กล่อง
ข้อความเข้า หากเครื่องแสดงข้อความ
‘ข้อความเต็ม’ คุณสามารถทำ ให้พื้นที่จัด
เก็บแต่ละส่วนว่างได้ ด้วย การลบข้อความ,
ภาพหรือเสียง และ แอพพลิเคชั่น ต่างๆ
* ข้อความในซิมการ์ด

ข้ อ ความ

ข้อความในซิมการ์ด หมายถึง
ข้อความที่จัดเก็บ อยู่ในซิมการ์ดโดยเฉพาะ
สำหรับข้อความมัลติมีเดียชนิดแจ้งเตือนนั้น
คุณจะต้อง รอสักครู่เพื่อให้เครื่องดาวน์
โหลดและดำเนินการกับข้อความเสียก่อน
ในการอ่านข้อความ ให้เลือกข้อความนั้นโดย
การกดปุ่ม
.

v ดู:

คุณสามารถดูข้อความที่ได้รับได้

v ลบ:

คุณสามารถลบข้อความนั้นได้

vต
 อบ:

มได้

คุณสามารถตอบกลับผู้ส่งข้อควา

vส
 ่งต่อ:

คุณสามารถส่งต่อข้อความที่เลือก
นั้น ให้บุคคลอื่นได้

vโ
 ทรกลับ:

ความได้

คุณสามารถโทรกลับผู้ส่งข้อ

vข
 ้อมูล:

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อ
ความที่ได้รับ เช่น ที่อยู่ของผู้ส่ง, หัวเรื่อง
(เฉพาะข้อความมัลติมีเดีย เท่านั้น),
วันที่และเวลาของข้อความ, ประเภท
ข้อความ และขนาดข้อความ

vล
 บมัลติ:

หลังจากที่คุณเลือก
ข้อความที่ ต้องการลบแล้ว คุณสามารถลบ
ข้อความที่เลือกนั้นได้

vล
 บที่อ่านทั้งหมด:

คุณสามารถลบข้อควา
มที่อ่าน แล้วทั้งหมดได้

vล
 บทั้งหมด:

หมดได้

คุณสามารถลบข้อความทั้ง
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อีเมล์บอกซ์

เมนู 5.3

เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ คุณสามารถเชื่อมต่อ
เพื่อเรียกดูข้อ ความอีเมล์ใหม่หรือคุณอาจ
ดูข้อความอีเมล์ที่ เคยเรียก ดูไว้ก่อนหน้า
นี้แล้วโดยไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์
อีเมล์ คุณสามารถตรวจสอบอีเมล์ที่บันทึก,
อีเมล์ในร่าง, อีเมล์ในกล่องข้อความออก
และอีเมล์ที่ส่งได้ ในกล่องข้อความเข้า
สามารถจัดเก็บอีเมล์ได้สูงถึง 15 ข้อความ
(กล่องข้อความออกเก็บได้ 5, ร่างเก็บได้ 5,
ส่งเก็บได้ 10 ข้อความ)์

vล
 บมัลติ:

หลังจากที่คุณเลือกข้อความที่
ต้องการลบแล้ว ให้กด ตกลง เพื่อลบข้อ
ความที่เลือกนั้น

vล
 บทั้งหมด:

มข้อมูล

ถาดออก

เมนู 5.4

การใช้เมนูนี้ช่วยให้คุณกำหนดข้อความมัลติมี
เดียได้ ล่วงหน้าสูงสุด 5 ข้อความซึ่งเป็นข้อ
ความที่คุณใช้บ่อย โดยเมนูนี้จะแสดงรายการ
ข้อความมัลติมีเดียที่คุณกำหนด ไว้ล่วงหน้า
ตัวเลือกที่คุณเลือกใช้ได้มีดังนี้
คุณสามารถดูข้อความมัลติมีเดียต่างๆ

vแ
 ก้ไข:
v ลบ:

แก้ไขข้อความที่คุณเลือก

ลบข้อความที่คุณเลือก

v ข้อมูล:

คุณสามารถเรียกดูข้อความได้

vล
 บ:

คุณสามารถลบข้อความได้

vส
 ่งใหม่:

ใหม่ได้

vแ
 ก้ไข:

คุณสามารถส่งข้อความที่เลือก

แก้ไขข้อความที่คุณเลือก

vข
 ้อมูล:

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลในแต่
ละข้อความได้

vล
 บมัลติ:

เลือกและลบข้อความที่เลือกไว้

vล
 บทั้งหมด:

คุณสามารถลบข้อความทั้ง
หมดในกล่องข้อความออก

ข้ อ ความ

vด
 ู:

เมนู 5.5

เมนูนี้ ให้คุณดูข้อความที่กำลังจะส่ง หรือ
การส่งล้มเหลวหลังจากส่งข้อความเสร็จแล้ว
ข้อความนี้จะย้าย ไปที่เมนูส่ง
vด
 ู:

ร่าง

ลบข้อความทั้งหมดในแฟ้

เพื่อดูข้อมูลของข้อความนั้น
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ข้อความ

ส่ง

เมนู 5.6

เมนูนี้ช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อความที่คุณ
ได้ส่งออกไปแล้ว โดยคุณสามารถตรวจสอบ
เวลาและเนื้อหาของข้อความได้

ฟังข้อความเสียง

เมนู 5.7

เมื่อมีการเลือกเมนูนี้ คุณเพียงแค่กดปุ่มเลือก
ซ้าย
[ตกลง] เพื่อฟังข้อความเสียง
และคุณยังโทรเช็คข้อ ความเสียงได้โดย
กดปุ่ม
ค้างไว้ เมื่ออยู่ในโหมด
สแตนด์บาย

หมายเหตุ
v

เมื่อคุณได้รับข้อความเสียงโทรศัพท์
ของคุณจะแสดง ไอคอนและแจ้ง
เตือนให้คุณทราบโปรดสอบถาม
ข้อมูลของ บริการนี้ จากผู้ให้บริการ
ระบบบของคุณ เพื่อให้คุณตั้งค่า
เครื่องได้อย่างถูกต้อง

บริการข้อมูล

เมนู 5.8

(ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เครือข่ายและการสมัคร
ขอรับบริการ)
ข้อความบริการข้อมูล คือ ข้อความชนิดตัว
อักษรที่เครือข่าย ส่งไปยังระบบ GSM
ข้อความนี้ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ รายงาน
สภาพอากาศ รายงานสภาพการ จราจร
บริการ แท็กซี่ การแพทย์ และราคาหุ้น
แต่ละประเภทของข้อมูล จะมี หมายเลข
กำกับอยู่ด้วย คุณ จึงสามารถติดต่อผู้ให้
บริการได้ หากคุณป้อนหมายเลขนั้นๆ
สำหรับขอข้อมูล และเมื่อคุณได้รับข้อ
ความบริการข้อมูล คุณจะเห็นข้อความ
แสดงที่หน้าจอ เพื่อ แจ้งให้ทราบว่าคุณ
ได้รับข้อความหนึ่ง หรือเครื่องอาจแสดงข้อ
ความนั้นที่หน้าจอโดยตรงซึ่งในการ อ่านข้อ
ความนั้นอีกครั้ง หรือในกรณีที่เครื่องไม่อยู่
ในโหมด สแตนด์บาย ให้ทำตามขั้นตอนดัง
ต่อไปนี้

ข้ อ ความ
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อ่าน

(เมนู 5.8.1)

1. เมื่อคุณได้รับข้อความบริการข้อมูล
แล้วเลือกอ่าน เพื่ออ่านข้อความ เครื่อง
จะแสดงข้อความดังกล่าว ที่หน้าจอคุณสา
มารถอ่านข้อความอื่นๆได้ด้วยการ เลื่อนดู
โดยใช้ปุ่ม
,
หรือ
[ต่อไป]
2. เครื่องจะแสดงข้อความปัจจุบันจนกว่าข้อ
ความอีกข้อความหนึ่ง จะปรากฏขึ้น้

หัวข้อ

v

ข้อความตัวอักษร

เมนู 5.9

(เมนู 5.9.1)

คุณมีแบบข้อความ 6
แบบตามที่แสดงด้านล่าง
• กรุณาโทรกลับฉันด้วย
• ฉันไปสาย จะไปถึงเวลา
• ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน?

(เมนู 5.8.2)

(ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและการสมัครขอรับบริการ)
v

ข้อความอัตโนมัต

 ูรายการ: คุณสามารถดูหมายเลขของ
ด
ข้อความ
บริการข้อมูลที่คุณเพิ่ม
เข้าไปได้หากคุณ กดปุ่ม [ตัวเลือก]
คุณจะสามารถแก้ไขและลบ ชนิดข้อความ
บริการข้อมูลที่คุณเพิ่มเข้าไปได้

• ด่วน! กรุณาติดต่อกลับ
• ฉันรักคุณ
ตัวเลือกที่คุณเลือกใช้ได้มีดังนี้
v ดู:

คุณสามารถดูข้อความอัตโนมัติได้
 ก้ไข: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเขียนข้อความให
แ
ม่หรือแก้ไขข้อความในเทมเพลทที่เลือกจ
ากรายการแบบข้อความ
v ส่งทาง
-ข
 ้อความตัวอักษร: ใช้เพื่อส่งข้อความ
ในเทมเพลทที่เลือกด้วย SMS
v

ข้ อ ความ

รายการที่ใช้งาน: คุณสามารถเลือกหมาย
เลขข้อความบริการข้อมูลในรายการที่ใช้
งานได้ หากคุณใช้หมายเลขบริการข้อมูล
หนึ่ง คุณจะได้รับข้อความที่ส่งจากหมาย
เลขดังกล่าว

• กำลังเดินทางไป
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ข้อความ
- ข้อความมัลติมีเดีย: ใช้เพื่อส่งข้อความ
ในเทมเพลทที่เลือกด้วย MMS
- อีเมล์: เมนูนี้ใช้เพื่อส่งข้อความทาง
อีเมล์
v ลบ: ลบข้อความที่เลือก
v รูปแบบอัตโนมัติใหม่: ใช้เพื่อสร้างแบบ
ข้อความใหม่
v ลบทั้งหมด: ช่วยให้คุณสามารถลบข้อ
ความอัตโนมัติทั้งหมดได้

ข้อความมัลติมีเดีย

(เมนู 5.9.2)

หลังจากสร้างูรูปแบบอัตโนมัติใหม่
คุณสามารถใช้ตัวเลือก ต่อไปนี้

ข้ อ ความ

v

บันทึก: ใช้บันทึกแบบข้อความมัลติมีเดีย
ใหม่ที่คุณสร้างขึ้น

v

แทรก: คุณสามารถเพิ่มสัญลักษณ์, ภาพ,
วิดีโอ, เสียง, สไลด์ใหม่, ข้อความ
อัตโนมัตฺิ, รายชื่อ, นามบัตร และอื่นๆ ได้

v

ดูตัวอย่าง: คุณสามารถดูตัวอย่างแบบข้อ
ความมัลติมี เดียที่คุณเขียนได้

v

 ก้เรื่อง: ใช้แก้ไขข้อความมัลติมีเดียที่
แ
คุณเลือก

v

ร ะยะเวลาสไลด์: คุณสามารถตั้งค่าระยะ
เวลาสไลด์ของ ข้อความได้

v

ภาษาต่างๆ T9: เลือกภาษาสำหรับโหมด
ป้อนข้อความ T9 ที่ต้องการ คุณสามารถ
เลิกใช้โหมดป้อนข้อความ T9 โดยเลือก
‘T9 off’

v

ออก: นำคุณกลับไปที่เมนูเดิม

ตัง้ ค่า
ข้อความตัวอักษร
v

เมนู 5.0

(เมนู 5.0.1)

ชนิดข้อความ: ข้อความตัวอักษร, เสียง,
แฟกซ์, เพจจิ้ง, X400, อีเมล์, ERMES
โดยปกติ ประเภทข้อความที่ใช้งานจะตั้ง
ค่าเป็น ข้อความตัวอักษรแต่คุณสามารถ
เปลี่ยนข้อความ ให้เป็นรูปแบบอื่นได้โปรด
ติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณเกี่ยวกับการ
ให้บริการฟังก์ชั่นดังกล่าว

v

ช่วงที่มีผลใช้: บริการของเครือข่ายนี้ให้
คุณกำหนด ระยะเวลาที่คุณต้องการให้เก็บ
ข้อความต่างๆ ไว้ในศูนย์รับฝากข้อความ

v

รายงานผลการส่ง: หากคุณตั้งค่าที่ตกลง
คุณจะ สามารถตรวจสอบว่าข้อความส่งถึ
งผู้รับหรือไม่
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v

ค่าบริการตอบกลับ: เมื่อมีการส่งข้อความ
ผู้รับสามารถตอบ กลับ
และให้คิดค่าใช้จ่ายในการ ตอบกลับ
ลงในใบแจ้งหนี้ค่า โทรศัพท์ของคุณได้

v

เ บอร์ศูนย์ข้อความ:
หากต้องการส่งข้อความ แบบตัวอักษร
คุณสามารถใช้เมนูนี้หาที่อยู่ของศูนย์
SMS ได้

v

รายงานผลการส่ง: หากคุณตั้งค่าที่
ตกลง คุณจะ สามารถ ตรวจสอบว่าข้อควา
มส่งถึงผู้รับหรือไม่

v

รายงานการอ่าน: คุณสามารถรับรายงาน
ว่าผู้รับอ่าน ข้อความแล้วหรือยัง

v

ดาวน์โหลดอัตโนมัติ:
หากตั้งค่าที่เปิด คุณสามารถ
รับข้อความมัลติมีเดียได้โดย อัตโนมัติ
หากตั้งค่า ที่ปิด คุณจะได้รับเพียง
ข้อความแจ้งเตือนในกล่อง ข้อความเข้า
จากนั้นคุณสามารถตรวจสอบการแจ้ง
เตือนนี้ได้หากคุณเลือกเฉพาะเครือข่ายใน
ฟื้นที่คุณจะได้รับข้อความแบบมัลติมีเดีย
จากเครือข่ายในฟื้นที่

v

โปรไฟล์เครือข่าย: หากคุณเลือกเซิร์ฟ
เวอร์ข้อความ มัลติมีเดียคุณจะสามารถ
ตั้งค่า URL ของเซิร์ฟเวอร์ ข้อความ
มัลติมีเดียได้

ตั้งค่า Bearer: คุณสามารถตั้งค่าบริการ
เสริม ได้ เช่น GSM, GPRS

ข้อความมัลติมีเดีย

(เมนู 5.0.2)

v

เรื่อง: คุณสามารถป้อนหัวข้อของข้อความ
มัลติมีเดีย ได้เมื่อเปิดเมนูนี้

v

ร ะยะเวลาสไลด์: แสดงระยะเวลาของแต่
ละเพจเมื่อ เขียนข้อความ

v

ระดับความสำคัญ: คุณสามารถกำหนด
ระดับความสำคัญของข้อความที่คุณเลือก
ได้

v

v

ประเภทข้อความที่อนุญาต
ส่วนตัว: ข้อความส่วนบุคคล
โฆษณา: ข้อความโฆษณา
ข้อมูล: ข้อมูลที่จำเป็น

ข้ อ ความ

ช่วงที่มีผลใช้: บริการของเครือข่ายนี้ให้
คุณกำหนดระยะ เวลาที่คุณต้องสามารถให้
เก็บข้อความต่างๆ ไว้ในศูนย์รับฝาก
ข้อความ

v
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ข้อความ
อีเมล์
v

(เมนู 5.0.3)

อีเมล์แอคเคาท์
เมนูนี้ใช้เพื่อแก้ไข ลบหรือเพิ่ม
อีเมล์แอคเคาท์
• ดู: คุณจะสามารถดูรายระเอียดของ
แอคเคาท์ที่เลือก
• แก้ไข
ชื่อแอคเคาท์: ชื่อแอคเคาท์
อีเมล์แอดเดรส: ป้อนอีเมล์แอดเดรสที่
คุณได้รับจากผู้ให้บริการระบบของคุณ
ชื่อของฉัน: คุณสามารถตั้งชื่อเล่นของ
คุณได้
เซิร์ฟเวอร์อีเมล์ขาเข้า: ป้อน POP3
แอดเดรส และหมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟ
เวอร์ที่ใช้รับอีเมล์ของคุณ
ชื่อผู้ใช้: ป้อน ID อีเมล์ของคุณ

ข้ อ ความ

รหัสผ่าน: ป้อนรหัสผ่านอีเมล์ของคุณ
เซิร์ฟเวอร์อีเมล์ที่ส่งออก: ป้อน SMTP
แอดเดรส และหมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟ
เวอร์ที่ใช้ส่งอีเมล์ของคุณ
• ตั้งค่าขั้นสูง
ประเภทโปรโตคอล: เลือกประเภทโปร
โตคอลของคุณ (POP3/IMAP4)

ขนาดการรับสูงสุด: ดูขนาดเมล์สูงสุดที่
คุณสามารถรับได้
บันทึกในเซิร์ฟเวอร์: เลือก เปิด
เพื่อทิ้งข้อความไว้ที่เซิร์ฟเวอร์
แทรกลายเซ็น: เลือก เปิดเพื่อแนบ
ลายเซ็นของคุณในข้อความอีเมล์ของคุณ
อีเมล์แอดเดรสที่ตอบกลับ:
อีเมล์แอดเดรสที่คุณ ใช้รับการตอบกลับ
หมายเลขพอร์ตขาเข้า:
ใช้แก้ไขหมายเลขพอร์ต POP3
หมายเลขพอร์ตที่ส่งออก:
ใช้แก้ไขหมายเลขพอร์ต SMTP
ตรวจสอบสิทธิ์เมล์ที่ส่งออก:
เมื่อคุณส่งเมล์ คุณสามารถตั้งค่าว่าให้
โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์หรือไม่ก็ได้
ID/รหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์ขาออก: ป้อน
ID และ รหัสผ่านเพื่อส่งอีเมล์
• แอคเคาท์ใหม่: คุณสามารถสร้างอีเมล์
แอคเคาท์ ได้ถึง 5 รายการโดยเลือกเมนู
แอคเคาท์ใหม่
• ลบ:ลบแอคเคาท์ที่เลือกออกจากรายการ
• ลบทั้งหมด: คุณสามารถลบรายการแอค
เคาท์ทั้งหมดได้
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v

บริการข้อมูล

โปรไฟล์เครือข่าย
โปรไฟล์คือข้อมูลเครือข่ายที่ใช้เพื่อเชื่อม
ต่ออินเตอร์เน็ต ในหน่วยความจำของโทร
ศัพท์มีรูปแบบที่เป็นค่าเริ่มต้น ของผู้ให้
บริการระบบบางรายแล้ว คุณจะไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อรูปแบบที่เป็นค่าเริ่มต้นได้

v

v

ศูนย์ข้อความเสียง

ไม่: หากคุณเลือกเมนูนี้ โทรศัพท์
ของคุณจะ ไม่สามารถรับข้อความบริการ
ข้อมูลได้อีก
เตือน
ใช่: โทรศัพท์ของคุณจะมีเสียงเตือนเมื่อ
คุณได้รับ หมายเลขข้อความบริการข้อมูล
ไม่: โทรศัพท์ของคุณจะไม่มีเสียงเตือนแม้
คุณจะ ได้รับข้อความบริการข้อมูลก็ตาม
v

ภาษา
คุณสามารถเลือกภาษาที่ต้องการด้วยการ
กดปุ่ม ตกลง จากนั้น ข้อความบริการข้อ
มูลจะแสดง ในภาษาที่คุณได้เลือกไว้

(เมนู 5.0.5)

คุณสามารถตั้งค่าเพื่อยืนยันว่าคุณจะรับข้อ
ความหรือไม่

ข อ ความ

ข้อความ Push

v

(เมนู 5.0.4)

คุณสามารถรับ ข้อความเสียงได้หากว่า
ผู้ให้บริการระบบ เครือข่ายของคุณให้
บริการดังกล่าว เมื่อมีข้อความข้อความ
เสียง ใหม่มาถึงคุณ เครื่องจะแสดง
สัญลักษณ์บนหน้าจอ
โปรดตรวจสอบรายละเอียด การให้บริการ
กับผู้ให้บริการ ระบบเครือข่ายของคุณ เพื่อทำ
การตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์ ให้เหมาะสมกับการ
ใช้งาน

รับ
ใช่่: หากคุณเลือกเมนูนี้ โทรศัพท์
ของคุณจะได้รับข้อความบริการข้อมูล

ลายเซ็น
คุณสามารถสร้างลายเซ็นของคุณได้

(เมนู 5.0.6)
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รายชื่อ
ค้นหา

เมนู 6.1

1. เลือก ค้นหา โดยกดปุ่มเลือกซ้าย
[ตกลง]
2. ป้อนชื่อที่คุณต้องการค้นหา

หมายเหตุ
v การค้นหาด่วนสามารถทำได้ด้วยการ

ป้อนอักษรตัว แรกของชื่อ

3. หากต้องการแก้ไข ลบ คัดลอกรายการ
หรือเพิ่มเสียง เข้าในรายการ ให้เลือก <
[ตัวเลือก] จะมี เมนูดัง ต่อไปนี้ปรากฏขึ้น
เมนูต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

ส่งทาง: คุณสามารถส่งข้อมูลใน
สมุดโทรศัพท์ทางข้อความตัวอักษร
, ข้อความมัลติมีเดีย, บลูทูธ หรืออีเมล์ได้
v ลบ: คุณสามารถลบรายการได้
v รายชื่อใหม่: หลังจากเลือกที่จัดเก็บ
(ซิม/โทรศัพท์) ที่คุณต้องการบันทึกแล้ว
คุณสามารถเพิ่มไปยังรายชื่อในสมุด
โทรศัพท์ได้
v ลบมัลติ: ใช้ในการลบรายชื่อที่เลือก
v คัดลอกไปยังเครื่อง/ซิม:
คุณสามารถคัดลอก รายการจากซิมการ์ดไ
ปยังเครื่อง หรือจาก เครื่องไปยังซิมการ์ด
v

v ดู:

คุณสามารถดูรายละเอียดของแต่ละราย
การ ที่ป้อนได้

v แก้ไข:

รายชื ่ อ

คุณสามารถแก้ไขชื่อ, หมายเลข,
กลุ่ม, เสียงเรียกเข้า และภาพได้โดยใช้
ปุ่มนาวิเกต
v ข้อความใหม่: หลังจากพบหมายเลขที่
คุณต้องการแล้ว คุณสามารถส่งข้อความ
(ข้อความตัวอักษร/ข้อความมัลติมีเดีย/
อีเมล์) ไปยังหมายเลขที่เลือกได้
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รายชือ
่ ใหม่

เมนู 6.2

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อลงในสมุดโทรศัพท์
ด้วยการใช้ ฟังก์ชั่นนี้ หน่วยความจำของตัว
เครื่องสามารถบันทึกได้ 1000 รายชื่อส่วน
ความจุของหน่วยความจำของซิมการ์ด
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์ โดยที่จำนวน
ตัวอักษรที่ สามารถบันทึกได้จะขึ้นอยู่กับ
ชนิดของซิมการ์ดด้วย

เมนู 6.3

คุณสามารถกำหนดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม
ถึง
ให้กับแต่ละชื่อที่อยู่ในราย
ชื่อ และสามารถโทรออกได้โดย ตรงด้วย
การกดปุ่มนี้
1. เริ่มต้นที่การเปิดสมุดโทรศัพท์ด้วยการ
กดปุ่ม
[รายชื่อ] เมื่อเครื่องอยู่ใน
โหมดสแตนด์บาย
2. เลื่อนแถบสีไปที่ โทรด่วน แล้วกดปุ่ม
[ตกลง].

หมายเหตุ
v ความยาวสูงสุดของชือ
่ และหมายเลขที่

จัดเก็บได้ขึ้นอยู่ กับชนิดของซิมการ์ด

1. เลือก รายชื่อใหม่ โดยกดปุ่มเลือกซ้าย
[ตกลง]
2. ป้อนชื่อ
3. ก
 ดปุ่ม

โทรด่วน		

r, แล้วป้อนเบอร์โทรศัพท์

4. ค
 ุณสามารถตั้งกลุ่มของรายการนั้นได้
ด้วยการกดปุ่ม
,
.

4. ห
 ลังจากกำหนดหมายเลขใดๆให้เป็น
การโทรด่วนคุณ สามารถเปลี่ยน และ
ลบรายการนั้นได้ และยัง สามารถ โทร
หรือส่งข้อความไปยังหมายเลขนี้ได้
เช่นกัน
รายชื ่ อ

5. ค
 ุณสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าและรูปภาพ
ให้แต่ละ หมายเลขได้โดยกดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]

3. ห
 ากต้องการเพิ่มการโทรด่วน ให้เลือก
<ว่าง> โดยกดปุ่มเลือกซ้าย
[กำหนด] จากนั้น คุณจะสามารถ
ค้นหาชื่อในสมุดโทรศัพท์ได้
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รายชื่อ

กลุม
่

เมนู 6.4

คุณสามารถกำหนดจำนวนสมาชิกได้ในแต่ละ
กลุ่ม และสามารถกำหนดได้ทั้งหมด 7 กลุ่ม
v

 ูสมาชิก: แสดงสมาชิกของกลุ่มที่คุณ
ด
เลือก

v

กลุ่มเสียงเรียกเข้า: ใช้ในการระบุเสียง
เรียกเข้า สำหรับสายเรียกเข้าของแต่ล
ะกลุ่ม

v

ไ อคอนกลุ่ม: ให้คุณเลือกไอคอนประจ
ำกลุ่มได้

v

เพิ่มสมาชิก: สำหรับใช้เพิ่มสมาชิกของ
กลุ่มจำนวน

v

ลบสมาชิก: คุณสามารถลบสมาชิกออก
จากรายชื่อสมาชิกของกลุ่มได้แต่ชื่อและ
หมายเลขดังกล่าวยังคงอยู่ในสมุดโทร
ศัพท์

v

ลบสมาชิกทั้งหมด: ใช้ลบสมาชิกทั้งหมด
ในกลุ่ม

v

แก้ชื่อ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มได้

คัดลอกทัง้ หมด		
			
เมนู 6.5
คุณสามารถคัดลอกรายการจากหน่วยความจำ
ของซิมการ์ดไปยังหน่วยความจำของเครื่อง
และสลับกันได้อีกด้วย
v

ซิมไปเครื่อง: คุณสามารถคัดลอกจากซิม
การ์ดไปยังหน่วยความจำของเครื่อง

v

เครื่องไปซิม:
คุณสามารถคัดลอกจากหน่วย
ความจำเครื่องไปยังซิมการ์ดได้

ลบทัง้ หมด

เมนู 6.6

คุณสามารถลบรายการทั้งหมดออกจากซิม
หรือโทรศัพท์

รายชื ่ อ
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ตัง้ ค่า			

เมนู 6.7

1. กดปุ่ม > [รายชื่อ] ในโหมดสแตนด์บาย

ข้อมูล			
v

หน่วยความจำเริ่มต้น
คุณสามารถตั้งค่าหน่วยความจำเริ่มต้นให้
เป็น ถามทุกครั้ง, ซิม หรือเครื่องได้

v

v

- เฉพาะชื่อ: ตั้งค่ารายชื่อในสมุดโทรศัพท์
ให้แสดง เฉพาะชื่อเท่านั้น
- พร้อมภาพ: ตั้งค่ารายชื่อในสมุดโทร
ศัพท์ให้มีทั้งข้อมูลที่เป็นตัวอักษรและ
ภาพ

เบอร์ส่วตัว (ขึ้นอยู่กับซิมการ์ด)
คุณสามารถบันทึก และตรวจสอบหมาย
เลขส่วนตัวของคุณในซิมการ์ดได้ั

ดูตัวเลือก
เลื่อนแถบสีมาที่ เลือกการแสดงผล
แล้วกดปุ่ม [OK]

เบอร์บริการ
ให้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อเข้าดูรายการบริการ
ที่ผู้ให้บริการ ระบบของคุณให้บริการ
(หากซิมการ์ดสนับสนุน)

2. เลื่อนแถบมาที่ ตั้งค่า แล้วกดปุ่ม <
[ตกลง].
v

เมนู 6.8

v

นามบัตร
ตัวเลือกนี้ใช้ เพื่อสร้างนามบัตรส่วน
ตัวที่มีข้อมูล ชื่อ และหมายเลขโทร
ศัพท์เคลื่อนที่ ในการสร้างนามบัตร
ใหม่ ให้กดปุ่มเลือกซ้าย
[แก้ไข]
และป้อนข้อมูล ลงในฟิลด์
หากคุณต้องการแก้ไข ลบ หรือส่งนามบัตร
ให้เลือกปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]

รายชื ่ อ
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แฟ้มข้อมูล
ภาพ

เมนู 7.1

แสดงรายชื่อไฟล์ JPG
vด
 ู:

คุณสามารถดูไฟล์ JPG ได้โดยกดปุ่ม
OK หรือ เลือกเมนู ดู จากเมนูตัวเลือก

vล
 บ:

ลบไฟล์

vต
 ั้งเป็น

- ภาพพื้นหลังแบบเต็ม:
คุณสามารถกำหนด ภาพทีเ่ ลือกในขณะนัน
้
เป็นภาพพืน
้ หลังได้
- ภาพพื้นหลังแบบทิวทัศน์: คุณสามารถ
กำหนดภาพทีเ่ ลือกในขณะนัน
้ เป็นภาพพืน
้
หลังทีแ
่ สดงเป็นแบบแนวนอนได้
- ID ภาพ: คุณสามารถกำหนดภาพทีเ่ ลือก
ในขณะนัน
้ เป็น ID ในรายชือ
่ ได้
vส
 ่งทาง: ช่วยให้คณ
ุ สามารถส่งภาพผ่านทาง
MMS/บลูทธู /อีเมล์
vไ
 ฟล์
แฟ้ ม ข้ อ มู ล

- แก้ชื่อ: เปลีย
่ นชือ
่ ไฟล์ของไฟล์ทเ่ี ลือก
ได้แต่คณ
ุ จะเปลีย
่ นแปลงนามสกุลไฟล์
ไม่ได้

หมายเหตุ
v คุณไม่สามารถใช้ตัวอักษรต่อไปนี้,

: * ? “ < > | ในชื่อได้

\/

- ย้ายไปโฟลเดอร์: ย้ายไฟล์ที่เลือกไว้ไป
ไว้ในโฟลเดอร์
- คัดลอกไปที่หน่วยความจำภายนอก:
ย้ายไฟล์ที่เลือกไว้ไปไว้ในหน่วยความ
จำภายนอกได้

คําเตือน!

หากคุ ณ ลบหน่ ว ยความจำภายนอกระ
หว่ า งการย้ า ยไฟล์ จ ะทำให้ โ ทรศั พ ท์
ชำรุดเสียหายได้

- คัดลอกไปยังหน่วยความจำ
ภายนอก: คัดลอกไฟล์ที่เลือกไว้ไปไว้
ในหน่วยความจำภายนอก

คําเตือน!

หากคุ ณ Iลบหน่ ว ยความจำภายนอกระ
หว่างการถ่า ยโอนข้ อ มู ล จะทำให้ โ ทร
ศัพท์ชำรุดเสียหายได้

- ข้อมูล: แสดงข้อมูลไฟล์
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v
พิมพ์ผ่านบลูทูธ:

ภาพส่วนมากที่คุณถ่ายด้วย
โหมดกล้องถ่าย
รูปและดาวน์โหลดผ่าน WAP สามารถ
ส่งออกทางเครื่องพิมพ์ผ่านระบบบลูทูธได้
v ภาพสไลด์: คุณสามารถดูภาพสไลด์ของ
ไฟล์ที่คุณจัดเก็บไว้ได้
v โฟลเดอร์ใหม่: คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์
ใหม่ได้
v ลบมัลติ: คุณสามารถลบไฟล์ตามจำนวน
ที่เลือกได้
v ลบทั้งหมด: ลบไฟล์ทั้งหมดในรายการ
v
ภาพขนาดย่อ: ใช้ในการตั้งค่าประเภท
มุมมอง

เสียง

เมนู 7.2

แสดงรายชื่อไฟล์ MP3, MP4, AAC, M4A
ที่ มีเดียส่วนตัว\เพลง ในหน่วยความจำ
มัลติมีเดีย
v
เล่น:

คุณสามารถเล่นไฟล์ MP3
ได้โดยกดปุ่ม OK หรือเลือกเมนู เล่น
จากเมนูตัวเลือก
v ตั้งเป็น: คุณสามารถกำหนดเสียงที่เลือก
ในขณะนั้นเป็นเสียงเรียกเข้า/
ID เสียงเรียกเข้าได้
v

ข้อมูล: แสดงข้อมูลไฟล์

วิดโี อ

เมนู 7.3

แฟ้ ม ข้ อ มู ล

แสดงรายชื่อไฟล์ 3GP, 3G2 ที่ในหน่วยความ
จำมัลติมีเดีย ประเภทไฟล์ที่รองรับคือไฟล์
3gp ที่เข้ารหัสด้วย Video-codec ชนิด
MPEG4 และ h.263 และ Audio-codec ชนิด
AMR
v เ ล่น: คุณสามารถเล่นไฟล์วีดีโอ เมื่อกดปุ่ม
OK หรือเลือกเมนูเล่นที่เมนูตัวเลือก
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แฟ้มข้อมูล
v
v

ลบ: ลบไฟล์
ส่งทาง: ส่งไฟล์ที่เลือกไปยังอุปกรณ์อื่น
ผ่านทาง MMS,บลูทูธ หรือ อีเมล์

v

 ้ายไปโฟลเดอร์: ย้ายไฟล์ที่เลือกไว้ไป
ย
ไว้ในโฟลเดอร์

หมายเหตุ

 ้ายไปที่หน่วยความจำภายนอก:
ย
ย้ายไฟล์ที่เลือก ไว้ไปไว้ในหน่วยความ
จำภายนอก

v คุณสามารถส่งไฟล์ผ่านทาง

คําเตือน!

บลูทูธ ได้
ต่อเมื่อจัดเก็บไฟล์เหล่านั้นไว้ในหน่วย
ความจำของโทรศัพท์ ไม่ใช่ในการ์ด
หน่วยความจำ ในการส่งไฟล์จาก
หน่วยความจำภายนอก อันดับแรก
ให้คัดลอกไฟล์ไปยังหน่วยความจำภ
ายในก่อน

v ไฟล์:

คุณสามารถแก้ชื่อ/ย้าย/คัดลอกไฟล์
ไปยังหน่วยความจำภายนอกได้
v เเก้ชื่อ: เปลี่ยนชื่อไฟล์ของไฟล์ที่เลือกได้
แต่คุณ จะเปลี่ยนแปลงนามสกุลไฟล์ไม่ได้

คําเตือน!

v

หากคุ ณ ลบหน่ ว ยความจำภายนอกระ
หว่างถ่ายโอนข้อมูล จะทำให้โทรศัพท์
ชำรุดเสียหายได้
v

v

 ดลอกไปยังหน่วยความจำ
คั
ภายนอก: คัดลอกไฟล์ที่เลือกไว้ไปไว้
หน่วยความจำภายนอก
ข้อมูล: แสดงข้อมูลไฟล์

v
โฟลเดอร์ใหม่: คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์

ใหม่

v
ลบมัลติ:

คุณสามารถลบไฟล์ตามจำนวน
ที่เลือกได้
v ลบทั้งหมด: ลบไฟล์ทั้งหมดในรายการ

แฟ้ ม ข้ อ มู ล

คุณไม่สามารถใช้ตัวอักษรต่อไปนี้, \ / :
*?“<>|
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เอกสาร

เมนู 7.4

เมนูนี้ใช้สำหรับดูไฟล์เอกสาร (txt, ppt, pdf,
doc และ excel)
คุณสามารถใช้เมนูตัวเลือกดังต่อไปนี้ได้
v
ดู:

คุณสามารถดูไฟล์ เอกสาร
ได้โดยกดปุ่ม OK หรือ เลือกเมนู ดู
จากเมนูตัวเลือก
v ข้อมูล: แสดงข้อมูลไฟล์

อืน
่ ๆ

เมนู 7.5

แสดงรายชื่อไฟล์ใน มีเดียส่วนตัว\อื่นๆ
ในหน่วยความจำมัลติมีเดีย

หมายเหตุ
v เมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์กับพีซีทาง

บลูทูธคุณสามารถรับส่งไฟล์ไปยังโฟล
เดอร์เพลงและวิดีโอได้ คุณสามารถ
คัดลอกไฟล์ประเภทใดก็ได้ไปยังโฟล
เดอร์ ‘อื่นๆ’ คุณสามารถรับไฟล์จาก
โฟลเดอร์ภาพถ่าย, เสียง และภาพ
เท่านั้น คุณสามารถดูหรือเล่นไฟล์ใน
โฟลเดอร์ ‘อื่นๆ’ ได้ หากเป็นประเภท
ไฟล์ที่รองรับ เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่อง
พีซีผ่านสายเคเบิล USB คุณจะเห็น
เพียงโฟลเดอร์ต่อไปนี้เท่านั้นในหน่วย
ความจำภายในของโทรศัพท์: ภาพ
เสียง วิดีโอ และอื่นๆ คุณสามารถดู
โฟลเดอร์ทั้งหมดได้ในหน่วยความจ
ำภายนอก

หมายเหตุ
v คุณสามารถส่งไฟล์ผ่านทาง

เกมส์&แอปอืน
่ ฯ

เมนู 7.6

ในเมนูนี้คุณสามารถจัดการแอปพลิเคช่ัน
Java ที่ติด ตั้งในโทรศัพท์ของคุณได้
คุณสามารถเล่นหรือลบ แอปพลิเคช่ัน
ที่ดาวน์โหลด หรือตั้งค่าตัวเลือกการเชื่อมต่อ

แฟ้ ม ข้ อ มู ล

บลูทูธ ได้
ต่อเมื่อจัดเก็บไฟล์เหล่านั้นไว้ในหน่วย
ความจำของโทรศัพท์ ไม่ใช่ในการ์ด
หน่วยความจำ ในการส่งไฟล์จากหน่วย
ความจำภายนอก คุณต้องคัดลอกไฟล์
ไปยังหน่วยความจำภายในของโทร
ศัพท์ก่อน
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เเฟ้มข้อมูล

หน่วยความจำภายนอก		
เมนู 7.7

ในเมนูนี้คุณจะสามารถดูโฟลเดอร์ภ
าพ, เสียง, วิดีโอ, เอกสาร และอื่นๆ
ในการ์ดหน่วยความจำได้ หากหน่วยความจำ
ภายนอกใช้ไม่ได้ จะปรากฏข้อความป๊อปอัป
“โปรดใส่หน่วยความจำภายนอก”

หมายเหตุ
v คุณต้องใส่ซิมการ์ดเพื่อให้พีซีอ่านโทร

ศัพท์เป็นดิสก์แบบถอดออกได้

New Fantastic LG
KE970 จะทำงานเหมือนอุปกรณ์
เก็บข้อมูล หากคุณต่อสาย USB
คุณจะสามารถใช้โทรศัพท์เป็นดิสก์
แบบถอดออกได้

เเฟ้ ม ข้ อ มู ล

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ MP3
และไฟล์รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ ฯลฯ
ซึ่งให้คุณเข้าใช้จากเครื่องคอม
พิวเตอร์ไปยัง โทรศัพท์ได้รวดเร็ว
โดยการเชื่อมต่อสายเคเบิล USB

หมายเหตุ
v ฟังก์ชันที่เก็บข้อมูลจะทำงานเฉพาะ

เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดรอรับสา
ยเท่านั้น

v ห้ามถอดสายเคเบิลออกระ

หว่างการดาวน์โหลดไฟล์
หลังจากดาวน์โหลด
ไฟล์เสร็จ คุณต้องคลิกที่ “Safely
Remove Hardware” ที่เครื่องพีซี
แล้วปลดสายเคเบิลออก

v เมื่อคุณคัดลอกไฟล์ไปยังดิสก์แบบ

ถอดออกได้ คุณจะเห็นหน้าจอแสดง
ข้อความ “กำลังโอน” ซึ่งแสดงว่า
ฟังก์ชันที่เก็บข้อมูลกำลังทำงานอยู่
และกำลังมีการโอนข้อมูล ในขณะที่
“กำลังโอน” ห้ามถอดสายเคเบิล
หากคุณถอดสายเคเบิลออกในขณะ
“กำลังโอน” ข้อมูลจะสูญหายหรือ
เสียหาย และอาจทำให้โทรศัพท์
ชำรุดเสียหายได้

vห
 ากคุณรับสายเรียกเข้าในระหว่างที่

ใช้ฟังก์ชันที่เก็บข้อมูล สายนั้นจะถูก
ปฏิเสธ
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เครื่องมือ
การแจ้งเครือ
่ งหาย
เมนู 8.1
(LMT)
คุณสมบัติ LMT ของโทรศัพท์รุ่นนี้ช่วยให้คุณ
สามารถใช้ระบบการติดตามตรวจสอบตำ
แหน่งของโทรศัพท์มือถือในกรณีที่คุณทำ
หาย หรือวางไว้ผิดที่ เมื่อมีบุคคลที่ไม่ได้รับ
อนุญาตใช้งานโทรศัพท์ของคุณ ระบบ SMS
ในโทรศัพท์มือถือของคุณจะเปิดใช้งานและ
ส่งข้อความไปยังหมายเลขที่คุณกำหนดไว้
ล่วงหน้า โดยที่ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่
ทราบว่า มีการส่งข้อความ SMSไปยัง หมายเ
ลขที่คุณได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแต่ อย่างใด

ตั้ง LMT

(เมนู 8.1.1)

1. รายการเครื่องมือจะปรากฏขึ้น
2. เลือก การแจ้งเครื่องหาย
3. เลือก ตั้ง LMT
4. เลือก เปิด แล้วกด ตกลง

เปลี่ยนรหัสผ่าน

(เมนู 8.1.2)

1. รายการเครื่องมือจะปรากฏขึ้น
2. เลือก การแจ้งเครื่องหาย
3. เลือก เปลี่ยนรหัสผ่าน
4. ป้อนรหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่

การตั้งค่า LMT

(เมนู 8.1.3)

1. รายการเครื่องมือจะปรากฏขึ้น
2. เลือก การแจ้งเครื่องหาย
3. เลือก การตั้งค่า LMT
4. ป้อนชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์ที่หนึ่ง และ
หมายเลขโทรศัพท์ที่สอง
5. เลือก บันทึก เมื่อคุณเข้าสู่เมนู“การแจ้งเค
รื่อง หาย ” หน้าจอจะปรากฏข้อความรหัส
LMT เพื่อให้คุณป้อนรหัสตรวจสอบสิทธิ์เพื่
อเข้าสู่ ตัวเลือกต่างๆ ของ LMT ต่อไป

หมายเหตุ
LMT ที่เป็นดีฟอลต์ คือ “0000”

เครื ่ อ งมื อ

v รหั
 ส
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เครื่องมือ
ที่ด้านบนของหน้าจอ จะปรากฏเมนู “ตั้งค่า
LMT” เพื่อเปิด/ปิด LMT (ใช้งาน /ปิดการใช้
งาน)
คุณควรเปิด LMT เสมอหากต้องการใช้งาน
การตั้งค่า LMT
เมนูที่สอง ได้แก่ “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ซึ่งช่วย
ให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสตรวจสอบ
สิทธิ์เพื่อเข้าใช้งาน การติดตามโทรศัพท์ที่
สูญหาย ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัส LMT โดย
ยืนยันรหัส LMT เดิมและป้อนรหัส LMT ใหม่
“การตั้งค่า LMT” ใช้สำหรับตั้งค่าชื่อของคุณ
และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ต้องการระบุ
เพื่อให้มีการส่ง SMS แจ้งในกรณีที่โทรศัพท์
มือถือหาย (เช่น หมายเลขของเพื่อน หรือ
สมาชิกในครอบครัว)

วิธีใช้:การติดตามโทรศัพท์ที่สูญหาย
1.ไปยังเมนูเครื่องมือ
2. เลือก การแจ้งเครื่องหาย
3. ป้อนรหัสป้องกัน LMT ที่เป็นดีฟอลต์
4. เลือก เปิด แล้วกด ตกลง
5. เลือก การตั้งค่า LMT
6. ป้อนชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์ที่หนึ่งและ
หมายเลขโทรศัพท์ที่สอง
7. เลือก บันทึก

นาฬิกาปลุก

เมนู 8.2

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้
เวลาตามเวลาที่กำหนดไว้
1. เลือก เปิด แล้วตั้งเวลาปลุกตามที่ต้องการ
2. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้ปลุกซํ้า:
ทีเดียว, จันทร์-ศุกร์, จันทร์-เสาร์,ทุกวัน

เครื ่ อ งมื อ

3. เลือกแบบของเสียงปลุกที่ต้องการแล้วกด
ปุ่ม
[บันทึก].
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ปฏิทน
ิ 			

เมนู 8.3

เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ เครื่องจะแสดงปฏิทินที่
ด้านบน ของ หน้าจอจะเป็นส่วน สำหรับวันที่
และที่ด้านล่าง ของหน้าจอ เมื่อคุณเปลี่ยนวัน
ที่การเปลี่ยนวัน เดือน และปีให้ทำดังนี้คุณสา
มารถกำหนดให้วางเคอร์เซอร์สี่เหลี่ยมไว้ที่วัน
ใดวันหนึ่งได้ หากคุณเห็นวันที่มีเครื่องหมาย
ในปฏิทิน แสดงว่ามีการนัดหมายหรือบันทึก
ในวันนั้นฟังก์ช่ันนี้ เป็นเครื่องช่วยเตือนคุณ
เกี่ยวกับการนัดหมายและบันทึก ต่าง ๆ ของ
คุณโทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนหากคุณตั้งเสียง
เตือนสำหรับบันทึก

การเปลี่ยนวัน เดือน และปี ให้ทำดังนี้
ปุ่ม

คำอธิบาย
ทุกปี
ทุกเดือน
qr

ทุกสัปดาห์
ทุกวัน

เครื ่ อ งมื อ

ในโหมดปฏิทินและบันทึก ให้กดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก] ดังต่อไปนี้;
v ดู
ดูตารางนัดหมายและบันทึกทั้งหมดของ
วันที่เลือก ใช้ปุ่ม
q,r เพื่อเบรา
ว์ไปที่รายการบันทึกต่างๆ หากคุณต้อ
งการดูรายละเอียดของบันทึกให้กดปุ่ม
เลือกซ้าย
[ตกลง] กดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก] ไปที่ ดู, ลบ, ตารางใหม่,
ส่งข้อความตัวอักษร/ข้อความมัลติมีเดีย/
บลูทูธ/อีเมล์, แก้ไข, ปฏิทิน,
เสียงตารางนัดหมาย, นัดหมายทั้งหมด,
ไปที่วัน, ลบมัลติ และลบทั้งหมด

71
KE970Pink_Thailand_1.2_0903_SAR,71 71

2007.9.3 5:5:36 PM

เครื่องมือ
ตารางใหม่
ช่วยให้คุณเพิ่มตารางนัดหมาย
และบันทึกใหม่ให้กับ วันที่เลือกได้
โดยคุณสามารถบันทึกได้ถึง 100 รายการ
ป้อนหัวเรื่องแล้วกดปุ่มเลือกซ้าย
[ตกลง] ให้คุณป้อนข้อ
มูลที่เหมาะสมในหัวข้อ วันที่,เวลา, เตือน
และ เรื่อง
v เสียงตารางนัดหมาย
คุณสามารถตั้งเสียงเตือนของแต่ละวันที่
เลือกไว้
v

v นัดหมายทั้งหมด
ดูตารางนัดหมาย และบันทึกทั้งหมดของ
วันที่เลือก ใช้ปุ่ม
q ,r เพื่อ
เบราว์ไปที่รายการ บันทึกต่างๆหาก
คุณตั้งค่าให้เครื่อง แจ้ง เตือนสำหรับบันทึก
นั้นๆไอคอน แจ้งเตือน จะปรากฏขึ้นหาก
คุณต้องการดูรายละเอียด
v ไปที่วัน
คุณสามารถไปยังวันที่ที่เลือกไว้ได้โดยตรง

ลบข้อมูลเดิม
คุณสามารถลบตารางนัดหมายที่เครื่องแจ้ง
เตือนผ่านไปแล้วได้
v ลบทั้งหมด
คุณสามารถลบบันทึกทั้งหมด
v

ตารางนัดหมาย SMS (SSMS)
คุณสมบัติ SSMS ของโทรศัพท์รุ่นนี้ช่วยให้
คุณสามารถส่ง SMS การนัดหมายได้ตามวันแ
ละเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อวันที่และเวลาของตา
รางการนัดหมายตรงกับวันที่และเวลา
ในปัจจุบัน เมนู SMS การนัดหมายจะถูกเปิด
ใช้และส่งข้อความไปยังหมายเลขที่กำหนด
ไว้ล่วงหน้าในเมนูปฏิทิน ให้กดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก] และเลือก ตารางทั้งหมด
จากนั้นตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น
v ดู

ดู SMS ทั้งหมดที่วางกำหนดการไว้และตา
รางนัดหมายในปฏิทิน
v SMS การนัดหมายใหม่

เครื ่ อ งมื อ

ใช้สำหรับเพิ่ม SMS การนัดหมายใหม่
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v ตารางใหม่

ช่วยให้คุณเพิ่มตารางนัดหมายและ
บันทึกใหม่ให้กับวันที่เลือกได้ โดยคุณ
สามารถบันทึกได้ถึง 100 รายการ ป้อน
หัวเรื่องแล้วกดปุ่มเลือกซ้าย [ตกลง] ให้
คุณป้อนข้อมูลที่เหมาะสมในหัวข้อ เวลา,
ซ้ำ และ นาฬิกาปลุก
v แก้ไข
คุณสามารถแก้ไข SSMS และตารางนัด
หมายในปฏิทินที่เลือกไว้
v ลบ
คุณสามารถลบ SMS
การนัดหมายที่เลือกไว้ได้
v ลบทั้งหมด
คุณสามารถลบ SMS การนัดหมายและตาร
างนัดหมายในปฏิทินทั้งหมด
เมื่อคุณเข้าสู่เมนูปฏิทิน
เครื่องจะแสดงหน้าจอ ปฏิทิน
กดปุ่มเลือกซ้าย และเลือกตัวเลือก SMS
การนัดหมายใหม่

1. เลือก SMS การนัดหมายใหม่
2. เลือกปุ่มนาวิเกตด้านขวาเพื่อเปิด/ปิด
SSMS
3. ป
 ้อนวันที่, เวลา, หมายเลขโทรศัพท์
และข้อความ
4. เลือกปุ่มเลือกซ้าย หรือปุ่ม ตกลง
เพื่อบันทึก

เครือ
่ งคิดเลข

เมนู 8.4

เมนูนี้มีฟังก์ชั่นการคำนวณแบบมาตรฐาน
ได้แก่ +, –, x, ÷ : บวก, ลบ, คูณ และ หาร
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นเครื่องคิด
เลขได้ หลากหลาย เช่น +/–, sin, cos,
tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad.
1. ป้อนตัวเลขโดยการกดปุ่มตัวเลข
2. ใ ช้ปุ่มนาวิเกตเพื่อเลือกเครื่องหมายการ
คำนวณ
3. แล้วป้อนตัวเลข
เพื่อดูผลลัพธ์

6. เมื่อต้องการออกจาก เครื่องคิดเลข
ให้กดปุ่ม
[กลับ]

เครื ่ อ งมื อ

4. กดปุ่ม

5. ใ นการป้อนเลยทศนิยม กดปุ่ม
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เครื่องมือ

บันทึก

เมนู 8.5

1. เลือกบันทึกโดยการกดปุ่มเลือกซ้าย
[ตกลง]
2. ห
 ากไม่มีบันทึก สามารถเพิ่มใหม่ได้โดย
กดปุ่มเลือกซ้าย
[สร้าง].
3. ป
 ้อนบันทึกเตือนความจำ แล้วกดปุ่ม
[ตัวเลือก] > [บันทึก]

นาฬิกาจับเวลา

เมนู 8.6

1. กดปุ่ม [เริ่ม] เพื่อจับเวลาและกดปุ่ม[รอบ]
เพื่อบันทึกรอบเวลา
2. กดปุ่ม [หยุด] เพื่อดูผลการบันทึกรอบเวลา
3. กดปุ่ม [รีเซ็ต] เพื่อกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ
ณต้องการเปลี่ยนโหมดป้อน
v หากคุ

ข้อความ ให้กดปุ่ม

ตามลำดับ

เครื ่ อ งมื อ
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การแปลงหน่วย

เมนู 8.7

เวลาทัว่ โลก

เมนู 8.8

ใช้แปลงหน่วยวัดให้เป็นหน่วยที่คุณ
ต้องการ โดยมี ประเภทหน่วยวัด 7
แบบที่สามารถแปลงหน่วยได้ ดังนี้: สกุลเงิน,
พื้นที่, ความยาว, น้ำหนัก, อุณหภูมิ, ปริมาตร
และความเร็ว

คุณสามารถตรวจสอบเวลาปัจจุบันของ
Greenwich Mean Time (GMT)
และเวลาของเมืองใหญ่ทั่วโลกได้
โดยใช้ปุ่มนาวิเกตซ้าย/ขวา และปุ่มเลือกซ้าย
[ซูมภาพเข้า]

1. คุณสามารถเลือกประเภทใดประเภทหนึ่ง
จากทั้ง 7 ประเภทนั้น โดยการกดปุ่ม
[ตกลง]

หน้าจอจะแสดงชื่อเมือง วันที่และเวลา
ปัจจุบัน เมื่อต้องการเลือกเขตเวลาของเมือง
ที่คุณอยู่ ให้ดำเนินการดังนี้

2. เลือกหน่วยที่คุณต้องการแปลงค่าโดยการ
กดปุ่ม
q และ r คุณไม่สามารถ
ป้อนสัญลักษณ์ “-” ในตัวแปลงหน่วยได้

1. เลือกเมืองที่ต้องการตามเขตเวลาของ
คุณ โดยกดปุ่มนาวิเกตซ้าย/ขวา และ
ปุ่มเลือกซ้าย [ซูมเข้า] หนึ่งครั้งขึ้นไป
วันที่และเวลาในท้องถิ่นจะปรากฏขึ้น

3. เลือกค่ามาตรฐานโดยใช้ปุ่ม

,

.

2. ห
 ากคุณต้องการเปลี่ยนเวลาที่แสดงใน
โหมดสแตนด์บายเป็นเวลาที่เลือก
ให้กดปุ่ม [ตกลง]

เครื ่ อ งมื อ

75
KE970Pink_Thailand_1.2_0903_SAR,75 75

2007.9.3 5:5:38 PM

เครื่องมือ

บริการซิม

เมนู 8.9

เมนูนี้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดและการให้บริการของ
เครือข่าย

เครื ่ อ งมื อ
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ตั้งคา
วันที่ & เวลา

เมนู 9.1

คุ ณ สามารถตั ้ ง ค่ า ฟั ง ก์ ช ั ่ น เกี ่ ย วกั บ วั น ที ่
และเวลาได้

ตั้งวันที่

เมนู 9.2

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของข้อความที่ใช้
แสดงบน โทรศัพท์ของคุณ การตั้งค่าเปลี่ยน
แปลงนี้มีผลต่อ โหมดภาษาด้วย

(เมนู 9.1.1)

คุณสามารถป้อนวันที่ปัจจุบันได้

รูปแบบวันที

(ว: วันที่ / ด: เดือน / ป: ปี)
(เมนู 9.1.3)

คุณสามารถป้อนเวลาปัจจุบันได้

รูปแบบเวลา

หน้าจอ

เมนู 9.3

(เมนู 9.1.2)

คุณสามารถตั้งรูปแบบวันที่ เช่น ปปปป/ดด/
วว, วว/ดด/ปปปป, ดด/วว/ปปปป

ตั้งเวลา

ภาษา 			

(เมนู 9.1.4)

คุณสามารถเลือกรูปแบบเวลาเป็น 12 ชั่วโมง
หรือ 24 ชั่วโมง

อัพเดตอัตโนมัติ

(เมนู 9.1.5)

(เมนู 9.3.1)

คุณสามารถเลือกภาพพื้นหลังในโหมด
สแตนด์บาย

เวลาไฟหน้าจอ

(เมนู 9.3.2)

คุณสามารถตั้งระยะเวลาการเปิดไฟหน้า
จอภายในได้ (ปิด/10 วินาที/20 วินาที/30
วินาที/60 วินาที)

ความสว่าง

(เมนู 9.3.3)

คุณสามารถตั้งค่าความสว่างของ LCD:
100%, 80%, 60%, 40%

ตั ้ ง ค า

โทรศัพท์สามารถ อัพเดทวันที่ และเวลา
โดยอัตโนมัติ

พื้นหลัง
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ตั้งคา
ช็อตคัทหน้าจอหลัก

(เมนู 9.3.4)

หากเลือกใช้เมนูนี้ เครื่องจะแสดงฟังก์ชั่น
ของปุ่มนาวิเกต 4 ปุ่ม และปุ่มเมนู
เป็นรูปภาพที่กลางหน้าจอ (รูปแบบเสียง/
ข้อความ/เมนูโปรด/รายชื่อ)

รูปแบบเมนู

(เมนู 9.3.8)

หากเปิดใช้ฟังก์ชั่นนี้ หน้าจอ LCD
หลักจะแสดงชื่อเครือข่าย

การเชือ
่ มต่อ

(เมนู 9.3.5)

โทรศัพท์ของคุณมีธีมเมนูแบบ กริดและ
รายการ ให้ตั้งค่ารูปแบบเมนูโดยเลือกและ
กดปุ่มเลือกซ้าย
[ตกลง]

สไตล์การโทรออก

ชื่อเครือข่าย

(เมนู 9.3.6)

โทรศัพท์ของคุณมีสไตล์การโทรออก 4
สไตล์
(แบบ Color/แบบ Beads/แบบ Digital/แบบ
Sketchbook)

ข้อความสแตนด์บาย

บลูทูธ

เมนู 9.4

(เมนู 9.4.1)

ฟังก์ชั่น บลูทูธ จะช่วยให้โทรศัพท์เคลื่อน
ที่ที่ใช้งาน ร่วมกันได้, อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
และคอมพิวเตอร์ที่ อยู่ในบริเวณ ใกล้เคียง
สื่อสารกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องต่อสายใดๆ
โทรศัพท์เครื่องนี้สนับสนุนการเชื่อมต่อ
บลูทูธ ในตัว เครื่อง ซึ่งทำให้สามารถเชื่อม
ต่อกับชุดหูฟัง บลูทูธ, แอปพลิเคชั่น
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ และ อื่นๆ

(เมนู 9.3.7)

หากคุณเลือกเปิดคุณสามารถแก้ไขข้อความ
ที่แสดง ในโหมดสแตนด์บายได้
ตั ้ ง ค า
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หมายเหตุ

v ห
 ากคุณใช้

PC sync ผ่านทางบลูทูธ
คุณสามารถแลก เปลี่ยนข้อมูลได้
ภายในสมุดโทรศัพทได้์

v เมื่อคุณได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์บลูทู
ธอื่นๆ เครื่องจะขอ ให้คุณยืนยันหลัง
การยืนยันการโอนไฟล์นั้นจะได้รับกา
ร คัดลอกลงในโทรศัพท์ของคุณ
 ทรศัพท์จะจัดเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเด
vโ

อร์ต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทไฟล์

- วิดีโอ (.3gp, mp4): โฟลเดอร์
วิดีโอ

- ภาพ (.bmp, gif, jpg, png):
โฟลเดอร์ภาพ

- เสียง (.amr, wav, aac):
โฟลเดอร์เสียง

- MP3 (.mp3): โฟลเดอร์เสียง
/MP3

- ไฟล์อื่นๆ (.txt, html): โฟลเดอร์
อื่นๆ

เลิกใช้ฟังก์ชั่น บลูทูธ

vร
 ายการอุปกรณ์: คุณสามารถดูอุปกรณ์

ทั้งหมดที่ KE970 ของคุณได้จับคู่
สัญญาณบลูทูธด้วย
หากคุณเข้าสู่เมนูอุปกรณ์ ที่จับคู่
คุณจะเข้าใช้ตัวเลือกได้
vเชื่อมต่อ / เลิกการเชื่อมต่อ: หลังจาก
จับคู่กับชุดหูฟังหรือชุดหูฟัง สเตอริโอแล้ว
คุณควรเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังกล่าว
v
สร้าง: ให้คุณค้นหาอุปกรณ์บลูทูธใหม่
และ เพิ่มไว้ในรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ของ
โทรศัพท์คุณ เมื่อคุณเลือกสร้างโทรศัพ
ท์ ของคุณจะเริ่มค้นหา อุปกรณ์บลูทูธ
ภายในรัศมีนั้น ทันทีที่อุปกรณ์ที่คุณ
ต้องการจับคู่ ปรากฏขึ้นในรายการ
กดปุ่มเลือกขวา [หยุด]เลื่อนไปที่อุปกรณ์ที่
ต้องการและกดปุ่ม เลือก ซ้าย [จับคู่]
เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่านรหัสผ่าน
คือรหัส
ใดๆที่คุณต้องการใช้
(ทั้งสองอุปกรณ์ต้องใช้ รหัสผ่านเดียวกัน)
หรือรหัส ที่ กำหนดไว้ล่วงหน้า
ของผู้ผลิตอุปกรณ์ที่คุณ พยายามจับคู่ด้วย
โปรดดู ในคู่มือผู้ใช้เครื่องที่คุณเริ่มจับคู่ด้ว
ย เพื่อดูว่ามีรหัส ผ่านที่
กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วหรือไม่

ตั ้ ง ค า
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v เปิด/ปิด บลูทูธ: ใช้สำหรับเปิดใช้งานหรือ
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ตั้งคา
v แก้ชื่อ: ให้คุณเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์บลูทูธ

ที่จับคู่ และลักษณะการแสดงผลที่เครื่อง
โทรศัพท์
vต
 ั้งเป็นมีสิทธิ:์ ใช้ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อ
ที่ ได้รับอนุญาต ระหว่างอุปกรณ์บลูทูธสอง
เครื่อง เช่น หากคุณ ใช้ชุดหูฟังบลูทูธ
กับ โทรศัพท์ของคุณการตั้งค่าการ
เชื่อมต่อเป็น ได้รับสิทธิ์ หมายความว่า
ชุดหูฟังจะ เชื่อม
ต่อกับเครื่องโดยอัตโนมัติในทุกครั้งที่เปิด
ใช้ ชุดหูฟัง
- ลบ: ใช้ในการลบอุปกรณ์ บลูทูธ
ที่ต้องการ
- ลบทั้งหมด: ให้คุณลบอุปกรณ์บลูทูธที่
จับคู่ไว้ทั้งหมด้์
v การตั้งค่าบลูทูธ
- การมองเห็นเครื่องของฉัน: ตัวเลือกนี้
ให้คุณตั้งค่าได้ว่า จะให้อุปกรณ์
บลูทูธอื่นๆ เห็นเครื่องของคุณหรือไม่
- ชื่อของฉัน: ใช้ในการตั้งชื่อของอุปกรณ์
บลูทูธ ชื่อที่ตั้งจากโรงงานคือ LG KE970
ตั ้ ง ค า

- แอดเดรสส่วนตัว: คุณสามารถดูแอด
เดรสของบลูทูธของตัวเองได้้

เครือข่าย

(เมนู 9.4.2)

คุณสามารถเลือกเครือข่ายที่คุณต้อง
การลงทะเบียน ได้ โดย อัตโนมัติหรือ
ด้วยตนเองโดยทั่วไป การเลือก
อัตโนมัติ

(เมนู 9.4.2.1)

เครือข่ายจะตั้งค่าที่อัตโนมัติ
vอ
 ัตโนมัต:ิ หากคุณเลือกโหมดอัตโนมัติ
เครื่องจะค้นหาและเลือก เครือข่ายให้คุณ
โดยอัตโนมัติ เมื่อเลือก “อัตโนมัติ” แล้ว
เครื่องจะตั้งค่าที่ “อัตโนมัติ” อยู่เช่นเดิม
แม้ว่าจะมีการปิดและเปิดเครื่องก็ตาม
vก
 ำหนดเอง: เครื่องโทรศัพท์จะหาสัญ
ญาณ
เครือข่ายที่มีอยู่ และ แสดงรายการนั้น
จากนั้น คุณสามารถเลือกเครือข่าย
ที่คุณต้องการใช้ หากเครือข่ายนี้มีข้อตก
ลงเรื่องการ โรมมิ่งกับผู้ให้บริการระบบ
เครือ
ข่ายในพื้นที่ของคุณ และเครื่องจะให้คุณ
เลือกเครือข่ายอื่นได้ ในกรณีที่เครื่องไม่
สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่เลือกได้้
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v
ทต
่ี อ
้ งการ:

คุณสามารถตัง้ ค่ารายการเครือ
ข่ายทีค
่ ณ
ุ ต้องการให้ โทรศัพท์เชือ่ มต่อเป็น
อันดับแรก ก่อนทีจ่ ะพยายาม เชือ่ มต่อก
บ
ั เครือข่ายอืน
่ ๆ รายการนีเ้ ป็นรายการเครือ
ข่ายซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั และ
มีการกำหนดไว้ลว่ งหน้าแล้วใน เครือ่ งโทรศัพท์

ตั้งค่า GPRS

(เมนู 9.4.2.2)

คุณสามารถตั้งค่าการใช้บริการ GPRS
ได้อย่างหลากหลาย
v เปิด: ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานต่างๆ
หากเลือกเมนูนี้ โทร ศัพท์จะลงทะเบียน
กับเครือข่าย GPRS โดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณเปิดเครื่อง การเปิดใช้โปรแกรม PC
Dialup หรือ WAP จะเป็นการสร้างการ
เชื่อมต่อระหว่าง โทรศัพท์กับเครือข่ายทำ
ให้สามารถส่งถ่ายข้อมูลได้ เมื่อคุณ
ปิดโปรแกรมนั้น การเชื่อมต่อ GPRS
จะสิ้นสุด ลงแต่การลงทะเบียนกับ
เครือข่ายยังคงมีผลอยู่
v เมื่อจำเป็น:

(เมนู 9.4.2.3)

vก
 ารเชื่อมต่อข้อมูล

•ช
 ื่อ: คุณสามารถพิมพ์ชื่อเครือข่าย
•B
 earer: สำหรับกำหนดชนิดของ
บริการส่งข้อมูล 1 ข้อมูล/2 GPRS
<การตั้งค่าข้อมูล>
ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือก การตั้งค่าข้อมูล
เป็น เครือข่าย/บริการ
- เบอร์ติดต่อ: ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
สำหรับเชื่อมต่อไปยังเกตเวย์ WAPของ
คุณ
- ID ผู้ใช้: ค่าเฉพาะที่แสดงถึงตัวผู้ใช้
สำหรับเซิร์ฟ เวอร์การติดต่อ ของคุณ
(ทั้งนี้มิใช่เกตเวย์ WAP)
- รหัสผ่าน: รหัสผ่านที่ต้องป้อนให้กับ
เซิร์ฟเวอร์การติดต่อของคุณ (ทั้งนี้ มิใช่
เกตเวย์ WAP) เพื่อระบุถึงตัวคุณ
- ประเภทการโทร:
เลือกประเภทของสายข้อมูล: อะนาล็อก
หรือ Digital (ISDN)
- ความเร็วการโทร: อัตราความเร็วในการ
เชื่อมต่อข้อมูล คือ 9600 หรือ 14400
(ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

ตั ้ ง ค า

เมื่อเลือกเมนูนี้ การเชื่อมต่อ
GPRS เกิดขึ้นเมื่อคุณทำการ เชื่อมต่อ
กับบริการ WAP และสิ้นสุดลงเมื่อคุณสิ้นสุ
ด การเชื่อมต่อ WAP

โปรไฟล์เครือข่าย
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ตั้งคา
- Linger time:
สำหรับป้อนระยะเวลาที่กำ หนดให้ออก
จากการเชื่อมต่อ โดยเมื่อ ป้อนค่านี้แล้ว
บริการนาวิเกตของ WAP จะหยุดลง
เมื่อไม่มีการรับหรือส่งข้อมูล ในเวลา
ที่กำหนด

การเชื่อมต่อ USB

(เมนู 9.4.3)

คุณสามารถเลือกโหมดการบริการและที่เก็บ
ข้อมูลได้
เมื่อคุณใช้หน่วยความจำโทรศัพท์เสร็จแล้ว
คลิก ออก และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- เซิร์ฟเวอร์หลัก: ป้อนIP แอดเดรสของ
เซิร์ฟเวอร์ DNS หลักที่คุณเข้าใช้งาน
- เซิร์ฟเวอร์รอง: ป้อนIP แอดเดรสของ
เซิร์ฟเวอร์ DNS รองที่คุณเข้าใช้งาน
<การตั้งค่า GPRS>
การตั้งค่าบริการนี้ทำ ได้เฉพาะ เมื่อมีการ
เลือกวิธีการรับส่งข้อ มูล แบบ GPRS
- APN: ป้อน APN ของ GPRS
- ID ผู้ใช้: เป็นตัวระบุผู้ใช้สำหรับเซิร์ฟ
เวอร์ APN
- รหัสผ่าน: รหัสผ่านที่คุณต้องป้อนให้กับ
เซิร์ฟเวอร์ APN
- เซิร์ฟเวอร์หลัก: ป้อนIP แอดเดรสของ
เซิร์ฟเวอร์ DNS หลักที่คุณเข้าใช้งาน
ตั ้ ง ค า

- เซิร์ฟเวอร์รอง: ป้อนIP แอดเดรสของ
เซิร์ฟเวอร์ DNS รองที่คุณเข้าใช้งาน

ระวัง
่ นถอดสายเคเบิล คุณต้องคลิกที่
v กอ

ออก มิฉะนัน
้ อาจเกิดข้อผิดพลาดก
บ
ั ความสมบูรณ์ของข้อมูลทีถ
่ า่ ยโอน

1. ค
 ลิกที่ส่วนการแจ้ง [Unplug or Eject
Hardware]
2. เลือก USB Mass Storage Device คลิกที่
Stop
ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น: “The ‘USB
Mass Storage Device’ device can now
be safely removed from the system”
3. จากนั้น ถอดสายเคเบิลออก
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การโทร		

เมนู 9.5

คุณสามารถตั้งเมนูที่เกี่ยวข้องกับการโทรด้วย
การกด ปุ่ม [ตกลง] ในเมนู การตั้งค่า

การโอนสาย (เมนู 9.5.1)
บริการ การโอนสาย ให้คุณโอนสายเรียกเข้า
ทั้งจาก สาย โทรศัพท์, แฟกซ์หรือสายที่โทร
เข้าเพื่อส่งข้อมูล ไปยัง หมายเลขอื่นได้
v สายเรียกเข้าทั้งหมด

โอนสายเรียกเข้าทุกสาย

v ยกเลิกทั้งหมด

ยกเลิกบริการโอนสายทั้งหมด
เมนูย่อย
เมนูการโอนสายมีเมนูย่อยต่างๆ
ดังที่แสดงด้านล่าง
v

v ไปยังศูนย์ข้อความเสียง

โอนสายไปที่ศูนย์รับฝากข้อความฟังก์ชั่
นนี้ไม่มีใน เมนู สายข้อมูลทั้งหมด และ
สายแฟกซ์ทั้งหมด

v กรณีสายไม่ว่าง

โอนสายเมื่อคุณใช้โทรศัพท์อยู่
v เมื่อไม่รับสาย

v

โอนสายที่คุณไม่ได้รับ
v เมื่อติดต่อไม่ได้

โอนสายเมื่อเปิดเครื่องหรืออยู่นอกพื้นที่ที่
ให้บริการ
v สายข้อมูลทั้งหมด

v สายแฟกซ์ทั้งหมด

โอนสายแฟกซ์ทุกสายไปยังหมายเลขที่มี
การเชื่อม ต่อกับ เครื่องแฟกซ์
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ไปยังหมายเลขอื่น
สำหรับป้อนหมายเลขที่ใช้ในการโอนสาย

v

ไปยังหมายเลขที่ใช้บ่อย
ใช้สำหรับเลือกหมายเลขที่ใช้โอนสายไปล่
าสุด 5 หมายเลข
- ยกเลิก
เลิกใช้งานบริการที่เกี่ยวข้อง
- ดูสถานะ
ตรวจสอบสถานะของบริการ

ตั ้ ง ค า

โอนสายโทรเข้าเพื่อส่งข้อมูลทุกสา
ยไปยังหมาย เลขที่การเชื่อมต่อกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์

เปิดใช้
เปิดใช้งานบริการที่เกี่ยวข้อง
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ตั้งคา
โหมดตอบรับ
v

(เมนู 9.5.2)

ปุ่มใดๆ

หากคุณเลือกเมนูนี้ คุณสามารถรับ
สายเรียกเข้าด้ว ยการกดปุ่มใดก็ได้
ยกเว้นปุ่ม
[วางสาย]
v

คุณสามารถส่งหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไปยังผู้รับ โดยหมายเลขของคุณจะแสดง
ที่เครื่องโทรศัพท์ของ ผู้รับสาย

เปิดสไลด์

หากคุณเลือกเมนูนี้ คุณสามารถรับสาย
เรียกเข้า เมื่อคุณเปิดสไลด์
v

v เปิด

เฉพาะปุ่มรับสาย

หากคุณเลือกเมนูนี้ คุณสามารถรับ
สายเรียกเข้าด้ว ยการกดปุ่ม
[รับสาย] เท่านั้น

ส่งหมายเลขตัวเอง

(เมนู 9.5.3)

v ปิด

จะไม่มีการแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของ
คุณ

สายเรียกซ้อน
(ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เครือข่าย)
v

เปิดใช้
หากคุณเลือกเปิดใช้งานคุณสามารถรับ
สาย (เรียกเข้า) ซ้อนได้

v

ยกเลิก
หากคุณเลือก ยกเลิก
คุณจะไม่สามารถทราบ ได้ว่ามีสาย
(เรียกเข้า) ซ้อนที่ กำลังรออยู่

(ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เครือข่ายและการสมัครขอรับบริการ)
v ตั้งค่าตามระบบ

ตั ้ ง ค า

หากเลือกตัวเลือกนี้ การที่คุณจะสามารถ
ส่งหมายเลข โทรศัพท์ของคุณได้หรือ
ไม่ขึ้นอยู่กับบริการของสาย โทรศัพท์ 2
สายที่ให้บริการอยู่ เช่น สาย 1 หรือสาย 2

(เมนู 9.5.4)

v

ดูสถานะ
แสดงสถานะของการใช้สายเรียกซ้อน
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เตือนทุกนาที

(เมนู 9.5.5)

หากเลือก เปิด คุณสามารถตรวจสอบระยะ
เวลาการ โทรด้วยเสียงเตือนที่ดังทุก 1 นาที
ในระหว่างการโทร

โทรซํ้าอัตโนมัติ
v

(เมนู 9.5.6)

เปิด

เมื่อใช้งานฟังก์ชั่นนี้ เครื่องจะพยายาม
หมุนทวน หมายเลขที่โทรไม่ติดโดย
อัตโนมัติ
v

ปิด
เครื่องจะไม่หมุนทวนหมายเลขซ้ำเมื่อไม่
สามารถ ต่อสายนั้นได้ในครั้งแรก

ส่ง DTMF

(เมนู 9.5.7)

คุณสามารถส่งทัชโทนในระหว่างการโทรเพื่อ
ควบคุมข้อความเสียงของคุณหรือบริการทาง
โทรศัพท์อื่นๆได้

ระบบป้องกัน
คำขอรหัส PIN

เมนู 9.6

(เมนู 9.6.1)

ในเมนูนี้ คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้ถาม
รหัส PIN ของซิมการ์ดของคุณเมื่อเปิดใช้
เครื่องโทรศัพท์หากเปิด ใช้งานฟังก์ชั่นนี้แล้ว
เครื่องจะขอให้คุณ ป้อนรหัส PIN
1. เลือกให้ป้อนรหัส PIN
ในเมนูตั้งระบบป้องกัน แล้ว กดปุ่ม
[เปิด]
2. ตั้งค่าเปิด/ปิด
3. ห
 ากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
ดังกล่าวคุณต้อง ป้อนรหัส PIN เมื่อคุณ
เปิดเครื่อง
4. ห
 ากคุณป้อนรหัส PIN ผิดเกิน 3
ครั้งเครื่องจะล็อคหาก PIN ถูกล็อค แล้ว
คุณจะต้องใช้รหัส PUK ปลดล็อค

ตั ้ ง ค า

5. โ ดยคุณสามารถป้อนรหัส PUK ได้ถึง
10 ครั้งหากคุณป้อน รหัส PUK ผิดเกิน
10 ครั้งคุณจะไม่สามารถปลดล็อคเครื่อง
โทรศัพท์ของคุณได้ และต้องติดต่อผู้ให้
บริการของคุณ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
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ตั้งคา
ล็อคเครื่อง

(เมนู 9.6.2)

v

สายโทรออกต่างประเทศ

คุณสามารถใช้รหัสรักษาความปลอดภัย
เพื่อป้องกัน การ ใช้โทรศัพท์ของคุณ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อคุณเปิดเครื่อง
คุณจะต้องป้อนรหัสรักษาความปลอด
ภัย หากคุณได้ตั้งค่า การล็อคเครื่องที่
เมื่อเปิดเครื่อง หากคุณตั้งค่าการล็อค
เครื่องที่ เมื่อเปลี่ยนซิมการ์ด โทรศัพท์ของ
คุณจะขอทราบ รหัสรักษาความปลอดภัย
เมื่อคุณเปลี่ยนซิมการ์ดเท่านั้น

บริการป้องกันการโทรของสายโทรออก
ต่างประเทศทั้งหมด
v โทรกลับประเทศแม่เท่านั้น

ป้องกันการโทร

v

(เมนู 9.6.3)

การป้องกันการโทรนี้ช่วยให้คุณสามารถ
จำกัดการโทรเข้าและโทรออกจากโทรศัพท์
ของคุณ ต้องใช้รหัสป้องกันการโทรในการใช้
การใช้งานฟังค์ชั่นนี้
v โทรออกทั้งหมด
บริการป้องกันการโทรของสายโทรออก
ทั้งหมด

บริการป้องกันการโทรของสายโทรออก
ต่างประเทศ ทั้งหมดยกเว้นเครือข่าย
ในประเทศของตน
v

สายเรียกเข้าทั้งหมด
บริการจป้องกันการโทรของสายโทรเข้า
ทั้งหมด
สายเรียกเข้าเมื่ออยู่ต่างประเทศ

บริการป้องกันการโทรของสายโทรเข้าทั้ง
หมดเมื่อใช้การโรมมิ่ง
v ยกเลิกการป้องกันการโทรทั้งหมด
คุณสามารถยกเลิกบริการป้องกันการโทร
ทั้งหมดได้
v

เปลี่ยนรหัสผ่าน
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบริการ
ป้องกันการโทรได้

ตั ้ ง ค า
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เมนูย่อย:

v

- เปิดใช้
คุณสามารถขอให้เครือข่ายตั้งค่าการป้อง
กันการโทรได้
- ยกเลิก
ยกเลิกการตั้งค่าการป้องกันการโทร
- ดูสถานะ
ดูสถานะของเครื่องว่ามีการป้องกันการ
โทรหรือไม่

กำหนดเบอร์โทรออก

(เมนู 9.6.4)

(ขึ้นอยู่กับซิม)

คุณสามารถจำกัดการโทรออกไปยังหมาย
เลขโทรศัพท์ที่ เลือกไว้ได้ หมายเลข
เหล่านั้นจะได้รับการป้องกันด้วย รหัส PIN2
v

รายการหมายเลข(FDN)
คุณสามารถดูรายการหมายเลขโทรศัพท์ที่
จัดเก็บ ไว้ในเมนู เบอร์โทรที่กำหนด

เปลี่ยนรหัส

(เมนู 9.6.5)

PIN ย่อมาจาก Personal Identification
Number เป็นรหัสที่ใช้ในการ ป้องกัน
การใช้โทรศัพท์โดยไม่ ได้รับ อนุญาต
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านต่อ ไปนี้ ได้:
รหัสป้องกัน, รหัส PIN1, รหัส PIN2
1. หากคุณต้องการเปลี่ยนรหัสป้องกัน/ รหัส
PIN1/PIN2 ให้ป้อนรหัสเดิมที่ให้มาของ
คุณ แล้วกดปุ่ม
[ตกลง]
2. ป้อนรหัสป้องกัน รหัส PIN1/PIN2 ใหม่
และตรวจสอบความถูกต้อง

เปิด
คุณสามารถกำหนดการโทรออกไปยัง
หมายเลขโทร ศัพท์ที่เลือกไว้ได้

v

ปิด
ตั ้ ง ค า

ยกเลิกการใช้ฟังก์ชั่นการกำหนดหมาย
เลขโทรออก
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ตั้งคา

โหมด Flight

เมนู 9.7

ประหยัดพลังงาน

เมนู 9.8

ให้คุณใช้เฉพาะคุณสมบัติของโทรศัพท์ที่ไม่
ต้องอาศัยเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายเมื่อคุณ
อยู่บนเครื่องบินหรือในสถานที่ที่ห้ามใช้เครือ
ข่ายโทรศัพท์ไร้สาย

หากคุณตั้งเป็น เปิด คุณสามารถประหยัดพลัง
งานได้ในขณะที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์

หากคุณเปิดโหมด Flight ไอคอนของโหมด
นี้จะปรากฏอยู่ที่หน้าจอแทนไอคอนสัญญาณ
เครือข่าย
v เ ปิด: คุณไม่สามารถโทรออก
(หรือรับสาย) ทุกรูปแบบ
รวมถึงการโทรฉุกเฉิน หรือใช้
คุณสมบัติอื่นที่ต้องใช้สัญญาณเครือข่า
ยได้

เรียกคืนค่าเริม
่ ต้น

vป
 ิด:

คุณสามารถปิดโหมด Flight และ
รีสตาร์ทเครื่องเพื่อเข้าใช้ระบบเครือข่าย

เมนู 9.9

คุณสามารถกลับไปเริ่มใช้ค่าทั้งหมดที่ตั้งมา
จากโรงงาน ได้ คุณต้องใช้รหัส ป้องกันเพื่อ
ใช้งานฟังก์ชั่นนี้

สถานะความจำ

เมนู 9.0

คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่ว่าง และการใช้
หน่วยความจำ ของพื้นที่จัดเก็บ, หน่วยความ
จำภายใน, หน่ ว ยความจำ มั ล ติ ม ี เ ดี ย และ
หน่วยความจำภายนอก แต่ละส่วน โดยเข้า
ไปในเมนูของพื้นที่จัดเก็บแต่ละส่วน
ตั ้ ง ค า
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อุปกรณเสริม
คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ กับโทรศัพท์ของคุณได้ เลือกใช้อุปกรณ์ เหล่านี้ตามลักษณะ
การสื่อสารส่วนตัว ของคุณ

แบตเตอรี่มาตรฐาน

ไมโครโฟนแฮนด์ฟรี

อะแดปเตอร
สำหรับชาร์จแบตเตอรี

หมายเหตุ
v ใ
 ช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ

LGเท่านั้น

v ก
 ารไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้อาจมีผ

สายเคเบิ้ลขอมูล/ซีดี โปรแกรม PC
sync

vอ
 ุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกัน

ในแต่ละพื้นที่โปรด ตรวจสอบกับ
บริษัทหรือตัวแทนผู้ให้บริการในแต่
ละพื้นที่ของเราในกรณีที่มีข้อสอบ
ถามเพิ่มเติม

อุ ป กรณ เ สริ ม

 ำหรับใช้เชื่อมต่อเพื่
ส
อการ แลก เปลี่ยนข้อ
มูลระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์กับโทร
ศัพท์ของคุณ

ลให้การรับ ประกัน ของเครื่องโทรศัพ
ท์สิ้นสุดลง
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ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลทั่วไป
ชื่อผลิตภัณฑ: KE970
ระบบ : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

อุณหภูมิ
สูงสุด: +55°C
ตํ่าสุด: -10°C
ศูนย์บริการ LG โดย บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเดจ
็ พระเจาตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุร ี กรุงเทพฯ 10600
วน
ั และเวลาทำการ : จ น
ั ทร ์ -ศุกร์ , เสาร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน 08:00 - 17:00น.
Call center : 0-2878-5757

ศูนย์บริการ Easy Fix โดย บริษัท IEC จำกัด (มหาชน)
ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ IEC Complex
เลขที่ 390 ถนน รามคำแหง แขวง ห วั หมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
วน
ั และเวลาทำการ : จ น
ั ทร ์ -ศุกร ์ 08:00 - 19:00น. โทร 0-2729-9400
Call center : 0-2729-9400

ศูนย์บริการ LOXLEY โดย บริษัท LOXLEY จำกัด (มหาชน)
ข อ มู ล ทางเทคนิ ค

90

ศูนย์ซ ่อมสำนักงานใหญ่บางเขน
เลขที่ 2 ซ. พหลโยธิน 19 (เขมไชย) แขวง ลาดยาว เขต จตุจก
ั ร กรุงเทพฯ 10900
วน
ั และเวลาทำการ : จ น
ั ทร์ -ศุกร์ 08.00 - 17.00น. โทร 0-2515-8383
Call center : 0-2248-3131

ศูนย์บริการ Advanced บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด
ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ อาคาร ESV
เลขที่ 1 ชั ้ น G ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ 10400
วน
ั และเวลาทำการ : จ น
ั ทร์ -ศุกร์ 08.30 - 17.30น. โทร 0-2687-8731-2
Call center : 1175 กด 8
* เฉพาะสติ๊กเกอร์ร บ
ั ประก น
ั ที่ เป็ น mfa เท่านั้ น
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KE970 User Guide
- English
Some of contents in this manual may differ from your phone
depending on the software of the phone or your service provider.
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Introduction
Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KE970 mobile
phone, designed to operate with the latest
digital mobile communication technology.

Introduction

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

For your safety
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Warning!

Caution!

• Mobile Phones must be switched
off at all times in aircrafts.
• Do not hold the phone in your hand
while driving.
• Do not use your phone near petrol
stations, fuel depots, chemical
plants or blasting operations.
• For your safety, use ONLY specified
ORIGINAL batteries and chargers.
• Do not handle the phone with wet
hands while it is being charged. It
may cause an electric shock or
seriously damage your phone.
• Keep the phone in a safe place out
of small children’s reach. It includes
small parts which, if detached, may
cause a choking hazard.

• Switch off the phone in any area
where required by special
regulations. For example, do not use
your phone in hospitals or it may
affect sensitive medical equipment.
• Emergency calls may not be
available under all mobile
networks. Therefore, you should
never depend solely on your mobile
phone for emergency calls.
• Only use ORIGINAL accessories to
avoid damage to your phone.
• All radio transmitters carry risks of
interference with electronics in
close proximity. Minor interference
may affect TVs, radios, PCs, etc.
• Batteries should be disposed of in
accordance with relevant
legislation.
• Do not dismantle the phone or
battery.
• Risk of explosion if battery is
replaced by an incorrect type.

Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not
following these guidelines may be
dangerous or illegal. Further detailed
information is given in this manual.

v 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.
v The SAR limit recommended by the

Exposure to radio
frequency energy
This mobile phone model KE970 has been
designed to comply with applicable safety
requirements for exposure to radio waves.
This requirement is based on scientific
guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of all
persons, regardless of age and health.
v The radio wave exposure guidelines

employ a unit of measurement known
as the Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the phone
transmitting at its highest certified
power level in all used frequency bands.

v The highest SAR value for this model

phone tested by DASY4 for use at the
ear is 0.443(stainless case) or
0.417(aluminum case) W/kg (10g) and
when worn on the body is
0.245(stainless case) or 0.483(aluminum
case) W/kg (10g).
v 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 (for example USA,
Canada, Australia and Taiwan).

Guidelines for safe and efficient use

Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information

International Commission on NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP) is
2W/kg averaged over ten (10) gram of
tissue.
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Guidelines for safe and efficient use
Product care and
maintenance
Warning! Only use batteries,
chargers and accessories approved
for use with this particular phone
model. The use of any other types
may invalidate any approval or
warranty applying to the phone, and
may be dangerous.
v Do not disassemble this unit. Take it to

Guidelines for safe and efficient use

a qualified service technician when
repair work is required.
v Keep away from electrical appliances

such as a TV’s, radios or personal
computers.
v The unit should be kept away from heat

sources such as radiators or cookers.
v Never place your phone in a microwave

oven as it will cause the battery to
explode.
v Do not drop.
v Do not subject this unit to mechanical

vibration or shock.
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v The coating of the phone may be

damaged if covered with wrap or vinyl
wrapper.
v Do not use harsh chemicals (such as

alcohol, benzene, thinners, etc.) or
detergents to clean your phone. There is
a risk of this causing a fire.
v Do not subject this unit to excessive

smoke or dust.
v Do not keep the phone next to credit

cards or transport tickets; it can affect
the information on the magnetic strips.
v Do not tap the screen with a sharp

object as it may damage the phone.
v Do not expose the phone to liquid or

moisture.
v Use accessories, such as earphones and

headsets, with caution. Ensure that
cables are tucked away safely and do
not touch the antenna unnecessarily.
v Please remove the data cable before

powering on the handset.

Electronic devices
All mobile phones may get interference,
which could affect performance.
v Do not use your mobile phone near

medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone
over pacemakers (i.e. in your breast
pocket.)
v Some hearing aids might be disturbed

by mobile phones.
radios, PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations on the use
of mobile phones in the areas when you
drive.
v Do not use a hand-held phone while

driving.

v Pull off the road and park before making

or answering a call if driving conditions
so require.
v RF energy may affect some electronic

systems in your motor vehicle such as a
car stereo or safety equipment.
v If your vehicle is equipped with an air

bag, do not obstruct it with installed or
portable wireless equipment. It can
cause serious injury due to improper
performance.
If you are listening to music whilst out and
about, please ensure that the volume is at
a reasonable level so that you are aware
of your surroundings. This is particularly
imperative when attempting to cross the
street.

Guidelines for safe and efficient use

v Minor interference may affect TVs,

v Use a hands-free kit, if available.

v Give full attention to driving.
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Guidelines for safe and efficient use
Avoid damage to your
hearing
Damage to your hearing can occur if you
are exposed to loud sound for long periods
of time. We therefore recommend that you
do not turn on or off the handset close to
your ear. We also recommend that music
and call volumes are set to a reasonable
level.

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.

Guidelines for safe and efficient use

v Turn off your mobile phone before

boarding any aircraft.

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

v Do not use it on the ground without

crew permission.

Children
Potentially explosive
atmospheres
v Do not use the phone at a refueIling

point. Don’t use near fuel or chemicals.

10

v Do not transport or store flammable gas,

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

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

v 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.
v Use only LG batteries and chargers. LG

chargers are designed to maximize the
battery life.
v Do not disassemble or short-circuit the

battery pack.
v Keep the metal contacts of the battery

provides acceptable performance. The
battery pack may be recharged
hundreds of times until it needs
replacing.
v Recharge the battery if it has not been

used for a long time to maximize
usability.
v Do not expose the battery charger to

direct sunlight or use it in high humidity,
such as the bathroom.
v Do not leave the battery in hot or cold

places, this may deteriorate the battery
performance.
v Risk of explosion if battery is replaced

by an incorrect type.
v Dispose of used batteries according to

the manufacturer’s instructions.

Guidelines for safe and efficient use

Battery information and
care

v Replace the battery when it no longer

pack clean.
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KE970 features
Parts of the phone
LCD

Front view

v Top: Signal strength,

Earpiece

battery level and various
function

Navigation key
v In standby mode:

v Bottom: Soft key

Briefly q: List of Message
Briefly r: List of Profiles
Briefly press: Menu
Briefly press: List of
Contacts
Briefly press: List of
Favourites
v In menu: scroll up & down
Briefly press: OK key

KE970 features
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With the up/down scrolling
navigation key, you can select
menu and functions more
easily.

indications
Alpha numeric keys
v In standby mode: Input

numbers to dial
Hold down
- International calls
- Activate Voice
mail centre menu
to
- Speed
dials
v In editing mode: Enter
numbers & characters

Microphone

Left soft key/ Right soft key

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

End key
v Switch on/off (hold down)
v End or reject a call.

Clear key

Deletes a character with each press.
Hold the key down to clear all input.
Use this key to go back to a previous
screen.

v Dial a phone number and answer a

call.
v In standby mode: shows recently

KE970 features

Send key

dialled, received and missed calls.
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KE970 features
Holes for a
Carrying strap

Battery Charging Connector/
Cable connector and Ear jack

Note
v Please ensure phone is powered on in idle mode

before connecting the USB cable.

Side keys
v In standby mode (opened): Volume of key tone
v In standby mode (closed):

Short press - The LCD light on.
v During a call: volume of the earpiece

Note
v To protect your sense of hearing while the slide is

open, the maximum volume level is set to 3.
KE970 features

MP3 key

Activates the MP3 player directly.
Side camera key

Long press - Photo camera activation
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Rear view

SIM Card Socket
Battery latch

Press this button to remove
the battery cover.

Memory card slot
Battery cover

Flash

Camera lens

Battery

KE970 features

Battery Terminals

15

KE970 features
Display Information
Icon area

Text and graphic
area

Menu

KE970 features
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Contacts

Soft key
indications

Area

Description

First line

Displays various icons.

Middle lines Display messages,
instructions and any
information that you
enter, such as number
to be dialled.
Last line

Shows the functions
currently assigned to
the two soft keys.

The screen displays several icons. These
are described below.

On-Screen Icons
Icon

Description
Tells you the strength of the
network signal.*

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

Icon

Description

Icon

Description

Call is connected.

Diverted call.

You can use GPRS service.

Indicates that the phone is
accessing WAP.

Shows that you are using a
roaming service.
The alarm has been set and is on.
Tells you the status of the battery.
You have received a text message.
You have received a voice message.
Vibrate only menu in profile.
General menu in profile.

Silent menu in profile.
Headset menu in profile.

You have activated the Bluetooth
menu.
Shows the EDGE service is
available. Connection to the
EDGE service allows you to
transfer data at a speed of
200Kb/s (depending on network
availability). Check with your
operator for network coverage
and service availability.

KE970 features

Outdoor menu in profile.

Indicates that you are using GPRS.
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Installation
Installing the SIM card
and the handset battery
Make sure the power is off before you
remove the SIM card or battery.

Note
v Removing the battery from the

phone when the power is on may
cause the phone to malfunction.

1. Remove the battery.
Press and hold down the battery release
button and lift off the battery cover. Turn
the phone up-side down, as shown, then
lift up the battery with your fingers and
pull-out the battery.

Installation
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2. Install the SIM card.
Insert and 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

3. Install the battery.

Note
v 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.

Insert the the battery into the battery
compartment as metal contacts meet in
the middle of the phone.
Push down the top of the battery until it
snaps into place. Place the battery cover
to the phone as shown.

WARNING!
• Do not replace or remove the SIM
card while your phone is being
used or turned on, or data may be
lost or the SIM card might be
damaged.

Installation
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Installation
Charging the Battery

CAUTION!

Before connecting the travel adapter to the
phone you must first install the battery.

• If the battery is completely
discharged, the charging display
will appear on the LCD
approximately 1 to 1.5 minutes after
connecting TA.
• Do not force the connector as this
may damage the phone and/or the
travel adapter.
• Insert the battery pack charger
vertically to wall power outlet.
• If you use the battery pack charger
out of your own country, use an
attachment plug adaptor for the
proper configuration.
• Do not remove your battery or the
SIM card while charging.

1. Ensure the battery is fully charged
before using the phone for the first time.
2. With the arrow facing you as shown in
the diagram push the plug on the battery
adapter into the socket on the side of
the phone until it clicks into place.

Installation
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3. Connect the other end of the travel
adapter to the mains socket. Use only
the charger included in the box.
4. The moving bars of battery icon will stop
after charging is complete.

WARNING!
• Unplug the charger during lightning
storms to avoid electric shock or
fire.
• Make sure that no sharp-edged
items, such as animal teeth or nails,
come into contact with the battery.
There is a risk of this causing a fire.

Disconnecting the
charger
Disconnect the charger from the phone by
pulling the connector, not the cord.

Installation
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Installation
Inserting the memory card
Insert the memory card into the slot until
the memory card is fully inserted into the
slot, as shown in the figure below:

Removing the memory
card
Carefully remove the memory card out of
the soket, as shown in the figure below:

Note
v Only use memory cards that have

been approved by the
manufacturer. Some memory
cards might not be compliant with
the handset.
Installation
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Warning
Do not replace or remove the memory
card while your phone is on, or data
could be lost and the memory card
might be damaged.

General functions
Making International Calls

Making a Call
1. Make sure your phone is powered on.
2. Enter a phone number including the area
code.
To edit a number on the display screen,
simply press the
key to erase one
digit at a time.
v Press and hold the

key to erase

the entire number.
3. Press the

key to call.

4. When you want to finish, press the
key.

Making a Call by Send Key

1. Press and hold the
key for the
international prefix. The ‘+’ character
can be replaced with the international
access code.
2. Enter the country code, area code, and
the phone number.
3. Press the

key.

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

Making a Call From the Contact list
You can store names and phone numbers
dialled frequently in the SIM card as well
as the phone memory known as the
Contact list.

2. Select the desired number by using the
navigation key.

You can dial a number by simply looking
up a name in the contact list.

3. Press the

key.

General functions

1. Press the
key, and the most recent
incoming, outgoing and missed phone
numbers will be displayed.
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General functions
Adjusting the Volume
During a call, if you want to adjust the
earpiece volume, use the side keys of the
phone.
In idle mode, you can adjust the key
volume using the side keys.

Answering a Call
When you receive a call, the phone rings
and the flashing phone icon appears on
the screen. If the caller can be identified,
the caller’s phone number (or name/photo
if stored in your Address Book) is
displayed.
General functions
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1. Slide up and press the
key or the
left soft key to answer an incoming call.
If the Any Key menu option (Menu
9.5.2), has been set to any key press will
answer a call except for the
key or
the right soft key.

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

Note
v You can answer a call while using

the Address Book or other menu
features. If the phone is connected
to a PC via USB cable, incoming
calls will be rejected.

Signal Strength
If you are inside a building, being near a
window may give you better reception.
You can see the strength of your signal by
the signal indicator (
) on your
phone’s display screen.

Entering Text

T9 Mode

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

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

Note

ABC Mode

v Some fields may allow only one

This mode allows you to enter letters by
pressing the key labeled with the required
letter once, twice, three or four times until
the letter is displayed.

text input mode (e.g. telephone
number in address book fields).

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

General functions

123 Mode (Numbers Mode)
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General functions
Symbolic Mode
This mode allows you to enter special
characters.

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

Using the T9 Mode
General functions
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The T9 predictive text input mode allows
you to 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 a built-in dictionary.
As new letters are added, the word
changes to reflect the most likely
candidate from the dictionary.

Note
v You can select a different T9

language from the menu option or
press hold down the key
. The
default setting for T9 is set to
disabled mode.
1. When you are in the T9 predictive text
input mode, start entering a word by
pressing keys
to
Press one
key per letter
v The word changes as letters are typed-

ignore what’s on the screen until the
word is typed completely.
v If the word is still incorrect after typing

completely, press the down navigation
key once or more to cycle through the
other word options.
Example: Press
to type Good.

v If the desired word is missing from the

word choices list, add it by using the
ABC mode.
2. Enter the whole word before editing or
deleting any key strokes.
3. Complete each word with a space by
pressing the key
or
key.
To delete letters, press
. Press and
hold down
to erase the letters
continuously.

Using the ABC Mode
Use the
text.

to

keys to enter your

1. Press the key labeled with the required
letter:
v Once for the first letter.
v Twice for the second letter.
v And so on.

2. To insert a space, press the
key
once. To delete letters, press the
key. Press and hold down the
key
to erase the letters continuously.

General functions
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General functions
Using the 123 (Numbers) Mode
Note
v Refer to the table below for more

information on the characters
available using the keys.

Key

General functions
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Characters in the order display
Upper Case
Lower Case

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.

.,-?!‘@:1

.,-?!‘@:1

Using the Symbol Mode

ABC2

abc2

DEF3

def3

The Symbol Mode enables you to enter
various symbols or special characters.

GHI4

ghi4

JKL5

jkl5

MNO6

mno6

PQRS7

pqrs7

TUV8

tuv8

WXYZ9

wxyz9

Space 0 (long press)

Space 0 (long press)

To enter a symbol, press the
key.
Use the navigation keys to select the
desired symbol and press the [OK] key.

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 submenus, accessed via the two soft key
smarked
and
. Each menu and
sub-menu allows you to view and alter the
settings of a particular function.

Menu

Contacts

The roles of the soft keys vary according to
the current context; the label on thebottom
line of the display just above each key
indicates its current role.
Press the right soft
key to access the
Contacts menu.

Selecting functions and options

Press the left soft
key to access the
available Menu.
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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 than the default
main menu displayed when in idle screen,
and the options are described below.

In-call menu
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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 9.5.4).

Making a Second Call
(Network Dependent)

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

You can get a number you wish to dial
from the Address Book to make a second
call.

Rejecting an Incoming Call

Swapping Between Two Calls
To switch between two calls, press
key or the left soft key, and then select
Swap Call.

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

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

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

Conference Calls
The conference service provides you with
the ability to have a simultaneous
conversation with more than one caller, if
your network service provider supports this
feature. A conference call can only be set
up when you have one active call and one
call on hold, both calls having been
answered.

In-call menu

Once a conference call is set up, calls may
be added, disconnected or separated (that
is, removed from the conference call but
still connected to you) by the person who
set up the conference call. These options
are all available from the In-Call menu. The
maximum callers in a conference call are
five. Once started, you are in control of the
conference call, and only you can add calls
to the conference call.
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In-call menu
Making a Second Call
You can make a second call while
currently on a call. Enter the second
number and press the
.
When the second call is connected, the
first call is automatically placed on hold.
You can swap between calls, by pressing
the
key.

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

In-call menu
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Activate the Conference Call on
Hold
To activate a conference call on hold,
press the
key. Alternatively press the
left soft key [Options] and select Join
all/Hold all calls. Other users on hold will
stay connected. To return to conference
call mode, press the left soft key
[Options] followed by Conference call.

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

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

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

In-call menu
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Menu Tree
The menu in this phone can be displayed in 2 ways. One is by list type or secondly in grid
format. Please note that menu number options are different in each view.
The default setting on the phone is set to show the menu in list type, so therefore all the
menu number selections throughout the manual are shown according to that setting.
The following illustration shows the available menu structure and indicates the:
v Number assigned to each menu option.
v 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. Profiles

Menu Tree
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1.1 General
1.2 Silent
1.3 Vibrate only
1.4 Outdoor
1.5 Headset

2. Browser
2.1 Home
2.2 Bookmarks
2.3 Go to URL
2.4 History
2.5 Settings
2.6 Information

3. Multimedia
3.1 MP3 player
3.2 Camera
3.3 Video camera
3.4 Voice recorder

4. Call history
4.1 All calls
4.2 Missed calls
4.3 Dialled calls
4.4 Received calls
4.5 Call duration
4.6 Call costs
4.7 Data information

5. Messaging
5.1 New message
5.2 Inbox
5.3 Email box
5.4 Drafts
5.5 Outbox
5.6 Sent
5.7 Listen voicemail
5.8 Info message
5.9 Templates
5.0 Settings

6. Contacts
6.1 Search
6.2 New contact
6.3 Speed dials
6.4 Groups
6.5 Copy all
6.6 Delete all
6.7 Settings
6.8 Information

Menu Tree
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Menu Tree

7. My stuff
7.1 Images
7.2 Sounds
7.3 Videos
7.4 Documents
7.5 Others
7.6 Games & Apps
7.7 External memory

Menu Tree
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8. Tools
8.1 Lost Mobile Track
8.2 Alarm clock
8.3 Calendar
8.4 Calculator
8.5 Memo
8.6 Stop watch
8.7 Unit converter
8.8 World clock
8.9 SIM services

9. Settings
9.1 Date & Time
9.2 Languages
9.3 Display
9.4 Connectivity
9.5 Call
9.6 Security
9.7 Flight mode
9.8 Power saving
9.9 Reset default
9.0 Memory status

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

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

The profile setting option opens. Set the
option as required.
v Call alert type: Set the alert type for

incoming calls.
v Ring tones: Select the desired ring

tone from the list.
v Ring volume: Set the volume of the

ringing tone.
v Message alert type: Set the alert type

for messages.
v Message tones: Select the alert tone

for messages.
v Keypad tones: Select the desired

keypad tone.
v Keypad volume: Set the volume of

keypad tone.

Scroll to the desired profile in the Profile
list. After pressing the left soft key
or
the OK key, select Personalise.

v Effect sound volume: Set the volume

for adjusting environment.
of effect sound.

Profiles

Personalise (Menu 1.X.2)

v Slide tones: Allows to set the flip tone
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Profiles
v Power on/off volume: Set the volume

of the ringing tone when switching the
phone on/off.

Note
v All profiles cannot be renamed.

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

Using the phone keys

q,r

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

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

Note
v The WAP browser menus may

vary, depending on your browser
version.
Browser

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

Key

When surfing the Internet, the phone keys
function differently to phone mode.
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Browser
Home

Menu 2.1

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

v Connect: Connects to the selected

bookmark.
v View: You can see the selected

bookmark.
v Edit: You can edit the URL and/or the

title of the selected bookmark.
v New bookmark: Select this to create a

new bookmark.

Bookmarks

Menu 2.2

This menu allows you to store the URL of
favourite web pages for easy access at a
later time.
To create a bookmark
1. Press the left soft key

[Options].

2. Select Add new and press the OK key.

Browser
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3. After entering the desired URL and title,
press the OK key.
After selecting a desired bookmark, the
following options are available.

v Send URL via: Sends the selected

bookmark via Text/Multimedia message
and Email.

Go to URL

Menu 2.3

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

History

Menu 2.4

This menu will shows the recent browsing
pages.

Each profile has submenus as follows:
v Activate: Activates the selected profile.
v View: You can see the selected profile.
v Edit: You can edit the selected profile.

Settings

v New profile: You can add a new

Menu 2.5

You can set the profile, cache and security
related to internet service.

profile.
v Delete: Deletes the selected profile

from the list.
v Delete all: Deletes all profile from the

Network profiles (Menu 2.5.1)
A profile is the network information used
to connect to the Internet.

list.
v Reset all: Allows you to reset all

profiles.

There are default profiles for some
operators, stored in phone memory. It’s
impossible to rename default profiles.

Browser
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Browser
Cache (Menu 2.5.2)

Information

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

You can view the information of WAP
browser version.

Note
v A cache is a buffer memory, which

is used to save data temporarily.

Cookies (Menu 2.5.3)
Check whether a cookie is used or not.

Security certificates (Menu 2.5.4)
You can see the list of personal.
Certificates that have been stored in your
phone.
Browser
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Menu 2.6

Multimedia
You can enjoy various multimedia
functions on your phone such as camera,
voice recorder, MP3 for your fun and
convinience.

Note
v When the status of the battery

indicates low, you may not use
the Camera or Multimedia
function.
v While using Multimedia function,

the status of the battery is
changeable.

Note
v 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-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer
III: Sampling frequency up from 8KHz to
48KHz. Bit rate up to 320Kbps, stereo.

MP3 player

Menu 3.1

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

Multimedia

The KE970 has an integrated MP3 player
built-in. You can enjoy listening to MP3
music files on your phone using a
compatible headset or via the internal
loudspeaker.

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

Note

v KE970 doesn’t support the

v You should copy MP3 to

variable bit rate of all mentioned
file types. Therefore, you can’t
change the file from MP3 format
to AAC.
You can transfer MP3 files from a
compatible PC to the memory in your
phone using the Mass Storage. When you
connect the phone to a PC using the USB
cable(supplied in the same package), this
will be displayed as a removable disk
through Windows Explorer. If you are
using Win98 SE, you will have to install
the Mass storage driver for Windows 98
on CD-ROM.
Multimedia
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Sounds/MP3 folder. If you copy to
another folder, you will not be
able to view the MP3 files.
v The PC should run Windows 98

SE, Windows ME, Windows 2000,
Windows XP operating system.

Equalizer
File name
Progressive
bar
Volume
level

Note
v In case that any invalid file is

included in the playlist, an error
message will pop and go back to
the prior screen.

Running time
Stereo/
Playmode/
1. Press Multimedia menu, and then select
Shuffle
Back
MP3 player.
Status of the
2. Press the left soft key
[Options] to
music controller
access the following menus.

Options

v Pause: You can pause the playing MP3

Repeat
Play all
Repeat all

file on the MP3 list.
v Set as ringtone: You can set the

current music on playing MP3 file as a
ringtone

Multimedia

Repeat one

file.
v View playlist: You can select another
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Multimedia
v Settings

- Equalizer: This menu helps you to
adjust to a variety of environments
when listening to music.
- Play mode: This menu allows to set
the play mode: Repeat one, Repeat
all,Play all.
- Set shuffle: It you select On, you can
listen to the music at random.
- Visual effect: You can select the
visual effect menus: Real spectrum,
Fake. This menu allows to change the
background of main LCD on playing
MP3 file.

Multimedia
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Note
v Music is copyright protected in

international treaties and national
copyright laws. It may be
necessary to obtain permission or
a license to reproduce or copy
music. In some countries national
law prohibits private copying of
copyrighted material. Please
check the national legislation of
the applicable country concerning
the use of such material.

Camera

Menu 3.2

Using the camera module built in your
phone, you can take pictures or record
videos. Additionally, you can send photos
to other people and select photos as
wallpaper.

Note
v When using the camera, power

consumption increases. If this icon
appears on the wallpaper,
indicating low battery, recharge the
battery before use.
For your convenience, rotate phone as
shown below when taking picture.
12

3 Camera
Shutter sound or video recording sound is
omitted even when setting mode,
including manner mode
.
• To take a picture
Hold down the camera button. The
camera will be ready to use and you may
want to rotate the screen into a horizontal
position.
- To take clear pictures, press the camera
button while holding the camera
without any movement.
- Appropriately adjust distance to the
object that you want take a picture of
(more than 50 cm).
- Handle carefully since the camera is
vunerable to shock and use a soft cloth
when cleaning the camera lens.
- Do not disassemble or modify the camera
as this may lead to fire or malfunctioning.

Multimedia

Album

3

1/2 Zoom in/Zoom out

Options
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Multimedia
- Auto Focus function is enabled when
taking a picture or sticker shot. Press the
camera button half way to adjust
focus.
1. Hold down the

in standby mode.

2. Focus on the subject to capture the
image, and then press the
key.
3. If you want to save it, press the
key.

v Quality [

]: Allows you to set the
image quality from Normal, Fine and
Super fine.

v Flash [

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

v Self timer [

]: Allows you to select
the delay time (Off, 3 seconds, 5
seconds, 10 seconds). Then the phone
takes a photo after the specified time.

v Save to [

]: You can set the space
after taking a picture. (External/Phone)

Note
v You can adjust the brightness by

using the

qr.

v Multi shot [

]: Allows to take
multishot photos successively.

v Metering [
v Shot mode [

]: Allows you to set
the shot mode from Marco, Auto focus
On and Off.

Multimedia
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v Resolution [

]: Allows you to set
the image size.(1600x1200), (1280x960)
(640x480) and (320x240). Multishot is
only available with the (320x240),
(640x480) pixel resolution.

]: Determines the
lighting based on a little part of the
subject. You can select the Centred and
Combined which is to be exposed
correctly.

v Colour effect [

]: 4 settings are
available.
(Negation/Mono/Sepia/Colour)

v White balance [

]: Allows you to
change the settings according to the
enviroment. (Night mode/Fluorescent/
Cloudy/Incandescent/Daylight/Auto)

v Shutter tone [

]: You can set the
sound when taking a picture.

v Reset settings [

] : Allows you to

reset the settings.

Video camera

Menu 3.4

You can record voice memo. The following
[Options] menus are available.
v Storage

You can choose Phone or External
memory.
v Recording mode

You can choose General mode of
unlimited recording or MMS mode of
recording up to 30 seconds.
Menu 3.3

1. Select Video camera menu.
2. Video camera settings menu is the same
with Photo camera settings, except
following items:
v Mode [

]: You may select the
following resolution: 128x96, 176x144 .

Record
1. Press OK to start recording. Once
recording is started, the message
Recording and the counter is displayed.
2. If you want to pause or resume
recording, press left soft key or OK key.
3. If you want to finish recording, press
right soft key [Stop].

Multimedia

]: Allows you to set to send
a video file through MMS or General.

v Resolution [

Voice recorder
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Multimedia
Album
You can view the Sounds folder which lists
allsound files saved in the memory.

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

All calls

Menu 4.1

You can view all lists of outgoing or
incoming calls.

v Enter a new name for the number and

save both in the Address Book
v Send a message by this number
v Delete the call from the list

Dialled calls

Menu 4.3

This option lets you view the last 50
outgoing calls (called or attempted). You
can also:
v View the number if available and call it

or save it in the Address Book
v Enter new name for the number and

save both in the Address Book

Missed calls

Menu 4.2

v View the number if available and call it,

or save it in the Address Book

v Delete the call from the list

Call history

This option lets you view the last 50
unanswered calls. You can also:

v Send a message by this number
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Call history
Received calls

Menu 4.4

This option lets you view the last 50
incoming calls. You can also:
v View the number if available and call it

or save it in the Address Book
v Enter new name for the number and

save both in the Address Book
v Send a message by this number
v Delete the call from the list

Call duration

Menu 4.5

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

calls.
v Received calls: Length of the

incoming calls.
v All calls: Total length of all calls made

and incoming calls since the timer was
last reset.

Call history
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Call costs

Menu 4.6

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

Data information

Menu 4.7

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

Call history
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Messaging
New message

Menu 5.1

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

4. Press the
[Option] and then press
send after entering numbers.
v Insert

- Symbol: You add special characters.

You can write and edit text message.

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

1. Enter the New messages menu by
pressing the left soft key
[OK].

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

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

- Default images: You can insert
Animations stored.

3. To make text input easier, use T9.

- Default sounds: You can insert
Sounds stored.

Text (Menu 5.1.1)

4. Press [Options] to attach the followings.
Options
Messaging
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3. You can add phone numbers in the
address book.

v Send to: Sends text messages.

1. Enter numbers of recipient.
2. Press
r key to add more
recipients.

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

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

Multimedia (Menu 5.1.2)

- My business card: You can add your
Business card to the message.

1. Enter the New message menu by
pressing the left soft key
[OK].

v Save to drafts: Stores messages in

Drafts.
v T9 languages: Select the language for

T9 input mode. You can also deactivate
T9 input mode by selecting
‘T9 off’.
v Clear text: You can clear text while

writing SMS.
v Exit: If you press Exit while writing a

2. If you want to write a new message,
select Multimedia.
3. You can create a new message or
choose one of the multimedia message
templates already made.
Maximum available file size, that can be
inserted to MMS-message, is 300 kb.
Options
v Send to: You can send multimedia

messages to multiple recipients,
priorities your message, and make it
sent later as well.
v Insert: You can add Symbol, Image,

Video, Sound, New slide, Text template,
Contact, Business card, Others.

Messaging

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

You can write and edit multimedia
messages, checking message size.
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Messaging
v Exit: You can get back to the Message

Note

menu.

v All messages will be automatically

saved in the outbox folder, even
after a sending failure.
v Preview: You can preview multimedia

messages you have created.
v Save: You can save multimedia

messages To drafts or As templates
v Edit subject: Allows you to modify the

multimedia message you have chosen.
v Slide duration: You can set the

duration of slide of multimedia
message.
v T9 languages: Select the language for

Messaging
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T9 input mode. You can also deactivate
T9 input mode by selecting ‘T9 off’.

Note
v If you select a picture with a large

file size (200K for example) on
writing multimedia message, the
loading duration will take around
10 seconds. Furthermore, you
can’t activate any keys during the
loading time. After about 10
seconds, you should be able to
write the message.

Email (Menu 5.1.3)

v Save to drafts: Select this to save the

To send/receive an email, you should set
up the email account.

v Edit subject: You can edit the subject.

1. You can input up to 20 email addresses
in the To and Cc field.
Tip: To input “@”, press the
select “@”.

and

2. Key in the subject of the mail and press
OK.
3. After writing an email message, press
the left soft key
[Options]. You can
access the following option menus.
v Send to: You can edit recipients.

message in Drafts.
v T9 languages: Select the language for

T9 input mode. You can also deactivate
the T9 input mode by selecting ‘T9 off’.
v Clear text: You can clear text while

writing the message.
v Exit: If you select this while writing the

message, you can exit from writing
message and go back to the previous
screen. The message you have written
is not stored.

v Insert: You can add Symbol, Text

template, Contact and Signature.
v Attachment: You can attach file with

mail.

Messaging

this menu.
v Preview: You can preview the writing
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Messaging
Note
v For each e-mail account you may

save up to 40 messages (totally
200 for five accounts). In Inbox
folder you may save not more than
20 messages, in Drafts and
Outbox folders - 5 messages, and
in Sent folder up to 10 messages.
In case Drafts Outbox or Sent
folder is full, and you try to save
new message to one of this
folders, first saved message will
be automatically deleted.
v Maximum size for one sent

Messaging

message is 300 kb with
attachments, and maximum size
for one received message is 300
kb. In case you have received
message with more than 5
attachments, only 5 of them will
be received. Some attachment
may display incorrectly.

Inbox

If the phone shows ‘No space for SIM
message’, you have to delete only SIM
messages from Inbox. If the phone
displays ‘No space for message’, you can
make space of each repository as deleting
messages, media and applications.
* SIM message
SIM message means the message
exceptionally stored in SIM card. You
can move this message to the phone.
For notified multimedia message, you have
to wait for downloading and processing of
the message.
To read a message, select one of the
messages by pressing the left soft key
.
v View: You can view the received

messages.
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Menu 5.2

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

v Delete: You can delete the current

message.
v Reply: You can reply to the sender.
v Reply to all: You can reply to all of the

sender.
v Forward: You can forward the selected

message to another party.
v Return call: You can call back to the

sender.
v Information: You can view information

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

Email box

Menu 5.3

When you access this menu, you can
either connect to your remote mailbox to
retrieve your new email messages, or you
can view the previously retrieved email
messages without logging in to the email
server.
You can check the saved emails, drafts,
outbox, and sent emails. In the Inbox, up to
15 emails are stored.
(Outbox stores up to 5, Draftes store up to
5, Sent stores up to 10)

v Multi delete: After selecting the

messages you want to remove, you can
delete the selected messages.
messages read.
v Delete all: You can delete all

messages.

Messaging

v Delete all read: You can delete all
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Messaging
Drafts

Menu 5.4

Using this menu, you can preset
multimedia messages that you use most
frequently. This menu shows the preset
multimedia message list.
The following options are available.
v View: You can see the multimedia

messages.
v Edit: Modifies the message you choose.
v Delete: Deletes the message you

choose.
v Information: You can view information

about the message you choose.
v Multi delete: After selecting the

Messaging
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messages you want to remove, press
OK and you can delete the selected
messages.
v Delete all: Deletes all of the messages

in the folder.

Outbox

Menu 5.5

This menu allows to view the message
which is about to send or is failed sending.
After sending the message successfully,
the message will be moved to sent box.
v View: You can view the message.
v Delete: You can delete the message.
v Resend: You can resend the selected

message.
v Edit: Modifies the massage you choose.
v Information: You can check

information of each message.
v Multi delete: Select and delete the

selected messages.
v Delete all: You can delete all

messages in outbox.

Sent

Menu 5.6

This menu allows you to view the
messages which are already sent. You can
check the time and the contents of
message.

Listen voicemail

Menu 5.7

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

Note
v When you receive a voice mail,

Menu 5.8

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

Messaging

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

Info message
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Messaging
Read (Menu 5.8.1)
1. When you have received an info service
message and select Read to view the
message, it will be displayed on the
screen. You can read another message
by scrolling
,
or
[Next].

You have 6 text templates as below;
• Please call me back.
• I’m late. I will be there at

Topics (Menu 5.8.2)

• I’m on the way

• Where are you now?

(Dependent to network and subscription)

• Urgent! Please contact.

v View list: You can see Info service

• I love you

v Active list: You can select info service

Messaging

message numbers in the active list. if
you activate an info service number, you
can receive messages sent from the
number.

Menu 5.9

Text (Menu 5.9.1)

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

message numbers which you added. If
you press
[Options], you can edit
and delete info message category which
you added.
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Templates

The following options are available.
v Edit: Use this to write a new message
or edit the selected template message
from the text template list.

v Send via
- Text message: Use this to send the
selected template message by SMS.
- Multimedia message: Use this to
send the selected template message
by MMS.
- Email: This menu allows you to edit,
delete or add an email account.
v Delete: Deletes the template.
v New template: Use this to create
new template.
v Delete all: Allows you to delete all
multimedia messages.

Multimedia (Menu 5.9.2)

v Save: Allows you to save new

multimedia templates you created.

Video, Sound, New slide, Text template,
Contact, Business card and Others.
v Preview: You can preview multimedia

templates you wrote.
v Edit subject: Allows you to modify the

multimedia message you have chosen.
v Slide duration: You can set the

duration of slide of multimedia
message.
v T9 languages: Select the desired

language for T9 input mode. You can
also deactivate T9 input mode by
selecting ‘T9 off’.
v Exit: Will take you back to the Message

menu.
Messaging

After saving new template, you can use
the following options.

v Insert: You can add Symbol, Image,
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Messaging
Settings

Menu 5.0

Text message (Menu 5.0.1)
v Message types:

Text, Voice, Fax, Paging, X.400,
Email, ERMES
Usually, the type of message is set to
Text. You can convert your text into
alternative formats. Contact your service
provider for the availability of this
function.
v Validity period: This network service

allows you to set how long your
messages will be stored at the message
centre.
v Delivery report: If you set to Yes, you

Messaging
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can check whether your message is sent
successfully.
v Reply charging: When a message is

sent, it allows the recipients to reply
and charge the cost of the reply to your
telephone bill.

v Message centre number: If you want

to send the text message, you can
receive the address of SMS centre
through this menu.
v Bearer setting: You can set the bearer

setting such as GSM, GPRS.

Multimedia message (Menu 5.0.2)
v Subject: You can enter multimedia

messages subject when this menu is on.
v Slide duration: Display the duration of

each page when writing the message.
v Priority: You can set the priority of the

message you choose.
v Validity period: This network service

allows you to set how long your text
messages will be stored at the message
centre.
v Delivery report: If it is set to Yes in

this menu, you can check whether your
message is sent successfully.

v Read report: You can receive the report

Email (Menu 5.0.3)

whether the receiver read the message
or not.

v Email account

v Auto download: If you select On, you

receive multimedia messages
automatically. If you select Off, you
receive only notification message in the
inbox and then you can check this
notification. If you select Home network
only, you receive multimedia messages
depends on Homenetwork.
v Network profile: If you select

multimedia message server, you can set
URL for multimedia message server.
v Permitted message type

Personal: Personal message.
Advertisement: Commercial message.

• View: You can see the Email.
• Set as default
• Edit
Account name: Account name.
Email address: Enter the email
address given to you by your service
provider.
My name: You can make your
nickname.
Incoming mail server: Enter the
POP3 address and Port number of the
that receives your email.
User name: Enter your email ID.
Password: Enter your email
password.

Messaging

Information: Necessary information.

This menu allows you to edit, delete or
add an email account.
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Messaging
Outgoing mail server: Enter the
SMTP address and Port number of
computer that sends your email.

Outgoing mail authentication:
when you send the mail, you can set
authentication whether or not.

- Advanced settings

Outgoing server ID/password:
Enter the ID and password for sending
your email.

Protocol type: Choose your protocol
type. (POP3/IMAP4)
Maximum receive size: View the
Maximum size that you can receive
mails.
Save to server: Select Yes to leave
the messages on the server.
Insert signature: Select Yes to
attach your signature to your email
messages.
Reply email address: Email
address that you can receive the
reply.
Messaging

Incoming port number: Allow you
to edit POP3 port number.
Outgoing port number: Allow you
to edit SMTP port number.

• New account: You can set up to 5
email accounts by selecting New
account menu. Using the Edit menu,
you can set the following values.
• Delete: Deletes the selected account
from the list.
• Delete all: You can delete all
account lists.
v Network profile

A profile is the network information
used to connect to the Internet. There
are default profiles for some operators,
stored in phone memory. It’s impossible
to rename default profiles.
v Signature

You can make your signature.
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Voicemail number (Menu 5.0.4)

Info message (Menu 5.0.6)

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

v Receive

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

Push message (Menu 5.0.5)
You can set the option whether you will
receive the message or not.

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

Messaging

You can select the language you want
by pressing OK key. Then, the info
service message will be shown in the
language that you selected.
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Contacts
Search

Menu 6.1

1. Select Search by press the left soft key
[OK].
2. Enter the name that you want to search.

Note
v Instant searching is available by

inputting the initial letter of the
name.

the number you want, you can send a
message(Text/Multimedia/Email) to the
selected number.
v Send via: You can send the data of

phone book via Text message,
Multimedia message, Bluetooth or
Email.
v Delete: You can delete an entry.
v New contact: After selecting the place

(SIM/Phone) you want to save, you can
add to the phonebook list.

3. If you want to edit, delete, copy an
entry, or to add the voice to one, select
left soft key
[Options].

v Multi delete: Allows you to remove a

The following menu will be displayed.

v Copy to handset/SIM: You can copy

v View: You can view each entry in

details.
Contacts
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v New message: After you have found

v Edit: You can edit the name, number,

group, ringtone and picture by using the
navigation key.

number of files selected.
an entry from SIM to phone or from
phone to SIM.

New contact

Menu 6.2

You can add phonebook entry by using this
function. Phone memory capacity is 1000
entries. SIM card memory capacity
depends on the cellular service provider.
The number of character is SIM dependent
feature.

Note
v Maximum stored name and

number length depends on SIMcard type.
1. Select New contact by press left soft
key
[OK].
2. Input a name.
r, then you can input a

Menu 6.3

You can assign any of the keys
to
with a Name list entry. You can call
directly by pressing this key.
1. Open the phonebook first by pressing
the right soft key
[Contacts] in
standby mode.
2. Scroll to Speed dial, then press the left
soft key
[OK].
3. If you want to add speed dial, select
<empty> by pressing the left soft key
[Assign]. Then, you can search the
name in phonebook.
4. After assigning the number as speed
dial, you can change and delete the
entry. You can also make a call or send
a message to this number.

4. You can set a group for the entry by
pressing
,
.

Contacts

3. Press
number.

Speed dials

5. You can set a ringtone and a photo for
the entry by press left soft key
[Options].
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Contacts
Groups

Menu 6.4

You can list up to the members per each
group. There are 7 groups you can make
lists to.
v View members: Shows the group

members you have selected.
v Group ringtone: Allows you to specify

Copy all

Menu 6.5

You can copy entries from SIM card
memory to Phone memory and vice versa.
v SIM to phone: You can copy the entry

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

from Phone memory to SIM Card.

ring tone for the group members’ call.
v Group icon: Allows you to select the

icon dependent on Group.
v Add member: You can add group

members.
v Remove member: You can remove the

member from the Group member list.
But the name and the number will be
remained in phonebook.
v Remove all members: Allows you to

Contacts
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delete all the members in the group.
v Rename: You can change a group

name.

Delete all

Menu 6.6

You can delete all entries from SIM or
Phone.

Settings
1. Press the right soft
standby mode.

Menu 6.7

[Contacts] in

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

You can set the default memory from
Always ask, SIM or Handset.
v View options

Scroll to highlight View options, and
then press the left soft key [OK].
- Name only: Set the phonebook list
with displaying only name.
- With picture: Set the phonebook list
with the information of character and
picture.

Information

Menu 6.8

v Service dial numbers

Use this function to access a particular
list of services provided by your network
operator (if supported by the SIM card).
v Own numbers (SIM dependent)

You can save and check your own
number in SIM card.
v Business card

This option allows you to create your
own business card featuring Name and
an mobile phone number.
To create a new business card, press
the left soft key
[New] and enter
the information into the fields.

Contacts

If you want to edit, delete or to send a
business card, select left soft key
[options].
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My stuff
Images

Menu 7.1

Show the list of JPG files at My
media\Photos in Multimedia memory.

v File

- Rename: Change the file name of
selected file. You can not change the
extension of file.

v View: You can see the JPG file when

pressing OK key or selecting View menu
of Option menus.
v Delete: Delete a file.

Note
v You can’t use the following

characters \ / : * ? ” < > |

v Set as

- Full image wallpaper: Currently
selected image can be set as a
wallpaper.
- Landscape wallpaper: Currently
selected image can be displayed
horizontally as a wallpaper.
- Picture ID: Currently selected image
can be set as a Picture ID.
v Send via: Allows you to send a image

My stuff
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through MMS/Bluetooth/Email.

- Move to folder: Move the selected
file to the folder.
- Move to external memory: Move
the selected file to the Multimedia
memory/external memory.

Warning!
If you remove the external memory
during data transfer, it can seriously
damage the phone.

- Copy to external memory: Copy the
selected file to the Multimedia
memory/external memory.

Warning!

Sounds

If you remove the external memory
during data transfer, it can seriously
damage the phone.

Show the list of MP3, MP4, AAC, M4A
files at My media\Music in Multimedia
memory.

- Information: Show the file
information.
v Print via Bluetooth: Most pictures that

you’ve taken in the camera mode and
downloaded through WAP can be
transmitted via Bluetooth to a printer.

Menu 7.2

v Play: You can play the MP3 file when

pressing OK key or selecting Play menu
of Option menu.
v Set as: Currently selected sound can be

set as a Ringtone/Ringtone ID.
v File info: Show the file information.

v Slide show

You can view a slide show of the files
you stored.
v New folder: You can create a new

folder.
v Multi delete: You can remove a

number of files you selected.
v List view: Allows you to set the view

type.

My stuff

v Delete all: Delete all files in the list.
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My stuff
Videos

Menu 7.3

Shows the list of 3GP, 3G2 files at My
media\Videos in Multimedia memory.
Supported file types are 3gp files, that are
encoded with MPEG4 and h.263 videocodecs and AMR audio-codec.
v Play: You can play the video file when

pressing OK key or selecting Play menu
of Option menus.
v Delete: Delete a file.
v Send via: Send the selected file to

another device via Multimedia
message, Bluetooth or Email.

My stuff
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Note
v You may send files via Bluetooth

only if they are stored in phone
memory, not on memory card. To
send file from external memory,
please, firstly copy it to internal
phone memory.
v File: You can save/move/copy the

folder or external memory.
- Rename: Change the file name of
selected file.
The maximum length of characters is
36. And you can not change the
extension of file.

Warning!

v New folder: You can create a new

You can’t use the following
characters \ / : * ? “ < > |

v Multi delete: You can remove a

- Move to folder: Move the selected
file to the folder.

v Delete all: Delete all the files in the

- Move to external memory: Move
the selected file to the Multimedia
memory\external memory

Warning!

folder.
number of files you have selected.
list.

Documents

Menu 7.4

If you remove the external memory
during data transfer it will cause
serious damage to your phone.

This menu enables you to view document
files (txt, ppt, pdf, doc and excel).

- Copy to external memory: Copy the
selected file to the Multimedia
memory\external memory.

v View: You can see the document file

- Information: Shows the file
information.

v Information: Show the file information.

You can use the following Options menu
when pressing the OK key or selecting
View menu of Option menus.

My stuff
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My stuff
Others

Menu 7.5

Show the list of files in My media\Others
in the Multimedia memory.

Note
v You may send files via Bluetooth

only if they are stored in the
phone memory, not on the
memory card. To send files from
the external memory you must
first copy it to the internal phone
memory.

My stuff
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Note
v When you connect the phone with

a PC via Bluetooth, you can both
send and receive files to the
Music and Video folders. You can
copy any file type to the Others.
You can only receive files from the
Photos, Sounds, and Images
folders. You can only view or play
files in the Others folder if the file
types are supported. When
connecting with a PC via USB
cable you will only see the
following folders in the internal
memory: Images, Sounds, Videos,
and Others. You can see all
folders in the external memory.

Games & Apps

Menu 7.6

In this menu, you can manage the Java
applications installed in your phone. You
can play or delete downloaded
applications, or set the connect option.

External memory

Menu 7.7

This menu allows you to view Images,
Sounds, Videos, Documents and Others in
memory card. If the external memory is not
available, a pop up message “Please insert
external memory” is displayed.

Note
v The SIM card must be installed in

order for the phone to be
recognized as a removable disk.

New Fantastic LG
The KE970 works as a mass storage
device. If you connect the USB cable,
you can use the phone as a
Removable Disk. You can download
MP3 files, photos, videos, text files
etc. this gives you fast access from
the PC to phone, by just connecting
the USB cable.

Note
v MASS STORAGE function will only

work when the phone is in idle
mode.
v DO NOT remove the cable while

My stuff

you are downloading files. After
you download the files, you need to
click “Safely Remove Hardware”
on the PC and then disconnect the
cable.
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My stuff
v When you copy a file to the

removable disk, you can see a
message on the display
“transferring”. It means MASS
STORAGE is working and data is
being transferred. While
“transferring”, do not disconnect
the cable. If you disconnect the
cable while “transferring”, data
will be lost or corrupted and
possibly damage the phone.
v While phone in MASS storage call

and message are not available or
wireless service will be
deactivated.

My stuff
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Tools
Lost Mobile Track (LMT)
Menu 8.1

The LMT feature of this phone provides
you with the ability to have a tracking
system in place for your mobile in case you
loose or misplace it. The moment an unauthorized user uses your phone, a SMS is
triggered from your phone and the
message is send to your pre-defined
number. The SMS will be sent to your predefined numbers without the notice of the
un-authorized user.

Set LMT (Menu 8.1.1)
1. A List of tools is displayed.
2. Select Lost Mobile track

Change password (Menu 8.1.2)
1. A List of tools is displayed.
2. Select Lost Mobile track
3. Select CHANGE PASSWORD
4. Enter old password as well as new
password

LMT Settings (Menu 8.1.3)
1. A List of tools is displayed.
2. Select Lost Mobile track
3. Select LMT Settings
4. Enter Name , phone number one and
phone number two.
5. Select Save.

3. Select Set LMT
4. Select ON, press OK
Tools
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Tools
When you enter menu “lost mobile Track”,
a LMT code dialogue will be displayed,
which needs an authenticate code to enter
inside the LMT options.

How to use :Lost Mobile Track
1.Go to tools menu.
2. Select Lost Mobile track
3. Enter Default LMT security code.

Note
v default LMT code is “0000”.

5. Select LMT Settings

On top “SET LMT” menu is available for
making LMT ON/OFF(Activate/Deactivate).

6. Enter Name, phone number one and
phone number two.

You should always activate LMT for
enabling LMT settings.

7. Select Save.

Second menu is “CHANGE
PASSWORD”, which allows user to
change the authentication code for
accessing Lost Mobile Track. User can
change the LMT code by confirming old
LMT code and entering new LMT code.

Tools
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4. Select ON, press OK

The “LMT SETTINGS” is for configuring
your name and given mobile numbers,
where In case of stolen mobile you wish to
get the lost mobile SMS.(e.g friends,
family members mobile numbers)

Alarm clock

Menu 8.2

You can set the alarm clock to go off at a
specified time.
1. Select On and enter the alarm time you
want.
2. Select the repeat period: Once, Mon-Fri,
Mon-Sat, Sat-Wed, Sat-Thu, Everyday.
3. Select the alarm tone you want and
press
[Set].

Calendar

Menu 8.3

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

Description
Yearly

,

Monthly

q,r

Weekly

,

Daily

Tools

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

View all schedules and memo for the
chosen day.
Use
q,r to browse through the
note lists.
If you want to view the note in detail,
press left soft key
[OK]. Press left
soft key
[Options] to View, Delete, New
schedule, Send via Text
message/Multimedia
message/Bluetooth/Email, Edit,
Calendar, Scheduler tone, All schedules,
Go to date, Multi delete and Delete all.
v New schedule

Allows you to add new schedule and
memo for the chosen day.
Tools
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You can store up to 100 notes. Input the
subject and then press left soft key
[OK].

You enter the appropriate information in
the follow section; Time, Repeat and
Alarm.
v Scheduler tone

You can set the alarm tone of each
chosen date.
v All schedules

View all schedules and memo for the
chosen day.
Use
q,r to browse through the
note lists. If you set alarm for the note,
the alarm icon is displayed.
v Go to date

You can go the chosen date directly.
v Delete old

You can delete the past schedule that
you have already been notified of.
v Delete all

You can delete for the all notes.

Schedule SMS (SSMS)
The SSMS feature of this phone provides
you with the ability to send the Schedule
SMS by Scheduled time and date. The
moment schedule matches with the
current time and date, a Schedule SMS is
triggered from your phone and the
message is send to your pre-defined
number.
In the calendar menu, press left soft key
[Options] and select All schedules and it
displays following options.
v View

View all scheduled SMS and Calendar
Schedule.
v New schedule SMS

Allows you to add new schedule SMS.

v New schedule

Allows you to add new schedule and
memo for the chosen day. You can store
up to 100 notes. Input the subject and
then press left soft key[OK].You enter
the appropriate information in the follow
section; Time, Repeat and Alarm.
v Edit

You can Edit selected SSMS and
Calendar Schedule.
v Delete

You can delete the selected Schedule
SMS.
v Delete all

You can delete all Schedule SMS and
calendar schedule.

Tools
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Tools
When you enter Calendar menu a
Calendar is show up. Press Left Soft Key
and select new schedule SMS option.
1. Select New schedule SMS
2. Select Right soft Navigation key to
Switch ON/OFF SSMS
3. Enter Date, time, phone number and
message.
4.Select Left Soft Key or OK key to Save.

Calculator

Menu 8.4

This contains the standard functions such
as +, -, x, n : Addition, Subtraction,
Multiplication, and Division.
Furthermore, you can use the various
function of calculator such as +/-, sin, cos,
tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad.
1. Input the numbers by pressing numeric
keys.
2. Use a navigation key to select a sign for
calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press

key to view the result.

5. To input the decimal number, press
key.
6. To end Calculator, press the right soft
key
[Back].
Tools
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Memo

Menu 8.5

Stop watch

Menu 8.6

1. Select the Memo by pressing the left
soft key
[OK].

1. Press [Start] to take time and record the
lap time by pressing [Lap].

2. If the entry is empty, press the left soft
key
[New].

2. Press [Stop] to ascertain the record of
lap time.

3. Input the memo and then press left soft
key
[Options] > [Save].

3. Press [Reset] to default condition.

Note
v If you want to change the text input

mode, press the

in order.

Unit converter

Menu 8.7

This converts any measurement into a unit
you want. There are 7 types that can be
converted into units: Currency, Area,
Length, Weight, Temperature, Volume and
Velocity.
1. You can select one of unit types by
pressing
[OK] key.

3. Select the standard value by using
,
.

Tools

2. Select the unit you want to convert by
pressing
q, r. It’s impossible to
input “-” symbol in unit converter.
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Tools
World clock

Menu 8.8

You can check the current time of
Greenwich Mean Time (GMT) and major
cities around the world, using the left/right
navigation keys and left soft key [Zoom in].
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 and left soft key [Zoom
in] 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 [OK] key.

Tools
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SIM services

Menu 8.9

This menu depends on SIM and the
network services.

Settings
Date & Time

Menu 9.1

You can set functions relating to the date
and time.

Set date (Menu 9.1.1)

Auto update (Menu 9.1.5)
Select On, the phone will automatically
update the data and time.

You can enter the current date.

Languages

Date format (Menu 9.1.2)

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

You can set the Date format such as
YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY,
MM/DD/YYYY.

Menu 9.2

(D: Day / M: Month / Y: Year)

Display

Set time (Menu 9.1.3)

Wallpaper (Menu 9.3.1)

You can enter the current time.

You can select the background pictures in
standby mode.

Menu 9.3

Time format (Menu 9.1.4)
Backlight timer (Menu 9.3.2)
You can set the light-up duration of the
display.
(Off/10 secs/20 secs/30 secs/60 secs)

Settings

Your can set the time format between 24
hours and 12 hours.
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Settings
Brightness (Menu 9.3.3)

Standby text (Menu 9.3.7)

You can set the brightness of LCD: 100%,
80%, 60%, 40%

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

Home screen shortcut (Menu 9.3.4)

Network name (Menu 9.3.8)

Selecting On displays the functionalities of
4 Navigation keys and Menu key as
pictures on the middle of the idle window.
(Profiles/Messaging/ Favourites/Contacts)

If this function is activated, network name
will be displayed on LCD.

Menu style (Menu 9.3.5)
Your phone provides you with Grid and List
menu themes. Set the menu style by
scrolling and pressing the left soft key
[OK].

Dialing style (Menu 9.3.6)
Settings

88

Your phone provides you with four dialing
styles.
(Color style/Beads style/Digital
style/Sketchbook style)

Connectivity

Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)
Bluetooth enables compatible mobile
devices, peripherals and computers that
are in close proximity to communicate
directly with each other without wires.
This handset supports built-in Bluetooth
connectivity, which makes it possible to
connect them with compatible Bluetooth
headsets, computer applications and so
on.

v Bluetooth on/off

Note
v If you use LG PC Sync via

Bluetooth, you can exchange the
data only within phonebook
v When you receive data from

another Bluetooth device, the
phone requests confirmation.
After confirming the transfer, the
file will be copied on to your
phone.
v Depending on the file type, it will

You can activate or cancel the Bluetooth
function.
v Device list

You can view all devices which your
KE970 is already paired to. If you enter
Paired devices, you access the options
- Connect / Disconnect: After pairing
with headset or stereo headset, you
should connect with those devices.
Then you can use those devices.

be stored in the following folders:
- Video (.3gp, mp4): Videos folder
- Image (.bmp, gif, jpg, png):
Images folder
- Sound (.amr, wav, aac): Sounds
folder
- Other files (.txt, html): Others
folder

Settings

- MP3 (.mp3): Sounds/MP3 folder
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Settings
- Add new: Allows to search new
Bluetooth devices and add them to
your phone’s list of paired devices.
When you select Add new your
handset will start to search for
Bluetooth devices within range. Once
the device you wish to pair appears on
the list press the right soft key [Stop].
Scroll to the desired device and press
the left soft key [Pair]. You will then be
asked to enter a passcode. The
passcode can be any code you wish to
use (the same passcode must be used
by both devices) or is one that is predetermined by the manufacturer of the
device you are trying to pair with.
Please check the User Manual of the
device you are initiating the pair with
to see if it already has a predetermined
passcode in place.
Settings
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- Rename: Allows you to change the
name of the paired Bluetooth device
and how it is displayed on the handset.

- Set as authorised/Set as
unauthorised: Allows you to set an
authorised connection between each
Bluetooth device. For example if you
regularly use a Bluetooth headset with
your phone then setting the connection
as authorised will mean the headset
will automatically connect to the
handset each time the headset is
powered on.
- Remove: Allows to delete a paired
Bluetooth device.
- Remove all: Allows to delete all a
paired Bluetooth devices.
v Bluetooth settings

- My visibility: This indicates whether
or not your handset will be visible to
other Bluetooth devices.

- My name: You can set the name of
Bluetooth device. The default name is
LG KE970.
- My address: You can view the
address of your Bluetooth device.

Network (Menu 9.4.2)
You can select a network which will be
registered either automatically or
manually.
Network selection (Menu 9.4.2.1)
Usually, the network selection is set to
Automatic.

v Manual: The phone will find the list of

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

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

v Automatic: If you select Automatic

Settings

mode, the phone will automatically
search for and select a network for you.
Once you have selected “Automatic”,
the phone will be set to “Automatic”
even though the power is off and on.
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Settings
GPRS attach (Menu 9.4.2.2)

Network profile (Menu 9.4.2.3)

You can set GPRS attach service.

v Data connections

v Power on

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

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

• Name: You can type the network
name.
• Bearer: You can set the bearer data
service.
1 Data/2 GPRS
<Data settings>
Appears only if you select Data
Settings as a Bearer/service.
- Dial number: Enter the telephone
number to dial to access your WAP
gateway.
- User ID: The users identity for your
dial-up server
(and NOT the WAP gateway).
- Password: The password required
by your dial-up server (and NOT the
WAP gateway) to identify you.
- Call type: Select the type of data
call; Analogue or Digital (ISDN).

- Call speed: The speed of your data
connection; 9600 or 14400 (Depends
on Operator)

- Primary server: Input the IP address
of the primary DNS server you
access.

- Linger time: You need to enter
timeout period.
After entering that, the WAP
navigation service will be unavailable
if any data is not input or transferred.

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

- Primary server: Input the IP address
of the primary DNS server you
access.
- Secondary server: Input the IP
address of the secondary DNS server
you access.
<GPRS settings>
The service settings are only available
when GPRS is chosen as a bearer
service.

- Password: The password required
by your APN server.

You can choose one mode of Data service
and Mass storage.
When you have finished using the phone
memory, click Exit and take the following
steps.
Caution
v Before you remove the cable, it is
necessary that you click ‘Exit’ else
the integrity of transferred data is
not guaranteed.

1. Click on the notification area.
[Unplug or Eject Hardware]

Settings

- APN: Input the APN of the GPRS.
- User ID: The users identify for your
APN server.

USB connection (Menu 9.4.3)

93

Settings
2. Select USB Mass Storage Device, click
on Stop.
The following message will appear:
“The ‘USB Mass Storage Device’ device
can now be safely removed from the
system”
3. Then remove the cable.

v If busy

Diverts voice calls when the phone is in
use.
v If no reply

Diverts voice calls which you do not
answer.
v If out of reach

Call

Menu 9.5

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

v All data calls

Call divert (Menu 9.5.1)

v All fax calls

The Call divert service allows you to divert
incoming voice calls, fax calls, and data
calls to another number. For details,
contact your service provider.
Settings
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Diverts voice calls when the phone is
switched off or out of coverage.

v All voice calls

Diverts voice calls unconditionally.

Diverts to a number with a PC
connection unconditionally.
Diverts to a number with a fax
connection unconditionally.
v Cancel all

Cancels all call divert service.

The submenus

Answer mode (Menu 9.5.2)

Call divert menus have the submenus
shown below.

v Slide open

- Activate
Activate the corresponding service.
To voice mailbox
Forwards to message centre. This
function is not shown at All data calls
and All fax calls menus.
To other number
Inputs the number for diverting.

If you select this menu, you can receive
an incoming call when you open the
slide.
v Any key

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

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

Divert to another number.
You can check recent 5 diverted
numbers.
- Cancel
Deactivate the corresponding service.
View the status of the corresponding
service.

(network and subscription dependent)
v Set by network

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

Settings

- View status

Send my number (Menu 9.5.3)
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Settings
v On

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

Your phone number will not be shown.

Call waiting (Menu9.5.4)
(network dependent)
v Activate

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

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

Settings
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Shows the status of Call waiting.

Minute minder (Menu 9.5.5)
If you select On, you can check the call
duration by a beep sound given every
minute during a call.

Auto redial (Menu 9.5.6)
v On

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

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

Send DTMF (Menu 9.5.7)
You can send touch tones during an active
call to control your voice mailbox or other
automated phone services.

Security

Menu 9.6

PIN code request (Menu 9.6.1)
In this menu, you can set the phone to ask
for the PIN code of your SIM card when
the phone is switched on.
If this function is activated, you’ll be
requested to enter the PIN code.
1. Select PIN code request in the security
settings menu, and then press
[OK].
2. Set On/Off.
3. If you want to change the setting, you
need to enter PIN code when you switch
on the phone.

Phone lock (Menu 9.6.2)
You can use a security code to avoid
unauthorized use of the phone. Whenever
you switch on the phone, the phone will
request security code if you set phone lock
to When switch on.
If you set phone lock to When SIM
changed, your phone will request security
code only when you change your SIM card.

Settings

4. If you enter wrong PIN code more than 3
times, the phone will lock out. If the PIN
is blocked, you will need to key in PUK
code.

5. You can enter your PUK code up to 10
times. If you put wrong PUK code more
than 10 times, you can not unlock your
phone. You will need to contact your
service provider.
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Call barring (Menu 9.6.3)
The Call barring service prevents your
phone from making or receiving certain
category of calls. This function requires the
call barring password. You can view the
following submenus.
v All outgoing

The barring service for all outgoing calls.
v Outgoing international

The barring service for all outgoing
international calls.
v O/G international except home

country
The barring service for all international
outgoing calls except home network.
v All incoming

Settings

The barring service for all incoming
calls.
v Incoming when abroad

The barring service for all incoming calls
when roaming.
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v Cancel all barrings

You can cancel all barring services.
v Change password

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

Fixed dial number (Menu 9.6.4)

Change codes (Menu 9.6.5)

(SIM dependent)

PIN is an abbreviation of Personal
Identification Number to prevent use by
unauthorized person.

You can restrict your outgoing calls to
selected phone numbers. The numbers are
protected by your PIN2 code.
v On

You can restrict your outgoing calls to
selected phone numbers.
v Off

You can cancel fixed dialling function.

You can change the access codes:
Security code, PIN1 code, PIN2 code.
1. If you want to change the Security
code/PIN1/ PIN2 code input your
original code, and then press
[OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code
and verify them.

v List view

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

Settings
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Flight mode

Menu 9.7

This allows you to use only the phone’s
features that do not require the use of the
wireless network when you are in an
airplane or in places where the wireless
network is prevented.
If you set the flight mode on, the icon will
be displayed on the screen instead of the
network signal icon.
v On: You cannot make (or receive) any

calls, including emergency calls, or use
other features that require network
coverage
v Off: You can deactivate the flight mode

and restart your handset to access the
network.

Settings
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Power saving

Menu 9.8

If you set On, you can save the power
when you don’t use the phone.

Reset default

Menu 9.9

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

Memory status

Menu 9.0

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

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

Standard Battery

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

Data cable/CD

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 inquires.

Accessories

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

Hands free
earmicrophone
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Technical data
General
Product name: KE970
System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures
Max: +55°C
Min: -10°C
"LG Service Center" by LG Electronics (Thailand) Co. Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd., Bookalo, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon-Fri and Sat 2nd, 4th 08:00 - 17:00
Call center : 0-2878-5757

"Easy Fix Service Center" by IEC Public Co. Ltd.
390 IEC Complex, Ramkamhank Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
Working day : Mon-Fri 08:00 - 19:00 Tel. 0-2729-9400
Call center : 0-2729-9400

Technical data
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"LOXLEY Service Center" by LOXLEY Public Co. Ltd.
2 Soi Phaholyotin 19, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Working day : Mon-Fri 08:00 - 17:00 Tel. 0-2515-8383
Call center : 0-2248-3131

"Advanced Service Center" by Digital Phone Co. Ltd.
1 ESV Tower, G Fl., Phaholyotin Rd., Samsen Nai, Phayathi, Bangkok 10400
Working day : Mon-Fri 08:30 - 17:30 Tel. 0-2687-8731-2
Call center : 1175 # 8
* Only mfa void
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