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ขอแสดงความยินดีที่คุณซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น
P7200 ที่ทันสมัย มีรูปร่างบาง ออกแบบให้ทํางาน
ด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ แบบดิจิ
ตอลใหม่ล่าสุด

คู่มือการใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลสําคัญในการ ใ
ช้และการทํางานของโทรศัพท์เครื่องนี้ จึงควรอ่าน
ข้อมูลทั้งหมดด้วยความละเอียด เพื่อผลการใช้งาน
ที่เต็มประสิทธิภาพและเป็นการป้องกันความเสียหา
ยหรือใช้งานผิดต่อตัวเครื่องได้ การรับประกันของโ
ทรศัพท์จะสิ้นสุดลงทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ดัดแปลงแก้ไขเครื่อง นอกเหนือจากที่ระบุอย่างชัดเ
จนในคู่มือนี้ว่าสามารถกระทําได้

การใช้กล่องใส่เครือ
่ งแบบแม่เหล็กสําหรับโทรศัพท์
ประเภทฝาพับอาจก่อให้เกิดปัญหา เช่นการปิดเครือ
่ ง
เอง การขาดการติดต่อกับเครือข่าย
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เพื่อความปลอดภัย
เพื ่ อ ความปลอดภั ย

อานคําแนะนํางายๆ เหลานี้ การฝาฝนกฏเกณฑที่กํา
หนดอาจเปนอันตรายหรือผิดกฏหมาย ขอมูลโดยละ
เอียดเพิ่มเติมไดอธิบายอยูในคูมือเลมนี้

คําเตือน
] ควรปดโทรศัพทเคลื่อนที่ทุกครั้ง ที่อยูบนเครื่องบิน
] หามถือโทรศัพทในขณะขับรถ ข
] ไมควรใชเครื่องใกลสถานีบริการน้ำมัน คลังน้ํามัน
โรงงานเคมี หรือบริเวณที่มีการปฏิบัติงานที่ เกี่ยว
ของกับการระเบิด
] เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดใช แตแบตเตอรี่
และแทนชารจของแท ที่กําหนดใหเทานั้น
] หามสัมผัสโทรศัพทดวยไฟฟ้าขณะกําลังชารจแบ
ตเตอรี่ เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดหรือทําให้โทรศัพท
ชํารุดเสียหายได
] เก็บโทรศัพทในที่ปลอดภัย และหางจากมือเด็ก
รวมทั้ง เก็บชิ้นสวนขนาดเล็กซึ่งอาจทํา อันตราย
หากเด็กนําใสปาก
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ขอควรระวัง
] ปดเครื่องโทรศัพทในบริเวณที่มีขอบังคับพิเศษวา
หามใช ตัวอยางเชน หามใชโทรศัพทในโรงพยา
บาลเนื่องจากอาจมีผลตอการทํางานของอุปกรณ
ทางการแพทยที่ ไวตอสัญญาณรบกวน
] การโทรฉุกเฉินอาจไมสามารถใชได กับเครือขาย
เซลลูลารทุกเครือขายจึงไมควรใชโทรศัพทนี้เพียง
อยางเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน
] เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โปรดใช
แตอุปกรณเสริมที่ เปนของแทเทานั้น
] โปรดอานคูมือนี้โดยละเอียดกอนเริ่มใชเครื่องโทร
ศัพทของคุณและเก็บ รักษาคูมือนี้ เพื่อใชอางอิง
ภายหลัง ดังนั้น โทรศัพท วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร
ฯลฯ อาจไดรับสัญญาณ รบกวนบางเล็กนอย ไม
ควรถือ โทรศัพทขณะขับรถ
] ควรทิ้งแบตเตอรี่ตามวิธีที่กฎหมายกำหนด
] หามถอดแยกเครื่องโทรศัพทหรือ แบตเตอรี่

คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใช
งานอยางมีประสิทธิภาพ

โทรศัพทเคลื่อนที่รุน P7200 นี้ ไดรับการออกแบบ
ตรงตามขอกําหนดเรื่อง ความปลอดภัยในการใชงาน
อันเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ ขอกํา
หนดนี้ใชหลักเกณฑทางวิทยาศาสตร ที่รวมถึงการ
กําหนดคาเผื่อไวทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
โดยไมขึ้นกับอายุและสุขภาพ
] ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ใชหนวยวัดที่เรียกวา Specific Absorption Rate
หรือ SAR การทดสอบ SAR ไดกระทําดวย การใช
วิธีการที่ไดมาตรฐาน โดยใหเครื่องโทรศัพทสงสัญ
ญาณที่แรงที่สุด และมีการรับรองขนาดสัญญาณ
แลวโดยการสงสัญญาณดังกลาว ไดกระทําในทุก
ยานความถี่ที่โทรศัพทใชอยู
] แมระดับSARของโทรศัพท LG แตละรุนจะแตกตา
งกันบาง แตทุกรุนจะไดรับการออกแบบใหอยูภาย
ในขอกําหนดการรับพลังงาน คลื่นความถี่วิทยุ
] ขอจํากัด SAR ที่แนะนําโดย International
Com mission on Non- Lonizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต/กก โดยเฉพาะ

ตามเนื้อเยื่อหนักสิบ (10) กรัม
] คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทรุนนี้ ซึ่งทําการทด
สอบโดย DASY4 ขณะถือแนบกับหูคือ 0.366
วัตต/กก (10 กรัม)
] ขอมูลระดับ SAR สําหรับผูที่อยูในประเทศ/ฟนที่
ที่ยอมรับขอจํากัด SAR ซึ่งแนะนําโดย Institute
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
คือ 1.6 วัตต/กก โดยเฉลี่ยตอเนื้อเยื่อหนึ่ง (1)
กรัม

การดูแลและการบํารุงรักษา
เครื่องโทรศัพท
คําเตือน : ใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจแบตเตอรี่และ
อุปกรณเสริมที่ผานการรับรองใหใชกับโทรศัพทรุนนี้
เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นๆ ที่ไมผานการรับ
รองดังกลาว อาจทําใหการรับรองหรือการรับประกัน
ของเครื่องสิ้นสุดลง หรือกอใหเกิดอันตรายได

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

ขอมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุและคา SAR (Specific
Absorption Rate)

] อยาถอดแยกชิ้นสวนของโทรศัพท(ควรใหชางเทค
นิคผูมีความรู เมื่อจําเปนตองมีการตรวจซอม)
] ควรวางใหหางจากอุปกรณเครื่องใชไฟฟา เชน
โทรทัศน วิทยุ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร
] ควรวางโทรศัพทไวหางจากแหลงกําเนิดความรอน
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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใช
งานอยางมีประสิทธิภาพ
เชน เครื่องทําความรอน หรือเตาประกอบอาหาร
คํ า แนะนํ า เพื ่ อ ความปลอดภั ย และการใช
งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

] ไมควรทําโทรศัพทตกฟน
] ไมควรวางโทรศัพทไวในที่ที่มีการสั่นสะเทือนหรือ
การกระแทก
] สารเคลือบบนตัวเครื่องโทรศัพทอาจหลุดลอกได
หากหุมดวยวัสดุหรือ สิ่งที่ทําจาก ไวนิล
] หามใชสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง (เชน แอลกอฮอล
เบนซิน ทินเนอร เปนตน)หรือสารซักฟอกทําความ
สะอาดเครื่องโทรศัพท เพราะอาจทําใหเกิดเพลิง
ไหมได
] ไมควรวางโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือควันมากเกิน
ไป
] อยาวางโทรศัพทใกลบัตรเครดิต หรือบัตรโดยสาร
ที่มีแถบแมเหล็ก เพราะอาจทําความเสียหายตอข
อ มูลในแถบแมเหล็กได
] อยาเคาะหนาจอดวยวัตถุมีคม เพราะอาจทําความ
เสียหายแกโทรศัพทได
] วางโทรศัพทใหหางจากของเหลวหรือความชื้น
] ใชอุปกรณเสริม เชน หูฟง ดวยความระมัดระวัง
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] หากคุณใสโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ หรือถุงโดย
ไมปดฝาชองเสียบของโทรศัพท(ขาเสียบปลั๊กไฟ)
เมื่อสัมผัสวัตถุที่เปนโลหะ (เชน เหรียญ คลิ๊บหนีบ
กระดาษหรือปากกา)อาจทําใหไฟฟาภายในเครื่อง
ลัดวงจรได โปรดปดฝาชองเสียบโทรศัพททุกครั้
งเมื่อใชงาน
] หามใสเครื่องโทรศัพทในเตาอบไมโครเวฟเพราะ
อาจทําใหแบตเตอรี่ ระเบิดได้
] คุณควรนําเครื่องโทรศัพทและอุปกรณเสริมตางๆ
เขารับบริการจาก เจาหนาที่ที่ไดรับอนุญาตเท
านั้น การติดตั้งหรือการบริการที่บกพรองอาจ
เปนสาเหตุ กอใหเกิดอุบัติเหตุและทําใหการรับปร
ะกันเปนโมฆะ
] หามใชโทรศัพท หากเสาอากาศชํารุดหากเสาอา
กาศที่ชํารุดสัมผัสกับผิวหนัง ซึ่งอาจทําใหผิวหนัง
ไหมเล็กนอยไดโปรดติดตอศูนยบริการที่ไดรับการ
แตงตั้งจาก LG เพื่อเปลี่ยนเสาอากาศที่ชํารุด
] ฉลากที่ติดไวที่เครื่องโทรศัพทมีขอมูลสําคัญตางๆ
เพื่อวัตถุประสงคดานการใหความชวยเหลือแกลูก
คาโปรดอยาลอกฉลากออก

โปรดทําตามคําแนะนําดังตอไปนี้ เพื่อประสิทธิ
ภาพการทํางานสูง สุดดวยการใชพลังงานนอย
ที่สุด
] ถือโทรศัพทเมื่อคุณพูดสายกับผูอื่น พูดตรงไมโคร
โฟน ปรับมุมเสาอากาศ ใหอยูในแนวตั้งและใหพน
หัวไหลของคุณ หากเสาอากาศสามารถยืด/หด ได
ใหดึงยืดออกจนสุดในขณะโทร
] หามสัมผัสเสาอากาศในขณะใชโทรศัพท หากคุณ
สมผัสเสาอากาศ อาจทําใหคุณภาพการโทรลดลง
และทําใหโทรศัพทตองใชพลังงานมากขึ้นมีผลทํา
ใหระยะเวลาสนทนาและเวลาเปดเครื่องรอรับสาย
ลดนอยลง
] หากโทรศัพทของคุณมีระบบอินฟราเรด
หามสองรัง สีอินฟราเรดเขาตา

] หามใชโทรศัพทเคลื่อนที่ ใกลกับอุปกรณทางการ
แพทยโดยไมไดรับอนุญาตเสียกอน หลีกเลี่ยงการ
วางโทรศัพทเหนือเครื่องควบคุมจังหวะการเตนขอ
ง หัวใจ เชน ใสในกระเปาเสื้อ เปนตน
] โทรศัพทเคลื่อนที่บางเครื่องอาจกอใหเกิดสัญญณ
คลื่นรบกวนกับ เครื่องชวยฟงได
] โทรทัศน วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ อาจไดรับ
การรบกวน บางเล็กนอย
] หามดัดงอ ขูดขีด หรือนําไปสัมผัสไฟฟาสถิตย์

ความปลอดภัยบนทองถนน
เคลื่อนที่ ในฟนที่ที่คุณขับขี่ยานพาหนะ

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

การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
ของโทรศัพท

] หามใชโทรศัพทมือถือในขณะขับรถ
] มีสมาธิในการขับขี่ดวยความระมัดระวังอยางเต็มที่
] หากสามารถกระทําได ใหใชชุดอุปกรณแฮนดฟรี

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

] ขับเขาขางทาง แลวจอดรถกอนโทรออก หรือรับ
สายหากสภาพการการขับขี่ทําใหจําเปนตองดําเนิ
น การดังกลาว

โทรศัพทเคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถสงคลื่นรบ
กวนได ทําใหมีผลตอการ ทํางานของอุปกรณ
ตางๆ

] พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมีผลกระทบตอระบบ
อิเล็กทรอนิกสบาง ชนิดในรถของคุณ เชน วิทยุติด
รถยนต อุปกรณเพื่อความปลอดภัย เปนตน

9

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

] ขณะขับขี่รถยนต โปรดอยาวางโทรศัพทหรือติ
ดตั้ง ชุดอุปกรณแฮนดฟรี ใกลกับถุงลมนิรภัย
เพราะหาก ติดตั้งอุปกรณไรสายไมถูกตอง
และถุงลมนิรภัยทํา งาน อาจทําใหคุณไดรับบาดเ
จ็บสาหัสได้

เครื่องบินได

บริเวณที่ทําใหเกิดระเบิดได

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการ
ดูแลรักษา

หามใชโทรศัพทในพื้นที่ ที่อยูระหวางมีการระเบิด
ตางๆใหปฏิบัติตามขอหามอยางเครงครัด และทํา
ตามขอกําหนดหรือกฏเกณฑตางๆ

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได
] หามใชโทรศัพทใกลจุดเติมน้ํามันเชื้อเพลิง
หามใช โทรศัพทใกลน้ํา มันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี
] หามขนถายหรือเก็บกาซหรือของเหลวที่ติดไฟงาย
หรือระเบิดไดในหอง โดยสารของรถ ซึ่งคุณใชเก็
บโทรศัพทหรืออุปกรณเสริมตางๆ ของคุณ

บนเครื่องบิน
อุปกรณไรสายสามารถกอใหเกิดคลื่นรบกวนตอ
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] ใหปดโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณกอนขึ้นเครื่องบิน
] อยาใชโทรศัพทเมื่อเครื่องบินจอดที่ฟนที่โดยไมไ
ดรับอนุญาตจาก พนักงานประจําเครื่องเสียกอน

] คุณไมจําเปนตองคายประจุแบตเตอรี่ออกจนหมด
กอนเริ่มการชารจ แบตเตอรี่นี้ตางจากแบตเตอรี่อื่น
เนื่องจาก ไมมีผลตอหนวยความจําประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่จึงไมดอยลง
] ใชเฉพาะแบตเตอรี่และที่ชารจของLGเทานั้นเครื่อ
ง ชารจแบตเตอรี่ ของ LG ไดรับการออกแบบมาเ
พื่อยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ใหนานที่สุด
] อยาถอดชิ้นสวนหรือทําใหแบตเตอรี่ลัดวงจร
] รักษาความสะอาดของหนาสัมผัสแบตเตอรี่
] เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีเมื่อประสิทธิภาพการใชงาน
ลดต่ําลงอยางมากจนไมอาจใชตอได แบตเตอรี่นี้
สามารถชารจใหมไดหลายรอยครั้งจนกวาจะจําเป็
น ตองเปลี่ยนกอนใหม

] ห้ามทิว้ การ์ดหน่วยความจําไว้ในบริเวณทีม
่ ค
ี วามร้อ

] อยาใหเครื่องชารจแบตเตอรี่โดนแสงแดดโดยตรง
หรือใชใน สภาพที่มีความชื้นสูง เชน ในหองน้ํา

] ห้ามถอดชิน
้ ส่วนหรือดัดแปลงแก้ไขการ์ดหน่วย

] อยาวางแบตเตอรี่ทิ้งไวในสภาพอากาศที่รอนหรือ
เย็น เพราะประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อาจดอยลง

ข้อมูลและการดูแลรักษาการ์ด
หน่วยความจํา
] ใส่/ถอดการ์ดหน่วยความจําออกขณะที่ปิดเครื่อง

แล้วหากคุณ ถอดการ์ดออกในแอปพลิเคชันที่มี
การเขียนอาจเกิดความ เสียหายได้

น สูง
ความจํา

บริการของเครือขาย
] บริการและฟงกชั่นบางอยางที่กลาวถึงในคูมือผูใช
นี้ขึ้นอยูกับเครือขายและการสมัครใชบริการ ดังนั้น
โทรศัพทของคุณจึงอาจมีเมนูไมครบทุกเมนู โปรด
ติดตอผูใหบริการเครือขาย เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการสมัครใชบริการของคุณ

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

] ชารจแบตเตอรี่ใหมอีกครั้ง หากไมไดใชเปนเวลา
นานเพื่อเพิ่มเวลาการใชงาน

] หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ฟอร์แมตการ์ดหน่วย

ความจํา
] การ์ดหน่วยความจําไม่สามารถใช้สาํ หรับการบันทึก

ข้อมูลทีม
่ ก
ี ารป้องกันด้วยลิขสิทธิ์
] ห้ามออกแรงกดอย่างหนักในการเขียนบนพืน
้ ทีส
่ าํ

หรับบันทึก
] ถือและจัดเก็บการ์ดหน่วยความจําไว้ในทีใ่ ส่
] ห้ามทําให้การ์ดหน่วยความจําเปียกนํา้
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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใช
งานอยางมีประสิทธิภาพ
คํ า แนะนํ า เพื ่ อ ความปลอดภั ย และการใช
งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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เพื่อประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดขณะใช้สาย โปรดอย่า
สัมผัสบริเวณเสาอากาศในตัว

คุณสมบัติของ P7200
1.ลําโพง
2.หนาจอ LCD หลัก

1

] สวนบน: ความแรงของสัญญาณระดับประจุไฟของ
แบตเตอรี่ และฟงกชั่นอื่นๆ

5
7

2
เมนู

รายชื่อ

8

] สวนลาง: แสดงรายการของปุมเลือก
3. ปุมตัวเลขและตัวอักษร

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง P7200

สวนประกอบของโทรศัพท

] ในโหมดสแตนดบาย: สําหรับปอนหมายเลขเพื่อ
โทรออก กดปุมดังตอไปนี้คางไว้
- โทรออกตางประเทศ
- ใช้งานเมนูศูนย์ข้อความเสียง
ถึง

9
3

11

5

4

4. ไมโครโฟน
5. ปุมดานขาง

6
10

- โทรดวน

] ในโหมดแกไข: ปอนตัวเลขและตัวอักษร

] ในโหมดสแตนดบาย (เปดฝาพับ): ระดับเสียง
ของปุมกด
] ในโหมดสแตนดบาย (เปดฝาพับ):
กดครู่หนึ่ง - ไฟหน้าจอ LCD ภายนอกจะสว่างขึ้น
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คุณสมบัติของ P7200
กดค้างไว้ - ภาพพื้นหลังจะปรากฏขึ้น
คุ ณ สมบั ต ิ ข อง P7200

] ในเมนู: เลื่อนรายการขึ้นและลง
] ระหวางการใชสาย: ปรับระดับเสียงลําโพง

หมายเหตุ
]

ในการป้องกันความไวต่อการได้ยินขณะเปิดฝาพับ ระดั
บเสียงสูงสุดคือ 3

6. ปุ่มฮอตคีย์มัลติมีเดีย
กดค้างไว้ - ใช้งานกล้องถ่ายรูป (ฝาพับเปิดอยู่)
กดครู่หนึ่ง - เข้าสู่เมนูกล้องถ่ายรูปและ MP3
7. หนาจอ LCD ภายนอก
8. ปุ่ม MOD
9. เลนสกลองถายรูป
10. ลําโพงในตัว
] ฟังเครื่องเล่น MP3 โดยไม่ต้องมีหูฟัง
] ใช้เมื่อเปิดใช้ลําโพง เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้คุณอาจไ
ด้ยินเสียงอื่นผ่านทางลําโพง แต่ในกรณีนี้ คุณควร
พูดตรงไมโครโฟน
11. ช่องเสียบแฮนด์ฟรี
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3. ปุมเลือก

3
1

5

2

] ปุม
 ทัง้ 2 นีจ
้ ะทํางานตามฟงกชน
่ั ทีป
่ รากฏทีด
่ า น

ลางของหนาจอ
4. ปุม
 ฮอตคียป
 ฏิทน
ิ และบันทึก
] ใชงานเมนูปฏิทน
ิ และบันทึกโดยตรง

5. ปุม
่ ฮอตคียก
์ ล้องถ่ายรูป

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง P7200

4

] ใช้งานเมนูกล้องถ่ายรูปโดยตรง
6

8

7

1.ปุมนาวิเกต
] ในโหมดสแตนดบาย:
กดแลวปลอย: รายการ เมนูโปรด
กดแลวปลอย: รายชื่อ
กดแลวปลอย: รูปแบบเสียง
กดคางไว: ใชงาน /ปดการใชงานโหมดสั่น
กดแลวปลอย: รายการ รายการขอความ

6. ปุมสง
] โทรออกดวยการกดหมายเลขโทรศัพท และการ

รับสาย
] ในโหมดสแตนดบาย: แสดงข้อมูลหมายเลขที่

โทรออก, รับสาย และไม่ได้รับสาย
7. ปุมวางสาย
] เปด/ปดเครือ
่ ง (กดคางไว)
] วางสายหรือปฏิเสธสายเรียกเขา
8. ปุมลบ

• ในเมนู: เลื่อนรายการขึ้นและลง
2. ปุมยืนยัน
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คุณสมบัติของ P7200
คุ ณ สมบั ต ิ ข อง P7200

ภาพแสดงตัวเครื่องดานหลัง

เลนสกลองถายรูป
ชองเสียบซิมการด
ชองเสียบสายเคเบิล/ ชองเสียบ
สายชารจแบตเตอรี่

แฟลช

หมายเหตุ
]

แบตเตอรี่

ในการเชื่อมต่อUSBอาจใช้เว
ลาหลายนาที หลังจากเปิดเ
ครื่องโทรศัพท์และเมื่ออยู่ใน
หน้าต่างที่รอการทํางาน

ขัว้ แบตเตอรี่

ชองเสียบหูฟง

16

พืน
้ ทีไ่ อคอน

พืน
้ ทีข
่ อ
 ความ
และกราฟก

เมนู

รายชื่อ

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง P7200

ขอมูลบนหนาจอ

แสดงรายการของปุม
 เลือก

พื้นที่

คําอธิบาย

บรรทัดแรก

แสดงไอคอนตางๆ โปรดดูที่หนา 18

บรรทัดกลาง

แสดงขอความ,คําแนะนําและขอมูล
ที่คุณปอน เชน หมายเลขที่จะโทร
ออก

บรรทัดสุดทาย

แสดงฟงกชันที่กําหนดใหกับปุมเลือก
สองปุมใน ปัจจุบัน
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คุณสมบัติของ P7200
คุ ณ สมบั ต ิ ข อง P7200

หนาจอจะแสดงไอคอนตางๆ ตามทีแ
่ สดงในตารางดัง
ตอไปนี้

ไอคอนบนหนาจอ
ไอคอน/สัญลักษณ คําอธิบาย

เมนู สั่นอย่างเดียว ใน รูปแบบเสียง

เชื่อมตอสายอยู

เมนู ปกติ ใน รูปแบบเสียง

คุณสามารถใชบริการ GPRS ได

เมนู เสียงดัง ใน รูปแบบเสียง

แสดงวาคุณกําลังใชบริการขามเครือ
ขาย (โรมมิ่ง) อยู

เมนู เงียบ ใน รูปแบบเสียง

แสดงสถานะของแบตเตอรี่
คุณไดรับขอความแบบตัวอักษร
คุณไดรับขอความแบบเสียง

หมายเหตุ

18

ไอคอน/สัญลักษณ์ คําอธิบาย

แสดงความแรงของสัญญาณเครือขาย

ตั้งและใชนาฬิกาปลุกอยู

]

กพื้นที่ใหบริการ ในกรณีดังกลาวนี้ คุณจะเขาใชบริการ
ใดๆของ ระบบเครือ ขายไมได (โทร. รับสงขอความ แ
ละอื่นๆ)

คุณภาพของเสียงสนทนาอาจเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ที่
ให้บริการ และ ระบบเครือขาย เมื่อระดับความแรงขอ
งสัญญาณตํ่ากวา2ขีด เสียงสนทนาอาจขาดหายไมได
ยินและมีสัญญาณรบกวนโปรดดูแถบแสดงสถานะของร
ะบบเครือ ขายเพื่อตรวจดูวาคุณจะใชสายโทรไดหรือไ
ม่เมื่อแถบแสดงสถานะไมปรากฏขึ้น แสดงวาคุณอยูนอ

เมนู ชุดหูฟง ใน รูปแบบเสียง
คุณสามารถโอนสายได
แสดงวาโทรศัพทกําลังเขาใช WAP
แสดงวาคุณกําลังใช GPRS
คุณได้เปิดใช้งานบูลทูธ

การติดตั้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปด
ิ เครือ
่ งแล้วก่อนทีจ
่ ะถอด
แบตเตอรีอ
่ อก

1. ถอดแบตเตอรีอ
่ อก

2. ใส่ซม
ิ การ์ด
ใส่ซม
ิ การ์ดในช่องเลือ
่ นซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่ซม
ิ
การ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซม
ิ การ์ดอย่างถูก
ต้องและหน้า สัมผัสสีทองของการ์ดคว่าํ ลงเมือ
่ ต้อง
การถอดซิมการ์ดออก ให้กดลงเบาๆ และดึงออกใน
ทิศทางตรงข้ามกับตอนใส่

การติ ด ตั ้ ง

การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่
ในเครื่อง

จับทีข
่ อบด้านบนของแบตเตอรีแ
่ ละยกแบตเตอรีข
่ น
้ึ
จากช่องใส่แบตเตอรี่

การใส่ซม
ิ การ์ด

การถอดซิมการ์ด

หมายเหตุ
]

ขัว้ โลหะของซิมการ์ดเสียหายได้โดยง่ายหาก ถูกขูดขีด
ดังนั้น โปรดระวังเมื่อคุณจับซิมการ์ดให้ปฏิบัติตามคําแ
นะนําที่แนบมากับซิมการ์ด
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การติดตั้ง
การติ ด ตั ้ ง

3. ใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่ โดยให้ดา้ นล่างของแบตเตอรีส
่ อดลงไป
ทีด
่ า้ นล่างของช่องใส่แบตเตอรีก
่ อ
่ น จากนัน
้ กดด้าน
บนของแบตเตอรีใ่ ห้แน่นเข้าที่

②

①

1. ตรวจดูให้แน่ใจว่า ชาร์จแบตเตอรีไ่ ว้จนเต็ม ก่อน
เริม
่ ใช้โทรศัพท์เป็นครัง้ แรก
2. หันดานทีม
่ ล
ี ก
ู ศรบนตัวปลัก
๊ ขึน
้ ขางบนตามทีแ
่ สดง
ในรูปแลวเสียบปลัก
๊ อะแดปเตอร์ สําหรับชารจแบต
เตอรีเ่ ขาชองเสียบทางดานลางของ เครือ
่ งใหสด
ุ
จนไดยน
ิ เสียง คลิก
๊
3. เสียบปลายสายอีกด้านหนึ่งของอะแดปเตอร์เข้า
กับเต้าเสียบ ควรใช้เฉพาะเครื่องชาร์จที่ให้มาใน
กล่องเท่านั้น

การชารจแบตเตอรี่
ก่อนเชื่อมต่ออะแดปเตอร์สําหรับชาร์จแบตเตอรี่เข้า
กับเครื่องโทรศัพท์ คุณต้องใส่แบตเตอรี่ในเครื่อง
ก่อน

4. ขีดเล็กๆ ทีข
่ ยับไปมาของไอคอนแบตเตอรีจ
่ ะหยุด
นิง่ เมือ
่ การชารจ เสร็จสมบูรณ์

ขอควรระวัง
]

อยาใชแรงฝนในการเสียบสายเพราะอาจ ทําความเสียห
าย แกโทรศัพทและอะแดป เตอรสาํ หรับชารจแบตเตอรี่

]

หากคุณใชเครือ
่ งชารจนอกประเทศของ คุณใหใชปลัก
๊
อะแดปเตอรเพือ
่ การเชือ
่ ม ตอได

]

หามถอดแบตเตอรีห
่ รือซิมการดออกใน ขณะทีก
่ าํ ลังชา
รจ แบตเตอรี่

คําเตือน
]
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ถอดปลัก
๊ ไฟและเครือ
่ งชารจแบตเตอรีอ
่ อกจาก เตาเสีย
บขณะเกิดพายุฝนฟาคะนองเพือ
่ ปองกันไมใหถก
ู ไฟฟา

ดูดหรือเกิดเพลิงไหม
ตรวจสอบใหแนใจวาไมมวี ต
ั ถุทม
่ี ข
ี อบแหลม คม เชน
ฟนสัตว ตะปู สัมผัสกับแบตเตอรี่ เพราะอาจทําใหเกิด
เพลิงไหมได้

การถอดเครื่องชารจแบตเตอรี่
ถอดสายอะแดปเตอรออกจากโทรศัพทโดยกดปุม

ดานขางทัง้ สองขางตามที่ แสดงในรูป

หมายเหต
]

ทุกครั้งที่ทําการ ถอดหรือใส่การ์ดควรปิดเครื่องก่อน
ทุกครั้ง

การใส่การ์ดหน่วยความจํา

การติ ด ตั ้ ง

]

ใส่การ์ดหน่วยความจําในช่องใส่การ์ดด้านข้างของตัว
เครือ
่ งดังรูป

เปิดฝาช่องใส่การ์ด

การ์ดหน่วยความจํา
P7200 ถูกออกแบบให้มช
ี อ
่ งสำหรับใส่เมมโม่รก
่ี าร์ด
ซึง่ สามารถจุได้ถงึ 128 MB คุณสามารถเก็บข้อมูล
ต่างๆได้ เช่น รูปภาพ วิดโี อ เพลง รายชือ
่ หรือตาราง
นัดหมาย

ใส่การ์ดลงในช่อง
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การติดตั้ง
การติ ด ตั ้ ง

การถอดการ์ดหน่วยความจํา

อะแดปเตอร์การ์ดหน่วยความจํา

1. ดันการ์ดหน่วยความจําเข้าไปในช่องด้วยปลายนิว้
ซึง่ จะทําให้กลไกดีดตัวทํางาน

เมือ
่ คุณใส่การ์ดหน่วยความจําลงในอะแดปเตอร์ คุณ
จะสามารถใช้อะแดปเตอร์นก
้ี บ
ั อุปกรณ์หน่วยความจํา
อืน
่ ทีใ่ ช้งานกับอะแดปเตอร์ได้ เช่นเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
เพือ
่ แลกเปลีย
่ นและบันทึกข้อมูลของคุณ โดยไม่ตอ
้ ง
ใช้สายเคเบิลข้อมูล

2. ถอดการ์ดออกจากช่องใส่การ์ดอย่างระมัดระวัง

1. ใส่การ์ดหน่วยความจําลงในอะแดปเตอร์
2. ใส่อะแดปเตอร์ในช่องเสียบ SD ของคอมพิวเตอร์
ถอดการ์ดออกจากช่อง

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความ
จํา
คุณต้องฟอร์แมตการ์ดก่อนจะเริ่มใช้การ์ดหน่วย
ความจํา เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจําแล้วให้เลือกเมนู
-การตั้งค่า-รีเซ็ตค่า-ลบหน่วยความจําภายนอก(เมนู
#.8.3)(โปรดดูที่หน้า 86)แล้วกดปุ่ม OK ขั้นตอนนี้
ทํา เฉพาะเมื่อคุณใส่การ์ดหน่วยความจําเป็นครั้งแร
กเท่านั้นในระหว่างการฟอร์แมต เครื่องจะสร้างโฟล
เดอร์สําหรับข้อมูลประเภทต่างๆ
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3. ตรวจสอบสถานะของหน่วยความจําภายนอกบน
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์

ขอควรระวัง
]

ก่อนเชือ
่ มต่ออะแดปเตอร์การ์ดหน่วยความจํากับคอมพิว
เตอร์ โปรดตรวจสอบว่าเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ของคุณมีชอ
่
งเสียบการ์ด SD ในตัว

]

การ์ดหน่วยความจําบางชนิดอาจใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ไม่
ได้

ฟงกชันทั่วไป
การโทรออกตางประเทศ

1. ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทของคุณเปดอยู

1. กดปุม

คางไวเพือ
่ เรียกรหัสนําหนาการโทรออก
ตางประเทศให ปรากฏบนหนาจอ เครือ
่ งหมาย ‘+’
สามารถใชแทนรหัสการโทรออก ตางประเทศได

2. ปอนหมายเลขโทรศัพท รวมทัง้ รหัสพืน
้ ที่ ในการ
แกไขหมายเลขบนหนาจอ คุณเพียงแคกดปุม

เพือ
่ ลบตัวเลขครัง้ ละหนึง่ ตัว
] กดปุม

คางไวเพื่อลบตัวเลขทั้งหมด

เพือ
่ โทรออก
3. กดปุม
่
4. เมือ
่ สิน
้ สุดการสนทนาแลว ใหกดปุม


การโทรจากรายการโทรที่เคยใช้
1. กดปุม

หมายเลขโทรศัพททเ่ี รียกเขา,โทร
ออก และไมไดรบ
ั สาย ลาสุดจะปรากฏขึน
้
2. เลือกหมายเลขทีต
่ อ
 งการโดยใชปม
ุ นาวิเกต
3. กดปุม


2. ปอนรหัสประเทศ รหัสพืน
้ ที่ และหมายเลข
โทรศัพท

ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

การโทรออก

3. กดปุม


การวางสาย
เมือ
่ คุณสิน
้ สุดการสนทนาแลว ใหกดปุม


การโทรออกโดยใชรายชื่อ
คุณสามารถบันทึกชือ
่ และหมายเลขโทรศัพททโ่ี ทร
บอยไวในสมุดรายชือ
่ ในซิมการดและหนวยความจํา
ของโทรศัพทได คุณโทรออกไดอยางงายๆ เพียงคน
หาชือ
่ ในรายชือ
่ โปรดดูรายละเอียด เพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ
คุณสมบัติ รายชือ
่ ทีห
่ นา 36
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ฟงกชันทั่วไป
ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

การปรับระดับเสียง
ระหวางการสนทนา หากคุณตองการปรับระดับเสียง
ลําโพง ใหใชปุมดานขางของโทรศัพท ในโหมดรอ
รับสาย คุณสามารถปรับระดับเสียงปุมกดไดโดยใช
ปุมดานขาง

การรับสาย
เมือ
่ มีสายเรียกเขา เสียงโทรศัพทจะดังขึน
้ และไอคอน
โทรศัพทจะกระพริบอยูบ
 นหนาจอ หากเครือ
่ งสามารถ
ระบุผโู ทรเขาได หมายเลขโทรศัพท (หรือชือ
่ หากจัด
เก็บไวใน สมุดโทรศัพท) ของผูโ ทรเขาจะปรากฏขึน
้
1. เปดฝาพับและกดปุม

หรือปุมเลือกซายเพื่อ
รับสายเรียกเขา หากตั้งตัวเลือกเมนูรับสายไดทุก
ปุม (เมนู #.3.2) เปน
การกดปุมใดๆ จะเปน
หรือปุมเลือกขวา
การรับสาย ยกเวนปุม

ขอสังเกต
]

ในการปฏิเสธไมรับสายเรียกเขา ใหกดปุมดานขางที่ดา
นซายของ โทรศัพทคางไว

2. สิน
้ สุดการสนทนาโดยการปดโทรศัพท หรือกดปุม
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ขอสังเกต
]

คุณสามารถรับสายในขณะใช้สมุดรายชื่อหรือคุณสมบัติ
เมนูอื่นได้ ในกรณีที่โทรศัพท์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอ
ร์ทางสายเคเบิล USB สายเรียกเข้าจะถูกปฏิเสธ ส่วน
ใน กรณี ที่ปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์
แล้ว หน้าจอโทรศัพท์จะแสดงรายการสายที่ไม่ได้รับ

โหมดสั่น (แบบรวดเร็ว)
คุณสามารถใชงานโหมดสัน
่ ไดโดยกดปุม
 ซายคางไว

ความแรงของสัญญาณ
หากคุณอยูภายในอาคาร การอยูใกลหนาตางอาจ
ชวยใหคุณรับสัญญาณไดดีขึ้น คุณสามารถดูความ
แรงของสัญญาณไดจากสัญลักษณแสดงระดับ
) บนหนาจอโทรศัพท
สัญญาณ (

โหมด ABC

คุณสามารถปอนตัวเลขและตัวอักษรไดโดยใชปม
ุ กด
ของโทรศัพท ตัวอยางเชน การบันทึกชือ
่ ใน รายชือ
่
, การเขียนขอความ, การทำตารางนัดหมายในปฏิทน
ิ
ลวนแตตอ
 งใชการปอนขอความทัง้ สิน
้ ในเครือ
่ งมีวธ
ิ
ปอนขอความใหเลือกใชไดดงั นี้

โหมดนีใ้ หคณ
ุ ปอนตัวอักษร โดยการกดปุม
 ทีม
่ ต
ี วั อัก
ษรทีต
่ อ
 งการหนึง่ ครัง้ สองครัง้ สามครัง้ หรือสีค
่ รัง้ จน
กระทัง่ ตัวอักษรทีต
่ อ
 งการปรากฏขึน
้

หมายเหต
]

ฟลดบางฟลดอาจใชโหมดปอนขอความไดโหมดเดียว
(เชน หมายเลขโทรศัพทในฟลดสมุดที่อยู)

โหมด T9
โหมดนีใ้ หคณ
ุ ปอนคําไดโดยการกดเพียงครัง้ เดียวตอ
หนึง่ ตัวอักษร แมวา แตละปุม
 บนแผงปุม
 กดนัน
้ จะมีตวั
อักษรมากกวาหนึง่ ตัวอักษรก็ตาม โหมดT9 จะเปรียบ
เทียบการกดปุม
 ของคุณโดยอัตโนมัตก
ิ บ
ั พจนานุกรม
ทางภาษาภายในเครือ
่ ง เพือ
่ พิจารณาหาคําทีถ
่ ก
ู ตอง
ดังนัน
้ คุณจึงกดปุม
 นอยกวาการปอนคําโดยใชโหมด
ABC ตามปกติ

ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

การปอนขอความ

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

โหมดสัญลักษณ
โหมดนีใ้ หคณ
ุ ปอนตัวอักษรพิเศษ

การเปลี่ยนโหมดปอนขอความ
1. เมื่อคุณอยูในฟลด ที่ยอมใหปอนตัวอักษรไดสัญ
ลักษณแสดงโหมดปอน ปอนขอความจะปรากฏ
ขึ้นที่มุมบนขวาของหนาจอ
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ฟงกชันทั่วไป
ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

2. หากคุณตองการเปลีย
่ นโหมดใหกดปุม

เปลีย
่ นโหมดทีม
่ อ
ี ยู

ซึง่ จะ

วิธีการใชโหมด T9
โหมดปอนขอความโดยใชระบบชวยสะกดคําT9 ชวย
ใหคณ
ุ สามารถปอนคําตาง ๆ ไดอยางงายดายดวยจํา
นวนการกดปุม
 นอยครัง้ ทีส
่ ด
ุ เมือ
่ คุณกดปุม
 แตละครัง้
โทรศัพทจะเริม
่ แสดงตัวอักษรทีค
่ ด
ิ วา คุณกําลังพิมพ์
โดยอางอิงตามพจนานุกรมในเครือ
่ ง เมือ
่ มีการเพิม
่ ตัว
อักษรใหมคาํ จะเปลีย
่ นแปลงตามตัวเลือกท่ี ใกลเคียง
ทีส
่ ด
ุ จากพจนานุกรม

หมายเหตุ
] คุณสามารถเลือกภาษาอื่นๆ ของ T9 ไดจากตัวเลือกเม

นู หรือกดปุม
คางไว คาที่ตั้งมาจากโรงงานของเค
รื่องคือ ไมใชโหมด T9

1. เมือ
่ คุณอยูใ นโหมดปอนขอความโดยใชระบบชวย
สะกดคํา T9 ใหเริม
่ ตนปอนคำโดยกดปุม

ถึง
โดยการกดหนึ่งปุมตอหนึ่งตัวอักษร
] คําจะเปลี่ยนแปลงตามตัวอักษรที่พิมพ คุณไม
ตองสนใจคําที่ปรากฏบนหนาจอจนกวาคุณจะ
พิมพ คํานั้นเสร็จ
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] หากพิมพจนเสร็จแลวแตคาํ นัน
้ ปรากฏไมถก
ู ตอง
ใหกดปุม
 นาวิเกตลงหนึง่ ครัง้ หรือมากกวา เพือ
่
เลือ
่ นดูรายการคําทีม
่ ใี หเลือก
ตัวอยาง: กดปุม

เพื่อพิมพ์

Good.
] หากไมมีคําที่ตองการในรายการคําที่มีใหเลือก
ใหเพิ่มคํานั้นโดยใช
โหมด ABC

2. ปอนคําทัง้ คํา กอนทีจ
่ ะแกไขหรือลบตัวอักษรตัว
ใดตัวหนึง่
3. เมื่อสิ้นสุดการป้อนคําหนึ่งคํา ให้เว้นวรรคโดยกด
ปุ่ม
,
ในการลบตัวอักษรให้กด
ลบตัวอักษร ทั้งหมด

. และกดค้างไว้เพื่อ

หมายเหตุ
] ในการออกจากโหมดป้อนข้อความโดยไม่บันทึกข้อควา

มที่ป้อนนั้นกดปุ่ม
สาย

เครื่องจะกลับไปยังหน้าจอรอรับ

ใชปม
ุ

ถึง

ปุม

เพือ
่ ปอนขอความ

1. กดปุม
 ทีม
่ ต
ี วั อักษรทีค
่ ณ
ุ ตองการ
] หนึ่งครั้งสําหรับตัวอักษรตัวแรก
] สองครั้งสําหรับตัวอักษรตัวที่สอง
] และอื่นๆ

2. เมือ
่ ตองการเวนวรรค ใหกดปุม

ตองการลบตัวอักษร ใหกดปุม

คางไวเพือ
่ ลบตัวอักษรตอไป

หนึง่ ครัง้ เมือ
่
กดปุม


หมายเหต
] โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอักษรที่ใชไดโดยใชปุม

จากตาราง ดานลางนี้

ตัวอักษรตามลําดับที่แสดง
อักษรตัวใหญ่

อักษรตัวเล็ก

.,‘-?!@/

.,‘-?!@/

AB C 2 À Ä Á Â Ã Æ Ç

abc2äàáâãåæç

DEF3ËÈÉÊ

def3ëèéê

GHI4ÏÌÍÎ

ghi4ïìíî

JKL5

jkl5

ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

วิธีการใชโหมด ABC

MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒ mno6ñöøòóôõœ
PQRS7ß

pqrs7ß

TUV8ÜÙÚÛ

tuv8üùúû

WXYZ9

wxyz9

(ว่าง) 0

(ว่าง) 0

วิธีการใชโหมด 123 (ตัวเลข)
โหมด 123ชวยใหคณ
ุ สามารถปอนตัวเลขในขอความ
แบบตัวอักษรได (เชน การปอนหมายเลขโทรศัพท)
กดปุม
 ตัวเลขทีต
่ อ
 งการกอนทีจ
่ ะเปลีย
่ นเปนโหมดปอน
ขอความทีเ่ หมาะสมดวยตนเอง
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ฟงกชันทั่วไป
ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป
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วิธีการใชโหมดสัญลักษณ
โหมดสัญลักษณชว ยให คุณสามารถปอนสัญลักษณ
หรือตัวอักษรพิเศษตางๆ ในการปอนสัญลักษณใหกด
ปุม

ใชปม
ุ นาวิเกตเพือ
่ เลือกสัญลักษณท่ี ตองการ
และกดปุม
 [ตกลง]

การเลือกฟงกชันและตัวเลือกตางๆ
เมนู

รายชื่อ

ปุมตัวเลือกอาจทํางานแตกตางกันไปตามการใชงาน
ในขณะนั้น คุณสามารถดูการทํางานในขณะนั้นของ
ปุมเลือก ไดจากขอความที่ปรากฏในบรรทัดลางสุด
ของหนาจอและอยูเหนือปุมเลือกแตละปุม
กดปุม
 เลือกซายเพือ
่
เขาใชเมนูทม
่ี ใี หเลือก

กดปุม
 เลือกขวาเพือ
่ เขา
ใชรายชือ
่ ทีม
่ ใี หเลือก

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

โทรศัพทของคุณมีชุดฟงกชันที่ชวยให คุณปรับแตง
โทรศัพทได โดยฟงกชันดังกลาวนี้มีอยูในเมนูและ
เมนูยอยตางๆ ซึ่งคุณสามารถเขาใชไดโดยผานทาง
ปุมเลือกสองปุม
และ
เมนูและเมนูยอยแตละ
เมนู ชวยใหคุณดูและเปลี่ยนงการตั้งคาของฟงกชัน
แตละฟงกชันได
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เมนูระหวางการใชสาย
เมนู ร ะหว า งการใซ ส าย

โทรศัพทของคุณมีฟง กชน
ั ควบคุมมากมาย ใหคณ
ุ
เลือกใชระหวางการใชสายในการเขาใชฟง กชน
ั ดัง
กลาวนีใ้ หกดปุม
 เลือกซาย
[ตัวเลือก]

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

ในการสลับระหวางสองสาย ใหกดปุม
เลือกซาย และเลือก สลับสาย

หรือ ปุม

การรับสายเรียกเขา
ในการรับสายเรียกเขา เมื่อมีเสียงเรียกเขาดังขึ้นที่
[รับ] โทรศัพทยัง สา
เครื่องคุณเพียงแคกดปุม

ระหว่างการใช้สาย คุณสามารถเรียกใช้ลําโพงโดย
เลือกตัวเลือก/เปิดลําโพง หรือโดยกดปุ่ม OK หาก
ต้องการปิดเสียงลําโพง ให้เลือกตัวเลือก/ปิดลําโพง
หรือกดปุ่ม OK มากกว่าหนึ่งครั้ง

มารถเตือนใหคุณทราบวามีสายเรียกเขาอีกสาย หนึ่
งในระหวางที่คุณสนทนากับอีกสายโดยจะมีเสียงสั
ญญาณดังขึ้นในหูโทรศัพทและหนาจะแสดใหเห็นว
ามีสายที่สองกําลังรออยู คุณสมบัตินี้เรียกวา คุณส
มบัติสายเรียกซอนสาย เรียกซอนซึ่งจะใชงานไดเ
ฉพาะกรณีที่ระบบเครือขายของคุณสนับสนุนเทานั้น
สําหรับรายละเอียดในการเรียกใชและการยกเลิกการ
ใชคุณสมบัตินี้ ใหดูที่สายเรียกซอน (เมนู #.3.4)

การใชสายที่สอง (ขึ้นอยูกับเครือขาย)

หากใชงานสายเรียกซอน คุณสามารถพักสายแรกไว
และรับสายที่สองได โดยกดปุม

ลําโพง

คุณสามารถเรียกใชหมายเลขทีค
่ ณ
ุ ตองการโทรจาก
สมุดโทรศัพท เพือ
่ โทรออกสายทีส
่ องได โดยกดปุม

เลือกขวาแลวเลือกรายชือ
่
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การสลับระหวางสองสาย

การประชุมหลายสาย

คุณสามารถปฏิเสธสายเรียกเขาไดโดยไมตอ
 งรับสาย
นัน
้ เพียงแคกดปุม


บริการการประชุมหลายสายชวยใหคณ
ุ สนทนา กับ
บุคคลหลายคนไดในเวลาเดียวกัน หากผูใ หบริการ
เครือขายของคุณสามารถรองรับบริการดังกลาว การ
ประชุมหลายสาย สามารถทําไดเฉพาะในกรณีทค
่ี ณ
ุ
ใชสายหนึง่ อยูแ
 ละพักอีกสายไว  โดยรับสายทัง้ สอง
แลว เมือ
่ กําหนดใหมก
ี ารประชุมหลายสายแลว ผูจ
 ด
ั
ใหมก
ี ารประชุมหลายสายอาจเพิม
่ , วางสาย หรือแยก
สาย (กลาวคือ สายนัน
้ จะถูกตัดออกจาก การประชุม
หลายสาย แตยงั คงอยูใ นสายของคุณ)ตามความตอง
การได ตัวเลือกเหลานีม
้ ใี หเลือกใชในเมนูระหวางการ
ใชสาย จํานวนสายสูงสุดในการประชุมหลายสายคือ 5
สาย เมือ
่ เริม
่ การประชุมหลายสาย คุณจะเปนผูค
 วบ
คุมการประชุมหลายสาย และมีเพียงคุณเทานัน
้ ที่
สามารถเพิม
่ สายเขามาในการประชุมหลายสายได้

ระหวางการใชสาย คุณสามารถปฏิเสธสายเรียกเขา
ไดโดยกดปุม


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

เมนู ร ะหว า งการใซ ส าย

การปฏิเสธสายเรียกเขา

สัญญาณเสียง DTMF ขณะโทรออก
ในการเปดสัญญาณเสียง DTMF ขณะโทรออก (เชน
เพื่อใชโทรศัพทกับสวิตชบอรดอัตโนมัติ) ใหกดปุม
[ตัวเลือก]ตามดวย Send DTMF – DTMF on เลือก
DTMF offเพื่อเลิกใชงานสัญญาณเสียง DTMF ตาม
ปกติจะใชงานสัญญาณเสียง DTMF
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เมนูระหวางการใซสาย
เมนู ร ะหว า งการใซ ส าย
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การใชสายที่สอง

การเพิ่มสายในการประชุมหลายสาย

คุณสามารถใชสายทีส
่ องไดขณะกําลังใชสายสนทนา
เมือ
่ โทร
อยูโ ดยปอนหมายเลขทีส
่ องแลวกดปุม

ติดตอสายทีส
่ องไดแลว สายแรกจะถูกพักสาย โดย
อัตโนมัติ คุณสามารถสลับระหวางสายไดโดยกดปุม

ในการเพิม
่ สายในการประชุมหลายสายทีม
่ อ
ี ยู ใหกด
ปุม
 เลือกซาย และเลือกเมนู ประชุมสาย ของประชุม
หลายสาย

การคุยสวนตัวในการประชุมหลายสาย
ในการจัดการประชุมหลายสาย ใหพก
ั สายหนึง่ สาย
และขณะทีใ่ ชสายหนึง่ อยู ใหกดปุม
 เลือกซาย แลว
เลือกเมนู ประชุมสาย ของ ประชุมหลายสาย

เมื่อตองการสนทนาเปนการสวนตัวกับ ผูที่เขารวม
ประชุมสาย ใหหนาจอแสดงหมายเลขของบุคคลที่
คุณตองการสนทนาดวย แลวกดปุมเลือกซาย เลือก
เมนู เบอรสวนตัว ของ ประชุมสาย เพื่อพักสายอื่นๆ
ทั้งหมด

การเรียกใชการประชุมหลายสายที่พักไว

การวางสายการประชุมหลายสาย

การเรียกใช้การประชุมสายทีพ
่ ก
ั ไว้ ให้กดปุม
่
กด
ปุม
 เลือกซาย [ตัวเลือก] และเลือก ประชุมหลายสาย
ทัง้ หมด/พักสายทัง้ หมด สายอืน
่ ๆ ทีพ
่ ก
ั ไวจะยังเชือ
่ ม
ตออยูใ นการกลับไปยังโหมดการประชุมหลายสายให
กดปุม
 เลือกซาย
[ตัวเลือก] ตามดวยประชุมหลาย
สาย

คุณสามารถวางสายของผูโ ทรเขาทีป
่ รากฏอยูใ นขณะ
นีจ
้ ากการประชุมหลายสายไดโดยกดปุม


การจัดการประชุมหลายสาย

แผนผังเมนู
4. มัลติมีเดีย

6. แฟ้มส่วนตัว

1.1 เกมส์&อืน
่ ๆ

4.1 กล้องถ่ายรูป

6.1 วิดโี อ

1.2 รูปแบบเสียง

4.2 ถ่ายวิดโี อ

6.2 รูปถ่าย

4.3 บันทึกเสียง

6.3 มิวสิค

4.4 MP3

6.4 ข้อความ

4.5 อัลบัม
้ ภาพ

6.5 ภาพ

2. รายชื่อ
2.1 คนหา
2.2 เพิม
่ ชือ
่
2.3 กลุม
 ผูโ ทรเขา
2.4 โทรดวน
2.5 หมายเลขเครือ
่ ง
2.6 นามบัตร
2.7 การตัง้ คา

3. สมุดบันทึก

4.6 อัลบัม
้ วิดโี อ
4.7 การตัง้ คา

5. ขอความ
5.1 เขียนข้อความใหม่
5.2 กลองขอความเขา

แผนผั ง เมนู

1. เกมส์&อื่นๆ

6.6 เสียง
6.7 อืน
่ ๆ
6.8 เกมส์&อืน
่ ๆ
6.9 หน่วยความจําภายนอก

5.3 ราง
5.4 กลองขอความออก

3.1 ปฏิทน
ิ

5.5 ฟงขอความเสียง

3.2 บันทึก

5.6 บริการขอมูล
5.7 ขอความอัตโนมัติ
5.8 การตัง้ คา
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แผนผังเมนู
แผนผั ง เมนู

7. จอแสดงผล

9. เครื่องมือ

0. ขอมูลการโทร

7.1 รูปภาพพืน
้ หลัง

9.1 นาฬิกาปลุก

0.1 เบอรทไ่ี มไดรบ
ั

7.2 สีเมน ู

9.2 บูลทูธ

0.2 เบอรทไ่ี ดรบ
ั

7.3 ข้อความสแตนด์บาย

9.3 โมเด็ม

0.3 เบอรทโ่ี ทรออก

7.4 ไฟหน้าจอ

9.4 เครือ
่ งคิดเลข

0.4 รายการโทรทัง้ หมด

7.5 ชือ
่ เครือข่าย

9.5 การแปลงหนวย

0.5 ลบเบอรในรายการ

9.6 เวลาโลก

0.6 เวลาและคาโทร

9.7 SIM-เมนู

0.7 ขอมูล GPRS

8. รูปแบบเสียง
สัน
่ อย่างเดียวิ
เงียบ

*. เบราว์เซอร์

#. การตั้งคา

ปกต

*.1 โฮม

#.1 วันทีแ
่ ละเวลา

เสียงดัง

 มารค
*.2 บุค

#.2 ภาษา

ชุดหูฟงั ์

*.3 ไปยัง URL

#.3 การโทร

*.4 การตัง้ คา

#.4 รักษาความปลอดภัย
#.5 เครือข่าย
#.6 ตัง้ ค่า GPRS
#.7 สถานะหนวยความจํา
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#.8 ใชคา จากโรงงาน

เกมส์&อื่นๆ
เมนู 1.1

] เกมส์เริ่มต้น:ในเมนูนี้คุณสามารถจัดการติดตั้งแ

อพพลิเคชั่นต่าง ๆ ลงในเครื่องของคุณได้ คุณสา
มารถเล่นและลบแอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดมาได้
หรือ ตั้งค่าการเชื่อมต่อไปสู่ลิ้งค์ที่คุณดาวน์โหลด
ในโฟร เดอร์กดคีย์ด่วนด่านซ้ายมือ [เลือก]เพื่
อเข้าสู่การเลือกโฟรเดอร์หรือเริ่มต้นใช้งานแอพพ
ลิเคชั่น
หลังจากเลือกโฟลเดอร์ ให้กด [ตัวเลือก] แล้วเมนูย่
อยที่มีให้เลือกจะปรากฏขึ้น
] เปิด: คุณสามารถดูเกมส์ทจ
่ี ด
ั เก็บได้

หมายเหตุ
] ไฟล JAR เปนรูปแบบที่บีบอัดขอมูลของโปรแกรม

Java และไฟล JAD เปนไฟลคําอธิบายที่มีขอมูลโดยล
ะเอียดทั้ง หมดกอนที่จะดาวนโหลดจากระบบเครือขาย
คุณสามารถดู คําอธิบายไฟลโดยละเอียดทั้งหมดไดจา
กไฟล JAD

] แม้จะใช้ภาษามาตรฐาน (J2ME) แต่แอปพลิเคชัน Java

] โฟลเดอร์ใหม่: สร้างโฟลเดอร์ใหม่

รูปแบบเสียง

JavaTMเปนเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยSun Microsystems
และดวยวิธีการเดียวกับที่คุณดาวนโหลด Java Applet โดย
ใชเบราวเซอร Netscape หรือ MS Internet Explorer
มาตราฐาน คุณสามารถดาวนโหลด Java MIDIlet ไดโดย
ใช้โทรศัพทที่ใชงาน WAP โปรแกรมที่ใช JAVA ทั้งหมด
เชน เกมส Java จะดาวนโหลดและใชบนโทรศัพทได หรือ
ไมนั้น ขึ้นอยูกับผูใหบริการดวย เมื่อดาวนโหลดแลวคุณสา
มารถดูโปรแกรม Java ได ในเมนู Applications ซึ่งคุณ
สามารถเลือกใชงานหรือลบโปรแกรมดังกลาวได ไฟลของ
โปรแกรม Java ที่จัดเก็บในเครื่องโทรศัพทจะอยูในรูปแบบ
.JAD และ .JAR

เกมส์ & อื ่ น ๆ

เกมส์ & อื่นๆ

เมนู 1.2

รูปแบบคือข้อมูลเครือข่ายที่ใช้เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์
เน็ต หากคุณต้องการดูรายละเอียดของรูปแบบ โปรด
ดูท่ี (เมนู *.4.1) ในหน้า 74.

บางตัวจะไม่สามารถ ใช้งานกับโทรศัพท์ที่มีวางจําหน่าย
บางรุ่นได้ เนื่องจากอาจมีการใช้ไลบรารีเฉพาะสําหรับรุ่น
โทรศัพท์นั้น The ซอฟต์แวร์อาจถูกล็อคหรือเปิด ขึ้นเอง
เมื่อมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Java ซึ่งไม่ได้พัฒนา
ขึ้นโดยเฉพาะสําหรับโทรศัพท์ที่อ้างถึงในคู่มือนี้ ซึ่งคุณ
อาจต้อง “รีสตาร์ต” โทรศัพท์เราต้อง การชี้แจงถึงสาเหตุ
ของปัญหาเหล่านี้ ซึ่งเกิดขึ้นจากแอปพลีเคชั่นที่ใช้ร่วมกัน
ไม่ได้ และไม่ใช่ข้อบกพร่องของ ผลิตภัณฑ

ข้อควรระวัง
] เฉพาะโปรแกรมที่ใช J2ME (Java 2 Micro Edition)

เทานั้นจึงจะรันบนโทรศัพทได โปรแกรมที่ใช J2SE
(Java 2 Standard Edtion) จะทํางานไดเฉพาะบนครืื่
องPCเทานั้น
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รายชื่อ
รายชื ่ อ

คนหา
1. เลือก ค้นหา โดยกดปุม
่ เลือกซ้าย
[OK]

เมนู 2.1

[เลือก]หรือ

2. ป้อนชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการค้นหา

หมายเหต
]

การคนหาดวนสามารถทําไดดว ยการปอนอักษรตัวแรก
ของชือ
่ หรือตัวเลข แรกทีค
่ ณ
ุ ตองการคนหา

3. หากตองการแกไข ลบ คัดลอกรายการ หรือเพิม
่
เสียงเขา ในรายการ ใหเลือก
[ตัวเลือก] จะมี
เมนูดงั ต่อไปนีป
้ รากฏขึน
้ เมนูตอ
่ ไปนีจ
้ ะปรากฏขึน
้
] แกไข: คุณสามารถแกไขชื่อ, หมายเลข, กลุม, ตั
วอักษร และรูปภาพไดโดยใชปุมนาวิเกต
] เขียนข้อความ: หลังจากทีค
่ ณ
ุ พบหมายเลข ทีค
่ ณ
ุ

ตองการแลวคุณสามารถสงขอความแบบ ตัวอักษร
/ขอความมัลติมเี ดีย ไปยังหมายเลขทีเ่ ลือกได
] ส่งทางบูลทูธ : คุณสามารถส่งข้อมูลสมุดโทรศัพ

ท์ไปยังเครือ
่ งทีใ่ ช้งานบูลทูธได้
] คัดลอกไปยังเครือ
่ ง: คุณสามารถคัดลอกรายการ

จากซิมการดไปยังเครือ
่ ง หรือจากเครือ
่ งไปยังซิม
การด
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] กําหนดโทรด่วน: คุณสามารถกําหนดรายชือ
่ ใดๆ

เป็นการโทรด่วนได้
] ดูกลุ่มผู้โทร: โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ (เมนู

2.3)
] ลบ: คุณสามารถลบรายการได้

เพิ่มชื่อ

เมนู 2.2

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อลงในสมุดโทรศัพท์ โดยใช้
เมนูนี้. หน่วยความจําของตัวเครื่องสามารถบันทึกได้
1000 รายชื่อส่วนความจุหน่วยความจําของซิมการ์ด
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการระบบเซลลูล่าร์ คุณยังสามารถ
บันทึกตัวอักษรได้ 20 ตัว ในแต่ละชื่อลงในหน่วยค
วามจําของโทรศัพท์ และ บันทึกตัวอักษรต่างๆ ลงใ
นซิมการ์ดได้ด้วย โดยที่จํานวนตัวอักษรที่สามารถบั
นทึกได้จะขึ้นอยู่กับชนิดของซิม

หมายเหตุ
]

ความยาวสูงสุดของชื่อและหมายเลขที่จัดเก็บได้ขึ้นอยู่
กับชนิดของซิมการ์ด

1. เลือก เพิม
่ ชือ
่ โดยกดปุม
่ เลือกซ้าย
หรือ [ตกลง]

[เลือก]

2. เลือกชนิดหนวยความจําทีต
่ อ
 งการใชบน
ั ทึก:

] ลบสมาชิก:คุณสามารถลบสมาชิกออกจากรายชื่

อสมาชิกของกลุมได แตชื่อ และ หมายเลขดังกล
าวยังคงอยูในสมุดโทรศัพท

a. กดปุม


[ตกลง] เพือ
่ ปอนชือ
่

] แกไขชือ
่ : คุณสามารถเปลีย
่ นชือ
่ กลุม
 ได

b. กดปุม


[ตกลง]แลวปอนหมายเลขโทรศัพท

] ลบทั้งหมด: ใช้ลบสมาชิกทั้งหมดในกลุ่ม

c. คุณสามารถตัง้ กลุม
 ของรายการนัน
้ ได ด
 ว ยการ
กดปุม

,
d. คุณสามารถกําหนดตัวอักษรและ รูปภาพใหกบ
ั
รายการไดดว ยการ กดปุม

,

กลุมผูโทรเขา

เมนู 2.3

คุณสามารถกําหนดจํานวนสมาชิกได 20 ชื่อใน 1
กลุม และสามารถกําหนด ไดทั้งหมด 7 กลุม
] รายชื่อสามาชิกแสดงสมาชิกของกลุมที่คุณเลือก
] กลุม
 เสียงเรียกเขา: ใชในการระบุเสียงเรียกเขาสํา

หรับสายเรียกเขาของแตละกลุม

] รูปไ อคอนกลุม
 : ใหคณ
ุ เลือกไอคอนประจํากลุม
 ไ

ด
] เพิม
่ สมาชิก: สําหรับใชเพิม
่ สมาชิกของกลุม
 จํานว

นสมาชิกของแตละกลุม
 จะตองไมเกิน 20 คน

โทรดวน

รายชื ่ อ

ซิมการด หรือ เครือ
่ งโทรศัพท หากตัง้ คาทีเ่ ครือ
่ ง
โทรศัพท คุณตองเลือกวาตองการ ใหหมายเลข
ใดเปนหมายเลขหลัก

เมนู 2.4

คุณสามารถกําหนดปุม
่ ใดปุม
่ หนึง่ ของปุม
่
ถึง
ให้กบ
ั แต่ละชือ
่ ทีอ
่ ยูใ่ นรายชือ
่ และสามารถโทรออก
ได้โดย ตรงด้วยการกดปุม
่ นี้
1. เริม
่ ตนทีก
่ ารเปดสมุดโทรศัพทดว ยการกดปุม

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


[เลือก]

3. หากตองการเพิ่ม โทรดวนใหเลือก<วางเปลา>
จากนั้น คุณจะสามารถคนหาชื่อในสมุดโทรศัพท
ได้
4. หลังจากกําหนดหมายเลขใดๆให้เป็นการโทรด่วน
คุณสามารถเปลีย
่ น และ ลบรายการนัน
้ ได้ และยัง
สามารถโทรออก หรือส่งข้อความไปยังหมายเลข
นีไ้ ด้ เช่นกัน
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รายชื่อ
รายชื ่ อ

หมายเลขเครื่อง

เมนู 2.5

(ขึ้นอยูกับซิมการด)
คุณสามารถบันทึก และตรวจสอบหมายเลขสวนตัว
ของคุณในซิมการดได้

นามบัตร

เมนู 2.6

ตัวเลือกนีใ้ ช้ เพือ
่ สร้างนามบัตรส่วนตัวทีม
่ ข
ี อ
้ มูล ชือ
่
และหมายเลขโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ในการสร้างนามบัตร
ใหม่ ให้กดปุม
่ เลือกซ้าย
[แก้ไข] และป้อนข้อมูล
ลงในฟิลด์

การตั้งคา
1. กดปุม


เมนู 2.7

[รายชือ
่ ] ในโหมดสแตนดบาย

2. เลือ
่ นแถบมาที่ การตัง
้ คา แลวกดปุม


[เลือก]

] หน่วยความจําเริม
่ ต้น

เลื่อนแถบสีมาที่ หน่วยความจําเริ่มต้น แล้วกด
ปุ่มเลือกซ้าย
[เลือก]
- หากคุณเลือก ถามเสมอ เมือ
่ เพิม
่ ชือ
่ เครือ
่ งจะ
ถามว่าจะให้บน
ั ทึกในหน่วยความจําใด้
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- หากคุณเลือก ซิม หรือ โทรศัพท์ เครื่องจะจัด
เก็บรายการดังกล่าวในซิมการ์ดหรือโทรศัพท์
] เลือกการแสดงผล

เลือ
่ นแถบสีมาที่ เลือกการแสดงผล แลวกดปุม

[เลือก]
- แสดงเฉพาะชือ
่ : ตัง้ คารายชือ
่ ในสมุดโทรศัพท 
ใหแสดง เฉพาะชือ
่ เทานัน
้
- ชือ
่ และเบอร: ตัง้ คารายชือ
่ ในสมุดโทรศัพทให 
แสดงชือ
่ และหมายเลข
- แสดงพรอมภาพ: ตัง้ คารายชือ
่ ในสมุดโทรศัพท
ใหมท
ี ง้ั ขอมูลที่ เปนตัวอักษรและภาพ
] คัดลอก/ลบทั้งหมด

คุณสามารถบันทึก/ยายรายการจากหนวยความจํา
ของซิมการดไปยังหนวยความจําของเครือ
่ ง และ
สลับกันไดอก
ี ดวย
1. เริม
่ จากเปดสมุดโทรศัพทดว ยการกดปุม

ชือ
่ ] เมือ
่ เครือ
่ งอยูใ น โหมดสแตนดบาย

[ราย

2. เลื่อนแถบมาที่ คัดลอก/ลบทั้งหมด แล้วกดปุ่ม
เลือกซ้าย
[เลือก] เพื่อเข้าสู่เมนูนี้

รายชื ่ อ

- จากซิมการดไปเครือ
่ ง: คุณสามารถคัดลอกรา
ยการจากซิมการดไปยัง หนวยความจําของตัวเค
รือ
่ ง
- จากเครือ
่ งไปซิมการด: คุณสามารถคัดลอกรา
ยการจากหนวยความจําของตัวเครือ
่ งไปยังซิมก
ารดได้
] หน่วยความจําที่ใช้: คุณสมบัตินี้ใช้เพื่อแสดง จํา
นวนหน่วยความจําทีเ่ หลือ และ ทีใ่ ช้ไปในสมุดโทร
ศัพท์ของคุณ
] ลบรายชื่อ

คุณสามารถลบรายการทั้งหมดในซิม และในโทร
ศัพท์ ฟังก์ชันนี้ต้องใช้รหัสรักษาความปลอดภัย
1. กดปุม

[รายชือ
่ ] ในโหมดสแตนดบายแลวเลือก
ลบทัง้ หมด แลวกดปุม

[เลือก]
2. เลือกหนวยความจําทีต
่ อ
 งการลบ
3. ปอนรหัสรักษาความปลอดภัยแลวกดปุม

ลง] หรือ
[ยกเลิก]

[ตก

] เบอรบริการ

ใหฟง กชน
่ั นีเ้ พือ
่ เขาดูรายการบริการทีผ
่ ใู หบริการ
ระบบของคุณใหบริการ (หากซิมการดสนับสนุน)
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สมุดบันทึก
สมุ ด บั น ทึ ก

ปฏิทิน

เมนู 3.1

เมื่อคุณเขาสูเมนูนี้ เครื่องจะแสดงปฏิทินที่ดานบน
ของหนาจอจะเป็นสวน สําหรับวันที่ และที่ดานลาง
ของหนาจอเมื่อคุณเปลี่ยนวันที่การเปลี่ยนวัน เดือน
และปใหทําดังนี้
คุณสามารถกําหนดให้วางเคอร์เซอร์สี่เหลี่ยมไว้ที่วัน
ใดวันหนึ่งได้ หากคุณเห็นวันที่มีเครื่องหมายในปฏิ
ทิน แสดงว่ามีการนัดหมายหรือบันทึกในวันนั้นฟังก์
ชันนี้ เป็นเครื่องช่วยเตือนคุณเกี่ยวกับการนัดหมาย
และบันทึกต่าง ๆ ของคุณโทรศัพท์จะส่งเสียงเตือน
หากคุณตั้งเสียงเตือนสําหรับบันทึก
การเปลี่ยนวัน เดือน และป ใหทําดังนี้
ปุม

คําอธิบาย

ปุม

ทุกป

คําอธิบาย
ทุกสัปดาห

ทุกเดือน

ทุกวัน

ในโหมดปฏิทินและบันทึก ให้กดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก] ดังต่อไปนี้;
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เพิม
่ ใหม

(เมนู 3.1.1)

ช่วยให้คณ
ุ เพิม
่ ตารางนัดหมาย และบันทึกใหม่ให้กบ
ั
วันทีเ่ ลือกได้ โดยคุณสามารถบันทึกได้ถงึ 20 รายกา
[ตกลง] ใหคณ
ุ
รปอนหัวเรือ
่ งแลวกดปุม
 เลือกซาย
ปอนขอมูลทีเ่ หมาะสมในหัวขอ เวลา, เตือนซ้ำ และ
เตือน

ดูตารางนัดหมายทุกๆวัน

(เมนู 3.1.2)

ดูตารางนัดหมาย และบันทึกทั้งหมดของวันที่ เลือก
ใช้ปุ่ม
,
เพื่อ เบราส์ไปที่รายการบันทึกต่างๆ
หากคุณตั้งค่าให้ เครื่องแจ้งเตือนสําหรับ บันทึกนั้นๆ
ไอคอนแจ้งเตือนจะปรากฏ ขึน
้ หากคุณต้องการดูราย
ละเอียดของบันทึก ให้กดปุ่มเลือก ซ้าย
[เลือก]
กดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก] เพื่อลบ, แก้ไขบันทึ
กที่คุณเลือก

ลบกําหนดการลาสุด

(เมนู 3.1.3)

คุณสามารถลบกําหนดการทีไ่ ดแจงเตือนคุณแลวออก
ได

ลบทัง
้ หมด

(เมนู 3.1.4)

ไปทีว่ น
ั ที่

(เมนู 3.1.5)

สมุ ด บั น ทึ ก

คุณสามารถลบบันทึกทัง้ หมด

คุณสามารถไปยังวันทีท
่ เ่ี ลือกไว้ได้โดยตรง

ตัง
้ เสียงเตือน

(เมนู 3.1.6)

คุณสามารถตัง้ เสียงเตือนของแต่ละวันทีเ่ ลือกไว้

บันทึก
1. เลือกบันทึกโดยการกดปุม
่ เลือกซ้าย

เมนู 3.2

[เลือก]

2. หากไม่มบ
ี น
ั ทึก สามารถเพิม
่ ใหม่ได้โดยกดปุม
่ เลื
อกซ้าย
[เขียน].
3. ปอนบันทึกเตือนความจํา แลวกดปุม


[ตกลง]

หมายเหตุ
]

หากคุณต้องการเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ ให้กดปุ่ม
ตามลําดับ
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มัลติมีเดีย
มั ล ติ ม ี เ ดี ย

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการใช้มล
ั ติมเี ดียต่างๆ เช่น
กล้อง ถ่ายรูป เครือ
่ งบันทึกเสียง MP3 เพือ
่ ความสนุก
สนาน และ สะดวกสบาย

หมายเหตุ
]

เมื่อสถานะของแบตเตอรี่อยู่ในระดับลดต่ําลงคุณอาจไ
ม ่สามารถใช้ฟังก์ชันกล้องหรือมัลติมีเดียได้

]

ขณะทีใ่ ช้ฟงั ก์ชน
ั มัลติมเี ดีย สถานะของแบตเตอรีอ
่ าจ
เปลีย
่ นแปลงได้

กลองถายรูป

• ภาพช็อตต่อเนือ
่ ง: 320x240
• เฟรมช็อต: 176x220
] ฉาก [

]: ช่วยให้คณ
ุ ถ่ายภาพในเวลากลางคืน
โดยใช้เมนูน้ี

] เอฟเฟกต์ [

]: มีค่าให้เลือก 4 แบบ คือ สี,
ซีเปีย, ขาวดํา, เนกาทีฟ

] แฟลช [
เมนู 4.1

]: ช่วยให้คณ
ุ สามารถตัง้ ค่าแฟลชใน
ขณะทีค
่ ณ
ุ ถ่ายภาพ ในทีม
่ ด
ื ได้

] การถายรูปขณะเปดฝาพับ

] ซูม [

1. เลือกถ่ายรูป แล้วกดปุม
่
. หากคุณตองการเขา

คางไว้
สูเ มนูน้ี ไดโดยตรง กดปุม

] ความสวาง [

2. เล็งไปทีว่ ต
ั ถุทต
่ี อ
 งการถายภาพ แลวกดปุม


.

3. หากตองการบันทึกภาพนัน
้ ในเครือ
่ ง ใหกดปุม

หรือปุม

.

หมายเหตุ
]

คุณสามารถควบคุมขนาด, ความสว่าง, สีและ การ
หรือ
).
ซูมภาพได้โดย กดปุม
่ นาวิเกต (

] โหมด [

]: ใช้เพือ
่ ถ่ายภาพช็อตต่อเนือ
่ ง
• ภาพนิง
่ : 72x72, 176x220, 320x240,
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640x480, 1280x720, 1280x960, 1600x1200

]: ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการซูมได้ตั้
งแต่ x1 ถึง x2, x3, x4 ขึ้นอยู่กับความละเอียด

]: ใช้ปุ่มนาวิเกตขวา/ซ้ายเพื่อ
ปรับแสง มีระดับแสง 5 ระดับ: -2, -1, 0, 1, 2.

] ขนาด [

]: ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าขนา
ดภาพ เป็นหน้าจอหลัก, รายชื่อและหน้าจอด้
านหน้าแบบสูง (1600x1200), (1280x960),
(1280x720), กลาง (640x480), ต่าํ (320x240),
(176x220), (72x72) ได้ หากคุณต้องการถ่ายภ
าพพาโนราม่า (1280x720) คุณควรหมุนฝาพับ เ
ฟรมช็อตใช้ได้กับความละเอียด 176x220 พิกเซ

หมายเหตุ

ลเท่านั้น
]: ช่วยให้คณ
ุ สามารถเลือกเวลา
หน่วงได้ (ปด,่ 3 วินาที , 5 วินาที, 10 วินาที).จาก
นัน
้ โทรศัพท์จะถ่ายภาพหลังจากครบเวลาทีร่ ะบุไว้

] คุณภาพ [

]:ช่วยให้คณ
ุ สามารถตัง้ ค่าคุณภา
พของภาพเป็นปกติ,ละเอียดและละเอียดมากได้

] ความสมดุลแสง [

]:เพือ
่ เปลีย
่ นการตัง้ ค่าตา

มสภาพแวดล้อม
]: ใช้ปรับโฟกัสอัตโนมัติ
เพื่อให้ได้ภาพที่สดใส คมชัด โดยกดปุ่มเพียงครั้ง
เดียว

]

ในอัลบัม
้ ภาพ คุณอาจดูได้เฉพาะภาพทีถ
่ า่ ยโดยใช้กล้อ
งถ่ายรูปของโทรศัพท์เท่านัน
้

] ออก [

หลังจากตั้งค่าครบทั้งหมดแล้ว ให้โฟกัสวัตถุที่
ต้องการถ่ายภาพและกดปุ่มกล้องถ่ายรูป หรือปุ่ม
ตกลงหลังกดปุ่ม เครื่องจะถ่ายภาพ และแถบเมนู
ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น
บันทึก ลบ

] โฟกัสอัตโนมัต [

] การตรวจวัด [

]: ใช้เพือ
่ วัดแสงตามจุดต่าง ๆ
ของวัตถุ คุณสามารถเลือก จุดศูนย์กลาง, เฉพาะจุด
และ รวมกัน ตามความเหมาะสมสําหรับการรับแสง

] หน่วยความจําทีใ่ ช้ [

] : คุณสามารถเลือก
หน่วยความจําทีจ
่ ะใช้จด
ั เก็บได้วา่ จะเป็นโทรศัพท
หรือ การ์ดหน่วยความจํา

] อัลบัม
้ [

โทรศัพท์ได้

]: ช่วยให้คณ
ุ ดูภาพถ่ายทีบ
่ น
ั ทึกใน

]: กลับสูโ่ หมดหน้าจอเพือ
่ ถ่ายภาพ

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

] ตัวตัง
้ เวลา [

ข้อความมัลติมเี ดีย

เมือ
่ คุณอยูใ่ นโหมดถ่ายภาพของกล้องถ่ายรูปคุณสามา
รถปรับค่าการซูมได้โดยกดปุม
่ นาวิเกตขึน
้ / ลงด้านข้าง

หมายเหตุ
]

หากต้องการถ่ายภาพพาโนรามา (ความละเอียด
1280x720) คุณควรหมุนและปิดฝาพับ

] การถ่ายรูปขณะปิดฝาพับ

1. กดปุม
่ [ ] ค้างไว้นานพอสมควร
2. รายการจะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ LCD ภายนอก
• MP3: ใช้งานโหมด MP3
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มัลติมีเดีย
• ถ่ายภาพ: ใช้งานโหมดถ่ายภาพ
มั ล ติ ม ี เ ดี ย

• ภาพสไลด์: ดูภาพในอัลบัม
้ ในแบบภาพสไลด์
โหมดกล้องถ่ายรูปดิจต
ิ อล

• แฟลช: เพือ
่ ใช้ไฟแฟลช
• กลับ: กลับไปทีเ่ มนูกอ
่ นหน้านี้

หากต้องการเข้าสู่โหมดกล้องถ่ายรูปดิจิตอลเมื่อคุณ
อยู่ในโหมดรอรับสายคุณควรหมุนและปิดฝาพับเครื่อ
งจะเข้าสู่โหมดกล้องถ่ายรูปดิจิตอลโดยอัตโนมัติ

ถ่ายวิดีโอ

] หากต้องการเข้าสูเ่ มนูหลักของกล้องถ่ายรูปให้กด

1. เลือกเมนูกล้องวิดโี อ

ปุม
่ กล้องถ่ายรูปด้านข้างค้างไว้
] คุณสามารถใช้ปุ่มขึ้น / ลงด้านข้างเพื่อเลื่อนดู ร

ายการตั้งค่าต่างๆ ได้ เมื่อเลือกรายการที่ต้องการ
แล้ว ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปด้านข้าง แล้วคุณจะเข้
าดูการตั้งค่าโดยละเอียดของรายการที่เลือกนี้ได้
ด้วยปุ่มขึ้น/ลงด้านข้าง ให้เลือกการตั้งค่าที่จําเป็น
แล้วกดปุ่มกล้องถ่ายรูปด้านข้างเพื่อยืนยัน
] หากต้องการออกจากโหมดถ่ายภาพของกล้องถ่าย

รูป คุณต้องกดปุม
่ กล้องถ่ายรูปด้านข้างค้างไว้
] หากต้องการถ่ายภาพ เพียงแค่กดปุม
่ กล้องถ่ายรูป

ด้านข้าง

หมายเหตุ
]
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ใช้งานใดๆ ชัว่ ครูห
่ นึง่ โทรศัพท์จะกลับสูโ่ หมดรอรับสาย
โดยอัตโนมัติ

เมือ
่ คุณอยูใ่ นโหมดกล้องถ่ายรูปดิจต
ิ อล และยังไม่มก
ี าร

เมนู 4.2

2. เมือ
่ ต้องการบันทึก คุณต้องหมุนกลับด้านหน้าจอ
ของโทรศัพท์ และพับปิด
3. คุณยังสามารถปรับแก้ความสว่าง ขนาด คุณภาพ
และการตั้งค่าอื่นๆ ได้โดยกดปุ่ม ค้างไว้ชั่วครู่
หนึ่งเมนูการตั้งค่ากล้องวิดีโอจะเหมือนกับการตั้ง
ค่า กล้องถ่ายรูป ยกเว้นการตั้งค่าต่อไปนี้
] ขนาด: คุณเลือกความละเอียดได้ดังนี้
128x96, 176x144 และ 208x160
] เวลาบันทึก:คุณเลือกเวลาบันทึกได้ดังนี้ 1นา
ที, 5 นาที, 30 นาที, 90 นาที และไม่จํากัด
เมื่อการตั้งค่าปรากฏขึ้นบนหน้าจอของคุณ คุณ
สามารถเลื่อนแถบไปที่การตั้งค่านั้น โดยใช้ปุ่ม
ด้านข้าง เลื่อนแถบมาที่การตั้งค่าที่คุณต้องการ

ทันทีทเ่ี ครือ
่ งเริม
่
4. ในการเริม
่ บันทึก ให้กดปุม
่
บันทึก ตัวตัง้ เวลาจะปรากฏขึน
้

ดูรายการ

(เมนู 4.3.2)

โทรศัพท์จะแสดงรายการบันทึกเสียงเตือนความจํา
คุณสามารถเปิดฟัง และลบเสียงที่บันทึกไว้ได้เมนู
[ตัวเลือก] ต่อไปนี้จะมีให้เลือกใช้
] เล่น: ให้คณ
ุ ฟังเสียงเตือนความจําทีบ
่ น
ั ทึกไว้

เพือ
่ สิน
้ สุดการบันทึก และภาพทีบ
่ น
ั ทึกจะ
5. กดปุม
่
ถูกจัดเก็บ

] ส่ง: ให้คณ
ุ ส่งข้อความมัลติมเี ดียและอีเมล์

บันทึกเสียง

] ลบทัง
้ หมด: คุณสามารถลบเสียงเตือนความจํา

เมนู 4.3

คุณสมบัติบันทึกเตือนความจําแบบใช้เสียง ให้คุณ
สามารถบันทึกข้อความเสียงได้ถึง 20 ข้อความ และ
แต่ละบันทึกจะต้องไม่เกิน 20 วินาที

บันทึก

(เมนู 4.3.1)

คุณสามารถบันทึกเสียงได้ในเมนูบน
ั ทึกเสียง
1. เมื่อเริ่มต้นบันทึกเสียงแล้ว ข้อความกําลังบันทึก
เสียงและเวลาที่เหลือจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
2. หากคุณต้องการสิน
้ สุดการบันทึก กดปุม
่ เลือกซ้าย
[บันทึก]
3. ป้อนชือ
่ ของเสียงบันทึก กดปุม
่ เลือกซ้าย

[OK]

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

เปลี่ยนแปลงให้กดปุ่ม
และค่าที่มีให้เลือกจะ
ปรากฏขึน
้ ใช้ปม
ุ่ ด้านข้างเพือ
่ เลือ
่ นแถบไปยังค่าที่
ต้องการ แล้วกดปุ่ม เพื่อเลือก

] ลบ: ให้คณ
ุ ลบเสียงเตือนความจําได้

ทัง้ หมดได้

MP3

เมนู 4.4

P7200 มีการเพิม
่ เครือ
่ งเล่น MP3 ลงในเครือ
่ งซึง่ คุณ
สามารถสนุกกับการรับฟังเพลงที่เป็นไฟล์ MP3 ใน
เครื่องหรือในการ์ด และยังสามารถเปิดเพลงออกลํา
โพงด้านหน้าได้อย่างไพเราะ

หมายเหตุ
]

ในบางกรณี สัญญาณเสียงอาจไม่ชัดเจน โดยเฉพาะเ
มื่อ เปิดเสียงดังๆ และมีเสียงทุ้มมาก เนื่องจากลําโพง
มีขนาดเล็ก ดังนั้น คุณควรใช้หูฟังสเตอริโอเพื่อรับฟัง
เพลงด้วย ระบบเสียงที่สมบูรณ์แบบ
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มัลติมีเดีย
โปรแกรมเล่นเพลงจะสนับสนุน:
มั ล ติ ม ี เ ดี ย

• MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III,
MPEG-2.5 Layer III: ความถีก
่ ารสุม
่ สัญ
ญาณตัง้ แต่ 8KHz ถึง 48KHz อัตราบิตสูงสุด
320Kbps, สเตอริโอ
• AAC: รูปแบบ ADIF, ADTS (ความถีก
่ ารสุม
่
สัญญาณตัง้ แต่ 8KHz ถึง 48KHz)
• AAC+: V1 : (อัตราบิต 16~128Kbps)
V2 : (อัตราบิต 16~48Kbps)
(ความถีก
่ ารสุม
่ สัญญาณตัง้ แต่ 8KHz ถึง
48KHz)
• MP4, M4A: ความถี่การสุ่มสัญญาณตั้งแต่ 8
KHz ถึง 48 KHz, อัตราบิตสูงถึง 320Kbps,
สเตอริโอ
• WMA: ความถีก
่ ารสุม
่ สัญญาณตัง้ แต่ 8 KHz ถึง
48 KHz, อัตราบิตสูงถึง 320Kbps, สเตอริโอ

หมายเหต
]
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P7200 ไม่รองรับไฟล์ที่กล่าวถึงทั้งหมดทุกประเภทที่มี
อัตราบิตแปรผันต่างกัน ดังนัน
้ คุณจะไม่สามารถเปลีย
่ น
ไฟล์จากรูปแบบ MP3 เป็น AAC ได้

คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์ MP3 จากพีซท
ี ใ่ี ช้รว่ มกัน
ได้ไปยังหน่วยความจําในโทรศัพท์ของคุณโดยใช
ทีเ่ ก็บข้อมูล
เมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์กับพีซี โดยใช้สายเคเบิล
USB(ให้มาในกล่องบรรจุเดียวกัน)รายการดิสก์แบบ
ถอดออกได้จะปรากฏขึ้นใน Windows Explorer
เมื่อคุณคัดลอกเพลงในดิสก์แบบถอดออกได้ คุณ
ควรเรียกใช้การถอดดิสก์ออกอย่างปลอดภัยจากระ
บบของคุณ

หมายเหต
]

คุณควรจะคัดลอก MP3 ไปทีโ่ ฟลเดอร์มเี ดียส่วนตัว /
โฟลเดอร์เพลง หากคุณคัดลอกไปทีโ่ ฟลเดอร์อน
่ื คุณจ
ะไม่พบไฟล์ MP3

]

เครือ
่ งพีซค
ี วรทํางานในระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows 98
SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP

เครือ
่ งเล่น MP3

(เมนู 4.4.1)

ชือ
่ ไฟล์พร้อม
นามสกุล

2. กดปุม
่ เลือกซ้าย
ไปนี้

[ตัวเลือก] เพือ
่ เข้าสูเ่ มนูตอ
่

] ดูรายการเพลง: คุณสามารถเลือกเพลงอืน
่ ทีต
่ อ
้ ง

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

หน้าจอต่อไปนีจ
้ ะปรากฏขึน
้

1. กดเมนู MP3 และเลือก MP3 player

การได้ขณะเล่นไฟล์ MP3
ระดับเสียง
ระดับเสียง 6 ระ
ดับ รวมทั้งการ
ปิดเสียง

สกิน

อีควอไลเซอร์
ที่ตั้งค่าไว้

โหมดการเล่น

เวลาเล่น

สับเปลีย
่ น
สเตอริโอ

คุณเลือกเมนูนเ้ี ป็น เปิด
] ตัง
้ ค่าเป็นเสียงเรียกเข้า:คุณสามารถตัง้ เสียงเพล

ง ทีก
่ าํ ลังเล่นไฟล์ MP3 เป็นเสียงเรียกเข้าได้
] การตัง
้ คา: เมนูการตั้งค่ามีหลากหลายเมนู โปรด

แถบแสดงความคืบหน้า

ซ้ํา

สถานะของตัวควบ
คุมเพลง

เล่นซ้ําทั้งหมด

A

ดูที่การตั้งค่าในหน้าถัดไป

รายการเพลง

วนซ้ํา

เล่นทั้งหมด
B

เล่นซ้ําเพลงเดียว

หมายเหต
]

] ซ้า
ํ : เครือ
่ งจะเล่นซ้าํ ทีเ่ นือ
้ เพลงในส่วนพิเศษ เมือ
่

(เมน 4.4.2)

เมนูนใ้ี ห้คณ
ุ ดูรายการเพลงทัง้ หมด คุณสามารถย้าย
แทร็คโดยการกดปุม
่ นาวิเกตนอกจากนี้ หากคุณเลือก
เมนูตวั เลือกคุณจะ สามารถลบไฟล์หรือดูขอ
้ มูลของ
ไฟล์นน
้ั

ในกรณีทม
่ี ไี ฟล์ทไ่ี ม่ถก
ู ต้องอยูใ่ นรายการเพลง ข้อคว
ามแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึน
้ และกลับไปทีห
่ น้าจ
อก่อนหน้า
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มัลติมีเดีย
การตัง
้ คา

(เมนู 4.4.3)

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

] อีควอไลเซอร์

เมนูนช
้ี ว่ ยให้คณ
ุ ปรับการฟังเพลงได้หลากหลายซึง่
โทรศัพท์รน
ุ่ นีม
้ เี มนูทก
่ี าํ หนดไว้ลว่ งหน้า 4 รูปแบบ
เมือ
่ คุณเข้าสูเ่ มนูน้ี คุณสามารถดูรป
ู แบบของอีควอ
ไลเซอร์และเปลีย
่ นอีควอไลเซอร์ได้ โทรศัพท์รน
ุ่
นีส
้ ามารถเลือกอีควอไลเซอร์ได้ดงั นี้ ทัว่ ไป,คลาสสิ
ค , แจ๊ส, ป๊อป, ร็อค และเบส
] โหมดการเล่น

เมนูนใ้ี ห้คณ
ุ ตัง้ ค่าโหมดการเล่น: เล่นทัง้ หมด, เล่น
ซ้าํ ทัง้ หมด, เล่นซ้าํ เพลงเดียว
] ตัง
้ การสับเปลีย
่ น

หากคุณเลือกเปิด เครือ
่ งจะเล่นเพลงแบบสุม
่
] วิชวลเอฟเฟกต์

คุณสามารถเลือกเมนูวช
ิ วลเอฟเฟกต์: Light,
Bounce และ Guitarist เมนูนใ้ี ห้คณ
ุ เปลีย
่ นภาพพ
น
้ื หลังของหน้าจอ LCD ภายในและหน้าจอ LCD ภ
ายนอก เมือ
่ เล่นไฟล์ MP3

] ตัง
้ ค่าฝาพับ:

- เล่นต่อ
แม้วา่ คุณปิดฝาพับในขณะเล่น โหมดเล่นจะยังดํา
เนินต่อไปโดยไม่มก
ี ารหยุด
- หยุดเล่น
เมือ
่ คุณปิดฝาพับ คุณสามารถหยุดโหมดเล่นได้

หมายเหต
]

เพลงได้รับความคุ้มครองตามสนธิสัญญานานาชาติ แ
ละ กฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศ ดังนั้น อาจจํ
าเป็นที่ต้องได้รับอนุญาต หรือ ได้สิทธิ์ในการทําซ้ํา หรื
อคัดลอก เพลงในกฎหมายของบางประเทศมีข้อห้ามใ
นการคัดลอกสื่อที่มีลิขสิทธิ์ด้วยตนเองโปรดตรวจสอบ
กฎข้อบังคับของ ประเทศนั้นๆ เกี่ยวกับการใช้สื่อต่างๆ

อัลบั้มภาพ

เมนู 4.5

คุณสามารถดูและส่งภาพได้ และนอกจากนีค
้ ณ
ุ ยัง
สามารถตัง้ ภาพนัน
้ เป็นแบ็คกราวด์หน้าจอได้ดว้ ย
] แสดงภาพแบบรวม: คุณสามารถดูภาพขนาดเล็ก

ในหนาจอไดสงู สุด 9 ภาพ
] ส่งทางบูลทูธ: คุณสามารถส่งภาพโดยใช้บูลทูธ
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] ตัง
้ คาเปนภาพพืน
้ หลัง: คุณสามารถกําหนดภาพ
] แสดงภาพแบบสไลด: คุณสามารถดูภาพในแบบ

สูง สุดคือ90ตัวอักษรคุณไม่สามารถใช้สัญลักษณ์
ต่างๆ เช่น / < > # @ * และ อื่นๆในชื่อไฟล์ร
วมทั้ง จะ เปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ไม่ได้

] แกไขชือ
่ : ใชสาํ หรับแกไขภาพ
] ข้อมูล: แสดงข้อมูลเกีย
่ วกับภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้

หมายเหตุ
ในอัลบัม
้ ภาพถ่าย คุณจะดูได้เฉพาะภาพทีถ
่ า่ ย โดยใช้
กล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์เท่านัน
้

อัลบั้มวิดีโอ

ด ลอก / ย้ายไฟล์ที่เลือกไปยังโฟลเดอร์เดียวกัน
ที่มัลติมีเดีย
] แก้ชื่อ: เปลี่ยนชื่อไฟล์ของไฟล์ที่เลือกความยาว

ภาพสไลด์ได้
] ลบ: สําหรับลบภาพ

]

] คัดลอก/ย้ายไปที่หน่วยความจําภายนอก: คั
มั ล ติ ม ี เ ดี ย

เปนวอลลเปเปอรได้

เมนู 4.6

คุณสามารถดูภาพวิดโี อทีจ
่ ด
ั เก็บอยูใ่ นหน่วยความจํา
ได้
] เล่น: คุณสามารถเล่นไฟล์วิดีโอได้ โดยกดปุ่ม

OK หรือเลือกเมนูเล่นจากเมนูตัวเลือกหากต้อง
การเล่นไฟล์วิดีโอที่บันทึกไว้ด้วยความละเอียด
208x160 คุณควรหมุนและปิดฝาพับ
] ส่งทางบูลทูธ: ส่งไฟล์ที่เลือกไปยังอุปกรณ์อื่น

] ลบ: ลบไฟล์
] ลบทัง
้ หมด: ลบไฟล์ทง้ั หมดในรายการ
] ข้อมูล: แสดงข้อมูลไฟล์

การตั้งคา
กลองถายรูป

เมน 4.7
(เมน 4.7.1)

เมนูนใ้ี ห้คณ
ุ ดูรายการเพลงทัง้ หมดคุณสามารถย้าย
แทร็คโดย การ
] บันทึกอัตโนมัติ: หากคุณตั้งเป็น เปิด การตั้งค่า

นี้จะได้รับ การบันทึกโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแส
ดง แถบเมนูเพื่อบันทึก

ผ่านทางบูลทูธ
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มัลติมีเดีย
] เสียงซัตเตอร์: คุณสามารถเปลีย
่ นเสียงชัตเตอร์ใ
มั ล ติ ม ี เ ดี ย

นการถ่าย ภาพ

กล้องวิดโี อ

(เมน 4.7.2)

] ลบวิดโี อทัง
้ หมด: ช่วยให้คุณลบวิดีโอทั้งหมดที่จั

ดเก็บในหน่วยความจําได้
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ขอความ
เมนู 5.1

เมนูนี้ประกอบดวยฟงกชั่นที่เกี่ยวกับ SMS (บริการ
เขียนขอความสั้น),MMS(บริการขอความมัลติมีเดีย)
, อีเมล์, ขอความเสียง รวมทั้งขอความ บริการของ
เครือขาย

เขียนข้อความตัวอักษร

] เสียง: สําหรับแทรกเสียงทีส
่ ามารถนํามาใชกบ
ั การ

สง ขอความได
] ขอความอัตโนมัติ: คุณสามารถใชขอความสําเร็

จรูปจาก ขอความอัตโนมัติซึ่งเก็บในเครื่องโทรศั
พทได้

ข อ ความ

เขียนข้อความใหม่

] รายชือ
่ : คุณสามารถเพิม
่ หมายเลขโทรศัพท์หรือ
(เมน 5.1.1)

อีเมล์แอดเดรสในสมุดทีอ
่ ยูไ่ ด้

คุณสามารถเขียนและแกไขขอความแบบตัวอักษร
และตรวจสอบจํานวน หนาของขอความไดโดย:

] สัญลักษณ: สําหรับเพิ่มสัญลักษณพิเศษลงในข

1. เข้าสูเ่ มนูขอ
้ ความใหม่โดยกดปุม
่ เลือกซ้าย
[เลือก]

] นามบัตรส่วนตัว: คุณสามารถใส่นามบัตรส่วนตัว

2. หากคุณตองการพิมพขอ
 ความใหม ใหเลือกเขียน
ขอความตัวอักษร
3. เพื่อใหการพิมพขอความงายขึ้น ใหใชคุณสมบัติ
T9

อความ
ในข้อความได้
5. ในกรณีที่ตองการตั้งคาเลือกใหขอความ หรือสิ้น
สุดการพิมพ ใหกดปุม
[ตัวเลือก]
ตัวเลือก
] สง: ใชสง ขอความแบบตัวอักษร

4. กดปุม [แนบไฟล] เพื่อแทรกรายการตางๆ ลงใน
ขอความ

1. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับ

แนบไฟล

2. กดปุ่ม

] ภาพ: คุณสามารถแทรกกราฟิกทีก
่ าํ หนดไว้ หรือ

3. คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ในสมุดที่อยู่
ได้

กราฟฟิกในรูปภาพของฉัน ทีส
่ ามารถใช้กบ
ั ข้อควา
มสัน
้ ได้

เพื่อเิ่มชื่อผู้รับ
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ขอความ
ข อ ความ

4. กดปุม
เมื่อปอนหมายเลขเสร็จแลวขอความ
ทั้งหมด จะถูกจัดเก็บในกลองขอความออกโดย
อัตโนมัติ แมวาจะสงขอความนั้นไมสําเร็จก็ตาม
] บันทึกลงร่าง: บันทึกข้อความในร่าง
] ตัวอักษร&แนว: คุณสามารถเลือก ขนาดและรูป

แบบของตัวอักษร และแนวการจัดวางข้อความ
] สี: คุณสามารถเลือกสีของพืน
้ หลังข้อความได้
] เพิม
่ พจนานุกรม T9: คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มคํา

ต่างๆ ตามต้องการจะมีการแสดงเมนูนี้เฉพาะกรณี
ที่โหมดการแก้ไขเป็นชนิด Predictive (T9Abc/
T9abc/T9ABC) เท่านั้น
] ภาษา T9ี: เลือกภาษาสําหรับโหมดป้อนข้อความ

T9 คุณสามารถเลิกใช้โหมดป้อนข้อความ T9 โดย
เลือก ‘ไม่ใช้ T9’
] ออก: หากคุณกดออกในขณะที่กําลังพิมพขอควา

มอยูจะเปนการสิ้นสุดการพิมพขอความและกลับสู
เมนูขอความโดยเครื่องจะไมบันทึกขอความที่เพิ่ม
พิมพนั้น

หมายเหต
]
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โทรศัพทรุนที่รองรับ EMS รีลีส 5 สามารถสง ภาพถ

ายสี, เสียง, รูปแบบ ขอความตางๆ ฯลฯ ผูรับขอควา
มอาจไมสามารถรับภาพ เสียง หรือ รูปแบบขอความ
ที่คุณสงไดอยางสมบูรณ หากโทรศัพทของผูรับไมสนั
บสนุนระบบ

เขียนขอความมัลติมเี ดีย

(เมนู 5.1.2)

คุณสามารถใชเมนูนี้เพื่อเขียนหรือแกไขขอความ
มัลติมีเดีย หรือใชตรวจสอบขนาดขอความได้
1. เข้าสู่เมนูข้อความใหม่โดยกดปุ่มเลือกซ้าย
[เลือก]
2. หากคุณตองการพิมพขอ
 ความใหม ใหเลือกเขียน
ขอความมัลติมเี ดีย
3. คุณสามารถพิมพขอ
 ความขึน
้ ใหมหรือ เลือกขอ
ความมัลติมเี ดียสําเร็จรูป ขึน
้ มาหนึง่ ขอความจาก
ทีส
่ รางไวแลว
4. กดเลือกแนบไฟล์เพือ
่ เพิม
่ สัญลักษณ์, ภาพ, ถ่าย
ภาพ, รูปภาพ, เสียง, บันทึกเสียงเตือนความจํา,
ข้อความอัตโนมัติ
ขนาดไฟล์สงู สุดทีใ่ ช้ได้ ซึง่ สามารถใส่ในข้อความ
MMS ได้คอ
ื ขนาด 100 Kb
] สง:คุณสามารถสงขอความมัลติมีเดียถึงผูรับหลา
ยคนได รวมทั้งสามารถจัด ลําดับ ความสําคัญให

กับขอความ แลวกําหนดใหสง ภายหลังหลังได้
]

ขอความทัง้ หมดจะถูกจัดเก็บในกลองขอความออกโดย
อัตโนมัติ แมวาจะสงขอความนั้นไม สําเร็จก็ตาม

] นําเสนอ: คุณสามารถตรวจดูขอความมัลติมีเดียที่

คุณพิมพ ได้
] บันทึก: คุณสามารถบันทึกขอความมัลติมีเดียลงใ

น กลองขอความออก หรือบันทึกเปนขอความสํา
เร็จ รูปก็ได
] แก้ไขหัวข้อ: แก้ไขข้อความมัลติมเี ดียทีค
่ ณ
ุ เลือก
] เพิม
่ สไลด: คุณสามารถเพิม
่ สไลดใหอยูห
 นาหรือ

หลังสไลดทม
่ี อ
ี ยู ปัจจุบน
ั ได้
] ยายสไลด: ใชสาํ หรับเลือ
่ นดูสไลดกอ
 นหนาหรือ

สไลดถด
ั ไป
] ลบสไลด: ใชสาํ หรับลบสไลดปจ
 จุบน
ั
] ตัง
้ รูปแบบสไลด์

- ตัง
้ เวลา: คุณสามารถกําหนดชวงเวลาแสดงสไล
ด , ขอความ, ภาพ, และเสียงได
] เพิม
่ พจนานุกรม T9: คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มคํา

] ภาษา T9: เลือกภาษาสําหรับโหมดป้อนข้อความ

ข อ ความ

หมายเหตุ

ต่างๆ ตามต้องการจะมีการแสดงเมนูนี้เฉพาะกรณี
ที่โหมดการแก้ไขเป็นแบบ Predictive (T9Abc/
T9abc/T9ABC) เท่านั้น
T9 คุณสามารถเลิกใช้โหมดป้อนข้อความ T9 โดย
เลือก ‘ไม่ใช้ T9’
] ออก: คุณสามารถใชกลับสูเ มนู ขอความ ได

หมายเหตุ
]

หากคุณเลือกภาพ (50K) สําหรับเขียนลงใน ขอความ
มัลติมีเดียเครื่องจะใชเวลาในการโหลดภาพนั้นอยางน
อย 10วินาทีและคุณจะไม่สามารถใชงานปุมใดๆไดในร
ะหวาง การโหลด คุณจะสามารถพิมพขอ
 ความมัลติมเี ดี
ยไดหลัง จาก 10 วินาทีผานไป

กลองขอความเขา

เมน 5.2

เครื่องจะแจงเตือนใหทราบเมื่อมีขอความเขาโดยขอ
ความเหลานี้จะถูก จัดเก็บใน กลองขอความเขา
ในกลองขอความเขา คุณสามารถทราบประเภทของ
ขอความแตละ ขอความไดโดยดูจากไอคอน โปรดดู
รายละเอียดไดที่หัวขอความหมายของ ไอคอน
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ขอความ
ไอคอน
ข อ ความ

ความหมายของไอคอน

กับขอความเสียกอน

ขอความมัลติมีเดีย

ในการอานขอความ ใหเลือกขอความนั้นโดยการกด
ปุม

ขอความสั้น
ขอความซิมการด
ขอความมัลติมีเดียที่อานแลว
ขอความแบบตัวอักษรที่อานแลว
ขอความของ WAP
ขอความมัลติมีเดียชนิดแจงเตือน

] ลบ: คุณสามารถลบขอความนัน
้ ได
] ตอบกลับ: คุณสามารถตอบกลับผูส
 ง ขอความได
] สงตอ: คุณสามารถสงตอขอความทีเ่ ลือกนัน
้ ใหบค
ุ

คลอืน
่ ได้
] โทรกลั บ: คุณสามารถโทรกลับผูส
 ง ขอความได้

หากเครื่องแสดงขอความ ‘ขอความในซิมการดเต็ม’
คุณตอง ลบเฉพาะขอความ ซิมการดออกจาก กลอง
ขอความเขา หากเครื่องแสดงขอความ ‘ขอความเต็ม’
คุณสามารถทําใหฟนที่จัดเก็บแตละสวนวางได ดวย
การลยขอความ, ภาพหรือเสียง และ แอพพลิเคชั่น
ตางๆ

] ข้อมูล: คุณสามารถดูขอ
 มูลเกีย
่ วกับขอความทีไ่ ดรั

* ขอความในซิมการด

ราง

ขอความในซิมการดด หมายถึง ขอความที่จัดเก็บ
อยูในซิมการดโดยเฉพาะ
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] แสดง: คุณสามารถดูขอ
 ความทีไ่ ดรบ
ั ได

สําหรับขอความมัลติมเี ดียชนิดแจงเตือนนัน
้
คุณจะ
ตองรอสักครูเ พือ
่ ใหเครือ
่ งดาวนโหลดและดําเนินการ

บ เชน ทีอ
่ ยูข
 องผูส
 ง , หัวเรือ
่ ง (เฉพาะขอความมัล
ติมี เดียเทานัน
้ ), วันทีแ
่ ละเวลาของขอความ , ประ
เภทขอความ และขนาดขอความ
] ลบทั้งหมด: คุณสามารถลบขอความทั้งหมดได้
เมน 5.3

การใชเมนูนช
้ี ว ยใหคณ
ุ กําหนดขอความมัลติมเี ดียได
ลวงหนาสูงสุด5ขอความซึง่ เปนขอความทีค
่ ณ
ุ ใชบอ
 ย
โดยเมนูนจ
้ี ะแสดงรายการขอความมัลติมเี ดียทีค
่ ณ
ุ กํา

] แสดง: คุณสามารถเรียกดูขอ
้ ความได้

ตัวเลือกทีค
่ ณ
ุ เลือกใชไดมด
ี งั นี้

] สงตอ: คุณสามารถส่งข้อความได้ หลังจากส่งข้อ

] แสดง: คุณสามารถดูขอ
 ความมัลติมเี ดียตางๆ

ความ ข้อความนีจ
้ ะย้ายไปเมนูทส
่ี ง่ แล้ว

] แกไข: แกไขขอความทีค
่ ณ
ุ เลือก

] ลบ: คุณสามารถลบข้อความได้

] ลบ: ลบขอความทีค
่ ณ
ุ เลือก

] ข้อมูล: คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลในแต่ละข้อ

ความได้

] ข้อมูล: เพือ
่ ดูขอ
 มูลของขอความนัน
้
] ลบทัง
้ หมด: ลบขอความทัง้ หมดในแฟมขอมูล

กลองขอความออก

เมนู 5.4

เมนูน้ี ให้คณ
ุ ดูขอ
้ ความทีก
่ าํ ลังจะส่ง หรือ การส่งล้ม
เหลวหลังจากส่งข้อความเสร็จแล้ว ข้อความนีจ
้ ะย้าย
ไปทีเ่ มนูสง่
ไอคอน

] ลบทั้งหมด: คุณสามารถลบข้อความทั้งหมดใน

กล่องข้อความออก

ฟงขอความเสียง

เมนู 5.5

ความหมายของไอคอน

เมือ
่ มีการเลือกเมนูน้ี คุณเพียงแค่กดปุม
่ เลือกซ้าย
[ตกลง] เพือ
่ ฟังข้อความเสียง และคุณยังโทรเช็คข้อ
ความเสียงได้โดยกดปุม
่
ค้างไว้ เมือ
่ อยูใ่ นโหมด
สแตนด์บาย

MMS ที่ยังไมสง

หมายเหต

MMS ที่ยืนยันการสงแลว
SMS ที่ยังไมสง
SMS ที่ยืนยันการสงแลว

ข อ ความ

หนดไวลว งหนา

]

เมื่อคุณได้รับข้อความเสียงโทรศัพท์ของคุณ จะแสดง
ไอคอนและแจ้ง เตือนให้คุณทราบโปรดสอบถามข้อมู
ลของบริการนี้ จากผู้ให้บริการระบบบของคุณ เพื่อใหคุ
ณ้ตั้งค่าเครื่อง ได้อย่างถูกต้อง
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ขอความ
ข อ ความ

บริการขอมูล

เมน 5.6

(ขึ้นอยูกับเครือขายและการสมัครขอรับบริการ)
ขอความบริการขอมูล คือ ขอความชนิดตัวอักษรที่
เครือขายสงไปยังระบบ GSM ขอความนี้ใหขอมูลทั่ว
ไปเกี่ยวกับรายงาน สภาพอากาศ รายงานสภาพการ
จราจร บริการแท็กซี่ การแพทย และราคาหุน แตละ
ประเภทของ ขอมูลจะมี หมายเลขกํากับอยูดวย คุณ
จึงสามารถติดตอผูใหบริการได หากคุณปอนหมายเ
ลขนัน
้ ๆ สําหรับขอขอมูลและเมือ
่ คุณไดรบ
ั ขอความบ
ริการขอมูล คุณจะเห็นขอความแสดงที่หนาจอ เพื่อ
แจงใหทราบวาคุณไดรบ
ั ขอความหนึง่ หรือเครือ
่ งอาจ
แสดงขอความนั้นที่หนาจอโดยตรงซึ่งในการอานขอ
ความนั้นอีกครั้ง หรือในกรณีที่เครื่องไมอยูในโหมด
สแตนดบาย ใหทําตามขั้นตอนดังตอ ไปนี้

อาน

(เมนู 5.6.1)

1. เมือ
่ คุณไดรบ
ั ขอความบริการขอมูล แลวเลือกอาน
เพือ
่ อานขอความ เครือ
่ งจะแสดงขอความดังกลาว
ทีห
่ นาจอคุณสามารถอานขอความอืน
่ ๆไดดว ยการ
เลือ
่ นดู โดยใชปม
ุ
,
หรือ
[ตอไป]
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2. เครือ
่ งจะแสดงขอความปจจุบน
ั จนกวาขอความอีก
ขอความหนึง่ จะปรากฏขึน
้

เรือ
่ ง

(เมนู 5.6.2)

(ขึ้นอยูกับเครือขายและการสมัครขอรับบริการ)
] เพิ่มชื่อ: คุณสามารถเพิ่มหมายเลขของขอความ

บริการขอมูลลงในหนวยความจําของ โทรศัพท
พรอมทั้งชื่อยอได
] รายการที่แสดง: คุณสามารถดูหมายเลขของขอ

ความ
บริการขอมูลทีค
่ ณ
ุ เพิม
่ เขาไปไดหากคุณ
กดปุม[ตัวเลือก] คุณจะสามารถแกไขและลบ ชนิ
ดขอความ บริการขอมูลที่คุณเพิ่มเขาไปได
] รายการที่ใชงาน: คุณสามารถเลือกหมายเลขข

อความบริการขอมูลใน รายการที่ใชงานได หากคุ
ณใชหมายเลขบริการขอมูลหนึ่งคุณจะไดรับขอคว
ามที่สงจากหมาย เลขดังกลาว

ขอความอัตโนมัติ

เมนู 5.7

] เขียนขอความ: คุณสามารถเขียนและสงขอความ

(เมนู 5.7.1)

] แกไข: สําหรับแกไขขอความมัลติมเี ดียแบบสําเร็จ

คุณมีแบบขอความ 6 แบบตามทีแ
่ สดงดานลาง

มัลติมเี ดียได
รูป
] ลบทั้งหมด: ชวยใหคุณสามารถลบขอความมัลติ

] กรุณาโทรกลับฉันดวย

มีเดียทั้งหมดได้

] ฉันไปสาย จะไปถึงเวลา
] ตอนนีค
้ ณ
ุ อยูท
 ไ่ี หน?ุ

การตั้งคา

] ฉันกําลังเดินทางุ
] ดวนมาก กรุณาติดตอกลับ

ขอความตัวอักษร

] ฉันรักคุณ

] ชนิดขอความ

รูปแบบมัลติมเี ดีย

(เมนู 5.7.2)

หลังจากบันทึกเทมเพลทใหม่ คุณสามารถใช้ตวั เลือก
ต่อไปนี้
] แสดง: คุณสามารถดูขอ
 ความมัลติมเี ดียตางๆ
] ลบ: สําหรับลบขอความมัลติมเี ดียแบบสําเร็จรูป
] เพิ่มชื่อ: ใหคุณเพิ่มขอความมัลติมีเดียแบบสําเร็

จรูปขอความใหมได้

ข อ ความ

ขอความอัตโนมัติ

เมนู 5.8
(เมนู 5.8.1)

ขอความตัวอักษร, แนบเสียง, แฟกซ, เพจใน
ประเทศ, X400, อีเมล, ERMES
โดยปกติ ประเภทขอความที่ใชงานจะตั้งคาเปน
ขอความตัวอักษรแตคุณสามารถเปลี่ยนขอความ
ใหเปนรูปแบบอื่นได โปรดติดตอผู ใหบริการระ
บบของคุณเกี่ยวกับการใหบริการฟงกชั่นดังกลา
] อายุขอ
 ความ: บริการของเครือขายนีใ้ หคณ
ุ กําหน

ดระยะเวลาทีค
่ ณ
ุ ตองการใหเก็บขอความ ตางๆ ไวใ
นศูนยรบ
ั ฝากขอความ
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ขอความ
] รายงานผลการสง: หากคุณตัง้ คาที่ ตกลง คุณจ
ข อ ความ

ะสามารถตรวจสอบวาขอความสงถึงผูร บ
ั หรือไม่
] ตอบกลับ: เมือ
่ มีการสงขอความ ผูร บ
ั สามารถตอบ

กลับและใหคด
ิ คาใชจา ยในการ ตอบกลับลงในใบ
แจงหนีค
้ า โทรศัพทของคุณได้
] ศูนยบริการขอความ:หากตองการสงขอความแ

บบตัวอักษร คุณสามารถใชเมนูนี้หาที่อยูของศูนย
SMS ได้

ขอความมัลติมเี ดีย

(เมน 5.8.2)

] ลําดับความสําคัญ:คุณสามารถกําหนดลําดับควา

มสําคัญ ของขอความทีค
่ ณ
ุ เลือกได
] อายุขอ
 ความ: บริการของเครือขายนีใ้ หคณ
ุ กําหน

ดระยะเวลาทีค
่ ณ
ุ ตองสามารถใหเก็บขอความตางๆ
ไวในศูนยรบ
ั ฝากขอความ
] หัวข้อ: คุณสามารถป้อนหัวข้อของข้อความมัล

ติมเี ดียได้เมือ
่ เปิดเมนูน้ี
] รายงานผลการสง: หากคุณตัง้ คาที่ ตกลง คุณจะ

สามารถ ตรวจสอบวาขอความสงถึงผูร บ
ั หรือไม
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] เรียกข้อมูลอัตโนมัติ: หากตั้งคาที่เปดคุณจะสา

มารถรับขอความมัลติมีเดียไดโดยอัตโนมัติหากตั้
งคา ที่ปดคุณจะไดรับเพียงขอความแจงเตือน ใ
นกลองขอความเขา จากนั้นคุณสามารถตรวจสอ
บการแจงเตือนนีไ้ ด หากคุณเลือก เฉพาะเครือขา
ยในฟนที่ คุณจะไดรับขอความแบบ มัลติมีเดีย จ
ากเครือขายในฟนที่
] ตั้งคาเครือขาย: หากคุณเลือกเซิรฟเวอรขอควา

มมัลติมีเดียคุณจะสามารถตั้งคา URL ของเซิรฟเว
อรขอความมัลติมีเดียได้
] ประเภททีใ่ ชได

สวนตัว: ขอความสวนบุคคล
ขอความโฆษณา: ขอความโฆษณา
ขอมูล: ขอมูลทีจ
่ าํ เปน

เบอร์ศน
ู ย์ขอ
้ ความเสียง

(เมนู 5.8.3)

คุณสามารถรับ ขอความเสียง ได หากวาผูใหบริการ
ระบบเครือขาย ของคุณ ใหบริการดังกลาว เมื่อมีขอ
ความ ขอความเสียง ใหมมาถึงคุณ เครื่องจะแสดง
สัญลักษณบนหนาจอ โปรดตรวจสอบรายละเอียด

] เครือขายหลัก: คุณสามารถฟงเสียง ขอความเสีย

ง ไดโดยการเลือก เครือขายหลัก
] โรมมิ่ง: แมขณะเดินทางไปยังตางประเทศ คุณยั

งสามารถฟง ฟงขอความเสียง ไดหากระบบเครือ
ขายของคุณมีการใหบริการโรมมิ่ง

บริการขอมูล

] ภาษา

คุณสามารถเลือกภาษาทีต
่ อ
 งการดวยการกดปุม

[เปด/ปด] จากนัน
้ ขอความบริการขอมูลจะแสดง
ในภาษาทีค
่ ณ
ุ ไดเลือกไว้

Push ข้อความ

ข อ ความ

การใหบริการ กับผูใหบริการระบบเครือขายของคุณ
เพื่อทําการตั้งคาเครื่องโทรศัพทใหเหมาะสมกับการ
ใชงาน

(เมนู 5.8.5)

คุณสามารถตั้งค่าเพื่อยืนยันว่าคุณได้อ่านข้อความ
แล้วหรือไม่

(เมนู 5.8.4)

] รับขอมูลขาวสาร

ตกลง: หากคุณเลือกเมนูนี้ โทรศัพทของคุณจะ
ไดรับขอความบริการขอมูล
ยกเลิก: หากคุณเลือกเมนูนี้ โทรศัพทของคุณจะ
ไมสามารถรับขอความบริการ ขอมูลไดอีก
] แจงเตือน

ตกลง: โทรศัพทของคุณจะมีเสียงเตือน เมื่อคุณ
ไดรับหมายเลขขอความ บริการขอมูล
ยกเลิก: โทรศัพทของคุณจะไมมีเสียงเตือนแม
คุณจะไดรับขอความบริการขอมูลก็ตาม
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แฟ้มส่วนตัว
หมายเหตุ
แฟ้ ม ส่ ว นตั ว

]

คําเตือน

ห้ามเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ดีฟอลต์ มิฉะนั้นอาจมีการทํา
งานผิดปกติ

วิดีโอ

เมน 6.1

แสดงรายชื่อไฟล์ 3GP, 3G2 ที่มีเดียส่วนตัว\วิดีโอ
ในหน่วยความจํามัลติมีเดีย
] เล่น: คุณสามารถเล่นไฟล์วิดีโอได้โดยกดปุ่ม

OK หรือเลือกเมนูเล่นจากเมนูตัวเลือกหากต้อง
การเล่นไฟล์วิดีโอที่บันทึกไว้ด้วยความละเอียด
208x160 คุณควรหมุนและปิดฝาพับ
] ส่งผ่านบูลทูธ: ส่งไฟล์ที่เลือกไปยังอุปกรณ์ชนิด

อื่นผ่านทาง บูลทูธ

หมายเหต
]

คุณสามารถส่งไฟล์ผ่านทางบูลทูธได้ ต่อเมื่อจัดเก็บไ
ฟล์เหล่านั้นไว้ในหน่วยความจําของโทรศัพท์ ไม่ใช่ใน
การ์ดหน่วยความจํา ในการส่งไฟล์จากหน่วยความจําภ
ายนอก อันดับแรกโปรดคัดลอกไฟล์ไปยังหน่วยความจํ
าภายใน ก่อน

] ส่งผ่านบูลทูธ:คัดลอกไฟล์ที่เลือกไว้ไปไว้ในโฟ

ล์ เดอร์เดียวกันที่หน่วยความจํามัลติมีเดีย/หน่วย
ความจําภายนอก
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]

หากคุณลบหน่วยความจําภายนอกระหว่างการคัดลอก
ไฟล์จะทําให้โทรศัพท์ชํารุดเสียหายได้

] ย้ายไปที่หน่วยความจําภายนอก: ย้ายไฟล์ที่

เลือกไปยังโฟลเดอร์เดียวกันที่หน่วยความจํามัลติ
มีเดีย/หน่วยความจําภายนอก

คําเตือน
]

หากคุณลบหน่วยความจําภายนอกระหว่างการย้ายไฟล์
จะทําให้โทรศัพท์ชํารุดเสียหายได้

] เปลีย
่ นชือ
่ : เปลีย
่ นชือ
่ ไฟล์ของไฟล์ทเ่ี ลือกความ

ยาวสูงสุดคือ 200 ตัวอักษร และคุณจะเปลีย
่ นแปล
งนามสกุลไฟล์ไม่ได้

คําเตือน
]

คุณไม่สามารถใช้ตัวอักษรต่อไปนี้ \ / : * ? “ < > |

] ลบ: ลบไฟล์
] ลบทัง
้ หมด: ลบไฟล์ทง้ั หมดในรายการ
] ข้อมูล: แสดงข้อมูลไฟล์

รูปถ่าย

เมน 6.2

แสดงรายชื่อไฟล์ JPG ที่ มีเดียส่วนตัว\ภาพถ่าย ใน
หน่วยความจํามัลติมีเดีย

] ดู: คุณสามารถดูไฟล์ JPG ได้โดยกดปุม
่ OK หรือ

หมายเหตุ
]

ขนาดสูงสุดของไฟล์ JPG ที่คุณสามารถดูได้คือ 460
Kbytes

] ส่งผ่านบูลทูธ: ส่งไฟล์ทเ่ี ลือกไปยังอุปกรณ์อน
่ื ผ่า

นทางบูลทูธ

หมายเหตุ
]

]

]

คุณสามารถส่งไฟล์ผ่านทางบูลทูธได้ ต่อเมื่อจัดเก็บไ
ฟล์เหล่านั้นไว้ในหน่วยความจําของโทรศัพท์ ไม่ใช่ใน
การ์ดหน่วยความจํา ในการส่งไฟล์จากหน่วยความจําภ
ายนอก อันดับแรกโปรดคัดลอกไฟล์ไปยังหน่วยความจํ
าภายใน ก่อน
ในโฟลเดอร์ภาพถ่าย คุณสามารถจัดเก็บได้เฉพาะไฟล์
.JPG (.JPEG) ในหน่วยความจําภายในและภายนอกคุ
ณสามารถจัดเก็บไฟล์ .GIF, .JPG (.JPEG)และไฟล์ภา
พในรูปแบบอื่นๆ ในโฟลเดอร์ภาพของทั้งหน่วยความจํ
าภาย ในและภายนอก
ในการตั้งค่าไฟล์ .JPG (.JPEG) จากโฟลเดอร์ภาพถ่า
ย ให้เป็นภาพพื้นหลังโปรดไปที่เมนู-มัลติมีเดีย-อัลบั้ม
ภาพถ่าย จากนั้นเลือก ตั้งค่าเป็นภาพพื้นหลัง ในเมนูตั
วเลือก

] ส่งผ่านบูลทูธ:คัดลอกไฟล์ไปไว้ในโฟลเดอร์เดียว

กัน ที่ หน่วยความจํามัลติมเี ดีย/หน่วยความจําภาย
นอก
] ย้ายไปทีห
่ น่วยความจําภายนอก: ย้ายไฟล์ที่

เลือกไปยังโฟลเดอร์เดียวกันที่หน่วยความจํามัลติ
มีเดีย /หน่วยความจําภายนอก

แฟ้ ม ส่ ว นตั ว

เลือกเมนู ดู จากเมนูตวั เลือก

] เปลีย
่ นชือ
่ : เปลีย
่ นชือ
่ ไฟล์ของไฟล์ทเ่ี ลือก ความ

ยาวสูงสุดคือ 200 ตัวอักษร และคุณจะเปลีย
่ นแปล
งนามสกุลไฟล์ไม่ได้
] ลบ: ลบไฟล์
] ลบทัง
้ หมด: ลบไฟล์ทง้ั หมดในรายการ
] ข้อมูล: แสดงข้อมูลไฟล์

มิวสิค

เมนู 6.3

แสดงรายชื่อไฟล์ MP3, MP4, AAC, M4A, WMA ที่
มีเดียส่วนตัว\เพลง ในหน่วยความจํามัลติมีเดีย
] เล่น: คุณสามารถเล่นไฟล์ MP3 ได้โดยกดปุม
่ OK

หรือเลือกเมนู เล่น จากเมนูตวั เลือก
] ส่งผ่านบูลทูธ: ส่งไฟล์ทเ่ี ลือกไปยังอุปกรณ์อน
่ื ผ่า

นทางบูลทูธ
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แฟ้มส่วนตัว
หมายเหตุ
แฟ้ ม ส่ ว นตั ว

]

คุณสามารถส่งไฟล์ผ่านทางบูลทูธได้ ต่อเมื่อจัดเก็บไ
ฟล์ เหล่านั้นไว้ในหน่วยความจําของโทรศัพท์ ไม่ใช่
ในการ์ด หน่วยความจําในการส่งไฟล์จากหน่วยความ
จําภายนอกอันดับแรกโปรดคัดลอกไฟล์ไปยังหน่วยคว
ามจําภายในก่อน

] ส่งผ่านบูลทูธ: คัดลอกไฟล์ทเ่ี ลือกไว้ไปไว้ในโฟ

ลเดอร์เดียวกันทีห
่ น่วยความจํามัลติมเี ดีย/หน่วยคว
ามจําภายนอก
] ย้ายไปทีห
่ น่วยความจําภายนอก: ย้ายไฟล์ที่

เลือกไปยังโฟลเดอร์เดียวกันที่หน่วยความจํามัลติ
มีเดีย/หน่วยความจําภายนอก
] เปลีย
่ นชือ
่ : เปลีย
่ นชือ
่ ไฟล์ของไฟล์ทเ่ี ลือก ความ

ยาวสูงสุดคือ 200 ตัวอักษรและคุณจะเปลีย
่ นแปลง
นามสกุลไฟล์ไม่ได้
] ลบ: ลบไฟล์
] ลบทัง
้ หมด: ลบไฟล์ทง้ั หมดในรายการ
] ข้อมูล: แสดงข้อมูลไฟล์

ข้อความ

เมนู 6.4

แสดงรายชื่อไฟล์ TXT ที่ มีเดียส่วนตัว\ข้อความใน
หน่วยความจํามัลติมีเดีย
] ดู: คุณสามารถดูไฟล์ TXT ได้ โดยกดปุ่ม OK ห

รือเลือกเมนู ดู จากเมนูตัวเลือก

หมายเหตุ
]

ขนาดสูงสุดของไฟล์ TXT ที่คุณสามารถดูได้คือ 460
Kbytes

] ส่งผ่านบูลทูธ: ส่งไฟล์ทเ่ี ลือกไปยังอุปกรณ์อน
่ื ผ่า

นทางบูลทูธ

หมายเหตุ
]

คุณสามารถส่งไฟล์ผ่านทางบูลทูธ ได้ต่อเมื่อจัดเก็บไ
ฟล์เหล่านั้นไว้ในหน่วยความจําของโทรศัพท์ ไม่ใช่ใน
การ์ดหน่วยความจํา ในการส่งไฟล์จากหน่วยความจําภ
ายนอก อันดับแรกให้คัดลอกไฟล์ไปยังหน่วยความจํา
ภายในก่อน

] ส่งผ่านบูลทูธ: คัดลอกไฟล์ไปไว้ในโฟลเดอร์เดีย

วกันที่ หน่วยความจํามัลติมเี ดีย/หน่วยความจําภาย
นอก
] ย้ายไปทีห
่ น่วยความจําภายนอก: ย้ายไฟล์ที่

เลือกไปยังโฟลเดอร์เดียวกันที่หน่วยความจํามัลติ
มีเดีย/หน่วยความจําภายนอก
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] เปลีย
่ นชือ
่ : เปลีย
่ นชือ
่ ไฟล์ของไฟล์ทเ่ี ลือก ความ

] ลบ: ลบไฟล์
] ลบทัง
้ หมด: ลบไฟล์ทง้ั หมดในรายการ

หลังจากเลือกภาพแล้ว ให้กดปุ่มซ้าย
นั้นคุณสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้:

คุณสามารถส่งไฟล์ผา่ นทางบูลทูธได้ ต่อเมือ
่ จัดเก็บไฟ
ล์ เหล่านัน
้ ไว้ในหน่วยความจําของโทรศัพท์ ไม่ใช่ในก
าร์ดหน่วยความจํา ในการส่งไฟล์จากหน่วยความจําภาย
นอก อันดับแรก โปรดคัดลอกไฟล์ไปยังหน่วยความจํา
ภายใน ก่อน

ไฟล์ทเ่ี ลือกไปยังโฟลเดอร์เดียวกันที่ หน่วยความ
จํามัลติมเี ดีย/หน่วยความจําภายนอก
เมนู 6.5

[ดู] จาก

] ตัง
้ ค่าเป็นภาพพืน
้ หลัง: คุณสามารถกําหนดภาพ

ทีเ่ ลือกในขณะนัน
้ เป็นภาพพืน
้ หลังได้
] เขียนข้อความ: คุณสามารถส่งเสียงทีด
่ าวน์โหลด

มาจากเครือข่ายได้ โดยใช้บริการมัลติมเี ดีย หรือ
อีเมล์ ขนาดสูงสุดของข้อความ MMS คือ 100 kb
และข้อความอีเมล์เท่ากับ 300 kb
] ส่งผ่านบูลทูธ: คุณสามารถส่งเสียงทีด
่ าวน์โหลด

มาจากเครือข่ายได้โดยใช้บล
ู ทูธ

]

] คัดลอกไปยังหน่วยความจําภายนอก: คัดลอก

] ข้อมูล: แสดงข้อมูลไฟล์

ภาพ

หมายเหตุ
แฟ้ ม ส่ ว นตั ว

ยาวสูงสุดคือ 200 ตัวอักษร และคุณจะเปลีย
่ นแปล
งนามสกุลไฟล์ไม่ได้

เสียง

เมนู 6.6

หลังจากเลือกเสียง กดปุ่มเลือกซ้าย [เลือก] คุณ
สามารถตรวจดูตัวเลือกต่างๆ ดังนี้
] ตั้งค่าเป็นเสียงเรียกเข้า: เสียงที่เลือกไว้ใน

ปัจจุบันสามารถตั้งเป็นเสียงเรียกเข้าได้
] เขียนข้อความ: คุณสามารถส่งเสียงที่ดาวน์โหล

ดมาจากเครือข่ายได้ โดยใช้บริการ SMS,MMS ห
รืออีเมล์ ขนาดสูงสุดของข้อความ MMS คือ 100
kb และสําหรับข้อความอีเมล์คือ 300 kb
] ส่งผ่านบูลทูธ: เสียงทีด
่ าวน์โหลดจากเครือข่าย

สามารถ ส่งผ่านบริการบูลทูธได้
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แฟ้มส่วนตัว
หมายเหตุ
แฟ้ ม ส่ ว นตั ว

]

] ส่งผ่านบูลทูธ: ส่งไฟล์ทเ่ี ลือกไปยังอุปกรณ์อน
่ื ผ่า

คุณสามารถส่งไฟล์ผ่านทางบูลทูธได้ ต่อเมื่อจัดเก็บไ
ฟล์เหล่านั้นไว้ในหน่วยความจําของโทรศัพท์ ไม่ใช่ใน
การ์ดหน่วยความจํา ในการส่งไฟล์จากหน่วยความจําภ
ายนอก อันดับแรกให้คัดลอกไฟล์ไปยังหน่วยความจํา
ภายในก่อน
ไฟล์เสียง.MMF หรือ .MIDI ที่คุณส่งจากโทรศัพท์เครื่
อง อื่นผ่านทางบูลทูธ จะได้รับการบันทึกลงในโฟลเด
อร์อื่นๆ แต่หากคุณต้องการตั้งค่าไฟล์นี้เป็นเสียงเรียกเ
ข้าไฟล์ดังกล่าวจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ เสียง

] คัดลอกไปยังหน่วยความจําภายนอก: คัดลอก

ไฟล์ทเ่ี ลือกไปยังโฟลเดอร์เดียวกันที่ หน่วยความ
จํามัลติมเี ดีย/หน่วยความจําภายนอก

อื่นๆ

เมนู 6.7

แสดงรายชื่อไฟล์ที่มีเดียส่วนตัว\อื่นๆ ในหน่วยความ
จํามัลติมีเดีย
] เล่น: คุณสามารถเล่นไฟล์ได้หากเป็นไฟล์ประเภท

3GP, 3G2, MP3, MP4, AAC, M4A และ WMA
] ดู: คุณสามารถดูไฟล์ได้หากเป็นไฟล์ประเภท JPG,

GIF, WBMP, PNG และ TXT
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นทางบูลทูธ

หมายเหตุ
]

คุณสามารถส่งไฟล์ผ่านทางบูลทูธได้ ต่อเมื่อจัดเก็บไ
ฟล์เหล่านั้นไว้ในหน่วยความจําของโทรศัพท์ ไม่ใช่ใน
การ์ดหน่วยความจํา ในการส่งไฟล์จากหน่วยความจําภ
ายนอก อันดับแรกให้คัดลอกไฟล์ไปยังหน่วยความจํา
ภายในก่อน

]

เมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องพีซีโดยใช้ บูล
ทูธคุณสามารถเขียนและรับไฟล์ไปยังโฟลเดอร์เพลง,
วิดีโอ , อื่นๆ และ ข้อความ และ สามารถรับไฟล์จากโ
ฟลเดอร์ภาพถ่าย, เสียง และภาพ เท่านั้น แต่ไม่สามา
รถคัดลอกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์เหล่านี้จากเครื่องพีซีได้
คุณสามารถคัดลอกไฟล์ที่สนับสนุนทุกประเภทจากเครื่
องพีซี ไปยังโฟลเดอร์ อื่นๆ ของโทรศัพท์ จากนั้นคุณ
สามารถดู หรือเล่น ไฟล์เหล่านี้ได้ เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่
องพีซีผ่านสายเคเบิล USB ในหน่วยความจําภายในขอ
งโทรศัพท์สามารถดูได้เฉพาะโฟลเดอร์ ภาพถ่าย, เพล
ง,อื่นๆ,ข้อความ และ วิดีโอ เท่านั้น และในการ์ดหน่วย
ความจําภายนอก คุณจะดูได้ทุกโฟลเดอร์

เมนู 6.8

ในเมนูนี้คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชัน Java ที่ติด
ตั้งในโทรศัพท์ของคุณได้ คุณสามารถเล่นหรือลบ
แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลด หรือตั้งค่าตัวเลือกการ
เชื่อมต่อ เมนูนี้จะเชื่อมต่อกับ (เมนู 1.1) โปรดดูที่
หน้า 35.

หน่วยความจําภายนอก

เมนู 6.9

ในเมนูนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูวิดีโอ รูปถ่าย เพลง
ข้อความ รูปภาพ และ เสียงต่าง ๆ จากการ์ดหน่วย
ความจำภายนอกได้ ถ้ามีการใช้เมนูนี้แต่ไม่มีการใส่
การ์ดหน่วยความจำภายนอกโดยเครื่องจะมีข้อความ
แจ้งให้ทราบว่า "กรุณาใส่การ์ด" บนหน้าจอ

New Fantastic LG
ใน P7200 นีม
้ ฟ
ี งั ก์ชน
ั ทีเ่ ก็บข้อมูล หากคุณเชือ
่
มต่อสายเคเบิล USB คุณจะสามารถใช้ดส
ิ ก์แ
บบถอดออกได้ในโทรศัพท์เครือ
่ งนี้
คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ MP3 และภาพถ่าย
,วิดีโอ,ไฟล์ txt ฯลฯซึ่งเป็นการเข้าใช้โทรศัพท์
ที่รวดเร็วจากเครื่องพีซีเพียงเชื่อมต่อสายเคเบิล
USB ง่ายแสนง่าย

แฟ้ ม ส่ ว นตั ว

เกมส์&อื่นฯ

ข้อสังเกต
] ฟังก์ชน
ั ทีเ่ ก็บข้อมูลจะทํางานในโหมดรอรับสาย

เท่านั้น

] อย่าพยายามถอดสายเคเบิล

ขณะที่กําลังดาว
น์ โหลดไฟล์อยู่ หลังจากดาวน์โหลดไฟล์แ
ล้ว ควรคลิกที่ “window HW saftly remove”
ที่เครื่องพีซี
จากนั้นถอดสายเคเบิล
] ในขณะคัดลอกไฟล์ไปยังดิสก์ แบบถอดออกไ
ด้ คุณ จะเห็นข้อความ “กําลังโอน” บนหน้าจอ
LCD หลัก ซึ่งแสดงว่า ‘ที่เก็บข้อมูล’ กําลังทําง
าน ในขณะที่ “กําลังโอน” อย่าถอดสายเคเบิล
หากคุณถอดสายเคเบิลในขณะ “กําลังโอน” ข้
อมูลอาจ เสียหายได้
] หากคุณได้รับสายเรียกเข้า ขณะกําลังใช้งาน
ที่เก็บข้อมูล สายเรียกเข้าจะถูกปฏิเสธ แต่หลัง
จากถอดสายเคเบิลออกแล้วหน้าจอโทรศัพท์จ
ะแสดรายการสายที่ไม่ได้รับ
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จอแสดงผล
จอแสดงผล

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าจอโทรศัพทของคุณได้์

ข้อความสแตนด์บาย

รูปภาพพื้นหลัง

ในโหมดสแตนด์บายได้

เมนู 7.1

หากคุณเลือกเปิดคุณสามารถแก้ไขข้อความที่แสดง

คุณสามารถเลือกภาพพื้นหลังในโหมดสแตนดบาย

ไฟหน้าจอ

จอ LCD หลัก

(เมนู 7.1.1)

คุณสามารถตั้งระยะเวลาการเปดไฟหนาจอภายใน
ได

จอ LCD ด้านหน้า

(เมนู 7.1.2)

ดีฟอลต์
คุณสามารถเลือกภาพหรือภาพเคลื่อนไหวสําหรับใช้
เป็นภาพพื้นหลังได้โดยการกดปุ่ม หรือ .
โฟลเดอร์ของฉัน
คุณสามารถเลือกภาพหรือภาพเคลื่อนไหวสําหรับใช้
เป็นภาพพื้นหลัง

สีเมนู

เมนู 7.2

โทรศัพท์ของคุณมีแบบหน้าจอสีให้เลือก 4 แบบ
ให้ตั้งค่าแบบหน้าจอสีโดยเลื่อนและกดปุ่มเลือกซ้าย
[เลือก]
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เมนู 7.3

ชื่อเครือข่าย

เมนู 7.4

เมนู 7.5

หากเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ หน้าจอ LCD หลักจะแสดงชื่อ
เครือข่าย

รูปแบบเสียง
] แบบเตือนสายเขา: ตั้งชนิดการเตือนเมื่อมีสาย

เรียกเข้า
] แบบเสียงเรียกเขา: เลือกเสียงเรียกเข้าทีต
่ อ
้ งการ

จากรายการ
] ระดับเสียงเรียกเขา: ตัง้ ระดับเสียงของเสียงเรียก

รู ป แบบเสี ย ง

ในรูปแบบเสียง คุณสามารถปรับเปลี่ยน และ ปรับแ
ต่งเสียงสัญญาณของโทรศัพท์ให้เหมาะสมกับ เหตุ
การณ์สภาพแวดล้อมผหรือกลุ่มผู้โทรที่แตกต่างกันไ
ด้รูปแบบที่ตั้งไว้ล่วงหน้ามี 5 รูปแบบด้วยกัน คือ: ป
กติ, เงียบ, สั่นอย่างเดียว, เสียงดัง และ ชุดหูฟัง์ โ
ดยคุณสามารถปรับแตงรูปแบบแตละรูปแบบได กด
ปุมเลือกซาย [เมนู] และเลือก รูปแบบเสียง โดย
ใชปุมนาวิเกตขึ้น/ลง

เข้า
] แบบเตือนขอความ: ตัง้ ชนิดการเตือนให้กบ
ั ข้อ

ความ

เปดทํางาน

(เมนู 8.X.1)

1. รายการรูปแบบจะปรากฏขึน
้
2. ในรายการรูปแบบเสียง ให้เลื่อนไปยังรูปแบบที่
คุณต้องการใช้ และกดปุ่มเลือกซ้าย
[เลือก]
หรือปุ่ม ตกลง

] แบบเสียงขอความ: เลือกเสียงเตือนให้กบ
ั ข้อ

ความ
] แบบเสียงปุม
 กด: เลือกแบบเสียงของปุม
่ กดทีต
่ อ
้

งการ
] ระดับเสียงปุม
 กด: เตัง้ ระดับเสียงของเสียงปุม
่ กด

3. จากนัน
้ เลือก เปดทํางาน

] เสียงโทนฝาพับ: ตัง้ ชนิดของเสียงเมือ
่ เปดฝาพับ

เปลี่ยนแปลง

] ระดับเสียงเอฟเฟคท: ตัง้ ระดับเสียงของเสียงเอ

เพือ
่ ให เหมาะสมกับ สภาพแวดลอม
(เมนู 8.X.2)

ให้เลื่อนไปยังรูปแบบที่ต้องการในรายการ รูปแบบ
หลังจากกดปุ่มเลือกซ้าย หรือปุ่ม ตกลง ให้เลือก
เปลี่ยนแปลง ตัวเลือกการตั้งค่ารูปแบบจะเปิดขึ้น

ฟเฟค
] ระดับเสียงเปด/ปดเครือ
่ ง: ตัง้ ระดับเสียงของเสีย

ง เรียกเข้าเมือ
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง
] รับสายอัตโนมัติ:คุณสามารถใชฟงกชั่นนี้ไดเฉพ
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รูปแบบเสียง
รู ป แบบเสี ย ง

าะ เมื่อตอชุดอุปกรณแฮนด์ฟรีหรือหูฟงเขากับโท
รศัพท แลวเทานั้น
- ปด: โทรศัพทจะไมใชการรับสายอัตโนมัติ
- หลังจาก 5 วินาที: เครื่องจะรับสายโดยอัตโน
มัติหลังจาก ดัง 5 วินาที
- หลังจาก 10 วินาที: เครือ
่ งจะรับสายโดยอัตโน
มัตห
ิ ลัง จากดัง 10 วินาที

แกไขชื่อ

(เมนู 8.X.3)

คุณสามารถเปลีย
่ นชือ
่ รูปแบบ และกําหนดชือ
่ อืน
่ ได
ตามต้องการ

หมายเหตุ
คุณไม่สามารถเปลีย
่ นชือ
่ รูปแบบสัน
่ อย่างเดียว, เงียบ
และ ชุดหูฟงั
1. ในการเปลีย
่ นชือ
่ รูปแบบ ใหเลือ
่ นไปยังรูปแบบใน
รายการรูปแบบ และ หลังจากกดปุม
 เลือกซาย
หรือปุม
 OK ใหเลือก แกไขชือ
่
]

2. ปอนชือ
่ ทีต
่ อ
 งการและกดปุม
 OK หรือปุม
 เลือกซาย
[ตกลง]
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เครื่องมือ
เมนู 9.1

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได 5 เวลาตามเวลาที่กํา
หนดไว

หมายเหตุ
]

หากคุณใช้ PC sync ผ่านทางบูลทูธ คุณสามารถแลก
เปลี่ยนข้อมูลได้ภายในสมุดโทรศัพท์เท่านั้น

]

เมื่อคุณได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์บูลทูธอื่นๆ เครื่องจะขอ
ให้คุณยืนยัน
หลังการยืนยันการโอน ไฟล์นั้นจะได้รับการคัดลอกลงใ
นโทรศัพท์ของคุณ

]

โทรศัพท์จะจัดเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กั
บประเภทไฟล์

1. เลือก เปด แลวตัง้ เวลาปลุกตามทีต
่ อ
 งการ
2. เลือกชวงเวลาที่ตองการใหปลุกซํ้า: ครั้งเดียว,
จันทร-ศุกร, จันทร~เสาร, ทุกวัน
3. เลือกชนิดของเสียงปลุกทีต
่ อ
 งการแลวกดปุม

[ตกลง]
4. กําหนดชือ
่ ใหกบ
ั เวลาปลุกแลวกดปุม


บูลทูธ

เครื ่ อ งมื อ

นาฬิกาปลุก

- MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma): โฟล
เดอร์เพลง

[ตกลง]

- วิดีโอ (.3GP): โฟลเดอร์วิดีโอ
- รายชื่อของสมุดโทรศัพท์ (.VCF): สมุดโทรศัพท์
- ข้อความ (.txt): โฟลเดอร์ข้อความ

เมนู 9.2

ฟังก์ชัน บูลทูธ จะช่วยให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งาน
ร่วมกันได้, อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และคอมพิวเตอร์ที่
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสื่อสารกันได้โดยตรง โดยไม่
ต้องต่อสายใดๆ
โทรศัพท์เครือ
่ งนีส
้ นับสนุนการเชือ
่ มต่อ บูลทูธ ในตัว
เครื่อง ซึ่งทําให้สามารถเชื่อมต่อกับชุดหูฟัง บูลทูธ
, แอปพลิเคชัน คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ และ
อื่นๆ

- ไฟล์อื่นๆ (.*.*): โฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์
]

ซอฟต์แวร์บูลทูธที่สนับสนุน (สแต็คบูลทูธ) สําหรับ
DUN: WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 และ
3.0

อุปกรณ์ทจ
่ี บ
ั คู่

(เมนู 9.2.1)

ใช้ในการดูอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์
ที่ใช้บูลทูธ ได้
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เครื่องมือ
การตัง
้ คา

หมายเหต
เครื ่ อ งมื อ

]

เนื่องจากปัญหาด้านการใช้งานร่วมกัน อุปกรณ์บางอย่า
งอาจไม่สนับสนุนฟังก์ชันนี้

อุปกรณ์แฮนด์ฟรี

(เมนู 9.2.2)

หากคุณเข้าสูเ่ มนู อุปกรณ์ของฉันหรือ อุปกรณ์แฮนด
ฟรี คุณจะเข้าใช้ตวั เลือกได้ดงั นี้

] ตัง
้ ค่าบูลทูธ

หากคุณเข้าสู่เมนู อุปกรณ์ที่จับคู่หรือ อุปกรณ์แฮนด์
ฟรี คุณจะเข้าใช้ตัวเลือกได้ดังนี้

] ตัง
้ ค่าการแสดง

] เชือ
่ ต่อ: ใช้ในการเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ บูลทูธ อีก

เครือ
่ งหนึง่
] เพิม
่ ใหม่: ใช้ในการค้นหาอุปกรณ์ บูลทูธ ใหม่
] ตัง
้ ชือ
่ : ใช้ในการเปลีย
่ นชือ
่ อุปกรณ์ บูลทูธ
] อนุญาต:ใช้ในการตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อทีไ่ ด้รบ
ั อนุญา

ต ระหว่างอุปกรณ์ บูลทูธ สองเครือ
่ ง
] บริการทั้งหมด: ใช้เพื่อดูข้อมูลบริการทั้งหมดที่อุ

ปกรณ์บูลทูธสนับสนุน
] ลบ : ใช้ในการลบอุปกรณ์ บูลทูธ ทีต
่ อ
้ งการ
] ลบทัง
้ หมด: ใช้ในการลบอุปกรณ์ บูลทูธ ทัง้ หมด
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(เมนู 9.2.3)

คุณสามารถบันทึกอุปกรณ์ใหม่ทใ่ี ช้งานร่วมกับบูลทูธ
ได้ หากคุณได้เพิม
่ อุปกรณ์นน
้ั ไว้แล้ว คุณสามารถค้น
หาอุปกรณ์นน
้ั ได้ทน
ั ทีหลังจากป้อนรหัสผ่าน
ใช้สาํ หรับเปิดใช้งานหรือเลิกใช้ฟงั ก์ชน
ั บูลทูธ
ใช้สาํ หรับตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั ให้โทรศัพท์ของคุณปรากฏ
บน อุปกรณ์บล
ู ทูธ อีกเครือ
่ งหนึง่
] ชือ
่ เครือ
่ ง

ใช้ในการตัง้ ชือ
่ ของอุปกรณ์บล
ู ทูธ ชือ
่ ทีต
่ ง้ั จากโรง
งานคือ LG P7200

บริการทีส
่ นับสนุน

(เมนู 9.2.4)

คุณสามารถดูรายชือ
่ บริการบูลทูธของคุณเองเช่นการ
โอนไฟล์, การพิมพ์ภาพ, PC Sync และอืน
่ ๆ

เมนู 9.3

การแปลงหนวย

เมน 9.5

คุณสามารถเข้าใช้บริการเครือข่ายผ่านโมเด็ม หาก
คุณต้องการใช้ PCsync, Contents banks, Internet
Cube คุณควรเข้าสู่เมนูโมเด็มและเสียบสายเคเบิล

ใชแปลงหนวยวัดใหเปนหนวยที่คุณตองการ โดยมี
ประเภทหนวยวัด 9 แบบที่สามารถแปลงหนวยไดดัง
นี้: สกุลเงิน, พื้นที่, ความยาว, น้ําหนัก, อุณหภู
มิ, ปริมาตร, ความเร็ว, รองเท้า และ เสื้อผ้า

เครื่องคิดเลข

1. คุณสามารถเลือกประเภทใดประเภทหนึง่ จากทัง้
4 ประเภทนัน
้ โดยการกดปุม

[หนวย]

เมนู 9.4

เมนูนี้มีฟงกชั่นการคํานวณแบบมาตรฐาน ไดแก +,
-, x, ÷ : บวก, ลบ, คูณ และ หาร
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเครื่องคิดเลขได้
หลากหลาย เช่น +/-, sin, cos, tan, log, in,
exp, sqrt.
1. ปอนตัวเลขโดยการกดปุม
 ตัวเลข

2. เลือกหนวยทีค
่ ณ
ุ ตองการแปลงคาโดยการกดปุม

คุณไม่สามารถป้อนสัญลักษณ์ “-”
และ
ในตัวแปลงหน่วยได้
3. เลือกคามาตรฐานโดยใชปม
ุ

,

.

2. ใชปม
ุ นาวิเกตเพือ
่ เลือกเครือ
่ งหมายการคํานวณ

เวลาโลก

3. แลวปอนตัวเลข

คุณสามารถดูเวลาของเมืองสําคัญๆ ไดทั่วโลก

4. กดปุม
่

1. เลือกเมืองทีอ
่ ยูใ นเขตเวลานัน
้ โดยการกดปุม


เพือ
่ ดูผลลัพธ์

5. ในการป้อนเลยทศนิยม กดปุม
่
คุณสามารถป้อน ( )

หากคุณกดปุม
่

6. เมือ
่ ตองการออกจาก เครือ
่ งคิดเลข ใหกดปุม

[กลับ]

เครื ่ อ งมื อ

โมเด็ม

เมนู 9.6

,

2. คุณสามารถตั้งเวลาปจจุบันใหเปนเวลาของเมือง
ที่คุณเลือกไดโดยกดปุม
[ตั้งคา]
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เครื่องมือ
เครื ่ อ งมื อ
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SIM-เมน

เมนู 9.7

เมนูนี้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดและการให้บริการของเครือ
ข่าย

หมายเหตุ
]

ในกรณีทซ
่ี ม
ิ การ์ดสนับสนุนบริการ SAT (เช่น SIM Appli
cation Toolkit) เมนูนี้จะเป็นชื่อบริการของผู้ให้บริการ
ซึ่งจัดเก็บไว้ในซิมการ์ด

]

ในกรณีที่ซิมการ์ดไม่สนับสนุนบริการ SAT เมนูนี้จะเป็น
Profiles

เบราว์เซอร์

โปรดตรวจสอบการใหบริการ WAP คาใชจาย และ
คาธรรมเนียมตางๆ กับผูใหบริการเครือขาย และ /
หรือผูใหบริการที่เปนเจาของบริการที่คุณ ตองการ
ใช ผูใหบริการยัง สามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
ใชบริการเหลา นั้นดวย
เมื่อเชื่อมตอแลว โฮมเพจจะปรากฏขึ้น โดยเนื้อหา
ในโฮมเพจขึ้นกับผู ใหบริการ คุณสามารถเขาใชเพจ
ของเว็บไซดใดๆ ก็ได โดยปอนแอดเดรส URL ของ
เว็บนั้นๆ เมื่อตองการออกจากเบราวเซอร ใหกดปุม
( ) โทรศัพท จะกลับสูโหมดสแตนดบาย
การนาวิเกตดวยเบราเซอร WAP

คุณสามารถทองอินเตอรเน็ตโดยใชปม
ุ ตางๆ ของโทร
ศัพทหรือใชเมนู เบราเซอร WAP

การใชปุมตางๆ ของโทรศัพท

ขณะทองอินเทอรเน็ตฟงกชันปุมตางๆของโทรศัพท
จะแตกตางไปจากโหมดการทํางานตามปกติ ของ
โทรศัพท
ปุม

คําอธิบาย

เบราว์เซอร์

คุณสามารถเขาใชบริการ WAP (Wireless Applica
tion Protocol) ตางๆ เชน ขอมูลการเงิน, ขาว,ราย
งานการพยากรณอากาศ และขอมูลเกี่ยวกับ ตาราง
การบิน ขอมูลเหลานี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับ
โทรศัพท เคลื่อนที่โดยเฉพาะ และดูแลโดยผูใหบริ
การ WAP

เลื่อนดูขอมูลแตละบรรทัด
กลับไปยังเพจกอนหนา
เลือกตัวเลือกและยืนยันการดําเนินการ
การใชเมนูเบราเซอร WAP

คุณเลือกใชตวั เลือกตางๆของเมนูไดขณะทองเว็บไซ
สําหรับอุปกรณ เคลือ
่ นที่

หมายเหตุ
]

เมนูเบราเซอร์ WAP อาจแตกต่างกัน ขึ้นกับ เวอรชั่นเบ
รา เซอร์ของคุณ

โฮม

เมนู *.1

ใชสําหรับเชื่อมตอกับโฮมเพจ โฮมเพจอาจเปนไซด
ที่ไดระบุ ไวในรูปแบบ ที่มีการใชงานซึ่งอาจกําหนด
ไวโดยผูใหบริการ ระบบ หากคุณไมได กําหนดไว
ในรูปแบบที่มีการใชงาน
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เบราว์เซอร์
เบราว์เซอร์

บุคมารค

เมนู *.2

เมนูนี้ช่วยให้คุณจัดเก็บ URL ของเว็บเพจที่คุณชื่น
ชอบได้ เพื่อให้เข้าใช้ได้ง่ายขึ้นในครั้งต่อไป
การสรางบุค
 มารค
1. กดปุม
 เลือกซาย

[ตัวเลือก]

2. เลือกเพิม
่ ใหม และกดปุม
 OK
3. หลังจากปอน URL และชือ
่ ทีต
่ อ
 งการแลว ใหกดปุม

OK
หลังจากเลือกบุค
 มารคทีต
่ อ
 งการแลวคุณสามารถ
เลือกตัวเลือกตอไปนีไ้ ด้
] เชือ
่ มตอ: เชือ
่ มตอไปยังบุค
 มารคทีเ่ ลือก
] เพิม
่ ใหม: เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ สรางบุค
 มารคใหม
] แกไข: คุณสามารถแกไข URL และ /หรือชื่อของ

บุคมารคที่เลือกได

ไปยัง URL

เมนู *.3

คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่คุณต้องการได้
โดยตรง หลังจากป้อน URL ทีต
่ อ
้ งการแล้ว ให้กดปุม
่
ตกลง

การตั้งคา

เมนู *.4

คุณสามารถตั้งโปรไฟล์แคช คุกกี้ และความปลอด
ภัยที่สัมพันธ์กับบริการอิเตอร์เน็ต

โพรไฟล

(เมนู *.4.1)

โพรไฟลคอ
ื ขอมูลเครือขายทีใ่ ช เพือ
่ เชือ
่ มตออินเตอ
รเน็ต
ในหน่วยความจําของโทรศัพท์มีรูปแบบที่เป็นค่าเริ่ม
ต้นของผู้ให้บริการระบบบางรายแล้ว จะไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อรูปแบบที่เป็นค่าเริ่มต้นได้

] ลบ: ลบบุค
 มารคทีเ่ ลือก

โพรไฟลแตละแบบมีเมนูยอ
 ยดังตอไปนี้

] ลบทัง
้ หมด: ลบบุค
 มารคทัง้ หมด

] เปดทํางาน: ใชงานโพรไฟลทเ่ี ลือก
] การตัง
้ คา:ใชเมนูยอ
 ยนีเ้ พือ
่ แกไขและเปลีย
่ นแปล

งคาการตัง้ คา WAP ใหกบ
ั โพรไฟลทเ่ี ลือก
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- เครือขาย: สําหรับกําหนดชนิดของบริการสงขอมูล
1 ขอมูล
2 GPRS

อัตราเร็วการโทร: อัตราความเร็วในการเชือ
่ มตอข
อมูล คือ 9600 หรือ 14400
- การตัง
้ คา GPRS: การตัง้ คาบริการนีท
้ าํ ไดเฉพาะ
เมือ
่ มีการเลือกวิธก
ี ารรับสงขอมูล แบบ GPRS
APN: ปอน APN ของ GPRS

- การตัง
้ คาขอมูล: ปรากฏขึน
้ เมือ
่ คุณเลือกการตัง้ คา
ขอมูลเปน เครือขาย/บริการ
หมายเลขโทร: ปอนหมายเลขโทรศัพท
เชือ
่ มตอไปยังเกตเวย WAP ของคุณ

ตของ WAP จะหยุดลง เมือ
่ ไมมก
ี ารรับหรือสงขอมูล
ในเวลา ทีก
่ าํ หนด

เบราว์เซอร์

- โฮมเพจ: ในตัวเลือกนี้ จะใหคณ
ุ ปอนแอดเดรส
(URL) ของไซดทค
่ี ณ
ุ จะใชเปน โฮมเพจ คุณไมจาํ
เปนตองพิมพ “http://" ไวหนาURLแตละชือ
่ เพราะ
เบราวเซอร WAP จะใสให เองโดยอัตโนมัติ

สําหรับ

รหัสผูใ ช: คาเฉพาะทีแ
่ สดงถึงตัวผูใ ชสาํ หรับเซิรฟ

เวอรการติดตอ ของคุณ (ทัง้ นีม
้ ใิ ชเกตเวย WAP)
รหัสผาน: รหัสผานทีต
่ อ
 งปอนใหกบ
ั เซิรฟ
 เวอรการ
่ ระบุถงึ
ติดตอของคุณ (ทัง้ นี้ มิใชเกตเวย WAP) เพือ
ตัวคุณ
ชนิดการโทร: เลือกประเภทของสายขอมูล:
Analogue หรือ Digital (ISDN)
หนวงเวลา:สําหรับปอนระยะเวลาทีก
่ าํ หนดใหออก
จากการเชือ
่ มตอ โดยเมือ
่ ปอนคานีแ
้ ลวบริการนาวิเก

รหัสผูใ ช: เปนตัวระบุผใู ชสาํ หรับเซิรฟ
 เวอร APN
รหัสผาน:รหัสผานที่คุณตองปอนใหกับเซิรฟเวอร
APN
- ตัง
้ คาพร็อกซี่
พร็อกซี่: เปิดใช้งานหรือยกเลิกพร็อกซี่
IP แอดเดรส: ปอน IP แอดเดรสของพร็อกซี่
เซิรฟเวอรที่คุณเขาใชงาน
พอรต: ปอนพร็อกซีพ
่ อรต
- ตัง
้ คา DNS
เซิรฟ
 เวอรหลัก: ปอน IP แอดเดรสของเซิรฟ
 เวอร
DNS หลักทีค
่ ณ
ุ เขาใชงาน
เซิรฟเวอรรอง: ปอนIP แอดเดรสของเซิรฟเวอร
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เบราว์เซอร์
ลบ คุกกี้

DNS รองที่คุณเขาใชงาน

เบราว์เซอร์

] แกไขชือ
่ : คุณสามารถเปลีย
่ นชือ
่ โพรไฟลได
] เพิม
่ ใหม: คุณสามารถเพิม
่ โพรไฟลใหมได
] ลบ: ลบรูปแบบทีเ่ ลือกจากรายการ

แคช

(เมนู *.4.2)

(เมนู *.4.4)

ลบขอมูลทัง้ หมดทีบ
่ น
ั ทึกไวในแคช

หมายเหตุ
]
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(เมนู *.4.6)

] ผูม
 ส
ี ท
ิ ธิ:์ คุณสามารถดูรายการใบรับรองสิทธิท
์ บ
่ี น
ั

ทึกไวในโทรศัพทของคุณได้
] สวนตัว: คุณสามารถดูรายการใบรับรองสวนบุคคล

ทีบ
่ น
ั ทึกไวในโทรศัพทของคุณได
(เมนู *.4.3)

ขอมูลหรือบริการทีค
่ ณ
ุ เขาใชจะถูกบันทึกไวในหนวย
ความจําแคชของโทรศัพท

ลบแคช

รักษาความปลอดภัย
รายการใบรับรองทีใ่ ชไดจะปรากฏขึน
้

ขอมูลหรือบริการทีค
่ ณ
ุ เขาใชจะถูกบันทึกไวในหนวย
ความจําแคชของโทรศัพท

คุกกี้

(เมนู *.4.5)

ลบขอมูลทัง้ หมดทีบ
่ น
ั ทึกไวในคุกกี้

แคชเปนหนวยความจําบัฟเฟอรซึ่งใชบันทึกขอมูลไ
ว ชั่วคราว

ขอมูลการโทร
เบอรที่ไดรับ

ชื่อและหมายเลข (หากมีอยู) จะปรากฏขึ้นพรอมกับ
วันที่และเวลาที่มีการโทรนั้น และคุณยังสามารถดู
เวลาที่ใชสายไดดวย

] ดูหมายเลข (ถามี) และโทรออก หรือบันทึกไวใน

เบอรที่ไมไดรับ

] สงขอความใหกบ
ั หมายเลขนี้

เมนู 0.2

ตัวเลือกนีช
้ ว ยใหคณ
ุ ดูหมายเลขเรียกเขา 10 รายการ
ลาสุดได และคุณยังสามารถ:
สมุดโทรศัพท

ขอมูลการโทร

คุณสามารถดูบันทึกของ สายที่ไมไดรับ สายที่รับ
และสายโทรออกได หากวาเครือขายสนับสนุนการ
แสดงหมายเลขโทรเขา (Calling Line Identifica
tion: CLI ) ในพื้นที่ใหบริการ

] ปอนชื่อใหมสําหรับหมายเลข และบันทึกไวในสมุ

ดโทรศัพท
เมนู 0.1

ตัวเลือกนีช
้ ว ยใหคณ
ุ ดูหมายเลขทีไ่ มไดรบ
ั สาย 10ราย
การลาสุดได และคุณยังสามารถ:
] ดูหมายเลข (ถามี) และโทรออก หรือบันทึกไวใน

สมุดโทรศัพท
] ปอนชื่อใหมสําหรับหมายเลข และบันทึกไวใน สมุ

ด โทรศัพท
] สงขอความใหกบ
ั หมายเลขนี้
] ลบสายนัน
้ ออกจากรายการ

] ลบสายนัน
้ ออกจากรายการ

เบอรที่โทรออก

เมนู 0.3

ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณดูสายที่โทรออก (ที่โทรออก
หรือพยายามโทรออก) 20 สายลาสุดได และคุณยัง
สามารถ:
] ดูหมายเลข (ถามี) และโทรออก หรือบันทึกไวใน

สมุดโทรศัพท
] ปอนชื่อใหมสําหรับหมายเลข และบันทึกไวในสมุ

ดโทรศัพท
] สงขอความใหกบ
ั หมายเลขนี้
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ขอมูลการโทร
] ลบสายนัน
้ ออกจากรายการ

ขอมูลการโทร

รายการโทรทั้งหมด

] รายการโทรทั้งหมด: ระยะเวลารวมของการโทร
เมนู 0.4

คุณสามารถดูรายการสายโทรเข้า หรือสายโทรออก
ทั้งหมดได้

ลบเบอรในรายการ

เมนู 0.5

ช่วยให้คุณสามารถลบรายการ เบอร์ที่ไม่ได้รับ และ
เบอร์ที่ได้รับได้ คุณสามารถลบรายการ เบอร์ที่โทร
ออก และ รายการโทรทั้งหมดได้ในครั้งเดียว

เวลาและคาโทร
เวลาทีโ่ ทร

] เบอรทไ
่ี ดรบ
ั : ระยะเวลาของสายเรียกเขา
] เบอรทโ่ี ทรออก: ระยะเวลาของสายโทรออก
] ลบทั้งหมด: ชวยใหคุณลบระยะเวลาการโทรทั้ง
หมดไดโดยกดปุมเลือกซาย
[ใช]

เวลาทีโ่ ทร

(เมนู 0.6.2)

ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบค่าโทรครั้งล่าสุด ค่า
โทรทั้งหมด ค่าที่เหลือ และรีเซ็ตค่าโทรได้ คุณต้อง
ใช้รหัส PIN2 ในการ รีเซ็ตค่าใช้จ่ายในการโทร

เมนู 0.6

การตัง
้ คา
(เมนู 0.6.1)

ชวยใหคณ
ุ สามารถดูระยะเวลาของสายทีโ่ ทรเขาและ
โทรออกได และยังสามารถรีเซ็ตเวลาการโทรไดอก
ี
ดวย โดยมีตวั จับเวลาดังตอไปนี:้
] เวลาโทรครั้งลาสุด: ระยะเวลาของการโทรครั้งล
าสุด
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ออกและสายเรียกเขาสามารถนับจากการรีเซ็ตตัว
จับเวลาครั้งลาสุด

(เมนู 0.6.3)

(ขึน
้ อยูก
 บ
ั ซิมการด)
] ตั้งอัตราคาบริการ:คุณสามารถตั้งคาประเภทสกุ

ล เงิน และราคาตอ หน่วยได โปรดติดตอผูใหบริ
การระบบของคุณ เพื่อขอทราบคาใชจายตอหน่วย
คุณตองใชรหัส PIN2 ใน การเลือกสกุลเงินหรือห
นวยในเมนูน

] ตัง
้ คาเครดิต: บริการเครือขายนีใ้ หคณ
ุ จํากัดคาโท

ขนาดขอมูล

(เมน 0.7.2)

คุณสามารถตรวจสอบขอมูลในเมนู สงแลว, รับแลว,
ทั้งหมด, ลบทั้งหมด

ขอมูลการโทร

รของคุณดวยจํานวน หน่วย การโทร ทีเ่ ลือกไว หา
กคุณเลือก เช็คเครดิตทีเ่ หลือ เครือ
่ งจะแสดงจํานว
นหนวยการโทรทีเ่ หลืออยูห
 ากคุณเลือกเปลีย
่ นคุณ
จะสามารถเปลีย
่ นจํานวนหนวย ของการจํากัดการโ
ทรของคุณได
] แสดงอัตโนมัต:ิ บริการเครือขายนีใ้ หคณ
ุ ดู คาโทร

ครัง้ ลาสุดของคุณไดโดยอัตโนมัติ หากตัง้ คาที่ เปด
คุณสามารถ ดูคา โทรครัง้ ลาสุดได เมือ
่ วางสาย

ขอมูล GPRS

เมนู 0.7

คุณสามารถตรวจสอบจํานวนขอมูลที่โอนถาย ผาน
ทางเครือขายดวยระบบ GPRS และยังสามารถดูระยะ
เวลาทั้งหมดที่คุณออนไลทได้

เวลาทีโ่ ทร

(เมนู 0.7.1)

คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาการโทรของการโทร
ครั้งลาสุด และการ โทรทุกสายและยังสามารถรีเซ็ต
เครื่องจับเวลาการ โทรไดใหมอีกดวย

79

การตั้งคา
การตั้งคา

วันที่และเวลา

เมนู #.1

คุณสามารถตั้งคาฟงกชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลาได้

ตัง
้ วันที่

(เมนู #.1.1)

คุณสามารถปอนวันทีป
่ จ
 จุบน
ั ได้
] รูปแบบวันที่

คุณสามารถตัง้ รูปแบบวันที่ เชน วว/ดด/ปปปป, ดด
/วว/ปปปป, ปปป/ดด/วว
(ว: วันที่ / ด: เดือน / ป: ป)
(เมนู #.1.2)

] ตัง
้ เวลา

การโอนสาย

(เมน #.3.1)

บริการ การโอนสาย ใหคณ
ุ โอนสายเรียกเขาทัง้ จาก
สายโทรศัพท, แฟกซหรือสายทีโ่ ทรเขาเพือ
่ สงขอมูล
ไปยัง หมายเลขอืน
่ ได โปรดติดตอผูใ หบริการ ระบบ
ของคุณเพือ
่
โอนสายเรียกเขาทุกสาย
] เมือ
่ สายไมวา ง

] รูปแบบเวลา

คุณสามารถเลือกรูปแบบเวลาเปน 12 ชัว่ โมง หรือ
24 ชัว่ โมง

โอนสายเมือ
่ คุณใชโทรศัพทอยู
] เมือ
่ ไมรบ
ั สาย

โอนสายทีค
่ ณ
ุ ไมไดรบ
ั
เมนู #.2

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของขอความที่ใชแสดงบน
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เมน #.3

] สายสนทนาทัง
้ หมด

คุณสามารถปอนเวลาปจจุบน
ั ได้

ภาษา

การโทร

คุณสามารถตั้งเมนูที่เกี่ยวของกับการโทรดวยการกด
ปุม [เลือก] ในเมนู การตั้งคา

] ตัง
้ วันที่

ตัง
้ เวลา

โทรศัพทของคุณ การตั้งคาเปลี่ยนแปลงนี้มีผลตอ
โหมดภาษา ดวย

] เมือ
่ ติดตอไมได

โอนสายเมือ
่ เปดเครือ
่ งหรืออยูน
 อกฟน
 ทีท
่ ใ่ี หบริการ

] สายขอมูลทัง
้ หมด

] สายแฟกซทง
้ั หมด

โอนสายแฟกซทก
ุ สายไปยังหมายเลขทีม
่ ก
ี ารเชือ
่ ม
ตอกับ เครือ
่ งแฟกซ
] ยกเลิกทัง
้ หมด

ยกเลิกบริการโอนสายทัง้ หมด
เมนูยอ
่ ย
เมนูการโอนสายมีเมนูยอ
่ ยต่างๆ ดังทีแ
่ สดงด้านล่าง
] เปิดใช้งาน

เปิดใช้งานบริการทีเ่ กีย
่ วข้อง
ไปยังศูนย์ขอ
้ ความเสียง
โอนสายไปทีศ
่ น
ู ย์รบ
ั ฝากข้อความ ฟังก์ชน
ั นีไ้ ม่มใี น
เมนู สายข้อมูลทัง้ หมด และ สายแฟกซ์ทง้ั หมด
ไปยังหมายเลขอืน
่
สําหรับป้อนหมายเลขทีใ่ ช้ในการโอนสาย
ไปยังหมายเลขทีใ่ ช้บอ
่ ย
ใช้สาํ หรับเลือกหมายเลขทีใ่ ช้โอนสายไปล่าสุด 5
หมายเลข

] ยกเลิก

เลิกใช้งานบริการทีเ่ กีย
่ วข้อง

การตั้งคา

โอนสายโทรเขาเพือ
่ สงขอมูลทุกสายไปยังหมาย
เลขทีก
่ ารเชือ
่ มตอกับ เครือ
่ งคอมพิวเตอร

] ดูสถานะ

ตรวจสอบสถานะของบริการทีเ่ กีย
่ วข้อง

รูปแบบการรับสาย

(เมนู #.3.2)

] เปดฝาพับ

หากเลือกเมนูน้ี คุณสามารถรับสายเรียกเขาดวยกา
รเปด ฝาพับเทานัน
้
] ปุม
่ ใดก็ได้

หากคุณเลือกเมนูน้ี คุณสามารถรับสายเรียกเขาดว
[วางสาย]
ยการกดปุม
 ใดก็ได ยกเวนปุม

] ปุม
่ รับสายเท่านัน
้

หากคุณเลือกเมนูน้ี คุณสามารถรับสายเรียกเข้าด้ว
ยการกดปุม
่
[ส่ง] เท่านัน
้

สงหมายเลขตัวเอง

(เมนู #.3.3)

(ขึน
้ อยูก
 บ
ั เครือขายและการสมัครขอรับบริการ)
] ตัง
้ คาตามเครือขาย

หากเลือกตัวเลือกนี้ การทีค
่ ณ
ุ จะสามารถสงหมาย
เลขโทรศัพทของคุณไดหรือไมขน
้ึ อยูก
 บ
ั บริการขอ
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งสายโทรศัพท 2สายทีใ่ หบริการอยู เชน สาย 1 ห
รือสาย 2
] เปด

คุณสามารถสงหมายเลขโทรศํพทของคุณไปยังผู
รับโดยหมายเลขของคุณจะแสดงที่เครื่องโทรศัพ
ทของผูรับสาย
] ปด

จะไมมก
ี ารแสดงหมายเลขโทรศํพทของคุณ

สายเรียกซอน

(เมนู #.3.4)

(ขึน
้ อยูก
 บ
ั เครือขาย)

เตือนทุกนาที

(เมนู #.3.5)

หากเลือก เปด คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาการ
โทรดวยเสียงเตือนทีด
่ งั ทุก 1 นาทีในระหวางการโทร

โทรซํา้ อัตโนมัติ

(เมนู #.3.6)

] เปด

เมือ
่ ใชงานฟงกชน
่ั นี้ เครือ
่ งจะพยายามหมุนทวน
หมายเลขทีโ่ ทรไมตด
ิ โดยอัตโนมัติ
] ปด

เครื่องจะไมหมุนทวนหมายเลขซ้ําเมื่อไมสามารถ
ตอสายนั้นไดในครั้งแรก

] เปดทํางาน

หากคุณเลือกเปดใชงาน คุณสามารถรับสาย (เรีย
กเขา) ซอนได
] ยกเลิก

หากคุณเลือก ยกเลิก คุณจะไมสามารถทราบไดว
ามีสาย (เรียกเขา) ซอนที่ กําลังรออย
] สถานะการโทร

แสดงสถานะของการใชสายเรียกซอน
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รักษาความปลอดภัย
ใสระหัส PIN

เมนู #.4
(เมนู #.4.1)

ในเมนูนี้ คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหถามรหัส PIN
ของซิมการดของคุณเมื่อเปดใชเครื่องโทรศํพทหาก
เปด ใชงานฟงกชั่นนี้แลว เครื่องจะขอใหคุณ ปอน
รหัส PIN
1. เลือกใหปอนรหัส PIN ในเมนูตั้งระบบปองกัน
แลวกดปุม
[เลือก]

2. ตัง้ คา เปด/ปด

ปองกันการโทร

3. หากคุณตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาดังกลาว
คุณตองปอนรหัส PIN เมื่อคุณ เปดเครื่อง

คุณสามารถใชรหัสปองกัน เพือ
่ ปองกันการใชโทร
ศัพทของคุณ โดยไมไดรบ
ั อนุญาตเมือ
่ คุณเปดเครือ
่ ง
คุณจะตองปอนรหัสปองกัน หากคุณไดตง้ั คาการล็อค
เครือ
่ งที่ เปด หากคุณตัง้ คาการล็อคเครือ
่ ง อัตโนมัติ
เครือ
่ งจะใหคณ
ุ ปอนรหัสรักษาความปลอดภัย เฉพาะ
เมือ
่ คุณเปลีย
่ น ซิมการดเทานัน
้

5. โดยคุณสามารถปอนรหัส PUK ไดถงึ 10ครัง้ หาก
คุณปอนรหัสPUK ผิดเกิน10 ครัง้ คุณจะไมสามารถ
ปลดล็อคเครือ
่ งโทรศัพทของคุณได และตองติด
ตอผูใ หบริการของคุณเพือ
่ แกปญ
 หาดังกลาว

ล็อคเครือ
่ ง

(เมนู #.4.2)

คุณสามารถใช้รหัสรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกัน
การใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อคุณ
เปิดเครื่อง คุณจะต้องป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย
หากคุณได้ตั้งค่าการล็อคเครื่องที่ เมื่อเปิดเครื่อง
หากคุณตั้งค่าการล็อคเครื่องที่ เมื่อเปลี่ยนซิม โทร
ศัพท์ของคุณ จะขอทราบรหัสรักษาความปลอดภัย
เมื่อคุณเปลี่ยนซิมการ์ดเท่านั้น

การตั้งคา

4. หากคุณปอนรหัส PIN ผิดเกิน 3 ครัง้ เครือ
่ งจะล็อค
หาก PIN ถูกล็อค แลว คุณจะตองใชรหัส PUK
ปลดล็อค

(เมนู #.4.3)

] การโทรออกทัง
้ หมด

บริการจํากัดการโทรของสายโทรออกทั้งหมด
] โทรออกต่างประเทศ

บริการจํากัดการโทรของสายโทรออกตางประเทศ
ทั้งหมด
] โทรออกต่างประเทศแบบข้ามเครือข่าย

บริการจํากัดการโทรของสายโทรออกตางประเทศ
ทั้งหมด ยกเวนเครือขาย ในประเทศของตน
] สายเขาทัง
้ หมด

บริการจํากัดการโทรของสายโทรเขาทั้งหมด
] ไม่รบ
ั เมือ
่ อยูต
่ า่ งประเทศ

บริการจํากัดการโทรของสายโทรเขาทั้งหมดเมื่อ
ใชการโรมมิ่ง
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] ยกเลิกทัง
้ หมด

] ใช้

การตั้งคา

คุณสามารถยกเลิกบริการจํากัดการโทรทั้งหมดได้
] เปลีย
่ นรหัสผาน

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผานสําหรับบริการจํากัดกา
ร โทรได้

คุณสามารถขอใหเครือขายตัง้ คาการจํากัดการโทร
ได
] ยกเลิก

ยกเลิกการตัง้ คาการจํากัดการโทร
] ตรวจสอบสถานะ

ดูสถานะของเครือ
่ งวามีการจํากัดการโทรหรือไม่
(เมนู #.4.4)

(ขึน
้ อยูก
 บ
ั ซิม)
คุณสามารถจํากัดการโทรออกไปยังหมายเลขโทร
ศัพทที่เลือกไวได หมายเลข เหลานั้นจะไดรับการ
ปองกันดวยรหัส PIN2
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] เลิกใช้

ยกเลิกการใชฟง กชน
่ั การจํากัดหมายเลขโทรออก
] รายการหมายเลข

เมนูยอ
 ย
] เปดทํางาน

เบอรโทรทีก
่ าํ หนด

คุณสามารถจํากัดการโทรออกไปยังหมายเลขโทร
ศัพทที่เลือกไวได้

คุณสามารถดูรายการหมายเลขโทรศัพททจ
่ี ด
ั เก็บ
ไวในเมนู เบอรโทรทีก
่ าํ หนด

เปลีย
่ นรหัส

(เมนู #.4.5)

PIN ยอมาจาก Personal Identification Number
เปนรหัสที่ใชในการ ป้องกัน การใชโทรศัพทโดยไม
ไดรับ อนุญาต คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผานตอ ไปนี้
ได: รหัสปองกัน, รหัส PIN, รหัส PIN2
1. หากคุณตองการเปลีย
่ นรหัสรักษาความปลอดภัย
/รหัส PIN/PIN2 ใหปอ
 นรหัสเดิมทีใ่ หมาของคุณ
แลวกดปุม

[ตกลง]
2. ปอนรหัสรักษาความปลอดภัย รหัส PIN/PIN2ใหม
และตรวจสอบความ ถูกตอง

เมนู #.5

คุณสามารถเลือกเครือขายที่คุณตองการลงทะเบียน
ไดโดย อัตโนมัติหรือ ดวยตนเอง โดยทั่วไป การเลื
อกเครือขายจะ ตั้งคาที่ อัตโนมัติ

อัตโนมัติ

(เมนู #.5.1)

คุณสามารถเลือกประเภทเครือข่ายได้
อัตโนมัติ
หากคุณเลือกโหมดอัตโนมัตเิ ครือ
่ งจะคนหาและเลือก
เครือขายใหคณ
ุ โดยอัตโนมัติ เมือ
่ เลือก “อัตโนมัต”ิ
แลวเครือ
่ งจะตัง้ คาที่ “อัตโนมัต”ิ อยูเ ชนเดิมแมวา จะ
มีการปดและเปดเครือ
่ งก็ตาม
เลือกเอง
เครื่องโทรศัพทจะหาสัญญาณเครือขายที่มีอยู และ
แสดงรายการนั้น จากนั้น คุณสามารถเลือกเครือขาย
ที่คุณตองการใช หากเครือขายนี้มีขอตกลงเรื่องการ
โรมมิ่งกับผูใหบริการระบบเครือขายในฟนที่ของคุณ
และเครื่องจะใหคุณ เลือกเครือขายอื่นได ในกรณีที่
เครื่องไมสามารถเชื่อมตอกับเครือขายที่ เลือกได
เครือขายทีช
่ อบ
คุณสามารถตั้งคารายการเครือขายที่คุณตองการให

โทรศัพทเชื่อมตอเปน อันดับแรก กอนที่จะพยายาม
เชื่อมตอกับเครือขายอื่นๆ รายการนี้เปนรายการเครือ
ขายซึ่งเปนที่รูจักและมีการกําหนดไวลวงหนาแลวใน
เครื่องโทรศัพท

เลือกเอง

การตั้งคา

เครือข่าย

(เมนู #.5.2)

EGSM/DCS
คุณสามารถเลือกใช้บริการ EGSM/DCS ได้ โดยขึน
้ อ
ยูก
่ บ
ั สภาพการใช้งานของเครือข่ายนัน
้
EGSM/PCS
คุณสามารถเลือกใช้บริการ EGSM/PCS ได้ โดยขึน
้ อ
ยูก
่ บ
ั สภาพการใช้งานของเครือข่ายนัน
้

ตั้งค่า GPRS

เมนู #.6

คุณสามารถตั้งค่าการใช้บริการ GPRSได้อย่างหลาก
หลาย

เปิดใช้บริการ

(เมนู #.6.1)

ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพการใช้งานต่างๆ หากเลือกเมนูน้ี โทร
ศัพท์จะลงทะเบียนกับเครือข่าย GPRS โดยอัตโนมัต
เมือ
่ คุณเปิดเครือ
่ ง
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การตั้งคา
การตั้งคา

การเปิดใช้โปรแกรม PC Dial-up หรือWAPจะเป็นก
ารสร้างการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับเครือข่ายทํา
ให้สามารถส่งถ่ายข้อมูลได้ เมื่อคุณปิดโปรแกรมนั้น
การเชื่อมต่อGPRS จะสิ้นสุดลงแต่การลงทะเบียนกับ
เครือ ข่ายยังคงมีผลอย

เมือ
่ ต้องการ

เมนู #.8

คุณสามารถกลับไปเริ่มใชคาทั้งหมดที่ตั้งมาจากโรง
งานได คุณตองใชรหัส ปองกันเพื่อใชงานฟงกชั่นนี้
] เรียกคืนค่าเริม
่ ต้น: คุณสามารถเรียกคืนค่าเริม
่ ต้น

ได้
(เมนู #.6.2)

] ลบหน่วยความจํามัลติมเี ดีย: ให้คุณสามารถฟอ

เมือ
่ เลือกเมนูน้ี การเชือ
่ มต่อ GPRS เกิดขึน
้ เมือ
่ คุณทํ
าการ เชื่อมต่อกับบริการ WAP และสิ้นสุดลงเมื่อคุณ
สิ้นสุด การเชื่อมต่อ WAP

ร์แมตหน่วยความจํามัลติมีเดีย และจัดทําไดเรคท
อรีเริ่มต้นได้

สถานะหนวยความจํา

เมนู #.7

คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่ว่าง และการใช้หน่วย
ความ จําของพื้นที่จัดเก็บ, หน่วยความจําภายใน,
หน่วยความจํามัลติมีเดียและหน่วยความจําภายนอก
แต่ละส่วน โดยเข้าไปในเมนูของพื้นที่จัดเก็บแต่ละ
ส่วน
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ใชคาจากโรงงาน

] ลบหน่วยความจําภายนอก: ให้คุณสามารถฟอร์

แมตหน่วยความจําภายนอก และจัดทําไดเรคทอรี
เริ่มต้นได้

อุปกรณเสริม
อะแดปเตอรสาํ หรับชารจ
แบตเตอรี่ี

แฮนด์ฟรีพร้อมไมโครโฟน
และตัวควบคุมโปรแกรมเล่น

สําหรับชารจแบตเตอรีเ่ มือ
่ อยู
ระหวางการเดินทาง

เพลง

แบตเตอรีม
่ าตรฐาน

สายเคเบิ้ลขอมูล/ซีดี
โปรแกรม PC sync
สําหรับใชเชือ
่ มตอเพือ
่ การแลก
เปลีย
่ นขอมูลระหวางเครือ
่ ง
คอมพิวเตอรกบ
ั โทรศัพทของ
คุณ

อุปกรณเสริม

คุณสามารถใชอป
ุ กรณเสริมตางๆ กับโทรศัพทของคุณได เลือกใชอป
ุ กรณ เหลานีต
้ ามลักษณะการสือ
่ สารสวนตัว
ของคุณ

ชุดหูฟง
ั สเตอริโอ
ตัวควบคุม: ปุ่มรับสาย และวางสาย,
ตัวควบคุมโปรแกรมเล่นเพลง,ระดับ
เสียง , ปุ่มพักสาย และไมโครโฟน
หลังจากเชือ
่ มต่อชุดหูฟงั และตัวควบ
คุมให้เสียบปลายสายของตัวควบคุม
เข้ากับช่องเสียบชุดหูฟัง ทางด้าน
ซ้ายของโทรศัพท์

หมายเหตุ
]

การไมปฏิบัติตามขอแนะนํานี้อาจมีผลใหการ

]

การไมปฏิบัติตามขอแนะนํานี้อาจมีผลใหการรับประกัน
ของเครื่อง โทรศัพท์สิ้นสุดลง

]

อุปกรณเสริมอาจแตกตางกัน ในแตละฟนที่โปรดตรว
จสอบกับบริษัทหรือตัวแทนผูใหบริการในแตละฟนที่ข
อง เราใน กรณีที่มีขอสอบถาม เพิ่มเติม
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ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลทางเทคนิค

ขอมูลทัว่ ไป
ชือ
่ ผลิตภัณฑ: P7200
ระบบ : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

อุณหภูมิ
สูงสุด: +55°C
ตํา่ สุด: -10°C
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Introduction
I n t ro d u c t i o n

Congratulations on your purchase of the advanced
and compact P7200 cellular phone, designed to
operate with the latest digital mobile communication
technology.

This user’s guide contains important information
on the use and operation of this phone. Please
read all the information carefully for optimal
performance and to prevent any damage to or
misuse of the phone. Any changes or
modifications not expressly approved in this
user’s guide could void your warranty for this
equipment.
Using the magnetic lock case for folder type
phones is caused some problems such as
selfpower off, absence of network.

5
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For Your Safety
Fo r Yo u r S a f ety

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

Warning
] Mobile Phones must be switched off at all times in

an aircraft.
] Do not hold the phone in your hand while driving.
] Do not use your phone near petrol stations, fuel

depots, chemical plants or blasting operations.
] 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 children’s

reach. It includes small parts which if detached may
cause a choking hazard.

6

Caution
] Switch off the phone in any area where required by

special regulations. For example, do not use your
phone in hospitals or it may affect sensitive medical
equipment.
] Emergency call may not be available under all

cellular networks. Therefore, you should never
depend solely on the phone for emergency calls.
] 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.
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Guidelines for safe and efficient use
] The highest SAR value for this model phone tested

This mobile phone model P7200 has been designed
to comply with applicable safety requirement for
exposure to radio waves. This requirement is based
on scientific guidelines that include safety margins
designed to assure this safety of all persons,
regardless of age and health.

] SAR data information for residents in countries/

] The radio wave exposure guidelines employ a unit

Product care and maintenance

of measurement known as the Specific Absorption
Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using
standardized method with the phone transmitting
at its highest certified power level in all used
frequency bands.
] While there may be differences between the SAR

by DASY4 for use at the ear is 0.366 W/kg (10g).
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.

Warning! Use only batteries, charger and
accessories approved for use with this particular
phone model. The use of any other types may
invalidate any approval or warranty applying to the
phone, and may be dangerous.
] Do not disassemble this unit. Take it to a qualified

service technician when repair work is required.

levels of various LG phone models, they are all
designed to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.

] Keep away from electrical appliance such as a TV,

] The SAR limit recommended by the international

] The unit should be kept away from heat sources

Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10)
gram of tissue.

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

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate
(SAR) information

radio or personal computer.
such as radiators or cookers.
] Do not drop.
] Do not subject this unit to mechanical vibration or

shock.

7
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Guidelines for safe and efficient use
] The coating of the phone may be damaged if

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

covered with wrap or vinyl wrapper.
] 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.
] Do not subject this unit to excessive smoke or

dust.
] Do not keep the phone next to credit cards or

transport tickets; it can affect the information on
the magnetic strips.
] Do not tap the screen with a sharp object;

otherwise, it may damage the phone.
] Do not expose the phone to liquid or moisture.

] Only authorized personnel should service the

phone and its accessories. Faulty installation or
service may result in accidents and consequently
invalidate the warranty.
] Do not use the phone if the antenna is damaged. If

a damaged antenna contacts skin, it may cause a
slight burn. Please contact an LG Authorized
Service Center to replace the damaged antenna.
] The label of the phone contains important

information for customer support purposes. Do not
remove it.

Efficient phone operation

] Use the accessories like an earphone cautiously.

To enjoy optimum performance with minimum
power consumption please:

] If you put your phone in a pocket or bag without

] Hold the phone as you speak to any other

covering the receptacle of the phone (power plug
pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or
pen) may short-circuit the phone. Always cover the
receptacle when not in use.
] Never place your phone in a microwave oven as it

will cause the battery to explode.

telephone. While speaking directly into the
microphone, angle the antenna in a direction up
and over your shoulder. If the antenna is
extendable/retractable, it should be extended
during a call.
] Do not hold the antenna when the phone is in use.

If you hold it, it can affect call quality, it also may

8
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] If your mobile phone supports infrared, never direct

the infrared ray at anyone’s eye.

Electronics devices
All mobile phones may get interference, which
could affect performance.
] Do not use your mobile phone near medical

equipment without requesting permission. Avoid
placing the phone over the pacemaker, i.e. in your
breast pocket.
] Some hearing aids might be disturbed by mobile

phones.
] Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
] Do not bend, scratch, or expose to static electricity.

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

] Give full attention to driving.
] Use a hands-free kit, if available.
] Pull off the road and park before making or

answering a call if driving conditions so require.
] RF energy may affect some electronic systems in

your motor vehicle such as car stereo, safety
equipment.
] When riding in a car, do not leave your phone or

set up the hands-free kit near to the air bag. If
wireless equipment is improperly installed and the
air bag is activated, you may be seriously injured.

Blasting area

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

cause the phone to operate as a higher power level
that needed and shorten talk and standby times.

Page 9

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

Potentially explosive atmospheres
] Do not use the phone at a refueling point. Don’t

use near fuel or chemicals.

] Do not use a hand-held phone while driving.

9
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Guidelines for safe and efficient use
] Do not transport or store flammable gas, liquid, or

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

explosives in the compartment of your vehicle,
which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
] Turn off your mobile phone before boarding any

aircraft.
] Do not use it on the ground without crew

permission.

Battery information and care
] You do not need to completely discharge the

battery before recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory effect that could
compromise the battery’s performance.
] Use only LG batteries and chargers. LG chargers are

designed to maximize the battery life.
] Do not disassemble or short-circuit the battery

pack.
] Keep the metal contacts of the battery pack clean.

10

] Replace the battery when it no longer provides

acceptable performance. The battery pack may be
recharged hundreds of times until it needs
replacing.
] Recharge the battery if it has not been used for a

long time to maximize usability.
] Do not expose the battery charger to direct

sunlight or use it in high humidity, such as the
bathroom.
] Do not leave the battery in hot or cold places, this

may deteriorate the battery performance.

Memory card information and
care
] Always insert/remove the memory card while the

handset power is off. If you remove it on writing
application, it may be damaged.
] If a damage cannot be fixed, format the memory

card.
] The memory card cannot be used for recording

copyright-protected data.
] Do not write forcefully on the memo area.
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] Carry and store the memory card in its case.

] Do not leave the memory card in extremely hot

location.
] Do not disasseble or modify the memory card.

Network service
] Some services and functions described in this

user's guide are dependent on network or
subscription. Therefore, all menus may not be
available in your phone. Please consult network
operator for more information about your
subscription.

For optimal call performance, please do not obstruct the
internal antenna.

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

] Do not allow the memory card to get wet.

11
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P7200 Features
P 720 0 Fe at u res

Part of the phone
1.Earpiece

1

7

2.Main LCD
] Top: Signal strength, battery level and various
function
] Bottom: Soft key indications

6
8

3. Alpha numeric keys
] In standby mode: Input numbers to dial. Hold
down

5
2
Menu

Contacts

- International calls
- Activate Voice mail centre menu
to
- Speed dials
] In editing mode: Enter numbers & characters

9
3

11
5

4
10

12

6

4. Microphone
5. Side keys
] In standby mode (opened): Volume of key tone
] In standby mode (closed):
Short press - The sub LCD light on.
Long press - Only display a wallpaper.
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] In menu: scroll up & down

Note
] To protect the sense of hearing while Folder open,

maximum volume level is 3.

6. Multimedia hot key
Long press - photo camera activation(Folder
opened)
Short press - Camera and MP3 menu access

P 720 0 Fe at u res

] During a call: volume of the earpiece

7. Sub LCD
8. MOD key
9. Memory card slot
10. Internal loudspeaker
] Listen to MP3 player without headphones
] Used when speaker phone is activated.
When activated, you may hear another subscriber
through loudspeakers, but in this case you should
speak directly in microphone.
11. Handsfree slot

13
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P7200 Features
2. Confirm key

3
P 720 0 Fe at u res

4

1

5

2

3. Soft keys
] These keys perform the function indicated in the

bottom of the display.
4. Schedular hot key
] Activate the Schedular menu directly.

5. Camera and Multimedia hot key
] Activates the camera (long press) and Multimedia

6

8

7

1. Navigation key
] In standby mode:

Briefly: List of Favourites
Briefly: List of Contacts
Briefly: List of Profiles
(Hold down: Activate/Deactivate Vibrate
mode)
Briefly: List of Messages
] In menu: scroll up & down

14

menu (short press) directly.
6. Send key
] Dial a phone number and answer a call.
] In standby mode: shows recently dialled, received

and missed call.
7. End key
] Switched on/off (hold down)
] End or reject a call.

8. Clear key
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Camera lens
SIM Card Socket

P 720 0 Fe at u res

Rear view

Cable Connector
/Battery Charging Connector
Note

Flash

] To connect USB, several

minutes after power on phone
and in the idle window.

Battery

Battery Terminals

Side camera key

15
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P7200 Features
P 720 0 Fe at u res

Display Information
Icon area

Text and
graphic area

Menu
Area
First line

16

Contacts

Soft key indications

Description
Displays various icons.
See page 17.

Middle lines

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

Last line

Shows the functions currently
assigned to the two soft keys.
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On-Screen Icons
Icon/Indicator Description
Tells you the strength of the network
signal.
Call is connected.

Icon/Indicator Description
Vibrate only menu in profile.
General menu in profile.

You can use GPRS service.
Shows that you are using a roaming
service.

Loud menu in profile.

The alarm has been set and is on.

You can divert a call.

Tells you the status of the battery.
You have received a text message.

Indicates that the phone is
accessing the WAP.

You have received a voice message.

Indicates that you are using GPRS.

Note

P 720 0 Fe at u res

The screen displays several icons. These are
described below.

Silent menu in profile.
Headset menu in profile.

You have activated bluetooth menu.

] The quality of the conversation may change depending on

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

17
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Installation
I n s ta l l at i o n

Installing the SIM card and the
handset battery
Make sure the power is off before you remove the
battery.

1. Remove the battery.

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

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

To insert the SIM card

To remove the SIM card

Note

] The metal contact of the SIM card can be easily

damaged by scratches. Pay special attention to the SIM
card while handling.
Follow the instructions supplied with the SIM card.

18
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Charging the Battery

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

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

I n s ta l l at i o n

3. Install the battery.

1
2

1. Ensure the battery is fully charged before using
the phone.
2. With the arrow facing you as shown in the diagram
push the plug on the battery adapter into the
socket on the bottom of the phone until it clicks
into place.
3. Connect the other end of the travel adapter to
the mains socket. Use only the included packing
charger.
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Installation
I n s ta l l at i o n

4. The moving bars of battery icon will stop after
charging is complete.

Caution

] 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.

Warning

] Unplug the power cord and charger during lightning

storms to avoid electric shock or fire.

] Make sure that no sharp-edged items such as animal

teeth, nails, come into contact with the battery. There is
a risk of this causing a fire.

] Do not place or answer calls while charging the phone as

it may short-circuit the phone and/or cause electric
shock or fire.
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Memory card
The P7200 is equipped with a slot on the side for a
memory card with a maximum of 128MB capacity.
You can use this card to save data files such as
photos, video, audio, contact point, schedule.

Note

] Always insert/remove the memory card with the

handset power off.

Disconnecting the charger

Inserting the memory card

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

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

Before start using memory card it's necessary to
format it. After you insert memory card, select Menu
Settings-Reset settings-Clear external memory(Menu
#.8.3) (see p. 80),then press OK. This operation
should be done only when you insert memory card
for the first time. During formatting various folders
will be created for different data types.

I n s ta l l at i o n

Memory card formatting

Memory card adapter
Insert the memory card

Removing the memory card
1. Push in memory card with the tip of your finger
into the slot.
2. Carefully pull the memory card out of slot.

When you insert the memory card into its adapter, it
can be used with other memory stick which is
compatible with devices such as PC to exchange and
save your data without data cable.
1. Insert the memory card into adapter.
2. Insert the adapter into SD slot of the PC.
3. Check the status of external memory in PC.

Note

] Before connecting this memory card adapter to PC,

check the status whether your PC is built in SD slot or
not.

Remove the memory card

] Use the memory card as corresponding items on the

handset. A few memory cards can not be compliant with
a handset.
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General functions
international access code.

G e n e ra l f u n c t i o n s

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.
] Press and hold the

key to erase the entire

key to call.

4. When you want to finish, press the

key.

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

key.

Making International Calls
1. Press and hold the
key for the international
prefix. The ‘+’ character can be replaced with the

22

3. Press the

key.

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

number.
3. Press the

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

key.

Making a Call From the Contact list
You can store names and phone numbers dialled
frequently in the SIM card as well as the phone
memory known as the Contact list.
You can dial a number by simply looking up a name
in the contact list. For more details on the Contacts
feature, please refer to page 34.

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.
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Vibrate Mode (Quick)

When you receive a call, the phone rings and the
flashing phone icon appears on the screen. If the
caller can be identified, the caller’s phone number (or
name if stored in your Address Book) is displayed.

Vibrate Mode can be activated by pressing and
holding the left navigation key.

1. Open the flip and press the
key or the left
soft key to answer an incoming call. If the Any Key
menu option (Menu #.3.2), see p. 75 has been
set to any key press will answer a call except for
the
key or the right soft key.

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.

Signal Strength

G e n e ra l f u n c t i o n s

Answering a Call

Note

] To reject an incoming call, press and hold the side keys

on the left side of the phone.

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

Note

] You can answer a call while using the Address Book or

other menu features. In case phone is connected with PC
via USB cable, incoming call will be rejected, but after
disconnecting phone from PC you can see Missed call
window.
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General functions
G e n e ra l f u n c t i o n s

Entering Text

123 Mode (Numbers 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.

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

Note

] Some fields may allow only one text input mode

(e.g. telephone number in address book fields).

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

ABC Mode
This mode 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.

24

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
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
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candidate from the dictionary.
] You can select a different T9 language from the menu

option or press hold down the key
. The default
setting on the phone is T9 disable mode.

1. When you are in the T9 predictive text input
mode, start entering a word by pressing keys
to
. Press one key per letter.
] The word changes as letters are typed-ignore

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

press the down navigation key once or more to
cycle through the other word options.
to type Good.

] If the desired word is missing from the word

choices list, add it by using the ABC mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting
any keystrokes.

Note

] To exit the text input mode without saving your input,

press

. The phone returns to the idle screen.

Using the ABC Mode
Use the

to

G e n e ra l f u n c t i o n s

To delete letters, press
. Press and hold down
to erase the letters continuously.

Note

Example: Press

Page 25

keys to enter your text.

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

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

Note

] Refer to the table below for more information on the

characters available using the keys.

3. Complete each word with a space by pressing the
key
or
key.
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General functions
G e n e ra l f u n c t i o n s

Key

Characters in the Order Display
Upper Case
Lower Case
.,/?!-:'"1

.,/?!-:'"1

ABC2

abc2

DEF3

def3

GHI4

ghi4

JKL5

jkl5

MNO6

mno6

PQRS7

pqrs7

T UV 8

tuv8

W X ZY 9

wxyz9

Space 0

Space 0

Using the 123 (Numbers) Mode
The 123 Mode enables you to enter numbers in a
text message (a telephone number, for example).
Press the keys corresponding to the required digits
before manually switching back to the appropriate
text entry mode.
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Using the Symbol Mode
The Symbol Mode enables you to enter various
symbols or special characters.
To enter a symbol, press the
key. Use the
navigation keys to select the desired symbol and
press the [OK] key.
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Selecting functions and options
Menu

Press the left soft key to
access the available
Menu.

Contacts

Press the right soft key
to access the available
Contacts.

S e l e c t i n g f u n c t i o n s a n d o pt i o n s

Your phone offers a set of functions that allow you to
customize the phone. These functions are arranged in
menus and sub-menus, accessed via the two soft keys
marked and . Each menu and sub-menu allows
you to view and alter the settings of a particular
function.
The roles of the soft keys vary according to the
current context; the label on the bottom line of the
display just above each key indicates its current role.
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In-Call Menu
I n - C a l l M e nu

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.

Speaker phone
During call you can activate speaker phone selecting
Options/Speaker phone on, or by pressing OK
button. To mute speaker phone select
Options/Speaker phone off, or press OK button one
more time.

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

28

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

key or the left

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 #.3.4, see p. 76).
If Call Waiting is on, you can put the first call on hold
and answer the second, by pressing .

Rejecting an Incoming Call
You can reject an incoming call without answering by
simply pressing the
key.
During a call, you can reject an incoming call by
pressing the
key.
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You can mute the microphone during a call by
pressing the [Options] key then selecting [Mute].
The handset can be unmuted by pressing the
[Unmute]. When the handset is muted, the caller
cannot hear you, but you can still hear them.

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

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

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

I n - C a l l M e nu

Muting the Microphone

Page 29

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.
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In-Call Menu
I n - C a l l M e nu

Activate the Conference Call on Hold

Private Call in a Conference Call

To activate a conference call on hold, press the
key. Alternatively press the left soft key [Options]
and select Conference/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.

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.

Adding Calls to the Conference Call
To add a call to an existing conference call, press the
left soft key, and then select the Join menu of
Conference call.
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Ending a Conference Call
Currently displayed caller from a conference call can
be disconnected by pressing the
key.
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Menu tree
4. Multimedia

6. My stuff

1.1 Games & Apps

4.1 Camera

6.1 Videos

1.2 Profiles

4.2 Video camera

6.2 Photos

2. Contacts

4.3 Voice recorder

6.3 Music

2.1 Search

4.4 MP3

6.4 Text

2.2 Add new

4.5 Photo album

6.5 Images

2.3 Caller groups

4.6 Video album

6.6 Sounds

4.7 Settings

6.7 Others

2.4 Speed dial
2.5 Own number

5. Messages

2.6 My business card

5.1 New message

2.7 Settings

5.2 Inbox

3. Organiser

M e nu t re e

1. Games & Apps

6.8 Games & Apps
6.9 External memory

5.3 Drafts

3.1 Calendar

5.4 Outbox

3.2 Memo

5.5 Listen to voice mail
5.6 Info message
5.7 Templates
5.8 Settings
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Menu tree
7. Display

9. Tools

0. Call register

M e nu t re e

7.1 Wallpaper

9.1 Alarm clock

0.1 Missed calls

7.2 Menu Colour

9.2 Bluetooth

0.2 Received calls

7.3 Standby text

9.3 Modem

0.3 Dialled calls

7.4 Backlight

9.4 Calculator

0.4 All calls

7.5 Network name

9.5 Unit converter

0.5 Delete recent calls

9.6 World time

0.6 Call charges

9.7 SIM-Menu

0.7 GPRS information

8. Profiles
Vibrate only
Silent
General
Loud
Headset

*. Browser

#. Settings

*.1 Home
*.2 Bookmarks

#.1 Date & Time

*.3 Go to URL
*.4 Settings

#.3 Call

#.2 Language
#.4 Security
#.5 Network
#.6 GPRS Attach
#.7 Memory status
#.8 Reset settings
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Games & Apps
Menu 1.1

] Default Games: In this menu, you can manage the

Java applications installed in your phone.
You can play or delete downloaded applications, or
set the connect option. The downloaded
applications are organised in folders.
Press the left soft key [Select] to open the
selected folder or launch the selected midlet.
After selecting a folder, press [Options] and then sub
menus available to several options are displayed.

Note

] The JAR file is a compressed format of the Java program

] Open: You can see the stored games.
] New folder: Create a new folder.

Profiles

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

G a m es & A p p s

Games & Apps

Menu 1.2

A profile is the network information used to connect
to the Internet.
If you want to see the details of a profile, please refer
to (Menu *.4.1), see p. 68.

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

Caution

] Only J2ME(Java 2 Micro Edition) based programs will run

in a phone environment. The J2SE(Java 2 Standard
Edition) based programs will only run in a PC
environment.
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Contacts
C o n ta c ts

Search

Menu 2.1

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

Note

] Instant searching is available by inputting the initial letter

of the name or number you want to search.

3. If you want to edit, delete, copy an entry, or to
add the voice to one, select left soft key
[Options]. The following menu will be displayed.
] Edit: You can edit the name, number, group,

character and picture by using the navigation key.
] Write messages: After you have found the number

you want, you can send a text/multimedia message
to the selected number.
] Send via Bluetooth: You can send the data of

phone book to devices which is compatible with
bluetooth through bluetooth.
] Copy to handset: You can copy an entry from SIM

to phone or from phone to SIM.
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] Assign speed dial: You can assign the entry as a

speed dial.
] View caller groups: For further details see

(Menu 2.3).
] Delete: You can delete an entry.

Add new

Menu 2.2

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. You can also save 20 characters of name in
The Phone memory, and save characters in the SIM
card. The number of character is SIM dependent
feature.

Note

] Maximum stored name and number length depends on

SIM-card type.

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

[Select]

2. Select the memory you want to save: SIM or
Phone. If you set to Phone, you need to select
which number you want as a main number.
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] Remove member: You can remove the member

[OK] to input a name.

b. Press

[Save], then you can input a number.

c. You can set a group for the entry by pressing
, .
d. You can set a character and a picture for the
entry by pressing
, .
Menu 2.3

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

selected.
] Group ring tone: Allows you to specify ring tone

for the group members’ call.
] Group icon: Allows you to select the icon

dependent on Group.
] Add member: You can add group members. Each

group member shouldn’t be exceeded 20.

from the Group member list. But the name and the
number will be remained in phonebook.
] Rename: You can change a group name.

C o n ta c ts

a. Press

Caller groups
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] Remove all: Allows you to delete all the members in

the group.

Speed dial

Menu 2.4

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

Own number

Menu 2.5

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

My business card

Menu 2.6

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
[Edit] and enter the information into the fields.

Settings
1. Press the right soft
mode.

Menu 2.7

[Contacts] in standby

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

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

Scroll to highlight View options, and then press the
left soft key [Select].
- Name only: Set the phonebook list with
displaying only name.
- Name & number: Set the phonebook list with
displaying name and number.
- With pictures: Set the phonebook list with the
information of character and picture.
] Copy/Move all

You can copy/move entries from SIM card memory
to Phone memory and vice versa.
1. Open the Phonebook first by pressing the right
soft key [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to Copy/Move all, and then press the left
soft key [Select] to enter this menu.
• SIM to Phone: You can copy the entry from SIM
Card to Phone memory.
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] Memory in use: This feature allows you to see how

many free and in-use are in your phonebook.

C o n ta c ts

• Phone to SIM: You can copy the entry from
Phone memory to SIM Card.
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] Clear contacts

You can delete all entries in SIM and Phone. This
function requires Security code.
1. Press the right soft key [Contacts] in standby
mode and select Delete all, press [Select].
2. Then select a memory to erase.
3. Enter the security code and press the left soft key
[OK] or the right soft key [Back].
] Service dial number

Use this function to access a particular list of
services provided by your network operator
(if supported by the SIM card).
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Organiser
O rg a n i s e r

Calendar

Menu 3.1

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

Input the subject and then press left soft key
[OK]. You enter the appropriate information in the
follow section; Time, Repeat and Alarm.

View daily schedules

(Menu 3.1.2)

View all schedules and memo for the chosen day. Use
,
to browse through the note lists. If you
set alarm for the note, the alarm icon is displayed.
If you want to view the note in detail, press left soft
key [Select]. Press left soft key [Options] to
delete, edit the note you selected.

To change the day, month, and year.
Key

Description
Yearly

Key

Monthly

Description
Weekly
Daily

(Menu 3.1.4)

You can delete for the all notes.
(Menu 3.1.1)

Allows you to add new schedule and memo for the
chosen day. You can store up to 20 notes.
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(Menu 3.1.3)

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

Delete all

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

Add new

Delete past

Go to date
You can go the chosen date directly.

(Menu 3.1.5)
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(Menu 3.1.6)

You can set the alarm tone of each chosen date.

Memo

Menu 3.2

O rg a n i s e r

Set alarm tone

2006.2.9

1. Select the Memo by pressing the left soft key
[Select].
2. If the entry is empty, press the left soft key
[Write].
3. Input the memo and then press left soft key
[OK].

Note

] If you want to change the text input mode, press

the

in order.
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Multimedia
Multimedia

You can enjoy your multimedia functions such as
camera, voice recorder, MP3 for your fun and
convenience.

• Still shot: 72x72, 176x220, 320x240, 640x480,
1280x720, 1280x960, 1600x1200

Note

• frameshot: 176x220

• multishot: 320x240

] When the status of the battery indicates low, you may

not use Camera or Multimedia function.
] While using Multimedia function, the status of the
battery is changeable.

] Scene [

]: Allows you to take a picture by using
this menu at night.

] Effect [

Camera

Menu 4.1

• To take a picture with Folder opened

] Flash [

1. Select Take photo, and then press . If you want
to reach this menu directly, press for a long time.
2. Focus on the subject to capture the image, and
then press the
key.
3. If you want to save it, press the left soft key
the
key.
] You can control the image size, brightness, colour and

] Mode [

or

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

] Zoom [

]: Allows you to set the zooming value
from x1 to x2, x3, x4 depends on resolution.

] Brightness [

or

Note
zooming by pressing the navigation key. (

]: 4 settings are available: Color, Sephia,
Mono, Negative.

).

]: Use the right/left navigation
keys to adjust lighting. 5 lighting levels are
available: -2, -1, 0, 1, 2.
] Size [
]: Allows you to set the image size to
one of Hi (1600x1200), (1280x960), (1280x720),
Med (640x480), Low (320x240), (176x220),
(72x72) main screen, contact, and front screen. If
you want to take panorama (1280x720), you
should swivel the folder. Frame shots are only
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available with the 176x220 pixel resolution.
]: Allows you to select the delay time
(Off, 3 Seconds, 5 Seconds, 10 seconds). Then the
phone takes a photo after the specified time.

] Quality [

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

] White Balance [

]: Allows you to change the
settings according to the enviroment.

Note
] In My album you may look only photos made by

handset's camera.
] Exit [

]: Back to the screen mode to take

photos.
Once all the desired settings have been selected,
focus on the subject to capture and press the
Camera key or OK key. With a click, the image is
captured and the following menu bar appears.

] Auto focus [

]: Automatically adjusts the focus
for a clear, sharp with a single press of a button.

Save

] Metering [

]: determines the lighting based on
a little part of the subject. You can select the
centred, spot and combined which is to be
exposed correctly.

] Memory in use [

]: You can select a storage
space; Phone or Memory card.

] Album [

]: Allow you to see photos saved in

Multimedia

] Timer [
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Delete

MMS message

When you are in Photo Camera capture mode, you
may adjust zoom by pressing side Up/Down
navigation keys.

Note
] To make panorama photo (1280x720 resolution) you

should swivel and close flip.

your phone.
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Multimedia
• To take a picture with Folder closed
Multimedia

1. Press [ ] for a long time.

- To make photo, simply press side camera button.

2. A list will be displayed on the sub LCD

Note

• MP3: Activates the MP3 mode.
• Take picture: Activates the Take photo mode.

] When you are in Digital Camera Mode, and there’s no

action for some time, phone will automatically exit to idle
mode.

• Torch: Activates the flash light.

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

• Back: Go back to the previous menu.

Digital Camera Mode

Video camera

To enter Digital Camera Mode from idle mode you
should swivel and close flip. Handset will
automatically enter Digital Camera Mode.

1. Select Video camera menu.

- To enter camera’s main menu, press and hold side
camera button.
- With side up/down buttons you may scroll through
settings items. After necessary item is selected,
press side camera button, and you will access
detailed settings of this selected item. With side
up/down buttons select necessary setting and press
side camera button for confirmation.
- To exit to camera capture mode you should press
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and hold side camera button.

Menu 4.2

2. To be able to record, you must reverse the display
of the phone and close.
3. You can also amend the brightness, size, quality
and other settings by pressing and holding down
the for seconds.
Video camera settings menu is the same with
Photo camera settings, except following items:
] Size : You may select following resolution:
128x96, 176x144 and 208x160.
] Record time: You may select recording time
from the list: 1 min, 5 min, 30 min, 90 min and
unlimited.
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4. To start recording press . As soon as it starts to
record a timer will be displayed.
5. Press the
be saved.

to end the recording and this will now

Voice recorder

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

View list

(Menu 4.3.2)

The phone shows voice memo list. You can playback
and delete the recorded voice memo. The following
[Options] menus are available.

Multimedia

Once the settings are displayed on the screen, you
can scroll through them using the side keys.
Scroll to the setting you wish to change, press the
and it will bring up the setting values. Use the side
keys to scroll to your preferred choice and then press
the to select.
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] Play: Allows to listen to the recorded voice memo.
] Send: Allows to send the multimedia message.
] Delete: Allows to delete voice memo.

Menu 4.3

] Delete all: Allows to delete all voice memos.

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

Record

(Menu 4.3.1)

You can record voice memo in Voice recorder menu.
1. Once recording is started, the message Recording
and the remaining time is displayed.
2. If you want to finish recording, press the left soft
key [Save].
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Multimedia
Multimedia

MP3

Menu 4.4

The P7200 has an integrated MP3 player built-in.
You can enjoy listening to MP3 music files on a
memory in your phone using a compatible headset or
via the internal loudspeaker.

Note

] Because of the small dimension some cases the audio

could especially at maximum volume and of bass sounds.
Therefore, we use the stereo headset in order high
quality of your music.

The music player supports:
• MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5
Layer III: Sampling frequency up from 8KHz to
48KHz. Bit rate up to 320Kbps, stereo.
• AAC: ADIF, ADTS formats (Sampling frequency
from 8KHz to 48KHz)
• AAC+: V1: (Bit rate 16-128Kbps)
V2: (Bit rate 16-48Kbps)
(Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)
• MP4, M4A: Sampling frequency up from 8KHz to
48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.
• WMA: Sampling frequency up from 8KHz to
48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.
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Note

] P7200 doesn't support the 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), and then you
can show removable disk through windows explorer.
After you copy songs in removable disk, you should
execute safe remove from your system.

Note

] You should copy MP3 to my media\Music folder. If you

copy another folder, you can't see MP3 files.

] The PC should run Windows 98 SE, Windows ME,

Windows 2000, Windows XP operating system.
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2. Press the left soft key
following menus.

[Options] to access the

] View playlist: You can select another music you
File name with
the file extension
Volume level
6 volume levels
including mute

Player skin

Running time
Repeat
Play all

Repeat all

Status of the
music controller
Loop
A

music is repeated when you select ON of the menu.
current music on playing MP3 file.

Playmode
Progressive bar

] Area repeat: The special area part of the current
] Set as ringtone: You can set as a ringtone the

Stereo
Shuffle

Equalizer setting
value

want on playing MP3 file.

Multimedia

MP3 player

1:21 PM

B

Repeat one

] Settings: There are many setting menus, and you

refer the Settings part at the next page.

Playlist

(Menu 4.4.2)

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

Note

] In case that any invalid file is included in the playlist, an

error message will be popped up and go back to the
prior screen.

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

Settings

(Menu 4.4.3)

] Equalizer

This menu helps you to adjust various of
environment on listening to the music. This phone
supports four preset menus. When you enter this
menu, you can view current value of equalizer, and
change the equalizer here. We support some
equalizers like General, Classic, Jazz, Pop, Rock, and
Bass.
] Playmode

This menu allows to set the play mode: Play all,
Repeat all, Repeat one.
] Set shuffle

It you selece On, you can listen to the music at
random.
] Visual effect

You can select the visual effect menus: Light,
Bounce and Guitarist. This menu allows to change
the background of main LCD and sub LCD on
playing MP3 file.

] Flip setting:

- Continue playing
Although you close the flip on playing, the play
mode is continued without a pause.
- Stop playing
When you close the flip, you can stop the play
mode.

Note

] 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.

Photo album
] Multi view: You can view the maximum of 9

thumbnails in a screen.
] Send via Bluetooth: You can send a picture by

bluetooth.

46

Menu 4.5

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

selected file to the same folder at Multimedia.

] Slide show: You can view the pictures in slide show.

] Edit title: You can edit the title of picture.
] Information: Displays information about the saved

picture.

] Delete: Delete a file.
] Delete all: Delete all files in the list.

Note

] In Photo album you may look only photos made by

handset's came.

Menu 4.6

You can view videos which have been saved in the
memory.
] Play: You can play the video file when pressing OK

key or selecting Play menu of Option menus. To
play recorded video with 208x160 resolution you
should swivel and close flip.
] Send via Bluetooth: Send the selected file to

another device via bluetooth.

] Rename: change the file name of selected file. The

maximum length of characters is 90. In filename it's
impossible to use symbols such as / < > # @ * and
etc. And You can't change the extension of file.

] Delete: You can delete a picture.

Video album

] Copy/Move to external memory: Copy/Move the

Multimedia

wallpaper.
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] Information: Show the file information.

Settings
Camera

Menu 4.7
(Menu 4.7.1)

] Auto save: If you set On, the images will be saved

automatically without displaying menu bar to save.
] Delete all photos: You can delete all photos which

saved in a memory.

Video camera

(Menu 4.7.2)

] Delete all videos : Allows you to delete all videos

which saved in a memory.

47

NEW P7200_≈¬±π Eng_0209

2006.2.9

1:21 PM

Page 48

Messages
M es s a g es

New message

Menu 5.1

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

Write text message

(Menu 5.1.1)

You can write and edit text message, checking the
number of message pages.
1. Enter the New messages menu by pressing the left
soft key [Select].
2. If you want to write a new message, select Write
text message.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press [Insert] to attach the followings.
Insert
] Images: You can insert the Default graphics or
graphics in My pictures that are available for short
messages.
] Sounds: You can insert sounds that are available

for short messages.
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] Text templates: You can use Text templates already

set in the phone.
] Contacts: You can add phone numbers in address

book.
] Symbol: You can add special characters.
] My business card: You can add your Business card

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

1. Enter numbers of recipient.
2. Press

key to add more recipients.

3. You can add phone numbers in the address book.
4. Press the left soft key after entering numbers.
All messages will be automatically saved in the
outbox folder, even after a sending failure.
] Save to drafts: Stores messages in Drafts.
] Font & Alignment: You can select the Size and
Style of fonts, and the alignment of text.
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] Colour: You can select the Colour of foreground
] Add T9 dictionary: You can add your own word.

This menu can be shown only when edit mode is
Predictive (ABC/abc/123).
] T9 languages: Select the language for T9 input

mode. You can also deactivate T9 input mode by
selecting ‘T9 off’.
] Exit: If you press Exit while writing a message, you

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

Note

] This phone supports EMS release 5, so is available to

send colour pictures, sounds, text styles, etc.. If the
other parties handsets do not support such options, the
pictures, sounds or texts sent may not be displayed
correctly on their phones.

Write multimedia message

(Menu 5.1.2)

You can write and edit multimedia messages,
checking message size.
1. Enter the New message menu by pressing the left
soft key [Select].

2. If you want to write a new message, select Write
multimedia message.
3. You can create a new message or choose one of
the multimedia message templates already made.

M es s a g es

and background.
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4. Press Insert to add Image,Sound,External memory,
Contacts, Symbol, New photo, New sound, Text
templates, My business card.
Maximum available file size, that can be inserted to
MMS-message, is 100 kb.
Options
] Send: You can send multimedia messages to

multiple recipients, priorities your message, and
make it sent later as well.

Note

] All messages will be automatically saved in the outbox

folder, even after a sending failure.

] Preview: You can preview multimedia messages you

wrote.
] Save: You can save multimedia messages To drafts

or As template.
] Edit subject: Modifies multimedia messages you

chose.
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Messages
] Add slide: You can add a slide before or after

M es s a g es

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

slide.
] Delete slide: You can delete current slides.
] Set slide format

- Set timer: You can set timer for slide, text,
picture and sound.
] Add T9 dictionary: You can add your own word.

This menu can be shown only when edit mode is
Predictive (ABC/abc/123).
] T9 languages: Select the language for T9 input

mode. You can also deactivate T9 input mode by
selecting ‘T9 off’.
] Exit: You can get back to the Message menu.

Note

] If you select the picture (50K) on writing multimedia

message, loading duration will take around 10 seconds at
least. Furthermore, you can’t activate any key during
loading time. After 10 seconds, it is available to write
multimedia message.
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Inbox

Menu 5.2

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

Icon

Description
Multimedia message
Short message
SIM message
Read multimedia message
Read text message
Push message
Notified multimedia message

If the phone shows ‘No space for SIM message’, you
have to delete only SIM messages from Inbox. If the
phone displays ‘No space for message’, you can make
space of each repository as deleting messages, media
and applications.
* SIM message
SIM message means the message exceptionally
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This menu shows the preset multimedia message list.
The following options are available.

For notified multimedia message, you have to wait for
downloading and processing of the message.

] View: You can see the multimedia messages.

To read a message, select one of the messages by
pressing the left soft key .

] Delete: Deletes the message you choose.
] Information: To view the information of the

] View: You can view the received messages.

message.

] Delete: You can delete the current message.
] Reply: You can reply to the sender.
] Forward: You can forward the selected message to

another party.
] Return call: You can call back to the sender.
] Information: You can view information about

received messages; Sender’s address, Subject (only
for Multimedia message), Message date & time,
Message type, Message size.
] Delete all: You can delete all messages.

Drafts

] Edit: Modifies the massage you choose.

M es s a g es

stored in SIM card. You can move this message to
the phone.
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] Delete all: Deletes all of the messages in the folder.

Outbox

Menu 5.4

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 menu.

Icon

Description
MMS Unsent
MMS delivery confirmed

Menu 5.3

Using this menu, you can preset up to five
multimedia messages that you use most frequently.

SMS Unsent
SMS delivery confirmed
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Messages
M es s a g es

] View: You can view the message.

Info message

] Forward: You can send the message. After sending

(Dependent to network and subscription)

the message, this will be moved to sent menu.
] Delete: You can delete the message.
] Information: You can check information of each

message.
] Delete all: You can delete all messages in outbox.

Listen to voice mail

Menu 5.5

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

Note

] When you receive a voice mail, your phone will display an

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

Menu 5.6

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;

Read

(Menu 5.6.1)

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].
2. The message will be shown until another message
is reached.
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- Top urgent. Please contact.

(Dependent to network and subscription)

- I love you.

] Add new: You can add Info service message

Multimedia templates

numbers in the Phone memory with its nickname.
] View list: You can see Info service message

numbers which you added. If you press
[Options], you can edit and delete info message
category which you added.
] Active list: You can select info service message

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

Templates
Text templates
You have 6 text templates as below;

Menu 5.7
(Menu 5.7.1)

(Menu 5.7.2)

M es s a g es

Topics

1:21 PM

After saving new template, you can use the following
options.
] View: You can see multimedia templates.
] Delete: You can delete multimedia templates.
] Add new: Allows you to add new multimedia

templates.
] Write messages: You can write and send

multimedia messages.
] Edit: You can edit multimedia templates.
] Delete all: Allows you to delete all multimedia

messages.

- Please call me back.
- I'm late. I will be there at
- Where are you now?
- I am on the way.
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Messages
M es s a g es

Settings
Text message

Menu 5.8
(Menu 5.8.1)

] Message types:

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail,
ERMES
Usually, the type of message is set to Text. You can
convert your text into alternative formats. Contact
your service provider for the availability of this
function.
] Validity period: This network service allows you to

set how long your text messages will be stored at
the message centre.
] Delivery report: If you set to Yes, you can check

(Menu 5.8.2)

] Priority: You can set the priority of the message

you choose.
] Validity period: This network service allows you to

set how long your text messages will be stored at
the message centre.
] Subject: You can enter multimedia messages

subject when this menu is on.
] Delivery report: If it is set to Yes in this menu, you

can check whether your message is sent
successfully.
] Auto retrieve: If you select On, you receive

the recipients to reply and charge the cost of the
reply to your telephone bill.

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.

] SMS centre: If you want to send the text message,

] Network settings: If you select multimedia message

whether your message is sent successfully.
] Reply charging: When a message is sent, it allows

you can receive the address of SMS centre through
this menu.
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Mulitimedia message

server, you can set URL for multimedia message
server.
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] Permitted message types

Advertisements: Commercial message.

] Alert

Yes: Your phone will beep when you have received
Info service message numbers.

Information: Necessary information.
(Menu 5.8.3)

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

Home.
] Roaming: Even when you are in abroad, you can

M es s a g es

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

Personal: Personal message.

Voice mailbox number
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No: Your phone will not beep even though you
have received info service messages.
] Languages

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

Push message

(Menu 5.8.5)

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

listen to voice mails if roaming service is supported.

Info message

(Menu 5.8.4)

] Receive

Yes: If you select this menu, your phone will receive
Info service messages.
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My stuff
] Move to External memory: Move the selected file

My stuff

Note

] Do not change the defualt folder name, or it does not

work properly.

Videos

Menu 6.1

Show the list of 3GP, 3G2 files at My media\Videos
in Multimedia memory.
] Play: You can play the video file when pressing OK

key or selecting Play menu of Option menus.
To play recorded video with 208x160 resolution
you should swivel abd close flip.
] Send via Bluetooth: Send the selected file to

another device via bluetooth.

Note

to the same folder at Multimedia memory/External
memory.

Warning

] If you remove a external memory during moving a file, it

makes a serious damage at phone.

] Rename: Change the file name of selected file. The

maximum length of characters is 200. And You can
not change the extension of file.

Warning

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

] Delete: Delete a file.
] Delete all: Deletes all the files in the list.
] Information: Shows the file information.

] 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.

] Copy to External memory: Copy the selected file

to the same folder at Multimedia memory/External
memory.

Warning

] If you remove a external memory during copying a file, it

makes a serious damage at phone.
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Photos

Menu 6.2

Show the list of JPG files at My media\Photos in
Multimedia memory.
] View: You can see the JPG file when pressing OK

key or selecting View menu of Option menus.

Note

] The maximum size of JPG file you can see is 460Kbytes.
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] Send via Bluetooth: Send the selected file to
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] Information: Show the file information.

Note

] 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.
] In Photos folder in internal and in external memory only
.JPG (.JPEG) files can be stored. In Images folder in
internal and in external memory you may store .GIF, .JPG
(.JPEG) and other image format files.
] To setup .JPG (.JPEG) file from Photo folder as wallpaper,
go to Menu-Multimedia-Photo album and then please
select Set as wallpaper in Options menu.
] Copy to External memory: Copy the selected file

to the same folder at Multimedia memory/External
memory.
] Move to External memory: Move the selected file

Music

Menu 6.3

Shows the list of MP3, MP4, AAC, M4A, WMA files
at My media\Music in Multimedia memory.
] Play: You can play the MP3 file when pressing OK

key or selecting Play menu of Option menu.
] Send via Bluetooth: Send the selected file to

another device via Bluetooth.

Note

] 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.

] Copy to phone/external memory: Copy the

to the same folder at Multimedia memory/External
memory.

selected file to the same folder at Multimedia
memory/External memory.

] Rename: Change the file name of selected file. The

] Move to phone/external memory: Move the

maximum length of characters is 200. And You can
not change the extension of file.

selected file to the same folder at Multimedia
memory/External memory.

] Delete: Delete a file.
] Delete all: Delete all files in the list.

My stuff

another device via Bluetooth.

] Rename: Change the file name of selected file. The

maximum length of characters is 200. And You can
not change the extension of file.
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My stuff
] Delete: Delete a file.

] Move to External memory: Move the selected file

My stuff

to the same folder at Multimedia memory/External
memory.

] Delete all: Deletes all the files in the list.
] Information: Shows the file information.

Text

] Rename: Change the file name of selected file. The
Menu 6.4

Show the list of TXT files at My media\Text in
Multimedia memory.
] View: You can see the TXT file when pressing OK

key or selecting View menu of Option menus.

] Delete all: Deletes all the files in the list.
] Information: Shows the file information.

Note

Images

] Send via Bluetooth: Send the selected file to

After selecting a image, press the left key [View]
an then you can check the options as follow:

] The maximum size of TXT file you can see is 460Kbytes.

another device via Bluetooth.

Note

] 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.

] Copy to External memory: Copy the selected file

to the same folder at Multimedia memory/External
memory.
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maximum length of characters is 200. And You can
not change the extension of file.
] Delete: Delete a file.

Menu 6.5

] Set as wallpaper: Currently selected image can be

set as a wallpaper.
] Write messages: The images downloaded from the

network can be sent by Multimedia. Maximum
message size is 100 kb for MMS message.
] Send via Bluetooth: The sound downloaded from

network can be sent by Bluetooth.
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] 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.
] Maximum .GIF supporting size is 100 Kb.
] Copy to External memory: Copy the selected file

to the same folder at Multimedia memory/External
memory.

Sounds

Menu 6.6

After selecting a sound, press the left key [Options].
You can check the options as follow:
] Set as ringtone: Currently selected sound can be

set as a ringtone.
] Write messages: The sound downloaded from

network can be sent by SMS or MMS. Maximum
MMS message is 100 kb.
] Send via bluetooth: The sound downloaded from

network can be sent by Bluetooth.

Note

] 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.
When you send .MMF or .MIDI sound file from another
phone via Bluetooth, it will be saves to Others folder. But
if you will setup this file as ring tone, it will be copied to
Sounds folder.
] Copy to External memory: Copy the selected file

My stuff

Note
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to the same folder at Multimedia memory/External
memory.

Others

Menu 6.7

Show the list of files at My media\Others in
Multimedia memory.
] Play: You can play a file if its type is the one of

3GP, 3G2, MP3, MP4, AAC, M4A and WMA.
] View: You can see a file if its type is the one of JPG,

GIF, WBMP, PNG and TXT.
] Send via Bluetooth: Send the selected file to

another device via Bluetooth.

Note

] 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.
] When you connect phone with PC via bluetooth, to
Music, Video, Others and Text folders you can write and
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My stuff
My stuff

receive files, and from Photo, Sounds and Images folders
you may only receive files, copy files to this folders from
PC is impossible. All supported file types you may copy
from PC to phone's Others folder, and then you may
view or play these files. When connecting with PC via
USB cable in internal phone memory you may see only
Photo, Music, Others, Text and Video folders, and on
external memory card you may see all folders.

Games & Apps

Menu 6.8

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.
This menu will connect to the (Menu1.1), see p. 33.

External Memory

Menu 6.9

This menu allows you to view Videos, Photos, Music,
Text, Images, Sounds and Others in memory card. If
the external memory is not available, a pop up
message “Please insert external memory” is displayed.
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New Fantastic LG
There is mass storage function in P7200. if you
connect USB cable, you can use Removable Disk in
this phone.
You can download MP3 files, and photos, video,
txt files and etc. this is very fast access from PC to
Phone. you just try to connect USB cable. It's very
easy way.

Notice

] MASS STORAGE function is only working in idle mode.
] Please do not try to remove the cable while you

download some files. After you download some files,
you 'd better to click "window HW safely remove" on
PC
and then disconnect cable.
] When you copy file to removable disk, you can see the
Main LCD display "transferring". it means MASS
STORAGE is working. while "transferring", do not
disconnect the cable. if you disconnect the cable while
"transferring", data will be broken.
] If you received call during mass storage. call will be
rejected but after you remove the cable, you can see
missed call.
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Display
You can set functions relating to the phone.
Menu 7.1

You can select the background pictures in standby
mode.

Main LCD

(Menu 7.1.1)

Front LCD

(Menu 7.1.2)

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

Menu 7.3

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

Backlight

D i s p l ay

Wallpaper

Standby text

Menu 7.4

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

Network name

Menu 7.5

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

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

Menu Colour

Menu 7.2

Your phone provides you with 4 menu colour themes.
Set the menu colour by scrolling and pressing the left
soft key [Select].
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Profiles
P ro f i l es

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

Activate

] Ring tone: Select the desired ring tone from the

list.
] Ring volume: Set the volume of the ringing tone.
] Message alert type: Set the alert type for

messages.
] Message tone: Select the alert tone for messages.
] Keypad tone: Select the desired keypad tone.

Menu 8.X.1

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

] Keypad volume: Set the volume of keypad tone.
] Flip tone: Allows to set the flip tone for adjusting

environment.
] Effect sound volume: Set the volume of effect

sound.

3. Then, select Activate.

] Power on/off volume: Set the volume of the

Personalise

Menu 8.X.2

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

calls.
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ringing tone when switching the phone on/off.
] Auto answer: This function will be activated only

when your phone is connected to the handsfree kit.
• Off: The phone will not answer automatically.
• After 5 secs: After 5 seconds, the phone will

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

Rename

Menu 8.X.3

P ro f i l es

answer automatically.

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

Note

] Vibrate only, Silent and Headset profiles cannot be

renamed.

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

Alarm clock

Menu 9.1

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

Bluetooth

[OK].

[OK].
Menu 9.2

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

Note

] If you use a pcsync via bluetooth, you can exchange the

data within only phonebook.

] When you receive data from another Bluetooth device,

the phone requests for a confirmation. After confirming
the transfer, the file will be copied in your phone.
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] Depending on the file type, it will be stored in the

following folders:
- MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma): Music folder.
- Video (.3GP): video folder.
- Phonebook contacts (.VCF): Phonebook.
- Text (.txt): Text folder.
- Other files (.*.*): File storage folder.
] Supported Bluetooth software (Bluetooth stacks) for
DUN: WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0

Paired devices

(Menu 9.2.1)

You can view all devices which are compatible with
bluetooth phone.

Note

] Due to a compatibility problem, some devices may not

support this function.

Handsfree devices

(Menu 9.2.2)

You can view the list of handsfree devices which is
compatible with bluetooth phone.
If you enter Paired devices or Handsfree devices
menu, you access the options as follow.
] Connect/Disconnect: Allows to connect the other

bluetooth devices.
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] Add new: Allows to search new bluetooth device.

bluetooth.
] Set as authorised/Set as unauthorised: Allows to

set the authorised connection between each
bluetooth devices.
] All service: Allows to view all services which are

supported by bluetooth device.
] Delete: Allows to delete the bluetooth device.
] Delete all: Allows to delete all bluetooth devices.

Settings

(Menu 9.2.3)

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

You can activate or cancel bluetooth function.
] My handset's visibility

You can set the function that your phone is shown
on the other bluetooth devices.

] My handset's name

You can set the name of bluetooth device. The
default name is LG P7200.

Supported services

To o l s

] Assign name: Allows to change the name of
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(Menu 9.2.4)

You can see own bluetooth service list, like a File
transfer,Image printing,Pc sync and so on.

Modem

Menu 9.3

You can access the network services through Modem.
If you want to use PCsync, Contents banks, Internet
Cube, you should access Modem Menu and plug the
cable.

Calculator

Menu 9.4

This contains the standard functions such as +, –, x,
÷ : Addition, Subtraction, Multiplication, and
Division.
Furthermore, you can use the various function of
calculator such as +/-, sin, cos, tan, log, in, exp,
sqrt.
1. Input the numbers by pressing numeric keys.
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Tools
To o l s

2. Use a navigation key to select a sign for
calculation.

World time

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

3. Then input the numbers.
4. Press

1. Select the city belonged to the time zone by
pressing , key.

key to view the result.

5. To input the decimal number, press
press
key, you can enter ( ).

key. If you

6. To end Calculator, press the right soft key
[Back].

Unit converter

Menu 9.5

1. You can select one of four unit types by pressing
[Select] key.
2. Select the unit you want to convert by pressing
and
. It's impossible to input "-" symbol
in unit converter.
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,

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

SIM-Menu

This converts any measurement into a unit you want.
There are 9 types that can be converted into units:
Currency, Surface, Length, Weight, Temperature,
Volume, Velocity, Shoes and Clothes.

3. Select the standard value by using

Menu 9.6

.

Menu 9.7

This menu depends on SIM and the network services.

Note

] In case the SIM card support SAT(i.e. SIM Application

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

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
You can surf the Internet using either the phone keys
or the WAP browser menu.
Using the phone keys
When surfing the Internet, the phone keys function
differently to phone mode.

Key

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

B rows e r

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.

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

Note

] The WAP browser menus may vary, depending on your

browser version.

Home

Menu *.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.

Bookmarks

Menu *.2

This menu allows you to store the URL of favourite
web pages for easy access at a later time.
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Browser
To create a bookmark
B rows e r

1. Press the left soft key

Settings
[Options].

Menu *.4

2. Select Add new and press the OK key.

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

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

Profiles

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

A profile is the network information used to connect
to the Internet.

(Menu *.4.1)

] Add new: Select this to create a new bookmark.

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

] Edit: You can edit the URL and/or the title of the

Each profile has submenus as follows:

] Connect: Connects to the selected bookmark.

selected bookmark.

] Activate: Activates the selected profile.

] Delete: Deletes the selected bookmark.

] Settings: Use this to edit and change WAP settings

] Delete all: Deletes all the bookmarks.

Go to URL

Menu *.3

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

for the selected profile.
- Homepage: This setting allows you to enter the
address (URL) of a site you want to use as
homepage. You do not need to type http:// at the
front of each URL as the WAP Browser will
automatically add it.
- Bearer: You can set the bearer data service.
1 Data/2 GPRS
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Dial number: Enter the telephone number to dial
to access your WAP gateway.

Password: The password required by your APN
server.
- Proxy settings
Proxy: Activates or cancels proxy.

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

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

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

Port: Input the Proxy Port.

Call type: Select the type of data call : Analogue of
Digital (ISDN).
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.
Call speed: The speed of your data connection;
9600 or 14400 ( Depends on Operator)
- GPRS settings: The service settings are only
available when GPRS is chosen as a bearer service.
APN: Input the APN of the GPRS.
User ID: The users identify for your APN server.

B rows e r

- Data settings: Appears only if you select Data
Settings as a Bearer/service.
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- DNS settings
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.
] Rename: You can change the profile name.
] Add new: You can add a new profile.
] Delete: Deletes the selected profile from the list.

Cache

(Menu *.4.2)

The information or services you have accessed are
saved in the cache memory of the phone.
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Browser
B rows e r

Cookie

(Menu *.4.3)

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

Clear cache

(Menu *.4.4)

Removes all context saved in cache.

Note

] A cache is a buffer memory, which is used to save data

temporarily.

Clear cookie

(Menu *.4.5)

Removes all context saved in cookie.

Security

(Menu *.4.6)

A list of the available certification is shown.
] Authority: You can see the list of authority

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

certificates that have been stored in your phone.
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Call register

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.

- View the number if available and call it or save it in
the Address Book
- Enter new name for the number and save both in
the Address Book
- Send a message by this number

C a l l re g i s te r

You can check the record of missed, received, and
dialled calls only if the network supports the Calling
Line Identification (CLI) within the service area.

- Delete the call from the list

Missed calls

Menu 0.1

This option lets you view the last 10 unanswered
calls. You can also:
- View the number if available and call it, or save it in
the Address Book

Dialled calls

Menu 0.3

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

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

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

- Send a message by this number

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

- Delete the call from the list

Received calls

- Send a message by this number
Menu 0.2

- Delete the call from the list

This option lets you view the last 10 incoming calls.
You can also:
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Call register
C a l l re g i s te r

All calls

Menu 0.4

You can view all lists of outgoing or incoming calls.

] Reset all: Allows you to clear the length of all calls

by pressing the left soft key

Delete recent calls

Menu 0.5

Call costs

[Yes].
(Menu 0.6.2)

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

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

Call charges

Settings

Call duration

Menu 0.6
(Menu 0.6.1)

Allows you to view the duration of your incoming and
outgoing calls. You can also reset the call times.
The following timers are available:
] Last call: Length of the last call.
] All calls: Total length of all calls made and incoming

calls since the timer was last reset.
] Received calls: Length of the incoming calls.
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] Dialled calls: Length of the outgoing calls.

(Menu 0.6.3)

(SIM Dependent)
] Set tariff: You can set the currency type and the

unit price. Contact your service providers to obtain
charging unit prices. To select the currency or unit
in this menu, you need the PIN2 code.
] Set credit: This network allows you to limit the

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

GPRS information

C a l l re g i s te r

see automatically the cost of your last calls. If set
to On, you can see the last cost when the call is
released.
Menu 0.7

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 duration

(Menu 0.7.1)

You can check the duration of Last call and All calls.
You can also reset the call timers.

Data volume

(Menu 0.7.2)

You can check The Sent, Received or All data
volumes and Reset all.
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Settings
S ett i n g s

Date &Time

Menu #.1

You can set functions relating to the date and time.

Set date

(Menu #.1.1)

] Set date

Menu #.2

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

Call

You can enter the current date.

Menu #.3

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

] Date format

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

Set time

Language

(Menu #.1.2)

] Set time

You can enter the current time.
] Time format

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

Call divert

(Menu #.3.1)

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

Diverts voice calls unconditionally.
] If busy

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

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

] All data calls

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

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

Cancels all call divert service.
The submenus
Call divert menus have the submenus shown below.
- Activate
Activate the corresponding service.
To voice mail centre
Forwards to message centre. This function is not
shown at All data calls and All fax calls menus.

To favourite number
You can check recent 5 diverted numbers.
- Cancel

S ett i n g s

Diverts voice calls when the phone is switched off
or out of coverage.
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Deactivate the corresponding service.
- View status
View the status of the corresponding service.

Answer mode

(Menu #.3.2)

] Flip open

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

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

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

To other number
Inputs the number for diverting.
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Settings
S ett i n g s

Send my number

(Menu #.3.3)

(network and subscription dependent)
] Set by network

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

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

(Menu #.3.4)

(network dependent)
] Activate

If you select Activate, you can accept a waiting
(receiving) call.
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If you select Cancel, you cannot recognize the
waiting (receiving) call.
] View status

Shows the status of Call waiting.

Minute minder

(Menu #.3.5)

If you select On, you can check the call duration by
deep sound every minute during a call.

Auto redial

(Menu #.3.6)

] On

Your phone number will not be shown.

Call waiting

] Cancel

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

Your phone will not make any attempts to redial
when the original call has not connected.
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Menu #.4

Handset lock

(Menu #.4.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the
PIN code of your SIM card when the phone is
switched on.
If this function is activated, you’ll be requested to
enter the PIN code.
1. Select PIN code request in the security settings
menu, and then press [Select].
2. Set Enable/Disable.
3. If you want to change the setting, you need to
enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times,
the phone will lock out. If the PIN is blocked, you
will need to key in PUK code.
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.

(Menu #.4.2)

You can use security code to avoid unauthorized use
of the phone. Whenever you switch on the phone,
the phone will request security code if you set phone
lock to 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.

Call barring

S ett i n g s

Security

2006.2.9

(Menu #.4.3)

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

The barring service for all outgoing calls.
] Outgoing international

The barring service for all outgoing international
calls.
] Outgoing international when roaming

The barring service for all international outgoing
calls except home network.
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Settings
] All incoming

S ett i n g s

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

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

You can cancel all barring services.
] Change password

You can change the password for Call Barring
Service.
The submenus:
- 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.
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Fixed dial number

(Menu #.4.4)

(SIM dependent)
You can restrict your outgoing calls to selected
phone numbers. The numbers are protected by your
PIN2 code.
] Enable

You can restrict your outgoing calls to selected
phone numbers.
] Disable

You can cancel fixed dialling function.
] Number list

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

Change codes

(Menu #.4.5)

PIN is an abbreviation of Personal Identification
Number to prevent use by unauthorized person.
You can change the access codes: Security code,
PIN code, PIN2 code.
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2. Input new Security code/PIN1/PIN2 code and
verify them.

Network

Menu #.5

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

Network selection

(Menu #.5.1)

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.

S ett i n g s

1. If you want to change the Security code/PIN1/
PIN2 code input your original code, and then
press [OK].
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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.

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

Band selection

(Menu #.5.2)

EGSM/DCS
According to depending on Network situation, you
can select EGSM/DCS.
EGSM/PCS
According to depending on Network situation, you
can select EGSM/PCS.
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Settings
S ett i n g s

GPRS Attach

Menu #.6

You can set GPRS service depending on various
situations.

Switch on

(Menu #.6.1)

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

When needed

(Menu #.6.2)

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

Memory status

Menu #.7

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

Menu #.8

You can initialize all factory defaults. You need
Security code to activate this function.
] Restore default settings: Allows you to restore

default settings.
] Clear multimedia memory: Allows you to format

the multimedia memory and create a default
directory.
] Clear external memory: Allows you to format the

external memory and create default directory.
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Accessories

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

Standard Battery

Hands free ear-microphone
and music player controller
combo

Ac c es s o r i es

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

Stereo headset
Controller: Answer & End button,
music player control,
volume control, Hold button
and microphone.

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

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.
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Technical Data
Te c h n i c a l D ata

General
Product name : P7200
System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

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

