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บทนำ
ขอแสดงความยินดีทค
่ี ณ
ุ ซือ
้ โทรศัพทเคลือ
่ นทีร่ น
ุ KE600
ทีท
่ น
ั สมัย มีรป
ู รางบาง ออกแบบใหทำงาน ดวยการใช
เทคโนโลยีการสือ
่ สารเคลือ
่ นที่ แบบดิจต
ิ อลใหมลา สุด
คูม
 อ
ื การใชเลมนีป
้ ระกอบดวยขอมูลสำคัญในการ ใช
และการทำงานของโทรศัพทเครือ
่ งนี้ จึงควรอาน ขอมูลทัง้
หมดดวยความละเอียด เพือ
่ การใชงาน ทีเ่ ต็มประสิทธิภาพ
และเปนการปองกันความเสียหายหรือใชงานผิดตอตัวเครือ
่ ง
ได การรับประกันของโทรศัพทจะสิน
้ สุดลงทันทีหากมีการ
เปลีย่ นแปลงหรือ ดัดแปลงแกไขเครือ
่ งนอกเหนือจากที่
ระบุอยางชัดเจนในคูม
 อ
ื นีว้ า สามารถกระทำได

บทนำ |



เพือ
่ ความปลอดภัย
คำเตือน

ขอควรระวัง

• ควรปดโทรศัพทเคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ ครัง้ ทีอ
่ ยูบ
 นเครือ
่ งบิน

•ป
ด
 เครือ
่ งโทรศัพทในบริเวณทีม
่ ข
ี อ
 บังคับพิเศษวา
หามใช ตัวอยางเชน หามใชโทรศัพทในโรงพยา
บาลเนือ
่ งจากอาจมีผลตอการทํางานของอุปกรณ
ทางการแพทยท่ี ไวตอสัญญาณรบกวน

• หา มถือโทรศัพทในขณะขับรถ
• ไมควรใชเครือ
่ งใกลสถานีบริการน้ำมัน คลังน้ำมัน
โรงงานเคมี หรือบริเวณทีม
่ ก
ี ารปฏิบต
ั งิ านที่ เกีย่ ว
ของกับการระเบิด
• เพือ
่ ความปลอดภัยของคุณ โปรดใช แตแบตเตอรี่
และแทนชารจของแท ทีก
่ าํ หนดใหเทานัน
้
• หา มสัมผัสโทรศัพทดว ยไฟฟาขณะกําลังชารจแบต
เตอรี่ เพราะอาจถูกไฟฟาดูดหรือทําใหโทรศัพท
ชํารุดเสียหายได
• เก็บโทรศัพทในทีป
่ ลอดภัย และหางจากมือเด็ก
รวมทัง้ เก็บชิน
้ สวนขนาดเล็กซึง่ อาจทํา อันตราย
หากเด็กนําใสปาก

•ก
 ารโทรฉุกเฉินอาจไมสามารถใชได กับเครือขาย
เซลลูลา รทก
ุ เครือขายจึงไมควรใชโทรศัพทนเ้ี พียง
อยางเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน
• เพือ
่ หลีกเลีย่ งความเสียหายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ โปรดใช
แตอป
ุ กรณเสริมที่ เปนของแทเทานัน
้
• โ ปรดอานคูม
 อ
ื นีโ้ ดยละเอียดกอนเริม
่ ใชเครือ
่ งโทร
ศัพทของคุณและเก็บ รักษาคูม
 อ
ื นี้ เพือ
่ ใชอา งอิง
ภายหลัง ดังนัน
้ โทรศัพท วิทยุ เครือ
่ งคอมพิวเตอร
ฯลฯ อาจไดรบ
ั สัญญาณ รบกวนบางเล็กนอย ไม
ควรถือ โทรศัพทขณะขับรถ
• ควรทิง้ แบตเตอรีต
่ ามวิธท
ี ก
่ี ฎหมายกำหนด

เพือ่ ความปลอดภัย
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• หา มถอดแยกเครือ
่ งโทรศัพทหรือแบตเตอรี่

โ
ค
ห
เ

ก

ข
แ
โ
ต
เ
ใ
เ
ก

•

คําแนะนําเพือ่ ความปลอดภัยและการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
โปรดอานคําแนะนําเบือ
้ งตนตอไปนี้ การไมปฏิบต
ั ต
ิ าม
คําแนะนําเหลานี้ อาจทําใหเกิดอันตราย หรือ ผิดกฎ
หมาย ขอมูลโดยละเอียดเพิม
่ เติมไดอธิบายอยูใ นคูม
 อ
ื
เลมนี้

การรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ

• ขอ
 กําหนดเกีย่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ใชหนวยวัดทีเ่ รียกวา Specific Absorption Rate
หรือ SAR การทดสอบ SAR ไดกระทําดวย การใช
วิธก
ี ารทีไ่ ดมาตรฐาน โดยใหเครือ
่ งโทรศัพทสง สัญ
ญาณทีแ่ รงทีส
่ ด
ุ และมีการรับรองขนาดสัญญาณ
แลว โดยการสงสัญญาณดังกลาว ไดกระทําในทุก
ยานความถีท
่ โ่ี ทรศัพทใชอยู

• ขอ
 จํากัด SAR ทีแ่ นะนําโดย International Commission
on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) คือ
2 วัตต/กก โดยเฉพาะ ตามเนือ
้ เยือ
่ หนักสิบ (10) กรัม
• คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทรน
ุ นี้ ซึง่ ทําการ
ทดสอบโดย DASY4 ขณะถือแนบกับหูคอ
ื 0.01
วัตต/กก (10 กรัม) และเมือ
่ พกพาไวกบ
ั ตัวคือ 0.45
วัตต/กก (10 กรัม)

การดูแลและการบํารุงรักษาเครือ
่ ง
โทรศัพท
 าํ เตือน ใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจแบตเตอรี่ และ
ค
อุปกรณเสริมทีผ
่ า นการรับรอง ใหใชกบ
ั โทรศัพทรน
ุ นี้
เทานัน
้ การใชอป
ุ กรณประเภทอืน
่ ๆทีไ่ มผา นการรับรอง
ดังกลาว อาจทําใหการรับรอง หรือการรับประกันของ
เครือ
่ งสิน
้ สุดลง หรือกอใหเกิดอันตรายได
• อยาถอดแยกชิน
้ สวนของโทรศัพท (ควรนําไปให
ชางเทคนิคผูม
 ี ความรูเ มือ
่ จําเปนตองมีการตรวจ
ซอม)

คําแนะนําเพือ่ ความปลอดภัยและการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ |

ขอมูลเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
และคา SAR (Specific Absorption Rate)
โทรศัพทเคลือ
่ นทีร่ น
ุ KE600 นีไ้ ดรบ
ั การออกแบบตรง
ตามขอกําหนด เรือ
่ งความปลอดภัยในการใชงาน อัน
เกีย่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ ขอกําหนดนี้
ใชหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรทร่ี วมถึงการกําหนดคา
เผือ
่ ไว ทัง้ นีเ้ พือ
่ ความปลอดภัยของทุกคน โดยไมขน
้ึ
กับอายุและสุขภาพ

• แมระดับ SAR ของโทรศัพท LG แตละรุน
 จะแตกตาง
กันบางแตทก
ุ รุน
 จะไดรบ
ั การออกแบบใหอยูภ
 ายใน
ขอกําหนดการรับพลังงาน คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ



คําแนะนําเพือ
่ ความปลอดภัยและการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
• ควรวางใหหา งจากอุปกรณเครือ
่ งใชไฟฟา เชน
โทรทัศน วิทยุ หรือ เครือ
่ งคอมพิวเตอร
• ควรวางโทรศัพทไวหา งจากแหลงกําเนิดความรอน
เชน เครือ
่ งทําความรอน หรือเตาประกอบอาหาร
• ไมควรวางโทรศัพทของคุณไวในเตาไมโครเวฟเพราะ
อาจทําใหแบตเตอรีร่ ะเบิดได
คําแนะนําเพือ่ ความปลอดภัยและการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
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• ไมควรทําโทรศัพทตกพืน
้
• ไมควรวางโทรศัพทไวในทีท
่ ม
่ี ก
ี ารสัน
่ สะเทือนหรือ
การกระแทก
• สารเคลือบบนตัวเครือ
่ งโทรศัพทอาจหลุดลอกได
หากหุม
 ดวยวัสดุหรือ สิง่ ทีท
่ าํ จาก ไวนิล
• หา มใชสารเคมีทม
่ี ฤี ทธิร์ น
ุ แรง (เชน แอลกอฮอล
เบนซิน ทินเนอร เปนตน) หรือสารซักฟอกทําความ
สะอาดเครือ
่ งโทรศัพท เพราะอาจทําใหเกิดเพลิง
ไหมได
• ไมควรวางโทรศัพทไวในทีท
่ ม
่ี ฝ
ี น
ุ หรือควันมากเกิน
ไป

• อยาวางโทรศัพทใกลบต
ั รเครดิตหรือบัตรโดยสาร
ทีม
่ แี ถบแมเหล็ก เพราะอาจทําความเสียหายตอขอ
มูลในแถบแมเหล็กได
• อยาเคาะหนาจอดวยวัตถุมค
ี ม เพราะอาจทําความ
เสียหายแกโทรศัพทได
• วางโทรศัพทใหหา งจากของเหลวหรือความชืน
้
• ใชอป
ุ กรณเสริม เชน หูฟง ดวยความระมัดระวัง
อยาแตะตองเสาอากาศโดยไมจาํ เปน

อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
โทรศัพทเคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ เครือ
่ งสามารถสงคลืน
่ รบกวนได
ทําใหมผ
ี ลตอการ ทํางานของอุปกรณตา งๆ
• หา มใชโทรศัพทเคลือ
่ นทีใ่ กลอป
ุ กรณทางการแพทย
โดยไมไดรบ
ั อนุญาตเสียกอนหลีกเลีย่ งการวางโทร
ศัพทเหนือเครือ
่ งควบคุมจังหวะ การเตนของหัวใจ
เชน ใสในกระเปาเสือ
้ เปนตน
• โทรศัพทเคลือ
่ นทีบ
่ างเครือ
่ งอาจกอใหเกิดคลืน
่ รบ
กวนกับเครือ
่ งชวยฟงได

ความปลอดภัยบนทองถนน
ตรวจสอบกฏหมายและระเบียบขอบังคับ วาดวยเรือ
่ ง
การใชโทรศัพทเคลือ
่ นทีใ่ นขณะขับขีย่ านพาหนะ
• หา มใชโทรศัพทมอ
ื ถือในขณะขับรถ
• มส
ี มาธิในการขับขีด
่ ว ยความระมัดระวังอยางเต็มที่
• ขบ
ั เขาขางทางแลวจอดรถกอนโทรออกหรือรับสาย
หากสภาพการการขับขีท
่ าํ ใหจาํ เปนตองดําเนินการ
ดังกลาว
• พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ อาจมีผลกระทบตอระบบ
อิเล็กทรอนิกสบาง ชนิดในรถของคุณ เชน วิทยุตด
ิ
รถยนต อุปกรณเพือ
่ ความปลอดภัย เปนตน
• ขณะขับขีร่ ถยนต โปรดอยาวางโทรศัพทหรือติดตัง้
ชุดอุปกรณแฮนดฟรีใกลกบ
ั ถุงลมนิรภัยเพราะ หาก
ติดตัง้ อุปกรณไรสายไมถก
ู ตอง และถุงลมนิรภัยทํา
งาน อาจทําใหคณ
ุ ไดรบ
ั บาดเจ็บสาหัสได
ถาคุณกําลังฟงเพลงขณะอยูส
 ถาณะทีท
่ ม
่ี ค
ี นพลุกพลาน
กรุณาลดระดับเสียงเพลงลงเพือ
่ ใหไดยน
ิ เสียงรอบขาง
โดยเฉพาะขณะทีค
่ ณ
ุ เดินขามถนน

อันตรายอาจเกิดขึน
้ กับการไดยน
ิ ของคุณ หากคุณไดยน
ิ
เสียงดังเวลานาน ไมควรเปดหรือปดเครือ
่ งขณะอยู
ใกลหค
ู ณ
ุ และควรปรับระดับเสียงเพลงใหอยูใ นระดับ
ทีเ่ หมาะสม

บริเวณทีท
่ าํ ใหเกิดระเบิดได
หามใชโทรศัพทในฟน
 ทีท
่ อ
่ี ยูร ะหวางมีการระเบิดตาง ๆ
ใหปฏิบต
ั ต
ิ ามขอ หามอยางเครงครัด และทําตามขอกํา
หนดหรือกฏเกณฑตา งๆ

บริเวณทีอ
่ าจเกิดการระเบิดได
• หา มใชโทรศัพทใกลจด
ุ เติมน้าํ มันเชือ
้ เพลิง หามใช
โทรศัพทใกลนาํ้ มันเชือ
้ เพลิงหรือสารเคมี
• หา มขนถายหรือเก็บกาซหรือของเหลวทีต
่ ด
ิ ไฟงาย
หรือระเบิดไดในหองโดยสารของรถ ซึง่ คุณใชเก็บ
โทรศัพทหรืออุปกรณเสริมตางๆ ของคุณ

คําแนะนําเพือ่ ความปลอดภัยและการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ |

• หากสามารถกระทําได ใหใชชด
ุ อุปกรณแฮนดฟรี

หลีกเลีย
่ งอันตรายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ กับ
การไดยน
ิ ของคุณ



คําแนะนําเพือ
่ ความปลอดภัยและการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
บนเครือ
่ งบิน
อุปกรณไรสายสามารถกอใหเกิดคลืน
่ รบกวนตอเครือ
่ ง
บินได
• ใหปด
 โทรศัพทเคลือ
่ นทีข
่ องคุณกอนขึน
้ เครือ
่ งบิน
• อยาใชโทรศัพทเมือ
่ เครือ
่ งบินจอดทีฟ
่ น
 ทีโ่ ดยไม
ไดรบ
ั อนุญาตจากพนักงานประจําเครือ
่ งเสียกอน
คําแนะนําเพือ่ ความปลอดภัยและการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
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เด็ก
เก็บโทรศัพทในทีป
่ ลอดภัยและหางจากมือเด็กรวมทัง้
เก็บชิน
้ สวนขนาดเล็กซึง่ อาจทําอันตรายหากเด็กนําใส
ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไมสามารถใชกบ
ั เครือขายเซลลูลา
ทัง้ หมดได จึงไมควรใชโทรศัพทนเ้ี พียงอยางเดียวใน
กรณีโทรฉุกเฉิน ใหตรวจสอบกับผูใ หบริการในพืน
้ ที่
ของคุณ

ขอมูลเกีย
่ วกับแบตเตอรีแ
่ ละการดู
แลรักษา
• คณ
ุ ไมจาํ เปนตองคายประจุแบตเตอรีอ
่ อกจนหมด
กอนเริม่ การชารจแบตเตอรีน
่ ต
้ี า งจากแบตเตอรีอ่ น
่ื
เนือ
่ งจากแบตเตอรี่ แบบ Li-Ion ไมมผ
ี ลตอหนวย
ความจําประสิทธิภาพของ แบตเตอรีจ่ งึ ไมดอ
 ยลง
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ และ ทีช
่ ารจของ LG เทานัน
้
เครือ
่ งชารจแบตเตอรีข
่ อง LG ไดรบ
ั การออกแบบ
มาเพือ
่ ยืดอายุการใชงานของแบตเตอรีใ่ หนานทีส
่ ด
ุ
• อยาถอดชิน
้ สวนหรือทําใหแบตเตอรีล
่ ด
ั วงจร
• รก
ั ษาความสะอาดของหนาสัมผัสแบตเตอรี่
• เปลีย่ นแบตเตอรีท
่ น
ั ที เมือ
่ ประสิทธิภาพการใชงาน
ลดต่าํ ลงอยางมากจนไมอาจใชตอ
 ได แบตเตอรีน
่ ้ี
สามารถชารจใหม่ไ ดหลายรอยครัง้ จนกวาจะจําเป็น
ตองเปลีย่ นกอนใหม่

•

•

•

• ชารจแบตเตอรีใ่ หม่อ
 ก
ี ครัง้ หากไมไดใชเปนเวลา
นานเพือ
่ เพิม
่ เวลาการใชงาน
• อยาใหเครือ
่ งชารจแบตเตอรีโ่ ดนแสงแดดโดยตรง
หรือใชใน สภาพทีม
่ ค
ี วามชืน
้ สูง เชน ในหองน้าํ
• อยาวางแบตเตอรีท
่ ง้ิ ไวในสภาพอากาศทีร่ อ
 นหรือ
เย็น เพราะประสิทธิภาพของแบตเตอรีอ
่ าจดอยลง
คําแนะนําเพือ่ ความปลอดภัยและการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ |
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คุณสมบัตข
ิ อง KE600
สวนประกอบของโทรศัพท
1. ลำโพง
2. หนาจอ LCD หลัก
• ส
 ว นบน: ความแรงของสัญญาณระดับประจุไฟของ
แบตเตอรี่ และฟงกชน
่ั อืน
่ ๆ
• สวนลาง: แสดงรายการของปุม
 เลือก
3. ปุม
 ตัวเลขและตัวอักษร
• ในโหมดสแตนดบาย: สำหรับปอนหมายเลขเพือ
่
โทรออก กดปุม
 ดังตอไปนีค
้ า งไว

1

5

6


0 – โทรออกตางประเทศ
1 – ใชงานเมนูศน
ู ยขอ
 ความเสียง
2 ถึง 9 – โทรดวน
• ในโหมดแกไข: ปอนตัวเลขและตัวอักษร

คุณสมบัตข
ิ อง KE600

|

12

ปุม
 นาวิเกตแบบหมุนชวยใหคณ
ุ เลือก
เมนูและฟงกชน
่ั ไดงา ยยิง่ ขึน
้

4

4. ปุม
่ กลองถายรูป
กดคางไว – ใชงานกลองถายรูป
5. ชองเสียบแฮนดฟรี
6. ปุม
 ดานขาง
• ในโหมดสแตนดบาย (เลือ
่ นสไลดขน
้ึ ): ระดับเสียง
ของปุม
 กด
• ในโหมดสแตนดบาย (ปดสไลด):





กดครัง้ เดียว – ไฟ LCD หลักจะติด
• ในเมนู: เลือ
่ นรายการขึน
้ และลง
• ระหวางการใชสาย: ปรับระดับเสียงลำโพง

! หมายเหตุ

ในการป้องกันความไวตอ การไดยน
ิ ขณะเปิดฝาเลือ
่ น
ตัง้ ระดับเสียงไว้ทร่ี ะดับ สาม
คุณสมบัตข
ิ อง KE600 |
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คุณสมบัตข
ิ อง KE600


ภ



1

2. ปุม
 เลือก
ปุม
 ทัง้ 2 นีจ้ ะทำงานตามฟงกชน
่ั ทีป
่ รากฏทีด
่ า น
ลางของหนาจอ


 

1. ปุม
 นาวิเกต
• ในโหมดสแตนดบาย:
U กดแลวปลอย: ขอความใหม
กดคางไว: รายการ รายการขอความ
D กดแลวปลอย: รายชือ
่
คุณสมบัตข
ิ อง KE600

|
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L	กดแลวปลอย: รูปแบบเสียง
กดคางไว: ใชงาน/ปดการใชงานโหมดสัน
่
R กดแลวปลอย: รายการ เมนูโปรด
• ในเมนู: เลือ
่ นรายการขึน
้ และลง

3. ปุม
 สง
• โทรออกดวยการกดหมายเลขโทรศัพท และการ
รับสาย
• ใ นโหมดสแตนดบาย: แสดงขอมูลหมายเลขที่
โทรออก, รับสาย และไมไดรบ
ั สาย
4. ปุม
 ลบ
5. ปุม
 วางสาย
• เปด/ปดเครือ
่ ง (กดคางไว)
• วางสายหรือปฏิเสธสายเรียกเขา
6. ปุม
 MP3



ภาพแสดงตัวเครือ
่ งดานหลัง
1. แบตเตอรี่

1




2. ตัวล็อคฝาปิดแบตเตอรี่
กดปุม
่ นีเ้ พือ
่ ถอดฝาปิดแบตเตอรี่



3. แฟลช



4. เลนสกลองถายรูป



5. ขัว้ แบตเตอรี่





6. ชองเสียบซิมการด
7. ปุม
่ กลองถายรูป



8. ชอ
 งเสียบสายเคเบิล/
ชองเสียบ สายชารจแบตเตอรี่
9. ชองเสียบการดหนวยความจำ
ในการเชือ
่ มตอ USB อาจใชเวลาหลายนาที
หลังจากเปดเครือ
่ งโทรศัพทและเมือ
่ อยูใ น
หนาตางทีร่ อการทำงาน

คุณสมบัตข
ิ อง KE600 |
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คุณสมบัตข
ิ อง KE600
ขอมูลบนหนาจอ

หนาจอจะแสดงไอคอนตางๆ ตามทีแ่ สดงในตารางดัง
ตอไปนี้
พืน
้ ทีไ่ อคอน

ไอคอนบนหนาจอ
ไอคอน

พืน
้ ทีข
่ อ
 ความ และกราฟก

คำอธิบาย
แสดงความแรงของสัญญาณเครือขาย ❈
เชือ
่ มตอสายอยู่

เมนู

คุณสมบัตข
ิ อง KE600
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รายชือ
่

แสดงรายการของปุม
 เลือก

พืน
้ ที

คำอธิบาย

บรรทัดแรก

แสดงไอคอนตางๆ

บรรทัดกลาง

แสดงขอความ,คำแนะนำ
และขอมูลทีค
่ ณ
ุ ปอน เช่น
หมายเลขทีจ่ ะโทรออก

บรรทัดสุดทาย

แสดงฟงกชน
่ั ทีก
่ ำหนดใหกบ
ั ปุม

เลือก สองปุม
 ใน ปจจุบน
ั

❈ ค
ณ
ุ ภาพของเสียงสนทนาอาจเปลีย่ นแปลงตามพืน
้
ทีท
่ ่ี ใหบริการ และ ระบบเครือขายเมือ
่ ระดับความแรง
ของสัญญาณตํา่ กวา 2 ขีดเสียงสนทนาอาจขาดหาย
ไมได ยินและมีสญ
ั ญาณรบกวนโปรดดูแถบแสดง
สถานะของระบบเครือขายเพือ
่ ตรวจดูวา คุณจะใช
สายโทรไดหรือไมเมือ
่ แถบแสดงสถานะไมปรากฏ
ขึน
้ แสดงวาคุณอยูน
 อกพืน
้ ทีใ่ หบริการในกรณีดงั
กลาวนี้ คุณจะเขาใชบริการใดๆของ ระบบเครือ
ขายไมได (โทร. รับสงขอความ และอืน
่ ๆ)

ไอคอน

คำอธิบาย

ไอคอน

คำอธิบาย

คุณสามารถใชบริการ GPRS ได

แสดงวาโทรศัพทกำลังเขาใช WAP

แสดงวาคุณกำลังใชบริการขามเครือ
ขาย (โรมมิง่ ) อยู

แสดงวาคุณกำลังใช GPRS

ตัง้ และใชนาฬิกาปลุกอยู
แสดงสถานะของแบตเตอรี่
คุณไดรบ
ั ขอความ
คุณไดรบ
ั ขอความแบบเสียง
เมนู สัน
่ อยางเดียวในรูปแบบเสียง
เมนู ปกติในรูปแบบเสียง

คุณไดเปดใชงานบลูทธู
แสดงวามีบริการ EDGE
การเชือ
่ มตอกับบริการ EDGE ชวยใหคณ
ุ
สามารถถายโอนขอมูลดวยความเร็ว
200Kb/s (ขึน
้ อยูก
 บ
ั บริการของเครือขาย)
ตรวจสอบการครอบคลุมพืน
้ ทีแ่ ละการมีให้
บริการของเครือขายกับผูใ หบริการระบบ
ของคุณ

เมนู เงียบในรูปแบบเสียง
เมนู ชุดหูฟง ในรูปแบบเสียง
เมนู นอกอาคารในรูปแบบเสียง
คุณได้มก
ี ารโอนสาย

คุณสมบัตข
ิ อง KE600 |

เมนู ออฟไลนในรูปแบบเสียง
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การติดตัง้
การติดตัง้ ซิมการดและแบตเตอรี่
ในเครือ
่ ง
ตรวจสอบใหแนใจวาไดปด
 เครือ
่ งแลวกอนทีจ่ ะถอด
แบตเตอรีอ
่ อก
1. ถอดแบตเตอรีอ
่ อก
กดปุม
่ คลายล็อค
แบตเตอรีค
่ า งไว
และเลือ
่ นแบตเตอรีอ
่ อก

2. ใสซม
ิ การด
ใสซม
ิ การดในชองเลือ
่ นซิมการดเขาไปในชองใสซม
ิ
การด โปรดตรวจสอบใหแนใจวาใสซม
ิ การดอยางถูก
ตองและหนา สัมผัสสีทองของการดคว่ำลงเมือ
่ ตอง
การถอดซิมการดออก ใหกดลงเบาๆ และดึงออกใน
ทิศทางตรงขามกับตอนใส

3

ก

ก
ก

! หมายเหตุ

การถอดแบตเตอรีอ
่ อกจากโทรศัพทในขณะทีเ่ ครือ
่ ง
เปดอยูอ
 าจทำใหเครือ
่ งขัดของได

การใสซม
ิ การด

การถอดซิมการด

! หมายเหตุ

ขัว้ โลหะของซิมการดเสียหายไดโดยงายหาก ถูกขูดขีด
ดังนัน้ โปรดระวังเมือ่ คุณจับซิมการดใหปฏิบตั ติ ามคำ
แนะนำทีแ่ นบมากับซิมการด

การติดตัง้

|
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1

3. ใสแบตเตอรี่
เลือ
่ นแบตเตอรีข
่ น
้ึ จนกระทัง่
ล็อคเขาที่

2. หน
ั ดานทีม
่ ล
ี ก
ู ศรบนตัวปลัก
๊ ขึน
้ ขางบนตามทีแ่ สดง
ในรูปแลวเสียบปลัก
๊ อะแดปเตอร สำหรับชารจแบต
เตอรีเ่ ขาชองเสียบทางดานลางของ เครือ
่ งใหสด
ุ
จนไดยน
ิ เสียง คลิก
๊
3. เสียบปลายสายอีกดานหนึง่ ของอะแดปเตอรเขา
กับเตาเสียบ ควรใชเฉพาะเครือ
่ งชารจทีใ่ หมาใน
กลองเทานัน
้

การชารจแบตเตอรี่
กอนเชือ
่ มตออะแดปเตอรสำหรับชารจแบตเตอรีเ่ ขา
กับเครือ
่ งโทรศัพท คุณตองใสแบตเตอรีใ่ นเครือ
่ งกอน

1. ตรวจดูใหแนใจวา ชารจแบตเตอรีไ่ วจนเต็ม กอน
เริม
่ ใชโทรศัพทเปนครัง้ แรก

4. ขด
ี เล็กๆ ทีข
่ ยับไปมาของไอคอนแบตเตอรีจ่ ะหยุด
นิง่ เมือ
่ การชารจเสร็จสมบูรณ

! ขอควรระวัง

การติดตัง้ |

• ห
 ากแบตเตอรีไ่ มมป
ี ระจุคา งอยูเ ลย หลังจากเสียบ
สายอะแดปเตอรแลวประมาณ 1 ถึง 1.5 นาที
ขอความ “กำลังชารจ” จะปรากฏขึน
้ บนจอ LCD
• อยาใชแรงฝนในการเสียบสายเพราะอาจทําความ
เสียหาย แกโทรศัพทและอะแดปเตอรสาํ หรับชาร์จ
แบตเตอรี่
• เสียบเครือ
่ งชารจแบตเตอรีต
่ รงๆ เขากับเตาเสียบทีผ
่ นัง
• หากคุณใชเครือ
่ งชารจนอกประเทศของคุณใหใช
ปลัก
๊ อะแดปเตอรเพือ
่ การเชือ
่ มตอได
• หา มถอดแบตเตอรีห
่ รือซิมการดออกในขณะทีก
่ าํ ลัง
ชารจแบตเตอรี่

19

การติดตัง้
! คำเตือน

• ถ อดปลัก
๊ ไฟและเครือ
่ งชารจแบตเตอรีอ
่ อกจากเตา
เสียบ ขณะเกิดพายุฝนฟาคะนองเพือ
่ ปองกันไมใหถก
ู
ไฟฟา ดูดหรือเกิดเพลิงไหม
• ตรวจสอบใหแนใจวาไมมวี ต
ั ถุทม
่ี ข
ี อบแหลม คม เชน
ฟนสัตว ตะปู สัมผัสกับแบตเตอรี่ เพราะอาจทําใหเกิด
เพลิงไหมได
• เมือ
่ ใส/ถอดซิมการด คุณควรปดโทรศัพท

การใสการดหนวยความจำ

3

ใสการดหนวยความจำในชองใสการดดานขางของตัว
เครือ
่ งดังรูป
1. เลือ
่ นชองเสียบการดหนวยความจำลงดวยปลายนิว้ จน
กระทัง่ ไดยน
ิ เสียงคลิกแลวเปดฝาขึน
้

การถอดเครือ
่ งชารจแบตเตอรี่
ถอดสายอะแดปเตอรออกจาก
โทรศัพทโดยกดปุม
 ดานขางทัง้
สองขางตามที่ แสดงในรูป

2. ใสการดหนวยความจำลงไปในชอง

512

การติดตัง้

|
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ก

ค
ภ

3. เลือ
่ นชองเสียบการดหนวยความจำขึน
้ ดวยปลายนิว้
ใหสด
ุ จนไดยน
ิ เสียงคลิก

! หมายเหตุ

ใชเฉพาะการดหนวยความจำทีผ
่ า นการรับรองจากผู
ผลิตแลวเทานัน
้ การดหนวยความจำบางชนิดอาจใช
กับโทรศัพทรน
ุ นีไ้ มได

! หมายเหตุ

ตองใสดา นทีเ่ ปนขัว้ สีทองเขาไปในชองเสียบการด
หนวความจำกอนโดยคว่ำหนาลง

การถอดการดหนวยความจำ
คอยๆ ถอดการดหนวยความจำออกจากชองเสียบตาม
ภาพทีแ่ สดงทีด
่ า นลางนี:้

การติดตัง้ |
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ฟงกชน
่ั ทัว่ ไป
การโทรออก
1. ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทของคุณเปดอยู

3. กดปุม
 S

2. ปอ
 นหมายเลขโทรศัพท รวมทัง้ รหัสพืน
้ ทีใ่ นการ
แกไขหมายเลขบนหนาจอ คุณเพียงแคกดปุม
 C
เพือ
่ ลบตัวเลขครัง้ ละหนึง่ ตัว

การวางสาย

• กดปุม
 C คางไวเพือ
่ ลบตัวเลขทัง้ หมด
3. กดปุม
 S เพือ
่ โทรออก
4. เมือ
่ สิน
้ สุดการสนทนาแลว ใหกดปุม
 E

การโทรจากรายการโทรทีเ่ คยใช
1. กดปุม
 S หมายเลขโทรศัพททเ่ี รียกเขา,โทรออก
และไมไดรบ
ั สาย ลาสุดจะปรากฏขึน
้
2. เลือกหมายเลขทีต
่ อ
 งการโดยใชปม
ุ นาวิเกต
3. กดปุม
 S

การโทรออกตางประเทศ

ฟงกชน
่ั ทัว่ ไป

|
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2. ปอ
 นรหัสประเทศรหัสพืน
้ ที่ และหมายเลขโทรศัพท

1. กดปุม
 0 คางไวเพือ
่ เรียกรหัสนำหนาการโทรออก
ตางประเทศให ปรากฏบนหนาจอ เครือ
่ งหมาย
‘+’ สามารถใชแทนรหัสการโทรออกตางประเทศได

เมือ
่ คุณสิน
้ สุดการสนทนาแลว ใหกดปุม
 E

การโทรออกโดยใชรายชือ
่
คุณสามารถบันทึกชือ
่ และหมายเลขโทรศัพททโ่ี ทร
บอยไวในสมุดรายชือ
่ ในซิมการดและหนวยความจำ
ของโทรศัพทได
คุณโทรออกไดอยางงายๆ เพียงคนหาชือ
่ ในรายชือ
่
โปรดดูรายละเอียด

การปรับระดับเสียง
ระหวางการสนทนา หากคุณตองการปรับระดับเสียง
ลำโพงใหใชปม
ุ ดานขางของโทรศัพทในโหมดรอรับสาย
คุณสามารถปรับระดับเสียงปุม
 กดได้โดยใชปม
ุ ดานขาง

การรับสาย

โหมดสัน
่ (แบบรวดเร็ว)

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

ความแรงของสัญญาณ

 เลือกซายเพือ
่
1. เลือ
่ นฝาขึน
้ และกดปุม
 S หรือปุม
รับสายเรียกเขา หากตัง้ ตัวเลือกเมนูรบ
ั สาย
ไดทก
ุ ปุม
 [เมนู 9-6-2] (ดูหนา 78) การกดปุม

ใดๆ จะเปนการรับสาย ยกเวนปุม
 E หรือปุม
 เลือกขวา
2. สิน
้ สุดการสนทนาโดยการปดโทรศัพท หรือกดปุม
 E

! หมายเหตุ

คุณสามารถรับสายในขณะใชสมุดรายชือ
่ หรือคุณสมบัติ
เมนูอน
่ื ได หากตอโทรศัพทเขากับพีซโี ดยใชสาย USB
จะไมสามารถโทรและรับสงขอความได

คุณสามารถใชงานโหมดสัน
่ ไดโดยกดปุม
 ซายคางไว
หากคุณอยูภ
 ายในอาคาร การอยูใ กลหนาตางอาจ ชวย
ใหคณ
ุ รับสัญญาณไดดข
ี น
้ึ คุณสามารถดูความ แรงของ
สัญญาณไดจากสัญลักษณแสดงระดับ สัญญาณ ( )
บนหนาจอโทรศัพท

การปอนขอความ
คุณสามารถปอนตัวเลขและตัวอักษรไดโดยใชปม
ุ กด ของ
โทรศัพท ตัวอยางเชน การบันทึกชือ
่ ใน รายชือ
่ , การเขียน
ขอความ, การทำตารางนัดหมายในปฏิทน
ิ ลวนแตตอ
 งใช้
การปอนขอความทัง้ สิน
้ ในเครือ
่ งมีวธิ ปอนขอความให
เลือกใชไดดงั นี้

! หมายเหตุ

ฟลดบางฟลดอาจใชโหมดปอนขอความไดโหมดเดียว
(เชน หมายเลขโทรศัพทในฟลดสมุดทีอ
่ ยู)
ฟงกชน
่ั ทัว่ ไป |
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ฟงกชน
่ั ทัว่ ไป
โหมด T9

การเปลีย
่ นโหมดปอนขอความ

โหมดนีใ้ หคณ
ุ ปอนคำไดโดยการกดเพียงครัง้ เดียวตอ หนึง่
ตัวอักษร แมวา แตละปุม
 บนแผงปุม
 กดนัน
้ จะมีตวั อักษรมาก
กวาหนึง่ ตัวอักษรก็ตาม โหมดT9 จะเปรียบ เทียบการกดปุม

ของคุณโดยอัตโนมัตก
ิ บ
ั พจนานุกรมทางภาษาภายในเครือ
่ ง
เพือ
่ พิจารณาหาคำทีถ่ ก
ู ตอง ดังนัน
้ คุณจึงกดปุม
 นอยกวา
การปอนคำโดยใชโหมด กขค ตามปกติ

1. เมือ
่ คุณอยูใ นฟลด ทีย่ อมใหปอ
 นตัวอักษรไดสญ
ั
ลักษณแสดงโหมดปอน ปอนขอความจะปรากฏ
ขึน
้ ทีม
่ ม
ุ บนขวาของหนาจอ

โหมด กขค
โหมดนีใ้ หคณ
ุ ปอนตัวอักษร โดยการกดปุม
 ทีม
่ ต
ี วั อักษรที่
ตองการหนึง่ ครัง้ สองครัง้ สามครัง้ หรือสีค
่ รัง้ จน กระทัง่
ตัวอักษรทีต
่ อ
 งการปรากฏขึน
้

โหมด 123 (โหมดตัวเลข)
ปอนตัวเลขตางๆ โดยกดปุม
 เพียงครัง้ เดียวตอตัวเลข
หนึง่ ตัว หากตองการเปลีย่ นเปนโหมด 123 ในฟลด
สำหรับการปอนตัวอักษร ใหกดปุม
 # จนกวาหนา
จอจะแสดงโหมด 123

โหมดสัญลักษณ
ฟงกชน
่ั ทัว่ ไป

|
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โหมดนีใ้ หคณ
ุ ปอนตัวอักษรพิเศษ

2. หากคุณตองการเปลีย่ นโหมดใหกดปุม
 # ซึง่ จะ
เปลีย่ นโหมดทีม
่ อ
ี ยู

วิธก
ี ารใชโหมด T9
โหมดปอนขอความโดยใชระบบชวยสะกดคำT9 ชวย
ใหคณ
ุ สามารถปอนคำตาง ๆ ไดอยางงายดายดวยจำ
นวนการกดปุม
 นอยครัง้ ทีส
่ ด
ุ เมือ
่ คุณกดปุม
 แตละครัง้
โทรศัพทจะเริม
่ แสดงตัวอักษรทีค
่ ด
ิ วา คุณกำลังพิมพ
โดยอางอิงตามพจนานุกรมในเครือ
่ ง เมือ
่ มีการเพิม
่ ตัว
อักษรใหมคำจะเปลีย่ นแปลงตามตัวเลือกที่ ใกลเคียง
ทีส
่ ด
ุ จากพจนานุกรม

! หมายเหตุ

คุณสามารถเลือกภาษาอืน
่ ๆ ของ T9 ไดจากตัวเลือกเมนู
หรือกดปุม * คางไว คาทีต
่ ง้ั มาจากโรงงานของเครือ่ งคือ
ไมใชโหมด T9

1

1. เมือ
่ คุณอยูใ นโหมดปอนขอความโดยใชระบบชวย
สะกดคำ T9 ใหเริม
่ ตนปอนคำโดยกดปุม
 2 ถึง
9 โดยการกดหนึง่ ปุม
 ตอหนึง่ ตัวอักษร
• ค
 ำจะเปลีย่ นแปลงตามตัวอักษรทีพ
่ ม
ิ พ คุณไม
ตองสนใจคำทีป
่ รากฏบนหนาจอจนกวาคุณจะ
พิมพ คำนัน
้ เสร็จ
• ห
 ากพิมพจนเสร็จแลวแตคำนัน
้ ปรากฏไมถก
ู ตอง
ใหกดปุม
 นาวิเกตลงหนึง่ ครัง้ หรือมากกวา เพือ
่
เลือ
่ นดูรายการคำทีม
่ ใี หเลือก
ตัวอยาง: กดปุม
 4 6 9 เพือ
่ พิมพ ตรา.
• ห
 ากไมมค
ี ำทีต
่ อ
 งการในรายการคำทีม
่ ใี หเลือก
ใหเพิม
่ คำนัน
้ โดยใช โหมด กขค
2. ปอ
 นคำทัง้ คำ กอนทีจ่ ะแกไขหรือลบตัวอักษรตัวใด
ตัวหนึง่
3. เมือ
่ สิน
้ สุดการปอนคำหนึง่ คำ ใหเวนวรรคโดยกด ปุม

0,R

ในการลบตัวอักษรใหกด C และกดคางไวเพือ
่ ลบตัวอัก
ษร ทัง้ หมด

! หมายเหตุ

ในการออกจากโหมดปอนขอความโดยไมบน
ั ทึกขอ
ความทีป
่ อ
 นนัน
้ กดปุม
 E เครือ
่ งจะกลับไปยังหนาจอรอ
รับสาย

วิธก
ี ารใชโหมด กขค
ใชปม
ุ 2 ถึง 9 เพือ
่ ปอนขอความ
1. กดปุม
 ทีม
่ ต
ี วั อักษรทีค
่ ณ
ุ ตองการ
• หนึง่ ครัง้ สำหรับตัวอักษรตัวแรก
• สองครัง้ สำหรับตัวอักษรตัวทีส
่ อง
• และอืน
่ ๆ
2. เมือ
่ ตองการเวนวรรค ใหกดปุม
 0 หนึง่ ครัง้
เมือ
่ ตองการลบตัวอักษร ใหกดปุม
 C กดปุม

C คางไวเพือ
่ ลบตัวอักษรตอไป
ฟงกชน
่ั ทัว่ ไป |
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ฟงกชน
่ั ทัว่ ไป
วิธก
ี ารใชโหมด 123 (ตัวเลข)

! หมายเหตุ

โปรดดูขอ
 มูลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับตัวอักษรทีใ่ ชไดโดยใชปม
ุ
จากตาราง ดานลางนี้

ปุม


ตัวอักษรตามลําดับทีแ
่ สดง

. , - ( ) : ; 1

1

2 ก ข ค ฆ ง จ ฉ 2
3

ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ 3

4

ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท 4

5 ธ น บ ป ผ ฝ พ 5

ฟงกชน
่ั ทัว่ ไป

|
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6

ฟ ภ ม ย ร ล ว 6

7

ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 7

8

ั ิ ี ึ ื ุ ู ะ 8

9

า ำ เ แ โ ใ ไ ๆ 9

0

่

*

* # @ $ ฿ ! ? ~ ฯ % & ' " ^ /

้

๊

๋

็

์ ฤ ฦ 0

โหมด 123ชวยใหคณ
ุ สามารถปอนตัวเลขในขอความ
แบบตัวอักษรได (เชน การปอนหมายเลขโทรศัพท)
กดปุม
 ตัวเลขทีต
่ อ
 งการกอนทีจ่ ะเปลีย่ นเปนโหมดปอน
ขอความทีเ่ หมาะสมดวยตนเอง

วิธก
ี ารใชโหมดสัญลักษณ
โหมดสัญลักษณชว ยให คุณสามารถปอนสัญลักษณ
หรือตัวอักษรพิเศษตางๆ ในการปอนสัญลักษณใหกด
ปุม
 * ใชปม
ุ นาวิเกตเพือ
่ เลือกสัญลักษณทต
่ี อ
 งการและ
กดปุม
 [ตกลง]

การเลือกฟงกชน
่ั และตัวเลือกตางๆ
โทรศัพทของคุณมีชด
ุ ฟงกชน
่ั ทีช
่ ว ยให คุณปรับแตง
โทรศัพทได โดยฟงกชน
่ั ดังกลาวนีม
้ อ
ี ยูใ นเมนูและ
เมนูยอ
 ยตางๆ ซึง่ คุณสามารถเขาใชไดโดยผานทาง
ปุม
 เลือกสองปุม
 < และ > เมนูและเมนูยอ
 ยแตละ
เมนู ชวยใหคณ
ุ ดูและเปลีย่ นงการตัง้ คาของฟงกชน
่ั
แตละฟงกชน
่ั ได
ปุม
 ตัวเลือกอาจทำงานแตกตางกันไปตามการใชงาน
ในขณะนัน
้ คุณสามารถดูการทำงานในขณะนัน
้ ของ
ปุม
 เลือก ไดจากขอความทีป
่ รากฏในบรรทัดลางสุด
ของหนาจอและอยูเ หนือปุม
 เลือกแตละปุม


เมน

กดปุม
 เลือกซายเพือ
่
เขาใชเมนูทม
่ี ใี หเลือก

รายชือ
่

กดปุม
 เลือกขวาเพือ
่ เขา
ใชรายชือ
่ ทีม
่ ใี หเลือก

การเลือกฟงกชน
่ั และตัวเลือกตางๆ |
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เมนูระหวางการใชสาย
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

การใชสายทีส
่ อง (ขึน
้ อยูก
 บ
ั เครือขาย)
คุณสามารถเรียกใชหมายเลขทีค
่ ณ
ุ ตองการโทรจาก
สมุดโทรศัพท เพือ
่ โทรออกสายทีส
่ องได โดยกดปุม

เลือกขวาแลวเลือกรายชือ
่

เมนูระหวางการใชสาย

|
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การรับสายเรียกเขา

ก

ในการรับสายเรียกเขา เมือ
่ มีเสียงเรียกเขาดังขึน
้ ทีเ่ ครือ
่ ง
คุณเพียงแคกดปุม
 S [รับ] โทรศัพทยงั สามารถเตือน
ใหคณ
ุ ทราบวามีสายเรียกเขาอีกสาย หนึง่ ในระหวาง
ทีค
่ ณ
ุ สนทนากับอีกสายโดยจะมีเสียงสัญญาณดังขึน
้ ใน
หูโทรศัพทและหนาจะแสดงใหเห็นวามีสายทีส
่ องกำลัง
รออยู คุณสมบัตน
ิ เ้ี รียกวา คุณสมบัตส
ิ ายเรียกซอนสาย
เรียกซอนซึง่ จะใชงานไดเฉพาะกรณีทร่ี ะบบเครือขาย
ของคุณสนับสนุนเทานัน
้ สำหรับรายละเอียดในการเรียก
ซ้ำและการยกเลิกการ ใชคณ
ุ สมบัตน
ิ ้ี ใหดท
ู ส
่ี ายเรียกซอน
[เมนู 9-6-4] หากใชงานสายเรียกซอนคุณสามารถพัก
สายแรกไว และรับสายทีส
่ องได โดยกดปุม
 <.

ค
[
ข
เ
แ

การปฏิเสธสายเรียกเขา

การสลับระหวางสองสาย

คุณสามารถปฏิเสธสายเรียกเขาไดโดยไมตอ
 งรับสาย
นัน
้ เพียงแคกดปุม
 E

ในการสลับระหวางสองสาย ใหกดปุม
 หรือ S ปุม

เลือกซาย และเลือก สลับสาย

ระหวางการใชสาย คุณสามารถปฏิเสธสายเรียกเขา
ไดโดยกดปุม
 E

ส

ใ
(
[
D
ป

ก

บ
บ
เ
ป
ใ

การปดไมโครโฟน
คุณสามารถปดไมโครโฟนระหวางใชสายโดยการกดปุม

[ตัวเลือก] แลวเลือก ปดเสียง คุณสามารถเปด เสียง
ของเครือ
่ งโทรศัพทโดยกดปุม
 [เปดเสียง] เมือ
่ เปด
เสียงไมโครโฟน ผูท
 โ่ี ทรเขามาจะไมไดยน
ิ เสียงคุณ
แตคณ
ุ ยังคง ไดยน
ิ เสียงบุคคลนัน
้ ได

สัญญาณเสียง DTMF ขณะโทรออก
ในการเปดสัญญาณเสียง DTMF ขณะโทรออก
(เชน เพือ
่ ใชโทรศัพทกบ
ั สวิตชบอรดอัตโนมัต)ิ ใหกดปุม

[ตัวเลือก] ตามดวย Send DTMF – DTMF on เลือก
DTMF off เพือ
่ เลิกใชงานสัญญาณเสียง DTMF ตาม
ปกติจะใชงานสัญญาณเสียง DTMF

การประชุมหลายสาย

การใชสายทีส
่ อง
คุณสามารถใชสายทีส
่ องไดขณะกำลังใชสายสนทนา
อยูโ ดยปอนหมายเลขทีส
่ องแลวกดปุม
 S เมือ
่ โทร
ติดตอสายทีส
่ องไดแลว สายแรกจะถูกพักสาย โดย
อัตโนมัติ คุณสามารถสลับระหวางสายไดโดยกดปุม
 S

การจัดการประชุมหลายสาย
ในการจัดการประชุมหลายสายใหพก
ั สายหนึง่ สายและ
ขณะทีใ่ ชสายหนึง่ อยู ใหกดปุม
 เลือกซายแลวเลือกเมนู
ประชุมสายของประชุมหลายสาย

เมนูระหวางการใชสาย |

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
สายเมือ
่ เริม
่ การประชุมหลายสาย คุณจะเปนผูค
 วบคุม
การประชุมหลายสาย และมีเพียงคุณเทานัน
้ ทีส
่ ามารถ
เพิม
่ สายเขามาในการประชุมหลายสายได
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เมนูระหวางการใชสาย
การเรียกใชการประชุมหลายสายทีพ
่ ก
ั ไว

การวางสายการประชุมหลายสาย

การเรียกใชการประชุมสายทีพ
่ ก
ั ไว ใหกดปุม
 S กด ปุม

เลือกซาย [ตัวเลือก] และเลือก ประชุมหลายสายทัง้ หมด
/พักสายทัง้ หมด สายอืน
่ ๆ ทีพ
่ ก
ั ไวจะยังเชือ
่ ม ตออยูใ นการ
กลับไปยังโหมดการประชุมหลายสายใหกดปุม
 เลือกซาย <
[ตัวเลือก] ตามดวยประชุมหลาย สาย

คุณสามารถวางสายของผูโ ทรเขาทีป
่ รากฏอยูใ นขณะ
นีจ้ ากการประชุมหลายสายไดโดยกดปุม
 E

1

การเพิม
่ สายในการประชุมหลายสาย
ในการเพิม
่ สายในการประชุมหลายสายทีม
่ อ
ี ยู ใหกดปุม

เลือกซาย และเลือกเมนู ประชุมสาย ของประชุมหลายสาย

การคุยสวนตัวในการประชุมหลายสาย
เมือ
่ ตองการสนทนาเปนการสวนตัวกับ ผูท
 เ่ี ขารวม
ประชุมสาย ใหหนาจอแสดงหมายเลขของบุคคลที่
คุณตองการสนทนาดวย แลวกดปุม
 เลือกซายเลือกเมนู
เบอรสว นตัวของ ประชุมสาย เพือ
่ พักสายอืน
่ ๆ ทัง้ หมด
เมนูระหวางการใชสาย

|
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2

แผนผังเมนู
(คูม
 อ
ื แสดงเปนแบบกริด)
1 เบราวเซอร
1
2
3
4

โฮม
บุค
 มารค
ไปยัง URL
การตัง้ คา

2 ขอมูลการโทร
1
2
3
4
5
6
7

รายการโทรทัง้ หมด
สายทีไ่ มไดรบ
ั
สาายทีโ่ ทรออก
สายทีไ่ ดรบ
ั
เวลาโทร
คาโทร
รายละเอียดขอมูล

3 เครือ
่ งมือ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

เมนูโปรด
นาฬิกาปลุก
ปฏิทนิ
เครือ่ งคิดเลข
บันทึก
เครือ่ งคำนวณทิป
นาฬิกาจับเวลา
การแปลงหนวย
เวลาทัว่ โลก
SIM-เมนู

4 มัลติมเี ดีย
กลองถายรูป
กลองวิดโี อ
เครือ่ งเลน MP3
วิทยุ
แตงเพลง
DJing
บันทึกเสียง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

ขอความใหม
ถาดเขา
อีเมลบอกซ
ราง
ถาดออก
สง
ขอความเสียง
บริการขอมูล
ขอความอัตโนมัติ
การตัง้ คา

6 แฟมขอมูล
1
2
3
4
5
6

วิดโี อ
ภาพ
เสียง
อืน่ ๆ
เกมส&อืน่ ฯ
หนวยความจำภายนอก

แผนผังเมนู |

1
2
3
4
5
6
7

5 ขอความ
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แผนผังเมนู
7 รูปแบบเสียง
1
2
3
4
5
6

ปกติ
เงียบ
สัน่ อยางเดียว
นอกอาคาร
ชุดหูฟง
ออฟไลน

8 รายชือ
่
1
2
3
4
5
6
7

คนหา
เพิม่ ชือ่
กลุม ผูโ ทรเขา
โทรดวน
หมายเลขเครือ่ ง
นามบัตร
การตัง้ คา

9 การตัง้ คา
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วันที่ & เวลา
ประหยัดพลังงาน
หนาจอ
ภาษา
การเชือ่ มตอ
การโทร
ระบบป้องกัน
สถานะหนวยความจำ
รีเซ็ตคาเริม่ ตน

! หมายเหตุ

จัดเรียงเมนูในแตละสไตลตามลำดับความสำคัญดังตอ
ไปนี:้

โ
เ
ท
ส
ด
ใ
ข
เ
โ

เมนู แบบหมุน
1

ขอความ

2

ขอมูลการโทร

3

รายชือ
่

4

มัลติมเี ดีย

5

แฟมขอมูล

6

เบราวเซอร

7

เครือ
่ งมือ

8

รูปแบบเสียง

9

การตัง้ คา

ก
ค
ศ
เมนูรป
ู แบบกริด

แผนผังเมนู

|
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ค
P
ก
น
โ

เบราวเซอร

ขอมูลการโทร

เครือ
่ งมือ

มัลติมเี ดีย

ขอความ

แฟมขอ
 มูล

รูปแบบเสียง

รายชือ
่

การตัง้ คา

ก
ข
จ
โ

เบราวเซอร
คุณสามารถเขาใชบริการ WAP (Wireless Application
Protocol) ตางๆ เชน ขอมูลการเงิน, ขาว, รายงานการพยา
กรณอากาศ และขอมูลเกีย่ วกับ ตาราง การบินขอมูลเหลา
นีไ้ ดรบ
ั การออกแบบมาเพือ
่ ใชกบ
ั โทรศัพท เคลือ
่ นที่
โดยเฉพาะและดูแลโดยผูใ หบริ การ WAP
โปรดตรวจสอบการใหบริการ WAP คาใชจา ย และ คาธรรม
เนียมตางๆ กับผูใ หบริการเครือขาย และ / หรือผูใ หบริการ
ทีเ่ ปนเจาของบริการทีค
่ ณ
ุ ตองการ ใช ผูใ หบริการยัง
สามารถใหคำแนะนำเกีย่ วกับการ ใชบริการเหลานัน
้
ดวยเมือ
่ เชือ
่ มตอแลว โฮมเพจจะปรากฏขึน
้ โดยเนือ
้ หา
ในโฮมเพจขึน
้ กับผู ใหบริการ คุณสามารถเขาใชเพจ
ของเว็บไซดใดๆ ก็ได โดยปอนแอดเดรส URL ของ
เว็บนัน
้ ๆ เมือ
่ ตองการออกจากเบราวเซอร ใหกดปุม
 (E)
โทรศัพท จะกลับสูโ หมดสแตนดบาย
การนาวิเกตดวยเบราว์เซอร WAP
คุณสามารถทองอินเตอรเน็ตโดยใชปม
ุ ตางๆ ของโทร
ศัพทหรือใชเมนู เบราว์เซอร WAP

คําอธิบาย
เลือ
่ นดูขอ
 มูลแตละบรรทัด

C

กลับไปยังเพจกอนหนา

O

เลือกตัวเลือกและยืนยันการดําเนินการ

การใชเมนูเบราว์เซอร WAP
คุณเลือกใชตวั เลือกตางๆของเมนูไดขณะทองเว็บไซด
สำหรับอุปกรณเคลือ
่ นที่

! หมายเหตุ

เมนูเบราวเซอร WAP อาจแตกตางกัน ขึน
้ กับ เวอรชน
่ั
เบราวเซอรของคุณ

โฮม

[เมนู 1-1]

ใชสำหรับเชือ
่ มตอกับโฮมเพจ โฮมเพจอาจเปนไซด ทีไ่ ด
ระบุไวในรูปแบบทีม
่ ก
ี ารใชงานซึง่ อาจกำหนด ไวโดยผูใ ห
บริการระบบหากคุณไมไดกำหนดไวในรูปแบบทีม
่ ก
ี ารใช
งาน
เบราวเซอร |

การใชปม
ุ ตางๆ ของโทรศัพท
ขณะทองอินเทอรเน็ตฟงกชน
่ั ปุม
 ตางๆของโทรศัพท
จะแตกตางไปจากโหมดการทำงานตามปกติ ของ
โทรศัพท

ปุม
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เบราวเซอร
บุค
 มารค

[เมนู 1-2]

เมนูนช
้ี ว ยใหคณ
ุ จัดเก็บ URL ของเว็บเพจทีค
่ ณ
ุ ชืน
่ ชอบได
เพือ
่ ใหเขาใชไดงา ยขึน
้ ในครัง้ ตอไป
การสรางบุค
 มารค
1. กดปุม
 เลือกซา < [ตัวเลือก]
2. เลือกเพิม
่ ใหม และกดปุม
 OK
3. หลังจากปอน URL และชือ
่ ทีต
่ อ
 งการแลว ใหกดปุม
 OK
หลังจากเลือกบุค
 มารคทีต
่ อ
 งการแลวคุณสามารถเลือกตัว
เลือกตอไปนีไ้ ด
• เชือ
่ มตอ: เชือ
่ มตอไปยังบุค
 มารคทีเ่ ลือก
• เพิม
่ ใหม: เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ สรางบุค
 มารคใหม่
• แกไข: คุณสามารถแกไข URL และ / หรือชือ
่ ของ
บุค
 มารคทีเ่ ลือกได
• ลบ: ลบบุค
 มารคทีเ่ ลือก
• ลบทัง้ หมด: ลบบุค
 มารคทัง้ หมด

เบราวเซอร
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ไปที่ URL

[เมนู 1-3]

คุณสามารถเชือ
่ มตอไปยังเว็บไซตทค
่ี ณ
ุ ตองการได
โดยตรง หลังจากปอน URL ทีต
่ อ
 งการแลว ใหกดปุม

ตกลง

การตัง้ คา

[เมนู 1-4]

คุณสามารถตัง้ โปรไฟลแคช คุกกี้ และความปลอดภัย
สัมพันธกบ
ั บริการอินเตอรเน็ต

โปรไฟล WAP

[เมนู 1-4-1]

โปรไฟลค
 อ
ื ขอมูลเครือขายทีใ่ ช เพือ
่ เชือ
่ มตออินเตอรเน็ต
ในหนวยความจำของโทรศัพทมรี ป
ู แบบทีเ่ ปนคาเริม
่ ตน
ของผูใ หบริการระบบบางรายแลว จะไมสามารถเปลีย่ น
ชือ
่ รูปแบบทีเ่ ปนคาเริม
่ ตนได
โปรไฟลแ ตละแบบมีเมนูยอ
 ยดังตอไปนี้
• เปดทำงาน: ใชงานโปรไฟลท
 เ่ี ลือก
• การตัง้ คา: ใชเมนูยอ
 ยนีเ้ พือ
่ แกไขและเปลีย่ นแปลง
คาการตัง้ คา WAP ใหกบ
ั โปรไฟลท
 เ่ี ลือก

•

•

•

•

- โ ฮมเพจ: ในตัวเลือกนี้ จะใหคณ
ุ ปอนแอดเดรส
(URL) ของไซดทค
่ี ณ
ุ จะใชเปน โฮมเพจ คุณไมจำ
เปนตองพิมพ “http://” ไวหนาURLแตละชือ
่ เพราะ
เบราวเซอร WAP จะใสให เองโดยอัตโนมัติ
- ตง้ั คาพร็อกซี:่ IP แอดเดรส/หมายเลขพอรต:
คุณตองปอน IP แอดเดรสหรือหมายเลขพอรตท่ี
ตองการ
่ มตอ: ในตัวเลือกนีจ้ ะใหคณ
ุ เลือกประเภท
- ประเภทเชือ
ระหวาง HTTP , HTTP with proxyและ WAP
- โปรไฟลเครือขาย: คุณสามารถเลือกโปรไฟลเครือ
ขายทีต
่ ง้ั คาไวท่ี [เมนู 9-5-5-1] ได
• แกไขชือ
่ : คุณสามารถเปลีย่ นชือ
่ โปรไฟลไ ด

แคช

[เมนู 1-4-2]

ขอมูลหรือบริการทีค
่ ณ
ุ เขาใชจะถูกบันทึกไวในหนวย
ความจำแคชของโทรศัพท

ลบแคช

[เมนู 1-4-3]

ลบขอมูลทัง้ หมดทีบ
่ น
ั ทึกไวในแคช

! หมายเหตุ

แคชเปนหนวยความจำบัฟเฟอรซง่ึ ใชบน
ั ทึกขอมูล
ไวชว่ั คราว

ใบรับรองการรักษาความปลอดภัย

[เมนู 1-4-4]

• เพิม
่ ใหม: คุณสามารถเพิม
่ โปรไฟลใ หมได

คุณสามารถดูรายการใบรับรองสวนบุคคล ทีบ
่ น
ั ทึกไวใน
โทรศัพทของคุณได

• ลบ: ลบรูปแบบทีเ่ ลือกจากรายการ

ขอมูล WAP

• ลบทัง้ หมด: ลบโปรไฟลทง้ั หมดออกจากรายการ

[เมนู 1-4-5]

คุณสามารถดูขอ
 มูลเวอรชน
่ั ของเบราวเซอร WAP ได

เบราวเซอร |
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ขอมูลการโทร
คุณสามารถดูบน
ั ทึกของสายทีไ่ มไดรบ
ั สายทีร่ บ
ั และสาย
โทรออกได หากวาเครือขายสนับสนุนการแสดงหมาย
เลขโทรเขา (Calling Line Identification: CLI )
ในพืน
้ ทีใ่ หบริการ
ชือ
่ และหมายเลข (หากมีอยู) จะปรากฏขึน
้ พรอมกับ วันที่
และเวลาทีม
่ ก
ี ารโทรนัน
้ และคุณยังสามารถดู เวลา
ทีใ่ ชสายไดดว ย

รายการโทรทัง้ หมด

[เมนู 2-1]

คุณสามารถดูรายการสายโทรเขา หรือสายโทรออก
ทัง้ หมดได

สายทีไ่ มไดรบ
ั

ขอมูลการโทร

|
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[เมนู 2-2]

• สงขอความใหกบ
ั หมายเลขนี้

•

• ลบสายนัน
้ ออกจากรายการ

สายทีโ่ ทรออก

•
[เมนู 2-3]

•

ตัวเลือกนีช
้ ว ยใหคณ
ุ ดูสายทีโ่ ทรออก (ทีโ่ ทรออก หรือ
พยายามโทรออก) 50 สายลาสุดได และคุณยัง สามารถ:

เ

• ด
ห
ู มายเลข (ถามี) และโทรออก หรือบันทึกไวใน สมุด
โทรศัพท

ช
โ

• ป
อ
 นชือ
่ ใหมสำหรับหมายเลข และบันทึกไวในสมุด
โทรศัพท

โ

• สง ขอความใหกบ
ั หมายเลขนี้

•

• ลบสายนัน
้ ออกจากรายการ

•

•

ตัวเลือกนีช
้ ว ยใหคณ
ุ ดูหมายเลขทีไ่ มไดรบ
ั สาย 50 ราย
การลาสุดได และคุณยังสามารถ:

สายทีไ่ ดรบ
ั

• ด
ห
ู มายเลข (ถามี) และโทรออก หรือบันทึกไวในสมุด
โทรศัพท

ตัวเลือกนีช
้ ว ยใหคณ
ุ ดูหมายเลขเรียกเขา 50 รายการ
ลาสุดได และคุณยังสามารถ:

• ป
อ
 นชือ
่ ใหมสำหรับหมายเลข และบันทึกไวใน สมุด
โทรศัพท

• ด
ห
ู มายเลข (ถามี) และโทรออก หรือบันทึกไวในสมุด
โทรศัพท

[เมนู 2-4]

•

• ป
อ
 นชือ
่ ใหมสำหรับหมายเลข และบันทึกไวในสมุด
โทรศัพท์
• สง ขอความใหกบ
ั หมายเลขนี้
• ลบสายนัน
้ ออกจากรายการ

เวลาโทร

[เมนู 2-5]

ชวยใหคณ
ุ สามารถดูระยะเวลาของสายทีโ่ ทรเขาและ
โทรออกได และยังสามารถรีเซ็ตเวลาการโทรไดอก
ี ดวย
โดยมีตวั จับเวลาดังตอไปนี:้

คาโทร

[เมนู 2-6]

ชวยใหคณ
ุ สามารถตรวจสอบคาโทรครัง้ ลาสุด คา
โทรทัง้ หมด คาทีเ่ หลือ และรีเซ็ตคาโทรไดคณ
ุ ตอง
ใชรหัส PIN2 ในการรีเซ็ตคาใชจา ยในการโทร

รายละเอียดขอมูล

[เมนู 2-7]

คุณสามารถตรวจสอบจํานวนขอมูลทีโ่ อนถายผาน
ทางเครือขายดวยระบบ GPRS และยังสามารถดูระยะ
เวลาทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ ออนไลนได

• เวลาโทรครัง้ ลาสุด: ระยะเวลาของการโทรครัง้ ลาสุด
• เบอรทโ่ี ทรออก: ระยะเวลาของสายโทรออก
• เบอรทไ่ี ดรบ
ั : ระยะเวลาของสายเรียกเขา
• รายการโทรทัง้ หมด: ระยะเวลารวมของการโทร
ออกและสายเรียกเขาสามารถนับจากการรีเซ็ตตัว
จับเวลาครัง้ ลาสุด.

ขอมูลการโทร |
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เครือ
่ งมือ
เมนูโปรด

[เมนู 3-1]

ตัวเลือกนีใ้ หคณ
ุ เพิม
่ สิง่ ทีค
่ ณ
ุ ชืน
่ ชอบไวในรายการทีจ่ ด
ั
เตรียมไวเมือ
่ คุณสรางเมนูสว นตัวของคุณแลวคุณสามา
รถเขาสูฟ
 ง กชน
่ั ทีต
่ อ
 งการไดอยางรวดเร็วในหนาจอวาง
โดยการกดปุม
 นาวิเกตขึน
้

! หมายเหตุ

ในเมนูโปรดของคุณจะมีเมนูวท
ิ ยุ FM ไวใหแลว

นาฬิกาปลุก

[เมนู 3-2]

คุณสามารถตัง้ นาฬิกาปลุกได 5 เวลาตามเวลาทีก
่ ำหนดไว
1. เลือก เปด แลวตัง้ เวลาปลุกตามทีต
่ อ
 งการ
2. เลือกชวงเวลาทีต
่ อ
 งการใหปลุกซํา้ : ครัง้ เดียว,
จันทร-ศุกร, จันทร~เสาร, เสาร-พุธ, เสาร-พฤหัส,
ทุกวัน
3. เลือกชนิดของเสียงปลุกทีต
่ อ
 งการแลวกดปุม

< [ตัง้ คา].
เครือ่ งมือ

|
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ปฏิทน
ิ

[เมนู 3-3]

เมือ
่ คุณเขาสูเ มนูน้ี เครือ
่ งจะแสดงปฏิทน
ิ ทีด
่ า นบน ของ
หนาจอจะเปนสวน สำหรับวันที่ และทีด
่ า นลาง ของหนาจอ
เมือ
่ คุณเปลีย่ นวันทีก
่ ารเปลีย่ นวัน เดือน และปใหทำดัง
นีค
้ ณ
ุ สามารถกำหนดใหวางเคอรเซอรสเ่ี หลีย่ มไวทว่ี น
ั
ใดวันหนึง่ ได หากคุณเห็นวันทีม
่ เี ครือ
่ งหมายในปฏิทน
ิ
แสดงวามีการนัดหมายหรือบันทึกในวันนัน
้ ฟงกชน
ั่ นี้
เปนเครือ
่ งชวยเตือนคุณเกีย่ วกับการนัดหมายและบันทึก
ตาง ๆ ของคุณโทรศัพทจะสงเสียงเตือน หากคุณตัง้ เสียง
เตือนสำหรับบันทึก
การเปลีย่ นวัน เดือน และป ใหทำดังนี้
ปุม


คําอธิบาย

13

ทุกป

79

ทุกเดือน

ด

ด
ใ
ห
เ
เ

ต

ช
ว
ป
ม

ปุม


คําอธิบาย

ไ

UD

ทุกสัปดาห

ค

LR

ทุกวัน

ในโหมดปฏิทน
ิ และบันทึก ใหกดปุม
 เลือกซาย <
[ตัวเลือก] ดังตอไปนี;้

ดู

[เมนู 3-3-1]

ดูตารางนัดหมายและบันทึกทัง้ หมดของวันทีเ่ ลือก
ใชปม
ุ U , D เพือ
่ เบราวไปทีร่ ายการบันทึกตางๆ
หากคุณตองการดูรายละเอียดของบันทึกใหกดปุม

เลือกซาย < [ตกลง] กดปุม
 เลือกซาย < [ตัวเลือก]
เพือ
่ แสดง, แกไข, สงทางบลูทธู , ลบ และแสดงปฏิทน
ิ

ตารางใหม

[เมนู 3-3-2]

ชวยใหคณ
ุ เพิม
่ ตารางนัดหมาย และบันทึกใหมใหกบ
ั
วันทีเ่ ลือกได โดยคุณสามารถบันทึกไดถงึ 100 รายการ
ปอนหัวเรือ
่ งแลวกดปุม
 เลือกซาย < [OK] ใหคณ
ุ ปอนขอ
มูลทีเ่ หมาะสมในหัวขอ เวลา, เตือนซ้ำ และ เตือน

ไปทีว่ น
ั

[เมนู 3-3-3]

ดูตารางนัดหมายทัง้ หมด

[เมนู 3-3-4]

ดูตารางนัดหมาย และบันทึกทัง้ หมดของวันทีเ่ ลือก
ใชปม
ุ่ U , D เพือ
่ เบราวไปทีร่ ายการ บันทึกตางๆหาก
คุณตัง้ คาใหเครือ
่ ง แจง เตือนสําหรับบันทึกนัน
้ ๆไอคอน
แจงเตือน จะปรากฏขึน
้ หากคุณตองการดูรายละเอียด
ของบันทึก ใหกดปุม
่ เลือก ซาย O [ตกลง]กดปุม
่ เลือก
ซาย < [ตัวเลือก] เพือ
่ ลบ, แก้ไขบันทึกทีค
่ ณ
ุ เลือก

ไปทีว่ น
ั ที่

[เมนู 3-3-5]

คุณสามารถไปยังวันทีท
่ เ่ี ลือกไวไดโดยตรง

ลบทัง้ หมด

[เมนู 3-3-6]

คุณสามารถลบบันทึกทัง้ หมด

คุณสามารถตัง้ เสียงเตือนของแตละวันทีเ่ ลือกไว

เครือ่ งมือ |
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เครือ
่ งมือ
เครือ
่ งคิดเลข

[เมนู 3-4]

เมนูนม
้ี ฟ
ี ง กชน
่ั การคำนวณแบบมาตรฐาน ไดแก
+, –, x, ÷ : บวก, ลบ, คูณ และ หาร

3. ปอ
 นบันทึกเตือนความจำ แลวกดปุม
 < [OK].

นอกจากนี้ คุณสามารถใชฟง กชน
่ั เครือ
่ งคิดเลขได
หลากหลาย เชน +/–, sin, cos, tan, log, ln,
exp, sqrt, deg, rad.

! หมายเหตุ

1. ปอนตัวเลขโดยการกดปุม
 ตัวเลข

• แกไข: สำหรับแกไขบันทึกของคุณ

2. ใชปม
ุ นาวิเกตเพือ
่ เลือกเครือ
่ งหมายการคำนวณ
3. แลวปอนตัวเลข
4. กดปุม
 O เพือ
่ ดูผลลัพธ

6. เมือ
่ ตองการออกจาก เครือ
่ งคิดเลข ใหกดปุม
 > [กลับ]

บันทึก

หากคุณตองการเปลีย่ นโหมดปอนขอความ ใหกดปุม
 #
ตามลำดับ

• สราง: สำหรับเพิม
่ บันทึกใหม

[เมนู 3-5]

1. เลือกบันทึกโดยการกดปุม
 เลือกซาย < [แสดง]

เครือ
่ งคำนวณทิป

[เมนู 3-6]

1. ปอนจำนวนเงินในใบเสร็จ, เปอรเซ็นต และสวนแบง
2. คุณสามารถดูจำนวนเงินได

น

1

ก

ใ
ป
พ

• ลบ: สำหรับลบบันทึกทีเ่ ลือก

 #
5. ในการปอนเลยทศนิยม กดปุม
 * หากคุณกดปุม
คุณสามารถปอน ( )

เครือ่ งมือ
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2. หากไมมบ
ี น
ั ทึก สามารถเพิม
่ ใหมไดโดยกดปุม
 เลือกซาย
< [สราง].

1

2

3. กดปุม
 [รีเซ็ต] เพือ
่ กลับไปทีค
่ า เริม
่ ตน

3

นาฬิกาจับเวลา

[เมนู 3-7]

เวลาทัว่ โลก

[เมนู 3-9]

1. กดปุม
 [เริม
่ ] เพือ
่ จับเวลาและกดปุม
 [รอบ]เพือ
่ บันทึก
รอบเวลา

คุณสามารถดูเวลาของเมืองสำคัญๆ ไดทว่ั โลก

2. กดปุม
 [หยุด] เพือ
่ ดูผลการบันทึกรอบเวลา

2. คณ
ุ สามารถตัง้ เวลาปจจุบน
ั ใหเปนเวลาของเมือง
ทีค
่ ณ
ุ เลือกไดโดยกดปุม
 < [ตัง้ คา]

3. กดปุม
 [รีเซ็ต] เพือ
่ กลับไปทีค
่ า เริม
่ ตน

การแปลงหนวย

[เมนู 3-8]

ใชแปลงหนวยวัดใหเปนหนวยทีค
่ ณ
ุ ตองการ โดยมี
ประเภทหนวยวัด 4 แบบทีส
่ ามารถแปลงหนวยได ดังนี:้
พืน
้ ที,่ ความยาว, น้ำหนัก และปริมาตร

1. เลือกเมืองทีอ
่ ยูใ นเขตเวลานัน
้ โดยการกดปุม
 L,R

SIM-เมนู

[เมนู 3-0]

เมนูนข
้ี น
้ึ อยูก
 บ
ั ซิมการดและการใหบริการของเครือขาย

1. คณ
ุ สามารถเลือกประเภทใดประเภทหนึง่ จากทัง้ 4
ประเภทนัน
้ โดยการกดปุม
 < [OK]
2. เลือกหนวยทีค
่ ณ
ุ ตองการแปลงคาโดยการกดปุม

U และ D คุณไมสามารถปอนสัญลักษณ “-”
ในตัวแปลงหนวยได
3. เลือกคามาตรฐานโดยใชปม
ุ L , R.

เครือ่ งมือ |
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มัลติมเี ดีย
คุณสามารถสนุกสนานกับฟงกชน
่ั มัลติมเี ดียตางๆ เชน
กลองถายรูป เครือ
่ งบันทึกเสียง MP3 เพือ
่ ความบันเทิง
และตามทีค
่ ณ
ุ สะดวก

! หมายเหตุ

• เมือ
่ สถานะของแบตเตอรีอ
่ ยูใ นระดับลดต่ำลงคุณอาจ
ไมสามารถใชฟง กชน
่ั กลองหรือมัลติมเี ดียได
• ขณะทีใ่ ชฟง กชน
่ั มัลติมเี ดีย สถานะของแบตเตอรีอ
่ าจ
เปลีย่ นแปลงได

กลองถายรูป

[เมนู 4-1]

1. เลือกกลองถายรูป หากคุณตองการเขาสูเ มนูนโ้ี ดยตรง
ใหกดปุม
 q.
2. เล็งไปทีว่ ต
ั ถุทต
่ี อ
 งการถายภาพ แลวกดปุม
 O
3. หากตองการบันทึกภาพนัน
้ ในเครือ
่ ง ใหกดปุม
 <
หรือปุม
 O

! หมายเหตุ

คุณสามารถควบคุมขนาดภาพ, ความสวาง,
สี และการตัง้ คาอืน
่ ๆ ไดโดยกดปุม
 เลือกซาย (<)

มัลติมเี ดีย
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• โหมด [

]: ใชเพือ
่ ถายภาพช็อตตอเนือ
่ ง

- ภาพนิง่ : 320x240, 640x480, 1280x960,
1600x1200

•

่ ง: 320x240, 640x480
- ภาพช็อตตอเนือ

•

• การตรวจวัด [ ]: ใชวด
ั แสงตามจุดตางๆ ของวัตถุ
คุณสามารถเลือกจุดศูนยกลาง, เฉพาะจุด และ
รวมกัน ตามความเหมาะสมสำหรับการรับแสง

•

• โฟกัสอัตโนมัติ [
]: ใชปรับโฟกัสอัตโนมัตเิ พือ
่
ใหไดภาพทีส
่ ดใส คมชัด โดยกดปุม
 เพียงครัง้ เดียว

•

• ค
 วามสมดุลแสง [
]: เพือ
่ เปลีย่ นการตัง้ คาตาม
สภาพแวดลอม (ฟลูออเรสเซนต/มืดครึม
้ /หลอดไฟ/
แสงแดด/อัตโนมัต)ิ

•

• คณ
ุ ภาพ [
]: ชวยใหคณ
ุ สามารถตัง้ คาคุณภาพ
ของภาพเปนปกติ, ละเอียดและละเอียดมากได

ก

• ตวั ตัง้ เวลาหนวง [
]: ชวยใหคณ
ุ สามารถเลือกเวลา
หนวงได (ปด, 3 วินาที , 5 วินาที, 10 วินาที) จาก
นัน
้ โทรศัพทจะถายภาพหลังจากครบเวลาทีร่ ะบุไว

2

• ขนาด [
]: ใชตง้ั คาขนาดภาพ (1600x1200),
(1280x960) (640x480) และ (320x240)
มัลติชอ
็ ตใชไดกบ
ั ความละเอียด (320x240),
(640x480) พิกเซลเทานัน
้

1

• เสียงชัตเตอร [
ของชัตเตอร์ได้

]: คุณสามารถเลือกโทนเสียง

• บน
ั ทึกลงใน [
]: คุณสามารถตัง้ คาพืน
้ ทีเ่ ก็บ
ภาพหลังจากถายภาพได (ภายนอก/โทรศัพท)
• แฟลช [
]: ชวยใหคณ
ุ สามารถตัง้ คาแฟลช
ในขณะทีค
่ ณ
ุ ถายภาพ ในทีม
่ ด
ื ได
• เอฟเฟกตภาพ [
โมโน/ซีเปย/สี)

]: ตัง้ คาได 4 อยาง (เนกาทีฟ/

• โหมดกลางคืน [
]: ชวยใหคณ
ุ ถายภาพในเวลา
กลางคืนโดยใชเมนูน้ี

กลองวิดโี อ

[เมนู 4-2]

1. เลือกเมนูกลองวิดโี อ
2. คณ
ุ ยังสามารถปรับแกความสวาง, ขนาด, คุณภาพ
และการตัง้ คาอืน
่ ๆ ไดโดยกดปุม
 เลือกซาย < [ตัวเลือก]
เมนูการตัง้ คากลองวิดโี อจะเหมือนกับการตัง้ คากลอง
ถายรูป ยกเวนการตัง้ คาตอไปนี้

• เวลาบันทึก: คุณเลือกเวลาบันทึกไดดงั นี้ 1 นาที,
5 นาที, 30 นาที, 90 นาที และไมจำกัด

[เมนู 4-3]

KE600 มีการเพิม
่ เครือ
่ งเลน MP3ลงในเครือ
่ งซึง่ คุณสามารถ
สนุกกับการรับฟงเพลงทีเ่ ปนไฟล MP3 ในเครือ
่ งหรือ
ในการด และยังสามารถเปดเพลงออกลำโพงไดอยาง
ไพเราะ

! หมายเหตุ

• ใ นบางกรณี สัญญาณเสียงอาจไมชด
ั เจน โดยเฉพาะ
เมือ
่ เปดเสียงดังๆ และมีเสียงทุม
 มาก เนือ
่ งจากลําโพง
มีขนาดเล็ก ดังนัน
้ คุณควรใชหฟ
ู ง สเตอริโอเพือ
่ รับฟง
เพลงดวย ระบบเสียงทีส
่ มบูรณแบบ
• เมือ
่ เลนเพลง MP3 ดวยเครือ
่ งเลน MP3 คุณสามารถ
ใชโหมด BGM ไดหากคุณกดปุม
 MP3 ครูห
 นึง่ ในโหมด
BGM คุณสามารถเลนเพลง MP3 ขณะทีใ่ ชงานฟงก์ชน
ั่
อืน
่ ๆ อยูไ ด คุณสามารถหยุด BGM บนหนาจอเครือ
่ ง
เลน MP3 ได ขอมูลเกีย่ วกับฟงกชน
่ั ล็อคปุม
 กด
• หากคุณกดปุม
 MP3 คางไวนานขึน
้ จะเปนการเปด
ใชฟง กชน
่ั ล็อคปุม
 กด ซึง่ จะบล็อคการปอนขอมูล
ดวยปุม
 กดทัง้ หมดคุณสามารถปดการ
ล็อคปุม
 กด ไดดว ยการกดปุม
 MP3 คางไวอก
ี ครัง้
ขอมูลเกีย่ วกับฟงกชน
่ั A2DP และขอเท็จจริงทีว่ า ไม
สามารถใชโหมด BGM ไดในขณะทีฟ
่ ง เพลงดวยชุดหู
ฟง A2DP

มัลติมเี ดีย |
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เครือ
่ งเลน MP3
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มัลติมเี ดีย
• ค
ณ
ุ สามารถฟงเพลงคุณภาพเสียงสเตอริโอผาน A2DP
ได ขัน
้ ตอนแรก ใหเลือก 9.การตัง้ คา ➝ 5.การเชือ
่ มตอ
➝ 1.บลูทธู ➝ 2. การจับคูอ
 ป
ุ กรณ จับคูแ ละเชือ
่ มตอ
กับชุดหูฟง สเตอริโอ บลูทธู จากนัน
้ เลือก 4.มัลติมเี ดีย
➝ 3.เครือ
่ งเลน MP3 คุณสามารถฟงเพลงคุณภาพเสียง
สเตอริโอผานชุดหูฟง สเตอริโอ บลูทธู ได

โปรแกรมเลนเพลงจะสนับสนุน:
• M
 PEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:
ความถีก
่ ารสุม
 สัญ ญาณตัง้ แต 8KHz ถึง 48KHz
อัตราบิตสูงสุด 320Kbps, สเตอริโอ
• AAC: รูปแบบ ADIF, ADTS (ความถีก
่ ารสุม
 สัญญาณ
ตัง้ แต 8KHz ถึง 48KHz)
• AAC+: V1: (อัตราบิต 16~128Kbps)
V2: (อัตราบิต 16~48Kbp)
(ความถีก่ ารสุม สัญญาณตัง้ แต 8KHz ถึง 48KHz)
• WAV: รูปแบบ PCM (ความถีแ่ ซมปลิง้ 16KHz, 22KHz
และ 44.1KHz)

! หมายเหตุ
มัลติมเี ดีย

|

44

KE600 ไมรองรับไฟลทก
่ี ลาวถึงทัง้ หมดทุกประเภททีม
่ ี
อัตราบิตแปรผันตางกัน ดังนัน
้ คุณจะไมสามารถเปลีย่ น
ไฟลจากรูปแบบ MP3 เปน AAC ได

คุณสามารถถายโอนไฟล MP3 จากพีซท
ี ใ่ี ชรว มกันไดไป
ยังหนวยความจำในโทรศัพทของคุณโดยใช้ทเ่ี ก็บขอมูล
เมือ
่ คุณเชือ
่ มตอโทรศัพทกบ
ั พีซโี ดยใชสายเคเบิล USB
(ใหมาในกลองบรรจุเดียวกัน) รายการดิสกแบบถอดออก
ไดจะปรากฏขึน
้ ใน Windows Explorer เมือ
่ คุณคัดลอก
เพลงในดิสกแบบถอดออกไดแลว คุณควรเรียกใชการถอด
ดิสกออกอยางปลอดภัยจากระบบของคุณ

! หมายเหตุ

• ค
ณ
ุ ตองคัดลอกเพลง MP3 ลงในโฟลเดอร เสียง/MP3
หากคุณคัดลอกไปทีโ่ ฟลเดอรอน
่ื คุณจะไมพบไฟล
MP3
• เครือ
่ งพีซค
ี วรทำงานในระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows 98
SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP

สกิน
ชือ
่ ไฟล
แถบแสดงความ
คืบหนา
ระดับเสียง
ตัวเลือก

กลับ

เวลาเลน
สับเปลีย่ น/
โหมดการเลน/
สเตอริโอ
สถานะของตัวควบ
คุมเพลง

1

2

•

•

•

ซ้ำ
เลนทัง้ หมด
เลนซ้ำทัง้ หมด
เลนซ้ำเพลงเดียว

! หมายเหตุ

ในกรณีทม
่ี ไี ฟลทไ่ี มถก
ู ตองอยูใ นรายการเพลง ขอความ
แสดงขอผิดพลาดจะปรากฏขึน
้ และกลับไปทีห
่ นาจอ
กอนหนา

1. กดเมนู มัลติมเี ดียและเลือก MP3 player
่ เขาสูเ มนูตอ
 ไปนี้
2. กดปุม
 เลือกซาย < [ตัวเลือก] เพือ
• หยุด: คุณสามารถหยุดการเลนไฟล MP3 ได้
• ด
 รู ายการเพลง: คุณสามารถเลือกเพลงอืน
่ ทีต
่ อ
 งการ
ไดขณะเลนไฟล MP3
• ต
 ง้ั คาเปนเสียงเรียกเขา: คุณสามารถกำหนดใหเสียง
เพลง MP3 ทีเ่ ลนอยูใ หเปนเสียงเรียกเขาได

• การตัง้ คา
้ี ว ยใหคณ
ุ ปรับรูปแบบของ
– อค
ี วอไลเซอร: เมนูนช
การฟงเพลงไดหลากหลายแนวเพลง
ุ ตัง้ คาโหมดการเลน:
– โหมดการเลน: เมนูนใ้ี หคณ
เลนซำเพลงเดียว, เลนซำทัง้ หมด, เลนทัง้ หมด
่ งจะ
– ตง้ั การสับเปลีย
่ น: หากคุณเลือกเปดเครือ
เลนเพลงแบบสุม

ิ วลเอฟเฟกต
– วช
ิ วลเอฟเฟกต: คุณสามารถเลือกเมนูวช
คือ Real spectrum หรือ Fake เมนูนใ้ี หคณ
ุ เปลีย่ น
แบ็คกราวดของหนาจอ LCD หลัก เมือ่ เลนไฟล MP3

! หมายเหตุ

เพลงไดรบ
ั ความคุม
 ครองตามสนธิสญ
ั ญานานาชาติ
และ กฎหมายลิขสิทธิข
์ องแตละประเทศ ดังนัน
้ อาจจํา
เปนทีต
่ อ
 งไดรบ
ั อนุญาต หรือ ไดสท
ิ ธิใ์ นการทําซ้ำ หรือ
คัดลอก เพลงในกฎหมายของบางประเทศมีขอ
 หาม
ในการคัดลอกสือ
่ ทีม
่ ล
ี ข
ิ สิทธิด
์ ว ยตนเองโปรดตรวจสอบ
กฎขอบังคับของ ประเทศนัน
้ ๆ เกีย่ วกับการใชสอ
่ื ตางๆ
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มัลติมเี ดีย
วิทยุ

[เมนู 4-4]

คุณสามารถคนหาสถานีและรับฟงวิทยุได เสียบชุดหูฟง
วิทยุ FM กับชองเสียบหูฟง ทีด
่ า นขวาของโทรศัพทเพือ
่
เปดใชงานเมนูน.้ี
คลืน
่ สถานี

ปุม
่ กดเลือก
สถานนี

ระดับเสียง

• แกไข: คุณสามารถปรับความถีแ่ ละเปลีย่ นแปลง
สถานีวท
ิ ยุลงในชองทีเ่ ลือกได คุณสามารถเปลีย่ น
ความถีไ่ ดครัง้ ละ 0.1 ดวยการใชปม
ุ นาวิเกตซาย/ขวา
และปุม
 หมายเลขได
• สแกนอัตโนมัต:ิ สแกนอัตโนมัต:ิ หากคุณ
เลือก “สแกนอัตโนมัตท
ิ น
ั ที ?” เปน เปดเครือ
่ ง
จะตัง้ ชองวิทยุโดยอัตโนมัติ และเมือ
่ ขอความ
“บันทึกสถานีน้ี ?” ปรากฏขึน
้ เมือ
่ คุณเลือก
ใช ความถีท
่ ถ่ี ก
ู เลือกดังกลาวจะถูกบันทึกไว
• รเี ซ็ตทุกชอง: คุณสามารถลบทุกชองทีค
่ ณ
ุ บันทึกไว

ตัวเลือก

ยอนกลับ

1. กดปุม
 ตัวเลขของสถานีเพือ
่ บันทึกสถานีวท
ิ ยุท่ี
เลือกปจจุบน
ั ลงในตำแหนงนัน
้
2. หลังจากตัง้ สถานีวท
ิ ยุ คุณสามารถรับฟงสถานีอน
่ื ได
โดยกดปุม
 ตัวเลข (กดครูห
 นึง่ )
มัลติมเี ดีย
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3. คณ
ุ สามารถเขาสูเ มนูตวั เลือกตอไปนีไ้ ดโดยการกดปุม

เลือกซาย [ตัวเลือก]

• ฟง ผานลำโพง: เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ฟงวิทยุ
ผานทางลำโพงในตัวเครือ
่ ง ในการปดลำโพง
เลือก “ฟงผานหูฟง ” ใน [ตัวเลือก]

แ

ค
เ
ใ
เ

1

2

3

แตงเพลง

[เมนู 4-5]

คุณสามารถแตงเสียงเรียกเขาไดตามทีค
่ ณ
ุ ตองการเมือ
่ คุณ
เขาสูฟ
 ง กชน
่ั นี้ เครือ
่ งจะเลนเพลงทีค
่ ณ
ุ แตงไวกอ
 นหนานี้
ใชคณ
ุ สมบัตแิ ตงเพลง เพือ
่ แตงเสียงเรียกเขาของคุณเอง
เพือ
่ ใหคณ
ุ จดจำเสียงเรียกเขาของโทรศัพทของคุณไดเสมอ

• โหมด Keyboard:
คุณสามารถแตงทำนองโดย
การใชเสียงของปุม
 กดดวยการ
กดปุม
 ตัวเลข

โหมด keyboard

1. กด เมนู แลวเปด มัลติมเี ดีย

Piano
bossa noba

2. เลือ
่ นมาที่ แตงเพลง แลวกดปุม
 เลือกซาย [ตกลง]

ตัวเลือก

3. เขาสูเ มนู แตงทำนอง เพือ
่ แตงเสียงเรียกเขา
เครือ
่ งมีโหมด 3 โหมดทีจ่ ะชวยคุณแตงเสียงเรียกเขา
• โหมด Humming:
กดปุม
 เลือกซาย < [บันทึก]
คุณสมบัตโิ หมดการฮัม
เพลงสามารถบันทึกเพลง
ได 30 วินาที

บันทึกใหม

ยอนกลับ

ยอนกลับ

ปอนตัวโนตดวยการใชปม
ุ ดังตอไปนี:้
O

เลน/หยุด

U

เสียงคูแ ปดสูง

D

เสียงคูแ ปดต่ำ

1

C/โด

3

E/มี

2 D/เร
บันทึก

▶

4

F/ฟา

5 G/ซอล

6

A/ลา

7

B/ซี

8 C/โด

9

D/เร

#

#
มัลติมเี ดีย |
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• โหมด Score:
คุณสามารถแตงทำนองโดย
การปอนตัวโนตทีต
่ อ
 งการ

โหมด Score

• โหมด Keyboard: คุณสามารถแตงทำนองโดยการ
ใชเสียงของปุม
 กดดวยการกดปุม
 ตัวเลข
• โหมด Score: คุณสามารถแตงทำนองโดยการ
ปอนตัวโนตทีต
่ อ
 งการ

เพลงสวนตัว
Piano
bossa noba

ตัวเลือก

ยอนกลับ

O

เลน/หยุด

U

เสียงคูแ ปดสูง

D

เสียงคูแ ปดต่ำ

L

เคอรเซอรซา ย

R

เคอรเซอรขวา

8 ตัวโนตลง
6

ตัวโนตเสียงยาวขึน้

#

#

แตงทำนอง
มัลติมเี ดีย
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▶

2 ตัวโนตขึน
้
4

ตัวโนตเสียงสัน
้ ลง

0 รีเซ็ต

[เมนู 4-5-1]

มีโหมดอยู 3 โหมดสำหรับใชแตงเสียงเรียกเขาโหมด
Humming, โหมด Keyboard และโหมด Score
• โหมด Humming: คุณสามารถบันทึกเสียงฮัมใหตรง
กับจังหวะของเครือ
่ งใหจงั หวะ

ก

•

•

[เมนู 4-5-2]

คุณสามารถดูเสียงทีส
่ รางขึน
้ ทัง้ สามโหมดได
หลังจากบันทึกทำนองเพลงของคุณแลว คุณสามารถดู
เมนูยอ
 ยไดดงั ตอไปนี:้
• เลน: คุณสามารถเลนทำนองเพลง
• ตง้ั คาเปนเสียงเรียกเขา: คุณสามารถตัง้ ทำนองเพลง
ใหเปนเสียงเรียกเขาได
• แกไข: คุณสามารถแกไขทำนองเพลง
• แกชอ
่ื : คุณสามารถเปลีย่ นชือ
่ ของทำนองเพลงได
• ลบ: คุณสามารถลบทำนองเพลง
• ลบทัง้ หมด: คุณสามารถลบทำนองเพลงทัง้
หมดทีค
่ ณ
ุ บันทึกไว
• ขอ
 มูล: คุณสามารถดูขอ
 มูลของทำนองเพลง เชน
สไตล เครือ
่ งดนตรี ทำนอง และจังหวะ

D

ร

ค
U
ค
เ
เ
ใ
ห
จ
ต

การตัง้ คา

[เมนู 4-5-3]

• ปรับแตง:ในการปรับแตงเสียงเพลง คุณสามารถเลือก
สไตล เครือ
่ งดนตรี ทำนอง และจังหวะ
• เมโทรโนมี: คุณสามารถเปดใชฟง กชน
่ั นีเ้ พือ
่
ปรับจังหวะของทำนองเพลง (เร็ว/ปกติ/ชา)

DJing
รายการ DJing
คุณสามารถเลือกเพลงไดดว ยปุม

U , D แลวกดปุม
 [ตกลง]
คุณสามารถผสมและเลนเสียง
เอฟเฟกตระหวางทีเ่ ลนดนตรีได
เมือ
่ คุณแกไขไฟลดนตรี คุณสามารถ
ใสเอฟเฟกตสแครตชได โดยใช้ปม
ุ่
หมุน N ระหวางทีเ่ ลนเพลง
จะมีเมนู [ตัวเลือก]
ตอไปนีใ้ หเลือกใช:

[เมนู 4-6]
[เมนู 4-6-1]

• บน
ั ทึก: ใชบน
ั ทึกเพลงพรอมเสียงเอฟเฟกต
• เสียงเอฟเฟกต: คุณสามารถเพิม
่ เสียงเอฟเฟกตสน
้ั ๆ
ใหดนตรีทก
่ี ำลังเลนอยู เมือ
่ คุณกดปุม
 ตัวเลขเครือ
่ ง
จะเลนเสียงเอฟเฟกตทจ่ี ด
ั เก็บไวใน 1 ~ 9
• B
 PM ดวยตนเอง: ในการแสดงเอฟเฟกตสแครตชและ
เสียงเอฟเฟกตจริง คุณจำเปนตองวัด BPM (บีทตอนาที)
โดยกดปุม
 ตกลง (O) 5 ครัง้ เพือ
่ เก็บระยะเวลาใน
ระหวางทีเ่ ลนเพลง
• แกไข: ใชยา ย/ลบ/บันทึกเสียงเอฟเฟกตของ
ไฟลทเ่ี ลือก
• ชว ยเหลือ: ดูขอ
 มูลของเสียงเอฟเฟกตแตละเสียง

การตัง้ คา

[เมนู 4-6-2]

• เสียงเอฟเฟกตเริ่มตน
คุณสามารถกำหนดเสียงเอฟเฟกตเริม
่ ตนได
ตัวเลือก

ยอนกลับ

• ชวยเหลือ
คุณสามารถดูขอ
 มูลเกีย่ วกับเมนู DJing ได

มัลติมเี ดีย |
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บันทึกเสียง

[เมนู 4-7]

คุณสามารถบันทึกเสียงเตือนได
เมนู [ตัวเลือก] ตอไปนีจ้ ะมีใหเลือกใช

• ที่เก็บ
คุณสามารถเลือก โทรศัพท หรือ หนวยความจำภายนอก

• โหมดการบันทึก
คุณสามารถเลือกโหมด ทัว่ ไป ซึง่ สามารถบันทึก
ไดนานไมจำกัด หรือเลือกโหมด MMS ทีบ
่ น
ั ทึก
ไดนานถึง 30 วินาที

บันทึก
1. เมือ
่ เริม
่ ตนบันทึกเสียงแลว ขอความ กำลังบันทึกเสียง
และเวลาทีเ่ หลือจะปรากฏขึน
้ บนหนาจอ
2. หากคุณตองการพักการบันทึกหรือบันทึกตอใหกดปุม

เลือกซายหรือปุม
 ตกลง
3. หากคุณตองการสิน
้ สุดการบันทึก ใหกดปุม
 เลือกขวา

มัลติมเี ดีย
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อัลบัม
้
คุณสามารถแสดงเสียงทีบ
่ น
ั ทึกไวในหนวยความจำได
ไฟลเสียงจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอรเพลงสวนตัว,
เสียงเริม
่ ตน, บันทึกเสียง, MP3 ทีด
่ าวนโหลด และหนวย
ความจำภายนอก แตละโฟลเดอร คุณสามารถเขาสูเ มนู
ตัวเลือกตอไปนีไ้ ดโดยการกดปุม
 เลือกซาย [ตัวเลือก]
• เปด: เปดโฟลเดอรทเ่ี ลือกเพือ
่ ดูไฟลทจ่ี ด
ั เก็บไว
• ขอ
 มูล: คุณสามารถดูขอ
 มูลของโฟลเดอรทเ่ี ลือกได

ข

เ
เ
ข

ข

ค
ต

1

3

4

ต

•

ขอความ
ขอความใหม

[เมนู 5-1]

เมนูนป
้ี ระกอบดวยฟงกชน
่ั ทีเ่ กีย่ วกับ SMS (บริการ
เขียนขอความสัน
้ ), MMS (บริการขอความมัลติมเี ดีย),
ขอความเสียง รวมทัง้ ขอความ บริการของ เครือขาย

ขอความตัวอักษร

[เมนู 5-1-1]

คุณสามารถเขียนและแกไขขอความแบบตัวอักษร และ
ตรวจสอบจำนวน หนาของขอความไดโดย:
1. เขาสูเ มนูขอ
 ความใหมโดยกดปุม
 เลือกซาย < [OK].
2. หากคุณตองการพิมพขอ
 ความใหม่ ใหเลือก ขอความ
3. เพือ
่ ใหการพิมพขอ
 ความงายขึน
้ ใหใชคณ
ุ สมบัติ T9
4. กดปุม
 [ตัวเลือก] เพือ
่ แนบรายการตางๆ ตอไปนี้

ตัวเลือก
• สง: ใชสง ขอความแบบตัวอักษร
1. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูร บ
ั
2. กดปุม
 D เพือ
่ เพิม
่ ชือ
่ ผูร บ
ั
3. คณ
ุ สามารถเพิม
่ หมายเลขโทรศัพทในสมุด
โทรศัพท์ได

 สง หลังจากป้อน
4. กดปุม
 < [ตัวเลือก] แลวกดปุม
หมายเลขเสร็จ ขอความทัง้ หมดจะถูกจัดเก็บใน
กลองขอความออกโดยอัตโนมัติ แมวา จะสงขอความ
นัน
้ ไมสำเร็จก็ตาม
• แนบไฟล
ั ลักษณ: สําหรับเพิม
่ สัญลักษณพเิ ศษลง
- ส
ญ
ในขอความ
่ าํ หนดไว หรือ
- ภาพ: คุณสามารถแทรกกราฟกทีก
กราฟฟกในรูปภาพของฉัน ทีส
่ ามารถใชกบ
ั ขอ
ความสัน
้ ได
่ ามารถนํามาใชกบ
ั การ
- เสียง: สําหรับแทรกเสียงทีส
สงขอความได
่ ตน: คุณสามารถแทรกแอนิเมชัน
่ ทีจ่ ด
ั เก็บไว
- ภาพเริม
่ ตน: เสียงเริม
่ ตน: คุณสามารถแทรกเสียง
- เสียงเริม
ทีจ่ ด
ั เก็บไว
 ความอัตโนมัต:ิ คุณสามารถใชขอ
 ความสําเร็จ
- ขอ
รูป จากขอความอัตโนมัตซ
ิ ง่ึ เก็บในเครือ
่ งโทรศัพทได
่ : คุณสามารถเพิม
่ หมายเลขโทรศัพทหรือ
- รายชือ
อีเมลแอดเดรสในสมุดโทรศัพทได
ขอความ |
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ขอความ
• บน
ั ทึกลงราง: บันทึกขอความในราง
• ภาษา T9: เลือกภาษาสําหรับโหมดปอนขอความ
T9 คุณสามารถเลิกใชโหมดปอนขอความ T9 โดย
เลือก ‘ไมใช T9’
• ลบขอความ: คุณสามารถลบขอความขณะเขียน
SMS ได
• ออก: หากคุณกดออกในขณะทีก
่ าํ ลังพิมพขอ
 ความ
อยูจ ะเปนการสิน
้ สุดการพิมพขอ
 ความและกลับสู
เมนูขอ
 ความโดยเครือ
่ งจะไมบน
ั ทึกขอความทีเ่ พิม
่
พิมพ์นน
้ั

! หมายเหตุ

โทรศัพทรน
ุ ทีร่ องรับ EMS รีลส
ี 5 สามารถสงภาพถาย
สี, เสียง รูปแบบขอความตางๆ ฯลฯ ผูร บ
ั ขอความอาจ
ไมสามารถรับภาพ เสียง หรือรูปแบบขอความทีค
่ ณ
ุ สง
ไดอยางสมบูรณ หากโทรศัพทของผูร บ
ั ไมสนับสนุน
ระบบสงขอความนี้

ขอความมัลติมเี ดีย

[เมนู 5-1-2]

คุณสามารถใชเมนูนเ้ี พือ
่ เขียนหรือแกไขขอความ มัลติมี
เดีย หรือใชตรวจสอบขนาดขอความได
ขอความ
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1. เขาสูเ มนูขอ
 ความใหมโดยกดปุม
 เลือกซาย < [OK].

•

2. หากคุณตองการพิมพขอ
 ความใหม่ ใหเลือก มัลติมเี ดีย
3. คณ
ุ สามารถพิมพขอ
 ความขึน
้ ใหม่หรือ เลือกขอ
ความมัลติมเี ดียสําเร็จรูป ขึน
้ มาหนึง่ ขอความจาก
ทีส
่ รางไวแลว

ตัวเลือก
• สง ไปที:่ คุณสามารถสงขอความมัลติมเี ดียถึงผูร้ บ
ั
หลายคนได รวมทัง้ สามารถจัดลำดับความสำคัญ
ใหกบ
ั ขอความ แลวกำหนดใหสง ภายหลังได
• แนบไฟล: คุณสามารถเพิม
่ สัญลักษณ, ภาพ, วิดโี อ,
เสียง, สไลดใหม, แบบขอความ, รายชือ
่ , นามบัตร
และอืน
่ ๆ ได

•

•

•

•

! หมายเหตุ

ขอความทัง้ หมดจะถูกจัดเก็บในกลองขอความออกโดย
อัตโนมัติ แมวา จะสงขอความนัน
้ ไม สําเร็จก็ตาม

• นำเสนอ: คุณสามารถตรวจดูขอ
 ความมัลติมเี ดีย
ทีค
่ ณ
ุ พิมพ ได.

อ

ห

• บน
ั ทึก: คุณสามารถบันทึกขอความมัลติมเี ดียลง
ใน กลองขอความออก หรือบันทึกเปนขอความสำ
เร็จรูปก็ได

1. คณ
ุ สามารถปอนอีเมลแอดเดรสไดสงู สุด 20
รายการในฟลดถงึ และ Cc

• แกไขเรือ
่ ง: แกไขขอความมัลติมเี ดียทีค
่ ณ
ุ เลือก

! หมายเหตุ

• ระยะเวลาสไลด: คุณสามารถตัง้ คาระยะเวลาสไลดของ
ขอความมัลติมเี ดียได

2. ปอนหัวขอเรือ
่ งของเมล แลวกด ตกลง

• ภาษา T9: เลือกภาษาสำหรับโหมดปอนขอความ
T9 คุณสามารถเลิกใชโหมดปอนขอความ T9 โดย
เลือก ‘ไมใช T9’

3. เมือ
่ เขียนขอความอีเมลแลว ใหกดปุม
 เลือกซาย <
[ตัวเลือก] คุณสามารถเขาใชเมนูตวั เลือกตอไปนี้
• สงไปที:่ คุณสามารถแกไขผูร บ
ั ได

• ออก: คุณสามารถใชกลับสูเ มนู ขอความได

• สิง่ ทีแ
่ นบ: คุณสามารถแนบไฟลไดโดยใชเมนูน้ี
• นำเสนอ: คุณสามารถดูตวั อยางเมลทเ่ี ขียนได

! หมายเหตุ

หากคุณเลือกภาพทีม
่ ข
ี นาดใหญ่สาํ หรับเขียนลงใน
ขอความ มัลติมเี ดียเครือ
่ งจะใชเวลาในการโหลดภาพนัน
้
อยางนอย 10 วินาทีและคุณจะไมสามารถใชงานปุม
 ใดๆ
ไดในระหวาง การโหลด คุณจะสามารถพิมพขอ
 ความ
มัลติมเี ดียไดหลัง จาก 10 วินาทีผา นไป

อีเมล

ในการปอน “@” ใหกดปุม
 * และเลือก “@”

[เมนู 5-1-3]

หากตองการสง/รับอีเมล คุณควรกำหนดอีเมลแอคเคาท

ั ทึกลงราง: เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ บันทึกขอความในราง
• บ
น
• แกไขหัวขอ: คุณสามารถแกไขหัวขอได
• ภาษา T9: เลือกภาษาสำหรับโหมดป้อนขอความ
T9 คุณสามารถเลิกใชโหมดป้อนขอความ T9 โดย
เลือก ‘ไมใช T9’
• ลบขอความ: คุณสามารถลบขอความขณะเขียนขอ
ความได
ขอความ |

53

ขอความ
• อ
 อก: หากคุณเลือกเมนูนข
้ี ณะเขียนขอความ คุณจะออก
จากหนาจอเขียนขอความและกลับไปยังหนาจอกอนหนา
โดยเครือ
่ งจะไมจด
ั เก็บขอความทีเ่ พิง่ พิมพนน
้ั

! หมายเหตุ

• ส
 ำหรับอีเมลแอคเคาทแตละรายการ คุณสามารถบัน
ทึกขอความไดสงู ถึง 40 ขอความ (รวมทัง้ หมด 200
ขอความสำหรับอีเมลแอคเคาท 5 รายการ)
ในโฟลเดอรกลองขอความเขา คุณสามารถบันทึกขอ
ความไดสงู ถึง 20 ขอความในโฟลเดอรรา งและกลอง
ขอความออก บันทึกได 5 ขอความ และในโฟลเดอร
สงมีขอ
 ความไดไมเกิน 10 ขอความ
ในกรณีทโ่ี ฟลเดอรรา ง, กลองขอความออก หรือสงเต็ม
และคุณพยายามบันทึกขอความใหมลงในโฟลเดอร
เหลานี้ ขอความทีจ่ ด
ั เก็บอยูน
 านทีส
่ ด
ุ จะถูกลบออก
โดยอัตโนมัติ
• ขนาดขอความสูงสุดทีส
่ ง ไดรวมสิง่ ทีแ่ นบคือ 300
Kb และขนาดขอความสูงสุดทีร่ บ
ั ไดคอ
ื 300 Kbหาก
มีขอ
 ความทีม
่ ส
ี ง่ิ ทีแ่ นบสงถึงคุณมากกวา 5 รายการ
คุณจะไดรบ
ั เพียง 5 รายการเทานัน
้ สิง่ ทีแ่ นบบาง
ประเภทอาจแสดงในเครือ
่ งอยางไมถก
ู ตอง

ขอความ
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ถาดเขา

[เมนู 5-2]

เครือ
่ งจะแจงเตือนใหทราบเมือ
่ มีขอ
 ความเขาโดยขอความ
เหลานีจ้ ะถูก จัดเก็บใน กลองขอความเขาในกลองขอ
ความเขา คุณสามารถทราบประเภทของ ขอความแตละ
ขอความไดโดยดูจากไอคอน โปรดดู รายละเอียดไดทห
่ี วั
ขอความหมายของ ไอคอน
หากเครือ
่ งแสดงขอความ ‘ขอความในซิมการดเต็ม’ คุณตอง
ลบเฉพาะขอความ ซิมการดออกจาก กลอง ขอความเขา
หากเครือ
่ งแสดงขอความ ‘ขอความเต็ม’ คุณสามารถทำ
ใหพน
้ื ทีจ่ ด
ั เก็บแตละสวนวางได ดวย การลยขอความ,
ภาพหรือเสียง และ แอพพลิเคชัน
่ ตางๆ

• ขอความในซิมการด
ขอความในซิมการด หมายถึง ขอความทีจ่ ด
ั เก็บ
อยูใ นซิมการดโดยเฉพาะ คุณสามารถยายขอความนี้
ไปทีโ่ ทรศัพทได
สำหรับขอความมัลติมเี ดียชนิดแจงเตือนนัน
้ คุณจะ ตอง
รอสักครูเ พือ
่ ใหเครือ
่ งดาวนโหลดและดำเนินการกับขอความ
เสียกอน ในการอานขอความ ใหเลือกขอความนัน
้ โดยการ
กดปุม
 <.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• แสดง: คุณสามารถดูขอ
 ความทีไ่ ดรบ
ั ได
• ลบ: คุณสามารถลบขอความนัน
้ ได
• ตอบกลับ: คุณสามารถตอบกลับผูส
 ง ขอความได
• สง ตอ: คุณสามารถสงตอขอความทีเ่ ลือกนัน
้
ใหบค
ุ คลอืน
่ ได
• โทรกลับ: คุณสามารถโทรกลับผูส
 ง ขอความได
• ขอ
 มูล: คุณสามารถดูขอ
 มูลเกีย่ วกับขอความทีไ่ ดรบ
ั
เชน ทีอ
่ ยูข
 องผูส
 ง , หัวเรือ
่ ง (เฉพาะขอความมัลติมเี ดีย
เทานัน
้ ), วันทีแ่ ละเวลาของขอความ, ประเภท ขอความ
และขนาดขอความ
• ลบข้อความทีเ่ ลือก: หลังจากทีค
่ ณ
ุ เลือกขอความที่
ตองการลบแลว คุณสามารถลบขอความทีเ่ ลือกนัน
้ ได
• ลบทีอ
่ า นทัง้ หมด: คุณสามารถลบขอความทีอ
่ า น
แลวทัง้ หมดได
• ลบทัง้ หมด: คุณสามารถลบขอความทัง้ หมดได

อีเมลบอกซ

[เมนู 5-3]

เมือ
่ คุณเขาสูเ มนูน้ี คุณสามารถเชือ
่ มตอเพือ
่ เรียกดูขอ

ความอีเมลใหมหรือคุณอาจดูขอ
 ความอีเมลท่ี เคยเรียก
ดูไวกอ
 นหนานีแ้ ลวโดยไมตอ
 งล็อกอินเขาสูเ ซิรฟ
 เวอร
อีเมล คุณสามารถตรวจสอบอีเมลทบ
่ี น
ั ทึก, อีเมลในราง,
อีเมลในกลองขอความออก และอีเมลทส
่ี ง ได
ในกลองขอความเขา สามารถจัดเก็บอีเมลไดสงู ถึง 20
ขอความ (กลองขอความออกเก็บได 5, รางเก็บได 5,
สงเก็บได 10 ขอความ)

! หมายเหตุ

คุณสมบัตอ
ิ เี มลขน
้ึ อยูก
 บ
ั เครือขาย
ผูใ้ ชไมสามารถใชคณ
ุ สมบัตน
ิ ไ้ี ดหากเครือขายไมสนับสนุน

ราง

[เมนู 5-4]

การใชเมนูนช
้ี ว ยใหคณ
ุ กำหนดขอความมัลติมเี ดียได
ลวงหนาสูงสุด 5 ขอความซึง่ เปนขอความทีค
่ ณ
ุ ใชบอ
 ย
โดยเมนูนจ้ี ะแสดงรายการขอความมัลติมเี ดียทีค
่ ณ
ุ กำหนด
ไวลว งหนา
• แสดง: คุณสามารถดูขอ
 ความมัลติมเี ดียตางๆ
• แกไข: แกไขขอความทีค
่ ณ
ุ เลือก

ขอความ |

ตัวเลือกทีค
่ ณ
ุ เลือกใชไดมด
ี งั นี้
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ขอความ
สง

• ลบ: ลบขอความทีค
่ ณ
ุ เลือก
• ขอมูล: เพือ
่ ดูขอ
 มูลของขอความนัน
้
• ลบหลายรายการ: หลังจากทีค
่ ณ
ุ เลือกขอความทีต
่ อ
 ง
การลบแลว ใหกด ตกลง เพือ
่ ลบขอความทีเ่ ลือกนัน
้
• ลบทัง้ หมด: ลบขอความทัง้ หมดในแฟมขอมูล

ถาดออก

[เมนู 5-5]

เมนูน้ี ใหคณ
ุ ดูขอ
 ความทีก
่ ำลังจะสง หรือ การสงลม
เหลวหลังจากสงขอความเสร็จแลว ขอความนีจ้ ะยาย
ไปทีเ่ มนูสง
• แสดง: คุณสามารถเรียกดูขอ
 ความได
• ลบ: คุณสามารถลบขอความได
• สงใหม: คุณสามารถสงขอความทีเ่ ลือกใหมได
• แกไข: แกไขขอความทีค
่ ณ
ุ เลือก
• ขอ
 มูล: คุณสามารถตรวจสอบขอมูลในแตละขอความได

[เมนู 5-6]

เมนูนช
้ี ว ยใหคณ
ุ สามารถอานขอความทีค
่ ณ
ุ ไดสง ออกไปแลว
โดยคุณสามารถตรวจสอบเวลาและเนือ
้ หาของขอความได

ขอความเสียง

[เมนู 5-7]

เมือ
่ มีการเลือกเมนูน้ี คุณเพียงแคกดปุม
 เลือกซาย <
[ตกลง] เพือ
่ ฟงขอความเสียง และคุณยังโทรเช็คขอ
ความเสียงไดโดยกดปุม
 1 คางไว เมือ
่ อยูใ นโหมด
สแตนดบาย

! หมายเหตุ

เมือ่ คุณไดรบ
ั ขอความเสียงโทรศัพทของคุณจะแสดง
ไอคอนและแจง เตือนใหคณ
ุ ทราบโปรดสอบถามขอมูลของ
บริการนี้ จากผูใ หบริการระบบบของคุณ เพือ่ ให้คณ
ุ ตัง้ คา
เครือ่ งไดอยางถูกตอง

บ

(

ข
ส
ร
แ
จ
บ
แ
แ
ห
อ
ส

อ

1

• ลบหลายรายการ: เลือกและลบขอความทีเ่ ลือกไว
• ลบทัง้ หมด: คุณสามารถลบขอความทัง้ หมดใน
กลองขอความออก
ขอความ
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2

บริการขอมูล

[เมนู 5-8]

(ขึน
้ อยูก
 บ
ั เครือขายและการสมัครขอรับบริการ)

ขอความบริการขอมูล คือ ขอความชนิดตัวอักษรทีเ่ ครือขาย
สงไปยังระบบ GSM ขอความนีใ้ หขอ
 มูลทัว่ ไปเกีย่ วกับ
รายงาน สภาพอากาศ รายงานสภาพการ จราจร บริการ
แท็กซี่ การแพทย และราคาหุน
 แตละ ประเภทของข้อมูล
จะมี หมายเลขกำกับอยูด
 ว ย คุณ จึงสามารถติดตอผูใ ห้
บริการได หากคุณปอนหมายเลขนัน
้ ๆ สำหรับขอขอมูล
และเมือ
่ คุณไดรบ
ั ขอความบริการขอมูล คุณจะเห็นขอความ
แสดงทีห
่ นาจอ เพือ
่ แจงใหทราบวาคุณไดรบ
ั ขอความหนึง่
หรือเครือ
่ งอาจแสดงขอความนัน
้ ทีห
่ นาจอโดยตรงซึง่ ในการ
อานขอ ความนัน
้ อีกครัง้ หรือในกรณีทเ่ี ครือ
่ งไมอยูใ นโหมด
สแตนดบาย ใหทำตามขัน
้ ตอนดังตอไปนี้

อาน

[เมนู 5-8-1]

1. เมือ
่ คุณไดรบ
ั ขอความบริการขอมูล แลวเลือกอาน
เพือ
่ อานขอความ เครือ
่ งจะแสดงขอความดังกลาว
ทีห
่ นาจอคุณสามารถอานขอความอืน
่ ๆไดดว ยการ
เลือ
่ นดู โดยใชปม
ุ L , R หรือ < [ตอไป]

[เมนู 5-8-2]
(ขึน
้ อยูก
 บ
ั เครือขายและการสมัครขอรับบริการ)

• รายการทีแ
่ สดง: คุณสามารถดูหมายเลขของ ขอความ
< บริการขอมูลทีค
่ ณ
ุ เพิม
่ เขาไปไดหากคุณ กดปุม

[ตัวเลือก] คุณจะสามารถแกไขและลบ ชนิดขอความ
บริการขอมูลทีค
่ ณ
ุ เพิม
่ เขาไปได
• รายการทีใ่ ชงาน: คุณสามารถเลือกหมายเลขขอความ
บริการขอมูลใน รายการทีใ่ ชงานไดหากคุณใชหมายเลข
บริการขอมูลหนึง่ คุณจะไดรบ
ั ขอความทีส
่ ง จากหมายเลข
ดังกลาว

ขอความอัตโนมัติ
ขอความตัวอักษร

[เมนู 5-9]
[เมนู 5-9-1]

คุณมีแบบขอความ 6 แบบตามทีแ่ สดงดานลาง
• กรุณาโทรกลับฉันดวย
• ฉันไปสาย จะไปถึงเวลา
• ตอนนีค
้ ณ
ุ อยูท
 ไ่ี หน?
• ฉันกำลังเดินทาง
• ดวน! กรุณาติดตอกลับ
• ฉันรักคุณ

ขอความ |

2. เครือ
่ งจะแสดงขอความปจจุบน
ั จนกวาขอความอีก
ขอความหนึง่ จะปรากฏขึน
้

เรือ
่ ง

57

ขอความ
ขอความมัลติมเี ดีย

[เมนู 5-9-2]

หลังจากบันทึกเทมเพลทใหม คุณสามารถใชตวั เลือก
ตอไปนี้
• บน
ั ทึก: ใชบน
ั ทึกแบบขอความมัลติมเี ดียใหมทค
่ี ณ
ุ
สรางขึน
้
• แทรก: คุณสามารถเพิม
่ สัญลักษณ, ภาพ, วิดโี อ,
เสียง, ภาพใหม, วิดโี อใหม, เสียงใหม, สไลดใหม,
แบบขอความ, รายชือ
่ , นามบัตร และอืน
่ ๆ ได
• ดต
ู วั อยาง: คุณสามารถดูตวั อยางแบบขอความมัลติมี
เดียทีค
่ ณ
ุ เขียนได
• แกไขหัวขอ: ใชแกไขขอความมัลติมเี ดียทีค
่ ณ
ุ เลือก
• ระยะเวลาสไลด: คุณสามารถตัง้ คาระยะเวลาสไลดของ
ขอความมัลติมเี ดียได้
• ภาษา T9: เลือกภาษาสำหรับโหมดปอนขอความ T9
ทีต
่ อ
 งการ คุณสามารถเลิกใชโหมดปอนขอความ T9
โดยเลือก ‘ไมใช T9’
• ออก: นำคุณกลับไปทีเ่ มนู ขอความ

ขอความ
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การตัง้ คา
ขอความตัวอักษร

[เมนู 5-0]
[เมนู 5-0-1]

• ชนิดขอความ: ขอความตัวอักษร, แนบเสียง,
แฟกซ, เพจในประเทศ, X400, อีเมล, ERMES
โดยปกติ ประเภทขอความทีใ่ ชงานจะตัง้ คาเปน
ขอความตัวอักษรแตคณ
ุ สามารถเปลีย่ นขอความ
ใหเปนรูปแบบอืน
่ ได โปรดติดตอผูใ หบริการระบบ
ของคุณเกีย่ วกับการใหบริการฟงกชน
่ั ดังกลาว
• อายุขอ
 ความ: บริการของเครือขายนีใ้ หคณ
ุ กำหนด
ระยะเวลาทีค
่ ณ
ุ ตองการใหเก็บขอความตางๆ
ไวในศูนยรบ
ั ฝากขอความ
• รายงานผลการสง: หากคุณตัง้ คาที่ ตกลง คุณจะ
สามารถตรวจสอบวาขอความสงถึงผูร บ
ั หรือไม
• ตอบกลับ: เมือ
่ มีการสงขอความ ผูร บ
ั สามารถตอบ กลับ
และใหคด
ิ คาใชจา ยในการ ตอบกลับลงในใบแจงหนีค
้ า
โทรศัพทของคุณได
• เบอรศน
ู ยบริการขอความ: หากตองการสงขอความ
แบบตัวอักษร คุณสามารถใชเมนูนห
้ี าทีอ
่ ยูข
 องศูนย์
SMS ได

•

ข

•

•

•

•

•

•

• การตัง้ คาบริการเสริม: คุณสามารถตัง้ คาบริการเสริม
ได เชน GSM, GPRS

ขอความมัลติมเี ดีย

[เมนู 5-0-2]

• ห
 วั ขอ: คุณสามารถปอนหัวขอของขอความมัลติมเี ดีย
ไดเมือ
่ เปดเมนูน้ี
• ร ะยะเวลาสไลด: แสดงระยะเวลาของแตละเพจเมือ
่
เขียนขอความ
• ล
 ำดับความสำคัญ: คุณสามารถกำหนดลำดับความ
สำคัญ ของขอความทีค
่ ณ
ุ เลือกได
• อายุขอ
 ความ: บริการของเครือขายนีใ้ หคณ
ุ กำหนดระยะ
เวลาทีค
่ ณ
ุ ตองสามารถใหเก็บขอความตางๆ ไวในศูนยรบ
ั
ฝากขอความ
• รายงานผลการสง: หากคุณตัง้ คาที่ ตกลง คุณจะ
สามารถ ตรวจสอบวาขอความสงถึงผูร บ
ั หรือไม
• ร ายงานการอาน: คุณสามารถรับรายงานวาผูร บ
ั อาน
ขอความแลวหรือยัง

• เ รียกขอมูลอัตโนมัต:ิ หากตัง้ คาทีเ่ ปด คุณสามารถ
รับขอความมัลติมเี ดียไดโดย อัตโนมัติ หากตัง้ คา
ทีป
่ ด
 คุณจะไดรบ
ั เพียง ขอความแจงเตือนในกลอง
ขอความเขาจาก นัน
้ คุณสามารถตรวจสอบการแจง
เตือนนีไ้ ดหากคุณเลือกเฉพาะเครือขายในฟน
 ทีค
่ ณ
ุ จะ
ไดรบ
ั ขอความแบบมัลติมเี ดียจากเครือขายในฟน
 ที่
• โ ปรไฟลเครือขาย: หากคุณเลือกเซิรฟ
 เวอรขอ
 ความ
มัลติมเี ดียคุณจะสามารถตัง้ คา URL ของเซิรฟ
 เวอร
ขอความมัลติมเี ดียได
• ป
 ระเภททีใ่ ชได
สวนตัว: ขอความสวนบุคคล
ขอความโฆษณา: ขอความโฆษณา
ขอมูล: ขอมูลทีจ่ ำเปน

อีเมล

[เมนู 5-0-3]

• อ
 ีเมลแอคเคาท
เมนูนใ้ี ชเพือ
่ แกไข ลบ หรือเพิม
่ อีเมลแอคเคาท
– แสดง: คุณจะสังเกตเห็นอีเมล
– ตัง้ เป็นคาเริม
่ ตน
ขอความ |
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ขอความ
– แกไข
ชือ
่ แอคเคาท: ชือ
่ แอคเคาท
อีเมลแอดเดรส: ปอนอีเมลแอดเดรสทีค
่ ณ
ุ ไดรบ
ั จา
กผูใ หบริการระบบของคุณ
ชือ
่ : คุณสามารถตัง้ ชือ
่ เลนของคุณได
ประเภทบริการ: เลือกประเภทโปรโตคอลของคุณ
(POP3/IMAP3)
เซิรฟ
 เวอรอเี มลขาเขา: ปอน POP3 แอดเดรส
และหมายเลขพอรตของเซิรฟ
 เวอรทใ่ี ชรบ
ั อี
เมลของคุณ
ชือ
่ ผูใ ช: ปอน ID อีเมลของคุณ
รหัสผาน: ปอนรหัสผานอีเมลของคุณ
เซิรฟ
 เวอรอเี มลขาออก: ปอน SMTP แอดเดรส
และหมายเลขพอรตของเซิรฟ
 เวอรทใ่ี ชสง อีเมลของ
คุณ
ขนาดการรับสูงสุด: ดูขนาดเมลสงู สุดทีค
่ ณ
ุ สามา
รถรับได

ขอความ
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บันทึกในเซิรฟ
 เวอร: เลือก ใช เพือ
่ ทิง้ ขอความ
ไวทเ่ี ซิรฟ
 เวอร

แทรกลายเซ็น: เลือก ใช เพือ
่ แนบลายเซ็นของคุณ
ในขอความอีเมลของคุณ

•

– ตัง้ คาขัน
้ สูง
อีเมลแอดเดรสทีต
่ อบกลับ: อีเมลแอดเดรสทีค
่ ณ
ุ
ใชรบ
ั การตอบกลับ
หมายเลขพอรตขาเขา: ใชแกไขหมายเลขพอ
รต POP3

•

หมายเลขพอรตขาออก: ใชแกไขหมายเลขพอ
รต SMTP

ศ

ตรวจสอบสิทธิเ์ มลทส
่ี ง ออก: เมือ
่ คุณสงเมล คุณสา
มารถตัง้ คาวาใหโปรแกรมตรวจสอบสิทธิห
์ รือไมกไ็ ด
ID/รหัสผานเซิรฟ
 เวอรขาออก: ปอน ID และ
รหัสผานเพือ
่ สงอีเมล
– แอคเคาทใหม: คุณสามารถสรางอีเมลแอคเคาท
ไดถงึ 5 รายการโดยเลือกเมนู แอคเคาทใหม
หากคุณใชเมนู แกไข คุณสามารถตัง้ คาตอไปนีไ้ ด
– ลบ: ลบแอคเคาททเ่ี ลือกออกจากรายการ
– ล
 บทัง้ หมด: คุณสามารถลบรายการแอคเคาททง้ั
หมดได

ค
เ
เ
โ
ร
ใ

ร

ค

บริการขอมูล

• โปรไฟลเครือขาย
โปรไฟลคอ
ื ขอมูลเครือขายทีใ่ ชเพือ
่ เชือ
่ มตออินเตอรเน็ต
ในหนวยความจำของโทรศัพทมรี ป
ู แบบทีเ่ ปนคาเริม
่ ตน
ของผูใ หบริการระบบบางรายแลว คุณจะไมสามารถ
เปลีย่ นชือ
่ รูปแบบทีเ่ ปนคาเริม
่ ตนได

• ลายเซ็น
คุณสามารถสรางลายเซ็นของคุณได

ศูนยขอ
 ความเสียง

ตกลง: หากคุณเลือกเมนูน้ี โทรศัพทของคุณจะ
ไดรบ
ั ขอความบริการขอมูล
ยกเลิก: หากคุณเลือกเมนูน้ี โทรศัพทของคุณจะ
ไมสามารถรับขอความบริการ ขอมูลไดอก
ี

• แจงเตือน
[เมนู 5-0-4]

คุณสามารถรับ ขอความเสียงได หากวาผูใ หบริการระบบ
เครือขายของคุณใหบริการดังกลาว เมือ
่ มีขอ
 ความขอความ
เสียง ใหมมาถึงคุณ เครือ
่ งจะแสดง สัญลักษณบนหนาจอ
โปรดตรวจสอบรายละเอียด การใหบริการ กับผูใ หบริการ
ระบบเครือขายของคุณ เพือ
่ ทำการตัง้ คาเครือ
่ งโทรศัพท
ใหเหมาะสมกับการ ใชงาน

รับขอความของ WAP

[เมนู 5-0-6]

• รับขอมูลขาวสาร

[เมนู 5-0-5]

ตกลง: โทรศัพทของคุณจะมีเสียงเตือนเมือ
่ คุณไดรบ
ั
หมายเลขขอความบริการขอมูล
ยกเลิก: โทรศัพทของคุณจะไมมเี สียงเตือนแมคณ
ุ จะ
ไดรบ
ั ขอความบริการขอมูลก็ตาม

• ภาษา
คุณสามารถเลือกภาษาทีต
่ อ
 งการดวยการกดปุม

[เปด/ปด] จากนัน
้ ขอความบริการขอมูลจะแสดง
ในภาษาทีค
่ ณ
ุ ไดเลือกไว

คุณสามารถตัง้ คาเพือ
่ ยืนยันวาคุณจะรับข้อความหรือไม

ขอความ |
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แฟมขอมูล
วิดโี อ

[เมนู 6-1]

หากคุณลบหนวยความจำภายนอกระหวางการยาย
ไฟล จะทำใหโทรศัพทชำรุดเสียหายได

แสดงรายชือ
่ ไฟล 3GP, 3G2 ที่ My media\Videos
ในหนวยความจำมัลติมเี ดีย สนับสนุนเฉพาะไฟล
.3gp ทีเ่ ขารหัสดวย Video-codec ชนิด MPEG4
และ h.263 และ Audio-codec ชนิด AMR

• เปลีย
่ นชือ
่ : เปลีย่ นชือ
่ ไฟลของไฟลทเ่ี ลือกได้แต่คณ
ุ
จะเปลีย่ นแปลงนามสกุลไฟลไมได

• เลน: คุณสามารถเลนไฟลวด
ี โี อ เมือ
่ กดปุม
 ตกลง
หรือเลือกเมนูเลนทีเ่ มนูตวั เลือก

! คำเตือน

• สง ทาง: สงไฟลทเ่ี ลือกไปยังอุปกรณอน
่ื ผานทาง
มัลติมเี ดีย,บลูทธู หรือ อีเมล์

• ลบ: ลบไฟล

• สง ผานบลูทธ
ู : คัดลอกไฟลทเ่ี ลือกไวไปไว
ในโฟลเดอรเดียวกันที่ หนวยความจำมัลติมเี ดีย/
หนวยความจำภายนอก

• ขอมูล: แสดงขอมูลไฟล

! คำเตือน

หากคุณลบหนวยความจำภายนอกระหวางการยาย
ไฟล จะทำใหโทรศัพทชำรุดเสียหายได

• ย
 า ยไปทีห
่ นวยความจำภายนอก: ยายไฟลทเ่ี ลือก
ไวไปไวในโฟลเดอรเดียวกันที่ หนวยความจำมัลติมเี ดีย/
หนวยความจำภายนอก
แฟมขอมูล
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•

! คำเตือน

•

คุณไมสามารถใชตวั อักษรตอไปนี,้ \ / : * ? “ < > |

• ลบทัง้ หมด: ลบไฟลทง้ั หมดในรายการ

ภาพ

•
[เมนู 6-2]

แสดงรายชือ
่ ไฟล JPG ที่ My media\Photos
ในหนวยความจำมัลติมเี ดีย
• ด:ู คุณสามารถดูไฟล JPG ไดโดยกดปุม
 OK
หรือ เลือกเมนู ดู จากเมนูตวั เลือก

• ตง้ั คาเปนภาพพืน
้ หลัง: คุณสามารถกําหนดภาพ
เปนวอลลเปเปอรได
• สง ทาง: สงไฟลทเ่ี ลือกไปยังอุปกรณอน
่ื ผานทาง
มัลติมเี ดีย,บลูทธู ,อีเมล์

! คำเตือน

• ใ นการตัง้ คาภาพพืน
้ หลัง ไฟล GIF แบบเคลือ
่ น
ไหวตองมีขนาดนอยกวา 200 KB และไฟลอน
่ื ๆ
ตองมีขนาดนอยกวา 500KB
• หากขนาดไฟลเกิน 500KB (ไฟล Animated GIF) และ
200KB (ไฟลประเภทอืน
่ ) ขอความ “Not supported”
จะปรากฏขึน
้

• พม
ิ พผา นบลูทธ
ู : ภาพสวนมากทีค
่ ณ
ุ ถายดวย
โหมดกลองถายรูปและดาวนโหลดผาน WAP สามารถ
สงออกทางเครือ
่ งพิมพผา นระบบบลูทธู ได

! คำเตือน

มีในเครือ
่ งพิมพทส
่ี นับสนุนโปรไฟลการพิมพทว่ั ไป
คุณสามารถพิมพจากเมนู “สงทาง บลูทธู ” สำหรับเครือ
่ ง
พิมพซง่ึ สนับสนุนโปรไฟลพช
ุ ออบเจกต์

• ภาพสไลด: ดูภาพในโฟลเดอรในแบบภาพสไลด
• สง ผานบลูทธ
ู : คัดลอกไฟลทเ่ี ลือกไวไปไวใน
โฟลเดอรเดียวกันที่ หนวยความจำมัลติมเี ดีย/
หนวยความจำภายนอก
• ยา ยไปทีห
่ นวยความจำภายนอก: ยายไฟลทเ่ี ลือกไว
ไปไวในโฟลเดอรเดียวกันที่ หนวยความจำมัลติมเี ดีย/
หนวยความจำภายนอก
• เปลีย
่ นชือ
่ : เปลีย่ นชือ
่ ไฟลของไฟลทเ่ี ลือกได้แต่
คุณจะเปลีย่ นแปลงนามสกุลไฟลไมได
• ลบ: ลบไฟล
• ลบทัง้ หมด: ลบไฟลทง้ั หมดในรายการ
• ขอมูล: แสดงขอมูลไฟล
• ดต
ู ามรายการ/ตาราง: สลับมุมมองระหวางการดูตาม
รายการและการดูตามตาราง

เสียง

[เมนู 6-3]

แสดงรายชือ
่ ไฟล MP3, MP4, AAC, M4A ที่ มีเดียสวนตัว\
เพลง ในหนวยความจำมัลติมเี ดีย
แฟมขอมูล |
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แฟมข
สวอนตั
มูลว
• เ ลน: คุณสามารถเลนไฟล MP3 ไดโดยกดปุม
 OK
หรือเลือกเมนู เลน จากเมนูตวั เลือก
• ต
 ง้ั คาเปนเสียงเรียกเขา: ตัง้ คาเสียงเรียกเขาดวยเสียง
ทีเ่ ลือกในปจจุบน
ั
• สง ทาง: สงไฟลทเ่ี ลือกไปยังอุปกรณอน
่ื ผานทาง
MMS, บลูทธู ,อีเมล
• ส
 ง ผานบลูทธ
ู : คัดลอกไฟลทเ่ี ลือกไวไปไว
ในโฟลเดอรเดียวกันที่ หนวยความจำมัลติมเี ดีย/
หนวยความจำภายนอก
• ย
 า ยไปทีห
่ นวยความจำภายนอก: ยายไฟลทเ่ี ลือกไว
ไปไวในโฟลเดอรเดียวกันที่ หนวยความจำมัลติมเี ดีย/
หนวยความจำภายนอก
• เ ปลีย
่ นชือ
่ : เปลีย่ นชือ
่ ไฟลไดแตคณ
ุ จะเปลีย่ น
แปลงนาม สกุลไฟลไมได
• ลบ: ลบไฟล
• ลบทัง้ หมด: ลบไฟลทง้ั หมดในรายการ
• ขอมูล: แสดงขอมูลไฟล
แฟมขอมูล

|
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อืน
่ ๆ

[เมนู 6-4]

แสดงรายชือ
่ ไฟล MP3, MP4, AAC, M4A ที่ มีเดียสวนตัว\
เพลง ในหนวยความจำมัลติมเี ดีย
• เลน: คุณสามารถเลนไฟลไดหากเปนไฟลประเภท 3GP,
3G2, MP3, MP4, AAC และ M4A
• ด:ู คุณสามารถดูไฟลไดหากเปนไฟลประเภท JPG, GIF,
WBMP และ PNG
• สง ทางบลูทธ
ู : สงไฟลทเ่ี ลือกไปยังอุปกรณอน
่ื ผานทาง
บลูทธู

! หมายเหตุ

เมือ
่ คุณเชือ
่ มตอโทรศัพทเขากับเครือ
่ งพีซโี ดยใช
Bluetooth คุณสามารถเขียนและรับไฟลไปยังโฟลเดอร
เพลง, วิดโี อ, อืน
่ ๆ และ ขอความ และสามารถรับไฟล
จากโฟลเดอร ภาพถาย, เสียง และภาพ เทานัน
้ แตไม่
สามารถคัดลอกไฟลไปยังโฟลเดอรเหลานีจ้ ากเครือ
่ ง
พีซไี ด คุณสามารถคัดลอกไฟลทส
่ี นับสนุนทุกประเภท
จากเครือ
่ งพีซไี ปยังโฟลเดอรอน
่ื ๆ ของโทรศัพท จากนัน
้
คุณสามารถดูหรือเลนไฟลเหลานีไ้ ด เมือ
่ เชือ
่ มตอกับ
เครือ
่ งพีซผ
ี า นสายเคเบิล USB ในหนวยความจำภายใน
ของโทรศัพท คุณสามารถดูไดเฉพาะโฟลเดอร ภาพถาย,
เพลง, อืน
่ ๆ และ วิดโี อ เทานัน
้ สวนในการดหนวยความจำ
ภายนอก คุณสามารถดูไดทก
ุ โฟลเดอร

เ

ใ
ต
แ
เ
ห

ห

ใ
ร
น
จ
“

เกมส&อืน
่ ฯ

[เมนู 6-5]

ในเมนูนค
้ี ณ
ุ สามารถจัดการแอปพลิเคช่น
ั Java ทีต
่ ด
ิ
ตัง้ ในโทรศัพทของคุณได คุณสามารถเลนหรือลบ
แอปพลิเคช่น
ั ทีด
่ าวนโหลด หรือตัง้ คาตัวเลือกการ
เชือ
่ มตอ เมนูนจ้ี ะเชือ
่ มตอกับ [เมนู 1-1] โปรดดูท่ี
หนา 32.

หนวยความจำภายนอก

[เมนู 6-6]

ในเมนูนจ้ี ะชวยใหคณ
ุ สามารถดูวด
ิ โี อรูปถายเพลงขอความ
รูปภาพ และ เสียงตาง ๆ จากการดหนวย ความจำภาย
นอกได ถามีการใชเมนูนแ้ี ตไมมก
ี ารใส การดหนวยความ
จำภายนอกโดยเครือ
่ งจะมีขอ
 ความ แจงใหทราบวา
“กรุณาใสการด” บนหนาจอ

! หมายเหตุ

คุณจะไมสามารถใชหน่วยความจำภายนอกไดหาก
ไมมซ
ี ม
ิ การดในเครือ
่ ง

New Fantastic LG
ใน KE600 นีม
้ ฟ
ี ง กชน
่ั ทีเ่ ก็บขอมูล หากคุณเชือ
่ มตอสาย
เคเบิล USB คุณจะสามารถเขาถึงหน่วยความจำในเครือ
่ ง
และหน่วยความจำภายนอกได
คุณสามารถดาวนโหลดไฟล MP3 และไฟลรป
ู ภาพ วิดโี อ
ขอความ ฯลฯ ซึง่ ใหคณ
ุ เขาใชจากเครือ
่ งคอมพิวเตอรไปยัง
โทรศัพทไดรวดเร็ว โดยการเชือ
่ มตอสายเคเบิล USB

หมายเหตุ
• อ
 ยาพยายามถอดสายเคเบิลขณะทีก
่ ำลังดาวนโหลด
ไฟลอยู หลังจากดาวนโหลดไฟลเสร็จ คุณตองคลิกที่
“Window HW safely remove” ที่ ของคอมพิว
เตอรแลวปลดสายเคเบิล
• ในขณะคัดลอกไฟลไปยังดิสก แบบถอดออกไดคณ
ุ
จะเห็นขอความ “กำลังโอน” บนหนาจอ LCD หลัก
ซึง่ แสดงวา ‘ทีเ่ ก็บขอมูล’ กำลังทำงาน ในขณะที่
“กำลังโอน” อยาถอดสายเคเบิล หากคุณถอดสาย
เคเบิลในขณะ “กำลังโอน” ขอมูลอาจเสียหายได
• หากมีสายเรียกเขาในระหวางทีอ
่ ยูใ นโหมด ทีเ่ ก็บขอมูล
คุณจะไมสามารถโทรและรับสงขอความได
แฟมขอมูล |
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รูปแบบเสียง
ในรูปแบบเสียง คุณสามารถปรับเปลีย่ น และ ปรับแตงเสียง
สัญญาณของโทรศัพทใหเหมาะสมกับ เหตุการณสภาพ
แวดลอม หรือกลุม
 ผูโ ทรทีแ่ ตกตางกันไดรป
ู แบบทีต
่ ง้ั
ไวลว งหนามี 5 รูปแบบดวยกัน คือ: ปกติ, เงียบ,
สัน
่ อยางเดียว, นอกอาคาร และ ชุดหูฟง โดยคุณสามารถ
ปรับแตงรูปแบบแตละรูปแบบได กดปุม
 เลือกซาย [เมนู]
และเลือก รูปแบบเสียง โดยใชปม
ุ นาวิเกตขึน
้ /ลง

เปดทำงาน

• แบบเสียงเรียกเขา: เลือกเสียงเรียกเขาทีต
่ อ
 งการ
จากรายการ
• ระดับเสียงเรียกเขา: ตัง้ ระดับเสียงของเสียงเรียกเขา
• แบบเตือนขอความ: ตัง้ ชนิดการเตือนใหกบ
ั ขอความ
• แบบเสียงขอความ: เลือกเสียงเตือนใหกบ
ั ขอความ

[เมนู 7-X-1]

• แบบเสียงปุม
 กด: เลือกแบบเสียงของปุม
 กดทีต
่ อ
 งการ

1. รายการรูปแบบจะปรากฏขึน
้

• ระดับเสียงปุม
 กด: ตัง้ ระดับเสียงของเสียงปุม
 กด

2. ในรายการรูปแบบเสียง ใหเลือ
่ นไปยังรูปแบบที่ คุณตอง
การใช และกดปุม
 เลือกซาย < [เลือก] หรือปุม
 ตกลง

• เสียงสไลด: ตัง้ เสียงฝาพับสำหรับการปรับตามสภาวะ
แวดลอม

3. จากนัน
้ เลือก เปดทำงาน

เปลีย
่ นแปลง

[เมนู 7-X-2]

ใหเลือ
่ นไปยังรูปแบบทีต
่ อ
 งการในรายการรูปแบบหลังจาก
กดปุม
 เลือกซาย หรือปุม
 ตกลง ใหเลือก เปลีย่ นแปลงตัว
เลือกการตัง้ คารูปแบบจะเปดขึน
้
รูปแบบเสียง

|
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• แบบเตือนสายเขา: ตัง้ ชนิดการเตือนเมือ
่ มีสาย
เรียกเขา

• ระดับเสียงเอฟเฟคต: ตัง้ ระดับเสียงของเสียงเอฟเฟคต
• ระดับเสียงเปด/ปดเครือ
่ ง: ตัง้ ระดับเสียงของเสียง
เรียกเขาเมือ
่ เปด/ปดเครือ
่ ง
• รบ
ั สายอัตโนมัต:ิ คุณสามารถใชฟง กชน
่ั นีไ้ ดเฉพาะ
เมือ
่ ตอชุดอุปกรณแฮนดฟรีหรือหูฟง เขากับโทรศัพท
แลวเทานัน
้

– ปด: โทรศัพทจะไมใชการรับสายอัตโนมัติ
่ งจะรับสายโดยอัตโนมัติ
– หลังจาก 5 วินาที: เครือ
หลังจากดัง 5 วินาที
่ งจะรับสายโดยอัตโนมัติ
– หลังจาก 10 วินาที: เครือ
หลังจากดัง 10 วินาที

! หมายเหตุ

รูปแบบเสียงตางๆ ไมสามารถเปลีย่ นชือ
่ ได

รูปแบบเสียง |
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รายชือ
่
คนหา

[เมนู 8-1]

1. เลือก คนหา โดยกดปุม
 เลือกซาย < [ตกลง]
2. ปอนชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ตองการคนหา

! หมายเหตุ

การคนหาดวนสามารถทำไดดว ยการปอนอักษรตัว
แรกของชือ
่

3. หากตองการแกไข ลบ คัดลอกรายการ หรือเพิม
่ เสียง
เขาในรายการ ใหเลือก < [ตัวเลือก] จะมี เมนูดงั
ตอไปนีป
้ รากฏขึน
้ เมนูตอ
 ไปนีจ้ ะปรากฏขึน
้
• แสดง: คุณสามารถดูรายละเอียดของแตละรายการ
ทีป
่ อ
 นได
• แกไข: คุณสามารถแกไขชือ
่ , หมายเลข, กลุม
 ,
เสียงเรียกเขา และภาพไดโดยใชปม
ุ นาวิเกต
• ส
 ง ทางบลูทธ
ู : คุณสามารถสงขอมูลสมุดโทรศัพท
ไปยังเครือ
่ งทีใ่ ชงานบลูทธู ได

รายชือ่
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• เขียนขอความใหม: หลังจากพบหมาย
เลขทีค
่ ณ
ุ ตองการแลว คุณสามารถสงขอความ
ตัวอักษร/ขอความมัลติมเี ดียไปยังหมายเลขที่
เลือกได

• คด
ั ลอกไปยังเครือ
่ ง: คุณสามารถคัดลอกราย
การจากซิมการดไปยังเครือ
่ ง หรือจากเครือ
่ งไปยัง
ซิมการด
• ลบ: คุณสามารถลบรายการได

เพิม
่ ชือ
่

[เมนู 8-2]

คุณสามารถเพิม
่ รายชือ
่ ลงในสมุดโทรศัพทดว ยการใช
ฟงกชน
่ั นี้ หนวยความจำของตัวเครือ
่ งสามารถบันทึกได
1000 รายชือ
่ สวนความจุของหนวยความจำของซิมการด
ขึน
้ อยูก
 บ
ั ผูใ หบริการโทรศัพท โดยทีจ่ ำนวนตัวอักษรที่
สามารถบันทึกไดจะขึน
้ อยูก
 บ
ั ชนิดของซิมการด

! หมายเหตุ

ความยาวสูงสุดของชือ
่ และหมายเลขทีจ่ ด
ั เก็บไดขน
้ึ อยู
กับชนิดของซิมการด

1. เลือก เพิม
่ ชือ
่ โดยกดปุม
 เลือกซาย < [OK]
2. เลือกหนวยความจำทีค
่ ณ
ุ ตองการบันทึก: ซิมการด
หรือ โทรศัพท

! หมายเหตุ

ขึน
้ กับหนวยความจำเริม
่ ตน [เมนู 8-7-1] หากคุณเลือก
ซิมการด หรือ โทรศัพท เครือ
่ งจะไมบน
ั ทึกรายการลง
ในหนวยความจำ

ก

ค
แ

•

•

•

•

•

a. ปอนชือ
่

• แกไขชือ
่ : คุณสามารถเปลีย่ นชือ
่ กลุม
 ได

b. กดปุม
 D, แลวปอนหมายเลขโทรศัพท

• ลบทัง้ หมด: ใชลบสมาชิกทัง้ หมดในกลุม


c. คณ
ุ สามารถตัง้ กลุม
 ของรายการนัน
้ ได ดวยการกดปุม

L , R.

โทรดวน

d. คณ
ุ สามารถตัง้ เสียงเรียกเขาและรูปภาพใหแตละ
หมายเลขไดโดยกดปุม
 เลือกซาย < [ตัวเลือก]

กลุม
 ผูโ ทรเขา

[เมนู 8-3]

คุณสามารถกำหนดจำนวนสมาชิกได 20 ชือ
่ ใน 1 กลุม

และสามารถกำหนด ไดทง้ั หมด 7 กลุม

• รายชือ
่ สามาชิก: แสดงสมาชิกของกลุม
 ทีค
่ ณ
ุ เลือก
• กลุม
 เสียงเรียกเขา: ใชในการระบุเสียงเรียกเขา
สำหรับสายเรียกเขาของแตละกลุม

• รูปไอคอนกลุม
 : ใหคณ
ุ เลือกไอคอนประจำกลุม
 ได
• เพิม
่ สมาชิก: สำหรับใชเพิม
่ สมาชิกของกลุม
 จำนวน
สมาชิกของแตละกลุม
 จะตองไมเกิน 20 คน

[เมนู 8-4]

คุณสามารถกำหนดปุม
 ใดปุม
 หนึง่ ของปุม
 2 ถึง 9
ใหกบ
ั แตละชือ
่ ทีอ
่ ยูใ นรายชือ
่ และสามารถโทรออก
ไดโดย ตรงดวยการกดปุม
 นี้
่ ]
1. เริม
่ ตนทีก
่ ารเปดสมุดโทรศัพทดว ยการกดปุม
 > [ชือ
เมือ
่ เครือ
่ งอยูใ นโหมดสแตนดบาย
2. เลือ
่ นแถบสีไปที่ โทรดวน แลวกดปุม
 < [OK].
3. หากตองการเพิม
่ การโทรดวน ใหเลือก <วาง>
โดยกดปุม
 เลือกซาย < [เพิม
่ ] จากนัน
้ คุณจะสามารถ
คนหาชือ
่ ในสมุดโทรศัพทได
4. หลังจากกำหนดหมายเลขใดๆใหเปนการโทรดวนคุณ
สามารถเปลีย่ น และ ลบรายการนัน
้ ได และยัง สามารถ
โทรออก หรือสงขอความไปยังหมายเลขนีไ้ ด เชนกัน

• ลบสมาชิก: คุณสามารถลบสมาชิกออกจากรายชือ
่
สมาชิกของกลุม
 ไดแตชอ
่ื และหมายเลขดังกลาวยังคง
อยูใ นสมุดโทรศัพท
รายชือ่ |
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รายชือ
่
หมายเลขเครือ
่ ง
(ขึน
้ อยูก
 บ
ั ซิมการด)

[เมนู 8-5]

[เมนู 8-6]

ตัวเลือกนีใ้ ช เพือ
่ สรางนามบัตรสวนตัวทีม
่ ข
ี อ
 มูล ชือ
่
และหมายเลขโทรศัพทเคลือ
่ นที่ ในการสรางนามบัตร
ใหม ใหกดปุม
 เลือกซาย < [แกไข] และปอนขอมูล
ลงในฟลด
หากคุณตองการแกไข ลบ หรือสงนามบัตร ใหกดปุม

เลือกซาย < [ตัวเลือก]

• แ
 กไข: คุณสามารถแกไขชื่อ, หมายเลข
โทรศัพท และอีเมลไดโดยใชปุมนาวิเกต
• ลบ: คุณสามารถลบนามบัตรได
• สงทาง: คุณสามารถสงนามบัตรทาง SMS, MMS
หรือบลูทูธได
รายชือ่
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[เมนู 8-7]

•

1. กดปุม
 > [รายชือ
่ ] ในโหมดสแตนดบาย

คุณสามารถบันทึก และตรวจสอบหมายเลขสวนตัวของคุณ
ในซิมการดได

นามบัตร

การตัง้ คา

2. เลือ
่ นแถบมาที่ การตัง้ คา แลวกดปุม
 < [OK].

• หนวยความจำเริ่มตน
เลือ
่ นแถบสีมาที่ หนวยความจำเริม
่ ตน แลวกด
ปุม
 เลือกซาย < [OK].
- หากคุณเลือก ถามเสมอ เมือ
่ เพิม
่ ชือ
่ เครือ
่ งจะ ถามวา
จะใหบน
ั ทึกในหนวยความจำใด
่ ง เครือ
่ งจะจัดเก็บ
- หากคุณเลือก ซิม หรือ ตัวเครือ
รายการดังกลาวในซิมการดหรือ ตัวเครือ
่ ง

• เลือกการแสดงผล
เลือ
่ นแถบสีมาที่ เลือกการแสดงผล แลวกดปุม
 [เลือก]
่ : ตัง้ คารายชือ
่ ในสมุดโทรศัพท
-แ
 สดงเฉพาะชือ
ใหแสดง เฉพาะชือ
่ เทานัน
้
่ ในสมุดโทรศัพท
- พรอมภาพ: ตัง้ คารายชือ
ใหมท
ี ง้ั ขอมูลที่ เปนตัวอักษรและภาพ

•

• คัดลอก/ลบทั้งหมด
คุณสามารถบันทึก/ยายรายการจากหนวยความจําของ
ซิมการดไปยังหนวยความจําของเครือ
่ ง และสลับกัน
ไดอก
ี ดวย
1. เริม
่ จากเปดสมุดโทรศัพทดว ยการกดปุม
 >
[รายชือ
่ ] เมือ
่ เครือ
่ งอยูใ นโหมดสแตนดบาย
2. เลือ
่ นแถบมาที่ คัดลอก/ลบทัง้ หมด แลวกดปุม

เลือกซาย < [เลือก] เพือ
่ เขาสูเ มนูน้ี

2. เลือกหนวยความจำทีต
่ อ
 งการลบ
3. ปอ
 นรหัสรักษาความปลอดภัยแลวกดปุม
 < [ตกลง]
หรือ > [ยกเลิก]

• เบอรบริการ
ใหฟง กชน
่ั นีเ้ พือ
่ เขาดูรายการบริการทีผ
่ ใู หบริการ
ระบบของคุณใหบริการ (หากซิมการดสนับสนุน)

- ซม
ิ ไปยังเครือ
่ ง: คุณสามารถคัดลอกรายการ
จากซิมการดไปยัง หนวยความจำของตัวเครือ
่ ง
่ งไปยังซิม: คุณสามารถคัดลอกรายการจาก
- เครือ
หนวยความจำของตัวเครือ
่ งไปยังซิมการดได

• ลบรายชื่อ
คุณสามารถลบรายการทัง้ หมดในซิม และในโทร
ศัพท ฟงกชน
่ั นีต
้ อ
 งใชรหัสรักษาความปลอดภัย
่ ] ในโหมดสแตนดบาย
1. กดปุม
 เลือกขวา > [รายชือ
แลวเลือก การตัง้ คา, ลบรายชือ
่ แลวกดปุม
 <
[ตกลง]
รายชือ่ |
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การตัง้ คา
วันที่ & เวลา

[เมนู 9-1]

คุณสามารถตัง้ คาฟงกชน
่ั เกีย่ วกับวันทีแ่ ละเวลาได

ตัง้ วันที่

[เมนู 9-1-1]

คุณสามารถปอนวันทีป
่ จ จุบน
ั ได

รูปแบบวันที่

[เมนู 9-1-2]

(ว: วันที่ / ด: เดือน / ป: ป)
[เมนู 9-1-3]
[เมนู 9-1-4]

คุณสามารถเลือกรูปแบบเวลาเปน 12 ชัว่ โมง หรือ
24 ชัว่ โมง

อัพเดทอัตโนมัติ

[เมนู 9-1-5]

โทรศัพทสามารถ อัพเดทวันที่ และเวลา โดยอัตโนมัติ
การตัง้ คา

|
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! หมายเหตุ

รูปภาพพืน
้ หลัง

คุณสามารถใชฟงั กชน
่ั นีเ้ มือ
่ ผูใ หบริการสนับสนุนฟังกชน
่ั นี้

ห
ใ

ไ

ค

[เมนู 9-3-1]

ค

คุณสามารถเลือกภาพพืน
้ หลังในโหมดสแตนดบาย
คุณสามารถเลือกภาพหรือภาพเคลือ
่ นไหวสําหรับใช
เป็นภาพพืน
้ หลังไดโดยการกดปุม
่ L หรือ R

ค
6

ช

ห

เ

! หมายเหตุ

ในการตัง้ คาภาพพืน
้ หลัง ไฟล GIF แบบเคลือ
่ นไหวตอง
มีขนาดนอยกวา 200 KB และไฟลอน
่ื ๆ ตองมีขนาดนอย
กวา 500KB

รูปแบบเมนู

ข

[เมนู 9-3]

• ดีฟอลต

คุณสามารถปอนเวลาปจจุบน
ั ได

รูปแบบเวลา

[เมนู 9-2]

หากคุณตัง้ เปน เปิด คุณสามารถประหยัดพลังงานได
ในขณะทีไ่ มไดใชโทรศัพท์

หนาจอ

คุณสามารถตัง้ รูปแบบวันที่ เชน ปปปป/ดด/วว,
วว/ดด/ปปปป, ดด/วว/ปปปป.

ตัง้ เวลา

ประหยัดพลังงาน

[เมนู 9-3-2]

โทรศัพทของคุณมีแบบหนาจอสีใหเลือก 4 แบบ ใหตง้ั คา
แบบหนาจอสีโดยเลือ
่ นและกดปุม
่ เลือกซาย < [ตกลง]

ห
4
ก

ภ

ค
โ
โ

]

ขอความทักทาย

[เมนู 9-3-3]

หากคุณเลือกเปดคุณสามารถแกไขขอความทีแ่ สดง
ในโหมดสแตนดบายได

ไฟหนาจอ

[เมนู 9-3-4]

คุณสามารถตัง้ ระยะเวลาการเปดไฟหนาจอภายในได

ความสวาง

[เมนู 9-3-5]

คุณสามารถตัง้ คาความสวางของ LCD: 100%, 80%,
60%, 40%

ชือ
่ เครือขาย

[เมนู 9-3-6]

หากเปดใชฟง กชน
่ั นี้ หนาจอ LCD หลักจะแสดงชือ่ เครือขาย

เมนูหนาจอ

[เมนู 9-3-7]

ั ชน
หากเลือกใชเมนูน้ี เครือ่ งจะแสดงฟงก
่ั ของปุม่ นาวิเกต
็ ปภาพทีก่ ลางหนาจอ (รูปแบบเสียง/
4 ปุม่ และปุม่ เมนู เปนรู
การสงขอความ/รายการทีช
่ น
่ื ชอบ/รายชือ่ )

ภาษา

[เมนู 9-4]

บลูทธู

[เมนู 9-5]
[เมนู 9-5-1]

ฟงกชน
่ั บลูทธู จะชวยใหโทรศัพทเคลือ
่ นทีท
่ ใ่ี ชงาน รวมกัน
ได, อุปกรณตอ
 พวงตางๆ และคอมพิวเตอรท่ี อยูใ นบริเวณ
ใกลเคียงสือ
่ สารกันไดโดยตรง โดยไม ตองตอสายใดๆ
โทรศัพทเครือ
่ งนีส
้ นับสนุนการเชือ
่ มตอ บลูทธู ในตัว
เครือ
่ ง ซึง่ ทำใหสามารถเชือ
่ มตอกับชุดหูฟง บลูทธู ,
แอปพลิเคชัน
่ คอมพิวเตอรทใ่ี ชงานรวมกันได และ อืน
่ ๆ

! หมายเหตุ

• ห
 ากคุณใช PC sync ผานทางบลูทธู คุณสามารถแลก
เปลีย่ นขอมูลไดภายในสมุดโทรศัพทได้
• เมือ
่ คุณไดรบ
ั ขอมูลจากอุปกรณบลูทธู อืน
่ ๆ เครือ
่ งจะขอ
ใหคณ
ุ ยืนยันหลังการยืนยันการโอนไฟลนน
้ั จะไดรบ
ั การ
คัดลอกลงในโทรศัพทของคุณ
• โทรศัพทจะจัดเก็บไฟลไวในโฟลเดอรตอ
 ไปนี้
ขึน
้ อยูก
 บ
ั ประเภทไฟล
- วด
ิ โี อ (.3gp, mp4): โฟลเดอรวด
ิ โี อ
- ภาพ (.bmp, gif, jpg, png): โฟลเดอรภาพ
- เสียง (.amr, wav, aac): โฟลเดอรเสียง
- MP3 (.mp3): โฟลเดอรเสียง/MP3
- ไฟลอน
่ื ๆ (.txt, html): โฟลเดอรอน
่ื ๆ

การตัง้ คา |

คุณสามารถเปลีย่ นภาษาของขอความทีใ่ ชแสดงบน
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ี ลตอ
โหมดภาษาดวย

การเชือ
่ มตอ
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• ตั้งคาบลูทูธ
ใชสำหรับเปดใชงานหรือเลิกใชฟง กชน
่ั บลูทธู

• อุปกรณที่จับคู
คุณสามารถดูอป
ุ กรณทง้ั หมดที่ KE600 ของคุณได้
จับคูส
 ญ
ั ญาณบลูทธู ดวย หากคุณเขาสูเ มนูอป
ุ กรณ์
ทีจ่ บ
ั คู คุณจะเขาใชตวั เลือกได
่ มตอ: หลังจากจับคูก
 บ
ั ชุดหูฟง หรือชุดหูฟง
- เชือ
สเตอริโอแลว คุณควรเชือ
่ มตออุปกรณดงั กลาว
่ ใหม: ใหคณ
ุ คนหาอุปกรณบลูทธู ใหม และ
- เพิม
เพิม
่ ไวในรายชือ
่ อุปกรณทจ่ี บ
ั คูไ วของ โทรศัพทคณ
ุ
เมือ
่ คุณเลือกเพิม
่ ใหมโทรศัพท ของคุณจะเริม
่ คนหา
อุปกรณบลูทธู ภายในรัศมีนน
้ั ทันทีทอ
่ี ป
ุ กรณทค
่ี ณ
ุ
ตองการจับคู ปรากฏขึน
้ ในรายการ กดปุม
่ เลือกขวา
[หยุด]เลือ
่ นไปทีอ
่ ป
ุ กรณทต
่ี อ
 งการและกดปุม
่ เลือก
ซาย [จับคู] เครือ
่ งจะขอใหคณ
ุ ป้อนรหัสผานรหัสผาน
คือรหัสใดๆทีค
่ ณ
ุ ตองการใช (ทัง้ สองอุปกรณตอ
 งใช
รหัสผานเดียวกัน) หรือรหัส ที่ กำหนดไวลว งหนา
ของผูผ
 ลิตอุปกรณทค
่ี ณ
ุ พยายามจับคูด
 ว ย โปรดดู
ในคูม
 อ
ื ผูใ ชเครือ
่ งทีค
่ ณ
ุ เริม
่ จับคูด
 ว ย เพือ
่ ดูวา มีรหัส
ผานทีก
่ ำหนดไวลว งหนาแลวหรือไม
การตัง้ คา
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- ต
 ง้ั ชือ
่ : ใหคณ
ุ เปลีย่ นชือ
่ อุปกรณบลูทธู ทีจ่ บ
ั คู
และลักษณะการแสดงผลทีเ่ ครือ
่ งโทรศัพท

•

่ มตอที่ ไดรบ
ั อนุญาต
- อนุญาต: ใชในการตัง้ คาการเชือ
ระหวางอุปกรณบลูทธู สอง เครือ
่ ง เชน หากคุณ
ใชชด
ุ หูฟงั บลูทธู กับ โทรศัพทของคุณการตัง้ คาการ
เชือ
่ มตอเป็น ไดรบ
ั สิทธิ์ หมายความวา ชุดหูฟงั จะ
เชือ
่ มตอกับเครือ
่ งโดยอัตโนมัตใิ นทุกครัง้ ทีเ่ ปิดใช
ชุดหูฟงั
่ ดูขอ
 มูลบริการทัง้ หมดที่
- บริการทัง้ หมด: ใชเพือ
อุปกรณบลูทธู สนับสนุน
่ อ
 งการ
- ลบ: ใชในการลบอุปกรณ บลูทธู ทีต
ุ ลบอุปกรณบลูทธู ทีจ่ บ
ั คูไ วทง้ั หมด
- ลบทัง้ หมด: ใหคณ

• การตั้งคา
- ตง้ั คาการแสดง: ตัวเลือกนีใ้ หคณ
ุ ตัง้ คาไดวา
จะใหอป
ุ กรณ บลูทธู อืน
่ ๆ เห็นเครือ
่ งของคุณหรือไม
่ื เครือ
่ ง: ใชในการตัง้ ชือ
่ ของอุปกรณบลูทธู
- ชอ
ชือ
่ ทีต
่ ง้ั จากโรงงานคือ LG KE600

อ

ค
โ
เ

• บริการที่สนับสนุน

• อัตโนมัติ

แสดงรายชือ
่ บริการบลูทธู ทีเ่ ครือ
่ งรองรับ
ั
- หูฟง
-

หากคุณเลือกโหมดอัตโนมัตเิ ครือ
่ งจะคนหาและเลือก
เครือขายใหคณ
ุ โดยอัตโนมัติ เมือ
่ เลือก “อัตโนมัต”ิ
แลวเครือ
่ งจะตัง้ คาที่ “อัตโนมัต”ิ อยูเ ชนเดิมแมวา
จะ มีการปดและเปดเครือ
่ งก็ตาม

ชุดแฮนดฟรี
การถายโอนไฟล
การพิมพภาพ
การเชือ
่ มตอแบบ Dial-up
การถายโอนนามบัตร
การเบราวอป
ุ กรณอน
่ื ๆ
โปรไฟลซเี รียลพอรต

อัตโนมัติ

• เลือกเอง

[เมนู 9-5-2]

คุณสามารถเลือกเครือขายทีค
่ ณ
ุ ตองการลงทะเบียน ได
โดย อัตโนมัตห
ิ รือ ดวยตนเองโดยทัว่ ไป การเลือก
เครือขายจะตัง้ คาทีอ
่ ต
ั โนมัติ

เครือ
่ งโทรศัพทจะหาสัญญาณเครือขายทีม
่ อ
ี ยู และ
แสดงรายการนัน
้ จากนัน
้ คุณสามารถเลือกเครือขาย
ทีค
่ ณ
ุ ตองการใช หากเครือขายนีม
้ ข
ี อ
 ตกลงเรือ
่ งการ
โรมมิง่ กับผูใ หบริการระบบเครือขายในพืน
้ ทีข
่ องคุณ
และเครือ
่ งจะใหคณ
ุ เลือกเครือขายอืน
่ ได ในกรณีท่ี
เครือ
่ งไมสามารถเชือ
่ มตอกับเครือขายที่ เลือกได

• เครือขายที่ชอบ
คุณสามารถตัง้ คารายการเครือขายทีค
่ ณ
ุ ตองการให
โทรศัพทเชือ
่ มตอเปน อันดับแรก กอนทีจ่ ะพยายาม
เชือ
่ มตอกับเครือขายอืน
่ ๆ รายการนีเ้ ปนรายการเครือ
ขายซึง่ เปนทีร่ จู ก
ั และมีการกำหนดไวลว งหนาแลวใน
เครือ
่ งโทรศัพท

การตัง้ คา |
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ตัง้ คา GPRS

[เมนู 9-5-3]

คุณสามารถตัง้ คาการใชบริการ GPRS ไดอยางหลากหลาย

• เปดใชบริการ
ขึน
้ อยูก
 บ
ั สภาพการใชงานตางๆ หากเลือกเมนูน้ี โทร
ศัพทจะลงทะเบียนกับเครือขาย GPRS โดยอัตโนมัติ
เมือ
่ คุณเปดเครือ
่ ง การเปดใชโปรแกรม PC Dialup หรือ WAP จะเปนการสรางการเชือ
่ มตอระหวาง
โทรศัพทกบ
ั เครือขายทำ ใหสามารถสงถายขอมูลได
เมือ
่ คุณปดโปรแกรมนัน
้ การเชือ
่ มตอ GPRS จะสิน
้ สุด
ลงแตการลงทะเบียนกับ เครือขายยังคงมีผลอยู่

• เมื่อตองการ
เมือ
่ เลือกเมนูน้ี การเชือ
่ มตอ GPRS เกิดขึน
้ เมือ
่ คุณทํา
การ เชือ
่ มตอกับบริการ WAP และสิน
้ สุดลงเมือ
่ คุณ
สิน
้ สุด การเชือ
่ มตอ WAP

โปรไฟลเครือขาย

การตัง้ คา
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[เมนู 9-5-4]

โปรไฟลคอ
ื ขอมูลเครือขายทีใ่ ชเพือ
่ เชือ
่ มตออินเตอรเน็ต
ในหนวยความจำของ โทรศัพทมรี ป
ู แบบทีเ่ ป็น คาเริม
่ ตน
ของผูใ หบริการระบบบางรายแลว คุณจะไมสามารถ
เปลีย่ นชือ
่ โปรไฟลทเ่ี ป็นดีฟอลตได

โหมดการเชือ
่ มตอ USB

[เมนู 9-5-5]

ก

คุณสามารถเลือกโหมดการบริการและทีเ่ ก็บขอมูลได
(บริการขอมูล/ทีเ่ ก็บขอมูล)

ค
ป

เมือ
่ คุณใชหนวยความจำโทรศัพทเสร็จแลว คลิก ออก
และทำตามขัน
้ ตอนตอไปนี้

ก

! ขอควรระวังในการใชงาน

กอนถอดสายเคเบิล คุณตองคลิกที่ ออก มิฉะนัน
้ อาจ
เกิดขอผิดพลาดกับความสมบูรณของขอมูลทีถ่ า ยโอน

1. คลิกทีส
่ ว นการแจง
[Unplug or Eject Hardware]
2. เลือก USB Mass Storage Device คลิกที่ Stop.
ขอความตอไปนีจ้ ะปรากฏขึน
้ : “The ‘USB Mass
Storage Device’ device can now be safely
removed from the system”
3. จากนัน
้ ถอดสายเคเบิลออก

บ
โ
ห

•

•

•

•

•

การโทร

[เมนู 9-6]

คุณสามารถตัง้ เมนูทเ่ี กีย่ วของกับการโทรดวยการกด
ปุม
 [เลือก] ในเมนู การตัง้ คา

การโอนสาย

[เมนู 9-6-1]

บริการ การโอนสาย ใหคณ
ุ โอนสายเรียกเขาทัง้ จาก สาย
โทรศัพท, แฟกซหรือสายทีโ่ ทรเขาเพือ
่ สงขอมูล ไปยัง
หมายเลขอืน
่ ได

• สายสนทนาทั้งหมด
โอนสายเรียกเขาทุกสาย

• เมื่อสายไมวาง
โอนสายเมือ
่ คุณใชโทรศัพทอยู

• เมื่อไมรับสาย
โอนสายทีค
่ ณ
ุ ไมไดรบ
ั

• เมื่อติดตอไมได
โอนสายเมือ
่ เปดเครือ
่ งหรืออยูน
 อกพืน
้ ทีท
่ ใ่ี หบริการ

• สายขอมูลทั้งหมด

โอนสายแฟกซทก
ุ สายไปยังหมายเลขทีม
่ ก
ี ารเชือ
่ ม
ตอกับ เครือ
่ งแฟกซ

• ยกเลิกทั้งหมด
ยกเลิกบริการโอนสายทัง้ หมด

เมนูยอย
เมนูการโอนสายมีเมนูยอ
 ยตางๆ ดังทีแ่ สดงดานลาง

- เปดใชงาน
เปดใชงานบริการทีเ่ กีย่ วของ
ไปยังศูนยขอ
 ความเสียง
โอนสายไปทีศ
่ น
ู ยรบ
ั ฝากขอความฟงกชน
่ั นีไ้ มมใี น
เมนู สายขอมูลทัง้ หมด และ สายแฟกซทง้ั หมด
ไปยังหมายเลขอืน
่
สำหรับปอนหมายเลขทีใ่ ชในการโอนสาย
ไปยังหมายเลขทีใ่ ชบอ
 ย
ใชสาํ หรับเลือกหมายเลขทีใ่ ชโอนสายไปลาสุด 5
หมายเลข
การตัง้ คา |

โอนสายโทรเขาเพือ
่ สงขอมูลทุกสายไปยังหมาย
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่ มตอกับ เครือ
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• สายแฟกซทั้งหมด
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สงหมายเลขส่วนตัว

- ยกเลิก

[เมนู 9-6-3]
(ขึน
้ อยูก
 บ
ั เครือขายและการสมัครขอรับบริการ)

เลิกใชงานบริการทีเ่ กีย่ วของ

• ตั้งคาตามเครือขาย

- ดูสถานะ
ตรวจสอบสถานะของบริการทีเ่ กีย่ วของ

รูปแบบการรับสาย

[เมนู 9-6-2]

• เลื่อนสไลดข
 ึ้น
หากคุณเลือกเมนูน้ี คุณสามารถรับสาย เรียกเขา
เมือ
่ คุณเปิดสไลด

• รับสายได้ทุกปุม
หากคุณเลือกเมนูน้ี คุณสามารถรับสายเรียกเขาดว
ยการกดปุม
 ใดก็ได ยกเวนปุม
 E [วางสาย]

• ปุมรับสายเทานั้น
หากคุณเลือกเมนูน้ี คุณสามารถรับสายเรียกเขาดว
ยการกดปุม
 S [สง] เทานัน
้

หากเลือกตัวเลือกนี้ การทีค
่ ณ
ุ จะสามารถสงหมายเลข
โทรศัพทของคุณไดหรือไมขน
้ึ อยูก
 บ
ั บริการของสาย
โทรศัพท 2 สายทีใ่ หบริการอยู เชน สาย 1 หรือสาย 2

• เปด
คุณสามารถสงหมายเลขโทรศัพทของคุณไปยังผูร บ
ั
โดยหมายเลขของคุณจะแสดงทีเ่ ครือ
่ งโทรศัพทของ
ผูร บ
ั สาย

• ปด

•

เ

ห
โ

โ

•

จะไมมก
ี ารแสดงหมายเลขโทรศัพทของคุณ

สายเรียกซอน

(ขึน
้ อยูก
 บ
ั เครือขาย)

[เมนู 9-6-4]

• เปดทำงาน
หากคุณเลือกเปดใชงานคุณสามารถรับสาย (เรียกเขา)
ซอนได้
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•

•

สง DTMF

• ยกเลิก
หากคุณเลือก ยกเลิก คุณจะไมสามารถทราบ
ไดวา มีสาย (เรียกเขา) ซอนที่ กำลังรออย

• สถานะการโทร

• ขอมูล

แสดงสถานะของการใชสายเรียกซอน

เตือนทุกนาที

โทน DTMF: Dual Tones Multiple Frequency
[เมนู 9-6-5]

หากเลือก เปด คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาการ
โทรดวยเสียงเตือนทีด
่ งั ทุก 1 นาทีในระหวางการโทร

โทรซํา้ อัตโนมัติ

[เมนู 9-6-7]

คุณสามารถสงทัชโทนในระหวางการโทรเพือ่ ควบคุมขอ
ความเสียงของคุณหรือบริการทางโทรศัพทอน
่ื ๆได

[เมนู 9-6-6]

• เปด
เมือ
่ ใชงานฟงกชน
่ั นี้ เครือ
่ งจะพยายามหมุนทวน
หมายเลขทีโ่ ทรไมตด
ิ โดยอัตโนมัติ

• ปด
เครือ
่ งจะไมหมุนทวนหมายเลขซำเมือ
่ ไมสามารถ
ตอสายนัน
้ ไดในครัง้ แรก

ระบบป้องกัน
เปิดทำงาน PIN

[เมนู 9-7]
[เมนู 9-7-1]

ในเมนูน้ี คุณสามารถตัง้ คาโทรศัพทใหถามรหัส PIN
ของซิมการดของคุณเมือ
่ เปดใชเครือ
่ งโทรศัพทหากเปด
ใชงานฟงกชน
่ั นีแ้ ลว เครือ
่ งจะขอใหคณ
ุ ปอนรหัส PIN
1. เลือกใหปอ
 นรหัส PIN ในเมนูตง้ั ระบบปองกัน แลว
กดปุม
 < [เปด]
2. ตัง้ คา เปด/ปด
3. หากคุณตองการเปลีย่ นแปลงการตัง้ คาดังกลาวคุณตอง
ปอนรหัส PIN เมือ
่ คุณ เปดเครือ
่ ง

การตัง้ คา |
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การตัง้ คา
4. หากคุณปอนรหัส PIN ผิดเกิน 3 ครัง้ เครือ
่ งจะล็อคหาก
PIN ถูกล็อค แลว คุณจะตองใชรหัส PUK ปลดล็อค
5. โ ดยคุณสามารถปอนรหัส PUK ไดถงึ 10 ครัง้ หากคุณปอน
รหัส PUK ผิดเกิน 10 ครัง้ คุณจะไมสามารถปลดล็อคเครือ่ ง
โทรศัพทของคุณได และตองติดตอผูใ หบริการของคุณ
เพือ่ แกปญ
 หาดังกลาว

ล็อคเครือ
่ ง

[เมนู 9-7-2]

คุณสามารถใชรหัสรักษาความปลอดภัยเพือ
่ ปองกัน การ
ใชโทรศัพทของคุณโดยไมไดรบ
ั อนุญาตเมือ
่ คุณเปดเครือ
่ ง
คุณจะตองปอนรหัสรักษาความปลอดภัย หากคุณไดตง้ั คา
การล็อคเครือ
่ งที่ เมือ
่ เปดเครือ
่ ง หากคุณตัง้ คาการล็อค
เครือ
่ งที่ เมือ
่ เปลีย่ นซิมการ์ด โทรศัพทของคุณจะขอทราบ
รหัสรักษาความปลอดภัย เมือ
่ คุณเปลีย่ นซิมการดเทานัน
้

ล็อคปุม
 อัตโนมัติ

[เมนู 9-7-3]

เมือ
่ เปดใชคณ
ุ สมบัติ ล็อคปุม
 อัตโนมัติ โทรศัพทจะถูกล็อค

ปองกันการโทร

[เมนู 9-7-4]

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

•

•

• การโทรออกทั้งหมด
บริการจำกัดการโทรของสายโทรออกทัง้ หมด

• การโทรออกตางประเทศ
บริการจำกัดการโทรของสายโทรออกตางประเทศ
ทัง้ หมด

• โทรออกเฉพาะตางประเทศ
บริการจำกัดการโทรของสายโทรออกตางประเทศ
ทัง้ หมดยกเวนเครือขาย ในประเทศของตน

• ไม่รับสายเขาทั้งหมด
บริการจำกัดการโทรของสายโทรเขาทัง้ หมด
การตัง้ คา
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•

เ
-

-

-

• ไมรับเมื่ออยูตางประเทศ
บริการจำกัดการโทรของสายโทรเขาทัง้ หมด
เมือ
่ ใชการโรมมิง่

• ยกเลิกทั้งหมด
คุณสามารถยกเลิกบริการจำกัดการโทรทัง้ หมดได

• เปลี่ยนรหัสผาน
คุณสามารถเปลีย่ นรหัสผานสำหรับบริการจำกัดการ
โทรได

เมนูยอย:
- เปดทำงาน
คุณสามารถขอใหเครือขายตัง้ คาการจำกัดการโทรได

- ยกเลิก
ยกเลิกการตัง้ คาการจำกัดการโทร

- ตรวจสอบสถานะ
ดูสถานะของเครือ
่ งวามีการจำกัดการโทรหรือไม

เบอรโทรทีก
่ ำหนด
(ขึน
้ อยูก
 บ
ั ซิม)

[เมนู 9-7-5]

คุณสามารถจำกัดการโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพทท่ี
เลือกไวได หมายเลข เหลานัน
้ จะไดรบ
ั การปองกันดวย
รหัส PIN2

• เปด
คุณสามารถจำกัดการโทรออกไปยังหมายเลขโทร
ศัพททเ่ี ลือกไวได

• ปด
ยกเลิกการใชฟง กชน
่ั การจำกัดหมายเลขโทรออก

• รายการหมายเลข
คุณสามารถดูรายการหมายเลขโทรศัพททจ่ี ด
ั เก็บ
ไวในเมนู เบอรโทรทีก
่ ำหนด

เปลีย
่ นรหัส

[เมนู 9-7-6]

PIN ยอมาจาก Personal Identification Number
เปนรหัสทีใ่ ชในการ ปองกัน การใชโทรศัพทโดยไม
ไดรบ
ั อนุญาต คุณสามารถเปลีย่ นรหัสผานตอ ไปนี้
ได: รหัสปองกัน, รหัส PIN, รหัส PIN2
การตัง้ คา |
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การตัง้ คา
1. หากคุณตองการเปลีย่ นรหัสรักษาความปลอดภัย/
รหัส PIN/PIN2 ใหปอ
 นรหัสเดิมทีใ่ หมาของคุณ
แลวกดปุม
 < [ตกลง]
2. ปอ
 นรหัสรักษาความปลอดภัย รหัส PIN/PIN2
ใหม และตรวจสอบความถูกตอง

สถานะหนวยความจำ

[เมนู 9-8]

คุณสามารถตรวจสอบพืน
้ ทีว่ า ง และการใชหนวยความจํา
ของพืน
้ ทีจ่ ด
ั เก็บ, หนวยความจําภายใน, หนวยความจํา
มัลติมเี ดียและหนวยความจําภายนอก แตละสวน โดยเขา
ไปในเมนูของพืน
้ ทีจ่ ด
ั เก็บแตละสวน

รีเซ็ตคาเริม
่ ตน

[เมนู 9-9]

คุณสามารถกลับไปเริม
่ ใชคา ทัง้ หมดทีต
่ ง้ั มาจากโรงงาน
ได คุณตองใชรหัส ปองกันเพือ
่ ใชงานฟงกชน
่ั นี้

การตัง้ คา
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แ
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อุปกรณเสริม
คุณสามารถใชอป
ุ กรณเสริมตางๆ กับโทรศัพทของคุณได เลือกใชอป
ุ กรณ เหลานีต
้ ามลักษณะการสือ
่ สารสวนตัว ของคุณ

แบตเตอรีี่มาตรฐาน

อะแดปเตอรส์ำาหรับชารจ
แบตเตอรีี่
สำหรับชารจแบตเตอรี่

สายเคเบิิ้ลขออมูล/
ซีดี โปรแกรม PC sync
สำหรับใชเชือ
่ มตอเพือ
่ การ
แลก เปลีย่ นขอมูลระหวางเครือ
่ ง
คอมพิวเตอรกบ
ั โทรศัพทของคุณ

แฮนดฟรีพรอม
ไมโครโฟนและตัว
ควบคุมโปรแกรมเลน
เพลง
• ชุดหูฟง สเตอริโอ
• ต
 วั ควบคุม: ปุม
 รับสาย และวางสาย, ตัวควบคุม
โปรแกรมเลนเพลง,ระดับ เสียง,ปุม
 พักสายและ
ไมโครโฟน หลังจากเชือ
่ มตอชุดหูฟง และตัวควบ
คุมใหเสียบปลายสายของตัวควบคุมเขากับชอง
เสียบชุดหูฟง ทางดาน ซายของโทรศัพท

! หมายเหตุ

อุปกรณเสริม |

• ใ ชอป
ุ กรณเสริมของแทของ LG เทานัน
้
• การไมปฏิบต
ั ต
ิ ามขอแนะนำนีอ
้ าจมีผลใหการรับ
ประกัน ของเครือ
่ งโทรศัพทส
์ น
้ิ สุดลง
• อป
ุ กรณเสริมอาจแตกตางกัน ในแตละพืน
้ ทีโ่ ปรด
ตรวจสอบกับบริษท
ั หรือตัวแทนผูใ หบริการในแต
ละพืน
้ ทีข
่ องเราในกรณีทม
่ี ข
ี อ
 สอบถามเพิม
่ เติม
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ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลท่วั ไป

อุณหภูมิ

ชือ
่ื ผลิตภัณฑ : KE600

สูงสุด : +55°C

ระบบ : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

ตำาสุด : -10°C

ศูนยบริการ LG โดย บริษท
ั แอลจี อีเลคทรอนิคส (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนยซอ
 มสำนักงานใหญตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจาตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร-ศุกร, เสารท่ี 2 และ 4 ของเดือน 08:00 - 17:00น.
Call center : 0-2878-5757

ศูนยบริการ Easy Fix โดย บริษท
ั IEC จำกัด (มหาชน)
ศูนยซอ
 มสำนักงานใหญ IEC Complex
เลขที่ 390 ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
วันและเวลาทำการ : จันทร-ศุกร 08:00 - 19:00น. โทร 0-2729-9400
Call center : 0-2729-9400

ศูนยบริการ LOXLEY โดย บริษท
ั LOXLEY จำกัด (มหาชน)
ศูนยซอ
 มสำนักงานใหญบางเขน
เลขที่ 2 ซ. พหลโยธิน 19 (เขมไชย) แขวง ลาดยาว เขต จตุจก
ั ร กรุงเทพฯ 10900
วันและเวลาทำการ : จันทร-ศุกร 08.00 - 17.00น. โทร 0-2515-8383
Call center : 0-2248-3131

ขอมูลทางเทคนิค
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ศูนยบริการ Advanced บริษท
ั ดิจต
ิ อล โฟน จำกัด
ศูนยซอ
 มสำนักงานใหญ อาคาร ESV
เลขที่ 1 ชัน
้ G ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันและเวลาทำการ : จันทร-ศุกร 08.30 - 17.30น. โทร 0-2687-8731-2
Call center : 1175 กด 8
* เฉพาะสติก
๊ เกอรรบ
ั ประกันทีเ่ ป็น mfa เทานัน
้
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LG Electronics Logistics and Service B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

Declaration

The conformity to above standards is verified by BABT.
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KE60 0 USER GUIDE
WE SHOULD INFORM USER THAT THIS MANUAL
CAN HAVE SOME DIFFERENCES FROM PHONE
DEPENDING ON PHONE S/W AND SERVICE
PROVIDER.
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INTRODUCTION
Congratulations on your purchase of the advanced and
compact KE600 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.

INTRODUCTION |
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FOR YOUR SAFETY
Warning

Caution

• Mobile Phones must be switched off at all times in
aircrafts.

• 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.

• Do not hold the phone in your hand while driving.
• Do not use your phone near petrol stations, fuel
depots, chemical plants or blasting operations.
• For your safety, use ONLY specified ORIGINAL
batteries and chargers.
• Do not handle the phone with wet hands while it
is being charged. It may cause an electric shock or
seriously damage your phone.
• Keep the phone in a safe place out of small
children’s reach. It includes small parts which, if
detached, may cause a choking hazard.
FOR YOUR SAFETY
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• Emergency calls may not be available under all
mobile networks. Therefore, you should never
depend solely on your mobile phone for emergency
calls.
• Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to
your phone.
• All radio transmitters carry risks of interference with
electronics in close proximity. Minor interference
may affect TVs, radios, PCs, etc.
• Batteries should be disposed of in accordance with
relevant legislation.
• Do not dismantle the phone or battery.
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•

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

Exposure to radio frequency
energy

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

Radio wave exposure and Specific Absorption
Rate (SAR) information
This mobile phone model KE600 has been designed
to comply with applicable safety requirements for
exposure to radio waves. This requirement is based
on scientific guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of all persons, regardless
of age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit
of measurement known as the Specific Absorption
Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the phone transmitting
at its highest certified power level in all used
frequency bands.

• The highest SAR value for this model phone tested
by DASY4 for use at the ear is 1.01 W/kg (10g) and
when worn on the body is 0.45 W/kg (10g).
• SAR data information for residents in countries/
regions that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg
averaged over one (1) gram of tissue (for example
USA, Canada, Australia and Taiwan).

GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE |

Please read these simple guidelines. Not following
these guidelines may be dangerous or illegal. Further
detailed information is given in this manual.
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GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE
Product care and maintenance
WARNING! Only use batteries, chargers and
accessories approved for use with this particular phone
model. The use of any other types may invalidate any
approval or warranty applying to the phone, and may
be dangerous.
GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE
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• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified
service technician when repair work is required.
• Keep away from electrical appliances such as a TV’s,
radios or personal computers.
• The unit should be kept away from heat sources
such as radiators or cookers.
• Never place your phone in a microwave oven as it
will cause battery to explode.
• Do not drop.

• Do not subject this unit to mechanical vibration or
shock.
• The coating of the phone may be damaged if
covered with wrap or vinyl wrapper.
• 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 as it may
damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid or moisture.
• Please remove the data cable before powering on
the handset.

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

• Some hearing aids might be disturbed by mobile
phones.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile
phones in the areas when you drive.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give full attention to driving.

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

GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE |

• Do not use your mobile phone near medical
equipment without requesting permission. Avoid
placing the phone over pacemakers (i.e. in your
breast pocket.)

• Use a hands-free kit, if available.

9
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Avoid damage to your hearing

In aircraft

B

Damage to your hearing can occur if you are exposed
to loud sound for long periods of time. We therefore
recommend that you do not turn on or off the handset
close to your ear. We also recommend that music and
call volumes are set to a reasonable level.

Wireless devices can cause interference in aircraft.

•

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

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

• Turn off your mobile phone before boarding any
aircraft.
• Do not use it on the ground without crew
permission.

•

Children

•

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

•

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

•

•

•

•

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.

• Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of the battery pack clean.
• Replace the battery when it no longer provides
acceptable performance. The battery pack may be
recharged hundreds of times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has not been used for a
long time to maximize usability.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight
or use it in high humidity, such as the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold places, this
may deteriorate the battery performance.

GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE |

• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are
designed to maximize the battery life.
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KE600 FEATURES
Part of the phone
1. Earpiece
2. Main LCD
• Top: Signal strength, battery level and various
function
• Bottom: Soft key indications
3. Alpha numeric keys
• In standby mode: Input numbers to dial

1

5

6
2

Hold down:
0 – International calls
1 – Activate Voice mail centre menu
2 to 9 – Speed dials
• In editing mode: Enter numbers & characters
KE600 FEATURES
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3

With the wheel navigation key,
you can select menu and functions
more easily.

4

4. Side camera key
Long press – Photo camera activation
5. Handsfree slot and charger slot

5

6. Side keys
• In standby mode (opened): Volume of key tone
• In standby mode (closed):
Short press – The sub LCD light on.

6
4

• In menu: scroll up & down
• During a call: volume of the earpiece

! Note
To protect the sense of hearing while Slide open,
maximum volume level is 3.
KE600 FEATURES |
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KE600 FEATURES
2

R

3

1

2. Soft keys
These keys perform the function Indicated in the
bottom of the display.
4

5 6

1. Navigation key
• In standby mode:
U Briefly: New text message
Hold down: List of Unread messages
D Briefly: List of Contacts
KE600 FEATURES
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L Briefly: List of Profiles
Hold down: Activate/
Deactivate Vibrate mode
R Briefly: List of Favourites
• In menu: scroll up & down

3. Send key
• Dial a phone number and answer a call.
• In standby mode: shows recently dialled, received
and missed call.
4. Clear key
5. End key
• Switch on/off (hold down)
• End or reject a call.
6. MP3 key

4

Rear view
1. Battery

1
4

3

2. Battery latch
Press this button to remove the
battery cover.

2

3. Flash

5

4. Camera lens

6

9

7
8

5. Battery Terminals
6. SIM Card Socket
7. Side camera key
8. Cable Connector/
Battery Charging Connector

! Note
To connect USB, several minutes after power on
phone and in the idle window.

KE600 FEATURES |

9. Memory card slot
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KE600 FEATURES
Display Information
Icon area

The screen displays several icons. These are described
below.

On-Screen Icons
Icon

Text and graphic area

Menu

KE600 FEATURES
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Contacts

Soft key indications

Area

Description

First line

Displays various icons.

Middle lines

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

Last line

Shows the functions currently
assigned to the two soft keys.

Description
Tells you the strength of the network
signal. ❈

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

Icon

Description

Icon

Description

Call is connected.

You can divert a call.

You can use GPRS service.

Indicates that the phone is accessing
the WAP.

Shows that you are using a roaming
service.

Indicates that you are using GPRS.

The alarm has been set and is on.

You have activated Bluetooth menu.

Tells you the status of the battery.

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

You have received a text message.
You have received a voice message.
Vibrate only menu in profile.
General menu in profile.
Silent menu in profile.
Offline menu in profile.
Outdoor menu in profile.

KE600 FEATURES |

Headset menu in profile.
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INSTALLATION
Installing the SIM card and the
handset battery
Make sure the power is off before you remove the
battery.
1. Remove the battery.
Press and hold down the
battery release button and
slide the battery down.

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.

3

C

B
m

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

To insert the SIM card

To remove the SIM card

! Note
INSTALLATION
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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.

1

3. Install the battery.
Slide the battery upwards
until it snaps back into place.

2. With the arrow facing you as shown in the diagram
push the plug on the battery adapter into the socket
on the side of the phone until it clicks into place.
3. Connect the other end of the travel adapter to the
mains socket. Use only the charger included in the
box.

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

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

INSTALLATION |

1. Ensure the battery is fully charged before using the
phone for the first time.

4. The moving bars of battery icon will stop after
charging is complete.
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INSTALLATION
! 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 or nails, come into contact with the
battery. There is a risk of this causing a fire.
• Do not place or answer calls while charging the
phone as it may short-circuit the phone and/or
cause electric shock or fire.

Inserting the memory card

3

Insert the memory card into the slot until the memory
card is fully inserted into the slot, as shown in the
figure below:
1. Slide the memory card soket down with the tip of
your finger until it clicks and flip it open.

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

2. Insert the memory card in it

512

INSTALLATION
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R

C
s

3. Slide the memory card soket up into position until
it clicks.

! Note
Only use memory cards that have been approved by
the manufacturer. Some memory cards might not be
compliant with the handset.

! Notice
The gold connectors must be face down and inserted
first into the memory card slot.

Removing the memory card
Carefully remove the memory card out of the soket, as
shown in the figure below:
INSTALLATION |
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GENERAL FUNCTIONS
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 C key to erase one digit at a time.
• Press and hold the C key to erase the entire
number.

GENERAL FUNCTIONS
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Making International Calls
1. Press and hold the 0 key for the international
prefix. The ‘+’ character can be replaced with the
international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone
number.
3. Press the S key.

3. Press the S key to call.

Ending a Call

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

When you have finished a call, press the E key.

Making a Call by Send Key

Making a Call From the Contact list

1. Press the S key, and the most recent incoming,
outgoing and missed phone numbers will be
displayed.

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

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

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

3. Press the S key.

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

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

! 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, call and message are not
available.

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

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

GENERAL FUNCTIONS |

1. Slide up and press the key S or the left soft key to
answer an incoming call. If the Any Key menu option
[Menu 9-6-2], see p. 79, has been set to any key
press will answer a call except for the E key or the
right soft key.

2. End the call by closing the phone or pressing the
E key.
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GENERAL FUNCTIONS
Entering Text
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.

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

T9 Mode
GENERAL FUNCTIONS
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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

U

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.

T
w
A
t
b
c
d

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

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.

1

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 candidate from the
dictionary.

! Note
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.

• 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.

• If the desired word is missing from the word
choices list, add it by using the ABC mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any
key strokes.
3. Complete each word with a space by pressing the
key 0 or R key.
To delete letters, press C. Press and hold down C
to erase the letters continuously.

! Note
To exit the text input mode without saving your input,
press E. The phone returns to the idle screen.

Using the ABC Mode
Use the 2 to 9 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.

GENERAL FUNCTIONS |

1. When you are in the T9 predictive text input mode,
start entering a word by pressing keys 2 to 9
Press one key per letter

Example: Press 4 6 6 3 to type
Good.
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GENERAL FUNCTIONS
2. To insert a space, press the 0 key once. To
delete letters, press the C key. Press and hold
down the C key to erase the letters continuously.

Using the 123 (Numbers) Mode

! Note

Press the keys corresponding to the required digits
before manually switching back to the appropriate text
entry mode.

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

GENERAL FUNCTIONS
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Characters in the order display
Upper Case

Lower Case

1

.,?!‘“1-()@/:_

.,?!‘“1-()@/:_

2

ABC2

abc2

3

DEF3

def3

4

GHI4

ghi4

5

JKL5

jkl5

6

MNO6

mno6

7

PQRS7

pqrs7

8

TUV8

tuv8

9

WXYZ9

wxyz9

0

Space 0

Space 0

The 123 Mode enables you to enter numbers in a text
message (a telephone number, for example).

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.

SELECTING FUNCTIONS AND OPTIONS
Your phone offers a set of functions that allow you
to customize the phone. Thesefunctions are arranged
in menus and sub-menus, accessed via the two soft
keysmarked < and >. Each menu and sub-menu
allows you to view and alter thesettings of a particular
function.

Press the left soft key
to access the available
Menu.

Contacts

Press the right soft key
to access the available
Contacts.

SELECTING FUNCTIONS AND OPTIONS |

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

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

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

Making a Second Call (Network Dependent)
You can get a number you wish to dial from the
Address Book to make a second call.

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

|
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Answering an Incoming Call

M

To answer an incoming call when the handset is
ringing, simply press the S 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.

Y
t
p
c

This feature, known as Call waiting, is only available if
your network supports it. For details of how to activate
and deactivate it see Call waiting (Menu 9-6-4,
see p. 80)
If Call Waiting is on, you can put the first call on
hold and answer the second, by pressing the
left soft key <.

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

D

T
p
[
t

C

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

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

Conference Calls

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

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

IN-CALL MENU |

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.
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IN-CALL MENU
Activate the Conference Call on Hold

Ending a Conference Call

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

Currently displayed caller from a conference call can be
disconnected by pressing the E key.

1

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

Private Call in a Conference Call

IN-CALL MENU
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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.

2

MENU TREE

(The manual is set in grid type.)
1 BROWSER
1
2
3
4

Home
Bookmarks
Go to URL
Settings

2 CALL HISTORY
1
2
3
4
5
6
7

All calls
Missed calls
Dialled calls
Received calls
Call duration
Call costs
Data information

3 TOOLS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Favourites
Alarm clock
Calendar
Calculator
Memo
Tip calculator
Stop watch
Unit converter
World time
SIM services

4 MULTIMEDIA
Camera
Video camera
MP3 player
Radio
Music Composer
DJing
Voice recorder

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

New message
Inbox
Email box
Drafts
Outbox
Sent
Voice mail
Info message
Templates
Settings

6 MY STUFF
1
2
3
4
5
6

Videos
Images
Sounds
Others
Games & Apps
External Memory

MENU TREE |

1
2
3
4
5
6
7

5 MESSAGING
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MENU TREE
7 PROFILES
1
2
3
4
5
6

General
Silent
Vibrate only
Outdoor
Headset
Offline

8 CONTACTS
1
2
3
4
5
6
7
MENU TREE
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Search
Add new
Caller groups
Speed dial
Own number
My business card
Settings

9 SETTINGS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Date & Time
Power saving
Display
Language
Connectivity
Calling
Security
Memory status
Reset default

! Note
Menus are arranged per style in accordance with
priority as follows:

C
t
p
p
t

9 Menu
1

Messaging

2

Call history

3

Contacts

4

Multimedia

5

My stuff

6

Browser

7

Tools

8

Profiles

9

Settings

Y
P
r
s
m

O
c
b
w

N
Y
t

3*3 Grid Top Menu for Open Market
Browser

Call history

Tools

Multimedia

Messaging

My stuff

Profiles

Contacts

Settings

U
W
d

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

Key

Description
Scrolls each line of the content area

C

Returns to the previous page

O

Selects options and confirms actions

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

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

Home

[Menu 1-1]

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.

BROWSER |

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

UD
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BROWSER
Bookmarks

[Menu 1-2]

This menu allows you to store the URL of favourite web
pages for easy access at a later time.
To create a bookmark
1. Press the left soft key < [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the
OK key.
After selecting a desired bookmark, the following
options are available.
• Connect: Connects to the selected bookmark.
• Add new: Select this to create a new bookmark.
• Edit: You can edit the URL and/or the title of the
selected bookmark.

BROWSER
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Go to URL

[Menu 1-3]

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

Settings

[Menu 1-4]

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

Profiles

[Menu 1-4-1]

A profile is the network information used to connect to
the Internet.
There are default profiles for some operators, stored
in phone memory. It’s impossible to rename default
profiles.
Each profile has submenus as follows:

•

•

•

• Delete: Deletes the selected bookmark.

• Activate: Activates the selected profile.

•

• Delete all: Deletes all the bookmarks.

• Settings: Use this to edit and change WAP settings
for the selected profile.

C

T
s

- 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.
- Proxy settings: IP Adress/Port Number: You need
to enter IP adress or Port number that you want.
- Connection type: This setting allows you to select
the type among HTTP and HTTP with proxy and
WAP.
- Network Profile: You can select network profile
that have set on the [Menu 9-5-5-1].
• Rename: You can change the profile name.

Clear cache

[Menu 1-4-3]

Removes all context saved in cache.

! Note
A cache is a buffer memory, which is used to save
data temporarily.

Security certificates

[Menu 1-4-4]

You can see the list of personal. Certificates that have
been stored in your phone.

WAP information

[Menu 1-4-5]

You can view the information of WAP browser version.

• Add new: You can add a new profile.
• Delete: Deletes the selected profile from the list.
• Delete all: Deletes all profile from the list.

Cache

[Menu 1-4-2]
BROWSER |

The information or services you have accessed are
saved in the cache memory of the phone.
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CALL HISTORY
You can check the record of missed, received, and
dialled calls only if the network supports the Calling
Line Identification (CLI) within the service area.
The number and name (if available) are displayed
together with the date and time at which the call was
made. You can also view call times.

All calls

[Menu 2-1]

You can view all lists of outgoing or incoming calls.
• View the number if available and call it, or save it in
the Address Book
• Enter a new name for the number and save both in
the Address Book
• Send a message by this number
• Delete the call from the list.
CALL HISTORY
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• Delete all will delete all calls in the All call list.

Missed calls

[Menu 2-2]

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

• View the number if available and call it, or save it in
the Address Book
• Enter a new name for the number and save both in
the Address Book
• Send a message by this number
• Delete the call from the list
• Delete all will delete all calls in the Missed call list

Dialled calls

R

T
Y

•

•

•
[Menu 2-3]

This option lets you view the last 50 outgoing calls
(called or attempted). You can also:
• 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
• Delete the call from the list
• Delete all will delete all calls in the Dialled call list

•

C

A
o
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•

•

•

•

Received calls

[Menu 2-4]

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

[Menu 2-6]

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

Data information

[Menu 2-7]

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.

• Delete the call from the list

Call duration

Call costs

[Menu 2-5]

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

CALL HISTORY |

• Dialled calls: Length of the outgoing calls.
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TOOLS
Favourites

[Menu 3-1]

This option allows you to add your own favourites to
the list already provided. Once you create your own
menu, you can access the desired function quickly in
the idle screen by pressing the right navigation key.

! Note
The menu of FM Radio is already provided in your own
favourites.

Alarm clock

[Menu 3-2]

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

[Menu 3-3]

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

Description

13

Yearly

79

Monthly

Key
UD
LR

Description
Weekly
Daily

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

V

V
U

I
k
V

N

A
c

I
Y
s

A

Y

View

[Menu 3-3-1]

View all schedules and memo for the chosen day.
Use U , D to browse through the note lists.
If you want to view the note in detail, press left soft
key < [Select]. Press left soft key < [Options] to
View, Edit, Send via bluetooth, Delete and Calendar.

New schedule

[Menu 3-3-2]

View all schedules

View all schedules and memo for the chosen day.
Use U , D 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 O [Select]. Press left soft key < [Options] to
delete, edit the note you selected.

Allows you to add new schedule and memo for the
chosen day. You can store up to 100 notes.

Go to date

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

Delete all

Alert tone

Calculator

[Menu 3-3-3]

You can set the alarm tone of each chosen date.

[Menu 3-3-4]

[Menu 3-3-5]

You can go the chosen date directly.
[Menu 3-3-6]

You can delete for the all notes.
[Menu 3-4]

This contains the standard functions such as
+, –, x, ÷ : Addition, Subtraction, Multiplication,
and Division.
TOOLS |
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! Note

1. Input the numbers by pressing numeric keys.

• Edit: Allows you to revise your memo.

T
T
A

• New: Allows you to add a new memo.

1

2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
5. To input the decimal number, press * key. If you
press # key, you can enter ( ).
6. To end Calculator, press the right soft key > [Back].

Memo

If you want to change the text input mode, press the
# in order.

• Delete: Allows you to remove the memo selected.

4. Press O key to view the result.

[Menu 3-5]

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

Furthermore, you can use the various function of
calculator such as +/–, sin, cos, tan, log, ln, exp,
sqrt, deg,Rad.

Tip calculator

[Menu 3-6]

1. Input the bill, percentage and split.

3

2. You can view the amount.

W

3. Press [Reset] to default condition.

Stop watch

[Menu 3-7]

1. Press [Start] to take time and record the lap time by
pressing [Lap].
2. Press [Stop] to ascertain the record of lap time.
3. Press [Reset] to default condition.

2

Y

1

2

•

Unit converter

[Menu 3-8]

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

SIM services

[Menu 3-0]

This menu depends on SIM and the network services.

1. You can select one of four unit types by pressing
< [OK] key.
2. Select the unit you want to convert by pressing
U and D. It’s impossible to input “-” symbol in unit
converter.
3. Select the standard value by using L , R.

World time

[Menu 3-9]

You can view clocks of the world’s major cities.
1. Select the city belonged to the time zone by pressing
L , R key.
2. You can set the current time to the city time you
select by pressing the left soft key < [Set].
• Zoom in/out: Local time/World time
TOOLS |
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MULTIMEDIA
You can enjoy your multimedia function such as camera,
voice recorder, MP3, Radio, music composer for your fun
and convenience.

! Note
• 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.

Camera

[Menu 4-1]

1. Select Camera. If you want to reach this menu
directly, press q.
2. Focus on the subject to capture the image, and then
press the O key.
3. If you want to save it, press the left soft key < or
the O key.
MULTIMEDIA
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! Note
You can control the image size, brightness, colour and
other setting by pressing the left soft key (<).

• Mode [
]: Allows to take multishot photos
successively.

- Single shot: 320x240, 640x480, 1280x960,
1600x1200

•

- Multishot: 320x240, 640x480

•

• Metering [ ]: determines the lighting based
on a little part of the subject. You can select the
Centred, pot and combined which is to be exposed
correctly.
]: Automatically adjusts the focus
• Auto focus [
for a clear, sharp with a single press of a button.
]: Allows you to change the
• White Balance [
settings according to the enviroment.
(Fluorescent/Cloudy/Incandescent/Daylight/Auto)
]: Allows you to set the image quality
• Quality [
from Normal, Fine and Superfine.
]: Allows you to select the delay
• Delay timer [
time (Off, 3 Seconds, 5 Seconds, 10 seconds). Then
the phone takes a photo after the specified time.
]: Allows you to set the image
• Size [
size.(1600x1200), (1280x960) (640x480) and
(320x240). Multishot is only available with the
(320x240), (640x480) pixel resolution.

•

•

•

V

1

2

• Shutter tone [
taking a picture.

]: You can set the sound when

]: You can set the space after taking a
• Save to [
picture. (External/Phone)
]: Allow you to set the flash when you
• Flash [
take a photo in dark place.
• Image effect [ ]: 4 settings are available.
(Negation/Mono/Sepia/Color)
]: Allows you to take a picture by
• Night mode [
using this menu at night.

Video camera

[Menu 4-2]

1. Select Video camera menu.

• Size: You may select following resolution:
128x96, 176x144 .
• Record time: You may select recording time
from the list: 1 min, 5 min, 30 min, 90 min and
unlimited.

[Menu 4-3]

The KE600 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 of the speaker, in
some cases the audio could be distorted, especially
at maximum volume and when there are lots of
bass sounds. Therefore, we recommend you to use
the stereo headset in order to appreciate the high
quality of your music.
• When an MP3 is playing on the MP3 player, if you
press the MP3 short key, you can use BGM mode.
In BGM mode MP3s can be played while other
functions are being used. BGM can be stopped on
the MP3 player screen.
• If you press the MP3 long key on the MP3 player,
the hold function is enabled. This blocks all key
input. You can disable hold by pressing the MP3
long key again.

MULTIMEDIA |

2. You can also amend the brightness, size, quality and
other settings by pressing left soft key < [Options].
Video camera settings menu is the same with Photo
camera settings, except following items:

MP3 player
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MULTIMEDIA
• It is possible to listen to stereo music via A2DP.
First, choose 9.Settings ➝ 5.Connectivity ➝
1.Bluetooth ➝ 2.Pairing Devices. Pair and connect
with your Bluetooth stereo headset.Then choose
4.Multimedia ➝ 3.MP3 Player. You can listen to
stereo music via your Bluetooth stereo headset.
A2DP is only available on the MP3 player screen,
not in BGM mode.

The music player supports:
• MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III: Sampling
frequency up from 8KHz to 48KHz. Bit rate up to
320Kbps, stereo.
• 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)
MULTIMEDIA
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• WAV: PCM formats(Sampling frequency 16KHz,
22KHz and 44.1KHz)

! Note
KE600 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 Sounds/MP3 folder. If you
copy to another folder, you can’t see MP3 files.
• The PC should run Windows 98 SE, Windows ME,
Windows 2000, Windows XP operating system.

Player skin
Progressive bar
Volume level
Option

Back

1

2

•

File name

•

Running time
Stereo/
Playmode/
Shuffle

•

Status of the
music controller

Repeat
Play all
Repeat all
Repeat one

! 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 Multimedia menu, and then select MP3 player.
2. Press the left soft key < [Options] to access the
following menus.
• Pause: You can stop playing MP3 file.
• View playlist: You can select another music you
want on playing MP3 file.

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

! 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.

MULTIMEDIA |

• Set as ringtone: You can set the current music on
playing MP3 file as a ringtone

• Settings
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Radio

[Menu 4-4]

You can search radio stations and enjoy listening to the
radio. Connect the FM Radio headset into headset jack
on the right side of the phone to activate this menu.
Frequency
display
Preset channel
stations

Volume level
Option

Back

1. Press the corresponding number key of a channel to
store the currently selected radio station into.
MULTIMEDIA
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2. After presetting radio channels, you can listen to
other channel by pressing the corresponding number
key (short press).

3. You can access the following option menus by
pressing the left soft key [Options].
• Edit : You can adjust frequency and change the
radio station in the selected channel. You can
change the frequency 0.1 MHz at a time with
Left/Right navigation keys and number keys.
• Auto scan: If you select “Auto Scan Now?” On,
automatically set the radio channel. And When
“Save this Station?” message will be popped up,
if you select Yes, the selected frequency will be
stored.
• Reset all channels: You can delete all channels
you saved.
• Listen via speaker: Select this to listen to the
radio through the built-in speaker. To turn off
the speaker, select “Listen via headset” in the
[Options].

M
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Music Composer

[Menu 4-5]

You can compose a ring tone melody which you want.
When you enter this function, the tones that you
composed before are played.

• Keyboard mode:
You can compose the melody
with a keyboard tone by
pressing numeric keys.

Use the Music composer feature to create your very
own ring tone so you’ll always recognise your phone
ringing.
1. Press Menu and open Multimedia.
2. Scroll to Music composer and Press the left soft key
[OK].
3. Enter Compose melody to create a ring tone. Three
mode will help you make a ring tone.
Record New

Record

Back

Piano
bossa noba

Enter notes using the following
keys:

Options

▶

O

Play/stop

U

Octave Up

D

Octave down

1

C/Do

2 D/Re

3

E/Mi

4

F/Fa

5 G/So

6

A/La

7

B/Ti

8 C/Do

9

D/Re

#

#

Back

MULTIMEDIA |

• Humming mode:
Press the left soft key <
[Record]. The humming
mode feature is up to 30
seconds.

Keyboard mode
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• Score mode:
You can compose the melody
with entering the desired
notes.

• Keyboard mode: You can compose the melody with
a keyboard tone by pressing numeric keys.

Score mode

• Score mode: You can compose the melody with
entering the desired notes.

My melody

•

•

[Menu 4-5-2]

You can view the sounds you made with three modes.

Piano
bossa noba

After saving your own melody, you can view the sub
menus as follow:

D

• Play: You can play the melody.

D

2 Note Up

• Set as ringtone: You can set the melody as a
ringtone.

8 Note Down

4

• Edit: You can edit the melody.

6

0 Rest

• Delete all: You can delete all melodies you saved.

Y
U
a
d
y
s
w

• Information: You can view information of melody
such as style, instrument, rhythm, tempo.

D
[

Options

▶

O

Play/stop

U

Octave Up

D

Octave down

L

Cursor Left

R

Cursor Right

#
MULTIMEDIA
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S

Lengthen Note

Back

Shorten Note

#

Compose melody

• Rename: You can change the name of melody.
• Delete: You can delete the melody.

[Menu 4-5-1]

There are three modes to make a sound as a ring tone.
Humming mode, Keyboard mode and Score mode.
• Humming mode: You can record humming voice
with matching a rhythm of metronome.

h

Settings

[Menu 4-5-3]

• Arrange:To arrange a sound, you can choose a
Style, Instrument, Rhythm and Tempo.
• Metronome: You can set the tempo to adjust the
melody with activating this function.
(Fast/Normal/Slow)

DJing
DJing list

[Menu 4-6]
[Menu 4-6-1]

You can choose music with
U , D and [OK]. You can mix
and play with other sound effect
during the music playing. When
you edit the music file, you can get
scratch effect. with moving N
wheel key.

• Sound effect: You can add short sound effects
to the playing music. When you press the
corresponding number key,The sound effect stored
in 1 ~ 9 will be played.
• Manual BPM: To show the exact scratch effect and
sound effect, you need to measure BPM (Beat Per
Minutes). Press five times OK (O) keys in keeping
time during playing music.
• Edit: Allows you to Move/Delete/Save sound
effects of the selected file.
• Help: View the information about each sound effect.

Settings

[Menu 4-6-2]

• Default sound effect
You can set the default sound effect.
Options

Back

• Help
You can view information about DJing menu.

MULTIMEDIA |

During playing, the following
[Options] menus are available:

• Save: Allows you to save the music with sound
effect.
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Voice recorder

[Menu 4-7]

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

• Storage
You can choose Phone or External memory.

• Recording mode
You can choose General mode of unlimited recording
or MMS mode of recording up to 30 seconds.

Record

Album
You can display Sounds which have been saved in
the memory. Sound files are stored each folder of
My melody, Default Sounds, Voice records, MP3
Downloaded and External memory folder. You can
access the following option menus by pressing the left
soft key [Options].

N

T
M
S
s

T

• Open: Open the selected folder and you can view
the stored files.

Y
n

• Information: You can view the information of the
selected folder.

1

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

2

2. If you want to pause or resume recording, press left
soft key or OK key.

4

3. If you want to finish recording, press right soft key.

3

O

•
MULTIMEDIA
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MESSAGING
New message

[Menu 5-1]

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

Text

[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 < [OK].
2. If you want to write a new message, select Text.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press [Options] to attach the followings.

Options
• Send to: Sends text messages.
2. Press D key to add more recipients.

4. Press the < [Option] and then press send
after entering numbers. All messages will be
automatically saved in the outbox folder, even
after a sending failure.
• Insert
- Symbol: You can add special characters.
- Image: You can insert the Default graphics or
graphics in My pictures that are available for short
messages.
- Sound: You can insert sounds that are available
for short messages.
- Default Images: You can insert Animations
stored.
- Default Sounds: You can insert Sounds stored.
- Text template: You can use Text templates
already set in the phone.
- Contact: You can add phone numbers or e-mail
addresses in address book.
- My Business Card: You can add your Business
card to the message.

MESSAGING |

1. Enter numbers of recipient.

3. You can add phone numbers in the address book.
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MESSAGING
• Save to drafts: Stores messages in Drafts.
• T9 languages: Select the language for T9 input
mode. You can also deactivate T9 input mode by
selecting ‘T9 off’.
• Clear text: You can clear text while writing SMS.
• 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
The phone which supports EMS release 5 is available
to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The
other party may not receive pictures, sounds or text
styles you sent properly if the phone does not support
such options.

Multimedia
MESSAGING
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[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 < [OK].

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

•

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

•

Maximum available file size, that can be inserted to
MMS-message, is 300 kb.

•

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

•

• Insert: You can add Symbol, Image, Video, Sound,
New slide, Text template, Contact, Business card
and others.

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

• Preview: You can preview multimedia messages
you have created.
• Save: You can save multimedia messages To drafts
or As templates.

E

T
a

1

• Edit subject: Allows you to modify the multimedia
message you have chosen.

! Tip

• Slide duration: You can set the duration of slide of
multimedia message.

2. Key in the subject of the mail and press OK.

• 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

3. After writing an email message, press the left soft
key < [Options]. You can access the following
option menus.
• Send to: You can edit recipients.
• Attachment: You can attach file with this menu.
• Preview: You can preview the writing mail.

If you select the picture (200K) 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.

Email

To input “@”, press the * and select “@”.

[Menu 5-1-3]

1. You can input up to 20 email addresses in the To and
Cc field.

• Edit subject: You can edit the subject.
• T9 languages: Select the language for T9 input
mode. You can also deactivate the T9 input mode by
selecting ‘T9 off’.
• Clear text: You can clear text while writing the
message.

MESSAGING |

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

• Save to drafts: Select this to save the message in
Drafts.
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• Exit: If you select this while writing the message,
you can exit from writing message and go back to
the previous screen. The message you have written
is not stored.

Inbox

! Note

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.

• For each e-mail account you may save up to 40
messages (totally 200 for five accounts). In Inbox
folder you may save not more than 20 messages,
in Drafts and Outbox folders - 5 messages, and
in Sent folder up to 10 messages. In case Drafts
Outbox or Sent folder is full, and you try to save
new message to one of this folders, first saved
message will be automatically deleted.
• Maximum size for one sent message is 300 kb with
attachments, and maximum size for one received
message is 300 kb. In case you have received
message with more than 5 attachments, only 5
of them will be received. Some attachment may
display incorrectly.
MESSAGING
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[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.

•

• SIM message
SIM message means the message exceptionally
stored in SIM card. You can move this message to
the phone.
For notified multimedia message, you have to wait for
downloading and processing of the message.
To read a message, select one of the messages by
pressing the left soft key <.

•

•

•

•

•

• View: You can view the received messages.
• 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 clss.
• Multi delete: After selecting the messages you
want to remove, you can delete the selected
messages.
• Delete all read: You can delete all messages read.
• Delete all: You can delete all messages.

Email box

[Menu 5-3]

When you access this menu, you can either connect
to your remote mailbox to retrieve your new email
messages, or you can view the previously retrieved
email messages without logging in to the email server.
You can check the saved emails, drafts, outbox, and
sent emails. In the Inbox, up to 20 emails are stored.
(Outbox stores up to 5, Draftes store up to 5, Sent
stores up to 10)

! Note
Email feature is network based. User will not be able
to use this feature if network does not support.

Drafts

[Menu 5-4]

The following options are available.
• View: You can see the multimedia messages.
• Edit: Modifies the message you choose.

MESSAGING |

Using this menu, you can preset multimedia messages
that you use most frequently. This menu shows the
preset multimedia message list.
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• Delete: Deletes the message you choose.
• Information: You can view information about the
message you choose.
• Multi delete: After selecting the messages you
want to remove, press OK and you can delete the
selected messages.
• Delete all: Deletes all of the messages in the folder.

Outbox

[Menu 5-5]

This menu allows to view the message which is about
to send or is failed sending.

• Delete all: You can delete all messages in outbox.

Sent

[Menu 5-6]

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

Voice mail

[Menu 5-7]

• View: You can view the message.

Once this menu has been selected, simply press the
left soft key < [OK] to listen to voice mail. You can
also hold down the 1 key in standby mode to listen
to voice mail.

• Delete: You can delete the message.

! Note

After sending the message successfully, the message
will be moved to sent box.

• Resend: You can resend the selected message.
MESSAGING
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• Multi delete: Select and delete the selected
messages.

• Edit: Modifies the massage you choose.
• Information: You can check information of each
message.

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

[Menu 5-8]

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

Read

[Menu 5-8-1]

Topics
[Menu 5-8-2]
(Dependent to network and subscription)
• 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 or deselect info service
message channel numbers in the active list. if you
activate an info service channel number, you can
receive messages sent on that channel.

Templates
Text

[Menu 5-9]
[Menu 5-9-1]

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

MESSAGING |

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 L , R or < [Next].

2. The message will be shown until another message
is reached.
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• I am on the way.
• Urgent! Please contact.
• I love you.

Multimedia

[Menu 5-9-2]

After saving new template, you can use the following
options.
• Save: Allows you to save new multimedia
templates you created.
• Insert: You can add Symbol, Image, Video, Sound,
New photo, New video, New sound, New slide, Text
template, Contact, Business card and others.
• Preview: You can preview multimedia templates
you wrote.
• Edit subject: Allows you to modify the multimedia
message you have chosen.
MESSAGING
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• Slide duration: You can set the duration of slide of
multimedia message.

• T9 languages: Select the desired language for T9
input mode. You can also deactivate T9 input mode
by selecting ‘T9 off’.

•

• Exit: Will take you back to the Message menu.

•

Settings
Text message

[Menu 5-0]
[Menu 5-0-1]

• Message types: Text, Voice, Fax, 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 messages will be stored at the
message centre.
• Delivery report: If you set to Yes, you can check
whether your message is delivered successfully.

•

M

•

•

•

•

• Reply charging: When a message is sent, it allows
the recipients to reply and charge the cost of the
reply to your telephone bill.

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

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

• Read report: You can receive the report whether
the receiver read the message or not.

• Bearer setting: You can set the bearer setting such
as GSM preferred, GPRS preferred, GSM only and
GPRS only.

Multimedia message

[Menu 5-0-2]

• Subject: You can enter multimedia messages
subject when this menu is on.
• Slide duration: Display the duration of each page
when writing the message.
• Priority: You can set the priority of the message you
choose.

• Network profile: If you select multimedia message
server, you can set URL for multimedia message
server.
• Permitted message type
Personal: Personal message.
Advertisement: Commercial message.
Information: Necessary information.
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• Validity period: This network service allows you to
set how long your text messages will be stored at
the message centre.

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

[Menu 5-0-3]

• Email account
This menu allows you to edit, delete or add an email
account.
– View: You can see the Email.
– Set as default
– Edit
Account name: Account name.
Email address: Enter the email address given to
you by your service provider.
My name: You can make your nickname.
Service type: Choose your protocol type.
(POP3/IMAP3)
Incoming mail server: Enter the POP3 address
and Port number of the that receives your email.
MESSAGING
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User name: Enter your email ID.
Password: Enter your email password.
Outgoing mail server: Enter the SMTP address
and Port number of computer that sends your
email.

Maximum receive size: View the Maximum size
that you can receive mails.
Save to server: Select Yes to leave the
messages on the server.
Insert signature: Select Yes to attach your
signature to your email messages.

•

– Advanced settings
Reply email address: Email address that you
can receive the reply.
Incoming port number: Allow you to edit POP3
port number.
Outgoing port number: Allow you to edit SMTP
port number.
Outgoing mail authentication: when you send
the mail, you can set authentication whether or
not.
Outgoing server ID/password: Enter the ID and
password for sending your email.
– New account: You can set up to 5 email
accounts by selecting New account menu. Using
the Edit menu, you can set the following values.

•
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– Delete: Deletes the selected account from
the list.
– Delete all: You can delete all account lists.

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

• Signature
You can make your signature.

Voicemail number

[Menu 5-0-4]

Push messages

[Menu 5-0-5]

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

[Menu 5-0-6]

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

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

• Language
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.
MESSAGING |

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.

Info message
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Videos

[Menu 6-1]

Show the list of 3GP, 3G2 files at Videos in Multimedia
memory. Supported only .3gp files, that are encoded
with MPEG4 and h.263 video-codecs and AMR audiocodec.
• Play: You can play the video file when pressing OK
key or selecting Play menu of Option menus.
• Send via: Send the selected file to another device
via Multimedia or Email or bluetooth.
• 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.

MY STUFF
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• Move to External memory: Move the selected file
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: Delete all files in the list

•

• Information: Show the file information.

Images

[Menu 6-2]

Show the list of JPG files at Photos in Multimedia
memory.
• View: You can see the JPG file when pressing OK
key or selecting View menu of Option menus.

•

• Set as wallpaper: You can set a picture as a
wallpaper.
• Send via: Send the selected file to another device
via Multimedia, Email or Bluetooth.

! Note
• To set wallpaper, Animated GIF file must be less
than 200 KB and others should be less than 500KB.
• If the file size is the more than each of
500KB(Animated GIF file) 200KB(others), the popup
message is displayed “Not supported”.

• Print Via Bluetooth: Most pictures that you’ve
taken in the camera mode and downloaded through
WAP can be transmitted via Bluetooth to a printer.

! Note
It is available in printers which support Basic Printing
Profile. You can print with “Send via Bluetooth” menu
for the printers which support Object Push Profile.

• Move to external memory: Move the selected file
to the same folder at Multimedia mezmory/External
memory.
• Rename: Change the file name of selected file. The
maximum length of characters is 200. And You can
not change the extension of file.
• Delete: Delete a file.
• Delete all: Delete all files in the list
• Information: Show the file information.
• View by list/grid: Toggle the view into list/grid
view.

Sounds

[Menu 6-3]

Show the list of MP3, MP4, AAC, M4A files at Music in
Multimedia memory.
• Play: You can play the MP3 file when pressing OK
key or selecting Play menu of Option menu.

MY STUFF |

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

• Copy to external memory: Copy the selected file
to the same folder at Multimedia memory/External
memory.
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• Set as ringtone: Currently selected sound can be
set as a ringtone.
• Send via: Send the selected file to another device
via MMS or EMAIL or Bluetooth.
• 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
to the same folder at Multimedia memory/External
memory.
• Rename: Change the file name of selected file. The
maximum length of characters is 200. And You can
not change the extension of file.
• Delete: Delete a file.
• Delete all: Delete all files in the list
• Information: Show the file information.
MY STUFF
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Others

[Menu 6-4]

Show the list of MP3, MP4, AAC, M4A files at Music in
Multimedia memory.
• Play: You can play a file if its type is the one of 3GP,
3G2, MP3, MP4, AAC, and M4A.
• View: You can see a file if its type is the one of JPG,
GIF, WBMP and PNG.
• Send via Bluetooth: Send the selected file to
another device via Bluetooth.

! Note
When you connect phone with PC via bluetooth, to
Music, Video, Others and Text folders you can write
and 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 and
Video folders, and on external memory card you may
see all folders.
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Games & Apps

[Menu 6-5]

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

External Memory

[Menu 6-6]

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

! Note
Removable disk will be not available, if in phone Sim
card absence.

New Fantastic LG
There is mass storage function in KE600. if you
connect the USB cable, you can use the phone as a
Removable Disk.
You can download MP3 files, and photos, video, txt
files etc. this gives you fast access from PC to Phone,
by just connecting the USB cable.

Note
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• Please do not try to remove the cable while you are
downloading files. After you download the files, you
need to click “window HW safely remove” on PC
and then disconnect cable.
• When you copy a file to the 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 receive a call during MASS STORAGE call and
message are not available.
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PROFILES
In Profiles, you can adjust and customise the phone
tones for different events, environments, or caller
groups.

The profile setting option opens. Set the option as
required.

There are six preset profiles: General, Silent, Vibrate
only, Outdoor, Headset and Offline.

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

Each profile can be personalised (Except Vibrate and
silent). Press the left soft key [Menu] and select Profiles
using up/down navigation keys.

• Message alert type: Set the alert type for
messages.

Activate

[Menu 7-X-1]

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

Personalise
PROFILES
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[Menu 7-X-2]

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

• Call alert type: Set the alert type for incoming calls.
• Ring volume: Set the volume of the ringing tone.

• Message tone: Select the alert tone for messages.
• Keypad tone: Select the desired keypad tone.
• Keypad volume: Set the volume of keypad tone.
• Slide tone: Allows to set the flip tone for adjusting
environment.
• Effect sound volume: Set the volume of effect
sound.
• Power on/off volume: Set the volume of the
ringing tone when switching the phone on/off.

•

• Auto answer: This function will be activated only
when your phone is connected to the handsfree kit.
– Off: The phone will not answer automatically.
– After 5 secs: After 5 seconds, the phone will
answer automatically.
– After 10 secs: After 10 seconds, the phone will
answer automatically.

! Note
All profiles cannot be renamed.

PROFILES |
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Search

[Menu 8-1]

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

! Note
Instant searching is available by inputting the initial
letter of the name.

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.
• View: You can view each entry in details.
• Edit: You can edit the name, number, group,
ringtone and picture by using the navigation key.
• Send via Bluetooth: You can send the data of
phone book to devices which is compatible with
bluetooth through bluetooth.
CONTACTS
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• New message: After you have found the number
you want, you can send a text/multimedia
message to the selected number.

• Copy to handset/SIM: You can copy an entry
from SIM to phone or from phone to SIM.
• Delete: You can delete an entry.

Add new

[Menu 8-2]

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

C

! Note

•

Maximum stored name and number length depends on
SIM-card type.

Y
a

•

1. Select Add new by press left soft key < [OK].
2. Select the memory you want to save: SIM or Phone.

•

! Note

•

According to default memory [Menu 8-7-1], if you
select SIM or Handset, the phone will not requests
the memory to save an entry.

.

a. Input a name.
b. Press D, then you can input a number.
c. You can set a group for the entry by pressing
L , R.
d. You can set a ringtone and a photo for the entry by
press left soft key < [Option].

Caller groups

[Menu 8-3]

You can list up to the members per each group. There
are 6 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.

• Rename: You can change a group name.
• Remove all: Allows you to delete all the members
in the group.

Speed dial

[Menu 8-4]

You can assign any of the keys 2 to 9 with a
Name list entry. You can call directly by pressing this
key.
1. Open the phonebook first by pressing the right soft
key > [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to Speed dial, then press the left soft key
< [OK].
3. If you want to add speed dial, select <empty> by
pressing the left soft key < [Add]. 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.

CONTACTS |

• Add member: You can add group members.

• Remove member: You can remove the member
from the Group member list. But the name and the
number will be remained in phonebook.
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Own number

[Menu 8-5]

(Sim dependent)

[Menu 8-7]

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

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

My business card

• Default memory

[Menu 8-6]

Scroll to highlight Default memory, and then press
the left soft key < [OK].

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
< [Add] and enter the information into the fields.

- If you select Always ask, when adding entry, the
phone will ask where to store.

If you want to edit, delete or to send a business card,
select left soft key < [option].

- If you select SIM or Handset, the phone will store
an entry to SIM or Handset.

using navigation key.

• Delete: You can delete the business card.
• Send via: You can send the business card by SMS,
MMS, or bluetooth.

•

1. Press the right soft > [Contacts] in standby mode.

• Edit: You can edit the name, numbers and email by

CONTACTS
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Settings

• 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.
- With photo: 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.

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

2. Scroll to Copy/Move all, and then press the left
soft key < [OK] to enter this menu.
- SIM to handset: You can copy the entry from SIM
Card to Phone memory.
- Handset to SIM: You can copy the entry from
Phone memory to SIM Card.

• 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 Settings, Clear contacts, and
press < [OK].
3. Enter security code and Press the left soft key
< [OK] or the right soft key > [Back].

CONTACTS |

2. Then select a memory to erase.
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SETTINGS
Date & Time

[Menu 9-1]

You can set functions relating to the date and time.

Set date

[Menu 9-1-1]

You can enter the current date.

Date format

[Menu 9-1-2]

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

Set time

[Menu 9-1-3]

You can enter the current time.

Time format

[Menu 9-1-4]

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

Auto update
SETTINGS
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[Menu 9-1-5]

Select On, the phone will automatically update the
data and time.

! Note
You can use this function when your network service
provider supports this feature.

Power saving

[Menu 9-2]

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

[Menu 9-3]

Y

Wallpaper

[Menu 9-3-1]

B

You can select the background pictures in standby
mode.

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

! Note
To set wallpaper, Animated GIF file must be less than
200 KB and others should be less than 500KB.

Menu style

[Menu 9-3-2]

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

[Menu 9-3-3]

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

Backlight time

[Menu 9-3-4]

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

Brightness

[Menu 9-3-5]

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

Network name

[Menu 9-3-6]

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

Home screen shortcut

[Menu 9-3-7]

[Menu 9-4]

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

Connectivity
Bluetooth

[Menu 9-5]
[Menu 9-5-1]

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

! Note
• If you use LG PC Sync via bluetooth, you can
exchange the data only within phonebook

SETTINGS |

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

Language
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• When you receive data from another Bluetooth
device, the phone requests confirmation. After
confirming the transfer, the file will be copied on to
your phone.
• Depending on the file type, it will be stored in the
following folders:
- Video (.3gp, mp4): Videos folder
- Image (.bmp, gif, jpg, png): Images folder
- Sound (.amr, wav, aac): Sounds folder
- MP3 (.mp3): Sounds/MP3 folder
- Other files (.txt, html): Others folder

• Set Bluetooth
You can activate or cancel the bluetooth function.

• Paired devices
You can view all devices which your KE600 is already
paired to. If you enter Paired devices, you access the
options
SETTINGS
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- Connect: After pairing with headset or stereo
headset, you should connect with those devices.
Then you can use those devices.
- Add new: Allows to search new bluetooth
devices and add them to your phone’s list of paired
devices. When you select Add new your handset
will start to search for Bluetooth devices within
range. Once the device you wish to pair appears
on the list press the right soft key [Stop]. Scroll to
the desired device and press the left soft key [Pair].
You will then be asked to enter a passcode. The
passcode can be any code you wish to use (the
same passcode must be used by both devices) or
is one that is pre-determined by the manufacturer
of the device you are trying to pair with. Please
check the User Manual of the device you are
initiating the pair with to see if it already has a
predetermined passcode in place.

- Assign short name: Allows you to change the
name of the paired Bluetooth device and how it is
displayed on the handset.
- Set as authorised/Set as unauthorized: Allows
you to set an authorised connection between each
Bluetooth device. For example if you regularly
use a Bluetooth headset with your phone then
setting the connection as authorised will mean the
headset will automatically connect to the handset
each time the headset is powered on.

• Settings
- My handset’s visibility: This indicates whether or
not your handset will be visible to other Bluetooth
devices.
- My handset’s name: You can set the name of
bluetooth device. The default name is LG KE600.

• Supported services
Displays a list of Bluetooth services the handset
supports.

- All services: Allows to view all services which
are supported by bluetooth device.

- Headset

- Delete: Allows to delete a paired bluetooth
device.

- File transfer

- Delete all: Allows to delete all a paired bluetooth
devices.

- Dial-up networking

- Handsfree
- Image printing
- Business card transfer
- Browsing other services
SETTINGS |

- Serial port device
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Network selection

[Menu 9-5-2]

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

• 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.

• 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.
SETTINGS
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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.

GPRS attach

[Menu 9-5-3]

You can set GPRS service depending on various
situations.

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

Network profile

[Menu 9-5-4]

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

USB connection mode

[Menu 9-5-5]

You can choose one mode of Data service and Mass
storage. (Data service/Mass storage)
When you have finished using the phone memory, click
Exit and take the following steps.

! Caution
Before you remove the cable, it is necessary that you
click Exit. Or, the integrity of transferred data is not
guaranteed.

1. Click on the notification area.
[Unplug or Eject Hardware]
2. Select USB Mass Storage Device, click on Stop.
The following message will appear: “The ‘USB Mass
Storage Device’ device can now be safely removed
from the system”
3. Then remove the cable.

Calling

[Menu 9-6]

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

SETTINGS |
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Call divert

[Menu 9-6-1]

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.

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

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

-

-

A

•

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

•

To other number
Inputs the number for diverting.

•

To favourite number
You can check recent 5 diverted numbers.

• Set by network

- Cancel
Deactivate the corresponding service.

- View status
View the status of the corresponding service.

Answer mode

Send my number
[Menu 9-6-3]
(network and subscription dependent)

[Menu 9-6-2]

• Slide up
If you select this menu, you can receive an incoming
call when you open the slide.

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

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

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

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

• Off
Your phone number will not be shown.

Call waiting
(network dependent)

[Menu 9-6-4]

• Activate
SETTINGS |

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

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

• View status
[Menu 9-6-5]

4

5

DTMF tone: Dual Tones Multiple Frequency.

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

Security

Auto redial

PIN code request

[Menu 9-6-6]

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

• Off
Your phone will not make any attempts to redial
when the original call has not connected.
SETTINGS
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You can send touch tones during an active call to
control your voice mailbox or other automated phone
services.

• Information

Shows the status of Call waiting.

Minute minder

[Menu 9-6-7]

[Menu 9-7]
[Menu 9-7-1]

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

Handset lock

[Menu 9-7-2]

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

Auto key lock time

[Menu 9-7-3]

[Menu 9-7-4]

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

• All outgoing 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.

• All incoming
The barring service for all incoming calls.

• Incoming when roaming
The barring service for all incoming calls when
roaming.
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When Auto key Lock feature is enabled, the phone is
locked.

Call barring
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• Cancel all

• On

You can cancel all barring services.

You can restrict your outgoing calls to selected
phone numbers.

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

The submenus:
- Activate

- Cancel

Change codes

- View status
View the status whether the calls are barred or not.
[Menu 9-7-5]

SETTINGS

You can restrict your outgoing calls to selected phone
numbers. The numbers are protected by your PIN2
code.
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You can view the number list saved as Fixed dial
number.
[Menu 9-7-6]

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

Set the selected call restriction off.
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You can cancel fixed dialling function.

• Number list

Allows to request the network to set call restriction
on.

Fixed dial number
(SIM dependent)

• Off

M

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

Y
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Memory status

[Menu 9-8]

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

Reset default

[Menu 9-9]

You can initialize all factory defaults. You need Security
code to activate this function.
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ACCESSORIES
There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal
communication requirements.
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Standard Battery

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

Data cable/CD
You can connect your phone to
PC to exchange the data between
them.
ACCESSORIES
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Hands free earmicrophone and music
player controller
combo
• Stereo headset
• Controller: Answer & End button, music
player control, volume control, Hold button and
microphone.

! 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
General
Product name : KE600
System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures
Max : +55°C
Min : -10°C
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LG Electronics Logistics and Service B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

Declaration

The conformity to above standards is verified by BABT.

Supplementary Information

24.July. 2006

Issued Date

Signature of representative

Jin Seog, Kim / Director

Name

EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.6.1
EN 301 489-01 v1.5.1 / EN 301 489-07 v1.2.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 50360 : 2001 / EN 50361 : 2001
EN 60950-1 : 2001

R&TTE Directive 1999/5/EC

Applicable Standards Details

LG

Trade Name

KE600

Model Name

Tri – band E-GSM 900/ DCS 1800/PCS1900 Cellular Mobile with bluetooth

Product Name

Product Details

: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Address

LG Electronics Inc

Name

Suppliers Details
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