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บทนำ
\ บทนำ

ขอแสดงความยินดี ที่คุณซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่รุน
M6100 ที่ทันสมัยมีขนาดกะทัดรัดออกแบบใหทำ
งานดวยการใชเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่แบบ
ดิจิตอลใหมลาสุด
คูมือการใชเลมนี้ ประกอบดวยขอมูลสำคัญในการใช
และการทำงานของโทรศัพทเครื่องนี้ จึงควรอานเนื้อ
หาทั้งหมดดวยความละเอียดเพื่อผลการใชงานที่เต็ม
ประสิทธิภาพ และเปนการปองกันความเสียหาย หรือ
ใชงานผิดตอเครื่องไดการรับประกันของโทรศัพท จะ
สิ้นสุดลงทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงแก
ไขเครื่องนอกเหนือจากที่ระบุอยางชัดเจนในคูมือนี้วา
สามารถกระทำได



คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

การรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ขอมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
และคา SAR (Specific Absorption Rate)
โทรศัพทเคลื่อนที่รุน M6100 นี้ไดรับการออกแบบตรง
ตามขอกำหนด เรื่องความปลอดภัยในการใชงาน อัน
เกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ ขอกำหนดนี้
ใชหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรที่รวมถึงการกำหนดคา
เผื่อไว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน โดยไมขึ้น
กับอายุและสุขภาพ
• ข
 อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ใชหนวยวัดที่เรียกวา Specific Absorption Rate
หรือ SAR การทดสอบ SAR ไดกระทำดวย การใช
วิธีการที่ไดมาตรฐาน โดยใหเครื่องโทรศัพทสงสัญ
ญาณที่แรงที่สุด และมีการรับรองขนาดสัญญาณ
แลว โดยการสงสัญญาณดังกลาว ไดกระทำในทุก
ยานความถี่ที่โทรศัพทใชอยู
• แ
 มระดับ SAR ของโทรศัพท LG แตละรุนจะแตกตาง
กันบางแตทุกรุน จะไดรับการออกแบบใหอยูภายใน
ขอกำหนดการรับพลังงาน คลื่นความถี่วิทยุ

• ข
 อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย International
Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต/กก โดยเฉพาะ
ตามเนื้อเยื่อหนักสิบ (10) กรัม
• ค
 า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพทรุนนี้ ซึ่งทำการ
ทดสอบโดย DASY4 ขณะถือแนบกับหูคือ 0.19
วัตต/กก (10 กรัม)

การดูแลและการบำรุงรักษาเครื่อง
โทรศัพท
คำเตือน! ใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจแบตเตอรี่ และ
อุปกรณเสริมที่ผานการรับรอง ใหใชกับโทรศัพทรุนนี้
เทานั้นการใชอุปกรณประเภทอื่นๆที่ไมผานการรับรอง
ดังกลาว อาจทำใหการรับรอง หรือการรับประกันของ
เครื่องสิ้นสุดลง หรือกอใหเกิดอันตรายได
• อย
 าถอดแยกชิ้นสวนของโทรศัพท (ควรนำไปให
ชางเทคนิคผูมี ความรูเมื่อจำเปนตองมีการตรวจ
ซอม)

| คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

โปรดอานคำแนะนำเบื้องตนตอไปนี้การไมปฏิบัติตามคำ
แนะนำเหลานี้ อาจทำใหเกิดอันตรายหรือ ผิดกฎหมาย
ขอมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมไดอธิบายอยูในคูมือเลมนี้

• ค
 วรวางใหหางจากอุปกรณเครื่องใชไฟฟา เชน
โทรทัศน วิทยุ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร
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• ค
 วรวางโทรศัพทไวหางจากแหลงกำเนิดความรอน
เชน เครื่องทำความรอน หรือเตาประกอบอาหาร
• ไ มควรทำโทรศัพทตกพื้น
• ไ มควรวางโทรศัพทไวในที่ที่มีการสั่นสะเทือนหรือ
การกระแทก
• ส
 ารเคลือบบนตัวเครื่องโทรศัพทอาจหลุดลอกได
หากหุมดวยวัสดุหรือ สิ่งที่ทำจาก ไวนิล
• ห
 ามใชสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง (เชน แอลกอฮอล
เบนซิน ทินเนอร เปนตน) หรือสารซักฟอกทำความ
สะอาดเครื่องโทรศัพท เพราะอาจทำใหเกิดเพลิง
ไหมได
• ไ มควรวางโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือควันมากเกิน
ไป
• อ
 ยาวางโทรศัพทใกลบัตรเครดิตหรือบัตรโดยสาร
ที่มีแถบแมเหล็ก เพราะอาจทำความเสียหายตอขอ
มูลในแถบแมเหล็กได
• อ
 ยาเคาะหนาจอดวยวัตถุมีคม เพราะอาจทำความ
เสียหายแกโทรศัพทได
• ว างโทรศัพทใหหางจากของเหลวหรือความชื้น
• ใ ชอุปกรณเสริม เชน หูฟง ดวยความระมัดระวัง
อยาแตะตองเสาอากาศโดยไมจำเปน



อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
โทรศัพทเคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถสงคลื่นรบกวนได
ทำใหมีผลตอการ ทำงานของอุปกรณตางๆ
• ห
 ามใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลอุปกรณทางการแพท
โดยไมไดรับอนุญาตเสียกอนหลีกเลี่ยงการวางโทร
ศัพทเหนือเครื่องควบคุมจังหวะ การเตนของหัวใจ
เชน ใสในกระเปาเสื้อ เปนตน
• โ ทรศัพทเคลื่อนที่บางเครื่องอาจกอใหเกิดคลื่นรบ
กวนกับเครื่องชวยฟงได

ความปลอดภัยบนทองถนน
ตรวจสอบกฏหมายและระเบียบขอบังคับ วาดวยเรื่อง
การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในขณะขับขี่ยานพาหนะ
• ห
 ามใชโทรศัพทมือถือในขณะขับรถ
• ม
 ีสมาธิในการขับขี่ดวยความระมัดระวังอยางเต็มที่
• ห
 ากสามารถกระทำได ใหใชชุดอุปกรณแฮนดฟรี
• ขั
 บเขาขางทางแลวจอดรถกอนโทรออกหรือรับสาย
หากสภาพการการขับขี่ทำใหจำเปนตองดำเนินการ
ดังกลาว

• ข
 ณะขับขี่รถยนต โปรดอยาวางโทรศัพทหรือติดตั้ง
ชุดอุปกรณแฮนดฟรีใกลกับถุงลมนิรภัยเพราะ หาก
ติดตั้งอุปกรณไรสายไมถูกตอง และถุงลมนิรภัยทำ
งาน อาจทำใหคุณไดรับบาดเจ็บสาหัสได

บนเครื่องบิน
อุปกรณไรสายสามารถกอใหเกิดคลื่นรบกวนตอเครื่อง
บินได
• ใ หปดโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณกอนขึ้นเครื่องบิน
• อย
 าใชโทรศัพทเมื่อเครื่องบินจอดที่ฟ้นที่โดยไม
ไดรับอนุญาตจากพนักงานประจำเครื่องเสียกอน

บริเวณที่ทำใหเกิดระเบิดได

เด็ก

หามใชโทรศัพทในฟ้นที่ที่อยูระหวางมีการระเบิดตาง ๆ
ใหปฏิบัติตามขอ หามอยางเครงครัด และทำตามขอกำ
หนดหรือกฏเกณฑตางๆ

เก็บโทรศัพทในที่ปลอดภัยและหางจากมือเด็กรวมทั้ง
เก็บชิ้นสวนขนาดเล็กซึ่งอาจทำอันตรายหากเด็กนำใส
ปาก

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได

การโทรฉุกเฉิน

• ห
 ามใชโทรศัพทใกลจุดเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง หามใช
โทรศัพทใกลนํ้า มันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

การโทรฉุกเฉินอาจไมสามารถใชกับเครือขายเซลลูลา
ทั้งหมดได จึงไมควรใชโทรศัพทนี้เพียงอยางเดียวใน
กรณีโทรฉุกเฉิน ใหตรวจสอบกับผูใหบริการในพื้นที่
ของคุณ

• ห
 ามขนถายหรือเก็บกาซหรือของเหลวที่ติดไฟงาย
หรือระเบิดไดในหอง โดยสารของรถ ซึ่งคุณใชเก็บ
โทรศัพทหรืออุปกรณเสริมตางๆ ของคุณ

| คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

• พ
 ลังงานคลื่นความถี่วิทยุ อาจมีผลกระทบตอระบบ
อิเล็กทรอนิกสบาง ชนิดในรถของคุณ เชน วิทยุติด
รถยนต อุปกรณเพื่อความปลอดภัย เปนตน
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ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการดู
แลรักษา
• ค
 ุณไมจำเปนตองคายประจุแบตเตอรี่ออกจนหมด
กอนเริ่มการชารจแบตเตอรี่นี้ตางจากแบตเตอรี่อื่น
เนื่องจากแบตเตอรี่ แบบ Li-Ion ไมมีผลตอหนวย
ความจำประสิทธิภาพของ แบตเตอรี่จึงไมดอยลง
• ใ ชเฉพาะแบตเตอรี่ และ ที่ชารจของ LG เทานั้น
เครื่องชารจแบตเตอรี่ของ LG ไดรับการออกแบบ
มาเพื่อยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ใหนานที่
สุด
• อ
 ยาถอดชิ้นสวนหรือทำใหแบตเตอรี่ลัดวงจร
• ร ักษาความสะอาดของหนาสัมผัสแบตเตอรี่
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที เมื่อประสิทธิภาพการใชงาน
ลดตํ่าลงอยางมากจนไมอาจใชตอได แบตเตอรี่นี้
สามารถชารจใหมไดหลายรอยครั้งจนกวาจะจำเปน
ตองเปลี่ยนกอนใหม
• ช
 ารจแบตเตอรี่ใหมอีกครั้ง หากไมไดใชเปนเวลา
นานเพื่อเพิ่มเวลาการใชงาน



• อ
 ยาใหเครื่องชารจแบตเตอรี่โดนแสงแดดโดยตรง
หรือใชใน สภาพที่มีความชื้นสูง เชน ในหองนํ้า
• อ
 ยาวางแบตเตอรี่ทิ้งไวในสภาพอากาศที่รอนหรือ
เย็น เพราะประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อาจดอยลง

คุณสมบัติของ M6100
ภาพแสดงตัวเครื่องดานหนา

2
1

1. ปุมขึ้น/ลงดานขาง
• ค
 วบคุมระดับเสียงของปุ่มกดขณะสแตนบายด
• ค
 วบคุมระดับเสียงลำโพงในระหวางการสนทนา
2. หนาจอดานหนา

ภาพแสดงตัวเครื่องดานขวา

3
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สวนประกอบของโทรศัพท

4

3. ชองเสียบหูฟง
• ช
 องสำหรับเชื่อมตอชุดหูฟง
4. ปุมกลองถายรูป/MP3
เลื่อนสไลดขึ้นเพื่อเปดเลนทพรอมใชงานกลอง
• ก
 ดปุมนี้แบบสั้นๆเพื่อเขาเมนูมัลติมีเดียโดยตรง
• ก
 ดปุมนี้คางไวเพื่อเมื่อตองการเลน MP3.



คุณสมบัติของ M6100
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ภาพแสดงตัวเครื่องดานหลัง
1. เ ลนสกลองถายรูป
ผงฝุนบนเลนสกลองถายรูปมีผลตอคุณภาพของภาพ

1 2

2. แฟลช
3. ชองรอยสายคลอง สำหรับพกพา
5
3

5. แบตเตอรี่
4

6. ชองเสียบ ซิมการด
7. ที่ล็อคซิมการด

6
7

8. ขั้วแบตเตอรี่

8

9. ชองเสียบอุปกรณชารจ/ชองเสียบสายเคเบิล
9

10

4. ต
 ัวล็อคฝาปดแบตเตอรี่
เลื่อนปุมนี้ขึ้นเพื่อถอดแบตเตอรี่

หมายเหตุ
• เพื่อปองกันเสียงรบกวนในการไดยินของคูสนทนา
ควรเลื่อนสไลดขึ้นขณะที่ใชโทรศัพท

1

6

2
3

7
8
9
10
11

4
12
5

1. ลำโพง

| คุณสมบัติของ M6100

ภาพแสดงตัวเครื่องเมื่อเลื่อนสไลดขึ้น

2. ปุมเลือกซาย
ทำงานตามขอความดานบนที่แสดงบนหนาจอเพื่อ
โทรออกและรับสายเรียกเขา และคุณสามารถเขาดู
หมายเลขที่ เรียกเขาลาสุด
3. ปุมสง
หมายเลขที่โทรออกลาสุด และหมายเลขที่ไมไดรับ
สายลาสุดไดอยางรวดเร็ว โดยกดปุมนี้เมื่ออยูใน
โหมดสแตนดบาย
4. ปุมตัวเลขและตัวอักษร
เพื่อปอนตัวเลขตัวอักษร และอักขระพิเศษบางประ
เภท
5. ไมโครโฟน
ปดเสียงไมโครโฟนไดระหวางการ สนทนาเพื่อความ
เปนสวนตัว

11

คุณสมบัติของ M6100
\ คุณสมบัติของ M6100

12

6. หนาจอหลัก
แสดงไอคอนสถานะโทรศัพท รายการเมนู
ขอมูลเว็บ ภาพ และอื่นๆที่มีสีสันสมบูรณแบบ
7. ปุมนาวิเกต
ใชเพื่อเลื่อนดูเมนูตางๆ และยายเคอรเซอร

12. ปุมฟงกชันพิเศษ
• 0

:ก
 ดปุมนี้คางไวเพื่อใสเครื่องหมายการ
โทรทางไกลตางประเทศ “+”
• #

:ข
 ณะปอนหมายเลขโทรศัพท กดปุมนี้
นานขึ้นเพื่อใสเครื่องหมายหยุดชั่วคราว

8. ปุมเลือกขวา
ทำงานตามขอความดานบนที่แสดงบนหนาจอเพื่อ
โทรออกและรับสายเรียกเขา และคุณสามารถเขาดู
หมายเลขที่ เรียกเขาลาสุด

ขอมูลบนหนาจอ

9. ป
 ุมยืนยัน
เลือกตัวเลือกและยืนยันการดำเนินการ

ไอคอนบนหนาจอ

ตารางนี้อธิบายถึงสัญลักษณหรือไอคอนตางๆที่ปรากฏ
ขึ้นบนหนาจอของโทรศัพท

10. ป
 ุมวางสาย/เปดปดเครื่อง
ใชเพื่อวางสายหรือ ปฏิเสธไมรับสายและเพื่อกลับ
ไปยังโหมดสแตนดบายกดปุมนี้คางไวเพื่อเปดหรือ
ปดโทรศัพท์

ไอคอน

คําอธิบาย

		

แสดงถึงความแรงของสัญญาณเครือขาย ❈

		

แสดงวามีการใชสายโทรศัพทอยู

11. ปุมลบ
ลบตัวอักษรครั้งละหนึ่งตัว เมื่อกดปุมใน แตละครั้ง
การกดปุมนี้คางไวจะลบขอความที่ปอน ไวทั้งหมด
ใชปุมนี้เพื่อกลับไปหนาจอที่แลว

		แสดงวาคุณกำลังโทรแบบขามเครือขายใน
สัญญาณเครือขายอื่น
		

แสดงวาใชบริการ GPRS ได

		

แสดงวามีการตั้งและเปดใชนาฬิกาปลุก

		

แสดงถึงสถานะของประจุแบตเตอรี่

ไอคอน คําอธิบาย
		

แสดงถึงการรับขอความ

		

แสดงถึงการรับขอความเสียง

		
		

แสดงวามีการตั้งใหใชระบบสั่นเมื่อ
มีสายเรียกเขา

		

แสดงวามีการใชงานรูปแบบ เสียงดัง

		

แสดงวามีการใชงานรูปแบบสถานที่เงียบ

		
		

แสดงวามีการใชงานรูปแบบเมื่อใช
ชุดหูฟง

ไอคอน คําอธิบาย
		
		

แสดงวามีการใชงานรูปแบบสถาน
ที่ทั่วไป

		

แสดงวาโทรศัพทกำลังเขาใช WAP

		

แสดงวาคุณกำลังใช GPRS

		

แสดงวาตั้งกำหนดการนัดหมายไว

		

แสดงวาใชบริการโอนสาย

		

แสดงวาเปดใชบูลทูธ

| คุณสมบัติของ M6100

❈ค
 ุณภาพของเสียงสนทนาอาจเปลี่ยนแปลงตามพื้น
ที่ที่ใหบริการและระบบเครือขายเมื่อระดับความแรง
ของสัญญาณ ตํ่ากวา 2 ขีดเสียงสนทนาอาจขาดๆ
หายๆ ไมไดยินและ มีสัญญาณรบกวนโปรดดูแถบ
แสดงสถานะของระบบเครือขาย เพื่อตรวจดูวาคุณ
จะใชสายโทรไดหรือไม เมื่อแถบแสดงสถานะไม
ปรากฏขึ้น แสดงวาคุณอยูนอกพื้นที่ใหบริการใน
กรณีดังกลาวนี้ คุณจะเขาใชบริการใดๆ ของระบบ
เครือขายไมได (โทร. รับสงขอความและอื่นๆ)

หมายเหตุ
• เมื่อสถานะของแบตเตอรี่อยูในระดับลดตํ่าลง คุณ
อาจไมสามารถใชฟงกชันกลองหรือมัลติมีเดียได
• ข
 ณะที่ใชฟงกชันมัลติมีเดีย สถานะของแบตเตอรี่
อาจเปลี่ยนแปลงได
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การใสซิมการดและแบตเตอรี่
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ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดเครื่องแลว กอนที่จะถอด
แบตเตอรี่ออก
1. ถอดแบตเตอรี่ออก
กดปุมเพื่อปลดแบตเตอรี่ออก จากนั้นเลื่อนแบต
เตอรี่ลงจนกวาจะสุด ถอดแบตเตอรี่ออกจากชอง
ใส

2. ใสซิมการด
ใสซิมการดในชอง แลวเลื่อนซิมการดเขาไปในชอง
ใสซิมการดโปรดตรวจสอบ ใหแนใจวาใสซิมการด
อยางถูกตองและหนาสัมผัสสีทองของการดควํ่าลง
เมื่อตองการถอดซิมการดออกใหกดลงเบาๆและดึง
ออกในทิศทางตรงขามกับตอนใส

การใสซิมการด

หมายเหตุ
• ก
 ารถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพทในขณะที่
เครื่องเปดอยูอาจทำใหเครื่องขัดของได
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การถอดซิมการด

ขอควรระวัง
• ข
 ั้วโลหะของซิมการดเสียหายไดโดยงายหาก
ถูกขูดขีด ดังนั้น โปรดระวังเมื่อคุณจับซิมการด
ใหปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมากับซิมการด

3. ใสแบตเตอรี่

2. เสียบปลายสายอีกดานหนึ่งของอะแดปเตอรเขากับ
เตาเสียบ ควรใชเฉพาะเครื่องชารจที่ใหมาในกลอง
บรรจุเครื่องโทรศัพทเทานั้น

การชารจแบตเตอรี่
ในการเขาที่ตออะแดปเตอรสำหรับชารจแบตเตอรี่เขา
กับเครื่องโทรศัพท คุณตองใสแบตเตอรี่ในเครื่องกอน

| การเริ่มใชงาน

1. ห
 ันดานที่มีลูกศรบนตัวปลั๊กขึ้นขางบนตามที่แสดง
ในรูป แลวเสียบปลั๊ก อะแดปเตอรสำหรับชารจแบต
เตอรี่เขาในชองเสียบทางดานลางของ เครื่องใหสุด
จนไดยินเสียง คลิ๊ก

3. ข
 ีดเล็กๆ ที่ขยับไปมาของไอคอนแบตเตอรี่จะหยุด
นิ่งเมื่อการชารจเสร็จสมบูรณ

ขอควรระวัง
• อ
 ยาใชแรงฝนในการเสียบสาย เพราะอาจทำ
ความเสียหายแกโทรศัพทและอะแดปเตอรสำ
หรับชารจแบตเตอรี่
• ห
 ากคุณใชเครื่องชารจนอกประเทศของคุณให
ใชปลั๊กอะแดปเตอรเพื่อการเชื่อมตอได
• ห
 ามถอดแบตเตอรี่หรือซิมการดออกในขณะที่
กำลังชารจแบตเตอรี่
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• ถ
 อดปลั๊กไฟและเครื่องชารจแบตเตอรี่ออกจาก
เตาเสียบขณะเกิดพายุฝนฟาคะนองเพื่อปองกัน
ไมใหถูกไฟฟาดูดหรือเกิดเพลิงไหม
• ต
 รวจสอบใหแนใจวาไมมีวัตถุที่มีขอบแหลมคม
เชน ฟันสัตว ตะปูสัมผัสกับแบตเตอรี่ เพราะอาจ
ทำใหเกิดเพลิงไหมได
• ห
 ามโทรศัพทหรือรับสายขณะกำลังชารจเครื่อง
เนื่องจากอาทำใหเครื่องเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือ
ถูกไฟฟาดูดหรือเกิดเพลิงไหมได

การถอดเครื่องชารจแบตเตอรี่
ถอดสายอะแดปเตอรออกจากโทรศัพทโดยกดปุมดาน
ขางทั้งสองขางตามที่ แสดงในรูป
1. เมื่อชารจเสร็จ แถบแสดงไอคอนแบตเตอรี่ จะหยุด
เคลื่อนไหวและขอความ ‘เต็มแลว’ จะปรากฏขึ้นบน
หนาจอ
2. ถ
 อดปลั๊กอะแดปเตอรออกจากเตาเสียบ และถอด
อะแดปเตอรออกจากเครื่องโทรศัพท โดยกดแท็บ
สีเทาทั้งสองดานของตัวเสียบแลวดึงตัวเสียบออก
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หมายเหตุ
• ต
 รวจดูใหแนใจวา ชารจแบตเตอรี่ไวจนเต็มกอน
เริ่มใชโทรศัพทเปนครั้งแรก
• ห
 ามถอดแบตเตอรี่หรือซิมการดขณะชารจ
• ใ นกรณีที่ไมไดชารจแบตเตอรี่อยางถูกตองโปรด
ปดและเปดโทรศัพทโดยใชปุม เปด/ปด จากนั้น
ใหถอดและใสแบตเตอรี่กลับเขาไปตามเดิม และ
ชารจโทรศัพทใหม

รหัสการเขาใชเครื่อง

การเปดโทรศัพท

คุณสามารถใชรหัสการเขาใชเครื่องที่อธิบายในหัวขอ
นี้เพื่อปองกันไมใหมีการใชเครื่องของคุณโดยไมไดรับ
อนุญาตรหัสการเขาใชเครื่อง (นอกจากรหัส PUK และ
PUK2) สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยใชคุณสมบัติ
เปลี่ยนรหัส [เมนู 7-4-6]

1. ใ สแบตเตอรี่ในเครื่องและตอโทรศัพทเขากับแหลง
จายไฟภายนอก เชน อะแดปเตอรสำหรับพกพาอะ
แดปเตอรที่จุดบุหรี่ หรือชุดอุปกรณแฮนดฟรีในรถ
หรือใสแบตเตอรี่มื่ชารจแลวลงในเครื่อง
2. ก
 ดปุม E คางไวประมาณ 2-3 วินาที จนกระทั่ง
หนาจอ LCD เปดขึ้น
3. เครื่องอาจแสดงขอความใหคุณปอนรหัส PIN ทั้งนี้
ขึ้นกับการตั้งคา คำขอรหัส PIN ที่คุณกำหนดไว

การปดโทรศัพท
1. ก
 ดปุม E คางไวประมาณ 2-3 วินาที จนกระทั่ง
หนาจอ LCD เปดขึ้น

| การเริ่มใชงาน

การเปดและปดโทรศัพท

รหัส PIN (4 ถึง 8 หลัก)
รหัส PIN (Personal Identification Number)
จะปองกันการใชซิมการดของคุณโดยไมไดรับอนุญาต
โดยทั่วไปรหัส PIN นี้จะมาพรอมกับซิมการดเมื่อตั้งคา
คำขอรหัส PIN เปน ใชงาน โทรศัพทของคุณจะขอ
ใหคุณปอนรหัส PIN ทุกครั้ง ที่เปดเครื่อง เมือตั้งคา
คำขอรหัส PIN เปน เลิกใช โทรศัพทของคุณจะ
เชื่อมตอกับเครือขายใหทันทีโดยไมตองใสรหัส PIN
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\ การเริ่มใชงาน

รหัส PIN2 (4 ถึง 8 หลัก)

รหัสรักษาความปลอดภัย (4 ถึง 8 หลัก)

รหัส PIN2 ซึ่งใหมาพรอมกับซิมการดบางรุนใชสำหรับ
การเขาใชฟงกชันบางอยาง เชน Advice of Call
Charge และ Fixed dial number ฟงกชันเหลา
นี้สามารถใชงานไดเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุนเทา
นั้น โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการระบบเครือขายของ
คุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสรักษาความปลอดภัย (Security code) จะปองกัน
ไมใหมีการใชโทรศัพทของคุณ โดยไมไดรับอนุญาต
รหัสรักษาความปลอดภัยเริ่มตนที่ตั้งไวคือ ‘0000’
และรหัสรักษาความปลอดภัยนี้ จำเปนสำหรับการลบ
รายการในโทรศัพททั้งหมด และเพื่อใชงานเมนู รีเซ็ต
การตั้งคา นอกจากนี้ รหัสรักษาความปลอดภัยจำเปน
สำหรับการเปดใชหรือเลิกใชฟงกชันการล็อคโทรศัพท
เพื่อปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาตคุณสา
มารถปรับเปลี่ยนคาเริ่มตนของรหัสรักษาความปลอด
ภัยไดจากเมนู การตั้งคาความปลอดภัย

รหัส PUK (4 ถึง 8 หลัก)
รหัส PUK (PIN Unblocking Key) ใชสำหรับปลดล็อค
โทรศัพทที่ถูกบล็อคไวดวยรหัส PIN โดยทั่วไป รหัส
PUK นี้จะมาพรอมกับ ซิมการด หากคุณไมไดรับรหัสนี้
ใหติดตอที่ผูใหบริการระบบเครือขายของคุณ หากคุณ
ทำรหัสนี้หายคุณสามารถติดตอที่ผูใหบริการระบบเครือ
ขายของคุณ เชนกัน

รหัส PUK2 (4 ถึง 8 หลัก)
รหัส PUK2 ซึ่งมาพรอมกับซิมการดบางรุนใชในการ
เปลี่ยนแปลงรหัส PIN2 ที่ถูกล็อค หากคุณทำรหัสนี้
หายโปรดติดตอที่ผูใหบริการระบบเครือขาย ของคุณ
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รหัสจำกัดการโทร
คุณตองใชรหัสจำกัดการโทรเมื่อคุณใชฟังกชัน จำกัด
การโทร ซึ่งคุณจะไดรับรหัสผานจากผูใหบริการระบบ
เมื่อคุณสมัครขอใชฟงกชันนี้

ฟงกชันทั่วไป
การโทรออกและการรับสาย
1. ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทของคุณเปดอยู
2. ปอนหมายเลขโทรศัพท รวมทั้งรหัสพื้นที่
• ก
 ดปุม (C) คางไวเพื่อลบตัวเลขทั้งหมด
3. กดปุม (S) เพื่อโทรออก
4. เมื่อตองการวางสาย ใหกดปุมวางสาย (E)
หรือปุมเลือกขวา

การโทรจากรายการโทรที่เคยใช
1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมสง (S) หมายเลขสา
ยเรียกเขาลาสุด หมายเลข โทรออกลาสุด และหมาย
เลขที่ไมไดรับลาสุดจะ ปรากฏขึ้น
2. เลือกหมายเลขที่ตองการ โดยใชปุมนาวิเกตขึ้น/ลง
3. ก
 ดปุม S เพื่อโทรออก

การวางสาย
เมื่อคุณสิ้นสุดการสนทนาแลว ใหกดปุม (E)

การโทรออกโดยใชสมุดโทรศัพท
คุณสามารถบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ใชเปน
ประจำไวในรายชื่อโดยคุณสามารถบันทึกไวในซิมการด
และ/หรือ หนวยความจำโทรศัพท คุณสามารถโทรออก
โดยคนหารายชื่อที่ตองการในสมุดโทรศัพทและ
กดปุม (S)

| ฟงกชันทั่วไป

การโทรออก

2. ปอนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท
3. กดปุม S

การปรับระดับเสียง
หากคุณตองการปรับระดับเสียงของหูฟงในระหวางการ
สนทนาใหใชปุมดานขาง ([) กดปุมขึ้นดานขางเพื่อ
เพิ่มระดับเสียง และปุมลงดานขางเพื่อลดระดับเสียง

การโทรออกตางประเทศ

หมายเหตุ

1. ก
 ดปุม 0 คางไวเพื่อเรียกรหัสนำหนาการโทรออ
กตางประเทศใหปรากฏบนหนาจอ เครื่องหมาย ‘+’
สามารถใชแทนรหัสการโทรออกตางประเทศได

• ใ นโหมดสแตนดบาย เมื่อเปดโทรศัพทอยูการ
กดปุมดานขางจะเปนการปรับระดับเสียงปุมกด
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ฟงกชันทั่วไป
การรับสาย
\ ฟงกชันทั่วไป

เมื่อมีสายเรียกเขาเสียงโทรศัพทจะดังขึ้นและไอคอน
โทรศัพทจะกระพริบอยูบนหนาจอหากเครื่องสามารถ
ระบุผูโทรเขาได หมายเลขโทรศัพท (หรือชื่อหากจัด
เก็บไวในสมุดโทรศัพท) ของผูโทรเขาจะปรากฏขึ้น
1. เมื่อตองการรับสายเรียกเขา ใหเปดฝาพับของโทร
ศัพท (เมื่อตั้งคา เปดฝาพับ เปนโหมดรับสาย
[เมนู 7-3-2])

หมายเหตุ
• ห
 ากกำหนดโหมดการรับสายไวเปน รับสายได
ทุกปุม การกดปุมใดๆ จะรับสายเรียกเขาทันที
ยกเวนปุม E หรือปุมเลือกขวา

• ใ นการปฏิเสธไมรับสายเรียกเขา ใหกดปุมดาน
ขางที่ดานซายของโทรศัพทคางไว
• ค
 ุณสามารถรับสายในขณะใช สมุดโทรศัพท
หรือคุณสมบัติเมนูอื่นได
2. ใ นการวางสาย ใหปดฝาพับ หรือกดปุม E

โหมดปดเสียง/เปดสั่น (แบบรวดเร็ว)
คุณสามารถเรียกใชโหมดปดเสียงและเปดสั่นไดโดย
กดปุม L คางไว หลังจากเปดโทรศัพท
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ความแรงของสัญญาณ
คุณสามารถตรวจสอบความแรงของสัญญาณไดโดยดู
สัญลักษณแสดงระดับสัญญาณ ( ) บนหนาจอLCD
ของโทรศัพทความแรงของสัญญาณอาจไมสมํ่าเสมอ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อคุณอยูภายในอาคารหากระดับ
สัญญาณออนใหคุณโทรใกลกับหนาตางเพราะตำแหนง
นั้นมักมีระดับสัญญาณแรงกวาจุดอื่นๆ

การปอนขอความ
คุณสามารถปอนตัวเลขและตัวอักษรได โดยใชปุมกด
ของโทรศัพท ตัวอยางเชน การจัดเก็บชื่อในสมุดโทร
ศัพท การเขียนขอความ การสรางคำตอนรับสวนตัวใน
เครื่องมีวิธีปอนขอความใหเลือกใชไดดังนี้

โหมด T9
โหมดนี้ใหคุณปอนคำไดโดยการกดเพียงครั้งเดียวตอ
หนึ่งตัวอักษร แมวาแตละปุมบนแผงปุมกดนั้นจะมีตัว
อักษรมากกวาหนึ่งตัวอักษรก็ตาม โหมด T9 จะเปรียบ
เทียบการกดปุมของคุณ โดยอัตโนมัติกับพจนานุกรม
ทางภาษาภายในเครื่อง เพื่อพิจารณาหาคำที่ถูกตอง
ดังนั้น คุณจึงกดปุมนอยกวาการปอนคำโดยใชโหมด
ABC ตามปกติ บางครั้ง การปอนคำดวยวิธีนี้เรียกใน
อีกชื่อหนึ่งวาระบบชวยสะกดคำ

วิธีการใชโหมด T9

โหมดนี้ใหคุณปอนตัวอักษรโดยการกดปุมที่มีตัวอักษร
ที่ตองการหนึ่งครั้ง สองครั้ง สามครั้ง หรือสี่ครั้งจนกระ
ทั่งตัวอักษรที่ตองการปรากฏขึ้น

โหมดปอนขอความโดยใชระบบชวยสะกดคำ T9 ชวย
ใหคุณสามารถปอนคำตาง ๆ ไดอยางงายดายดวยจำ
นวนการกดปุมนอยครั้งที่สุด เมื่อคุณกดปุมแตละครั้ง
โทรศัพทจะเริ่มแสดงตัวอักษรที่คิดวา คุณกำลังพิมพ
โดย อางอิงตามพจนานุกรมในเครื่องเมื่อมีการเพิ่มตัว
อักษรใหม คำจะเปลี่ยนแปลงตามตัวเลือกที่ใกลเคียง
ที่สุดจากพจนานุกรม คุณสามารถเปด หรือ ปดโหมด
T9 และเปลี่ยนภาษาของโหมด T9 โดยการกดปุม
9 คางไว
1. เมื่อคุณอยูในโหมดปอนขอความโดยใชระบบชวย
สะกดคำ T9 ใหเริ่มตนปอมคำโดยกดปุม 2 ถึง
9 โดยการกดหนึ่งปุมตอหนึ่งตัวอักษร
• ค
 ำจะเปลี่ยนแปลงตามตัวอักษรที่พิมพ คุณไม
ตองสนใจคำที่ปรากฏบนหนาจอ จนกวาคุณจะ
พิมพคำนั้นเสร็จ
• ห
 ากพิมพจนเสร็จแลว แตคำนั้นปรากฏไมถูก
ตอง ใหกดปุมนาวิเกตลงหนึ่งครั้งหรือมากกวา
เพื่อเลื่อนดูรายการคำที่มีใหเลือก

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

โหมดสัญลักษณ
1. เมื่อคุณอยูในฟิลดที่ยอมให
ปอนตัวอักษรได สัญลักษณ
แสดงโหมดปอนขอความจะ
ปรากฏขึ้นที่มุมขวาลางของ
หนาจอ LCD
2. เปลี่ยนโหมดปอนขอความ
โดยการกดปุม # คุณสามารถ
ตรวจสอบโหมดปอนขอความ
ปจจุบันไดในมุมขวาลางของ
หนาจอ LCD

โหมดปอนขอความ
160

1

T9Abc

| ฟงกชันทั่วไป

โหมด ABC

ตัวอยาง: ก
 ดปุม 4 6 6 3 เพื่อพิมพ
Good.
กดปุม 4 6 6 3
[ปุมนาวิเกตลง] เพื่อพิมพ Home.
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\ ฟงกชันทั่วไป

• ห
 ากไมมีคำที่ตองการในรายการคำที่มีใหเลือก
ใหเพิ่มคำนั้นโดยใชโหมด ABC
• ค
 ุณสามารถเลือกภาษาของโหมด T9 ไดใหกด
ปุมเลือกซาย [ตัวเลือก] แลวเลือก ภาษา T9
เลือกภาษาที่ตองการของโหมด T9 นอกจากนี้
คุณยังสามารถปดโหมด T9 ได โดยการเลือก
ปด T9 คาที่ตั้งมาจากโรงงานของเครื่องคือใช
โหมด T9
2. ป
 อนคำทั้งคำ กอนที่จะแกไขหรือลบตัวอักษรตัวใด
ตัวหนึ่ง
3. เมื่อสิ้นสุดการปอนคำหนึ่งคำ ใหเวนวรรคโดยกดปุม
0 เมื่อตองการลบตัวอักษร ใหกดปุม C หากตอ
งการลบคำนั้นทั้งหมด ใหกดปุม C

หมายเหตุ
• ใ นการออกจากโหมดปอนขอความโดยไมบัน
ทึกขอความที่ปอนนั้น ใหกดปุม E เครื่องจะ
กลับไปยังหนาจอรอรับสาย
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วิธีการใชโหมด ABC
ใชปุม 2 ถึง 9 เพื่อปอนขอความ
1. กดปุมที่มีตัวอักษรที่คุณตองการ
• ห
 นึ่งครั้งสำหรับตัวอักษรตัวแรก
• ส
 องครั้งสำหรับตัวอักษรตัวที่สอง
• แ
 ละอื่นๆ
2. เมื่อตองการเวนวรรค ใหกดปุม 0 หนึ่งครั้ง เมื่อ
ตองการลบตัวอักษร ใหกดปุม C และหากตอง
การลบคำที่ปรากฏขึ้นทั้งหมด ใหกดปุม C
คางไว

หมายเหตุ
• โ ปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอักษรที่ใชได
โดยใชปุมจากตารางดานลางนี้

ตัวอักษรตามลำดับที่แสดง
ตัวพิมพใหญ

ตัวพิมพเล็ก

1

.,/?!-:̕ "1

.,/?!-:̕ "1

2

ABC2

abc2

3

DEF3

def3

4

GHI4

ghi4

เมนูระหวางการใชสาย
โทรศัพทของคุณมีฟงกชันควบคุมมากมายใหคุณเลือก
ใชระหวางการใชสายในการเขาใชฟงกชันดังกลาวนี้ให
กดปุมเลือกซาย [ตัวเลือก]

ระหวางการใชสาย

5

JKL5

jkl5

6

MNO6

mno6

เมนูที่ปรากฏบนหนาจอโทรศัพทระหวางการใชสายจะ
ตางไปจากเมนูหลักที่ตั้งมาจากโรงงาน ซึ่งเขาใชจาก
หนาจอขณะที่เปดเครื่องรอรับสายโดยมีตัวเลือกตางๆ
ตามที่อธิบายดังตอไปนี้

7

PQRS7

pqrs7

การใชสายที่สอง

8

TUV8

tuv8

9

WXYZ9

wxyz9

0

Space 0

Space 0

คุณสามารถเรียกใชหมายเลขที่คุณตองการโทรจาก
สมุดโทรศัพทเพื่อโทรออกสายที่สองได โดยกดปุม
เลือกขวาแลวเลือก คนหา ในการจัดเก็บหมายเลข
ที่โทรออกลงในสมุดโทรศัพทในระหวางการสนทนา
ใหกดปุมเลือกขวาแลวเลือก เพิ่มใหม

วิธีการใชโหมด 123 (ตัวเลข)
โหมด 123 ชวยใหคุณสามารถปอนตัวเลขในขอความ
แบบตัวอักษรได (เชน การปอนหมายเลขโทรศัพท)
กดปุมตัวเลขที่ตองการ กอนที่จะเปลี่ยนเปนโหมดปอน
ขอความที่เหมาะสมดวยตนเองคุณสามารถสลับระหวาง
ตัวอักษรและตัวเลขไดอยางรวดเร็วโดยการกดปุม
(#) คางไว

| ฟงกชันทั่วไป

ปุม
		

การสลับระหวางสองสาย
ในการสลับระหวางสองสาย ใหกดปุมหรือปุมเลือกซาย
และเลือก สลับสาย
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ฟงกชันทั่วไป

\ ฟงกชันทั่วไป

การรับสายเรียกเขา

การปดไมโครโฟน

ในการรับสายเรียกเขาเมื่อมีเสียงเรียกเขาดังขึ้นทีี่เครื่อง
คุณเพียงแคกดปุม S [สง] โทรศัพทยังสามารถ เตือน
ใหคุณทราบวามีสายเรียกเขาอีกสายหนึ่ง ในระหวาง
ที่คุณสนทนากับอีกสาย โดยจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้น
ในหูโทรศัพท และหนาจอจะแสดงใหเห็นวามีสายที่
สองกำลังรออยู คุณสมบัตินี้เรียกวาคุณสมบัติสายเรียก
ซอน สายเรียกซอนซึ่งจะใชงานไดเฉพาะกรณีที่ ระบบ
เครือขายของคุณสนับสนุนเทานั้น สำหรับรายละเอียด
ในการเรียกใชและการยกเลิกการใชคุณสมบัตินี้ใหดูที่
สายเรียกซอน [เมนู 7-3-4]

คุณสามารถปดเสียงไมโครโฟนระหวางใชสายโดยการ
กดปุม [เมนู] แลวเลือก ปดไมค หรือคุณอาจเลือกไม
ปดเสียงของเครื่องโดยเลือก เปดไมค เมื่อปดเสียงไม
โครโฟน ผูที่โทรเขามาจะไมไดยินเสียงคุณ แตคุณยัง
คงไดยินเสียงบุคคลนั้นได

หากมีการใชงาน สายเรียกซอน คุณสามารถพักสาย
ที่หนึ่งและรับสายที่สองไดโดยกด ปุม S
หรือโดยเลือก ปุมเลือกซายแลวเลือก พักสาย &
รับสาย คุณสามารถ วางสายที่ใชอยู และรับสายที่
กำลังรออยูโดยเลือกปุม เลือกซาย ตามดวย วางสาย
& รับสาย

การปฏิเสธสายเรียกเขา
คุณสามารถปฏิเสธสายเรียกเขาไดโดยไมตองรับสาย
นั้นเพียงแคกดปุม E ในระหวางการใชสายคุณสามารถ
ปฏิเสธสายเรียกเขา ไดโดยกดปุมเลือกซาย [เมนู]
และเลือก ประชุม/ตัดสาย หรือโดยกดปุม E

24

การเปดใชสัญญาณเสียง DTMF
ระหวางใชสาย
ในการเปดใชสัญญาณเสียง DTMF ระหวางใชสายให
กดปุมเลือกซาย แลวเลือก เปดใชงาน DTMF คุณ
สามารถปดการใชสัญญาณเสียง DTMF ไดดวยวิธีการ
เดียวกัน สัญญาณเสียง DTMF ชวยใหเครื่องโทรศัพท
ของคุณใชสวิตชบอรดอัตโนมัติได

การสนทนาหรือประชุมหลายสาย
บริการสนทนาหลายสายหรือการประชุมหลายสายชวย
ใหคุณสนทนากับบุคคลหลายคนได ในเวลาเดียวกัน
หากผูใหบริการเครือขายของคุณสามารถรองรับบริการ
ดังกลาว การสนทนาหลายสายสามารถทำไดเฉพาะใน
กรณีที่คุณใชสายหนึ่งอยูและพักอีกสายไว โดยรับสาย
ทั้งสองแลว เมื่อกำหนดใหมีการสนทนาหลายสายแลว
ผูจัดใหมีการสนทนาหลายสายอาจ เพิ่มสาย, วางสาย
หรือแยกสาย (กลาวคือสายนั้นจะถูกตัดออกจากการสน
ทนาหลายสายแตยังคงอยูในสายของคุณ) ตามความ

การใชสายที่สอง
คุณสามารถใชสายที่สองไดขณะกำลังใชสายสนทนา
อยูโดยปอนหมายเลขที่สองแลวกดปุม S เมื่อโทรติด
ตอสายที่สองไดแลวสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถสลับสายไดโดยกดปุมเลือกซายแลวเลือก
สลับสาย

การจัดการประชุมหลายสาย
พักสายหนึ่งสาย และขณะที่ใชสายหนึ่งอยู ใหกดปุม
เลือกซาย แลวเลือก ประชุมสาย/ประชุมสายทั้ง
หมด

การพักสายที่กำลังประชุม
กดปุมเลือกซาย แลวเลือก ประชุมสาย/พักสาย
ทั้งหมด

การเรียกใชการประชุมหลายสายที่พักไว

การเพิ่มสายในการประชุมหลายสาย
เมื่อตองการเพิ่มสายในการประชุมสายที่มีอยู ใหกด
ปุมเลือกซาย แลวเลือก ประชุมสาย/ประชุมสาย
ทั้งหมด

การแสดงผูโทรในการประชุมสาย
เมื่อตองการเลื่อนดูหมายเลขของบุคคลที่เขารวมประ
ชุมสายในหนาจอของเครื่อง ใหใชปุมนาวิเกตขึ้น/ลง

| ฟงกชันทั่วไป

ตองการได ตัวเลือกเหลานี้ มีใหเลือกใชในเมนูระหวาง
การใชสาย จำนวนสายสูงสุดในการสนทนาแบบหลาย
สายคือ 5 สาย เมื่อเริ่มการประชุมหลายสาย คุณจะเปน
ผูควบคุมสายสนทนาเหลานั้น และมีเพียงคุณเทานั้นที่
สามารถเพิ่มสายเขามาในการสนทนาได

การสนทนาสวนตัวระหวางการประชุมสาย
เมื่อตองการสนทนาเปนการสวนตัวกับผูที่เขารวมประ
ชุมสายใหหนาจอแสดงหมายเลขของบุคคลที่คุณตอง
การสนทนาดวย แลวกดปุมเลือกซาย เลือก ประชุม
สาย/สวนตัว เพื่อพักสายของบุคคลอื่นๆ

การวางสายการประชุมหลายสาย
คุณสามารถวางสายของผูโทรเขาที่ปรากฏอยูในขณะ
นี้จากการประชุมหลายสายไดโดยกดปุม E ในการสิ้น
สุดการประชุมสาย กดปุมเลือกซายและเลือก ประชุม
สาย/วางสายทั้งหมด หลังกดปุมเลือกซาย การเลือก
ประชุมสาย/วางสายทั้งหมด จะเปนการวางสายที่ใช
อยูและสายที่พักไวทั้งหมด

กดปุมเลือกซาย แลวเลือก ประชุมสาย/ประชุม
สายทั้งหมด
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แผนผังเมนู
\ แผนผังเมนู

1 รูปแบบเสียง

3 เครื่องมือ

5 ขอความ

1 สั่นอยางเดียว
2 เงียบ
3 ปกติ
4 เสียงดัง
5 ชุดหูฟง

1 นาฬิกาปลุก
2 บูลทูธ
3 เครื่องคิดเลข
4 การแปลงหนวย
5 เวลาโลก
6 โมเด็ม

1 ขอความใหม
2 กลองขอความเขา
3 กลองขอความออก
4 ราง
5 ฟงขอความเสียง
6 บริการขอมูล
7 ขอความอัตโนมัติ
8 การตั้งคา

2 ขอมูลการโทร
1 เบอรที่ไมไดรับ
2 เบอรที่ไดรับ
3 เบอรที่โทรออก
4 ลบเบอรในรายการ
5 เวลาและคาโทร
6 ขอมูล
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4 สมุดบันทึก
1 รายชื่อ
2 ปฏิทิน
3 บันทึก

7 การตั้งคา

8 บริการ

1 MP3
2 กลองถายรูป
3 กลองวิดีโอ
4 ภาพสวนตัว
5 วิดีโอสวนตัว
6 เครื่องบันทึกเสียง
7 การตั้งคา

1 วันที่และเวลา
2 ตั้งคาโทรศัพท
3 ตั้งคาการโทร
4 ตั้งระบบปองกัน
5 ตั้งคาเครือขาย
6 ตั้งคา GPRS
7 ใชคาจากโรงงาน
8 สถานะความจำ

1 อินเตอรเน็ต
2 บริการซิม

| แผนผังเมนู

6 มัลติมีเดีย

9 ดาวนโหลด
1 เกมส&แอปฯ
2 ภาพ
3 เสียง
4 ที่จัดเก็บไฟล
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การเลือกฟงกชั่นและตัวเลือกตางๆ

\ การเลือกฟงกชั่นและตัวเลือกตางๆ
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โทรศัพทของคุณมีชุดฟงกชั่นที่ชวยใหคุณปรับแตง
โทรศัพทไดโดยฟงกชั่นดังกลาวนี้มีอยูในเมนูและเมนู
ยอยตาง ๆ ซึ่งคุณสามารถเขาใชได โดยผานทางปุม
เลือกสองปุม [<] และ [>]
มนูและเมนูยอยแตละเมนู ชวยใหคุณดูและเปลี่ยนงการ
ตั้งคาของฟงกชั่นแตละ ฟงกชันได
ปุมตัวเลือกอาจทำงานแตกตางกันไป ตามการใชงาน
ในขณะนั้นคุณสามารถดูการทำงานในขณะนั้นของปุม
เลือกไดจากขอความที่ปรากฏในบรรทัดลางสุดของ
หนาจอและอยูเหนือปุมเลือกแตละปุม

กดปุมเลือกซายเพื่อ
เขาใชเมนูที่มีใหเลือก

กดปุมเลือกขวาเพื่อเขา
ใชรายชื่อที่มีใหเลือก

รูปแบบเสียง

เปดทำงาน

• ร ะดับเสียงเรียกเขา: ตั้งระดับเสียงของเสียง
เรียกเขา

หมายเหตุ
• ใ นการปองกันความไวตอการไดยินขณะเปดฝา
เลื่อน ระดับเสียงสูงสุดคือ 3

เมนู 1.x.1

1. รายการรูปแบบจะปรากฏขึ้น
2. ใ นรายการ รูปแบบเสียง ใหเลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณ
ตองการใช และกดปุมเลือกซาย < [เลือก]หรือปุม
OK
3. จากนั้น เลือก เปดทำงาน

เปลี่ยนแปลง

• แ
 บบเสียงเรียกเขา: เลือกเสียงเรียกเขาที่ตอง
การจากรายการ

| รูปแบบเสียงู

ในรูปแบบเสียง คุณสามารถปรับเปลี่ยนและปรับแตง
เสียงสัญญาณของโทรศัพทใหเหมาะสมกับเหตุการณ
สภาพแวดลอมหรือกลุมผูโทรที่แตกตางกันไดรูปแบบ
ที่ตั้งไวลวงหนามี 5 รูปแบบดวยกันคือ: สั่นอยางเดียว,
เงียบ, ปกติ, เสียงดัง และ ชุดหูฟง โดยคุณสามารถ
ปรับแตงรูปแบบแตละรูปแบบไดกดปุมเลือกซาย [เมนู]
และเลือก รูปแบบเสียง โดยใชปุมนาวิ เกต ขึ้น/ลง

• แ
 บบเตือนขอความ: ตั้งชนิดการเตือนใหกับขอ
ความ
• แ
 บบเสียงขอความ: เลือกเสียงเตือนใหกับขอความ
• แ
 บบเสียงปุมกด: เลือกเสียงปุมกดที่ตองการ
• ร ะดับเสียงปุมกด: ตั้งระดับเสียงของเสียงปุมกด

เมนู 1.x.2

ใหเลื่อนไปยังรูปแบบที่ตองการในรายการรูปแบบเสียง
หลังจากกดปุมเลือกซาย < หรือปุม OK ใหเลือก
เปลี่ยนแปลง ตัวเลือกการตั้งคารูปแบบจะเปดขึ้น
ตั้งคาตัวเลือกตามตองการ

• แ
 บบเสียงสไลด: เพื่อตั้งเสียงฝาสไลดแบบเลื่อน
สำหรับการปรับตามสภาวะแวดลอม
• ร ะดับเสียงเอฟเฟค: ตั้งระดับเสียงของเสียงเอฟเฟค
• ร ะดับเสียงเปด/ปดเครื่อง: ตั้งระดับเสียงของ
เสียงเรียกเขาเมื่อเปด/ปดเครื่อง

• แ
 บบเตือนสายเขา: ตั้งชนิดการเตือนเมื่อมีสาย
เรียกเขา
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รูปแบบเสียง

\ รูปแบบเสียง

• ร ับสายอัตโนมัติ: คุณสามารถใชฟงกชั่นนี้ไดเฉพาะ
เมื่อตอชุดอุปกรณแฮนดฟรีหรือหูฟงเขากับโทรศัพท
แลวเทานั้น
- ปด: โทรศัพทจะไมใชการรับสายอัตโนมัติ
-ห
 ลังจาก 5 วินาที: เครื่องจะรับสายโดยอัตโนมัติ
หลังจากดัง 5 วินาที
- หลังจาก 10 วินาที: เครื่องจะรับสายโดยอัตโนมัติ
หลังจากดัง 10 วินาที

แกไขชื่อ

เมนู 1.x.3

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อรูปแบบ และกำหนดชื่ออื่นได
ตามตองการ

หมายเหตุ
• ค
 ุณไมสามารถเปลี่ยนชื่อรูปแบบสั่นอยาง เดียว,
เงียบ และ ชุดหูฟงได

1. ใ นการเปลี่ยนชื่อรูปแบบใหเลื่อนไปยังรูปแบบใน
รายการรูปแบบ และหลังจากกดปุมเลือกซาย
< หรือ ปุม OK ใหเลือก แกไขชื่อ
2. ป
 อนชื่อที่ตองการและกดปุม OK หรือปุมเลือกซาย
< [ตกลง]
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ขอมูลการโทร
คุณสามารถดูบันทึกของสายที่ไมไดรับ สายที่รับ และ
สายโทรออกได หากวาเครือขายสนับสนุนการแสดง
หมายเลขโทรเขา (Calling Line Identification: CLI)
ในพื้นที่ใหบริการ

เบอรที่ไมไดรับ

เมนู 2.1

ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณดูหมายเลขที่ไมไดรับสาย 10
รายการลาสุดได และคุณยังสามารถ:
• ด
 ูหมายเลข (ถามี) และโทรออก หรือบันทึกไวใน
สมุดโทรศัพท์
• ป
 อนชื่อใหมสำหรับหมายเลข และบันทึกไวใน
สมุดโทรศัพท

เมนู 2.2

ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณดูหมายเลขเรียกเขา 10 รายการ
ลาสุดได
และคุณยังสามารถ:
• ด
 ูหมายเลข (ถามี) และโทรออก หรือบันทึกไวใน
สมุดโทรศัพท
• ป
 อนชื่อใหมสำหรับหมายเลข และบันทึกไวใน
สมุดโทรศัพท
• ส
 งขอความใหกับหมายเลขนี้

| ขอมูลการโทร

ชื่อและหมายเลข (หากมีอยู) จะปรากฏขึ้นพรอมกับ
วันที่และเวลาที่มีการโทรนั้นและคุณยังสามารถดูเวลา
ที่ใชสายไดดวย

เบอรที่ไดรับ

• ล
 บสายนั้นออกจากรายการ

เบอรที่โทรออก

เมนู 2.3

ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณดูสายที่โทรออก
(ที่โทรออกหรือพยายามโทรออก) 20 สายลาสุดได

• ส
 งขอความใหกับหมายเลขนี้

และคุณยังสามารถ:

• ล
 บสายนั้นออกจากรายการ

• ด
 ูหมายเลข (ถามี) และโทรออก หรือบันทึกไวใน
สมุดโทรศัพท
• ป
 อนชื่อใหมสำหรับหมายเลข และบันทึกไวในสมุด
โทรศัพท
• ส
 งขอความใหกับหมายเลขนี้
• ล
 บสายนั้นออกจากรายการ
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ขอมูลการโทร
ลบเบอรในรายการ

เมนู 2.4

ชวยใหคุณสามารถลบรายการ เบอรที่ไมไดรับ และ
เบอรที่ไดรับ ได คุณสามารถลบรายการ เบอรที่โทร
ออก และ รายการโทรทั้งหมด ไดในครั้งเดียว
\ รูปแบบเสียง

เมนู 2.5
เมนู 2.5.1

ชวยใหคุณสามารถดูระยะเวลาของสายที่โทรเขาและ
โทรออกได และยังสามารถรีเซ็ตเวลาการโทรไดอีก
ดวย โดยมีตัวจับเวลาดังตอไปนี้:
• เวลาโทรครั้งลาสุด: ระยะเวลาของการโทรครั้งลาสุด
• ร ายการโทรทั้งหมด: ระยะเวลารวมของการโทร
ออกและสายเรียกเขาสามารถนับจากการรีเซ็ตตัว
จับเวลาครั้งลาสุด
• เบอรที่ไดรับ: ระยะเวลาของสายเรียกเขา
• เบอรที่โทรออก: ระยะเวลาของสายโทรออก
• ล
 บทั้งหมด: ชวยใหคุณลบระยะเวลาการโทรทั้ง
หมดไดโดยกดปุมเลือกซาย < [ใช]
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เมนู 2.5.2

ชวยใหคุณสามารถตรวจสอบคาโทรครั้งลาสุดคาโทร
ทั้งหมดคาที่เหลือ และรีเซ็ตคาโทรไดคุณตองใชรหัส
PIN2 ในการรีเซ็ตคาใชจายในการโทร

การตั้งคา (ขึ้นอยูกับซิมการด)

เวลาและคาโทร
เวลาที่โทร

แสดงคาโทร

เมนู 2.5.3

• ต
 ั้งอัตราคาบริการ: คุณสามารถตั้งคาประเภทสกุล
เงิน และราคาตอหนวยได โปรดติดตอผูใหบริการ
ระบบของคุณ เพื่อขอทราบคาใชจายตอหนวย คุณ
ตองใชรหัส PIN2 ในการเลือกสกุลเงินหรือหนวย
ในเมนูนี้
• ต
 ั้งคาเครดิต: บริการเครือขายนี้ใหคุณจำกัดคโทร
ของคุณดวยจำนวนหนวยการโทรที่เลือกไวหากคุณ
เลือก เช็คเครดิตที่เหลือ เครื่องจะแสดงจำนวน
หนวยการโทรที่เหลืออยู หากคุณเลือกเปลี่ยนคุณ
จะสามารถเปลี่ยนจำนวนหนวยของการจำกัดการ
โทรของคุณได
• แ
 สดงอัตโนมัติ: บริการเครือขายนี้ใหคุณดูคาโทร
ครั้งลาสุดของคุณไดโดยอัตโนมัติ หาก ตั้งคาที่
เปด คุณสามารถดูคาโทรครั้งลาสุดไดเมื่อวางสาย

ขอมูล GPRS

เมนู 2.6

คุณสามารถตรวจสอบจำนวนขอมูลที่โอนถายผานทาง
เครือขายดวยระบบ GPRS และยังสามารถดูระยะเวลา
ทั้งหมดที่คุณออนไลทได
เมนู 2.6.1

คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาการโทรของการ โทร
ครั้งลาสุด และ การโทรทุกสาย และยังสามารถรีเซ็ต
เครื่องจับเวลาการโทรไดใหมอีกดวย

ขนาดขอมูล

เมนู 2.6.2

| ขอมูลการโทร

เวลาที่โทร

คุณสามารถตรวจสอบขอมูลในเมนู สงแลว, รับแลว,
ทั้งหมด, ลบทั้งหมด
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เครื่องมือ
นาฬิกาปลุก

เมนู 3.1

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได 5 เวลาตามเวลาที่กำ
หนดไว
1. เลือก เปด แลวตั้งเวลาปลุกตามที่ตองการ
\ เครื่องมือ

2. เลือกชวงเวลาที่ตองการใหปลุกซํ้า: ครั้งเดียว,
จันทร-ศุกร, จันทร~เสาร, ทุกวัน
3. เลือกชนิดของเสียงปลุกที่ตองการแลวกดปุม
< [ตกลง]
4. ก
 ำหนดชื่อใหกับเวลาปลุกแลวกดปุม < [ตกลง]

บูลทูธ
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เมนู 3.2

ไฟลไวในโฟลเดอรตอไปนี้ ขึ้นอยูกับประเภทไฟล
• M
 P3: โฟลเดอร MP3 (เมน 6.1.2)
• ว ิดีโอ (.3GP): โฟลเดอรวิดีโอ (เมน 6.5)
• ร ายชื่อของสมุดโทรศัพท (.VCF): สมุดโทรศัพท
(เมนู 4.1.1)
• ไ ฟลอื่นๆ: โฟลเดอรการจัดเก็บไฟล (เมนู 9.4)

หมายเหตุ
• เนื่องจากปัญหาดานการใชงานรวมกันอุปกรณ
บางอยางอาจไมสนับสนุนฟงกชันนี้
• ร องรับซอรฟแวรบูลทูธ (Bluetooth stacks) สำหรับ
DUN :
- WIDCOMM บูลทูธสำหรับ Windows 1.4
และ 3.0

ฟงกชันบูลทูธ จะชวยใหโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชงาน
รวมกันได, อุปกรณตอพวงตางๆ และคอมพิวเตอรที่
อยูในบริเวณใกลเคียงสื่อสารกันไดโดยตรง โดยไม
ตองตอสายใดๆโทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนการเชื่อม
ตอบูลทูธในตัวเครื่องซึ่งทำใหสามารถเชื่อมตอกับชุด
หูฟงบูลทูธ, แอปพลิเคชันคอมพิวเตอรที่ใชงานรวม
กันได และอื่นๆ

อุปกรณที่จับคู

เมื่อคุณไดรับขอมูลจากอุปกรณบูลทูธอื่นๆเครื่องจะขอ
ใหคุณยืนยัน หลังการยืนยันการโอน ไฟลนั้นจะไดรับ
การคัดลอกลงในโทรศัพทของคุณ โทรศัพทจะจัดเก็บ

คุณสามารถดูรายการอุปกรณแฮนดฟรี ที่ใชงานรวมกับ
โทรศัพทที่ใชบูลทูธได

เมนู 3.2.1

คุณสามารถดูอุปกรณทั้งหมดที่ใชงานรวมกับโทรศัพท
ที่ใช้บูลทูธได

อุปกรณแฮนดฟรี

เมนู 3.2.2

การตั้งคา

เมนู 3.2.3

คุณสามารถบันทึกอุปกรณใหมที่ใชงานรวมกับ บูลทูธ
ได หากคุณไดเพิ่มอุปกรณนั้นไวแลวคุณสามารถเชื่อ
มตออุปกรณนั้นไดทันทีหลังจากปอนรหัสผาน (ปกติ
คือ 0000)
เมนู 3.3

เมนูนี้มีฟงกชั่นการคำนวณแบบมาตรฐาน +, –, x, ÷ :
บวก, ลบ, คูณ และ หาร
นอกจากนี้คุณยังสามารถใชฟงกชั่นมากมายในเครื่องคิด
เลข เชน +/-, sin, cos, tan, log, in, exp, sqrt.
1. ปอนตัวเลขโดยการกดปุมตัวเลข
2. ใชปุมนาวิเกตเพื่อเลือกเครื่องหมายการคำนวณ
3. แลวปอนตัวเลข

• ใ ชปุม C เพื่อลบตัวเลขหรือเครื่องหมายหากคุณก
ดปุม * คุณสามารถปอนจำนวนลบไดนอกจากนี้
เมื่อกดปุม # คุณจะสามารถปอนทศนิยมได

การแปลงหนวย

เมนู 3.4

ใชแปลงหนวยวัดใหเปนหนวยที่คุณตองการ
1. ค
 ุณสามารถเลือกประเภทใดประเภทหนึ่งจากทั้งสี่
ประเภทนั้น โดยการกดปุม < [หนวย]

| เครื่องมือ

เครื่องคิดเลข

หมายเหตุ

2. เลือกหนวยที่คุณตองการแปลงคาโดยการกดปุม
U และ D
3. ค
 ุณสามารถตรวจสอบคาที่ถูกแปลงสำหรับหนวย
ที่คุณตองการ

4. กดปุม O เพื่อดูผลลัพธ
5. ส
 ำหรับจำนวนลบใหกดปุม * และถาคุณกดปุม
# คุณจะสามารถใสจุดทศนิยมได
6. เมื่อตองการออกจาก เครื่องคิดเลข ใหกดปุม >
[กลับ]
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เครื่องมือ
เวลาโลก

เมนู 3.5

คุณสามารถดูเวลาของเมืองสำคัญๆ ไดทั่วโลก
1. เลือกเมืองที่อยูในเขตเวลานั้น โดยการกดปุม L, R
2. ค
 ุณสามารถตั้งเวลาปจ จุบันใหเปนเวลาของเมืองที่
คุณเลือกไดโดยกดปุม < [ตั้งคา]
\ เครื่องมือ
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โมเด็ม

เมนู 3.6

คุณสามารถเขาใชบริการเครือขายผานโมเด็ม หากคุณ
ตองการใช PCsync, Contents banks, Internet Cube
คุณควรเขาสูเมนูและเปดใชโมเด็ม จากนั้น เสียบสาย
USB

สมุดบันทึก
รายชื่อ

เมนู 4.1

หมายเหตุ
• ใ นโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือกขวา [รายชื่อ]
เพื่อเขาใชงานโดยตรง

คนหา

เมนู 4.1.1

1. เลือก คนหา โดยกดปุมเลือกซาย < [เลือก]
หรือ [ตกลง]

หมายเหตุ
• ก
 ารคนหาดวนสามารถทำไดดวยการปอน
อักษรตัวแรกของชื่อหรือตัวเลขแรกที่คุณ
ตองการคนหา

2. ห
 ากตองการแกไข ลบ คัดลอกรายการ หรือเพิ่ม
เสียงเขาในรายการใหเลือก < [ตัวเลือก] จะมี
เมนูดังตอไปนี้ปรากฏขึ้น
• แ
 กไข: คุณสามารถแกไขชื่อ, หมายเลข, กลุม,
ตัวอักษร และรูปภาพไดโดยใชปุมนาวิเกต

• ส
 งทางบูลทูธ: คุณสามารถสงขอมูลสมุดโทรศัพท
ไปยังอุปกรณที่ใชงานบูลทูธ ไดผานทางบูลทูธ
• ค
 ัดลอก: คุณสามารถคัดลอกรายการจากซิมการด
ไปยังเครื่อง หรือจากเครื่องไปยังซิมการด
• ห
 มายเลขหลัก: คุณสามารถเลือกหมายเลขใด
หมายเลขหนึ่งจากโทรศัพทเคลื่อนที่, บาน, ที่ทำ
งาน ซึ่งเปนหมายเลขที่คุณใชอยูเสมอ หลังจาก
คุณตั้งคานี้แลว หมายเลขหลักจะแสดงเปนหมาย
เลขแรก เมื่อคุณคนหา

| สมุดบันทึก

(การโทรออกโดยใชสมุดโทรศัพท)

• เขียนขอความตัวอักษร/เขียนขอความ
มัลติมีเดีย: หลังจากที่คุณพบหมายเลขที่คุณตอง
การแลว คุณสามารถสงขอความแบบตัวอักษร/ขอ
ความมัลติมีเดีย ไปยังหมายเลขที่เลือกได

• ล
 บ: คุณสามารถลบรายการได

เพิ่มชื่อ

เมนู 4.1.2

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อลงในสมุดโทรศัพทดวยการใช
ฟงกชั่นนี้ หนวยความจำของตัวเครื่องสามารถบันทึก
ได 1000 รายชื่อ สวนความจุของหนวยความจำของ
ซิมการดขึ้นอยูกับผูใหบริการระบบเซลลูลาร คุณยัง
สามารถบันทึกตัว อักษรได 20 ตัว ในแตละชื่อลงใน
หนวยความจำของโทรศัพทและบันทึกตัว อักษรตางๆ
ลงในซิมการดไดดวย จำนวนตัวอักษรที่สามารถบันทึก
ลงในซิมการดขึ้นอยูกับคุณสมบัติของซิมการด
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สมุดบันทึก
1. เลือก เพิ่มชื่อ โดยกดปุมเลือกซาย < [เลือก]
หรือ [ตกลง]

\ สมุดบันทึก

2. เลือกชนิดหนวยความจำที่ตองการใชบันทึก:
ซิมการด หรือ เครื่องโทรศัพท หากตั้งคาที่
เครื่องโทรศัพท คุณตองเลือกวาตองการ ใหหมาย
เลขใดเปนหมายเลขหลัก
a. กดปุม < [ตกลง] เพื่อปอนชื่อ
b. กดปุม < [ตกลง], แลวปอนหมายเลขโทรศัพท
c. กดปุม < [ตกลง]
d. ค
 ุณสามารถตั้งกลุมของรายการนั้นไดดวยการกด
ปุม L, R
e. คุณสามารถกำหนดตัวอักษรและรูปภาพใหกับราย
การไดดวยการ กดปุม U, D, L, R

กลุมผูโทรเขา

เมนู 4.1.3

• เพิ่มสมาชิก: สำหรับใชเพิ่มสมาชิกของกลุม
จำนวนสมาชิกของแตละกลุมจะตองไมเกิน 20 คน
• ล
 บสมาชิก: คุณสามารถลบสมาชิกออกจากราย
ชื่อสมาชิกของกลุมไดแตชื่อและหมายเลขดังกลาว
ยังคงอยูในสมุดโทรศัพท
• แ
 กไขชื่อ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อกลุมได

โทรดวน

เมนู 4.1.4

คุณสามารถกำหนดปุมใดปุมหนึ่งตั้งแต 2 ถึง 9
ใหกับชื่อหนึ่งๆ ในรายชื่อ และสามารถโทรออกไดโดย
ตรงดวยการกดปุมนี้
1. เริ่มตนที่การเปดสมุดโทรศัพทดวยการกดปุม
> [ชื่อ] เมื่อเครื่อง อยูในโหมด สแตนดบาย
2. เลื่อนแถบสีไปที่ โทรดวน แลวกดปุม < [เลือก]

คุณสามารถกำหนดจำนวนสมาชิกได 20 ชื่อใน 1 กลุม
และสามารถกำหนด ไดทั้งหมด 7 กลุม

3. ห
 ากตองการเพิ่ม โทรดวน ใหเลือก <วางเปลา>
จากนั้นคุณจะสามารถคนหาชื่อในสมุดโทรศัพทได

• ร ายชื่อสามาชิก: แสดงสมาชิกของกลุมที่คุณเลือก

4. ห
 ลังจากกำหนดหมายเลขใดๆ ใหเปนการโทรดวน
คุณสามารถเปลี่ยน และลบรายการนั้นได และยัง
สามารถโทรออกหรือสงขอความไปยังหมายเลขนี้
ไดเชนกัน

• ก
 ลุมเสียงเรียกเขา: ใชในการระบุเสียงเรียกเขา
สำหรับสายเรียกเขาของแตละกลุม
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• รูปไอคอนกลุม: ใหคุณเลือกไอคอนประจำกลุมได

การตั้งคา

เมนู 4.1.5

1. ก
 ดปุม > [รายชื่อ] ในโหมดสแตนดบาย
2. เลื่อนแถบมาที่ การตั้งคา แลวกดปุม < [เลือก]

• เลือกการแสดงผล: เลื่อนแถบสีมาที่ เลือกการ
แสดงผล แลวกดปุม < [เลือก]
-แ
 สดงเฉพาะชื่อ: ตั้งคารายชื่อในสมุดโทรศัพท
ใหแสดงเฉพาะชื่อเทานั้น
- แสดงพรอมภาพ: ตั้งคารายชื่อในสมุดโทรศัพท
ใหมีทั้งขอมูลที่ เปนตัวอักษรและภาพ
- ชื่อและเบอร: ตั้งคารายชื่อในสมุดโทรศัพท
ใหแสดงชื่อและหมายเลข

เมนู 4.1.6

คุณสามารถบันทึก/ยายรายการจากหนวยความจำของ
ซิมการดไปยังหนวย ความจำของเครื่องและสลับกัน
ไดอีกดวย
1. เริ่มจากเปดสมุดโทรศัพทดวยการกดปุม >
[รายชื่อ] เมื่อเครื่องอยูใน โหมด สแตนดบาย
2. เลื่อนแถบมาที่ คัดลอกทั้งหมด แลวกดปุม <
[เลือก] เพื่อเขาสูเมนูนี้
• จ
 ากซิมการดไปเครื่อง: คุณสามารถคัดลอก
รายการจากซิมการดไปยัง หนวยความจำของ
ตัวเครื่อง
• จ
 ากเครื่องไปซิมการด: คุณสามารถคัดลอก
รายการจากหนวยความจำของตัวเครื่องไปยังซิม
การดได

| สมุดบันทึก

• ต
 ั้งคาหนวยความจำ: เลื่อนแถบสีมาที่
ตั้งคาหนวยความจำ แลวกดปุม < [เลือก]
-ห
 ากคุณเลือก สามารถเลือกได เมื่อทำการเพิ่มชื่อ
เครื่องจะถามวาจะใหบันทึกในหนวยความจำใด
-ห
 ากคุณเลือก ซิมการด หรือ ครื่องโทรศัพท
เครื่องจะจัดเก็บรายการ ดังกลาวลงในซิมการด
หรือโทรศัพท

คัดลอกทั้งหมด
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สมุดบันทึก
3. คุณจะเห็นเมนูยอยดังตอไปนี้
• เก็บตนฉบับ: เมื่อทำการคัดลอก เครื่องจะเก็บ
หมายเลขเดิมไว
• ล
 บตนฉบับ: เมื่อทำการบันทึกเครื่องจะลบหมาย
เลขเดิมทิ้ง

ลบทั้งหมด

เมนู 4.1.7

\ สมุดบันทึก

คุณสามารถลบรายการทั้งหมดในซิมและโทรศัพท
ฟงกชั่นนี้ตองใชรหัส รักษาความปลอดภัย
1. ก
 ดปุม > [รายชื่อ] ในโหมดสแตนดบายแลว เลือก
ลบทั้งหมด แลวกดปุม < [เลือก]
2. ไ ฮไลตที่หนวยความจำซึ่งคุณตองการลบ และกด
ปุมเลือกซาย < [เลือก]
3. ป
 อนรหัสรักษาความปลอดภัยแลวกดปุม <
[ตกลง] หรือ > [ยกเลิก]

ขอมูล

เมนู 4.1.8

• เ บอรบริการ
ใหฟงกชั่นนี้เพื่อเขาดูรายการบริการที่ผูใหบริการระ
บบของคุณใหบริการ (หากซิมการดสนับสนุน)
1. เริ่มจากเปดสมุดโทรศัพทดวยการกดปุม >
[รายชื่อ] เมื่อ เครื่องอยูในโหมดสแตนด์บาย
แลวเลือก ขอมูล
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2. เลื่อนแถบมาที่ เบอรบริการ แลวกดปุม <
[เลือก] เพื่อเขาสูเมนู
3. ชื่อบริการที่มีอยูจะปรากฏขึ้น
4. ใ ชปุม U และปุม D เพื่อเลือกบริการที่ตอง
การ กดปุม S [โทรออก]
• ส
 ถานะหนวยความจำ
คุณสามารถใชคุณสมบัตินี้ในการตรวจสอบหนวย
ความจำที่เหลือและที่ถูก ใชไปในสมุดโทรศัพท
ของคุณ
1. เริ่มตนที่การเปดสมุดโทรศัพทดวยการกดปุม
> [รายชื่อ] เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนบายด
เลือก ขอมูล ดวยการ กดปุม < [เลือก]
2. เลื่อนแถบไปที่ สถานะหนวยความจำ
แลวกดปุม < [ตกลง]
• ห
 มายเลขเครื่อง (ขึ้นอยูกับซิมการด)
คุณสามารถบันทึกและตรวจสอบหมายเลขสวนตัว
ของคุณในซิมการดได

ปฏิทิน

เมนู 4.2

เปลี่ยน วัน, เดือน, ป
ปุม

คำอธิบาย

ชวยใหคุณเพิ่มตารางนัดหมายและบันทึกใหมใหกับ
วันที่เลือกได ปอนหัวเรื่องแลวกดปุมเลือกซาย <
[ตกลง]

ดูนัดหมายรายวัน

ลบกำหนดการลาสุด

ลบทั้งหมด

* #

ทุกเดือน

คุณสามารถลบบันทึกทั้งหมด

U D

ทุกสัปดาห

ไปที่วัน

ในโหมดปฏิทินและบันทึก ใหกดปุมเลือกซาย <
[ตัวเลือก] ดังตอไปนี้

เมนู 4.2.3

คุณสามารถลบกำหนดการที่ไดแจงเตือนคุณแลวออก
ได

ทุกป

ทุกวัน

เมนู 4.2.2

คุณสามารถดูนัดหมายพรอมรายละเอียดได ซึ่งเปนขอ
มูลการนัดหมายทั้งหมดที่คุณระบุไว

1 3

L R

เมนู 4.2.1

| สมุดบันทึก

เมื่อคุณเขาสูเมนูนี้ เครื่องจะแสดงปฏิทิน เดือนและป
จะปรากฏที่ดานบนสุดของหนาจอ เมื่อใดก็ตามที่คุณ
เปลี่ยนวันที่ในเมนูการตั้งคาปฏิทินจะอัปเดตอัตโนมัติ
วันที่ปจ จุบันจะถูกไฮไลตดวยสีเขียว และกำหนดการ
หรือบันทึกเตือนความจำจะแสดงดวยเครื่องหมายสาม
เหลี่ยมสีแดงที่มุมบนซายของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่
สอดคลองกัน เสียงเตือนสามารถตั้งไวสำหรับบันทึก
เตือนความจำและการเตือน

เพิ่มใหม

เมนู 4.2.4
เมนู 4.2.5

คุณสามารถไปที่วันที่เลือกไวไดโดยตรง

ตั้งเสียงปลุก

เมนู 4.2.6

คุณสามารถตั้งเสียงปลุกของวันที่เลือกไวแตละวันได
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สมุดบันทึก
บันทึก

เมนู 4.3

1. เลือกบันทึกโดยการกดปุมเลือกซาย < [เลือก]
2. ห
 ากไมมีบันทึก สามารถเพิ่มใหมไดโดยกดปุมเลือก
ซาย < [เพิ่ม]
3. ปอนบันทึกเตือนความจำ แลวกดปุม < [ตกลง]
\ สมุดบันทึก
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หมายเหตุ
• ห
 ากคุณตองการเปลี่ยนโหมดปอนขอความ
ใหกดปุม # ตามลำดับ

ขอความ
กดปุมเมนู < และเลือก ขอความ โดยใชปุมนาวิเกต

ขอความใหม
เขียนขอความตัวอักษร

เมนู 5.1
เมนู 5.1.1

เมื่อไอคอน
ปรากฏขึ้นแสดงวาคุณไดรับขอความ
เสียงขอความใหม เมื่อไอคอน ปรากฏขึ้นแสดงวา
คุณไดรับขอความตัวอักษรขอความใหม หากหนวย
ความจำเก็บขอความเต็ม ขอความจะปรากฏขึ้นไอคอน
จะกะพริบ และคุณไมสามารถรับขอความใหมไดใหใช
ตัวเลือก ลบ ในเมนูกลองขอความเขาเพื่อลบขอความที่
ไมตองการแลวเมื่อมีที่วางในหนวยความจำเก็บขอความ
คุณจะไดรับขอความ SMS ที่ผูอื่นสงมาให
(เมื่อมีพื้นที่วางเพียงพอ)

1. ป
 อนขอความของคุณ โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
การปอนขอความไดที่หนา 24 ถึงหนา 26
(การปอนขอความ)
2. ห
 ลังจากคุณปอนขอความเสร็จแลว เลือกตัวเลือก
ที่ตองการ โดยกดปุมเลือกซาย [ตัวเลือก]

1. สง (ปรากฏหลังจากปอนหมายเลขโทรศัพท)
2. เบอรลาสุด
3. คนหา

• บ
 ันทึกไวในราง: ชวยใหคุณบันทึกขอความเพื่อ
สงในภายหลังได
• ส
 ี: คุณยังสามารถตั้งสีของขอความ (ดานหนา)
และพื้นหลังไดเชนกัน
• ก
 ารวางแนว: คุณสามารถตั้งตำแหนงของขอ
ความเชน ขวา กลาง หรือซาย
• เพิ่มพจนานุกรม T9: คุณสามารถเพิ่มคำของ
คุณเองได เมนูนี้จะปรากฏเฉพาะในกรณีที่ตั้ง
โหมดแกไขไวที่ T9ABC/T9Abc/T9abc
• ภ
 าษา T9: เลือกภาษาสำหรับโหมดปอนขอความ
T9 ที่ตองการ คุณยังสามารถเลิกใชโหมดปอนขอ
ความ T9 โดยเลือก ‘ไมใชT9’

| ขอความ

โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความเสียงและขอความ
ตัวอักษร SMS (Short Message Service) ทั้งขอความ
เสียงและขอความ SMS เปนบริการเสริมจาก ระบบเครือ
ขายโปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการระบบ

ตัวเลือกที่คุณเลือกใชไดมีดังนี้
• ส
 ง: ปอนหมายเลขหรือเลือกหมายเลขจากสมุด
โทรศัพทหรือหมายเลขลาสุด ในการสงแตละครั้ง
คุณสงขอความนั้นไปยังหมายเลขโทรศัพทไดไม
เกิน 6 หมายเลข กดปุมเลือกซาย [ตัวเลือก] จะมี
เมนูดังตอไปนี้ปรากฏขึ้น
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ขอความ
• อ
 อก:หากคุณเลือกเมนูนี้ขณะเขียนขอความคุณจะ
กลับไปยังเมนูขอความ ขอความที่เขียนไวจะไมได
รับการบันทึก

\ ขอความ
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3. น
 อกจากนี้คุณยังสามารถสงไฟลแนบไปกับขอความ
ไดโดยกดปุมเลือกขวา [แนบ] ขณะที่คุณกำลังปอน
ขอความ
• ร ูปภาพ: คุณสามารถสงและรับขอความแบบตัว
อักษรที่มีภาพ ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ ‘ขอความ
ภาพ’ ไดโดยภายในเครื่องมีภาพที่จัดเตรียมไว
แลวจำ นวนหนึ่งและคุณสามารถนำภาพใหม ๆ
ที่ไดรับมา จากที่ตางๆ มาเก็บไวแทนที่ได
• เสียง: หากมีใหเลือก คุณสามารถใสเสียงที่มีอยู
ลงในขอความสั้นได
• แ
 บบขอความ: คุณสามารถใชแบบขอความที่มี
อยูแลวในเครื่องได
• ร ายชื่อ: คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท
ในขอความได
• ส
 ัญลักษณ: คุณสามารถใสตัวอักษรพิเศษได
• น
 ามบัตรสวนตัว: คุณสามารถแนบนามบัตรสวน
ตัวของคุณได

เขียนขอความมัลติมีเดีย

เมนู 5.1.2

ขอความมัลติมีเดียประกอบดวยขอความภาพและ/หรือ
ไฟลเสียง คุณสมบัตินี้จะใชไดตอเมื่อผูใหบริการระบบ
หรือผูใหบริการของคุณสนับสนุน และเฉพาะเครื่องที่
มีคุณสมบัติใชขอความมัลติมีเดียหรืออีเมลไดเทานั้นที่
จะรับและสงขอความมัลติมีเดียได
1. ป
 อนขอความมัลติมีเดีย เมื่อคุณใชปุมเลือกขวาคุณ
สามารถปอนสัญลักษณและตัวเลข หรือ ใชโหมด
ปอนขอความ T9 ได หลังจากที่ปอนขอความมัลติ
มีเดียแลว ใหกดปุมเลือกซาย [OK]
2. เพิ่มภาพและ/หรือเสียง คุณสามารถไปยังหัวขอถัด
ไปไดโดยใชปุมนาวิเกตขึ้น/ลง
3. ค
 ุณสามารถเพิ่มสไลดโดยเลือกตัวเลือก โดยใชปุม
เลือกซายหากกดปุมเลือกซายและเลือก เพิ่มสไลด
จากเมนูตัวเลือกคุณสามารถเพิ่มสไลดใหมได
4. ก
 ดปุมเลือกซาย [ตัวเลือก] ตัวเลือกที่คุณเลือกใช
ไดมีดังนี้
• ส
 ง: คุณสามารถใชโทรศัพทรุนนี้สงขอความไปยัง
หมายเลขและที่อยูอีเมลหลายๆ รายการได
• น
 ำเสนอ: แสดงขอความมัลติมีเดียที่คุณตองการ
สง

• บ
 ันทึก: บันทึกขอความมัลติมีเดียไวในราง หรือ
เปนแมแบบ
• เพิ่มสไลด: เพิ่มสไลดกอนหรือหลังสไลดปจจุบัน
• ย
 ายสไลด: ยายสไลดไปที่สไลดถัดไปหรือกอน
หนานี้
• ล
 บสไลด: ลบสไลดที่เลือกไว
• ตั้งรูปแบบสไลด

• ล
 บมีเดีย: คุณสามารถลบภาพหรือเสียงในสไลด
ได ตัวเลือกนี้จะปรากฏเมื่อมีการเพิ่มไฟลมีเดีย
เทานั้น
• เพิ่มพจนานุกรม T9: คุณสามารถเพิ่มคำของคุณ
เองได เมนูนี้จะปรากฏเฉพาะในกรณีที่ตั้งโหมดแก
ไขไวที่ T9ABC/T9Abc/T9abc
• ภ
 าษา T9: เลือกภาษาสำหรับโหมดปอนขอความ
T9 นอกจากนี้ คุณยังสามารถปดโหมด T9 ไดโดย
การเลือก ‘ไมใชT9’
• อ
 อก: หากคุณเลือกเมนูนี้ขณะเขียนขอความคุณจะ
กลับไปยังเมนูขอความ ขอความที่เขียนไวจะไมได
รับการบันทึก

กลองขอความเขา

เมนู 5.2

เครื่องจะแจงเตือนใหทราบเมื่อมีขอความเขา โดยขอ
ความเหลานี้จะถูกจัดเก็บในกลองขอความเขา
ในกลองขอความเขาคุณสามารถทราบประเภทของขอ
ความแตละขอความได โดยดูจากไอคอน โปรดดูราย
ละเอียดไดที่หัวขอความหมายของ ไอคอน
ปุม

| ขอความ

-ต
 ั้งเวลา: คุณสามารถกำหนดชวงเวลาแสดงสไลด,
ขอความ, ภาพ, และเสียงได

5. ก
 ดปุมเลือกขวา [แทรก] คุณสามารถแทรกสัญ
ลักษณ ภาพถายหรือสรางภาพถายใหมเสียงและ
เสียงใหมได

คำอธิบาย
ขอความมัลติมีเดีย
ขอความสั้น
ขอความซิมการด
ขอความมัลติมีเดียที่อานแลว
ขอความแบบตัวอักษรที่อานแลว
ขอความของ WAP
อานขอความ Push
ขอความมัลติมีเดียชนิดแจงเตือน
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ขอความ
หากเครื่องแสดงขอความ ‘ขอความในซิมการดเต็ม’
คุณ ตองลบเฉพาะขอความ ซิมการดออกจากกลอง
ขอความเขาหากเครื่องแสดงขอความ ‘ขอความเต็ม’
คุณสามารถทำใหฟื้นที่จัดเก็บแตละสวนวางไดดวยการ
ลบขอความ, ภาพหรือเสียง และ แอพพลิเคชั่นตางๆ

ขอความในซิมการด
\ ขอความ

• ข
 อความในซิมการด หมายถึง ขอความที่จัดเก็บอยู
ในซิมการดโดยเฉพาะ คุณสามารถยายขอความนี้
ไปที่โทรศัพทได

สำหรับขอความมัลติมีเดียชนิดแจงเตือนนั้นคุณจะตอง
รอสักครูเพื่อใหเครื่องดาวนโหลดและดำเนินการกับขอ
ความเสียกอน
ในการอานขอความ ใหเลือกขอความนั้นโดยการกดปุม
<
• แ
 สดง: คุณสามารถดูขอความที่ไดรับได
• ล
 บ: คุณสามารถลบขอความนั้นได
• ต
 อบกลับ: คุณสามารถตอบกลับผูสงขอความได
• ส
 งตอ: คุณสามารถสงตอขอความที่เลือกนั้นให
บุคคลอื่นได
• โ ทรกลับ: คุณสามารถโทรกลับผูสงขอความได
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• แ
 สดงขอมูล: คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับขอความ
ที่ไดรับ เชนที่อยูของผูสง, หัวเรื่อง (เฉพาะขอความ
มัลติมีเดียเทานั้น), วันที่และเวลาของขอความ, ประ
เภทขอความ และขนาดขอความ
• ล
 บทั้งหมด: คุณสามารถลบขอความทั้งหมดได
ตัวเลือก MMS โดยเฉพาะ
• ซ
 ํ้า: ใหคุณทำซํ้าสำหรับขอความมัลติมีเดียที่เลือกไว
• ร ับ: (สำหรับการแจงขอความมัลติมีเดียเทานั้นขอ
ความมัลติมีเดีย) ซึ่งไมใชขอความตัวอักษรจะตอง
ไดรับการดาวนโหลดจากเซิรฟเวอร โดยอัตโนมัติ
หรือดวยตนเองระบบเครือขายจะเริ่มสงการแจงขอ
ความมัลติมีเดีย หากตัวเลือกการดึงอัตโนมัติตั้งไว
ที่ปด หรือเกิดขอผิดพลาดขึ้น การรับจะตองไดรับ
การยืนยันโดยการเลือก [รับ] หากตัวเลือกการดึง
อัตโนมัติตั้งไวที่เปดขอความจะไดรับการดาวนโหลด
อัตโนมัติหลังไดรับการแจงเตือน
ตัวเลือกดาวนโหลดขอความโดยเฉพาะ
• ข
 อมูล: แสดงขอมูลของขอความที่ดาวนโหลดไว
• โ หลด: เริ่มการเชื่อมตอ WAP กับ URL ที่อยูในขอ
ความที่ดาวนโหลด โทรศัพทตองไดรับการกำหนด
คาบริการ WAP เพื่อดาวนโหลดขอความ

กลองขอความออก

เมนู 5.3

คุณสามารถดูขอความที่สงแลวหรือยังไมไดสงไดจาก
ที่นี่ สำหรับขอความที่สงแลวคุณสามารถดูสถานะการ
สงไดการเบราสสามารถกระทำไดเชนเดียวกับการ
เบราสขอความในกลองขอความเขา
ไอคอน

• แ
 สดงขอมูล: คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับขอความ
ในถาดออก เชนที่อยูของผูรับ, หัวเรื่อง (เฉพาะขอ
ความมัลติมีเดียเทานั้น),วันที่และเวลาของขอความ,
ประเภทขอความและขนาดขอความ
• ล
 บทั้งหมด:คุณสามารถลบขอความทั้งหมดในกลอง
ขอความออก

เมื่อคุณยังไมไดสงขอความ:

MMS ที่สงแลว

• ดู: คุณสามารถดูขอความที่ยังไมไดสง

MMS ที่ยังไมสง

• ล
 บ: คุณสามารถลบขอความนั้นได

MMS ที่ยืนยันการสงแลว

• ส
 ง: คุณสามารถสงขอความได

SMS ที่สงแลว

• ข
 อมูล: คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับกลองขอความ
ออก

SMS ที่ยังไมสง
SMS ที่ยืนยันการสงแลว

เมื่อคุณสงขอความแลว
• แ
 สดง: คุณสามารถดูขอความที่สง
• ส
 งตอ: คุณสามารถสงตอขอความปจจุบันไปยังผูรับ
รายอื่นๆ ได

| ขอความ

ความหมายของไอคอน

• ส
 งทั้งหมด: คุณสามารถสงขอความทั้งหมดที่ยังไม
ไดสง
• ล
 บทั้งหมด: คุณสามารถลบขอความทั้งหมดที่ยังไม
ไดสง

• ล
 บ: คุณสามารถลบขอความนั้นได
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ขอความ
ราง

เมนู 5.4

การใชเมนูนี้จะชวยใหคุณกำหนดขอความมัลติมีเดียได
ลวงหนาสูงสุด 5 ขอความซึ่งเปนขอความที่คุณใช้บ่อย
โดยเมนูนี้ จะแสดงรายการขอความมัลติมีเดีย ที่คุณกำ
หนดไวลวงหนา
ตัวเลือกที่คุณเลือกใชไดมีดังนี้
• แ
 สดง: คุณสามารถดูขอความมัลติมีเดียตางๆ
\ ขอความ

• แกไข: แกไขขอความที่คุณเลือก
• ล
 บ: ลบขอความที่คุณเลือก
• แ
 สดงขอมูล: เพื่อดูขอมูลของขอความนั้น
• ล
 บทั้งหมด: ลบขอความทั้งหมดในแฟมขอมูล

ฟงขอความเสียง

เมนู 5.6

(ขึ้นอยูกับเครือขายและการสมัครขอรับบริการ)
ขอความบริการขาวสารจากระบบ เปนขอความตัวอักษร
ที่ระบบเครือขายสงใหกับผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่โดยให
ขอมูลทั่วไป เกี่ยวกับ รายงานสภาพอากาศ รายงาน
สภาพการจราจร บริการแท็กซี่ การแพทยและราคาหุน
เมื่อคุณไดรับขอความบริการขาวสารจากระบบ คุณจะ
เห็นขอความแสดงบนหนาจอแจงวาคุณไดรับขอความ
ใหมหรือขอความบริการขาวสารนั้น อาจปรากฏขึ้นบน
หนาจอโดยตรง ในโหมดสแตนดบายตัวเลือกตอไปนี้
จะมีใหเลือกขณะที่คุณดูขอความบริการขาวสารจาก
ระบบ

อาน
เมนู 5.5

เมนูนี้ชวยใหคุณเขาใชระบบฝากขอความเสียงของคุณ
ไดสะดวกรวดเร็ว (หากระบบเครือขายของคุณมีบริการ
นี้) กอนใชคุณสมบัตินี้คุณตองปอนหมายเลขของเซิรฟ
เวอรขอความเสียงที่คุณไดรับจากผูใหบริการระบบเมื่อ
คุณไดรับขอความเสียงขอความใหมสัญลักษณ
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอโปรดสอบถามขอมูลของบริการ
นี้จากผูใหบริการระบบของคุณเพื่อใหตั้งคาเครื่องได
อยางถูกตอง
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บริการขอมูล

เมนู 5.6.1

เมื่อคุณไดรับขอความบรอดคาสต และเลือก อาน
เพื่ออานขอความ เครื่องจะแสดงขอความที่หนาจอ

เรื่อง

เมนู 5.6.2

เมื่อตองการสรางหัวขอใหม ใหกดปุมเลือกซาย
[ตัวเลือก] แลวเลือก เพิ่มใหม หากคุณมีหัวขอแลว
คุณสามารถเลิกใชงาน แกไข หรือ ลบหัวขอนั้นได
โดยใชปุมเลือกซาย [ตัวเลือก]

ขอความอัตโนมัติ

เมนู 5.7

ขอความอัตโนมัติ คือ ขอความที่กำหนดไวแลวในราย
การคุณเลือกไดวาจะดูและแกไขขอความอัตโนมัติหรือ
จะสรางขอความใหม ประเภทของขอความอัตโนมัติที่
มีใหเลือกมี 2 ประเภท คือ ตัวอักษรและมัลติมีเดีย

ขอความอัตโนมัติ
กรุณาโทรกลับฉันดวย
ฉ
 ันไปสาย จะไปถึงเวลา
ต
 อนนี้คุณอยูที่ไหน?
ฉ
 ันกำลังเดินทาง
ด
 วนมาก กรุณาติดตอกลับ
ฉ
 ันรักคุณ

ตัวเลือกที่คุณเลือกใชไดมีดังนี้
• ด
 ู: ดูขอความที่เลือกไว
• ล
 บ: ลบแบบขอความ
• เพิ่มใหม: ใชตัวเลือกนี้เพื่อสรางแบบขอความใหม

• ล
 บทั้งหมด: ลบแบบขอความทั้งหมด

รูปแบบมัลติมีเดีย

เมนู 5.7.2

คุณสามารถใชตัวเลือกดังตอไปนี้ได
• ด
 ู: ดูขอความที่เลือกไว
• ลบ: ลบแบบขอความ
• เพิ่มใหม: ใชตัวเลือกนี้เพื่อสรางแบบขอความใหม
• ส
 งทาง: เพื่อสงผานทางขอความตัวอักษร
หรือขอความมัลติมีเดีย

| ขอความ

•
•
•
•
•
•

เมนู 5.7.1

• แ
 กไข: ใชตัวเลือกนี้เพื่อแกไขแบบขอความที่เลือก
ไว

• แ
 กไข: ใชตัวเลือกนี้เพื่อแกไขแบบขอความที่เลือก
ไว
• ล
 บทั้งหมด: ลบแบบขอความทั้งหมด

นามบัตรสวนตัว

เมนู 5.7.3

ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณสรางลายเซ็นของตัวคุณเองได
ปอนชื่อ หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ หมายเลขโทร
ศัพทที่ทำงาน หมายเลขแฟกซ และที่อยูอีเมล

• ส
 งทาง: เพื่อสงผานทางขอความตัวอักษรหรือขอ
ความมัลติมีเดีย

49

ขอความ
การตั้งคา
ขอความตัวอักษร

เมนู 5.8
เมนู 5.8.1

\ ขอความ

• ช
 นิดขอความ: ขอความตัวอักษร, แนบเสียง,
แฟกซ, เพจใน ประเทศ, X400, อีเมล, ERMES
โดยปกติประเภทขอความที่ใชงานจะตั้งคาเปน ขอ
ความตัวอักษรแตคุณสามารถเปลี่ยนขอความใหเปน
รูปแบบอื่นได โปรดติดตอผูใหบริการระบบของคุณ
เกี่ยวกับการใหบริการฟงกชั่นดังกลาว
• อ
 ายุขอความ: บริการของเครือขายนี้ใหคุณกำหนด
ระยะเวลาที่คุณตองการใหเก็บขอความตาง ๆ ไวใน
ศูนยรับฝากขอความ
• ร ายงานผลการสง: หากคุณตั้งคาที่ ตกลง คุณจะ
สามารถตรวจสอบวาขอความสงถึงผูรับหรือไม
• ค
 าบริการตอบกลับ: เมื่อมีการสงขอความ ผูรับสา
มารถตอบกลับและใหคิดคาใชจายในการ ตอบกลับ
ลงในใบแจงหนี้คาโทรศัพทของคุณได คุณสมบัตินี้
ไมรองรับในผูใหบริการเครือขายบางระบบ
• ศ
 ูนยบริการขอความ: หากตองการสงขอความ
แบบตัวอักษร คุณสามารถใชเมนูนี้หาที่อยูของศูนย
SMS ได
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เมนู 5.8.2

• ล
 ำดับความสำคัญ: คุณสามารถกำหนดลำดับความ
สำคัญของขอความที่คุณเลือกได
• อ
 ายุขอความ: บริการของเครือขายนี้ ใหคุณกำหน
ดระยะเวลาที่คุณตองการใหเก็ยขอความตางๆ ไวใน
ศูนยรับฝากขอความ
• ร ายงานผลการสง: หากคุณตั้งคาที่ ตกลง คุณจะ
สามารถตรวจสอบวาขอความสงถึงผูรับหรือไม
• ด
 าวนโหลดอัตโนมัติ: หากตั้งคาที่ เปดคุณจะ
สามารถรับขอความมัลติมีเดียไดโดยอัตโนมัติหาก
ตั้งคาที่ ปดคุณจะไดรับเพียงขอความแจงเตือนใน
กลองขอความเขา จากนั้นคุณสามารถตรวจสอบ
การแจงเตือนนี้ได หากคุณเลือกเฉพาะเครือขาย
ในฟ้นที่ คุณจะไดรับขอความแบบมัลติมีเดีย จาก
เครือขายในฟ้นที่
• ต
 ั้งคาเครือขาย: หากคุณเลือกเซิรฟเวอรขอความ
มัลติมีเดียคุณจะสามารถตั้งคา URL ของเซิรฟเวอร
ขอความมัลติมีเดียได
• ประเภทที่ใชได
สวนตัว: ขอความสวนบุคคล
ขอความโฆษณา: ขอความโฆษณา
ขอมูล: ขอมูลที่จำเปน

เบอรศูนยขอความเสียง

เมนู 5.8.3

คุณสามารถรับขอความเสียงไดหากวาผูใหบริการระบบ
เครือขายของคุณ ใหบริการดังกลาว เมื่อมีขอความขอ
ความเสียงใหมมาถึงคุณ เครื่องจะแสดงสัญลักษณบน
หนาจอโปรดตรวจสอบรายละเอียดการใหบริการกับผู
ใหบริการระบบเครือขายของคุณ เพื่อที่จะทำการตั้งคา
เครื่องโทรศัพทใหเหมาะสมกับการใชงาน

• โ รมมิ่ง: แมขณะเดินทางไปยังตางประเทศ คุณยัง
สามารถฟงขอความเสียงไดหากระบบเครือขายของ
คุณมีการใหบริการโรมมิ่ง

บริการขอมูล

• ภ
 าษา
คุณสามารถเลือกภาษาที่ตองการ ดวยการกดปุม
[เปด/ปด] จากนั้น ขอความบริการขอมูลจะแสดง
ในภาษาที่คุณไดเลือกไว

รับขอความจาก WAP

เมนู 5.8.5

คุณสามารถตั้งคาตัวเลือกวาจะรับขอความหรือไม

| ขอความ

• เ ครือขายหลัก: คุณสามารถฟงเสียงขอความเสียง
ไดโดยการเลือก เครือขายหลัก

• แ
 จงเตือน
ตกลง: โทรศัพทของคุณจะมีเสียงเตือนเมื่อคุณได
รับหมายเลขขอความ บริการขอมูล
ยกเลิก: โทรศัพทของคุณจะไมมีเสียงเตือนแมคุณ
จะไดรับขอความบริการขอมูล ก็ตาม

เมนู 5.8.4

• ร ับขอมูลขาวสาร
ตกลง: หากคุณเลือกเมนูนี้ โทรศัพทของคุณจะได
รับขอความบริการขอมูล
ยกเลิก: หากคุณเลือกเมนูนี้ โทรศัพทของคุณจะ
ไมสามารถรับขอความบริการ ขอมูลไดอีก

51

มัลติมีเดีย
MP3

เมนู 6.1

M6100 มีเครื่องเลน MP3 ในตัว คุณจึงสามารถเพลิด
เพลินกับการฟงเพลงจากไฟล MP3 ในหนวยความจำ
โทรศัพทของคุณ โดยใชหูฟงที่ใชงานรวมกันไดหรือ
ฟงผานลำโพงในตัว

หมายเหตุ
\ มัลติมีเดีย

• ใ นบางกรณี สัญญาณเสียงอาจไมชัดเจนโดย
เฉพาะเมื่อเปดเสียงดัง ๆ และ มีเสียงทุมมาก
เนื่องจากลำโพงมีขนาดเล็ก ดังนั้นคุณควรใช
หูฟงสเตอริโอเพื่อรับฟงเพลงดวยระบบเสียง
ที่สมบูรณแบบ

โปรแกรมเลนเพลงจะสนับสนุน:
• M
 PEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5
Layer III ความถี่การสุมสัญ ญาณตั้งแต 8KHz ถึง
48KHz อัตราบิตสูงสุด 320Kbps, สเตอริโอ
• A
 AC: รูปแบบ ADIF, ADTS formats (ความถี่
การสุมสัญญาณตั้งแต 8KHz ถึง 48KHz)
 1 : (อัตราบิต 16~128Kbps)
• A
 AC+: V
V2 : (อัตราบิต 16~48Kbps)
(ความถี่การสุมสัญญาณตั้งแต 8KHz ถึง
48KHz)
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• M
 P4, M4A: ความถี่การสุมสัญญาณตั้งแต 8KHz ถึง
48KHz, อัตราบิตสูงถึง 320Kbps, สเตอริโอ
• W
 MA: ความถี่การสุมสัญญาณตั้งแต 8KHz ถึง
48KHz, อัตราบิตสูงถึง 320Kbps, สเตอริโอ

หมายเหตุ
• M
 6100 ไมสนับสนุนอัตราการแปรผัน ที่ตาง
กันของไฟล MP3 และ AAC ดังนั้น คุณจะไม
สามารถเปลี่ยนไฟลจากรูปแบบ VBR MP3
เปน AAC ได

คุณสามารถถายโอนไฟล MP3 จากพีซีที่ใชรวมกันได
ไปยังหนวยความจำในโทรศัพทของคุณโดยใชที่เก็บ
ขอมูล เมื่อคุณเชื่อมตอโทรศัพทไปยังพีซีโดยใชสาย
USB (ที่ใหมาในกลองบรรจุเดียวกัน) คุณเพียงลอง
เชื่อมตอพีซีผานสาย USB หากคุณใช Win98 SE คุณ
ตองติดตั้งไดรฟที่เก็บขอมูลสำหรับ Windows 98
ที่อยูในแผน CD-ROM

หมายเหตุ
• ค
 ุณควรจะคัดลอก MP3 ไปที่โฟลเดอรมีเดีย
สวนตัว/โฟลเดอรเพลง หากคุณคัดลอกไปที่
โฟลเดอรอื่น คุณจะไมพ บไฟล MP3
• พ
 ีซีควรใชระบบปฏิบัติการ Windows 98 SE,
Windows ME, Windows 2000, Windows XP

เครื่องเลน

เมนู 6.1.1

1. ก
 ดเมนู MP3 และเลือก MP3 player

-อ
 ีควอไลเซอร: เมนูนี้ชวยใหคุณปรับแนวดนตรี
ของการฟงเพลง ไดหลากหลายโทรศัพทรุนนี้มี
เมนูที่กำหนดไวลวงหนา 4 รูปแบบเมื่อคุณเขาสู
เมนูนี้คุณสามารถดูคาอีควอไลเซอรปจจุบันได
- โหมดการเลน: เมนูนี้ใหคุณตั้งโหมดการเลนได
-ต
 ั้งการสับเปลี่ยน: คุณสามารถฟงเพลง MP3
โดยใหเครื่องสุมเลนเพลง

เมนู 6.1.2

เมนูนี้ใหคุณดูรายการเพลงทั้งหมด คุณสามารถยาย
แทร็คโดยการกดปุมนาวิเกต
นอกจากนี้ หากคุณเลือกเมนูตัวเลือก คุณสามารถลบ
ไฟลหรือดูขอมูลไฟลได

หมายเหตุ
• ล
 ิขสิทธิของไฟลเพลง สามารถไดรับการคุม
ครองตามสนธิสัญญานานาชาติและกฎหมาย
ลิขสิทธิของแตละประเทศ ดังนั้น อาจจำเปน
ที่ตองไดรับอนุญาตหรือไดสิทธิในการทำซํ้า
หรือคัดลอกเพลงในกฎหมายของบางประเทศ
มีขอหามในการคัดลอกสื่อที่มีลิขสิทธิดวยตน
เองกอนการดาวนโหลดหรือคัดลอกไฟลโปรด
ตรวจสอบกฎขอบังคับของประเทศนั้น ๆ
เกี่ยวกับการใชสื่อตางๆ

การตั้งคา

| มัลติมีเดีย

2. ก
 ดปุมเลือกซาย < [ตัวเลือก] เพื่อเขาสูเมนูตอ
ไปนี้
• แ
 สดงรายการเพลง: คุณสามารถดูรายการเพลง
ขณะฟงเพลง
• ซ
 ้ำ: เครื่องจะเลนซํ้าที่เนื้อเพลงในสวนพิเศษเมื่อ
คุณเลือกเมนูนี้เปนเปด
• ต
 ั้งคาเปนเสียงเรียกเขา: เมนูนี้ชวยใหคุณตั้ง
ไฟล์ MP3 เปนเสียงเรียกเขาคุณไดคุณยังสามารถ
ตั้งเปนเสียงเรียกเขาในโปรไฟลไดเชนกัน
• ก
 ารตั้งคา

รายการเพลง

เมนู 6.1.3

เมนูนี้ชวยในการกำหนดตัวเลือกตอไปนี้; อีควอไลเซอร,
โหมดการเลน, ตั้งการสับเปลี่ยนและวิชวลเอฟเฟกต

- วิชวลเอฟเฟกต: คุณสามารถเลือกเมนูวิชวลเอฟ
เฟกต: Light, Bounce และ Guitarist เมนูนี้ใหคุณ
เปลี่ยนแบ็ค กราวดของหนาจอ LCD หลักและหนา
จอ LCD รอง เมื่อเลนไฟล MP3
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กลองถายรูป

เมนู 6.2

แอปพลิเคชันนี้ชวยในการถายภาพนิ่งสามารถถายภาพ
ในขนาดที่คุณตองการ และใชเปนภาพถายของรายชื่อ
หนาจอหลักและ อื่นๆ เมื่อถายภาพแลวคุณสามารถสง
ภาพนั้นทางขอความมัลติมีเดียหรืออีเมลได
กดปุมเลือกซาย [ตัวเลือก] เพื่อแสดงรายการเมนูปอป
อัปตอไปนี้
• ค
 วามสวาง: เพื่อกำหนดความสวาง
\ มัลติมีเดีย

• ข
 นาด: เพื่อกำหนดขนาดภาพ
• ต
 ัวตั้งเวลา: เพื่อกำหนดชวงเวลาดีเลย
• ค
 ุณภาพ: เพื่อกำหนดคุณภาพของภาพ

• เฟรมช็อตใชไดกับความละเอียด 128x160 พิกเซล
เทานั้น

กลองวิดีโอ

เมนู 6.3

แอปพลิเคชันนี้ชวยใหคุณบันทึกวิดีโอคลิปไดสามารถ
เลนและดูไฟลวิดีโอที่บันทึกไวขณะที่ใชฟงกชันนี้ เมื่อ
บันทึกแลว คุณสามารถสงวิดีโอคลิปผานทางขอความ
มัลติมีเดียหรืออีเมล กดปุมเลือกซาย [ตัวเลือก] เพื่อ
แสดงรายการเมนูปอปอัปตอไปนี้
• ค
 วามสวาง: เพื่อกำหนดความสวาง

• ค
 วามสมดุลแสง: เพื่อใหคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้
ตามสภาพแวดลอม

• ขนาด: เพื่อกำหนดขนาดภาพ

• อ
 ัลบั้ม: แสดงภาพที่ถายไว

• ค
 ุณภาพ: เพื่อกำหนดคุณภาพของวิดีโอคลิป

• ออก: เพื่อออกจากเมนูกลอง

• ค
 วามสมดุลแสง: เพื่อใหคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้
ตามสภาพแวดลอม

• โ หมด: เพื่อเลือกวาคุณตองการถายเพียงภาพ
เดียวหรือแบบมัลติช็อต
• เอฟเฟกต: เพื่อกำหนดเอฟเฟกตพิเศษใหกับ
ภาพถาย
• แ
 ฟลช: เพื่อกำหนดเกี่ยวกับการใชแฟลช
• ซ
 ูม: เพื่อกำหนดระยะซูม
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แวดลอม

• ตัวตั้งเวลา: เพื่อกำหนดชวงเวลาดีเลย

• เวลาบันทึก: เพื่อกำหนดเวลาบันทึก
• อ
 ัลบั้ม: แสดงวิดีโอคลิปที่บันทึกไว
• อ
 อก: เพื่อออกจากกลองบันทึกวิดีโอ

• เอฟเฟกต: เพื่อกำหนดเอฟเฟกตพ ิเศษใหกับ
วิดีโอคลิป
• แ
 ฟลช: เพื่อกำหนดเกี่ยวกับการใชแฟลช
• ซ
 ูม: เพื่อกำหนดระยะซูม

ภาพถ่ายสวนตัว

• แ
 กไขชื่อ: ใชสำหรับแกไขชื่อภาพ
• แ
 สดงข้อมูล: คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ขนาด
วันที่และ เวลาที่คุณถายภาพนั้น

วิดีโอสวนตัว
เมนู 6.4

เมนู 6.5

คุณสามารถเลนและสงวิดีโอได

ตัวเลือก

ตัวเลือก

• ส
 งทางบูลทูธ: คุณสามารถสงวิดีโอโดยใชบูลทูธ

• แ
 สดงภาพแบบรวม: คุณสามารถดูภาพไดสูงสุด 9
ภาพบนหนาจอ
• ส
 งทางบูลทูธ: คุณสามารถสงภาพผานทางบูลทูธ
• เขียนขอความมัลติมีเดีย: คุณสามารถสงภาพผาน
MMS

• เลน: เพื่อเลนวิดีโอ
• แกชื่อ: คุณสามารถแกไขไตเติ้ลของวิดีโอได
• ลบ: คุณสามารถลบวิดีโอได
• ลบทั้งหมด: คุณสามารถลบวิดีโอทั้งหมดได
• ข
 อมูล: คุณสามารถดูขอมูลของวิดีโอได

• ต
 ั้งคาเปนภาพพื้นหลัง: คุณสามารถกำหนดภาพ
เปนภาพพื้นหลังได

เครื่องบันทึกเสียง

• แ
 สดงภาพแบบสไลด: คุณสามารถใชเมนูนี้ใน
การแสดงภาพสไลดไดโดย อัตโนมัติ

คุณสมบัติบันทึกเสียงเตือนความจำชวยใหคุณสามารถ
บันทึกขอความเสียงไดถึง 10 ขอความโดยมีความยาว
ขอความละไมเกิน 20 วินาที

• ล
 บ: สำหรับลบภาพ

| มัลติมีเดีย

คุณสามารถดูและสงภาพได นอกจากนี้ คุณสามารถ
กำหนดภาพเปนภาพพื้นหลังได

เมนู 6.6
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มัลติมีเดีย
บันทึก

เมนู 6.6.1

คุณสามารถบันทึกเสียงในเมนูการบันทึกเสียงได
1. เมื่อเริ่มตนบันทึกเสียงแลวจะปรากฏขอความกำลัง
บันทึก และจำนวนเวลาที่เหลือบนหนาจอ
2. ห
 ากคุณตองการสิ้นสุดการบันทึก กดปุมเลือกซาย
< [บันทึก]
3. ป
 อนชื่อของเสียงบันทึก กดปุมเลือกซาย < [OK]
\ มัลติมีเดีย

ดูรายการ

เมนู 6.6.2

โทรศัพทจะแสดงรายการบันทึกเสียงเตือนความจำ
คุณสามารถเปดฟง (เลนซา) และลบ (ลบ) เสียงที่
บันทึกไวได

การตั้งคา

เมนู 6.7

กลองถายรูป

เมนู 6.7.1

• บ
 ันทึกอัตโนมัต: หากคุณตั้งไวที่ เปด ภาพจะถูก
บันทึกไวอัตโนมัติโดยไมแสดงแถบเมนูเพื่อบันทึก
• ล
 บภาพทั้งหมด: เมนูนี้ชวยใหคุณลบภาพทั้งหมด
ไดหลังจากไดรับการยืนยันจากคุณ

กลองวิดีโอ

56

เมนู 6.7.2

• ล
 บวิดีโอทั้งหมด: เมนูนี้ชวยใหคุณลบวิดีโอทั้ง
หมดได

การตั้งคา
คุณสามารถตั้งคาเมนูดังตอไปนี้ตามความสะดวกและ
ความชอบของคุณเอง
1. กดปุม < [เมนู] ในโหมดสแตนด์บาย
2. กดปุม 7 เพื่อเขาสูเมนู การตั้งคา โดยตรง

วันที่และเวลา

เมนู 7.1

คุณสามารถตั้งคาฟงกชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลาได

วันที่

เมนู 7.1.1

• ร ูปแบบวันที่: คุณสามารถตั้งรูปแบบวันที่ เชน
วว/ดด/ปปปป, ดด/วว/ปปปป,
ปปป/ดด/วว (ว: วันที่/ด: เดือน/ป: ปี)

เวลา

เมนู 7.1.2

• ต
 ั้งเวลา: คุณสามารถปอนเวลาปจจุบันได
• ร ูปแบบเวลา: คุณสามารถเลือกรูปแบบเวลาเปน
12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง

เมนู 7.2

คุณสามารถตั้งคาฟงกชั่นตางๆที่เกี่ยวของกับโทรศัพท

จอแสดงผล

เมนู 7.2.1

• ร ูปภาพพื้นหลัง: คุณสามารถเลือกภาพพื้นหลังใน
โหมดสแตนดบาย
รูปภาพเริ่มตน
คุณสามารถเลือกภาพหรือภาพเคลื่อนไหวสำหรับ
เปนวอลลเปเปอรได โดยการกดปุม L หรือ R
รูปภาพของฉัน
คุณสามารถเลือกภาพหรือภาพเคลื่อนไหวสำหรับ
เปนวอลลเปเปอร

| การตั้งคา

• ต
 ั้งวันที่: คุณสามารถปอนวันที่ปจจุบันได

ตั้งคาโทรศัพท

• ข
 อความสแตนดบาย: หากคุณเลือก เปด คุณ
สามารถแกไขขอความที่แสดงในโหมด สแตนด
บายได
• เวลาของแบ็คไลท: คุณสามารถตั้งระยะเวลาการ
เปดไฟหนาจอภายในได
• แ
 สดงชื่อเครือขาย: หากคุณตั้งที่ เปด ชื่อเครือ
ขาย (ชื่อของผูให บริการ) จะปรากฏขึ้นที่หนาจอ
LCD ภายใน
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การตั้งคา
ตั้งคาธีม

เมนู 7.2.2

ใหคุณเลือกจากธีมที่ตั้งไวลวงหนาแลวแบบใดแบบ
หนึ่ง

ภาษา

เมนู 7.2.3

โอนสายที่คุณไมไดรับ

• เมื่อติดตอไมได
โอนสายเมื่อเปดเครื่องหรืออยูนอกฟ้นที่การให
บริการ

\ การตั้งคา

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของขอความที่ใชแสดงบน
โทรศัพทของคุณ การตั้ง คาเปลี่ยนแปลงนี้มีผลตอ
โหมด ภาษา ดวย

• สายขอมูลทั้งหมด

ตั้งคาการโทร

• สายแฟกซทั้งหมด

เมนู 7.3

คุณสามารถตั้งเมนูที่เกี่ยวของกับการโทรดวยการกด
ปุม < [เลือก] ในเมนู การตั้งคา

การโอนสาย

เมนู 7.3.1

บริการ การโอนสาย ใหคุณโอนสายเรียกเขาทั้งจาก
สายโทรศัพท, แฟกซ หรือ สายที่โทรเขาเพื่อสงขอ
มูลไปยังหมายเลขอื่นได โปรดติดตอผูใหบริการระบบ
ของคุณเพื่อขอทราบรายละเอียด

• สายสนทนาทั้งหมด
โอนสายเรียกเขาทุกสาย

• เมื่อสายไมวาง
โอนสายเมื่อคุณใชโทรศัพทอยู

58

• เมื่อไมรับสาย

โอนสายโทรเขาเพื่อสงขอมูลทุกสายไปยังหมาย
เลขที่มีการเชื่อมตอกับ เครื่องคอมพิวเตอร
โอนสายแฟกซทุกสายไปยังหมายเลขที่มีการเชื่อม
ตอกับเครื่องแฟกซ

• ยกเลิกทั้งหมด
ยกเลิกบริการโอนสายทั้งหมด

เมนูยอย
เมนู การโอนสาย มีเมนูยอยดังตอไปนี้

• เปดทำงาน
เพื่อใชงานบริการที่เกี่ยวของ
ฝากขอความเสียง
โอนสายไปที่ศูนยรับฝากขอความ ฟงกชั่นนี้ไมมีใน
เมนู สายขอมูลทั้งหมด และ สายแฟกซ ทั้งหมด

สงหมายเลขตัวเอง

หมายเลขอื่นๆ
สำหรับปอนหมายเลขที่ใชในการโอนสาย

เมนู 7.3.3
(ขึ้นอยูกับเครือขายและการสมัครขอรับบริการ)

หมายเลขสวนตั ว

• ตั้งคาตามเครือขาย

ใชสำหรับเลือกหมายเลขที่ใชโอนสายไปลาสุด 5
หมายเลข

• ยกเลิก
ยกเลิกใชงานบริการที่เกี่ยวของ

• เปด

• ตรวจสอบสถานะ
เมนู 7.3.2

• เปดสไลด
หากเลือกเมนูนี้คุณสามารถรับสายเรียกเขาดวยการ
เปดฝาพับเทานั้น

• รับสายไดทุกปุม
หากคุณเลือกเมนูนี้คุณสามารถรับสายเรียกเขาดวย
การกดปุมใดก็ได ยกเวนปุม E [วางสาย]

• ปุมรับสายเทานั้น
หากคุณเลือกเมนูนี้คุณสามารถรับสายเรียกเขาดวย
การกดปุม S [โทรออก] เทานั้น

คุณสามารถสงหมายเลขโทรศํพทของคุณไปยังผู
รับโดยหมายเลขของคุณจะแสดงที่เครื่องโทรศัพท
ของผูรับสาย

• ปด
จะไมมีการแสดงหมายเลขโทรศํพทของคุณ

สายเรียกซอน

(ขึ้นอยูกับเครือขาย)

| การตั้งคา

ตรวจสอบสถานะของบริการที่เกี่ยวของ

รูปแบบการรับสาย

หากเลือกตัวเลือกนี้ การที่คุณจะสามารถสงหมายเลข
โทรศัพทของคุณได หรือไมขึ้นอยูกับบริการของสาย
โทรศัพท 2 สายที่ใหบริการอยูเชน สาย 1 หรือ
สาย 2

เมนู 7.3.4

• เปดทำงาน
หากคุณเลือก เปดใชงาน คุณสามารถรับสาย
(เรียกเขา) ซอนได

• ยกเลิก
หากคุณเลือก ยกเลิก คุณจะไมสามารถทราบไดวา
มีสาย (เรียกเขา) ซอนที่ กำลังรออยู
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การตั้งคา
• ตรวจสอบสถานะ

1. เลือกใหปอนรหัส PIN ในเมนูตั้งระบบปองกัน
แลวกดปุม < [เลือก]

แสดงสถานะของการใชสายเรียกซอน

เตือนทุกนาที

เมนู 7.3.5

หากเลือก เปด คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาการโทร
ดวยเสียงเตือน ที่ดังทุก 1 นาทีในระหวางการโทร

โทรซํ้าอัตโนมัติ

เมนู 7.3.6

• เปด
\ การตั้งคา

เมื่อใชงานฟงกชั่นนี้ เครื่องจะพยายามหมุนทวน
หมายเลขที่โทรไมติด โดยอัตโนมัติ

• ปด
เครื่องจะไมหมุนทวนหมายเลขซํ้าเมื่อไมสามารถ
ตอสายนั้นไดในครั้งแรก

ตั้งระบบปองกัน
ใสระหัส PIN

เมนู 7.4
เมนู 7.4.1

ในเมนูนี้ คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหถามรหัส PIN
ของซิมการดของคุณ เมื่อเปดใชเครื่องโทรศํพท หาก
เปดใชงานฟงกชั่นนี้แลว เครื่องจะขอใหคุณ ปอนรหัส
PIN
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2. ตั้งคา เปด/ปด
3. ห
 ากคุณตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาดังกลาว
คุณตองปอนรหัส PIN เมื่อคุณ เปดเครื่อง
4. ห
 ากคุณปอนรหัส PIN ผิดเกิน 3 ครั้ง เครื่องจะล็อค
หาก PIN ถูกล็อค แลว คุณจะตองใชรหัส PUK
ปลดล็อค
5. โ ดยคุณสามารถปอนรหัส PUK ไดถึง 10 ครั้ง หาก
คุณปอนรหัส PUK ผิดเกิน 10 ครั้งคุณจะไมสามารถ
ปลดล็อคเครื่องโทรศัพทของคุณได และตองติดตอ
ผูใหบริการของคุณเพื่อแกปญหาดังกลาว

ล็อคเครื่อง

เมนู 7.4.2

คุณสามารถใชรหัสปองกัน เพื่อปองกันไมใหผูอื่นที่ไม
ไดรับอนุญาติใชโทรศัพทของคุณเมื่อไรก็ตามที่คุณเปด
เครื่องเครื่องโทรศัพทจะถามหาระหัสปองกันเมื่อคุณตั้ง
คาใหล็อคเมื่อเปดเครื่อง และถาคุณตั้งคาเครื่องใหล็อค
เมื่อเปลี่ยนซิมการดเครื่องโทรศัพทคุณก็จะถามหาระหัส
ปองกันเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนซิมการดเทานั้น

ล็อคปุมกดอัตโนมัติ

เมนู 7.4.3

เมนูนี้ใหคุณตั้งเวลาของการล็อคปุมอัตโนมัติ

ปองกันการโทร

เมนู 7.4.4

บริการ ปองกันการโทร จะปองกันไมใหเครื่องโทรศัพท
ของคุณโทรออกหรือ รับสายบางประเภทไดฟงกชั่นนี้
ตองใชรหัสการจำกัดการโทร คุณสามารถดูรายการเมนู
ยอย ตอไปนี้ได

• สายออกทั้งหมด
• โทรออกตางประเทศ
บริการจำกัดการโทรของสายโทรออกตางประเทศ
ทั้งหมด

• โทรออกเฉพาะตางประเทศ
บริการจำกัดการโทรของสายโทรออกตางประเทศ
ทั้งหมดยกเวนเครือขาย ในประเทศของตน

• สายเขาทั้งหมด
บริการจำกัดการโทรของสายโทรเขาทั้งหมด

• ไมรับเมื่ออยูตางประเทศ
บริการจำกัดการโทรของสายโทรเขาทั้งหมดเมื่อ
ใชการโรมมิ่ง

คุณสามารถยกเลิกบริการจำกัดการโทรทั้งหมดได

• เปลี่ยนรหัสผาน
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผานสำหรับบริการจำกัด
การโทรได

เมนูยอย
• เปดทำงาน
คุณสามารถขอใหเครือขายตั้งคาการจำกัดการโทร
ได

• ยกเลิก
ยกเลิกการตั้งคาการจำกัดการโทร

• ตรวจสอบสถานะ

| การตั้งคา

บริการจำกัดการโทรของสายโทรออกทั้งหมด

• ยกเลิกทั้งหมด

ดูสถานะของเครื่องวามีการจำกัดการโทรหรือไม

เบอรโทรที่กำหนด
(ขึ้นอยูกับซิม)

เมนู 7.4.5

คุณสามารถจำกัดการโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพ
ที่เลือกไวได หมายเลข เหลานั้นจะไดรับการปองกัน
ดวยรหัส PIN2

• ใช
คุณสามารถจำกัดการโทรออกไปยังหมายเลขโทร
ศัพทที่เลือกไวได
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การตั้งคา
• เลิกใช
ยกเลิกการใชฟงกชั่นการจำกัดหมายเลขโทรออก

• รายการหมายเลข
คุณสามารถดูรายการหมายเลขโทรศัพทที่จัดเก็บ
ไวในเมนู เบอรโทรที่กำหนด

เปลี่ยนรหัส

เมนู 7.4.6

\ การตั้งคา

PIN ยอมาจาก Personal Identification Number
เปนรหัสที่ใชในการปองกัน การใชโทรศัพทโดยไมได
รับอนุญาต คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผานตอ ไปนี้ได:
รหัส PIN, รหัส PIN2, รหัสปองกัน
1. ห
 ากคุณตองการเปลี่ยนรหัสรักษาความปลอดภัย/
รหัส PIN/PIN2 ใหปอนรหัสเดิมที่ใหมาของคุณ
แลวกดปุม < [ตกลง]
2. ป
 อนรหัสรักษาความปลอดภัย รหัส PIN/PIN2 ใหม
และตรวจสอบความ ถูกตอง

ตั้งคาเครือขาย

เมนู 7.5

คุณสามารถเลือกเครือขายที่คุณตองการลงทะเบียนได
โดยอัตโนมัติหรือ ดวยตนเอง โดยทั่วไป การเลือกเครือ
ขายจะตั้งคาที่ อัตโนมัติ
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เลือกเครือขาย

เมนู 7.5.1

• อัตโนมัติ
หากคุณเลือกโหมด อัตโนมัติ เครื่องจะคนหาและเลือก
เครือขายใหคุณ โดยอัตโนมัติ เมื่อเลือก “อัตโนมัติ”
แลว เครื่องจะตั้งคาที่ “อัตโนมัติ” อยูเชนเดิม แมวาจะ
มีการปดและเปดเครื่องก็ตาม

• เลือกเอง
เครื่องโทรศัพทจะหาสัญญาณเครือขายที่มีอยูและ
แสดงรายการนั้น จากนั้นคุณสามารถเลือกเครือขายที่
คุณตองการใช หากเครือขายนี้มีขอตกลงเรื่องการโรม
มิ่งกับผูใหบริการระบบเครือขายในฟ้นที่ของคุณ และ
เครื่องจะใหคุณ เลือกเครือขายอื่นได ในกรณีที่เครื่อง
ไมสามารถเชื่อมตอกับเครือขายที่ เลือกได

• เครือขายที่ชอบ
คุณสามารถตั้งคารายการเครือขาย ที่คุณตองการให
โทรศัพทเชื่อมตอเป นอันดับแรก กอนที่จะพยายาม
เชื่อมตอกับเครือขายอื่นๆ รายการนี้เปนรายการเครือ
ขายซึ่งเปนที่รูจักและมีการกำหนดไวลวงหนาแลวใน
เครื่องโทรศัพท

เลือกระบบเครือขาย

เมนู 7.5.2

ใชเมนูนี้สำหรับเลือกใชเครือขาย มีใหเลือกระหวาง
EGSM/DCS (GSM 900/1800) หรือ EGSM/PCS
(GSM1900)

ตั้งคา GPRS

เมนู 7.6

คุณสามารถตั้งคาการใชบริการ GPRS ไดอยางหลาก
หลาย ขึ้นอยูกับ สภาพการใชงานตางๆ

ใชคาจากโรงงาน

เมนู 7.7

คุณสามารถกลับไปเริ่มใชคาทั้งหมดที่ตั้งมาจากโรง
งานได คุณตองใชรหัส ปองกันเพื่อใชงานฟงกชั่นนี้
เมนู 7.8

หนวยความจำภายใน

เมนู 7.8.1

ฟงกชันนี้จะแสดงสถานะของหนวยความจำผูใชใน
โทรศัพท

หนวยความจำมัลติมีเดีย

| การตั้งคา

สถานะความจำ

เมนู 7.8.2

ฟงกชันนี้จะแสดงสถานะของหนวยความจำมัลติมีเดีย
ในโทรศัพท
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บริการ
คุณสามารถเขาใชบริการ WAP (Wireless Application
Protocol) ตางๆ เชน ขอมูลการเงิน, ขาว, รายงานการ
พยากรณอากาศและขอมูลเกี่ยวกับตารางการบิน ขอมูล
เหลานี้ ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทเคลื่อน
ที่โดยเฉพาะและดูแลโดยผูใหบริการ WAP
โปรดตรวจสอบการใหบริการ WAP คาใชจายและคา
ธรรมเนียมตางๆ กับผูใหบริการเครือขาย และ/หรือผู
ใหบริการที่เปนเจาของบริการที่คุณตองการใช ผูให
บริการยังสามารถใหคำแนะนำเกี่ยวกับการใชบริการ
เหลา นั้นดวย
\ บริการ

เมื่อเชื่อมตอแลวโฮมเพจจะปรากฏขึ้น โดยเนื้อหาใน
โฮมเพจขึ้นอยูกับผูใหบริการคุณ สามารถเขาใชเพจ
ของเว็บไซดใดๆ ก็ได โดยปอนแอดเดรส URL ของ
เว็บ นั้นๆ เมื่อตองการออกจากเบราวเซอร ใหกดปุม
E โทรศัพท จะกลับสูโหมดสแตนดบาย
การนาวิเกตดวยเบราเซอร WAP
คุณสามารถทองอินเตอรเน็ตโดยใชปุมตางๆ ของโทร
ศัพทหรือใชเมนูเบราเซอร WAP
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การใชปุมตางๆ ของโทรศัพท
ขณะทองอินเทอรเน็ต ฟงกชันปุมตางๆ ของโทรศัพท
จะแตกตางไปจากโหมดการทำงานตามปกติของโทร
ศัพท
ศัพท
UD

คำอธิบาย
เลื่อนดูขอมูลแตละบรรทัด

C

กลับไปยังเพจกอนหนา

O

เลือกตัวเลือกและยืนยันการดำเนินการ

การใชเมนูเบราเซอร WAP
คุณเลือกใชตัวเลือกตางๆของเมนูไดขณะทองเว็บไซด
สำหรับอุปกรณเคลื่อนที่

หมายเหตุ
• เมนูเบราเซอร WAP อาจแตกตางกันไปขึ้นอยู
กับเวอรชันเบราเซอรของคุณ

อินเตอรเน็ต
โฮม

เมนู 8.1
เมนู 8.1.1

ใชสำหรับเชื่อมตอกับโฮมเพจ โฮมเพจอาจเปนไซดที่
ไดระบุไวในรูปแบบที่มีการใชงานซึ่งอาจกำหนดไวโดย
ผูใหบริการระบบ หากคุณไมได กำหนดไวในรูปแบบที่
มีการใชงาน

บุคมารค

เมนู 8.1.2

การสรางบุคมารค
1. กดปุมเลือกซาย < [ตัวเลือก]
2. เลือกเพิ่มใหม และกดปุม OK
3. ห
 ลังจากปอน URL และชื่อที่ตองการแลว ใหกดปุม
OK

เคล็ดลับ:

• เชื่อมตอ: เชื่อมตอไปยังบุคมารคที่เลือก
• เพิ่มใหม: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสรางบุคมารคใหม
• แ
 กไข: คุณสามารถแกไข URL และ/หรือชื่อของ
บุคมารคที่เลือกได
• ล
 บ: ลบบุคมารคที่เลือก
• ล
 บทั้งหมด: ลบบุคมารคทั้งหมด

ไปยัง URL

เมนู 8.1.3

คุณสามารถเชื่อมตอไปยังเว็บไซตที่คุณตองการได
โดยตรง หลังจากปอน URL ที่ตองการแลวใหกดปุม
ตกลง [OK]

ตั้งคา

| บริการ

เมนูนี้ชวยใหคุณจัดเก็บ URL ของเว็บเพจที่คุณชื่นชอบ
ได เพื่อใหเขาใชไดงายขึ้นในครั้งตอไป โทรศัพทของ
คุณมีบุคมารคของเว็บไซดที่ติดตั้งไวแลวลวงหนา คุณ
ไมสามารถลบบุคมารคของเว็บไซตที่ติดตั้งไวแลวลวง
หนาเหลานี้ได

หลังจากเลือกบุคมารคที่ตองการแลวคุณสามารถเลือก
ตัวเลือกตอไปนี้ได

เมนู 8.1.4

โพรไฟล
โพรไฟลคือขอมูลเครือขายที่ใชเพื่อเชื่อมตออินเตอร
เน็ต
โพรไฟลแตละแบบมีเมนูยอยดังตอไปนี้
• เปดทำงาน: ใชงานโพรไฟลที่เลือก

• ใ ชปุม 1 และปุม * เพื่อปอนสัญลักษณ
ในการปอน “.” ใหกดปุม 1
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บริการ
• ก
 ารตั้งคา: ใชเมนูยอยนี้เพื่อแกไขและเปลี่ยนแปลง
คาการตั้งคา WAP ใหกับโปรไฟลที่เลือก
- โ ฮมเพจ: ในตัวเลือกนี้ จะใหคุณปอนแอดเดรส
(URL) ของไซดที่คุณจะใชเปนโฮมเพจ คุณไมจำ
เปนตองพิมพ “http://” ไวหนา URL แตละชื่อ
เพราะเบราวเซอร WAP จะใสใหเองโดย อัตโนมัติ
- เครือขาย: สำหรับกำหนดชนิดของบริการสงขอ
มูล
1 ขอมูล
2 GPRS
\ บริการ

- ก
 ารตั้งคาขอมูล: ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกการ
ตั้งคาขอมูลเปน เครือขาย/บริการ
หมายเลขโทร: Nปอนหมายเลขโทรศัพทสำหรับ
เชื่อมตอไปยังเกตเวย WAP ของคุณ
รหัสผูใช: คาเฉพาะที่แสดงถึงตัวผูใชสำหรับเซิรฟ
เวอรการติดตอของคุณ (ทั้งนี้มิใชเกตเวย WAP)
รหัสผาน: รหัสผานที่ตองปอนใหกับเซิรฟเวอร
การติดตอของคุณ (ทั้งนี้ มิใชเกตเวย WAP) เพื่อ
ระบุถึงตัวคุณ
ชนิดการโทร: เลือกประเภทของสายขอมูล:
อนาล็อก หรือ ดิจิตอล (ISDN)

66

หนวงเวลา: สำหรับปอนระยะเวลาที่กำหนดใหออก
จากการเชื่อมตอโดยเมื่อปอนคานี้แลวบริการนาวิเกต
ของ WAP จะหยุดลงเมื่อไมมีการรับหรือสงขอมูลใน
เวลา ที่กำหนด

- ก
 ารตั้งคา GPRS: การตั้งคาบริการนี้ทำไดเฉพาะ
เมื่อมีการเลือกวิธีการรับสงขอมูล แบบ GPRS
APN: ปอน APN ของ GPRS
รหัสผูใช: เปนตัวระบุผูใชสำหรับเซิรฟ เวอร APN
รหัสผาน: รหัสผานที่คุณตองปอนใหกับเซิรฟเวอร
APN

- ตั้งคาพร็อกซี่
พร็อกซี่: เปด/ปด
IP แอดเดรส: ปอน IP แอดเดรสของเกตเวย WAP

ที่คุณเขาใช

หมายเลขพอรต: ปอนพร็อกซี่พอรต
- ตั้งคา DNS
เซิรฟเวอรหลัก: ปอน IP แอดเดรสของเซิรฟเวอร

DNS หลักที่คุณเขาใชงาน

เซิรฟเวอรรอง: ปอน IP แอดเดรสของเซิรฟเวอร
DNS รองที่คุณเขาใชงาน

• แ
 กไขชื่อ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโปรไฟลได
• ล
 บ: ลบโปรไฟลที่เลือกจากรายการ
• เพิ่มใหม: คุณสามารถเพิ่มโปรไฟลใหมได
cache
ตั้งคาวาตองการใหเชื่อมตอผานทางแคชหรือไม
Cookie
ตรวจสอบวามีการใชคุกกี้หรือไม

ลบ Cookies
ลบขอมูลทั้งหมดที่บันทึกไวในคุกกี้

เมนู 8.2

(ขึ้นอยูกับซิม)
ผูใหบริการของคุณอาจเสนอบริการพิเศษ ผานทาซิม
การด เชนระบบธนาคารที่บาน ขอมูลตลาดหุน และ
อื่นๆ หากคุณลงทะเบียนขอรับบริการใดบริการหนึ่งชื่อ
บริการนั้นจะปรากฏขึ้นที่ดานลางสุดของเมนู หลักดวย
เมนูสำหรับบริการซิมในเครื่องโทรศัพททำใหเครื่องสา
มารถรองรับบริการเสริมตางๆในอนาคตที่ผูบริการระบบ
ของคุณใหบริการได
โปรดติดตอผูใหบริการระบบของคุณเพื่อขอทราบราย
ละเอียด

| บริการ

ลบ cache
ลบขอมูลทั้งหมดที่บันทึกไวในแคช

บริการซิม

รักษาความปลอดภัย
รายการใบรับรองที่ใชไดจะปรากฏขึ้น
• ผ
 ูมีสิทธิ: คุณสามารถดูรายการใบรับรองสิทธิที่บัน
ทึกไวในโทรศัพทของคุณได
• ส
 วนตัว: คุณสามารถดูรายการใบรับรองสวนบุคคล
ที่บันทึกไวในโทรศัพทของคุณได
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ดาวนโหลด
เกมส&แอปฯ
เกมส&แอปฯ

เมนู 9.1
เมนู 9.1.1

ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชัน Java ที่ติดตั้ง
ในโทรศัพทของคุณได คุณสามารถเลนหรือลบแอปพลิ
เคชันที่ดาวนโหลด หรือ ตั้งคาตัวเลือกการเชื่อมตอแอป
พลิเคชันที่ดาวนโหลด
< จะอยูในรูปแบบโฟลเดอร กดปุมเลือกซาย [เลือก]
เพื่อเปดโฟลเดอรที่เลือก หรือเริ่มตน Midlet ที่เลือกไว
เมื่อกดปุมเลือกซาย < [ตัวเลือก]คุณสามารถเลือกเ
มนูตอไปนี้ได
\ ดาวนโหลด

หมายเหตุ
• ห
 ลังการดาวนโหลดเกมส Java ใดๆ กดปุม “ตกลง”
O เพื่อบันทึกไวในโฟลเดอรรูท

• เรม: เริ่มตนแอปพลิเคชันที่เลือก
• ข
 อมูล: แสดงขอมูลของแอปพลิเคชัน
• ต
 ัวเลือก: แอปพลิเคชัน Java บางตัวอาจตองมีก
ารเชื่อมตอขอมูล ใหเลือกเมนูนี้ เพื่อตั้งคาตัวเลือก
การเชื่อมตอ
-A
 lways: การเชื่อมตอเกิดขึ้นทันทีโดยไมมีการ
แจงใหทราบ
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-P
 rompt: เครื่องจะสอบถามคุณกอนที่แอปพลิ
เคชันจะทำการเชื่อมตอ
- Never: หามการเชื่อมตอ

หมายเหตุ
• ค
 ุณไมสามารถลบหรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอรหรือ
เกมในโฟลเดอรที่ติดตั้งไวลวงหนาแลว

JavaTM เปนเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดย Sun Micro
systems และ ดวยวิธีการเดียวกับที่คุณดาวนโหลด
Java Applet โดยใชเบราวเซอร Netscape หรือ MS
Internet Explorer มาตราฐาน คุณสามารถดาวน
โหลด Java MIDIlet ไดโดยใชโทรศัพท ที่ใชงาน
WAP โปรแกรมที่ใช JAVA ทั้งหมด เชนเกมส Java
จะดาวนโหลด และใชบนโทรศัพทไดหรือไมนั้น ขึ้น
อยูกับผูใหบริการดวยเมื่อดาวนโหลดแลวคุณสามารถ
ดูโปรแกรม Java ไดในเมนู Applications ซึ่งคุณ
สามารถเลือกใชงานหรือลบโปรแกรมดังกลาวไดไฟล
ของโปรแกรม Java ที่จัดเก็บในเครื่องโทรศัพทจะอยู
ในรูปแบบ .JAD และ .JAR

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
• เฉพาะโปรแกรมที่ใช J2ME (Java 2 Micro
Edition) เทานั้นจึงจะรันบนโทรศัพทได โปร
แกรมที่ใช J2SE (Java 2 Standard Edtion)
จะทำงานไดเฉพาะบนครืื่องพืชืเทานั้น

เมนู 9.1.2

เมนูนี้ประกอบดวยการตัั้งคาแบบเดียวกับ เมนูอินเตอร
เน็ต เมื่อคุณตองการดาวนโหลดโปรแกรมใหมคุณตอง
เชื่อมตอ WAP ดวย

ภาพ

เมนู 9.2

ปุมเลือกซาย < [ตัวเลือก] จะแสดงตัวเลือกตอไปนี้
• ต
 ั้งคาเปนภาพพื้นหลัง: จะตั้งคารูปภาพที่เลือก
ปจจุบันเปนภาพพื้นหลัง
• เขียนขอความมัลติมีเดีย: รูปภาพที่ดาวนโหลด
สามารถสงผาน MMS ได
• ส
 งทางบูลทูธ: คุณสามารถสงภาพทางบูลทูธ

เสียง

เมนู 9.3

| ดาวนโหลด

• ไ ฟล JAR เปนรูปแบบที่บีบอัดขอมูลของโปรแกรม
Java และไฟล JAD เปนไฟลคำอธิบายที่มีขอมูล
โดยละเอียดทั้ง หมด กอนที่จะดาวนโหลดจากระ
บบเครือขาย คุณสามารถ ดูคำอธิบายไฟลโดยละ
เอียดทั้งหมดไดจากไฟล JAD
• แ
 มจะใชภาษามาตรฐาน (J2ME) แตแอปพลิเคชั่น
Java บางตัวจะไมสามารถใชงานกับโทรศัพทที่มี
วางจำหนายบางรุนได เนื่องจากอาจมีการใชไล
บรารีเฉพาะสำหรับรุนโทรศัพทนั้นซอฟตแวรอาจ
ถูกล็อคหรือเปดขึ้นเองเมื่อมีการดาวนโหลดแอพ
พลิเคชั่น Java ซึ่งไมไดพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำ
หรับโทรศัพทที่อางถึงในคูมือนี้ ซึ่งคุณอาจตอง
“รีสตารต” โทรศัพท เราตองชี้แจงถึงสาเหตุของ
ปญหาเหลานี้ซึ่งเกิดขึ้นจากแอปพลิเคชันที่ใชรวม
กันไมไดและไมใชขอบกพรองของผลิตภัณฑ

โปรไฟล

ปุมเลือกซาย < [ตัวเลือก] จะแสดงตัวเลือกตอไปนี้
• ต
 ั้งคาเสียงเรียกเขา: ตัวเลือกนี้ตั้งคาเสียงเรียก
เขาดวยเสียงที่เลือกปจจุบัน
• เขียนขอความ: สามารถสงเพลงผาน SMS และ
MMS ได
• ส
 งทางบูลทูธ: เสียงเมโลดี้สามารถสงทางบูลทูธ
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ดาวนโหลด
ที่จัดเก็บไฟล

เมนู 9.4

โฟลเดอรนี้คลายกับที่จัดเก็บไฟล โดยประกอบดวย
ไฟลทั้งหมดที่ถายโอนดวยการใชคุณสมบัติ UMS
หรือ บูลทูธ เชน ไฟลภาพ เสียง และไฟลทั่วไปซึ่ง
เครื่องโทรศัพทไมสนับสนุน
กดปุม [ตัวเลือก] คุณสามารถดูหรือเลนไฟล
(หากสนับ สนุน) ลบ หรือสงผานบูลทูธ

\ ดาวนโหลด

การเชื่อมตอ USB
M6100 สามารถเชื่อมตอกับพีซี ผานสาย USB เพื่อ
ถายโอนไฟล เนื้อหาและใชโมเด็มภายในคุณสามารถ
คนหารายละเอียดทั้งหมดที่สัมพันธกับคุณสมบัตินี้ใน
สวนตอไปนี้
USB Media Storage (UMS)
คุณสมบัติ UMS (USB Media Storage) ชวยในการ
จัดการไฟลมัลติมีเดีย ซึ่งจัดเก็บไวในหนวยความจำ
ภายในของโทรศัพท (64MB) โดยถือเปนหนวยความ
จำ USB ทั่วไปที่สำคัญ ฟงกชันนี้ไมจำเปนตองติดตั้ง
ซอฟตแวรเพิ่มเติม
คุณสามารถดูตัวอยางไฟล JPG (สูงสุด 460K), GIF
(สูงสุด 100K) และสามารถเลนเสียงและแนบไปกับ
MMS ได
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หมายเหตุ
• ข
 ณะที่ใชคุณสมบัติ UMS คุณจะไมสามารถรับ
สายหรือขอความใดๆ ไดเลย

1. จ ากหนาจอสแตนดบายของโทรศัพท เชื่อมตอสาย
USB ที่โทรศัพทและพีซี พีซีจะพบอุปกรณตอพวง
หลังผานไปสักครู
2. เครื่องจะแสดงคำวา “USB” บนหนาจอ LCD หลัก
3. ท
 ี่พีซี โทรศัพทจะไดรับการระบุเปน “Removable
disk” ในโฟลเดอร My Computer นอกจากนี้
เครื่องจะกำหนดตัวอักษรแสดงชื่อดิสกของระบบ
เชน “E:\” หลังจากนั้น คุณสามารถอัปโหลดหรือ
ดาวนโหลดไฟลจากโทรศัพทโดยถือเปนโฟลเดอร
Windows ทั่วไป
4. ด
 ับเบิลคลิกที่ “Removable disk” และเปดโฟล
เดอร “My Media” โฟลเดอรใหม 4 โฟลเดอร จะ
ปรากฏขึ้น
- เพลง: ในโฟลเดอรนี้ คุณสามารถคัดลอก
ไฟลเพลง รูปแบบที่สนับสนุน เชน MP3, AAC,
AAC+, AAC++, WMA, MP4 (audio) และ WAV
ไฟลในโฟลเดอรนี้สามารถ เลนไดโดยใช MP3
player ของโทรศัพท

-ภ
 าพถาย: โฟลเดอรนี้จะถูกสงวนไวสำหรับภาพ
ที่ถายดวยกลองดิจิตอลในโทรศัพท คุณสามารถ
โอนภาพจากโทรศัพทไปที่พีซีไดโดยใชคำสั่งคัด
ลอกและวางของพีซี แมวาคุณสามารถอัปโหลด
ภาพใหมจากพีซี

หมายเหตุ

- ที่เก็บ: โฟลเดอรนี้คลายกับที่จัดเก็บไฟล คุณสา
มารถอัปโหลดไฟลประเภทตางๆ ที่นี่ รวมถึงภาพ
เสียง หรือ ไฟลบางอยางที่โทรศัพทไมสนับสนุน
(เชนไฟล word และ excel) เพียงแคพกพาไปกับ
คุณและดาวนโหลดไดในภายหลังดวยพีซีเครื่อง
อื่นในโทรศัพท ไฟลที่จัดเก็บไวในโฟลเดอรนี้จะ
แสดงไวใน (เมนู – ดาวนโหลด – ที่เก็บ ไฟล)

หมายเหตุ
• ค
 ุณสามารถอัปโหลดไฟลขนาดตางๆ ไดจนกวา
หนวยความจำจะเต็ม
• ค
 ุณสามารถสรางโฟลเดอรที่เชื่อมกันไดสูงสุดถึง
10 โฟลเดอรในโฟลเดอรดีฟอลต 4 โฟลเดอร
• ห
 ามเปลี่ยนชื่อโฟลเดอรดีฟอลต มิฉะนั้นอาจมี
การทำงานผิดปกติ

5. เมื่อสิ้นสุดการโอนไฟล ใหปลดการเชื่อมตออุปกรณ
ตอพวง USB จาก Windows และปลดการเชื่อมตอ
สายเคเบิลจากโทรศัพท

| ดาวนโหลด

• โ ทรศัพทจะไมแสดงรายชื่อภาพเหลานั้นในเมนู
ภาพถายสวนตัว ดังนั้น เราขอแนะนำวา คุณไม
ควรอัปโหลดขอมูลใดๆ ก็ตามไวในโฟลเดอรนี้
หากคุณตองการอัปโหลดภาพพื้นหลังใหมไป
ยังโทรศัพท โปรดใชโปรแกรมที่มีใหในแผน
CD-ROM

- วิดีโอ: ในโฟลเดอรนี้คุณสามารถดาวนโหลดไฟล
วิดีโอที่ถายดวยกลองดิจิตอลของโทรศัพทไวที่
พีซี และอัปโหลดวิดีโอใหมไปที่โทรศัพท โฟล
เดอรนี้รองรับรูปแบบไฟล 3GP ในโทรศัพทคุณ
สามารถดูไฟลในโฟลเดอรนี้ใน
(เมนู – มัลติมีเดีย – วิดีโอสวนตัว)

คำเตือน
• อ
 ยาปลดการเชื่อมตอโทรศัพทขณะที่มีการถาย
โอนไฟลอยู เนื่องจากอาจทำใหหนวยความจำ
เสียหาย ใหปลดการเชื่อมตอกับอุปกรณตอพวง
โดยใชตัวเลือกของ Windows เสมอ กอนการ
ปลดสายเคเบิล
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ดาวนโหลด
โปรแกรมพีซีและอินเตอรเน็ต
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทกับพีซีของคุณ เพื่อจัด
การรายชื่อของสมุดโทรศัพท อัปโหลดรายการใหมๆ
เชนภาพพื้นหลัง และเสียงเรียกเขาหรือใชโมเด็ม
ภายใน
1. ติดตั้งโปรแกรมที่อยูในแผน CD-ROM
2. ใ นโทรศัพท ใหเปดเมนูเครื่องมือ – โมเด็ม
และยืนยันการเปดใช
3. เชื่อมตอโทรศัพทกับพีซีโดยใชสายเคเบิล USB
และเริ่มโปรแกรมที่ตองการ
\ ดาวนโหลด

หมายเหตุ
• ใ นการเชื่อมตอ USB อาจใชเวลาหลายนาทีหลัง
จากเปดเครื่องโทรศัพทและเมื่ออยูในหนาตางที่
รอการทำงาน

4. ห
 ลังจากใชโมเด็ม ขอแนะนำใหเลิกใชงานโดยไป
ที่เมนูเครื่องมือ – โมเด็ม
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อุปกรณเสริม
คุณสามารถใชอุปกรณเสริมตางๆ กับโทรศัพทของคุณได เลือกใชอุปกรณเหลานี้ตามลักษณะการสื่อสารสวนตัวของคุณ

แบตเตอรี่มาตรฐาน

หูฟงพรอมไมโครโฟนและ
ปุมควบคุมการเลนเพลง
MP3

อะแดปเตอรสำหรับชารจ
แบตเตอรี่

• ป
 ุมควบคุม: ปุมรับสายและ
วางสาย, ปุมควบคุมเครื่อง
เลนเพลง MP3 ,ปุมควบคุม
ระดับเสียง,ปุมพกสายและ
ไมโครโฟน
หลังจากเชื่อมตอหูฟงและ
ตัวควบคุมเขาดวยกันแลว
ใหเสียบปลายสายของตัว
ควบคุมเขาที่ชองเสียบหูฟง
ทางดานซายของตัวเครื่อง
โทรศัพท

• ห
 ูฟงสเตอรีโอ

สำหรับชารจแบตเตอรี่เมื่ออยู
ระหวางการเดินทาง

สำหรับใชเชื่อมตอเพื่อการ
แลกเปลี่ยนขอมูล ระหวาง
เครื่องคอมพิวเตอรกับโทร
ศัพทของคุณ

| อุปกรณเสริม

สายเคเบิ้ลขอมูล/ซีดีขอมูล

หมายเหตุ
• ใชแตอุปกรณเสริมของแทของ LG เทานั้น
• การไมปฏิบัติตามขอแนะนํานี้อาจมีผลใหการรับประกันของเครื่องโทรศัพท สิ้นสุดลง
• อ
 ุปกรณเสริมอาจแตกตางกันในแตละพื้นที่โปรดตรวจสอบ กับบริษัทหรือตัวแทนผูใหบริการในแตละพื้นที่ของเราใน
กรณีที่มีขอสอบถามเพิ่มเติม
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ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลทั่วไป
ชื่อผลิตภัณฑ : M6100
ระบบ : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

อุณหภูมิสิ่งแวดลอม
สูงสุด : +
 55°C (คายประจุ)
+45°C (ขณะชารจ)
ตําสุด : -10°C

\ ขอมูลทางเทคนิค
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LG Electronics Inc. Amsterdam Office
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

SAR test report (no. TCMA0822545).

Issued Date
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ENGLISH

M6100

USER’S GUIDE

Some of contents in this manual may differ from your
phone depending on the software of the phone or your
service provider.
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\ Introduction
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Congratulations on your purchase of the advanced
and compact M6100 mobile phone, designed to
operate with the latest digital mobile
communication technology.
This user’s guide contains important information on
the use and operation of this phone. Please read all
the information carefully for optimal performance
and to prevent any damage to or misuse of the
phone. Any changes or modifications not expressly
approved in this user’s guide could void your
warranty for this equipment.

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), which is 2W/kg averaged over ten (10)
gram of tissue.

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate
(SAR) information
This mobile phone model M6100 has been designed
to comply with applicable safety requirement for
exposure to radio waves. This requirement is based
on scientific guidelines that include safety margins
designed to assure 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 standardized 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 0.19 W/kg (10g).

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

Please read these simple guidelines. Not following
these guidelines may be dangerous or illegal.
Further detailed information is given in this manual.

• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified
service technician when repair work is required.
• Keep away from electrical appliances such as a
TV, radio or personal computer.
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\ Guidelines for safe and efficient use

• The unit should be kept away from heat sources
such as radiators or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to mechanical vibration or
shock.
• The coating of the phone may be damaged if
covered with wrap or vinyl wrapper.
• Use dry cloth to clean the exterior of the unit.
(Do not use solvent such as benzene, thinner or
alcohol.)
• Do not subject this unit to excessive smoke or
dust.
• Do not keep the phone next to credit cards or
transport tickets; it can affect the information on
the magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp object as it
may damage the phone.
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Electronics devices
All mobile phones may get interference, which
could affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical
equipment without requesting permission. Avoid
placing the phone over pacemakers (i.e. in your
breast pocket.)
• Some hearing aids might be disturbed by mobile
phones.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs,
etc.

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

• Do not expose the phone to liquid or moisture.

• Give full attention to driving.

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

• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before making or
answering a call if driving conditions so require.

In aircraft

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

• Turn off your mobile phone before boarding any
aircraft.

Blasting area

Children

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

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.

Potentially explosive
atmospheres

Emergency calls

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

Wireless devices can cause interference in aircraft.

• Do not use it on the ground without crew
permission.

| Guidelines for safe and efficient use

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

Emergency calls may not be available under all
cellular networks. Therefore, you should never
depend solely on the phone for emergency calls.
Check with your local service provider.
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Battery information and care
• You do not need to completely discharge the
battery before recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory effect that could
compromise the battery’s performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG chargers
are designed to maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery
pack.
• Keep the metal contacts of the battery pack clean.
• Replace the battery when it no longer provides
acceptable performance. The battery pack may
be recharged hundreds of times until it needs
replacing.
• 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.
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M6100 FEATURES
Front view

Right side view

2
1

1. Up/down side keys
• Controls the volume of keypad tone in standby
mode with the phone open.
• Controls the earpiece volume during a phone
call.
2. Front screen

3

| M6100 features

Parts of the phone

4

3. Headset jack
• Connect a headset here.
4. Camera/MP3 key
Open the slide to reveal the camera lens.
• Press this key shortly to enter Multimedia menu
directly.
• Press this key for a long time to activate MP3.
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M6100 FEATURES
\ M6100 features

Rear view
1. Camera lens
Dirt on the camera lens could affect the image
quality.

1 2

2. Flash
3. Holes for a carrying strap
5
3

5. Battery pack

4

6. SIM card socket

6

7. SIM card terminals

7
8

8. Battery terminals
9

10

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

9. Charger connector/Cable connector

Open view

To prevent the difficulty in hearing of the other
side, slide open while using phone.

6

2
3

7
8
9
10
11

4
12

1. Earpiece

| M6100 features

Note
1

2. Left soft key
Performs the function indicated by the text on the
screen immediately above it.
3. Send key
Dials a phone number and answers incoming
calls. You can also quickly access the latest
incoming, outgoing and missed calls by pressing
the key in standby mode.
4. Alphanumeric keys
Enter numbers, letters and some special
characters.

5
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\ M6100 features

5. Microphone
Can be muted during a call for privacy.
6. Main screen
Displays phone status icons, menu items, Web
information, pictures and more in full colour.
7. Navigation keys
Use to scroll through menus and move the
cursor.
8. Right soft key
Performs the function indicated by the text on
the screen immediately above it.
9. Confirm key
Selects menu options and confirms actions.
10. End/Power key
Used to end a call or reject a call and also to go
back to standby mode. Hold this key down to turn
the phone on/off.
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11. Clear key
Deletes a character with each press. Hold the
key down to clear all input. Use this key to go
back to a previous screen.
12. Special function keys
• 0 : A long press of this key enters the
international call character “+”.
• # : While keying in a phone number, a long
press of this key enters a pause.

The table below describes various display
indicators or icons that appear on the phone’s
display screen.

On-Screen Icons
Icon

Icon

Description
Indicates that you are roaming on
another network.
Indicates that GPRS service is
available.

Description

Indicates the alarm has been set and
is on.

Indicates the strength of the network
signal. ❈

Indicates the status of the battery
charge.

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

| M6100 features

Display Information

Indicates the receipt of a message.
Indicates the receipt of a voice
message.
Indicates that the vibration ringer has
been set.
Indicates the Loud profile is activated.
Indicates the Silent profile is activated.
Indicates the Headset profile is
activated.
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Icon

Description
Indicates the General profile is
activated.
Indicates that the phone is accessing
the WAP.
Indicates that you are using GPRS.
Agenda event set
Call divert service active
Bluetooth enabled

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.
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GETTING STARTED

Make sure the power is off before you remove the
battery.
1. Remove the battery.
Press the button to release the battery, then slide
the battery down till it stops. Now lift the battery
from its compartment.

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.

To insert the SIM card

| Getting started

Installing the SIM card and
battery

To remove the SIM card

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

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.
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GETTING STARTED
3. Install the battery.
\ Getting started

1. With the arrow facing you as shown in the
diagram push the plug on the battery adapter into
the socket on the bottom of the phone until it
clicks into place.
2. Connect the other end of the mains adapter to the
mains socket. Only use the charger included in
the box.
3. The moving bars of battery icon will stop after
charging is complete.

Charging the Battery
To connect the mains adapter to the phone, you
must have installed the battery.
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Caution
• Do not force the connector as this may
damage the phone and/or the charger.
• If you use the battery pack charger out of your
own country, use an attachment plug adapter
for the proper configuration.
• Do not remove your battery or the SIM card
while charging.

Warning

Disconnecting the adapter
Disconnect the travel adapter from the phone by
pressing its side buttons as shown in the diagram.
1. When charging is finished, the moving bars of the
battery icon stop and ‘Full’ is displayed on the
screen.

| Getting started

• 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.

Note
• Ensure the battery is fully charged before
using the phone for the first time.
• Do not remove the battery or SIM card while
charging.
• In the case the battery is not properly
charged, please turn the phone off and on
using the power key. Then detach and
reattach the battery, and recharge the phone.

2. Unplug the adapter from the power outlet.
Disconnect the adapter from the phone by
pressing the grey tabs on both sides of the
connector and pull the connector out.
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Turning your phone on and off

Access codes

Turning your phone ON

You can use the access codes described in this
section to avoid unauthorised use of your phone.
The access codes (except PUK and PUK2 codes)
can be changed by using the Change codes feature
[Menu 7-4-6].

1. Install a battery to the handset and connect the
phone to an external power source such as the
travel adapter, cigarette lighter adapter or handsfree car kit. Or install a charged battery pack to
the handset.
2. Press and hold E for a few seconds until the
LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the PIN code request
setting you may need to enter your PIN code.

Turning your phone OFF
1. Press and hold E for a few seconds until the
LCD screen is turned off.
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PIN code (4 to 8 digits)
The PIN (Personal Identification Number) code
protects your SIM card against unauthorised use.
The PIN code is usually supplied with the SIM card.
When the PIN code request is set to Enable, your
phone will request the PIN code every time the
phone is switched on. When the PIN code request
is set to Disable, your phone connects to the
network directly without the PIN code.

Security code (4 to 8 digits)

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

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

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

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

| Getting started

PIN2 code (4 to 8 digits)

Barring password
The barring password is required when you use the
Call barring function. You can obtain the password
from your network operator when you subscribe to
this function.
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GENERAL FUNCTIONS
Making and answering calls
\ General Functions

Making a call
1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code.
• Press and hold the clear key (C) to erase the
entire number.
3. Press the send key (S) to call the number.
4. To end the call, press the end key (E) or the right
soft key.

Making a call from the call history list
1. In standby mode, press the send key (S), and the
latest incoming, outgoing and missed phone
numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down
navigation keys.
3. Press S to call the number.
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Making an international call
1. Press and hold the 0 key for the international
prefix. The ‘+’ character automatically selects the
international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone
number.
3. Press S to call the number.

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

Making a call from the phonebook
You can save the names and phone numbers dialled
regularly in Contacts. You can save them to the SIM
card and/or phone memory. You can dial a number
by simply looking up the desired name in the
phonebook and pressing the (S) key.

Note

If you want to adjust the earpiece volume during a
call, use the side keys ([) . Press the up side key to
increase and down side key to decrease the
volume.

If Press any key has been set as the answer
mode any key press will answer a call except
for the E or the right soft key.

Note
In standby mode with the phone open/closed,
pressing the side keys adjusts the key tone
volume.

Answering a call

• To reject an incoming call, press and hold one
of the side keys on the left side of the
phonewithout opening the phone.
• You can answer a call while using the address
book or other menu features.

| General Functions

Adjusting the volume

2. To end the call, close the phone or press the
E key.

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

Manner mode (Quick)

1. To answer an incoming call, open the phone.
(When Slide open has been set as the answer
mode. [Menu 7.3.2].)

You can check the strength of your signal by the
signal indicator (
) on the LCD screen of your
phone. Signal strength can vary, particularly inside
buildings. Moving near to a window may improve
reception.

You can activate the manner mode by pressing and
holding down the L key after opening the phone.

Signal strength
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Entering text

123 mode (Number mode)

You can enter alphanumeric characters by using
the phone’s keypad. For example, storing names in
the phonebook, writing a message, creating a
personal greeting.

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

The following text input methods are available in the
phone.

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

ABC mode
This mode lets you enter letters by pressing the key
labelled with the required letter once, twice, three
or four times until the letter is displayed.
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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 top right corner of the
LCD screen.

text input mode
160

1

T9Abc

Options
Insert
2. Change the text input mode
by pressing #. You can
check the current text input mode in the top right
corner of the LCD screen.

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

1. When you are in the T9 predictive text input mode,
start entering a word by pressing keys 2 to
9. Press one key per letter.
• The word changes as letters are typed. Ignore
what’s on the screen until the word is typed
completely.
• If the word is still incorrect after typing
completely, press the down navigation key once
or more to cycle through the other word options.
Example: Press 4 6 6 3 to type Good.
Press 4 6 6 3 [down
navigation key] to type Home.

• If the desired word is missing from the word
choice list, add it using the ABC mode.
• You can select the language of the T9 mode.
Press the left soft key [Option], then select T9
languages. Select the desired language of T9

mode. You can also turn off the T9 mode by
selecting T9 off. The default setting on the phone
is T9 enabled mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting
any keystrokes.
3. Complete each word with a space by pressing the
0 key. To delete letters, press C. Press and
hold down C to erase entire words.

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

| General Functions

You can also add new words in the dictionary. As
new words are added, the word changes to reflect
the most likely candidate from the dictionary. You
can turn the T9 mode on or off, and change the T9
language by holding down the (*) key.

Using the ABC mode
Use the 2 to 9 keys to enter your text.
1. Press the key labelled with the required letter:
• Once for the first letter.
• Twice for the second letter.
• And so on.
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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 clear the whole display.

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

Using the 123 (Number) mode
The 123 mode enables you to enter numbers in a
text message (a telephone number, for example).
Press the keys corresponding to the required digits
before manually switching back to the appropriate
text entry mode. You can quickly switch from letters
to numbers by pressing and holding down the (#)
key.

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

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

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

Switching between two calls

Rejecting an incoming call

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

You can reject an incoming call without answering
by simply pressing the E key.

Answering an incoming call

During a call, you can reject an incoming call by
pressing the left soft key [Menu] key and selecting
the Conference/Reject or by pressing the E.

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

| General Functions

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

If Call waiting is activated, you can put the first call
on hold and answer the second, by pressing S or
by selecting the left soft key, then Hold & Answer.
You can end the current call and answer the waiting
call by selecting the left soft key and then End &
Answer.

Making a second call

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

Making a second call

To turn DTMF tones on during a call, press the left
soft key, and then select DTMF on. DTMF tones can
be turned off the same way. DTMF tones allow your
phone to make use of an automated switchboard.

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

Multiparty or conference calls
The multiparty or conference service provides you
with the ability to have a simultaneous conversation
with more than one caller, if your network operator
supports this feature. A multiparty call can only be
set up when you have one active call and one call
on hold, both calls having been answered. Once a
multiparty call is set up, calls can be added,
disconnected or separated (that is, removed from
the multiparty call but still connected to you) by the
person who set up the multiparty call. These options
are all available from the In-Call menu. The
maximum callers in a multiparty call are five. Once
started, you are in control of the multiparty call, and
only you can add callers to the multiparty call.

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

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

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

Ending a conference call

To add a call to an existing conference call, press
the left soft key, then select the Conference/Join all.

Displaying callers in a conference call

The currently displayed caller from a conference
call can be disconnected by pressing the E key.
To end a conference call, press the left soft key,
then select the Conference/End multiparty.

To scroll through the numbers of the callers who
make up a conference call on the handset screen,
use the up/down navigation keys.

After pressing the left soft key, selecting
Conference/End all will end all the active and onhold calls.

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

| General Functions

Adding calls to the conference call
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MENU TREE

\ Menu Tree

1 PROFILES
1
2
3
4
5

Vibrate only
Silent
General
Loud
Headset

3 TOOLS
1
2
3
4
5
6

Alarm clock
Bluetooth
Calculator
Unit converter
World time
Modem

2 CALL REGISTER
1
2
3
4
5
6
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Missed calls
Received calls
Dialled calls
Delete recent calls
Call charges
GPRS information

4 ORGANISER
1 Contacts
2 Calendar
3 Memo

5 MESSAGES
1
2
3
4
5
6
7
8

New message
Inbox
Outbox
Drafts
Listen to voice mail
Info message
Templates
Settings

1
2
3
4
5
6
7

MP3
Take Photo
Take Video
My Photo
My videos
Voice Recorder
Settings

7 SETTINGS
1
2
3
4
5
6
7
8

Date &Time
Phone settings
Call settings
Security settings
Network settings
GPRS setting
Reset settings
Memory status

8 SERVICE
1 Internet
2 SIM service

| Menu Tree

6 MULTIMEDIA

9 DOWNLOADS
1
2
3
4

Games & Apps
Picture
Sounds
File Storage
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SELECTING FUNCTIONS AND OPTIONS

\ Selecting Functions and Options
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Your phone offers a set of functions that allow you
to customise the phone. These functions are
arranged in the menus and sub-menus, accessed
via the two soft keys marked [<] and [>]. Each
menu and sub-menu lets you view and alter the
settings of a particular function.
The role of the soft keys vary according to the
current context or the label on the bottom line of the
screen just above each key indicates its current
role.

Menu

Press the left soft key
to access the
available menu.

Names

Press the right soft key
to access the
available Names.

PROFILES
In Profiles, you can adjust and customise the phone
tones for different events, environments, or caller
groups.
There are five preset profiles: Vibrate only, Silent,
General, Loud and Headset.

Activate

Menu 1.x.1

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

Personalise

• Ring tone: Select the desired ring tone from the
list.
• Ring volume: Set the volume of the ringing tone.

Note
To protect the sense of hearing while Slide
open, maximum volume level is 3.

| Profiles

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

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

• Message alert type: Set the alert type for
messages.
• Message tone: Select the alert tone for messages.
• Keypad tone: Select the desired keypad tone.
• Keypad volume: Set the volume of keypad tone.

Menu 1.x.2

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

• Slide tone: Allows to set the slide tone for
adjusting environment.
• Effect sound volume: Set the volume of effect
sound.
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PROFILES
• Power on/off volume: Set the volume of the ringing
tone when switching the phone on/off.

\ Profiles

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

Rename

Menu 1.x.3

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

Note
Vibrate only, Silent and Headset profiles cannot
be renamed.

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

Missed calls

Menu 2.1

This option lets you view the last 10 unanswered calls.
You can also:
• View the number if available and call it, or save it in
the phonebook
• Enter a new name for the number and save both in
the phonebook

• Delete the call from the list

Dialled calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 20 outgoing calls
(called or attempted).
You can also:
• View the number if available and call it or save it in
the phonebook
• Enter new name for the number and save both in the
phonebook
• Send a message to this number

• Send a message to this number

• Delete the call from the list

• Delete the call from the list

Received calls

• Send a message to this number

| Call register

The number and name (if available) are displayed
together with the date and time at which the call
was made. You can also view call times.

• Enter a new name for the number and save both in
the phonebook

Menu 2.2

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

Delete recent calls

Menu 2.4

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

• View the number if available and call it, or save it in
the phonebook
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CALL REGISTER
Call charges
Call duration

Menu 2.5
Menu 2.5.1

\ Call register

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.

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

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

GPRS information

• Received calls: Length of the incoming calls.
• Dialled calls: Length of the outgoing calls.
• Reset all: Allows you to reset the timers of all calls by
pressing the left soft key < [Yes ].

Call costs

Menu 2.5.2

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

Settings (SIM Dependent)

Menu 2.5.3

• Set tariff: You can set the currency type and the unit
price. Contact your service providers to obtain
charging unit prices. To select the currency or unit in
this menu, you need the PIN2 code.
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• Set credit: This network allows you to limit the cost of
your calls by selected charging units. If you select
Read, the number of remaining unit is shown. If you
select Change, you can change your change limit.

Menu 2.6

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

Call duration

Menu 2.6.1

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

Data volumes

Menu 2.6.2

You can check the Sent (Last/All), Received (Last/All)
or All data volumes and Reset all.

TOOLS
Alarm clock

Menu 3.1

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a
specified time.
1. Select On and enter the alarm time you want.

3. Select the alarm tone you want and press
< [OK].
4. Edit the alarm name and press < [OK].

Bluetooth

• MP3: MP3 folder (Menu 6.1.2)
• Video (.3GP): video folder (Menu 6.5)
• Phonebook contacts (.VCF): Phonebook
(Menu 4.1.1)
• Other files: File storage folder (Menu 9.4)

| Tools

2. Select the repeat period: Once, Mon~Fri,
Mon~Sat, Everyday.

Depending on the file type, it will be stored in the
following folders:

Note
Menu 3.2

Bluetooth enables compatible mobile devices,
peripherals and computers that are in close
proximity to communicate directly with each other
without wires. This handset supports built-in
Bluetooth connectivity, which makes it possible to
connect them with compatible Bluetooth headsets,
computer applications and so on.
When you receive data from another Bluetooth
device, the phone requests for a confirmation. After
confirming the transfer, the file will be copied in your
phone.

• Due to a compatibility problem, some devices
may not support this function.
• Supported Bluetooth software
(Bluetooth stacks) for DUN :
- WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0

My Devices

Menu 3.2.1

You can view all devices which are compatible with
your Bluetooth phone.

Handsfree devices

Menu 3.2.2

You can view the list of handsfree devices which
are compatible with your Bluetooth phone.
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TOOLS
Settings

Menu 3.2.3

You can register a new device which is compatible
with Bluetooth. If you already have added the
device, you can connect to it after entering a
password (usually 0000).
\ Tools

Calculator

Menu 3.3

This contains the standard functions such as +, –, x, ÷ :
Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.
Furthermore, you can use the various function of
calculator such as +/-, sin, cos, tan, log, in, exp, sqrt.
1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press O key to view the result.
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].
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Note
Use C key to erase any numbers or signs.
If you press * key, you can input a minus
number. In addition, press # key, you can
input a decimal number.

Unit converter

Menu 3.4

This converts any measurement into a unit you
want. There are 9 types that can be converted into
units: Currency, Surface, Length, Weight, Temperature,
Volume, Velocity, Shoes and Clothes.
1. You can select one of four unit types by pressing
< [Select] 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 3.5

You can view clocks of the world’s major cities.
1. Select the city belonged to the time zone by
pressing L , R key.

Modem

Menu 3.6

You can access the network services through
Modem. If you want to use PCsync, Contents banks,
Internet Cube, you should access the menu and
activate the modem and then plug in the USB cable.

| Tools

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

Menu 4.1

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

\ Organiser

Search
(Calling from phonebook)

Menu 4.1.1

1. Select Search by press the left soft key <
[Select] or [OK].

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

2. If you want to edit, delete or copy an entry, select
the left soft key < [Options]. The following menu
will be displayed.
• Edit: You can edit the name, number, group,
character and picture by using the navigation
key.
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• Write text/multimedia message: After you have
found the number you want, you can send a
text/multimedia message to the selected
number.
• Send via Bluetooth: You can send the data of
phone book to devices which is compatible with
Bluetooth through Bluetooth.
• Copy: You can copy an entry from SIM to phone
or from phone to SIM.
• Main number: You can select the one out of
mobile, home, office that you often use. After
you set this, the main number will be displayed
first, when you search.
• Delete: You can delete an entry.

Add new

Menu 4.1.2

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

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

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

2. Select the memory you want to save to: SIM or
Phone. If you set to Phone, you need to select
which number you want as Main number.
a. Press < [OK] to input a name.
b. Press < [Save], then you can input a number.
c. Press < [Save].
d. You can set a group for the entry by
pressing L , R .
e. You can set a character and a picture for the
entry by pressing U , D , L , R.

• Add member: You can add group members. Each
group should not exceed 20 members.

Menu 4.1.3

You can add up to 20 members per group, with up to
a maximum of 7 groups in total.
• Member list: Shows the group members you have
selected.
• Group ring tone: Allows you to specify ring tone
for the group members’ call.

• Rename: You can change a group name.

Speed dial

Menu 4.1.4

Assign contacts to any of the keys 2 to 9. You
can then call that contact by pressing the
corresponding number key.

| Organiser

Caller groups

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

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).
Then, you can search the name in phonebook.
4. After assigning the number as speed dial, you can
change and delete the entry. You can also make a
call or send a message to this number.
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ORGANISER
Settings

Menu 4.1.5

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

\ Organiser

2. Scroll to Settings, then press the left soft key
< [OK].
• Set memory: Scroll to highlight Set memory, and
then press the left soft key < [OK].
- If you select Variable, when adding entry, the
phone will ask whether you wish to store on the
sim or phone.
- If you select SIM or Phone, the phone will store
an entry to SIM or phone.

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

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

Copy all

Menu 4.1.6

You can copy/move entries from SIM card memory
to Phone memory and vice versa.
1. Open the Phonebook first by pressing the right
soft key > [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to Copy all, and then press the left soft key
< [OK] to enter this menu.
• SIM to Phone: You can copy/move the entries
from SIM Card to Phone memory.
• Phone to SIM: You can copy/move the entries
from Phone memory to SIM Card.
3. You can see the following submenus.
• Keep original: When copying, the Original Dial
Number is kept.
• Delete original: When copying, the Original Dial
Number is erased.

Delete all

Menu 4.1.7

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

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

Information

Menu 4.1.8

• Service dial number
Use this function to access a particular list of
services provided by your network operator (if
supported by the SIM card).
1. Open the phonebook first by pressing the right
soft key > [Contacts] in standby mode and
select Information.
2. Scroll to Service dial number, then press the
left soft key < [OK] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use U and D to select a service.
Press S [Send].

This feature allows you to see how many entries
are in use, or free in your phonebook.
1. Open the phonebook first by pressing the right
soft key > [Contacts] in standby mode.
Select Information by pressing the left soft key
< [OK].
2. Scroll to Memory status, then press the left soft
key < [OK].

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

Calendar

| Organiser

2. Highlight the memory you wish to erase, and then
press the left soft key < [OK].

• Memory status

Menu 4.2

When you enter this menu a Calendar will be
displayed. The month and year are shown at the top
of the screen. Whenever you change the date under
the Settings menu, the calender will update
automatically. The current date will be highlighted in
green and any schedule or memos will be indicated
with a red triangle at the top left hand corner of the
corresponding square. An audible alarm can be set
for memo's and reminders.
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ORGANISER
To change the day, month, and year.
Key

Delete all
You can delete all notes.

Description

\ Organiser

13

Yearly

Go to date

*#

Monthly

You can go to the chosen date directly.

UD

Weekly

Set alarm tone

Daily

You can set the alarm tone.

LR

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

Add new

Menu 4.2.1

Memo

Menu 4.2.5

Menu 4.2.6

Menu 4.3

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

Allows you to add a new schedule for the chosen
day. Input the subject and then press the left soft
key < [OK].

2. If the entry is empty, add new by pressing the left
soft key < [Add].

View daily schedules

3. Input the memo and then press the left soft key
< [OK].

Menu 4.2.2

You can refer to a detailed schedule, that is the
whole contents of the schedule configured by you.

Delete past

Menu 4.2.3

You can delete the past schedule that is no longer
required.
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Menu 4.2.4

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

MESSAGES
Press the Menu key (<) and select Messages
using navigation keys.

New message

Menu 5.1

Write text message

Menu 5.1.1

Your phone receives voice mail notification messages
and Short Message Service (SMS) messages.

When the
icon appears, you have received a new
voice mail. When the icon
appears, you have
received a new text message. If the message memory
is full, a message is displayed, the
icon flashes and
you cannot receive any new messages. Use the Delete
option in the Inbox menu to delete obsolete messages.
Once there is space in the message memory, any
undelivered SMS messages will be received (provided
sufficient space is available).

2. After you complete the message, to select the
required option, press the left soft key [Options].

The following options are available.
• Send: Enter the number or select the number
from the phonebook or the recent numbers. You
can send a message up to 6 phone numbers at a
time. Press the left soft key [Options]. The
following options will be displayed.
1. Send (It only shows after a phone number is
entered)
2. Recent numbers

| Messages

Voice mail and SMS are network services. Please
contact your network operator for more information.

1. Key in your message. For details on how to enter text,
refer to page 24 through 26 (Entering Text).

3. Search

• Save to drafts: Allows you to save the message
so that it can be sent later.
• Colour: You can also set colour of the text
(foreground) and the background.
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MESSAGES

\ Messages
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• Alignment: You can set the position of the
message – Right, Centre or Left.
• Add T9 dictionary: You can add your own
words. This menu will only be shown when the
edit mode has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.
• T9 languages: Select the desired language for
T9 input mode. You can also deactivate the T9
input mode by selecting ‘T9 off ’.
• Exit: If you select this whilst writing a message,
you will be taken back to the message menu.
Also the written message will not have been
saved.
3. You can also send attachments with the message
by pressing the right soft key [Insert], while you’re
entering a message.
• Picture: You can send and receive text
messages that contain pictures, known as
‘picture messages’. Several preset pictures are
available in the phone and they can be replaced
with new ones received from other sources.

• Sound: If available, you can attach a sound
available for a short message.
• Text templates: You can use text templates
already set in the phone.
• Contacts: You can add phone numbers in the
message.
• Symbol: You can attach special characters.
• My business card: You can attach your name
card.

Write multimedia message

Menu 5.1.2

A multimedia message can contain text, images,
and/or sound clips. This feature can be used only if
it is supported by your network operator or service
provider. Only devices that offer compatible
multimedia message or e-mail features can receive
and send multimedia messages.
1. Key in the multimedia message. Using the right
soft key, you can input symbols and numbers, or
use T9 input mode. After the multimedia message
input, press the left soft key [OK].

2. Add an image and/or sound. You can move to the
next section using the up/down navigation.
3. You can add a slide by option menu using the
left soft key. If press the left key and select
“Add slide” from the option menu, you can add
the new slide.

- Set timer: You can set the timer for slide, text,
picture and sound.

• Remove media: You can remove a picture or
sound in the slide. This option can be shown
only when any media file has been added.
• Add T9 dictionary: You can add your own word.
This menu will only be shown when the edit
mode has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.
• T9 languages: Select the language for T9 input
mode. You can also deactivate the T9 input
mode by selecting ‘T9 off’.
• Exit: If you select this whilst writing a message,
you will be taken back to the message menu.
Also the written message will not have been
saved.

| Messages

4. Press the left soft key [Options]. The following
options are available.
• Send: Supports multiple numbers and email
addresses.
• Preview: Displays the multimedia message you
wish to send.
• Save: Saves the multimedia message in drafts
or as a template.
• Add slide: Adds a slide before or after the
current slide.
• Move to slide: Moves to the next or previous
slide.
• Delete slide: Deletes the selected slide.

• Set slide format

5. Press the right soft key [Insert]. You can insert a
symbol, photo, or create a new photo, sound, new
sound, template, my Business card and contacts.
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MESSAGES
Inbox

Menu 5.2

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

Icon directive

\ Messages

Multimedia message
Short message
SIM message

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

When you are notified that you have received a
multimedia message, you have to wait for the
message to be downloaded before you can view it.
To read a message, select one of the messages by
pressing the left soft key <.
• View: You can view the received messages.

Read multimedia message

• Delete: You can delete the current message.

Read text message

• Reply: You can reply to the sender.

Push message
Read push message

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

Notified multimedia message

• Return call: You can call back to the sender.

If the phone shows ‘No space for SIM message’,
you only have to delete the SIM messages from the
Inbox. If the phone displays ‘No space for message’,
you will then need to delete messages, media or
applications to free up space.
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SIM message

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

Specific MMS options
• Repeat: Allows you to repeat reproduction of the
selected multimedia message.

Specific download message options

Menu 5.3

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

Icon directive
MMS sent
MMS unsent
MMS delivery confirmed
SMS sent
SMS unsent

| Messages

• Receive: (for multimedia message notification
only). Multimedia messages, unlike text
messages, must be downloaded from the server
automatically or manually. The network initially
sends multimedia message notification: If the Auto
retrieve option is off or an error has occurred,
receipt must be confirmed by selecting [Receive].
If the Auto retrieve option is on, the message is
automatically downloaded after receipt of
notification.

Outbox

SMS delivery confirmed

• Information: Shows the content of the
downloaded messages.

When you already sent the message:
• View: You can view the sent messages.

• Load: Launches the WAP connection to the URL
contained in the download message. The phone
must be configured for WAP services to download
messages.

• Forward: You can forward the current message to
other recipients.
• Delete: You can delete the current message.
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MESSAGES
The following options are available.

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

• Delete: Deletes the message you choose.

When you didn’t send the message:

• Information: To view the information of the
message.

\ Messages

• View: You can view messages you didn't.
• Delete: You can delete the current message.
• Send: You can send the message.
• Information: You can view information about
outbox
• Send all: You can send all the messages that have
not been sent.
• Delete all: You can delete all messages that have
not been sent.

Drafts

Menu 5.4

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

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

• View: You can see the multimedia messages.
• Edit: Allows you to modify the chosen message.

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

Listen to voice mail

Menu 5.5

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

Info message

Menu 5.6

(Dependant to network and subscription)

Read

Menu 5.6.1

When you have received broadcast messages and
select Read to view the message, it will be displayed
on the screen.

Topics

Menu 5.6.2

To create new topics, press the left soft key [Option]
then select Add new. If you already have topics, you
can deactivate, edit, or delete them by using the left
soft key [Options].

Menu 5.7

There are pre-defined messages in the list. You can
view and edit the template messages or create new
messages. Two types of templates are available:
Text and Multimedia.

Text templates
•
•
•
•
•
•

Menu 5.7.1

Please call me back.
I’m late. I will be there at
Where are you now?
I am on the way.
Top urgent. Please contact.
I love you.

| Messages

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

Templates

The following options are available.
• View: Views the selected message.
• Delete: Deletes the template.
• Add new: Uses this to create new template.
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MESSAGES
• Write messages: To send via Text message or
Multimedia message.

Settings

• Edit: Use this to edit the selected template.

Text message

• Delete all: Deletes all templates.

• Message types: Text, Voice, Fax, Natl. paging,
X.400, Email, ERMES
Usually, the type of message is set to Text. You
can convert your text into alternative formats.
Contact your service provider for the availability of
this function.

Multimedia templates

Menu 5.7.2

You can use the following options.
\ Messages

• View: Views the selected message.
• Delete: Deletes the template.
• Add new: Uses this to create new template.
• Write messages: To send via Text message or
Multimedia message.
• Edit: Use this to edit the selected template.
• Delete all: Deletes all templates.

My business card

Menu 5.7.3

This option helps you to make your own name card.
Key in the name, mobile phone number, office
number, Fax number, and E-mail address.
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Menu 5.8
Menu 5.8.1

• Validity period: This network service allows you to
set how long your text messages will be stored at
the message centre.
• Delivery report: If you set to Yes, you can check
whether your message is sent successfully.
• Reply charging: When a message is sent, it
allows the recipients to reply and charge the cost
of the reply to your telephone bill. This feature is
not supported by some network operators.
• SMS centre: If you want to send the text message,
you can receive the address of SMS centre
through this menu.

Multimedia message

Menu 5.8.2

• Priority: You can set the priority of the message
you choose.
• Validity period: This network service allows you to
set how long your multimedia 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.
• Network settings: If you select multimedia
message server, you can set URL for multimedia
message server.

Voice mail centre

Menu 5.8.3

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

| Messages

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

• Permitted message types
Personal: Personal message.
Advertisements: Commercial message.
Information: Necessary information.

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

Menu 5.8.4

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

• Alert
\ Messages

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

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

Push messages

Menu 5.8.5

You can set the option whether you will receive the
message or not.
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MP3

Menu 6.1

The M6100 has an integrated MP3 player built-in.
You can enjoy listening to MP3 music files on your
phone memory using a compatible headset or via
the internal loudspeaker.

Note

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

• WMA: Sampling frequency up from 8KHz to
48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.

Note
M6100 doesn’t support the variable rate of MP3
and AAC file. Therefore, you can’t change the file
from VBR 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), you just try to
connect to PC via USB cable. If you use on win98
SE, you have to install Mass storage drive for
windows 98 on CD-ROM.

| Multimedia

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.

• MP4, M4A: Sampling frequency up from 8KHz to
48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.

Note
• You should copy MP3 to my media\Music
folder. If you copy another folder, you cannot
see MP3 files.
• The PC should run Windows 98 SE, Windows
ME, Windows 2000, Windows XP operating
system.
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MP3 player

Menu 6.1.1

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

\ Multimedia

2. Press the left soft key < [Options] to access the
following menus.
• View play list: You can view the play list on
listening to the music.
• Area repeat: The special area part of the
current music is repeated when you select ON
of the menu.
• Set as ring tone: This menu allows to set the
MP3 file as a ring tone. You can also set it as a
ring tone in Profile.
• Setting
- Equalizer: This menu helps you to adjust a varity
of environment on listening to the music. This
phone supports four preset menus. When you
enter this menu, you can view current value of
equalizer.
- Playmode: This menu allows to set the play
mode.
- Set shuffle: You can listen to MP3 music all
randomly.
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- Visual effect: You can select the visual effect
menus: Wave, Guitarist,.Aqua. This menu allows
to changethe backgroud of main LCD and sub
LCD on playing MP3 file.

Playlist

Menu 6.1.2

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

Note
The copyright of music files can be protected in
international treaties and national copyright laws.
Therefore, it may be necessary to obtain a
permission or a license to reproduce or copy
music. In some countries national law prohibits
private copying of copyrighted material. Before
downloading or copying the file, please check the
national legislation of the applicable country
concerning the use of such material.

Settings

Menu 6.1.3

This menu allows to set the following items;
Equalizer, Playmode, Set shuffle and Visual effect.

Take Photo

Menu 6.2

This application enables you to take a still picture.
You can take a picture in your desired size, and use
it for the contacts photo, home screen and other
more general purposes. Once taken, a still image
can be sent via Multimedia message.
Press the left soft key [Options] to display the
following popup menu items.

• Effect: Determines the special effect to the
picture.
• Flash: Determines the flash operation.
• Zoom: Determines the zoom rate.

Note
Frame shots are only available with the 128x160
pixel resolution.

• Size: Determines the size of an image.

Take Video

• Timer: Determines the delay time.

This application enables you to record a video clip.
You can play and watch a saved video file while
using this function. Once recorded, a video clip can
be sent via Multimedia message.

• Quality: Determines the quality of an image.
• White Balance: Allows you to change the settings
according to the environment.
• Album: Shows the still images taken.
• Exit: To exit the Camera.
• Mode: Determines whether to take a single or
multishot photo.

Menu 6.3

| Multimedia

• Brightness: Determines the brightness.

Press the left soft key [Options] to display the
following popup menu items.
• Brightness: Determines the brightness.
• Size: Determines the size of an image.
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• Timer: Determines the delay time.
• Quality: Determines the quality of a video clip.

• Send via Bluetooth: You can send a picture via
Bluetooth.

• White Balance: Allows you to change the settings
according to the environment.

• Write multimedia messages: You can send a
picture via MMS.

• Record Time: Determines the recording time.

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

• Album: Shows the video clips recorded.

\ Multimedia

• Exit: To exit the Video camera.

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

• Effect: Determines the special effect to the video
clip.

• Delete: You can delete a picture.

• Flash: Determines the flash operation.

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

• Zoom: Determines the zoom rate.

My Photo

Menu 6.4

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

Options
• Multi view: You can view the maximum of 9
thumbnails in a screen.
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• Edit title: You can edit the title of picture.

My Videos

Menu 6.5

You can play and send a video.

Options
• Play: Play the video
• Send via Bluetooth: You can send the video by
bluetooth.

• Rename: You can edit the title of video.

View list

• Delete: You can delete the video.

The phone shows voice memo list. You can
Playback, Send via multimedia and Delete the
recorded voice memo.

• Delete All: You can delete all the videos.
• Information: You can view the information of the
video.

Voice Recorder

Menu 6.6

Settings
Camera

Menu 6.6.2

Menu 6.7
Menu 6.7.1

• Auto save: If you set On, the images will be saved
automatically without displaying menu bar to save.

Record

• Delete all photos: This menu allows to delete all
photos after asking your confirmation.

Menu 6.6.1

You can record a voice memo in the Voice recorder
menu.

Video camera

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

• Delete all videos: This menu allows you to delete
all the videos.

Menu 6.7.2

| Multimedia

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

2. If you want to finish recording, press the left soft
key < [Save].
3. Key in Voice memo title, press the left soft key
< [OK].
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SETTINGS
You can set the following menus for your
convenience and preferences.

Phone settings

1. Press < [Menu] in standby mode.
2. Press 7 for direct access to enter Settings.

Date & Time

Menu 7.1

You can set functions relating to the date and time.

Set date

Menu 7.1.1

\ Settings

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

Set time

Menu 7.1.2

• Set Time: You can enter the current time.
• Time format: Your can set the time format
between 24-hour and 12-hour.

58

Menu 7.2

You can set functions relating to the phone.

Display settings

Menu 7.2.1

• Wallpaper: 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.
My folder
You can select a picture or an animation as
wallpaper.
• Greeting note: If you select On, you can edit the
text which is displayed in standby mode.
• Backlight: You can set the light-up duration of the
display.
• Network name: If you set ON, Network name (the
name of service provider) will be appeared in
Internal LCD.

Handset scheme

Menu 7.2.2

Allows you to choose from one of the preset
themes.

Language

Menu 7.2.3

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

• 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
Menu 7.3

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

Call divert

Menu 7.3.1

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

• All voice calls
Diverts voice calls unconditionally.

Diverts to a number with a PC connection
unconditionally.

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

| Settings

Call settings

• Cancel all
Cancels all call divert service.

The submenus
Call divert menus have the submenus shown below.
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• Activate

• Press any key

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

To favourite number
You can check recent 5 diverted numbers.

• Cancel
Deactivate the corresponding service.

• View status
Menu 7.3.2

• Slide open
If you select this menu, you can receive an
incoming call by simply opening slide.
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• Send only
If you select this menu, you can receive a call by
only pressing S [Send] key.

Send my number
Menu 7.3.3
(network and subscription dependent)
• Set by network
If you select this, you can send your phone
number depending on two line service such as
line 1 or line 2.

• On

View the status of the corresponding service.

Answer mode

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

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 7.3.4

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

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

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

• View status
Menu 7.3.5

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

Auto redial

Menu 7.3.6

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

Security settings
PIN code request

Menu 7.4
Menu 7.4.1

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

| Settings

Shows the status of Call waiting.

Minute minder

• Off

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

Phone lock

Menu 7.4.2

\ Settings

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

Auto key lock timeout

Menu 7.4.3

This menu allows to set the time of Auto key lock.

Call barring

Menu 7.4.4

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.
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• 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.

• Cancel all
You can cancel all barring services.

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

The submenus:
• Activate

• Number list

Allows to request the network to set call
restriction on.

• Cancel
• View status
View the status whether the calls are barred or
not.

Menu 7.4.6

The numbers are protected by your PIN2 code.

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

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

Network settings

| Settings

Menu 7.4.5

You can restrict your outgoing calls to selected
phone numbers.

• Cancel

Change codes

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

Set the selected call restriction off.

Fixed dial number
(SIM dependent)

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

Menu 7.5

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

You can cancel fixed dialling function.
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Network selection

Menu 7.5.1

• 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
\ Settings

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 will let you select another
network if the phone fails to access the selected
network.

• Preferred
You can set a list of preferred networks that the
phone will attempt 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.
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Band selection

Menu 7.5.2

Use this to set the network band between two
choices, GSM 900/1800 or GSM1900.

GPRS setting

Menu 7.6

You can set GPRS service depending on various
situations.

Reset settings

Menu 7.7

You can initialize all default settings. You need the
Security code to activate this function.

Memory status
Internal memory

Menu 7.8
Menu 7.8.1

This function shows the status of the user memory of
the handset.

Multimedia memory

Menu 7.8.2

This function shows the status of the multimedia
memory of the handset.

SERVICE
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.

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

Key
UD

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

| Service

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 previous menu.

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

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

Menu 8.1
Menu 8.1.1

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.

Bookmarks

Menu 8.1.2

\ Service

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

Use the “1” key and * key to enter
symbols. To enter “.”, press “1”.

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.
• Delete: Deletes the selected bookmark.
• Delete all: Deletes all the bookmarks.

To create a bookmark
1. Press the left soft key < [Options].

Go to URL

2. Select Add new and press the OK key.

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

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

Menu 8.1.3

Settings

Menu 8.1.4

Profiles
A profile is the network information used to connect
to the Internet.
Each profile has submenus as follows:
• Activate: Activates the selected profile.

1 Data
2 GPRS

- Data settings: Appears only if you select Data
Settings as a Bearer/service.
Dial number: Enter the telephone number to dial to
access your WAP gateway.
User ID: The users identity for your dial-up server
(and NOT the WAP gateway).
Password: The password required by your dial-up
server (and NOT the WAP gateway) to identify you.
Call type: Select the type of data call : Analogue of
Digital (ISDN)
Linger time: You need to enter timeout period. After
entering that, the WAP navigation service will be
unavailable if any data is not input or transferred.

| Service

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

- Bearer: You can set the bearer data service.
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- GPRS settings: The service settings are only
available when GPRS is chosen as a bearer
service.
APN: Input the APN of the GPRS.

Cache

User ID: The users identify for your APN server.

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

Password: The password required by your APN
server.

Cookie

- Proxy settings

Check whether a cookie is used or not.

\ Service

Proxy: On/Off

Clear cache

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

Removes all context saved in cache.

Port: Input the Proxy Port

Removes all context saved in cookie.

- DNS settings
Primary server: Input the IP address of the primary
DNS server you access
Secondary server: Input the IP address of the
secondary DNS server you access

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

Clear cookie
Security
A list of the available certification is shown.
• Authority: You can see the list of authority
certificates that have been stored in your phone.
• Personal: You can see the list of personal
certificates that have been stored in your phone.

SIM service
(SIM dependent)

Menu 8.2

Your service provider can offer special applications
through the SIM card, such as home banking, stock
market, etc. If you are registered for one of these
services, the service name will appear at the end of
the Main Menu. With the SIM Services menu your
phone is future-proof and will support additions to
your service provider’s service.
For more information contact your service provider.
| Service
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Games & Apps
Games & Apps

Menu 9.1
Menu 9.1.1

In this menu, you can manage the Java applications
installed in your phone. You can play or delete
downloaded applications, or set the connect option.
The downloaded applications are organised in
folders. Press the left soft key < [OK] to open the
selected folder or launch the selected midlet. Using
the left soft key < [Options], the following menus
are available.

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

\ Downloads

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

• Launch: Start the selected application.
• Information: Shows the information of the
application.
• Permissions: Some Java applications may require
a data connection to be made. Select this to set
the connecting options.
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- Always: The connection is created immediately
without a notification.
- Prompt: You will be asked before the application
makes the connection.
- Never: No connection is allowed.

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

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

Profiles

Menu 9.1.2

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

Picture

Menu 9.2

The left soft key < [Options] will bring up the
following options.
• Set as wallpaper: Currently selected Picture can
be set as a Wallpaper.
• Write multimedia message: Downloaded Picture
can be sent via MMS.
• Send via Bluetooth: The picture can be sent via
Bluetooth.

Sounds

| Downloads

• The JAR file is a compressed format of the
Java program and the JAD file is a description
file that includes all detailed information. From
the network, prior to download, you can view
all detailed file descriptions from the JAD file.
• While being based on a standard language
(J2ME), not all Java applications are
compatible with all handsets on sale in so far
as specific libraries may be used for a
telephone model. The software may be blocked
or switch itself on when Java applications not
specifically developed for the phone is
downloaded. We would like to point out that
these problems are caused by incompatible
applications and are not a product fault.

Menu 9.3

The left soft key < [Options] will bring up the
following options.
• Set as ringtone: This sets the Ring Tone with
currently selected Sound.

71

DOWNLOADS
• Write messages: Melody Sound can be sent via
SMS and MMS.
• Send via Bluetooth: Melody Sound can be sent via
Bluetooth.

File Storage

Menu 9.4

This folder is similar to a file storage. It contains all
the file transferred through UMS functionality or
Bluetooth, as images, sounds and generic files not
supported by the phone.
\ Downloads
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Pressing the [Option] softkey, you can view or play
the file (if supported), delete it or send it via
Bluetooth.

USB connectivity

internal memory (128MB), treating it as a common
USB memory key. This function doesn’t require the
installation of additional software.
You can preview JPG (Max 460K), GIF (Max 100K)
and play sound can be attached in MMS.

Note
While using the UMS functionality, you won’t be
able to receive any call or message.

1. From the phone’s stand-by screen, connect the
USB cable to the phone and the PC. The PC will
identify the peripheral after some seconds.
2. The phone will display “USB” on the main LCD.

USB Media Storage (UMS)

3. On the PC, the phone will be identified as
“Removable disk” in My Computer folder. Also, a
system disk letter will be assigned, such as “E:\”.
After that, you can upload or download files from
the phone treating it just as a common Windows
folder.

The UMS functionality (USB Media Storage) allows
to handle multimedia files stored in the phone’s

4. Double-click on “Removable disk” and open the
folder “My Media”. Four new folders will appear:

M6100 can be connected to a PC through a USB
cable in order to transfer files, contents and to use
the built-in modem. You can find all the details
related to this functionality in the following section.

- Music: In this folder you can copy music files.
The supported formats are: MP3, AAC, AAC+,
AAC++, WMA, MP4 (audio) and WAV. The files
in this folder can be played using the MP3 player
of the phone.
- Photos: This folder is reserved for the pictures
taken with the phone’s digital camera. You can
transfer the pictures from the phone to the PC
using the commands copy and paste of the PC.

Note

- Storage: This folder is similar to a file storage.
You can upload any kind of file here, images,
audio or even files not specifically supported by
the phone (i.e. word and excel files) just to carry
them with you and download them later to
another PC. On the phone, the files stored in this
folder are listed in the (Menu – Downloads – File
Storage).

Note
• You can upload files of any size, until the
memory is full.
• You can create up to 10 nested folders in the
4 default folders.
• Do not change the defualt folder name, or it
does not work properly.

5. Once the file transfer is finished, disconnect the
USB peripheral from Windows and disconnect
the cable from the phone.

| Downloads

Even though you can upload new pictures from
the PC, the phone won’t list them in the My photo
menu. Therefore, we recommend not to upload
anything to this folder. If you want to upload new
wallpapers to the phone, please use the
dedicated program available in the CD-Rom.

- Videos: In this folder you can download on PC
the videos taken with the phones’ digital camera
and upload new videos on the phone. This folder
supports the 3GP file format. On the phone, you
can view the files in this folder in the (Menu –
Multimedia – My video).

Warning
Never disconnect the phone while there’s a file
transfer in progress. Doing so may damage the
memory. Always disconnect the peripheral
through Windows options before disconnecting
the cable.
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PC programs and Internet
You can connect the phone to your PC to manage
your phonebook contacts, upload new contents
such as wallpapers and ringtones or use the built in
modem.
1. Install the programs included in the CD-ROM.
2. On the phone, open the menu Tools – Modem and
confirm the activation.
3. Connect the phone to the PC using the USB cable
and start the desired program.
\ Downloads
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Note
To connect USB, several minutes after power on
phone and in the idle window.

4. After using the modem, it is recommended to
deactivate it from the menu Tools – Modem.

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

Standard Battery

Hands free earmicrophone and music
player controller combo
• Stereo headset

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

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

| Accessories

Data cable/CD

• Controller: Answer & End
button, music player
control, volume control,
Hold button and
microphone.
After connecting the
headset and the controller,
plug the end of controller
into the headset jack on the
left side of the phone.

Note
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or
agent for further enquires.
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TECHNICAL DATA
General
Product name : M6100
System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

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

\ Technical Data
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LG Electronics Inc. Amsterdam Office
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

SAR test report (no. TCMA0822545).

Issued Date

Signature of representative

Jin Seog, Kim / Director 7. November . 2005

Name

EMC test report(no. HCT-C05-1006), Safety test report (no. ITYA0131625;ITYA0131625M1),

and GSM test report (no.WG614666/01 Issue 1), Bluetooth RF test report (no. TCMD0432545)

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No.(NC/12584)

Supplementary Information

EN 301 511 V.9.0.2(2003-03)

EN 300 328 V1.4.1(2003-04)

EN 50360 2001, EN50361 2001

EN 60950 : 2000

EN 301 489-1 V1.5.1( 2004-11), EN 301 489-7 V1.2.1(2002-08), EN 301 489-17 V1.2.1(2002-08)

R&TTE Directive 1999/5/EC

Applicable Standards Details

LG

Trade Name

M6100

Model Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri-Band Terminal Equipment

Product Name

Product Details

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

Address

LG Electronics Inc

Name

Suppliers Details

MEMO
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