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ข้อมูลในคู่มือเล่มนี้อาจแตกต่างจากโทร
ศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์
ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการที่ใช้

คู ่ ม ื อ การใช้

ข้อมูลบางอย่างในคูม
่ อ
ื เล่มนีอ
้ าจแตกต่างจากโทรศัพท์ของคุณขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์
ของโทรศัพท์หรือผูใ้ ห้บริการของคุณ

ไทย

KE850

สารบัญ

สารบั ญ
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บทนำ

22 การเลือกฟังก์ชน
ั่ และตัวเลือกต่างๆ

32 ข้อมูลการโทร
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คำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัยและ
การ ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

23 เมนูระหว่างการใช้สาย

32 ทุกสาย

23 ระหว่างการใช้สาย

32 สายไม่ได้รบ
ั

24 การประชุมหลายสาย

32 สายโทรออก

26 แผนผังเมนู

32 สายทีไ่ ด้รบ
ั

29 การโทร

32 ค่าโทร

30 รายชือ
่

33 รายละเอียดข้อมูล

30 ค้นหา

34 ข้อความ

10 คุณสมบัตข
ิ อง KE850
10 ส่วนประกอบของโทรศัพท์
13 ข้อมูลบนหน้าจอ
14 ไอคอนบนหน้าจอ
15 การติดตัง้
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15 การติดตัง้ ซิมการ์ดและแบตเตอรี่
ในเครือ
่ ง

30 รายชือ
่ ใหม่

34 ข้อความตัวอักษร

17 การชาร์จแบตเตอรี่

30 โทรดูว่ น

34 ข้อความมัลติมเี ดีย

17 การถอดเครือ
่ งชาร์จแบตเตอรี่

31 กลุม
่

35 ข้อความอีเมล์

18 การ์ดหน่วยความจำ

31 การตัง้ ค่า

36 ถาดเข้า

่ั ทัว่ ไป
19 ฟังก์ชน

31 ข้อมูล

36 อีเมล์บอ
็ กซ์

19 การโทรออก

36 ร่าง

19 การปรับระดับเสียง

37 ถาดออก

19 การรับสาย

37 ส่ง

20 การป้อนข้อความ

37 ข้อความเสียง
37 บริการข้อมูล

สารบัญ

38 ข้อความอัตโนมัติ

51 เครือ
่ งเล่น MP3

57 การตัง้ ค่า

38 การตัง้ ค่า

51 ทุกเพลง

57 หน้าจอ

40 เบราว์เซอร์

52 รายการเพลง

57 รูปภาพพืน
้ หลัง

40 โฮม

52 ตัง้ ค่า

57 ไฟหน้าจอ

40 บุค
๊ มาร์ค

53 วิทยุ FM

57 นาฬิกา

40 ไปที่ URL

54 เกมส์&แอปฯ

57 ความสว่าง

40 ตัง้ ค่า

54 เกมส์ทเ่ี ป็นค่าเริม
่ ต้น

57 ธีม

42 มัลติมเี ดีย

54 ทีด
่ าวน์โหลด

57 ชือ
่ เครือข่าย

42 แฟ้มข้อมูล

54 ข้อมูล

58 รูปแบบเสียง

42 ภาพ

54 ตัง้ ค่า

58 ทัว่ ไป

43 เสียง

55 เครือ
่ งมือ

58 เงียบ

43 วิดโี อ

55 นาฬิกาปลุก

58 เฉพาะสัน
่

46 เอกสาร

55 เครือ
่ งคิดเลข

58 นอกอาคาร

46 อืน
่ ๆ

55 เวลาทัว่ โลก

58 ชุดหูฟงั

47 กล้องถ่ายรูป

55 ตัวแปลงหน่วย

59 การตัง้ ค่า

49 กล้องวิดโี อ

ิ
56 ปฏิทน

59 วันที่ & เวลา

50 เครือ
่ งบันทึกเสียง

56 บันทึก

59 ประหยัดพลังงาน
59 ภาษา
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สารบัญ

59 การโทร
60 ระบบป้องกัน
62 การเชือ
่ มต่อ
62 โหมด Flight
63 รีเซ็ตการตัง้ ค่า
63 สถานะความจำ
64 บลูทธ
ู
64 เปิด/ปิด บลูทธ
ู
64 รายการอุปกรณ์
64 การตัง้ ค่าบลูทธ
ู
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64 บริการทีส
่ นับสนุน
65 บริการ SIM
66 อุปกรณ์เสริม
67 บริการของเครือข่าย
ั หา
68 การแก้ปญ
70 ข้อมูลทางเทคนิค

บทนำ

ขอแสดงความยินดีที่คุณซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น Prada
ของ LG ที่ทันสมัยมีขนาดกะทัดรัด ออกแบบให้ทำงาน
ด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอล
ใหม่ล่าสุด
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คู่มือการใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญในการใช้และ
การทำงานของโทรศัพท์ เครื่องนี้ จึงควรอ่านข้อมูลทั้ง
หมดด้วยความละเอียด เพื่อผลการใช้งาน ที่เต็มประ
สิทธิภาพและเป็นการป้องกันความเสียหายหรือใช้งาน
ผิดต่อตัวเครื่องได้ การรับ ประกันของโทรศัพท์จะสิ้น
สุดลงทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงแก้ไข
เครื่อง นอกเหนือจากที่ระบุอย่างชัดเจนในคู่มือนี้ว่า
สามารถกระทำได้

เพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้ การไม่ปฏิบัติตาม
คำแนะนำเหล่านี้อาจทำให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย
ข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้อธิบายอยู่ในคู่มือเล่มนี้

คำเตื อ น
° ควรปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกครั้งที่อยู่บนเครื่องบิน
° ห้ามถือโทรศัพท์ในขณะขับรถ
° ไม่ควรใช้เครื่องใกล้สถานีบริการน้ำมัน คลังน้ำมัน

โรงงานเคมี หรือบริเวณที่มีการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับการระเบิด
° เพื่อความปลอดภัยของคุณโปรดใช้แต่แบตเตอรี่
และแท่นชาร์จของแท้ ที่กำหนดให้เท่านั้น
° ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยไฟฟ้าขณะกำลังชาร์จแบต
เตอรี่ เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดหรือ ทำให้โทรศัพท์ชำ
รุดเสียหายได้
° เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัย และห่างจากมือเด็ก
รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจ ทำอันตราย
หากเด็กนำใส่ปาก

ข้ อ ควรระวั ง
° ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อบังคับพิเศษว่า

°
°
°
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ห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้โทร ศัพท์ในโรงพยา
บาลเนื่องจากอาจมีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ ไวต่อสัญญาณรบกวน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับเครือข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ทั้งหมดได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นี้เพียงอย่าง
เดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โปรดใช้แต่
อุปกรณ์เสริมที่ เป็นของแท้เท่านั้น
โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดก่อนเริ่มใช้เครื่องโทรศัพ
ท์ของคุณและเก็บรักษาคู่มือนี้ เพื่อใช้อ้างอิง ภายหลัง
ดังนั้น โทรศัพท์ วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
อาจได้รับสัญ ญาณรบกวนบ้างเล็กน้อย ไม่ควรถือโทร
ศัพท์ขณะขับรถ
ควรทิ้งแบตเตอรี่ตามวิธีที่กฎหมายกำหนด
ห้ามถอดแยกเครื่องโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุและค่า SAR (Specific Absorption
Rate)
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น KE850 นี้ ได้รับการออกแบบ
ตรงตามข้อกำหนดเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งาน
อันเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ ข้อกำหนดนี้
ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่รวมถึงการ กำหนดค่า
เผื่อไว้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ของทุกคน โดยไม่ขึ้นกับ
อายุและสุขภาพ
° ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า Specific Absorption Rate
หรือ SAR การทดสอบ SAR ได้กระทำด้วย การใช้
วิธีการที่ได้มาตรฐาน โดยให้เครื่องโทรศัพท์ส่งสัญ
ญาณที่แรงที่สุด และมีการรับรองขนาดสัญญาณ
แล้วโดยการส่งสัญญาณดังกล่าว ได้กระทำในทุก
ย่านความถี่ที่โทรศัพท์ใช้อยู่
แม้
° ระดับSARของโทรศัพท์ LG แต่ละรุ่นจะแตกต่างกัน
บ้างแต่ทุกรุ่นจะได้รับการออก แบบให้อยู่ภายในข้อ
กำหนดการรับพลังงาน คลื่นความถี่วิทยุ
° ข้อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย International
Com mission on Non- Lonizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก โดยเฉพาะ
ตามเนื้อเยื่อหนักสิบ (10) กรัม
° ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ ซึ่งทำการทด
สอบโดย DASY4 ขณะถือแนบกับหูคือ 0.838 วัตต์/กก
(10 กรัม)
° ข้อมูลระดับ SAR สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ/ฟื้นที่
ที่ยอมรับข้อจำกัด SAR ซึ่งแนะนำโดย Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE) คือ
1.6 วัตต์/กก โดยเฉลี่ยต่อเนื้อเยื่อหนึ่ง (1) กรัม

การดู แ ลและการบำรุ ง รั ก ษา
เครื ่ อ งโทรศั พ ท์

>

คำเตือน :

คำเตือน : ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ
แบตเตอรี่และ อุปกรณ์เสริม ที่ผ่านการรับรอง
ให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ เท่านั้น การใช้อุปกรณ์
ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ผ่านการรับรองดังกล่าว
อาจทำให้การรับรองหรือการรับประกันของ
เครื่องสิ้นสุดลง หรือก่อให้เกิดอันตรายได้

° อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของโทรศัพท์(ควรให้ช่างเทคนิคผู้

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

การรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ

มีความรู้ เมื่อจำเป็นต้องมี การตรวจซ่อม)

° ควรว่างให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น
โทรทัศน์ วิทยุ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์

° ควรวางโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อน เช่น
°
°
°
°
°
°
°
°
°

เครื่องทำความร้อน หรือเตาประกอบอาหาร
ไม่ควรทำโทรศัพท์ตกฟื้น
ไม่ควรวางโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีการสั่นสะเทือนหรือ
การกระแทก
สารเคลือบบนตัวเครื่องโทรศัพท์อาจหลุดลอกได้
หากหุ้มด้วยวัสดุหรือ สิ่งที่ทำจาก ไวนิล
ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดภายนอกเครื่อง
โทรศัพท์ (อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน ทินเนอร์
หรือแอลกอฮอล์)
ไม่ควรวางโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือควันมากเกินไป
อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิต หรือบัตรโดยสารที่มี
แถบแม่เหล็ก เพราะอาจทำ ความเสียหายต่อข้อมูลใน
แถบแม่เหล็กได้
อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม เพราะอาจทำความเสีย
หายแก่โทรศัพท์ได้
วางโทรศัพท์ให้ห่างจากของเหลวหรือความชื้น
ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง ด้วยความระมัดระวัง อย่า
แตะต้องเสาอากาศโดยไม่จำเป็น
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ
ภาพของโทรศั พ ท์
อุ ป กรณ์ อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถส่งคลื่นรบกวน
ได้ ทำให้มีผลต่อการ ทำงานของอุปกรณ์ ต่างๆ
° ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์
โดยไม่ได้รับอนุญาตเสีย ก่อน หลีกเลี่ยงการวางโทร
ศัพท์เหนือเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ เช่น
ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น
° โทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่องอาจก่อให้เกิดสัญญาณ
คลื่นรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้
° โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รับการ
รบกวนบ้างเล็กน้อย

ความปลอดภั ย บนท้ อ งถนน
8

เคลื่อนที่ ในฟื้นที่ที่คุณขับขี่ยานพาหนะ
° ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ
° มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มที่
° หากสามารถกระทำได้ ให้ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
° ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทรออก หรือรับสาย
หากสภาพการการขับขี่ทำให้ จำเป็นต้องดำเนินการ
ดังกล่าว
° พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมีผลกระทบต่อระบบ
อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดในรถของคุณ เช่น
วิทยุติดรถยนต์ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เป็นต้น
หากรถของคุ
ณติดตั้งถุงลมนิรภัย ห้ามติดตั้งอุปกรณ์
°
พกพาแบบไร้สายซึ่งขัดขวางการ ทำงานของถุงลม
เพราะอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บรุนแรงเนื่องจากการ
ทำงานผิด ปกติของถุงลมนิรภัยได้

บริ เ วณที ่ ท ำให้ เ กิ ด ระเบิ ด ได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างมีการระเบิดต่างๆให้
ปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่ง ครัด และทำตามข้อกำหนด
หรือกฏเกณฑ์ต่างๆ

บริ เ วณที ่ อ าจเกิ ด การระเบิ ด ได้
° ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ห้ามใช้
โทรศัพท์ใกล้น้ำ มันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

° ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลวที่ติดไฟง่าย

หรือระเบิดได้ในห้อง โดยสารของรถ ซึ่งคุณใช้เก็บโทร
ศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ

บนเครื ่ อ งบิ น
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่นรบกวนต่อเครื่อง
บินได้
° ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน
° อย่าใช้โทรศัพท์เมื่อเครื่องบินจอดที่ฟื้นที่โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากพนักงานประจำ เครื่องเสียก่อน

เด็ ก
เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่างจากมือเด็ก รวมทั้ง
เก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจทำอันตรายหากเด็กนำ
ใส่ปาก

การโทรฉุ ก เฉิ น
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับเครือข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ทั้งหมดได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นี้เพียงอย่าง
เดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการใน
พื้นที่ของคุณ

° คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่ออกจนหมด

°
°
°
°

°
°
°
°
°

ก่อนเริ่มการชาร์จแบต เตอรี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่อื่น
เนื่องจากไม่มีผลต่อหน่วยความจำประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่จึงไม่ด้อยลง
ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จของ LG เท่านั้นเครื่อง
ชาร์จแบตเตอรี่ของ LG ได้รับ การออกแบบมาเพื่อยืด
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร
รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัสแบตเตอรี่
เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีเมื่อประสิทธิภาพการใช้งาน
ลดต่ำลงอย่างมากจนไม่ อาจใช้ต่อได้ แบตเตอรี่นี้
สามารถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครั้งจนกว่าจะจำเป็น
ต้องเปลี่ยนก้อนใหม่
ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน
เพื่อเพิ่มเวลาการใช้งาน
อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดนแสงแดดโดยตรง
หรือใช้ในสภาพที่มีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ
อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือเย็น
เพราะประสิทธิภาพของแบต เตอรี่อาจด้อยลง
หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตในการทิ้งแบตเตอรี่
ที่ใช้แล้ว โปรดรีไซเคิลเมื่อเป็นไปได้ อย่าทิ้งเป็น
ขยะในครัวเรือน

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ แบตเตอรี ่ แ ละ
การดู แ ลรั ก ษา
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ส่ ว นประกอบของโทรศั พ ท์
1. ลำโพง
2. หน้าจอ LCD
° ส่วนบน: ความแรงของสัญญาณระดับประจุไฟของแบ
ตเตอรี่ และฟังก์ชั่นอื่นๆ
° ส่วนล่าง: แสดงรายการของปุ่มเลือก
3. ปุ่มรับสาย
° โทรออกด้วยการกดหมายเลขโทรศัพท์
และการรับสาย
4. ปุ่มลบ
° ลบตัวอักษรครั้งละหนึ่งตัวเมื่อกดปุ่มในแต่ละครั้ง
° ใช้ปุ่มนี้เพื่อกลับไปหน้าจอที่แล้ว
5. ปุ่มวางสาย/เปิดปิดเครื่อง
° วางสายหรือปฏิเสธสายเรียกเข้า
° เปิด/ปิดโทรศัพท์
6. ช่องเสียบเครื่องชาร์จ/สายเคเบิล/แฮนด์ฟรี

7. ปุ่มด้านข้าง

° เมื่อหน้าจอไม่ใช้งาน: ระดับเสียงของปุ่มกด
° ในเมนู: เลื่อนขึ้นและลง
° ระหว่างการใช้สาย: ปรับระดับเสียงลำโพง
8. ปุ่มรูปแบบเสียง

° กดค้างเพื่อเปิดใช้/ยกเลิกโหมดสั่น
° เลือกรูปแบบเสียงโดยตรงโดยกดปุ่มนี้สั้นๆ
° กดค้างเพื่อเปิดใช้โหมดปลดล็อคในการล็อคปุ่ม
9. ปุ่มล็อค/ปลดล็อคปุ่มกด
10. ปุ่ม MP3/กล้องถ่ายรูป
° กดปุ่มนี้สั้นๆ เพื่อเข้าสู่เมนู MP3
° กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเปิดใช้กล้องถ่ายรูป

ช่องเสียบสายเคเบิล/ช่องเสียบ
สายชาร์จแบตเตอรี่/ช่องเสียบหูฟัง
ในการเชื่อมต่อสาย USB ให้รอจนโทรศัพท์
เปิดเครื่องและลงทะเบียนกับเครือข่ายแล้ว

เลนส์กล้องถ่ายรูป

ช่องเสียบซิมการ์ด

แฟลช

คุณสมบัติของ KE850

ภาพแสดงตัวเครือ
่ งด้านหลัง

ช่องเสียบการ์ดหน่วย
ความจำ

กระจกถ่ายรูปตนเอง

11
แบตเตอรี่

ช่องใส่สายคล้องข้อมือ
ปุ่มล็อค

ปุ่มฮอตคีย์กล้องถ่ายรูปและ MP3

คุณสมบัติของ KE850

° ปุ่มของผลิตภัณฑ์นี้บนหน้าจอ LCD เป็นปุ่มสัมผัส
° โปรดอ่าน “ข้อควรระวังในการใช้งานปุ่มสัมผัส” ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

ข้ อ ควรระวั ง สำหรั บ การใช้ ง าน
ปุ ่ ม สั ม ผั ส
1. ตรวจดูให้แน่ใจว่ามือของคุณสะอาดและแห้ง
° เช็ดฝ่ามือของคุณหรือปุ่มสัมผัสให้แห้งในสภาพ
แวดล้อมที่ชื้น

ปุ่มสัมผัส
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ปุ่มกด

2. คุณไม่จำเป็นต้องกดปุ่มสัมผัสแรงเกินไปในการใช้งาน
อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกกระแทกอย่างแรง เนื่องจากอาจ
ทำให้เซนเซอร์ปุ่มสัมผัสเสียหายได้
3. ใช้ปลายนิ้วของคุณกดลงไปที่ปุ่มสัมผัสที่คุณต้องการ
โปรดระวังอย่าสัมผัสปุ่มสำหรับฟังก์ชันอื่นๆ
4. เมื่อไฟหน้าจอเริ่มต้นและไฟปุ่มสัมผัสดับลง การกด
ปุ่มสัมผัสจะไม่ทำให้ไฟหน้าจอเริ่มต้นติดสว่าง กด
และไฟหน้าจอเริ่มต้นจะสว่างขึ้น (ปุ่มสัมผัสจะ
ไม่ทำงานเมื่อไฟปุ่มสัมผัสดับ)
5. ปุ่มสัมผัสอาจทำงานผิดปกติ หากมีหน้ากากโทร
ศัพท์หรือแผ่นพลาสติกติดที่อยู่ปุ่มสัมผัส นอกจากนี้
ปุ่มสัมผัสอาจทำงานผิดปกติ หากคุณสวมถุงมือ
6. หลีกเลี่ยงไม่ให้วัสดุที่ทำจากโลหะหรือเป็นสื่อนำ
ไฟฟ้าแตะที่พื้นผิวของปุ่มสัมผัส เพราะอาจเกิด
ความเสียหายได้
7. ห้ามใช้ปากกาหรือสไตลัสกับโทรศัพท์เครื่อง
นี้เพื่อเลือกเมนู หากคุณใช้ปากกาหรือสไตลัส
เมนูอาจทำงานไม่ถูกต้อง ให้ใช้โทรศัพท์โดยใช้
นิ้วเท่านั้น
8. ปุ่มสัมผัสอาจทำงานไม่ถูกต้องในสภาพแวดล้อมที่
ร้อนและชื้น

หากคุณแตะภาพพื้นหลัง “นาฬิกาอะนาล็อก”
หนึ่งครั้ง คุณสามารถตั้งเวลาปลุกได้ นาฬิกา
อะนาล็อกถูกตั้งเป็นค่าดีฟอลต์

คุณสมบัติของ KE850

ข้ อ มู ล บนหน้ า จอ

13
ไอคอน

คำอธิบาย
ใช้เข้าสู่เมนูโดยตรง
ใช้โทรออกหรือส่งข้อความตัวอักษร/
ข้อความมัลติมีเดีย
ใช้ส่งข้อความตัวอักษร/ข้อความมัลติ
มีเดียและดูข้อความในกล่องข้อความ
เข้า คุณสามารถเปิดใช้ฟังก์ชันต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับข้อความได้
ใช้เพื่อเข้าถึงรายชื่อในสมุดโทรศัพท์

คุณสมบัติของ KE850

หน้าจอจะแสดงไอคอนต่างๆ ตามที่แสดงในตารางดัง
ต่อไปนี้

ไอคอนบนหน้ า จอ
ไอคอน/สัญลักษณ์

คำอธิบาย
แสดงความแรงของสัญญาณ
เครือข่าย
แสดงว่าคุณกำลังใช้ GPRS
แสดงว่าคุณกำลังใช้บริการ
EDGE
แสดงว่าคุณอยู่นอกสัญญาณ
เครือข่ายหรือสัญญาณอ่อนมาก
แสดงว่าคุณกำลังใช้บริการข้าม
เครือข่าย (โรมมิ่ง) อยู่
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ตั้งและใช้นาฬิกาปลุกอยู่
(ว่าง)
(เต็ม)

แสดงสถานะของแบตเตอรี่
แสดงว่าคุณได้รับข้อความ
ตัวอักษร
แสดงว่าคุณได้รับข้อความ
มัลติมีเดีย
แสดงว่ากล่องข้อความเต็ม

ไอคอน/สัญลักษณ์

คำอธิบาย
แบบเสียงเฉพาะสั่น
แบบเสียงทั่วไป
แบบเสียงนอกอาคาร
แบบเสียงเงียบ
แบบเสียงชุดหูฟัง
แสดงว่าคุณโอนสาย
แสดงว่าโทรศัพท์กำลังเข้าใช้
WAP
แสดงว่าคุณเปิดใช้โหมด Flight
แสดงว่าคุณเปิดใช้บลูทูธ

คุณภาพของเสียงสนทนาอาจเปลี่ยนแปลงตาม
พื้นที่ที่ให้บริการและระบบเครือข่าย เมื่อระดับ
ความแรงของสัญญาณตํ่ากว่า2ขีด เสียงสนทนา
อาจขาดหายไม่ได้ยินและมีสัญญาณรบกวน โปรด
ดูแถบแสดงสถานะของระบบเครือข่ายเพื่อ
ตรวจดูว่าคุณจะใช้สายโทรได้หรือไม่ เมื่อแถบ
แสดงสถานะไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่าคุณอยู่นอก
พื้นที่ให้บริการ ในกรณีดังกล่าวนี้คุณจะเข้า
ใช้บริการ ใดๆของระบบเครือข่ายไม่ได้ (โทร.
รับส่งข้อความและอื่นๆ)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องแล้วก่อนที่จะถอดแบต
เตอรี่ออก

2. ถอดแบตเตอรีอ
่ อก
จับที่ขอบด้านบนของแบตเตอรี่และยกแบตเตอรี่ขึ้น
จากช่องใส่แบตเตอรี่

การติดตั้ง

การติ ด ตั ้ ง ซิ ม การ์ ด และ
แบตเตอรี ่ ใ นเครื ่ อ ง

1. ถอดฝาปิดแบตเตอรี่
กดตัวล็อคฝาปิดแบตเตอรี่ และยกฝาปิดจากทางด้าน
ท้ายของเครื่อง

15

การถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ในขณะที่
เครื่องเปิดอยู่อาจทำให้เครื่องขัดข้องได้

การติดตั้ง

3. ใส่ซม
ิ การ์ด

4. ใส่แบตเตอรี่

แล้วเลื่อนซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่ซิมการ์ด โปรดตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าใส่ซิมการ์ดอย่างถูกต้องและหน้าสัมผัส
สีทองของการ์ดคว่ำลงเมื่อต้อง การถอดซิมการ์ดออกให้
กดลงเบาๆ และดึงออกในทิศทางตรงข้ามกับตอนใส่

ใส่แบตเตอรี่ โดยให้ด้านล่างของแบตเตอรี่สอดลงไปที่
ด้านล่างของช่องใส่แบตเตอรี่ก่อน ตรวจดูให้แน่ใจว่า
ขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่ตรงกับขั้วในโทรศัพท์ จากนั้น
กดด้านบนของแบตเตอรี่ให้แน่นเข้าที่ อย่าใช้แรงฝืนใน
การใส่แบตเตอรี่

2
1

การใส่ซิมการ์ด

5. ใส่ฝาปิดแบตเตอรีก
่ ลับคืน
วางฝาปิดแบตเตอรี่บนโทรศัพท์ และกดลงจนกระทั่งได้
ยินเสียงคลิกของตัวล็อค
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2

1

การถอดซิ มการ์ด
ขั้วโลหะของซิมการ์ดเสียหายได้โดยง่ายหากถูก
ขูดขีด ดังนั้นโปรดระวังเมื่อคุณจับซิมการ์ดให้
ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมากับซิมการ์ด

ก่อนเชื่อมต่อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องโทรศัพท์
คุณต้องตรวจสอบว่าใส่แบตเตอรี่ในเครื่องแล้ว

- ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากเต้าเสียบและโทร
ศัพท์ระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ถูกไฟฟ้าดูดหรือเกิดเพลิงไหม้
- ระวังอย่าให้แบตเตอรี่ได้รับความเสียหายจาก
ของมีคมต่างๆ เช่น ถูกสัตว์กัดแทะหรือถูกตะปู
เป็นต้น เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

การติดตั้ง

การชาร์ จ แบตเตอรี ่

การถอดเครื ่ อ งชาร์ จ แบตเตอรี ่
ถอดสายอะแดปเตอร์ออกจากโทรศัพท์โดยกดปุ่มด้าน
ข้างทั้งสองข้างตามที่แสดงในรูป ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณ
ดึงที่ปลั๊ก ไม่ใช่ที่สาย
1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่ไว้จนเต็ม ก่อนเริ่มใช้
โทรศัพท์เป็นครั้งแรก
2. โดยให้ลูกศรบนปลั๊กคว่ำหน้าลง ดันปลั๊กของเครื่อง
ชาร์จเข้าไปในช่องด้านข้างของโทรศัพท์
3. เชื่อมต่อปลายอีกข้างหนึ่งของเครื่องชาร์จเข้ากับเต้า
เสียบ ควรใช้เฉพาะเครื่องชาร์จที่ให้มาในกล่องพร้อม
กับโทรศัพท์เท่านั้น
4. ขีดเล็กๆที่ขยับไปมาของไอคอนแบตเตอรี่จะหยุดนิ่ง
เมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์
- อย่าใช้แรงฝืนในการเสียบสาย เพราะอาจทำ
ความเสียหายแก่โทรศัพท์และ/หรือเครื่องชาร์จ
- หากคุณใช้เครื่องชาร์จนอกประเทศของคุณ
ให้ใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์เพื่อให้เชื่อมต่อได้อย่าง
ถูกต้อง
- ห้ามถอดแบตเตอรี่หรือซิมการ์ดออกในขณะที่
กำลังชาร์จแบตเตอรี่
- หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ ควรปฏิบัติตามคำ
แนะนำของผู้ผลิตในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
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การติดตั้ง

การ์ ด หน่ ว ยความจำ
เลื่อนการ์ดหน่วยความจำลงในช่องจนแน่นเข้าที่
ดังภาพที่แสดงไว้ด้านล่าง

การใส่ ก าร์ ด หน่ ว ยความจำ

ถอดการ์ดออกจากช่อง
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เลื่อนการ์ดหน่วยควมจำลงเข้าไป
โดยให้หน้าสัมผัสโลหะคว่ำลง

การถอดการ์ ด หน่ ว ยความจำ
1. ดันการ์ดหน่วยความจำเข้าไปในช่องด้วยปลายนิ้ว
ซึ่งจะทำให้กลไก ดีดตัวทำงาน
2. ถอดการ์ดออกจากช่องใส่การ์ดอย่างระมัดระวัง

- ควรถอดหรือใส่การ์ดหน่วยความจำเท่าที่จำเป็น
เท่านั้น เนื่องจากการถอด/การใส่การ์ดบ่อยๆ
อาจทำให้การ์ดเสียหายได้
- ในขณะสอดการ์ดหน่วยความจำภายนอก หาก
ไอคอนของการ์ดปรากฏเป็นสีแดง ให้ถอด
แล้วสอดการ์ดเข้าไปใหม่ (หากไอคอนยังคง
ปรากฏเป็นสีแดงหลังจากสอดการ์ดใหม่แล้ว
แสดงว่าการ์ดหน่วยความจำนั้นอาจเสียหาย
จึงควรเปลี่ยนการ์ดใหม่อันใหม่)
- การถอดการ์ดหน่วยความจำภายนอกออกหรือ
การปิดเครื่องโทรศัพท์ในขณะที่กำลังใช้การ์ดนั้น
อยู่(เช่น กำลังจัดเก็บ, คัดลอก, ลบ,ฟอร์แมต
การ์ด, เล่นไฟล์ ฯลฯ) อาจทำให้ไฟล์ที่จัดเก็บอยู่
ถูกลบ หรือถูกฟอร์แมตได้ ทำให้การ์ดเสียหาย
อย่างรุนแรงหรือโทรศัพท์ทำงานผิดปกติได้
- ขอแนะนำให้ฟอร์แมตการ์ดด้วยเครื่องโทรศัพท์
ของคุณ การ์ดหน่วยความจำจะประกอบด้วยเนื้อ
ที่ระบบบางส่วนสำหรับใช้จัดเก็บไฟล์หน่วย
ความจำภายนอก ดังนั้น การฟอร์แมตการ์ด
หน่วยความจำอาจไม่มีผลต่อเนื้อที่ระบบดังกล่าว
- ขอแนะนำให้ทำการสำรองข้อมูลที่จัดเก็บใน
การ์ดหน่วยความจำของคุณอยู่เสมอ
- การ์ดหน่วยความจำบางรุ่นไม่สามารถใช้ร่วมกับ
โทรศัพท์ได้ ดังนั้น โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอ
รายละเอียด

การปรั บ ระดั บ เสี ย ง

1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเปิดอยู่
2. ในโหมดสแตนด์บาย ให้แตะไอคอน
3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งรหัสพื้นที่ในการแก้ไข
เพื่อลบ
หมายเลขบนหน้าจอคุณเพียงแค่กดปุ่ม
ตัวเลขครั้งละหนึ่งตัว
หรือแตะ
คุณสามารถย้อน
° หากคุณกดปุ่ม
กลับไปที่เมนูก่อนหน้าได้
หรือแตะ
เพื่อโทรออก
4. กดปุ่ม
5. เมื่อสิ้นสุดการสนทนาแล้วให้กดปุ่ม

ใช้ปุ่มขึ้น/ลงที่ด้านข้างของโทรศัพท์เพื่อปรับระดับเสียง
ระหว่างการสนทนา

การโทรออกต่ า งประเทศ
1. แตะปุ่ม
ค้างไว้เพื่อเรียกรหัสการโทรออกต่างประเ
ทศขึ้นที่หน้าจอ เครื่องหมาย ‘+’ สามารถใช้แทนรหัส
การโทรออกต่างประเทศได้
2. ป้อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์
3. กดปุ่ม
หรือแตะ
เพื่อโทรออก

การรั บ สาย
เมื่อมีสายเรียกเข้า เสียงโทรศัพท์จะดังขึ้นและไอคอน
โทรศัพท์จะเคลื่อนไหวอยู่บนหน้าจอ หากเครื่องสามารถ
ระบุผู้โทรเข้าได้ หมายเลขโทรศัพท์ (หรือชื่อ/ภาพหาก
จัดเก็บไว้ในรายชื่อ) ของผู้โทรเข้าจะปรากฏขึ้น
หรือปุ่มเลือกซ้ายเพื่อรับสายเรียกเข้า
1. กดปุ่ม
2. วางสายด้วยการกดปุ่ม
คุณสามารถรับสายในขณะใช้สมุดรายชื่อหรือ
คุณสมบัติเมนูอื่นได้ ในกรณีที่โทรศัพท์เชื่อมต่อ
กับคอมพิวเตอร์ทางสายเคเบิล USB สายเรียกเข้า
จะถูกปฏิเสธ ส่วนในกรณีที่ปลดการเชื่อมต่อโทร
ศัพท์กับคอมพิวเตอร์ แล้วหน้าจอโทรศัพท์จะ
แสดงรายการสายที่ไม่ได้รับ

การวางสาย
เมื่อคุณสิ้นสุดการสนทนาแล้ว ให้กดปุ่ม

ล็ อ คหน้ า จอสั ม ผั ส และปุ ่ ม กด

การโทรออกโดยใช้ ร ายชื ่ อ

สามารถเปิดใช้โหมดล็อคปุ่มกดได้โดยกดปุ่ม

คุณสามารถบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรบ่อยไว้
ในสมุดรายชื่อในซิมการ์ดและหน่วยความจำของโทรศัพท์
ได้ คุณโทรออกได้อย่างง่ายๆเพียงค้นหาชื่อในรายชื่อ
โปรด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติรายชื่อที่
หน้า 30.

ฟังก์ชั่นทั่วไป

การโทรออก
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ฟังก์ชั่นทั่วไป

ความแรงของสัญญาณ
หากคุณอยู่ภายในอาคาร การอยู่ใกล้หน้าต่างอาจช่วยให้
คุณรับสัญญาณได้ดีขึ้นคุณสามารถดูความแรงของสัญ
ญาณได้จากสัญลักษณ์แสดงระดับสัญญาณ (
)
บนหน้าจอโทรศัพท์

การป้ อ นข้ อ ความ
คุณสามารถป้อนตัวเลขและตัวอักษรได้โดยใช้ปุ่มบนหน้า
จอสัมผัสได้ ตัวอย่างเช่น การบันทึกชื่อในสมุดโทรศัพท์
การเขียนข้อความ การทำตารางนัดหมายในปฏิทินล้วน
แต่ต้องใช้การป้อนข้อความทั้งสิ้น ในเครื่องมีวิธีป้อนข้อ
ความให้เลือกใช้ได้ดังนี้
ฟิลด์บางฟิลด์อาจใช้โหมดป้อนข้อความได้โหมด
เดียว (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ในฟิลด์สมุดที่อยู่)
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โหมด T9
โหมดนี้ให้คุณป้อนคำได้โดยการกดเพียงครั้งเดียวต่อ
หนึ่งตัวอักษร แม้ว่าแต่ละปุ่มบนแผงปุ่มกดนั้นจะมีตัว
อักษรมากกว่าหนึ่งตัวอักษรก็ตาม โหมดT9 จะเปรียบ
เทียบการกดปุ่มของคุณโดยอัตโนมัติกับพจนานุกรม
ทางภาษาภายในเครื่องเพื่อพิจารณาหาคำที่ถูกต้อง
ดังนั้นคุณจึงกดปุ่มน้อยกว่าการป้อนคำโดยใช้โหมด กขค
ตามปกติ T9 ได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น ปิด
ในการเข้าสู่โหมด T9 ให้แตะ
แล้วเลือก ใช้ T9

และเลือก T9

โหมด กขค
โหมดนี้ให้คุณป้อนตัวอักษร โดยการกดปุ่มที่มีตัวอักษรที่
ต้องการหนึ่งครั้ง สองครั้งสามครั้ง หรือสี่ครั้งจนกระทั่งตัว
อักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น

โหมด 123 (โหมดตั ว เลข)
ป้อนตัวเลขต่างๆ โดยกดปุ่มเพียงครั้งเดียวต่อตัวเลขหนึ่ง
ตัว หากต้องการเปลี่ยนเป็นโหมด 123 ในฟิลด์สำหรับ
การป้อนตัวอักษร ให้แตะปุ่ม
จนกว่ามุมขวาบนของห
น้าจะแสดงโหมด 123
คุณย้อนกลับไปที่โหมดตัวอักษรก่อนหน้าได้โดย
กด
ค้างไว้

โหมดสั ญ ลั ก ษณ์
โหมดนี้ให้คุณป้อนสัญลักษณ์

การเปลี ่ ย นโหมดป้ อ นข้ อ ความ
1. เมื่อคุณอยู่ในฟิลด์ที่ยอมให้ป้อนตัวอักษรได้สัญ
ลักษณ์แสดงโหมดป้อนข้อความจะปรากฏขึ้นที่มุมบน
ขวาของหน้าจอ
2. หากคุณต้องการเปลี่ยนโหมด ให้แตะ
เพื่อ
เปลี่ยนไปยังโหมดต่างๆ ที่มีอยู่
คุณย้อนกลับไปที่โหมดตัวอักษรก่อนหน้าได้โดย
กด
ค้างไว้

วิ ธ ี ก ารใช้ โ หมด กขค

โหมดป้อนข้อความโดยใช้ระบบช่วยสะกดคำT9 ช่วยให้
คุณสามารถป้อนคำต่างๆได้อย่างง่ายดายด้วยจำนวนการ
กดปุ่มน้อยครั้งที่สุด เมื่อคุณกดปุ่มแต่ละครั้งโทรศัพท์จะ
เริ่มแสดงตัวอักษรที่คิดว่าคุณกำลังพิมพ์ โดยอ้างอิงตาม
พจนานุกรมในเครื่อง เมื่อมีการเพิ่มตัวอักษรใหม่คำจะ
เปลี่ยนแปลงตามตัวเลือกที่ใกล้เคียงที่สุดจากพจนานุกรม

ใช้ปุ่ม
ถึง
เพื่อป้อนข้อความ
1. แตะปุ่มที่มีตัวอักษรที่คุณต้องการ:
หนึ
ง
่
ครั
ง
้
สำหรั
บ
ตั
ว
อักษรตัวแรก
°
° สองครั้งสำหรับตัวอักษรตัวที่สอง และอื่นๆ
2. เมื่อต้องการเว้นวรรค ให้แตะปุ่ม
หนึ่งครั้ง
เมื่อต้องการลบตัวอักษร ให้แตะปุ่ม
แตะปุ่ม
ค้างไว้เพื่อลบตัวอักษรต่อไป

คุณสามารถเลือกภาษา T9 อื่นได้จากตัวเลือกเมนู
ค่าเริ่มต้นของเครื่องคือ ไม่ใช้โหมด T9
1. เมื่อคุณอยู่ในระบบป้อนข้อความแบบช่วยสะกดคำ T9
ถึง
ให้เริ่มป้อนคำโดยการแตะปุ่ม
° คำจะเปลี่ยนแปลงตามตัวอักษรที่พิมพ์ คุณไม่ต้องสนใจ
คำที่ปรากฏบนหน้าจอจนกว่าคุณจะพิมพ์คำนั้นเสร็จ
ตัวอย่าง: กดปุ่ม
เพื่อพิมพ์ ตรง
° หากไม่มีคำที่ต้องการในรายการคำที่มีให้เลือก
ให้เพิ่มคำนั้นโดยใช้โหมด กขค
2. ป้อนคำทั้งคำก่อนที่จะแก้ไขหรือลบตัวอักษรตัวใด
ตัวหนึ่ง
3. เมื่อสิ้นสุดการป้อนคำหนึ่งคำ ให้เว้นวรรคโดยกดปุ่ม
ในการลบตัวอักษรให้กด
ลบตัวอักษร ทั้งหมด

และกดค้างไว้เพื่อ

ในการออกจากโหมดป้อนข้อความโดยไม่บันทึก
ข้อความที่ป้อนนั้นกดปุ่ม
เครื่องจะกลับไปยั
งหน้าจอปกติ

ฟังก์ชั่นทั่วไป

วิ ธ ี ก ารใช้ โ หมด T9

หากคุณเลือกเมนูแทรกระหว่างการเขียนข้อความ
คุณสามารถแทรกสัญลักษณ์ ภาพ เสียง ข้อความ
อัตโนมัติและผู้ติดต่อ

วิ ธ ี ก ารใช้ โ หมด 123 (ตั ว เลข)
โหมด 123 ช่วยให้คุณสามารถป้อนตัวเลขในข้อความ
แบบตัวอักษรได้ (เช่นการป้อนหมายเลขโทรศัพท์)
แตะปุ่มตัวเลขที่ต้องการ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโหมดป้อน
ข้อความที่เหมาะสมด้วยตนเอง
คุณสามารถเพิ่มตัวเลขได้ แม้ขณะที่ยังคงอยู่ใน
โหมดตัวอักษร โดยแตะปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

วิ ธ ี ก ารใช้ โ หมดสั ญ ลั ก ษณ์
โหมดสัญลักษณ์ช่วยให้คุณสามารถป้อนสัญลักษณ์หรือ
ตัวอักษรพิเศษต่างๆ
ในการป้อนสัญลักษณ์ ให้กดปุ่ม
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การเลือกฟังก์ช่ันและตัวเลือกต่างๆ

หน้าจอสัมผัสจะประกอบด้วยเมนูต่อไปนี้:
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เมนูชื่อ
ไอคอน

คำอธิบาย
เมนูโทร
เมนูมัลติมีเดีย
เมนูเครื่องมือ
เมนูตั้งค่า

ไคอนเมนูบนสุดของชื่อจะแตกต่างกันตามธีม
(โหมดดีฟอลต์คือ ธีมสีดำ)

หากคุณเปิดใช้การล็อคปุ่ม คุณสามารถเลือกปุ่ม
เงียบได้

ระหว่ า งการใช้ ส าย
เมนูทป
่ี รากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ระหว่างการใช้สายจะต่าง
ไปจากเมนูหลักที่ตั้งมาจากโรงงาน ซึ่งเข้าใช้จากหน้าจอ
ขณะที่เปิดเครื่องรอรับสายโดยมีตัวเลือกต่างๆตามที่
อธิบายดังต่อไปนี้

ลำโพง
ระหว่างใช้สายคุณสามารถเปิดใช้ลำโพงได้โดยกดปุ่ม
ล็อค และกดปุ่ม

การใช้ ส ายที ่ ส อง
(ขึ ้ น อยู ่ ก ั บ เครื อ ข่ า ย)
คุณสามารถเรียกใช้หมายเลขที่คุณต้องการโทรจาก
สมุดโทรศัพท์เพื่อโทรออกสายที่สองได้ ระหวางใช้สาย
หากคุณกดปุ่มโปรไฟล์ คุณสามารถเปิดใช้ปุ่มหมุน
หมายเลขได้

การสลั บ ระหว่ า งสายสองสาย
ในการสลับระหว่างสองสาย ให้กดปุ่ม
หรือปุ่มเลือกซ้าย และเลือก สลับสาย

การรั บ สายเรี ย กเข้ า
ในการรับสายเรียกเข้าเมื่อมีเสียงเรียกเข้าดังขึ้น
คุณเพียงแค่กดปุ่ม
โทรศัพท์ยังสามารถเตือนให้
คุณทราบว่ามีสายเรียกเข้าอีกสายหนึ่งในระหว่างที่คุณ
สนทนากับอีกสาย โดยจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นในหูโทร
ศัพท์ และหน้าจอจะแสดงให้เห็นว่ามีสายที่สองกำลังรอ
อยู่คุณสมบัตินี้เรียกว่าคุณสมบัติ บริการสายเรียกซ้อน ซึ่ง
จะใช้งานได้ต่อเมื่อระบบเครือข่ายของคุณสนับสนุนเท่า
นั้น หากใช้งานสายเรียกซ้อน คุณสามารถพักสายแรกไว้
และรับสายที่สองได้โดยกดปุ่มเลือกซ้าย

เมนูระหว่างการใช้สาย

โทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชั่นควบคุมมากมายให้คุณเลือกใช้
ระหว่างการใช้สายในการเข้าใช้ฟังก์ชั่นดังกล่าวนี้ให้กด
ปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]

การปฏิ เ สธสายเรี ย กเข้ า
คุณสามารถปฏิเสธสายเรียกเข้าได้โดยไม่ต้องรับสายนั้น
เพียงแค่กดปุ่ม
ระหว่างการใช้สาย คุณสามารถปฏิเสธสายเรียกเข้าได้
โดยกดปุ่ม
สองครั้ง

การปิ ด ไมโครโฟน
คุณสามารถปิดเสียงไมโครโฟนระหว่างการสนทนาได้
โดยแตะปุ่ม [เงียบ] ที่มุมขวาล่าง และเปิดเสียงของ
เครื่องโทรศัพท์โดยแตะ [ไม่ปิดเสียง]เมื่อปิดเสียงไมโคร
โฟน ผู้ที่โทรเข้ามาจะไม่ได้ยินเสียงคุณ แต่คุณยังคงได้
ยินเสียงบุคคลนั้นได้
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เมนูระหว่างการใช้สาย

สั ญ ญาณเสี ย ง DTMF
ขณะโทรออก
ในการเปิดสัญญาณเสียง DTMF ขณะโทรออก (เช่น
เพื่อใช้โทรศัพท์กับสวิตช์บอร์ดอัตโนมัติ) ให้แตะ
[ตัวเลือก] ตามด้วย ส่ง DTMF – เปิด DTMF เลือก ปิด
DTMF เพื่อเลิกใช้งานสัญญาณเสียง DTMF ตามปกติจะ
ใช้งานสัญญาณเสียง DTMF
ไฟหน้าจอแสดงผลและปุ่มกดจะดับลงเมื่อสนทนา
ผ่านไป 2-3 วินาที หากไม่มีการกดปุ่มใดๆ
ในการเปิดแบ็คไลท์ ให้กดปุ่มใดๆ ก็ได้
เครื่องจะไม่ส่ง DTMF ขณะที่แบ็คไลท์ดับ
ในการเปิดใช้งานปุ่มกดระหว่างใช้สาย ให้กด
ที่ด้านข้าง
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การประชุ ม หลายสาย
บริการการประชุมหลายสายช่วยให้คุณสนทนากับบุคคล
หลายคนได้ในเวลาเดียวกันหากผู้ให้บริการเครือข่ายของ
คุณสามารถรองรับบริการดังกล่าว การประชุมหลายสาย
สามารถทำได้เฉพาะในกรณีที่คุณใช้สายหนึ่งอยู่และพัก
อีกสายไว  โดยรับสายทั้งสองแล้ว เมื่อกำหนดให้มีการ
ประชุมหลายสายแล้ว ผู้จัดให้มีการประชุมหลายสายอาจ
เพิ่ม,วางสาย หรือแยกสาย (กล่าวคือ สายนั้นจะถูกตัดอ
อกจากการประชุมหลายสาย แต่ยังคงอยู่ในสายของคุณ)
ตามความต้องการได้ ตัวเลือกเหล่านี้มีให้เลือกใช้ในเมนู
ระหว่างการใช้สาย จำนวนสายสูงสุดในการประชุมหลาย
สายคือ 5 สาย เมื่อเริ่มการประชุมหลายสาย คุณจะเป็นผู้
ควบคุมการประชุมหลายสาย และมีเพียงคุณเท่านั้นที่สา
มารถเพิ่มสายเข้ามาในการประชุมหลายสายได้

การใช้ ส ายที ่ ส อง
คุณสามารถใช้สายที่สองได้ขณะกำลังใช้สายสนทนา
เมื่อโท
อยู่โดยป้อนหมายเลขที่สองแล้วกดปุ่ม
รติดต่อสายที่สองได้แล้ว สายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโน
มัติคุณสามารถสลับระหว่างสายได้โดยกดปุ่ม
ในการเปิดใช้งานปุ่มกดระหว่างใช้สาย ให้กด
ที่ด้านข้าง

การจั ด การประชุ ม หลายสาย
ในการจัดการประชุมหลายสาย ให้พักสายหนึ่งสายและ
ขณะที่ใช้สายหนึ่งอยู่ให้กดปุ่มเลือกซ้าย แล้วเลือกเมนู
ประชุมสายของประชุมหลายสาย

การเรี ย กใช้ ก ารประชุ ม หลาย
สายที ่ พ ั ก ไว้
ในการเปิดใช้พักสายในการประชุมสาย ให้กดปุ่ม
หรือกดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก] และเลือก สายอื่นๆ ที่พัก
ไว้จะยังเชื่อมต่ออยู่ ในการกลับไปยังโหมดการประชุม
สาย ให้แตะ
[ตัวเลือก]ตามด้วยการประชุมหลาย
สาย

ในการเพิ่มสายในการประชุมหลายสายที่มี
อยู่ ให้แตะปุ่มเลือกซ้าย และเลือกเมนูร่วม
ของการประชุมหลายสาย

การคุ ย ส่ ว นตั ว ในการประชุ ม
หลายสาย

เมนูระหว่างการใช้สาย

การเพิ ่ ม สายในการประชุ ม
หลายสาย

เมื่อต้องการสนทนาเป็นการส่วนตัวกับผู้ที่เข้าร่วมประชุม
สาย ให้หน้าจอแสดงหมายเลขของบุคคลที่คุณต้องการ
สนทนาด้วย แล้วแตะปุ่มเลือกซ้าย เลือกเมนู ส่วนตัว
ของการประชุมหลายสาย เพื่อพักสายอื่นๆ ทั้งหมด

การวางสายการประชุ ม หลาย
สาย
คุณสามารถวางสายของผู้โทรเข้าที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้
จากการประชุมหลายสายได้โดยกดปุ่ม
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แผนผังเมนู

ไอคอนนี้หมายถึงเมนูที่เกี่ยวข้องกับการ
โทร ข้อความ และเบราว์เซอร์

9 ข้อความเสียง
0 บริการข้อมูล
11 ข้อความอัตโนมัติ

การโทร

12 การตั้งค่า

รายชื่อ

เบราว์เซอร์

1 ค้นหา

1 โฮม

2 รายชื่อใหม่
3 โทรด่วน
4 กลุ่ม
5 การตั้งค่า
6 ข้อมูล

ข้อมูลการโทร

2 บุ๊คมาร์ค
3 ไปที่ URL
4 ตั้งค่า
ไอคอนนี้หมายถึงเมนูที่เกี่ยวข้องกับ
ฟังก์ชันมัลติมีเดีย เช่น MP3,
กล้องถ่ายรูป, กล้องวิดีโอ, วิทยุ FM

1 ทุกสาย
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2 สายไม่ได้รับ

แฟ้มข้อมูล

3 สายโทรออก

1 ภาพ

4 สายที่ได้รับ

2 เสียง

5 ค่าโทร

3 วิดีโอ

6 รายละเอียดข้อมูล

4 เอกสาร

ข้อความ

5 อื่นๆ

1 ข้อความตัวอักษร

กล้องถ่ายรูป

2 ข้อความมัลติมีเดีย
3 ข้อความอีเมล์
4 ถาดเข้า
5 อีเมล์บ็อกซ์
6 ร่าง

กล้องวิดีโอ
เครื่องบันทึกเสียง
เครื่องเล่น MP3

7 ถาดออก

1 ทุกเพลง

8 ส่ง

2 รายการเพลง
3 ตั้งค่า

ไอคอนนี้หมายถึงเมนูที่เกี่ยวข้องกับการ
ตั้งค่าของโทรศัพท์

เกมส์&แอปฯ
1 เกมส์ที่เป็นค่าเริ่มต้น
2 ที่ดาวน์โหลด
3 ข้อมูล
4 ตั้งค่า
ไอคอนนี้หมายถึงเมนูที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวก
ของผู้ใช้

หน้าจอ

แผนผังเมนู

วิทยุ FM

1 รูปภาพพื้นหลัง
2 ไฟหน้าจอ
3 นาฬิกา
4 ความสว่าง
5 ธีม
6 ชื่อเครือข่าย

รูปแบบเสียง
นาฬิกาปลุก

1 ทั่วไป

เครื่องคิดเลข

2 เงียบ

เวลาทั่วโลก

4 นอกอาคาร

ตัวแปลงหน่วย
1 สกุลเงิน

3 เฉพาะสั่น
5 ชุดหูฟัง

การตั้งค่า

2 พื้นที่

1 วันที่ & เวลา

3 ความยาว

2 ประหยัดพลังงาน

4 น้ำหนัก

3 ภาษา

5 อุณหภูมิ

4 การโทร

6 ปริมาตร

5 ระบบป้องกัน

7 ความเร็ว

6 การเชื่อมต่อ

ปฏิทิน
บันทึก

7 โหมด Flight
8 รีเซ็ตการตั้งค่า
9 สถานะความจำ
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แผนผังเมนู

บลูทูธ
1 เปิด/ปิด บลูทูธ
2 รายการอุปกรณ์
3 การตั้งค่าบลูทูธ
4 บริการที่สนับสนุน

บริการ SIM
เมนูนี้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดและการให้บริการ
ของเครือข่าย

28

ไอคอนนี้หมายถึงเมนูที่เกี่ยวข้องกับการโทร
หากคุณเลือกไอคอนนี้ คุณสามารถโทรออก
และส่งข้อความได้
คุณสามารถเข้าสู่เมนู การโทร, ข้อความ และ รายชื่อ
ได้ในโหมดสแตนด์บายโดยแตะที่ไอคอนที่เกี่ยวข้อง
ในการโทรออกและรับสาย ตรวจดูให้แน่ใจว่าเปิดโทร
ศัพท์แล้ว เมื่อเปิดเครื่อง
และป้อนรหัส PIN แล้ว (ขึ้น
อยู่กับการตั้งค่าของคำขอรหัส
PIN) โทรศัพท์จะค้นหาเครือ
ข่ายที่ลงทะเบียนในซิมการ์ด
โดยอัตโนมัติ
ในการโทรออก ให้แตะไอคอน
และเข้าสู่เมนู การโทร
หลังจากปุ่มกดปรากฏขึ้นบน
หน้าจอ
ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์

การโทร

การโทร (เมนู 1)

29

รายชื่อ

รายชือ
่ (เมนู 2)

รายชือ
่ ใหม่ (เมนู 2.2)

1. แตะไอคอน
หรือไอคอนเมนูในโหมดสแตนด์
บาย
2. เลือกเมนู รายชื่อ

คุณสามารถเพิม
่ รายชือ
่ ลงในสมุดโทรศัพท์ดว้ ยการใช้ฟงั ก์
ชันนี้ หน่วยความจำของโทรศัพท์สามารถบันทึกได้ 1000
รายการ ส่วนความจุของหน่วยความจำซิมการ์ดขึ้นกับซิม
นั้นๆ จำนวนตัวอักษรในซิมการ์ดขึ้นอยู่กับแต่ละคุณสมบัติ
1. เลือก รายชื่อใหม่
2. เลือกหน่วยความจำที่คุณต้องการบันทึก: ซิม หรือ
โทรศัพท์
a. แตะที่ว่างของชื่อเพื่อป้อนชื่อและแตะ [ตกลง]
b. ป้อนหมายเลขและแตะ [บันทึก]

ค้นหา (เมนู 2.1)
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1. แตะ ค้นหา ในเมนู รายชื่อ
2. คุณสามารถดูรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณบันทึกไว้ได้
3. หากคุณต้องการแก้ไข, ลบ หรือคัดลอกรายการ
เมนูต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น
ให้เลือกไอคอน
° ข้อความใหม่: หลังจากพบหมายเลขที่คุณต้องการ
แล้ว คุณสามารถส่งข้อความตัวอักษร/มัลติมีเดีย
ไปยังหมายเลขที่เลือกได้
ลบ:
คุณสามารถลบรายรายชื่อที่เลือกได้
°
° แก้ไข: คุณสามารถแก้ไขชื่อ, หมายเลข, กลุ่ม,
ตัวอักษร และรูปภาพได้โดยใช้ปุ่มนาวิเกต
° รายชื่อใหม่: คุณสามารถเพิ่มรายการใหม่ได้
° ส่งรายชื่อทางข้อความ/มัลติมีเดีย/อีเมล์/บลูทูธ:
คุณสามารถส่งข้อมูลในสมุดโทรศัพท์ไปยังอุปกรณ์อื่น
ที่ใช้งานร่วมกับ บลูทูธ ได้ คุณสามารถส่งข้อความ
ตัวอักษร/มัลติมีเดีย/อีเมล์โดยใช้รายการที่บันทึกไว้ใน
สมุดโทรศัพท์ได้
° คัดลอกไปยังซิม/โทรศัพท์: คุณสามารถคัดลอกราย
การจากหน่วยความจำซิมการ์ดหรือหน่วยความจำขอ
งโทรศัพท์ได้
° ลบหลายรายการ: คุณสามารถลบรายการหลายราย
การพร้อมกันได้
° ค้นหาตาม 3x4: คุณสามารถค้นหารายการโดยการ
ป้อนชื่อได้ เมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดใช้โปรแกรมแก้
ไขการค้นหา และสามารถเลือกการป้อนชื่อภาษาไทย
ได้โดยเมนูนี้

ความยาวสูงสุดของชื่อและหมายเลขที่จัดเก็บได้
ขึ้นอยู่ กับชนิดของซิมการ์ด
c. คุณสามารถกำหนดกลุ่มสำหรับรายการได้โดยการ
เลื่อนแถบ
d. คุณสามารถเลือกเสียงเรียกเข้าได้
e. คุณสามารถกำหนดตัวอักษรและภาพของรายการ
ได้โดยการเลื่อนแถบ
ขั้นตอน c, d และ e สามารถกำหนดได้เฉพาะ
หมายเลขที่จัดเก็บในโทรศัพท์เท่านั้น ไม่ใช่ในซิม

โทรด่วน (เมนู 2.3)
คุณสามารถกำหนดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม 2 ถึง 9
ให้กับแต่ละชื่อที่อยู่ในรายชื่อ คุณสามารถโทรได้โดย
ตรงโดยแตะปุ่มนี้ค้างไว้ หลังจากกำหนดหมายเลขใดๆ
ให้เป็นการโทรด่วน คุณสามารถเปลี่ยนและลบรายการนั้น
ได้ และคุณยังสามารถส่งข้อความถึงหมายเลขนี้ได้
1. เลือก โทรด่วน
2. หากต้องการเพิ่ม โทรด่วนให้เลือก<ว่างเปล่า>จากนั้น
คุณจะสามารถค้นหาชื่อในสมุดโทรศัพท์ได้
3. เลือก [กำหนดุ] ที่ตรงกลางของด้านล่าง

ข้อมูล (เมนู 2.6)

คุณสามารถกำหนดจำนวนสมาชิกได้มากกว่า20 ชื่อใน
1 กลุ่ม และสามารถกำหนดได้ทั้งหมด 7 กลุ่ม
° ตั้งเสียงเรียกเข้ากลุ่ม: ใช้ในการระบุเสียงเรียกเข้า
สำหรับสายเรียกเข้าของแต่ละกลุ่ม
° ตั้งไอคอนกลุ่ม: ให้คุณเลือกไอคอนประจำกลุ่มได้
° เพิ่มสมาชิก: คุณสามารถเพิ่มสมาชิกลงในกลุ่มที่
เลือกได้
° ลบสมาชิก: ใช้ลบสมาชิกออกจากกลุ่ม
° แก้ไขชื่อ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มได้
° ลบทั้งหมด: ใช้ลบสมาชิกทั้งหมดออกจากกลุ่ม

° เบอร์บริการ

การตัง้ ค่า (เมนู 2.5)
1. เลือก ตั้งค่า
° คัดลอกทั้งหมด
คุณสามารถบันทึก/ย้ายรายการจากหน่วยความจำของ
ซิมการ์ดไปยังหน่วยความจำของเครื่องและสลับกัน
ได้อีกด้วย
2. เลือก คัดลอกทั้งหมด
• ซิมไปเครื่อง: คุณสามารถคัดลอกรายการทั้งหมด
จากซิมการ์ดไปยังหน่วยความจำของโทรศัพท์ได้
• เครื่องไปซิม: คุณสามารถคัดลอกรายการทั้งหมด
จากหน่วยความจำของโทรศัพท์ไปยังซิมการ์ดได้
° ลบทั้งหมด
คุณสามารถลบรายการทั้งหมดในซิมการ์ดหรือโทร
ศัพท์ได้ ฟังก์ชันนี้ต้องใช้รหัสป้องกัน

ให้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อเข้าดูรายการบริการที่ผู้ให้บริการระบบ
ของคุณให้บริการ(หากซิมการ์ดสนับสนุน)
° หมายเลขเครื่อง
คุณสามารถดูหมายเลขส่วนตัวของคุณได้
หากคุณใช้ซิมการ์ดอื่น คุณสามารถบันทึกหมายเลข
ใหม่ได้โดยใช้ <เพิ่ม>
° สถานะความจำ
คุณสามารถตรวจสอบสถานะของหน่วยความจำซิม
หรือหน่วยความจำของโทรศัพท์ได้
นามบั
ตร
°
คุณสามารถสร้างนามบัตรได้ หากคุณเลือก แก้ไข
คุณสามารถสร้างนามบัตรใหม่ได้

รายชื่อ

กลุม
่ (เมนู 2.4)
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ข้อมูลการโทร

ข้อมูลการโทร (เมนู 3)

สายทีไ่ ด้รบ
ั (เมนู 3.4)

คุณสามารถดูบันทึกของสายที่ไม่ได้รับ สายที่รับ
และสายโทรออกได้ หากว่าเครือข่ายสนับสนุนการแสดง
หมายเลขโทรเข้า (Calling Line Identification: CLI)
ในพื้นที่ให้บริการ
ชื่อและหมายเลข (หากมีอยู่) จะปรากฏขึ้นพร้อมกับวันที่
และเวลาที่มีการโทรนั้น และคุณยังสามารถดูเวลาที่
ใช้สายได้ด้วย

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูหมายเลขเรียกเข้า 40
รายการล่าสุด(มากกว่า)ได้ และคุณยังสามารถ:
° ดูหมายเลข (ถ้ามี) และโทรออก หรือบันทึกไว้ใน
สมุดโทรศัพท์
° ป้อนชื่อใหม่สำหรับหมายเลข และบันทึกไว้ในสมุด
โทรศัพท์
° ส่งข้อความไปยังหมายเลขนี้
° ลบสายนั้นออกจากรายการ

ทุกสาย (เมนู 3.1)
คุณสามารถดูรายการสายโทรเข้าหรือสายโทรออกทั้ง
หมดได้

สายไม่ได้รบ
ั (เมนู 3.2)
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ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย 40
รายการล่าสุด(มากกว่า)ได้ และคุณยังสามารถ:
° ดูหมายเลข (ถ้ามี) และโทรออก หรือบันทึกไว้ใน
สมุดโทรศัพท์
° ป้อนชื่อใหม่สำหรับหมายเลข และบันทึกไว้ในสมุด
โทรศัพท์
° ส่งข้อความไปยังหมายเลขนี้
° ลบสายนั้นออกจากรายการ

สายโทรออก (เมนู 3.3)
ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูสายที่โทรออก (ที่โทรออก
หรือพยายามโทรออก) 40 สายล่าสุด(มากกว่า)ได้
และคุณยังสามารถ:
° ดูหมายเลข (ถ้ามี) และโทรออก หรือบันทึกไว้ใน
สมุดโทรศัพท์
° ป้อนชื่อใหม่สำหรับหมายเลข และบันทึกไว้ในสมุด
โทรศัพท์
° ส่งข้อความไปยังหมายเลขนี้
° ลบสายนั้นออกจากรายการ

ค่าโทร (เมนู 3.5)
เวลาโทร
ช่วยให้คุณสามารถดูระยะเวลาของสายที่โทรเข้าและ
โทรออกได้ และยังสามารถรีเซ็ตเวลาการโทรได้อีกด้วย
โดยมีตัวจับเวลาดังต่อไปนี้:
° โทรครั้งล่าสุด: ระยะเวลาของการโทรครั้งล่าสุด
° ทุกสาย: ระยะเวลารวมของการโทรออกและสายเรียก
เข้าสามารถนับ จากการรีเซ็ตตัวจับเวลาครั้งล่าสุด
° สายโทรออก: ระยะเวลาของสายโทรออก
° สายที่ได้รับ: ระยะเวลาของสายโทรที่ได้รับ

ค่าโทร
คุณสามารถตรวจสอบค่าโทรครั้งล่าสุดและค่าโทรทั้งหมด

ตัง้ ค่า
ในเมนูนี้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหลังจากป้อน
รหัส PIN2
° ตั้งเครดิต: เครือข่ายนี้ให้คุณจำกัดค่าโทรของคุณด้วย
จำนวนหน่วยการโทรที่เลือกไว้
° ตั้งค่าบริการ: คุณสามารถตั้งค่าประเภทสกุลเงิน
และราคาต่อหน่วยได้ โปรด ติดต่อผู้ให้บริการระบบ
ของคุณ เพื่อขอทราบค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณต้องใช้
รหัส PIN2ในการเลือกสกุลเงินหรือหน่วยในเมนู
(ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
° แสดงอัตโนมัติ: บริการเครือข่ายนี้ให้คุณดูค่าโทรครั้ง
ล่าสุดของคุณได้โดยอัตโนมัติ หากตั้งค่าที่เปิดคุณสา
มารถดูค่าโทรครั้งล่าสุดได้เมื่อวางสาย

คุณสามารถตรวจสอบจำนวนข้อมูลที่โอนถ่ายผ่านทาง
เครือข่ายด้วยระบบ GPRSและยังสามารถดูระยะเวลาทั้ง
หมดที่คุณออนไลน์ได้

เวลาข้อมูล (เมนู 3.6.1)

ข้อมูลการโทร

รายละเอียดข้อมูล (เมนู 3.6)

คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาการเข้าใช้ขอ
้ มูลครัง้ ล่าสุด
และระยะเวลาการเข้าใช้ข้อมูลทั้งหมด และยังสามารถ
รีเซ็ตตัวตั้งเวลาการเข้าใช้ข้อมูลได้อีกด้วย

ปริมาณข้อมูล (เมนู 3.6.2)
คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลในเมนู ส่งแล้ว, ที่รับแล้ว,
ทั้งหมด, รีเซ็ตทั้งหมด
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ข้อความ

ข้อความ (เมนู 4)

ข้อความมัลติมเี ดีย (เมนู 4.2)

เมนูนี้ประกอบด้วยฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ SMS
(ข้อความตัวอักษร), MMS (ข้อความมัลติมีเดีย), อีเมล์,
ข้อความเสียง รวมทั้งข้อบริการข้อมูลของเครือข่าย

คุณสามารถใช้เมนูนี้เพื่อเขียนหรือแก้ไขข้อความแบบ
มัลติมีเดีย หรือใช้ตรวจสอบขนาดข้อความได้
1. เข้าสู่เมนู ข้อความ
2. หากคุณต้องการพิมพ์ข้อความใหม่ ให้เลือก
ข้อความมัลติมีเดีย
3. คุณสามารถพิมพ์ข้อความขึ้นใหม่หรือเลือกข้อความมั
ลติมีเดียสำเร็จรูปขึ่นมาหนึ่งข้อความจากที่สร้างไว้แล้ว
ขนาดไฟล์สูงสุดที่ใช้ได้ ซึ่งสามารถใส่ในข้อความ MMS
ได้คือขนาด 300 kb

ข้อความตัวอักษร (เมนู 4.1)
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คุณสามารถเขียนและแก้ไขข้อความแบบตัวอักษร
และตรวจสอบจำนวน หน้าของข้อความได้โดย:
1. เข้าสู่เมนู ข้อความ
2. หากคุณต้องการพิมพ์ข้อความใหม่ ให้เลือก
ข้อความตัวอักษร
3. เพื่อให้การพิมพ์ข้อความง่ายขึ้น ให้ใช้คุณสมบัติ T9
คุณสามารถดูเมนูย่อยต่อ
4. หากคุณแตะไอคอน
ไปนี้:
° แทรก: คุณสามารถแทรกสัญลักษณ์, ภาพ, เสียง,
ข้อความอัตโนมัติ, รายชื่อ หรือนามบัตรของคุณเองได้
° T9: คุณสาารถเปิดใช้หรือยกเลิกโหมด T9 ได้
° ภาษาที่ใช้เขียน: คุณสามารถเลือกภาษาได้
° T9 คำใหม่: คุณสามารถเพิ่มคำใหม่ได้โดยใช้โหมด
T9
° บันทึกในร่าง: คุณสามารถบันทึกข้อความในร่างได้
° ลบข้อความ: คุณสามารถลบข้อความทั้งหมดได้
° ออก: หากคุณเลือก ออก ขณะเขียนข้อความ
คุณสามารถสิ้นสุดการเขียน และกลับไปที่เมนูข้อความ
ได้ โดยเครื่องจะไม่บันทึกข้อความที่เพิ่งพิมพ์นั้น
โทรศัพท์รุ่นที่รองรับ EMs รีลีส 5
และสามารถส่งภาพสี, เสียง, รูปแบบข้อความต่าง
ฯลฯ ผู้รับข้อความอาจไม่สามารถรับภาพ เสียง
หรือรูปแบบข้อความที่คุณส่งได้อย่างสมบูรณ์
หาก โทรศัพท์ของผู้รับไม่สนับสนุนระบบส่งข้อ
ความนี้

เมนู ตัวเลือกในแท็บ ถึง
° ส่ง: คุณสามารถส่งข้อความมัลติมีเดียถึงผู้รับหลายคน,

จัดลำดับความสำคัญให้กับข้อความ หรือส่งภายหลังได้

° บันทึก: คุณสามารถบันทึกข้อความมัลติมีเดียในร่าง
หรือเป็นข้อความอัตโนมัติได้

° รายชื่อ: คุณสามารถแทรกรายชื่อลงในข้อความได้
° ข้อความล่าสุด: คุณสามารถดูจำนวนข้อความล่าสุดได้
° ตั้งค่า: คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าต่างๆ
เพื่อส่งข้อความได้

° ออก: คุณสามารถใช้เพื่อกลับสู่เมนู ข้อความ ได้
ข้อความทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในกล่องข้อความ
ออกโดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะส่งข้อความนั้นไม่สำ
เร็จก็ตาม

เมนู ตัวเลือกในแท็บ เรือ
่ ง
° ส่ง: คุณสามารถส่งข้อความมัลติมีเดียถึงผู้รับหลายคน,

จัดลำดับความสำคัญให้กับข้อความ หรือส่งภายหลังได้

° บันทึก: คุณสามารถบันทึกข้อความมัลติมีเดียในร่าง
หรือเป็นข้อความอัตโนมัติได้
° ออก: คุณสามารถใช้เพื่อกลับสู่เมนู ข้อความ ได้

° แทรก: คุณสามารถแทรกภาพ, วิดีโอ, เสียง, สไลด์,
°
°
°
°
°

ข้อความอัตโนมัติ, รายชื่อ, นามบัตร, vCard และ
vCalendar ได้
ดูตัวอย่าง: คุณสามารถดูตัวอย่างข้อความมัลติมีเดีย
ที่คุณเขียนได้
บันทึก: คุณสามารถบันทึกข้อความมัลติมีเดียในร่าง
หรือเป็นข้อความอัตโนมัติได้
แก้ไขเรื่อง: แก้ไขเรื่องของข้อความมัลติมีเดียที่คุณ
เลือก
ระยะเวลาสไลด์: คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาแสดง
สไลด์, ข้อความ, ภาพ และเสียงได้
ออก: คุณสามารถใช้เพื่อกลับสู่เมนู ข้อความ ได้

หากคุณดูตัวอย่างภาพ (50K) ในขณะเขียนข้อ
ความมัลติมีเดีย เครื่องจะใช้เวลาในการโหลด
ภาพนั้นประมาณ 5-วินาที คุณจะไม่สามารถ
ใช้งานปุ่มใดๆ ได้ในระหว่างการโหลดภาพ
หลังจากโหลดแล้ว คุณจะสามารถเขียนข้อความ
มัลติมีเดียได้

ข้อความอีเมล์ (เมนู 4.3)
หากต้องการส่ง/รับอีเมล์ คุณควรตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์
1. คุณสามารถป้อนอีเมล์แอดเดรสได้สูงสุด 20
รายการในฟิลด์ถึงและ Cc
และเลือก
เคล็ดลับ: ในการป้อน “@” ให้แตะ
“@”
2. ป้อนหัวข้อเรื่องของเมล์ แล้วแตะ ตกลง

แอคเคาท์ (เมนู 4.3.1)
คุณสามารถตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์ได้ด้วยการเลือก สร้าง
ด้วยการใช้
คุณจะสามารถตั้งค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้
° ตั้งเป็นค่าดีฟอลต์: คุณสามารถเลือกอีเมล์แอคเคาท์ใ
ห้เป็นอีเมล์ดีฟอลต์
° แก้ไข
- ชื่อแอคเคาท์: คุณสามารถแก้ไขชื่ออีเมล์แอคเคาท์
ได้
- อีเมล์แอดเดรส: ป้อนอีเมล์แอดเดรสที่คุณได้รับ
จากผู้ให้บริการระบบของคุณ

- ชื่อของฉัน: ป้อนชื่อผู้ใช้
- เซิร์ฟเวอร์เมล์ขาเข้า: ป้อนแอดเดรส POP3 หรือ
IMAP4 ที่รับอีเมล์ของคุณ
- ชื่อผู้ใช้: ป้อน ID อีเมล์ของคุณ
- รหัสผ่าน: ป้อนรหัสผ่านอีเมล์ของคุณ
- เซิร์ฟเวอร์เมล์ที่ส่งออก: ป้อนแอดเดรส SMTP
และหมายเลขพอร์ตของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่งอีเมล์
ของคุณ
บันทึก: คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าอีเมล์ได้
ตั้งค่าขั้นสูง
- ประเภทโปรโตคอล: เลือกประเภทโปรโตคอลของ
คุณ (POP3/IMAP4)
- ขนาดการรับสูงสุด: ตั้งค่าขนาดของไฟล์ที่สามารถ
รับได้ (100KB/200KB/300KB)
- บันทึกในเซิร์ฟเวอร์: เลือก เปิด เพื่อบันทึกไฟล์ใน
เซิร์ฟเวอร์
- แทรกลายเซ็น: เลือก เปิด เพื่อแนบลายเซ็นของ
คุณในข้อความอีเมล์ของคุณ
- อีเมล์แอดเดรสที่ตอบกลับ: คุณสามารถตั้งค่า
อีเมล์แอดเดรสที่ตอบกลับ
- หมายเลขพอร์ตขาเข้า: ป้อนหมายเลขพอร์ต
POP3 หรือ IMAP4 ที่ใช้รับอีเมล์ของคุณ
- หมายเลขพอร์ตขาออก: ป้อนแอดเดรส SMTP
และหมายเลขพอร์ตของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่งอีเมล์
ของคุณ
- ตรวจสอบสิทธิ์เมล์ที่ส่งออก: เมื่อคุณส่งเมล์
คุณสามารถตั้งค่าว่าให้โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์หรือ
ไม่ก็ได้
- ID เซิร์ฟเวอร์ขาออก: ป้อน ID อีเมล์ของคุณ
- รหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์ขาออก: ป้อนรหัสผ่านของ
อีเมล์ของคุณ

โปรไฟล์เครือข่าย (เมนู 4.3.2)
โปรไฟล์คือข้อมูลเครือข่ายที่ใช้เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ในหน่วยความจำของโทรศัพท์มีโปรไฟล์เริ่มต้นของผู้ให้
บริการระบบบางรายแล้ว

ข้อความ

เมนู ตัวเลือกในแท็บ สไลด์
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ข้อความ
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ลายเซ็น (เมนู 4.3.3)
คุณสามารถสร้างลายเซ็นของคุณได้
- สำหรับอีเมล์แอคเคาท์แต่ละรายการ คุณสา
มารถบันทึกข้อความได้สูงถึง 20 ข้อความ
(รวมทั้งหมด 100 ข้อความสำหรับอีเมล์แอค
เคาท์ 5 รายการ) ในโฟลเดอร์กล่องข้อความ
เข้า คุณสามารถบันทึกข้อความได้สูงถึง 20
ข้อความ ในโฟลเดอร์ร่างและกล่องข้อความ
ออก บันทึกได้ 5 ข้อความ และในโฟลเดอร์ส่ง
มีข้อความได้ไม่เกิน 10 ข้อความ
ในกรณีที่โฟลเดอร์ร่าง, กล่องข้อความออก
หรือส่งเต็ม และคุณพยายามบันทึกข้อความใหม่
ลงในโฟลเดอร์เหล่านี้ ข้อความที่จัดเก็บอยู่นาน
ที่สุดจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ
- ขนาดข้อความสูงสุดที่ส่งได้รวมสิ่งที่แนบคือ
300 Kb และขนาดข้อความสูงสุดที่รับได้คือ
100 Kb หากมีข้อความที่มีสิ่งที่แนบส่งถึงคุณ
มากกว่า 5 รายการ คุณจะได้รับเพียง 5
รายการเท่านั้น สิ่งที่แนบบางประเภทอาจแสดง
ในเครื่องได้ไม่ถูกต้อง

ถาดเข้า (เมนู 4.4)
เครื่องจะแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อมีข้อความเข้า ข้อความที่
เข้านี้จะถูกจัดเก็บในกล่องข้อความเข้า
ในกล่องข้อความเข้า คุณสามารถทราบประเภทของข้อ
ความแต่ละข้อความได้โดยดูจากไอคอนหากโทรศัพท์
แสดงข้อความ ‘ไม่มีที่ว่างสำหรับข้อความซิม’ คุณจำเป็น
ต้องลบข้อความบางข้อความออกจากกล่องข้อความเข้า
หากโทรศัพท์แสดงข้อความ ‘ไม่มีที่ว่างสำหรับข้อความ’
คุณสามารถทำให้พื้นที่จัดเก็บแต่ละส่วนว่างได้ด้วยการ
ลบข้อความ, มีเดีย และแอปพลิเคชันต่างๆ
* ข้อความในซิมการ์ด
ข้อความในซิมการ์ด หมายถึง ข้อความที่จัดเก็บอยู่ใน
ซิมการ์ดโดยเฉพาะ คุณสามารถย้ายข้อความนี้ไปที่
โทรศัพท์ได้
สำหรับข้อความมัลติมีเดียชนิดแจ้งเตือนนั้น คุณจะต้อง
รอสักครู่เพื่อให้เครื่องดาวน์โหลดและดำเนินการกับข้อ
ความเสียก่อน ในการอ่านข้อความ ให้เลือกข้อความนั้น
โดยการกด ดู

° ลบ: คุณสามารถลบข้อความนั้นได้
° ตอบ: คุณสามารถตอบกลับไปยังผู้ส่งได้
° ตอบทั้งหมด: คุณสามารถส่งการตอบกลับไปยังผู้รับ
ทั้งหมดได้

° ส่งต่อ: คุณสามารถส่งต่อข้อความที่เลือกให้บุคคล
อื่นได้

° โทรกลับ: คุณสามารถโทรกลับหาผู้ส่งได้
° ข้อมูล: คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อความที่ได้รับ

เช่น ที่อยู่ของผู้ส่ง, เรื่อง (เฉพาะข้อความมัลติมีเดีย
เท่านั้น), วันที่และเวลาของข้อความ, ประเภทขอ้ความ
และขนาดข้อความ
° ลบหลายรายการ: หลังจากที่คุณเลือกข้อความที่ต้อง
การลบแล้ว คุณสามารถลบข้อความที่เลือกทั้งหมด
นั้นได้
° ลบที่อ่านทั้งหมด: คุณสามารถลบข้อความที่อ่าน
แล้วทั้งหมดได้
° ลบทั้งหมด: คุณสามารถลบข้อความทั้งหมดได้

อีเมล์บอ
็ กซ์ (เมนู 4.5)
เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับเมล์บอกซ์ระ
ยะไกลได้เพื่อเรียกดูข้อความอีเมล์ใหม่ หรือคุณอาจดูข้อ
ความอีเมล์ที่เคยเรียกดูไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยไม่ต้องล็อก
อินเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์อีเมล์
คุณสามารถตรวจสอบอีเมล์ที่บันทึก, อีเมล์ในร่าง,
อีเมล์ในกล่องข้อความออก และอีเมล์ที่ส่งได้
ในกล่องข้อความเข้า สามารถจัดเก็บอีเมล์ได้สูงถึง 20
ข้อความ

ร่าง (เมนู 4.6)
การใช้เมนูนี้ช่วยให้คุณกำหนดข้อความมัลติมีเดียได้ล่วง
หน้าสูงสุด 5 ข้อความ ซึ่งเป็นข้อความที่คุณใช้บ่อย
โดยเมนูนี้จะแสดงรายการข้อความมัลติมีเดียที่คุณกำ
หนดไว้ล่วงหน้า
ตัวเลือกที่คุณเลือกใช้ได้มีดังนี้
° แก้ไข: แก้ไขข้อความที่คุณเลือก
° ลบ: ลบข้อความที่คุณเลือก
° ข้อมูล: เพื่อดูข้อมูลของข้อความนั้น
° ลบหลายรายการ: หลังจากที่คุณเลือกข้อความที่ต้อง
การลบแล้ว ให้กด ตกลง แล้วคุณก็จะ สามารถลบข้อ
ความที่เลือกได้

ถาดออก (เมนู 4.7)
เมนูนี้ ให้คุณดูข้อความที่กำลังจะส่ง หรือ การส่งล้มเหลว
หลังจากส่งข้อความเสร็จแล้วข้อความนี้จะย้ายไปที่เมนูส่ง
° ส่งใหม่: คุณสามารถส่งข้อความได้
หลังจากส่งข้อความ ข้อความนี้จะย้ายไปที่กล่องส่ง
° แก้ไข: แก้ไขข้อความที่คุณเลือก
° ข้อมูล: คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลในแต่ละข้อ
ความได้
° ลบ: คุณสามารถลบข้อความได้
° ลบหลายรายการ: หลังจากที่คุณเลือกข้อความที่ต้อง
การลบแล้ว ให้กด ตกลง เพื่อลบข้อความที่เลือกนั้น
° ลบทั้งหมด: คุณสามารถลบข้อความทั้งหมดใน
ถาดออก

ส่ง (เมนู 4.8)
เมนูนี้ช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อความที่คุณได้ส่งออก
ไปแล้ว โดยคุณสามารถตรวจสอบเวลาและเนื้อหาของ
ข้อความได้

บริการข้อมูล (เมนู 4.0)
(ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เครือข่ายและการสมัครขอรับบริการ)
ข้อความบริการข้อมูลคือข้อความชนิดตัวอักษรที่เครือข่าย
ส่งไปที่โทรศัพท์ของคุณ โดยให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับราย
งานสภาพอากาศ รายงานสภาพการจราจร บริการแท็กซี่
การแพทย์ และราคาหุ้น แต่ละประเภทจะมีหมายเล
ขกำกับอยู่ด้วย คุณจึงสามารถติดต่อผู้ให้บริการได้
หากคุณป้อนหมายเลขที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลที่ต้องการ
เมื่อคุณได้รับข้อความบริการข้อมูล คุณจะเห็นข้อความ
แสดงที่หน้าจอเพื่อแจ้งให้ทราบว่า คุณได้รับข้อความหนึ่ง
หรือเครื่องอาจแสดงข้อความนั้นที่หน้าจอโดยตรง ในการ
อ่านข้อความนั้นอีกครั้งหรือในกรณีที่เครื่องไม่อยู่ในโหมด
สแตนด์บาย ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

อ่าน (เมนู 4.0.1)
1. เมื่อคุณได้รับข้อความบริการข้อมูล แล้วเลือกอ่าน
เพื่ออ่านข้อความ เครื่องจะแสดงข้อความดังกล่าว ที่
หน้าจอคุณสามารถอ่านข้อความอื่นๆได้ด้วยการเลื่อน
ดู โดยใช้ปุ่ม
2. เครื่องจะแสดงข้อความปัจจุบันจนกว่าข้อความอีก
ข้อความหนึ่ง จะปรากฏขึ้น

ข้อความเสียง (เมนู 4.9)

หัวข้อ (Menu 4.0.2)

เมื่อมีการเลือกเมนูนี้ คุณเพียงแค่แตะ [ตกลง]
เพื่อฟังข้อความเสียง และคุณยังโทรเช็คข้อความเสียงได้
โดยแตะปุ่ม
ค้างไว้ เมื่ออยู่ในโหมดโทรออก

° เพิ่มรายชืิ่อ: คุณสามารถเพิ่มหมายเลขของข้อความ

เมื่อคุณได้รับข้อความเสียง โทรศัพท์ของคุณจะ
แสดงไอคอนและแจ้งเตือนให้คุณทราบ โปรดสอบ
ถามข้อมูลของบริการนี้จากผู้ให้บริการระบบของ
คุณ เพื่อให้ตั้งค่าเครื่องได้อย่างถูกต้อง

ข้อความ

° ลบทั้งหมด: ลบข้อความทั้งหมดในแฟ้มข้อมูล

(ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เครือข่ายและการสมัครขอรับบริการ)
บริการข้อมูลลงในหน่วยความจำของโทรศัพท์พร้อม
ทั้งชื่อย่อได้
ดู
° รายการ: คุณสามารถดูหมายเลขของข้อความบริ
การข้อมูลที่คุณเพิ่มเข้าไปได้ หากคุณแตะไอคอน
คุณจะสามารถแก้ไขและลบชนิดข้อความบริการข้อมูล
ที่คุณเพิ่มเข้าไปได้
° รายการที่ใช้งาน: คุณสามารถเลือกหมายเลขข้อ
ความบริการข้อมูลในรายการที่ใช้งานได้ หากคุณใช้
หมายเลขบริการข้อมูลหนึ่ง คุณจะได้รับข้อความที่ส่ง
จากหมายเลขดังกล่าว
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ข้อความ

ข้อความอัตโนมัติ (เมนู 4.11)
ข้อความตัวอักษร (เมนู 4.11.1)
มี 6 ข้อความอัตโนมัติ
• กรุณาโทรกลับฉันด้วย
• ฉันไปสาย จะไปถึงเวลา
• ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน?
• กำลังเดินทางไป
• ด่วน! กรุณาติดต่อกลับ
• ฉันรักคุณ

ข้อความมัลติมเี ดีย (เมนู 4.11.2)
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หากคุณไม่มีรายการ คุณสามารถเพิ่มข้อความอัตโน
มัติใหม่ได้โดยแตะ สร้าง หากอยู่แล้ว คุณสามารถดู
เมนูย่อยต่อไปนี้:
- แก้ไข: สำหรับแก้ไขข้อความมัลติมีเดียอัตโนมัติ
- ส่ง: คุณสามารถส่งข้อความโดยใช้ข้อความมัลติ
มีเดียได้
- ลบ: สำหรับลบข้อความมัลติมีเดียอัตโนมัติ
- ข้อความอัตโนมัติใหม่: คุณสามารถเขียนและส่ง
ข้อความมัลติมเี ดียได้
- ลบทั้งหมด: ช่วยให้คุณสามารถลบข้อความมัลติมี
เดียอัตโนมัติทั้งหมดได้

การตัง้ ค่า (เมนู 4.12)
ข้อความตัวอักษร (เมนู 4.12.1)
หากคุณเลือกเมนูนี้ คุณสามารถแตะเมนูย่อยในแถบ
ต่อไปนี้:
° เบอร์ศูนย์บริการ: หากคุณต้องการส่งข้อความตัว
อักษร คุณสามารถใช้เมนูนี้หาแอดเดรสของ SMS
centre ได้
° การแจ้งการส่ง: หากคุณตั้งค่าเป็น ใช่ คุณสามารถ
ตรวจสอบว่าสามารถส่งข้อความได้สำเร็จหรือไม่
° ช่วงที่มีผลใช้: บริการของเครือข่ายนี้ให้คุณกำหนด
ระยะเวลาที่คุณต้องการให้เก็บข้อความต่างๆ
ไว้ในศูนย์รับฝากข้อความ

° ค่าบริการตอบกลับ: เมื่อมีการส่งข้อความ ผู้รับสา

มารถตอบกลับและให้คิดค่าใช้จ่ายในการตอบกลับลง
ในใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ของคุณได้ บริการนี้ขึ้นอยู่กับ
ผู้ให้บริการ
° ชนิดข้อความ:
ข้อความ, เสียง, แฟกซ์, เพจจิ้ง, X.400, อีเมล์,
ERMES
โดยปกติ ประเภทข้อความที่ใช้งานจะตั้งค่าเป็น
ข้อความตัวอักษร แต่คุณสามารถเปลี่ยนข้อความให้เป็
นรูปแบบอื่นได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณเกี่
ยวกับการให้บริการฟังก์ชันดังกล่าว

ข้อความมัลติมเี ดีย (เมนู 4.12.2)
หากคุณเลือกเมนูนี้ คุณสามารถแตะเมนูย่อยในแต่ละแถบ
° ระยะเวลาสไลด์: คุณสามารถตั้งค่าระยะเวลาของ
แต่ละสไลด์ได้
° ระดับความสำคัญ: คุณสามารถกำหนดลำดับความ
สำคัญของข้อความที่คุณเลือกได้
° ช่วงที่มีผลใช้: บริการของเครือข่ายนี้ให้คุณกำหนด
ระยะเวลาที่คุณต้องสามารถให้เก็บข้อความต่างๆ
ไว้ในศูนย์รับฝากข้อความ
° รายงานผลการส่ง: หากคุณตั้งค่าที่ ตกลง คุณจะสา
มารถตรวจสอบว่าข้อความส่งถึงผู้รับหรือไม่
° รายงานการอ่าน: หากคุณตั้งค่าเป็น ใช่ ในเมนูนี้
คุณจะสามารถตรวจสอบว่าผู้รับอ่านข้อความแล้วหรือยัง
° ดาวน์โหลดอัตโนมัติ: หากคุณตั้งค่าไว้เป็น เปิด
คุณจะได้รับข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ
หากคุณเลือก ปิด คุณจะได้รับเฉพาะข้อความแจ้งเตือน
ในกล่องข้อความเข้า จากนั้นคุณสามารถตรวจดูข้อ
ความแจ้งนี้ได้ หากคุณเลือก เฉพาะเครือข่ายในพื้นที่
คุณจะได้รับข้อความมัลติมีเดียเฉพาะเมื่อใช้เครือข่าย
ของคุณเอง
° โปรไฟล์เครือข่าย: หากคุณเลือกเซิร์ฟเวอร์ข้อความ
มัลติมีเดีย คุณจะสามารถตั้งค่า URL ของเซิร์ฟเวอร์ข้อ
ความมัลติมีเดียได้
ประเภทข้
อความที่อนุญาต
°
ส่วนตัว: ข้อความส่วนบุคคล
โฆษณา: ข้อความโฆษณา
ข้อมูล: ข้อมูลที่จำเป็น

เมนูนี้ใช้เพื่อแก้ไข ลบ หรือเพิ่มอีเมล์แอคเคาท์
° แอคเคาท์
คุณสามารถกำหนดอีเมล์แอคเคาท์ได้โดยเลือก
เพิ่มใหม่ หากคุณใช้เมนู แก้ไข คุณสามารถแก้ไขค่า
ต่อไปนี้ได้ โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 35 และ 36
° โปรไฟล์เครือข่าย
คุณสามารถเปิดใช้โปรไฟล์ที่บันทึกเป็นค่าดีฟอลต์ได้
° ลายเซ็น
คุณสามารถสร้างลายเซ็นของคุณได้

ข้อความ

อีเมล์ (เมนู 4.12.3)

ศูนย์ขอ
้ ความเสียง (เมนู 4.12.4)
คุณสามารถรับข้อความเสียงได้ หากว่าผู้ให้บริการระบบ
เครือข่ายของคุณให้บริการดังกล่าว เมื่อมีข้อความ
ข้อความเสียง ใหม่มาถึงคุณ เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์
บนหน้าจอ โปรดตรวจสอบรายละเอียดการให้บริการกับผู้
ให้บริการระบบเครือข่ายของคุณ เพื่อทำการตั้งค่าเครื่อง
โทรศัพท์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ข้อความ Push (เมนู 4.12.5)
คุณสามารถตั้งค่าเพื่อยืนยันว่าคุณจะรับข้อความหรือไม่

บริการข้อมูล (เมนู 4.12.6)
° รับข้อมูล

เปิด: หากคุณเลือกเมนูนี้ โทรศัพท์ของคุณจะได้รับ
ข้อความบริการข้อมูล
ปิด: หากคุณเลือกเมนูนี้ โทรศัพท์ของคุณจะไม่ได้รับ
ข้อความบริการข้อมูล
° แจ้งเตือน
เปิด: โทรศัพท์ของคุณจะมีเสียงเตือน เมื่อคุณได้รับ
หมายเลขข้อความบริการข้อมูล
ปิด: โทรศัพท์ของคุณจะไม่มีเสียงเตือน แม้ว่าคุณจะ
ได้รับข้อความบริการข้อมูลก็ตาม
° ภาษา
คุณสามารถเลือกภาษาที่ต้องการได้ จากนั้นข้อความ
บริการข้อมูลจะแสดงในภาษาที่คุณได้เลือกไว้
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เบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ (เมนู 5)
คุณสามารถเข้าใช้บริการ WAP (Wireless Application
Protocol) ต่างๆ เช่นข้อมูลการเงิน, ข่าว,รายงานการพยา
กรณ์อากาศ และข้อมูลเกี่ยวกับตารางการบิน ข้อมูลเหล่า
นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่โดย
เฉพาะและดูแลโดยผู้ให้บริการ WAP
โปรดตรวจสอบการให้บริการ WAP ค่าใช้จ่ายและค่าธรรม
เนียมต่างๆกับผู้ให้บริการเครือข่าย และ / หรือผู้ให้บริการ
ที่เป็นเจ้าของบริการที่คุณต้องการใช้ ผู้ให้บริการยังสา
มารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้บริการเหล่านั้นด้วย
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว โฮมเพจจะปรากฏขึ้น โดยเนื้อหาในโฮม
เพจขึ้นกับผู้ให้บริการคุณสามารถเข้าใช้เพจของเว็บไซด์
ใดๆ ก็ได้ โดยป้อนแอดเดรส URL ของ เว็บนั้นๆเมื่อต้
องการออกจากเบราว์เซอร์ ให้กดปุ่ม (
) โทรศัพท์
จะกลับสู่โหมดสแตนด์บาย
การใช้เมนูเบราว์เซอร์ WAP
คุณเลือกใช้ตัวเลือกต่างๆของเมนูได้ขณะท่องเว็บไซด์
สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

40

เมนูเบราว์เซอร์ WAP อาจแตกต่างกันขึ้นกับเวอร์
ชั่นเบราว์เซอร์ของคุณ

โฮม (เมนู 5.1)
ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับโฮมเพจ โฮมเพจอาจเป็นไซด์ที่
ได้ระบุไว้ในรูปแบบที่มีการใช้งานซึ่งอาจกำหนดไว้โดย
ผู้ให้บริการระบบ หากคุณไม่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบที่มี
การใช้งาน

บุค
๊ มาร์ค (เมนู 5.2)
เมนูนี้ช่วยให้คุณจัดเก็บ URL ของเว็บเพจที่คุณชื่นชอบ
ได้ เพื่อให้เข้าใช้ได้ง่ายขึ้นในครั้งต่อไป

การสร้างบุ๊คมาร์ค
1. เลือกไอคอน
2. เลือก สร้าง
3. หลังจากป้อน URL และชื่อที่ต้องการแล้ว ให้แตะ
บันทึก
หลังจากเลือกบุ๊คมาร์คที่ต้องการแล้ว คุณสามารถเลือก
ตัวเลือกต่อไปนี้ได้
° ดู: คุณสามารถตรวจสอบชื่อและ URL ที่บันทึกเป็น
บุ๊คมาร์คได้
° แก้ไข: คุณสามารถแก้ไข URL และ/หรือชื่อของบุ๊ค
มาร์คที่เลือกได้
° สร้าง: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสร้างบุ๊คมาร์คใหม่
° ลบ: ลบบุ๊คมาร์คที่เลือก
° ส่ง URL: คุณสามารถส่ง URL ที่บันทึกเป็นบุ๊คมาร์คได้
° ลบทั้งหมด: ลบบุ๊คมาร์คทั้งหมด

ไปที่ URL (เมนู 5.3)
คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่คุณต้องการได้โดย
ตรง หลังจากป้อน URL ที่ต้องการแล้ว ให้แตะ เชื่อมต่อ

ตัง้ ค่า (เมนู 5.4)
คุณสามารถตั้งโปรไฟล์ แคช และความปลอดภัยที่
สัมพันธ์กับบริการอินเตอร์เน็ต

โปรไฟล์เครือข่าย (เมนู 5.4.1)
โปรไฟล์คือข้อมูลเครือข่ายที่ใช้เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ในหน่วยความจำของโทรศัพท์มีรูปแบบที่เป็นค่าเริ่มต้น
ของผู้ให้บริการระบบบางราย
โพรไฟล์แต่ละแบบมีเมนูย่อยดังต่อไปนี้
° ดู: คุณสามารถดูโปรไฟล์ที่เลือกได้
° แก้ไข: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ได้
° โปรไฟล์ใหม่: คุณสามารถเพิ่มโปรไฟล์ใหม่ได้
° รีเซ็ตทั้งหมด: ลบโปรไฟล์ที่เลือกออกจากรายการ

ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้จะถูกบันทึกไว้ในหน่วย
ความจำแคชของโทรศัพท์
° ลบแคช: ลบข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในแคช
° ให้ใช้แคช: หากคุณเลือก เปิด คุณสามารถใช้หน่วย
ความจำแคชเพื่อบันทึกข้อมูลชั่วคราวได้

เบราว์เซอร์

แคช (เมนู 5.4.2)

ใบรับรองการป้องกัน (เมนู 5.4.3)
รายการใบรับรองที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น

ข้อมูล (เมนู 5.4.4)
คุณสามารถดูเวอร์ชันของเบราเซอร์ WAP ได้
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แฟ้มข้อมูล

มั ล ติ ม ี เ ดี ย
หากคุณแตะไอคอน มัลติมีเดีย คุณจะสามารถเข้าสู่เมนู
ที่เกี่ยวกับมัลติมีเดียได้ เช่น กล้องถ่ายรูป, กล้องวิดีโอ,
เครื่องบันทึกเสียง, MP3, วิทยุ และเกมส์ Java
ห้ามเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ดีฟอลต์ มิฉะนั้นอาจมีการ
ทำงานผิดปกติ

แฟ้มข้อมูล (เมนู 1)
° ส่งทาง: คุณสามารถส่งภาพผ่านทาง MMS/อีเมล์/

ภาพ (เมนู 1.1)

บลูทูธ ได้

แสดงรายการไฟล์ JPG/BMP/GIF/PNG ที่โฟลเดอร์ภาพ
เริ่มต้นหรือโฟลเดอร์รายการที่ดาวน์โหลด คุณสามารถดู
ภาพที่ถ่ายและภาพที่ดาวน์โหลดจาก WAP ได้ หากคุณ
แตะที่ภาพในมุมมองแบบรายการหรือมุมมองภาพขนาด
ย่อ เครื่องจะแสดงภาพในรูปแบบปกติ
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คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้โดยเชื่อมต่อ
ไดรเวอร์ USB
หน่วยความจำ

หากคุณแตะไอคอน
ในรายการ JPG/BMP/GIF/PNG
จะมีเมนูย่อยปรากฏขึ้นดังนี้ (ในภาพขนาดย่อ)

° ตั้งเป็นภาพพื้นหลัง: คุณสามารถตั้งค่าภาพเป็นภาพ

พื้นหลังได้ ภาพพื้นหลังรองรับโหมดเต็มหน้าจอ/
ปรับหน้าจอ/ต้นฉบับ
° ลบ: คุณสามารถลบภาพที่เลือกได้
° ไฟล์:
- หมุนภาพ: คุณสามารถหมุนภาพตามมุม 90°/180°
/270° ได้
- แก้ชื่อ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้
- ย้าย/คัดลอก: คุณสามารถย้ายหรือคัดลอกภาพ
ระหว่างหน่วยความจำภายในและหน่วยความจำภาย
นอกได้
- ข้อมูล: แสดงข้อมูลไฟล์
° พิมพ์ผ่านบลูทูธ: คุณสามารถสั่งพิมพ์ไฟล์ที่เลือกที่อุ
ปกรณ์อื่นผ่านทาง บลูทูธ ได้
° ดูแบบภาพสไลด์: คุณสามารถดูไฟล์ JPG/BMP/GIF/
PNG ในรูปแบบภาพสไลด์ได้
° ลบหลายรายการ: คุณสามารถลบไฟล์หลายไฟล์
พร้อมกันได้
° ลบทั้งหมด: ลบไฟล์ทั้งหมดในรายการ
° มุมมองรายการ: คุณสามารถดูรายการ JPG/BMP/
GIF/PNG ได้

- คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ .JPG (.JPEG) ในโฟล
เดอร์ภาพถ่ายได้ทั้งในหน่วยความจำโทรศัพท์
และการ์ดหน่วยความจำ โฟลเดอร์ภาพทั้งในโท
รศัพท์และหน่วยความจำภายนอกนั้น สามารถ
ใช้จัดเก็บไฟล์รูปแบบ JPG, BMP, PNG, GIF,
WBMP และไฟล์ภาพรูปแบบอื่นๆ ได้
- ในการตั้งค่าไฟล์ JPG/BmP/GiF/PNG จาก
โฟลเดอร์ภาพถ่ายให้เป็นภาพพื้นหลัง
โปรดไปที่ เมนู-มัลติมีเดีย-อัลบั้มภาพ
จากนั้นเลือก ส่งเป็นภาพพื้นหลัง ในเมนูตัวเลือก
- คุณไม่สามารถตั้งค่าไฟล์ GIF, Ani
GIF,Animated GIF,Transparent GIF และ
Progressive JPG ให้เป็นภาพพื้นหลังได้

เสียง (เมนู 1.2)
แสดงรายการไฟล์ MP3, AAC, WMA, I-MELODY,
WAVE, MIDI, AMR, MMF, M4A
ที่โฟลเดอร์เสียงเริ่มต้น, ที่ดาวน์โหลด, บันทึกเสียง
และ MP3
หากคุณแตะไอคอน
ในรายการ จะมีเมนูปรากฏดังนี้
° ส่งทาง: คุณสามารถส่งไฟล์เสียงไปกับข้อความที่
เขียนได้
° ตั้งเป็นเสียงเรียกเข้า: คุณสามารถตั้งค่าเสียงให้เป็น
เสียงเรียกเข้า
° ไฟล์: คุณสามารถดูข้อมูลไฟล์และ DRM
° ลบ: ลบไฟล์
° ลบหลายรายการ: คุณสามารถลบไฟล์หลายไฟล์
พร้อมกันได้
° ลบทั้งหมด: ลบไฟล์ทั้งหมดในรายการ

แฟ้มข้อมูล

หากคุณแตะไอคอน
ในรายการ JPG/BMP/GIF/PNG
จะมีเมนูย่อยปรากฏขึ้นดังนี้ (ในมุมมองรายการ)
ส่
ง
ทาง:
คุ
ณ
สามารถส่
ง
ภาพผ่านทาง MMS/อีเมล์/
°
บลูทูธ ได้
° ตั้งเป็นภาพพื้นหลัง: คุณสามารถตั้งค่าภาพเป็นภาพ
พื้นหลังได้ (สำหรับ JPG/BMP/PNG เท่านั้น)
° ลบ: คุณสามารถลบภาพที่เลือกได้
° ไฟล์:
- หมุนภาพ: คุณสามารถหมุนภาพตามมุม 90°/180°
/270° ได้
- แก้ชื่อ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้
- ย้าย/คัดลอก: คุณสามารถย้ายหรือคัดลอกภาพ
ระหว่างหน่วยความจำภายในและหน่วยความจำ
ภายนอกได้
- ข้อมูล: แสดงข้อมูลไฟล์
° พิมพ์ผ่านบลูทูธ: คุณสามารถสั่งพิมพ์ไฟล์ที่เลือกที่
อุปกรณ์อื่นผ่านทาง บลูทูธ ได้
° ดูแบบภาพสไลด์: คุณสามารถดูไฟล์ JPG
ในรูปแบบภาพสไลด์ได้
° ลบ: ลบไฟล์
° ลบหลายรายการ: คุณสามารถลบไฟล์หลายไฟล์
พร้อมกันได้
° ลบทั้งหมด: ลบไฟล์ทั้งหมดในรายการ
° ภาพขนาดย่อ/มุมมองรายการ: ใช้ดูไฟล์ JPG/
BMP/GIF/PNG ในรูปแบบภาพขนาดย่อ/รายการ

MP3 เป็นรูปแบบเดียวที่สนับสนุนฟังก์ชันเล่น
ข้าม/ย้อน
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วิดโี อ (เมนู 1.3)
แสดงรายการไฟล์ MP4, 3GP ในโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลด

โฟลเดอร์ดีฟอลต์

โฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดได้รับการตั้งค่าเป็นโฟลเดอร์ดี
ฟอลต์ คุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบโฟลเดอร์ดีฟอลต์ได้
คุณสามารถบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากบริการเครือข่าย
ไว้ในโฟลเดอร์นี้ได้

แฟ้มข้อมูล

หน่วยความจำภายใน (โทรศัพท์)
หน่วยความจำภายนอก

- ซ้ำครั้งเดียว: เล่นไฟล์ทั้งหมดในรายการเพียง
รอบเดียว
- เล่นซ้ำทั้งหมด: เล่นไฟล์ทั้งหมดในรายการอย่าง
ต่อเนื่องซ้ำๆ
° ภาพขนาดย่อ/มุมมองรายการ:
คุณสามารถดูรายการไฟล์ได้

ปุ่ม ขึ้น & ลง
เลื่อนเพจขึ้น & ลง

หากคุณไม่ใส่การ์ดหน่วยความจำภายนอกเข้าไป
ในโทรศัพท์ ข้อความเตือน “ไม่ได้ใส่หน่วยความ
จำภายนอก” จะปรากฏขึ้น
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หากคุณแตะไอคอน
ในรายการ จะมีเมนูย่อยปรากฏขึ้
นดังนี้ (ในภาพขนาดย่อ)
ส่
ง
ทาง:
ส่
ง
ไฟล์
ท
เ
่
ี
ลื
อ
กไปยั
งอุปกรณ์อื่นผ่านทาง
°
MMS, อีเมล์ และ บลูทูธ
คุณไม่สามารถใช้ตัวอักษรต่อไปนี้ \ / : * ? “
<>|

° ลบ: ลบไฟล์
° ไฟล์:

- แก้ชื่อ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้
- ย้าย/คัดลอก: คุณสามารถย้ายหรือคัดลอกภาพ
ระหว่างหน่วยความจำภายในและหน่วยความจำภาย
นอกได้
- ข้อมูล: แสดงข้อมูลไฟล์
° ลบทั้งหมด: ลบไฟล์ทั้งหมดในรายการ ยกเว้นไฟล์
และโฟลเดอร์ดีฟอลต์
° ลบหลายรายการ: คุณสามารถลบไฟล์หลายไฟล์
พร้อมกันได้ หรือสามรมารถเลือกที่จะลบได้โดยทำเค
รื่องหมายเลือกไฟล์ที่ต้องการลบ
• เล่นรายการต่อไปอัตโนมัติ
- เปิด: เล่นไฟล์ที่เลือก

หากโฟลเดอร์มีไฟล์วิดีโอเกิน 9 ไฟล์ ไอคอน
ขึ้น/ลง และ เลื่อนเพจขึ้น/ลง จะปรากฏขั้นที่ด้าน
ขวาของหน้าจอ
ขนาดไฟล์สูงสุดที่ใช้ได้ ซึ่งสามารถใส่ในข้อความ
MMS และอีเมล์ได้คือขนาด 300 kb หากคุณ
พยายามแนบไฟล์ที่ใหญ่เกิน 300 kb
ข้อความเตือน “เกินขนาด” จะปรากฏขึ้น และการ
ดำเนินการจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
เครื่องเล่นวิดีโอสนับสนุนประเภทไฟล์ต่อไปนี้
• Video Codec: MPEG4, H.263
• Audio Codec: AAC, AMR
• ความละเอียด: 128X96, 176X144, 320X240,
352X288, 400X240, 176x120, 240x176, 320x176,
368x208, 384x160, 400x192, 416x176, 480x160
• นามสกุลไฟล์: .3gp, .mp4

คำอธิบาย
ตรวจสอบเวลาเล่นของไฟล์วิดีโอ
แตะแถบเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งที่เล่น

แฟ้มข้อมูล

ไอคอน

ส่งไฟล์วิดีโอทาง MMS
ปุ่มล็อคการสัมผัส
การควบคุมระดับเสียง
มุมมองด้านกว้าง
ย้อน
มุมมองปกติ

การตั้งค่าระดับเสียง

• คุณสามารถตั้งระดับเสียงของไฟล์วิดีโอโดยกดปุ่ม
เลือกระดับเสียง
• คุณสามารถเล่นต่อจากจุดที่หยุดไว้ได้ ในเมนูป๊อปอัป
เริ่มเล่นต่อ คุณสามารถเปิดใช้ฟังก์ชันนี้หากคุณเลือก
ใช่
หากคุณเปลี่ยนหน้าจอให้แสดงผลแบบมุมกว้าง จะมีฟังก์
ชันต่อไปนี้ให้เลือกใช้:

ฟังก์ชันเล่นข้ามและเล่นย้อนอาจไม่ทำงานกับ
ไฟล์บางประเภท

หยุดชั่วคราวหรือเล่น
ข้ามไปเพลง/วิดีโอถัดไป
เปลี่ยนเป็นมุมมองปกติ
คุณไม่สามารถฟังเสียงด้วยชุดหูฟัง บลูทูธ
ขณะเล่นไฟล์วิดีโอ
คุณสามารถแปลงหน้าจอให้แสดงผลในแนวนอนโดย
เลือกเมนู ทิวทัศน์ ในตัวเลือก โหมดเริ่มต้นคือ
เต็มหน้าจอ (400X240)

ภาพเต็ม

45

แฟ้มข้อมูล

° ตั้งค่าย่อขยาย: คุณสามารถขยายเอกสารโดยแตะ
ที่ไอคอนได้

° ดูการตั้งค่า: คุณสามารถตั้งค่าขนาดของข้อความโดย
ใช้เมนูพอดีกับความสูง และ พอดีกับความกว้าง

° การตั้งค่าบุ๊คมาร์ค: หากคุณเลือก เปิด

คุณจะสามารถ กล้บไปที่หน้าที่คุณเปิดล่าสุดได้โดย
ตรง คุณสามารถ บันทึกเอกสารให้เป็นบุ๊คมาร์คได้ถึง
100 รายการ

หน้าจอกว้าง

- หากในไฟล์มีข้อความเกิน 300 บรรทัด
เครื่องอาจเปิดไฟล์ไม่ได้
- คุณสามารถเปิดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่สูงสุดได้ถึง
10MB
- หน้าจอแสดงผลในการโหลดอาจหยุดค้าง
หากไฟล์มีขนาดใหญ่เกินขีดจำกัด

อืน
่ ๆ (เมนู 1.5)
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เต็มหน้าจอ
คุณสามารถตั้งไฟล์ภาพที่อยู่ในประเภทต่อไปนี้ให้
เป็นภาพพื้นหลังได้:
- JPG: ไม่สนับสนุนรูปแบบสเกลสีเทาและ
Progressive
- BMP: สูงสุดถึง 24 บิต
- PNG : ไม่จำกัด

เอกสาร (เมนู 1.4)
แสดงเอกสารข้อความในซิมหรือหน่วยความจำโทรศัพท์
หลังจากเปิดไฟล์ คุณสามารถดูเมนูย่อยได้โดยแตะที่ไอ
คอน
° ทิวทัศน์: คุณสามารถอ่านข้อความในแนวนอนได้
° ไปที่หน้า: คุณสามารถไปที่หน้าที่เลือกโดยตรงโดย
ไม่ต้องค้นหาได้

แสดงรายชื่อไฟล์ใน มีเดียส่วนตัว\อื่นๆ
ในหน่วยความจำมัลติมีเดีย
° ส่งทาง: ส่งไฟล์ที่เลือกไปยังอุปกรณ์อื่นผ่านทางอีเมล์
หรือ บลูทูธ
° ลบ: ลบไฟล์
° ไฟล์: คุณสามารถแก้ไขชื่อไฟล์ได้ และยังสามารถคัด
ลอกและย้ายไฟล์ได้ด้วย
° ลบหลายรายการ: คุณสามารถลบไฟล์หลายไฟล์
พร้อมกันได้
° ลบทั้งหมด: ลบไฟล์ทั้งหมดในรายการ
DRM (Digital Rights Management)
บางไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดจาดอินเตอร์เนต หรือ
ได้รับจากข้อความมัลติมีเดียอาจจะมี
"ค่าลิขสิทธิ์" ดังนั้นจึงต้องติดต่อซื้อลิขลิทธ์
ดังกล่าวจากทางเวปไซด์ก่อน

เมนู

ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเปิดหน้าจอการ
ถ่ายภาพ:
1. กดปุ่ม ค้างไว้อย่างน้อยสองวินาทีเพื่อเข้าสู่โหมด
การถ่ายภาพโดยตรง หรือแตะที่ไอคอน มัลติมีเดีย
แล้วเลือกเมนู กล้องถ่ายรูป
2. เล็งไปที่วัตถุที่ต้องการถ่ายภาพ แล้วกดปุ่ม
3. คุณสามารถบันทึกภาพได้โดยอัตโนมัติ
ก่อนถ่ายภาพ จะมีเมนูปรากฏขึ้นดังนี้:

ไอคอน

ตัววัด

คำอธิบาย
ทั้งหมด, กลาง

ฟิลเตอร์

ปิด, เนกาทีฟ, สีเทา, ซีเปีย

คุณภาพ

ปกติ, ละเอียด, ละเอียดมาก

AF, เปิด/
ปิด

ใช้ปรับโฟกัสอัตโนมัติเพื่อ
ให้ได้ภาพที่สดใส คมชัด
โดยกดปุ่มเพียงครั้งเดียว

มัลติช็อต

ใช้เพื่อถ่ายภาพช็อตต่อเนื่อง
- QVGA (1,3,6)
- VGA (1,3)
- ONE_MEGA (1)
- TWO_MEGA (1)

ดู

4:3, 16:9

ที่เก็บ

คุณสามารถเลือกพื้นที่จัดเก็บได้ว่าจะ
เก็บในเครื่องหรือการ์ดหน่วยความจำ

ตัวตั้งเวลา

ช่วยให้คณ
ุ สามารถเลือกเวลาหน่วงได้
(ปิด, 3 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที)
จากนั้นโทรศัพท์จะถ่ายภาพหลังจาก
ครบเวลาที่ระบุไว้

ใช้สำหรับตั้งค่าการซูม

เสียงชัตเตอร์

ชัตเตอร์1, ชัตเตอร์2, ชัตเตอร์3

เปิด/
ปิดแฟลช

ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าแฟลชใน
ขณะที่คุณถ่ายภาพในที่มืดได้

ความสมดุลแสง

อัตโนมัติ, ทังสเตน, ฟลูออเรสเซนต์,
แสงแดด, มืดครึ้ม

ความละเอียด

320X240, 640X480, 1280X960,
1600X1200

เมนู

ไอคอน

โหมด

คำอธิบาย
ให้คุณสามารถถ่ายภาพได้
ให้คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อน
ไหวได้

ซูม

กล้องถ่ายรูป

กล้องถ่ายรูป (เมนู 2)
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กล้องถ่ายรูป

หากคุณแตะบนหน้าจอ จะมีเมนูปรากฏขึ้นดังนี้:
ความสว่าง

เมื่อถ่ายภาพเสร็จ จะมีเมนูปรากฏขึ้นดังนี้:

การซูม

ลบ

เมนู
เมนู

48

ไอคอน

คำอธิบาย

ตั้งค่า

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้

โหมด

คุณสามารถเปลี่ยนโหมดจากกล้อง
ถ่ายรูปไปเป็นกล้องวิดีโอได้

โฟลเดอร์

คุณสามารถย้ายภาพไปไว้ในโฟล
เดอร์แต่ละโฟลเดอร์ได้

ยกเลิก

คุณสามารถย้อนกลับไปที่เมนูก่อน
หน้าได้

ไอคอน

ลบ
กล้อง

คำอธิบาย
หากคุณแตะไอคอนนี้หลังจากถ่าย
ภาพ คุณสามารถตั้งให้ภาพนั้นเป็น
ภาพพื้นหลังหรือส่งข้อความผ่านทาง
MMS, อีเมล์

ตัวเลือก

ลบ

หากคุณไม่ต้องการบันทึกภาพ
คุณสามารถลบออกได้
คุณสามารถถ่ายภาพได้

เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวเสร็จ คุณสามารถดูเมนูดังนี้:

1. เลือกเมนู กล้องวิดีโอ
เมื่อการตั้งค่าปรากฏขึ้นบนหน้าจอ คุณสามารถเลื่อน
แถบไปที่การตั้งค่านั้นโดยแตะที่ไอคอน เลื่อนแถบ
มาที่การตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แตะหน้าจอ
และค่าที่มีให้เลือกจะปรากฏขึ้น เลื่อนแถบมาที่ตัว
เลือกที่ต้องการ
2. ในการเริ่มบันทึก ให้กดปุ่ม ทันทีที่เครื่องเริ่มบันทึก
ตัวตั้งเวลาจะปรากฏขึ้น

เมนู

ไอคอน

ลบ
กล้องวิดีโอ

คำอธิบาย
หากคุณแตะไอคอนนี้หลังจากถ่าย
ภาพ คุณสามารถส่งเป็นข้อความผ่าน
ทาง MMS, อีเมล์

ตัวเลือก

ลบ

กล้องวิดีโอ

กล้องวิดโี อ (เมนู 3)

หากคุณไม่ต้องการบันทึกภาพ
คุณสามารถลบออกได้
คุณสามารถบันทึกวิดีโอได้

เวลาการบันทึก
การตั้งค่าเหมือนกับกล้องถ่ายรูป
ยกเว้นระยะเวลาในการถ่าย โปรดดูหน้า 47
เมนู
ระยะเวลา

3. กดปุ่ม
จัดเก็บ

ไอคอน

คำอธิบาย
คุณสามารถดูระยะเวลาที่บันทึกได้ใน
เมนูนี้ (ข้อความมัลติมีเดีย/ไม่จำกัด)

เพื่อสิ้นสุดการบันทึก และภาพที่บันทึกจะถูก

ลบ

49

เครื่องบันทึกเสียง

เครือ
่ งบันทึกเสียง (เมนู 4)
คุณสามารถบันทึกเสียงได้ในเมนูบันทึกเสียง

เวลาการบันทึก
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หากคุณเลือก
ที่ไม่มีไฟล์เสียง จะมีเมนูย่อยปราก
ฏขึ้นดังนี้:
° แฟ้มข้อมูล: สำหรับเข้าไปยังเมนูบันทึกเสียงโดยตรง
° ที่เก็บ: สำหรับเลือกที่เก็บที่จะใช้บันทึกเสียงว่าจะเก็บ
ในเครื่องหรือหน่วยความจำภายนอก
° โหมดการบันทึก: สำหรับเลือกโหมดที่ต้องการระ
หว่าง ไม่จำกัด หรือ ข้อความมัลติมีเดีย
ในโหมดไม่จำกัด คุณจะสามารถบันทึกเสียงเป็น
MP3 ได้ แต่หากคุณบันทึกเสียงระหว่างใช้สาย
หรือโหมดข้อความมัลติมีเดีย เสียงจะได้รับการ
บันทึกเป็น AMR
1. เมื่อเริ่มต้นบันทึกเสียงแล้ว ข้อความ กำลังบันทึกเสียง
และเวลาที่เหลือจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
2. หากคุณต้องการหยุดบันทึก ให้กดปุ่ม หยุด ตรงกลาง

หลังจากบันทึกเสียง จะมีเมนู
หากคุณแตะตัวเลือก
ย่อยปรากฏขึ้นดังนี้:
บั
น
ทึ
ก
เสี
ย
งใหม่
:
คุ
ณ
สามารถบั
นทึกเสียงใหม่ได้
°
° ส่งทาง: คุณสามารถส่งบันทึกเสียงผ่านทาง MMS,
บลูทูธ,หรืออีเมล์
° แฟ้มข้อมูล: คุณสามารถเข้าใช้โฟลเดอร์เสียงได้

ทุกเพลง (เมนู 5.1)
KE850 มีการเพิ่มเครื่องเล่น MP3 ลงในเครื่องซึ่งคุณ
สามารถสนุกกับการรับฟังเพลงที่เป็นไฟล์ MP3
ในเครื่องหรือในการ์ด และยังสามารถเปิดเพลงออกลำ
โพงด้านหน้าได้อย่างไพเราะ
ในบางกรณี สัญญาณเสียงอาจไม่ชัดเจน โดย
เฉพาะเมื่อเปิดเสียงดังๆ และมีเสียงทุ้มมากเนื่อง
จากลำโพงมีขนาดเล็ก ดังนั้น คุณควรใช้หูฟัง
สเตอริโอเพื่อรับฟังเพลงด้วยระบบเสียงที่
สมบูรณ์แบบ

คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์ MP3 จากพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ไป
ยังหน่วยความจำในโทรศัพท์ของคุณโดยใช้ที่เก็บข้อมูล
เมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์กับพีซีโดยใช้สาย USB
(ให้มาในกล่อง) เครื่องพีซีจะรับรู้โทรศัพท์เป็นดิสก์แบบ
ถอดออกได้ใน Windows Explorer หลังจากที่คุณคัด
ลอกเพลงต่างๆ ลงในดิสก์แบบถอดออกได้แล้ว คุณควร
ดำเนินการถอดฮาร์ดแวร์แบบปลอดภัยออกจากระบบของ
คุณ ห้ามถอดสายออกจากพีซีหรือโทรศัพท์ขณะที่กำลัง
ถ่ายโอนข้อมูล เนื่องจากอาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย
อย่างร้ายแรง
- คุณควรคัดลอกเพลง MP3
ไปไว้ในโฟลเดอร์เสียง\MP3 หากคุณคัดลอก
ไปไว้ในโฟลเดอร์อื่น คุณจะไม่สามารถดูหรือ
เล่นไฟล์ MP3 ได้
- เครื่องพีซีควรทำงานในระบบปฏิบัติการ
Windows 2000, Windows XP

โปรแกรมเล่นเพลงจะสนับสนุน:
• MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III,
MPEG-2.5 Layer III: ความถี่การสุ่มสัญญาณตั้งแต่
โหมดการเล่น
8KHz ถึง 48KHz อัตราบิตสูงสุด 320Kbps, สเตอริโอ
• AAC: LC ((ไม่ซับซ้อน))
• AAC+: V1 : (อัตราบิต 16~128Kbps)
แถบแสดงความคืบหน้า
V2 : (อัตราบิต 16~48Kbps)
* คุณสามารถลาก
(ความถี่การสุ่มสัญญาณตั้งแต่ 8KHz ถึง
แถบไปยังตำแหน่งที่
48KHz)
คุณต้องการฟังได้
• WMA, RA
KE850 ไม่รองรับไฟล์ที่กล่าวถึงทั้งหมดทุกประ
เภทที่มีอัตราบิตแปรผันต่างกัน ดังนั้นคุณจะไม่
สามารถเปลี่ยน ไฟล์จากรูปแบบ MP3 เป็น AAC
ได้

เครื่องเล่น MP3

เครือ
่ งเล่น MP3 (เมนู 5)

เวลาเล่น

สับเปลี่ยน
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ชื่อไฟล์
สกินการเล่น

สถานะของตัวควบคุมเพลง
- ในกรณีที่มีไฟล์ที่ไม่ถูกต้องอยู่ในรายการเพลง
เมนูจะย้อนกลับไปที่หน้ารายการเพลง
- ฟังก์ชันเล่นข้าม/ย้อนจะไม่รองรับรูปแบบไฟล์
WMA, RA และ AAC

เครื่องเล่น MP3

1. กดปุ่ม MP3 ที่อยู่ด้านข้างโทรศัพท์เพื่อเปิดเครื่องเล่น
MP3 จากนั้นเลือกรายการเพลงที่จะเล่น
2. กดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก] เพื่อดูรายการเพลง
และกด[ตัวเลือก]เพื่อเข้าสู่เมนูต่อไปนี้
° ตั้งเป็นเสียงเรียกเข้า: คุณสามารถกำหนดให้เสียง
เพลง MP3 ที่เล่นอยู่ให้เป็นเสียงเรียกเข้าได้
° ตั้งค่า: คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆ ได้ เช่น
สับเปลี่ยน เล่นซ้ำ
° เลือกหลายรายการ: คุณสามารถเลือกไฟล์เพื่อลบ
หรือเพิ่มได้หลายไฟล์ในคราวเดียว
° เพิ่มในรายการเพลง: คุณสามารถเพิ่มไฟล์ที่เลือกล
งในรายการเพลง

รายการเพลง (เมนู 5.2)
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เมนูนี้ให้คุณดูรายการเพลงทั้งหมด คุณสามาร
ถย้ายแทร็คโดยการกดปุ่มนาวิเกต นอกจากนี้
หากคุณเลือกเมนูตัวเลือก คุณสามารถลบไฟล์หรือดู
ข้อมูลไฟล์ได้
° เลื่อนขึ้น: เลื่อนข้อมูลในรายการขึ้น
° เลื่อนลง: เลื่อนข้อมูลในรายการเพลงลง
° ลบ: ลบไฟล์ในรายการเพลง
° ลบทั้งหมด: ลบไฟล์ทั้งหมดในรายการเพลง

ตัง้ ค่า (เมนู 5.3)
° สับเปลี่ยน

หากคุณเลือก เปิด เครื่องจะเล่นแทร็คต่างๆ แบบสุ่ม

° ซ้ำ

เมนูนี้ให้คุณตั้งค่าโหมดการเล่นได้ดังนี้: ปิด,
เล่นซ้ำทั้งหมด, เล่นซ้ำเพลงเดียว
° สกินการเล่น
คุณสามารถเลือกเมนูวิชวลเอฟเฟกต์:
สกินสีขาวและสกินสีดำ คุณสามารถใช้เมนูนี้เปลี่ยน
ภาพพื้นหลังของจอแสดงผลได้
-

เพลงได้รับความคุ้มครองตามสนธิสัญญานานา
ชาติ และกฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศ
ดังนั้นอาจจำเป็นที่ต้องได้รับอนุญาต หรือได้สิทธิ์
ในการทำซ้ำ หรือคัดลอก เพลงในกฎหมายของ
บางประเทศมีข้อห้ามในการคัดลอกสื่อที่มีลิขสิทธิ์
ด้วยตนเองโปรดตรวจสอบ กฎข้อบังคับของประ
เทศนั้นๆเกี่ยวกับการใช้สื่อต่างๆ
เมื่อเล่นเพลง MP3 ด้วยเครื่องเล่น
MP3 คุณสามารถใช้โหมด BGM
ได้หากคุณกดปุ่ม MP3 ครู่หนึ่ง ในโหมด
BGM คุณสามารถเล่นเพลง MP3 ขณะที่ใช้
งานฟังก์ชันอื่นๆ อยู่ได้ คุณสามารถหยุด BGM
บนหน้าจอเครื่องเล่น MP3 ได้

วิทยุ FM

วิทยุ FM (เมนู 6)
วิทยุ (เมนู 6.1)
คุณสามารถค้นหาสถานีและรับฟังวิทยุได้
- ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสัญญาณวิทยุ ให้
ยืดสายชุดหูฟังซึ่งทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ FM
- คุณไม่สามารถใช้งานวิทยุ FM
โดยไม่ใช้ชุดหูฟัง

4. คุณสามารถเข้าสู่เมนูตัวเลือกต่อไปนี้ได้โดยการกดปุ่ม
[ตัวเลือก]
เลือกซ้าย
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ตัวเลือก

ยกเลิก
ควบคุมระดับเสียง

1. แตะปุ่มตัวเลขของสถานีเพื่อบันทึกสถานีวิทยุที่เลือก
ปัจจุบันลงในตำแหน่งนั้น
2. หลังจากตั้งสถานีวิทยุ คุณสามารถรับฟังสถานีที่ตั้ง
ไว้ทั้งหมด
3. คุณสามารถปรับความถี่และเปลี่ยนแปลงสถานีวิทยุลง
ในช่องที่เลือกได้ คุณสามารถค้นหาสถานีถัดไปได้
โดยแตะค้างไว้อย่างน้อยสองวินาทีหรือกดปุ่มด้านข้าง

° สแกนอัตโนมัติ: หากคุณเลือก

“สแกนอัตโนมัติทันที?” เป็น เปิด เครื่องจะตั้งช่อง
วิทยุโดยอัตโนมัติ และเมื่อข้อความ “บันทึกสถานีนี้?”
ปรากฏขึ้น เมื่อคุณเลือก ใช่ความถี่ที่ถูกเลือกดังกล่าว
จะถูกบันทึกไว้
° รีเซ็ตสถานี: คุณสามารถรีเซ็ตสถานีทั้งหมดที่
87.5Mhz
- คุณสามารถล็อคฟังก์ชันวิทยุ FM
ได้โดยกดปุ่มล็อคด้านข้าง
- คุณไม่สามารถเปิดแบ็คไลท์โดยกดปุ่มลบหรือ
แตะปุ่มกดได้ หากล็อคฟังก์ชันอยู่

เกมส์&แอปฯ

เกมส์&แอปฯ (เมนู 7)
ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชัน Java ที่ติดตั้ง
ในโทรศัพท์ของคุณได้ คุณสามารถเล่นหรือลบแอปพลิ
เคชันที่ดาวน์โหลด หรือตั้งค่าตัวเลือกการเชื่อมต่อ

เกมส์ทเ่ี ป็นค่าเริม
่ ต้น (เมนู 7.1)
มีเกมส์เริ่มต้นให้คุณเล่นสนุกอยู่สี่เกมส์
หากต้องการดูข้อมูลเกมส์ คุณสามารถดูได้ที่ วิธีเล่น
ในเกมส์

ทีด
่ าวน์โหลด (เมนู 7.2)
คุณสามารถเล่นเกมส์ต่างๆ ที่ดาวน์โหลดจากเครือข่ายได้

ข้อมูล (เมนู 7.3)
คุณสามารถดูเวอร์ชัน Java ที่ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์
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ตัง้ ค่า (เมนู 7.4)
ในการดาวน์โหลดเกมส์ คุณสามารถตั้งค่าที่จะใช้เชื่อมต่อ
เครือข่ายได้ในเมนูนี้

คุณสามารถใช้เครื่องมือหลากหลายที่ติดตั้งอยู่ใน
โทรศัพท์ เช่น นาฬิกาปลุก, เครื่องคิดเลข, เวลาทั่วโลก,
ตัวแปลงหน่วย และปฏิทิน

นาฬิกาปลุก (เมนู 1)
คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกให้ทำงานเมื่อถึงเวลาที่ระบุได้

เครือ
่ งคิดเลข (เมนู 2)
เมนูนี้มีฟังก์ชั่นการคำนวณแบบมาตรฐาน ได้แก่ +, –, *,
/ บวก, ลบ, คูณ และหาร
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันมากมายในเครื่อง
คิดเลข เช่น +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, deg, rad
ได้โดยแตะแถบวิทยาศาสตร์
1. ป้อนตัวเลขโดยการแตะปุ่มตัวเลข
2. หากคุณต้องการทำการคำนวณที่ซับซ้อน เช่น sin,
cos ให้แตะปุ่ม
3. หากคุณป้อนตัวเลขผิด ให้แตะปุ่ม
4. แตะปุ่ม = เพื่อดูผลลัพธ์
5. ในการปิด เครื่องคิดเลข ให้แตะ

นาฬิกาปลุก

เครื ่ อ งมื อ

เวลาทัว่ โลก (เมนู 3)
คุณสามารถดูเวลาของเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลกที่เลือกไว้ได้
โดยลากไปรอบๆ หน้าจอแผนที่โลก คุณสามารถขยาย
และใช้ปุ่มลูกศรเพื่อค้นหาเมืองที่ถูกต้องได้

ตัวแปลงหน่วย (เมนู 4)
1. เลือก เปิด แล้วตั้งเวลาปลุกตามที่ต้องการ
: คุณสามารถตั้งการเตือนโดยแตะ เปิด หรือ ปิด
: คุณสามารถตั้งเวลาที่เจาะจงให้เตือนได้
: คุณสามารถตั้งระยะการเตือนซ้ำได้
: คุณสามารถตั้งเสียงเตือนในแต่ละโฟลเดอร์ได้
: คุณสามารถป้อนบันทึกข้อมูลของการเตือนได้
เมื่อการเตือนทำงาน คุณจะสามารถดูบันทึกนั้น
เมื่อตั้งค่าแต่ละค่าเสร็จ ให้แตะ บันทึก

°
°
°
°
°

คุณสามารถตั้งการปลุกได้ถึง 5 เวลา

ใช้แปลงหน่วยวัดให้เป็นหน่วยที่คุณต้องการ ประเภทขอ
งหน่วยวัดที่สามารถแปลงเป็นหน่วยต่างๆ ได้นั้นมีอยู่ 7
ประเภท: สกุลเงิน, พื้นที่, ความยาว, น้ำหนัก, อุณหภูมิ,
ปริมาตร และความเร็ว

ประเภทหน่วยวัด
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นาฬิกาปลุก

1. ในการเลือกหน่วยวัดหนึ่งๆ จากในเจ็ดประเภทนั้น
ให้แตะเมนู
2. ป้อนตัวเลขที่คุณต้องการแปลงในแต่ละแถบ คุณไม่
สามารถป้อนสัญลักษณ์ “-” ในตัวแปลงหน่วยได้
3. หากคุณต้องการรีเซ็ตค่า ให้แตะ รีเซ็ต

ปฏิทน
ิ (เมนู 5)
เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ เครื่องจะแสดงปฏิทินที่ด้านบนของ
หน้าจอจะเป็นส่วนสำหรับวันที่และที่ด้านล่างของหน้าจอ
เมื่อคุณเปลี่ยนวันที่การเปลี่ยนวัน เดือน และปีให้ทำดัง
นี้คุณสามารถกำหนดให้วางเคอร์เซอร์สี่เหลี่ยมไว้ที่วัน
ใดวันหนึ่งได้ หากคุณเห็นวันที่มีเครื่องหมายในปฏิทิน
แสดงว่ามีการนัดหมายหรือบันทึกในวันนั้นฟังก์ชั่นนี้เป็น
เครื่องช่วยเตือนคุณเกี่ยวกับการนัดหมาย และบันทึกต่าง
ๆ ของคุณโทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนหากคุณตั้งเสียง
เตือนสำหรับบันทึก
การเปลี่ยนวัน เดือน และปี ให้ทำดังนี้
หากคุณแตะบริเวณ
วัน/เดือน/ปี คุณส
ามารถแก้ไขข้อมูล
นั้นๆ ได้
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หากคุณเลือกไอคอน

จะปรากฏเมนูดังนี้:

° ลบกำหนดการเดิม: คุณสามารถลบตารางนัดหมาย
ที่ผ่านไปแล้วได้

° ลบทั้งหมด: คุณสามารถลบตารางนัดหมายทั้งหมดได้
° ไปที่วัน: คุณสามารถไปที่วันที่เลือกไว้ได้โดยตรง

บันทึก (Menu 6)
หากคุณเลือกไอคอน
เมื่อเข้าไปที่เมนู จะมีเมนูย่อย
ปรากฏขึ้นดังนี้:
° สร้าง: คุณสามารถสร้างบันทึกใหม่ได้
° ส่งทาง บลูทูธ/อีเมล์/SMS/MMS:
คุณสามารถส่งบัน ทึกผ่านทาง บลูทูธ, อีเมล์, SMS
และ MMS ได้
° ลบหลายรายการ: คุณสามารถลบบันทึกช่วยจำที่
เลือกไว้หลายรายการในคราวเดียว
° ลบ: คุณสามารถลบบันทึกได้
° ลบทั้งหมด: คุณสามารถลบบันทึกทั้งหมดได้

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โทรศัพท์ได้

หน้าจอ

การตั ้ ง ค่ า

หน้าจอ (เมนู 1)
รูปภาพพืน
้ หลัง (เมนู 1.1)
คุณสามารถเลือกภาพพื้นหลังในโหมดสแตนด์บาย
คุณสามารถใช้นิ้วเลื่อนย้ายส่วนประกอบบางรายการของ
ภาพพื้นหลัง เช่น รูปผีเสื้อหรือนาฬิกา

ไฟหน้าจอ (เมนู 1.2)
คุณสามารถตั้งระยะเวลาการเปิดไฟหน้าจอได้

นาฬิกา (เมนู 1.3)
คุณสามารถเลือกรูปแบบนาฬิกาที่แสดงได้หลากหลาย

ความสว่าง (เมนู 1.4)
คุณสามารถตั้งค่าความสว่างของ LCD: 100%, 80%,
60%, 40%

ธีม (เมนู 1.5)
คุณสามารถกำหนดธีมของหน้าจอดังนี้: ธีม PRADA, ธีม
สีน้ำเงิน, ธีมรูปผีเสื้อ และธีมรูปปลา
โทรศัพท์จะแสดงเมนูบนสุดแตกต่างกันตามธีม

ชือ
่ เครือข่าย (เมนู 1.6)
หากเปิดใช้ฟังก์ชั่นนี้ หน้าจอ LCD หลักจะแสดงชื่อ
เครือข่าย
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รูปแบบเสียง

รูปแบบเสียง (เมนู 2)
ในรูปแบบเสียง คุณสามารถปรับเปลี่ยนและปรับแต่ง
เสียงสัญญาณของโทรศัพท์ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์
สภาพแวดล้อม หรือกลุ่มผู้โทรที่แตกต่างกันได้
รูปแบบที่ตั้งไว้ล่วงหน้ามี 5 รูปแบบ: ทั่วไป, เงียบ,
เฉพาะสั่น, นอกอาคาร และชุดหูฟัง โดยคุณสามารถปรับ
แต่งรูปแบบแต่ละรูปแบบได้

เปิดใช้ (เมนู 2.X.1)
1. รายการรูปแบบจะปรากฏขึ้น
2. ในรายการรูปแบบ ให้เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณต้องการ
ใช้ และแตะ เปิดใช้

กำหนดเอง (เมนู 2.X.2)
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ให้เลื่อนไปยังรูปแบบที่ต้องการในรายการรูปแบบ
และแตะ กำหนดเอง
° ประเภทการเตือน: ตั้งชนิดการเตือนเมื่อมีสาย
เรียกเข้า
° เสียงเรียกเข้า: เลือกเสียงเรียกเข้าที่ต้องการจาก
รายการ
° ระดับเสียง: ตั้งระดับเสียงของเสียงเรียกเข้า
° ประเภทการเตือนข้อความ: ตั้งชนิดการเตือนให้
กับข้อความ
° เสียงข้อความ: เลือกเสียงเตือนให้กับข้อความ
° เสียงปุ่มสัมผัส: เลือกเสียงทัชโทนและเสียงปุ่มกด
° ระดับเสียงปุ่มสัมผัส: ตั้งระดับเสียงของทัชโทน
และเสียงปุ่มกด
° ระดับเสียงเอฟเฟกต์: ตั้งระดับเสียงของเสียงเอฟ
เฟกต์
° ระดับเสียงเปิด/ปิด: ตั้งระดับเสียงของเสียงเรียกเข้า
เมื่อเปิด/ปิดเครื่อง
° ตอบอัตโนมัติ: คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้เฉพาะ
เมื่อต่อชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีหรือหูฟังเข้ากับโทรศัพท์
แล้วเท่านั้น
• ปิด: โทรศัพท์จะไม่ใช้การรับสายอัตโนมัติ
• หลังจาก 5 วินาที: เครื่องจะรับสายโดยอัตโนมัติ
หลังจากดัง 5 วินาที

• หลังจาก 10 วินาที: เครื่องจะรับสายโดยอัตโนมัติ
หลังจากดัง 10 วินาที

วันที่ & เวลา (เมนู 3.1)

การโทร (เมนู 3.4)
คุณสามารถตั้งเมนูที่เกี่ยวข้องกับการโทรด้วยการแตะเมนู
ตั้งค่า

คุณสามราถตั้งวันที่และเวลาได้ในเมนูนี้.

การโอนสาย (เมนู 3.4.1)

วันที่ (เมนู 3.1.1)

บริการ การโอนสาย ให้คุณโอนสายเรียกเข้าทั้งจากสาย
โทรศัพท์, แฟกซ์หรือสายที่ โทรเข้าเพื่อส่งข้อมูลไปยัง
หมายเลขอื่นได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณเพื่อ
° สายเรียกเข้าทั้งหมด
โอนสายเรียกเข้าทุกสาย
° กรณีสายไม่ว่าง
โอนสายเมื่อคุณใช้โทรศัพท์อยู่
° เมื่อไม่รับสาย
โอนสายที่คุณไม่ได้รับ
° กรณีติดต่อไม่ได้
โอนสายเมื่อเปิดเครื่องหรืออยู่นอกฟื้นที่ที่ให้บริการ
° สายข้อมูลทั้งหมด
โอนสายโทรเข้าเพื่อส่งข้อมูลทุกสายไปยังหมายเลขที่
การเชื่อมต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์
° สายแฟกซ์ทั้งหมด
โอนสายแฟกซ์ทุกสายไปยังหมายเลขที่มีการเชื่อมต่อ
กับเครื่องแฟกซ์
° ยกเลิกทั้งหมด
ยกเลิกบริการโอนสายทั้งหมด
เมนูย่อย
เมนูการโอนสายมีเมนูย่อยต่างๆ ดังที่แสดงด้านล่าง
- เปิดใช้
เปิดใช้งานบริการที่เกี่ยวข้อง
ไปยังศูนย์ข้อความเสียง
โอนสายไปที่ศูนย์รับฝากข้อความ ฟังก์ชั่นนี้ไม่มีใน
เมนู สายข้อมูลทั้งหมด และ สายแฟกซ์ทั้งหมด
ไปยังหมายเลขอื่น
สำหรับป้อนหมายเลขที่ใช้ในการโอนสาย
ไปยังหมายเลขที่ใช้บ่อย
ใช้สำหรับเลือกหมายเลขที่ใช้โอนสายไปล่าสุด 5
หมายเลข
- ยกเลิก
เลิกใช้งานบริการที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถป้อนวันที่ปัจจุบันได้

รูปแบบวันที่ (เมนู 3.1.2)
คุณสามารถตั้งรูปแบบวันที่ เช่น ปปปป/ดด/วว, วว/ดด/
ปปปป, ดด/วว/ปปปป
(ว: วันที่ / ด: เดือน / ป: ปี)

เวลา (เมนู 3.1.3)
คุณสามารถป้อนเวลาปัจจุบันได้

รูปแบบเวลา (เมนู 3.1.4)
คุณสามารถเลือกรูปแบบเวลาเป็น 12 ชั่วโมง หรือ 24
ชั่วโมง

อัพเดทอัตโนมัติ (เมนู 3.1.5)
(ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เครือข่าย)

หากคุณเลือก เปิด การตั้งค่าวันที่และเวลาจะได้รับการ
อัปเดตโดยอัตโนมัติ

ประหยัดพลังงาน (เมนู 3.2)
หากคุณตั้งเป็น เปิด คุณสามารถประหยัดพลังงานได้ใน
ขณะที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์

ภาษา (เมนู 3.3)
คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของข้อความที่ใช้แสดงบน
โทรศัพท์ของคุณ การตั้งค่าเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อโหมด
การป้อนคำด้วย

การตั้งค่า

การตัง้ ค่า (เมนู 3)
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การตั้งค่า

- ดูสถานะ
ตรวจสอบสถานะของบริการที่เกี่ยวข้อง

ส่งหมายเลขตัวเอง (เมนู 3.4.2)

(ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เครือข่ายและการสมัครขอรับบริการ)
° ตั้งค่าตามระบบ

หากเลือกตัวเลือกนี้ การที่คุณจะสามารถส่งหมายเลข
โทรศัพท์ของคุณได้หรือไม่ขึ้น อยู่กับบริการของสาย
โทรศัพท์ 2สายที่ให้บริการอยู่ เช่น สาย 1 หรือสาย 2
° เปิด
คุณสามารถส่งหมายเลขโทรศํพท์ของคุณไปยังผู้รับ
โดยหมายเลขของคุณจะแสดง ที่เครื่องโทรศัพท์ของ
ผู้รับสาย
° ปิด
จะไม่มีการแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

สายเรียกซ้อน (เมนู 3.4.3)
(ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เครือข่าย)
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° เปิดใช้

หากคุณเลือกเปิดใช้งาน คุณสามารถรับสาย
(เรียกเข้า) ซ้อนได้
° ยกเลิก
หากคุณเลือก ยกเลิก คุณจะไม่สามารถทราบได้ว่ามี
สาย (เรียกเข้า) ซ้อนที่ กำลังรออยู่
° ดูสถานะ
แสดงสถานะของการใช้สายเรียกซ้อน

เตือนทุกนาที (เมนู3.4.4)
หากเลือก เปิด คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาการโทร
ด้วยเสียงเตือนที่ดังทุก 1 นาทีในระหว่างการโทร

โทรซํา้ อัตโนมัติ (เมนู 3.4.5)
° เปิด

เมื่อใช้งานฟังก์ชั่นนี้เครื่องจะพยายามหมุนทวนหมาย
เลขที่โทรไม่ติด โดยอัตโนมัติ
° ปิด
เครื่องจะไม่หมุนทวนหมายเลขซ้ำเมื่อไม่สามารถต่อ
สายนั้นได้ในครั้งแรก

ส่งโทน DTMF (เมนู 3.4.6)
คุณสามารถส่งทัชโทนในระหว่างการโทรเพื่อควบคุมข้อ
ความเสียงของคุณหรือบริการ ทางโทรศัพท์อื่นๆ ได้
ข้อมูล
โทน DTMF: Dual Tones Multiple Frequency

เลือกสาย (เมนู 3.4.7)
(ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซิม)

เมนูนี้จะปรากฏเฉพาะในกรณีที่ซิมการ์ดสนับสนุนหมาย
เลขที่สมัครขอรับบริการไว้ สองหมายเลข หรือสายโทร
ศัพท์สองสายนั่นเอง เลือกสายโทรศัพท์ (ระหว่างสาย
1 และสาย 2) ที่คุณต้องการใช้โทรออกและส่งข้อความ
คุณสามารถตอบรับสายที่เข้ามา ทั้งสองสายได้โดยไม่
ต้องขึ้นอยู่กับสายที่เลือกไว้

ระบบป้องกัน (เมนู 3.5)
ขอรหัส PIN (เมนู 3.5.1)
ในเมนูนี้ คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้ถามรหัส PIN
ของซิมการ์ดของคุณ เมื่อเปิด ใช้เครื่องโทรศัพท์
ถ้าฟังก์ชั่นนี้ถูกเปิดขึ้น คุณจะต้องใส่รหัส PIN
1. เลือก ขอรหัส PIN ในเมนู การตั้งค่าความปลอดภัย
2. ตั้งค่า ใช้/เลิกใช้
3. หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าว
คุณต้องป้อนรหัส PIN1 เมื่อคุณ เปิดเครื่อง
4. หากคุณป้อนรหัส PIN1 ผิดเกิน 3 ครั้งเครื่องจะล็อค
หาก PIN1 ถูกล็อค แล้ว คุณจะต้องใช้รหัส PUK
ปลดล็อค
5. โดยคุณสามารถป้อนรหัส PUK ได้ถึง 10ครั้ง หาก
คุณป้อนรหัสPUK ผิดเกิน 10 ครั้งคุณจะไม่สามารถ
ปลดล็อคเครื่องโทรศัพท์ของคุณได้ ละต้องติดต่อผู้ให้
บริการของคุณเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ถ้าคุณเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ ปุ่มกดจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติใน
โหมดสแตนด์บายโดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆ

ล็อคเครือ
่ ง (เมนู 3.5.3)
คุณสามารถใช้รหัสรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกัน
การใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่ได้ รับอนุญาตเมื่อคุณ
เปิดเครื่อง คุณจะต้องป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย
หากคุณได้ตั้ง ค่าการล็อคเครื่องที่ เมื่อเปิดเครื่อง
หากคุณตั้งค่าการล็อคเครื่องที่ เมื่อเปลี่ยนซิม โทร
ศัพท์ของคุณ จะขอทราบรหัสรักษาความปลอดภัย
เมื่อคุณเปลี่ยนซิมการ์ดเท่านั้น

ป้องกันการโทร (เมนู 3.5.4)
คุณสามารถใช้รหัสป้องกัน เพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์
ของคุณ โดยไม่ได้รับอนุญาติ เมื่อคุณเปิดเครื่อง
คุณจะต้องป้อนรหัสป้องกัน หากคุณได้ตั้งค่าการล็อค
เครื่องที่ เปิด หากคุณตั้งค่าการล็อคเครื่อง อัตโนมัติ
เครื่องจะให้คุณป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย เฉพาะ
เมื่อคุณเปลี่ยนซิมการ์ดเท่านั้น
° การโทรออกทั้งหมด
บริการป้องกันการโทรของสายโทรออกทั้งหมด
° โทรออกต่างประเทศ
บริการป้องกันการโทรของสายโทรออกต่างประเทศ
ทั้งหมด
° โทรออกต่างประเทศแบบโรมมิ่ง
บริการป้องกันการโทรของสายโทรออกต่างประเทศ
ทั้งหมดยกเว้นเครือข่าย ในประเทศของตน
° ไม่รับสายเข้าทั้งหมด
บริการป้องกันการโทรเข้าทั้งหมด
° ไม่รับเมื่ออยู่ต่างประเทศ
บริการป้องกันการโทรของสายโทรเข้าทั้งหมดเมื่อ
ใช้การโรมมิ่ง
° ยกเลิกทั้งหมด
คุณสามารถยกเลิกบริการป้องกันการโทรทั้งหมดได้
° เปลี่ยนรหัสผ่าน
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบริการป้องกัน
การโทรได้

เมนูย่อย
- เปิดใช้
คุณสามารถขอให้เครือข่ายตัง้ ค่าการป้องกันการโทรได้
- ยกเลิก
ยกเลิกการตั้งค่าการป้องกันการโทร
- ตรวจสอบสถานะ
ดูสถานะของเครื่องว่ามีการป้องกันการโทรหรือไม่

การตั้งค่า

ล็อคปุม
่ อัตโนมัติ (เมนู 3.5.2)

กำหนดเบอร์โทรออก (เมนู 3.5.5)
(ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซิม)

คุณสามารถจำกัดการโทรออกไปยังหมายเลขโทร
ศัพท์ที่เลือกไว้ได้หมายเลขเหล่า นั้นจะได้รับการป้อง
กันด้วยรหัส PIN2
° เปิด
คุณสามารถจำกัดการโทรออกไปยังหมายเลขโทร
ศัพท์ที่เลือกไว้ได้
° ปิด
ยกเลิกการใช้ฟังก์ชั่นการจำกัดหมายเลขโทรออก
° รายการเบอร์
คุณสามารถดูรายการหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ใน
เมนูเบอร์โทรที่กำหนด
รหัสรักษาความปลอดภัยเริ่มต้นของโทรศัพท์นี้คือ
0000 รหัส PIN 1 และ PIN 2 และเกี่ยวกับซิม
การ์ดและผู้ให้บริการของคุณ

เปลีย
่ นรหัส (เมนู 3.5.6)
PIN ย่อมาจาก Personal Identification Number เป็น
รหัสที่ใช้ในการป้องกันการ ใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุ
ญาต คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านต่อไปนี้ได้:
รหัสป้องกัน, รหัส PIN1, รหัส PIN2
1. หากคุณต้องการเปลี่ยนรหัสรักษาความปลอดภัย/รหัส
PIN1/PIN2 ให้ป้อนรหัสเดิมที่ให้มาของคุณแล้วแตะ
[ตกลง]
2. ป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย รหัส PIN/PIN2ใหม่
และตรวจสอบความถูกต้อง
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การตั้งค่า
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การเชือ
่ มต่อ (เมนู 3.6)
เลือกเครือข่าย (เมนู 3.6.1)
คุณสามารถเลือกประเภทเครือข่ายได้
° อัตโนมัติ: หากคุณเลือกโหมด อัตโนมัติ เครื่องจะค้น
หาและเลือกเครือข่ายให้คุณโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณเลือกโหมด “อัตโนมัติ” แล้ว
โทรศัพท์จะตั้งค่าอยู่ที่ “อัตโนมัติ” ไปตลอด แม้จะปิด
เครื่องแล้วเปิดใหม่ก็ตาม
° กำหนดเอง: โทรศัพท์จะค้นหารายการเครือข่ายที่
ใช้งานได้ แล้วแสดงเครือข่ายเหล่านั้นอยู่ในรายการ
จากนั้น คุณสามารถเลือกเครือข่ายที่คุณต้องการใช้
หากเครือข่ายนี้มีข้อตกลงเรื่องการโรมมิ่งกับผู้ให้บริ
การระบบเครือข่ายในพื้นที่ของคุณ และเครื่องจะให้คุณ
เลือกเครือข่ายอื่นได้ ในกรณีที่เครื่องไม่สามารถเชื่อม
ต่อกับเครือข่ายที่เลือกได้
° ที่ต้องการ: คุณสามารถตั้งค่ารายการเครือข่ายที่
คุณต้องการให้ โทรศัพท์เชื่อมต่อเป็น อันดับแรก
ก่อนที่จะพยายาม เชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นๆ
รายการนี้เป็นรายการเครือ ข่ายซึ่งเป็นที่รู้จักและมีการ
กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วใน เครื่องโทรศัพท์

โปรไฟล์เครือข่าย (เมนู 3.6.2)
โปรไฟล์คือข้อมูลเครือข่ายที่ใช้เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ในหน่วยความจำของโทร ศัพท์มีรูปแบบที่เป็นค่าเริ่มต้น
ของผู้ให้บริการระบบบางราย(ขึ้นอยู่กับซิมการ์ด)

ตัง้ ค่า GPRS (เมนู 3.6.3)
คุณสามารถตั้งค่าการใช้บริการ GPRS
ได้อย่างหลากหลาย
° เมื่อเปิดเครื่อง
ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานต่างๆ หากเลือกเมนูนี้โทร
ศัพท์จะลงทะเบียนกับเครือข่าย GPRS โดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณเปิดเครื่อง การเปิดใช้โปรแกรม PC Dial-up
หรือWAP จะเป็นการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างโทร
ศัพท์กับเครือข่ายทำให้สามารถส่งถ่ายข้อมูล ได้
เมื่อคุณปิดโปรแกรมนั้น การเชื่อมต่อGPRS จะสิ้นสุด
ลงแต่การลงทะเบียนกับ เครือข่ายยังคงมีผลอยู่
° เมื่อต้องการ
เมื่อเลือกเมนูนี้ การเชื่อมต่อ GPRS เกิดขึ้นเมื่อคุณทำ
การเชื่อมต่อกับบริการ WAP และสิ้นสุดลงเมื่อคุณสิ้น
สุดการเชื่อมต่อ WAP

การเชือ
่ มต่อ USB (เมนู 3.6.4)
คุณสามารถใช้โทรศัพท์กับแอปพลิเคชันการเชื่อมต่อพีซี
และการสื่อสารข้อมูลต่างๆ มากมายผ่านทาง USB ได้

โหมด Flight (เมนู 3.7)
หากคุณเปิดใช้โหมด Flight คุณจะสามารถใช้งานโทร
ศัพท์ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายโทรศัพท์ไร้
สาย GSM ซึ่งทำให้คุณสามารถทำงานต่างๆ ที่ไม่จำเป็น
ต้องใช้เครือข่ายไร้สายได้ คุณจะไม่สามารถทำการโทร
ออกทุกรูปแบบ รวมทั้งการโทรฉุกเฉินหรือใช้งานคุณสม
บัติที่ต้องใช้บริการเครือข่ายได้ เมื่อใช้โหมด Flight

คุณสามารถกลับไปเริ่มใช้ค่าทั้งหมดที่ตั้งมาจากโรงงาน
ได้ คุณต้องใช้รหัสป้องกันเพื่อ ใช้งานฟังก์ชั่นนี้
° เรียกคืนค่าเริ่มต้น: คุณสามารถเรียกคืนค่าเริ่มต้นได้
° ลบหน่วยความจำมัลติมีเดีย: ให้คุณสามารถฟอร์
แมตหน่วยความจำมัลติมีเดีย และจัดทำไดเรคทอรี
ดีฟอลต์ได้
° ลบหน่วยความจำภายนอก: ให้คุณสามารถฟอร์แมต
ข้อมูลทั้งหมดในหน่วยความจำภายนอกได้

การตั้งค่า

รีเซ็ตการตัง้ ค่า (เมนู 3.8)

สถานะความจำ (เมนู 3.9)
คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่ว่างและการใช้หน่วย
ความจำของพื้นที่จัดเก็บ, หน่วยความจำภายใน,
หน่วยความจำมัลติมีเดีย และหน่วยความจำภายนอกแต่
ละส่วน โดยเข้าไปในเมนูของพื้นที่จัดเก็บแต่ละส่วน
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บลูทูธ
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บลูทธ
ู (เมนู 4)

รายการอุปกรณ์ (เมนู 4.2)

ฟังก์ชั่น บลูทูธ จะช่วยให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งานร่วม
กันได้, อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และคอมพิวเตอร์ที่ อยู่ในบริ
เวณใกล้เคียงสื่อสารกันได้โดยตรงโดยไม่ต้องต่อสายใดๆ
โทรศัพท์เครื่องนี้สนับสนุนการ
เชื่อมต่อ บลูทูธ ในตัวเครื่อง ซึ่งทำให้สามารถเชื่อมต่อ
กับชุดหูฟัง บลูทูธ, แอปพลิเคชัน คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
ร่วมกันได้และอื่นๆ

ใช้ในการดูอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ที่ใช้
บลูทูธ ได้ของคุณ

- หากคุณใช้ PCsync ผ่านทาง บลูทูธ คุณสา
มารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ภายในสมุดโทรศัพท์
เท่านั้น
- เมื่อคุณได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ
เครื่องจะขอ ให้คุณยืนยัน
หลังการยืนยันการโอน ไฟล์นั้นจะได้รับการคัด
ลอกลงในโทรศัพท์ของคุณ
- โทรศัพท์จะจัดเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้
ขึ้นอยู่กับประเภทไฟล์
• MP3(.mp3, mp4, aac, wma):
โฟลเดอร์เพลง
• วิดีโอ (.3GP): โฟลเดอร์วิดีโอ
• รายชื่อของสมุดโทรศัพท์ (.VCF):
สมุดโทรศัพท์
• ข้อความ (.txt): โฟลเดอร์ข้อความ
• ไฟล์อื่นๆ (.*): โฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์
- ซอฟต์แวร์ บลูทูธ ที่สนับสนุน (สแต็ค บลูทูธ)
สำหรับไดรเวอร์ที่แนะนำ DUN: WidComm
บลูทูธ for Windows 1.4 และ 3.0

เปิด/ปิด บลูทธ
ู (เมนู 4.1)
เมนูนี้ใช้สำหรับเปิดหรือยกเลิกการใช้งาน บลูทูธ

เนื่องจากปัญหาด้านการใช้งานร่วมกัน อุปกรณ์
บางอย่างอาจไม่สนับสนุนฟังก์ชันนี้

การตัง้ ค่าบลูทธ
ู (เมนู 4.3)
คุณสามารถบันทึกอุปกรณ์ใหม่ที่ใช้งานร่วมกับ บลูทูธ ได้
หากคุณเพิ่มอุปกรณ์ไว้แล้ว คุณสามารถค้นหาอุปกรณ์นั้น
หลังจากป้อนรหัสผ่าน
° การมองเห็นเครื่องของฉัน
คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันให้โทรศัพท์ของคุณปรากฏ
บนอุปกรณ์ บลูทูธ ของผู้อื่นได้
° ชื่อของฉัน
คุณสามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ บลูทูธ ของคุณได้ ชื่อที่
กำหนดมาจากโรงงานคือ KE850
° แอดเดรสส่วนตัว
คุณสามารถดูแอดเดรสของอุปกรณ์ บลูทูธ
ที่คุณเปิดใช้ได้

บริการทีส
่ นับสนุน (เมนู 4.4)
คุณสามารถดูรายการอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ชุดหูฟังและชุด
อุปกรณ์แฮนด์ฟรีที่โทรศัพท์ บลูทูธ รุ่นนี้รองรับได้
พิมพ์ผ่าน บลูทูธ: มีในเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนโปร
ไฟล์การพิมพ์ทั่วไป คุณสามารถพิมพ์จากเมนู
“ส่งทาง บลูทูธ” สำหรับเครื่องพิมพ์ซึ่งสนับ
สนุนโปรไฟล์พุชออบเจกต์ หากขนาดไฟล์เกิน
500KB (ไฟล์ Animated GIF) และ 200KB
(ไฟล์ประเภทอื่น) ข้อความ “ไม่สนับสนุน”
จะปรากฏขึ้น

เมนูนี้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดและการให้บริการของเครือข่าย
ในกรณีที่ซิมการ์ดสนับสนุนบริการ SAT (เช่น
SIM Application Toolkit) เมนูนี้จะเป็นชื่อ
บริการของผู้ให้บริการซึ่งจัดเก็บไว้ในซิมการ์ด

บริการ SIM

บริการ SIM (เมนู 5)
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อุปกรณ์เสริม

อุ ป กรณ์ เ สริ ม
คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ กับโทรศัพท์ของคุณได้ เลือกใช้อุปกรณ์ เหล่านี้ตาม ลักษณะการสื่อสารส่วนตัว
ของคุณ

อะแดปเตอร์สำหรับชารจ์แบตเตอรี่
สำหรับชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรีม
่ าตรฐาน
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แฮนด์ฟรีพร้อมไมโครโฟน
และตัวควบคุมโปรแกรมเล่นเพลง
ชุดหูฟังสเตอริโอ
ตัวควบคุม: ปุ่มรับสายและวางสาย, ตัวควบคุมโปรแกรม
เล่นเพลง,ระดับ เสียง ,
ปุ่มพักสาย และไมโครโฟน หลังจ
ากเชื่อมต่อชุดหูฟังและตัวควบคุม
ให้เสียบปลายสายของตัวควบคุม
เข้ากับช่องเสียบชุดหูฟัง ทางด้าน
ซ้ายของโทรศัพท์

อุปกรณ์ทำความสะอาด
LCD
สายเคเบิล
้ ข้อมูล
/ซีดี โปรแกรม PC SYNC
สำหรับใช้เชื่อมต่อเพื่อการแลกเป
ลี่ยนข้อมูลระหว่าง เครื่องคอมพิวเ
ตอร์กับโทรศัพท์ของคุณ

ซองหนังใส่โทรศัพท์

การ์ดหน่วยความจำ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ ได้รับการรับรองให้
ใช้ในระบบเครือข่าย GSM 900, DCS 1800, PCS1900
° ระบบสองเครือข่ายเป็นคุณสมบัติที่ขึ้นกับเครือข่าย
โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณว่าคุณ
สามารถสมัครขอใช้บริการและใช้คุณสมบัตินี้
° คุณสมบัติต่างๆ ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้เรียกว่า บริการเสริม
จากระบบเครือข่าย ซึ่งเป็นบริการพิเศษที่คุณขอเปิดใช้
บริการได้จากผู้ให้บริการของคุณ ก่อนที่คุณจะสามารถ
ใช้คุณสมบัติต่างๆ ของบริการเสริมจากระบบเครือข่าย
เหล่านี้ คุณต้องสมัครขอรับบริการผ่านทางผู้ให้บริการ
และขอคำแนะนำในการใช้จากผู้ให้บริการด้วย

บริการของเครือข่าย

บริ ก ารของเครื อ ข่ า ย
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การแก้ปัญหา

การแก้ ป ั ญ หา
เนื้อหาในบทนี้จะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ที่คุณอาจพบในขณะใช้โทรศัพท์ คุณอาจต้องสอบถามผู้ให้บริการเพื่อแก้ไขปัญ
หาบางประการ แต่คุณสามารถแก้ไขปัญหาที่คุณพบบางอย่างได้เองอย่างง่ายดาย

ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

ข้อผิดพลาดของซิมการ์ด

ไม่ได้ใส่ซิมการ์ดในโทรศัพท์ หรือ
คุณอาจใส่ซิมการ์ดไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซิมการ์ดอย่างถูกต้อง

ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบ
เครือข่าย

สัญญาณอ่อน
อยู่นอกพื้นที่บริการของระบบเครือ
ข่าย GSM

ย้ายไปบริเวณที่ใกล้หน้าต่างหรือที่เปิดโล่ง
ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการกับผู้ให้บริการ

รหัสไม่ตรงกัน

เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนรหัสป้องกัน
คุณต้องยืนยันรหัสใหม่โดยป้อนรหัส
นั้นอีกครั้ง รหัสที่คุณป้อนทั้งสองครั้ง
ไม่ตรงกัน

ติดต่อผู้ให้บริการ

ตั้งค่าฟังก์ชันไม่ได้

ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือต้องลง
ทะเบียน

ติดต่อผู้ให้บริการ

ไม่สามารถโทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการติดต่อหมายเลข
มีการใส่ซิมการ์ดอันใหม่ ถึงขีดจำกัด
การโทรของคุณแล้ว

ระบบเครือข่ายใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาต
ตรวจสอบข้อกำหนดใหม่ ติดต่อผู้ให้บริการ หรือ
ตั้งค่าการจำกัดการโทรใหม่โดยใช้รหัส PIN 2

เปิดเครื่องโทรศัพท์
ไม่ได้

กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเบาเกินไป
แบตเตอรี่หมด
ขั้วสัมผัสแบตเตอรี่สกปรก

กดปุ่มเปิด/ปิดเป็นเวลาอย่างน้อยสองวินาที
ชาร์จแบตเตอรี่ ตรวจสอบสัญลักษณ์แสดงการ
ชาร์จบนหน้าจอ
ทำความสะอาดขั้วสัมผัส
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สาเหตุที่เป็นไปได้
แบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง
อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป
มีปัญหาที่ขั้วสัมผัส

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการชาร์จ

ไม่มีกระแสไฟฟ้า
เครื่องชาร์จชำรุด
ใช้เครื่องชาร์จไม่ถูกต้อง
แบตเตอรี่ชำรุด

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

การแก้ปัญหา

ข้อความ

ชาร์จแบตเตอรี่
ตรวจดูให้แน่ใจว่าอยู่ในอุณหภูมิแวดล้อมที่เหมาะ
สม รอสักครู่ จากนั้นชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและการเชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์ ตรวจสอบขั้วสัมผัสแบตเตอรี่
ทำความสะอาดหากจำเป็น
เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอื่นหรือตรวจสอบ
กระแสไฟฟ้า
หากเครื่องชาร์จไม่เริ่มทำงาน ให้เปลี่ยนเครื่อง
ชาร์จใหม่
ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านั้น
เปลี่ยนแบตเตอรี่

สัญญาณเครือข่ายขาดหายไป

สัญญาณอ่อนเกินไป

การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอื่นเป็นไปโดยอัตโนมัติ

หมายเลขโทรศัพท์ใช้โทร
ออกไม่ได้

กำลังใช้งานฟังก์ชันกำหนด
หมายเลขโทรออก

ตรวจสอบการตั้งค่า

69

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค
ข้อมูลท่วั ไป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : KE850
ระบบ : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

อุณหภูมิ
สูงสุด : +55°C (คายประจุ)
+45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด : -10°C
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USER GUIDE

Some of contents in this manual may differ from your phone
depending on the software version of the phone or your
service provider.

Disposal of your old appliance
1. When this crossed-out wheeled bin symbol is
attached to a product it means the product is
covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be
disposed of separately from the municipal waste
stream via designated collection facilities appointed
by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help
prevent potential negative consequences for the
environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your
old appliance, please contact your city office, waste
disposal service or the shop where you purchased
the product.

ENGLISH

KE850

9:36 AM
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Introduction

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

Page 5

5

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.

KE850_Thai_Eng_0720
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Please read these simple guidelines. Not following
these guidelines may be dangerous or illegal.
Further detailed information is given in this
manual.

WARNING

CAUTION

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

° Switch off the phone in any area where required

by special regulations. For example, do not use
your phone in hospitals or it may affect sensitive
medical equipment.
° Emergency calls may not be available under all
mobile networks. Therefore, you should never
depend solely on the phone for emergency calls.
° Only use ORIGINAL accessories to avoid
damage to your phone.
° All radio transmitters carry risks of interference
with electronics in close proximity. Minor
interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
° Batteries should be disposed of in accordance
with relevant legislation.
° Do not dismantle the phone or battery.
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Radio wave exposure and Specific Absorption
Rate (SAR) information
This mobile phone model KE850 has been
designed to comply with applicable safety
requirement for exposure to radio waves. This
requirement is based on scientific guidelines that
include safety margins designed to assure this
safety of all persons, regardless of age and
health.
° The radio wave exposure guidelines employ a
unit of measurement known as the Specific
Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are
conducted using standardized method with the
phone transmitting at its highest certified power
level in all used frequency bands.
° While there may be differences between the
SAR levels of various LG phone models, they are
all designed to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.
° The SAR limit recommended by the international
Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged
over ten (10) gram of tissue.
° The highest SAR value for this model phone
tested by DASY4 for use at the ear is 0.838
W/kg (10g).
° SAR data information for residents in
countries/regions that have adopted the SAR
limit recommended by the Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6
W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

PRODUCT CARE AND
MAINTENANCE

>

WARNING:
Use only 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.

° Do not disassemble this unit. Take it to a

qualified service technician when repair work is
required.
° Keep away from electrical appliances such as
TVs, radios, and personal computers.
° The unit should be kept away from heat sources
such as radiators or cookers.
° Do not drop.
° Do not subject this unit to mechanical vibration
or shock.
° The coating of the phone may be damaged if
covered with wrap or vinyl wrapper.
° Use dry cloth to clean the exterior of the unit.
(Do not use solvent such as benzene, thinner or
alcohol.)
° Do not subject this unit to excessive smoke or
dust.
° Do not keep the phone next to credit cards or
transport tickets; it can affect the information
on the magnetic strips.
° Do not tap the screen with a sharp object;
otherwise, it may damage the phone.
° Do not expose the phone to liquid or moisture.
° Use the accessories like an earphone cautiously.
Do not touch the antenna unnecessarily.

Guidelines for safe and efficient use

EXPOSURE TO RADIO
FREQUENCY ENERGY

Page 7
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Guidelines for safe and efficient use

EFFICIENT PHONE
OPERATION

BLASTING AREA

ELECTRONICS DEVICES

POTENTIALLY EXPLOSIVE
ATMOSPHERES

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
8
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Check the laws and regulations on the use of
mobile phones in the areas when you drive.
° Do not use a hand-held phone while driving.
° Give full attention to driving.
° Use a hands-free kit, if available.
° Pull off the road and park before making or
answering a call if driving conditions so require.
° RF energy may affect some electronic systems
in your vehicle such as car stereos and safety
equipment.
° When your vehicle is equipped with an air bag,
do not obstruct with installed or portable
wireless equipment. It can fail or cause serious
injury due to improper performance.

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

° Do not use the phone at a refueling point. Don’t
use near fuel or chemicals.

° Do not transport or store flammable gas, liquid,
or explosives in the compartment of your
vehicle which contains your mobile phone and
accessories.

IN AIRCRAFT
Wireless devices can cause interference in
aircraft.
° Turn off your mobile phone before boarding any
aircraft.
° Do not use it on the ground without crew
permission.

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

EMERGENCY CALLS
Emergency calls may not be available under all
mobile networks. Therefore, you should never
depend solely on the phone for emergency calls.
Check with your local service provider.
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° 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.
° There is risk of explosion if the battery is
replaced by an incorrect type.
° Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. Please recycle
when possible. Do not dispose as household
waste.

Guidelines for safe and efficient use

BATTERY INFORMATION
AND CARE

Page 9
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KE850 features

1
6
2

7

9

8

10

5

3
4
10

PART OF THE PHONE
1. EARPIECE
2. MAIN LCD
° Top: Signal strength, battery level and various
function
° Bottom: Menu/Dialling/Message/Phonebook
indications
3. SEND KEY
° Dials a phone number and answers incoming
calls.
4. CLEAR KEY
° Deletes a character with each press.
° Uses this key to go back to a previous
screen.
5. END/POWER KEY
° Ends or rejects a call.
° Turns the phone on/off.
6. CHARGER/CABLE/HANDSFREE CONNECTOR

7. SIDE KEYS
° When the screen is idle: Volume of key tone
° In menu: scroll up & down
° During a call: volume of the earpiece
8. PROFILE KEY
° Long press activates/deactivates vibrate
mode.
° Enters the profile menu directly by pressing
this key shortly.
° Long press activates Unlock mode in key
lock.
9. KEYPAD LOCK/UNLOCK KEY
10. MP3/CAMERA KEY
° Press this key shortly to enter MP3 menu.
° Press and hold this key to activate camera.
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CABLE CONNECTOR
/BATTERY CHARGING CONNECTOR

KE850 features

REAR VIEW

To connect the USB cable, wait until
the phone has powered up and has
registered to the network.

CAMERA LENS

FLASH

SIM CARD SOCKET

MEMORY CARD SLOT

SELF
PORTRAIT
MIRROR

11
BATTERY

HANDSTRAP HOLE
LOCK KEY

CAMERA AND MP3 HOT KEY

KE850_Thai_Eng_0720
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° This product’s keys on the LCD screen are touch keys.
° Be sure to read “Cautions for Touch Keys” before using this product.

CAUTIONS FOR TOUCH
KEYS
1. Make sure your hands are clean and dry.
° Remove all moisture from the surface of your
hands or the touch keys in a humid
environment.

Touch keypad

Hard keys

2. You do not need to press hard on the touch
keys to make them work.
Do not subject the product to severe impact, as
this may damage the touch key sensors.
3. Use the tip of your finger to press exactly on
the touch key you want, being careful not to
touch the keys for other functions.
4. When both the home screen and touch key
lights are off, pressing a touch key will not turn
on the home screen light. Press
and the
home screen light will turn back on(touch keys
do not work when the touch key lights are off).
5. Touch keys may not work normally if a mobile
phone case or plastic cover is covering them.
Also, touch keys may not work if you are
wearing gloves.
6. Keep metal and other conductive materials
away from the surface of the touch keys, as
contact with them may result in an error.
7. This phone does not allow to use a pen or a
stylus to select menu. If you use a pen or a
stylus, the menus cannot be activated properly.
Use the phone by only finger.
8. Touch key cannot be activated properly in hot
and humid environment.
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If you tap the wallpaper "Analogue clock"
once, you can set the alarm. Analogue clock
is set as a default.

KE850 features

DISPLAY INFORMATION

13
ICON

DESCRIPTION
Used to enter menu directly.
Used to make a call or send text/
multimedia message.
Used to send the text/
multimedia message and to view
the messages in the inbox. You
can activate various functions
related to messages.
Used to access the phonebook
list.
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KE850 features

The screen displays several icons. These are
described below.

ON-SCREEN ICONS
ICON/INDICATOR

DESCRIPTION
Tells you the strength of the
network signal.
Indicates that you are using
GPRS.
Indicates that you are using
EDGE service.
Indicates that you are out
of network coverage or very
weak signal.

14
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Shows that you are using a
roaming service.
The alarm has been set and
is on.
(Empty) Tells you the status of the
battery.
(Full)
Indicates that you have
received a text message.
Indicates that you have
received a voice message.
Indicates that the message
box is full.

ICON/INDICATOR

DESCRIPTION
Vibrate only menu in profile.
General menu in profile.
Outdoor menu in profile.
Silent menu in profile.
Headset menu in profile.
Indicates that you have
diverted a call.
Indicates that the phone is
accessing WAP.
Indicates that you have
activated flight mode.
Indicates that you have
activated Bluetooth.

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

Installation

INSTALLING THE SIM
CARD AND THE HANDSET
BATTERY

Page 15

Make sure the power is off before you remove the
battery.

1. REMOVE THE BATTERY COVER.
Press the battery release latch and lift the battery
cover from the bottom of the phone.

15

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

3. INSTALL THE SIM CARD.

4. INSTALL THE BATTERY.

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.

Insert the bottom of the battery first into the
bottom edge of the battery compartment. Ensure
the battery contacts align with the terminals on
the phone. Push down the top of the battery until
it snaps into space. Do not force the battery.

2
1

To insert the SIM card

5. REPLACE THE BATTERY COVER.
Lay the battery cover in place on the phone and
press it down until the latch clicks.

16

2

1

To remove the SIM card

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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Before connecting the charger to the phone you
must first check the battery is installed.

- Unplug the charger from the mains and
phone 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.

Installation

CHARGING THE BATTERY

Page 17

DISCONNECTING THE
CHARGER
1. Ensure the battery is fully charged before using
the phone.
2. With the arrow on the plug facing down, push
the plug on the charger into the socket on the
side of the phone.
3. Connect the other end of the charger to the
main socket. Use only the charger included in
the box with the phone.
4. The moving bars of the battery icon will stop
after charging is complete.
- Do not force the connector as this may
damage the phone and/or the charger.
- If you use the charger out of your own
country, use an attachment plug adaptor
for the proper configuration.
- Do not remove your battery or the SIM
card while charging.
- There is risk of explosion if battery is
replaced by an incorrect type. Dispose of
used batteries according to the maker's
instructions.

Disconnect the travel adapter from the phone as
shown in the diagram. Make sure you pull by the
plug, not the cord.

17
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Installation

MEMORY CARD
Slide the memory card into the slot until the
memory card is fully inserted into the slot, as
shown in the figure below:

INSTALLING THE MEMORY
CARD
Remove the memory card

18
Slide the memory card
in with the metal contacts facing down.

REMOVING THE MEMORY
CARD
1. Push in memory card with the tip of your finger
into the slot which will activate the eject
mechanism.
2. Carefully pull the memory card out of slot.

- The memory card must be removed or
inserted only when necessary as its
removal/insertion may lead to failure.
- When inserting an external memory card,
remove and insert it again if its icon
appears red. (If the icon remains red after
re-insertion, the memory card may likely
be damaged, so replace it with another
one.)
- Removal of an external memory card or
turning the mobile phone off while using
the card (Store, Copy, Remove, Initialise,
Play, etc.) may clear or initialise any
stored file, which in turn may lead to
severe damage on the card or malfunction
of the phone.
- It is recommended the card be initialised
within the mobile phone. The memory card
includes some system space for any
external memory file so some capacity
may survive the initialisation of the
memory card.
- It is always advised to make a backup of
any data stored on your memory card.
- A few memory cards cannot be compatible
with a phone, so please contact
manufacuture for details.
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ADJUSTING THE VOLUME

1. Make sure your phone is powered on.
2. In standby mode, tap
icon.
3. Enter a phone number including the area code.
To edit a number on the display screen, simply
press the
key to erase one digit at a time.
key or tap
, you can go
° If you press
back to previous menu.
4. Press the
key or tap
to call.
5. When you want to finish, press the
key.

Use the up/down keys on the side of the phone to
adjust the volume during a call.

MAKING AN
INTERNATIONAL CALL
1. Tap and hold the
key for the international
prefix. The ‘+’ character can be replaced with
the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the
phone number.
3. Press the
key or tap
to call.

ENDING A CALL
When you have finished a call, press the

key.

MAKING A CALL FROM THE
CONTACT LIST
You can store names and phone numbers dialled
frequently in the SIM card as well as the phone
memory known as the Contact list.
You can dial a number by simply looking up a
name in the contact list. For more details on the
Contacts feature, please refer to page 30.

ANSWERING A CALL
When you receive a call, the phone rings and the
animated phone icon appears on the screen. If
the caller can be identified, the caller’s phone
number (or name/picture if stored in your Contact
list) is displayed.
1. Press the
key or the left soft key to answer
an incoming call.
2. End the call by pressing the
key.
You can answer a call while using the
address book or other menu features. In
case the phone is connected to the PC via
USB cable, incoming calls will be rejected,
but after disconnecting the phone from the
PC you can see a Missed call window.

LOCK TOUCH SCREEN AND
KEYPAD
Keypad Lock Mode can be activated by pressing
the key.

General Functions

MAKING A CALL

19
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General Functions

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

ENTERING TEXT
You can enter alphanumeric characters by using
the keypad on the touch screen. For example,
storing names in the phonebook, writing a
message, and scheduling events in the calendar
all require entering text. The following text input
methods are available in the phone.
Some fields may allow only one text input
mode (e.g. telephone number in address
book fields).

20

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

, and then select

ABC MODE
This mode allows you to enter letters by pressing
the key labeled with the required letter once,
twice, three or four times until the letter is
displayed.
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123 MODE (NUMBERS
MODE)
Type numbers using one keystroke per number. To
change to 123 mode in a text entry field, tap
key until 123 mode is displayed in the upper right
corner of the display.
You can go back to previous letter mode by
long press
.

SYMBOLIC MODE
This mode allows you to enter special characters.

CHANGING THE TEXT
INPUT MODE
1. When you are in a field that allows characters
to be entered, you will notice the text input
mode indicator in the upper right corner of the
display.
2. If you want to change modes, tap
to step
through the available modes.
You can go back to previous letter mode by
long press
.
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USING THE ABC MODE

The T9 predictive text input mode allows you to
enter words easily with a minimum number of key
presses. As you press each key, the phone begins
to display the characters that it thinks you are
typing based on a built-in dictionary. As new
letters are added, the word changes to reflect the
most likely candidate from the dictionary.

Use the
to
keys to enter your text.
1. Tap the key labelled with the required letter:
Once
for
the
first
letter.
°
° Twice for the second letter, and so on.
2. To insert a space, tap the
key once. To
delete letters, press the
key. Tap and hold
down the
key to erase the letters
continuously.

You can select a different T9 language from
the menu option
. The default setting on
the phone is T9 disable mode.
1. When you are in the T9 predictive text input
mode, start entering a word by tapping keys
to
.
° The word changes as letters are typed-ignore
what’s on the screen until the word is typed
completely.
Example: Press
to type Good.
° If the desired word is missing from the word
choices list, add it by using the ABC mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting
any key strokes.
3. Complete each word with a space by pressing
the
key.
To delete letters, press
. Press and hold
down
to erase the letters continuously.
To exit the text input mode without saving
your input, press
. The phone returns to
the idle screen.

General Functions

USING THE T9 MODE

If you select Insert menu on writing the
message, you can insert the symbol, image,
sound, text template and contact point.

USING THE 123
(NUMBERS) MODE
The 123 Mode enables you to enter numbers in a
text message (a telephone number, for example).
Tap the keys corresponding to the required digits
before manually switching back to the
appropriate text entry mode.
You can also add numbers whilst remaining
in letter modes by tapping and holding the
desired key.

USING THE SYMBOL MODE
The Symbol Mode enables you to enter various
symbols or special characters.
To enter a symbol, press the
key.
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Selecting Functions and Options

The touch screen consists of the menus as follow:
The top menu icons of title can be different
depending on the theme. (The default mode
is Black theme.)

22

Title menu
ICON

DESCRIPTION
Call menu
Multimedia menu
Tool menu
Setting menu
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If you activate Key lock, you can select Mute
key.

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

SPEAKER PHONE
During call you can activate speaker phone by
pressing the LOCK key and then pressing the
key.

MAKING A SECOND CALL
(NETWORK DEPENDENT)
You can get a number you wish to dial from the
phonebook to make a second call. During a call, if
you press profile key, you can activate the dial
pad.

SWITCHING BETWEEN
TWO CALLS
To switch between two calls, press
key or
the left soft key, and then select Swap call.

ANSWERING AN INCOMING
CALL
To answer an incoming call when the handset is
ringing, simply press the
key. The handset is
also able to warn you of an incoming call while
you are already on a call. A tone sounds in the
earpiece, and the display will show that a second
call is waiting.
This feature, known as Call waiting, is only
available if your network supports it. If Call
waiting is on, you can put the first call on hold and
answer the second, by pressing the left soft key.

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].
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REJECTING AN INCOMING
CALL
You can reject an incoming call without answering
by simply pressing the
key.
During a call, you can reject an incoming call by
pressing the
key twice.

MUTING THE MICROPHONE
You can mute the microphone during a call by
tapping the [Mute] key in the bottom right. The
handset can be unmuted by tapping the
[Unmute]. When the handset is muted, the caller
cannot hear you, but you can still hear them.

DTMF TONES WHILE
CALLING
To switch on DTMF tones while calling (e.g. to use
the phone with an automatic switchboard) tap
[Options] followed by Send DTMF – DTMF on.
Select DTMF off to disable DTMF tones. DTMF
tones are normally on.
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In-Call Menu

The display and keypad backlights will turn
off after a few seconds while in a call if no
keys are pressed. To turn on the backlight
press any key. DTMF is not sent when the
backlight is off.
To activate the keypad in a call, press the
on the side.

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

MAKING A SECOND CALL
You can make a second call while currently on a
call. Enter the second number and press the
. When the second call is connected, the first
call is automatically placed on hold. You can swap
between calls, by pressing the
key.
To activate the keypad in a call, press the
on the side.

Page 24

SETTING UP A
CONFERENCE CALL
To set up a conference call, place one call on hold
and while the active call is on, press the left soft
key and then select the Join menu of Conference
call.

ACTIVATE THE
CONFERENCE CALL ON
HOLD
To activate Hold on a conference call, press the
key. Alternatively press the left soft key
[Options] and select Conference/Hold all calls.
Other users on hold will stay connected. To return
to conference call mode, tap
[Options]
followed by Conference call.

ADDING CALLS TO THE
CONFERENCE CALL
To add a call to an existing conference call, tap
the left soft key, and then select the Join menu of
Conference call.

PRIVATE CALL IN A
CONFERENCE CALL
To have a private call with one caller from a
conference call, display the number of the caller
you wish to talk to on the screen, then tap the left
soft key. Select the Private menu of Conference
call to put all the other callers on hold.
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A currently displayed caller from a conference call
can be disconnected by pressing the
key.

In-Call Menu

ENDING A CONFERENCE
CALL

Page 25

25

KE850_Thai_Eng_0720

2007.7.20

Menu Tree

This icon refers to the menus
related to call, message and
browser.
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9 Voice mail
0 Info service
11 Templates
12 Settings

Dialling

Browser

Contacts

1 Home

1 Search

2 Bookmarks

2 New contact

3 Go to URL

3 Speed dials

4 Settings

4 Groups
5 Settings
6 Information

Call history
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This icon refers to the menus
related to Multimedia functions
such as MP3, camera, video
camera, FM radio.

1 All calls
2 Missed calls

My stuff

3 Dialled calls

1 Images

4 Received calls

2 Sounds

5 Call charges

3 Videos

6 Data information

4 Documents

Message

5 Others

1 New text message

Camera

2 New multimedia message
3 New email message
4 Inbox
5 Email box
6 Drafts

Camcorder
Voice recorder
MP3 Player

7 Outbox

1 All songs

8 Sent

2 Playlist

KE850_Thai_Eng_0720

2007.7.20

FM Radio

Page 27

This icon refers to the
menus related to settings
of device.

Games & Apps
1 Default games

Display

2 Downloaded

1 Wallpaper

3 Information

2 Backlight

4 Settings

3 Clock

Menu Tree

3 Settings

9:36 AM

4 Brightness
This icon refers to the menus
related to Tool for user's
convienience.

5 Theme
6 Network name

Profile
Alarm clock

1 General
2 Silent

Calculator
World clock

3 Vibrate only
4 Outdoor
5 Headset

Unit converter

Settings

1 Currency

1 Date & Time

2 Area

2 Power saving

3 Length

3 Languages

4 Weight

4 Call

5 Temperature

5 Security

6 Volume

6 Connectivity

7 Velocity

7 Flight mode

Calendar

8 Reset setting

Memo

9 Memory status
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Menu Tree

Bluetooth
1 Bluetooth on/off
2 Device list
3 Bluetooth settings
4 Supported services

SIM service
This menu depends on SIM and the
network services.

28

Page 28

KE850_Thai_Eng_0720

2007.7.20

9:36 AM

This icon stands for the menu related to Call. If
you select this icon, you can make a call, and send
a message.
You can enter Dialing, Message and Contacts
menu directly in standby mode by tapping the
corresponding icon.
To make and receive calls,
make sure that the phone
is turned on. When the
power is on and the PIN
code is entered (or not,
depending on setting of
PIN code request) the
phone automatically
searches for the network
registered in the SIM card.
To make a call tap the
icon and then enter
Dialling menu. After the
keypad is displayed on
screen, enter the phone
number.

Dialling

DIALLING (Menu 1)
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CONTACTS (Menu 2)

New contact (Menu 2.2)

1. Tap
icon or menu icon in standby mode.
2. Select Contacts menu.

You can add phonebook entry by using this
function. The phone memory capacity is 1000
entries. The SIM card memory capacity depends
on the SIM. The number of characters is a SIM
dependent feature.
1. Select New contact.
2. Select the memory you want to save: SIM or
Phone.
a. Tap the blank of name to input a name and
tap [OK].
b. Input a number and tap [Save].

Search (Menu 2.1)
1. Tap Search in Contacts menu.
2. You can view the list of contacts you saved.
3. If you want to edit, delete, or copy an entry,
select
icon. The following menu will be
displayed.
New
message:
After you have found the
°
number you want, you can send a text/
multimedia message, or an e-mail to the
selected number.
° Delete: You can delete an entry.
° Edit: You can edit the name, number, group,
character and picture by using the navigation
key.
° New contact: You can add new entry.
° Send contact via Text/Multimedia/E-mail/
Bluetooth: You can send the data of phonebook
to other devices which is compatible with
Bluetooth. You can also send text/multimedia/
E-mail message with an entry saved in
phonebook.
° Copy to SIM/phone: You can copy the entry
from SIM card or phone memory.
° Multiple delete: You can delete the multiple
entries at the same time.
° Search by 3x4: You can search the entry by
entering the name. This menu is displayed on
activating search editor.

Maximum stored name and number length
depends on SIM-card type.
c. You can set a group for the entry by scrolling
a bar.
d. you can select a ringtone.
e. You can set a character and a picture for the
entry by scrolling a bar.
The step of c, d, and e only can be set for
numbers stored on the phone, not on the
SIM.

Speed dials (Menu 2.3)
You can assign any of the keys 2 to 9 with a Name
list entry. You can call directly by tapping and
holding this key. After assigning the number as
speed dial, you can change and delete the entry.
You can also send a message to this number.
1. Select Speed dials.
2. If you want to add a speed dial, select (Empty).
Then, you can search the name in the
phonebook.
3. Select [Assign] in the middle of the bottom
line.
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Information (Menu 2.6)

You can list up to the members per each group.
There are 7 groups you can make lists to.
° Set group ringtone: Allows you to specify ring
tone for the group members’ call.
° Set group icon: Allows you to select the icon
depending on Group.
° Add member: You can add a member to the
selected group.
° Remove member: Allows you to remove a
member from the group.
° Rename: You can change a group name.
° Remove all: Allows you to remove all the
members from the group.

° Service dial numbers

Use this function to access a particular list of
services provided by your network operator (if
supported by the SIM card).
° Own number
You can view your own number. If you use other
SIM cards, you can save the new number by
using <Add>.
° Memory status
You can check the status of SIM or phone
memory.
Business
card
°
You can compose a business card. If you select
Edit, you can make a new business card.

Contacts

Groups (Menu 2.4)

Settings (Menu 2.5)
1. Select Settings.
° Copy all
You can copy/move entries from the SIM card
memory to the Phone memory and vice versa.
2. Select Copy all
• SIM to Phone: You can copy all entries from
SIM Card to Phone memory.
• Phone to SIM: You can copy all entries from
Phone memory to SIM Card.
° Delete all
You can delete all entries in the SIM card or
phone. This function requires the security code.
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Call history

CALL HISTORY (Menu 3)

Received calls (Menu 3.4)

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

This option lets you view the last 40 incoming
calls. You can also:
° View the number if available and call it or save it
in the phonebook.
° Enter a name for the number and save both in
the phonebook.
° Send a message to this number.
° Delete the call from the list.

All calls (Menu 3.1)
You can view all lists of outgoing or incoming
calls.

Missed calls (Menu 3.2)
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This option lets you view the last 40 unanswered
calls. You can also:
° View the number if available and call it, or save
it in the phonebook.
° Enter a name for the number and save both in
the phonebook.
° Send a message to this number.
° Delete the call from the list.

Dialled calls (Menu 3.3)
This option lets you view the last 40 outgoing
calls (called or attempted).
You can also:
° View the number if available and call it or save it
in the phonebook.
° Enter a name for the number and save both in
the phonebook.
° Send a message to this number.
° Delete the call from the list.

Call charges (Menu 3.5)
Call duration
Allows you to view the duration of your incoming
and outgoing calls. You can also reset the call
times.
The following timers are available:
° Last call: Length of the last call.
° All calls: Total length of all calls made and
incoming calls since the timer was last reset.
° Dialled calls: Length of the outgoing calls.
° Received calls: Length of the received calls.

Call costs
Allows you to check the cost of Last call and All
calls.

Settings
In this menu, you can change the settings after
entering the PIN2 code.
° Set credit: This network allows you to limit the
cost of your calls by selected charging units.
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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.
° 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.

Call history

° Set tariff: You can set the currency type and
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Data information (Menu 3.6)
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.

Data time (Menu 3.6.1)
You can check the duration of Last session and All
sessions. You can also reset the session timer.

Data volume (Menu 3.6.2)
You can check Sent, Received, All data volumes,
and Reset all.

33

KE850_Thai_Eng_0720

2007.7.20

9:36 AM

Message

MESSAGE (Menu 4)

New multimedia message (Menu 4.2)

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

You can write and edit multimedia messages,
checking the message size.
1. Enter the Message menu.
2. If you want to write a new message, select New
multimedia message.
3. You can create a new message or choose one
of the multimedia message templates already
made.
The maximum available file size that can be
inserted into the MMS-message is 300 kb.

New text message (Menu 4.1)
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You can write and edit text message, checking the
number of message pages.
1. Enter the Message menu.
2. If you want to write a new message, select New
text message.
3. To make text input easier, use T9.
4. If you tap
icon, you can view submenus as
follow:
Insert:
You
can
insert symbols, images, sounds,
°
text templates, phonebook entries, or your own
business card.
° T9: You can activate or cancel T9 mode.
° Writing language: You can select the language.
° New T9 word: You can add a new word by using
T9 mode.
° Save to drafts: You can save the message in
drafts.
° Clear text: You can delete all the text.
° Exit: If you select Exit while writing a message,
you can finish, and go back to message menu.
The message you have written is not saved.
This phone supports EMS release 5 is and is
able to send colour pictures, sounds, text
styles, etc.. The other party may not receive
pictures, sounds or text styles you sent
properly if the phone does not support such
options.

Options menu in To tab
° Send: You can send multimedia messages to

multiple recipients, priorities your message, or
send later.
° Save: You can save multimedia messages to
drafts or as templates.
° Contacts: You can insert the contact to a
message.
° Recent messages: You can view the latest
number of messages.
° Settings: You can configure the settings to send
the message.
° Exit: You can get back to the Message menu.
All messages will be automatically saved in
the outbox folder, even after a sending
failure.

Options menu in Subject tab
° Send: You can send multimedia messages to

multiple recipients, priorities your message, or
send later.
° Save: You can save multimedia messages to
drafts or as templates.
° Exit: You can get back to the Message menu.
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° Insert: You can insert an image, video, sound,

slide, text template, contact, business card,
vCard, and vCalendar.
° Preview: You can preview multimedia messages
you wrote.
° Save: You can save multimedia messages to
drafts or as templates.
° Edit subject: Modifies the subject of multimedia
messages you chose.
° Slide duration: You can set a timer for slides,
texts, pictures and sounds.
° Exit: You can get back to the Message menu.
If you preview a picture (50K) on writing a
multimedia message, the loading duration
will take around 5 seconds. You can’t
activate any keys during the loading time.
After it has loaded you will be able to write
the multimedia message.

New email message (Menu 4.3)
To send/receive an email, you should set up an
email account.
1. You can input up to 20 email addresses in the
To and Cc field.
Tip: To input "@", tap the
and select "@".
2. Key in the subject of the mail and tap OK.

Accounts (Menu 4.3.1)
You can set up email accounts by selecting New.
Using
you can set the following values.
° Set as default: You can select a mail account
as default.
° Edit
- Account name: You can edit the Email
account name.
- Email address: Enter the email address given
to you by your service provider.

- My name: Enter a user name.
- Incoming mail server: Enter the POP3 or
IMAP4 address that receives your email.
- User name: Enter your email ID.
- Password: Enter your email password.
- Outgoing mail server: Enter the SMTP
address and Port number of computer that
sends your email.
Save: You can save the e-mail settings.
Advanced settings
- Protocol type: Choose your protocol type.
(POP3/IMAP4)
- Maximum receive size: Set up the size of
files that can receive(100KB/200KB/300KB).
- Save to server: Select On to save the file on
the server.
- Insert signature: Select On to add your
signature to your email messages.
- Reply email address: You can set up the
reply email address.
- Incoming port number: Enter the POP3 or
IMAP4 Port number that receives your email.
- Outgoing port number: Enter the SMTP
address and Port number of computer that
sends your email.
- Outgoing mail authentication: When you
send the mail, you can set authentication
whether or not.
- Outgoing server ID: Enter your email ID.
- Outgoing server password: Enter your email
password.

Network profile (Menu 4.3.2)
A profile is the network information used to
connect to the Internet.
There are default profiles for some operators
stored in phone memory.

Message

Options menu in Slide tab
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Signature (Menu 4.3.3)
You can make your signature.
- For each e-mail account you may save up
to 20 messages (totally 100 for five
accounts). In the Inbox folder you may
save not more than 20 messages, in Drafts
and Outbox folders - 5 messages, and in
Sent folder up to 10 messages. In case
Drafts, Outbox or Sent folder is full, and
you try to save a new message to one of
these folders, the oldest saved message
will be automatically deleted.
- Maximum size for one sent message is 300
kb with attachments, and maximum size
for one received message is 100 kb. In
case you have received a message with
more than 5 attachments, only 5 of them
will be received. Some attachments may
display incorrectly.

Inbox (Menu 4.4)
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.
If the phone shows ‘No space for SIM message’,
you have to delete some messages from the
Inbox. If the phone displays ‘No space for
message’, you can make space of each repository
by deleting messages, media and applications.
* SIM message
SIM message means the message exceptionally
stored in SIM card. You can move this message
to the phone.
For notified multimedia message, you have to wait
for downloading and processing of the message.
To read a message, select one of the messages by
pressing View.
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° Delete: You can delete the current message.
° Reply: You can reply to the sender.
° Reply all: You can send a reply to all recipients.
° Forward: You can forward the selected
message to another party.

° Return call: You can call back to the sender.
° Information: You can view information about

received messages; Sender’s address, Subject
(only for Multimedia message), Message date &
time, Message type, Message size.
° Multiple delete: After the messages you want
to remove, you can delete the selected
messages.
° Delete all read: You can delete all messages
read.
° Delete all: You can delete all messages.

Email box (Menu 4.5)
When you access this menu, you can either
connect to your remote mailbox to retrieve your
new email messages, or you can view the
previously retrieved email messages without
logging in to the email server.
You can check the saved emails, drafts, outbox,
and sent emails. In the Inbox, up to 20 emails are
stored.

Drafts (Menu 4.6)
Using this menu, you can preset up to five
multimedia messages that you use most
frequently. This menu shows the preset
multimedia message list.
The following options are available.
° Edit: Modifies the massage you choose.
° Delete: Deletes the message you choose.
° Information: To view the information of the
message.
° Multiple delete: After selecting the messages
you want to remove, press OK and you can
delete the selected messages.
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folder.

Outbox (Menu 4.7)
This menu allows to view the message which is
about to send or is failed sending. After sending
the message successfully, the message will be
moved to sent menu.
° Resend: You can send the message. After
sending the message, this will be moved to sent
box.
° Edit: Modifies the massage you choose.
° Information: You can check information of each
message.
° Delete: You can delete the message.
° Multiple delete: After selecting the messages
you want to remove, press OK and you can
delete the selected messages.
° Delete all: You can delete all messages in
outbox.

Sent (Menu 4.8)
This menu allows you to view the messages which
are already sent. You can check the time and the
contents of message.

Voice mail (Menu 4.9)
Once this menu has been selected, simply tap
[OK] to listen to voice mail. You can also tap and
hold down the
key in dial mode to listen to
voice mail.
When you receive a voice mail, your phone
displays the icon and you hear an alert.
Please check with your network provider for
details of their service in order to configure
the handset correctly.

Info service (Menu 4.0)
(Dependent to network and subscription)
Info service messages are text messages
delivered by the network to the your phone. They
provide general information such as weather
reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock
prices. Each type of has the number; therefore,
you can contact the service provider as long as
you have input the relevant number for the
information you want. When you have received an
info service message, you can see the popup
message to show you that you have received a
message or the info service message is directly
displayed. To view the message again or not in
standby mode, follow the sequence shown below;

Message

° Delete all: Deletes all of the messages in the
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Read (Menu 4.0.1)
1. When you have received an info service
message and select Read to view the message,
it will be displayed on the screen. You can read
another message by scrolling .
2. The message will be shown until another
message is reached.

Topic (Menu 4.0.2)
(Dependent to network and subscription)
° Add new: You can add Info service message

numbers in the phone memory with its
nickname.
° View list: You can see info service message
numbers which you added. If you tap
icon,
you can edit and delete info message category
which you added.
° Active list: You can select info service message
numbers in the active list. If you activate an info
service number, you can receive messages sent
from the number.
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Templates (Menu 4.11)
Text template (Menu 4.11.1)
You have 6 text templates as below;
• Please call me back.
• I'm late. I will be there at
• Where are you now?
• I am on the way.
• Urgent! Please contact.
• I love you.

Multimedia template (Menu 4.11.2)
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If you the template list is empty, you can add
new template by tapping New. If the template is
existed, you can view submenus as follow:
- Edit: You can edit multimedia templates.
- Send: You can send a message with
multimedia template.
- Delete: You can delete multimedia templates.
- New template: You can write and send
multimedia messages.
- Delete all: Allows you to delete all
multimedia messages.

Settings (Menu 4.12)
Text message (Menu 4.12.1)
If you select this menu, you can tap the submenus
in bar as follow:
° Service centre: If you want to send the text
message, you can receive the address of SMS
centre through this menu.
° Delivery receipt: If you set to Yes, you can
check whether your message has been delivered
successfully.
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° Validity period: This network service allows you

to set how long your text messages will be
stored at the message centre.
° 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
service is dependant on your service provider.
° Message type:
Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail,
ERMES
Usually, the type of message is set to Text. You
can convert your text into alternative formats.
Contact your service provider for the availability
of these functions.

Mulitimedia message (Menu 4.12.2)
If you select this menu, you can tap the submenus
in each bar.
° Slide duration: You can set the duration of
each slide.
° Priority: You can set the priority of the message
you choose.
° Validity period: This network service allows you
to set how long your text messages will be
stored at the message centre.
° Delivery report: If it is set to Yes in this menu,
you can check whether your message has been
delivered successfully.
° Read report: If it is set to Yes in this menu, you
can check whether the receiver has read the
message or not.
° 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 only when
using your home network.
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message server, you can set the URL for
multimedia message server.
° Permitted msg type
Personal: Personal message.
Advertisement: Commercial message.
Information: Necessary information.

Email (Menu 4.12.3)
This menu allows you to edit, delete or add an
email account.
° Accounts
You can set email accounts by selecting Add
new. Using the Edit menu, you can edit the
setting values. For details, please refer to page
35 and 36.
Network
profile
°
You can activate the profile saved as a default.
° Signature
You can make your signature.

Voicemail number (Menu 4.12.4)
You can receive the voicemail if your network
service provider supports this feature. When a
new voicemail arrives, 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.

Push message (Menu 4.12.5)
You can set the option whether you will receive
the message or not.

Info message (Menu 4.12.6)
° Receive

On: If you select this menu, your phone will
receive Info service messages.
Off: If you select this menu, your phone will not
receive Info service messages.

° Alert

On: Your phone will beep when you have
received Info service message numbers.
Off: Your phone will not beep even though you
have received info service messages.
° Language
You can select the language you want. Then,
the info service message will be shown in the
language that you selected.

Message

° Network profile: If you select multimedia
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BROWSER (Menu 5)
You can access various WAP (Wireless Application
Protocol) services such as banking, news, weather
reports and flight information. These services are
specially designed for mobile phones and they are
maintained by WAP service providers.
Check the availability of WAP services, pricing and
tariffs with your network operator and/or the
service provider whose service you wish to use.
Service providers will also give you instructions on
how to use their services.
Once connected, the homepage is displayed. The
content depends on the service provider. To exit
the browser at any time, press the (
) key.
The phone will return to the idle menu.
Navigating with the WAP browser
You can surf the Internet using either the phone
keys or the WAP mobile browser menu.
Using the WAP browser menu
There are various menu options available when
surfing the Mobile Web.
The WAP browser menus may vary,
depending on your browser version.

Home (Menu 5.1)
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 5.2)
This menu allows you to store the URL of
favourite web pages for easy access at a later
time.
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To create a bookmark
1. Select
icon.
2. Select New.
3. After entering the desired URL and name, tap
Save.
After selecting a desired bookmark, the following
options are available.
° View: You can check the name and URL saved
as a bookmark.
° Edit: You can edit the URL and/or the name of
the selected bookmark.
° New: Select this to create a new bookmark.
° Delete: Deletes the selected bookmark.
° Send URL: You can send the URL saved as a
bookmark.
° Delete all: Deletes all the bookmarks.

Go to URL (Menu 5.3)
You can connect directly to the site you want.
After entering a specific URL, tap Connect.

Settings (Menu 5.4)
You can set the profile, cache, cookie and security
related to internet service.

Network profile (Menu 5.4.1)
A profile is the network information used to
connect to the Internet.
There are default profiles for some operators,
stored in phone memory. It's impossible to
rename default profiles.
Each profile has submenus as follows:
° View: You can view the selected profile.
° Edit: You can change the profile name.
° New profile: You can add a new profile.
° Reset all: Deletes the selected profile from the
list.
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The information or services you have accessed
are saved in the cache memory of the phone.
° Clear cache: Removes all context saved in
cache.
° Allow cache: If you select On, you can use
cache memory to save the contents temporarily.

Browser

Cache (Menu 5.4.2)
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Security certificates (Menu 5.4.3)
A list of the available certification is shown.

Information (Menu 5.4.4)
You can view the version of WAP browser.
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My stuff

MULTIMEDIA
If you tap the Multimedia icon, you can enter the
menu related to Multimedia such as camera,
video camera, voice recorder, MP3, Radio, and
Java games.
Do not change the default folder names, or it
will not work properly.

MY STUFF (Menu 1)
° Send via: You can send the image through MMS

Images (Menu 1.1)
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/Email/Bluetooth.

Show the list of JPG/BMP/GIF/PNG files at Default
images or Downloaded folder. You can view the
taken picture and downloaded image from WAP. If
you tap the image in list view or thumbnail view,
you can view the normal image.
You can create new folder by connecting
USB driver.
Memory

If you tap
icon in a JPG/BMP/GIF/PNG list,
you can view the submeus as follows (in
Thumbnail view):

° Set as wallpaper: You can set the image as a

wallpaper. The wallpaper is supported by full
screen/adjust screen/original mode.
° Delete: You can delete the selected image.
° File:
- Rotate image: You can rotate image with an
angle of 90°/180°/270°.
- Rename: You can change the name of file.
- Move/Copy: You can move or copy image
between internal memory and external
memory.
- Information: Shows the file information.
Print
via Bluetooth: You can print the selected
°
file to another device via Bluetooth.
° View as slide show: You can view the JPG/BMP
/GIF/PNG file as slide show.
° Multiple delete: You can delete multiple files at
the same time.
° Delete all: Deletes all files in the list.
° List view: You can view the JPG/BMP/GIF/PNG
list.
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- You can store .JPG (.JPEG) files in both the
phone and memory card in the Photos
folder. In the Images folder in both the
phone and external memory you may store
JPG, BMP, PNG, GIF, WBMP and other
image format files.
- To setup a JPG/BMP/GIF/PNG file from the
Photo folder as wallpaper, go to MenuMultimedia-Photo album and then select
Set as wallpaper in Options menu.
- You cannot set GIF, Ani GIF,Animated
GIF,Transparent GIF, and Progressive JPG
file as a wallpaper.

Sounds (Menu 1.2)
Shows the list of MP3, AAC, WMA, I-MELODY,
WAVE, MIDI, AMR, MMF, M4A files at Default
sounds, Downloaded, Voice records and MP3
folder.
If you tap
icon in a list, you can view the
menu as follows:
Send
via:
You
can send the sound file on writing
°
the message.
° Set as ringtone: You can set the sound as a
ringtone.
° File: You can view the file and DRM information.
° Delete: Deletes a file.
° Multiple delete: You can delete multiple files at
the same time.
° Delete all: Deletes all files in the list.

My stuff

If you tap
icon in a JPG/BMP/GIF/PNG list,
you can view the submenus as follows (in List
view):
° Send via: You can send the image through
MMS/Email/Bluetooth.
° Set as wallpaper: You can set the image as a
wallpaper. (Only for JPG/BMP/PNG)
° Delete: You can delete the selected image.
° File:
- Rotate image: You can rotate image with an
angle of 90°/180°/270°.
- Rename: You can change the name of file.
- Move/Copy: You can move or copy image
between internal memory and external
memory.
- Information: Shows the file information.
° Print via Bluetooth: You can print the selected
file to another device via Bluetooth.
° View as slide show: You can view the JPG file
as a slide show.
° Delete: Deletes a file.
° Multiple delete: You can delete multiple files at
the same time.
° Delete all: Deletes all files in the list.
° Thumbnail view/List view : You can view the
JPG/BMP/GIF/PNG file as a thumbnail/list image.
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MP3 is the only format that supports the
FF/REW/Drag functions.
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Videos (Menu 1.3)
Shows the list of MP4, 3GP files in the
Downloaded folder.

Default Folder

Downloaded folder is set by default. You cannot
edit or delete the default folder. You can save the
file downloaded from the network service in this
folder.
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My stuff

Internal memory (Phone)
External memory
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• Auto next play
- Off: Plays the selected file.
- Repeat once: Plays all files in a list once.
- Repeat all: Continues to play all files in a list
repeatedly.
° Thumbnail view/List view: You can view the
file list.

Up & down, Page
Up & Down Button

If you don’t insert the external memory card
into a phone, the warning message “No
external memory inserted” will be displayed.
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If you tap the
icon in a list, you can view the
submenus as follows (in Thumbnail view):
Send
via:
Send
the
selected file to another
°
device via MMS, Email and Bluetooth.
You can’t use the following characters, \ / : *
?“<>|

° Delete: Delete a file.
° File:

- Rename: You can change the name of file.
- Move/Copy: You can move or copy image
between internal memory and external
memory.
- Information: Shows the file information.
° Delete all: Delete all files in the list except
default files and folder.
° Multiple delete: You can delete multiple files at
the same time. If you mark v on the check box
by tapping the screen, you can delete the
selected file or cancel the actions.

If the folder has video files over 9, up/down
and page up/down icons will be shown up on
the right side of screen.
The maximum available file size that can be
inserted into the MMS-message and email is
300kb. If you try to attach the file over
300kb, the warning message "Oversized"
will be displayed, and then the actions will
be canceled automatically.
The video player supports:
• Video Codec: MPEG4, H.263
• Audio Codec: AAC, AMR
• Resolution: 128X96, 176X144, 320X240,
352X288, 400X240, 176x120, 240x176,
320x176, 368x208, 384x160, 400x192, 416x176,
480x160
• File Extension: .3gp, .mp4
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DESCRIPTION
Checks the running time of video
file. Taps the bar to turn the
indicating position.

My stuff

ICON

Sends the video file by MMS
Touch lock key
Volume
setting
Normal view
• You can set the volume of video file by pressing
volume soft key.
• You can continue to play from the stop point. In
Continue to play popup menu, you can activate
this function if you select Yes.
If you convert the screen to wide version, you can
use the functions as follow:

Controlling the volume
Wide view
Rewind
Pause or Play
Fast Forward
Converts to normal view.
You cannot listen to the sound with
Bluetooth headset on playing the video file.
You can convert the screen horizontally by
selecting Landscape menu in option. The default
mode is full screen.(400X240)

FF and REW functions may not work with
some file types.

Full image
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My stuff

° Set magnification: You can magnify it by
tapping the icon.

° View setting: You can set the size of text by
using Fit to height and Fit to width menus.

° Bookmark setting: If you select On, you can go

back to the latest page you opened directly. You
can save the documents as a bookmark up to
100.

Wide screen

- If the file has over 300 lines, it may not be
opened properly.
- You can open the file the maximum of up to
10MB.
- The display screen for loading can be
stopped if the file size is exceeded the
maximum.

Others (Menu 1.5)
46
Full screen
You can set the following image file types as
a wallpaper:
- JPG: Grey scale and progressive formats
are not supported
- BMP: Maximum up to 24bit
- PNG : No limit

Documents (Menu 1.4)
Show the text documents in SIM or phone
memory. After opening the file, you can view the
submenus by tapping
icon.
° Landscape: You can read the text in landscape.
° Go to page: You can go the selected page
directly without searching it.

Show the list of files in My media\Others in the
Multimedia memory.
° Send via: Send the selected file to another
device via Email or Bluetooth.
° Delete: Delete a file.
° File: You can edit the file name. You can also
copy and move the file.
° Multiple delete: You can delete multiple files at
the same time.
° Delete all: Delete all files in the list.
DRM (Digital Rights Management)
As a result of the Digital Rights Management
(DRM) system, some of the media items you
download from the Internet or receive by
MMS may have a "Purchase right" menu to
access them. You can acquire the key to
purchase the right from the website which
owns the rights to the contents.
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Menu

Icon

Description

Do one of the following to display the camera
capture screen:
1. Press the
key at least two seconds to enter
camera capture mode directly. Or, tap the
Multimedia icon, and then select Camera menu.
2. Focus on the subject to capture the image, and
then press the
key.
3. You can save the picture automatically.

Quality

Normal, Fine, Super fine

AF,
ON/OFF

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

Before taking a picture, you can view the menu as
follows:

Multishot

Allows to take multishot photos
successively.
- QVGA (1,3,6)
- VGA (1,3)
- ONE_MEGA (1)
- TWO_MEGA (1)

Meter

All, Centre

Filter

Off, Negative, Gray, Sepia

View

Menu
Mode

Icon

Description

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

Timer

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

Allows you to take a picture.

Zoom

Allows you to set the zooming
value.

Flash
ON/OFF

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

Resolution

320X240, 640X480, 1280X960,
1600X1200

4:3, 16:9

Storage

Allows you to take a moving
image.

Camera

CAMERA (Menu 2)
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Shutter
tone

Shutter1, Shutter2, Shutter3

WB

Auto, Tungsten, Fluorescent,
Daylight, Cloudy
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Camera

If you tap on the screen, you can view the menu
as follows:
Brightness
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After taking a picture, you can check the menu as
follows:

Zooming

Delete

Menu
Menu
Setting
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Icon

Description

You can change the mode from
camera to camcorder.

Folder

You can move the picture to
each folder.

Cancel

You can go back to previous
menu.

Description
If you tap this icon after taking a
picture, you can set it as a
wallpaper or send a message via
MMS, Email.

Delete

If you don't want to save the
picture, you can delete it.

Camera

You can take a picture.

You can change the setting.

Mode

Icon

Option
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1. Select Camcorder menu.
Once the settings are displayed on the screen,
you can scroll through them touching the icons.
Scroll to the setting you wish to change, tap the
screen and it will bring up the setting values.
Scroll to your preferred choice.
2. To start recording press . As soon as it starts
to record a timer will be displayed.

After taking a moving image, you can check the
menu as follow:
Menu

Icon

Description

Option

If you tap this icon after taking a
picture, you can set it as a
wallpaper or send a message via
MMS, Email.

Delete

If you don't want to save the
picture, you can delete it.

Video
camera

Camcorder

CAMCORDER (Menu 3)
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You can take a video.

Recording
time
Same as Camera settings except of Duration.
For details, refer to P.47.
Menu
Duration

Icon

Description
You can check the recording
duration in this menu.
(Multimedia msg/ No limit)

3. Press the
to end the recording and this will
now be saved.

Delete
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Voice recorder

VOICE RECORDER (Menu 4)
You can record voice memo in Voice recorder
menu.

Recording
time
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If you select
with no voice file, you can view
the submenus as follow:
° My stuff: You can enter the Voice records menu
directly.
° Storage: You can select the storage to save the
voice in phone or external memory.
° Recording mode: You can select the proper
mode of No limit or Multimedia msg.
In No limit mode, you can record the voice
as an MP3. But if you record the voice during
a call or in multimedia msg mode it will be
recorded as an AMR.
1. Once recording is started, the message
Recording and the remaining time is displayed.
2. If you want to finish recording, press the center
key Stop.
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If you tap Option
after saving the voice
memo, you can view the submenus as follow:
° New voice record: You can record new voice
memo.
° Send via: You can send the voice memo via
MMS, Bluetooth or E-mail.
° My stuff: You can access the Sounds folders.
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All songs (Menu 5.1)
The KE850 has an integrated MP3 player built-in.
You can enjoy listening to MP3 music files on a
memory in your phone using a compatible
headset or via the internal loudspeaker.
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.

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 box), the phone will be
recognised as a removable disk through windows
explorer. After you copy songs to the removable
disk, you should execute the safe removal of
hardware from your system. Never remove the
cable from the PC or phone while data is
transferring as this can seriously damage the
phone.
- You should copy MP3 tracks to
Sounds\MP3 folder. If you copy to any
other folder, you can't see or play the MP3
files.
- The PC should run Windows 2000,
Windows XP operating system.

The music player supports:
• MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG2.5 Layer III: Sampling frequency up from 8KHz
to 48KHz. Bit rate up to 320Kbps, stereo.
Playmode
• AAC: LC (Low complexity)
• AAC+: V1: (Bit rate 16~128Kbps)
Progressive bar
V2: (Bit rate 16~48Kbps)
* You can drag the
(Sampling frequency from 8KHz to
bar to the position
48KHz)
you want to listen
• WMA, RA
to.
The KE850 doesn't support the variable bit
rate of all mentioned file types. Therefore,
you can't change the file from MP3 format to
AAC.

MP3 Player

MP3 PLAYER (Menu 5)
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Running
time
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Shuffle

File name

Player skin

Status of the music controller

- In case an invalid file is included in the
playlist, the menu will return back to the
play list.
- The FF/REW functions are not supported
on the WMA,RA, and AAC file formats.
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MP3 Player

1. Press the MP3 key on the side of the phone to
open the MP3 player. Then select the play list to
play.
2. Press the left soft key
[Options] to access
the following menus.
° Set as ringtone: You can set as a ringtone the
current music on playing MP3 file.
° Settings: You can set up various functions such
as shuffle, repeat.
° Multi select: You can select multiple files at the
same time to remove or add them.
° Add to playlist: You can add the selected file to
a playlist.

Playlist (Menu 5.2)
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This menu allows to view the whole play list. You
can move the track by pressing the navigation
key. In addition, if you select the option menu, you
can delete the file or view its information.
° Move up: Moves up the item in a list.
° Move down: Moves down the item in a playlist.
° Remove: Deletes a file in a playlist.
° Remove all: Deletes all files in a playlist.

Settings (Menu 5.3)
° Shuffle

It you select On, the tracks will be played
randomly.
Repeat
°
This menu allows to set the play mode: Off,
Repeat all, Repeat one.
° Player skin
You can select the visual effect menus: White
skin and Black skin. This menu allows you to
change the background of the display.
-
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Music is copyright protected in international
treaties and national copyright laws. It may
be necessary to obtain permission or a
license to reproduce or copy music. In some
countries national law prohibits private
copying of copyrighted material. Please
check the national legislation of the
applicable country concerning the use of
such material.
When an MP3 is playing on the MP3 player,
if you press MP3 short key, you can use BGM
mode. In BGM mode MP3 can be played
while other functions are being used. BGM
can be stopped on the MP3 player screen.
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FM Radio

FM RADIO (Menu 6)
Radio (Menu 6.1)
You can search radio stations and enjoy listening
to the radio.
- To improve the radio reception, extend the
headset cord which functions as the FM
antenna.
- You cannot use the FM radio without the
headset.
4. You can access the following option menus by
pressing the left soft key
[Options].

53
Options

Cancel
Volume control

1. Tap the corresponding number key of a channel
to store the currently selected radio station
into.
2. After presetting the radio channels, you can
listen to all the preset channels.
3. You can adjust frequency and change the radio
station in the selected channel. You can search
for the next station by tapping for at least two
seconds or pressing the side keys.

° Auto scan: If you select "Auto Scan Now?" to

On, it automatically sets the radio channels.
When "Save this Station?" message appears, if
you select Yes, the selected frequency will be
stored.
° Reset channels: You can reset all channels at
87.5Mhz.
- You can lock the FM radio function by
pressing side lock key.
- You cannot switch on the backlight by
pressing the clear key or touching the
keypad if the function is locked.
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Games & Apps

GAMES & APPS (Menu 7)
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.

Default games (Menu 7.1)
You can enjoy four default games. If you want to
know the contents of games, you can use Help in
a game.

Downloaded (Menu 7.2)
You can play the downloaded games from the
network.

Information (Menu 7.3)
You can check the Java version installed in a
phone.
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Settings (Menu 7.4)
To download a game, you can set the value to
connect the network in this menu.
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You can use various tools installed in the phone
such as alarm, calculator, world clock, unit
converter, and scheduler.

ALARM CLOCK (Menu 1)
You can set alarm clocks to go off at a specified
time.

CALCULATOR (Menu 2)
This contains the standard functions such as +, –,
*, / : Addition, Subtraction, Multiplication and
Division.
Furthermore, you can use the various function of
calculator such as +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp,
deg, rad by tapping Science bar.
1. Input the numbers by tapping numeric keys.
2. If you want the complicate calculation such as
sin, cos, tap
key.
3. If you input wrong number, tap
key.
4. Tap = key to view the result.
5. To end Calculator, tap
.

Alarm clock

TOOLS
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WORLD CLOCK (Menu 3)
You can check the time of selected major city in
world by dragging around the screen of world
map. You can zoom in, and use the arrow keys to
find the correct city.

UNIT CONVERTER (Menu 4)
1. Select On and enter the alarm time you want.
: You can set the alarm by tapping On or
°
Off.
: You can set the specified time to alert.
°
: You can set the repeat duration for alarm.
°
: You can set the alarm tone in each folder.
°
: You can input the memo for alarm. When
°
the alarm alerts, you can view the memo.
After setting each value, tap Save.
You can set multiple alarms up to 5.

This converts any measurement into a unit you
want. There are 7 types that can be converted
into units: Currency, Area, Length, Weight,
Temperature, Volume and Velocity.

Unit type
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Alarm clock

1. You can select one of seven unit types by
tapping the menu.
2. Input the number you want to convert in each
bar. It's impossible to input "-" symbol in unit
converter.
3. If you want to reset the value, tap Reset.

CALENDAR (Menu 5)
When you enter this menu a calendar will show
up. On top of the screen there are sections for
date. Whenever you change the date, the
calendar will be updated according to the date. A
square cursor will be used to locate the specific
day. If you see a marked date in the calendar, it
means that there is a schedule or memo on that
day. This function helps to remind you of your
schedule and memo. The phone will sound an
alarm tone if you set this for the note.
To change the day, month, and year:
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If you tap each
day/month/
year area, you
can change it.

If you select
icon, you can view the menu as
follows:
° Delete past: You can delete the past schedules.
° Delete all: You can delete all schedules.
° Go to Date: You can go the selected date
directly.

Page 56

MEMO (Menu 6)
If you select
icon after entering the menu,
you can view the submenu as follows:
° New: You can create new memo.
° Send via BT/Email/SMS/MMS: You can send
the memo via Bluetooth, E-mail, SMS and MMS.
° Multiple delete: You can delete the selected
memos at once.
° Delete: You can delete the memo.
° Delete all: You can delete all memos.
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You can configure the settings related to the
phone.

Display

SETTINGS
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DISPLAY (Menu 1)
Wallpaper (Menu 1.1)
You can select the background pictures in
standby mode.
A few items of background such as the butterfly
or the clock can move with a finger.

Backlight (Menu 1.2)
You can set the light-up duration of the display.

Clock (Menu 1.3)
You can select the various clock types to display.

Brightness (Menu 1.4)
You can set the brightness of the LCD: 100%, 80%,
60%, 40%

Theme (Menu 1.5)
You can set the theme of display: PRADA theme,
Blue theme, Butterfly theme, and Fish theme.
The phone will display different top menus
depending on the theme.

Network name (Menu 1.6)
If this function is activated, network name will be
displayed on main LCD.
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Profile

PROFILE (Menu 2)
In Profile, you can adjust and customise the
phone tones for different events, environments,
or caller groups.
There are five preset profiles: General, Silent,
Vibrate only, Outdoor, and Headset. Each
profile can be personalised.

Activate (Menu 2.X.1)
1. A list of profiles is displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want
to activate and tap Activate.

Personalise (Menu 2.X.2)
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Scroll to the desired profile in the Profile list, and
then tap Personalise.
° Call alert type: Set the alert type for incoming
calls.
° Ringtones: Select the desired ring tone from
the list.
° Ring volume: Set the volume of the ringing
tone.
° Message alert type: Set the alert type for
messages.
° Message tones: Select the alert tone for
messages.
° Touch tones: Select the desired touch and
keypad tone.
° Touch volume: Set the volume of touch and
keypad tone.
° Effect sound volume: Set the volume of effect
sound.
° Power on/off volume: Set the volume of the
ringing tone when switching the phone on/off.
° Auto answer: This function will be activated
only when your phone is connected to the
handsfree kit.
• Off: The phone will not answer automatically.
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• After 5 secs: After 5 seconds, the phone will
answer automatically.
• After 10 secs: After 10 seconds, the phone will
answer automatically.
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Date & Time (Menu 3.1)
You can set the date and time.

Date (Menu 3.1.1)
You can enter the current date.

Date format (Menu 3.1.2)
You can set the date format such as
YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY.
(D: Day / M: Month / Y: Year)

Time (Menu 3.1.3)
You can enter the current time.

Time format (Menu 3.1.4)
Your can set the time format between 24-hour
and 12-hour.

Auto update (Menu 3.1.5)
(Network dependent)
If you select On, the date and time setting will be
updated automatically.

Power saving (Menu 3.2)
If you set On, you can save the power when you
don't use the phone.

Languages (Menu 3.3)
You can change the language for the display texts
in your phone. This change will also affect the
Language Input mode.

Call (Menu 3.4)
You can set the menu relevant to a call by tapping
Setting menu.

Call divert (Menu 3.4.1)
The Call divert service allows you to divert
incoming voice calls, fax calls, and data calls to
another number. For details, contact your service
provider.
° All voice calls
Diverts voice calls unconditionally.
° If busy
Diverts voice calls when the phone is in use.
° If no reply
Diverts voice calls which you do not answer.
° If out of reach
Diverts voice calls when the phone is switched
off or out of coverage.
° All data calls
Diverts to a number with a PC connection
unconditionally.
° All fax calls
Diverts to a number with a fax connection
unconditionally.
° Cancel all
Cancels all call divert service.
The submenus
Call divert menus have the submenus shown
below.
- Activate
Activate the corresponding service.
To voice mail centre
Forwards to message centre. This function is
not shown at All data calls and All fax calls
menus.
To other number
Inputs the number for diverting.
To favourite number
You can check recent 5 diverted numbers.
- Cancel
Deactivate the corresponding service.
- View status
View the status of the corresponding service.

Settings

SETTINGS (Menu 3)
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Send my number (Menu 3.4.2)

Send DTMF tones (Menu 3.4.6)

(network and subscription dependent)

You can send touch tones during an active call to
control your voice mailbox or other automated
phone services.

° 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
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 (Menu 3.4.3)
(network dependent)
° Activate
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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
Shows the status of Call waiting.

Minute minder (Menu3.4.4)
If you select On, you can check the call duration
by a beep sound given every minute during a call.

Auto redial (Menu 3.4.5)
° On

When this function is activated, the phone will
automatically try to redial in the case of failure
to connect a call.
° Off
Your phone will not make any attempts to
redial when the original call has not connected.

Information
DTMF tone: Dual Tones Multiple Frequency.

Select line (Menu 3.4.7)
(SIM dependent)
This menu is shown only if the SIM supports two
subscriber numbers, that is, two phone lines.
Select which phone line (between Line 1 and Line
2) you want to use for making calls and sending
short messages. Calls on both lines can be
answered irrespective of the selected line.

Security (Menu 3.5)
Request PIN code (Menu 3.5.1)
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 Request PIN code in the security
settings menu.
2. Set Enable/Disable.
3. If you want to change the setting, you need to
enter PIN1 code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN1 code more than 3
times, the phone will lock out. If the PIN1 is
blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If
you put wrong PUK code more than 10 times,
you can not unlock your phone. You will need to
contact your service provider.
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If you activate this function, the key will be locked
automatically in standby mode without requesting
the action of key.

Handset lock (Menu 3.5.3)
You can use a security code to avoid
unauthorized use of the phone. Whenever you
switch on the phone, the phone will request
security code if you set phone lock to When
switch on.
If you set phone lock to When SIM changed, your
phone will request security code only when you
change your SIM card.

Call barring (Menu 3.5.4)
The Call barring service prevents your phone from
making or receiving certain category of calls. This
function requires the call barring password. You
can view the following submenus.
° All outgoing calls
The barring service for all outgoing calls.
° Outgoing international
The barring service for all outgoing
international calls.
° Outgoing international when roaming
The barring service for all international
outgoing calls except home network.
All
incoming
°
The barring service for all incoming calls.
° Incoming when roaming
The barring service for all incoming calls when
roaming.
Cancel
all
°
You can cancel all barring services.
° Change password
You can change the password for Call Barring
Service.

The submenus:
- Activate
Allows to request the network to set call
restriction on.
- Cancel
Set the selected call restriction off.
- View status
View the status whether the calls are barred or
not.

Settings

Auto key lock (Menu 3.5.2)
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Fixed dial number (Menu 3.5.5)
(SIM dependent)
You can restrict your outgoing calls to selected
phone numbers. The numbers are protected by
your PIN2 code.
° On
You can restrict your outgoing calls to selected
phone numbers.
° Off
You can cancel fixed dialling function.
° Number list
You can view the number list saved as fixed dial
number.
The default security code for this phone is
0000. The PIN 1 and PIN 2 and related to
the SIM card and your service provider.

Change codes (Menu 3.5.6)
PIN is an abbreviation of Personal Identification
Number to prevent use by unauthorized person.
You can change the access codes: Security code,
PIN1 code, PIN2 code.
1. If you want to change the Security code/PIN1/
PIN2 code input your original code, and then
tap [OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and
verify them.
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Connectivity (Menu 3.6)
Network selection (Menu 3.6.1)
You can select a network type.
° Automatic: If you select Automatic mode, the
phone will automatically search for and select a
network for you. Once you have selected
“Automatic”, the phone will be set to
“Automatic” even if you turn your phone off
and on.
Manual:
The phone will find the list of available
°
networks and show them on a list. 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 allows you
select another network if the phone fails to
access the selected network.
° Preferred: You can set a list of preferred
networks and the phone attempts to register
with first, before attempting to register to any
other networks. This list is set from the phone’s
predefined list of known networks.

Network profile (Menu 3.6.2)
A profile is the network information used to
connect to the Internet.
There are default profiles for some operators
stored in phone memory. It's impossible to delete
default profiles.
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GPRS attach (Menu 3.6.3)
You can set GPRS service depending on various
situations.
° Switch on
If you select this menu, the phone is
automatically registered to a GPRS network
when you switch the phone on. Starting a WAP
or PC dial-up application created the
connection between phone and network and
data transfer is possible. When you end the
application, GPRS connection is ended but the
registration to the GPRS network remains.
° When needed
If you select this menu, the GPRS connection is
established when you connect a WAP service
and closed when you end the WAP connection.

USB connection (Menu 3.6.4)
You can use your phone with a variety of PC
connectivity and data communications
applications though USB.

Flight mode (Menu 3.7)
If you activate the Flight mode, you can use the
phone without connecting to the GSM wireless
network. You can still do tasks which do not
require the use of wireless network. With Flight
mode you cannot make any calls including of
emergency calls or use other features that
require network service.
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You can initialize all factory defaults. You need
Security code to activate this function.
° Restore default settings: Allows you to restore
default settings.
° Clear multimedia memory: Allows you to
format the multimedia memory and create a
default directory.
° Clear external memory: Allows you to format
all data in the external memory.

Settings

Reset setting (Menu 3.8)
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Memory status (Menu 3.9)
You can check free space and memory usage of
each repository, Internal memory, Multimedia
memory and external memory. You can go to each
repository menu.
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BLUETOOTH (Menu 4)

Device list (Menu 4.2)

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.

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

- If you use a pcsync via Bluetooth, you can
exchange the data within only the
phonebook.
- When you receive data from another
Bluetooth device, the phone requests a
confirmation. After confirming the
transfer, the file will be copied in your
phone.
- Depending on the file type, it will be stored
in the following folders:
• MP3(.mp3, mp4, aac, wma): Music folder.
• Video (.3GP): Video folder.
• Phonebook contacts (.VCF): Phonebook.
• Text(.txt): Text folder.
• Other files (.*): File storage folder.
- Supported Bluetooth software (Bluetooth
stacks) for DUN: Recommended drivers
WidComm Bluetooth for Windows 1.4 and
3.0.

Bluetooth on/off (Menu 4.1)
You can activate or cancel the Bluetooth in this
menu.

Due to a compatibility problem, some
devices may not support this function.

Bluetooth settings (Menu 4.3)
You can register a new device which is compatible
with Bluetooth. If you already have added the
device, you can search it after entering the
password.
° My visibility
You can set the function so that your phone is
shown on the other peoples Bluetooth devices.
My
name
°
You can set the name of your Bluetooth device.
The default name is KE850.
° My address
You can check the address of Bluetooth device
you activated.

Supported services (Menu 4.4)
You can view the list of devices such as headsets
and handsfree kits supported by this Bluetooth
enabled phone.
Print via Bluetooth: It is available in printers
which support Basic Printing Profile. You
can print with “Send via Bluetooth” menu
for the printers which support Object Push
Profile. If the file size is the more than each
of 500KB(Animated GIF file) 200KB(others),
the popup message is displayed “Not
supported”.
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This menu depends on SIM and the network
services.
- In case the SIM card support SAT(i.e. SIM
Application Toolkit) services, this menu will
be the operator specific service name
stored on the SIM card.
- In case the SIM card does not support SAT
services, this menu will be Profiles.

SIM service

SIM SERVICE (Menu 5)
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Accessories

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

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

Hands free ear-microphone and
music player controller combo
Stereo headset
Controller: Answer &
End button, music player
control, volume control,
Hold button and
microphone.

Standard Battery
LCD cleaner
66

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

Leather case

Memory card
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The wireless phone described in this guide is
approved for use on the GSM 900, DCS 1800,
PCS1900 network.
° Dualband is a network dependent feature. Check
with your local service provider if you can
subscribe to and use this feature.
° A number of features included in this guide are
called Network Services. These are special
services that you arrange through your wireless
service provider. Before you can take advantage
of any of these Network Services, you must
subscribe to them through your service provider
and obtain instructions for their use from your
service provider.

Network service

NETWORK SERVICE
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TROUBLESHOOTING
This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems
require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct
yourself.
MESSAGE

POSSIBLE CAUSES

POSSIBLE CORRECTIVE MEASURES

SIM error

There is no SIM card in the phone or
you may have inserted it incorrectly.

Make sure that the SIM card is correctly
inserted.

No connection
to the network

Signal weak
Outside GSM network

Move higher to a window or open space.
Check service provider coverage map.

Codes do not
match

When you want to change a security
code you have to confirm the new
code by entering it again. The two
codes that you have entered do not
match.

Contact your Service Provider.

Function
cannot be set

Not supported by Service Provider or
registration required

Contact your Service Provider.

Calls not
available

Dialling error
New SIM card inserted Charge limit
reached

New network not authorised. Check for new
restrictions. Contact Service Provider or
reset limit with PIN 2.

Phone cannot
be switched on

On/Off key pressed too briefly
Battery empty
Battery contacts dirty

Press On/Off key for at least two seconds.
Charge battery. Check charging indicator in
the display.
Clean contacts.
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POSSIBLE CAUSES
Battery totally empty
Temperature out of range
Contact problem

Charging error

No mains voltage
Charger defective
Wrong charger
Battery defective
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POSSIBLE CORRECTIVE MEASURES
Charge battery.
Make sure the ambient temperature is
right, wait for a while, and then charge
again.
Check power supply and connection to the
phone. Check the battery contacts, clean
them if necessary.
Plug in to a different socket or check
voltage.
If the charger does not warm up, replace it.
Only use original LG accessories.
Replace battery.

Phone loses
network

Signal too weak

Reconnection to another service provider
is automatic.

Number not
permitted

The Fixed dial number function is on.

Check settings.

Troubleshooting

MESSAGE
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TECHNICAL DATA
General
Product name : KE850
System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

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