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บทนำ
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ขอแสดงความยินดีที่คุณซื้อโทรศัพท์
เคลื่อนที่วิดีโอรุ่น KU380 3G ที่ทัน
สมัยมีขนาดกะทัดรัด ออกแบบให้ทำ
งานด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
เคลื่อนที่แบบดิจิตอลใหม่ล่าสุด

คู่มือการใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูล
สำคัญในการใช้และการทำงานของ
โทรศัพท์เครื่องนี้ จึงควรอ่านเนื้อหา
ทั้งหมดด้วยความละเอียดเพื่อผลกา
รใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพ และเป็น
การป้องกันความเสียหายหรือใช้งา
นผิดต่อตัวเครื่องได้ การรับประกัน
ของโทรศัพท์จะสิ้นสุดลงทันที หาก
มีการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงแก้
ไขเครื่อง นอกเหนือจากที่ระบุอย่าง
ชัดเจนในคูม
่ อ
ื นีว้ า่ สามารถกระทำได้
การใช้ที่ใส่โทรศัพท์แบบที่มีตัว
ล็อคแม่เหล็กกับโทรศัพท์แบบฝา
สไลด์จะก่อให้เกิดปัญหา เช่น
การปิดเครื่องเอง และการขาดการ
ติดต่อกับเครือข่าย
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เพื่อความปลอดภัย

คำเตือน!
• ควรปิดโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ ครัง้ ที่
อยูบ
่ นเครือ
่ งบิน
• ห้ามถือโทรศัพท์ในขณะขับรถ
• ไม่ควรใช้เครือ
่ งใกล้สถานีบริการน้ำ
มัน คลังน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริ
เวณทีม
่ ก
ี ารปฏิบต
ั งิ านทีเ่ กีย
่ ว
ข้องกับการระเบิด
• เพือ
่ ความปลอดภัยของคุณ โปรด
ใช้แต่แบตเตอรีแ
่ ละแท่นชาร์จของ
แท้ทก
่ี ำหนดให้เท่านัน
้
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ดว้ ยมือเปียก
ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจ
ถูกไฟฟ้าดูดหรือทำให้โทรศัพท์ชำ
รุดเสียหายได้
• เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัยและห่าง
จากมือเด็ก รวมทัง้ เก็บชิน
้ ส่วนขน
าดเล็กซึง่ อาจทำอันตรายหากเด็ก
นำใส่ปาก

ข้อควรระวัง!
• ปิดเครือ
่ งโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ข
ี อ
้
บังคับพิเศษว่าห้ามใช้ตวั อย่างเช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล
เนือ
่ งจากอาจมีผลต่อการทำงาน
ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ทไ่ี วต่อ
สัญญาณรบกวน
• การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กบ
ั
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ง้ั หมด
ได้จงึ ไม่ควรใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นที่
ของคุณเพียงอย่างเดียวในกรณี
โทรฉุกเฉิน
• เพือ
่ หลีกเลีย
่ งความเสียหายทีอ
่ าจ
เกิดขึน
้ โปรดใช้แต่อป
ุ กรณ์เสริมที่
เป็นของแท้เท่านัน
้
• เครือ
่ งส่งสัญญาณวิทยุทก
ุ ชนิดสา
่ รบกวนอุปกรณ์อเิ ล็ก
มารถส่งคลืน
ทรอนิกส์ตา่ งๆ ทีอ
่ ยูใ่ กล้เคียง ดังนัน
้
โทรทัศน์ วิทยุ เครือ
่ งคอมพิวเตอร์
ฯลฯ อาจได้รบ
ั การรบกวนบ้างเล็ก
น้อย
• ควรทิง้ แบตเตอรีต
่ ามวิธท
ี ก
่ี ฎหมาย
กำหนด
• ห้ามถอดแยกเครือ
่ งโทรศัพท์หรือ
แบตเตอรี่

เพื ่ อ ความปลอดภั ย

โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้การ
ไม่ปฏิบัติตาม คำแนะนำเหล่านี้อาจทำ
ให้เกิดอันตราย หรือ ผิดกฎหมาย ข้อมูล
โดยละเอียดเพิ่มเติมได้อธิบายอยู่ใน
คู่มือเล่มนี้
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและ
การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
คำแนะนำเพื ่ อ ความปลอดภั ย และการใช้ ง าน
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้การ
ไม่ปฏิบัติตาม คำแนะนำเหล่านี้อาจทำ
ให้เกิดอันตราย หรือ ผิดกฎหมาย ข้อ
มูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้อธิบายอยู่ใน
คู่มือเล่มนี้

ข้อมูลการรับรอง (SAR)
โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามข้อกำ
หนดสากลเกี่ยวกับการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุ
เครื่องโทรศัพท์ของคุณเป็นทั้งตัวส่ง
และตัวรับคลื่นวิทยุ ซึ่งได้รับการออก
แบบและผลิตไม่ให้เกินความถี่ในการ
ปล่อยพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ(RF)
ที่แนะนำโดยข้อกำหนดสากล(ICNIRP)
ข้อจำกัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตร
ฐานฉบับสมบูรณ์และได้กำหนดระดับ
ของพลังงานคลื่น RFที่อนุญาตไว้สำ
หรับประชาชนทั่วไปข้อกำหนดนี้พัฒ
นาขึ้นโดยหน่วยงานทางด้านวิทยา
ศาสตร์ที่เป็นหน่วยงานอิสระ ตามระยะ
เวลาและการประเมินผลจากการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ข้อกำหนดนี้ยังรวม
ถึงมาตรฐานระดับความปลอดภัยเพื่อ
ความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป
โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพมาตร
ฐานการดูดกลืนคลื่นความถี่สำหรับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยที่เรียก
ว่า SAR (Specific AbsorptionRate)
ข้อกำหนดสากลระบุให้SAR มีค่าไม่เกิน
2.0 W/kg*การทดสอบค่า SAR

ได้ดำเนินการทดสอบตามตำแหน่งการ
ใช้งานมาตรฐาน ซึ่งเครื่องโทรศัพท์จะ
ส่งคลื่นที่ระดับพลังงานสูงสุดที่ได้รับ
การรับรองในทุกคลื่นความถี่ที่ผ่านการ
ทดสอบแล้ว แม้ว่าค่า SAR
จะกำหนดจาก ระดับพลังงานสูงสุดที่
ได้รับการรับรอง ค่า SAR ของโทรศัพท์
ที่แท้จริงในขณะทำ งานอาจต่ำกว่าค่า
สูงสุดก็ได้โทรศัพท์ได้รับการออกแบ
บให้ทำงานได้ในหลายระดับพลังงาน
เพื่อใช้พลังงานเฉพาะที่จำเป็นที่จะสา
มารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้ โดยทั่วไป
ยิ่งคุณอยู่ใกล้สถานีฐานมากเท่าไหร่ค่า
พลังงานที่ใช้ของโทรศัพท์ก็จะยิ่งน้อย
ลง ก่อนวางจำหน่าย โทรศัพท์รุ่นต่างๆ
จึงจำเป็นต้องแสดงว่า โทรศัพท์รุ่นนั้น
เป็นไปตามข้อกำหนดของ European
R&TTE Directive ข้อกำหนดนี้รวมอยู
่ในข้อกำหนดที่จำเป็น ในการป้องกันสุข
ภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
และบุคคลอื่นค่า SAR สูงสุดสำหรับโทร
ศัพท์เครื่องนี้ขณะทดสอบโดยถือแนบ
กับหู คือ 0.486 W/kg
โทรศัพท์นี้ตรงตามมาตรฐานการดูด
กลืนสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF)
เมื่อใช้งานตามปกติโดยถือแนบกับหู
หรือขณะวางห่างจากร่างกายอย่างน้อย
1.5 ซม. เมื่อใช้กล่องโทรศัพท์สำหรับ
พกพา คลิปยึดเข็มขัดหรือที่ใส่โทรศัพท์
เพื่อการใช้งานแบบพกติดตัวอุปกรณ์
เหล่านั้นไม่ควรเป็นโลหะและควรให้
โทรศัพท์อยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย

* ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์
เคลื่อนที่เมื่อใช้ทั่วไป คือ 2.0 วัตต์/
กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าโดยเฉลี่ย
ต่อเนื้อเยื่อหนึ่งกรัม ข้อกำหนดนี้สอด
คล้องกับขอบเขตของความปลอดภัยที่
สำคัญ เพื่อให้การป้องกันเพิ่มเติมเพื่อ
ความปลอดภัยของสาธารณะ และรอง
รับความแตกต่างในการวัดค่า ค่า
SARอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อกำ
หนดการรายงาน และคลื่นความถี่ของ
เครือข่ายในแต่ละประเทศสำหรับข้อ
มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SARในภูมิภาคอื่นๆ
โปรดดูที่ข้อมูลผลิตภัณฑ์จาก www.
lgmobile.com

การดูแลและการบำรุง
รักษาเครือ
่ งโทรศัพท์
คำเตือน!
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่
และ อุปกรณ์เสริมทีผ
่ า่ นการรับรองให้
ใช้กบ
ั โทรศัพท์รน
ุ่ นี้ เท่านัน
้ การใช้อป
ุ
กรณ์ประเภทอืน
่ ๆทีไ่ ม่ผา่ นการรับรอง
ดังกล่าว อาจทำให้การรับรองหรือการ
รับประกัน ของเครือ
่ งสิน
้ สุดลงหรือก่อ
ให้เกิดอัน ตรายได้
]

]

]

]

]

อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของโทรศัพท์
(ควรนำไปให้ ช่างเทคนิคผู้มีความรู้
เมื่อจำ เป็นต้องมีการตรวจซ่อม)
ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์

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

1.5 ซม. โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องมีการ
เชื่อมต่อเครือข่ายที่มีคุณภาพสำหรับ
การส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความในบาง
ครั้ง การส่งไฟล์ข้อมูลหรือการส่งข้อ
ความ อาจล่าช้าจนกว่าจะเชื่อมต่อเครือ
ข่ายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ ปฏิบัติ
ตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างดังกล่าว
ข้างต้น จนกว่าจะส่งข้อมูลเสร็จสิ้น ค่า
SAR สูงสุดของโทรศัพท์เครื่องนี้ขณะ
ทดสอบโดยพกพาไว้กับตัว คือ 1.51
W/kg

ควรวางโทรศัพท์ไว้ห่างจาก
แหล่งกำเนิด ความร้อน
เช่น เครื่องทำความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
ไม่ควรวางโทรศัพท์ของคุณไว้ในเตา
ไมโครเวฟเพราะอาจทำให้แบตเตอรี่
ระเบิดได้
ไม่ควรทำโทรศัพท์ตกพื้น
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]

]

]

]

ไม่ควรวางโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีการสั่น
สะ เทือนหรือ การกระแทก
สารเคลือบบนตัวเครื่องโทรศัพท์อาจ
หลุด ลอกได้ หากหุ้มด้วยวัสดุหรือ
สิ่งที่ทำจาก ไวนิล
ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง
(เช่น แอลกอฮอล์เบนซิน ทินเนอร์
เป็นต้น)หรือสารซักฟอกทำความสะ
อาดเครื่องโทรศัพท์ เพราะอาจทำให้
เกิดเพลิงไหม้ได้

อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิต
หรือบัตร โดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก
เพราะอาจทำความเสียหายต่อข้อมูลใ
นแถบแม่เหล็กได้
อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคมเพราะ
อาจทำความ เสียหายแก่โทรศัพท์ได้

]

วางโทรศัพท์ให้ห่างจากของเหลวหรือ
ความชื้น

]

โปรดทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน
สูงสุดด้วยการใช้พลังงานน้อย
ที่สุด
]

ไม่ควรวางโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือ
ควัน มากเกินไป

]

]

กาทำงานอย่างมีประ
สิทธิภาพของโทรศัพท์

อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสา
มารถส่งคลื่นรบกวนได้ ทำให้มีผล
ต่อการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
]

ใช้อุปกรณ์เสริม เช่นหูฟัง ด้วยความ
ระมัดระวังอย่าแตะต้องเสาอากาศ
โดยไม่จำเป็น
โปรดถอดสายเคเบิลข้อมูลก่อนเปิ
ดเครื่อง

]

]
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ห้ามสัมผัสเสาอากาศในขณะใช้โทร
ศัพท์ หากคุณสัมผัสเสาอากาศ
อาจทำให้คุณภาพการโทรลดลง
และทำให้โทรศัพท์ต้องใช้พลังงาน
มากกว่าที่จำเป็น มีผลทำให้ระยะ
เวลาสนทนาและเวลาเปิดเครื่องรอรับ
สายลดน้อยลง

ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้อุปกรณ์
ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
เสียก่อน หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์
เหนือเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของ
หัวใจ (เช่น ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น)
โทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่องอาจก่อ
ให้เกิดสัญญาณคลื่นรบกวนกับเครื่อ
งช่วยฟังได้
ดังนัน
้ โทรทัศน์ วิทยุ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
ฯลฯ อาจได้รบ
ั การรบกวนบ้างเล็กน้อย

ตรวจสอบกฏหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ ว่าด้วยเรื่อง
การใช้โทรศัพท์
เคลื่อนที่ในขณะ ขับขี่ยานพาหนะ
]

ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ

]

มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
อย่างเต็มที่

]

หากสามารถกระทำได้ให้ใช้ชุดอุปกร
ณ์ แฮนด์ฟรี

]

]

]

ขับเข้าข้างทางแล้วจอดรถก่อนโทรออ
ก หรือ รับสายหากสภาพการการขับขี่
ทำให้จำเป็นต้องดำเนินการ ดังกล่าว
พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมีผลกระ
ทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บาง ชนิด
ในรถของคุณ เช่น วิทยุติด รถยนต์อุป
กรณ์เพื่อความปลอดภัยเป็นต้น
ขณะขับขี่รถยนต์ โปรดอย่า
วางโทรศัพท์ หรือติดตั้งชุดอุปกรณ์
แฮนด์ฟรีใกล้กับถุงลมนิรภัยเพราะ
หากติดตั้งอุปกรณ์ไร้ สายไม่ถูกต้อง
และถุงลมนิรภัยทำงานอาจทำให้คุณ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ ถ้าคุณกำลัง
ฟังเพลงขณะอยู่สถาณะที่ที่มีคน
พลุกพล่านกรุณาลดระดับเสียงเพลง
ลงเพื่อให้ได้ยินเสียงรอบข้าง
โดยเฉพาะขณะที่คุณ เดินข้ามถนน

หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะอยู่
ข้างนอก โปรดตรวจดูว่าระดับเสียง
อยู่ที่ระดับที่เหมาะสม เพื่อให้คุณ
ยังสามารถได้ยินเสียงจากรอบข้าง
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกำลัง
จะข้ามถนน

หลีกเลีย
่ งอันตรายทีอ
่ าจ
เกิดขึน
้ กับการได้ยน
ิ ของ
คุณ
อันตรายอาจเกิดขึน
้ กับการได้ยน
ิ ของคุณ
หากคุณได้ยิน เสียงดังเวลานานไม่ควร
เปิด หรือปิดเครื่องขณะอยู่ใกล้หูคุณ
และควรปรับ ระดับเสียงเพลงให้อยู่ใน
ระดับ ที่เหมาะสม
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ความปลอดภัยบนท้อง
ถนน

บริเวณทีท
่ ำให้เกิด
ระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในฟื้นที่ที่อยู่ระหว่างมี
การ ระเบิดต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามข้อห้าม
อย่างเคร่ง ครัด และทำตามข้อกำหนด
หรือกฏเกณฑ์ต่างๆ
]

ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำมันเชื้อ
เพลิง ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมันเชื้อ
เพลิง หรือ สารเคมี
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ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลว
ที่ ติดไฟง่าย หรือระเบิดได้ในห้องโด
ยสาร ของรถซึ่งคุณใช้เก็บโทรศัพท์ห
รืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ

ข้อมูลเกีย
่ วกับแบต
เตอรีแ
่ ละการดูแลรักษา
]

บนเครือ
่ งบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิด
คลื่นรบกวนต่อเครื่องบินได้
]

]

ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณก่อน
ขึ้น เครื่องบิน
อย่าใช้โทรศัพท์เมื่อเครื่องบินจอดที่
ฟื้นที่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนัก
งานประจำ เครื่องเสียก่อน

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่างจาก
มือ เด็กรวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่ง
อาจทำอันตรายหากเด็กนำใส่ปาก

]
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ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ และที่ชาร์จของ
LG เท่านั้น เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ
LG ได้รับการออกแบบ มาเพื่อยืดอายุ
การใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด

]

อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอ
รี่ลัดวงจร

]

รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส
แบตเตอรี่

]

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับ
เครือข่ายเซลลูล่า ทั้งหมดได้จึงไม่ควร
ใช้โทร ศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวใน
กรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผู้ให้
บริการในพื้นที่ ของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับ
แบตเตอรี่และการดูแลรักษา

คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่
ออกจนหมดก่อนเริ่มการชาร์จ
แบตเตอรี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่อื่น
เนื่องจากไม่มี Memory Effect
ประสิทธิภาพของ
แบตเตอรี่จึงไม่ด้อยลง

]

]

เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที
เมื่อประสิทธิภาพ การใช้งานลดต่ำลง
อย่างมากจนไม่อาจใช้ต่อได้ แบตเตอ
รี่นี้สามารถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครั้ง
จนกว่าจะจำเป็นต้องเปลี่ยนก้อนใหม่
ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งหากไม่ได้
ใช้เป็นเวลานานเพื่อเพิ่มเวลาการ
ใช้งาน
อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดนแสง
แดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพที่มีความ
ชื้นสูง เช่นในห้องน้ำ

]

]

หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อ
ง อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

]

ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตใน
การทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว

]

สำหรับใช้กับแบตเตอรี่ KU380 ของ
LG Electronics เท่านั้น

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

อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพอากา
ศ ที่ ร้อนหรือ เย็นเพราะประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่อาจด้อยลง
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คุณสมบัติของ KU380
คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KU380

ส่วนประกอบของ
โทรศัพท์
ขณะเปิดเครือ
่ ง
ลำโพง
กล้อง VGA

หน้าจอ LCD
]

ส่วนบน: ไอคอนแสดงความ
แรงของสัญญาณระดับแบต
เตอรีแ
่ ละ ฟังก์ชน
ั อืน
่

]

ส่วนล่าง:
แสดงรายการของปุม
่ เลือก

ปุม
่ นาวิเกต
]

ในโหมดสแตนด์บาย:
รูปแบบเสียง
เมนูขอ
้ ความ
ข้อความ/อีเมล์(กดค้าง)

ปุม
่ ตัวเลขและตัวอักษร
]

ในโหมดสแตนด์บาย: สำ
หรับป้อนหมายเลขเพือ
่ โทร
ออก กดปุม
่ ดังต่อไปนีค
้ า้ งไว้:
สำหรับการโทรออก
ต่างประเทศ
โทรไปยังศูนย์ฝากข้อ
ความเสียง
ถึง
โทรด่วน

]

ในโหมดแก้ไข:
ป้อนตัวเลขและตัวอักษร

เมนูดว่ น
รายชือ
่
]
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ในเมนู: ใช้ เลือ
่ นรายการ

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KU380

ปุม
่ ฟังก์ชน
่ั ด้านซ้าย/ ปุม
่ พังก์ชน
่ั ด้านขวา
ทำงานตามทีป
่ รากฏทีด
่ า้ นล่างของหน้าจอ

ปุม
่ ยืนยัน
เลือกตัวเลือกเมนูและยืนยันการดำเนินการ

ปุม
่ ส่ง
]

โทรออกและรับสาย

]

ในโหมดสแตนด์บาย: แสดงข้อมูลหมายเลขที่
โทรออก, รับสาย และไม่ได้รบ
ั สาย
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คุณสมบัติของ KU380
มุมมองด้านซ้าย
คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KU380
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ชุดหูฟงั /เครือ
่ งชาร์จ/ช่องเสียบสายเคเบิล

ภาพแสดงตัวเครือ
่ งด้านหลัง

เลนส์กล้องภายนอก

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KU380

ฝาปิดแบตเตอรี่

แบตเตอรี่

ช่องเสียบ USIM การ์ด
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การติดตั้ง
การติ ด ตั ้ ง

การติดตัง้ ซิมการ์ดและ
แบตเตอรีใ่ นเครือ
่ ง
1. ใส่ซม
ิ การ์ด
USIM การ์ดของคุณจะมีหมายเลขโทร
ศัพท์ รายละเอียดและที่ติดต่อสำหรับ
การบริการ คุณต้องเสียบการ์ดไว้ใน
ตัวเครื่อง หากคุณดึงUSIM การ์ดออก
คุณจะไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์
ได้ (ยกเว้นเฉพาะการโทรฉุกเฉิน)
จนกว่าคุณจะ เสียบการ์ดที่ถูกต้องอีก
ครั้งก่อนเสียบและดึง USIM การ์ดออก
ต้องถอดเครื่องชาร์จและอุปกรณ์เสริ
มอื่นๆ ออกจากตัวเครื่องทุกครั้งเลื่อน
USIM การ์ดเข้าไปในช่องใส่ USIM
การ์ด
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่USIM
การ์ดอย่างถูกต้อง และหน้าสัมผัสสีทอง
ของการ์ดคว่ำลงเมื่อต้องการถอด USIM
การ์ดออกให้กดลงเบาๆ และดึงออกใน
ทิศทางตรงข้ามกับตอนใส่
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การใส่ซิมการ์ด

การถอดซิมการ์ด

หมายเหตุ
]

ขั้วโลหะของซิมการ์ดเสียหายได้โดย
ง่ายหากถูกขูดขีดดังนั้นโปรดระวังเมื่
อ คุณจับซิมการ์ดให้ปฏิบัติตามคำแน
ะ นำที่แนบมากับซิมการ์ด

2. ใส่แบตเตอรี่
การติ ด ตั ้ ง

เลื่อนแบตเตอรี่ขึ้นจนกระทั่งล็อคเข้าที่

3. ถอดแบตเตอรี่
ให้ปิดเครื่อง (หากเปิดเครื่องทิ้งไว้
อาจทำให้หมายเลขโทรศัพท์และ
ข้อความที่จัดเก็บไว้สูญหายได้)
กดปุ่มคลายล็อคแบตเตอรี่ค้างไว้
และเลื่อนแบตเตอรี่ออก
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การติดตั้ง
การชาร์จแบตเตอร่ี
การติ ด ตั ้ ง

ก่อนเชื่อมต่ออะแดปเตอร์สำหรับชาร์จ
แบต เตอรี่เข้า กับเครื่องโทรศัพท์ คุณ
ต้องใส่แบตเตอรี่ในเครื่องก่อน

หมายเหตุ
]

ควรใช้เฉพาะเครื่องชาร์จที่ให้มาใน
กล่องเท่านั้น

3. ขีดเล็กๆ ที่ขยับไปมาของไอคอน
แบตเตอรี่จะหยุดนิ่งหลังการชาร์จ
เสร็จสมบูรณ์
4. ตรวจดูให้แน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่
ไว้จนเต็ม ก่อนเริ่มใช้โทรศัพท์เป็น
ครั้งแรก

ข้อควรระวัง!
1. หันด้านที่มีลูกศรบนตัวปลั๊กขึ้นข้าง
บนตามที่แสดงในรูป แล้วเสียบปลั๊ก
อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่
เข้าในช่องเสียบทางด้านซ้ายของ
เครื่องให้สุดจนได้ยินเสียงคลิ๊ก
2. เสียบปลายสายอีกด้านหนึ่งของอะ
แดปเตอร์เข้ากับเต้าเสียบ
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• อย่าใช้แรงฝืนในการเสียบสายเพราะ
อาจทำความ เสียหายแก่โทรศัพท์
และอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแบต
เตอรี่
• หากคุณใช้เครือ
่ งชาร์จนอกประเทศ
ของคุณให้ใช้ ปลัก
๊ อะแดปเตอร์เพือ
่
การเชือ
่ มต่อได้
• ห้ามถอดแบตเตอรีห
่ รือซิมการ์ดออก
ในขณะทีก
่ ำลังชาร์จแบตเตอรี่

คำเตือน!

การถอดเครือ
่ งชาร์จ
แบตเตอรี่
ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจาก
โทรศัพท์ ดังภาพที่แสดง

วิธใี ช้งานการ์ดความจำ
MicroSD

การติ ด ตั ้ ง

• ถอดปลัก
๊ ไฟและเครือ
่ งชาร์จแบต
เตอรีอ
่ อกจากเต้า เสียบขณะเกิด
พายุฝนฟ้าคะนองเพือ
่ ป้องกันไม่ให้
ถูกไฟฟ้าดูดหรือเกิดเพลิงไหม้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มวี ต
ั ถุทม
่ี ี
ขอบแหลม คม เช่น ฟันสัตว์ตะปู
สัมผัสกับแบตเตอรีเ่ พราะอาจทำให้
เกิดเพลิงไหม้ได้

<การ์ดหน่วยความจำ MicroSD>

<วิธเี สียบการ์ดหน่วยความจำ
MicroSD>
1. ปิดโทรศัพท์การเสียบหรือถอดการ์ด
MicroSDขณะเปิดใช้งานโทรศัพท์
อาจทำให้ไฟล์ที่เก็บอยู่ในหน่วย
ความจำเสียหายได้
2. เปิดฝาเปิดตัวล็อคที่ช่องMicroSD
ขึ้น
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การติดตั้ง
การติ ด ตั ้ ง

3. ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่อง
เสียบ หน้าสัมผัสสีทองต้องอยู่ที่
ด้านหลังของ MicroSD อย่าดัน
MicroSD แรงเกินไป หากไม่สา
มารถเข้าไปในช่องเสียบได้โดยง่าย
คุณอาจกำลังใส่กลับด้าน หรือมีสิ่ง
แปลกปลอมอยู่ในช่องเสียบ
4. เมื่อเสียบการ์ดแล้ว ดันการ์ดหน่วย
ความจำเข้าไปจนกว่าจะได้ยินเสียง
คลิก ซึ่งแสดงว่าการ์ดMicroSD
เข้าที่อย่างถูกต้องแล้ว

5. ปิดตัวล็อค
6. หากต้องการถอดการ์ดหน่วย
ความจำออก ปิดโทรศัพท์
เปิดฝาปิดช่องเสียบ และดัน
MicroSD เข้าไปเพื่อปลดล็อค
ดึงการ์ดหน่วยความจำออกมาอย่าง
ระมัดระวัง

ข้อควรระวัง:
]

]

หลีกเลี่ยงการใช้การ์ดขณะที่แบต
เตอรี่ต่ำ
ขณะย้ายข้อมูลลงในการ์ด ให้รอจน
กว่าการทำงานจะเสร็จสมบูรณ์จึงจะ
ถอดการ์ดออกได้

]

การ์ดได้รับการออกแบบให้ใส่ลงใน
เครื่องได้ง่ายในทิศทางเดียวเท่านั้น

]

ห้ามดัด งอ การ์ดหรือออกแรงดันเข้
าไปในช่อง

]

ห้ามเสียบการ์ดหน่วยความจำอื่นๆที่ไม่
ใช่การ์ดที่ผลิตโดย MicroSD

]

หาก MicroSD ฟอร์แมตโดยใช้FAT32
ให้ฟอร์แมต MicroSDด้วย FAT16
อีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับMicroSD
โปรดดูที่คู่มือการใช้งานการ์ดหน่วย
ความจำ
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หลังจากเสียบการ์ดหน่วยความจำแ
ล้ว ให้เลือกเมนู > การตั้งค่า >
สถานะความจำ > หน่วยความจำ
ภายนอกจากนั้นกดปุ่มเลือกซ้าย
ทำขั้นตอนนี้เฉพาะเมื่อคุณใส่การ์ด
หน่วยความจำในครั้งแรกเท่านั้นในระ
หว่างการฟอร์แมต เครื่องจะสร้างโฟล
เดอร์สำหรับข้อมูลประเภทต่างๆ

การเปิด/ปิดเครือ
่ ง
การเปิดเครือ
่ ง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี USIMการ์ด
อยู่ในเครื่องและชาร์จแบตเตอรี่แล้ว
ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะเปิด
กด
ป้อนรหัส USIM PINที่ให้มาพร้อมกับ
USIM การ์ดหากตั้งค่าคำขอรหัส
PINหลังจากผ่านไปสองสามวินาที
คุณจะได้รับการลงทะเบียนในเครือข่าย
(หมายเหตุ: โปรดดูที่หน้า 90)
หลังจากผ่านไปสองสามวินาที คุณจะ
ได้รับการลงทะเบียนในเครือข่าย

การปิดเครือ
่ ง
กด
ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะปิดขณะ
ปิดเครื่องอาจมีการล่าช้าเล็กน้อย ใน
ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวห้ามเปิดเครื่อง
อีกครั้ง

การติ ด ตั ้ ง

การฟอร์แมตการ์ด
หน่วยความจำ

รหัสการเข้าใช้เครือ
่ ง
คุณสามารถใช้รหัสการเข้าใช้เครื่องที่
อธิบายในหัวข้อนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
ใช้เครื่องของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
รหัสการเข้าใช้เครื่อง(นอกจากรหัส PUK
และPUK2)สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย
ใช้คุณสมบัติเปลี่ยนรหัส [เมนู 7.7.3].

รหัส PIN
(4 ถึง 8 หลัก)
รหัส PIN (Personal Identification
Number)จะป้องกันการใช้ซิมการ์ด
ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยทั่วไป
รหัส PIN นี้จะมาพร้อมกับซิมการ์ดเมื่อ
ตั้งค่าคำขอรหัส PIN เป็น ใช้งาน โทร
ศัพท์ของคุณจะขอให้คุณป้อนรหัส PIN
ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง เมือตั้งค่าคำขอรหัส
PIN เป็น เลิกใช้โทรศัพท์ของคุณจะ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายให้ทันทีโดยไม่
ต้องใส่รหัส PIN
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การติดตั้ง
การติ ด ตั ้ ง

รหัส PIN2
(4 ถึง 8 หลัก)
รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับ USIM
การ์ด ใช้สำหรับการเข้าใช้งานฟังก์ชัน
ต่างๆ เช่น กำหนดเบอร์โทรออกฟังก์
ชันเหล่านี้สามารถใช้งานได้เมื่อซิมการ์ด
ของคุณสนับสนุนเท่านั้น

รหัส PUK (8 หลัก)
รหัสPUK (PIN Unblocking Key) ใช้สำ
หรับปลดล็อคโทรศัพท์ที่ถูกบล็อค
ไว้ด้วยรหัส PIN โดยทั่วไปรหัสPUK
นี้จะมาพร้อมกับ ซิมการ์ดหากคุณไม่ได้
รับรหัสนี้ให้ติดต่อที่ผู้ให้บริการระบบ
เครือข่ายของคุณหากไม่ได้รับรหัสนี้มา
พร้อมกัน โปรดติดต่อขอรหัสจากแผนก
บริการลูกค้าของผู้ให้บริการระบบของ
คุณหากรหัสสูญหาย โปรดติดต่อแผนก
บริการลูกค้าของผู้ให้บริการระบบของ
คุณ
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รหัส PUK2 (8 หลัก)
รหัส PUK2 ที่ให้มาพร้อมกับ USIM
การ์ดบางรุ่น ใช้สำหรับปลดล็อครหัส
PIN2 ที่ถูกล็อค หากรหัสสูญหายโปรด
ติดต่อแผนกบริการลูกค้าของผู้ให้บริการ
ระบบของคุณ

รหัสป้องกัน (4 หลัก)
รหัสป้องกัน (Security code) จะป้อง
กันไม่ให้มีการใช้โทรศัพท์ของคุณ รหัส
รักษาความปลอดภัยเริ่มต้นที่กำหนดไว้
คือ ‘0000’ จำเป็นต้องใช้รหัส
รักษาความปลอดภัยนี้สำหรับลบข้อมูล
ทั้งหมดในโทรศัพท์ และสำหรับเรียกคืน
การตั้งค่าจากโรงงานของเครื่อง

ข้อมูลบนหน้าจอ
นี่คือหน้าจอเริ่มต้นของโทรศัพท์
ที่จะปรากฏเมื่อไม่มี USIM
การ์ดติดตั้งในโทรศัพท์ หรือ USIM
การ์ดที่ติดตั้งไม่ถูกต้องในหน้าจอนี้
ผู้ใช้จะสามารถโทรฉุกเฉิน และปิดโทร
ศัพท์ได้เท่านั้นหากต้องการปิดโทรศัพท์
ค้างไว้ 2-3 วินาที
ให้กด

ปุ่มเลือกขวาจะปรากฏขึ้นเป็น “ฉุกเฉิน”
บนหน้าจอกดปุ่มเลือกขวาหรือกดหมาย
เลขฉุกเฉินของคุณโดยใช้ปุ่มตัวเลข
เพื่อโทรฉุกเฉิน
แล้วกด

การติ ด ตั ้ ง

หน้าจอเมือ
่ ไม่ได้ใช้งานไม่มี USIM

ฟังก์ชน
ั โทรฉุกเฉิน

หน้าจอเมือ
่ ไม่ได้ใช้งาน
หน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้งานจะปรากฏขึ้น
เมื่อคุณติดตั้ง USIM การ์ดที่ถูกต้อง
และเปิดเครื่อง

โครงสร้างหน้าจอ

โครงสร้างหน้าจอ

หากไม่ได้ติดตั้ง USIM การ์ด
แอนิเมชันแจ้งให้คุณใส่ USIM
การ์ดจะปรากฏขึ้น หาก USIM
การ์ดที่ใส่ในโทรศัพท์ไม่ถูก
ต้อง แอนิเมชันแจ้งว่า USIM
การ์ดถูกล็อคจะปรากฏขึ้น

หน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้งานประกอบด้วยชื่อ
ผู้ให้บริการ สัญลักษณ์ วันที่และเวลาบน
ภาพพื้นหลัง คุณสามารถเปลี่ยนภาพพื้น
หลังในเมนู ธีมหน้าจอ

หน้าจอตัวเลข
หน้าจอตัวเลขจะปรากฏขึ้นเมื่อกดปุ่มตัว
เลขในหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้งาน
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การติดตั้ง
การติ ด ตั ้ ง

โครงสร้างหน้าจอ

โครงสร้างหน้าจอ

หน้าจอตัวเลขประกอบด้วยสัญลักษณ์
แสดงสถานะ หมายเลขที่โทรออก
และเมนู สัญลักษณ์แสดงสถานะจะ
เหมือนกับของหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้งาน
คุณสามารถเปลี่ยนขนาดและสีของ
แบบอักษรการโทรได้ในเมนู ธีมหน้าจอ
คุณสามารถโทรออกขณะกดหมายเลข
โทรศัพท์ได้โดยกด

โครงสร้างหน้าจอของหน้าจอล็อค
เครื่องจะเหมือนกับของหน้าจอเมื่อ
ไม่ได้ใช้งาน

ปุม
่ เลือก
คุณสามารถใช้ปุ่มเลือกสำหรับฟังก์ชัน
ต่างๆ ในขณะกดหมายเลขได้ด้วยปุ่ม
เลือกซ้าย คุณสามารถโทรแบบสนทนา
ทางวิดีโอ ส่งข้อความไปยังหมายเลข
บันทึกหมายเลขในรายชื่อ ค้นหารายชื่อ

หน้าจอล็อคเครือ
่ ง
เมื่อเลือกฟังก์ชัน ล็อคเครื่อง
คุณจะสามารถโทรฉุกเฉิน ปลดล็อค
และปิดเครื่องได้เท่านั้นในหน้าจอนี้
และคุณสามารถปิดโทรศัพท์ได้โดยกด
ค้างไว้ 2-3 วินาที
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ฟังก์ชน
ั โทรฉุกเฉิน
คุณสามารถโทรฉุกเฉินได้โดยใช้ปุ่ม
เลือกซ้าย ขณะอยู่ในหน้าจอเมื่อไม่ได้
ใช้งานไม่มี USIM จะสามารถโทรออก
ได้เฉพาะหมายเลขฉุกเฉินเท่านั้น

ฟังก์ชน
ั ปลดล็อค
หากกดปุ่มที่ไม่ใช่ปุ่มเลือกขวาหรือปุ่ม
ตัวเลข หน้าป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นเพื่อ
ให้คุณป้อนรหัสป้องกันเพื่อปลดล็อค
โทรศัพท์ รหัสป้องกันจะกำหนดค่าใน
เปลี่ยนรหัส (#. ตั้งค่า > 6.
ความปลอดภัย > 3. เปลี่ยนรหัส)
หากคุณป้อนรหัสป้องกันไม่ถูกต้อง
เครื่องจะยังคงอยู่ในสถานะ ล็อคเครื่อง
หากคุณป้อนรหัสป้องกันถูกต้อง
โทรศัพท์จะปลดล็อค และหน้าจอเมื่อ
ไม่ได้ใช้งานจะปรากฏขึ้น หากคุณ
ปิดโทรศัพท์ในสถานะล็อคเครื่อง
โทรศัพท์จะยังคงอยู่ในสถานะล็อค
เครื่องเมื่อคุณเปิดเครื่อง

รหัสจำกัดการโทร
การติ ด ตั ้ ง

บริการนี้จะป้องกันบริการโทรออกในบาง
เงื่อนไข เงื่อนไขนี้สามารถแก้ไขได้โดย
ใช้คุณสมบัติ จำกัดการโทร (2. การโทร
> 7. จำกัดการโทร) ต้องใช้รหัสจำกัดก
ารโทรเมื่อคุณใช้ฟังก์ชันจำกัดการโทร
รหัสผ่านจะได้รับจากฝ่ายบริการลูกค้าข
องผู้ให้บริการเครือข่าย เมื่อคุณสมัครใช้
บริการนี้ ขณะที่ใช้บริการนี้ ผู้โทรเข้าจะ
ได้ยินเสียงแจ้งว่าไม่สามารถต่อสายได้
เนื่องจากจำกัดการโทร
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ฟังก์ชันทั่วไป
ฟั ง ก์ ช ั น ทั ่ ว ไป

การโทรออกและ
การรับสาย
การโทรออก
1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์รวมทั้งรหัส
พื้นที่
]

หากต้องการลบทีละหมายเลขกด
หากต้องการลบหมายเลขทั้ง
ค้างไว้
หมดกด

2. กด

เพื่อโทรออก.

3. กด

เพื่อวางสาย หรือปิดเครื่อง

หมายเหตุ
]

หากต้องการเปิดลำโพงระหว่างสน
ทนา ให้เปิดใช้งานปุ่มสัมผัส และกด

คุณสามารถโทรแบบสนทนาทางวิดีโอ
ได้เมื่ออยู่ในพื้นที่ให้บริการ3G ถ้าผู้ที่รับ
สายมีโทรศัพท์วิดีโอ3G และอยู่ในพื้น
ที่ให้บริการ 3G จะสามารถสนทนาทาง
วิดีโอได้นอกจากนี้คุณยังสามารถรับสาย
สนทนาทางวิดีโอที่เรียกเข้าได้ด้วยการ
โทรออก/รับสายสนทนาทางวิดีโอ
ทำได้ดังนี้
1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มกด
หรือเลือกหมายเลขโทรศัพท์จากราย
การหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรออก/
รับสาย
]

หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาด
แล้วปล่อยเพื่อลบหมาย
ให้กด
ค้างไว้เพื่อ
เลขล่าสุด หรือกด
ลบหมายเลขทั้งหมด

การโทรออกจากบันทึกการโทร

2. ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ลำโพงตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าคุณได้เสียบชุดหูฟังแล้ว

1. ในโหมดสแตนด์บาย กด
หมายเลขโทรศัพท์ล่าสุดที่โทรเข้า
โทรออกไม่ได้รับสายจะปรากฏขึ้น

3. หากต้องการเริ่มใช้งานฟังก์ชันวิดีโอ
กดปุ่มเลือก [ตัวเลือก] และเลือก
ต่อสายสนทนาทางวิดีโอ

2. เลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ
/
.
โดยใช้
3. กดปุ่ม
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การโทรแบบสนทนาทางวิดโี อ

เพื่อโทรออก

]

คุณจะได้รับแจ้งว่าคุณต้องปิดแอป
พลิเคชันอื่นๆก่อนโทรแบบสนทน
าทางวิดีโอ

]

การสนทนาทางวิดีโออาจต้องใช้เวล
า สักครู่ในการเชื่อมต่อโปรดรอระยะ
เวลาในการเชื่อมต่อสายสนทนา
ทางวิดีโอจะขึ้นอยู่กับความเร็วใน
การรับสายของผู้รับ ภาพของคุณจะ
ปรากฏขึ้นขณะเชื่อมต่อการสนทนา
ทางวิดีโอหลังจากผู้รับรับสายแล้ว
ภาพของผู้รับจะปรากฎขึ้นที่หน้าจอ

4. ปรับตำแหน่งกล้องตามต้องการ
5. กด

เพื่อวางสายหรือปิดเครื่อง

การโทรออกต่างประเทศ
1. กดปุ่ม
ค้างไว้เพื่อเรียกรหัสนำ
หน้าการโทรออกต่างประเทศให้ปรา
กฏบนหน้าจอ เครื่องหมาย‘+’สา
มารถใช้แทนรหัสการโทรออกต่าง
ประเทศได้
2. ป้อนรหัสประเทศ
รหัสพื้นที่และหมาย เลขโทรศัพท์
3. กดปุ่ม

.

การรับสาย

การโทรไปยังผูร้ บ
ั ทีม
่ ห
ี มายเลขโทรศัพท์
บันทึกอยู่ในรายชื่อแล้วทำได้ง่าย

เมื่อมีสายเรียกเข้าเสียงโทรศัพท์จะดัง
ขึ้นและไอคอนโทรศัพท์จะ กระพริบอยู่
บนหน้าจอหากเครื่องสามารถระบุผู้โทร
เข้าได้ หมายเลขโทรศัพท์(หรือชื่อถ้า
มีบันทึกอยู่ในรายชื่อ)ของผู้โทรเข้าจะ
ปรากฏขึ้น

1. กด

1. เปิดสไลด์เพื่อรับสายเรียกเข้า

การโทรออก/โทรแบบสนทนาทาง
วิดโี อจากรายชือ
่

เพื่อเข้าใช้ลิสต์รายชื่อ

2. เลื่อนไปยังรายชื่อที่ต้องการโทรออก
3. กด
เพื่อโทรออกกดปุ่มเลือกซ้า
ยและเลือกต่อสายสนทนาทางวิดีโอ
เพื่อโทรแบบสนทนาทางวิดีโอ
4. กด

ฟั ง ก์ ช ั น ทั ่ ว ไป

หมายเหตุ

หมายเหตุ
]

]

เพื่อวางสาย
]

หากไม่ต้องการรับสายเรียกเข้า กด
หรือปุ่มเลือกขวาสองครั้ง
ถ้าคุณตั้งค่า โหมดตอบรับ เป็น
กดปุ่มส่ง (เมนู 2.0.4) คุณจะส
ามารถรับสายเข้าได้โดยกด
หลังจากเปิดสไลด์
ถ้าคุณตั้งค่า โหมดตอบรับเป็น
กดปุ่มใดๆคุณจะสามารถรับสาย
เข้าได้โดยกดปุ่มใดก็ได้ยกเว้น

.
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ฟังก์ชันทั่วไป
2. วางสายโดยการปิดโทรศัพท์ หรือกด

ฟั ง ก์ ช ั น ทั ่ ว ไป

หมายเหตุ
]

]

]

คุณสามารถรับสายเรียกเข้าได้ขณะ
ใช้คุณสมบัติรายชื่อหรือใช้คุณสมบัติ
เมนูอื่นๆ
เมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกัน
ได้คุณ จะสามารถรับสายได้โดย
ใช้ปุ่มบนชุดหูฟังเช่นเดียวกับที่
ใช้โทรศัพท์หาก
ต้องการปฏิเสธสายเรียกเข้า กด
คุณสามารถปิดเสียงเรียกเข้าขณะที่
มีสายเรียกเข้าได้โดยกดปุ่มลดระดับ
เสียงด้านข้างค้างไว้

ปุม
่ ลัดสำหรับเปิดใช้งานโหมดสัน
่
คุณสามารถเรียกใช้โหมดสั่นอย่าง
ค้างไว้
เดียวได้โดยกด
หลังจากเปิดโทรศัพท์
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ความแรงของสัญญาณ
คุณสามารถตรวจสอบความแรงของสัญ
ญาณได้โดยดูสัญลักษณ์แสดงระดับสัญ
ญาณบนหน้าจอ LCD ของโทรศัพท์
ความแรงของสัญญาณอาจไม่สม่ำ
เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่
ภายในอาคารหากระดับสัญญาณอ่อน
ให้คุณโทรใกล้กับหน้าต่างเพราะ ตำ
แหน่งนั้นมักมีระดับสัญญาณแรงกว่า
จุดอื่นๆ

การป้อนข้อความ
คุณสามารถป้อนตัวเลขและตัวอักษรได้
ตัวอย่างเช่นการจัดเก็บชื่อในรายชื่อการ
เขียนข้อความการสร้างคำต้อนรับส่วนตัว
หรือการทำตารางนัดหมายในปฏิทิน
ล้วนแต่ต้องใช้การป้อนข้อความทั้งสิ้น
ในเครื่องมีวิธีป้อนข้อความให้เลือกใช้
ได้ดังนี้

โหมดนี้ให้คุณป้อนคำได้โดยการกด
เพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งตัวอักษร แม้
ว่าแต่ละปุ่มบนแผงปุ่มกดนั้นจะมีตัว
อักษรมากกว่าหนึ่งตัวอักษรก็ตาม
โหมด T9 จะเปรียบ เทียบการกด
ปุ่มของคุณโดยอัตโนมัติกับพจนา
นุกรมทางภาษาภายในเครื่อง เพื่อ
พิจารณาหาคำที่ถูกต้อง ดังนั้นคุณ
จึงกดปุ่มน้อยกว่าการป้อนคำโดย
ใช้โหมด ABC ตามปกติบางครั้ง
การป้อนคำด้วยวิธีนี้เรียกใน
อีกชื่อหนึ่งว่าระบบช่วยสะกดคำ
คุณสามารถ
หากคุณกดปุ่ม
เปิดใช้หรือยกเลิกโหมด T9 ได้

โหมด ไทย
โหมดนี้ให้คุณป้อนตัวอักษรโดยการ
กดปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการหนึ่ง
ครั้ง สองครั้งสามครั้ง หรือสี่ครั้งจน
กระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น

โหมด 123 (โหมดตัวเลข)

การเปลีย
่ นโหมดป้อนข้อความ
1. เมื่อคุณอยู่ในฟิลด์ที่ยอมให้ป้อนตัว
อักษรได้ สัญลักษณ์แสดงโหมดป้อน
ข้อความจะปรากฏขึ้นที่มุมบนขวา
ของหน้าจอ LCD
2. หากเปิด T9
คุณสามารถเปลี่ยนโหมดเป็น
T9Abc, T9ABC, 123, T9abc
เมื่อปิด T9
ได้โดยกด
โหมดจะเปลี่ยนเป็น Abc, ABC,
123, abc

ฟั ง ก์ ช ั น ทั ่ ว ไป

โหมด T9ไทย

วิธก
ี ารใช้โหมด T9
โหมดป้อนข้อความโดยใช้ระบบช่วยสะ
กดคำ T9 ช่วยให้คุณสามารถป้อนคำ
ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยจำนวน
การกดปุ่มน้อยครั้งที่สุด
เมื่อคุณกดปุ่มแต่ละครั้ง เครื่องจะเริ่ม
แสดงตัวอักษรที่คิดว่าคุณกำลังพิมพ์
โดยอ้างอิงตามพจนานุกรมในเครื่อง
เมื่อมีการเพิ่มตัวอักษรใหม่ คำจะเปลี่ยน
แปลงตามตัวเลือกที่ใกล้เคียงที่สุดจาก
พจนานุกรม

ป้อนตัวเลขต่างๆ
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ฟังก์ชันทั่วไป
ฟั ง ก์ ช ั น ทั ่ ว ไป

1. เมื่อคุณอยู่ในระบบป้อนข้อ
ความแบบช่วยสะกดคำ T9
ถึง
ให้เริ่มป้อนคำโดยการกด
โดยกดปุ่มหนึ่งครั้งต่อหนึ่ง
ตัวอักษร
]

]

คำจะเปลี่ยนแปลงเมื่อพิมพ์แต่ละ
ตัวอักษร คุณไม่ต้องสนใจคำที่ปรา
กฏบนหน้าจอ จนกว่าคุณจะพิมพ์
คำนั้นเสร็จ
หากพิมพ์จนเสร็จแล้ว
แต่คำที่ปรากฏไม่ถูกต้อง ให้กด
หนึ่งครั้งหรือมากกว่า เพื่อ
เลื่อนดูรายการคำที่มีให้เลือก

ตัวอย่างเช่น
กด
Good กด
]

เพื่อพิมพ์
เพื่อเลือก Home

หากไม่มีคำที่ต้องการใน
รายการคำที่มีให้เลือก
ให้เพิ่มคำนั้นโดยใช้โหมด ABC

วิธก
ี ารใช้โหมด ABC
ใช้

ถึง

เพื่อป้อนข้อความ

1. กดปุ่มที่มีตัวอักษรที่คุณต้องการ:
]

หนึ่งครั้งสำหรับตัวอักษรตัวแรก

]

สองครั้งสำหรับตัวอักษรตัวที่สอง

]

และอื่นๆ

2. เมื่อต้องการเว้นวรรค ให้กด
หนึ่งครั้งเมื่อต้องการลบตัวอักษร
ให้กดปุ่ม
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอักษร
ที่ใช้ได้ โดยใช้ปุ่มจากตารางด้านล่างนี้
ปุ่ม

ตัวอักษรตามลำดับที่แสดง
(space) . , ? ! ‘ “ 1 – ( ) @ / : _
กขคงจฉ2
ชซฌญฎฏฐ3

2. ป้อนคำทั้งคำ ก่อนที่จะแก้ไขหรือลบ
ตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่ง

ฑฒณดตถท4

3. เมื่อสิ้นสุดการป้อนคำหนึ่งคำ
ให้เว้นวรรคโดยกด

ฟภมยรลว6

เมื่อต้องการลบตัวอักษร ให้กดปุ่ม

ธนบปผฝพ5
ศษสหฬอฮ7
ั ิ ี ึ ื ุ ู ะ 8
าำเแโใไๆ9
่ ้ ๊ ๋ ็ ์ฤฦ0
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หมายเหตุ
ตัวอักษรที่กำหนดในแต่ละปุ่มและ
ลำดับตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นจะขึ้นอยู่
กับภาษาที่เลือกโดยใช้วิธีป้อนข้อ
มูลในตัวเลือกตารางต่อไปนี้แสดงชุด
ตัวอักษรสำหรับ โหมด ไทย

ฟั ง ก์ ช ั น ทั ่ ว ไป

]

วิธก
ี ารใช้โหมด 123 (ตัวเลข)
โหมด 123 ช่วยให้คุณสามารถป้อน
ตัวเลขใน ข้อความ แบบตัวอักษรได้
(เช่น การป้อน หมายเลขโทรศัพท์)
กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการ ก่อนที่จะเปลี่ยน
เป็นโหมดป้อน ข้อความที่เหมาะสม
ด้วยตนเอง

วิธก
ี ารใช้โหมดสัญลักษณ์
โหมดสัญลักษณ์ช่วยให้คุณสามารถ
ป้อนสัญลักษณ์หรือตัวอักษรพิเศษต่างๆ
หากต้องการป้อนสัญลักษณ์ ให้เลือก
ตัวเลือก > แทรก > สัญลักษณ์
ใช้ปุ่มนาวิเกตและปุ่มตัวเลขเพื่อเลือก
สัญลักษณ์ที่ต้องการ และกด
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เกมส์ & แอปฯ [เมนู 1]
เกมส์ & แอปฯ

เมนู 1.1

เกมส์ & แอปฯ

คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์และแอป
พลิเคชันอื่นๆ ในเมนูนี้ได้โดยง่ายซึ่ง
อาจมี 2 โฟลเดอร์ หรือไม่มีโฟลเดอร์
หรือเกมส์และแอปพลิเคชันโฟลเดอร์
ดีฟอลต์อาจขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ/
ประเทศได้แต่ละโฟลเดอร์จะมีลิงก์สำ
หรับดาวน์โหลดเกมส์หรือแอปพลิเคชัน
โปรดทราบว่า เมื่อใช้บริการออนไลน์
อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคุณสามารถ
สร้างโฟลเดอร์ได้โดยใช้ปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]

ตัง้ ค่า

เมนู 1.2

การเปิดใช้งานโปรไฟล์
1. เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่โปรไฟล์ที่คุณ
ต้องการเปิดใช้งาน
2. กดปุ่ม
การเพิ่มโปรไฟล์ใหม่
1. เลือก เพิ่มใหม่ จากเมนู ตัวเลือกต้อง
กำหนดค่ารายการต่อไปนี้
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ชื่อบริการ

ป้อนชื่อแอคเคาท์สำหรับ
โปรไฟล์

โหมดการเชื่อม เลือกจากรายการโหมดเชื่อม
ต่อ
ต่อที่กำหนดไว้ (ค่าเริ่มต้นคือ
TCP with proxy หรือ TCP
without proxy)
IP แอดเดรส

ป้อนแอดเดรส IP
ของเกตเวย์ WAP ที่ใด้มาจา
กผู้ให้บริการระบบ (ตัวอย่าง
195. 115. 025. 129)

พอร์ตพร็อกซี่
เซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดพอร์ตได้มาจาก
ผู้ให้บริการระบบซึ่งขึ้นอยู่กับ
โหมดการเชื่อมต่อ

จุดเชื่อมต่อ

เลือกจากรายการจุดเชื่อมต่อ
ที่กำหนดไว้ (สำหรับรายล
ะเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เพิ่มหรือแก้ไขจุดเชื่อมต่อ
ใหม่ โปรดดูที่หน้า 89)

2. กด
[บันทึก] เพื่อบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า
คุณสามารถแก้ไขและลบโปรไฟล์
ได้โดยเลือก แก้ไข และ ลบ จากเมนู
ตัวเลือก

การโทร [เมนู 2]
ต่อสายวิดโี อ

เมนู 2.1

สายไม่ได้รบ
ั

(เมนู 2.2.4)

บันทึกการโทร

เวลาในการโทร

ทุกสาย

เมนู 2.2
(เมนู 2.2.1)

ใช้ดูบันทึกสายที่ไม่ได้รับ
สายที่รับและสายที่โทรออก คุณสามารถ
โทรออกหรือส่งข้อความไปยังหมาย
เลขโทรศัพท์ที่คุณเลือกจากบันทึก
คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ลง
ในรายชื่อได้ด้วย

สายโทรออก

(เมนู 2.2.2)

โดยมีตัวจับเวลาดังต่อไปนี้:

ทุกสาย

(เมนู 2.3.1)

แสดงเวลาการโทรทั้งหมด

สายโทรออก

สายทีไ่ ด้รบ
ั

สายทีไ่ ด้รบ
ั

(เมนู 2.2.3)

เมนู 2.3

คุณสามารถดูเวลาการโทรของแต่ละ
ประเภทได้ กดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก]
เพื่อเลือกการเริ่มต้นใช้งานบางส่วนหรือ
ทั้งหมด ต้องใช้รหัสรักษาความปลอด
ภัยในการเริ่มต้นใช้งาน

ใช้ดูบันทึกสายที่โทรออก
โทรออกส่งข้อความ และบันทึกหมาย
เลขโทรศัพท์ในรายชื่อ

ใช้ดูบันทึกการสายที่ไม่ได้รับโทรออก
ส่งข้อความ และบันทึกหมายเลขโทร
ศัพท์ในรายชื่อ

การโทร

คุณสามารถโทรแบบสนทนาทางวิดีโอ
ได้ในเมนูนี้โปรดดูรายละเอียดในหน้า
39 - 40

ใช้ดูบันทึกการสายที่ไม่ได้รับโทรออก
ส่งข้อความ และบันทึกหมายเลขโทรศั
พท์ในรายชื่อ

(เมนู 2.3.2)

แสดงเวลาของสายโทรออก
(เมนู 2.3.3)

แสดงเวลาของสายเรียกเข้า
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การโทร
โทรครัง้ ล่าสุด

(เมนู 2.3.4)

การโทร

แสดงเวลาการโทรล่าสุดเป็นชั่วโมง/
นาที/วินาที

ปริมาณข้อมูล

เมนู 2.4

ใช้ตรวจสอบจำนวนข้อมูลที่ส่งออกข้อ
มูลที่ได้รับ และข้อมูลทั้งหมดที่ถ่ายโอน
กดปุ่มเลือกซ้าย [ลบทั้งหมด]
เพื่อเลือกการเริ่มต้นใช้งานทั้งหมด
คุณยังสามารถใช้ [ลบ] สำหรับการเริ่ม
ต้นใช้งานของประเภทข้อมูลที่เลือกได้
ต้องใช้รหัสรักษาความปลอดภัยในการ
เริ่มต้นใช้งาน

ค่าโทร

เมนู 2.5

1. ฟังก์ชันนี้จะแสดงค่าโทรของสาย
ที่โทรออกล่าสุดและสายที่โทร
ออกทั้งหมด
2. กดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก] เพื่อ
เลือกการเริ่มต้นใช้งานบางส่วนหรือ
ทั้งหมด การเริ่มต้นใช้งานต้องใช้รหัส
PIN2
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3. คุณสามารถเลือก หน่วย หรือสกุลเงิน
ได้ใน ตั้งค่าโทรทั้งหมดค่าโทรจะ
แสดงในระหว่างการโทร (หากใช้
USIM และหากเครือข่ายสนับสนุน
Advice of Call Charge (AOC))
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ
4. เลือกเปิดเพื่อกำหนดค่าจำกัดวงเงิน
ในการกำหนดค่าตั้งขีดจำกัดเมื่อกำ
หนดค่าจำกัดวงเงินแล้วและค่าโทร
ถึงค่าที่จำกัดไว้ดังกล่าวคุณจะไม่สา
มารถโทรออกได้

การโอนสาย

เมนู 2.6

การโทรออกและการโทรแบบสนทนา
ทางวิดีโอสามารถใช้เมนูการโอนสายได้
, คุณสามารถเปิดใช้งาน
หากคุณกด
เมนูการโอนสายได้

โทรด้วยเสียง
สายเรียกเข้าทั้งหมด
เมื่อไม่ว่าง
ไม่รับสาย
ติดต่อไม่ได้

2. เมื่อมีหมายเลขโทรศัพท์
ปรากฏขึ้น
แสดงเมนูไปยังหมายเลขโทรศัพท์
อื่นรวมถึงรายการหมายเลขโทรศัพท์
ด้วย ขณะรอผลการเชื่อมต่อจาก
เครือข่าย ข้อความกำลังขอและภาพ
เคลื่อนไหวจะปรากฏขึ้น
3. เมนูตัวเลือก
หลังจากเปิดใช้เมนูสายสนทนา
ทั้งหมด เมื่อเลือกเมนู ตัวเลือก
ที่ด้านล่างของเมนูจะแสดงเมนู
เลิกใช้ เลิกใช้ทั้งหมด ดูสถานะ
และลบรายการ เมนูดูสถานะแสดง
การตั้งค่าของ
เครือข่าย หากคุณเลือกเมนูนี้
ข้อความ กำลังขอ
และแอนิเมนชันจะปรากฏขึ้น
จากนั้นการตั้งค่าเครือข่ายจะปรา

กฏขึ้นเมื่อได้รับข้อมูลจากเครือข่าย
ถ้าคุณเลือกเมนูเลิกใช้ หมายเลข
โทรศัพท์ที่จะโอนสายที่ลงทะเบียน
ในเครือข่ายจะถูกลบออกหลังจากได้
รับการยืนยันจากผู้ใช้ เมนูลบรายการ
จะลบรายการหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง
หมดที่จะโอนสาย

การโทร

1. เมื่อไม่มีหมายเลขโทรศัพท์
ปรากฏขึ้น
แปลงเป็นโปรแกรมแก้ไขสำหรับ
ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโอนสาย
คุณสามารถป้อนหมายเลขโทรศัพท์
ที่จะโอนสายโดยตรงหรือค้นหา
หมายเลขโทรศัพท์ในสมุดโทรศัพท์
[โอนสาย] โทรศัพท์
ถ้าคุณกด
จะส่งการร้องขอไปยังผู้ให้บริการ
หลังจากป้อนหมายเลขโทรศัพท์
ขณะรอผลการเชื่อมต่อจากเครือข่าย
ข้อความกำลังขอและภาพเคลื่อน
ไหวจะปรากฏขึ้น

สนทนาทางวิดโี อ
ทุกสาย
1. เมื่อไม่มีรายการหมายเลข
โทรศัพท์
แปลงเป็นโปรแกรมแก้ไขสำหรับ
ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโอนสาย
คุณสามารถป้อนหมายเลขโทรศัพท์
ที่จะโอนสายโดยตรงหรือค้นหา
หมายเลขโทรศัพท์ในสมุดโทรศัพท์
[โอนสาย] โทรศัพท์
ถ้าคุณกด
จะส่งการร้องขอไปยังผู้ให้บริการ
หลังจากป้อนหมายเลขโทรศัพท์
ขณะรอผลการเชื่อมต่อจากเครือข่าย
ข้อความกำลังขอและภาพเคลื่อน
ไหวจะปรากฏขึ้น
2. เมื่อมีรายการหมายเลข
โทรศัพท์
แสดงเมนูไปยังหมายเลขอื่นรวมถึง
รายการหมายเลขโทรศัพท์ด้วยขณะ
รอผลการเชื่อมต่อจากเครือข่าย ข้อ
ความกำลังขอและภาพเคลื่อนไหว
จะปรากฏขึ้น
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3. เมนูตัวเลือก
หลังจากเปิดใช้เมนู
สนทนาทางวิดีโอทั้งหมด
เมื่อเลือกเมนู ตัวเลือก
ที่ด้านล่างของเมนูจะแสดงเมนู
เลิกใช้ เลิกใช้ทั้งหมด ดูสถานะ
และลบรายการ ถ้าคุณ
เลือกเมนูเลิกใช้ หมายเลขโทรศัพท์
ที่จะโอนสายที่ลงทะเบียนในเครือ
ข่ายจะถูกลบออกหลังจากได้รับการ
ยืนยันจากผู้ใช้ เมื่อเลือกเมนูยกเลิก
ทั้งหมด ผลการทำงานจะปรากฏขึ้น
หลังข้อความกำลังขอและภาพ
เคลื่อนไหว เมนูลบรายการจะลบ
รายการหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมด
ที่จะโอนสาย

ไม่รบ
ั สาย

เมื่อไม่ว่าง

1. เมื่อไม่มีรายการหมายเลขโทร
ศัพท์
ซึ่งจะทำงานเช่นเดียวกับเมนู
ทุกสายเรียกเข้า

1. เมื่อไม่มีหมายเลขโทรศัพท์
ปรากฏขึ้น
ซึ่งจะทำงานเช่นเดียวกับเมนู
ทุกสายเรียกเข้า
2. เมื่อมีหมายเลขโทรศัพท์ปรา
กฏขึ้น
ซึ่งจะทำงานเช่นเดียวกับเมนู
ทุกสายเรียกเข้า
3. เมื่อเลือกเมนู ตัวเลือก
เมนู กรณีสายไม่ว่าง
จะเปิดใช้และทำงาน ซึ่งจะทำงาน
เช่นเดียวกับเมนู ทุกสายเรียกเข้า

40

1. เมื่อไม่มีรายการหมายเลข
โทรศัพท์
ซึ่งจะทำงานเช่นเดียวกับเมนู
ทุกสายเรียกเข้า
2. เมื่อเลือก ไปยังหมายเลข
ซึ่งจะทำงานเช่นเดียวกับเมนู
ทุกสายเรียกเข้า
3. เมื่อเลือกเมนู ตัวเลือก
ซึ่งจะทำงานเช่นเดียวกับเมนู
ทุกสายเรียกเข้า ยกเว้นผู้ใช้สามารถ
กำหนดค่าช่วงเวลาหน่วงได้ในเมนู
ตั้งเวลารอ ในรายการเมนู
ติดต่อไม่ได้

2. เมื่อมีรายการหมายเลขโทร
ศัพท์
ซึ่งจะทำงานเช่นเดียวกับเมนู
ทุกสายเรียกเข้า
3. เมื่อเลือกเมนู ตัวเลือก
เมนู กรณีติดต่อไม่ได้
จะเปิดใช้และทำงาน ซึ่งจะทำงาน
เช่นเดียวกับเมนู ทุกสายเรียกเข้า

ป้องกันการโทร

เมนู 2.7

โทรด้วยเสียง
สนทนาทางวิดโี อ

ในเมนูประกอบด้วยสายสนทนาสน
ทนาทางวิดีโอ และเลิกใช้ทั้งหมด
เมนูสายสนทนาและสนทนาทางวิดีโอมี
เมนูย่อยดังนี้

1. เมื่อเลือก
ระบบจะรับรหัสผ่าน
จำกัดการโทรจากผู้ใช้และเปิดใช้
บริการจำกัดการโทรในเครือข่าย
ข้อความกำลังขอและภาพเคลื่อนไหว
จะปรากฏขึ้น เมื่อเครือข่ายตอบรับผล
การทำงานจะปรากฏขึ้น

เมนูจำกัดการโทรมีเมนูย่อย ดังนี้
โทรออกทั้งหมด,โทรออกต่างประเทศ,
โทรออกต่างประเทศยกเว้นโรมมิ่ง,สาย
เรียกเข้าทั้งหมด และสายเรียกเข้าเมื่อ
อยู่ต่างประเทศ
เมนูสายโทรออกทั้งหมดจะจำกัดการ
โทรออกทั้งหมด เมนูสายโทรออกต่าง
ประเทศจะจำกัดการโทรออกต่างประ
เทศ และเมนูสายโทรออกต่างประเทศ
ยกเว้นประเทศแม่จะจำกัดการโทร
ออกต่างประเทศยกเว้นโทรไป PLMN
ในพื้นที่เมนูสายเรียกเข้าทั้งหมดจะปฏิ
เสธสายเรียกเข้าทั้งหมด และเมนูสาย
เรียกเข้าเมื่ออยู่ต่างประเทศจะปฏิเสธ
สายเรียกเข้าเมื่อโรมมิ่ง

โทรออกทั้งหมด

การโทร

การโทรด้วยเสียงและการสนทนาทางวิดี
โอสามารถใช้เมนูจำกัดการโทรได้

2. เมื่อเลือกเมนูตัวเลือกเมนูสายที่โทร
ออกจะเปิดใช้งาน เลือกเมนูตัวเลือก
จากเมนูเลือก ของเมนูล่างสุด
จากนั้นเมนูเลิกใช้ เลิกใช้ทั้งหมด
ดูสถานะ และเปลี่ยนรหัสผ่านจะปรา
กฏขึ้น เมนูเลิกใช้จะยกเลิกบริการจำ
กัดการโทรหลังจากป้อนรหัสผ่านจำ
กัดการโทรของผู้ใช้เมนูเลิกใช้ทั้ง
หมดจะยกเลิกบริการ จำกัดการโทร
ทั้งหมดที่กำหนดค่าในเครือข่าย หลัง
จากได้ป้อนรหัสผ่านจำกัดการโทรขอ
งผู้ใช้แล้ว เมนูดูสถานะช่วยให้ผู้ใช้
สามารถดูการกำหนดค่าเครือข่ายปัจ
จุบัน การเลือกเมนูดูสถานะจะแสดง
ข้อความกำลังขอพร้อมภาพเคลื่อน
ไหว และผลการทำงานเมื่อเครือข่าย
ตอบรับ เมนูเปลี่ยนรหัสผ่านช่วยให้ผู้
ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านจำกัดการ
โทรในปัจจุบัน
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สายโทรออกต่างประเทศ

สายเข้าเมื่ออยู่ต่างประเทศ

1. เมื่อเลือก
ระบบจะทำงานแบบ
เดียวกับเมนูสายที่โทรออก

1. เมื่อเลือก
ระบบจะทำงานแบบ
เดียวกับเมนูสายที่โทรออก

2. เมื่อเลือกเมนูตัวเลือก เมนูโทรออก
ต่างประเทศจะเปิดใช้และทำงาน
ซึ่งจะทำงานเช่นเดียวกับเมนูสายที่
โทรออก

2. เมื่อเลือกเมนูตัวเลือก สายเรียกเข้า
เมื่ออยู่ต่างประเทศจะเปิดใช้และทำ
งาน ซึ่งจะทำงานเช่นเดียวกับเมนู
สายที่โทรออก

สายโทรออกต่างประเทศยกเว้น
โรมมิ่ง

กำหนดเบอร์โทร

1. เมื่อเลือก
ระบบจะทำงานแบบ
เดียวกับเมนูสายที่โทรออก

]

- เปิด: เลือกว่าจะเปิดใช้ FDN
หรือไม่ ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์
PIN2

2. เมื่อเลือกเมนูตัวเลือกเมนูสายโทร
ออกต่างประเทศยกเว้นประเทศแม่จะ
เปิดใช้และทำงาน ซึ่งจะทำงานเช่น
เดียวกับเมนูสายที่โทรออก

- ปิด: เลือกว่าจะเปิดใช้ FDN
หรือไม่ ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์
PIN2

สายเรียกเข้าทั้งหมด
1. เมื่อเลือก
ระบบจะทำงานแบบ
เดียวกับเมนูสายที่โทรออก
2. เมื่อเลือกเมนูตัวเลือก เมนูสายเรียก
เข้าจะเปิดใช้และทำงานซึ่งจะทำงาน
เช่นเดียวกับเมนูสายที่โทรออก
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เมนู 2.8

เปิด/ ปิด

]

ลิสต์ FDN: แสดงลิสต์ FDN
ปัจจุบัน คุณสามารถแก้ไข เพิ่ม
หรือลบการกำหนดเบอร์โทรออก
ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ PIN2
สำหรับการแก้ไข เพิ่ม หรือลบรายการ
และข้อมูลการกำหนดค่าจะถูกบันทึก
ไว้ใน USIM ข้อมูลที่บันทึกไว้ใน
USIM จะใช้เมื่อ FDN
จำกัดการโทรออก

สายเรียกซ้อน

]

]

ทุกสาย: ปฏิเสธการรับสายทุกสาย

เปิดใช้: เปิดใช้การบริการสายเรียก
ซ้อน เมื่อเลือกรายการนี้ ข้อความกำ
ลังขอและภาพเคลื่อนไหวจะปรากฏขึ้
น เมื่อเครือข่ายตอบรับผลการทำงาน
จะปรากฏขึ้น

]

รายชื่อ: ปฏิเสธการรับสายจากหมาย
เลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ในรายชื่อ

]

กลุ่ม: คุณสามารถระบุปฏิเสธการรับ
สายตามกลุ่มที่จัดเก็บในรายชื่อ

เลิกใช้: เลิกใช้บริการสายเรียกซ้อน
เมื่อเลือกรายการนี้ ข้อความกำลังข
อและภาพเคลื่อนไหวจะปรากฏขึ้น
เมื่อเครือข่ายตอบรับผลการทำงานจ
ะปรากฏขึ้น

]

ดูสถานะ: แสดงรายการกลุ่มบริการ
สายเรียกซ้อนของเครือข่ายที่เปิดใช้
เมื่อเลือกรายการนี้ ข้อความกำลังข
อและภาพเคลื่อนไหวจะปรากฏขึ้น
เมื่อเครือข่ายตอบรับผลการทำงานจ
ะปรากฏขึ้น

ส่งหมายเลขตัวเอง

ตัง้ ค่าทัว่ ไป

เมนู 2.0

ปฏิเสธการรับสาย
คุณสามารถตั้งค่าว่าจะปฏิเสธสายเรียก
เข้าหรือไม่
1. เลือกเปิดในเมนูปฏิเสธเพื่อเปิดใช้
ปฏิเสธการรับสาย เมนูปฏิเสธราย
การจะปรากฏขึ้น
2. ตั้งค่าตัวเลือกปฏิเสธการรับสายที่
ต้องการในเมนูปฏิเสธรายการ

]

]

การโทร

]

]

เมนู 2.9

ไม่ได้ลงทะเบียน:
ปฏิเสธการรับสาย จากหมายเลขโทรศั
พท์ที่ไม่ได้จัดเก็บไว้ในรายชื่อ
ไม่มีข้อมูลผู้โทร: ปฏิเสธการรับสาย
ที่ไม่มีข้อมูล CLI
ตั้งตามระบบ: กำหนดค่าโดยใช้การ
ตั้งค่าเริ่มต้นที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ
ระบบ

]

เปิด: กำหนดค่าให้ส่งหมายเลขโทร
ศัพท์ของฉันเมื่อโทรออก

]

ปิด: กำหนดค่าไม่ให้ส่งหมายเลขโทร
ศัพท์ของฉันเมื่อโทรออก

โทรซ้ำอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันโทรซ้ำอัตโน
มัติได้เมื่อการโทรออกไม่สำเร็จ

โหมดตอบรับ
ใช้ตั้งค่าวิธีรับสายุ
คุณสามารถเลือกระหว่าง กดปุ่มรับสาย
เลื่อนขึ้น และ รับได้ทุกปุ่ม
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กำหนดว่าจะส่งเสียง 1 นาทีทุก 1
นาทีขณะสนทนาทางโทรศัพท์

โหมดตอบรับ BT
]

]

แฮนด์ฟรี: คุณสามารถรับสายโดยใช้
ชุดหูฟัง บลูทูธเมื่อเชื่อมต่อ บลูทูธ
ตัวเครื่อง: หากคุณกด
ที่ตัวเครื่องเพื่อรับสาย
คุณสามารถสนทนาจากตัว
เครื่อง ได้ถ้าคุณกดปุ่มชุดหูฟัง
บลูทูธเพื่อรับสาย คุณสามารถสน
ทนาได้โดยใช้ชุดหูฟัง บลูทูธ นี่คือ
การเลือกโหมดรับสายโหมดเริ่มต้น
และขณะสนทนา คุณสามารถเปลี่ยน
จากตัวเครื่องไปยังชุดหูฟังหรือจากชุด
หูฟังไปยังตัวเครื่องได้

บันทึกหมายเลขใหม่
ในเมนูนี้ คุณสามารถบันทึกหมายเลข
โทรศัพท์เมื่อวางสาย หากไม่ได้บันทึก
หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในสมุดโทรศัพท์

การตัง้ ค่าการปิดสไลด์
เมื่อเลื่อนสไลด์ลง คุณสามารถตั้งค่าให้
วางสายหรือไม่ก็ได้
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การตัง้ ค่าสนทนาทาง
วิดโี อ
เมนู 2.
คุณสามารถตั้งค่าการแสดงผลหน้าจอ
เมื่อโทรออก/รับสายสนทนาทางวิดีโอ
]

ใช้ภาพส่วนตัว: กำหนดว่าจะแสดง
ภาพส่วนตัวหรือไม่

]

เลือกภาพส่วนตัว:
เลือกภาพนิ่งที่จะแสดง

]

กระจก: เลือกว่าจะเปิดใช้กระจก
หรือไม่
- เปิด: แสดงภาพพลิกกลับด้าน
- ปิด: แสดงภาพตามจริง

]

ขนาดภาพ: เลือกขนาดภาพของ
ฉันที่จะแสดง

]

ตำแหน่งภาพ:
เลือกตำแหน่งที่จะแสดงภาพ

สมุดบันทึก [เมนู 3]
ปฏิทน
ิ

เมนู 3.1

1. ข้อมูลอ้างอิงรายเดือน
คุณสามารถดูตารางนัดหมายราย
เดือน เคอร์เซอร์จะอยู่ที่วันที่ปัจจุบัน
และวันที่ลงทะเบียนจะมีการทำ
เครื่องหมายตารางนัดหมายที่บันทึก
ไว้สำหรับวันที่ที่วางเคอร์เซอร์อยู่จะ
ปรากฏขึ้นเป็นกล่องสีเทากดปุ่มลั
เพื่อเลื่อนไปที่ปีก่อนหน้า
ด
เพื่อเลื่อนไปที่ปีถัดไป
และกด
เพื่อเลื่อนไปที่วันนี้
และกด
เพื่อเลื่อนไปที่เดือนก่อน
กด
เพื่อเลื่อนไปที่เดือน
และกด
หน้า คุณสามารถเลื่อนวันที่ โดยใช้
/
/
/
2. รายละเอียดข้อมูลอ้างอิง
คุณสามารถดูตารางนัดหมายพร้อม
รายละเอียดได้ ซึ่งเป็นข้อมูลการ
นัดหมายทั้งหมดที่ผู้ใช้ระบุไว้
คุณสามารถส่งตารางนัดหมาย
ไปยังโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง
หรือไปยังไซต์อินเตอร์เน็ตผ่าน
SMS (ข้อความตัวอักษร) หรือ MMS
(ข้อความมัลติมิเดีย) หรืออีเมล์หรือ
บลูทูธ โดยใช้ปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]

คุณสามารถเพิ่มกิจกรรมได้คุณสา
มารถกำหนดค่าวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้น
สุด เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุดเนื้อหา
ประเภทกิจกรรม การทำซ้ำการเตือน
ของตารางนัดหมาย
]

ตั้งค่าประเภท: นัดหมาย วันเกิด
วันครบรอบ

]

ตั้งค่าซ้ำ: ทีเดียว ทุกวัน ทุกสัปดาห์
เดือน ทุกปี การตั้งค่าผู้ใช้

]

สมุ ด บั น ทึ ก

การตรวจสอบและค้นหาตาราง
นัดหมาย

เพิม
่ การนัดหมายใหม่

ตั้งนาฬิกาปลุก: ไม่มีการเตือน,
ตรงเวลา, ก่อน 15 นาที, ก่อน 30
นาที, ก่อน 1 ชม., ก่อน 1 วัน, ก่อน 3
วัน, ก่อน 1 สัปดาห์

ทุกรายการ
คุณสามารถลบข้อมูลในตารางนัดหมาย
ที่บันทึกไว้ทั้งหมดโดยใช้ฟังก์ชันนี้

ตัง้ วันหยุด
คุณสามารถตั้งค่าหรือยกเลิกวันหยุด
ของผู้ใช้ กดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก]
และเลือก ตั้งวันหยุด
วันที่ที่เลือกจะแสดงเป็นสีแดง
หากต้องการยกเลิกวันหยุดกดปุ่มเลือก
ซ้าย [ตัวเลือก] และเลือก ลบวันหยุด
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สมุดบันทึก
สมุ ด บั น ทึ ก

การแจ้งตารางนัดหมาย

ตัง้ สถานะของงาน

ถ้าผู้ใช้กำหนดการตั้งค่าการเตือนเสียง
เตือนที่กำหนดไว้จะดังขึ้นหากเวลา
แจ้งเตือนอยู่ก่อนเวลาเริ่มต้นการนัด
หมาย คุณสามารถตั้งค่าการเตือนได้
อีกครั้ง

งานทีต
่ ง้ั ค่าเป็นเสร็จแล้วจะแสดงขึน
้ โดย
มีเครื่องหมายขีดคร่อม และจะอยู่ด้าน
ล่างของงานที่ยังไม่เสร็จในรายการงาน
คุณสามารถตั้งค่างานที่เสร็จแล้วเป็น
งานที่ยังไม่เสร็จโดยเลือกตัวเลือก

สิง่ ทีต
่ อ
้ งทำ

บันทึก

เมนู 3.2

คุณสามารถดูและจัดการข้อมูลในบันทึก
ที่เก็บบันทึกไว้ และเพิ่มบันทึกใหม่ได้
โดยใช้ฟังก์ชันการจัดการบันทึก

เพิม
่ การนัดหมาย

หากต้องการเพิ่มบันทึกใหม่กดปุ่มเลือก
ซ้าย [เพิ่ม] หรือ[เพิ่มบันทึกใหม่]
ในตัวเลือกป้อนข้อมูลในบันทึก คุณสา
มารถบันทึกลงในรายการโดยกดปุ่ม
กลาง [บันทึก]

หากต้องการเพิ่มงาน กดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก] ในหน้าจอการจัดการ
สิ่งที่ต้องทำ และเลือกตัวเลือก เพิ่มเหตุ
การณ์ใหม่คำอธิบายและลำดับความสำ
คัญของงานเมื่อคุณป้อนข้อมูลเสร็จแล้ว
กดปุ่มกลาง[บันทึก] เพื่อบันทึกงานใหม่

ดูรายระเอียดและแก้ไข
หากต้องการดูข้อมูลงานในรายละเอียด
เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่รายการงานที่ต้อ
งการ แล้วกดปุ่มกลางคุณสามารถส่ง
แก้ไข และลบงานโดยใช้ปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
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เมนู 3.3

คุณสามารถดู แก้ไข
และเพิ่มงานที่จะทำ งานจะแสดงตามลำ
ดับเวลางานที่เสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จจะ
แสดงแตกต่างกัน

เพิม
่ บันทึก

แก้ไขและลบบันทึก
เลื่อนแถบสีมาที่บันทึกที่ต้องการและกด
เพื่อดูข้อมูล คุณสามารถแก้ไขหรือ
ลบข้อมูลในบันทึกได้โดยใช้ปุ่มเลือก
ซ้าย [ตัวเลือก] คุณสามารถกลับไปที่
หน้าจอการจัดการบันทึกได้โดยกดปุ่ม
เลือกขวา[ย้อนกลับ] คุณสามารถเลือก
บันทึกหลายบันทึกหรือทั้งหมดโดยใช้
ตัวเลือก เลือก/ไม่เลือก แล้วจึงลบบัน
ทึกโดยใช้ตัวเลือกลบ

บันทึกลับ

เมนู 3.4

]

]

เพิม
่ บันทึกส่วนตัว
หากต้องการเพิ่มบันทึกกดปุ่มเลือกซ้าย
[เพิ่ม] หรือ[ตัวเลือก] ป้อนข้อมูลในบัน
ทึกคุณสามารถบันทึกลงในรายการโดย
กดปุ่มกลาง [บันทึก]

แก้ไขและลบบันทึกส่วนตัว
เลื่อนแถบสีมาที่บันทึกที่ต้องการและกด
เพื่อดูข้อมูล คุณสามารถแก้ไขหรือ
ลบข้อมูลในบันทึกได้โดยใช้ปุ่มเลือกซ้า
ย [ตัวเลือก] คุณสามารถกลับไปที่หน้า
จอการจัดการบันทึกได้โดยกดปุ่มเลือก
ขวา [ย้อนกลับ] คุณสามารถเลือกบัน
ทึกหลายบันทึกหรือทั้งหมดโดยใช้ตัว
เลือก เลือก/ไม่เลือก แล้วจึงลบบันทึก
โดยใช้ตัวเลือกลบ

ตัง้ ค่า
ปฏิทน
ิ

สัปดาห์เริ่มต้นเมื่อ: คุณสามารถ
ตั้งค่าวันเริ่มต้นเพื่อเริ่มต้นสัปดาห์เช่น
วันอาทิตย์ วันจันทร์

สำรองข้อมูลปฏิทน
ิ &
สิง่ ทีต
่ อ
้ งทำ

สมุ ด บั น ทึ ก

คุณสามารถเขียนบันทึกส่วนตัวเพื่อเก็บ
ข้อมูลที่เป็นส่วนตัวคุณต้องป้อนรหัส
ป้องกันเมื่อใช้เมนูนี้

เวลาเริ่มต้นรายสัปดาห์: 1 AM,
2 AM, 3 AM, 4 AM, 5 AM,
6 AM(ค่าเริ่มต้น), 7 AM, 8 AM, 9
AM, 10 AM, 11 AM และ 12 PM

(เมนู 3.5.2)

คุณสามารถสร้างไฟล์สำรองของปฏิทิน
หรือสิ่งที่ต้องทำในโทรศัพท์ เมื่อคุณ
เสียบหน่วยความจำภายนอก

เมนู 3.5
(เมนู 3.5.1)

คุณสามารถตั้งค่าการกำหนดค่าเพื่อ
ดูปฏิทิน
]

มุมมองดีฟอลต์: คุณสามารถตั้งค่า
ค่าเริ่มต้นเพื่อดูปฏิทินแบบมุมมอง
เดือน หรือมุมมองสัปดาห์
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สมุดบันทึก
เรียกคืนปฏิทน
ิ & สิง่ ทีต
่ อ
้ งทำ
สมุ ด บั น ทึ ก

(เมนู 3.5.3)

คุณสามารถเรียกคืนไฟล์สำรองของ
ปฏิทินหรืองานเมื่อคุณเสียบหน่วยความ
จำภายนอก

ข้อมูลหน่วยความจำ

(เมนู 3.5.4)

คุณสามารถดูข้อมูลของหน่วยความ
จำที่มีอยู่เกี่ยวกับปฏิทิน สิ่งที่ต้องทำ
บันทึกและบันทึกที่เป็นความลับ

ลบทัง้ หมด

(เมนู 3.5.5)

คุณสามารถลบข้อมูลที่สร้างไว้ทั้ง
หมดได้
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มัลติมีเดีย [เมนู 4]
กล้องถ่ายรูป

เมนู 4.1

ความสว่าง: จาก -2.0 ถึง +2.0 ทุกช่วง 0.5 ยิ่งระดับ
สูงขึ้นหน้าจอก็จะสว่างขึ้น

ตั ว เลื อ ก
กด

ถ่ า ย

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

คุณสามารถถ่ายภาพในขนาดที่คุณต้องการ และใช้เป็นภาพถ่ายในสมุดโทรศัพท์
หน้าจอหลัก และอื่นๆ เมื่อถ่ายภาพแล้ว สามารถส่งภาพโดยใช้ ข้อความ อีเมล์ หรือ
บลูทูธ

กลั บ

เพื่อถ่ายรูป

1. กดปุ่มเลือกซ้ายเพื่อเข้าถึงตัวเลือกและตั้งค่าสภาพแวดล้อมที่ต้องการ ดังนี้
]

เลื่อนระหว่างเมนูตัวเลือกด้วย

/

]

เลือกค่าที่ต้องการด้วย

และยืนยันการเลือกด้วย

/
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มัลติมีเดีย
มั ล ติ ม ี เ ดี ย

เมนู

คำอธิบาย

ไปที่

โฟลเดอร์ภาพจะเปิดขึ้น และ
แสดงภาพที่มีอยู่เป็นภาพขนาด
ย่อ คุณสามารถดูภาพได้โดยกด
คุณยังสามารถส่งภาพที่เลื
อกให้กับบุคคลอื่นๆ ได้โดยผ่าน
ข้อความ อีเมล์ หรือ บลูทูธ

ขนาด

1280x960, 640x480,
320x240, ภาพพื้นหลัง,
176x144, รายชื่อ

คุณภาพ

ละเอียด, มาตรฐาน

ถ่ายภาพต่อเนื่อง หนึ่ง, สาม, หก, เก้า
(หมายเหตุ: การถ่ายภาพต่อ
เนื่องที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับขนาด)
ความสว่าง

จาก –2 ถึง +2 ทีละ
0.5 ยิ่งระดับสูงขึ้น
หน้าจอก็จะสว่างขึ้น

ความสมดุลแสง คุณสามารถปรับโทนของภาพ
ถ่ายพื้นหลังตามสภาพอา
กาศได้อัตโนมัติ, แสงแดด,
มืดครึ้ม, ส่องสว่าง, ในอาคาร

เมนู

คำอธิบาย

โหมดกลางคืน คุณสามารถถ่ายภาพกลางคืนได้
ดียิ่งขึ้นโดยการเลือก เปิด
เฟรมช็อท

คุณสามารถใช้หนึ่งในเฟรมเอฟ
เฟกต์ 10 แบบได้เมื่อถ่ายภาพ
(ใช้ได้เฉพาะขนาดภาพ
พื้นหลัง)

ตัวตั้งเวลา

คุณสามารถหน่วงเวลาชัตเตอร์
ของกล้องได้ ไม่มี, 3 วินาที, 5
วินาที, 10 วินาที
” จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดใช้
“
งานการตั้งเวลา

เอฟเฟกท์

ปิด, ขาวดำ, เนกาทีฟ, ซีเปีย

เสียง

เลือกเสียงชัตเตอร์ที่ต้องการ

หน่วยความจำ เลือกหน่วยความจำที่ต้องการ
ตัวเครื่อง หรือ ภายนอก
กระจก

คุณสามารถเปิดใช้กระจกได้
โดยเลือก เปิด

สลับกล้อง

คุณสามารถสลับกล้องเพื่อเปิด
ใช้กล้องภายในหรือภายนอกได้

2. หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าทั้งหมด กดปุ่มเลือกขวา [ปิด]
3. โฟกัสกล้องถ่ายรูปไปที่สิ่งที่คุณต้องการถ่ายภาพแล้วกด
4. กด

เพื่อบันทึกภาพ รูปจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ภาพในแฟ้มข้อมูล

หมายเหตุ
กดปุ่มเลือกขวา [กลับ] เพื่อกลับไปที่โหมดแสดงตัวอย่างภาพ
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กล้องวิดโี อ

เมนู 4.2

ความสว่าง: จาก -2.0 ถึง +2.0 ทุกช่วง 0.5
ยิ่งระดับสูงขึ้นหน้าจอก็จะสว่างขึ้น

ตั ว เลื อ ก

บั น ทึ ก

กด

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

เมนูนี้ใช้ในการบันทึกวิดีโอคุณสามารถดูไฟล์ที่บันทึกได้ที่เมนูนี้ และยังส่งผ่านทาง
ข้อความมัลติมีเดีย อีเมล์ หรือบลูทูธ ได้อีกด้วย

กลั บ

เพื่อบันทึกภาพ

1. กดปุ่มเลือกซ้ายเพื่อเข้าถึงตัวเลือกและตั้งค่าสภาพแวดล้อมที่ต้องการดังนี้
]

เลื่อนระหว่างเมนูตัวเลือกด้วย

/

]

เลือกค่าที่ต้องการด้วย

และยืนยันการเลือกด้วย

/
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มัลติมีเดีย
มั ล ติ ม ี เ ดี ย

เมนู

คำอธิบาย

ไปที่

โฟลเดอร์วิดีโอจะเปิดขึ้น
และแสดงวิดีโอที่มีอยู่เป็นภาพ
ขนาดย่อ คุณสามารถดูวิดีโอ
คุณยังสามารถ
ได้โดยกด
ส่งวิดีโอที่เลือกให้กับบุคคลอื่นๆ
ได้โดยผ่าน ข้อความ อีเมล์ หรือ
บลูทูธ

ขนาด

176x144, 128x96

คุณภาพ

ละเอียดมาก,ละเอียด,
มาตรฐาน

ความสว่าง

จาก –2 ถึง +2 ทีละ
0.5 ยิ่งระดับสูงขึ้น
หน้าจอก็จะสว่างขึ้น

เมนู

คำอธิบาย

โหมดกลางคืน คุณสามารถถ่ายตอนกลางคืนได้
ดียิ่งขึ้นโดยการเลือก เปิด
เอฟเฟกท์

ปิด, ขาวดำ, เนกาทีฟ, ซีเปีย

ระยะเวลา

เลือกเวลาบันทึกที่ต้องการ
MMS, 30 วิ, 1 นาที, 2 นาที,
5 นาที, 60 นาที

หน่วยความจำ เลือกหน่วยความจำที่ต้องการ
ตัวเครื่อง หรือ ภายนอก
กระจก

คุณสามารถเปิดใช้กระจกได้
โดยเลือก เปิด

ปิดเสียง

กำหนดว่าจะบันทึกเสียงหรือไม่

สลับกล้อง

คุณสามารถสลับกล้องเพื่อเปิด
ใช้กล้องภายในหรือภายนอกได้

ความสมดุลแสง คุณสามารถปรับโทนของวิดีโอ
พื้นหลังตามสภาพอากาศได้
อัตโนมัติ, แสงแดด, มืดครึ้ม,
ส่องสว่าง, ในอาคาร

2. หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าทั้งหมด กดปุ่มเลือกขวา [ปิด]
3. โฟกัสกล้องถ่ายรูปไปที่สิ่งที่คุณต้องการบันทึกแล้วกด
เพื่อหยุดการบันทึก
และกด
]

เพื่อเริ่มต้นบันทึก

คุณสามารถหยุดการบันทึกชั่วคราวโดยกดปุ่มเลือกซ้าย [หยุดชั่วคราว]

4. กด

เพื่อบันทึกวิดีโอคลิปวิดีโอคลิปจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์วิดีโอในแฟ้มข้อมูล

หมายเหตุ
ขณะถ่ายวิดีโอกดปุ่มเลือกขวา [กลับ] เพื่อกลับไปที่โหมดแสดงตัวอย่างภาพ
โดยจะถามว่าบันทึกวิดีโอคลิปหรือไม่
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เพลง

(เมนู 4.3.1)

เมนูนี้จะแสดง 20 แทร็คที่เล่นล่าสุด
และหากเริ่มเล่น หน้าจอจะปรากฏขึ้น

ทุกแทร็ค

(เมนู 4.3.2)

คุณสามารถดูไฟล์เพลงทั้งหมดที่เก็บ
อยู่ในหน่วยความจำของเครื่อง/
หน่วยความจำภายนอก

รายการ

(เมนู 4.3.3)

คุณสามารถสร้างรายการเพลงได้เอง
โดยเลือกแทร็คจากรายการเมนูทุก
แทร็ค

ศิลปิน

แนวเพลง

สับเปลีย
่ นแทร็ค

เครือ
่ งบันทึกเสียง

เมนู 4.4

1. กดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก] เพื่อ
แสดงเมนูตัวเลือกก่อนการ บันทึก
2. เลื่อนไปที่รายการเมนูที่ต้องการโดย
/
และกด
ใช้
]

(เมนู 4.3.4)

]

(เมนู 4.3.5)

คุณสามารถดูและเล่นเพลงที่เรียงลำดับ
ตามชื่ออัลบั้ม

(เมนู 4.3.7)

เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการเล่น
เพลงต่อเนื่องและเลือกเล่นเพลงแบบ
สุ่ม

คุณสามารถดูและเล่นเพลงที่เรียงลำดับ
ตามรายชื่อศิลปิน

อัลบัม
้

(เมนู 4.3.6)

คุณสามารถดูและเล่นเพลงที่เรียงลำดับ
ตามแนวเพลง

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

เล่นล่าสุด

เมนู 4.3

]

เวลา: คุณสามารถตั้งค่าระยะ
เวลาในการบันทึกเป็นขนาด
MMS 30 วินาที 1 นาที หรือ 60
นาที
คุณภาพ: คุณสามารถเลือกคุณ
ภาพการบันทึกระหว่าง
ละเอียดมาก, ละเอียด และ ปกติ
ไปที่เสียง: เปิดโฟลเดอร์การบัน
ทึกเสียงใน เสียง

3. เมื่อกด
จะเริ่มต้นการบันทึกเมื่อ
การบันทึกเริ่มต้น เวลาในการบันทึก
จะปรากฏขึ้นบนจอ LCD หากต้อง
การยกเลิกการบันทึก กดย้อนกลับ
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4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการบันทึก กด
เพื่อออกไฟล์ที่บันทึกไว้จะถูกเก็บบัน
ทึกลงในโฟลเดอร์การบันทึกเสียงใน
ไฟล์ส่วนตัวโดยอัตโนมัติ หากคุณกด
อีกครั้ง คุณสามารถเริ่มต้นบัน
ทึกเสียงใหม่ได้
]

ไปที่เสียง: เปิดโฟลเดอร์การบัน
ทึกเสียงในไฟล์ส่วนตัว

5. กดปุ่มเลือกซ้ายเพื่อเลือกตัวเลือก
ต่างๆหลังจากการบันทึกเสียง
6. เลือกเมนูที่ต้องการโดยใช
และกด
]
]

เล่น: คุณสามารถเล่นเสียงนั้นได้
ส่ง: ในการส่งไฟล์ที่บันทึก
เลือกจาก ข้อความ, อีเมล์ และ
/
และกด
บลูทูธ โดยใช้

]

ไฟล์: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของ
ไฟล์ และดูข้อมูลได้

]

ลบ: เลือกเมนูนี้เพื่อลบไฟล์ที่
บันทึก

]

ใช้เป็น: คุณสามารถตั้งค่าไฟล์ที่
บันทึกเป็นเสียงเรียกเข้าแบบเสียง
หรือเป็นเสียงเรียกเข้าแบบวิดีโอได้

7. กดปุ่มเลือกขวาเพื่อปิดหน้าต่าง
เมนูย่อย
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/

ข้อความ [เมนู 5]
ข้อความใหม่

(เมนู 5.1.1)

คุณสามารถเขียนและแก้ไขข้อความที่มี
ตัวอักษร ภาพ วิดีโอและเสียง
1. ป้อนข้อความของคุณในฟิลด์ข้อ
ความ
เมนูตัวเลือกในฟิลด์ข้อความ
]

แทรก: คุณสามารถทำสิ่งต่อไ
ปนี้ได้:

1. ภาพ: คุณสามารถแทรกภาพ
(ภาพที่มีอยู่/ถ่ายภาพ)
2. วิดีโอ:
คุณสามารถแทรกวิดีโอคลิป
(หนึ่งวิดีโอคลิปต่อหนึ่งสไลด์)
3. เสียง:
คุณสามารถแทรกไฟล์เสียง
(หนึ่งเสียงต่อหนึ่งสไลด์)
4. สัญลักษณ์: คุณสามารถแทรก
สัญลักษณ์หลังจากป้อนปุ่มตัวเลข
ที่เกี่ยวข้อง กด
5. รูปแบบอัตโนมัติ: คุณสามารถ
แทรกเทมเพลทข้อความที่บันทึก
ในโทรศัพท์หลังจากเลือกเทมเพล
เทมเพลทที่เลือกไว้จะ
ท กด
ถูกแทรกลงในหน้าต่างข้อความ

6. อีโมติคอน: คุณสามารถแทรก
อีโมติคอนในการเขียนข้อความ
7. ชื่อและเบอร์: หลังจากค้นหาชื่อ
และหมายเลขในสมุดโทรศัพท์
คุณสามารถแทรกข้อมูลได้

ข้ อ ความ

ข้อความ

เมนู 5.1

8. สไลด์ใหม่: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อ
เพิ่มสไลด์ใหม่
9. ใส่หัวเรื่อง: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อ
แทรกชื่อเรื่อง
]

บันทึกในร่าง: เลือกตัวเลือกนี้เพื่
อบันทึกข้อความเป็นร่าง

]

วิธีป้อนข้อมูล: เลือกโหมดพจนา
นุกรมที่ต้องการ

]

ภาษาที่ใช้: คุณสามารถเลือก
ภาษาสำหรับเขียนข้อความ

]

เพิ่มในพจนานุกรม: คุณสามารถ
เพิ่มคำลงในพจนานุกรม

2. กดปุ่มเลือกขวา [กลับ]
เพื่อออกจากเมนู หรือไปที่เมนูก่อน
หน้าหลังจากตั้งค่าเมนูย่อย
3. กดปุ่มกลางเพื่อ [ส่ง]
เพื่อใส่แอดเดรสผู้รับ หลังจากป้อน
ช่องผู้รับอย่างน้อยหนึ่งช่อง
ให้กดปุ่มยืนยัน [ส่ง] เพื่อส่งข้อความ
ข้อความจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ราย
การที่ส่งโดยอัตโนมัติ หากข้อความ
ยังไม่ถูกส่งออก ข้อความจะยังคงอยู่
ในถาดออกและมีสถานะล้มเหลว
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ข้อความ
อีเมล์

(เมนู 5.1.2)

]

ข้ อ ความ

หากต้องการส่ง/รับอีเมล์ คุณควรตั้งค่า
อีเมล์แอคเคาท์
1. ป้อนอีเมลแอดเดรสของผู้รับในช่อง
ถึง, Cc, Bcc คุณสามารถค้นหาราย
ชื่อได้โดยกด

]

หมายเหตุ

ค้นหารายชื่อ: เลือกเมนู
นี้เพื่อแทรกตัวอักษร พิเศษ
เทมเพลทและรายชื่อ
(แสดงในเมนูตัวเลือก เฉพาะเมื่อ
เคอร์เซอร์อยู่ในช่อง ถึง/Cc/Bcc)

ป้อนอีเมล์แอดเดรสอ้างอิงเพื่อส่งต่อ
อีเมล์ในช่อง Cc(Carbon copy)

]

ป้อนอีเมล์แอดเดรสอ้างอิงซ่อนเพื่อ
ส่งต่ออีเมล์โดยไม่ส่งต่อข้อมูลในช่อง
Bcc(Blind Carbon Copy)

]

บันทึกในร่าง: เลือกเมนูนี้เพื่อบัน
ทึกข้อความในร่าง

]

ดูสิ่งที่แนบ: แสดงไฟล์ที่แนบ(ราย
การนี้มีเฉพาะเมื่อมีการแนบไฟล์)

]

ลบ: ลบไฟล์แนบ (รายการนี้มี
เฉพาะเมื่อแนบไฟล์แล้ว)

]

วิธีป้อนข้อมูล: เลือกโหมดพจนา
นุกรมที่ต้องการ

]

เพิ่มในพจนานุกรม: คุณสามารถ
เพิ่มคำใหม่ลงในพจนานุกรม

2. เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ช่องชื่อเรื่องและ
ป้อนชื่อเรื่อง

]

ภาษาที่ใช้: คุณสามารถเปลี่ยน
ภาษาที่ใช้เขียน

3. คุณสามารถป้อนข้อความโดยเลื่อน
เคอร์เซอร์ไปที่ฟิลด์ข้อความ

]

]

]

]

ป้อนได้เฉพาะอีเมล์แอดเดรส
ที่ถูกต้องเท่านั้นในช่องผู้รับ
(ถึง), แอดเดรสอ้างอิง (Cc)
และแอดเดรสอ้างอิงซ่อน (BCC)
เมื่อระบุอีเมล์แอดเดรสแล้ว ช่องที่
คุณสามารถระบุแอดเดรสอื่นได้จะ
ปรากฏขึ้น คุณสามารถระบุผู้รับได้ถึง
20 คนสำหรับช่องแอดเดรส ถึง และ
Cc และ 10 คนสำหรับช่องแอดเดรส
BCC

4. ใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้โดยใช้ปุ่มเลือก
ซ้าย [ตัวเลือก]
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แทรก: เลือกเมนูนี้เพื่อแทรกตัวอัก
ษรพิเศษ เทมเพลทและรายชื่อนอ
กจากนี้ยังสามารถแนบไฟล์มัลติมิเ
ดียได้ด้วย (ภาพวิดีโอ และเสียง)

ใช้ล่าสุด:
คุณสามารถใช้อีเมล์แอด
เดรสล่าสุดที่คุณส่งได้

ตั้งค่าความสำคัญของเมล์:
คุณสามารถกำหนดค่าลำดับความ
สำคัญของอีเมล์ที่คุณต้องการส่ง

ถาดเข้า

เมนู 5.2

1. คุณสามารถดูข้อความที่ได้รับ
เลือกข้อความแล้วกด
เพื่อดูข้อความ
2. คุณสามารถดูข้อความก่อนหน้าหรือ
/ .
ถัดไปโดยใช้
3. หากต้องการดูข้อความมัลติมีเดีย
(การแจ้งเตือน) เลือกเรียกดูในหน้า
จอดูการแจ้งเตือนข้อความจากนั้นไฟ
ล์จะถูกส่ง และคุณสามารถดูไฟล์ได้
เมื่อส่งเสร็จแล้ว
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้โดยใช้ปุ่ม
เลือกซ้าย [ตัวเลือก] ในถาดเข้า
]

]

ตอบกลับ: สร้างการตอบกลับไป
ยังผู้ส่งหรือผู้รับข้อความที่เลือก
ไว้ทั้งหมด
ส่งต่อ: ส่งต่อข้อความที่เลือกไว้

หมายเหตุ
ไม่รองรับข้อความมัลติมีเดีย
(การแจ้งเตือน) และข้อความ WAP
push
]

]

ต่อสายทางวิดีโอ: คุณ สามารถ
โทรแบบสนทนาทางวิดีโอ

]

ลบ: ลบข้อความปัจจุบัน

]

ข้อความใหม่: คุณสามารถ
เขียนข้อความใหม่หรืออีเมล์ใหม่

]

]

]

]

]

ข้ อ ความ

5. เมื่อคุณเขียนอีเมล์เสร็จแล้ว กด
เพื่อส่งอีเมล์

คัดลอก: ในกรณีของ SMS
คุณสามารถคัดลอกข้อความลงใน
ตัวเครื่องหรือ USIM
ย้าย: ในกรณีของ SMS คุณสา
มารถย้ายข้อความลงในตัวเครื่อง
หรือ USIM
ฟิลเตอร์: แสดงข้อความตามประ
เภทข้อความที่ต้องการ
เลือก/ไม่เลือก: คุณสามารถเลือ
กข้อความหนึ่งหรือหลายข้อความส
ำหรับการลบหลายรายการ
ข้อมูลข้อความ: คุณสามารถ
ตรวจสอบประเภทข้อความ วันที่
และเวลา

หมายเหตุ
คุณสามารถตรวจสอบอีเมล์ที่บันทึกไว้
ในอีเมล์ [เมนู 5.9.3].

ต่อสายสนทนา: คุณสามารถโทร
ออกสายสนทนาได้
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ข้อความ
เมล์บอกซ์

เมนู 5.3

ข้ อ ความ

การดูรายการข้อความอีเมล์
1. เลือกอีเมล์แอคเคาท์แล้วกด
เพื่อดูรายการอีเมล์ที่ได้รับ
2. ในรายการอีเมล์ คุณสามารถใช้
ฟังก์ชันต่อไปนี้โดยใช้ปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
]

ตอบกลับ: สร้างการตอบกลับของ
อีเมล์ที่เลือก

]

ส่งต่อ: ส่งต่อข้อความอีเมล์ที่เลือก
ไว้ไปยังบุคคลอื่น

]

เรียกดู (เฉพาะ POP3):
เรียกดูข้อความอีเมล์ใหม่

]

]

ค้นหา: ค้นหาอีเมล์ที่คุณต้องการ

]

ลบ: ลบอีเมล์

]

]

]
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คัดลอกไปยัง
(เฉพาะIMAP4):
คัดลอกอีเมล์ที่เลือก

ลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ (เฉพาะ
POP3): ลบข้อความหรืออีเมล์
ออกจากเซิร์ฟเวอร์
สร้างข้อความใหม่: สร้างข้อ
ความใหม่หรืออีเมล์
เลือก/ไม่เลือก:
ใช้ตัวเลือกเลือก/ไม่เลือกสำหรับกา
รลบหลายรายการ

]

]

เรียงลำดับตาม: คุณสามารถเรีย
งอีเมล์ตามเงื่อนไขได้

]

ลบออก (เฉพาะIMAP4):
ลบข้อมูลอีเมล์ออก

]

]

ข้อมูลข้อความ:
ข้อมูลย่อของข้อความ ได้แก่ ขนาด
ประเภท วันที่ เวลา และชื่อไฟล์

2. เนื้อหาของอีเมล์ที่ได้รับจะปรากฏขึ้น
ในหน้าจอ ดู
3. คุณสามารถดูเนื้อหาของอีเมล์ก่อน
/
หน้าหรือถัดไปได้โดยใช้
4. ในหน้าจอ ดูอีเมล์ คุณสามารถเลือก
ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้โดยใช้ปุ่มเลือกซ้า
ย [ตัวเลือก]
]

ตอบกลับ: สร้างการตอบกลับของ
อีเมล์ที่เลือก

]

ส่งต่อ: ส่งต่อข้อความอีเมล์ที่เลือก
ไว้ไปยังบุคคลอื่น

บันทึกแอดเดรส: บันทึกแอดเดร
สของผู้ส่งในรายชื่อ

]

ลบ: ลบอีเมล์

]

การซิงโครไนซ์ข้อความ
(เฉพาะIMAP4): ซิงโครไนซ์อี
เมล์เพื่อรับเซิร์ฟเวอร์อีเมล์

การดูข้อความอีเมล์
1. เลือกอีเมล์ที่รับ และกดปุ่ม ดู
เพื่อรับเนื้อหาของอีเมล์

]

จัดเก็บข้อมูล: แยกหมายเลข
อีเมล์แอดเดรส หรือเว็บแอดเดรส
จากข้อความอีเมล์

]

ดูสิ่งที่แนบ: แสดงไฟล์ที่แนบ

]

ดูผู้รับ: แสดงอีเมล์แอดเดรสของผู้
รับและอ้างอิง (Cc)

]

ข้อความใหม่: ข้อความใหม่

]

ข้ อ ความ

ตั้งเป็นอ่านแล้ว/ยังไม่อ่าน:
คุณสามารถตั้งค่าอีเมล์ที่เลือกเป็น
อ่านแล้วหรือยังไม่อ่าน

ข้อมูล: ข้อมูลย่อของข้อความ
ได้แก่ ขนาด ประเภท วันที่ เวลา
และชื่อไฟล์

ร่าง

เมนู 5.4

คุณสามารถดูข้อความที่ได้รับเลือกข้อ
เพื่อแก้ไขข้อความ
ความแล้วกด
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้โดยใช้
ปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก]
]

ส่ง: ส่งข้อความที่เลือก

]

ลบ: ลบข้อความที่เลือก

]

ข้อความใหม่: คุณสามารถเขียนข้อ
ความใหม่หรืออีเมล์ใหม่

]

เลือก/ไม่เลือก: คุณสามารถเลือก
ข้อความหนึ่งหรือหลายข้อความสำ
หรับการลบหลายรายการ
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ข้อความ
]

ข้ อ ความ

]

ฟิลเตอร์: แสดงข้อความตามประเภท
ข้อความที่ต้องการ
ข้อมูล: คุณสามารถตรวจ
สอบประเภทข้อความ วันที่เวลา ขนาด
และตำแหน่งที่บันทึก

ถาดออก

เมนู 5.5

]

ลบ: ลบข้อความปัจจุบัน

]

บันทึกในร่าง: คุณสามารถส่งข้อ
ความไปที่ร่าง

]

ข้อความใหม่: คุณสามารถเขียนข้อ
ความใหม่หรืออีเมล์ใหม่

]

ข้อมูลข้อความ: คุณสามารถตรวจ
สอบประเภทข้อความ วันที่ และเวลา

ถาดออกเป็นที่เก็บข้อมูลชั่วคราวสำหรับ
ข้อความที่รอส่ง ข้อความที่ล้มเหลวจะ
อยู่ในถาดออกด้วย ตัวอย่างอีเมล์จะ
อยู่ในถาดออก ถ้ากำหนดค่าอีเมล์แอค
เคาท์ไม่ถูกต้อง

แสดงข้อความที่คุณส่ง (ข้อความ/
อีเมล์/โปสการ์ด)

1. เลือกข้อความ

[ตัวเลือก]

2. คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้โดย
ใช้ปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก]
[สำหรับข้อความที่กำลังส่ง /
กำลังรอ]
]

ข้อความใหม่: คุณสามารถเขียนข้อ
ความใหม่หรืออีเมล์ใหม

]

ยกเลิกการส่ง: คุณสามารถหยุด
สถานะกำลังส่ง/กำลังรอ

]

ข้อมูลข้อความ: คุณสามารถตรวจ
สอบประเภทข้อความ วันที่เวลา ขนาด
และตำแหน่งที่บันทึก

รายการทีส
่ ง่

]
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ส่งใหม่: ส่งข้อความที่เลือกใหม่

ตอบกลับ: สร้างการตอบกลับไปยัง
ผู้ส่ง หรือผู้รับทั้งหมดของข้อความ
ที่เลือก

]

ส่งต่อ: ส่งต่อข้อความที่เลือกไว้

]

แก้ไข: สำหรับแก้ไขข้อความที่
เลือกไว้

]

ลบ: ลบข้อความที่เลือก

]

ข้อความใหม่: คุณสามารถเขียนข้อ
ความใหม่ได้

]

[สำหรับข้อความที่ล้มเหลว]
]

เมนู 5.6

]

เลือก/ไม่เลือก: คุณสามารถเลือก
ข้อความหนึ่งหรือหลายข้อความสำ
หรับการลบหลายรายการ
ฟิลเตอร์: แสดงข้อความตามประเภท
ข้อความที่ต้องการ

]

ข้อความอัตโนมัติ
SMS อัตโนมัติ

เมนู 5.7
(เมนู 5.7.1)

คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบวลีที่ใช้
บ่อยโดยใช้ปุ่มเลือกซ้าย[ตัวเลือก]
วลีที่เป็นประโยชน์จะถูกบันทึกไว้เป็น
ค่าเริ่มต้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ

(เมนู 5.7.2)

คุณสามารถสร้าง แก้ไข
และดูเทมเพลทที่ใช้ได้ ขณะสร้างข้อ
ความมัลติมีเดีย เทมเพลท 5 ประเภท
(วันเกิด, ทักทาย, วันหยุด, ขอบคุณ,
ขอโทษ) จะถูกบันทึกไว้เป็นค่าเริ่มต้น
ตัวเลือกที่คุณเลือกใช้ได้มีดังนี้
]

เพิ่มใหม่: คุณสามารถสร้างเทมเพล
ทมัลติมีเดียใหม่

]

เขียน MMS: สร้างข้อความมัลติมี
เดียด้วยเทมเพลทที่เลือกไว้

]

แก้ไข: แก้ไขเทมเพลทที่เลือกไว้

เมนู 5.8

คุณสามารถเพิ่ม แก้ไขและลบอีโมติคอน
คุณสามารถแทรกอีโมติคอนที่ต้องการ
เมื่อเขียนข้อความ ถ้าคุณกดปุ่มยืนยัน
คุณสามารถดูไอคอนได้

ตัง้ ค่า
ข้อความตัวอักษร

หมายเหตุ

MMS อัตโนมัติ

อีโมติคอน

ข้ อ ความ

ข้อมูลข้อความ: คุณสามารถตรวจ
สอบประเภทข้อความ วันที่ และเวลา

เมนู 5.9
(เมนู 5.9.1)

คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกเกี่ยวกับ
ข้อความตัวอักษร
1. ศูนย์ข้อความตัวอักษร: ป้อนแอด
เดรสของศูนย์ข้อความตัวอักษร
2. รายงานผลการส่ง:
เมื่อเปิดใช้ตัวเลือกนี้ คุณสามารถ
ตรวจสอบว่าสามารถส่งข้อความได้
สำเร็จหรือไม่
3. ช่วงที่มีผลใช้: บริการของเครือ
ข่ายนี้ให้คุณกำหนดระยะเวลาที่คุณ
ต้องการให้เก็บข้อความต่างๆไว้ใน
ศูนย์รับฝากข้อความ
4. ชนิดข้อความ: ตัวอักษร, เสียง,
แฟกซ์, X.400, อีเมล์
โดยปกติ ประเภทข้อความที่ใช้งาน
จะตั้งค่าเป็น ข้อความตัวอักษร
แต่คณ
ุ สามารถเปลีย
่ นข้อความให้เป็น
รูปแบบอื่นได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
ระบบของคุณเกี่ยวกับการให้บริการ
ฟังก์ชันดังกล่าว

61

ข้อความ
ข้ อ ความ

5. การเข้ารหัสอักษร: อัตโนมัติ/
ตัวอักษรเริ่มต้น/ Unicode
]

]

]

อัตโนมัติ:
ข้อความที่ใช้ตัวอักษรแบบ Single
Byte โดยปกติจะเข้ารหัสแบบ
ตัวอักษรเริ่มต้น(GSM7)
ข้อความที่ใช้ตัวอักษรแบบ
Double Byte จะเข้ารหัสแบบ
Unicode(UCS2) โดยอัตโนมัติ
ตัวอักษรเริ่มต้น:
ข้อความที่ใช้ตัวอักษรแบบ Double
Byte จะเข้ารหัสเป็น Single
Byte โปรดทราบว่าตัวอักษรแบบ
Double Byte ที่มีเครื่องหมายเน้นเ
สียงอาจถูกแปลงเป็น Single Byte
โดยไม่มีเครื่องหมายดังกล่าว
Unicode: ข้อความจะเข้ารหัสเป็น
Double Byte

6. ส่งข้อความแบบยาวเป็น: เลือก
ข้อความตัวอักษรที่ยาวเป็นหลาย
SMS หรือ เป็นแบบ MMS

ข้อความมัลติมเี ดีย

(เมนู 5.9.2)

คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกที่เกี่ยว
กับข้อความมัลติมีเดีย
1. โหมดการเรียกข้อมูล: คุณสา
มารถตั้งค่าโหมดเรียกดูโดยใช้เครือ
ข่ายหลักและเครือข่ายโรมมิ่งตาม
ลำดับ ถ้าคุณเลือกอัตโนมัติ คุณจะ
ได้รับข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโน
มัติ ถ้าคุณเลือกกำหนดเอง คุณจะ
ได้รับข้อความแจ้งเตือนในถาดเข้า
จากนั้นคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะ
ดาวน์โหลดข้อความมัลติมเี ดียหรือไม่
2. รายงานผลการส่ง: ฟังก์ชันนี้จะ
ช่วยให้คุณกำหนดว่าจะขอเมล์ยืนยัน
การส่งจากผู้รับ และกำหนดว่าจะให้
ส่งเมล์ยืนยันการส่งไปยังผู้ส่งหรือไม่
]

]

ร้องขอรายงาน: กำหนดว่าจะขอ
เมล์ยืนยันการส่งสำหรับข้อความ
หรือไม่
ใช้รายงานได้: กำหนดว่าจะให้ส่ง
เมล์ยืนยันการส่งเมื่อมีการขอเมล์ยื
นยันการส่งหรือไม่

3. อรายงานการอ่าน: ฟังก์ชันนี้จะ
ช่วยให้คุณกำหนดว่าจะขอเมล์ยืนยัน
การอ่านจากผู้รับและกำหนดว่าจะส่ง
เมล์ยืนยันการอ่านไปยังผู้ส่งหรือไม่
]
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ร้องขอการตอบกลับ: กำหนด
ว่าจะขอเมล์ยืนยันการอ่านสำหรับ
ข้อความ

]

4. ระดับความสำคัญ: คุณสามารถ
เลือกระดับความสำคัญของข้อความ
(ต่ำ ปานกลาง และสูง)
5. ช่วงที่มีผลใช้: ฟังก์ชันนี้จะช่วย
ให้คุณกำหนดค่าช่วงที่มีผลใช้สำ
หรับข้อความเมื่อส่งข้อความมัลติมี
เดีย ข้อความจะถูกบันทึกลงในเซิร์ฟ
เวอร์ข้อความมัลติมีเดียเฉพาะช่วงที่
กำหนดค่าไว้เท่านั้น

ใหม่ภายใต้ตัวเลือกความหมายของ
แต่ละรายการมีดังนี้
]

ชื่อ: ชื่อโปรไฟล์

]

MMSC URL: ป้อน URL
โฮมเพจเครือข่าย

]

]

พร็อกซี่ MMS:
ป้อนแอดเดรสเกตเวย์ WAP
และหมายเลขพอร์ต
โหมดการเชื่อมต่อ:
เลือกโหมดการเชื่อมต่อ (TCP with
proxy, TCP wiothout proxy,
UDP)

6. ระยะเวลาสไลด์: ฟังก์ชันนี้ให้คุณ
กำหนดความยาวในแต่ละหน้าขณะ
อ่านข้อความ

]

7. เวลาส่ง: กำหนดเวลาส่งข้อความไป
ยังผู้รับ ศูนย์ข้อความมัลติมีเดียจะส่ง
ข้อความเมื่อถึงเวลาส่งที่กำหนดไว้

กดปุ่มกลาง [บันทึก] เพื่อบัน
ทึกการเปลี่ยนแปลง และตั้งค่า
ศูนย์ข้อความมัลติมีเดีย ให้เสร็จ

8. โปรไฟล์เครือข่าย: ใช้กำหนด
ค่าข้อมูลเครือข่าย เช่น MMSC
และเกตเวย์ WAP เพื่อส่งข้อความ
มัลติมีเดีย
คุณสามารถเปิดใช้ เพิ่มหรือลบโปร
ไฟล์โดยใช้ปุ่มเลือกซ้าย[ตัวเลือก]
ชื่อโปรไฟล์ที่เลือกไว้ด้วยเครื่อง
หมายจะเป็นค่าที่กำ หนดในปัจจุบัน
คุณสามารถดูและแก้ไขข้อมูลของ
โปรไฟล์ในโหมดแก้ไขโดยกดปุ่ม
เลือกขวา [แก้ไข] หน้าจอแก้ไข
จะปรากฏขึ้นด้วยเมื่อสร้างโปรไฟล์

ข้ อ ความ

ตอบกลับได้: กำหนดว่าจะให้ส่ง
เมล์ยืนยันการอ่านเมื่อมีการขอขอ
เมล์ยืนยันการอ่านหรือไม่

จุดเชื่อมต่อ: ระบุชื่อจุดเชื่อมต่อ
(ดูที่การตั้งค่าการเชื่อมต่อ WAP)

อีเมล์

(เมนู 5.9.3)

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าสำหรับรับ
และส่งอีเมล์
1. แอคเคาท์อีเมล์: คุณสามารถสร้าง
หรือกำหนดอีเมล์แอคเคาท์รวมถึง
เซิร์ฟเวอร์อีเมล์และ ID ผู้ใช้ คุณ
สามารถแก้ไขอีเมล์แอคเคาท์ที่เลือก
ไว้โดยกดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก]2.แก้ไขคุณสามารถเลือกอีเมล์แอค
เคาท์ที่จะใช้เพื่อส่งอีเมล์โดยใช้
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ข้อความ
ข้ อ ความ

คุณสามารถเลือกฟังก์ชันต่อไปนี้โดย
ใช้ปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก]
]

เพิ่ม: สร้างอีเมล์แอคเคาท์ใหม่

]

แก้ไข: แก้ไขอีเมล์แอคเคาท์ที่
เลือกไว้

]

ดู: ดูอีเมล์ที่เลือก

]

]

เลือก/ไม่เลือก:
ใช้ตัวเลือกเลือก/ไม่เลือกสำหรับกา
รลบหลายรายการ
ลบ: ลบอีเมล์แอคเคาท์ที่เลือกไว้
ทุกอีเมล์ที่รวมอยู่ในแอคเคาท์จะ
ถูกลบออก

2. ตอบกลับอีเมล์ได้: กำหนดว่าจะ
ให้ส่งเมล์ยืนยันการอ่านเมื่อมีการ
ขอเมล์ยืนยันการอ่านหรือไม่
3. ร้องขอการตอบกลับ: กำหนดว่า
จะขอเมล์ยืนยันการ อ่านหรือไม่
4. รอบเวลาการเรียกดู: คุณสามารถ
กำหนดรอบเวลาการเรียกดู เพื่อเรียก
ดูอีเมล์จากเซิร์ฟเวอร์เมล์ขาเข้าโดย
อัตโนมัติเมื่อได้รับอีเมล์ใหม่ ไอคอน
จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
คุณสามารถเลือกช่องเวลาการรับ
อัตโนมัติเป็นปิด 15 นาที 30 นาที
1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงหรือ 8
ชั่วโมงโปรดทราบว่าอาจมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัติรอบเวลา
การเรียกดู
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5. รวมข้อความ: กำหนดว่าจะรวม
ข้อความเดิมหรือไม่เมื่อส่งต่อหรือ
ตอบกลับ
6. รวมสิ่งแนบ: กำหนดว่าจะรวมสิ่ง
แนบเดิมไว้ด้วยหรือไม่เมื่อส่งต่อข้อ
ความหรือตอบกลับข้อความ
7. เรียกอัตโนมัติในการโรมมิ่ง:
เรียกดูอีเมล์แอคเคาท์อัตโนมัติเมื่อ
คุณเข้าสู่พื้นที่โรมมิ่ง
8. ข้อมูลการแจ้งอีเมล์ใหม่: รับข้อ
ความแจ้งเตือนเมื่อมีอีเมล์ใหม่
9. ลายเซ็น: คุณสามารถกำหนดลาย
เซ็นที่จะแนบตอนท้ายอีเมล์อักษร
ลายเซ็นที่กำหนดไว้จะถูกแนบโดย
อัตโนมัติอักษรลายเซ็นที่กำหนดไว้
จะถูกแนบโดยอัตโนมัติ หรือแนบ
ด้วยตนเองในตอนท้ายอีเมล์เมื่อส่ง
10. ระดับความสำคัญ: คุณสามารถ
เลือกระดับความสำคัญของอีเมล์
(ต่ำ ปกติ และสูง)

การสร้างอีเมล์แอคเคาท์ใหม่

บันทึกใน
เซิร์ฟเวอร์

กำหนดว่าจะเก็บสำเนาข้อ
ความไว้ในเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า
หรือไม่โดยใช้ปุ่มเลือกซ้าย
เมื่อตั้งค่าประเภทเมล์บอกซ์
เป็น IMAP4 สำเนาข้อความ
จะถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์
ทุกครั้ง

บันทึกเมล์
ที่ส่งไว้ใน

เลือกตำแหน่งที่จะบันทึก
เมล์ที่ส่ง (เมื่อตั้งค่าประเภท
เมล์บอกซ์เป็น IMAP4)
เมื่อประเภทเมล์บอกซ์เป็น
POP3 เมล์ที่ส่งจะถูกบันทึกไว้
ในตัวเครื่อง

จุดเชื่อมต่อ

เลือกจุดเชื่อมต่อที่จะเชื่อมต่อ
อินเตอร์เนต คุณสามารถเลือก
จุดเชื่อมต่อที่กำหนดค่าโดย
ใช้ปุ่มเลือกซ้าย

ดาวน์โหลดอัต
โนมัติ

กำหนดว่าจะรับอีเมล์โดยอัต
โนมัติจากเซิร์ฟเวอร์
อีเมล์ขาเข้าหรือไม่
โดยใช้ปุ่มเลือกซ้าย

ตั้งค่าขั้นสูง

ตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อเซิร์ฟ
เวอร์อีเมล์

2. ต้องกำหนดค่ารายการต่อไปนี้
ชื่อ

ป้อนชื่อ

ชื่อผู้ใช้

ป้อนชื่อผู้ใช้ของอีเมล์
แอคเคาท์
เช่น lgmobile

รหัสผ่าน

ป้อนรหัสผ่านอีเมล์
แอคเคาท์

อีเมล์แอดเดรส

ป้อนอีเมล์แอดเดรสสำหรับ
เมล์ส่งออก
เช่น lgmobile@yahoo.
co.th

อีเมล์ที่ตอบกลับ ป้อนอีเมล์แอดเดรสเพื่อตอบก
ลับอีเมล์ของคุณ
เช่น lgmobile@yahoo.co.th
เซิร์ฟเวอร์
เมล์ที่ส่งออก

ป้อนเซิร์ฟเวอร์อีเมล์ขาออก

เซิร์ฟเวอร์
เมล์ขาเข้า

ป้อนเซิร์ฟเวอร์อีเมล์ขาเข้า

ขนาดการรับ
สูงสุด

เลือกขนาดที่สามารถรับอีเมล์
ได้สูงสุดโดยใช้ปุ่มเลือกซ้าย
ขนาดที่สามารถรับอีเมล์ได้สูง
สุดที่ยอมรับได้
ไม่เกินกว่า 1MB
*ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ

ประเภท
เมล์บอกซ์

เลือกประเภทถาดเข้าของ
อีเมล์POP3 หรือ IMAP4
โดยใช้ปุ่มเลือกซ้าย

ข้ อ ความ

1. เลือก เพิ่มใหม่ จากตัวเลือกเมนู
อีเมล์แอคเคาท์

หมายเลข พอร์ต ป้อนหมายเลขพอร์ตของเซิรฟ
์
SMTP
เวอร์เมล์ โดยทั่วไป SMTP
(หมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟ
เวอร์เมล์ขาออก) คือ 25
พอร์ตเซิร์ฟ
เวอร์ขาเข้า

ป้อนหมายเลขพอร์ตของ
เซิร์ฟเวอร์เมล์โดยทั่วไป
หมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์
เมล ์ขาเข้าคือ110(POP3)
หรือ 143(IMAP4)
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ข้อความ
ข้ อ ความ

การตรวจส
อบสิทธิ์
SMTP

กำหนดว่าเซิร์ฟเวอร์เมล์ขา
ออกมีการตรวจสอบสิทธิ์หรือ
ไม่โดยใช้ปุ่มเลือกซ้าย เมื่อตั้ง
ค่าการตรวจสอบสิทธิ SMTP
ไปที่เปิดคุณสามารถป้อน
ชื่อผู้ใช้SMTP และรหัสผ่าน
SMTP สำหรับการตรวจสอบ
สิทธิ์SMTP

ชื่อผู้ใช้ SMTP

ป้อนชื่อผู้ใช้ SMTP
สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์

รหัสผ่าน SMTP ป้อนรหัสผ่าน SMTP
สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์
ล็อกอินที่ป
ลอดภัย
APOP

ตัดสินใจว่าจะเปิดใช้ล็อก
อินที่ปลอดภัย APOP หรือไม่
โดยใช้ปุ่มเลือกซ้ายเมื่อปร
ะเภทเมล์บอกซ์คือ IMAP4
ล็อกอินที่ปลอดภัย APOP
จะตั้งค่าไปที่ปิดตลอดเวลา

3. กดปุ่มเลือกตรงกลาง [บันทึก] เพื่อ
เสร็จสิ้นการตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์
การแก้ไขอีเมล์แอคเคาท์
1. เลือกอีเมล์แอคเคาท์ที่ต้องการจาก
รายชื่ออีเมล์แอคเคาท์และกดปุ่ม
เลือกซ้าย [ตัวเลือก] แล้วเลือก
แก้ไข
2. คุณสามารถแก้ไขฟิลด์ที่ต้องการโดย
เลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นและลง
3. เมื่อเสร็จสิ้นการกำหนดค่ากดปุ่ม
เลือกตรงกลาง [บันทึก] เพื่อเสร็จสิ้น
การกำหนดค่าอีเมล์แอคเคาท์
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หมายเหตุ
เมื่อคุณพยายามเปลี่ยนประเภทเมล์
บอกซ์ อีเมล์ทั้งหมดที่ดาวน์โหลด
ก่อนหน้านี้จะถูกลบออก

วิดโี อเมล์

(เมนู 5.9.4)

คุณสามารถส่งหรือรับอีเมล์ที่มีไฟล์
วิดีโอได้

ข้อความเสียง

(เมนู 5.9.5)

คุณสามารถส่งหรือรับอีเมล์ที่มีไฟล์
เสียงได้

ข้อความบริการ

(เมนู 5.9.6)

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าตัวเลือก
เช่น ข้อความ Push(SI/SL) ได้
]

]

ข้อความบริการ: หากคุณตั้งเป็น
เปิด จะได้รับข้อความบริการทั้งหมด
การรักษาความปลอดภัย:
หากคุณตั้งค่า ได้รับข้อความแล้ว
เป็น เปิด คุณสามารถเลือกตัวเลือก
การโหลดบริการ เป็น พรอมต์, เลิกใช้
หรือ เสมอ ได้

แฟ้มข้อมูล [เมนู 6]
ภาพ

โฟลเดอร์ภาพประกอบด้วยลิงก์สำหรับ
ดาวน์โหลดภาพผ่านอินเตอร์เนตและ
ภาพเริ่มต้น
ภาพที่ถ่ายโดยใช้กล้องจะจัดเก็บอยู่ใน
โฟลเดอร์ภาพ และคุณสามารถ
สร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อจัดการภาพได้
คุณยังสามารถส่งไฟล์หลายไฟล์ให้กับ
บุคคลอื่นๆ ได้
หากต้องการดูรายละเอียดของภาพกด
ปุ่มยืนยัน

]

]

]

]

เมื่อเลือกไฟล์ ตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏ
ขึ้นเมื่อกดปุ่มเลือกซ้าย[ตัวเลือก]
]

]

ส่ง: คุณสามารถส่งภาพที่เลือกผ่าน
ทาง ข้อความ อีเมล์ หรือ บลูทูธ ได้
ใช้เป็น
- พื้นหลัง: คุณสามารถตั้งค่าภาพ
เป็นธีมหน้าจอหลัก
- ภาพรายชื่อ: คุณสามารถตั้งค่า
ภาพของรายการที่เลือกไว้ในราย
ชื่อ เมื่อคุณได้รับสายเรียกเข้า ภาพ
ที่บันทึกไว้ในรายชื่อจะปรากฏขึ้น
- เปิดเครื่อง: คุณสามารถตั้งค่าภาพ
ที่แสดงเมื่อเปิดเครื่องได้
- ปิดเครื่อง: คุณสามารถตั้งค่าภาพ
ที่แสดงเมื่อปิดเครื่องได้

เรียงตาม: คุณสามารถเรียงลำดับ
ไฟล์ตามวันที่ ประเภทไฟล์หรือชื่อ
มุมมองรายการ/มุมมองกริด:
คุณสามารถดูภาพเป็นมุมมองรายการ
หรือมุมมองกริดได้

แฟ้ ม ข้ อ มู ล

- สายโทรออก: คุณสามารถตั้งค่า
ภาพที่แสดงเมื่อโทรออกได้

เมนู 6.1

ข้อมูลไฟล์: แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
ไฟล์ภาพที่เลือก
สถานะความจำ: คุณสามารถดู
สถานะหน่วยความจำ (ตัวเครื่องหรือ
การ์ดความจำภายนอก)

เสียง

เมนู 6.2

โฟลเดอร์เสียงประกอบด้วยลิงก์สำหรับ
ดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าและเพลง
และโฟลเดอร์ที่มีเสียงเริ่มต้นและการ
บันทึกเสียง ขั้นตอนนี้
คุณสามารถจัดการ ส่ง หรือกำหนดเสียง
เป็นเสียงเรียกเข้าได้
เมื่อเลือกไฟล์ ตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏ
ขึ้นเมื่อกดปุ่มเลือกซ้าย[ตัวเลือก]
]

ใช้เป็น
- เสียงเรียกเข้าแบบเสียง: คุณ
สามารถตั้งค่าไฟล์เสียงเป็นเสียง
เรียกเข้าเมื่อมีสายเรียกเข้า
- เสียงเรียกเข้าแบบวิดีโอ:
คุณสามารถตั้งค่าไฟล์วิดีโอเป็น

67

แฟ้มข้อมูล
เสียงเรียกเข้าเมื่อมีสายเรียกเข้า

แฟ้ ม ข้ อ มู ล

]

- เสียงเปิดเครื่อง: คุณสามารถ
ตั้งค่าไฟล์เสียงเป็นเสียงเรียกเข้า
เมื่อเปิดเครื่อง

]

- เสียงปิดเครื่อง: คุณสามารถตั้ง
ค่าไฟล์เสียงเป็นเสียงเรียกเข้าเมื่อ
ปิดเครื่อง

]

]

ข้อมูลไฟล์: แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
ไฟล์เสียงที่เลือก

]

เรียงลำดับตาม: คุณสามารถเรียงลำ
ดับไฟล์ตามวันที่ ประเภทไฟล์หรือชื่อ

]

สถานะความจำ: คุณสามารถดูสถา
นะหน่วยความจำ (ตัวเครื่องหรือการ์ด
ความจำภายนอก)

]

]

วิดโี อ

]

ใช้เป็น: คุณสามารถตั้งค่าไฟล์วิดีโอ
เป็นเสียงเรียกเข้าแบบเสียงหรือเป็น
เสียงเรียกเข้าแบบวิดีโอได้
ย้าย: ย้ายไฟล์ลงในหน่วยความจำ
ของเครื่องหรือหน่วยความจำภายนอก
คัดลอก: คัดลอกไฟล์ลงในหน่วยค
วามจำของเครื่องหรือหน่วยความจำ
ภายนอก
ลบ: ลบวิดีโอที่เลือกไว้
เลือก/ไม่เลือก: คุณสามารถส่งลบ
ย้ายและคัดลอกไฟล์หลายไฟล์ได้โดย
ใช้ฟังก์ชันเลือก
ไฟล์
- แก้ชื่อ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ
วิดีโอ

เมนู 6.3

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการ
หรือส่งวิดีโอคลิปที่ดาวน์โหลดหรือ
บันทึกไว้ได้

- ข้อมูลไฟล์: แสดงข้อมูลในไฟล์
วิดีโอที่เลือกไว้
]

[เชื่อมต่อ] คุณสามารถ
หากคุณกด
เปิดใช้ไฟล์วิดีโอ

โฟลเดอร์ใหม: คุณสามารถสร้าง
โฟลเดอร์ใหม่

]

คุณสามารถใช้ปม
ุ่ เลือกซ้าย[ตัวเลือก]ใน
รายการวิดีโอสำหรับการทำงานต่อไปนี้

เรียงตาม: คุณสามารถเรียงลำดับ
ไฟล์ตามชื่อ วันที่ หรือประเภทไฟล์

]

]
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เลือกไว้ผ่านข้อความ อีเมล์ หรือบลูทูธ
ได้หากไม่ได้ถูกป้องกันโดยระบบจัด
การสิทธิ์ดิจิตอล (DRM)

- เสียงข้อความ: คุณสามารถตั้งค่า
ไฟล์เสียงเป็นเสียงเรียกเข้าเมื่อได้
รับข้อความ

ส่ง: คุณสามารถส่งวิดีโอคลิปที่

มุมมองรายการ/มุมมองกริด:
คุณสามารถดูภาพเป็นมุมมองรายการ
หรือมุมมองกริดได้

]

คุณสามารถดูวิดีโอโดยใช้เครื่องเล่นวิดี
โอ ไฟล์วิดีโอจะปรากฏขึ้นในรายการใน
แบบภาพขนาดย่อ คุณสามารถเลือกวิดี
/
/ /
โอที่ต้องการได้โดยใช้
เลือกวิดีโอที่ต้องการ และเลือกเล่นเ
พื่อดูวิดีโอที่บันทึกไว
เลือกปุ่มเลือกซ้าย [ส่ง] เพื่อแนบวิดีโอ
ที่เลือกไปกับข้อความ อีเมล์หรือ บลูทูธ
เมื่อเลือกตัวเลือก 1. เล่น วิดีโอคลิป
จะเล่นจากโปรแกรม Media Player
หากต้องการหยุดการเล่นชั่วคราว กด
ระหว่างการเล่นหากต้องการกลับมา
อีกครั้ง
เล่นอีกครั้ง กด
เมื่อดูวิดีโอคลิปจากโปรแกรมMedia
Player คุณจะสามารถตัวเลือกต่อไป
นี้ได้:
]

มุมมองด้านกว้าง: คุณสามารถดูวิดี
โอในโหมดมุมมองด้านกว้าง
หมายเหตุ
คุณสามารถดูวิดีโอในโหมดมุมมอง
ด้านกว้างได้โดยกดปุ่ม

]

]

]

]

]

]
]

ปิดเสียง/ไม่ปิดเสียง:
หากตั้งค่าระดับเสียงมากกว่า 0
โหมดปิดเสียงจะเปิดใช้
และถ้าตั้งค่าระดับเสียงไปที่ 0
โหมดไม่ปิดเสียงจะเปิดใช้
ถ่ายภาพ: คุณสามารถบันทึกสิ่งที่อยู่
บนหน้าจอที่หยุดชั่วคราวเป็นไฟล์ภาพ
(เฉพาะในโหมดหยุดชั่วคราวเท่านั้น)

แฟ้ ม ข้ อ มู ล

สถานะความจำ:
แสดงสถานะหน่วยความจำ (ตัวเครื่อง
หรือการ์ดหน่วยความจำภายนอก)

ซ้ำ: คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกเล่นซ้ำ
(ไม่มี/ไฟล์ปัจจุบัน/ทุกไฟล์)
ข้อมูลไฟล์: คุณสามารถตรวจ
สอบข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ที่กำลัง
เล่นได้ (ชื่อไฟล์ ขนาด วันที่
ประเภทระยะเวลา การป้องกัน)
ส่ง: คุณสามารถส่งวิดีโอผ่านข้อความ
อีเมล์ หรือ บลูทูธ ได้หากไม่ได้ถูก
ป้องกันโดยระบบจัดการสิทธิ์ดิจิตอล
(DRM)
ลบ: ลบวิดีโอที่เลือกไว้
ใช้เป็น: คุณสามารถตั้งค่าไฟล์วิดีโอ
เป็นเสียงเรียกเข้าแบบเสียงหรือเป็น
เสียงเรียกเข้าแบบวิดีโอได้ เมนูนี้ขึ้น
อยู่กับเนื้อหา
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แฟ้มข้อมูล
เกมส์ & แอปฯ

เมนู 6.4

แฟ้ ม ข้ อ มู ล

คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์และแอป
พลิเคชันอื่นๆ ในเมนูนี้ได้โดยง่าย
ซึ่งอาจมี 2 โฟลเดอร์ หรือไม่มีโฟลเดอร์
หรือเกมส์และแอปพลิเคชัน โฟลเดอร์
ดีฟอลต์อาจขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ/
ประเทศได้ แต่ละโฟลเดอร์จะมีลิงก์สำ
หรับดาวน์โหลดเกมส์หรือแอปพลิเคชัน
โปรดทราบว่า เมื่อใช้บริการออนไลน์
อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณสามารถ
สร้างโฟลเดอร์ได้โดยใช้ปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]

อืน
่ ๆ

Menu 6.5

ไฟล์อื่นๆ ยกเว้นภาพ เสียง วิดีโอเกมส์
และแอปพลิเคชันจะได้รับการจัดเก็บไว้
ในโฟลเดอร์นี้

การ์ดความจำ

เมนู 6.6

หากคุณซื้อการ์ดหน่วยความจำ
microSD ภายนอกที่เป็นอุปกรณ์เสริม
คุณสามารถจัดการข้อมูลได้มากขึ้น
โปรดดูส่วนวิธีใช้การ์ดหน่วยความจำ
microSD ในหน้า 21 และ 22 เพื่อเรียน
รู้วิธีการใส่และถอดการ์ดหน่วยความจำ
คุณสามารถจัดการข้อมูลได้เช่นเดียวกับ
ที่คุณจัดการโทรศัพท์ของคุณ
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Google [เมนู 7]
Google: คุณสามารถเชื่อมต่อได้โดยเลือกที่เมนูไอคอน(ขึ้นอยู่กับซิมบริการ)

Google
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รายชื่อ [เมนู 8]
เพิม
่ ใหม่

เมนู 8.1

รายชื ่ อ

คุณสามารถลงทะเบียนที่อยู่รายชื่อใหม่
คุณสามารถป้อนชื่อหมายเลขโทรศัพท์
อื่น และอีเมล์แอดเดรสของรายชื่อ
ใหม่คุณสามารถกำหนดรายชื่อเป็นกลุ่ม
รวมถึงภาพหรือ ภาพการ์ตูนกำหนด
เสียงเรียกเข้าเฉพาะ และแม้แต่ป้อน
บันทึกสำหรับรายชื่อได้ ช่องอื่นๆ คือ
URL โฮมเพจ, ที่อยู่ที่บ้าน, ชื่อบริษัท,
ตำแหน่งงาน และที่อยู่บริษัท คุณสา
มารถป้อนและจัดการที่อยู่ในรายชื่อได้
โดยขึ้นอยู่กับการใช้หน่วยความจำ

ค้นหา

เมนู 8.2

ทำการค้นหาที่อยู่ในรายชื่อ การค้นหา
โดยใช้ชื่อถูกกำหนดเป็นค่าเริ่มต้น
วิธีค้นหาปัจจุบันและผลที่ได้จะแสดงขึ้น
ในหน้าต่างค้นหา คุณสามารถโทรออก
หรือส่งข้อความไปยังหมายเลขโทร
ศัพท์ที่เลือก สามารถค้นหารายชื่อตาม
หมายเลขโทรศัพท์หรือข้อมูลกลุ่มได้
หมายเหตุ
ในเมนู ตั้งค่า
สามารถค้นหาตามนามสกุลได้ (เฉพาะ
รายชื่อในความจำเครื่อง)
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โทรด่วน

เมนู 8.3

คุณสามารถจัดการการโทรด่วนโดยใช้
เมนูนี้ สามารถกำหนดค่าการโทรด่วนระ
หว่าง 2-9 คุณสามารถลงทะเบียนการ
โทรด่วนสำหรับรายชื่อเฉพาะได้สูงสุด 5
หมายเลข และแต่ละรายชื่ออาจมีหมาย
เลขโทรด่วนหลายหมายเลขได้ (รายชื่อ
ที่จัดเก็บในเครื่องที่มีหลายเบอร์โทร)

กลุม
่

เมนู 8.4

คุณสามารถจัดการข้อมูลกลุ่มโดยใช้
เมนูนี้ (ที่จัดเก็บในเครื่อง) ในหน่วย
ความจำในตัวเครื่องมีกลุ่มเริ่มต้น 5
กลุ่ม: ครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน
โรงเรียนและ วีไอพี คุณสามารถเพิ่ม
แก้ไขและลบกลุ่มได้ เมื่อไม่ได้ระบุ
เสียงเรียกเข้าสำหรับหมายเลขโทร
ศัพท์การโทรจากหมายเลขโทรศัพท์
นั้นจะใช้เสียงเรียกเข้าของกลุ่มตามที่กำ
หนดไว้สำหรับกลุ่มนั้นๆ

เบอร์บริการ

เมนู 8.5

เบอร์สว่ นตัว

เมนู 8.6

ฟังก์ชันนี้ให้คุณสามารถแสดงหมายเลข
โทรศัพท์ของคุณใน USIM การ์ด คุณ
สามารถบันทึกหมายเลขส่วนตัวที่ใช้ใน
USIM การ์ดได้

นามบัตร

เมนู 8.7

คุณสามารถสร้างนามบัตรของตนเอง
โดยกดปุ่มเลือกซ้ายเพิ่มหลังจากป้อน
ชื่อ อีเมล์และภาพคุณสามารถใช้ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นนามบัตรเมื่อส่งข้อความ

ตัง้ ค่า
แสดงข้อมูล
]

เมนู 8.8
(เมนู 8.8.1)

ดูรายชื่อจาก: เลือกว่าต้องการ
ให้แสดงข้อมูลของรายชื่อจากที่ใด้
(จากหน่วยความจำในตัวเครื่องจาก
USIM การ์ด หรือทั้งสอง) ทั้งหมด
เป็นค่าเริ่มต้น

]

การแสดงชื่อ: คุณสามารถตั้งค่าลำ
ดับการแสดงผลตามชื่อ

]

แสดงรูปภาพ:
เลือกว่าจะแสดงภาพหรือไม่

ซิงโครไนซ์รายชือ
่

รายชื ่ อ

คุณสามารถดูรายการ
ServiceDialling Numbers (SDN)
ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ (ถ้า USIM
การ์ดรองรับ)
หมายเลขนี้ประกอบด้วยหมายเลข
โทรฉุกเฉินหมายเลขบริการสอบถาม
ข้อมูลและหมายเลขระบบฝากข้อความ
หลังจากเลือกหมายเลขบริการ กด
เพื่อโทรออก

(เมนู 8.8.2)

คุณสามารถส่งข้อมูลสมุดโทรศัพท์ไปยัง
เซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรง

คัดลอก

(เมนู 8.8.3)

คุณสามารถคัดลอกรายชื่อจากหน่วยค
วามจำโทรศัพท์ไปยัง USIM หรือจาก
USIM มายังหน่วยความจำโทรศัพท์
คุณสามารถคัดลอกรายการทั้งหมด
หรือที่เลือกได้
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รายชื่อ
ย้าย

(เมนู 8.8.4)

รายชื ่ อ

คุณสามารถย้ายรายชื่อจากหน่วยความ
จำโทรศัพท์ไปยัง USIM หรือจาก
USIM มายังหน่วยความจำโทรศัพท์
คุณสามารถย้ายรายการทั้งหมดหรือที่
เลือกได้

สำรองข้อมูลรายชือ
่

(เมนู 8.8.5)

คุณสามารถบันทึกข้อมูลสมุดโทรศัพท์
ทั้งหมดในหน่วยความจำภายนอกได้
โดยฟอร์แมต vcard

เรียกคืนรายชือ
่

(เมนู 8.8.6)

คุณสามารถเรียกคืนข้อมูลสมุดโทรศัพท์
ในหน่วยความจำภายนอกมายังหน่วย
ความจำโทรศัพท์ได้โดยฟอร์แมต
vcard

ลบรายช่อ
ื

(เมนู 8.8.7)

ลบข้อมูลรายชื่อทั้งหมด คุณสามารถลบ
รายชื่อทั้งหมดที่บันทึกอยู่ในหน่วยความ
จำโทรศัพท์และใน USIM การ์ด

ข้อมูลหน่วยความจำ

(เมนู 8.8.8)

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของหน่วย
ความจำรายชื่อในเมนูนี้
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เครื่องมือ [เมนู 9]
เมนูดว่ น

เมนู 9.1

การเตือน

เมนู 9.2

หากคุณตั้งค่าการเตือน
จะปรากฏ
ขึ้นในแถบเครื่องหมาย เสียงเตือนที่กำ
หนดไว้จะดังขึ้นในเวลาที่กำหนด กด
เพื่อหยุดการเตือนและการเตือนจะ
ถูกยกเลิกกดปุ่มเลือกขวา [เลื่อน] และ
เลือกช่วงการเลื่อนเสียงเตือนจะหยุด
และดังขึ้นอีกครั้งหลังผ่านช่วงการเลื่อน
ที่เลือก คุณสามารถกำหนดการเตือน
ได้สูงสุด 5 ครั้ง
1. เลือกการเตือนที่ต้องการเพื่อกำหนด
ค่าในรายการการเตือน หากไม่มี
การเตือนกดปุ่มเลือกซ้าย [เพิ่ม]
เพื่อเพิ่มการเตือนใหม่
2. ตั้งเวลา/ปิด: ตั้งค่าหรือยกเลิกการ
เตือนโดยใช้ตัวเลือกเพื่อระบุว่าจะ
เปิดการเตือนหรือเลือกเวลาเตือน
3. ป้อนเวลาเตือน: ป้อนเวลาเตือนที่
ต้องการโดยระบุชว่ั โมงและนาทีเลือก
แสดง ‘AM’ หรือ ‘PM’ หากกำหนด
รูปแบบเวลาของเครื่องเป็นแบบ 12
ชั่วโมง

5. เลือกเสียงกริ่ง: เลือกเสียงกริ่งที่
จะให้ดังขึ้นเมื่อถึงเวลาเตือนเปิดราย
การโดยกดปุ่มเลือกซ้าย[แก้ไข]

เครื ่ อ งมื อ

คุณสามารถระบุฟังก์ชันที่จะบันทึกลงใน
เมนูด่วน หากคุณบันทึกฟังก์ชันที่ใช้บ่อ
ยไว้ในเมนูด่วน คุณสามารถเริ่มฟังก์ชัน
ได้ง่ายและรวดเร็วโดยกดปุ่ม

4. เลือกโหมดทำซ้ำ: เลือกโหมด
/ หรือ
ทำซ้ำที่ต้องการโดยใช้
เลือกโหมดที่ต้องการจากรายการ
โดยกดปุ่มเลือกซ้าย [รายการ]

6. ป้อนบันทึก: ป้อนชื่อการเตือน
7. เลื่อน: คุณสามารถตั้งค่าระยะเวลา
การเลื่อนสำหรับการเตือน
8. เมื่อดุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าการเตือน
กดปุ่มกลาง [บันทึก]
หมายเหตุ
การเตือนจะทำงานต่อไปเมื่อปิดเครื่อง

เครือ
่ งคิดเลข

เมนู 9.3

โมดูลการคำนวณช่วยให้คุณใช้งาน
ฟังก์ชันการคำนวณขั้นต้นเช่น การบวก
การลบ การคูณและการหาร และฟังก์
ชันวิทยาศาสตร์บางอย่าง (sin, cos,
tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)
1. กดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก]
2. เลือกฟังก์ชันที่เหมาะสม
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เครื่องมือ
เครื ่ อ งมื อ

คุณสามารถป้อนตัวเลขโดยใช้ปุ่มตัวเลข
/
/
และเครื่องหมายโดยใช้
/ คุณสามารถป้อนจุดทศนิยมโดยกด
เมื่อคุณกด
ตัวอักษรจะถูกลบ
ตามลำดับย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง
ค้างไว้ ตัวอักษรทั้ง
เมื่อคุณกด
หมดจะถูกลบออกตามลำดับย้อนกลับ
ในครั้งเดียว
เมื่อเสร็จสิ้นการคำนวณและผลการคำ
นวณแสดงบนหน้าจอเมื่อกดสัญลักษณ์
ผลการคำนวณจะถูกบันทึกลงในสัญ
ลักษณ์และจะทำการคำนวณต่อไป

ตัวแปลงหน่วย

เมนู 9.4

ผู้ใช้สามารถใช้เมนูนี้ในการแปลงสกุล
เงิน พื้นผิว ความยาว น้ำหนัก อุณหภูมิ
ปริมาตร และความเร็ว
1. เลือกเมนูตัวแปลงหน่วย สกุลเงิน
2. ผู้ใช้สามารถตั้งอัตราแลกเปลี่ยนได้
โดยใช้เมนูตัวเลือก
3. ป้อนอัตราปัจจุบัน แล้วคุณจะสา
มารถแปลงสกุลหนึ่งเป็นอีกสกุล
เงินหนึ่งได้
4. คุณสามารถดูค่าของหน่วยได้
5. กด [รีเซ็ต] เพื่อลบฟิลด์ป้อนข้อ
มูลปัจจุบัน
6. หากต้องการออกจากฟังก์ชันแปลง
ค่า กดปุ่ม [กลับ]
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เวลาทัว่ โลก

เมนู 9.5

ฟังก์ชันเวลาทั่วโลกจะแสดงข้อมูลเวลา
ของเมืองใหญ่ทั่วโลก
1. คุณสามารถเลือกเมืองที่ต้องการ
เป็นหลักได้โดยใช้ปุ่มเลือก
ซ้าย [ตัวเลือก] - [เพิ่มเมือง] กดปุ่มเลือกซ้าย [แผนที่]
2. คุณสามารถเปลี่ยนเมืองใหม่โดย
ใช้ปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก] [เปลี่ยนเมือง] หรือ [เปลี่ยนเมืองที่
คุณอยู่ในขณะนี้]
3. คุณสามารถใช้เวลาประหยัดแสง
กลางวันโดยใช้ปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก] - [ประหยัดแสงกลางวัน]
4. คุณสามารถเลือกโหมดนาฬิกาอะนา
ล็อก[ตัวเลือก] - [นาฬิกาอะนาล็อก]

STK(บริการ USIM)
เมนู 9.6

ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีบริการสนับสนุน SAT
หรือไม่ (เช่น USIM Application
Toolkit) ใน USIM การ์ด เมนูนี้ (เมนู
#.7.3) อาจแตกต่างออกไป
หาก USIM การ์ดสนับสนุนบริการ SAT
เมนูนี้จะเป็นชื่อบริการของผู้ให้บริการ
ที่จัดเก็บบน USIM การ์ด ตัวอย่างเช่น
“พิเศษ” ในกรณีดังกล่าว โปรดดูข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวเลือกที่
เกี่ยวข้องจากข้อมูลที่มาพร้อมกับ USIM
การ์ดของคุณ

การเชื่อมต่อ [เมนู 0]
บลูทธ
ู

เมนู 0.1

โทรศัพท์ของคุณมีเทคโนโลยีไร้สาย
บลูทูธ อยู่ในตัวซึ่งทำให้คุณสามารถ
เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับอุป
กรณ์ บลูทูธ อื่นๆเช่น แฮนด์ฟรี PC,
PDA หรือโทรศัพท์อื่นๆ แบบไร้สายได้
คุณสนทนาผ่านแฮนด์ฟรี บลูทูธ ไร้สาย
หรือเบราส์อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อแบบ
ไร้สายผ่านโทรศัพท์ เป็นต้น คุณยังสา
มารถแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น นามบัตร
รายการปฏิทิน และภาพต่างๆ ได้
หมายเหตุ
เราขอแนะนำว่าโทรศัพท์และอุปกรณ์
บลูทูธ ที่คุณสื่อสารต้องอยู่ห่างกันภาย
ในช่วง 10 เมตร การเชื่อมต่อจะทำ
ได้ดีขึ้นหากไม่มีวัตถุทึบกั้นระหว่างโทร
ศัพท์กับอุปกรณ์บลูทูธ เครื่องอื่นๆ

1. เปิด/ปิด บลูทูธ

การเชื ่ อ มต่ อ

การเชือ
่ มต่อ บลูทธู

- การมองเห็นเครื่อง: ตั้งค่า
[การมองเห็นเครื่อง] เป็น
[มองเห็นได้] เพื่อให้อุปกรณ์อื่นสา
มารถตรวจสอบโทรศัพท์ของ
คุณ ขณะกำลังหาอุปกรณ์บลูทูธ
ถ้าคุณเลือก [ซ่อน] อุปกรณ์อื่นๆ
จะไม่สามารถตรวจสอบโทรศัพท์ของ
คุณขณะกำลังค้นหาอุปกรณ์ บลูทูธ
- ชื่อของฉัน: คุณสามารถตั้งชื่อ
หรือเปลี่ยนชื่อโทรศัพท์ของคุณตาม
ที่ต้องการให้ปรากฏบนอุปกรณ์อื่น ชื่อ
โทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้น
บนอุปกรณ์อื่นเฉพาะเมื่อตั้งค่า
[การมองเห็นเครื่อง] เป็น
[มองเห็นได้] เท่านั้น
- บริการที่สนับสนุน: คุณสามารถดู
รายการอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ชุดหูฟัง
และชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีที่โทรศัพท์
บลูทูธ รุ่นนี้รองรับได้
- แอดเดรสส่วนตัว:
คุณสามารถดูแอดเดรสของ บลูทูธ

• เมนู > 0. การเชื่อมต่อ > 1.
บลูทูธ > 1. เปิด/ปิด
หากต้องการใช้ฟังก์ชัน บลูทูธคุณต้อง
ตั้งค่าเปิดใช้ก่อน
2. การกำหนดการตั้งค่า บลูทูธ
• เมนู > 0 การเชื่อมต่อ > 1.
บลูทูธ > 4. ตั้งค่า
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การเชื่อมต่อ
การเชื ่ อ มต่ อ

หมายเหตุ
เมื่อผู้ใช้ใช้อุปกรณ์ บลูทูธกับตัวเครื่อง
อาจมีความเสี่ยงต่อการรักษาความ
ปลอดภัยของเครื่อง ดังนั้น
เราขอแนะนำให้ตั้งค่าการมองเห็น
บลูทูธไปที่ซ่อนหลังกำหนดค่าหรือจับ
คู่อุปกรณ์แล้วสำหรับไฟล์ที่รับเข้าผ่าน
บลูทูธโดยไม่คำนึงถึงอุปกรณ์ที่จับคู่
คุณสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิ
เสธการเชื่อมต่อหลังจากตรวจสอบราย
ละเอียดของผู้ส่ง

3. ถ้าพบอุปกรณ์ บลูทูธ อุปกรณ์เหล่านี้
จะแสดงบนหน้าจอถ้าไม่พบอุปกรณ์
บลูทูธ เครื่องจะถามว่าคุณต้องการ
ค้นหาอีกครั้งหรือไม่
4. ขั้นตอนการจับคู่
หน้าต่างจะปรากฏขึ้นบน
- กด
หน้าจอให้คุณป้อนรหัสผ่านของคุณ
- หลังสร้างรหัสผ่าน (1 ถึง 16 หลัก)
ผู้ใช้อุปกรณ์อื่นต้องป้อนรหัสผ่าน
สำหรับการจับคู่ ผู้ใช้อุปกรณ์อื่น
ต้องทราบรหัสผ่านล่วงหน้าเพื่อการ
ตรวจสอบสิทธิ

3. ค้นหาและจับคู่อุปกรณ์ใหม่
<ค้นหาอุปกรณ์ใหม่>

]

คุณสามารถค้นหาอุปกรณ์ใหม่ในเมนู
ต่อไปนี้

- โปรไฟล์ชุดหูฟัง

• เมนู > 0. การเชื่อมต่อ > 1.
บลูทูธ > 2. ค้นหาอุปกรณ์ใหม่

- โปรไฟล์แฮนด์ฟรี

<อุปกรณ์ที่จับคู่>

- โปรไฟล์การถ่ายโอนไฟล์

1. หากต้องการค้นหาอุปกรณ์ บลูทูธ
ที่จะจับคู่ กด เพิ่มอุปกรณ์ใหม่

- โปรไฟล์การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ
Dial-up

2. หน้าจอจะแสดงกำลังค้นหาอุปกรณ์
คุณจะพบอุปกรณ์ บลูทูธภายในช่วง
10 เมตร

- โปรไฟล์พุชออบเจกต์

- โปรไฟล์พอร์ตอนุกรม
ตัวเลือก
]
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KU380 สนับสนุนบริการ บลูทูธ
ต่อไปนี้

เพิ่มอุปกรณ์ใหม่: คุณสามารถใช้
เมนูนี้จับคู่อุปกรณ์ บลูทูธใหม่กับโทร
ศัพท์ของคุณ

]

เชื่อมต่อ

2. ถ้าคุณต้องการปิดการเชื่อ
มต่อ กับอุปกรณ์ที่เลือกไว้
เลือกเลิกการเชื่อมต่อ
]

ลบ: คุณสามารถใช้เมนูนี้เพื่อลบอุป
กรณ์ บลูทูธ ที่จับคู่

]

ลบทั้งหมด: คุณสามารถใช้เมนูนี้เพื่
อลบอุปกรณ์ บลูทูธที่จับคู่ทั้งหมด

<การจับคู่อุปกรณ์>
1. หากต้องการค้นหาอุปกรณ์ บลูทูธ
ที่จะจับคู่ กด เพิ่มอุปกรณ์ใหม่
2. หน้าจอจะแสดงกำลังค้นหาอุปกรณ์
คุณจะพบอุปกรณ์ บลูทูธภายในช่วง
10 เมตร
3. ถ้าพบอุปกรณ์ บลูทูธ อุปกรณ์เหล่านี้
จะแสดงบนหน้าจอถ้าไม่พบอุปกรณ์
บลูทูธ เครื่องจะถามว่าคุณต้องการ
ค้นหาอีกครั้งหรือไม่
4. ขั้นตอนการจับคู่
หน้าต่างจะปรากฏขึ้นบน
- กด
หน้าจอให้คุณป้อนรหัสผ่านของคุณ
- หลังสร้างรหัสผ่าน (1 ถึง 16 หลัก)
ผู้ใช้อุปกรณ์อื่นต้องป้อนรหัสผ่าน
สำหรับการจับคู่ ผู้ใช้อุปกรณ์อื่น
ต้องทราบรหัสผ่านล่วงหน้าเพื่อการ

ตรวจสอบสิทธิ
<การลบอุปกรณ์>
1. เลือกอุปกรณ์ที่จะลบจากหน้าจอ
อุปกรณ์ที่จับคู่
2. คุณสามารถลบอุปกรณ์โดยเลือก
ตัวเลือก > ลบ หากต้องการลบอุป
กรณ์ที่จับคู่ทั้งหมดเลือกตัวเลือก >
ลบทั้งหมด

การเชื ่ อ มต่ อ

1. ถ้าคุณต้องการเปิดการเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ที่เลือก เลือกเชื่อมต่อ

<การส่งข้อมูลโดยใช้ บลูทูธ>
1. หากต้องการส่งข้อมูลจากเครื่อง
โทรศัพท์ของคุณไปยังอุปกรณ์บลูทูธ
อื่นๆ ให้เลือกแอปพลิเคชันที่บันทึ
กข้อมูลเป้าหมายก่อนตัวอย่างเช่น
หากต้องการส่งไฟล์ในไฟล์ส่วนตัว
ไปยังอุปกรณ์อื่นเลือกเมนู > 3.
ไฟล์ส่วนตัว > 2. ภาพของฉัน / 3.
เสียงส่วนตัว / 4. วิดีโอส่วนตัว / 6.
อื่นๆ / 7. การ์ดหน่วยความจำส่วนตัว
> เลือกข้อมูลที่จะส่ง > ส่ง > 3.
บลูทูธ
2. การรับส่งข้อมูล
1) อุปกรณ์ที่จับคู่จะปรากฏขึ้นหาก
อุปกรณ์ที่ต้องการไม่มีอยู่ในราย
การ เลือก [รีเฟรช]
2) เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการส่ง
ข้อมูลจากอุปกรณ์บนหน้าจอ
แล้วกด
3) หากอีกฝ่ายหนึ่งเลือก [ใช่]
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การเชื่อมต่อ
การเชื ่ อ มต่ อ

สำหรับ [คำขอการเชื่อมต่อ]
ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนไป

]

แอดเดรสโฮสต์:
ติดต่อผู้ให้บริการ

]

พร็อกซี่ SyncML:
ติดต่อผู้ให้บริการ

]

ชื่อผู้ใช้: ป้อน ID ผู้ใช้สำหรับ
เซิร์ฟเวอร์การซิงโครไนซ์

]

รหัสผ่าน: ป้อนรหัสผ่าน

]

รายชื่อ: เลือกว่าจะซิงโครไนซ์
รายชื่อหรือไม่

]

ชื่อผู้ติดต่อ: ป้อนชื่อฐานข้อมูล
รายชื่อสำหรับเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์

2. เชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปร
ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่เลือกไว้ และภาพ
เคลื่อนไหวการซิงโครไนซ์จะปรากฏ
ขึ้นขณะซิงโครไนซ์

]

ปฏิทิน: เลือกว่าจะซิงโครไนซ์
รายชื่อหรือไม่

]

ชื่อปฏิทิน: ป้อนชื่อฐานข้อมูลปฏิ
ทินสำหรับการเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์

บันทึกการใช้

]

สิ่งที่ต้องทำ: เลือกว่าจะซิงโคร
ไนซ์งานหรือไม่

]

ชื่อสิ่งที่ต้องทำ: ป้อนชื่อฐานข้อ
มูลงานสำหรับเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์

1. เลือกรายการศูนย์การซิงค์เซิร์ฟเวอร์
แล้วกด

]

บันทึก: เลือกว่าจะซิงโครไนซ์บัน
ทึกหรือไม่

2. เมนูนี้จะช่วยให้คุณกำหนดค่าโปร
ไฟล์สำหรับเซิร์ฟเวอร์การซิงโครไนซ์

]

ชื่อบันทึก: ป้อนชื่อฐานข้อมูลบัน
ทึกสำหรับเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์

]

ประเภทซิงค์: เลือกประเภทการ
ซิงโครไนซ์ด้านล่าง

การซิงค์์

เมนู 0.2

ถ้าผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณมีบริการ
ซิงค์ ฟังก์ชันบริการนี้จะทำการซิงโคร
ไนซ์ข้อมูลในโทรศัพท์และข้อมูลใน
เซิร์ฟเวอร์ เช่นรายชื่อในสมุดโทรศัพท์
ปฏิทินสิ่งที่ต้องทำ และบันทึกผ่าน
เครือข่ายไร้สาย

เชือ
่ มต่อ
1. เลือกรายการเชื่อมต่อแล้วกด

เลือกรายการบันทึกแล้วกด
บันทึกการซิงโครโนซ์ล่าสุด

เพื่อดู

ศูนย์เซิรฟ
์ เวอร์

]
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ชื่อโปรไฟล์:
ป้อนชื่อสำหรับโปรไฟล์

- สำรองข้อมูล
โทรศัพท์จะส่งข้อมูลทั้งหมด
จากฐานข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์
เซิร์ฟเวอร์จะแทนที่ข้อมูลทั้งหมด
ในฐานข้อมูลเป้าหมายด้วยข้อมูลที่
ส่งจากโทรศัพท์ ซึ่งหมายความว่า
โทรศัพท์จะบันทึกทับข้อมูลทั้งหมด
ในฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์
- เรียกคืน
เซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลทั้งหมดจาก
ฐานข้อมูลไปยังโทรศัพท์ โทรศัพท์
จะแทนที่ข้อมูลทั้งหมด
ในฐานข้อมูลเป้าหมายด้วยข้อมูลที่
ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งหมายความว่า
เซิร์ฟเวอร์จะเขียนทับข้อมูลทั้งหมด
ในฐานข้อมูลโทรศัพท์
]

โหมดการเชือ
่ มต่อ USB
เมนู 0.3

คุณสามารถเปิดใช้โหมดการเชื่อมต่อ
USB ของโทรศัพท์สำหรับการใช้งาน
ต่างๆ ได้

การเชื ่ อ มต่ อ

- ปกติ
โทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้อง
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล
ที่แก้ไข

หากคุณใช้ฟังก์ชันที่เก็บข้อมูล เช่น
การ์ดหน่วยความจำ USB เลือก
ที่เก็บข้อมูล ในเมนูนี้ในเมนูนี้ ที่เก็บข้อ
มูลใช้ได้เฉพาะกับการ์ดหน่วยความจำ
ภายนอกเท่านั้น
หากคุณใช้บริการข้อมูล เช่น
แอปพลิเคชัน PC Suite ให้เลือกต่อ
PC Sync ในเมนูนี้

จุดเชื่อมต่อ: เลือกจุดเชื่อมต่อที่
จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล
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เบราว์เซอร์ [เมนู ]
โฮม

เมนู

.1

เบราว์ เ ซอร์

เพื่อบันทึก

คุณสามารถเปิดเว็บเบราเซอร์ และเข้าสู่
โฮมเพจของโปรไฟล์ที่ทำงานในการตั้ง
ค่าเบราเซอร์

3. กด

ไปยัง URL

การส่งบุ๊คมาร์คไปยังเครื่องอื่น

เมนู

.2

]

]

การเชื่อมต่อกับบุ๊คมาร์คที่ต้องการ
กด

เพื่อเชื่อมต่อบุ๊คมาร์คที่ต้องการ

เลือก ส่ง จากเมนูตัวเลือกคุณสามารถ
ส่งบุ๊คมาร์คผ่านข้อความหรืออีเมล์

คุณสามารถป้อนแอดเดรส URL
ได้ด้วยตนเอง และเข้าใช้งานเว็บเพจ
ที่เกี่ยวข้อง

การลบบุ๊คมาร์ค

หากต้องการป้อนสัญลักษณ์
กดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก] และเลือก
1.แทรกสัญลักษณ์ จากเมนูตัวเลือก

เลือก ลบ จากเมนูตัวเลือก คุณสามารถ
ลบบุ๊คมาร์คหลายรายการได้โดยใช้ตัว
เลือกเลือก/ไม่เลือก

หากต้องการเปลี่ยนโหมดป้อนข้อมูล
กดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก] และเลือก
2 วิธีป้อนข้อมูล

การแก้ไขบุ๊คมาร์ค

บุค
๊ มาร์ค

เมนู

.3

คุณสามารถจัดเก็บ URL/
เพจที่เข้าใช้งานบ่อยๆหรือประทับ
ใจ คุณสามารถส่งเพิ่มใหม่ แก้ไข
เลือก/ไม่เลือกหรือลบบุ๊คมาร์คได้
มีบุ๊คมาร์คที่เป็น URL ที่กำหนดค่าล่วง
หน้าไว้ให้หลายรายการ
การเพิ่มบุ๊คมาร์คใหม่
1. กดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก]
และเลือก 2.เพิ่มใหม่
จากเมนูตัวเลือก
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2. ป้อนชื่อและข้อมูล URL ที่เกี่ยวข้อง

เลือก แก้ไข จากเมนูตัวเลือกแก้ไข
ชื่อและข้อมูล URL ที่เกี่ยวข้องกด
เพื่อบันทึก

เพจทีบ
่ น
ั ทึก

เมนู

.4

โทรศัพท์สามารถบันทึกเพจบนหน้าจอ
เป็นไฟล์ออฟไลน์สามารถบันทึกได้สูง
สุด 20 เพจ

ประวัติ

เมนู

คุณสามารถดูรายการเพจที่คุณเชื่อม
ต่อแล้วได้

.5

ตัง้ ค่า

เมนู

.6

]

โปรไฟล์

หมายเหตุ
(เมนู

การใช้ฟังก์ชันนี้จะหน่วงเวลาการแสดง
ผลภาพจนกว่าการส่งข้อมูลจะเสร็จ
สมบูรณ์ การปิดฟังก์ชันนี้จะทำให้เบรา
เซอร์ไม่ดาวน์โหลดภาพจากเซิร์ฟเวอร์
ซึ่งช่วยให้การส่งข้อมูลเร็วขึ้น

.6.1)

เลือกโปรไฟล์ที่เหมาะสมโดยกด
ซึ่งจะเปิดใช้โปรไฟล์เพื่อเริ่มใช้
เบราว์เซอร์

การตัง้ ค่าลักษณะ
]

]

(เมนู

.6.2)

การเข้ารหัสอักษร
ตั้งค่าชุดตัวอักษรเริ่มต้นของเบราว์
เซอร์ดังนี้:
อัตโนมัติ, English(ASCII),
English(ISO), English(LATIN),
Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2
LE), Unicode(UCS2 Auto),
Unicode(UTF-16 BE),
Unicode(UTF-16 LE),
Unicode(UTF-16 Auto),
Unicode(UTF-8).
การควบคุมการเลื่อนหา
ช่วยให้คุณตั้งค่าความเร็วในการเลื่อน
โดยการเลือกจำนวนแถวที่จะเลื่อน
เลือกจากเมนู 1 บรรทัด, 2 บรรทัด
หรือ 3 บรรทัด

]

เบราว์ เ ซอร์

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อม
ต่อเบราว์เซอร์ การแสดงผล

แสดงภาพ
ใช้เปิดหรือปิดการแสดงภาพระหว่าง
การเบราส์

Java script
เลือกว่าจะเปิดหรือปิด JavaScript

แคช

(เมนู

.6.3)

ใช้แคชช่วยให้คุณจัดเก็บเพจที่เข้าใช้
งานลงในโทรศัพท์ของคุณเมื่อจัดเก็บ
เพจในแคช เครื่องจะเพิ่มความเร็วในการ
โหลดเพจให้เร็วขึ้นอย่างมาก เมื่อ
บราวส์หน้าเดียวกันในภายหลัง

คุกกี้

(เมนู

.6.4)

เปิดใช้คุกกี้ช่วยให้คุณจัดเก็บคุกกี้ที่ส่ง
ออกจากเซิร์ฟเวอร์ การยกเลิกฟังก์ชันนี้
จะป้องกันไม่ให้มีการจัดเก็บคุกกี้ลงใน
โทรศัพท์ของคุณ
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เบราว์เซอร์
ระบบป้องกัน

(เมนู

.6.5)

เบราว์ เ ซอร์

รายการใบรับรอง
ได้ที่นี่สามารถดูใบรับรองจากรายการได้

การลบเซสชัน
ข้อมูลเซสชันจะถูกลบออกเพื่อกำหนด
เซสชันที่ปลอดภัยใหม่

รีเซ็ตการตัง้ ค่า

(เมนู

.6.6)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อรีเซ็ตโทรศัพท์ของ
คุณไปทีก
่ ารกำหนดค่าเบราว์เซอร์เริม
่ ต้น
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ตั้งค่า [เมนู #]
รูปแบบเสียง

เมนู #.1

]

]

]

แบบการเตือน
ตัวเลือกนี้จะกำหนดโหมดการแจ้ง
เตือนสายเรียกเข้าคุณสามารถเลือก
จาก [เสียงกริ่ง], [สั่น], [เงียบ],
[เสียงกริ่ง & สั่น], [เสียงกริ่งหลังสั่น],
[เสียงกริ่ง & สั่นสูงสุด]

]

]

]

]

]

]

เสียงเรียกเข้าแบบเสียง
คุณสามารถเลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับ
สายเรียกเข้า

]

เสียงเรียกเข้าแบบวิดีโอ
คุณสามารถเลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับ
สายเรียกเข้าสนทนาทางวิดีโอ

]

ระดับเสียง
ตั้งระดับเสียงเรียกเข้า
แบบเตือนข้อความ
คุณสามารถตั้งค่าความถี่ของการแจ้ง
เตือนจากโทรศัพท์เมื่อได้รับข้อความ
จนกระทั่งได้อ่านข้อความแล้ว

ตั ้ ง ค่ า

คุณสามารถเลือกเสียงเรียกเข้าหรือสั่น
สำหรับสายเรียกเข้า และกำหนดค่า
เสียงและระดับเสียงของเสียงเรียกเข้า
เสียงปุ่ม และเอฟเฟกต์เสียงตามโปร
ไฟล์ โปรไฟล์ที่มีให้ได้แก่ [ปกติ],
[เงียบ], [เฉพาะสั่น], [นอกอาคาร],
[ชุดหูฟัง], [ปรับแต่ง 1], [ปรับแต่ง
2] และ [ปรับแต่ง 3] เลือกโปรไฟล์
เพื่อเปิดใช้โปรไฟล์
และกด
หลังจากกดปุ่มเลือกซ้าย [ตัวเลือก]
เลือกเมนู แก้ไข สำหรับโปรไฟล์
[ปกติ], [นอกอาคาร], [ชุดหูฟัง],
[ปรับแต่ง 1], [ปรับแต่ง 2] และ
[ปรับแต่ง 3] เพื่อเปลี่ยนการกำหนดค่า
แต่ละโปรไฟล์ที่เลือกไว้สำหรับการแก้
ไขจะมีรายการตัวเลือกที่แตกต่างกัน

]

เสียงข้อความ
คุณสามารถเลือกไฟล์จากไฟล์ส่วนตัว
หรือจากไฟล์เริ่มต้นที่จะเล่นโดยโทร
ศัพท์เมื่อได้รับข้อความ
เสียงปุ่ม
คุณสามารถตั้งค่าเสียงปุ่มที่จะเล่น
เมื่อกดปุ่ม
ระดับเสียงปุ่ม
คุณสามารถตั้งค่าระดับเสียงปุ่มที่เลือก
โดยเลือกจาก 7 ระดับที่มีอยู่
เสียงสไลด์
เลือกเสียงที่ต้องการสำหรับโทรศัพท์
เมื่อสไลด์โทรศัพท์ขึ้น/ลง
เสียงแสดงการยืนยัน
คุณสามารถตั้งค่าเสียงยืนยันที่จะเล่น
โดยโทรศัพท์เพื่อยืนยันการทำงาน
เสียงเปิดเครื่อง
คุณสามารถตั้งค่าเอฟเฟกต์ที่จะเล่น
เมื่อเปิดเครื่อง
ไฟล์เปิดเครื่อง
คุณสามารถเลือกไฟล์ที่จะเล่นเมื่อ
เปิดเครื่อง
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ตั้งค่า
]

ตั ้ ง ค่ า
]

เสียงปิดเครื่อง
คุณสามารถตั้งค่าเอฟเฟกต์ที่จะเล่น
เมื่อปิดเครื่อง
ไฟล์ปิดเครื่อง
คุณสามารถเลือกไฟล์ที่จะเล่นเมื่อ
ปิดเครื่อง

โทรศัพท์
ล็อคปุม
่ อัตโนมัติ

เมนู #.2
(เมนู #.2.1)

หากคุณเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ ปุ่มกดจะล็อค
โดยอัตโนมัติหลังจากเวลาที่กำหนดไว้
เมื่อปิดสไลด์

ภาษา

(เมนู #.2.2)

เลือกภาษาที่ใช้แสดง คุณสามารถเลือก
ตัวเลือกภาษาอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนภาษา
ที่ใช้แสดงเป็นภาษาที่รองรับของ USIM
การ์ด

ประหยัดพลังงาน

(เมนู #.2.3)

เมื่อคุณไม่ได้ใช้โทรศัพท์ คุณสามารถ
ประหยัดพลังงานได้โดยเปิดใช้เมนูนี้

ข้อมูลของเครือ
่ ง

(เมนู #.2.4)

ฟังก์ชันนี้จะแสดงหมายเลขโทรศัพท์ใน
USIM การ์ด ชื่อรุ่น และเวอร์ชันซอฟต์
แวร์ของโทรศัพท์
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หน้าจอ

เมนู #.3

เมนูนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดตัวเลือก
การแสดงผลของหน้าจอและกราฟิกอิน
เตอร์เฟซของเมนูทั้งหมดได้เอง

ธีมหน้าจอ

(เมนู #.3.1)

คุณสามารถตั้งค่าธีมหน้าจอที่จะแสดง
บนหน้าจอหลักได้

หน้าจอหลัก
]

]

พื้นหลัง: คุณสามารถเลือกภาพที่จะ
แสดงบนหน้าจอหลัก
การใช้หน้าจอหลัก: คุณสามารถ
เลือกใช้เมนูตัวรวมหน้าจอหลักได้ใน
หน้าจอหลัก

สายโทรออก
คุณสามารถเลือกภาพที่จะแสดงขณะ
โทรออกได้

เปิดเครือ
่ ง
คุณสามารถเลือกภาพที่จะแสดงขณะ
เปิดเครื่องได้

ปิดเครือ
่ ง
คุณสามารถเลือกภาพที่จะแสดงขณะ
ปิดเครื่องได้

รูปแบบเมนู

(เมนู #.3.2)

แบบอักษร

(เมนู #.3.3)

ในเวลาที่เปิดใช้งานโทรศัพท์เท่านั้น

เวลา
1. เลือกรายการเวลาจากรายการวันที่ &
เวลา แล้วกด

คุณสามารถตั้งค่ารูปแบบตัวอักษรขนาด
ตัวเลขการโทรและสีตัวเลขการโทรโดย
/ .
ใช

2. เลื่อนไปที่ฟิลด์ที่ต้องการ ชั่วโมง
นาที หรือช่อง am/pm โดยใช้ปุ่มนา
วิเกต(เมื่อคุณเลือกรูปแบบเวลาแบบ
12 ชั่วโมง)

ไฟหน้าจอ

3. ป้อนชั่วโมง
และนาทีโดยใช้ปุ่มตัวเลข

(เมนู #.3.4)

คุณสามารถตั้งค่าระยะเวลาและความ
สว่างของการเปิดแบ็คไลท์ในหน้าจอ
หลักและระยะเวลาสำหรับแต่ละปุ่ม

ธีมเครือ
่ ง

(เมนู #.3.5)

คุณสามารถตั้งค่าธีมของเครื่องได้: ขาว
หรือ ดำ

ข้อความต้อนรับ

(เมนู #.3.6)

คุณสามารถใส่ข้อความที่แสดงเมื่อ
เปิดเครื่องได้

วันที่ & เวลา

เมนู #.4

ถึงแม้ว่าเวลาปัจจุบันจะถูกกำหนดค่า
โดยอัตโนมัตเิ มือ
่ โทรศัพท์ลงทะเบียนใน
เครือข่าย ผู้ใช้สามารถใช้เมนูนี้
เพื่อกำหนดค่าเวลาและวันที่ได้โดยตรง
เวลาที่กำหนดค่าโดยผู้ใช้จะใช้ได้เฉพาะ

4. เลือกรูปแบบเวลาโดยใช

ตั ้ ง ค่ า

คุณสามารถเลือกรูปแบบเมนูที่ต้องการ
ระหว่างแบบกริดและแบบลิสต์ได้

/

5. เลื่อนลงเพื่อเลือกรูปแบบการบอกชั่
วโมง เช่น ปิด, Cuckoo clock หรือ
Chime bell
6. กดปุ่มเลือกตรงกลาง
เวลาด้วยค่าที่กำหนด

เพื่อตั้งค่า

วันที่
1. เลือกรายการวันที่จากวันที่ & เวลา
แล้วกด
2. เลือกรูปแบบวันที่โดยใช

/

3. ป้อนวัน เดือนและปีโดยใช้ปุ่มตัวเลข
4. กดปุ่มตัวเลือกตรงกลาง
ค่าวันที่ด้วยค่าที่กำหนด

เพื่อตั้ง
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ตั้งค่า
อัปเดตอัตโนมัติ
ตั ้ ง ค่ า

เมื่อกำหนดค่า อัปเดตอัตโนมัติไปที่เปิด
เครื่องจะอัปเดตเวลาและวันที่โดยอัต
โนมัติตามโซนเวลาปัจจุบัน
ถ้าเลือกยืนยันก่อน เครื่องจะแสดงให้ยืน
ยันการอัปเดตเวลาและวันที่ก่อนที่จะอัป
เดตโดยอัตโนมัติ

เครือข่าย

เลือกระหว่างอัตโนมัติหรือกำหนดเอง
]

บันทึกแสงไฟ
เลือกว่าจะเปิดใช้ฟังก์ชันประหยัดแสง
กลางวันหรือไม่ คุณสามารถตั้งค่าความ
แตกต่างของเวลาในฤดูร้อนของค่าประ
เทศที่เลือกระหว่าง 1 ชั่วโมงหรือ 2
ชั่วโมง

โหมด Flight

]

เมนู #.5

หากคุณเปิดใช้โหมด Flight คุณจะสา
มารถใช้งานโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้อง
เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย
3G สัญญาณโทรศัพท์ไร้สาย 3G และ
วิทยุ FM จากโทรศัพท์หรือการเชื่อม
ต่อ บลูทูธ จะใช้ไม่ได้ แต่คุณสามารถ
ทำงานที่ไม่ต้องการเครือข่ายไร้สายได้
คุณจะไม่สามารถทำการโทรออกทุกรูป
แบบ รวมทั้งการโทรฉุกเฉินหรือใช้งาน
คุณสมบัติที่ต้องใช้บริการเครือข่ายได้
เมื่อใช้ โหมด Flight

อัตโนมัติ: ค้นหาเครือข่ายอัตโนมัติ
และลงทะเบียนเครื่องในเครือข่าย
ขอแนะนำให้ใช้เพื่อบริการและคุณ
ภาพที่ดีที่สุด
กำหนดเอง: เครือข่าย 2G(GSM)
และ 3G(UMTS) ทั้งหมดที่มีอยู่ใน
ขณะนั้นจะปรากฏขึ้น และคุณสามารถ
เลือกลงทะเบียนในเครือข่ายใดเครือ
ข่ายหนึ่งได้
หากไม่สามารถลงทะเบียน
ในเครือข่ายได้รายชื่อเครือข่ายจะปรา
กฏขึ้นอีกครั้ง คุณสามารถเลือกลงทะ
เบียนในเครือข่ายอื่นได้อีก
หมายเหตุ
เมื่อโทรศัพท์ของคุณไม่มีเครือข่ายใน
โหมดเลือกเอง ข้อความป๊อปอัปให้เลือ
กเครือข่ายที่มีอยู่จะปรากฏขึ้นในหน้า
จอเมื่อไม่ได้ใช้งาน

โหมดเครือข่าย
คุณสามารถตั้งค่าประเภทเครือข่ายที่
จะค้นหา เมื่อค้นหาเครือข่ายในเมนู
เลือกเครือข่าย
]
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เมนู #.6

เลือกเครือข่าย

อัตโนมัติ: ค้นหาทุกเครือข่ายที่
เชื่อมต่อได้

]

]

GSM 900/1800: ค้นหาเฉพาะ
เครือข่ายที่รองรับ GSM 900/1800

]

GSM 1900: ค้นหาเฉพาะเครือข่าย
ที่รองรับ GSM 1900

รายการทีต
่ อ
้ งการ
ถ้าเครือข่ายทำการค้นหาโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถเพิ่มเครือข่ายที่ต้องการ
เชื่อมต่อได้ และตัวเลือกที่คุณเลือก
ใช้ได้มีดังนี้
]

เพิ่มใหม่: คุณสามารถเพิ่มเครือข่าย
ใหม่โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้
- ค้นหา: คุณสามารถเลือกหนึ่งเครือ
ข่ายจากรายการเครือข่ายที่จัดเก็บ
อยู่ในโทรศัพท์
- ป้อนเครือข่ายใหม่:
คุณสามารถป้อนรหัสประเทศ
(MCC) รหัสเครือข่าย (MNC) และ
RAT ที่จะเพิ่ม

]

ลบ: ลบเครือข่ายที่เลือก

]

แก้ไข: คุณสามารถแก้ไขข้อมูลของ
เครือข่ายที่เลือกได้

]

เลื่อนขึ้น: เลื่อนเครือข่ายที่เลือก
ขึ้นด้านบน

]

เลื่อนลง: เลื่อนเครือข่ายที่เลือกล
งด้านล่าง

จุดเชือ
่ มต่อ

ตั ้ ง ค่ า

เฉพาะ 3G (UMTS):
ค้นหาเฉพาะเครือข่ายที่รองรับ 3G
(ยกเว้นเฉพาะสวิส)

เมนูนี้จะแสดงรายการจุดเชื่อมต่อคุณสา
มารถสร้างโปรไฟล์ใหม่ ลบหรือแก้ไข
โปรไฟล์โดยใช้เมนูตัวเลือกอย่างไรก็
ตาม คุณไม่สามารถลบหรือแก้ไขการกำ
หนดค่าเริ่มต้นที่ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ
คุณสามารถแก้ไขรายการกำหนดค่าต่อ
ไปนี้ โดยกดปุ่มตัวเลือกทางซ้าย
[ตัวเลือก] และแก้ไข
ชื่อการเชื่อมต่อ

ชื่อโปรไฟล์จุดเชื่อมต่อ

บริการเสริม

เลือกบริการเสริม
จากรายการ
(ค่าเริ่มต้นคือUMTS)

การตรวจสอบสิทธิ์

เลือกการตรวจสอบ
สิทธิ์จากรายการ(ค่าเริ่ม
ค้นคือไม่มีการตรวจ
สอบสิทธิ์)

ชื่อผู้ใช้

ข้อมูลจากผู้ให้บริการ
ระบบ

รหัสผ่าน

ข้อมูลจากผู้ให้บริการ
ระบบ

APN

ชื่อ APN ที่จะเข้าใช้งาน
เครือข่ายข้อมูลจากผู้ให้
บริการระบบ

]

กดปุ่มยืนยันเพื่อบันทึกการเปลี่ยน
แปลงการกำหนดค่า
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ตั้งค่า
ตั ้ ง ค่ า

สตรีมมิง่

ล็อคเครือ
่ ง

ถ้าคุณต้องการตั้งค่าเครือข่ายอื่นเพื่อ
เล่นสตรีมมิ่ง คุณสามารถตั้งค่าเครือ
ข่ายอื่นได้

คุณสามารถล็อคโทรศัพท์ได้มีฟังก์ชัน
ล็อค 4 ฟังก์ชัน ดังนี้

ระบบป้องกัน

เมนู #.7

ขอรหัส PIN
เมื่อตั้งค่าไปที่เปิดเครื่องจะแสดงให้คุณ
ป้อน PIN ทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่อง
หมายเหตุ
]

]

]

]

กดปุ่มเลือกขวาในหน้าต่างป้อนรหัส
PIN เพื่อกลับไปที่ขั้นตอนก่อนหน้านี้
หากป้อนรหัส PIN
ผิดพลาดติดต่อกัน 3 ครั้ง
รหัส PIN จะไม่สามารถใช้งาน
ได้ซึ่งคุณต้องป้อนรหัส PUK
(PIN Unblocking Key)
เพื่อกำหนดค่ารหัส PIN อีกครั้ง
คุณสามารถป้อนรหัส PUK
ได้สูงสุด 10 ครั้ง (หมายเหตุ:
หากคุณป้อนรหัส PUK ไม่ถูกต้อง 10
ครั้ง USIM การ์ดจะถูกบล็อคและต้อง
เปลี่ยนใหม่)
หากไม่สามารถยกเลิกการป้อนรหัส
PIN โดยใช้การตั้งค่าของผู้ให้บริการ
ระบบ คุณไม่สามารถเลือกรายกา
รเมนูนี้ได้

เมื่อเปิดเครื่อง: ล็อคการใช้งานทุก
ครั้งที่เปิดเครื่อง
เมื่อเปลี่ยนซิม: ล็อคการใช้งานเมื่อมี
การเปลี่ยน USIM การ์ดของเครื่อง
ทันที: ล็อคเครื่องทันที
ปิด: ยกเลิกฟังก์ชันล็อค
เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณป้อนรหัส
ป้องกันเพื่อยืนยันการเลือก
]

ในการปลดล็อคเครื่อง คุณจำเป็นต้อง
ป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย

เปลีย
่ นรหัส
คุณสามารถเปลี่ยน PIN, PIN2 และรหัส
ป้องกันโทรศัพท์ได้
รหัส PIN
PIN ย่อมาจาก Personal
Identification Number และใช้เพื่อ
จำกัดการใช้โทรศัพท์โดยผู้ใช้ที่ไม่ได้
รับอนุญาต

ขัน
้ ตอนการเปลีย
่ นรหัส PIN
1. เลือก ‘รหัส PIN’ จากรายการ
‘เปลี่ยนรหัส’ และกด
2. ป้อนรหัส PIN ปัจจุบัน และกด
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รหัส PIN2

4. ป้อนรหัส PIN ใหม่อีกครั้ง และกด

PIN2 ย่อมาจาก Personal
Identification Number 2
และใช้เพื่อจำกัดการใช้โดยผู้ใช้
ที่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกับ
PIN ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัส PIN2
เหมือนกับของรหัส PIN. หากป้อนรหัส
PIN2 ผิดพลาดติดต่อกัน 3 ครั้ง รหัส
PIN2 จะไม่สามารถใช้งานได้ ในกรณีนี้
คุณต้องป้อนรหัส PUK2 เพื่อใช้รหัส
PIN อีกครั้ง คุณสามารถป้อนรหัส
PUK2 ได้สูงสุด 10 ครั้ง เช่นเดียวกับ
PUK1 หากป้อนรหัส PUK2
ผิดพลาดติดต่อกัน 10 ครั้ง รหัส PIN2
จะไม่สามารถใช้งานได้

]

หากรหัส PIN
แตกต่างจากในขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนจะ
เริ่มต้นใหม่จากขั้นตอนที่ 3

5. หากคุณป้อนรหัส PIN
ไม่ถูกต้องในขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนจะ
เริ่มต้นใหม่จากขั้นตอนที่ 2 และจำ
นวนครั้งที่คุณสามารถป้อน
ได้จะลดลง 1
6. กดปุ่มเลือกขวาในหน้าต่างป้อนรหัส
PIN เพื่อกลับไปที่ขั้นตอนก่อนหน้านี้
หมายเหตุ
ป้อนรหัส PIN ผิดพลาดติดต่อกัน
3 ครั้งในหน้าต่างป้อนรหัส PIN
รหัส PIN จะไม่สามารถใช้งานได้
ในกรณีนี้ คุณต้องป้อนรหัส PUK (PIN
Unblocking Key) เพื่อกำหนดค่ารหัส
PIN อีกครั้ง คุณสามารถป้อนรหัส
PUK ได้สูงสุด 10 ครั้ง (หมายเหตุ:
หากคุณป้อนรหัส PUK ไม่ถูกต้อง 10
ครั้ง USIM การ์ดจะถูกบล็อคและต้อง
เปลี่ยนใหม่)

ตั ้ ง ค่ า

3. ป้อนรหัส PIN ใหม่ และกด

รหัสป้องกัน
รหัสป้องกันจะใช้ในการเปลี่ยนแปลง
รหัสผ่านของโทรศัพท์ จำนวนครั้งใน
การป้อนรหัสป้องกันจะไม่จำกัดเหมือน
กับ PIN และ PIN2

สถานะความจำ

เมนู #.8

ความจำเครือ
่ ง
ฟังก์ชันนี้จะแสดงสถานะหน่วยความจำ
ผู้ใช้ในโทรศัพท์ เนื่องจากฟังก์ชันนี้จะ
สแกนระบบไฟล์ทั้งหมดเพื่อหาค่าสถิติ
จึงอาจใช้เวลาชั่วครู่หนึ่ง
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ตั้งค่า
ความจำสำรอง
ตั ้ ง ค่ า

ฟังก์ชน
ั นีจ้ ะแสดงสถานะของหน่วยความ
จำผู้ใช้ที่สำรองไว้ ข้อมูลโดยทั่วไป
ได้แก่ ข้อความตัวอักษร, รายชื่อ,
ปฏิทิน, สิ่งที่ต้องทำ, บันทึก, การเตือน,
ข้อมูลการโทร และบุ๊คมาร์คและอธิบาย
อย่างชัดเจนถึงจำนวนที่แท้จริงเทียบกับ
จำนวนรวมของแต่ละรายการ

ความจำ USIM
ฟังก์ชันนี้จะแสดงสถานะของหน่วย
ความจำผู้ใช้ใน USIM การ์ด

หน่วยความจำภายนอก
ฟังก์ชันนี้จะแสดงสถานะของหน่วย
ความจำผู้ใช้ในการ์ดภายนอกฟังก์ชันนี้
จะแสดงสถิติการใช้งานหน่วยความจำที่
ใช้ไปกับหน่วยความจำที่เหลืออยู่

การตัง้ ค่าทีเ่ ก็บหลัก
คุณสามารถเลือกที่เก็บข้อมูลที่จะดาวน์
โหลดไฟล์: หน่วยความจำของตัวเครื่อง
หรือหน่วยความจำภายนอก

รีเซ็ตการตัง้ ค่า

เมนู #.9

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อรีเซ็ตเครื่องไปที่การ
กำหนดค่าเริ่มต้น เครื่องจะแสดงข้อ
ความให้คุณป้อนรหัสป้องกัน
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อุปกรณ์เสริม
อะแดปเตอร์

แฮนด์ฟรีพร้อมไมโครโฟน

สำหรับชาร์จแบต
เตอรี่

ชุดหูฟังสเตอริโอ

อุ ป กรณ์ เ สริ ม

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ กับโทรศัพท์ของคุณได้ เลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้ตาม
ลักษณะ การสื่อสารส่วนตัว ของคุณ

แบตเตอรีม
่ าตรฐาน

สายเคเบิลข้อมูล/ซีดี
สำหรับใช้เชื่อมต่อ
เพื่อการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์กับโทร
ศัพท์ของคุณ

หมายเหตุ
]
]

]

ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของLGเท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้อาจมี
ผลให้การรับ ประกันของเครื่องโทร
ศัพท์สิ้นสุดลง
อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกัน
ในแต่ละพื้นที่โปรดตรวจสอบกับ:
บริษัทหรือตัวแทนผู้ให้บริการในแต่
ละพื้นที่ของเราในกรณีที่มีข้อสอบ
ถามเพิ่มเติม
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ข้อมูลทางเทคนิค
ข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อผลิตภัณฑ์: KU380
ระบบ: GSM900/DCS1800/PCS 1900/WCDMA 2100
น้ำหนักสุทธ: 67.5g (ไม่รวมแบตเตอรี่)
อุณหภูมิ
สูงสุด: +55°C (ปกติ) /
+45°C (กำลังชาร์จ)
นาที: -10°C
ศูนย์บริการ LG โดย บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย)
จำกัด ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจาตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์, เสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 08:00 - 17:00น.
Call center : 0-2878-5757
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K U 3 8 0 User Guide
This document is the user guide for the
LG KU380 3G Video Mobile Phone.
All rights for this document are reserved by
LG Electronics. Copying, modifying and distributing this document
without the consent of LG Electronics are prohibited.
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Introduction
Introduction

Congratulations on your purchase of
the advanced and compact KU380
3G video mobile phone, designed to
operate with the latest digital mobile
communication technology.

This user’s guide contains
important information on the
use and operation of this phone.
Please read all the information
carefully for optimal performance
and to prevent any damage to or
misuse of the phone. Any changes
or modifications not expressly
approved in this user’s guide
could void your warranty for this
equipment.
Use of phone cases with magnetic
locks with slide type phones has
caused problems such as loss
of network signal and phones
powering off.
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For Your Safety

WARNING!

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

CAUTION!

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

For Your Safety

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

Certification
information (SAR)
THIS DEVICE MEETS
INTERNATIONAL GUIDELINES
FOR EXPOSURE TO RADIO
WAVES
Your mobile device is a radio
transmitter and receiver. It is designed
and manufactured not to exceed the
limits for exposure to radio frequency
(RF) recommended by international
guidelines (ICNIRP). These limits are
part of comprehensive guidelines
and establish permitted levels of RF
energy for the general population.
The guidelines were developed by
independent scientific organizations
through periodic and thorough
evaluation of scientific studies. The
guidelines include a substantial safety
margin designed to assure the safety
of all persons, regardless of age and
health.

The exposure standard for mobile
devices employs a unit of measurement
known as the Specific Absorption
Rate, or SAR. The SAR limit stated
in the international guidelines is 2.0
W/kg*. Tests for SAR are conducted
using standard operating positions
with the device transmitting at its
highest certified power level in all
tested frequency bands. Although
the SAR is determined at the highest
certified power level, the actual SAR
of the device while operating can be
well below the maximum value. This
is because the device is designed to
operate at multiple power levels so
as to use only the power required
to reach the network. In general, the
closer you are to a base station, the
lower the power output of the device.
Before a phone model is available for
sale to the public, compliance with the
European R&TTE directive must be
shown. This directive includes as one
essential requirement the protection of
the health and the safety for the user
and any other person. The highest SAR
value for this device when tested for
use at the ear is 0.486 W/kg.

* The SAR limit for mobile devices used
by the public is 2.0 watts/kilogram
(W/kg) averaged over ten grams of
body tissue. The guidelines incorporate
a substantial margin of safety to give
additional protection for the public
and to account for any variations in
measurements. SAR values may vary
depending on national reporting
requirements and the network band.
For SAR information in other regions

please look under product information
at www.lgmobile.com.

Product care and
maintenance
WARNING!
Only use batteries, chargers and
accessories approved for use with this
particular phone model. The use of any
other types may invalidate any approval
or warranty applying to the phone, and
may be dangerous.
]

Do not disassemble this unit. Take it
to a qualified service technician when
repair work is required.

]

Keep away from electrical appliances
such as a TV's, radios or personal
computers.

]

The unit should be kept away from
heat sources such as radiators or
cookers.

]

Never place your phone in a
microwave oven as it will cause the
battery to explode.

]

Do not drop.

]

Do not subject this unit to mechanical
vibration or shock.

Guidelines for Safe and Efficient Use

This device meets RF exposure
guidelines when used either in the
normal use position against the ear
or when positioned at least 1.5 cm
away from the body. When a carry
case, belt clip or holder is used for
body-worn operation, it should not
contain metal and should position the
product at least 1.5 cm away from
your body. In order to transmit data
files or messages, this device requires
a quality connection to the network. In
some cases, transmission of data files
or messages may be delayed until such
a connection is available. Ensure the
above separation distance instructions
are followed until the transmission is
completed. The highest SAR value for
this device when tested for use at the
body is 1.51 W/kg.
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]

The coating of the phone may be
damaged if covered with wrap or vinyl
wrapper.

]

Do not use harsh chemicals (such
as alcohol, benzene, thinners, etc.)
or detergents to clean your phone.
There is a risk of this causing a fire.

]

Do not subject this unit to excessive
smoke or dust.

]

Do not keep the phone next to
credit cards or transport tickets; it
can affect the information on the
magnetic strips.

]

Do not tap the screen with a sharp
object as it may damage the phone.

]

Do not expose the phone to liquid
or moisture.

]

]

Use accessories, such as earphones
and headsets, with caution. Ensure
that cables are tucked away safely
and do not touch the antenna
unnecessarily.

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

]

]

Please remove the data cable before
powering on the handset.

Some hearing aids might be disturbed
by mobile phones.

]

Minor interference may affect TVs,
radios, PCs, etc.

Efficient phone
operation
To enjoy optimum performance
with minimum power consumption
please.
]

Do not hold the antenna when the
phone is in use. If you hold it, it can
affect call quality, it may also cause
the phone to operate at a higher
power level than needed and shorten
talk and standby times.

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

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 motor vehicle such as
a car stereo or safety equipment.

]

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

If you are listening to music whilst
outside and about, please ensure
that the volume is at a reasonable
level so that you are aware of your
surroundings. This is particularly
imperative when attempting to
cross the street.

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

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

Guidelines for Safe and Efficient Use

Road safety

Potentially explosive
atmospheres
]

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.
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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.

Battery information and
care
]

You do not need to completely
discharge the battery before
recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory effect
that could compromise the battery's
performance.

]

Use only LG batteries and chargers.
LG chargers are designed to maximize
the battery life.

]

Do not disassemble or short-circuit
the battery pack.

]

Keep the metal contacts of the
battery pack clean.

]

Replace the battery when it no longer
provides acceptable performance.
The battery pack may be recharged
hundreds of times until it needs
replacing.

]

Recharge the battery if it has not
been used for a long time to maximize
usability.

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

]

Risk of explosion if battery is replaced
by an incorrect type.

]

Dispose of used batteries according
to the manufacturer’s instructions.

]

For use only with battery LG
Electronics, KU380.

Guidelines for Safe and Efficient Use

]
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Parts of the phone
Open view
Earpiece
VGA camera

LCD screen
] Top: Icons showing signal

strength, battery level and
various other functions

] Bottom: Soft key indications

Navigation keys
] In standby mode:

Profiles
Messaging
New message/Email
(Press long)
Quickmenu
Contacts
] In menu: Navigates menus.

Alpha numeric keys
] In standby mode: Input

numbers to dial. Hold down:
for international calls.
to dial voice mail centre.
to
for speed dials.

] In editing mode: Enter numbers

& characters.
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KU380 Features

Left soft key/Right soft key
Performs the function indicated at the bottom
of the display.

Confirm key
Selects menu options and confirms actions.

Send key
] Dials a phone number and answers a call.
] In standby mode: Shows a history of calls made,

received, and missed.
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KU380 Features
Left side view
KU380 Features
Headset/Charger/Cable connector
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Rear view
KU380 Features

Battery cover

External
camera lens

Battery

USIM card socket
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Installing the USIM card
and battery
1. Installing the USIM card.
Your USIM card contains your phone
number, service details and contacts
and must be inserted into your handset.
If your USIM card is removed then your
handset becomes unusable (except for
emergency calls) until a valid one is
inserted. Always disconnect the charger
and other accessories from your
handset before inserting and removing
your USIM card. Slide the USIM card
into the USIM card holder. Make sure
that the USIM card is properly inserted
and the gold contact area on the card
is facing downwards. To remove the
USIM card, press down lightly and pull
it in the reverse direction.

To insert the USIM card

To remove the USIM card

Note
]
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The metal contact of the USIM card
can easily be damaged by scratches.
Pay special attention to the USIM
card while handling. Follow the
instructions supplied with the
USIM card.

2. Installing the battery.
Getting Started

Slide the battery upwards until it snaps
back into place.

3. To remove the battery.
Turn the power off. (If the power is left
on, there is a chance you could lose
the stored telephone numbers and
messages.)
Press and hold down the battery
release button and slide the battery
down.
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Charging the Battery
Before connecting the travel adapter
to the phone you must first install the
battery.

Note
]

Only use the charger included in
the box.

3. The moving bars on the battery icon
will stop after charging is complete.
4. Ensure the battery is fully charged
before using the phone for the first
time.

CAUTION!
1. With the arrow facing you as shown
in the diagram push the plug on the
battery adapter into the socket on
the left side of the phone until it
clicks into place.
2. Connect the other end of the travel
adapter to the mains socket.

• Do not force the connector as this
may damage the phone and/or the
travel adapter.
• If you use the battery pack charger
when abroad, use an attachment plug
adaptor for the proper configuration.
• Do not remove your battery or the
USIM card while charging.

WARNING!
• Unplug the power cord and charger
during lightning storms to avoid
electric shock or fire.
• Make sure that no sharp-edged items
such as animal teeth or nails, come
into contact with the battery. This may
cause a fire.
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2. Lift the plastic cover which protects
the microSD slot.

Disconnect the travel adapter from the
phone as shown in the diagram below.

How to use a microSD
memory card

<MicroSD memory card>

Getting Started

Disconnecting the
charger

3. Insert the memory card into the slot.
The gold contacts must be kept on
the back of the microSD. Don’t push
the microSD too much. If it doesn't
go into the slot easily, you may be
trying to insert it in the wrong way
or there could be a foreign object
in the slot.
4. Once inserted, push the memory
card until you hear a Click, meaning
that the microSD has been correctly
engaged.

<How to insert a microSD memory
card>
1. Turn the phone off. Inserting or
removing the microSD when the
phone is on may damage the files
stored in the memory card.
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5. Close the plastic slot protection.

Getting Started

6. To remove the memory card,
turn the phone off, open the slot
protection and push the microSD
to unlock it. Carefully extract the
memory card.

Attention:
]

Avoid using the Flash Memory Card
when the battery is low.

]

When writing to the card, wait for
the operation to complete before
removing the card.

]

The card is designed to fit easily into
the system one way only.

]

Do not bend the card or force it into
the slot.

]

Do not insert any memory cards other
than those made by microSD.

]

If the microSD has been formatted
using FAT32, format the microSD
using FAT16 again.

For more information on the microSD,
please refer to the memory card
instruction manual.
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Memory card formatting
Before you start to use the memory
card you have to format it. After you
insert the memory card, select Menu
> Settings > Memory manager >
External memory, then press
the
left soft key.
This operation should only be done
when you insert the memory card for
the first time. During formatting various
folders will be created for different
data types.

Turning Handset
ON/OFF
Turning your handset on
Ensure that your USIM card is in your
handset and the battery is charged.
until the power
Press and hold
comes on. Enter the USIM PIN code
that was supplied with your USIM card
if the PIN code request is set to On.
(Note: Please refer to page 91)
After a few seconds you will be
registered on the network.

Turning your handset off

Access codes
You can use the access codes described
in this section to avoid unauthorised
use of your phone. The access codes
(except the PUK and PUK2 codes)
can be changed by using the Change
codes feature [Menu 7.7.3].

PIN code (4 to 8 digits)
The PIN (Personal Identification
Number) code protects your USIM card
against unauthorised use. The PIN code
is usually supplied with the USIM card.
When the PIN code request is set to
On, your phone will request the PIN
code every time it is switched on. When
the PIN code request is set to Off,
your phone connects to the network
directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8
digits)
The PIN2 code, supplied with some
USIM cards, is required to access
functions such as Fixed dial number.
These functions are only available if
supported by your USIM card.

Getting Started

Press and hold
until the power goes
off. There may be a few seconds delay
while the handset powers down.
Do not turn the handset on again
during this time.

PUK code (8 digits)
The PUK (PIN Unblocking Key) code
is required to unblock a blocked PIN
code. The PUK code may be supplied
with the USIM card. If not, contact
your network operator’s customer
service department for the code.
If you lose the code, contact your
network operator’s customer service
department.

PUK2 code (8 digits)
The PUK2 code, supplied with some
USIM cards, is required to unblock a
blocked PIN2 code. If you lose the
code, contact your network operator’s
customer service department.
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Security code (4 digits)
The security code prevents
unauthorised use of your phone. The
default security code is set to ‘0000’
and the security code is required to
delete all phone entries and to restore
the handset to the factory settings.

Idle screen

Display information

Screen structure

No USIM idle screen
This is the initial screen of the phone
that appears when there is no USIM
card installed in the phone, or the
installed USIM card is invalid. In this
screen, users can only make emergency
calls, and turn the phone off. To turn
the phone off, press and hold down
for a few seconds.

Screen structure
If there is no USIM card installed, an
animation telling you to insert a USIM
card appears. If the USIM card inserted
into the phone is invalid, an animation
telling you that the USIM card is
Inactive/Emergency call appears.

Emergency call function
The right soft key is represented by
“Emergency” on the screen. Press the
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right soft key or dial your emergency
number using the number keys, and then
to make an emergency call.
press
The idle screen appears when you
have installed a proper USIM card and
turned the phone on.
Idle screen consists of the operator's
name, indicators, date and time on a
background image. You can change the
wallpaper in the Screen theme menu.

Numbering screen
The numbering screen appears when
a number key is pressed in the idle
screen.

Screen structure
The numbering screen consists of
status indicators, dialled number and
soft menu. Status indicators are the
same as those of the idle screen. You
can change the size and colour of the
dialling font in the Screen theme
menu. You can make a call during a call
by pressing .

Soft key

Handset lock screen
When the Handset lock function
is selected, you can only make an
emergency call, release the lock, and
turn off the phone in this screen. As
always, you can turn the phone off
for a few
by pressing and holding
seconds.

Screen structure
The screen structure of the Handset
lock screen is the same as that of the
idle screen.

Emergency call function
You can make an emergency call using
the right soft key. As with the No
USIM idle screen, only emergency
numbers can be dialled.

Security code to unlock the phone.
The Security code is configured in
the Change codes (#. Settings > 6.
Security > 3. Change codes). If you
key in an incorrect Security Code, the
phone will remain in Handset lock
status. If you key in the correct Security
code, the phone will be unlocked, and
the idle screen will be displayed. If
you have turned the phone off in the
Handset lock status, you will find the
phone remains in Handset lock status
when you turn it on.

Getting Started

You can use the soft keys for several
functions while dialling a number. Using
the left soft key, you can make a video
call, send a message to the number,
save the number to Contacts, search
contacts.

Barring password
This service obstructs calling service
in some conditions. This condition
can be edited using the Call barring
feature (2. Calling > 7. Call barring).
The barring password is required when
you use the call barring function.
The password is obtained from your
network operator's customer service
when you subscribe to this service.
While this service is activated, the caller
will hear the information message that
the call is not connected because of the
call barring.

Unlock function
If you press key except right soft
key and number key, a popup screen
appears asking you to input the

25

General Functions
General Functions

Making and answering
calls
Making a voice call
1. Enter the number including the full
area code.
]

To delete a digit press .
To delete all digits press and
hold .

2. Press

to make the call.

3. Press
to finish the call, or close
the handset.

Making a video call
You can make a video call in a 3G
covered service area. If the called user
has a 3G video phone in a 3G covered
service area, the call will be established.
You can also answer a video call for
video incoming call. To make/answer a
video call, do the following.
1. Input the phone number using the
keypad, or select the phone number
from the calls made/received lists.
]

Note
]

To activate the speakerphone
during a call, activate the touch
.
keys and press

Making a call from the call logs
1. In standby mode, press
and the
latest incoming, outgoing and missed
phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using
/ .
3. Press
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to call the number.

To correct mistakes, press
briefly to delete the last number,
to delete all
or press and hold
numbers.

2. If you do not want to use the
speakerphone, ensure you have the
headset plugged in.
3. To start the video function, press
the left soft key [Options] and select
Make video call.
]

You will be notified that you will
need to close other applications to
make the video call.

Making international calls

]

The video call may take some time
to connect. Please be patient. The
connection time will also depend
on how quickly the other party
answers the call. While the video
call is connecting, you will see your
own image; after the other party
has answered, their image will be
displayed on the screen.

4. Adjust the camera position if
necessary.
to finish the call, or close
5. Press
the handset.

Making a voice/video call from
Contacts
It is easy to call anyone whose number
you have stored in your Contacts.
1. Press

to access the contacts list.

2. Scroll to the contact to make a call.

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

to finish the call.

.

Answering a call
When you receive a call, the phone
rings and the flashing phone icon
appears on the screen. If the caller can
be identified, the caller’s phone number
(or name if stored in your Contacts) is
displayed.
1. Open the slider to answer an
incoming call.
Note
]

To reject an incoming call, press
or the right soft key twice.

]

If you set Answer mode as Press
send key (Menu 2.0.4), you can
answer the call by pressing
after opening the slider.

]

If the answer mode is set to Press
any key, any key will answer a call
.
except for

3. Press
to make a voice call. Press
the left soft key and select Make
video call to make a video call.
4. Press

General Functions

Note
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2. End the call by closing the handset
or pressing .
Note
]

You can answer a call while using
the Contacts or other menu
features.

]

When the compatible headset is
connected, you can also answer a
call using the headset key, as well
as using the phone. To reject an
.
incoming call, press

]

You can mute the ringtone when
a call comes in by pressing and
holding the volume right soft key.

Shortcut to activate vibrate mode
You can activate the vibrate only mode
by pressing and holding down
after opening the phone.

Signal strength
You can check the strength of your
signal by the signal indicator on the
LCD screen of your phone. Signal
strength can vary, particularly inside
buildings. Moving close to a window
may improve reception.
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Entering text
You can enter alphanumeric characters
using the keypad.
For example, storing names in Contacts,
writing a message, creating a personal
greeting or scheduling events in the
calendar all require entering text.
The following text input methods are
available with the handset.

Changing the text input mode
This mode lets you enter words
with only one keystroke per
letter. Each key on the keypad
has more than one letter. The T9
mode automatically compares
your keystrokes with an internal
dictionary to determine the correct
word, thus requiring far fewer
keystrokes than the traditional ABC
mode. This is sometimes known
as predictive text. If you press
key for a long time, you can
activate or cancel T9 mode.

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

123 mode (Number mode)
Type numbers using one keystroke
per number.

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 LCD
screen.
2. If T9 is on, you can change the mode
to T9Abc, T9ABC, 123, T9abc by
. When T9 is off, the
pressing
mode will be changed to Abc, ABC,
123, abc.

General Functions

T9 mode

Using the T9 Mode
The T9 predictive text input mode
allows you to enter words easily with
a minimum number of key presses. As
you press each key, the handset 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.
1. When you are in the T9 predictive
text input mode, start entering a
to
. Press
word by pressing
one key per letter.
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]

The word changes as letters are
typed. Ignore what’s on the screen
until the word is typed completely.
If the word is still incorrect after
once
typing completely, press
or more to scroll through the other
word options.

Example
Press
Good.
Press
]

2. To insert a space, press
To delete letters, press

3. Complete each word with a space by
.
pressing

to

to enter your text.

1. Press the key labelled with the
required letter:
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]

Once for the first letter.

]

Twice for the second letter.

]

And so on.

Lower case
.,?!'"1-()@/:_

ABC2ÀÁÂÃÄÅÆÇ

abc2àáâãäåæç

DEF3ÈÉÊË

def3èéêë

GHI4ÌÍÎÏ

ghI4ìíîï

JKL5£

jkl5£

MNO6ÑÒÓÔÕÖØÆ mno6ñòóôõöøæ

2. Enter the whole word before editing
or deleting any keystrokes.

Use

Upper case
.,?!'"1-()@/:_

If the desired word is missing from
the word choices list, add it by
using the ABC mode.

Using the ABC Mode

Characters in the order display

Key

to get Home.

.

once.

Refer to the following table for more
information on the characters available
using the alphanumeric keys.

to type

To delete letters, press

.

PQRS7ß$

pqrs7ß$

TUVÙÚÛÜ

tuvùúûü

WXYZ9

wxyz9

Space, 0

Space, 0

Note
]

The characters assigned to the
keys and their order of appearance
depends on the language selected
using the option Input method. The
table above provides the characters
set for English language.

Using the 123 (Number) mode

Using the symbol mode

General Functions

The 123 mode enables you to enter
numbers in a message(a telephone
number, for example). Press the keys
corresponding to the required digits
before manually switching back to the
appropriate text entry mode.
The symbol mode enables you to enter
various symbols or special characters.
To enter a symbol, select Options >
Insert > Symbols. Use the navigation
and numeric keys to select the desired
symbol and press .
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1. Games & Apps

3. Organiser

5. Messages

1.1 My games & apps
1.2 Settings

3.1 Calendar
3.2 To do
3.3 Memo
3.4 Secret memo
3.5 Settings

5.1 Create new
message
5.2 Inbox
5.3 Mailbox
5.4 Drafts
5.5 Outbox
5.6 Sent items
5.7 Templates
5.8 Emoticons
5.9 Settings

2. Calling
2.1 Make video call
2.2 Call logs
2.3 Call durations
2.4 Data volume
2.5 Call costs
2.6 Call divert
2.7 Call barring
2.8 Fixed dial numbers
2.9 Call waiting
2.0 Common settings
2. Video call setting

4. Multimedia
4.1 Camera
4.2 Video camera
4.3 Music
4.4 Voice recorder

* is displayed depending on the country.

6. My stuff
6.1 My images
6.2 My sounds
6.3 My videos
6.4 My games & apps
6.5 Others
6.6 My memory card

8. Contacts
8.1 Add new
8.2 Search
8.3 Speed dials
8.4 Groups
8.5 Service dial
numbers
8.6 Own number
8.7 My business card
8.8 Settings

9. Tools
9.1 Quick menu
9.2 Alarms
9.3 Calculator
9.4 Converter
9.5 World time
9.6 STK(USIM service)

. Browser
.1 Home
.2 Enter address
.3 Bookmarks
.4 Saved pages
.5 History
.6 Settings

0. Connectivity

#. Settings

0.1 Bluetooth
0.2 Synchronisation
0.3 USB connection
mode

#.1 Profiles
#.2 Phone
#.3 Screen
#.4 Date & Time
#.5 Flight mode
#.6 Network
#.7 Security
#.8 Memory manager
#.9 Reset settings

Overview of Menu Functions

7. Google
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Games & Apps [Menu 1]
Games & Apps

My games & apps

Menu 1.1

You can easily download games and
other applications in this menu. It
may have two folders, no folders at
all, or Games and Applications. The
default folder can be dependent on
the operator/country. Each folder has
an embedded link for downloading
games or applications. Please note that
additional costs may be incurred when
using online services. You can create a
folder using the left soft key [Options].

Settings

Menu 1.2

Activating a profile
1. Move the cursor to the profile you
would like to activate.
2. Press

.

Adding a new profile
1. Select Add new from the Options
menu. The following items need to
be configured.
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Service name

Enter an account name
for the profile.

Connection
mode

Choose from the given
list of connection modes.
(Default is TCP with
Proxy or TCP without
Proxy)

IP address

Enter the WAP Gateway
IP address provided by
the operator. (e.g. 195.
115. 025. 129)

Proxy server
port

Port details are provided by the operator,
depending upon the
Connection mode.

Access point

Choose from the given
list of access points. (For
more details on adding
or editing a new access
point, refer to page 90.)

2. Press the [Save] to save any
configuration changes.
You can edit and delete a profile by
selecting Edit and Delete from the
Options menu.

Calling [Menu 2]
Menu 2.1

Missed calls

(Menu 2.2.4)

You can make a video phone call in
this menu. For details, refer to page
37 to 38.

Allows you to view missed call records,
make a call, send a message, and save
the number in Contacts.

Call logs

Call durations

All calls

Menu 2.2
(Menu 2.2.1)

Allows you to view the missed, received,
and dialled call records. You can make
a call, or send a message to the number
you have selected from the records.
You can also save the number in
Contacts.

Dialled calls

(Menu 2.2.2)

The following timers are available:

All calls

(Menu 2.3.1)

Shows total call time.

Dialled calls

Received calls

Received calls

(Menu 2.2.3)

Menu 2.3

You can view call time by types. Press
the left soft key [Options] to choose
either partial initialisation or entire
initialisation. Initialization will require
your Security code.

Allows you to view dialled call records,
make a call, send a message, and save
the number in Contacts.

Allows you to view received call records,
make a call, send a message, and save
the number in Contacts.

Calling

Make video call

(Menu 2.3.2)

Shows outgoing call time.
(Menu 2.3.3)

Shows incoming call time.

Last call

(Menu 2.3.4)

Shows the latest call time in units of
hours/minutes/seconds.
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Data volume

Menu 2.4

Menu 2.6

Call divert menus for voice and video
calls are provided.

Press the left soft key [Options] to
chose [Clear all] to choose entire
initialization. You can also use the
[Clear] for the initialization of the
selected volume type. Initialization will
require your Security code.

If you press
divert menu.

Call costs

No answer

Menu 2.5

1. This function displays the call costs
of the Last call and All calls.
2. Press the left soft key [Options] to
choose either partial Initialization or
entire Initialization. Initialization will
require the PIN2 code.
3. You can select either Units
or Currency in Set call cost.
According to your setting, the call
cost is displayed during a call (If
USIM and Network support Advice
Of Charge(AOC)).
4. In the Set limit configuration, select
On to configure the cost limit. When
a cost limit is configured, and the call
costs reach the limit, making a call
will not be allowed.
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Call divert

Allows you to check the sent, received
and all data volume transferred.

, you can activate call

Voice calls
All voice calls
When busy
Not reachable
1. When the number list is not
existing
Converts to an editor for entering
a divert number. You can input the
number to divert a call directly or
search it in phonebook. If you press
[Divert], the phone will send the
request to service provider after
entering the number. While waiting
for the result from the network, a
Requesting message and animation
appears.
2. When the number list is existing
Displays To other number menu
including of the number list. While
waiting for the result from the
network, a Requesting message and
animation appears.

Video calls
All video calls
1. When the number list is not
existing
Converts to an editor for entering
a divert number. You can input the
number to divert a call directly or
search it in phonebook. If you press
[Divert], the phone will send the
request to service provider after
entering the number. While waiting
for the result from the network, a
Requesting message and animation
appears.

2. When the number list is existing
Displays To other number menu
including of the number list. While
waiting for the result from the
network, a Requesting message and
animation appears.

Calling

3. Option menu
After activating All voice calls menu,
selecting the Options menu at the
bottom of the menus displays the
Deactivate, Deactivate all, View
status and clear list menus. The View
status menu shows the settings on
the network. If you select this menu,
Requesting. message and animation
appear. Then the network settings
are displayed when the information
is received from the network. If you
select the Deactivate menu, the
call divert numbers registered in
the network are deleted after user
confirmation. Clear list menu will
delete all divert number list.

3. Option menu
After activating the All video calls
menu, selecting the Options menu
at the bottom of the menus displays
the Deactivate, Deactivate all, View
status and clear list menus.
If you select the Deactivate menu,
the call divert numbers registered in
the network are deleted after user
confirmation. Selecting the Cancel
all menu will display the operation
result after showing the Requesting
message and animation. Clear list
menu will delete all divert number
list.
When busy
1. When the number list is not
existing
It operates the same as All voice
calls menu.
2. When the number list is existing
It operates the same as All voice
calls menu.
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3. When Option menu is selected
It activates and operates If busy
menu. It operates the same as All
voice calls menu.

3. When Options menu is selected
Activates and operates If out of
reach menu. It operates the same as
All voice calls menu.

No answer

Call barring

1. When the number list is not
existing
It operates the same as All voice
calls menu.
2. When To a number is selected
It operates the same as All voice
calls menu.
3. When Option menu is selected
Activates and operates No answer
menu. It operates the same as All
voice calls menu except that users
can configure delay time in the Set
waiting time menu in the menu list.
Not reachable
1. When the number list is not
existing
It operates the same as All voice
calls menu.
2. When the number list is existing
It operates the same as All voice
calls menu.
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Menu 2.7

Call barring menus for Voice and Video
calls are provided.
The menu consists of Voice calls,
Video calls and Deactivate all. The
Voice calls and Video calls menus have
the following submenus.
The Call barring menu consists of All
outgoing, Outgoing international,
Outgoing international calls except
home country, All incoming and
Incoming when abroad submenus.
The All outgoing menu bars dialling
all outgoing calls, the Outgoing
international menu bars dialling
outgoing international calls, and the
Outgoing international calls except
home country menu bars dialling
outgoing international calls except for
the Home PLMN country. All incoming
rejects all incoming calls and the
Incoming when abroad menu rejects
incoming calls when roaming.

Voice calls
All outgoing
1. When
is selected, it receives
the Barring password from user,
and activates the barring service on
the network. A requesting message
and animation appears. When the
network answers, the result of the
operation is displayed.
2. When the Options menu is selected,
it activates the Outgoing calls menu.
Select the Options menu from the
soft menus on the lowest menu.
Then Deactivate, Deactivate all,
View status and Change password
menus appear. The Deactivate
menu deactivates the barring service
after the user's Barring password is
entered. The Deactivate all menu
deactivates all barring services
configured in the network after the
user's Barring password has been
entered. The View status menu
enables users to view the current
network configuration. Selecting
View status menu displays the
Requesting message with animation
and the result of the operation
when the network answers. Change

password menu enables users to
change the current barring password.
Outgoing international
1. When
is selected, it operates
in the same way as the Outgoing
calls menu.

Calling

Video calls

2. When the Options menu is selected,
it activates and operates the
International calls menu. It operates
in the same way as the Outgoing
calls menu.
Outgoing international calls except
home country
1. When
is selected, it operates
in the same way as the Outgoing
calls menu.
2. When the Options menu is selected
– It activates and operates the
International except home
country menu. It operates in the
same way as the Outgoing calls
menu.
All incoming
1. When
is selected, it operates
in the same way as the Outgoing
calls menu.
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2. When the Options menu is selected,
it activates and operates the
Incoming calls menu. It operates
in the same way as the Outgoing
calls menu.

]

Incoming when abroad
1. When
is selected, it operates
in the same way as the Outgoing
calls menu.
2. When the Options menu is selected,
it activates and operates the
Incoming calls when abroad menu.
It operates in the same way as the
Outgoing calls menu.

Fixed dial numbers
]

Menu 2.9

]

Activate: Activates waiting service.
Selecting this item, displays
requesting message and animation.
When the network answers, the result
of the operation is displayed.

]

Deactivate: Deactivates Call waiting
service. Selecting this item displays
requesting message and animation.
When the network answers, the result
of the operation is displayed.

]

View status: Displays activated Call
waiting service group item of the
network. Selecting this item displays
requesting message and animation.
When the network answers, the result
of the operation is displayed.

Menu 2.8

- OFF: Select whether to activate
FDN or not. PIN2 authentication
is required.
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Call waiting

Turn on/Turn off
- On: Select whether to activate
FDN or not. PIN2 authentication
is required.

FDN list: Displays the current FDN
list. You can edit, add, or delete fixed
dial numbers. PIN2 authentication is
requried to edit,add, or delete the list.
And the configuration information is
saved on the USIM. The information
saved on the USIM is used when FDN
restricts outgoing calls.

Menu 2.0

Call reject
You can set whether to reject incoming
calls.
1. Select On in Reject menu to activate
call reject. The Reject list menu
appears.
2. Set the desired call reject option in
the Reject list menu.
]

All calls: Rejects all calls.

]

Contacts: Rejects the calls from the
number stored in Contacts.

]

Groups: You can specify call rejects
by group units stored in Contacts.

]

Unregistered: Rejects calls from the
number not stored in Contacts.

]

No caller ID: Reject calls which do
not have CLI information.

Send my number
]

Set by network: Configures with the
default settings determined by the
service provider.

]

On: Configures to send my phone
number when making an outgoing call.

]

Off: Configures not to send my
phone number when making an
outgoing call.

Calling

Common settings

Auto redial
Allows you to set the auto redial
function when a call attempt has failed.

Answer mode
Allows you to set the answering
method. You can choose between
Press send key, Slide up and Press
any key.

Minute minder
Determines whether to sound a 1
minute tone every 1 minute when you
are on the phone.

41

Calling
BT answer mode
Calling

]

]

Hands-free: You can answer a call
using the Bluetooth headset, when
the Bluetooth is connected.
Handset: If you press
on the
handset to answer a call, you can
talk on the handset. If you press the
Bluetooth headset key to answer a
call, you can talk using the Bluetooth
headset. This is the initial answer
mode selection. And while talking, you
can switch from handset to headset
or from headset to handset.

Save new number
In this menu, you can save the phone
number when ending a call if the phone
number is not saved in a phonebook.

Slide close setting
when the slide is down, you can set the
call is ended or not.

Video call setting

Menu 2.

You can set the screen display when
making/receiving a video call.
]
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Use private picture: Determine
whether to show the private image
or not.

]

Select private picture: Select the
still image to be displayed.

]

Mirror: Select to activate the mirror
effect or not.
- On: Displays the image flipped
side to side.
- Off: Displays the image as it is.

]

My image size: Select my image size
to be displayed.

]

My image position: Select the
position where your image will be
displayed.

Organiser [Menu 3]
Menu 3.1

Schedule inquiry and search
1. Reference by Months
You can refer to your schedule by
months. The cursor is on the current
date, and the registered date is
marked. The schedule saved for the
date where the cursor is located is
represented by a grey box. Pressing
the shortcut key
moves to the
previous year and pressing
move to the next year and pressing
moves to today. Pressing
moves to the previous month, and
moves to the next month.
moves to the weekly
Pressing
calendar. You can move the date
/
/ / .
using
2. Detailed reference
You can refer to a detailed schedule,
that is the whole contents of the
schedule configured by the user.
You can send the schedule to
another phone or an Internet site
through SMS (Text message) or
MMS (Multimidia message) or Email
or Bluetooth using the left soft key
[Options].

Add new event
You can add an event. You can
configure the start date, end date, start
time, end time, contents, type of event,
repetition, alarm of the schedule.
]

Set type: Appointment, Anniversary,
Birthday

]

Set repeat: Once, Daily, Weekly,
Monthly, Annually, User setting

]

Set alarm: No alarm, On time, 15
mins before, 30 mins before, 1 hour
before, 1 day before, 3 days before,
1 week before

Organiser

Calendar

Delete all schedules
You can delete all saved schedule
contents using this function.

Set up and release holiday
You can set up or release user holidays.
Press the left soft key [Options] and
select Set holiday. The selected date
will be displayed in red.
To release the holiday, press the left
soft key [Options] and select Clear
holiday.
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Organiser
Organiser

Schedule notification

Set job status

If the user has configured the alarm
setting, the specified alarm sound will
ring. If the notification time is before
the schedule start time, you can set up
the alarm again.

Tasks set as finished are displayed as
crossed out below the unfinished tasks
in the Tasks list. You can set Finished
tasks to Not finished by selecting
Options.

To do

Memo

Menu 3.2

You can view, edit and add tasks to
do. Tasks are displayed in time order.
Tasks that have been completed or not
completed are displayed in different
ways.

Add new event
To add a task, press the left soft
key [Options] in the To do list
management screen and select Add
new event option. Then input the
date, description and priority for the
task. When you have finished entering
the data, press the centre key [Save] to
save the new task.

Detailed view and Edit
To view detailed to do contents, locate
the cursor on the desired item in the
Tasks list, and then press the centre
key. You can send, edit and delete a
task using the left soft key [Options].
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Menu 3.3

Using the memo management function,
you can view and manage saved memo
contents, and add new memo.

Add memo
To add a new memo, press the left
soft key [Add] or [Add new memo]
in Options. Enter the contents of the
memo. You can save the memo to the
list by pressing the centre key [Save].

Edit and delete memo
Highlight the desired memo and press
to view its contents. You can edit
or delete the contents of a memo
using the left soft key [Options]. You
can return to the memo management
screen by pressing right soft key
[Back]. You can select Multiple or All
memos using the Mark/Unmark option
and then delete a memo using the
Delete option.

Menu 3.4

You can write the private memo to
protect your privacy. You enter the
security code to use this menu.

Add private memo
To add a new memo, press the left
soft key [Add] or [Options]. Enter the
contents of the memo. You can save
the memo to the list by pressing the
centre key [Save].

Edit and delete a private memo
Highlight the desired memo and press
to view its contents. You can edit
or delete the contents of a memo
using the left soft key [Options]. You
can return to the memo management
screen by pressing right soft key
[Back]. You can select Multiple or All
memos using the Mark/Unmark option
and then delete a memo using the
Delete option.

Settings
Calendar

Menu 3.5
(Menu 3.5.1)

You can set the configurations to view
the calendar.
]

Default view: You can set the
default value to view a calendar;
Month view, Week view

]

Week start time: 1AM, 2AM, 3AM,
4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM,
10AM, 11AM, 12PM

]

Week starts on: You can set the
default day to start a week; Sunday,
Monday

Organiser

Secret memo

Backup calendar & To do
(Menu 3.5.2)

You can create the backup files of
the calendar or to do list saved in the
phone when you insert an external
memory.

Restore calendar & To do
(Menu 3.5.3)

You can reset the backup files of
calendar or tasks when you insert an
external memory.
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Organiser
Memory info.

(Menu 3.5.4)

Organiser

You can view the infrmation of available
memory regarding Calendar, Tasks,
Memo and Secret memo.

Clear all

(Menu 3.5.5)

You can delete all data regarding
Calendar, Tasks, Memo and Secret
memo.
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Multimedia [Menu 4]
Menu 4.1

This application enables you to take a still picture. You can take a picture in the
size you want, and use it for the address book photo, home screen and other
more general purposes. Once taken, the picture can be sent by Message, Email or
Bluetooth .

Multimedia

Camera

Brightness: From –2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The
higher the level, the brighter the screen.

Options
Press

Take

Back

to take a picture.

1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as
follows.
]

Move between the options menus with

]

Select the desired value with

/

/

.

and confirm the selection with

.
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Multimedia
Multimedia

Menu

Description

Menu

Description

Go to

The Pictures folder is launched
and displays existing pictures
as thumbnails.
You can view pictures by
. You can also
pressing
send the selected picture to
another party via Message,
EMail or Bluetooth.

Night
mode

You can take better pictures at
night by selecting On.

Frame
Shot

You can apply one of 10 frame
effects when taking a picture.
(available only in case of
Wallpaper size)

Timer

You can delay the camera
shutter time. None, 3 secs.,
5secs., 10 secs.
” is shown when the timer
“
is activated.

Effect

None, Black & White, Negative, Sepia

Sound

Select the desired shutter
sound.

Memory

Select the desired memory,
either Handset or External.

Mirror

You can activate the mirror
effect by selecting On.

Swap cam

You can switch the camera to
activate either the Internal or
the External camera.

Size

1280x960, 640x480,
320x240, Wallpaper,
176x144, Contact

Quality

Super fine,Fine,Standard

Burst shot One, Three, Six, Nine
(Note: Available Burst shot
depends on the size.)
Brightness From –2.0 to 2.0 at 0.5
intervals. The higher the level,
the brighter the screen.
White
balance
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You can adjust the tone of the
background photo according
to the weather.
Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, Indoors

2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
4. Press

.

to save the picture. It is saved in the Pictures folder of My Files.

Note

Multimedia

3. Focus the camera on what you want to take and press

Press the right soft key [Back] to go back to the preview mode without
saving the picture.
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Multimedia
Multimedia

Video camera

Menu 4.2

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved
video file in this menu. Once recorded, a video clip can be sent by Message, Email
or Bluetooth.
Brightness: From –2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The
higher the level, the brighter the screen.

Options

Rec.

Press the

Back

to record the image.

1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as
follows.
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]

Move between the options menus with

]

Select the desired value with

/

/

.

and confirm the selection with

.

Menu

Description

Menu

Go to

The Videos folder is launched
and displays existing videos as
thumbnails.
You can view videos by press. You can also send
ing
the selected video to another
party via Message, Email or
Bluetooth.

Night
mode

You can take better shots at
night by selecting On.

Effect

None, Black & White, Negative, Sepia

Duration

Select the desired recording
time.
MMS, 30 secs., 1min,
2mins., 5mins., 60 mins.

Memory

Select the desired memory,
either Handset or External.

Mirror

You can activate the mirror
effect by selecting On.

Sound

Decide whether to record the
sound or not.

Swap cam

You can switch the camera
to activate either Internal or
External.

176x144, 128x96

Quality

Super fine,Fine,Standard

Brightness From –2.0 to 2.0 at 0.5
intervals. The higher the level,
the brighter the screen.
White
balance

You can adjust the tone of the
background video according to
the weather.
Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, Indoors

Multimedia

Size

Description

2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what to record and press
to stop recording.
And press
]

to start recording.

You can pause the recording by pressing the left soft key [Pause].

4. Press

to save the video clip. It is saved in the Videos folder of My Files.

Note
Press the right soft key [Back] to go back to the preview mode without
saving the video clip.
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Multimedia
Multimedia

Music
Recently played

Menu 4.3
(Menu 4.3.1)

This menu shows the last 20 tracks
that were played. And, if it starts to
play, the menu "Now playing" will be
displayed.
You can activate media player on
playing through Now playing menu.

All tracks

(Menu 4.3.2)

(Menu 4.3.6)

You can view and play music sorted
by Genres.

Shuffle tracks

(Menu 4.3.7)

If you want to play the music
continuously and randomly, select this
option.

Voice recorder

Menu 4.4

You can view all the music files stored
in the phone/external memory.

1. Press the left soft key [Option] to
display the option pop up menu
before recording.

Playlists

2. Move to the desired menu item using
/
and press .

(Menu 4.3.3)

You can create your own playlists by
choosing tracks from the All tracks
menu list.

Artists

(Menu 4.3.4)

You can view and play music sorted
by Artists.

Albums

(Menu 4.3.5)

You can view and play music sorted
by Albums.
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Genres

]

Duration: You can set the
recording duration to MMS msg.
size, 30 secs, or 1 min.

]

Quality: You can select a
recording quality from Super fine,
Fine, and Normal.

]

Go to my sounds: Opens the
Voice recordings folder in Sounds.

starts recording. When
3. Pressing
a recording is started, the recording
time appears on the LCD. To cancel
the recording, press the Back.

5. Press the left soft key to select
the various options after the voice
recording.
6. Select the desired menu using
and press .

/

]

Send: To send the recorded file.
Select one from Message, Email
/
and
and Bluetooth using
press .

]

Use as: You can set the recorded
file as the Voice Ringtone, Video
Ringtone.

]

Move: You can move the voice
record to the other folder.

]

Copy: You can copy the voice
record.

]

Delete: Select this menu to delete
a recorded file.

]

Mark/Unmark: You can select
one or more files for multiple
deletion.

]

File: You can change the name of
file and view the information.

]

Sort by: You can sort the files by
date, file type or name.

]

Memory manager: Displays
the memory status (handset or
external memory card).

Multimedia

4. When you finish the recording,
to exit. The recorded file
press
is automatically saved in the Voice
recordings folder in My files. If
again, you can start
you press
recording new voice.

7. Press the right soft key to close the
sub-menu popup window.
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Messages [Menu 5]
Messages

Create new message

6. Emoticon: You can insert an
emoticon on writing a message.

Message

7. Name & Number: After
searching the name and the
number in phonebook, you can
insert the entry.

Menu 5.1

(Menu 5.1.1)

You can write and edit a message
containing a combination of text, image,
video and audio.
1. Enter your message in the Message
field.
Options menus in Message field
]

Insert: You can perform the
following actions:

1. Image: You can insert an image.
(Existing image/Take picture)
2. Video: You can insert a video
clip. (One video clip per slide)
3. Sound: You can insert a sound
file. (One sound per slide)
4. Symbols: You can insert
symbols. After entering the
corresponding number keys,
press .
5. Template: You can insert a text
template saved on the phone.
After selecting a template, press
. The selected template is
inserted into the Message window.
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8. New slide: Select this to add a
new slide.
9. Subject: Select this to insert a
subject.
]

Save to drafts: Select this to save
the message to drafts.

]

Input method: Select the desired
dictionary mode.

]

Writing language: You can select
the language for writing a message.

]

Add to dictionary: You can add a
word to the dictionary.

2. Press the right soft key [Back] to
exit the menu or go to previous
menu after setting submenus.
3. Press the center key [Send] to
insert recipients address. After
filling at least one recipient fields,
press the confirmation key [Send]
tosend the message. The message
will automatically be saved in the
Sent Items folder. If the message has

Email

(Menu 5.1.2)

To send/receive an Email, you should
set up the Email account.
1. Enter the Email addresses of the
recipients in the To, Cc, Bcc fields.
You can search the Contacts by
pressing .

2. Move the cursor to the Subject field
and key in the subject.
3. You can enter the message contents
by moving the cursor to the Message
field.
4. Use the following functions by using
the left soft key [Options].
]

Insert: Select this menu to insert
special characters, templates, and
contacts. It is also possible to
attach multimedia files (pictures,
videos and sounds).

]

Search contacts: Select this menu
to insert Email addresses saved in
Contacts. (Only shown in Option
menu when cursor is located in
To/Cc/Bcc fields.)

]

Recently used: You can use the
latest Email address you sent.

]

Save to drafts: Select this menu
to save the message in Drafts.

]

View attachment: Shows the
attached files. (This item is only
available when some files have been
attached.)

Note
]

Enter the reference Email address
to forward the Email in Cc(Carbon
copy) field.

]

Enter a hidden reference Email
address to forward the Email
without forwarding information in
Bcc(Blind Carbon Copy) field.

]

Only valid Email addresses are
allowed for the recipient (To),
reference address (Cc) and hidden
reference address (BCC) fields.
When an Email address has been
specified, another field where
you can specify another address
appears. You can specify up to
20 recipients for the To and Cc
address fields and 10 recipients for
the BCC address field.

Messages

not been sent, it will remain in the
Outbox with a failed status.
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Messages
Messages

]

Remove: Deletes the attachment
file. (This item is only available
when the files are already
attached.)

]

Input method: Select the desired
dictionary mode.

]

Add to dictionary: You can add a
new word to the dictionary.

]

Writing language: You can
change the writing language.

]

Set mail priority: You can
configure the priority of the Email
you wish to send.

5. When you have finished writing an
to send the Email.
Email, press

Inbox

]

Reply to: Creates a reply to the
sender or all recipients of the
selected message.

]

Forward: Forwards the selected
message.

Note
Not supported for multimedia
message (Notification) and WAP push
messages.
]

Make voice call: You can make a
voice call.

]

Make video call: You can make a
video call.

]

Delete: Deletes the current
message.

]

Create new message: You can
write a new message or an Email.

]

Copy: In case of SMS, you can
copy the message into handset
or USIM.

]

Move: In case of SMS, you can
move the message into handset
or USIM.

Menu 5.2

1. You can view received messages.
Select a message and then press
to view the message.
2. You can view the previous or next
message by using / .
3. To view a multimedia message
(Notification), select Retrieve in the
message notification view screen.
The file is then transmitted, and
you can view the file when the
transmission is complete.
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You can use the following functions
by using the left soft key [Options] in
the Inbox.

Filter: Displays messages by
desired message types.

]

Copy to (IMAP only): Copies the
selected email .

]

Mark/Unmark: You can select
one or more messages for multiple
deletion.

]

Search: Searches the Email you
want to find out.

]

Message information: You can
check the message type, date
and time.

Delete: Deletes the Email.

]

]

Delete from server (POP3
only): Deletes the message or
Email from server.

Note

]

You can check the saved emails in
Email [Menu 5.9.3].

Create new message: Creates a
new message or Email.

]

Mark/Unmark: Use mark/unmark
option for multiple deletion.

]

Set as read/unread: You can
set the selected Email to read or
unread.

]

Sort by: You can sort Email
according to the conditions.

]

Expunge (IMAP only): Removes
the selected Email data at a time.

]

Message synchronisation (IMAP
only): Synchronises Email to
retrieve Email server.

]

Message information: Brief
information on the message
including size, type, date, time and
filenames.

Mailbox

Menu 5.3

Viewing Email message list
1. Select an Email account and then
to view the received
press
Email list.
2. In Email list, you can use the
following functions by using the left
soft key [Options].
]

Reply: Creates a reply to the
selected Email.

]

Forward: Forwards the selected
Email message to others.

]

Retrieve (POP3 only): Retrieves
new Email messages.

Messages

]
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Messages
Messages

Viewing an Email message
1. Select one of the received Emails and
press the View key to receive the
contents of the Email.
2. The contents of the received Email
are automatically displayed in the
View screen.
3. You can view the contents of the
previous or next Email by using
/ .
4. In the Email View screen, you can
select the following functions by
using the left soft key [Options].
]

]

Forward: Forwards the selected
Email message to others.

View recipients: Shows the Email
addresses of the recipients and
reference (Cc).

]

Create new message: Creates a
new message.

]

Message infomation: Brief
information on the message
including size, type, date, time and
filenames.

Drafts

Menu 5.4

You can view saved messages. Select
to edit
a message and then press
the message.
You can use the following functions by
using the left soft key [Options].
]

Send: Sends the selected message.
Delete: Deletes the selected
message.

]

Save address: Saves the sender's
address to Contacts.

]

]

Delete: Deletes the Email.

]

]

Extract: Extracts the number,
Email address or Web address from
Email message.

Create new message: You can write
a new message or an Email.

]

View attachment: Shows the
attached file.

Mark/Unmark: You can select
one or more messages for multiple
deletion.

]

Filter: Displays messages by desired
message types.

]
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Reply to: Creates a reply to the
selected Email.

]

]

Outbox

Menu 5.5

The Outbox is a temporary storage
place for messages waiting to be sent.
Failed messages are also placed in
Outbox. For example, Emails will be
placed in Outbox if the Email account is
not correctly configured.
1. Select a message.
2. You can use the following functions
by using the left soft key [Options].

]

Delete: Deletes the current message.

]

Save to drafts: You can send the
message to drafts.

]

Create new message: You can write
a new message or an Email.

]

Message information: You can
check the message type, date and
time.

Sent items
[Options]

Reply to: Creates a reply to sender
or all recipients of the selected
message.

Cancel sending: You can stop
sending/waiting status.

]

Forward: Forwards the selected
message.

Message information: You can
check the message type, date, time,
size and where it's saved.

]

Edit: You can edit the selected
message.

]

Delete: Deletes the selected
message.

]

Create new message: You can write
a new message.

]

Create new message: You can write
a new message or an Email.

]

]

[For a failed message]
]

Menu 5.6

Shows the messages you sent
(Message/Email/Postcard).
]

[For sending / waiting messages]

Resend: Resends the selected
message.

Messages

Message information: You can
check the message type, date and
time.
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Messages
]

Messages

Mark/Unmark: You can select
one or more messages for multiple
deletion.

]

Filter: Displays messages by desired
message types.

]

Message information: You can
check the message type, date and
time.

Templates
Text templates

Menu 5.7
(Menu 5.7.1)

]

Add new: You can create a new
multimedia template.

]

Write multimedia message:
Creates a multimedia message with
the selected template.

]

Edit: Edits the selected template.

]

View attachments: You can open
the attachment file in a message.

Emoticons

Menu 5.8

Note

You can add, edit and delete
emoticons. You can insert the emoticon
which you preferred on writing a
message. If you press confirmation key,
you can view the icon.

Depending on your service provider,
useful phrases are saved as a default.

Settings

You can add, edit, and delete
frequently used useful phrases using
the left soft key [Options].

Text message

Multimedia templates
(Menu 5.7.2)

You can create, edit and view available
templates when creating multimedia
messages. Five types of template
(Birthday, Greeting, Holiday, Thanks,
Sorry) are saved by default.
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The following options are available.

Menu 5.9
(Menu 5.9.1)

You can configure text message related
options.
1. Text message centre: Input the
address of the Text message centre.
2. Delivery report: By enabling this
option, you can verify whether your
message has been sent successfully.

6. Send long text as: Select a long
text message as Multiple SMS or
MMS.

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

Multimedia message

5. Character encoding: Auto/
Default alphabet/ Unicode.
]

]

]

Auto: Message with single byte
character is normally encoded in
Default alphabet(GSM7). Message
with double-byte character
is automatically encoded in
unicode(UCS2).
Default alphabet: Message
with even double byte character
is encoded in single byte. Please
note that double byte characters
with accent may be converted
into single byte character without
accent.
Unicode: Message is encoded in
double byte. Please note that you
may be charged double.

(Menu 5.9.2)

Messages

3. Validity period: This network
service allows you to set how long
your text messages will be stored at
the message centre.

You can configure Multimedia message
related options.
1. Retrieval mode: You can set the
retrieval mode using Home network
and Roaming network respectively.
If you select Automatic, you
will receive multimedia messages
automatically. If you select Manual,
you will only receive a notification
message in the inbox and then you
can decide whether to download
multimedia messages or not.
2. Delivery report: Allows you to
determine whether to request a
delivery confirmation mail to a
recipient, and whether to allow
sending a delivery confirmation mail
to a sender.
]

Request report: Determines
whether to request a delivery
confirmation mail for a Multimedia
message.
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Messages
]

Messages

Allow report: Determines
whether to allow sending a delivery
confirmation mail for a delivery
confirmation mail request.

3. Read reply: Allows you to
determine whether to request a read
confirmation mail to a recipient, and
whether to allow sending a read
confirmation mail to a sender.
]

Request reply: Determines
whether to request a read
confirmation mail for a Multimedia
message.

]

Allow reply: Determines
whether to allow sending a read
confirmation mail for a read
confirmation mail request.

4. Priority: You can select the priority
level of the messages (Low, Normal
and High).
5. Validity period: Allows you to
configure the term of validity for
a message when transmitting a
multimedia message. The message
would be saved in the multimedia
message server only for the
configured term.
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6. Slide duration: Allows you to
configure the duration of each page
when writing a message.
7. Delivery time: Configures the
delivery time of message to the
recipient. The Multimedia message
centre will deliver the message after
the delivery time.
8. Multi. msg centre: Allows you to
configure network information such
as the MMSC and the WAP gateway,
to send a multimedia message.
Using the left soft key [Options],
you can activate, add or delete a
profile. A profile name selected by a
checkmark is the currently configured
value. You can view and edit the
contents of the profile in edit mode
by pressing the right soft key [Edit].
The edit screen also appears when
creating a new profile under Options.
The meaning of each item is given
below.
]

Title: Profile name.

]

MMSC URL: Enter the multimedia
message centre URL.

]

MMS Proxy: Enter the WAP
gateway address and port number.

Connection mode: Select one of
the connection mode. (TCP with
Proxy, TCP without Proxy, UDP)

]

Access points: Specify the access
point name. (see WAP connection
settings.)

Press the center key [Save] to
savethe changes and complete
Multimediamsg. centre setting.

Email

(Menu 5.9.3)

You can configure settings for receiving
and transmitting emails.
1. Email accounts: You can create or
configure an Email account including
the Email server and user ID. You
can edit a selected Email account by
pressing the left soft key[option]2.Edit. You can select an Email
account to be used to send an
Email using . You can select the
following functions using the left soft
key [Options].
]

Add: Create a new Email account.

]

Edit: To edit the selected Email
account.

]

View: Views a selected mail.

]

Mark/Unmark: Use mark/unmark
option for multiple deletion.

]

Delete: Deletes a selected Email
account. All the emails included in
the account will be deleted.

Messages

]

2. Allow reply Email: Determines
whether to allow sending a read
confirmation mail for a read
confirmation mail request.
3. Request reply Email: Determines
whether to request a read
confirmation mail.
4. Retrieve interval: You can
configure Retrieve interval to retrieve
emails automatically from the
incoming mail server. When a new
Email arrives, an icon appears at the
top of the screen. You can select
the auto receiving time slot to Off,
15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2
hours, 4 hours or 8 hours. Please
note that additional charges may be
incurred using the Retrieve interval
feature.
5. Include message in Fwd. & Reply:
Determines whether to include the
original message when you forward
the message or reply to it.

63

Messages
Messages

6. Include attachment: Determines
whether to include the attachment
file when you forward the message.

Title

Enter a title.

Username

Enter the user name of
the Email account.

7. Auto retrieval in Roaming:
Retrieves Email account
automatically when you move in
roaming area.

Password

Enter the Email account
password.

Email address

Enter the Email address
for outgoing mail.

8. New Email noti. info: Receives the
notification information when arriving
new Email.

Reply Email
address

Enter the Email address to
reply to your Email.

Outgoing mail
server

Enter the outgoing Email
server.

Incoming mail
server

Enter the incoming Email
server.

Maximum
receive size

Select the maximum Email
receive size using the left
soft key. The permissible
maximum receive size is no
more than 1MB.

Mailbox type

Select the Email inbox
type either POP3 or
IMAP4 using the left
soft key.

Save to server

Determine whether to
leave a copy of messages
on the incoming server or
not using the left soft key.
When the mailbox type
is set to IMAP4, a copy
of messages are always
saved to the server.

9. Signature: You can configure a text
signature to be attached to the end
of an Email. The configured signature
text is automatically or manually
attached to the end of the Email
when it is sent.
10. Priority: You can select the
priority level of Emails (Low,
Normal and High).
Creating a new Email account
1. Select Add new from the Email
account menu options.
2. The following items need to be
configured.
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Select where to save
the sent mails (when
the mailbox type is set
to IMAP4). When the
mailbox type is POP3,
sent mails are always
saved into handset.

Access points

Select an access point to
connect to the Internet.
You can select a configured access point using
the left soft key.

Auto retrieve

Determine whether to
retrieve email automatically from the incoming
mail server or not using
the left soft key.

Advanced
settings

Sets the configuration to
connect Email server.

SMTP port
number

Enter the mail server port
number. In general, the
SMTP (Outgoing mail
server port number) is 25.

Incoming
server port

Enter the mail server port
number. In general, the
incoming mail server port
number is 110(POP3) or
143(IMAP4).

SMTP authentication

Decide whether the
outgoing mail server to
require authentication
or not using the left soft
key. When the SMTP
authentication is set to
On, you can enter the
SMTP Username and
SMTP Password for SMTP
authentication.

SMTP username

Enters SMTP user name to
require authentification.

SMTP password

Enters SMTP password to
require authentification.

APOP secure
login

Decide whether to activate APOP secure login or
not using the left soft key.
When the mailbox type is
IMAP4, APOP secure login
is always set to OFF.

Messages

Save sent mail
into

3. Press the centre soft key [Save]
to complete the Email account
configuration.
Editing an Email account
1. Select a desired Email account from
the Email account list and press the
left soft [Options] then select Edit.
2. You can edit desired fields by moving
the cursor up and down.
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Messages
Messages

3. When configuration is complete,
press the centre soft key [Save]
to complete the Email account
configuration.

- Service security set: If you set
Service loading to Prompt, you
will see popup asking you whether
process the SL message.
- Trusted list: If you set Service
loading to Disable, you cannot
receive SL message. SL message will
be discarded at the time of arrival.

Note
When you try to change the
mailbox type, all emails downloaded
before would be deleted.

Videomail

- untrusted list: If you set Service
loading to Always, SL message
is automatically launched to the
Internet with URL that is preset in
the SL message.

(Menu 5.9.4)

You can send or receive the mail with
a video file.

Voicemail

(Menu 5.9.5)

You can send or receive the mail with
a voice file.

Service message

]

Service message: If you set On, all
service messages will be received.

]

Service security: If you set Message
received to On, you can select the
service loading option from Prompt,
Disable, Always.

(Menu 5.9.7)

]

Cell broadcast: You can set the
reception status.

]

Channels: You can add or modify
the channels.

]

Languages: You can select the
language you want by pressing .
Then, the info service message will be
shown in the language that you have
selected.

(Menu 5.9.6)

You can configure the option settings
such as Push(SI/SL) messages.
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Info. service

My stuff [Menu 6]
The Pictures folder consists of
embedded links for downloading
pictures through the Internet and
Default images.
Pictures taken using the camera are
stored in the Pictures folder and you
can create new folders to manage them.
You can also send multiple files to
other people.
To view the picture in details, press the
confirmation key.
When a file is selected, the following
options will be displayed by pressing
the left soft key [Options].
]

]

- Shut down: You can set the image
when switching off the phone.

Menu 6.1

Send: You can send the selected
image via Message, Email or
Bluetooth.
Use as
- Wallpaper: You can set an image
as the home screen theme.
- Contacts image: You can set the
image of selected entry in contacts.
When incoming a call, the image
saved in contact is displayed.
- Start up: You can set the image
when switching on the phone.

- Outgoing call: You can set an
image when making a call.
]

Sort by: You can sort the files by
date, file type or name.

]

List view/Grid view: You can view
the images as a List view or Grid view.

]

File info.: Shows information on the
selected image file.

]

Memory manager: You can view the
memory status (handset or external
memory card).

My sounds

My stuff

My images

Menu 6.2

The Sounds folder consists of
embedded links for downloading
ringtones and music as well as folders
containing the Default sounds and
Voice recordings. Here you can manage,
send or set sounds as ringtones.
When a file is selected, the following
options will be displayed by pressing
the left soft key [Options].
]

Send: You can send the selected
sound via Message, Email or
Bluetooth.
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My stuff
]

Use as

My stuff

- Voice ringtone: You can set
the sound file as a ringtone when
incoming a voice call.
- Video ringtone: You can set
the sound file as a ringtone when
incoming a video call.
- Message tone: You can set the
sound file as a ringtone when
receiving a message.
- Start up: You can set the sound
file as a ringtone when handset
starts up.
- Shut down: You can set the sound
file as a ringtone when handset
shut down.
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]

Sort by: You can sort the files by
date, file type or name.

]

Memory manager: You can view the
memory status (handset or external
memory card).

My videos

Menu 6.3

Here you can manage or send
downloaded or captured videos clips.
If you press [Connect], you can
activate the video file.
The following are available using the left
soft key [Options] in the Video list.
]

Send: You can send the selected
video clip via Message, Email or
Bluetooth if not protected by Digital
Rights Management (DRM).

]

Move: Moves the file into handset
memory or external memory.

]

]

Copy: Copies the file in handset
memory or external memory.

Use as: You can set the video file as
voice ringtone or video ringtone.

]

]

Delete: Deletes the selected video.

Move: Moves the file into handset
memory or external memory.

]

Mark/Unmark: Using the Mark
function, you can send, delete, move
and copy multiple files.

]

Copy: Copies the file in handset
memory or external memory.

]

Delete: Deletes the selected video.

]

File: Shows the information on the
selected sound file.

]

Mark/Unmark: Using the Mark
function, you can send, delete, move
and copy multiple files.

]

File

- File info.: Shows information on
the selected video file.
]

Create new folder: You can create
a new folder.

]

Sort by: You can sort files by name,
date, or file type.

]

List view/Grid view: You can view
the images as a List view or Grid view.

]

Memory manager: Displays the
memory status (handset or external
memory card).

You can view a video using the video
player. Video files are displayed in the
list as thumbnails. You can select a
/
desired video by using the
/ / . Select a desired video and
select Play to view the recorded video.
Select the left soft key [Send] to attach
the selected video to a message, Email
or Bluetooth.
When option 1. Play is selected, the
video clip will be played with the Media
Player. To pause the playback, press
during the playback. To resume the
once again.
paused playback, press

When viewing video clips in the Media
Player, the following options are
available:
]

Landscape view: You can view the
video in wide view mode.

My stuff

- Rename: You can rename the
video.

Note
You can also view the video in
wide view mode by pressing
key.
]

Mute/Unmute: If the Volume is
set to more than 0, Mute mode is
activated and if the Volume is set to
0, the Unmute mode is activated.

]

Repeat: You can set the repeat
option (None/Current file/All files).

]

File info.: You can check information
on files being played (File name, Size,
Date, Type, Duration, Protection).

]

Send: You can send the video via
Message, Email or Bluetooth if the
file is not protected by Digital Rights
Management (DRM).

]

Delete: Deletes the selected video.

]

Use as: You can set the video file
as voice ringtone or video ringtone.
This menu is dependent upon the
contents.
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My games & apps

Menu 6.4

You can easily download games and
other applications in this menu. It
may have two folders, no folders at
all, or Games and Applications. The
default folder can be dependent on
the operator/country. Each folder has
an embedded link for downloading
games or applications. Please note that
additional cost may be incurred when
using online services. You can create a
folder using the left soft key [Options].

Others

Menu 6.5

Other files except pictures, sounds,
videos, games & applications are stored
in this folder.

My memory card

Menu 6.6

If you purchase an optional external
microSD memory card, you can manage
more content. Refer to the section
how to use a microSD memory card
on page 21 and 22 to learn how to
insert and remove the memory card.
You can manage content as you do on
your phone.
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Google [Menu 7]
Google

You can access “Google” menu. You can use the various service through this menu.
For details, please contact service provider.
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Contacts [Menu 8]
Contacts

Add new

Menu 8.1

You can register a new contact address.
You can enter the name, different
phone numbers and Email addresses of
a new contact. You can also assign the
contact to groups, include an image or
avatar, assign a specific ringtone and
even enter a memo for the contact.
Other available fields include Home
page URL, Home address, Company
name, Job title and company address.
You can enter and manage contact
addresses depending on the memory
usage.

Search

Menu 8.2

Performs the contact address search
function. The search operation is
performed based on a first name as
a default. The current search method
and results found are displayed in the
Search window. You can make a phone
call or send a message to the selected
phone number. A Contacts search can
be performed based on the phone
number or group information.
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Note
In Settings menu, the search
operation can be performed based on
the last name.

Speed dials

Menu 8.3

Using this menu you can manage
speed dials. Speed dials are configured
between 2-9. You can register speed
dials for a specific contact address up
to 5 different numbers, and a contact
address may have multiple speed dials.

Groups

Menu 8.4

Using this menu you can manage
group information (both stored in the
Handset and the USIM). In the handset
memory, there are 5 default groups:
Family, Friends, Colleagues, School
and VIP. You can add, edit and delete
groups. When a ringtone for a number
is not specified, a call from the number
sounds the group ringtone assigned to
the number for the group.

Settings

You can view the list of Service Dialling
Numbers (SDN) assigned by your
service provider (if supported by the
USIM card). Such numbers include
emergency, directory enquiries and
voice mail numbers. After selecting a
to dial the
service number, press
service.

Display data

Menu 8.5

Own number

Menu 8.6

Allows you to display your phone
number in the USIM card. You can
save own numbers being used in the
USIM card.

My business card

Menu 8.7

You can create your own business card
by pressing the left soft key Add. After
entering the name, number, Email and
image, you can use it as a business card
when sending the message.

Menu 8.8
(Menu 8.8.1)

]

View contacts from: Select which
contact information shall be displayed
(from handset memory, from USIM
card or both). All is the default
setting.

]

Name display: You can set the
display order by name.

]

Show picture: Select whether to
display picture or not.

Synchonise contact

Contacts

Service dial numbers

(Menu 8.8.2)

You can send the contents of
phonebook to the server directly.

Copy

(Menu 8.8.3)

You can copy contacts from the phone
memory to the USIM or from the USIM
to the phone memory. You can copy all
or selected entries at a time.
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Contacts
Move

(Menu 8.8.4)

Contacts

You can move contacts from the phone
memory to the USIM or from the USIM
to the phone memory. You can move all
or selected items at a time.

Backup contacts

(Menu 8.8.5)

You can save all phonebook data in
handset to external memory card by
formatting vcard.

Restore contacts

(Menu 8.8.6)

You can restore all phonebook data
in external memory card to phone
memory by formatting vcard.

Clear contacts

(Menu 8.8.7)

Clears all contact information. You can
delete all contacts saved in the mobile
phone memory as well as on the USIM
card.

Memory info.

(Menu 8.8.8)

You can check the status of contacts
memory in this menu.
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Tools [Menu 9]
Menu 9.1

You can specify functions to save in the
Quick menu. If you save the functions
frequently used in the Quick menu, you
can quickly start the functions simply
by pressing key.

Alarms

Menu 9.2

If you set the alarm, the
appears
on the indicator bar. The specified
alarm sounds at the scheduled time.
to stop the alarm, and the
Press
alarm is released. Press the right soft
key [Snooze] and choose the snooze
interval. The alarm sound stops and
resumes after the selected Snooze
duration. You can configure up to 5
alarms.
1. Select your desired alarm to
configure in the alarm list. If there
is no alarm, press the left soft key
[Add] to add a new alarm.
2. Set/Cancel alarm: Set or cancel
the alarm using the options for
specifying whether the alarm is on or
by choosing the alarm time.

3. Input alarm time: Input your
desired alarm time by specifying
Hour and Minute. Choose either
‘AM’ or ‘PM’ which is visible if 12
hour format is specified for the
phone.

Tools

Quick menu

4. Select repeat mode: Select the
desired repeat mode using /
or select the desired one from the
list by pressing left soft key [List].
5. Select bell: Select the bell to ring
at the alarm time opening the list by
pressing left soft key [Edit].
6. Input memo: Input alarm name.
7. Snooze: You can set the snooze
duration for the alarm.
8. When you have finished setting the
alarm, press the centre key [Save].
Note
The alarm will go on even when the
phone is switched off.
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Tools

Calculator

Menu 9.3

The calculator module allows you to
perform basic arithmetic functions such
as addition, subtraction, multiplication,
and division as well as some scientific
functions. (sin, cos, tan, log, ln, exp,
sqrt, deg, rad)
1. Press the left soft key [Options].
2. Select the appropriate function.
You can enter numbers by using the
number keys, and the operators by
/
/ / . You can
using
.
enter a decimal point by pressing
Whenever you press , characters are
sequentially deleted in reverse order.
down, all the
Whenever you hold
characters are deleted in reverse order
in one go.
When calculation is complete and
the result is displayed on the screen,
pressing a symbol saves the result into
the symbol, and continues calculation.

Converter

Menu 9.4

Using this menu, users can convert
Currency, Surface, Length, Weight,
Temperature, Volume and Velocity.
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1. Select the unit menu.
2. Users can set a exchange rate using
option menu.
3. Enter the current rate, and then you
can convert from one currency to
another.
4. You can view the value of units.
5. Press [Reset] to clear the current
input Field.
6. To exit the conversion function,
press the [Back] key.

World time

Menu 9.5

The World time function provides time
information on major cities worldwide.
1. You can select a desired city as
a base using the left soft key
[Options] - [Add city] - Press the
left soft key [Map].
2. You can Change the city using the
left softkey [Options] - [Change
city] or [Change current city].
3. You can apply to Daylight Saving
timeusing the left soft key [Options]
- [Daylight saving].
4. You can Select the Analog clock
mode[Options] - [Analog clock].

Menu 9.6

Depending on whether you have SAT
support services or not (i.e. USIM
Application Toolkit) on the USIM
card, this menu (Menu #.8.3) may be
different.

Tools

STK(USIM service)

If the USIM card supports SAT services,
this menu will be the operator-specific
service name stored on the USIM card,
for instance “Special”. Please refer in
that case to the information provided
with your USIM card for further
information on how to use the related
options.
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Connectivity [Menu 0]
Connectivity

Bluetooth

Menu 0.1

Bluetooth connection
Your phone has built-in Bluetooth
wireless technology which makes it
possible for you to connect your phone
wirelessly to other Bluetooth devices
such as a handsfree, PC, PDA or other
phones.
You can, for example, have a
conversation via a cordless Bluetooth
handsfree or browse the Internet,
wirelessly connected via a mobile
phone. You can also exchange, for
example, business cards, calendar items
and pictures.
Note
We recommend that your phone
and the Bluetooth device you are
communicating with be within a range
of 10 meters. The connection may be
improved if there are no solid objects
between your phone and the other
Bluetooth device.

1. Getting started
• Menu > 7. Settings > 6.
Connectivity > 1. Bluetooth > 1.
Turn on/off
To use the Bluetooth function, you
must first set Turn on.
2. Configuring Bluetooth settings
• Menu > 7. Settings > 6.
Connectivity > 1. Bluetooth > 4.
Settings
- My device visibility: Set [My
handset’s visibility] to [Visible] so
that other devices can detect your
phone when they are searching for
a Bluetooth device. If you select
[Hidden], other devices will not be
able to detect your phone when they
are searching for a Bluetooth device.
- My device name: You can name or
rename your phone as it will appear
on other devices. Your phone's name
will be shown on other devices only
when [My handset’s visibility] is set
to [Visible].
- Supported services: You can view
the list of devices sich as hedsets
and handsfree kits supported by this
Bluetooth enabled phone.
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Note
When user uses Bluetooth Device
in the handset, the security of the
handset is at risk. Therefore, we
recommend that Bluetooth visibility
be set to Hidden after configuration
or device pairing. For incoming files
via Bluetooth regardless of paired
devices, you can choose to accept or
reject the connection, after checking
the sender details.

3. If Bluetooth devices are found, these
devices are listed on the screen. If no
Bluetooth device is found, you will
be asked if you want to search again.
4. Pairing procedure
- Press . A window will appear on
the screen asking you to enter your
password.
- After creating a password (of 1 to
16 digits), the user of the other
device must enter the password
for pairing. The user of the other
device must know the password in
advance for authentication.

3. Search and pair new device
<Searching new device>

]

You can search new device as following
menu.

- Hands-free profile
- Object push profile
- File transfer profile

<Pairing devices>

2. Screen shows Searching for
devices. Bluetooth devices within a
range of 10m will be found.

KU380 supports follow Bluetooth
services
- Headset profile

• Menu > 7. Settings > 6.
Connectivity > 1. Bluetooth > 2.
Search new device
1. To search for a Bluetooth device to
pair, press Add new device.

Connectivity

- My address: You can check the
address of Bluetooth.

- Dial-up networking profile
- Serial port profile
Option
]

Add new device: Using this menu,
you can pair a new Bluetooth device
with your phone.
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]

Connect

Connectivity

1. If you want to open the
connection to the selected device,
select the Connect.
2. If you want to close the
connection to the selected device,
select the Disconnect.
]

Delete: Using this menu, you can
delete the paired Bluetooth device.

]

Delete all: Using this menu, you can
delete all of the paired Bluetooth
devices.

<Deleting devices>
1. Select a device to delete from the
Paired devices screen.

<Pairing devices>

2. You can delete a device by pressing
the Delete key or by selecting
Options > Delete. To delete all
paired devices, select Options >
Delete All.

1. To search for a Bluetooth device to
pair, press Add new device.

<Transmitting data using
Bluetooth>

2. Screen shows Searching for
devices. Bluetooth devices within a
range of 10m will be found.

1. To transmit data from your phone to
another Bluetooth device, first select
the application where the target data
is saved. For example, to send data in
the My Files to another device, select
Menu > 3. My Files > 2. My images
/ 3. My sounds / 4. My videos /
6. Others / 7. My memory card >
Select data to transmit > Send >
3.Bluetooth

3. If Bluetooth devices are found, these
devices are listed on the screen. If no
Bluetooth device is found, you will
be asked if you want to search again.
4. Pairing procedure
- Press . A window will appear on
the screen asking you to enter your
password.
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- After creating a password (of 1 to
16 digits), the user of the other
device must enter the password
for pairing. The user of the other
device must know the password in
advance for authentication.

2. Transmitting data

Logs
Select the Logs item and then press
to view the log for the last
synchronization operation performed.

2) Select the device to which you
want to transmit data from the
devices on the screen and press
.

Server synch. centre

3) If the other party selects [Yes]
for [Connection request], the
data is transmitted.

1. Select the Server synch. centre item
and then press .
2. This menu allows you to configure
the profile for a synchronization
server.
]

Profile name: Input the name for
the profile.

]

Host address: Contact your
service provider.

]

SyncML proxy: Contact your
service provider.

]

Connect

User name: Enter your user ID for
synchronization server.

]

1. Select the Connect item and then
press .

Password: Input your password.

]

Contacts: Select whether to
synchronise Contacts or not.

]

Contact name: Input the contacts
database name for server access.

]

Calendar: Select whether to
synchronise Calendar or not.

Synchronisation

Menu 0.2

If Sync service is supported by your
network operator, this service function
synchronizes the data in a phone and
the data on a server such as Contacts,
Calendar, To do, and Memo via a
wireless network.

2. Connect to the server with the
selected server profile and the
synchronization animation is
displayed while the synchronization
is performed.

Connectivity

1) Paired device found is displayed.
If the desired device does not
exist in the list, select [Refresh].
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]

Calendar name: Input the
calendar database name for server
access.

]

To do: Select whether to
synchronise Tasks or not.

]

To do name: Input the Tasks
database name for server access.

]

Memo: Select whether to
synchronise Memo or not.

]

Memo name: Input the Memo
database name for server access.

]

Sync type: Select the
synchronization type below.

- Normal
The phone and the server are
required to exchange information
about the modified data.
- Backup
The phone sends all the data from
a database to the server. The
server is expected to replace all
data in the target database with
the data sent by the phone. This
means the phone overwrites all the
data in the server database.
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- Restore
The server sends all its data from a
database to the phone. The phone
is expected to replace all data in
the target database with the server
sent by the server. This means the
server overwrites all data in the
phone database.
]

Access point: Select an access
point to use for the data
connection.

USB connection mode

Menu 0.3

You can activate USB connecton mode
of your phone for serveral usages.
If you use Mass storage function like
USB memory card, select Mass storage
in this menu. Mass storage is available
for only external memory card.
If you use Data service such as PC
suite application, select Data service in
this menu.

Browser [Menu ]
Menu

.1

You can launch the web browser and
access the homepage of the activated
profile on Browser settings.

Enter address

Menu

.2

You can manually enter a URL address
and access the associated web page.

2. Enter the title and associated URL
information.
3. Press

to save.

Connecting to a desired bookmark
Press
to connect a desired
bookmark.
Sending the bookmark to others

]

To enter a symbol, press the left soft
key [Options] and select 1.Insert
Symbol from Options menu.

Select Send from Options menu. You
can send it via Message or Email.

]

To switch input mode, press the left
soft key [Options] and select 2. Input
method.

Select Delete from Options menu.
You can delete multiple bookmarks
using the Mark/Unmark option.

Bookmarks

Menu

.3

You can store frequently accessed
or favourite URLs/Pages. Send, Add
new, Edit, Mark/Unmark or Delete
operations can be performed on
Bookmarks. Several preconfigured
URLs are stored as bookmarks.
Adding a new bookmark
1. Press the left soft key [Options] and
select 2.Add new from Options
menu.

Browser

Home

Deleting a bookmark

Editing a bookmark
Select Edit from Options menu.
Edit the title and associated URL
to save.
information. Press

Saved pages

Menu

.4

The phone can save the page on
display as an offline file. Up to 20
pages can be saved.
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Browser
Browser

History

Menu

.5

]

Scrolling control
Allows you to set the scroll speed by
selecting the number of lines to scroll.
Select from the menu either 1 line, 2
lines or 3 lines.

]

Show image
Allows you to enable or disable the
image display during browsing.

You can view the list of the pages
you've already connected.

Settings

Menu

.6

You can change the settings for
browser connectivity and display.

Profiles

(Menu

Note

.6.1)

Enabling this function will delay
displaying images until the
completion of transmission. Disabling
this function will prevent the
browser from downloading images
from the server, thus allowing faster
transmission.

Select the appropriate profile by
pressing . This will activate the
profile to initiate the browser launch.

Appearance settings (Menu
]
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.6.2)

Character encoding
Sets the browser default character set
to one of the following:
Automatic, English(ASCII),
English(ISO), English(LATIN),
Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2
LE), Unicode(UCS2 Auto),
Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF16 LE), Unicode(UTF-16 Auto),
Unicode(UTF-8).

]

Java script
Select whether to turn JavaScript On
or Off.

Cache

(Menu

.6.3)

Enabling Cache allows you to store
accessed pages to your phone. Once
a page has been stored in the Cache it
will greatly enhance the page loading
speed on subsequent browsing of the
same page.

Cookies

(Menu

.6.4)

Security

(Menu

Browser

Enabling Cookie allows you to store
cookies sent from the server. Disabling
this function will prevent cookies from
being stored on your phone.
.6.5)

Certificates list
Certificates can be viewed from the list.

Session clear
Secure (WTLS/TLS) session data can
be cleared using this option.

Reset settings

(Menu

.6.6)

Select this to reset your phone to its
default browser configuration.
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Settings [Menu #]
Settings

Profiles

You can select ringtone or vibration
for an incoming call and configure the
sound and volume of the ringtone, key
tone, and sound effect, according to a
profile. The profiles provided include
[Normal], [Silent], [Vibrate only],
[Outdoor], [Headset], [Customised
1], [Customised 2], and [Customised
to
3]. Select a profile, and press
activate the profile. After pressing
the left soft key [Options], select
the Edit menu for the [Normal],
[Outdoor], [Headset], [Customised
1], [Customised 2] and [Customised
3] profile to change the configuration.
A different list of options is available
for each profile that has been selected
for editing.
]

86

incoming video calls.

Menu #.1

Alert by
This option determines the incoming
call notification mode. You can select
from [Ring], [Vibration], [Silent],
[Ring & vibration], [Ring after
vibration], [Max Ring & Vibration].

]

Voice ringtone
You can select the ringtone for
incoming voice calls.

]

Video ringtone
You can select the ringtone for

]

Volume
Set the ringtone volume.

]

Message alert
You can set how often the phone is
to inform you of a received message
until it is read.

]

Message tone
You can select a file from among your
own personal files or from the default
files, to be played by the phone upon
receiving a message.

]

Key tone
You can set the key tone to be
played when pressing the keys.

]

Key tone volume
You can set the volume of the chosen
key tone, choosing from 7 available
levels.

]

Slide tone
Select the desired tone the phone
will emit when you slide up/down
the phone.

]

Confirmation tone
You can set the confirmation tone to
be played by the phone to confirm
actions.

]

Select start up sound
You can select which file will be
played when the phone is switched
on.

]

Shut down sound
You can set the effect to be played
when the phone is switched off.

]

Select shut down sound
You can select which file will be
played when the phone is switched
off.

Phone
Auto key lock

Menu #.2
(Menu #.2.1)

If you activate this function, the keypad
will be locked automatically after
predefined delay time when the slide
is closed.

Language

(Menu #.2.2)

Select the display language. You can
select Automatic language option to
change display language to the USIM
card supported language.

Power save

(Menu #.2.3)

When you don't use a phone, you can
save the power activating this menu.

Handset info.

Settings

]

Start up sound
You can set the effect to be played
when the phone is switched on.

(Menu #.2.4)

This functions shows the USIM card
telephone number, model name and
software version of the mobile phone.

Screen

Menu #.3

This menu allows you to personalise the
display options of the screens and of
the menus entire graphic interface.

Screen theme

(Menu #.3.1)

You can set the screen theme to be
displayed on the main screen.

Home screen
]

Wallpaper: You can select an image
to be displayed on the main screen.

]

Homescreen usage: You can select
using the Homescreen aggregator
menu on the main screen.

Outgoing call
You can select the image to be
displayed while trying to call.
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Settings
Start up
Settings

You can select the image to be
displayed while the phone is being
switched on.
You can select the image to be
displayed while the phone is being
switched off.
(Menu #.3.2)

You can select the desired menu style
from Grid style and One by one style.

Font

(Menu #.3.3)

You can set the font style, dialling
font size, and dialling font colour using
/ .

Backlight

(Menu #.3.4)

You can set the backlight duration and
the brightness on the Home screen and
the duration on the Keypad individually.

Handset theme

(Menu #.3.5)

You can set the theme of handset:
White or Black
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(Menu #.3.6)

You can insert the message when
switching on the phone.

Date & Time

Shut down

Menu style

Greeting message

Menu #.4

Although the current time is
automatically configured when the
phone is registered to the network,
users can configure the time and date
directly using this menu. The time
configured by the user is valid only
while the phone is turned on.

Time
1. Select the Time item from the Date
& time list, and then press .
2. Move to your desired field, Hour,
Minute, or am/pm field using the
navigation keys. (When you have
selected 12 hour as Time format)
3. Enter Hour, and Minutes using the
number keys.
4. Select the time format using

/

5. Scroll down to select the hour
indicator format i.e. Off, Cuckoo
clock or Chime bell.
to set
6. Press the centre soft key
the time with the specified value.

.

Date

2. Select the date format using

/

.

3. Enter Day, Month and Year using
the number keys.
to set
4. Press the centre soft key
the date with the specified value.

but you can still do tasks which do not
require the use of wireless network.
With flight mode you cannot make any
calls including emergency calls or use
other features that require network
service.

Network

Menu #.6

Select Network

Auto update date/time

Select between Automatic and Manual.

When Auto Update is configured
to On, the time and date are
automatically updated according to
the current time zone. If Confirm first
is selected, the time and date update
is confirmed before it is updated
automatically.

]

Automatic: Automatically searches
for the network and registers the
handset to the network. This is
recommended for best service and
quality.

]

Select whether to activate the daylight
saving function or not. You can set the
Summer time difference of selected
home city for 1 hour or 2 hours.

Manual: All the currently 2G(GSM)
and 3G(UMTS) available networks
are shown and you can select one
of them for registration. If the
registration of the network has failed,
the network lists are listed again and
you can select any other one for
registration.

Flight mode

Note

Daylight saving

Menu #.5

If you activate the Flight mode, you can
use the phone without connecting the
3G wireless network. 3G wireless phone
and FM radio signals from the phone or
Bluetooth connections are prevented,

Settings

1. Select the Date item from the Date
& time list, and then press .

When your handset lose the network
in manual mode, the popup message
to select the available network will be
shown in the Idle screen.
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Settings
Network mode
Settings

You can set a type of network to
search for when networks are searched
in the Select network menu.
]

Automatic: Searches all the networks
connectable.

]

UMTS: Searches only networks
supporting 3G. (Except for Swiss)

]

GSM 900/1800: Searches only
networks supporting GSM 900/1800
band.

]

GSM 1900: Searches only networks
supporting GSM 1900 band.

Preferred lists
If the network is searching
automatically, you can add a preferable
network to be connected to. And the
following options are available.
]

Add new: You can add a new
network using the followings.
- Search: You can select one from
the network list stored in the
phone.
- Enter new network: You can
enter the country code (MCC),
the network code (MNC) and RAT
to add.
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]

Delete: Deletes the selected network.

]

Edit: You can modify the information
of the selected network.

]

Move up: Moves the selected
network upward.

]

Move down: Moves the selected
network downward.

Access points
This menu shows the access point list.
You can create new profiles, delete or
edit them by using the Option Menu.
However, you cannot delete or edit
default configurations depending on
country variant.
You can edit the following configuration
tiems by pressing the left soft key
[Option] and Edit.
Connection
title

Access Point profile name.

Bearer

Choose the bearer
from the list. (Default is
UMTS.)

Authentication

Choose the authentication from the list. (Default
is No auth)

User name

Information provided by
service provider.

Information provided by
service provider.

APN

APN name to access
network. Information
provided by service
provider.

Note
]

Press the right soft key in the PIN
code entry window to return to the
previous step.

]

3 incorrect PIN code entries would
invalidate the PIN code. And
you have to enter the PUK (PIN
Unblock Key) code to configure the
PIN code again.

]

The maximum number of times you
may enter the PUK code is 10.
(Note: If you enter an incorrect
PUK code 10 times, the USIM
card will be blocked and must be
replaced.)

]

If the PIN code request cannot
be disabled by operator settings,
you will not be able to choose this
menu item.

Press confirm key to save any
configuration changes.

Streaming
If you want to set different network
setting to play streaming content, you
can set different network settings.

Security

Menu #.7

PIN code request
When this is set to On, you are
requested to enter your PIN each time
you switch the phone on.

Settings

]

Password
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Settings
Settings

Handset lock

PIN code change procedure

You can lock your phone. The following
4 lock functions are available.

1. Select ‘PIN code’ from the ‘Change
codes' list and then press .

When switching on: Locks the
handset whenever the handset is
switched on.

2. Enter the current PIN code, and
press .

If USIM changed: Locks the handset
when the phone's USIM card has been
changed.
Immediate: Locks the handset
immediately.
None: Deactivates the lock function.
You are requested to enter the security
code to confirm the selection.
]

To unlock the handset, you need to
enter the security code.

Change codes
You can change the PIN, PIN2, and the
mobile phone password.
PIN code
PIN is the abbreviation for Personal
Identification Number, and is used to
restrict use by an unauthorised user.
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3. Enter the new PIN code, and press
.
4. Enter the new PIN code once again,
and press .
]

If the PIN code is different from that
of step 3, the procedure is restarted
from step 3.

5. When the PIN code is changed
properly, a Changed message is
displayed. If you enter an incorrect
PIN code in step 2, the procedure
is restarted from step 2, and the
number of attempts you have left to
enter the number decreased by 1.
6. Press the right soft key in the PIN
code entry window to return to the
previous step.

Three incorrect PIN code entries in
the PIN code entry window would
invalidate the PIN code. In this case,
you have to enter the PUK (PIN
Unblock Key) code to configure
the PIN code again. The maximum
number of times you may enter the
PUK code is 10. (Note: If you enter
an incorrect PUK code10 times, the
USIM card will be blocked and must
be replaced.)

PIN2 code
PIN2 is the abbreviation for Personal
Identification Number 2, and is used to
restrict use by unauthorised users as
with the PIN. The PIN2 code change
procedure is the same as the one for
the PIN code. 3 incorrect PIN2 code
entries would invalidate the PIN2 code.
In this case, you have to enter the
PUK2 code in order to use the PIN2
code again. The maximum number of
times you may try to enter the PUK2
code is 10, like PUK1. 10 incorrect
PUK2 code entries would invalidate the
PIN2 code.

Security code
The security code is used to change the
mobile phone password. The maximum
number of attempts to enter the
security code is not limited as it is with
PIN and PIN2.

Memory manager

Settings

Note

Menu #.8

Handset common memory
This function shows the status of the
user memory of the mobile phone.
Since this function scans the overall file
system for statistics, a few seconds are
required.

Handset reserved memory
This function shows the status of the
User reserved memory. The usual
contents are Text msg, Contacts,
Calendar, To do, Memo, Alarms, Call
history, and Bookmarks. And it gives a
clear illustration of the actual amount
compared with the total amount for
each item.

USIM memory
This function shows the status of the
USIM card user memory.
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Settings
External memory
Settings

This function shows the status of
the External card user memory. This
function displays the In-use and free
memory usage statistics.

Primary storage setting
You can select the storage to download
the file: Handset memory or External
memory.

Reset settings

Menu #.9

Select this to reset your phone to
its default configuration. You are
requested to enter the security code.
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Accessories
Travel Adapter
This charger allows
you to charge the
battery while away
from home or your
office.

Type: STA-P52ER

Hands free ear-microphone
and music player controller
combo

Accessories

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

Stereo headset

Standard Battery
(Type: LGIP-430A)

Data cable/CD

Note

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

]

Always use genuine LG accessories.

]

Failure to do so may invalidate your
warranty.

]

Accessories may vary in different
regions: please check with our
regional service company or agent
for further information.
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Technical data
Technical data

General
Product name: KU380
System: GSM900/DCS1800/
PCS 1900/WCDMA 2100
Net weight: 67.5g (Without battery)
Ambient temperatures
Max: +55°C (Normal) /
+45°C (Charging)
Min: -10°C
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MEMO
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