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บทนำ
| บทนำ

ขอแสดงความยินดีที่คุณซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่รุน
KG320 ที่ทันสมัย มีรูปรางบาง ออกแบบใหทํางาน
ดวยการใชเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ แบบดิจิ
ตอลใหม่ลาสุด
คูมือการใชเลมนี้ประกอบดวยขอมูลสําคัญในการ
ใชและการทํางานของโทรศัพทเครื่องนี้ จึงควรอาน
ขอมูลทั้งหมดดวยความละเอียด เพื่อผลการใชงาน
ที่เต็มประสิทธิภาพและเปนการปองกันความเสียหาย
หรือใชงานผิดตอตัวเครื่องได การรับประกันของ
โทรศัพทจะสิ้นสุดลงทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลง
หรือดัดแปลงแกไขเครื่อง นอกเหนือจากที่ระบุอยางชัด
เจนในคูมือนี้วาสามารถกระทําได



เพื่อความปลอดภัย
|
เพื่อความปลอดภัย

คำเตือน

ขอควรระวัง

•ค
 วรปดโทรศัพทเคลื่อนที่ทุกครั้ง ที่อยูบนเครื่องบิน

•ป
 ดเครื่องโทรศัพทในบริเวณที่มีขอบังคับพิเศษวา
หามใช ตัวอยางเชน หามใชโทรศัพทในโรงพยา
บาลเนื่องจากอาจมีผลตอการทํางานของอุปกรณ
ทางการแพทยที่ ไวตอสัญญาณรบกวน

•ห
 ามถือโทรศัพทในขณะขับรถ
• ไ มควรใชเครื่องใกลสถานีบริการน้ำมัน คลังน้ำมัน
โรงงานเคมี หรือบริเวณที่มีการปฏิบัติงานที่ เกี่ยว
ของกับการระเบิด
• เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดใช แตแบตเตอรี่
และแทนชารจของแท ที่กําหนดใหเทานั้น
•ห
 ามสัมผัสโทรศัพทดวยไฟฟาขณะกําลังชารจแบต
เตอรี่ เพราะอาจถูกไฟฟาดูดหรือทําใหโทรศัพท
ชํารุดเสียหายได
• เก็บโทรศัพทในที่ปลอดภัย และหางจากมือเด็ก
รวมทั้ง เก็บชิ้นสวนขนาดเล็กซึ่งอาจทํา อันตราย
หากเด็กนําใสปาก

•ก
 ารโทรฉุกเฉินอาจไมสามารถใชได กับเครือขาย
เซลลูลารทุกเครือขายจึงไมควรใชโทรศัพทนี้เพียง
อยางเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน
• เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โปรดใช
แตอุปกรณเสริมที่ เปนของแทเทานั้น
• โ ปรดอานคูมือนี้โดยละเอียดกอนเริ่มใชเครื่องโทร
ศัพทของคุณและเก็บ รักษาคูมือนี้ เพื่อใชอางอิง
ภายหลัง ดังนั้น โทรศัพท วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร
ฯลฯ อาจไดรับสัญญาณ รบกวนบางเล็กนอย ไม
ควรถือ โทรศัพทขณะขับรถ
• ควรทิ้งแบตเตอรี่ตามวิธีที่กฎหมายกำหนด
• หามถอดแยกเครื่องโทรศัพทหรือ แบตเตอรี่
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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

การรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ขอมูลเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
และคา SAR (Specific Absorption Rate)
โทรศัพทเคลื่อนที่รุน KG320 นี้ไดรับการออกแบบตรง
ตามขอกําหนด เรื่องความปลอดภัยในการใชงาน อัน
เกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ ขอกําหนดนี้
ใชหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรที่รวมถึงการกําหนดคา
เผื่อไว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน โดยไมขึ้น
กับอายุและสุขภาพ
•ข
 อกําหนดเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ใชหนวยวัดที่เรียกวา Specific Absorption Rate
หรือ SAR การทดสอบ SAR ไดกระทําดวย การใช
วิธีการที่ไดมาตรฐาน โดยใหเครื่องโทรศัพทสงสัญ
ญาณที่แรงที่สุด และมีการรับรองขนาดสัญญาณ
แลว โดยการสงสัญญาณดังกลาว ไดกระทําในทุก
ยานความถี่ที่โทรศัพทใชอยู

•แ
 มระดับ SAR ของโทรศัพท LG แตละรุนจะแตกตาง
กันบางแตทุกรุน จะไดรับการออกแบบใหอยูภายใน
ขอกําหนดการรับพลังงาน คลื่นความถี่วิทยุ
•ข
 อจํากัด SAR ที่แนะนําโดย International
Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต/กก โดยเฉพาะ
ตามเนื้อเยื่อหนักสิบ (10) กรัม
•ค
 า SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทรุนนี้ ซึ่งทําการ
ทดสอบโดย DASY4 ขณะถือแนบกับหูคือ 0.129
วัตต/กก (10 กรัม)

การดูแลและการบํารุงรักษาเครื่อง
โทรศัพท
 ําเตือน ใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจแบตเตอรี่ และ
ค
อุปกรณเสริมที่ผานการรับรอง ใหใชกับโทรศัพทรุนนี้
เทานั้นการใชอุปกรณประเภทอื่นๆที่ไมผานการรับรอง
ดังกลาว อาจทําใหการรับรอง หรือการรับประกันของ
เครื่องสิ้นสุดลง หรือกอใหเกิดอันตรายได
•อ
 ยาถอดแยกชิ้นสวนของโทรศัพท (ควรนําไปให
ชางเทคนิคผูมี ความรูเมื่อจําเปนตองมีการตรวจ
ซอม)

| คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

โปรดอานคําแนะนําเบื้องตนตอไปนี้ การไมปฏิบัติตาม
คําแนะนําเหลานี้ อาจทําใหเกิดอันตราย หรือ ผิดกฎ
หมาย ขอมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมไดอธิบายอยูในคูมือ
เลมนี้
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•ค
 วรวางใหหางจากอุปกรณเครื่องใชไฟฟา เชน
โทรทัศน วิทยุ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร

•อ
 ยาเคาะหนาจอดวยวัตถุมีคม เพราะอาจทําความ
เสียหายแกโทรศัพทได

•ค
 วรวางโทรศัพทไวหางจากแหลงกําเนิดความรอน
เชน เครื่องทําความรอน หรือเตาประกอบอาหาร

• ว างโทรศัพทใหหางจากของเหลวหรือความชื้น

• ไ มควรวางโทรศัพทของคุณไวในเตาไมโครเวฟเพราะ
อาจทําใหแบตเตอรี่ระเบิดได
• ไ มควรทําโทรศัพทตกพื้น
• ไ มควรวางโทรศัพทไวในที่ที่มีการสั่นสะเทือนหรือ
การกระแทก
•ส
 ารเคลือบบนตัวเครื่องโทรศัพทอาจหลุดลอกได
หากหุมดวยวัสดุหรือ สิ่งที่ทําจาก ไวนิล
•ห
 ามใชสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง (เชน แอลกอฮอล
เบนซิน ทินเนอร เปนตน) หรือสารซักฟอกทําความ
สะอาดเครื่องโทรศัพท เพราะอาจทําใหเกิดเพลิง
ไหมได
• ไ มควรวางโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือควันมากเกิน
ไป
•อ
 ยาวางโทรศัพทใกลบัตรเครดิตหรือบัตรโดยสาร
ที่มีแถบแมเหล็ก เพราะอาจทําความเสียหายตอขอ
มูลในแถบแมเหล็กได

•ก
 ารใชอุปกรณเสริมประเภทหูฟงควรใชอยางระมัดระวัง
ตรวจสอบใหแนใจวาสายไมพับงอ และไมควร
สัมผัสสายอากาศโดยไมจําเปน
• ใ ชอุปกรณเสริม เชน หูฟง ดวยความระมัดระวัง
อยาแตะตองเสาอากาศโดยไมจําเปน

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

ความปลอดภัยบนทองถนน
•ห
 ามใชโทรศัพทมือถือในขณะขับรถ
•ม
 ีสมาธิในการขับขี่ดวยความระมัดระวังอยางเต็มที่
•ห
 ากสามารถกระทําได ใหใชชุดอุปกรณแฮนดฟรี
•ข
 ับเขาขางทางแลวจอดรถกอนโทรออกหรือรับสาย
หากสภาพการการขับขี่ทําใหจําเปนตองดําเนินการ
ดังกลาว
•พ
 ลังงานคลื่นความถี่วิทยุ อาจมีผลกระทบตอระบบ
อิเล็กทรอนิกสบาง ชนิดในรถของคุณ เชน วิทยุติด
รถยนต อุปกรณเพื่อความปลอดภัย เปนตน
•ข
 ณะขับขี่รถยนต โปรดอยาวางโทรศัพทหรือติดตั้ง
ชุดอุปกรณแฮนดฟรีใกลกับถุงลมนิรภัยเพราะ หาก
ติดตั้งอุปกรณไรสายไมถูกตอง และถุงลมนิรภัยทํา
งาน อาจทําใหคุณไดรับบาดเจ็บสาหัสได
ถาคุณกําลังฟงเพลงขณะอยูสถาณะที่ที่มีคนพลุกพลาน
กรุณาลดระดับเสียงเพลงลงเพื่อใหไดยินเสียงรอบขาง
โดยเฉพาะขณะที่คุณเดินขามถนน

อันตรายอาจเกิดขึ้นกับการไดยินของคุณ หากคุณไดยิน
เสียงดังเวลานาน ไมควรเปดหรือปดเครื่องขณะอยู
ใกลหูคุณ และควรปรับระดับเสียงเพลงใหอยูในระดับ
ที่เหมาะสม

บริเวณที่ทําใหเกิดระเบิดได
หามใชโทรศัพทในฟนที่ที่อยูระหวางมีการระเบิดตาง ๆ
ใหปฏิบัติตามขอ หามอยางเครงครัด และทําตามขอกํา
หนดหรือกฏเกณฑตางๆ

บริเวณทีอ
่ าจเกิดการระเบิดได
•ห
 ามใชโทรศัพทใกลจุดเติมน้ํามันเชื้อเพลิง หามใช
โทรศัพทใกลน้ํา มันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี
•ห
 ามขนถายหรือเก็บกาซหรือของเหลวที่ติดไฟงาย
หรือระเบิดไดในหอง โดยสารของรถ ซึ่งคุณใชเก็บ
โทรศัพทหรืออุปกรณเสริมตางๆ ของคุณ

| คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบกฏหมายและระเบียบขอบังคับ วาดวยเรื่อง
การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในขณะขับขี่ยานพาหนะ

หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ
การไดยินของคุณ



คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
บนเครื่องบิน
|

อุปกรณไรสายสามารถกอใหเกิดคลื่นรบกวนตอเครื่อง
บินได
คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
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• ใ หปดโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณกอนขึ้นเครื่องบิน
•อ
 ยาใชโทรศัพทเมื่อเครื่องบินจอดที่ฟนที่โดยไม
ไดรับอนุญาตจากพนักงานประจําเครื่องเสียกอน

เด็ก
เก็บโทรศัพทในที่ปลอดภัยและหางจากมือเด็กรวมทั้ง
เก็บชิ้นสวนขนาดเล็กซึ่งอาจทําอันตรายหากเด็กนําใส
ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไมสามารถใชกับเครือขายเซลลูลา
ทั้งหมดได จึงไมควรใชโทรศัพทนี้เพียงอยางเดียวใน
กรณีโทรฉุกเฉิน ใหตรวจสอบกับผูใหบริการในพื้นที่
ของคุณ

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการดู
แลรักษา
•ค
 ุณไมจําเปนตองคายประจุแบตเตอรี่ออกจนหมด
กอนเริ่มการชารจแบตเตอรี่นี้ตางจากแบตเตอรี่อื่น
เนื่องจากแบตเตอรี่ แบบ Li-Ion ไมมีผลตอหนวย
ความจําประสิทธิภาพของ แบตเตอรี่จึงไมดอยลง
• ใ ชเฉพาะแบตเตอรี่ และ ที่ชารจของ LG เทานั้น
เครื่องชารจแบตเตอรี่ของ LG ไดรับการออกแบบ
มาเพื่อยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ใหนานที่
สุด
•อ
 ยาถอดชิ้นสวนหรือทําใหแบตเตอรี่ลัดวงจร
• ร ักษาความสะอาดของหนาสัมผัสแบตเตอรี่
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที เมื่อประสิทธิภาพการใชงาน
ลดต่ําลงอยางมากจนไมอาจใชตอได แบตเตอรี่นี้
สามารถชารจใหม่ไดหลายรอยครั้งจนกวาจะจําเป็น
ตองเปลี่ยนกอนใหม่

•

•

•

•ช
 ารจแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หากไมไดใชเปนเวลา
นานเพื่อเพิ่มเวลาการใชงาน

•อ
 ยาวางแบตเตอรี่ทิ้งไวในสภาพอากาศที่รอนหรือ
เย็น เพราะประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อาจดอยลง

O

X

| คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

•อ
 ยาใหเครื่องชารจแบตเตอรี่โดนแสงแดดโดยตรง
หรือใชใน สภาพที่มีความชื้นสูง เชน ในหองน้ํา

เพื่อประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดขณะใชสาย
โปรดอยาสัมผัสบริเวณเสาอากาศในตัว
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คุณสมบัติของ KG320
สวนประกอบของโทรศัพท
1. ลําโพง
|
คุณสมบัติของ KG320

3. ปุมตัวเลขและตัวอักษร
• ในโหมดสแตนดบาย: สําหรับปอนหมายเลขเพื่อ
โทรออก กดปุมดังตอไปนี้คางไว
0 – โทรออกตางประเทศ
1 – ใชงานเมนูศูนยขอความเสียง
2 ถึง 9 – โทรดวน
* – ใชงานการตั้งเวลาในโหมดถายรูป
# – เปดใชไฟฉายในโหมดกลองถายรูป
ขณะที่ปอนหมายเลขโทรศัพท คุณสามารถหยุด
ใชฟงกชันชั่วคราวโดยกดปุมนี้คางไวสักครู

• ในโหมดแกไข: ปอนตัวเลขและตัวอักษร
4. ไมโครโฟน
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2. หน้าจอ LCD หลัก
• สวนบน: ความแรงของสัญญาณระดับประจุไฟของ
แบตเตอรี่ และฟงกชันอื่นๆ
• สวนลาง: แสดงรายการของปุมเลือก

6

7

! หมายเหตุ

โปรดตรวจดูวาเปดโทรศัพทแลวและอยูในโหมด
เปดเครื่องรอรับสาย กอนเชื่อมตอกับสายเคเบิล USB
6. ลำโพงในตัว
ฟงเครื่องเลน MP3 โดยไมตองมีหูฟง
7. ปุมฮอตคียกลองถายรูป
ใชงานเมนูกลองถายรูปโดยตรง

| คุณสมบัติของ KG320

5. ช
 องเสียบสายเคเบิล/ชองเสียบ
สายชารจแบตเตอรี่
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คุณสมบัติของ KG320
1 

|
คุณสมบัติของ KG320

3. ปุมเลือก
ปุมทั้ง 2 นี้จะทำงานตามฟงกชันที่ปรากฏที่ดาน
ลางของหนาจอ




1.ปุมนาวิเกต
• ในโหมดสแตนดบาย:
U

กดแลวปลอย: รายการ เมนูโปรด

D

กดแลวปลอย: รายชื่อ

R

กดแลวปลอย: รายการ รายการขอความ

L	กดแลวปลอย: รูปแบบเสียง
กดคางไว: ใชงาน /ปดการใชงานโหมดสั่น

• ในเมนู: เลื่อนรายการขึ้นและลง
2. ปุมยืนยัน

14
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4. ปุมสง
• โ ทรออกดวยการกดหมายเลขโทรศัพทและการ
รับสาย
• ใ นโหมดสแตนดบาย: แสดงขอมูลหมายเลขที่
โทรออก, รับสาย และไมไดรับสาย
5. ปุมวางสาย
• เปด/ปดเครื่อง (กดคางไว)
• วางสายหรือปฏิเสธสายเรียกเขา

ภาพแสดงตัวเครื่องดานหลัง

2. แฟลช
3. เลนสกลองถายรูป
4. ชองเสียบหูฟง
5. ชองเสียบซิมการด

| คุณสมบัติของ KG320

1. แบตเตอรี่

6. ขั้วแบตเตอรี่
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คุณสมบัติของ KG320
ขอมูลบนหนาจอ
|

พื้นที่ไอคอน
คุณสมบัติของ KG320
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พื้นที่ขอความ
และกราฟก

หนาจอจะแสดงไอคอนตางๆ ตามที่แสดงในตารางดัง
ตอไปนี้

ไอคอนบนหนาจอ
ไอคอน

คำอธิบาย
แสดงความแรงของสัญญาณเครือขาย ❈
เชื่อมตอสายอยู

เมนู

รายชื่อ

แสดงรายการของปุมเลือก
❈ ค ุณภาพของเสียงสนทนาอาจเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ที่

พื้นที่

คำอธิบาย

บรรทัดแรก

แสดงไอคอนตางๆ โปรดดูที่หนา 17

บรรทัดกลาง

แสดงขอความ, คำแนะนำและขอมูล
ที่คุณปอน เชน หมายเลขที่จะโทร
ออก

บรรทัดสุดทาย

แสดงฟงกชันที่กำหนดใหกับปุมเลือก
สองปุมใน ปจจุบัน

ใหบริการ และ ระบบเครือขาย เมื่อระดับความแรงของ
สัญญาณตํ่ากวา2ขีด เสียงสนทนาอาจขาดหายไมได
ยินและมีสัญญาณรบกวนโปรดดูแถบแสดงสถานะของระ
บบเครือ ขายเพื่อตรวจดูวาคุณจะใชสายโทรไดหรือไม
เมื่อแถบแสดงสถานะไมปรากฏขึ้น แสดงวาคุณอยูนอก
พื้นที่ใหบริการ ในกรณีดังกลาวนี้ คุณจะเขาใชบริการ
ใดๆของระบบเครือขายไมได (โทร. รับสงขอความและอื่นๆ)

ไอคอน

คำอธิบาย

ไอคอน

คำอธิบาย
เมนู เสียงดัง ใน รูปแบบเสียง

แสดงวาคุณกำลังใชบริการขามเครือ
ขาย (โรมมิ่ง) อยู

เมนู เงียบ ใน รูปแบบเสียง

ตั้งและใชนาฬิกาปลุกอยู
แสดงสถานะของแบตเตอรี่
คุณไดรับขอความแบบตัวอักษร
คุณไดรับขอความแบบเสียง

เมนู ชุดหูฟง ใน รูปแบบเสียง
คุณสามารถโอนสายได
แสดงวาโทรศัพทกำลังเขาใช WAP
แสดงวาคุณกำลังใช GPRS
คุณไดเปดใชงานบลูทูธ

| คุณสมบัติของ KG320

คุณสามารถใชบริการ GPRS ได

คุณสามารถดูตารางนัดหมายได
เมนู สั่นอยางเดียว ใน รูปแบบเสียง
เมนู ปกติ ใน รูปแบบเสียง
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การติดตั้ง
การติดตั้งซิมการดและแบตเตอรี่
ในเครื่อง
|

ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดเครื่องแลวกอนที่จะถอด
แบตเตอรี่ออก
การติดตั้ง

1. ถอดฝาปดแบตเตอรี่
กดและเลื่อนฝาปดแบตเตอรี่ไปทางดานหลังโทร
ศัพท และถอดฝาปดแบตเตอรี่ออก

3. ใสซิมการด
ใสซิมการดในชองเลื่อนซิมการดเขาไปในชองใสซิม
การด โปรดตรวจสอบใหแนใจวาใสซิมการดอยางถูก
ตองและหนา สัมผัสสีทองของการดคว่ำลงเมื่อตอง
การถอดซิมการดออก ใหกดลงเบาๆ และดึงออกใน
ทิศทางตรงขามกับตอนใส

4

ก
การใสซิมการด
2. ถอดแบตเตอรี่ออก
จับที่ขอบดานบนของแบตเตอรี่และยกแบตเตอรี่ขึ้น
จากชองใสแบตเตอรี่

การถอดซิมการด

! หมายเหตุ
ขั้วโลหะของซิมการดเสียหายไดโดยงายหาก ถูกขูดขีด
ดังนั้น โปรดระวังเมื่อคุณจับซิมการดใหปฏิบัติตามคํา
แนะนําที่แนบมากับซิมการด

! คําเตือน
เมื่อใส/ถอดซิมการด คุณควรปดโทรศัพท
มิฉะนั้น รายละเอียดหรือขอมูลในซิมการดอาจเสียหาย
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! ขอควรระวัง
เมื่อคุณติดตั้งหรือถอดแบตเตอรี่ คุณควรระมัดระวังขอบฝาแบต
เตอรี่ที่มีความคม

1. ต
 รวจดูใหแนใจวา ชารจแบตเตอรี่ไวจนเต็ม กอน
เริ่มใชโทรศัพทเปนครั้งแรก
2. ห
 ันดานที่มีลูกศรบนตัวปลั๊กขึ้นขางบนตามที่แสดง
ในรูปแลวเสียบปลั๊กอะแดปเตอร สําหรับชารจแบต
เตอรี่เขาชองเสียบทางดานลางของ เครื่องใหสุด
จนไดยินเสียง คลิ๊ก
3. เสียบปลายสายอีกดานหนึ่งของอะแดปเตอรเขา
กับเตาเสียบ ควรใชเฉพาะเครื่องชารจที่ใหมาใน
กลองเทานั้น

การชารจแบตเตอรี่

4. ข
 ีดเล็กๆ ที่ขยับไปมาของไอคอนแบตเตอรี่จะหยุด
นิ่งเมื่อ การชารจ เสร็จสมบูรณ

กอนเชื่อมตออะแดปเตอรสําหรับชารจแบตเตอรี่เขา
กับเครื่องโทรศัพท คุณตองใสแบตเตอรี่ในเครื่องกอน

! ขอควรระวัง

| การติดตั้ง

4. ใสแบตเตอรี่
ใสแบตเตอรี่ โดยใหดานลาง
ของแบตเตอรี่สอดลงไปที่ดาน
ลางของชองใสแบตเตอรี่กอน
จากนั้น กดดานบนของแบต
เตอรี่ใหแนนเขาที่

•อ
 ยาใชแรงฝนในการเสียบสายเพราะอาจ ทําความเสียหาย
แกโทรศัพทและอะแดปเตอรสําหรับชารจแบตเตอรี่
•ห
 ากคุณใชเครื่องชารจนอกประเทศของ คุณใหใชปลั๊ก
อะแดปเตอรเพื่อการเชื่อม ตอได
•ห
 ามถอดแบตเตอรี่หรือซิมการดออกใน ขณะที่กําลังชารจ
แบตเตอรี่
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การติดตั้ง
! คําเตือน
• ถอดปลั

๊กไฟและเครื่องชารจแบตเตอรี่ออกจาก เตาเสียบ
ขณะเกิดพายุฝนฟาคะนองเพื่อปองกันไมใหถูกไฟฟา
ดูดหรือเกิดเพลิงไหม

|
การติดตั้ง

•ต
 รวจสอบใหแนใจวาไมมีวัตถุที่มีขอบแหลม คม เชน
ฟนสัตว ตะปู สัมผัสกับแบตเตอรี่ เพราะอาจทําใหเกิด
เพลิงไหมได
• เมื่อใส/ถอดซิมการด คุณควรปดโทรศัพท

การถอดเครื่องชารจแบตเตอรี่
ถอดสายอะแดปเตอรออกจาก
โทรศัพทโดยกดปุมดานขางทั้ง
สองขางตามที่ แสดงในรูป
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ฟงกชันทั่วไป
การโทรออก
1. ต
 รวจดูใหแนใจวาโทรศัพทของคุณเปดอยู
2. ป
 ้อนหมายเลขโทรศัพท รวมทั้งรหัสพื้นที่

1. กดปุ
 ม 0 คางไวเพื่อเรียกรหัสนําหนาการโทรออก
ตางประเทศให ปรากฏบนหนาจอ เครื่องหมาย ‘+’
สามารถใชแทนรหัสการโทรออก ตางประเทศได

4. เมื่อสิ้นสุดการสนทนาแลว ใหกดปุม E

2. ป
 อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลข
โทรศัพท

การโทรจากรายการโทรที่เคยใช

3. กดปุม S

1. ก
 ดปุม S หมายเลขโทรศัพทที่เรียกเขา,โทร
ออก และไมไดรับสาย ลาสุดจะปรากฏขึ้น

การวางสาย

2. เลือกหมายเลขที่ตองการโดยใชปุมนาวิเกต
3. กดปุม S

เมื่อคุณสิ้นสุดการสนทนาแลว ใหกดปุม E

| ฟงกชันทั่วไป

3. กดปุม S เพื่อโทรออก

การโทรออกตางประเทศ

การโทรออกโดยใชรายชื่อ
คุณสามารถบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่โทร
บอยไวในสมุดโทรศัพทในซิมการดและหนวยความจํา
ของโทรศัพทได คุณโทรออกไดอยางงายๆ เพียงคน
หาชื่อในรายชื่อ โปรดดูรายละเอียด เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คุณสมบัติ รายชื่อที่หนา 34
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การรับสาย

โหมดสั่น (แบบรวดเร็ว)

โ

เมื่อมีสายเรียกเขา เสียงโทรศัพทจะดังขึ้นและไอคอน
โทรศัพทจะกระพริบอยูบนหนาจอ หากเครื่องสามารถ
ระบุผูโทรเขาได หมายเลขโทรศัพท (หรือชื่อหากจัด
เก็บไวใน สมุดโทรศัพท) ของผูโทรเขาจะปรากฏขึ้น

คุณสามารถใชงานโหมดสั่นไดโดยกดปุมซายคางไว

ความแรงของสัญญาณ

โ
ห
อ
เ
ท
ด
A

1. เปดฝาพับและกดปุม S หรือปุมเลือกซายเพื่อ
รับสายเรียกเขา หากตั้งตัวเลือกเมนูรับสายไดทุกปุม
(เมนู #-4-2) เปน O การกดปุมใดๆ จะเปนการรับสาย
ยกเวนปุม E หรือปุมเลือกขวา
2. ส
 ิ้นสุดการสนทนาโดยการปดโทรศัพท หรือกดปุม E
! ขอสังเกต
คุณสามารถรับสายในขณะใชสมุดโทรศัพทหรือคุณสมบัติ
เมนูอื่นได ในกรณีที่โทรศัพทเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
ทางสายเคเบิล USB สายเรียกเขาจะถูกปฏิเสธ สวน
ใน กรณี ที่ปลดการเชื่อมตอโทรศัพทกับคอมพิวเตอร
แลว หนาจอโทรศัพทจะแสดงรายการสายที่ไมไดรับ

หากคุณอยูภายในอาคาร การอยูใกลหนาตางอาจ
ชวยใหคุณรับสัญญาณไดดีขึ้น คุณสามารถดูความ
แรงของสัญญาณไดจากสัญลักษณแสดงระดับ
สัญญาณ (
) บนหนาจอโทรศัพท

การปอนขอความ
คุณสามารถปอนตัวเลขและตัวอักษรไดโดยใชปุมกด
ของโทรศัพท ตัวอยางเชน การบันทึกชื่อใน รายชื่อ,
การเขียนขอความ, การทำตารางนัดหมายในปฏิทิน
ลวนแตตองใชการปอนขอความทั้งสิ้น ในเครื่องมีวิธี
ปอนขอความใหเลือกใชไดดังนี้
! ขอสังเกต
ฟลดบางฟลดอาจใชโหมดปอนขอความไดโหมดเดียว (เชน
หมายเลขโทรศัพทในฟลดสมุดที่อยู)

โ

โ
ษ
ก

โ

ป
ห
ส
จ

โ

โ
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การเปลี่ยนโหมดปอนขอความ

โหมดนี้ใหคุณปอนคําไดโดยการกดเพียงครั้งเดียวตอ
หนึ่งตัวอักษร แมวาแตละปุมบนแผงปุมกดนั้นจะมีตัว
อักษรมากกวาหนึ่งตัวอักษรก็ตาม โหมด T9 จะเปรียบ
เทียบการกดปุมของคุณโดยอัตโนมัติกับพจนานุกรม
ทางภาษาภายในเครื่อง เพื่อพิจารณาหาคําที่ถูกตอง
ดังนั้น คุณจึงกดปุมนอยกวาการปอนคําโดยใชโหมด
ABC ตามปกติ

1. เมื่อคุณอยูในฟลด ที่ยอมใหปอนตัวอักษรไดสัญ
ลักษณแสดงโหมดปอน ปอนขอความจะปรากฏ
ขึ้นที่มุมบนขวาของหนาจอ

โหมด ABC
โหมดนี้ใหคุณปอนตัวอักษร โดยการกดปุมที่มีตัวอัก
ษรที่ตองการหนึ่งครั้ง สองครั้ง สามครั้ง หรือสี่ครั้งจน
กระทั่งตัวอักษรที่ตองการปรากฏขึ้น

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

2. ห
 ากคุณตองการเปลี่ยนโหมดใหกดปุม # ซึ่งจะ
เปลี่ยนโหมดที่มีอยู

วิธีการใชโหมด T9
โหมดปอนขอความโดยใชระบบชวยสะกดคํา T9 ชวย
ใหคุณสามารถปอนคําตาง ๆ ไดอยางงายดายดวยจํา
นวนการกดปุมนอยครั้งที่สุด เมื่อคุณกดปุม แตละครั้ง
โทรศัพทจะเริ่มแสดงตัวอักษรที่คิดวา คุณกําลังพิมพ
โดยอางอิงตามพจนานุกรมในเครื่อง เมื่อมีการเพิ่มตัว
อักษรใหม่คําจะเปลี่ยนแปลงตามตัวเลือกที ใกลเคียง
ที่สุดจากพจนานุกรม

| ฟงกชันทั่วไป

โหมด T9

! ขอสังเกต
คุณสามารถเลือกภาษาอื่นๆ ของ T9 ไดจากตัวเลือกเมนู
หรือกดปุม * คางไว คาที่ตั้งมาจากโรงงานของเครื่องคือ
ไมใชโหมด T9

โหมดสัญลักษณ
โหมดนี้ใหคุณปอนตัวอักษรพิเศษ
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1. เมื
 ่อคุณอยูในโหมดปอนขอความโดยใชระบบชวย
สะกดคํา T9 ใหเริ่มตนปอนคำโดยกดปุม 2 ถึง 9
โดยการกดหนึ่งปุมตอหนึ่งตัวอักษร
• คําจะเปลี่ยนแปลงตามตัวอักษรที่พิมพ คุณไม
ตองสนใจคําที่ปรากฏบนหนาจอจนกวาคุณจะ
พิมพ คํานั้นเสร็จ
• หากพิมพจนเสร็จแลวแตคํานั้นปรากฏไมถูกตอง
ใหกดปุมนาวิเกตลงหนึ่งครั้ง หรือมากกวา เพื่อ
เลื่อนดูรายการคําที่มีใหเลือก
ตัวอยาง: ก
 ดปุม 4 6 6 3 เพื่อพิมพ
Good
กดปุม 4 6 6 3
[ปุมนาวิเกตลง] เพื่อพิมพ Home

•ห
 ากไมมีคําที่ตองการในรายการคําที่มีใหเลือก
ใหเพิ่มคํานั้นโดยใชโหมด ABC
2. ป
 อนคําทั้งคํา กอนที่จะแกไขหรือลบตัวอักษรตัว
ใดตัวหนึ่ง
3. เมื
 ่อสิ้นสุดการปอนคําหนึ่งคํา ใหเวนวรรคโดยกด
ปุม 0, R
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! ขอสังเกต
ในการออกจากโหมดปอนขอความโดยไมบันทึกขอความที่ปอนนั้น
กดปุม E เครื่องจะกลับไปยังหนาจอรอรับสาย

วิธีการใชโหมด ABC
ใชปุม 2 ถึง 9 เพื่อปอนขอความ
1. กดปุ
 มที่มีตัวอักษรที่คุณตองการ
• หนึ่งครั้งสําหรับตัวอักษรตัวแรก
• สองครั้งสําหรับตัวอักษรตัวที่สอง
• และอื่นๆ
2. เมื่อต้องการเว้นวรรค ให้กดปุ่ม 0 หนึ่งครั้ง

วิธีการใชโหมด 123 (ตัวเลข)

! ขอสังเกต
โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอักษรที่ใชไดโดยใชปุม
จากตาราง ดานลางนี้

ตัวอักษรตามลําดับที่แสดง
อักษรตัวใหญ

อักษรตัวเล็ก

1

.,'-?!@/

.,'-?!@/

2

ABC2ÀÄÁÂÃÆÇ abc2äàáâãåæç

3

DEF3ËÈÉÊ

def3ëèéê

4

GHI4ÏÌÍÎ

ghi4ïìíî

5

JKL5

jkl5

6

MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒ mno6ñöøòóôõœ

7

PQRS7ß

pqrs7ß

8

TUV8ÜÙÚÛ

tuv8üùúû

9

WXYZ9

wxyz9

0

วาง 0

วาง 0

กดปุมตัวเลขที่ตองการกอนที่จะเปลี่ยนเปนโหมดปอน
ขอความที่เหมาะสมดวยตนเอง

วิธีการใชโหมดสัญลักษณ
โหมดสัญลักษณชวยให คุณสามารถปอนสัญลักษณ
หรือตัวอักษรพิเศษตางๆ ในการปอนสัญลักษณใหกด
ปุม * ใชปุมนาวิเกตเพื่อเลือกสัญลักษณที่ ตองการ
และกดปุม [ตกลง]

| ฟงกชันทั่วไป

ปุม

โหมด 123 ชวยใหคุณสามารถปอนตัวเลขในขอความ
แบบตัวอักษรได (เชน การปอนหมายเลขโทรศัพท)
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การเลือกฟงกชันและตัวเลือกตางๆ
โทรศัพทของคุณมีชุดฟงกชันที่ชวยให คุณปรับแตง
โทรศัพทได โดยฟงกชันดังกลาวนี้มีอยูในเมนูและ
เมนูยอยตางๆ ซึ่งคุณสามารถเขาใชไดโดยผานทาง
ปุมเลือกสองปุม < และ > เมนูและเมนูยอยแตละ
เมนู ชวยใหคุณดูและเปลี่ยนงการตั้งคาของฟงกชัน
แตละฟงกชันได
|
การเลือกฟงกชันและตัวเลือกตางๆ
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ปุมตัวเลือกอาจทํางานแตกตางกันไปตามการใชงาน
ในขณะนั้น คุณสามารถดูการทํางานในขณะนั้นของ
ปุมเลือก ไดจากขอความที่ปรากฏในบรรทัดลางสุด
ของหนาจอและอยูเหนือปุมเลือกแตละปุม

โ
เ
ก
เมนู

กดปุมเลือกซายเพื่อ
เขาใชเมนูที่มีใหเลือก

รายชื่อ

กดปุมเลือกขวาเพื่อเขา
ใชรายชื่อที่มีใหเลือก
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เมนูระหวางการใชสาย
โทรศัพทของคุณมีฟงกชันควบคุมมากมาย ใหคุณ
เลือกใชระหวางการใชสายในการเขาใชฟงกชันดัง
กลาวนี้ใหกดปุมเลือกซาย < [ตัวเลือก]

การรับสายเรียกเขา

คุณสามารถเรียกใชหมายเลขที่คุณตองการโทรจาก
สมุดโทรศัพท เพื่อโทรออกสายที่สองได

หากใชงานสายเรียกซอน คุณสามารถพักสายแรกไว
และรับสายที่สองได โดยกดปุม <

การสลับระหวางสองสาย

การปฏิเสธสายเรียกเขา

ในการสลับระหวางสองสาย ใหกดปุม S หรือ ปุม
เลือกซาย และเลือก สลับสาย

คุณสามารถปฏิเสธสายเรียกเขาไดโดยไมตองรับสายนั้น
เพียงแคกดปุม E

ระหวางการใชสาย
เมนูที่ปรากฏบนหนาจอโทรศัพทระหวางการใชสายจะ
ตางไปจากเมนูหลักที่ตั้งมาจากโรงงาน ซึ่งเขาใชจาก
หนาจอขณะที่เปดเครื่องรอรับสายโดยมีตัวเลือกตางๆ
ตามที่อธิบายดังตอไปนี้

| เมนูระหวางการใชสาย

การใชสายที่สอง (ขึ้นอยูกับเครือขาย)

ในการรับสายเรียกเขา เมื่อมีเสียงเรียกเขาดังขึ้นที่
เครื่องคุณเพียงแคกดปุม S [รับ] โทรศัพทยัง สามารถ
เตือนใหคุณทราบวามีสายเรียกเขาอีกสาย หนึ่ง
ในระหวางที่คุณสนทนากับอีกสายโดยจะมีเสียง
สัญญาณดังขึ้นในหูโทรศัพทและหนาจอแสดงให
เห็นว่า มีสายที่สองกําลังรออยู คุณสมบัตินี้เรียกวา
คุณสมบัติสายเรียกซอนสาย เรียกซอนซึ่งจะใชงานได
เฉพาะกรณีที่ระบบเครือขายของคุณสนับสนุนเทานั้น
สําหรับรายละเอียดในการเรียกใชและการยกเลิกการ
ใชคุณสมบัตินี้ ใหดูที่สายเรียกซอน (เมนู #-4-4)

ระหวางการใชสาย คุณสามารถปฏิเสธสายเรียกเขาไดโดย
กดปุม E
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เมนูระหวางการใชสาย
การปดไมโครโฟน
คุณสามารถปดไมโครโฟนระหวางใชสายโดยการกด
ปุม [ตัวเลือก] แลวเลือก ปดเสียง คุณสามารถเปด
เสียงของเครื่องโทรศัพทโดยกดปุม [เปดเสียง]
เมื่อเปดเสียงไมโครโฟน ผูที่โทรเขามาจะไมไดยิน
เสียงคุณ แตคุณยังคง ไดยินเสียงบุคคลนั้นได
|
เมนูระหวางการใชสาย

สัญญาณเสียง DTMF ขณะโทรออก
ในการเปดสัญญาณเสียง DTMF ขณะโทรออก (เชน เพื่อ
ใชโทรศัพทกับสวิตชบอรดอัตโนมัติ) ใหกดปุม [ตัวเลือก]
ตามดวย Send DTMF – DTMF on เลือก
DTMF off เพื่อเลิกใชงานสัญญาณเสียง DTMF ตาม
ปกติจะใชงานสัญญาณเสียง DTMF

การใชสายที่สอง

การประชุมหลายสาย

การจัดการประชุมหลายสาย

บริการการประชุมหลายสายชวยใหคุณสนทนา กับ
บุคคลหลายคนไดในเวลาเดียวกัน หากผูใหบริการ
เครือขายของคุณสามารถรองรับบริการดังกลาว การ
ประชุมหลายสาย สามารถทําไดเฉพาะในกรณีที่คุณ
ใชสายหนึ่งอยูและพักอีกสายไว้ โดยรับสายทั้งสอง
แลว เมื่อกําหนดใหมีการประชุมหลายสายแลว ผูจัด
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ใหมีการประชุมหลายสายอาจเพิ่ม, วางสาย หรือแยก
สาย (กลาวคือ สายนั้นจะถูกตัดออกจาก การประชุม
หลายสาย แตยังคงอยูในสายของคุณ)ตามความตอง
การได ตัวเลือกเหลานี้มีใหเลือกใชในเมนูระหวางการ
ใชสาย จํานวนสายสูงสุดในการประชุมหลายสายคือ
5 สาย เมื่อเริ่มการประชุมหลายสาย คุณจะเปนผูควบ
คุมการประชุมหลายสาย และมีเพียงคุณเทานั้นที่
สามารถเพิ่มสายเขามาในการประชุมหลายสายได
คุณสามารถใชสายที่สองไดขณะกําลังใชสายสนทนา
อยูโดยปอนหมายเลขที่สองแลวกดปุม S เมื่อโทร
ติดตอสายที่สองไดแลว สายแรกจะถูกพักสาย โดย
อัตโนมัติ คุณสามารถสลับระหวางสายไดโดยกดปุม S
ในการจัดการประชุมหลายสาย ใหพักสายหนึ่งสาย
และขณะที่ใชสายหนึ่งอยู ใหกดปุมเลือกซาย แลว
เลือกเมนู ประชุมสาย ของ ประชุมหลายสาย
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การวางสายการประชุมหลายสาย

การเรียกใชการประชุมสายที่พักไว ใหกดปุม S กด
ปุมเลือกซาย [ตัวเลือก] และเลือก ประชุมหลายสาย
ทั้งหมด/พักสายทั้งหมด สายอื่นๆ ที่พักไวจะยังเชื่อม
ตออยูในการกลับไปยังโหมดการประชุมหลายสายให
กดปุมเลือกซาย < [ตัวเลือก]
ตามดวยประชุมหลายสาย

คุณสามารถวางสายของผูโทรเขาที่ปรากฏอยู
ในขณะนี้จากการประชุมหลายสายไดโดยกดปุม E

การเพิ่มสายในการประชุมหลายสาย
ในการเพิ่มสายในการประชุมหลายสายที่มีอยู ใหกด
ปุมเลือกซาย และเลือกเมนู ประชุมสาย ของประชุม
หลายสาย

การคุยสวนตัวในการประชุมหลายสาย

| เมนูระหวางการใชสาย

การเรียกใชการประชุมหลายสายที่พักไว

เมื่อตองการสนทนาเปนการสวนตัวกับ ผูที่เขารวม
ประชุมสาย ใหหนาจอแสดงหมายเลขของบุคคลที่
คุณตองการสนทนาดวย แลวกดปุมเลือกซาย เลือก
เมนู เบอรสวนตัว ของ ประชุมสาย เพื่อพักสายอื่นๆ
ทั้งหมด
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|
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เกมส & อื่นๆ
เกมส & อื่นๆ

หลังจากเลือกโฟลเดอร ใหกด [ตัวเลือก] แลวเมนู
ยอยที่มีใหเลือกจะปรากฏขึ้น

Java™เปนเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดย Sun Microsystems
และดวยวิธีการเดียวกับที่คุณดาวนโหลด Java Applet โดย
ใชเบราวเซอร Netscape หรือ MS Internet Explorer
มาตรฐาน คุณสามารถดาวนโหลด Java MIDIlet ไดโดย
ใชโทรศัพทที่ใชงาน WAP โปรแกรมที่ใช JAVA ทั้งหมด
เชน เกมส Java จะดาวนโหลดและใชบนโทรศัพทได หรือ
ไมนั้น ขึ้นอยูกับผูใหบริการดวย เมื่อดาวนโหลดแลวคุณ
สามารถดูโปรแกรม Java ได ในเมนู Applications ซึ่งคุณ
สามารถเลือกใชงานหรือลบโปรแกรมดังกลาวได ไฟลของ
โปรแกรม Java ที่จัดเก็บในเครื่องโทรศัพทจะอยูใน
โปรไฟล .JAD และ .JAR

• เปด: คุณสามารถดูเกมสที่จัดเก็บได

! ขอสังเกต

[เมนู 1-1]

เกมสเริ่มตน: ในเมนูนี้คุณสามารถจัดการติดตั้ง
แอพพลิเคชั่นตาง ๆ ลงในเครื่องของคุณได คุณสา
มารถเลนและลบแอพพลิเคชั่นที่ดาวนโหลดมาได
หรือ ตั้งคาการเชื่อมตอไปสูลิ้งคที่คุณดาวนโหลด
ในโฟลเดอรกดคียดวนดานซายมือ < [เลือก]
เพื่อเขาสูการเลือกโฟลเดอรหรือเริ่มตนใชงาน
แอพพลิเคชั่น
|
เกมส & อื่นๆ

• โฟลเดอรใหม่: สรางโฟลเดอรใหม่

โปรไฟล

[เมนู 1-2]

โปรไฟลคือขอมูลเครือขายที่ใชเพื่อเชื่อมตออินเตอรเน็ต
หากคุณตองการดูรายละเอียดของโปรไฟล โปรดดูที่
(เมนู *-4-1) ในหนา 69.

32

• ไ ฟล JAR เปนโปรไฟล์ที่บีบอัดขอมูลของโปรแกรม
Java และไฟล JAD เปนไฟลคําอธิบายที่มีขอมูลโดยละเอียดทั้ง
หมดกอนที่จะดาวนโหลดจากระบบเครือขาย คุณสามารถดู
คําอธิบายไฟลโดยละเอียดทั้งหมดไดจากไฟล JAD

•แ
 มจะใชภาษามาตรฐาน (J2ME) แตแอปพลิเคชัน Java
บางตัวจะไมสามารถ ใชงานกับโทรศัพทที่มีวางจําหนาย
บางรุนได เนื่องจากอาจมีการใชไลบรารีเฉพาะสําหรับรุน
โทรศัพทนั้น The ซอฟตแวรอาจถูกล็อคหรือเปด ขึ้นเอง
เมื่อมีการดาวนโหลดแอปพลิเคชัน Java ซึ่งไมไดพัฒนา
ขึ้นโดยเฉพาะสําหรับโทรศัพทที่อางถึงในคูมือนี้ ซึ่งคุณ
อาจตอง “รีสตารต” โทรศัพทเราตอง การชี้แจงถึงสาเหตุ
ของปญหาเหลานี้ ซึ่งเกิดขึ้นจากแอปพลีเคชั่นที่ใชรวมกัน
ไมได และไมใชขอบกพรองของ ผลิตภัณฑ
เฉพาะโปรแกรมที่ใช J2ME (Java 2 Micro Edition)
เทานั้นจึงจะรันบนโทรศัพทได โปรแกรมที่ใช J2SE
(Java 2 Standard Edtion) จะทํางานไดเฉพาะบนครื่อง PC
เทานั้น

| เกมส & อื่นๆ

! ขอควรระวัง
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รายชื่อ
คนหา

[เมนู 2-1]

1. เลือกเมนู คนหา
2. ปอนชื่อที่คุณตองการคนหา
! ขอสังเกต
การคนหาดวนสามารถทําไดดวยการปอนอักษรตัวแรก
ของชื่อหรือตัวเลข แรกที่คุณตองการคนหา

|
รายชื่อ
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3. ห
 ากตองการแกไข ลบ คัดลอกรายการ หรือเพิ่ม
เสียงเขา ในรายการ ใหเลือก < [ตัวเลือก] จะมี
เมนูดัง ตอไปนี้ปรากฏขึ้น เมนูตอไปนี้จะปรากฏขึ้น
• แกไข: คุณสามารถแกไขชื่อ, หมายเลข, กลุม,
ตัวอักษร และรูปภาพไดโดยใชปุมนาวิเกต
• เขียนขอความ: หลังจากที่คุณพบหมายเลข ที่คุณ
ตองการแลวคุณสามารถสงขอความแบบ ตัวอักษร/
ขอความมัลติมีเดีย ไปยังหมายเลขที่เลือกได
• สงทางบลูทูธ: คุณสามารถสงขอมูลสมุดโทรศัพท
ไปยังเครื่องที่ใชงานบลูทูธได
• คัดลอกไปยังเครื่อง: คุณสามารถคัดลอกรายการ
จากซิมการดไปยังเครื่อง หรือจากเครื่องไปยัง
ซิมการด

•ก
 ําหนดโทรดวน: คุณสามารถกําหนดรายชื่อใดๆ
เปนการโทรดวนได
• ดูกลุมผูโทร: โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ (เมนู
2-3)
• ลบ: คุณสามารถลบรายการได

เพิ่มชื่อ

1

2

[เมนู 2-2]

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อลงในสมุดโทรศัพท โดยใช
เมนูนี้. หนวยความจําของตัวเครื่องสามารถบันทึกได
1000 รายชื่อสวนความจุหนวยความจําของซิมการด
ขึ้นอยูกับผูใหบริการระบบเซลลูลาร คุณยังสามารถ
บันทึกตัวอักษรได 20 ตัว ในแตละชื่อลงในหนวยความ
จําของโทรศัพท และ บันทึกตัวอักษรตางๆลงใน
ซิมการดไดดวย โดยที่จํานวนตัวอักษรที่สามารถบัน
ทึกไดจะขึ้นอยูกับชนิดของซิมการด
! ขอสังเกต
ความยาวสูงสุดของชื่อและหมายเลขที่จัดเก็บไดขึ้นอยู
กับชนิดของซิมการด

ก

ค
แ

•

1. เลือก เพื่มชื่อเมนู

กลุมผูโทรเขา

[เมนู 2-3]

คุณสามารถกําหนดจํานวนสมาชิกได 20 ชื่อใน 1 กลุม
และสามารถกําหนด ไดทั้งหมด 7 กลุม
• รายชื่อสามาชิก: แสดงสมาชิกของกลุมที่คุณเลือก

• รูปไ อคอนกลุม: ใหคุณเลือกไอคอนประจํากลุมได
• เพิ่มสมาชิก: สําหรับใชเพิ่มสมาชิกของกลุมจํานวนสมา
ชิกของแตละกลุมจะตองไมเกิน 20 คน
•ล
 บสมาชิก: คุณสามารถลบสมาชิกออกจากรายชื่อสมา
ชิกของกลุมได แตชื่อ และ หมายเลขดังกลาวยังคงอยู
ในสมุดโทรศัพท
• แกไขชื่อ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อกลุมได

| รายชื่อ

2. เลือกชนิดหนวยความจําที่ตองการใชบันทึก:
ซิมการด หรือ เครื่องโทรศัพท หากตั้งคาที่เครื่อง
โทรศัพท คุณตองเลือกวาตองการ ใหหมายเลข
ใดเปนหมายเลขหลัก
a. กดปุม < [ตกลง] เพื่อปอนชื่อ
b. ก
 ดปุม < [ตกลง]แลวปอนหมายเลขโทรศัพท
c. ค
 ุณสามารถตั้งกลุมของรายการนั้นได ดวยการกดปุม
L,R
d. ค
 ุณสามารถกําหนดตัวอักษรและ รูปภาพใหกับราย
การไดดวยการ กดปุม U , D , L , R

•ก
 ลุมเสียงเรียกเขา: ใชในการระบุเสียงเรียกเขาสําหรับ
สายเรียกเขาของแตละกลุม

• ลบทั้งหมด: ใชลบสมาชิกทั้งหมดในกลุม

โทรดวน

[เมนู 2-4]

คุณสามารถกําหนดปุมใดปุมหนึ่งของปุม 2 ถึง 9
ใหกับแตละชื่อที่อยูในรายชื่อ และสามารถโทรออก
ไดโดย ตรงดวยการกดปุมนี้
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รายชื่อ
1. เลื่อนแถบสีไปที่ โทรดวน แลวกดปุม < [เลือก]
2. ห
 ากตองการเพิ่ม โทรดวนใหเลือก <วางเปลา>
จากนั้น คุณจะสามารถคนหาชื่อในสมุดโทรศัพท
ได
3. ห
 ลังจากกําหนดหมายเลขใดๆใหเปนการโทรดวน
คุณสามารถเปลี่ยน และ ลบรายการนั้นได และยัง
สามารถโทรออก หรือสงขอความไปยังหมายเลข
นี้ได เชนกัน
|
รายชื่อ

หมายเลขเครื่อง

[เมนู 2-5]

(ขึ้นอยูกับซิมการด)
คุณสามารถบันทึก และตรวจสอบหมายเลขสวนตัว
ของคุณในซิมการดได

นามบัตร

[เมนู 2-6]

ตัวเลือกนี้ใช เพื่อสรางนามบัตรสวนตัวที่มีขอมูล ชื่อ
และหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ ในการสรางนามบัตร
ใหม่ ใหกดปุมเลือกซาย < [แกไข] และปอนขอมูล
ลงในฟลด
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การตั้งคา

[เมนู 2-7]

•

เลื่อนแถบมาที่ การตั้งคา แลวกดปุม < [ตกลง]
• หนวยความจําเริ่มตน
เลื่อนแถบสีมาที่ หนวยความจําเริ่มตน แลวกด
ปุมเลือกซาย < [ตกลง]
- ห
 ากคุณเลือก ถามเสมอ เมื่อเพิ่มชื่อ เครื่องจะ
ถามวาจะใหบันทึกในหนวยความจําใด
- ห
 ากคุณเลือก ซิม หรือ โทรศัพท เครื่องจะจัดเก็บ
รายการดังกลาวในซิมการดหรือโทรศัพท
• เลือกการแสดงผล
เลื่อนแถบสีมาที่ เลือกการแสดงผล แลวกดปุม <
[ตกลง]
- แ
 สดงเฉพาะชื่อ: ตั้งคารายชื่อในสมุดโทรศัพท
ใหแสดง เฉพาะชื่อเทานั้น
- ช
 ื่อและเบอร: ตั้งคารายชื่อในสมุดโทรศัพทให
แสดงชื่อและหมายเลข
- แ
 สดงพรอมภาพ: ตั้งคารายชื่อในสมุดโทรศัพทใหมี
ทั้งขอมูลที่ เปนตัวอักษรและภาพ

•

•

• หนวยความจําที่ใช
คุณสมบัตินี้ใชเพื่อแสดง จํานวนหนวยความจําที่เหลือ
และ ที่ใชไปในสมุดโทรศัพทของคุณ

3. ป
 อนรหัสรักษาความปลอดภัยแลวกดปุม <
[ตกลง] หรือ > [ยกเลิก]
• เบอรบริการ
ใหฟงกชันนี้เพื่อเขาดูรายการบริการที่ผูใหบริการ
ระบบของคุณใหบริการ (หากซิมการดสนับสนุน)

| รายชื่อ

• คัดลอก/ลบทั้งหมด
คุณสามารถบันทึก/ยายรายการจากหนวยความ
จําของซิมการดไปยังหนวยความจําของเครื่อง
และสลับกันไดอีกดวย
เลื่อนแถบมาที่ คัดลอก/ลบทั้งหมด แลวกดปุม
เลือกซาย < [ตกลง] เพื่อเขาสูเมนูนี้
- จ
 ากซิมการดไปเครื่อง: คุณสามารถคัดลอกราย
การจากซิมการดไปยัง หนวยความจําของตัวเครื่อง
- จ
 ากเครื่องไปซิมการด: คุณสามารถคัดลอกราย
การจากหนวยความจําของตัวเครื่องไปยังซิมการดได

• ลบรายชื่อ
คุณสามารถลบรายการทั้งหมดในซิม และในโทร
ศัพท ฟงกชันนี้ตองใชรหัสรักษาความปลอดภัย
1. เลื่อนแถบสีมาที่ ลบรายชื่อ แลวกดปุมเลือกซาย
< [ตกลง]
2. ไ ฮไลตที่หนวยความจำซึ่งคุณตองการลบ
และกดปุมเลือกซาย < [ตกลง]
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สมุดบันทึก
ปฏิทิน

[เมนู 3-1]

เมื่อคุณเขาสูเมนูนี้ เครื่องจะแสดงปฏิทินที่ดานบน
ของหนาจอจะเปนสวน สําหรับวันที่ และที่ดานลาง
ของหนาจอเมื่อคุณเปลี่ยนวันที่การเปลี่ยนวัน เดือน
และปใหทําดังนี้
การเปลี่ยนวัน เดือน และป ใหทําดังนี้
ปุม
13

|

*#

คําอธิบาย
ทุกป
ทุกเดือน

ปุม
UD
LR

คําอธิบาย

[เมนู 3-1-2]

ดูตารางนัดหมาย และบันทึกทั้งหมดของวันที่ เลือก
ใชปุม U, D เพื่อ เบราสไปที่รายการบันทึกตางๆ
หากคุณตั้งคาให เครื่องแจงเตือนสําหรับ บันทึกนั้นๆ
ไอคอนแจงเตือนจะปรากฏ ขึ้นหากคุณตองการดูราย
ละเอียดของบันทึก ใหกดปุมเลือก ซาย < [ตกลง]
กดปุมเลือกซาย < [ตัวเลือก] เพื่อลบ, แกไขบัน
ทึกที่คุณเลือก

ทุกสัปดาห

ลบกําหนดการเดิม

ทุกวัน

คุณสามารถลบกําหนดการที่ไดแจงเตือนคุณแลวออกได

สมุดบันทึก

ในโหมดปฏิทินและบันทึก ใหกดปุมเลือกซาย <
[ตัวเลือก] ดังตอไปนี้;

ลบทั้งหมด

เพิ่มใหม่

ไปที่วันที่

[เมนู 3-1-1]

ชวยใหคุณเพิ่มตารางนัดหมาย และบันทึกใหม่ใหกับ
วันที่เลือกได โดยคุณสามารถบันทึกไดถึง 20 รายการ
ปอนหัวเรื่องแลวกดปุมเลือกซาย < [ตกลง] ใหคุณ
ปอนขอมูลที่เหมาะสมในหัวขอ เวลา, เตือนซ้ำ และ
เตือน
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ดูตารางนัดหมายทุกๆวัน

[เมนู 3-1-3]
[เมนู 3-1-4]

คุณสามารถลบบันทึกทั้งหมด
[เมนู 3-1-5]

คุณสามารถไปยังวันที่ที่เลือกไวไดโดยตรง

ตั้งเสียงเตือน

[เมนู 3-1-6]

คุณสามารถตั้งเสียงเตือนของแตละวันที่เลือกไว

บ

1

2

3

บันทึก

[เมนู 3-2]

1. เลือกบันทึกโดยการกดปุมเลือกซาย < [ตกลง]
2. ห
 ากไมมีบันทึก สามารถเพิ่มใหม่ไดโดยกดปุมเลือก
ซาย < [เขียน]
3. ปอนบันทึกเตือนความจํา แลวกดปุม < [ตกลง]
! ขอสังเกต
หากคุณตองการเปลี่ยนโหมดปอนขอความ ใหกดปุม
# ตามลําดับ

| สมุดบันทึก
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มัลติมีเดีย
คุณสามารถเพลิดเพลินกับการใชมัลติมีเดียตางๆ เชน
กลอง ถายรูป เครื่องบันทึกเสียง MP3 เพื่อความสนุก
สนาน และ สะดวกสบาย
! หมายเหตุ
• เมื่อสถานะของแบตเตอรี่อยูในระดับลดต่ำลงคุณอาจ
ไมสามารถใชฟงกชันกลองหรือมัลติมีเดียได
•ข
 ณะที่ใชฟงกชันมัลติมีเดีย สถานะของแบตเตอรี่อาจ
เปลี่ยนแปลงได

ถายรูป

[เมนู 4-1]

|
มัลติมีเดีย

1. ก
 ดปุมเลือกซาย < [เมนู] และเลื่อนดู จากนั้น
เลือก มัลติมีเดีย เลือก กลอง และหนาจอจะเปลี่ยน
เปนชองมองภาพ หากคุณตองการเขาสูเมนูนี้โดย
ตรง กดปุม Q คางไว
2. เล็งไปที่วัตถุที่ตองการถายภาพ แลวกดปุม O
3. ห
 ากตองการบันทึกภาพนั้นในเครื่อง ใหกดปุม <
หรือปุม O
• โ หมด [
]: ใชเพื่อถายภาพช็อตตอเนื่อง
- ภ
 าพนิ่ง: 72x72, 220x176, 320x240,
640x480, 1280x960
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- ภาพช็อตตอเนื่อง: 320x240, 640x480
- เฟรมช็อต: 176x220

•

• เอฟเฟกต [
]: มีคาใหเลือก 5 แบบ คือ สี,
กลางคืน, ซีเปย, โมโน, เนกาทีฟ

•

•แ
 ฟลช [
]: ชวยใหคุณสามารถตั้งคาแฟลช
ในขณะที่คุณถายภาพ ในที่มืดได

•

•ซ
 ูม [
]: ชวยใหคุณสามารถตั้งคาการซูมไดตั้งแต
x1 ถึง x2, x3, x4 ขึ้นอยูกับความละเอียด

•

•ค
 วามสวาง [
]: ใชปุมนาวิเกตขวา/ซายเพื่อ
ปรับแสง มีระดับแสง 5 ระดับ: -2, -1, 0, 1, 2.

•

•ข
 นาด [
]: ชวยใหคุณสามารถตั้งคาขนาดภาพ
เปน Hi (1280x960), Med (640x480),
Low (320x240), (176x220), (72x72)
เฟรมช็อตใชไดกับความละเอียด 176x220
พิกเซลเทานั้น
•ต
 ัวตั้งเวลา [
]: ชวยใหคุณสามารถเลือกเวลา
หนวงได (ปด, 3 วินาที , 5 วินาที, 10 วินาที). จาก
นั้นโทรศัพทจะถายภาพหลังจากครบเวลาที่ระบุไว

•

•

ใ
ก

•ค
 ุณภาพ [
]: ชวยใหคุณสามารถตั้งคาคุณภาพ
ของภาพเปนปกติ,ละเอียดและละเอียดมากได

การถายรูปโดยกดปุ่มฮอตคียกลองถายรูป

•ค
 วามสมดุลแสง [
สภาพแวดลอม

2. คุณสามารถเขาสูโหมดการถายภาพไดโดยตรง

]: เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาตาม

1. กดปุม [Q] คางไวสักครู

• เฟรมช็อต [
]: ใหคุณถายภาพทีละเฟรมได
เมนูนี้ใชไดในขนาด 220x176

ถายวีดีโอ

• เสียงชัตเตอร์ [
เมื่อคุณถายภาพ

• ความสวาง [

]: ใหคุณตั้งเสียงชัตเตอร

•อ
 ัลบั้ม [
]: ชวยใหคุณดูภาพถายที่บันทึกใน
โทรศัพทได
! หมายเหตุ
ในอัลบั้มภาพ คุณอาจดูไดเฉพาะภาพที่ถายโดยใชกลอง
ถายรูปของโทรศัพทเทานั้น

• ออก [

]: กลับสูโหมดหนาจอเพื่อถายภาพ

1. เลือกเมนูถายวีดีโอ
]: ใหคุณปรับความสวาง

•ข
 นาด [
]: คุณเลือกความละเอียดไดดังนี้
128x96, 176x144 และ 208x160
•ต
 ัวตั้งเวลา [
]: ชวยใหคุณสามารถเลือกเวลา
หนวงได (ปด, 3 วินาที , 5 วินาที, 10 วินาที). จาก
นั้นโทรศัพทจะถายภาพหลังจากครบเวลาที่ระบุไว
•ค
 ุณภาพ [
]: ชวยใหคุณสามารถตั้งคาคุณภาพ
ของภาพเปนปกติ,ละเอียดและละเอียดมากได
•ค
 วามสมดุลแสง [
สภาพแวดลอม

| มัลติมีเดีย

•บ
 ันทึกอัตโนมัติ [
]: หากคุณใชเมนูนี้ ภาพจะ
ไดรับการบันทึกโดยอัตโนมัติโดยไมมีการสอบถาม
วาตองการบันทึกหรือไม

[เมนู 4-2]

]: เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาตาม

ในโหมดถายภาพ คุณสามารถปรับความสวางโดย
กดปุมขึ้น/ลง
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• เวลาบันทึก [
]: คุณอาจเลือกเวลาบันทึกไดดังนี้:
1 นาที, 5 นาที, 30 นาที, 90 นาที และไมจำกัด

บันทึก

• ออก [

1. เมื่อเริ่มตนบันทึกเสียงแลว ขอความกําลังบันทึก
เสียงและเวลาที่เหลือจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

]: กลับสูโหมดหนาจอเพื่อถายภาพ

• เอฟเฟกต [
]: มีคาใหเลือก 4 แบบ คือ สี, ซีเปย,
โมโน, เนกาทีฟ
•แ
 ฟลช [
]: ชวยใหคุณสามารถตั้งคาแฟลชใน
ขณะที่คุณถายภาพ ในที่มืดได

|
มัลติมีเดีย

•ซ
 ูม [
]: ชวยใหคุณสามารถตั้งคาการซูมไดตั้งแต
x1 ถึง x2, x3, x4 ขึ้นอยูกับความละเอียด
2. ใ นการเริ่มบันทึก ใหกดปุม O ทันทีที่เครื่องเริ่ม
บันทึก ตัวตั้งเวลาจะปรากฏขึ้น
3. ก
 ดปุม O เพื่อสิ้นสุดการบันทึก และภาพที่บันทึกจะ
ถูกจัดเก็บ

บันทึกเสียง

[เมนู 4-3]

คุณสมบัติบันทึกเตือนความจําแบบใชเสียง ใหคุณ
สามารถบันทึกขอความเสียงไดถึง 10 ขอความ และ
แตละบันทึกจะตองไมเกิน 15 วินาที

[เมนู 4-3-1]

คุณสามารถบันทึกเสียงไดในเมนูบันทึกเสียง

2. ห
 ากคุณตองการสิ้นสุดการบันทึก กดปุมเลือกซาย
< [บันทึก]

M

K
ส
เ
อ

3. ป
 อนชื่อของเสียงบันทึก กดปุมเลือกซาย O [ตกลง]

ดูรายการ

[เมนู 4-3-2]

โทรศัพทจะแสดงรายการบันทึกเสียงเตือนความจํา
คุณสามารถเปดฟง และลบเสียงที่บันทึกไวไดเมนู
[ตัวเลือก] ตอไปนี้จะมีใหเลือกใช

โ

•

• เลน: ใหคุณฟงเสียงเตือนความจําที่บันทึกไว
• สง: ใหคุณสงขอความมัลติมีเดีย
• ลบ: ใหคุณลบเสียงเตือนความจําได
•ล
 บทั้งหมด: คุณสามารถลบเสียงเตือนความจํา
ทั้งหมดได

•

•

•
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[เมนู 4-4]

KG320 มีการเพิ่มเครื่องเลน MP3 ลงในเครื่องซึ่งคุณ
สามารถสนุกกับการรับฟงเพลงที่เปนไฟล MP3 ใน
เครื่อง และยังสามารถเปดเพลงออกลําโพงดานหนาได
อยางไพเราะ
! หมายเหตุ
ในบางกรณี สัญญาณเสียงอาจไมชัดเจน โดยเฉพาะ
เมื่อ เปดเสียงดังๆ และมีเสียงทุมมาก เนื่องจากลําโพง
มีขนาดเล็ก ดังนั้น คุณควรใชหูฟงสเตอริโอเพื่อรับฟง
เพลงดวย ระบบเสียงที่สมบูรณแบบ

•M
 PEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG2.5 Layer III: ความถี่การสุมสัญญาณตั้งแต
8KHz ถึง 48KHz อัตราบิตสูงสุด 320Kbps, สเตอริโอ
•A
 AC: รูปแบบ ADIF, ADTS (ความถี่การสุม
สัญญาณตั้งแต 8KHz ถึง 48KHz)
• AAC+: V
 1: (อัตราบิต 16~128Kbps)
V2: (อัตราบิต 16~48Kbps)
(ความถี่การสุมสัญญาณตั้งแต 8KHz ถึง
48KHz)

! หมายเหตุ
KG320 ไมรองรับไฟลที่กลาวถึงทั้งหมดทุกประเภทที่มี
อัตราบิตแปรผันตางกัน ดังนั้น คุณจะไมสามารถเปลี่ยน
ไฟลจากรูปแบบ MP3 เปน AAC ได

คุณสามารถถายโอนไฟล MP3 จากพีซีที่ใชรวมกัน
ไดไปยังหนวยความจําในโทรศัพทของคุณโดยใช้
ที่เก็บขอมูล
! หมายเหตุ
• ฟงกชันที่เก็บขอมูลใชไดในโหมด IDLE เทานั้น
•ค
 ุณควรคัดลอกไฟล MP3 ไปยังโฟลเดอร Music ใน My media
หากคุณคัดลอกไปไวที่โฟลเดอรอื่นๆ คุณจะไมสามารถดู
ไฟล MP3 ได
•ฟ
 งกชันที่เก็บขอมูลใชไดใน Windows 2000 และ
Windows XP

| มัลติมีเดีย

โปรแกรมเลนเพลงจะสนับสนุน:

•W
 MA: ความถี่การสุมสัญญาณตั้งแต 8 KHz ถึง
48 KHz, อัตราบิตสูงถึง 320Kbps, สเตอริโอ

• โ ปรดอยาถอดสายเคเบิลระหวางการดาวนโหลดไฟล
หลังจากนั้น คลิก "Window HW safely remove " ที่พีซี
และถอดสายเคเบิล
•ห
 ากมีสายเขาในระหวางใชเมนูที่เก็บขอมูล เครื่องจะปฏิ
เสธสายนั้น หากคุณถอดสายเคเบิล คุณสามารถดูรายการ
หมายเลขที่ไมไดรับสายได

•M
 P4, M4A: ความถี่การสุมสัญญาณตั้งแต 8 KHz ถึง
48 KHz, อัตราบิตสูงถึง 320Kbps, สเตอริโอ
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เครื่องเลน MP3

[เมนู 4-4-1]

ในกรณีที่มีไฟลที่ไมถูกตองอยูในรายการเพลง ขอความ
แสดงขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้น และกลับไปที่หนาจอกอนหนา

หนาจอตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

อีควอไลเซอร
ที่ตั้งคาไว้

ชื่อไฟลพรอม
นามสกุล
สกิน
สับเปลี่ยน
สเตอริโอ

File name

ระดับเสียง
ระดับเสียง 6 ระดับ
รวมทั้งการ ปดเสียง

ตัวเลือก

|

เวลาเลน

กลับ

มัลติมีเดีย

แถบแสดงความ
คืบหนา

ซ้ำ

โหมดการเลน
สถานะของตัวควบ
คุมเพลง

ซ้ำ

เลนทั้งหมด
เลนซ้ำทั้งหมด
เลนซ้ำเพลงเดียว
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ก

! หมายเหตุ

A➝B

•

1. กดเมนู MP3 และเลือก MP3 player
2. ก
 ดปุมเลือกซาย < [ตัวเลือก] เพื่อเขาสูเมนูตอ ไปนี้
• ดูรายการเพลง: คุณสามารถเลือกเพลงอื่นที่ตอง
การไดขณะเลนไฟล MP3
• ซ้ำ: เครื่องจะเลนซ้ำที่เนื้อเพลงในสวนพิเศษ เมื่อ
คุณเลือกเมนูนี้เปน เปด
•ต
 ั้งคาเปนเสียงเรียกเขา:คุณสามารถตั้งเสียงเพลง
ที่กําลังเลนไฟล MP3 เปนเสียงเรียกเขาได
•ก
 ารตั้งคา: เมนูการตั้งคามีหลากหลายเมนู โปรด
ดูที่การตั้งคาในหนาถัดไป

รายการเพลง

[เมนู 4-4-2]

เมนูนี้ใหคุณดูรายการเพลงทั้งหมด คุณสามารถยาย
แทร็คโดยการกดปุมนาวิเกตนอกจากนี้ หากคุณเลือก
เมนูตัวเลือกคุณจะ สามารถลบไฟลหรือดูขอมูลของ
ไฟลนั้น

•

•

•

การตั้งคา

[เมนู 4-4-3]

• อีควอไลเซอร
โทรศัพทรุนนี้มีการตั้งคาอีควอไลเซอรได 5 รูปแบบ
เมื่อคุณเขาสูเมนูนี้ คุณสามารถดูและเปลี่ยนการ
ตั้งคาตามที่ตองการได
• โหมดการเลน
เมนูนี้ใหคุณตั้งคาโหมดการเลน: เลนทั้งหมด,
เลนซ้ำทั้งหมด, เลนซ้ำเพลงเดียว

• วิชวลเอฟเฟกต
คุณสามารถเลือกเมนูวิชวลเอฟเฟกต: แสงไฟ,
สะท้อน และ กีตาร เมนูนี้ใหคุณเปลี่ยนภาพพื้น
หลังของหนาจอ LCD ภายในและหนาจอ LCD
ภายนอก เมื่อเลนไฟล MP3
! หมายเหตุ
เพลงไดรับความคุมครองตามสนธิสัญญานานาชาติ
และ กฎหมายลิขสิทธิ์ของแตละประเทศ ดังนั้น อาจจํา
เปนที่ตองไดรับอนุญาต หรือ ไดสิทธิ์ในการทําซ้ำ หรือ
คัดลอก เพลงในกฎหมายของบางประเทศมีขอหาม
ในการคัดลอกสื่อที่มีลิขสิทธิ์ดวยตนเองโปรดตรวจสอบ
กฎขอบังคับของ ประเทศนั้นๆ เกี่ยวกับการใชสื่อตางๆ

[เมนู 4-5]

คุณสามารถดูและสงภาพได และนอกจากนี้คุณยัง
สามารถตั้งภาพนั้นเปนแบ็คกราวดหนาจอไดดวย
• เต็มหนาจอ: คุณสามารถดูภาพแบบเต็มได
•ต
 ั้งคาเปนภาพพื้นหลัง: คุณสามารถกําหนดภาพ
เปนวอลลเปเปอรได
•ส
 งทางขอความมัลติมีเดีย: คุณสามารถสงขอความมัล
ติมีเดียพรอมภาพได
• สงทางบลูทูธ: คุณสามารถสงภาพโดยใชบลูทูธ
• ลบ: สําหรับลบภาพ
• เปลี่ยนชื่อ: คุณสามารถแกไขชื่อภาพได
•ล
 บภาพทั้งหมด: คุณสามารถลบภาพทั้งหมดพรอม
กันได

| มัลติมีเดีย

• ตั้งการสับเปลี่ยน
หากคุณเลือกเปด เครื่องจะเลนเพลงแบบสุม

อัลบั้มภาพ

• ขอมูล: แสดงขอมูลเกี่ยวกับภาพที่บันทึกไว
! หมายเหตุ
ในอัลบั้มภาพถาย คุณจะดูไดเฉพาะภาพที่ถาย โดยใช
กลองถายรูปของโทรศัพทเทานั้น
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อัลบั้มวีดีโอ

[เมนู 4-6]

คุณสามารถดูภาพวีดีโอที่จัดเก็บอยูในหนวยความจําได
• เลน: คุณสามารถเลนไฟลวีดีโอ เมื่อกดปุมตกลง
หรือเลือกเมนูเลนที่เมนูตัวเลือก
•ส
 งทางบลูทูธ: สงไฟลที่เลือกไปยังอุปกรณอื่น
ผานทางบลูทูธ

|

•แ
 กชื่อ: เปลี่ยนชื่อไฟลของไฟลที่เลือกความยาวสูง
สุดคือ 34 ตัวอักษรคุณไมสามารถใชสัญลักษณ
ตางๆ เชน / < > # @ * และ อื่นๆในชื่อไฟลรวม
ทั้งจะเปลี่ยนนามสกุลของไฟลไมได

เ

เ
เ
ข
เ

เ

ค
แ

1
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• ลบ: ลบไฟล
• ลบทั้งหมด: ลบไฟลทั้งหมดในรายการ
• ขอมูล: แสดงขอมูลไฟล

ต

•
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ขอความ
เขียนขอความใหม่

[เมนู 5-1]

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

เขียนขอความตัวอักษร

[เมนู 5-1-1]

คุณสามารถเขียนและแกไขขอความแบบตัวอักษร
และตรวจสอบจํานวน หนาของขอความไดโดย:
1. เขาสูเมนูขอความใหม่โดยกดปุมเลือกซาย <
[เลือก]

3. เพื่อใหการพิมพขอความงายขึ้น ใหใชคุณสมบัติ T9

ตัวเลือก
• สง: ใชสงขอความแบบตัวอักษร
1. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับ
2. ก
 ดปุม D เพื่อเพิ่มชื่อผูรับ

•แ
 นบไฟล
- ภ
 าพ: คุณสามารถแทรกกราฟกที่กําหนดไว หรือ
กราฟฟกในรูปภาพของฉัน ที่สามารถใชกับขอความ
สั้นได
- เสียง: สําหรับแทรกเสียงที่สามารถนํามาใชกับการ
สง ขอความได
- ข
 อความอัตโนมัต:ิ คุณสามารถใชขอความสําเร็จรูป
จาก ขอความอัตโนมัติซึ่งเก็บในเครื่องโทรศัพทได
- ร ายชื่อ: คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพทหรือ
อีเมลแอดเดรสในสมุดโทรศัพท์ได
- ส
 ัญลักษณ: สําหรับเพิ่มสัญลักษณพิเศษลงในขอ
ความ
- น
 ามบัตรสวนตัว: คุณสามารถใสนามบัตรสวนตัว
ในขอความได

| ขอความ

2. ห
 ากคุณตองการพิมพขอความใหม่ ใหเลือก
เขียนขอความตัวอักษร

3. ค
 ุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพทในสมุดโทร
ศัพท์ได
4. ก
 ดปุม < เมื่อปอนหมายเลขเสร็จแลวขอความ
ทั้งหมด จะถูกจัดเก็บในกลองขอความออกโดย
อัตโนมัติ แมวาจะสงขอความนั้นไมสําเร็จก็ตาม
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ขอความ
• บันทึกลงราง: บันทึกขอความในราง
• ตั
 วอักษร&แนว: คุณสามารถเลือก ขนาดและรูป
แบบของตัวอักษร และแนวการจัดวางขอความ
• สี: คุณสามารถเลือกสีของพื้นหลังขอความได
• เพิ
 ่มพจนานุกรม T9: คุณสามารถใชเพื่อเพิ่มคํา
ตางๆ ตามตองการจะมีการแสดงเมนูนี้เฉพาะกรณีที่
โหมดการแกไขเปนชนิด Predictive (T9Abc/T9abc/
T9ABC) เทานั้น

|

• ภาษา

T9: เลือกภาษาสําหรับโหมดปอนขอความ
T9 คุณสามารถเลิกใชโหมดปอนขอความ T9 โดย
เลือก ‘ไมใช T9’
ขอความ

•อ
 อก: หากคุณกดออกในขณะที่กําลังพิมพขอความ
อยูจะเปนการสิ้นสุดการพิมพขอความและกลับสู
เมนูขอความโดยเครื่องจะไมบันทึกขอความที่เพิ่ม
พิมพ์นั้น

! หมายเหตุ
โทรศัพทรุนที่รองรับ EMS รีลีส 5 สามารถสง ภาพถายสี,
เสียง, รูปแบบ ขอความตางๆ ฯลฯ ผูรับขอความอาจ ไมสามารถ
รับภาพ เสียง หรือ รูปแบบขอความที่คุณสงไดอยาง
สมบูรณ หากโทรศัพทของผูรับไมสนับสนุนระบบ

เขียนขอความมัลติมีเดีย

ต

•

[เมนู 5-1-2]

ขอความมัลติมีเดียประกอบดวยขอความ ภาพ และ/
หรือไฟลเสียง

•

คุณสมบัตินี้จะใชไดตอเมื่อผูใหบริการระบบหรือผูใหบริ
การของคุณสนับสนุน
เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติใชขอความมัลติมีเดียหรืออีเมล
ไดเทานั้นที่จะรับและสงขอความมัลติมีเดียได
1. เขาสูเมนูขอความใหม่โดยกดปุมเลือกซาย
< [เลือก]
2. ห
 ากคุณตองการพิมพขอความใหม่ ใหเลือก
เขียนขอความมัลติมีเดีย
3. ค
 ุณสามารถพิมพขอความขึ้นใหม่หรือ เลือกขอ
ความมัลติมีเดียสําเร็จรูป ขึ้นมาหนึ่งขอความจาก
ที่สรางไวแลว
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ข
ไ

•

ขนาดไฟลสูงสุดที่ใชได ซึ่งสามารถใสในขอความ MMS
ไดคือขนาด 100 Kb

ตัวเลือก
•ส
 ง:คุณสามารถสงขอความมัลติมีเดียถึงผูรับหลาย
คนได รวมทั้งสามารถจัด ลําดับ ความสําคัญให
กับขอความ แลวกําหนดใหสง ภายหลังหลังได
•แ
 ทรก: คุณสามารถเพิ่มภาพถาย ภาพ เสียง
ขอมูลผูติดตอ สัญลักษณ ภาพใหม่ เสียงใหม่
แบบขอความ และนามบัตรของคุณ
! หมายเหตุ

•น
 ําเสนอ: คุณสามารถตรวจดูขอความมัลติมีเดียที่
คุณพิมพ ได

• แกไขหัวขอ: แกไขขอความมัลติมีเดียที่คุณเลือก
• เพิ่มสไลด: คุณสามารถเพิ่มสไลดใหอยูหนาหรือ
หลังสไลดที่มีอยู ปจจุบันได
•ย
 ายสไลด: ใชสําหรับเลื่อนดูสไลดกอนหนาหรือ
สไลดถัดไป
• ลบสไลด: ใชสําหรับลบสไลดปจจุบัน
•ต
 ั้งรูปแบบสไลด
- ต
 ั้งเวลา: คุณสามารถกําหนดชวงเวลาแสดงสไลด,
ขอความ, ภาพ, และเสียงได
- ส
 ลับ รูปภาพ กับ ตัวอักษร: ใชสำหรับสลับตำแหนง
ของภาพและตัวอักษรในขอความ

| ขอความ

ขอความทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในกลองขอความออกโดย
อัตโนมัติ แมวาจะสงขอความนั้นไม สําเร็จก็ตาม

•บ
 ันทึก: คุณสามารถบันทึกขอความมัลติมีเดียลง
ใน กลองขอความออก หรือบันทึกเปนขอความสําเร็จ
รูปก็ได

•ล
 บขอความมัลติมีเดีย: ใชลบภาพและเสียงในสไลด
เครื่องจะแสดงตัวเลือกนี้เฉพาะกรณีที่มีภาพหรือเสียง
อยูเทานั้น

49

ขอความ
• เพิ่มพจนานุกรม T9: คุณสามารถใชเพื่อเพิ่มคํา
ตางๆ ตามตองการจะมีการแสดงเมนูนี้เฉพาะกรณี
ที่โหมดการแกไขเปนแบบ Predictive (T9Abc/
T9abc/T9ABC) เทานั้น
•ภ
 าษา T9: เลือกภาษาสําหรับโหมดปอนขอความ
T9 คุณสามารถเลิกใชโหมดปอนขอความ T9 โดย
เลือก ‘ไมใช T9’
• ออก: คุณสามารถใชกลับสูเมนู ขอความ ได
! หมายเหตุ
|
ขอความ

หากคุณเลือกภาพ (50K) สําหรับเขียนลงใน ขอความ
มัลติมีเดียเครื่องจะใชเวลาในการโหลดภาพนั้นอยางนอย
10 วินาทีและคุณจะไมสามารถใชงานปุมใดๆไดในระหวาง
การโหลด คุณจะสามารถพิมพขอความมัลติมีเดียไดหลัง
จาก 10 วินาทีผานไป

กลองขอความเขา

[เมนู 5-2]

เครื่องจะแจงเตือนใหทราบเมื่อมีขอความเขาโดยขอ
ความเหลานี้จะถูก จัดเก็บใน กลองขอความเขา
ในกลองขอความเขา คุณสามารถทราบประเภทของ
ขอความแตละ ขอความไดโดยดูจากไอคอน โปรดดู
รายละเอียดไดที่หัวขอความหมายของ ไอคอน
ไอคอน

ความหมายของไอคอน
ขอความมัลติมีเดีย
ขอความสั้น
ขอความซิมการด
ขอความมัลติมีเดียที่อานแลว
ขอความแบบตัวอักษรที่อานแลว

ห
ค
ข
ค
ก

•

เ
เ
ค

ใ
ป

•

ขอความของ WAP
ขอความมัลติมีเดียชนิดแจงเตือน

•

•
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หากเครื่องแสดงขอความ ‘ขอความในซิมการดเต็ม’
คุณตอง ลบเฉพาะขอความ ซิมการดออกจาก กลอง
ขอความเขา หากเครื่องแสดงขอความ ‘ขอความเต็ม’
คุณสามารถทําใหฟ้นที่จัดเก็บแตละสวนวางได ดวย
การลบขอความ, ภาพหรือเสียง และ แอพพลิเคชั่นตางๆ
• ขอความในซิมการด
ขอความในซิมการดด หมายถึง ขอความที่จัดเก็บ
อยูในซิมการดโดยเฉพาะ
เมื่อคุณไดรับการแจงเตือนวาคุณไดรับขอความมัลติมี
เดีย คุณตองรอใหดาวนโหลดขอความกอนจึงจะดูขอ
ความได

• แสดง: คุณสามารถดูขอความที่ไดรับได
•ล
 บ: คุณสามารถลบขอความนั้นได
•ต
 อบกลับ: คุณสามารถตอบกลับผูสงขอความได
•ส
 งตอ: คุณสามารถสงตอขอความที่เลือกนั้นให
บุคคลอื่นได

• ลบทั้งหมด: คุณสามารถลบขอความทั้งหมดได

ราง

[เมนู 5-3]

การใชเมนูนี้ชวยใหคุณกําหนดขอความมัลติมีเดียได ลวง
หนาสูงสุด 5 ขอความซึ่งเปนขอความที่คุณใชบอยโดย
เมนูนี้จะแสดงรายการขอความมัลติมีเดียที่คุณกําหนดไว
ลวงหนา
ตัวเลือกที่คุณเลือกใชไดมีดังนี้
•แ
 สดง: คุณสามารถดูขอความมัลติมีเดียตางๆ
•แ
 กไข: แกไขขอความที่คุณเลือก

| ขอความ

ในการอานขอความ ใหเลือกขอความนั้นโดยการกด
ปุม <.

•ข
 อมูล: คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับขอความที่ไดรับ
เชน ที่อยูของผูสง, หัวเรื่อง (เฉพาะขอความมัลติมี
เดียเทานั้น), วันที่และเวลาของขอความ,ประเภท
ขอความ และขนาดขอความ

•ล
 บ: ลบขอความที่คุณเลือก
•ข
 อมูล: เพื่อดูขอมูลของขอความนั้น
•ล
 บทั้งหมด: ลบขอความทั้งหมดในแฟมขอมูล

• โทรกลับ: คุณสามารถโทรกลับผูสงขอความได
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ขอความ
กลองขอความออก

[เมนู 5-4]

เมนูนี้ ใหคุณดูขอความที่กําลังจะสง หรือ การสงลมเหลว
หลังจากสงขอความเสร็จแลว ขอความนี้จะยายไปที่เมนูสง
ไอคอน

ความหมายของไอคอน
MMS ที่ยังไมสง
MMS ที่ยืนยันการสงแลว
SMS ที่ยังไมสง
SMS ที่ยืนยันการสงแลว

|

• แสดง: คุณสามารถเรียกดูขอความได
ขอความ

•ส
 งตอ: คุณสามารถสงขอความได หลังจากสงขอ
ความ ขอความนี้จะยายไปเมนูที่สงแลว
• ลบ: คุณสามารถลบขอความได
•ข
 อมูล: คุณสามารถตรวจสอบขอมูลในแตละขอ
ความได
•ล
 บทั้งหมด: คุณสามารถลบขอความทั้งหมดใน
กลองขอความออก
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ฟงขอความเสียง

[เมนู 5-5]

เมื่อมีการเลือกเมนูนี้ คุณเพียงแคกดปุมเลือกซาย <
[ตกลง] เพื่อฟงขอความเสียง และคุณยังโทรเช็คขอ
ความเสียงไดโดยกดปุม 1 คางไว เมื่ออยูในโหมด
สแตนดบาย

อ

1

! หมายเหตุ
เมื่อคุณไดรับขอความเสียงโทรศัพทของคุณ จะแสดง
ไอคอนและแจง เตือนใหคุณทราบโปรดสอบถามขอมูลของ
บริการนี้ จากผูใหบริการระบบบของคุณ เพื่อให้คุณตั้งคา
เครื่อง ไดอยางถูกตอง

บริการขอมูล

ข
โ
เ
ต

[เมนู 5-6]

(ขึ้นอยูกับเครือขายและการสมัครขอรับบริการ)
ขอความบริการขอมูล คือ ขอความชนิดตัวอักษรที่
เครือขายสงไปยังระบบ GSM ขอความนี้ใหขอมูลทั่ว
ไปเกี่ยวกับรายงาน สภาพอากาศ รายงานสภาพการ
จราจร บริการแท็กซี่ การแพทย และราคาหุน แตละ
ประเภทของ ขอมูลจะมี หมายเลขกํากับอยูดวยคุณจึงสา
มารถติดตอผูใหบริการได หากคุณปอนหมายเลขนั้นๆ สํา
หรับขอขอมูลและเมื่อคุณไดรับขอความบริการขอมูล คุณ
จะเห็นขอความแสดงที่หนาจอ เพื่อแจงใหทราบวาคุณ
ไดรับ

2

เ

(

•

•

ขอความหนึ่งหรือเครื่องอาจ แสดงขอความนั้นที่หนาจอ
โดยตรงซึ่งในการอานขอ ความนั้นอีกครั้ง หรือในกรณีที่
เครื่องไมอยูในโหมด สแตนดบาย ใหทําตามขั้นตอนดัง
ตอไปนี้

อาน

[เมนู 5-6-1]

1. เมื่อคุณไดรับขอความบริการขอมูล แลวเลือกอาน
เพื่ออานขอความ เครื่องจะแสดงขอความดังกลาว
ที่หนาจอคุณสามารถอานขอความอื่นๆไดดวยการ
เลื่อนดู โดยใชปุม L , R หรือ < [ตอไป]

• รายการที

่ใชงาน: คุณสามารถเลือกหมายเลขขอความ
บริการขอมูลใน รายการที่ใชงานได หากคุณใชหมาย
เลขบริการขอมูลหนึ่งคุณจะไดรับขอความที่สงจากหมาย
เลขดังกลาว

ขอความอัตโนมัติ
ขอความอัตโนมัติ
• กรุณาโทรกลับฉันดวย

เรื่อง

• ตอนนี้คุณอยูที่ไหนุุ?

• เพิ่มชื่อ: คุณสามารถเพิ่มหมายเลขของขอความ
บริการขอมูลลงในหนวยความจําของ โทรศัพท
พรอมทั้งชื่อยอได

• ดวนมาก กรุณาติดตอกลับ

• ฉันไปสาย จะไปถึงเวลา

| ขอความ

• ร ายการที่แสดง: คุณสามารถดูหมายเลขของขอความ
บริการขอมูลที่คุณเพิ่มเขาไปไดหากคุณกดปุม
[ตัวเลือก] คุณจะสามารถแกไขและลบ ชนิดขอความ
บริการขอมูลที่คุณเพิ่มเขาไปได

[เมนู 5-7-1]

คุณมีแบบขอความ 6 แบบตามที่แสดงดานลาง

2. เครื่องจะแสดงขอความปจจุบันจนกวาขอความ
อีกขอความหนึ่ง จะปรากฏขึ้น
[เมนู 5-6-2]
(ขึ้นอยูกับเครือขายและการสมัครขอรับบริการ)

[เมนู 5-7]

• ฉันกําลังเดินทางุ
• ฉันรักคุณ

รูปแบบมัลติมีเดีย

[เมนู 5-7-2]

หลังจากบันทึกเทมเพลทใหม่ คุณสามารถใชตัวเลือก
ตอไปนี้
• แสดง: คุณสามารถดูขอความมัลติมีเดียตางๆ
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ขอความ
• ลบ: สําหรับลบขอความมัลติมีเดียแบบสําเร็จรูป
• เพิ่มชื่อ: ใหคุณเพิ่มขอความมัลติมีเดียแบบสําเร็จ
รูปขอความใหม่ได
• เขียนขอความ: คุณสามารถเขียนและสงขอความ
มัลติมีเดียได
• แกไข: สําหรับแกไขขอความมัลติมีเดียแบบสําเร็จรูป
•ล
 บทั้งหมด: ชวยใหคุณสามารถลบขอความมัลติมีเดีย
ทั้งหมดได

การตั้งคา
|
ขอความ

ขอความตัวอักษร

[เมนู 5-8]
[เมนู 5-8-1]

•ช
 นิดขอความ: ขอความตัวอักษร, แนบเสียง,
แฟกซ, เพจในประเทศ, X400, อีเมล, ERMES
โดยปกติ ประเภทขอความที่ใชงานจะตั้งคาเปน
ขอความตัวอักษรแตคุณสามารถเปลี่ยนขอความ
ใหเปนรูปแบบอื่นได โปรดติดตอผู ใหบริการระบบ
ของคุณเกี่ยวกับการใหบริการฟงกชันดังกลาว
•อ
 ายุขอความ: บริการของเครือขายนี้ใหคุณกํา
หนดระยะเวลาที่คุณตองการใหเก็บขอความ ตางๆ
ไวในศูนยรับฝากขอความ
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• ร ายงานผลการสง: หากคุณตั้งคาที่ ตกลง คุณจะสา
มารถตรวจสอบวาขอความสงถึงผูรับหรือไม

•

•ต
 อบกลับ: เมื่อมีการสงขอความ ผูรับสามารถตอบกลับ
และใหคิดคาใชจายในการ ตอบกลับลงในใบ แจงหนี้คา
โทรศัพทของคุณได
•ศ
 ูนยบริการขอความ: หากตองการสงขอความ
แบบตัวอักษร คุณสามารถใชเมนูนี้หาที่อยูของศูนย
SMS ได

ขอความมัลติมีเดีย

•

[เมนู 5-8-2]

•ล
 ําดับความสําคัญ: คุณสามารถกําหนดลําดับความ
สําคัญ ของขอความที่คุณเลือกได
•อ
 ายุขอความ: บริการของเครือขายนี้ใหคุณกําหนด
ระยะเวลาที่คุณตองสามารถใหเก็บขอความตางๆไว
ในศูนยรับ ฝากขอความ
•ห
 ัวขอ: คุณสามารถปอนหัวขอของขอความมัลติมีเดีย
ไดเมื่อเปดเมนูนี้
• ร ายงานผลการสง: หากคุณตั้งคาที่ ตกลง คุณจะสา
มารถ ตรวจสอบวาขอความสงถึงผูรับหรือไม

•

• เรียกขอมูลอัตโนมัต:ิ หากตั้งคาที่เปดคุณจะสามารถ
รับขอความมัลติมีเดียไดโดยอัตโนมัติหากตั้งคา
ที่ปดคุณจะไดรับเพียงขอความแจงเตือน ในกลอง
ขอความเขา จากนั้นคุณสามารถตรวจสอบการแจง
เตือนนี้ได หากคุณเลือก เฉพาะเครือขายในฟ้นที่
คุณจะไดรับขอความแบบ มัลติมีเดีย จากเครือขาย
ในฟ้นที่

เบอรศูนยขอความเสียง

•ต
 ั้งคาเครือขาย: หากคุณเลือกเซิรฟเวอรขอความ
มัลติมีเดียคุณจะสามารถตั้งคา URL ของเซิรฟเวอร
ขอความมัลติมีเดียได

• เครือขายหลัก: คุณสามารถฟงเสียง ขอความเสียง
ไดโดยการเลือก เครือขายหลัก
• โรมมิ

่ง: แมขณะเดินทางไปยังตางประเทศ คุณยัง
สามารถฟง ฟงขอความเสียง ไดหากระบบเครือขาย
ของคุณมีการใหบริการโรมมิ่ง

บริการขอมูล

[เมนู 5-8-4]

• รับขอมูลขาวสาร

| ขอความ

• ประเภทที่ใชได
สวนตัว: ขอความสวนบุคคล
ขอความโฆษณา: ขอความโฆษณา
ขอมูล: ขอมูลที่จําเปน

[เมนู 5-8-3]

คุณสามารถรับ ขอความเสียง ได หากวาผูใหบริการ
ระบบเครือขาย ของคุณ ใหบริการดังกลาว เมื่อมีขอความ
ขอความเสียง ใหม่มาถึงคุณ เครื่องจะแสดงสัญลักษณบน
หนาจอ โปรดตรวจสอบรายละเอียดการใหบริการ กับผูให
บริการระบบเครือขายของคุณ เพื่อทําการตั้งคา
เครื่องโทรศัพทใหเหมาะสมกับการใชงาน

ตกลง: หากคุณเลือกเมนูนี้ โทรศัพทของคุณจะ
ไดรับขอความบริการขอมูล
ยกเลิก: หากคุณเลือกเมนูนี้ โทรศัพทของคุณจะ
ไมสามารถรับขอความบริการ ขอมูลไดอีก
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ขอความ
• แจงเตือน
ตกลง: โทรศัพทของคุณจะมีเสียงเตือน เมื่อคุณ
ไดรับหมายเลขขอความ บริการขอมูล
ยกเลิก: โทรศัพทของคุณจะไมมีเสียงเตือนแม คุณจะ
ไดรับขอความบริการขอมูลก็ตาม

• ภาษา
คุณสามารถเลือกภาษาที่ตองการดวยการกดปุม
[เปด/ปด] จากนั้น ขอความบริการขอมูลจะแสดง
ในภาษาที่คุณไดเลือกไว

รับขอความ WAP

[เมนู 5-8-5]

|
ขอความ

คุณสามารถตั้งคาเพื่อยืนยันวาคุณไดอานขอความ
แลวหรือไม

ว

แ
ท

•

•

•

•

•

•
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แฟมสวนตัว
! หมายเหตุ
หามเปลี่ยนชื่อโฟลเดอรดีฟอลต มิฉะนั้นอาจมีการทํา
งานผิดปกติ

วีดีโอ

[เมนู 6-1]

แสดงรายชื่อไฟล 3GP, 3G2, MP4 (สูงถึง 208x160)
ที่มีเดียสวนตัว/วีดีโอ ในหนวยความจํามัลติมีเดีย

•ส
 งผานบลูทูธ: สงไฟลที่เลือกไปยังอุปกรณชนิด
อื่นผานทาง บลูทูธ
• เปลี่ยนชื่อ: เปลี่ยนชื่อไฟลของไฟลที่เลือกความ
ยาวสูงสุดคือ 34 ตัวอักษร และคุณจะเปลี่ยนแปลงนาม
สกุลไฟลไมได
! คําเตือน
คุณไมสามารถใชตัวอักษรตอไปนี้ | \ / : * ? " < >

• ลบ: ลบไฟล
• ลบทั้งหมด: ลบไฟลทั้งหมดในรายการ

[เมนู 6-2]

แสดงรายชื่อไฟล JPG ที่ มีเดียสวนตัว/ภาพถาย ใน
หนวยความจํามัลติมีเดีย
•ด
 :ู คุณสามารถดูไฟล JPG ไดโดยกดปุม OK หรือ
เลือกเมนู ดู จากเมนูตัวเลือก
! หมายเหตุ
ขนาดสูงสุดของไฟล JPG ที่คุณสามารถดูไดคือ 460 Kbytes

•ส
 งทางขอความมัลติมีเดีย: คุณสามารถสงขอความ
มัลติมีเดียพรอมภาพได
•ส
 งผานบลูทูธ: สงไฟลที่เลือกไปยังอุปกรณอื่นผาน
ทางบลูทูธ
• เปลี่ยนชื่อ: เปลี่ยนชื่อไฟลของไฟลที่เลือก ความ
ยาวสูงสุดคือ 34 ตัวอักษร และคุณจะเปลี่ยนแปลงนาม
สกุลไฟลไมได

แฟมสวนตัว |

• เลน: คุณสามารถเลนไฟลวีดีโอโดยกดปุมตกลง
หรือเลือก เลน จากเมนูตัวเลือก

รูปถาย

• ลบ: ลบไฟล
• ลบทั้งหมด: ลบไฟลทั้งหมดในรายการ
• ขอมูล: แสดงขอมูลไฟล

• ขอมูล: แสดงขอมูลไฟล

57

แฟมสวนตัว
รูปภาพ

[เมนู 6-3]

หลังจากเลือกภาพแลว ใหกดปุมซาย < [ดู] จาก
นั้นคุณสามารถเลือกตัวเลือกตอไปนี้:
•ต
 ั้งคาเปนภาพพื้นหลัง: คุณสามารถกําหนดภาพ
ที่เลือกในขณะนั้นเปนภาพพื้นหลังได

• ลบ: ลบไฟล

แฟมสวนตัว

• ขอมูล: แสดงขอมูลไฟล

•ส
 งผานบลูทูธ: คุณสามารถสงเสียงที่ดาวนโหลด
มาจากเครือขายไดโดยใชบลูทูธ

หลังจากเลือกเสียง กดปุมเลือกซาย [เลือก] คุณ
สามารถตรวจดูตัวเลือกตางๆ ดังนี้

|

เพลง

[เมนู 6-4]

• เลน: คุณสามารถเลนไฟล MP3 ไดโดยกดปุม
OK หรือเลือกเมนู เลน จากเมนูตัวเลือก
•ส
 งผานบลูทูธ: สงไฟลที่เลือกไปยังอุปกรณอื่น
ผานทางบลูทูธ

เสียง

ต

แ
ค

•

• ลบทั้งหมด: ลบไฟลทั้งหมดในรายการ

• เขียนขอความ: คุณสามารถสงเสียงที่ดาวนโหลดมา
จากเครือขายได โดยใชบริการมัลติมีเดีย หรือ
ขนาดสูงสุดของขอความ MMS คือ 100 kb

แสดงรายชื่อไฟล MP3, MP4, AAC, M4A, WMA ที่
มีเดียสวนตัว\เพลง ในหนวยความจํามัลติมีเดีย
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• เปลี่ยนชื่อ: เปลี่ยนชื่อไฟลของไฟลที่เลือก ความ
ยาวสูงสุดคือ 34 ตัวอักษรและคุณจะเปลี่ยนแปลงนาม
สกุลไฟลไมได

[เมนู 6-5]

•ต
 ั้งคาเปนเสียงเรียกเขา: เสียงที่เลือกไวใน
ปจจุบันสามารถตั้งเปนเสียงเรียกเขาได
• เขียนขอความ: คุณสามารถสงเสียงที่ดาวนโหลดมา
จากเครือขายได โดยใชบริการ MMS
ขนาดสูงสุดของขอความ MMS คือ 100 kb
•ส
 งผานบลูทูธ: เสียงที่ดาวนโหลดจากเครือขาย
สามารถ สงผานบริการบลูทูธได

•

•

•

•

•

ตัวอักษร

[เมนู 6-6]

แสดงรายชื่อไฟล TXT ที่ มีเดียสวนตัว/ขอความในหนวย
ความจํามัลติมีเดีย
•ด
 :ู คุณสามารถดูไฟล TXT ได โดยกดปุม OK
หรือเลือกเมนู ดู จากเมนูตัวเลือก
! หมายเหตุ
ขนาดสูงสุดของไฟล TXT ที่คุณสามารถดูไดคือ 460 Kbytes

• เ ปลี่ยนชื่อ: เปลี่ยนชื่อไฟลของไฟลที่เลือก ความ
ยาวสูงสุดคือ 34 ตัวอักษร และคุณจะเปลี่ยนแปลงนาม
สกุลไฟลไมได
• ลบ: ลบไฟล
• ลบทั้งหมด: ลบไฟลทั้งหมดในรายการ
• ขอมูล: แสดงขอมูลไฟล

[เมนู 6-7]

ในเมนูนี้คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชัน Java ที่ติด
ตั้งในโทรศัพทของคุณได คุณสามารถเลนหรือลบ
แอปพลิเคชันที่ดาวนโหลด หรือตั้งคาตัวเลือกการ
เชื่อมตอ เมนูนี้จะเชื่อมตอกับ [เมนู 1-1] โปรดดูที่
หนา 32.

อื่นๆ

[เมนู 6-8]

แสดงรายชื่อไฟลที่มีเดียสวนตัว/อื่นๆ ในหนวยความ
จํามัลติมีเดีย
• เลน: คุณสามารถเลนไฟลไดหากเปนไฟลประเภท
3GP, 3G2, MP3, MP4, AAC, M4A และ WMA
•ด
 :ู คุณสามารถดูไฟลไดหากเปนไฟลประเภท
JPG, GIF, WBMP, PNG และ TXT

แฟมสวนตัว |

•ส
 งผานบลูทูธ: คัดลอกไฟลไปไวในโฟลเดอรเดียว
กันที่ หนวยความจํามัลติมีเดีย/หนวยความจําภายนอก

เกมส&อื่นฯ

•ส
 งผานบลูทูธ: สงไฟลที่เลือกไปยังอุปกรณอื่นผาน
ทางบลูทูธ
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จอแสดงผล
คุณสามารถตั้งคาฟงกชันตางๆ ที่เกี่ยวของกับหนาจอ
โทรศัพทของคุณได

รูปภาพพื้นหลัง

[เมนู 7-1]

คุณสามารถเลือกภาพพื้นหลังในโหมดสแตนดบาย

คาเริ่มตน

[เมนู 7-1-1]

[เมนู 7-4]

คุณสามารถตั้งระยะเวลาการเปดไฟหนาจอภายในได

ความสวาง

[เมนู 7-5]

คุณสามารถควบคุมความสวางของหนาจอโดยเลือก
ไดดังนี้: 100%, 80%, 60%, 40%

ใ
ส
แ
ไ
ส
ป
แ

เ

จอแสดงผล

|

คุณสามารถเลือกภาพหรือภาพเคลื่อนไหวสําหรับใชเปน
ภาพพื้นหลังไดโดยการกดปุม U , D , L หรือ R

แสดงชื่อเครือขาย

รูปภาพของฉัน

หากเปดใชฟงกชันนี้ หนาจอ LCD หลักจะแสดงชื่อ
เครือขาย

2

เมนูหนาจอ

3

[เมนู 7-1-2]

คุณสามารถเลือกภาพหรือภาพเคลื่อนไหวสําหรับใช
เปนภาพพื้นหลัง

รูปแบบเมนู

[เมนู 7-2]

โทรศัพทของคุณมีแบบหนาจอสีใหเลือก 4 แบบ ใหตั้งคา
แบบหนาจอสีโดยเลื่อนและกดปุมเลือกซาย < [เลือก]

ขอความสแตนดบาย

[เมนู 7-3]

หากคุณเลือกเปดคุณสามารถแกไขขอความที่แสดงใน
โหมดสแตนดบายได
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ไฟหนาจอ

[เมนู 7-6]

[เมนู 7-7]

หากเปดใชฟงกชันนี้คุณสามารถเห็นฟังก์ชั่นของปุ่มนาวิ
เกตและเมนูบนหน้าจอปกติ

แบบสีตัวเลข

[เมนู 7-8]

คุณสามารถตั้งรูปแบบสีของตัวเลขที่กดเพื่อโทรออกโดย
เปิดใช้งานที่เมนูแบบสีตัวเลขนี้

1

เ

ใ
ห
เ

•

รูปแบบเสียง
ในรูปแบบเสียง คุณสามารถปรับเปลี่ยน และ ปรับแตงเสียง
สัญญาณของโทรศัพทใหเหมาะสมกับ เหตุการณสภาพ
แวดลอม หรือกลุมผูโทรที่แตกตางกันไดรูปแบบที่ตั้ง
ไวลวงหนามี 5 รูปแบบดวยกัน คือ: ปกติ, เงียบ,
สั่นอยางเดียว, เสียงดัง และ ชุดหูฟง โดยคุณสามารถ
ปรับแตงรูปแบบแตละรูปแบบได กดปุมเลือกซาย [เมนู]
และเลือก รูปแบบเสียง โดยใชปุมนาวิเกตขึ้น/ลง

เปดทํางาน

[เมนู 8-X-1]

1. รายการรูปแบบจะปรากฏขึ้น

3. จากนั้น เลือก เปดทํางาน

เปลี่ยนแปลง

[เมนู 8-X-2]

ใหเลื่อนไปยังรูปแบบที่ตองการในรายการ รูปแบบ
หลังจากกดปุมเลือกซาย หรือปุม ตกลง ใหเลือก
เปลี่ยนแปลง ตัวเลือกการตั้งคารูปแบบจะเปดขึ้น

• ร ะดับเสียงเรียกเขา: ตั้งระดับเสียงของเสียงเรียก
เขา
•แ
 บบเตือนขอความ: ตั้งชนิดการเตือนใหกับขอ
ความ
•แ
 บบเสียงขอความ: เลือกเสียงเตือนใหกับขอ
ความ
•แ
 บบเสียงปุมกด: เลือกแบบเสียงของปุมกดที่ตอง
การ
• ระดับเสียงปุมกด: เตั้งระดับเสียงของเสียงปุมกด
• ร ะดับเสียงเอฟเฟคต์: ตั้งระดับเสียงของเสียงเอฟ
เฟคต์
• ร ะดับเสียงเปด/ปดเครื่อง: ตั้งระดับเสียงของเสียง
เรียกเขาเมื่อเปด/ปดเครื่อง

รูปแบบเสียง |

2. ใ นรายการรูปแบบเสียง ใหเลื่อนไปยังรูปแบบที่
คุณตองการใช และกดปุมเลือกซาย < [เลือก]
หรือปุม ตกลง

•แ
 บบเสียงเรียกเขา: เลือกเสียงเรียกเขาที่ตองการ
จากรายการ

•แ
 บบเตือนสายเขา: ตั้งชนิดการเตือนเมื่อมีสาย
เรียกเขา

61

รูปแบบเสียง
• ร ับสายอัตโนมัติ: คุณสามารถใชฟงกชันนี้ไดเฉพาะ
เมื่อตอชุดอุปกรณแฮนดฟรีหรือหูฟงเขากับโทรศัพท์
แลวเทานั้น
- ปด: โทรศัพทจะไมใชการรับสายอัตโนมัติ
- ห
 ลังจาก 5 วินาที: เครื่องจะรับสายโดยอัตโนมัติ
หลังจาก ดัง 5 วินาที
- ห
 ลังจาก 10 วินาที: เครื่องจะรับสายโดยอัตโนมัติ
หลัง จากดัง 10 วินาที

แกไขชื่อ

[เมนู 8-X-3]

ต
จ

ค
ใ

รูปแบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อรูปแบบ และกําหนดชื่ออื่นได
ตามตองการ

น

! หมายเหตุ

1

|

คุณไมสามารถเปลี่ยนชื่อรูปแบบสั่นอยางเดียว, เงียบ
และ ชุดหูฟง

1. ใ นการเปลี่ยนชื่อรูปแบบ ใหเลื่อนไปยังรูปแบบใน
รายการรูปแบบ และ หลังจากกดปุมเลือกซาย <
หรือปุม OK ใหเลือก แกไขชื่อ
2. ป
 อนชื่อที่ตองการและกดปุม OK หรือปุมเลือกซาย
< [ตกลง]
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เ

ค

2

เครื่องมือ
เมนูโปรด

[เมนู 9-1]

ตัวเลือกนี้ใหคุณเพิ่มสิ่งที่คุณชื่นชอบไวในรายการที่
จัดเตรียมไว เมื่อคุณสรางเมนูสวนตัวของคุณแลว
คุณสามารถเขาสูฟงกชันที่ตองการไดอยางรวดเร็ว
ในหนาจอวาง โดยการกดปุมนาวิเกตขึ้น
! หมายเหตุ
ในสิ่งที่คุณชื่นชอบจะมีเมนูของ เบอรที่ไมไดรับ, เตือน
ทุกนาที และ สายเรียกเขา ไวใหแลว

นาฬิกาปลุก

[เมนู 9-2]

1. เลือก เปด แลวตั้งเวลาปลุกตามที่ตองการ
2. เลื
 อกชวงเวลาที่ตองการใหปลุกซํ้า: ครั้งเดียว, จันทรศุกร, จันทร~เสาร, ทุกวัน

[เมนู 9-3]

ฟงกชัน บลูทูธ จะชวยใหโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชงาน
รวมกันได, อุปกรณตอพวงตางๆ และคอมพิวเตอรที่
อยูในบริเวณใกลเคียงสื่อสารกันไดโดยตรง โดยไม
ตองตอสายใดๆ
โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนการเชื่อมตอ บลูทูธ ในตัว
เครื่อง ซึ่งทําใหสามารถเชื่อมตอกับชุดหูฟง บลูทูธ,
แอปพลิเคชัน คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได และ
อื่นๆ
! หมายเหตุ
•ห
 ากคุณใช PC sync ผานทางบลูทูธ คุณสามารถแลก
เปลี่ยนขอมูลไดภายในสมุดโทรศัพทเทานั้น
• เมื่อคุณไดรับขอมูลจากอุปกรณบลูทูธอื่นๆ เครื่องจะขอ
ใหคุณยืนยัน
หลังการยืนยันการโอน ไฟลนั้นจะไดรับการคัดลอกลง
ในโทรศัพทของคุณ

เครื่องมือ |

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได 5 เวลาตามเวลาที่กําหนดไว

บลูทูธ

3. เลื
 อกชนิดของเสียงปลุกที่ตองการแลวกดปุม <
[ตกลง]
4. กํ
 าหนดชื่อใหกับเวลาปลุกแลวกดปุม < [ตกลง]
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เครื่องมือ
อุปกรณแฮนดฟรี

• โ ทรศัพทจะจัดเก็บไฟลไวในโฟลเดอรตอไปนี้
ขึ้นอยูกับประเภทไฟล
(.mp3, mp4, aac, m4a, wma): โฟล
- MP3

เดอรเพลง
- ว ีดีโอ (.3GP): โฟลเดอรวีดีโอ
- ร ายชื่อของสมุดโทรศัพท (.VCF): สมุดโทรศัพท
- ข
 อความ (.txt): โฟลเดอรตัวอักษร
- ไ ฟลอื่นๆ (.*.*): โฟลเดอรที่จัดเก็บไฟลอื่นๆ
•ซ
 อฟตแวรบลูทูธที่สนับสนุน (สแต็คบลูทูธ) สําหรับ DUN:
WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 และ 3.0

อุปกรณที่จับคู

[เมนู 9-3-1]

เครื่องมือ

ใชในการดูอุปกรณทั้งหมดที่ใชงานรวมกับโทรศัพท
ที่ใชบลูทูธ ได
! หมายเหตุ

|

เนื่องจากปญหาดานการใชงานรวมกัน อุปกรณบางอยาง
อาจไมสนับสนุนฟงกชันนี้
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[เมนู 9-3-2]

หากคุณเขาสูเมนู อุปกรณของฉันหรือ อุปกรณแฮนด
ฟรี คุณจะเขาใชตัวเลือกไดดังนี้
หากคุณเขาสูเมนู อุปกรณที่จับคูหรือ อุปกรณแฮนด
ฟรี คุณจะเขาใชตัวเลือกไดดังนี้
• เชื่อมตอ: ใชในการเชื่อมตอกับอุปกรณ บลูทูธ อีก
เครื่องหนึ่ง
• เพิ่มใหม่: ใชในการคนหาอุปกรณ บลูทูธ ใหม่

ก

ค
ไ
ห

•

•

• ตั้งชื่อ: ใชในการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ บลูทูธ
•อ
 นุญาต: ใชในการตั้งคาการเชื่อมตอที่ไดรับอนุญาต
ระหวางอุปกรณ บลูทูธ สองเครื่อง
•บ
 ริการทั้งหมด: ใชเพื่อดูขอมูลบริการทั้งหมดที่
อุปกรณบลูทูธสนับสนุน
• ลบ: ใชในการลบอุปกรณ บลูทูธ ที่ตองการ
• ลบทั้งหมด: ใชในการลบอุปกรณ บลูทูธ ทั้งหมด

•

บ

ค
โ

การตั้งคา

[เมนู 9-3-3]

คุณสามารถบันทึกอุปกรณใหม่ที่ใชงานรวมกับบลูทูธ
ได หากคุณไดเพิ่มอุปกรณนั้นไวแลว คุณสามารถคน
หาอุปกรณนั้นไดทันทีหลังจากปอนรหัสผาน

• ตั้งคาบลูทูธ
ใชสําหรับเปดใชงานหรือเลิกใชฟงกชัน บลูทูธ

• ตั้งคาการแสดง
ใชสําหรับตั้งคาฟงกชันใหโทรศัพทของคุณปรากฏ
บน อุปกรณบลูทูธ อีกเครื่องหนึ่ง

• ชื่อเครื่อง

บริการที่สนับสนุน

[เมนู 9-3-4]

คุณสามารถดูรายชื่อบริการบลูทูธของคุณเองเชนการ
โอนไฟล, การพิมพภาพ, PC Sync และอื่นๆ

[เมนู 9-4]

คุณสามารถเขาใชบริการเครือขายผานโมเดม หาก
คุณตองการใช PCsync, Contents banks, Internet
Cube คุณควรเขาสูเมนูโมเดมและเสียบสายเคเบิล

เครื่องคิดเลข

[เมนู 9-5]

เมนูนี้มีฟงกชันการคํานวณแบบมาตรฐาน ไดแก +,
-, x, ÷ : บวก, ลบ, คูณ และ หาร
นอกจากนี้ คุณสามารถใชฟงกชันเครื่องคิดเลขไดหลาก
หลาย เชน +/-, sin, cos, tan, log, in, exp, sqrt.
1. ป
 อนตัวเลขโดยการกดปุมตัวเลข
2. ใ ชปุมนาวิเกตเพื่อเลือกเครื่องหมายการคํานวณ
3. แ
 ลวปอนตัวเลข
4. ก
 ดปุม O เพื่อดูผลลัพธ

เครื่องมือ |

ใชในการตั้งชื่อของอุปกรณบลูทูธ ชื่อที่ตั้งจากโรง
งานคือ LG KG320

โมเดม

5. ใ นการปอนเลยทศนิยม กดปุม * หากคุณกดปุม
# คุณสามารถปอน ( )
6. เมื่อตองการออกจาก เครื่องคิดเลข ใหกดปุม >
[กลับ]
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เครื่องมือ
การแปลงหนวย

[เมนู 9-6]

ใชแปลงหนวยวัดใหเปนหนวยที่คุณตองการ โดยมี
ประเภทหนวยวัด 9 แบบที่สามารถแปลงหนวยไดดัง
นี้: สกุลเงิน, พื้นที่, ความยาว, น้ำหนัก, อุณหภูมิ,
ปริมาตร, ความเร็ว, เบอรรองเทา และ เบอรเสื้อ
1. ค
 ุณสามารถเลือกประเภทใดประเภทหนึ่งจากทั้ง
4 ประเภทนั้น โดยการกดปุม < [หนวย]
2. เลือกหนวยที่คุณตองการแปลงคาโดยการกดปุม
U และ D คุณไมสามารถปอนสัญลักษณ “-”
ในตัวแปลงหนวยได
3. เลือกคามาตรฐานโดยใชปุม L , R.
เครื่องมือ

เวลาโลก

[เมนู 9-7]

|

คุณสามารถดูเวลาของเมืองสําคัญๆ ไดทั่วโลก
1. เลือกเมืองที่อยูในเขตเวลานั้น โดยการกดปุม
U,D,L,R
2. ค
 ุณสามารถตั้งเวลาปจจุบันใหเปนเวลาของเมืองที่คุณ
เลือกไดโดยกดปุม < [ตั้งคา]
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SIM Service

[เมนู 9-8]

เมนูนี้ขึ้นอยูกับซิมการดและการใหบริการของเครือขาย
! หมายเหตุ
• ใ นกรณีที่ซิมการดสนับสนุนบริการ SAT (เชน SIM Application
Toolkit) เมนูนี้จะเปนชื่อบริการของผูใหบริการ
ซึ่งจัดเก็บไวในซิมการด
• ใ นกรณีที่ซิมการดไมสนับสนุนบริการ SAT เมนูนี้จะเปน
Profiles

ค
P
ก
ก
โ
W

โ
ค
ห
ใ
ใ

เ
ใ
ข
เ
(

เบราวเซอร
คุณสามารถเขาใชบริการ WAP (Wireless Application
Protocol) ตางๆ เชน ขอมูลการเงิน, ขาว,รายงาน
การพยากรณอากาศ และขอมูลเกี่ยวกับ ตาราง
การบิน ขอมูลเหลานี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับ
โทรศัพท เคลื่อนที่โดยเฉพาะ และดูแลโดยผูใหบริการ
WAP
โปรดตรวจสอบการใหบริการ WAP คาใชจาย และ
คาธรรมเนียมตางๆ กับผูใหบริการเครือขาย และ /
หรือผูใหบริการที่เปนเจาของบริการที่คุณ ตองการ
ใช ผูใหบริการยัง สามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
ใชบริการเหลา นั้นดวย

คุณสามารถทองอินเตอรเน็ตโดยใชปุมตางๆ ของ
โทรศัพทหรือใชเมนู เบราวเซอร WAP

การใชปุมตางๆ ของโทรศัพท
ขณะทองอินเทอรเน็ตฟงกชันปุมตางๆของโทรศัพท
จะแตกตางไปจากโหมดการทํางานตามปกติ ของ
โทรศัพท
ปุม
UD
O

คําอธิบาย
เลื่อนดูขอมูลแตละบรรทัด
เลือกตัวเลือกและยืนยันการดําเนินการ

การใชเมนูเบราวเซอร WAP
คุณเลือกใชตัวเลือกตางๆของเมนูไดขณะทองเว็บไซต
สําหรับอุปกรณ เคลื่อนที่
! หมายเหตุ
เมนูเบราวเซอร WAP อาจแตกตางกัน ขึ้นกับ เวอรชั่นเบราว
เซอรของคุณ

เบราวเซอร |

เมื่อเชื่อมตอแลว โฮมเพจจะปรากฏขึ้น โดยเนื้อหา
ในโฮมเพจขึ้นกับผู ใหบริการ คุณสามารถเขาใชเพจ
ของเว็บไซดใดๆ ก็ได โดยปอนแอดเดรส URL ของ
เว็บนั้นๆ เมื่อตองการออกจากเบราวเซอร ใหกดปุม
(E) โทรศัพท จะกลับสูโหมดสแตนดบาย

การนาวิเกตดวยเบราวเซอร WAP
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เบราวเซอร
โฮม

[เมนู *-1]

ใชสําหรับเชื่อมตอกับโฮมเพจ โฮมเพจอาจเปนไซด
ที่ไดระบุ ไวในรูปแบบ ที่มีการใชงานซึ่งอาจกําหนด
ไวโดยผูใหบริการ ระบบ หากคุณไมได กําหนดไว
ในรูปแบบที่มีการใชงาน

บุคมารค

[เมนู *-2]

เมนูนี้ชวยใหคุณจัดเก็บ URL ของเว็บเพจที่คุณชื่น
ชอบได เพื่อใหเขาใชไดงายขึ้นในครั้งตอไป
การสรางบุคมารค
1. ก
 ดปุมเลือกซาย < [ตัวเลือก]

โ

•แ
 กไข: คุณสามารถแกไข URL และ /หรือชื่อของ
บุคมารคที่เลือกได

โ

• ลบ: ลบบุคมารคที่เลือก
• ลบทั้งหมด: ลบบุคมารคทั้งหมด

ไปยัง URL

[เมนู *-3]

คุณสามารถเชื่อมตอไปยังเว็บไซดที่คุณตองการได
โดยตรง หลังจากปอน URL ที่ตองการแลว ใหกดปุม
ตกลง

เบราวเซอร

|

การตั้งคา

3. ห
 ลังจากปอน URL และชื่อที่ตองการแลว ใหกดปุม OK

คุณสามารถตั้งโปรไฟลแคช คุกกี้ และความปลอด
ภัยที่สัมพันธกับบริการอิเตอรเน็ต

หลังจากเลือกบุคมารคที่ตองการแลวคุณสามารถ
เลือกตัวเลือกตอไปนี้ได

ใ
ต
เ

โ

2. เลือกเพิ่มใหม่ และกดปุม OK

• เชื่อมตอ: เชื่อมตอไปยังบุคมารคที่เลือก
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• เพิ่มใหม่่: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสรางบุคมารคใหม

[เมนู *-4]

•

•

โปรไฟล

[เมนู *-4-1]

โปรไฟลคือขอมูลเครือขายที่ใช เพื่อเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ในหนวยความจําของโทรศัพทมีรูปแบบที่เปนคาเริ่ม
ตนของผูใหบริการระบบบางรายแลว จะไมสามารถ
เปลี่ยนชื่อรูปแบบที่เปนคาเริ่มตนได
โปรไฟลแตละแบบมีเมนูยอยดังตอไปนี้
• เปดทํางาน: ใชงานโปรไฟลที่เลือก

1 ขอมูล
2 GPRS

หมายเลขโทร: ปอนหมายเลขโทรศัพท สําหรับ
เชื่อมตอไปยังเกตเวย WAP ของคุณ
รหัสผูใช: คาเฉพาะที่แสดงถึงตัวผูใชสําหรับเซิรฟ
เวอรการติดตอ ของคุณ (ทั้งนี้มิใชเกตเวย WAP)
รหัสผาน: รหัสผานที่ตองปอนใหกับเซิรฟเวอรการติดตอ
ของคุณ (ทั้งนี้ มิใชเกตเวย WAP) เพื่อระบุถึงตัวคุณ
ชนิดการโทร: เลือกประเภทของสายขอมูล: Analogue
หรือ Digital (ISDN)
หนวงเวลา: สําหรับปอนระยะเวลาที่กําหนดใหออกจาก
การเชื่อมตอ โดยเมื่อปอนคานี้แลวบริการนาวิเกตของ
WAP จะหยุดลง เมื่อไมมีการรับหรือสงขอมูลในเวลา
ที่กําหนด

เบราวเซอร |

•ก
 ารตั้งคา: ใชเมนูยอยนี้เพื่อแกไขและเปลี่ยนแปลง
คาการตั้งคา WAP ใหกับโปรไฟล์ที่เลือก
- โ ฮมเพจ: ในตัวเลือกนี้ จะใหคุณปอนแอดเดรส
(URL) ของไซดที่คุณจะใชเปน โฮมเพจ คุณไมจํา
เปนตองพิมพ “http://” ไวหนาURLแตละชื่อ เพราะ
เบราวเซอร WAP จะใสให เองโดยอัตโนมัติ
- เครือขาย: สําหรับกําหนดชนิดของบริการสงขอมูล

- ก
 ารตั้งคาขอมูล: ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกการตั้งคา
ขอมูลเปน เครือขาย/บริการ
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เบราวเซอร
- ก
 ารตั้งคา GPRS: การตั้งคาบริการนี้ทําไดเฉพาะ
เมื่อมีการเลือกวิธีการรับสงขอมูล แบบ GPRS
APN: ปอน APN ของ GPRS
รหัสผูใช: เปนตัวระบุผูใชสําหรับเซิรฟเวอร APN
รหัสผาน: รหัสผานที่คุณตองปอนใหกับเซิรฟเวอร APN

- ตั้งคาพร็อกซี่
พร็อกซี่: เปดใชงานหรือยกเลิกพร็อกซี่
IP แอดเดรส: ปอน IP แอดเดรสของพร็อกซี่ เซิรฟ
เวอรที่คุณเขาใชงาน
พอรต: ปอนพร็อกซี่พอรต

- ตั้งคา DNS
เบราวเซอร

|

70

เซิรฟเวอรหลัก: ปอน IP แอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS
หลักที่คุณเขาใชงาน
เซิรฟเวอรรอง: ปอนIP แอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS
รองที่คุณเขาใชงาน

• แกไขชื่อ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโปรไฟลได

ล

• เพิ่มใหม่: คุณสามารถเพิ่มโปรไฟล์ใหม่ได

ล

• ลบ: ลบรูปแบบที่เลือกจากรายการ

ร

แคช

[เมนู *-4-2]

ร

ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชจะถูกบันทึกไวในหนวย
ความจําแคชของโทรศัพท

•

คุกกี้

•

[เมนู *-4-3]

ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชจะถูกบันทึกไวในหนวย
ความจําแคชของโทรศัพท

ลบแคช

[เมนู *-4-4]

ลบขอมูลทั้งหมดที่บันทึกไวในแคช
! หมายเหตุ
แคชเปนหนวยความจําบัฟเฟอรซึ่งใชบันทึกขอมูลไว ชั่วคราว

ลบคุกกี้

[เมนู *-4-5]

ลบขอมูลทั้งหมดที่บันทึกไวในคุกกี้

รักษาความปลอดภัย

[เมนู *-4-6]

รายการใบรับรองที่ใชไดจะปรากฏขึ้น
•ผ
 ูมีสิทธิ์: คุณสามารถดูรายการใบรับรองสิทธิ์ที่บันทึกไว
ในโทรศัพทของคุณได
•ส
 วนตัว: คุณสามารถดูรายการใบรับรองสวนบุคคลที่
บันทึกไวในโทรศัพทของคุณได

เบราวเซอร |
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ขอมูลการโทร
คุณสามารถดูบันทึกของ สายที่ไมไดรับ สายที่รับ
และสายโทรออกได หากวาเครือขายสนับสนุนการ
แสดงหมายเลขโทรเขา (Calling Line Identification:
CLI) ในพื้นที่ใหบริการ

เบอรที่ไดรับ

ร

ค
ท

ชื่อและหมายเลข (หากมีอยู) จะปรากฏขึ้นพรอมกับ
วันที่และเวลาที่มีการโทรนั้น และคุณยังสามารถดู
เวลาที่ใชสายไดดวย

•ด
 ูหมายเลข (ถามี) และโทรออก หรือบันทึกไวใน
สมุดโทรศัพท

ล

เบอรที่ไมไดรับ

• สงขอความใหกับหมายเลขนี้

[เมนู 0-1]

ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณดูหมายเลขที่ไมไดรับสาย 10 ราย
การลาสุดได และคุณยังสามารถ:
ขอมูลการโทร

•ด
 ูหมายเลข (ถามี) และโทรออก หรือบันทึกไวใน
สมุดโทรศัพท
•ป
 อนชื่อใหม่สําหรับหมายเลข และบันทึกไวใน สมุด
โทรศัพท

|

• สงขอความใหกับหมายเลขนี้
• ลบสายนั้นออกจากรายการ

•ป
 อนชื่อใหม่สําหรับหมายเลข และบันทึกไวในสมุด
โทรศัพท
• ลบสายนั้นออกจากรายการ

เบอรที่โทรออก

•ด
 ูหมายเลข (ถามี) และโทรออก หรือบันทึกไวใน
สมุดโทรศัพท
•ป
 อนชื่อใหม่สําหรับหมายเลข และบันทึกไวในสมุด
โทรศัพท
• ลบสายนั้นออกจากรายการ

ช
เ
อ

เ
[เมนู 0-3]

ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณดูสายที่โทรออก (ที่โทรออก
หรือพยายามโทรออก) 20 สายลาสุดได และคุณยัง
สามารถ:

• สงขอความใหกับหมายเลขนี้
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[เมนู 0-2]

ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณดูหมายเลขเรียกเขา 10 รายการ
ลาสุดได และคุณยังสามารถ:

เ

ช
โ
ด

•

•

รายการโทรทั้งหมด

[เมนู 0-4]

คุณสามารถดูรายการสายโทรเขา หรือสายโทรออก
ทั้งหมดได

ลบเบอรในรายการ

[เมนู 0-5]

• เบอรที่ไดรับ: ระยะเวลาของสายเรียกเขา
• เบอรที่โทรออก: ระยะเวลาของสายโทรออก
•ล
 บทั้งหมด: ชวยใหคุณลบระยะเวลาการโทรทั้ง
หมดไดโดยกดปุมเลือกซาย < [ใช]

เวลาที่โทร

[เมนู 0-6-2]

ชวยใหคุณสามารถลบรายการ เบอรที่ไมไดรับ และ
เบอรที่ไดรับได คุณสามารถลบรายการ เบอรที่โทร
ออก และ รายการโทรทั้งหมดไดในครั้งเดียว

ชวยใหคุณสามารถตรวจสอบคาโทรครั้งลาสุด คา
โทรทั้งหมด คาที่เหลือ และรีเซ็ตคาโทรได คุณตอง
ใชรหัส PIN2 ในการ รีเซ็ตคาใชจายในการโทร

เวลาและคาโทร

การตั้งคา

[เมนู 0-6-1]

ชวยใหคุณสามารถดูระยะเวลาของสายที่โทรเขาและ
โทรออกได และยังสามารถรีเซ็ตเวลาการโทรไดอีก
ดวย โดยมีตัวจับเวลาดังตอไปนี้:
• เวลาโทรครั้งลาสุด: ระยะเวลาของการโทรครั้งลาสุด

(ขึ้นอยูกับซิมการด)

[เมนู 0-6-3]

•ต
 ั้งอัตราคาบริการ: คุณสามารถตั้งคาประเภทสกุล
เงิน และราคาตอ หนวยได โปรดติดตอผูใหบริ
การระบบของคุณ เพื่อขอทราบคาใชจายตอหนวย
คุณตองใชรหัส PIN2 ใน การเลือกสกุลเงินหรือหนวย
ในเมนู

ขอมูลการโทร |

เวลาที่โทร

[เมนู 0-6]

• ร ายการโทรทั้งหมด: ระยะเวลารวมของการโทร
ออกและสายเรียกเขาสามารถนับจากการรีเซ็ตตัวจับ
เวลาครั้งลาสุด
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ขอมูลการโทร
•ต
 ั้งคาเครดิต: บริการเครือขายนี้ใหคุณจํากัดคาโทร
ของคุณดวยจํานวน หนวย การโทร ที่เลือกไว หาก
คุณเลือก เช็คเครดิตที่เหลือ เครื่องจะแสดงจํานวน
หนวยการโทรที่เหลืออยูหากคุณเลือกเปลี่ยนคุณ
จะสามารถเปลี่ยนจํานวนหนวย ของการจํากัดการ
โทรของคุณได

เวลาที่โทร

•แ
 สดงอัตโนมัติ: บริการเครือขายนี้ใหคุณดู คาโทร
ครั้งลาสุดของคุณไดโดยอัตโนมัติ หากตั้งคาที่ เปด
คุณสามารถ ดูคาโทรครั้งลาสุดได เมื่อวางสาย

คุณสามารถตรวจสอบขอมูลในเมนู สงแลว, รับแลว,
ทั้งหมด, ลบทั้งหมด

ขอมูล GPRS

[เมนู 0-7]

ขอมูลการโทร

คุณสามารถตรวจสอบจํานวนขอมูลที่โอนถาย ผาน
ทางเครือขายดวยระบบ GPRS และยังสามารถดูระยะ
เวลาทั้งหมดที่คุณออนไลนได

[เมนู 0-7-1]

คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาการโทรของการโทร
ครั้งลาสุด และการ โทรทุกสายและยังสามารถรีเซ็ต
เครื่องจับเวลาการโทรไดใหม่อีกดวย

ขนาดขอมูล

[เมนู 0-7-2]

ว

ค

ต

•

•

ต

•

•

|

ป

ห
ใ
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การตั้งคา
วันที่และเวลา

[เมนู #-1]

คุณสามารถตั้งคาฟงกชันเกี่ยวกับวันที่และเวลาได

ตั้งวันที่

[เมนู #-1-1]

• ตั้งวันที่
• รูปแบบวันที่
คุณสามารถตั้งรูปแบบวันที่ เชน วว/ดด/ปปปป, ดด/วว/
ปปปป, ปปป/ดด/วว
(ว: วันที่ / ด: เดือน / ป: ป)
[เมนู #-1-2]

• ตั้งเวลา

ประหยัดพลังงาน

การโอนสาย

[เมนู #-2]

[เมนู #-4-1]

บริการ การโอนสาย ใหคุณโอนสายเรียกเขาทั้งจาก
สายโทรศัพท, แฟกซหรือสายที่โทรเขาเพื่อสงขอมูล
ไปยัง หมายเลขอื่นได โปรดติดตอผูใหบริการ ระบบ
ของคุณเพื่อ

• สายสนทนาทั้งหมด

คุณสามารถเลือกรูปแบบเวลาเปน 12 ชั่วโมง หรือ
24 ชั่วโมง

[เมนู #-4]

คุณสามารถตั้งเมนูที่เกี่ยวของกับการโทรดวยการกด
ปุม [ตกลง] ในเมนู การตั้งคา

โอนสายเรียกเขาทุกสาย

• เมื่อสายไมวาง

การตั้งคา |

คุณสามารถปอนเวลาปจจุบันได

• รูปแบบเวลา

[เมนู #-3]

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของขอความที่ใชแสดงบน
โทรศัพทของคุณ การตั้งคาเปลี่ยนแปลงนี้มีผลตอ
โหมดภาษา ดวย

การโทร

คุณสามารถปอนวันที่ปจจุบันได

ตั้งเวลา

ภาษา

โอนสายเมื่อคุณใชโทรศัพทอยู

หากคุณตั้งเปน เปิด คุณสามารถประหยัดพลังงานได
ในขณะที่ไมไดใชโทรศัพท
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การตั้งคา
• เมื่อไมรับสาย
โอนสายที่คุณไมไดรับ

• เมื่อติดตอไมได
โอนสายเมื่อเปดเครื่องหรืออยูนอกฟ้นที่ที่ใหบริการ

• สายขอมูลทั้งหมด
โอนสายโทรเขาเพื่อสงขอมูลทุกสายไปยังหมาย
เลขที่การเชื่อมตอกับ เครื่องคอมพิวเตอร

• สายแฟกซทั้งหมด
โอนสายแฟกซทุกสายไปยังหมายเลขที่มีการเชื่อมตอ
กับเครื่องแฟกซ

• ยกเลิกทั้งหมด
ยกเลิกบริการโอนสายทั้งหมด
การตั้งคา

เมนูยอย
เมนูการโอนสายมีเมนูยอยตางๆ ดังที่แสดงดานลาง

• เปดใชงาน

|

เปดใชงานบริการที่เกี่ยวของ
ไปยังศูนยขอความเสียง
โอนสายไปที่ศูนยรับฝากขอความ ฟงกชันนี้ไมมีใน
เมนู สายขอมูลทั้งหมด และ สายแฟกซทั้งหมด
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ไปยังหมายเลขอื่น
สําหรับปอนหมายเลขที่ใชในการโอนสาย

ส

ไปยังหมายเลขที่ใชบอย
ใชสําหรับเลือกหมายเลขที่ใชโอนสายไปลาสุด 5
หมายเลข

•

• ยกเลิก
เลิกใชงานบริการที่เกี่ยวของ

•

• ดูสถานะ
ตรวจสอบสถานะของบริการที่เกี่ยวของ

รูปแบบการรับสาย

(

[เมนู #-4-2]

• ปุมใดก็ได
หากคุณเลือกเมนูนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเขาดวย
การกดปุมใดก็ได ยกเวนปุม E [วางสาย]
• ปุมรับสายเทานั้น
หากคุณเลือกเมนูนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเขาดวย
การกดปุม S [สง] เทานั้น

•

ส

(

•

สงหมายเลขตัวเอง

[เมนู #-4-3]

(ขึ้นอยูกับเครือขายและการสมัครขอรับบริการ)
• ตั้งคาตามเครือขาย
หากเลือกตัวเลือกนี้ การที่คุณจะสามารถสงหมาย
เลขโทรศัพทของคุณไดหรือไมขึ้นอยูกับบริการของ
สายโทรศัพท 2สายที่ใหบริการอยู เชน สาย 1 หรือ
สาย 2
• เปด
คุณสามารถสงหมายเลขโทรศัพทของคุณไปยังผู
รับโดยหมายเลขของคุณจะแสดงที่เครื่องโทรศัพท
ของผูรับสาย
• ปด
จะไมมีการแสดงหมายเลขโทรศัพทของคุณ

(ขึ้นอยูกับเครือขาย)

[เมนู #-4-4]

• เปดทํางาน
หากคุณเลือกเปดใชงาน คุณสามารถรับสาย (เรียกเขา)
ซอนได้

• สถานะการโทร
แสดงสถานะของการใชสายเรียกซอน

เตือนทุกนาที

[เมนู #-4-5]

หากเลือก เปด คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาการ
โทรดวยเสียงเตือนที่ดังทุก 1 นาทีในระหวางการโทร

โทรซํ้าอัตโนมัติ

[เมนู #-4-6]

• เปด
เมื่อใชงานฟงกชันนี้ เครื่องจะพยายามหมุนทวน
หมายเลขที่โทรไมติด โดยอัตโนมัติ
• ปด
เครื่องจะไมหมุนทวนหมายเลขซ้ำเมื่อไมสามารถ
ตอสายนั้นไดในครั้งแรก

การตั้งคา |

สายเรียกซอน

• ยกเลิก
หากคุณเลือก ยกเลิก คุณจะไมสามารถทราบไดวา
มีสาย (เรียกเขา) ซอนที่กําลังรออยู่
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การตั้งคา
รักษาความปลอดภัย
ใสระหัส PIN

[เมนู #-5]
[เมนู #-5-1]

ในเมนูนี้ คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหถามรหัส PIN
ของซิมการดของคุณเมื่อเปดใชเครื่องโทรศัพทหาก
เปด ใชงานฟงกชันนี้แลว เครื่องจะขอใหคุณ ปอน
รหัส PIN
1. เลือกใหปอนรหัส PIN ในเมนูตั้งระบบปองกัน
แลวกดปุม < [เลือก]
2. ต
 ั้งคา เปด/ปด
3. ห
 ากคุณตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาดังกลาว
คุณตองปอนรหัส PIN เมื่อคุณ เปดเครื่อง

การตั้งคา

|

78

4. ห
 ากคุณปอนรหัส PIN ผิดเกิน 3 ครั้งเครื่องจะล็อค
หาก PIN ถูกล็อค แลว คุณจะตองใชรหัส PUK
ปลดล็อค
5. โ ดยคุณสามารถปอนรหัส PUK ไดถึง 10 ครั้ง หาก
คุณปอนรหัส PUK ผิดเกิน 10 ครั้งคุณจะไมสามารถ
ปลดล็อคเครื่องโทรศัพทของคุณได และตองติด
ตอผูใหบริการของคุณเพื่อแกปญหาดังกลาว

ล็อคเครื่อง

[เมนู #-5-2]

คุณสามารถใชรหัสรักษาความปลอดภัยเพื่อปองกัน
การใชโทรศัพทของคุณโดยไมไดรับอนุญาตเมื่อคุณ
เปดเครื่อง คุณจะตองปอนรหัสรักษาความปลอดภัย
หากคุณไดตั้งคาการล็อคเครื่องที่ เมื่อเปดเครื่อง

•

•

หากคุณตั้งคาการล็อคเครื่องที่ เมื่อเปลี่ยนซิม โทร
ศัพทของคุณ จะขอทราบรหัสรักษาความปลอดภัย
เมื่อคุณเปลี่ยนซิมการดเทานั้น

•

ล็อคปุมกดอัตโนมัติ

•

[เมนู #-5-3]

เมื่อคุณเปดใชล็อคปุมกดอัตโนมัติ แปนกดจะล็อค
โดยอัตโนมัติที่หนาจอเมื่อไมไดใชงาน ขึ้นอยูกับการตั้ง
คาระยะเวลาเมื่อไมมีการกดปุมใดๆ โดยเลือกไดดังนี้:
ปด, 10 วินาที, 15 วินาที, 30 วินาที, 45 วินาที,
ปดแบ็คไลท

ปองกันการโทร

[เมนู #-5-4]

คุณสามารถใชรหัสปองกัน เพื่อปองกันการใชโทร
ศัพทของคุณ โดยไมไดรับอนุญาตเมื่อคุณเปดเครื่อง
คุณจะตองปอนรหัสปองกัน หากคุณไดตั้งคาการล็อค
เครื่องที่ เปด หากคุณตั้งคาการล็อคเครื่อง อัตโนมัติ
เครื่องจะใหคุณปอนรหัสรักษาความปลอดภัย เฉพาะ
เมื่อคุณเปลี่ยน ซิมการดเทานั้น

•

•

•

• การโทรออกทั้งหมด
บริการจํากัดการโทรของสายโทรออกทั้งหมด
• โทรออกตางประเทศ
บริการจํากัดการโทรของสายโทรออกตางประเทศ
ทั้งหมด

• โทรออกตางประเทศแบบขามเครือขาย
 ริการจํากัดการโทรของสายโทรออกตางประเทศ
บ
ทั้งหมด ยกเวนเครือขาย ในประเทศของตน

• สายเขาทั้งหมด
บริการจํากัดการโทรของสายโทรเขาทั้งหมด

• ไมรับเมื่ออยูตางประเทศ
 การจํากัดการโทรของสายโทรเขาทั้งหมดเมื่อ
บริ
ใชการโรมมิ่ง
คุณสามารถยกเลิกบริการจํากัดการโทรทั้งหมดได

• เปลี่ยนรหัสผาน
 ณสามารถเปลี่ยนรหัสผานสําหรับบริการจํากัดการ
คุ
โทรได

คุณสามารถขอใหเครือขายตั้งคาการจํากัดการโทรได
• ยกเลิก
ยกเลิกการตั้งคาการจํากัดการโทร
• ตรวจสอบสถานะ
ดูสถานะของเครื่องวามีการจํากัดการโทรหรือไม

เบอรโทรที่กําหนด

(ขึ้นอยูกับซิมการ์ด)

[เมนู #-5-5]

คุณสามารถจํากัดการโทรออกไปยังหมายเลขโทร
ศัพทที่เลือกไวได หมายเลข เหลานั้นจะไดรับการ
ปองกันดวยรหัส PIN2
• ใช
คุณสามารถจํากัดการโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท
ที่เลือกไวได
• เลิกใช
ยกเลิกการใชฟงกชันการจํากัดหมายเลขโทรออก

การตั้งคา |

• ยกเลิกทั้งหมด

เมนูยอย
• เปดทํางาน

• รายการหมายเลข
คุณสามารถดูรายการหมายเลขโทรศัพทที่จัดเก็บ
ไวในเมนู เบอรโทรที่กําหนด
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การตั้งคา
เปลี่ยนรหัส

[เมนู #-5-6]

PIN ยอมาจาก Personal Identification Number
เปนรหัสที่ใชในการ ปองกัน การใชโทรศัพทโดยไม
ไดรับ อนุญาต คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผานตอ ไปนี้
ได: รหัสปองกัน, รหัส PIN, รหัส PIN2
1. ห
 ากคุณตองการเปลี่ยนรหัสรักษาความปลอดภัย
/รหัส PIN/PIN2 ใหปอนรหัสเดิมที่ใหมาของคุณ
แลวกดปุม < [ตกลง]
2. ป
 อนรหัสรักษาความปลอดภัย รหัส PIN/PIN2 ใหม่
และตรวจสอบความ ถูกตอง

เครือขาย
การตั้งคา

|

เลือกเครือขาย
คุณสามารถเลือกประเภทเครือขายได

80

[เมนู #-6]

คุณสามารถเลือกเครือขายที่คุณตองการลงทะเบียนไดโดย
อัตโนมัติหรือ ดวยตนเอง โดยทั่วไป การเลือกเครือขายจะ
ตั้งคาที่ อัตโนมัติ
[เมนู #-6-1]

• อัตโนมัติ
หากคุณเลือกโหมดอัตโนมัติเครื่องจะคนหาและเลือก
เครือขายใหคุณ โดยอัตโนมัติ เมื่อเลือก “อัตโนมัติ”
แลวเครื่องจะตั้งคาที่ “อัตโนมัติ” อยูเชนเดิมแมวาจะมี
การปดและเปดเครื่องก็ตาม

• เลือกเอง
เครื่องโทรศัพทจะหาสัญญาณเครือขายที่มีอยู
และแสดงรายการนั้น จากนั้น คุณสามารถเลือกเครือ
ขายที่คุณตองการใช หากเครือขายนี้มีขอตกลงเรื่อง
การโรมมิ่งกับผูใหบริการระบบเครือขายในฟ้นที่ของคุณ
และเครื่องจะใหคุณ เลือกเครือขายอื่นได ในกรณีที่
เครื่องไมสามารถเชื่อมตอกับเครือขายที่ เลือกได
• เครือขายที่ชอบ
คุณสามารถตั้งคารายการเครือขายที่คุณตองการให
โทรศัพทเชื่อมตอเปน อันดับแรก กอนที่จะพยายาม
เชื่อมตอกับเครือขายอื่นๆ รายการนี้เปนรายการเครือ
ขายซึ่งเปนที่รูจักและมีการกําหนดไวลวงหนาแลวใน
เครื่องโทรศัพท

เ

•

•

ต

ค

เ


ข
ศ
เ

ก
ส
ใ
ก
เ

เลือกระบบเครือขาย

[เมนู #-6-2]

• EGSM/DCS
คุณสามารถเลือกใชบริการ EGSM/DCS ไดโดยขึ้นอยู
กับสภาพการใชงานของเครือขายนั้น

• PCS เทานั้น
คุณสามารถเลือกใชบริการ PCS เทานั้น ไดโดยขึ้นอยู
กับสภาพการใชงานของเครือขายนั้น

ตั้งคา GPRS

[เมนู #-7]

คุณสามารถตั้งคาการใชบริการ GPRS ไดอยางหลากหลาย

เมื่อเปดเครื่อง

[เมนู #-7-1]

การเปดใชโปรแกรม PC Dial-up หรือWAPจะเปนการ
สรางการเชื่อมตอระหวางโทรศัพทกับเครือขายทํา
ใหสามารถสงถายขอมูลได เมื่อคุณปดโปรแกรมนั้น
การเชื่อมตอ GPRS จะสิ้นสุดลงแตการลงทะเบียนกับ
เครือขายยังคงมีผลอยู่

[เมนู #-7-2]

เมื่อเลือกเมนูนี้ การเชื่อมตอ GPRS เกิดขึ้นเมื่อคุณทําการ
เชื่อมตอกับบริการ WAP และสิ้นสุดลงเมื่อคุณสิ้นสุด
การเชื่อมตอ WAP

สถานะหนวยความจํา

[เมนู #-8]

คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่วาง และการใชหนวย
ความ จําของพื้นที่จัดเก็บ, หนวยความจําภายใน,
หนวยความจํามัลติมีเดียและหนวยความจําภายนอก
แตละสวน โดยเขาไปในเมนูของพื้นที่จัดเก็บแตละ
สวน

ใชคาจากโรงงาน

[เมนู #-9]

คุณสามารถกลับไปเริ่มใชคาทั้งหมดที่ตั้งมาจากโรง
งานได คุณตองใชรหัส ปองกันเพื่อใชงานฟงกชันนี้
• เรียกคืนคาเริ่มตน: คุณสามารถเรียกคืนคาเริ่มตนได
•ล
 บหนวยความจํามัลติมีเดีย: ใหคุณสามารถฟอรแมต
หนวยความจํามัลติมีเดีย และจัดทําไดเรคทอรีเริ่มตนได

การตั้งคา |

 ึ้นอยูกับสภาพการใชงานตางๆ หากเลือกเมนูนี้ โทร
ข
ศัพทจะลงทะเบียนกับเครือขาย GPRS โดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณเปดเครื่อง

เมื่อตองการ
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อุปกรณเสริม
คุณสามารถใชอุปกรณเสริมตางๆ กับโทรศัพทของคุณได เลือกใชอุปกรณ เหลานี้ตามลักษณะการสื่อสารสวนตัวของคุณ

ข

ช

แบตเตอรี่มาตรฐาน

อะแดปเตอรสําหรับชารจ
แบตเตอรีี่
สําหรับชารจแบตเตอรี่เมื่ออยู
ระหวางการเดินทาง

สายเคเบิ้ลขอมูล/ซีดี
โปรแกรม PC sync
อุปกรณเสริม

สําหรับใชเชื่อมตอเพื่อการแลก
เปลี่ยนขอมูลระหวางเครื่อง
คอมพิวเตอรกับโทรศัพทของคุณ

แฮนดฟรีพรอมไมโครโฟน
และตัวควบคุมโปรแกรมเลน
เพลง
• ชุดหูฟงสเตอริโอ
•ต
 ัวควบคุม: ปุมรับสาย
และวางสาย, ตัวควบคุมโปร
แกรมเลนเพลง, ระดับ เสียง,
ปุมพักสาย และไมโครโฟน
หลังจากเชื่อมตอชุดหูฟง
และตัวควบ คุมใหเสียบปลาย
สายของตัวควบคุมเขากับ
ชองเสียบชุดหูฟงทาง
ดานซายของโทรศัพท

|

! หมายเหตุ
• ใชแตอุปกรณเสริมของแทของ LG เทานั้น
•ก
 ารไมปฏิบัติตามขอแนะนํานี้อาจมีผลใหการรับประกัน ของเครื่อง โทรศัพท์สิ้นสุดลง
•อ
 ุปกรณเสริมอาจแตกตางกัน ในแตละฟ้นที่โปรดตรวจสอบกับบริษัทหรือตัวแทนผูใหบริการในแตละฟ้นที่ของ เราใน กรณีที่มีขอสอบถาม
เพิ่มเติม
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ส

ต

ขอมูลทางเทคนิ
ขอมูคลทางเทคนิค
ข
ขออมูมูลลทัทั่วไป
ว่ ไป

อุ
อุณ
ณหภู
หภูมมิ ิ

สูงงสุสุดด:: +55°C
สู
+55°C
ตํ
า
่
สุ
ด
:
-10°C
ตํ่าสุด : -10°C

ข อ มู ล ทางเทคนิ ค

ชื
ชื่ออ
่ ผลิ
ผลิตตภัภัณณฑฑ:: KG320
KG800
ระบบ
1800
/ PCS
19001900
ระบบ ::GSM
GSM900
900/ DCS
/ DCS
1800
/ PCS

ศูนย์บริการ LG โดย บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเดจ
็ พระเจาตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุร ี กรุงเทพฯ 10600
วน
ั และเวลาทำการ : จ น
ั ทร ์ -ศุกร์ , เสาร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน 08:00 - 17:00น.
Call center : 0-2878-5757

ศูนย์บริการ Easy Fix โดย บริษัท IEC จำกัด (มหาชน)
ขอมูลทางเทคนิค |

ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ IEC Complex
เลขที่ 390 ถนน รามคำแหง แขวง ห วั หมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
วน
ั และเวลาทำการ : จ น
ั ทร ์ -ศุกร ์ 08:00 - 19:00น. โทร 0-2729-9400
Call center : 0-2729-9400

ศูนย์บริการ LOXLEY โดย บริษัท LOXLEY จำกัด (มหาชน)
ศูนย์ซ ่อมสำนักงานใหญ่บางเขน
เลขที่ 2 ซ. พหลโยธิน 19 (เขมไชย) แขวง ลาดยาว เขต จตุจก
ั ร กรุงเทพฯ 10900
วน
ั และเวลาทำการ : จ น
ั ทร์ -ศุกร์ 08.00 - 17.00น. โทร 0-2515-8383
Call center : 0-2248-3131

ศูนย์บริการ Advanced บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด
ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ อาคาร ESV
เลขที่ 1 ชั ้ น G ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ 10400
วน
ั และเวลาทำการ : จ น
ั ทร์ -ศุกร์ 08.30 - 17.30น. โทร 0-2687-8731-2
Call center : 1175 กด 8
* เฉพาะสติ๊กเกอร์ร บ
ั ประก น
ั ที่ เป็ น mfa เท่านั้ น
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KG320 USER GUIDE
This manual may differ from the phone depending
on the phone software version and service
provider used.
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INTRODUCTION

This user’s guide contains important information on
the use and operation of this phone. Please read all
the information carefully for optimal performance
and to prevent any damage to or misuse of the
phone. Any changes or modifications not expressly
approved in this user’s guide could void your
warranty for this equipment.

| INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of the advanced
and compact KG320 cellular phone, designed to
operate with the latest digital mobile communication
technology.
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FOR YOUR SAFETY
|
FOR YOUR SAFETY

Warning

Caution

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

• Switch off the phone in any area where required
by special regulations. For example, do not use
your phone in hospitals or it may affect sensitive
medical equipment.

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

• Emergency calls may not be available under
all mobile networks. Therefore, you should
never depend solely on your mobile phone for
emergency calls.
• Only use ORIGINAL accessories to avoid damage
to your phone.
• All radio transmitters carry risks of interference
with electronics in close proximity. Minor
interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
• Batteries should be disposed of in accordance
with relevant legislation.
• Do not dismantle the phone or battery.
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GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE
• While there may be differences between the
SAR levels of various LG phone models, they are
all designed to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.

Exposure to radio frequency
energy

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

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate
(SAR) information
This mobile phone model KG320 has been designed
to comply with applicable safety requirements
for exposure to radio waves. This requirement is
based on scientific guidelines that include safety
margins designed to assure the safety of all persons,
regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit
of measurement known as the Specific Absorption
Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the phone transmitting
at its highest certified power level in all used
frequency bands.

• The highest SAR value for this model phone tested
by DASY4 for use at the ear is 0.129 W/kg (10g).
• SAR data information for residents in countries/
regions that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg
averaged over one (1) gram of tissue (for example
USA, Canada, Australia and Taiwan).

| GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE

Please read these simple guidelines. Not following
these guidelines may be dangerous or illegal. Further
detailed information is given in this manual.
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GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE
Product care and maintenance
|
GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE

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 battery to explode.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to mechanical vibration or
shock.
• The coating of the phone may be damaged if
covered with wrap or vinyl wrapper.

8

• 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.
• Please remove the data cable before powering on
the handset.

Road safety

To enjoy optimum performance with minimum
power consumption please:

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

• 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.

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

Electronic devices

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

All mobile phones may get interference, which could
affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical
equipment without requesting permission. Avoid
placing the phone over pacemakers (i.e. in your
breast pocket.)
• Some hearing aids might be disturbed by mobile
phones.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs,
etc.

• 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.

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

| GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE

Efficient phone operation
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|
GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE

Avoid damage to your hearing

In aircraft

B

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

Wireless devices can cause interference in aircraft.

•

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

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

10

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

•

Children

•

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

•

•

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

•

•

•

Battery information and care

• 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.

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

O

X

| GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE

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

• Do not expose the battery charger to direct
sunlight or use it in high humidity, such as the
bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold places, this
may deteriorate the battery performance.
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Part of the phone
|
KG320 FEATURES

1. Earpiece

5

2. Display screen
• Top: Icons showing signal strength, battery level
and various other functions.
• Bottom: Soft key indications

6

3. Alpha numeric keys
• In standby mode: Input numbers to dial

7

Hold down:
0 – International calls
1 – Dial Voice mail centre.
2 to 9 – Speed dials
* – Activate Timer in Take picture mode.
# – Enables the flash light in the camera mode.
While keying in a phone number, you can
pause the function by pressing this key for
a long time.

• In editing mode: Enter numbers & characters
4. Microphone

12

5. Cable Connector/Battery Charging Connector
Please ensure phone is powered on and in idle mode
before connecting the USB cable.

6. Internal loudspeaker
Listen to MP3 player without headphones
7. Camera and Multimedia hot key
Activates the camera (long press) and Multimedia
menu (short press) directly.

| KG320 FEATURES

! Note
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KG320 FEATURES
1 2

|
KG320 FEATURES

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

5

1. Navigation key
• In standby mode:
U Briefly: List of Favourites
D Briefly: List of Contacts
R Briefly: List of Messages
L Briefly: List of Profiles
Hold down: Activate/Deactivate Vibrate mode

• In menu: scroll up & down
2. Confirm key
If you press this key shortly, you can view top
menu.

14

R

3

4. Send key
• Dial a phone number and answer a call.
• In standby mode: shows a history of calls made,
received, and missed.
5. End key
• Switch on/off (hold down)
• End or reject a call.

Rear view

2. Flash
3. Camera lens
4. Side camera key
5. SIM Card Socket

| KG320 FEATURES

1. Battery

6. Battery Terminals
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|

Icon area
KG320 FEATURES
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Text and graphic area

Menu

Contacts

The screen displays several icons. These are
described below.

On-Screen Icons
Icon

Description
Tells you the strength of the network
signal. ❈

Soft key indications

Area

Description

First line

Displays various icons.

Middle lines

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

Last line

Shows the functions currently
assigned to the two soft keys.

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

Icon

Description

Icon

Description
General menu in profile.

You can use GPRS service.

Loud menu in profile.

Shows that you are using a roaming
service.

Silent menu in profile.

The alarm has been set and is on.

You can divert a call.

Tells you the status of the battery.

Headset menu in profile.

You have received a text message.

Indicates that the phone is accessing
the WAP.

You have received a voice message.

Indicates that you are using GPRS.

You can view your schedule.

You have activated Bluetooth menu.

| KG320 FEATURES

Call is connected.

Vibrate only menu in profile.
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INSTALLATION
Installing the SIM card and the
handset battery
|

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

1. Remove the battery cover.
Press and slide the battery cover toward the
bottom of the phone, and remove the battery
cover.

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

4

C
To insert the SIM card

2. Remove the battery.
Hold the bottom edge of the battery and lift the
battery from the battery compartment.

To remove the SIM card

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

! Warning
When inserting/ removing the SIM card, you should turn
off the phone. Otherwise, the information or data of SIM
card can be damaged.
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B
y

! Caution
When you install or remove the battery, you should be
careful of the sharp edge of battery cover.

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

1. Ensure the battery is fully charged before using
the phone for the first time.
2. With the arrow facing you as shown in the
diagram push the plug on the battery adapter into
the socket on the side of the phone until it clicks
into place.
3. Connect the other end of the travel adapter to the
mains socket. Use only the charger included in
the box.
4. The moving bars of battery icon will stop after
charging is complete.

| INSTALLATION

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

! Caution
• Do not force the connector as this may damage the
phone and/or the travel adapter.
• If you use the battery pack charger out of your own
country, use an attachment plug adaptor for the proper
configuration.
• Do not remove your battery or the SIM card while
charging.
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INSTALLATION
! Warning
• Unplug the power cord and charger during lightning
storms to avoid electric shock or fire.

|

• Make sure that no sharp-edged items such as animal
teeth or nails, come into contact with the battery. There is
a risk of this causing a fire.

INSTALLATION
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• Do not place or answer calls while charging the phone
as it may short-circuit the phone and/or cause electric
shock or fire.
• When inserting/ removing the SIM card, you should turn
off the phone.

M

1

2

3

4

M

1

Disconnecting the charger

2

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

3

GENERAL FUNCTIONS
Making a Call
1. Make sure your phone is powered on.
2. Enter a phone number including the area code.

1. Press and hold the 0 key for the international
prefix. The ‘+’ character can be replaced with the
international access code.

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

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

Making a call from the call history list.

3. Press the S key.

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

Ending a Call

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

Making a Call From the Contact list

3. Press the S key.

When you have finished a call, press the E key.
You can store names and phone numbers dialled
frequently in the SIM card as well as the phone
memory known as the Contact list.

| GENERAL FUNCTIONS

3. Press the S key to call.

Making International Calls

You can dial a number by simply looking up a name
in the contact list. For more details on the Contacts
feature, please refer to page 34.
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GENERAL FUNCTIONS

|
GENERAL FUNCTIONS

Answering a Call

Vibrate Mode (Quick)

T

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

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

Signal Strength

T
k
m
c
d
r
A

1. Press the S key or the left soft key to answer
an incoming call. If the Any Key menu option
(Menu #-4-2), see p. 76, has been set, any key
press will answer a call except for the E key or
the right soft key.
2. End the call by closing the phone or pressing the
E key.
! Note
You can answer a call while using the Address Book or
other menu features. In case phone is connected with
PC via USB cable, incoming call will be rejected, but after
disconnecting phone from PC you can see Missed call
window.
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If you are inside a building, being near a window
may give you better reception. You can see the
strength of your signal by the signal indicator ( )
on your phone’s display screen.

Entering Text

A

T
t
t

You can enter alphanumeric characters by using
the phone’s keypad. For example, storing names
in the Address Book, writing a message, creating
scheduling events in the calendar all require
entering text. The following text input methods are
available in the phone.

T
c
k

! Note

S

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

1

T

Changing the Text Input Mode

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

1. When you are in a field that allows characters
to be entered, you will notice the text input mode
indicator in the upper right corner of the display.

ABC Mode

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

This mode allows you to enter letters by pressing
the key labeled with the required letter once, twice,
three or four times until the letter is displayed.

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

Symbolic Mode

2. If you want to change modes, press #.
The available modes are changed.

Using the T9 Mode

| GENERAL FUNCTIONS

T9 Mode

! Note
You can select a different T9 language from the menu
option by holding down the * key. The default setting on
the phone is T9 enabled.

This mode allows you to enter special characters.
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GENERAL FUNCTIONS

|
GENERAL FUNCTIONS

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

• If the desired word is missing from the word
choices list, add it by using the ABC mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting
any keystrokes.
3. Complete each word with a space by pressing the
0 or R key.
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! Note
To exit the text input mode without saving your input, press
E. The phone returns to the idle screen.

Using the ABC Mode
Use the 2 to 9 keys to enter your text.
1. Press the key labeled with the required letter:
• Once for the first letter.
• Twice for the second letter.
• And so on.
2. To insert a space, press the 0 key once.

Using the 123 (Numbers) Mode

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

Characters in the order display

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

Lower Case

1

.,‘-?!@/

.,‘-?!@/

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

2

ABC2ÀÄÁÂÃÆÇ

abc2äàáâãåæç

Using the Symbol Mode

3

DEF3ËÈÉÊ

def3ëèéê

4

GHI4ÏÌÍÎ

ghi4ïìíî

The Symbol Mode enables you to enter various
symbols or special characters.

5

JKL5

jkl5

6

M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ OE m n o 6 ñ ö ø ò ó ô õ oe

7

PQRS7ß

8

TUV8ÜÙÚÛ

pqrs7ß
tuv8üùúû

9

WXYZ9

wxyz9

0

Space 0

Space 0

To enter a symbol, press the * key. Use the
numeric keys to select the desired symbol and press
the [OK] key.

| GENERAL FUNCTIONS

Upper Case

Key
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SELECTING FUNCTIONS AND OPTIONS
Your phone offers a set of functions that allow you to
customize the phone. These functions are arranged
in menus and sub-menus, accessed via the two soft
keys marked < and >. Each menu and submenu allows you to view and alter the settings of a
particular function.
|
SELECTING FUNCTIONS AND OPTIONS
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The roles of the soft keys vary according to the
current context; the label on the bottom line of the
display just above each key indicates its current
role.

Menu

Contacts

Y
t
f
[

D
Press the left soft key
to access the available
Menu.

Press the right soft key
to access the available
Contacts menu.

T
c
w
b

M

Y
A

S

T
l

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

During a Call

Making a Second Call (Network Dependent)

To answer an incoming call when the handset is
ringing, simply press the S key. The handset is
also able to warn you of an incoming call while you
are already on a call. A tone sounds in the earpiece,
and the display will show that a second call is
waiting.
This feature, known as Call Waiting, is only available
if your network supports it. For details of how to
activate and deactivate it see Call Waiting (Menu
#-4-4, see p. 77)

You can get a number you wish to dial from the
Address Book to make a second call.

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold
and answer the second, by pressing the left soft key
<.

Swapping Between Two Calls

Rejecting an Incoming Call

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

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

| IN-CALL MENU

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

Answering an Incoming Call

During a call, you can reject an incoming call by
pressing the E key.
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IN-CALL MENU
Muting the Microphone
You can mute the microphone during a call by
pressing the [Options] key then selecting [Mute]. The
handset can be unmuted by pressing the [Unmute].
When the handset is muted, the caller cannot hear
you, but you can still hear them.
|

DTMF tones while calling
IN-CALL MENU

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

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

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

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

A

T
k
s
s
p
M

A

T
t
M

P

T
m
w
k
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Ending a Multiparty Call

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

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

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

Private Call in a Multiparty Call

| IN-CALL MENU

Activate the Multiparty Call on Hold

To have a private call with one caller from a
multiparty call, display the number of the caller you
wish to talk to on the screen, then press the left soft
key. Select the Private menu of Multiparty call to put
all the other callers on hold.
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MENU TREE
1 GAMES & APPS
1 Games & Apps
2 Profiles

|
MENU TREE

4 MULTIMEDIA
1
2
3
4
5
6
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Camera
Video camera
Voice recorder
MP3
Photo album
Video album

2 CONTACTS
1
2
3
4
5
6
7

Search
Add new
Caller groups
Speed dial
Own number
My business card
Settings

5 MESSAGES
1
2
3
4
5
6
7
8

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

3 ORGANISER

7

1 Calendar
2 Memo

6 MY STUFF
1
2
3
4
5
6
7
8

Videos
Photos
Images
Music
Sounds
Text
Games & Apps
Others

*

7 DISPLAY
Wallpaper
Menu Colour
Standby text
Backlight timer
Brightness
Network name
Home Screen Shortcut
Dial font colour

* BROWSER
1
2
3
4

Home
Bookmarks
Go to URL
Settings

8 PROFILES
1
2
3
4
5

General
Silent
Vibrate only
Loud
Headset

0 CALL REGISTER
1
2
3
4
5
6
7

Missed calls
Received calls
Dialled calls
All calls
Delete recent calls
Call charges
GPRS information

9 TOOLS
1
2
3
4
5
6
7
8

Favourites
Alarm clock
Bluetooth
Modem
Calculator
Unit converter
World time
SIM Services
(Dependent on SIM)

| MENU TREE

1
2
3
4
5
6
7
8

# SETTINGS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Date & Time
Power saving
Language
Call
Security
Network
GPRS Attach
Memory status
Reset settings
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GAMES & APPS
Games & Apps

[Menu 1-1]

Default Games: In this menu, you can manage the
Java applications installed in your phone. You can
play or delete downloaded applications, or set the
connect option. The downloaded applications are
organised in folders.
|

Press the left soft key < [OK] to open the selected
folder or launch the selected midlet.
GAMES & APPS

After selecting a folder, press [Options] and then sub
menus available to several options are displayed.
• Open: You can see the stored games.

! Note

• New folder: Create a new folder.

Profiles

[Menu 1-2]

A profiles is the network information used to connect
to the Internet.
If you want to see the details of a profile, please
refer to [Menu *-4-1], see p. 69.
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Java™‚ is a technology developed by Sun
Microsystems. Similar to the way you would
download the Java Applet using the standard
MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can
be downloaded using a WAP enabled phone.
Depending on the service provider, all Java based
programs such as Java games can be downloaded
and run on a phone. Once downloaded, the Java
program can be viewed in the Games & Apps menu
where you can select, execute, or delete.
The Java program files saved in the phone are in
.JAD or .JAR format.
• The JAR file is a compressed format of the Java program
and the JAD file is a description file that includes
all detailed information. From the network, prior to
download, you can view all detailed file descriptions from
the JAD file.
• While being based on a standard language (J2ME), not
all Java applications are compatible with all handsets
on sale insofar as specific libraries may be used for a
telephone model.

The software may be blocked or switch itself on when
Java applications not specifically developed for the phone
this manual refers to are downloaded, making it necessary
to “restart” the handset. We would like to point out that
these problems are caused by incompatible applications
and are not a product fault.

! Caution

| GAMES & APPS

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

[Menu 2-1]

1. Select Search menu.
2. Enter the name that you want to search.
! Note
Instant searching is available by inputting the initial letter of
the name or number you want to search.

|
CONTACTS
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3. If you want to edit, delete or copy an entry, select
the left soft key < [Options]. The following menu
will be displayed.
• Edit: You can edit the name, number, group,
character and picture by using the navigation
key.
• Write messages: After you have found the
number you want, you can send a text/
multimedia message to the selected number.
• Send via Bluetooth: You can send the data of
phone book to devices which is compatible with
bluetooth through Bluetooth.

• Copy to handset/SIM: You can copy an entry
from SIM to phone or from phone to SIM.
• Assign speed dial: You can assign the entry as
a speed dial.
• View caller groups: For further details see
[Menu 2-3].
• Delete: You can delete an entry.

Add new

1

2

[Menu 2-2]

You can add a phonebook entry by using this
function. Phone memory capacity is 1000 entries.
SIM card memory capacity depends on the cellular
service provider. You can also save 40 characters of
name in The Phone memory, and save characters
in the SIM card. The number of characters is a SIM
dependent feature.
! Note
Maximum stored name and number length depends on
SIM-card type.

C

Y
a

•

1. Select Add new menu.

Caller groups

[Menu 2-3]

• Group icon: Allows you to select the icon
dependent on Group.
• Add member: You can add group members. Each
group should not exceed 20 members.
• Remove member: You can remove the member
from the Group member list. But the name and the
number will be remained in phonebook.
• Rename: You can change a group name.
• Remove all: Allows you to delete all the members
in the group.

You can add up to 20 members per group, with up to
a maximum of 7 groups in total.

Speed dial

• Member list: Shows the group members you have
selected.

You can then call that contact by pressing the
corresponding number key.

| CONTACTS

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

• Group ring tone: Allows you to specify ring tone for
the group members’ call.

[Menu 2-4]

Assign contacts to any of the keys 2 to 9.
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CONTACTS
1. Scroll to Speed dial, then press the left soft key
< [OK].
2. If you want to add speed dial, select (empty). Then,
you can search the name in phonebook.
3. After assigning the number as speed dial, you can
change and delete the entry. You can also make a
call or send a message by this number.
|

Own number

[Menu 2-5]

CONTACTS

(Sim dependent)

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

My business card

[Menu 2-6]

This option allows you to create your own business
card featuring Name and an mobile phone number.
To create a new business card, press the left soft
key < [Add] and enter the information into the
fields.
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Settings

[Menu 2-7]

•

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

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

•

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

•

• Copy/Move all

• Memory in use
This feature allows you to see how many entries
are in use, or free in your phonebook.

• Clear contacts

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

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

| CONTACTS

You can copy/move entries from SIM card
memory to Phone memory and vice versa.
Scroll to Copy/Move all, and then press the left
soft key < [OK] to enter this menu.
- SIM to Phone: You can copy/move the entries
from SIM Card to Phone memory.
- Phone to SIM: You can copy/move the entries
from Phone memory to SIM Card.

You can delete all the entries in the SIM and
Phone. This function requires the Security code.
1. Scroll to highlight Clear contacts, and then
press the left soft key < [OK].
2. Highlight the memory you wish to erase, and
then press the left soft key < [OK].
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ORGANISER
Calendar

[Menu 3-1]

When you enter this menu a calendar will be
displayed. The month and year are shown at the top
of the screen. Whenever you the change the date
under the Settings menu, the calender will update
automatically.
Description

|
ORGANISER

13

Yearly

*#

Monthly

Key
UD
LR

Y

S

Description

Delete past

1

Weekly

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

2

Delete all

3

Daily

[Menu 3-1-1]

Allows you to add new schedule for the chosen day.
You can store up to 20 notes.
Input the subject and then press left soft key <
[OK]. You enter the appropriate information in the
following section; Time, Repeat and Alarm.
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G

Y

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

Add new

[Menu 3-1-2]

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

To change the day, month, and year.
Key

View daily schedules

You can delete all the notes.

[Menu 3-1-3]

[Menu 3-1-4]

M

Go to date

[Menu 3-1-5]

You can go the chosen date directly.

Set alarm tone

[Menu 3-1-6]

You can set the alarm tone of each chosen date.

Memo

[Menu 3-2]

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

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

| ORGANISER

2. If the entry is empty, press the left soft key <
[Write].

If you want to change the text input mode, press the #
in order.
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MULTIMEDIA
You can enjoy your multimedia functions such
as camera, voice recorder, MP3 for your fun and
convenience.
! Note
• When a low battery indication is given, the Camera or
Multimedia function may not operate.
• The battery level indication may appear lower when
using the Multimedia functions, due to high current
consumption.

•

•

•

• Effect [ ]: 5 settings are available: Colour, Night,
sepia, Black & white, Negative

•

• Flash [ ]: Allows you to set the flash when you
take a photo in dark surroundings.

•

1. Press the left soft key < [Menu], and then
navigate and select Multimedia. Select Camera
and the screen will now become the viewfinder. If
you want to reach this menu directly, press Q for
a few seconds.

• Zoom [ ]: Allows you to set the zooming value
from x1, x2, x3 and x4 depending on the resolution.

•

2. Focus on the subject to capture the image, and
then press the O key.

• Size [ ]: Allows you to set the image size to one
of Hi (1280x960), Med (640x480), Low (320x240),
(176x220), (72x72) LCD screen. Frame shots are
only available with the 176x220 pixel resolution.

|

Camera

[Menu 4-1]

MULTIMEDIA

3. If you want to save it, press the left soft key <
or the O key.
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• Mode [ ]: Allows to take multishot photos
successively.
- Still shot: 72x72, 220x176, 320x240,
640x480, 1280x960
- multishot: 320x240, 640x480
- frameshot: 176x220

• Brightness [ ]: Use the right/left navigation keys
to adjust lighting. 5 lighting levels are available: -2,
-1, 0, 1, 2.

•

•

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

In Camera capture mode, you can adjust the
brightness by pressing the Up/Down navigation
keys.

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

To take a picture with a side camera key

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

2. You can enter to camera capture mode directly.

]: Allows you to take a picture
• Frame Shot [
with a frame. This menu is available in 220x176.

Video camera

• Auto save [ ]: If you set this menu, the picture is
saved automatically without asking to save it.
• Album [ ]: Allow you to see photos saved in
your phone.
! Note
In My album you may only view pictures taken by the
handset’s camera.

• Exit [

]: Back to the screen mode to take photos.

[Menu 4-2]

1. Select Video camera menu.
• Brightness [
brightness.

]: Allows to adjust the value of

• Size [ ]: You may select following resolution:
128x96, 176x144 and 208x160.
• Timer [ ]: Allows you to select the time delay
(Off, 3 Seconds, 5 Seconds or 10 seconds). Then
the phone takes a photo after the specified time.

| MULTIMEDIA

• Shutter Sound [ ]: Allows to set the shutter
sound when you take a picture.

1. Press and hold [Q] for a few seconds.

• Quality [ ]: Allows you to set the image quality
from Normal, Fine and Superfine.
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MULTIMEDIA
• White Balance [ ]: Allows you to change the
settings according to the environment.
]: You may select recording
• Record time [
time from the list: 1 min, 5 min, 30 min, 90 min and
unlimited.
• Exit [

]: Back to the screen mode to take photos.

• Effect [ ]: 4 settings are available: Colour, Sepia,
Black & White, Negative.

|

• Flash [ ]: Allows you to set the flash when you
take a photo in dark surroundings.
MULTIMEDIA

• Zoom [ ]: Allows you to set the zooming value
from x1, x2, x3 and x4 depending on the resolution.
2. To start recording press O. As soon as it starts to
record a timer will be displayed.
3. Press the O to end the recording and this will
now be saved.

Voice recorder

[Menu 4-3]

With the voice memo feature you can record up to
10 voice messages and each memo can be up to 15
seconds long.
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Record

[Menu 4-3-1]

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

View list

[Menu 4-3-2]

The list of voice memos are displayed. You can
playback and delete the recorded voice memo.
The following [Options] menus are available

T

•

• Play: Allows you to listen to the recorded voice
memo.

•

• Multimedia/E-mail: Allows you to send via
multimedia message and e-mail.

•

• Delete: Allows you to delete voice memo.
• Delete all: Allows you to delete all voice memos.

MP3

[Menu 4-4]

The KG320 has an integrated MP3 player. You can
enjoy listening to MP3 music files on your phone
memory using a compatible headset or via the
internal loudspeaker.
! Note

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

• WMA: Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz,
Bit rate up to 320Kbps, stereo.
! Note
KG320 doesn’t support the variable bit rate of all mentioned
file types. Therefore, you can’t change the file from MP3
format to AAC.

You can transfer MP3 files from a compatible PC
to the memory in your phone using the MASS
STORAGE Function.
! Note
• MASS STORAGE function works in only IDLE mode.
• You should copy MP3 files to only Music folder in My
media. If you copy them to another folder, you cannot
view MP3 files.

| MULTIMEDIA

Because of the small dimension of the speaker, in some
cases the audio could be distorted, especially at maximum
volume and when there are lots of bass sounds. Therefore,
we recommend you to use the stereo headset in order to
appreciate the high quality of your music.

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

• Mass Storage Function can be operated in Windows
2000 and Windows XP.
• Please do not remove the cable during downloading the
files. After that, you click "window HW safely remove "
on PC and then disconnect the cable.
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MULTIMEDIA
• If you received a call during activating the mass storage
menu, the call will be rejected. If you remove the cable,
you can view the list of missed call.

MP3 player

[Menu 4-4-1]

The following screen is shown up.
Volume level
6 volume levels
including mute

|
MULTIMEDIA

Equalizer setting
value

File name with
the extension

File name

Player skin
Stereo
Shuffle
Options

Running time

Repeat

Back

Progressive bar

Playmode
Status of the
music controller

Area repeat

Play all
Repeat all
Repeat once
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! Note
In case that any invalid file is included in the playlist, an
error message will be popped up and go back to the prior
screen.

1. Press MP3 menu, and then select MP3 player.
2. Press the left soft key < [Options] to access the
following menus.
• View playlist: You can select another MP3 file
you wish to play.
• Area repeat: The special area part of the current
music is repeated when you select ON of the
menu.
• Set as ringtone: You can set an MP3 file as a
ringtone.
• Settings: There are 4 settings under this menu,
which are explained in more detail on the next
page.
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Playlist

[Menu 4-4-2]

This menu allows you to view the whole play list.
You can move through the tracks by pressing
the navigation key. In addition, once you have
selected the track, you can delete the file or view its
information via the options menu.

Settings

[Menu 4-4-3]

• Equalizer

• Playmode
This menu allows you to set the play mode: Play
all, Repeat all, Repeat one.

• Set shuffle
If you select the ON option, then your saved tracks
will be played in a random order.

This menu allows you to change the visual
background of the main and sub LCD on the phone
whilst an MP3 is playing: Light, Bounce, Guitarist
! Note
Music is copyright protected in international treaties and
national copyright laws. It may be necessary to obtain
permission or a license to reproduce or copy music. In
some countries national law prohibits private copying of
copyrighted material. Please check the national legislation
of the applicable country concerning the use of such
material.

Photo album

[Menu 4-5]

You can view and send a picture. In addition, you
can set the picture as a wallpaper.
• Full screen view: You can view the picture in full.

| MULTIMEDIA

This phone has 5 preset equalizer settings. When
you enter this menu, you can view and change the
settings as desired.

• Visual effect

• Set as wallpaper: You can set a picture as a
wallpaper.
• Send via multimedia message: You can send the
multimedia message with a picture.
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• Send via Bluetooth: You can send a picture by
Bluetooth.

• Send via Bluetooth: Send the selected file to
another device via Bluetooth

• Delete: You can delete a picture.

• Rename: Change the file name of selected file. The
maximum length of characters is 34. In filename it’s
impossible to use symbols such as / < > # @ * and
etc. And You can’t change the extension of file.

• Rename: You can edit the title of picture.
• Delete all photos: You can delete all photos at the
same time.
• Information: Displays information about the saved
picture.
! Note
|
MULTIMEDIA

The Photo Album will only display pictures taken by the
handsets camera.

Video album

[Menu 4-6]

You can view videos which have been saved in the
memory.
• Play: You can play the video file when pressing
the OK key or selecting Play menu of the Options
menu.
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• Delete: Delete a file.
• Delete all: Delete all files in the list
• Information: Show the file information.
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MESSAGES
New message

[Menu 5-1]

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

Write text message

[Menu 5-1-1]

You can write and edit text message, checking the
number of message pages.
1. Enter the New message menu by pressing the left
soft key < [OK].

3. To make text input easier, use T9.

Options
• Send: Sends text messages.
1. Enter numbers of recipient.
2. Press D key to add more recipients.

• Insert
- Images: You can insert the Default graphics or
graphics in My pictures that are available for
short messages.
- Sounds: You can insert sounds that are available
for short messages.
- Text templates: You can use Text templates
already set in the phone.
- Contacts: You can add phone numbers or e-mail
addresses in the address book.
- Symbol: You can add special characters.
- My business card: You can add your Business
card to the message.

| MESSAGES

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

3. You can add phone numbers in the address
book.
4. Once the numbers have been entered, press the
left soft key < to send the message.
All messages will automatically be saved in the
outbox folder, even after a sending failure.
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MESSAGES
• Save to drafts: Stores messages in the Drafts
folder.
• Font & Alignment: You can select the Size and
Style of font, and the Alignment of text.
• Colour: You can also set the Colour of the text
(foreground) and the background.
• Add T9 dictionary: You can add your own words.
This menu will only be shown when the edit mode
has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.

|

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

• Exit: If you press Exit whilst writing a message, you
will be taken back to the message menu. Also the
written message will not have been saved.

! Note
This phone supports EMS release 5, so is available to
send colour pictures, sounds, text styles, etc.. If the other
parties handsets do not support such options, the pictures,
sounds or texts sent may not be displayed correctly on
their phones.

Write multimedia message

M
M

O

•

[Menu 5-1-2]

A multimedia message can contain text, images,
and/or sound clips. This feature can be used only
if it is supported by your network operator or
service provider. Only devices that offer compatible
multimedia message or e-mail features can receive
and send multimedia messages.

•

1. Enter the New message menu by pressing the left
soft key < [OK].

•

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

•

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

•

•
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Maximum available file size, that can be inserted to
MMS-message, is 100 kb.

Options
• Send: You can send multimedia messages to
multiple recipients, as well as save it to send at a
later time.
• Insert: You can add photos, images, sounds,
contacts, symbol, new photo, new sound, text
templates and my business card.
! Note

• Preview: You can preview multimedia messages
you have created.

• Delete slide: You can delete current slides.
• Set slide format
- Set timer: You can set a timer for slide, text,
picture and sound.
- Swap text and picture: You can switch the
position of picture and text of the message.
• Remove media: You can remove picture or sound
in the slide.
• Add T9 dictionary: You can add your own words.
This menu will only be shown when the edit mode
has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.

• Save: You can save multimedia messages To
drafts or As template.

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

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

! Note

• Add slide: You can add a slide before or after
current slide.

| MESSAGES

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

• Move to slide: You can move to previous or next
slide.

• Exit: Will take you back to the Message menu.
When creating a multimedia message, if you upload a
picture (50K) you may find that whilst the picture is loading
you will not be able to carry out any other actions until the
picture has competed loading.
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MESSAGES
Inbox

[Menu 5-2]

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

Icon directive
Multimedia message
Short message
SIM message

|
MESSAGES

Read multimedia message
Read text message
Push message
Notified multimedia message

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

•

•

•

• SIM message
SIM message means that the message is
exceptionally stored in the SIM card.
When you are notified that you have received
a multimedia message, you have to wait for the
message to be downloaded before you can view it.
To read a message, select one of the messages by
pressing the left soft key <.
• View: You can view the received messages.
• Delete: You can delete the current message.
• Reply: You can reply to the sender.

•

D

U
m
T
l

T

•

•

50

• Forward: You can forward the selected message
to another party.
• Return call: You can call back the sender.
• Information: You can view information about
received messages; Sender’s address, Subject
(only for Multimedia message), Message date &
time, Message type, Message size.
• Delete all: You can delete all messages.

Drafts

[Menu 5-3]

The following options are available.
• View: You can see the multimedia messages.

• Information: To view the information of the
message.
• Delete all: Deletes all of the messages in the folder.

Outbox

[Menu 5-4]

This menu allows you to view the messages which
you have sent, those that are currently sending or
messages that have failed sending previously.
Icon

Icon directive
MMS Unsent
MMS delivery confirmed
SMS unsent
SMS delivery confirmed

| MESSAGES

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

• Delete: Deletes the message you choose.

• Edit: Allows you to modify the chosen message.
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• View: You can view the message.

! Note

• Forward: You can forward the selected message
to another party.
• Delete: You can delete the message.
• Information: You can check the information of
each message.
• Delete all: You can delete all the messages in the
outbox.

Listen to voice mail
|
MESSAGES
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[Menu 5-5]

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

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

Info message

T
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[Menu 5-6]

(Dependent to network and subscription)
Info service messages are text messages delivered
by the network to your handset. They provide
general information such as weather reports, traffic
news, taxis, pharmacies, and stock prices. When
you receive an info service message, you will see
a popup message show you that or the info service
message is directly displayed.
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•

•

To view the message again follow the sequence
shown below;

Read

[Menu 5-6-1]

1. When you have received an info service message
and select Read to view the message, it will be
displayed on the screen. You can read another
message by scrolling L , R or left soft key <
[Next].
2. The message will be shown until another message
is selected.

• Add new: You can add Info service message
numbers in the Phone memory with its nickname.
• View list: You can see Info service message
numbers which you have added. If you press left
soft key < [Options], you can edit and delete
info message categories which you have added.

Templates

[Menu 5-7]

Text templates

[Menu 5-7-1]

You have 6 text templates as below;
• Please call me back.
• I’m late. I will be there at
• Where are you now?
• I am on the way.
• Top urgent. Please contact.
• I love you.

| MESSAGES

Topics
[Menu 5-6-2]
(Dependent to network and subscription)

• Active list: You can select info service message
numbers in the active list. if you activate an info
service number, you can receive messages sent
from the number.
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Multimedia templates

[Menu 5-7-2]

After you have saved a new template, you can use
the following options.
• View: You can see multimedia templates.
• Delete: You can delete multimedia templates.
• Add new: Allows you to add new multimedia
templates.
• Write messages: You can write and send
multimedia messages.
• Edit: You can edit multimedia templates.
|
MESSAGES
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• Delete all: Allows you to delete all multimedia
messages.

Settings
Text message

[Menu 5-8]

•

[Menu 5-8-1]

• Message types: Text, Voice, Fax, Natl. paging,
X.400, Email, ERMES
Usually, the type of message is set to Text. You can
convert your text into alternative formats. Contact
your service provider for the availability of this
function.
• Validity period: This network service allows you
to set how long your multimedia message or
message will be stored at the message centre.
• Delivery report: If you set to Yes, you can check
whether your message is sent successfully.
• Reply charging: When a message is sent, it allows
the recipients to reply and charge the cost of the
reply to your telephone bill.

M
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•

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

• Network settings: If you select multimedia
message server, you can set URL for multimedia
message server.

Multimedia message

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

[Menu 5-8-2]

• Priority: You can set the priority of the message
you choose.
• Validity period: This network service allows you to
set how long your text messages will be stored at
the message centre.

• Delivery report: If it is set to Yes in this menu,
you can check whether your message is sent
successfully.
• Auto retrieve: If you select On, you receive
multimedia messages automatically. If you select
Off, you receive only notification message in the
inbox and then you can check this notification.
If you select Home network only, you receive
multimedia messages depends on Home network.

[Menu 5-8-3]

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

| MESSAGES

• Subject: You can enter multimedia messages
subject when this menu is on.

Voice mailbox number

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

[Menu 5-8-4]

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

• Alert

|

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

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

Push messages

[Menu 5-8-5]

You can set the option whether you will receive the
message or not.
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MY STUFF
• Delete all: Deletes all the files in the list

! Note
Do not change the default folder name, or it does not work
properly.

Videos

[Menu 6-1]

Show the list of 3GP, 3G2, MP4 (up to 208X160) files at
My media\Videos in Multimedia memory.

• Send via Bluetooth: Send the selected file to
another device via Bluetooth.
• Rename: change the file name of the selected file.
The maximum length of characters is 34. And You
can not change the extension of file.
! Warning
The following characters, | \ / : * ? " < > can not be used.

• Delete: Delete a file.

Photos

[Menu 6-2]

Shows the list of JPG files at My media\Photos in
Multimedia memory.
• View: You can see the JPG file by pressing the OK
key or selecting View from the Option menu.
! Note
The maximum size of JPG file you can see is 460Kbytes.

• Send via multimedia message: You can send the
multimedia message with a photo.

MY STUFF |

• Play: You can play the video file by pressing the OK
key or selecting Play from the Option menu.

• Information: Shows the file information.

• Send via Bluetooth: Send the selected file to
another device via Bluetooth.
• Rename: Change the file name of selected file. The
maximum length of characters is 34. And You can
not change the extension of file.
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Music

• Delete: Delete a file.
• Delete all: Deletes all the files in the list

Shows the list of MP3, MP4, AAC, M4A, WMA files
at My media\Music in Multimedia memory.

• Information: Shows the file information.

Images

[Menu 6-4]

[Menu 6-3]

MY STUFF

• Send via Bluetooth: Send the selected file to
another device via Bluetooth.

• Set as wallpaper: Currently selected image can be
set as a wallpaper.

• Rename: change the file name of selected file. The
maximum length of characters is 34. And You can
not change the extension of file.

|

• Send via Bluetooth: The sound downloaded from
network can be sent by Bluetooth.

• Delete: Delete a file.
• Delete all: Deletes all files in the list

Sounds

•
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• Information: Shows the file information.
[Menu 6-5]

After selecting a sound, press the left soft key
[Options]. You can check the options as follow:
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• Play: You can play the MP3 file by pressing the OK
key or selecting Play from the Option menu.

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

• Write messages: The images downloaded from
the network can be sent by Multimedia service.
Maximum message size is 100 kb for MMS
message and 300 kb message.

•

•

• Set as ringtone: Currently selected sound can be
set as a ringtone.
• Write messages: The sound downloaded from
network can be sent by or MMS, service.
Maximum MMS message is 100 kb, and for e-mail
is 300 kb.
• Send via Bluetooth: The sound downloaded from
network can be sent by Bluetooth.
[Menu 6-6]

Show the list of TXT files at My media\Text in
Multimedia memory.
• View: You can see the TXT file by pressing the OK
key or selecting View from the Option menu.
! Note
The maximum size of TXT file you can see is 460Kbytes.

• Send via Bluetooth: Send the selected file to
another device via Bluetooth.

• Delete: Delete a file.
• Delete all: Delete all files in the list
• Information: Show the file information.

Games & Apps

[Menu 6-7]

In this menu, you can manage the Java applications
installed on your phone. You can play or delete
downloaded applications, or set the connect option.
This menu will connect to the [Menu 1-1], see p. 32.

Others

MY STUFF |

Text

• Rename: change the file name of selected file. The
maximum length of characters is 34. And You can
not change the extension of file.

[Menu 6-8]

Shows the list of files at My media\Others in
Multimedia memory.
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• Play: You can play a file if it is one of the following
types; 3G2, MP3, MP4, AAC, M4A and WMA.

Y

• View: You can see a file if it is one of the following
types; JPG, GIF, WBMP, PNG and TXT.

W

• Send via Bluetooth: Send the selected file to
another device via Bluetooth.
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DISPLAY
You can set functions relating to the phone.

Wallpaper

[Menu 7-1]

You can select the background pictures in standby
mode.

Default

[Menu 7-1-1]

You can select a picture or an animation of
wallpaper by pressing U , D , L , R.
[Menu 7-1-2]

You can select a picture or an animation as
wallpaper.

Menu Colour

[Menu 7-2]

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

Standby text

[Menu 7-3]

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

[Menu 7-4]

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

Brightness

[Menu 7-5]

You can control the brightness of display by
selecting the value: 100%, 80%, 60%, 40%

Network name

[Menu 7-6]

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

Home Screen Shortcut

[Menu 7-7]

DISPLAY |

My folder

Backlight timer

If you select On, you can view the functions of four
navigation keys and menu key as pictures in the
middle of idle window.

Dial font colour

[Menu 7-8]

You can set the colour of displayed number when
pressing the number keys in standby mode to
connect a call.
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PROFILES
In Profiles, you can adjust and customise the phone
tones for different events, environments, or caller
groups.

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

R

• Ring volume: Set the volume of the ringing tone.

There are five preset profiles: General, Silent,
Vibrate only, Loud and Headset. Each profile can
be personalised. Press the left soft key [Menu] and
select Profiles using up/down navigation keys.

Y
c

• Message tone: Select the alert tone for messages.

Activate

[Menu 8-X-1]

1. A list of profiles is displayed.
PROFILES

2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to
activate and press the left soft key < [OK] or
OK key.

|

3. Then, select Activate.

Personalise

[Menu 8-X-2]

Scroll to the desired profile in the Profile list. After
pressing the left soft key < or the OK key, select
Personalise. The profile setting option opens. Set the
option as required.
• Call alert type: Set the alert type for incoming calls.
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• Message alert type: Set the alert type for
messages.
• Keypad tone: Select the desired keypad tone.
• Keypad volume: Set the volume of keypad tone.
• Effect sound volume: Set the volume of effect
sound.
• Power on/off volume: Set the volume of the ringing
tone when switching the phone on/off.
• Auto answer: This function will be activated only
when your phone is connected to the handsfree
kit.
- Off: The phone will not answer automatically.
- After 5 secs: After 5 seconds, the phone will
answer automatically.
- After 10 secs: After 10 seconds, the phone will
answer automatically.

1

2

.

Rename

[Menu 8-X-3]

You can rename a profile and give it any name you
choose to.
! Note
Vibrate only, Silent and Headset profiles cannot be
renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the
profile in the profile list and after pressing the left
soft key < or the OK key, select Rename.
PROFILES |

2. Key in the desired name and press the OK key or
the left soft key < [OK].
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TOOLS
Favourites

[Menu 9-1]

This option allows you to add your own favourites to
the list already provided. Once you create your own
menu, you can access the desired function quickly
in the idle screen by pressing the up navigation key.
! Note
The menu of SMS, MMS and MP3 is already provided in
your own favourites.

Alarm clock

Bluetooth

[Menu 9-3]

P

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

H

! Note
[Menu 9-2]

TOOLS

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

|

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

• If you use a pcsync via Bluetooth, you can exchange the
data within only the phonebook.
• When you receive data from another Bluetooth device,
the phone requests for a confirmation. After confirming
the transfer, the file will be copied in your phone.
• Depending on the file type, it will be stored in the
following folders:
- MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma): Music folder.

3. Select the alarm tone you want and press left soft
key < [OK].

- Video (.3GP): video folder.

4. Edit the alarm name and press left soft key <
[OK].

- Text (.txt): Text folder.

- Phonebook contacts (.VCF): Phonebook.
- Other files (.*.*): File storage folder.
• Supported Bluetooth software (Bluetooth stacks) for
DUN: WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0
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Paired devices

[Menu 9-3-1]

You can view all devices which are compatible with
Bluetooth phone.
! Note
Due to a compatibility problem, some devices may not
support this function.

Handsfree devices

[Menu 9-3-2]

• Set as authorised/Set as unauthorised: Allows you
to set the authorised connection between each
Bluetooth devices.
• All service: Allows you to view all services which
are supported by a Bluetooth device.
• Delete: Allows you to delete the Bluetooth device.
• Delete all: Allows you to delete all Bluetooth
devices.

You can view the list of handsfree devices which is
compatible with Bluetooth phone.

Settings

If you have entered Paired devices or Handsfree
devices, you will see the following options in both
those menus.

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

• Connect/Disconnect: Allows you to connect to
other Bluetooth devices.

• Set Bluetooth

• Add new: Allows you to search for new Bluetooth
device.

• My handset’s visibility

• Assign name: Allows you to change the name of
Bluetooth device and how its displayed on the
handset.

• My handset’s name

[Menu 9-3-3]

TOOLS |

You can activate or cancel Bluetooth function.
You can set the function that your phone is visible
on the other Bluetooth devices.
You can set the name of Bluetooth device. The
default name is LG KG320.
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TOOLS
Supported services

[Menu 9-3-4]

You can see the Bluetooth service list, like a File
transfer, Image printing, PC sync and so on.

Modem

[Menu 9-4]

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

Calculator

[Menu 9-5]

TOOLS

|

This contains the standard functions such as
+, –, x, ÷ : Addition, Subtraction, Multiplication,
and Division.
Furthermore, you can use the various function of
calculator such as +/-, sin, cos, tan, log, in, exp, sqrt.
1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for
calculation.
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W

3. Then input the numbers.
4. Press O key to view the result.
5. To input the decimal number, press * key.
If you press # key, you can input ( ).

Y

1

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

2

Unit converter

S

[Menu 9-6]

This converts any measurement into a unit you want.
There are 9 types that can be converted into units:
Currency, Surface, Length, Weight, Temperature,
Volume, Velocity, Shoes and Clothes.
1. You can select one of nine unit types by pressing
the left soft key < [OK].
2. Select the unit you want to convert by pressing
U and D. It’s impossible to input “–” symbol in
unit converter.
3. Select the standard value by using L , R.

T
s

World time

[Menu 9-7]

You can view clocks of the world’s major cities.
1. Select the city belonged to the time zone by
pressing U , D , L , R key.
2. You can set the current time to the city time you
select by pressing the left soft key < [Set].

SIM Service

[Menu 9-8]

This menu depends on SIM and the network
services.
• In case the SIM card support SAT (i.e. SIM Application
Toolkit) services, this menu will be the operator specific
service name stored on the SIM card.
• In case the SIM card does not support SAT services, this
menu will be Profiles.

TOOLS |

! Note

67

BROWSER
You can access various WAP (Wireless Application
Protocol) services such as banking, news, weather
reports and flight information. These services are
specially designed for mobile phones and they are
maintained by WAP service providers.
Check the availability of WAP services, pricing and
tariffs with your network operator and/or the service
provider whose service you wish to use. Service
providers will also give you instructions on how to
use their services.

BROWSER

|
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Once connected, the homepage is displayed. The
content depends on the service provider. To exit the
browser at any time, press the (E) key. The phone
will return to the idle menu.
Navigating with the WAP browser
You can surf the Internet using either the phone keys
or the WAP browser menu.

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

Description
Scrolls each line of the content area
Selects options and confirms actions

Using the WAP browser menu
There are various menu options available when
surfing the Mobile Web.
! Note
The WAP browser menus may vary, depending on your
browser version.

Home
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•

[Menu *-1]

Connects to a homepage. The homepage will be the
site which is defined in the activated profile. It will
be defined by the service provider if you have not
defined it in the activated profile.

•

•

Bookmarks

[Menu *-2]

Go to URL

[Menu *-3]

This menu allows you to store the URL of favourite
web pages for easy access at a later time.

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

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

Settings

2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the
OK key.
After selecting a desired bookmark, the following
options are available.
• Add new: Select this to create a new bookmark.
• Edit: You can edit the URL and/or the title of the
selected bookmark.

Profiles

[Menu *-4-1]

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

• Delete: Deletes the selected bookmark.

• Activate: Activates the selected profile.

• Delete all: Deletes all the bookmarks.

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

BROWSER |

• Connect: Connects to the selected bookmark.

[Menu *-4]

You can set the profile, cache, cookie and security
related to internet service.
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BROWSER
- Homepage: This setting allows you to enter
the address (URL) of a site you want to use as
homepage. You do not need to type http:// at
the front of each URL as the WAP Browser will
automatically add it.
- Bearer: You can set the bearer data service.

Linger time: You need to enter timeout period. After
entering that, the WAP navigation service will be
unavailable if any data is not input or transferred.

- GPRS settings: The service settings are only
available when GPRS is chosen as a bearer
service.

1 Data

APN: Input the APN of the GPRS.

2 GPRS

User ID: The users identify for your APN server.

- Data settings: Appears only if you select Data
Settings as a Bearer/service.
BROWSER

Dial number: Enter the telephone number to dial to
access your WAP gateway.
User ID: The users identity for your dial-up server
(and NOT the WAP gateway).

|

Password: The password required by your dial-up
server (and NOT the WAP gateway) to identify you.
Call type: Select the type of data call : Analogue of
Digital (ISDN).

Password: The password required by your APN
server.

- Proxy settings

•

•

C

T
s
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Proxy: Activates or cancels proxy.

C

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

R

Port: Input the Proxy Port.

- DNS settings
Primary server: Input the IP address of the primary
DNS server you access.
Secondary server: Input the IP address of the
secondary DNS server you access.
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• Rename: You can change the profile name.

Security

• Add new: You can add a new profile.

A list of the available certification is shown.

• Delete: Deletes the selected profile from the list.

• Authority: You can see the list of authority
certificates that have been stored in your phone.

Cache

[Menu *-4-2]

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

Cookie

[Menu *-4-6]

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

[Menu *-4-3]

The information or services you have accessed are
saved in the cache memory of the phone.
[Menu *-4-4]

Removes all context saved in cache.
! Note
A cache is a buffer memory, which is used to save data
temporarily.

Clear cookie

BROWSER |

Clear cache

[Menu *-4-5]

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

Missed calls

[Menu 0-1]

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

Received calls

A

Y

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

D

• Enter new name for the number and save both in
the Address Book
• Send a message to this number

CALL REGISTER

Dialled calls

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

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

• Send a message to this number

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

[Menu 0-3]

|

• Enter new name for the number and save both in
the Address Book
• Send a message to this number
• Delete the call from the list

A
c
l

C

• Delete the call from the list

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

• Delete the call from the list
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[Menu 0-2]

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

C
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•

•

All calls

[Menu 0-4]

• Dialled calls: Length of the outgoing calls.

You can view all lists of outgoing or incoming calls.

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

Delete recent calls

Call costs

[Menu 0-5]

[Menu 0-6-2]

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

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

Call charges

Settings
(SIM Dependent)

[Menu 0-6-1]

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

[Menu 0-6-3]

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

CALL REGISTER |

Call duration

[Menu 0-6]
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CALL REGISTER
• Auto display: This network service allows you to
see automatically the cost of your last calls. If set
to On, you can see the last cost when the call is
released.

D

GPRS information

•

[Menu 0-7]

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

Call duration

[Menu 0-7-1]

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

Data volumes

[Menu 0-7-2]

|

You can check The Sent, Received or All data
volumes and Reset all.
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SETTINGS
Date & Time

[Menu #-1]

You can set functions relating to the date and time.

Date

[Menu #-1-1]

• Set date
• Date format
You can set the Date format such as DD/MM/
YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD.
(D: Day / M: Month / Y: Year)
[Menu #-1-2]

• Set time

Call divert

[Menu #-4-1]

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

• All voice calls

• Time format

Diverts voice calls unconditionally.

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

Power saving

[Menu #-4]

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

• If busy
Diverts voice calls when the phone is in use.

SETTINGS |

You can enter the current time.

[Menu #-3]

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

Call

You can enter the current date.

Time

Language

[Menu #-2]

If you set On, you can save the power when you
don’t use the phone.
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SETTINGS
• If no reply
Diverts voice calls which you do not answer.

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

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

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

• Cancel all
SETTINGS

Cancels all call divert service.

The submenus
Call divert menus have the submenus shown below.

|

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

S
(

•

To other number
Inputs the number for diverting.
To favourite number
You can check recent 5 diverted numbers.

•

• Cancel
Deactivate the corresponding service.

•

• View status
View the status of the corresponding service.

Answer mode

[Menu #-4-2]

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

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

C
(

•

Send my number
[Menu #-4-3]
(network and subscription dependent)
• Set by network
If you select this, you can send your phone
number depending on two line service such as
line 1 or line 2.

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

• Off
Your phone number will not be shown.
[Menu #-4-4]

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

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

• View status
Shows the status of Call waiting.

Minute minder

[Menu #-4-5]

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

Auto redial

[Menu #-4-6]

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

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

SETTINGS |

Call waiting
(network dependent)

• Cancel
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SETTINGS
Security
PIN code request

[Menu #-5]
[Menu #-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the
PIN code of your SIM card when the phone is
switched on.
If this function is activated, you’ll be requested to
enter the PIN code.
1. Select PIN code request in the security settings
menu, and then press the left soft key < [OK].
2. Set Enable/Disable
3. If you want to change the setting, you need to
enter PIN code when you switch on the phone.
SETTINGS

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

|

5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you
put wrong PUK code more than 10 times, you can
not unlock your phone. You will need to contact
your service provider.

Handset lock

[Menu #-5-2]

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

•

If you set phone lock to When SIM changed, your
phone will request security code only when you
change your SIM card.

•

Auto key lock timeout

•

[Menu #-5-3]

When you enable Automatic key lock, keypad will be
lock automatically on an idle screen depending on
the setting without any key requesting: Off, 10 secs,
15 secs, 30 secs, 45 secs, Backlight off

Call barring

[Menu #-5-4]

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

• All outgoing calls
The barring service for all outgoing calls.
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• Outgoing international
The barring service for all outgoing international
calls.

• Outgoing international when roaming
The barring service for all international outgoing
calls except home network.

• All incoming
The barring service for all incoming calls.

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

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

The submenus:
• Activate

Set the selected call restriction off.

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

Fixed dial number
(SIM dependent)

[Menu #-5-5]

You can restrict your outgoing calls to selected
phone numbers. The numbers are protected by your
PIN2 code.

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

• Disable
You can cancel fixed dialling function.

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

SETTINGS |

You can cancel all barring services.

• Cancel

Allows to request the network to set call
restriction on.
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SETTINGS
Change codes

[Menu #-5-6]

PIN is an abbreviation of Personal Identification
Number to prevent use by unauthorized person.
You can change the access codes: Security code,
PIN code, PIN2 code.
1. If you want to change the Security code/PIN1/
PIN2 code input your original code, and then press
the left soft key < [OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify
them.

Network
SETTINGS

|

Network selection
You can select a network type.
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[Menu #-6]

You can select a network which will be registered
either automatically or manually. Usually, the
network selection is set to Automatic.
[Menu #-6-1]

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

B

•

•

• Manual
The phone will find the list of available networks
and show you them. Then you can select the
network which you want to use if this network has
a roaming agreement with your home network
operator. The phone let you select another
network if the phone fails to access the selected
network.

• Preferred
You can set a list of preferred networks and
the phone attempts to register with first, before
attempting to register to any other networks. This
list is set from the phone’s predefined list of known
networks.
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Band selection

[Menu #-6-2]

• EGSM/DCS
According to depending on Network situation, you
can select EGSM/DCS.

• PCS only
According to depending on Network situation, you
can select PCS only.

GPRS Attach

[Menu #-7]

When needed

[Menu #-7-2]

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

Memory status

[Menu #-8]

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

You can set GPRS service depending on various
situations.

Reset settings

Switch on

You can initialize all factory defaults. You need
Security code to activate this function.

[Menu #-7-1]

• Restore default settings: Allows you to restore
default settings.
• Clear multimedia memory: Allows you to format
the multimedia memory and create a default
directory.

SETTINGS |

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

[Menu #-9]
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ACCESSORIES
There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your
personal communication requirements.

Standard Battery

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

ACCESSORIES

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

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

|

! Note
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further
inquires.
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TECHNICAL DATA
General
Product name : KG320
System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

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

“LG Service Center” by LG Electronics (Thailand) Co. Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd., Bookalo, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon-Fri and Sat 2nd, 4th 08:00 - 17:00
Call center : 0-2878-5757
390 IEC Complex, Ramkamhank Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
Working day : Mon-Fri 08:00 - 19:00 Tel. 0-2729-9400
Call center : 0-2729-9400

“LOXLEY Service Center” by LOXLEY Public Co. Ltd.
2 Soi Phaholyotin 19, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Working day : Mon-Fri 08:00 - 17:00 Tel. 0-2515-8383
Call center : 0-2248-3131

TECHNICAL DATA |

“Easy Fix Service Center” by IEC Public Co. Ltd.

“Advanced Service Center” by Digital Phone Co. Ltd.
1 ESV Tower, G Fl., Phaholyotin Rd., Samsen Nai, Phayathi, Bangkok 10400
Working day : Mon-Fri 08:30 - 17:30 Tel. 0-2687-8731-2
Call center : 1175 # 8
* Only mfa void
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