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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบือ
้ งต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำเหล่านีอ
้ าจทำ
ให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย

การรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
โทรศัพท์เครือ
่ งนีต
้ รงตามข้อกำหนดสาก
ลเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
เครือ
่ งโทรศัพท์ของคุณเป็นทัง้ ตัวส่ง
และตัวรับคลืน
่ วิทยุ ซึง่ ได้รบ
ั การออก
แบบและผลิตไม่ให้เกินความถีใ่ นการ
ปล่อยพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ (RF)
ทีแ
่ นะนำโดยข้อกำหนดสากล (ICNIRP)
ข้อจำกัดเหล่านีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของมาตร
ฐานฉบับสมบูรณ์และได้กำหนดระดับ
ของ พลังงานคลืน
่ RF ทีอ
่ นุญาตไว้สำ
หรับประชาชนทัว่ ไป ข้อกำหนดนีพ
้ ฒ
ั นา
ขึน
้ โดยหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์
ทีเ่ ป็นหน่วยงานอิสระ ตามระยะเวลาและ
การประเมินผลจากการศึกษาด้านวิทยา
ศาสตร์ ข้อกำหนดนีย
้ งั รวมถึงมาตรฐาน
ระดับความปลอดภัยเพือ
่ ความปลอดภัย
ของประชาชนทัว่ ไป โดยไม่ขน
้ึ กับอายุ
และสุขภาพ

มาตรฐานการดูดกลืนคลืน
่ ความถีส
่ ำหรับ
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีน
่ ใ้ี ช้หน่วยทีเ่ รียกว่า
SAR (Specific Absorption Rate)
ข้อกำหนดสากลระบุให้ SAR มีคา่ ไม่เกิน
2.0 W/kg* การทดสอบค่า SAR
ได้ดำเนินการทดสอบตามตำแหน่งการ
ใช้งานมาตรฐาน ซึง่ เครือ
่ งโทรศัพท์จะส่ง
คลืน
่ ทีร่ ะดับพลังงานสูงสุดทีไ่ ด้รบ
ั การรับ
รองในทุกคลืน
่ ความถีท
่ ผ
่ี า่ นการทดสอบ
แล้ว แม้วา่ ค่า SAR จะกำหนดจากระดับ
พลังงานสูงสุดทีไ่ ด้รบ
ั การรับรอง ค่า SAR
ของโทรศัพท์ทแ
่ี ท้จริงในขณะทำงาน
อาจต่ำกว่าค่าสูงสุดก็ได้ โทรศัพท์ได้รบ
ั
การออกแบบให้ทำงานได้ในหลายระดับ
พลังงาน เพือ
่ ใช้พลังงานเฉพาะทีจ่ ำเป็น
ทีจ่ ะสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้
โดยทัว่ ไปยิง่ คุณอยูใ่ กล้สถานีฐานมาก
เท่าไหร่ ค่าพลังงานทีใ่ ช้ของโทรศัพท์
ก็จะยิง่ น้อยลง ก่อนวางจำหน่ายโทร
ศัพท์รน
ุ่ ต่างๆ จึงจำเป็นต้องแสดงว่า
โทรศัพท์รน
ุ่ นัน
้ เป็นไปตามข้อกำหน
ดของ European R&TTE Directive
ข้อกำหนดนีร้ วมอยูใ่ นข้อกำหนดทีจ่ ำเป็น
ในการป้องกันสุขภาพและความปลอดภัย
ของผูใ้ ช้งานและบุคคลอืน
่
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ค่า SAR สูงสุดของโทรศัพท์เครือ
่ งนีข
้ ณะ
ทดสอบโดยถือแนบกับหู คือ 0.5 W/kg
โทรศัพท์นต
้ี รงตามมาตรฐานการดูด
กลืนสัญญาณคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ (RF)
เมือ
่ ใช้งานตามปกติโดยถือแนบกับหู
หรือขณะวางห่างจากร่างกายอย่างน้อย
1.5 ซม. เมือ
่ ใช้กล่องโทรศัพท์สำหรับ
พกพา คลิปยึดเข็มขัดหรือทีใ่ ส่โทรศัพท์
เพือ
่ การใช้งานแบบพกติดตัว อุปกรณ์
เหล่านัน
้ ไม่ควรเป็นโลหะและควรให้โทร
ศัพท์อยูห
่ า่ งจากร่างกายอย่างน้อย 1.5
ซม. โทรศัพท์เครือ
่ งนีต
้ อ
้ งมีการเชือ
่ มต่อ
เครือข่ายทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสำหรับการส่งไฟล์
ข้อมูลหรือข้อความ ในบางครัง้ การส่ง
ไฟล์ขอ
้ มูลหรือการส่งข้อความอาจล่าช้า
จนกว่าจะเชือ
่ มต่อเครือข่ายได้ ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าได้ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำ
แนะนำเกีย
่ วกับระยะห่างดังกล่าวข้างต้น
จนกว่าจะส่งข้อมูลเสร็จสิน
้ ค่า SAR สูง
สุดของโทรศัพท์เครือ
่ งนีข
้ ณะทดสอบ
โดยพกพาไว้กบ
ั ตัว คือ 0.755 W/kg
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* ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์เคลือ
่ น
ทีเ่ มือ
่ ใช้ทว่ั ไป คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม
(W/kg) ซึง่ เป็นค่าโดยเฉลีย
่ ต่อเนือ
้ เยือ
่
หนึง่ กรัม ข้อกำหนดนีส
้ อดคล้องกับขอบ
เขตของความปลอดภัยทีส
่ ำคัญ เพือ
่ ให้
การป้องกันเพิม
่ เติมเพือ
่ ความปลอดภัย
ของสาธารณะ และรองรับความแตกต่าง
ในการวัดค่า ค่า SAR อาจแตกต่างกัน
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ข้อกำหนดการรายงาน และคลืน
่
LG KF750 | คูม
่ อ
ื การใช้

ความถีข
่ องเครือข่ายในแต่ละประเทศ
สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ SAR
ในภูมภ
ิ าคอืน
่ ๆ โปรดดูทข
่ี อ
้ มูลผลิต
ภัณฑ์จาก www. lgmobile.com.

การดูแลและการบำรุงรักษา
เครือ
่ งโทรศัพท์
คำเตือน
ใช้แบตเตอรี่
อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ และอุป
กรณ์เสริมที่ผ่านการรับรอง
ให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้นการ
ใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ผ่าน
การรับรองดังกล่าวอาจทำให้การรับ
รองหรือการรับประกันของเครื่องสิ้น
สุดลง หรือก่อให้เกิดอันตรายได้

• อ ย่าถอดแยกชิน้ ส่วนของเครือ่ งโทร

ศัพท์ ควรนำไปให้ชา่ งเทคนิคผูม
้ ค
ี วาม
รูเ้ มือ
่ จำเป็นต้องมีการตรวจซ่อม

• ค วรวางให้หา่ งจากอุปกรณ์เครือ่ ง
ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
และเครือ
่ งคอมพิวเตอร์

• ค วรตัง้ โทรศัพท์ไว้หา่ งจากแหล่งความ
ร้อน เช่น เครือ
่ งระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร

• ไ ม่ควรทำโทรศัพท์ตก
• ไ ม่ควรนำเครือ่ งโทรศัพท์ไว้ในทีท่ ม่ี ี
การสัน
่ สะเทือนหรือการกระแทก

• ป ดิ เครือ่ งโทรศัพท์ในบริเวณทีม่ ขี อ้ บัง

คับพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น ห้าม
ใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล เนือ
่ งจาก
อาจมีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์
ทางการแพทย์ทไ่ี วต่อสัญญาณรบกวน

• ห า้ มสัมผัสโทรศัพท์ดว้ ยมือเปียก

ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจ
ถูกไฟฟ้าดูดและอาจทำให้โทรศัพท์
ชำรุดเสียหายได้

• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วตั ถุไวไฟ

เนือ
่ งจากโทรศัพท์อาจร้อนและทำให้
ติดไฟ ซึง่ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้

• ว างเครือ่ งโทรศัพท์ให้หา่ งจากของ
เหลวหรือความชืน
้

• ใ ช้อปุ กรณ์เสริม เช่น หูฟงั

ด้วยความระมัดระวัง อย่าแตะต้องเสา
อากาศโดยไม่จำเป็น

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของโทรศัพท์
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ เครือ
่ งสามารถส่ง
คลืน
่ รบกวนได้ ทำให้มผ
ี ลต่อการทำงาน
ของอุปกรณ์ตา่ งๆ

• ใ ช้ผา้ แห้งเช็ดทำความสะอาดภายนอก • ห า้ มใช้โทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ กล้อปุ กรณ์
เครือ
่ งโทรศัพท์ (อย่าใช้สารละลาย
เช่น เบนซิน ทินเนอร์
หรือแอลกอฮอล์)

• อ ย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บนพืน้
ผิวอ่อนนุม
่

• ค วรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณทีม่ กี าร
ถ่ายเทอากาศดี

ทางการแพทย์โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต
หลีกเลีย
่ งการวางโทรศัพท์เหนือเครือ
่ ง
ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ เช่น
ใส่ในกระเป๋าเสือ
้ เป็นต้น

• โ ทรศัพท์เคลือ่ นทีบ่ างเครือ่ งอาจก่อ

ให้เกิดสัญญาณคลืน
่ รบกวนกับเครือ
่ ง
ช่วยฟังได้

• ไ ม่ควรนำเครือ่ งโทรศัพท์ไว้ในทีท่ ม่ี ฝี นุ่ • ด งั นัน้ โทรทัศน์ วิทยุ
หรือควันมากเกินไป

• อ ย่าวางโทรศัพท์ใกล้บตั รเครดิตหรือ

เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รบ
ั การ
รบกวนบ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน

อาจทำความเสียหายแก่โทรศัพท์ได้

• ห า้ มใช้โทรศัพท์มอื ถือในขณะขับรถ

• อ ย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมคี ม เพราะ

ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ว่าด้วยเรือ
่ งการใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ น
พืน
้ ทีท
่ ค
่ี ณ
ุ ขับขีย
่ านพาหนะ

คำแนะนำ

บัตรโดยสารทีม
่ แ
ี ถบแม่เหล็ก เพราะ
อาจทำความเสียหายต่อข้อมูล
ในแถบแม่เหล็กได้
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• ม สี มาธิในการขับขีด่ ว้ ยความระมัดระวัง

คุณควรตัง้ ระดับเสียงเพลงและระดับเสียง
สายสนทนาไว้ในระดับทีเ่ หมาะสม

• ห ากสามารถกระทำได้

บริเวณทีท
่ ำให้เกิดระเบิดได้

อย่างเต็มที่

ให้ใช้ชด
ุ อุปกรณ์แฮนด์ฟรี

• ข บั เข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทร
ออกหรือรับสาย หากสภาพการขับขี่
ทำให้จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว

• พ ลังงานคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุอาจมีผล

กระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บาง
ชนิดในรถของคุณ เช่น วิทยุตด
ิ รถยนต์
อุปกรณ์เพือ
่ ความปลอดภัย เป็นต้น

• ห ากรถของคุณติดตัง้ ถุงลมนิรภัย

ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์พกพาแบบไร้สาย
ซึง่ ขัดขวางการทำงานของถุงลม ซึง่
อาจทำให้ถงุ ลมไม่ทำงาน หรืออาจทำ
ให้คณ
ุ ได้รบ
ั บาดเจ็บรุนแรงเนือ
่ งจาก
การทำงานผิดปกติของถุงลมนิรภัยได้

• หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะอยู่ข้าง
นอก โปรดตรวจดูว่าระดับเสียงอยู่
ที่ระดับที่เหมาะสม เพื่อให้คุณยัง
สามารถได้ยินเสียงจากรอบข้างได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ข้างถนน

หลีกเลีย
่ งการทำลายความ
สามารถในการได้ยน
ิ
คำแนะนำ
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ความสามารถในการได้ยน
ิ อาจถูกทำลาย
ได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานาน
ดังนัน
้ เราขอแนะนำว่า คุณไม่ควรเปิด
หรือปิดหูฟงั ใกล้กบ
ั หูของคุณ นอกจากนี้
LG KF750 | คูม
่ อ
ื การใช้

ห้ามใช้โทรศัพท์ในพืน
้ ทีท
่ อ
่ี ยูร่ ะหว่างมี
การระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อห้าม
อย่างเคร่งครัด และทำตามข้อกำหนด
หรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ

บริเวณทีอ
่ าจเกิดการระเบิดได้

• ห า้ มใช้โทรศัพท์ใกล้จดุ เติมน้ำมัน
เชือ
้ เพลิง

• ห า้ มใช้โทรศัพท์ใกล้นำ้ มันเชือ้ เพลิง
หรือสารเคมี

• ห า้ มขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลว
ทีต
่ ด
ิ ไฟง่าย หรือระเบิดได้ในห้องโดย
สารของรถ ซึง่ คุณใช้เก็บโทรศัพท์
หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ

ในเครือ
่ งบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลืน
่ รบ
กวนต่อเครือ
่ งบินได้

• ใ ห้ปดิ โทรศัพท์เคลือ่ นทีข่ องคุณก่อน
ขึน
้ เครือ
่ งบิน

• อ ย่าใช้โทรศัพท์เมือ่ เครือ่ งบินจอดที่
พืน
้ ก่อนได้รบ
ั การอนุญาตจากพนัก
งานประจำเครือ
่ ง

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัยและห่างจาก

มือเด็ก รวมทัง้ เก็บชิน
้ ส่วนขนาดเล็กซึง่
อาจทำอันตรายหากเด็กนำใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กบ
ั
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ง้ั หมดได้
จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นเ้ี พียงอย่างเดียว
ในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผู้
ให้บริการในพืน
้ ทีข
่ องคุณ

ข้อมูลเกีย
่ วกับแบตเตอรีแ
่ ละการ
ดูแลรักษา
ุ ไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่
• ค ณ
ออกจนหมดก่อนเริม
่ การชาร์จ
แบตเตอรีน
่ ต
้ี า่ งจากแบตเตอรีอ
่ น
่ื
เนือ
่ งจากไม่มี Memory Effect ประ
สิทธิภาพของแบตเตอรีจ่ งึ ไม่ดอ
้ ยลง

• ใ ช้เฉพาะแบตเตอรีแ่ ละเค

รือ
่ งชาร์จของ LG เท่านัน
้
เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรีข
่ อง LG ได้รบ
ั
การออกแบบมาเพือ
่ ยืดอายุการใช้งาน
ของแบตเตอรีใ่ ห้นานทีส
่ ด
ุ

• อ ย่าถอดชิน้ ส่วนหรือทำให้
แบตเตอรีล
่ ด
ั วงจร

• ร กั ษาความสะอาดของหน้าสัมผัส
ประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำลงจนถึง
ระดับทีไ่ ม่อาจใช้งานต่อได้ แบตเตอรี่
นีส
้ ามารถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครัง้

ใช้เป็นเวลานานเพือ
่ เพิม
่ เวลาการ
ใช้งาน

• อ ย่าให้เครือ่ งชาร์จแบตเตอรีโ่ ดนแสง

แดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพทีม
่ ค
ี วาม
ชืน
้ สูง เช่น ในห้องน้ำ

• อ ย่าวางแบตเตอรีท่ ง้ิ ไว้ในสภาพอา

กาศทีร่ อ
้ นหรือเย็น เพราะประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรีอ
่ าจด้อยลง

• ห ากมีการใส่แบตเตอรีช่ นิดทีไ่ ม่ถกู
ต้อง อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

• ค วรปฏิบตั ติ ามคำแนะนำของผูผ้ ลิตใน
การทิง้ แบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้แล้ว โปรด
รีไซเคิลเมือ
่ เป็นไปได้ อย่าทิง้ เป็น
ขยะในครัวเรือน

• ห ากคุณต้องการเปลีย่ นแบตเตอรี่

โปรดนำไปทีจ่ ด
ุ บริการหรือตัวแทน
จำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้ จาก LG
Electronics ทีใ่ กล้ทส
่ี ด
ุ เพือ
่ ขอความ
ช่วยเหลือ

• ถ อดปลัก๊ อุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้า

เสียบทุกครัง้ หลังจากแบตเตอรีโ่ ทร
ศัพท์เต็มแล้วเพือ
่ ลดการใช้พลังงาน
สิน
้ เปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ

คำแนะนำ

แบตเตอรี่

• เปลีย่ นแบตเตอรีก่ อ้ นใหม่ทนั ที เมือ่

จนกว่าจะจำเป็นต้องเปลีย
่ นก้อนใหม่

• ช าร์จแบตเตอรีใ่ หม่อกี ครัง้ หากไม่ได้

13

เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ

หูฟงั
หน้าจอ LCD หลัก

• ส ว่ นบน:
ความแรงของสัญญาณ,
ระดับประจุไฟของแบตเตอรี่
และฟังก์ชนั อืน่ ๆ

กล้องด้านหน้าสำหรับ
สนทนาทางวิดโี อ
ปุม่ นาวิเกตแบบสัมผัส

• ในโหมดสแตนด์บาย:
ลิสต์รายชือ่
เมนูดว่ น

• ส ว่ นล่าง:
การบ่งชีแ้ ฟ้มข้อมูล/เมนู/
รายชือ่
ปุม่ เลือกซ้าย/
ปุม่ เลือกขวา
ทำงานตามทีป่ รากฏ
ทีด่ า้ นล่างของหน้าจอ
ในโหมดไม่ใช้งาน ให้แตะ
ปุม่ เลือกซ้ายเพือ่ เปิดเมนู
แฟ้มข้อมูล
แตะปุม่ เลือกขวาเพือ่ เชือ่ มต่อ
ไปยัง รายชือ่
ปุม่ โทรออก/รับสาย

การติดตั้ง
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เพือ่ โทรออกและรับสาย
เรียกเข้า
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(ขวา) ข้อความ
(ซ้าย) รูปแบบเสียง

• ในเมนู:
นาวิเกตไปตามเมนูตา่ งๆ
ปุม่ วางสาย/เปิดปิดเครือ่ ง
วางสายหรือปฏิเสธสายเรียก
เข้า เปิด/ปิดโทรศัพท์
กดหนึง่ ครัง้ เพือ่ กลับสูห่ น้าจอ
สแตนด์บาย
ปุม่ ลบ

• ลบตัวอักษรครัง้ ละหนึง่ ตัว
เมือ่ กดปุม่ ในแต่ละครัง้

ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ,
สายเคเบิล, แฮนด์ฟรี

ปุม
่ ด้านข้าง

่ หน้าจอไม่ใช้งาน:
• เมือ
ระดับเสียงปุม
่
เคล็ดลับ:
• ระหว่างการใช้สาย:
ในการเชื่อมต่อสาย USB
ปรับระดับเสียงลำโพง
ให้รอจนโทรศัพท์เปิด
• ขณะเล่นแทร็ค BGM
เครื่องและลงทะเบียนกับ
เครือข่ายแล้ว
-ก
 ดสัน
้ ๆ: ควบคุมระดับเสียง
-ก
 ดค้าง: เลือ
่ นไปทีไ่ ฟล์เพลง
ถัดไปหรือก่อนหน้า
ปุม
่ หน้าจอสัมผัส: เปลีย
่ นจอ LCD
ให้เป็นหน้าจอสัมผัสเพือ
่ เข้าใช้
ไฟล์ของคุณ
เปิดเมนูมล
ั ติทาสกิง้
เลนส์กล้องถ่ายรูป
ปุม
่ ถ่ายภาพ
ช่องเสียบ USIM การ์ด
ฝาปิดแบตเตอรี่
แฟลช

01
02
03
04
05
06
07
08

แบตเตอรี่

ตัวปลดล็อคแบตเตอรี่
กดปุม
่ นีเ้ พือ
่ ถอดแบตเตอรี่

การติดตั้ง

ช่องเสียบการ์ดหน่วย
ความจำ Micro SD
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การใส่ USIM และแบตเตอรี่
1 ถอดฝาปิดแบตเตอรี่
กดปุม
่ คลายล็อคแบตเตอรีท
่ ด
่ี า้ นบน
ของโทรศัพท์คา้ งไว้ แล้วดึงฝาปิด
แบตเตอรีข
่ น
้ึ

คำเตือน: อย่าใช้เล็บในการ
ถอดแบตเตอรี่ออก
คำเตือน: ห้ามถอดแบต
เตอรี่ขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เนื่อง
จากอาจทำให้เครื่องเสียหายได้
3 การใส่ USIM การ์ด
เลือ
่ น USIM การ์ดเข้าไปในช่องใส่
USIM การ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าหน้าสัมผัสสีทองของการ์ดคว่ำลง
ในการถอด USIM การ์ด ให้คอ
่ ยๆ
ดึงการ์ดออกมาในทิศทางตรงข้าม
กับตอนใส่

2 ถอดแบตเตอรีอ
่ อก
จับทีข
่ อบด้านบนของแบตเตอรี่ และ
ยกแบตเตอรีข
่ น
้ึ จากช่องใส่แบต
เตอรีโ่ ดยใช้ฝาปิดแบตเตอรี่

การติดตั้ง
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4 ใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่ โดยให้ดา้ นบนของแบต
เตอรีส
่ อดลงไปทีด
่ า้ นบนของช่องใส่
แบตเตอรีก
่ อ
่ น ตรวจดูให้แน่ใจว่าขัว้
สัมผัสของแบตเตอรีต
่ รงกับขัว้ ในโทร
ศัพท์ จากนัน
้ กดด้านล่างของแบต
เตอรีใ่ ห้แน่นเข้าที่

5 การชาร์จโทรศัพท์
เลือ
่ นฝาปิดช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
ทีด
่ า้ นข้างของโทรศัพท์ KF750 ออก
และเสียบปลัก
๊ ไฟเข้ากับเต้าเสียบ
ไฟ คุณจะต้องชาร์จโทรศัพท์ KF750
จนกว่าจะปรากฏข้อความว่า
แบตเตอรีเ่ ต็ม บนหน้าจอ

01
02
03
04
05
06
07
08

การติดตั้ง
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การ์ดหน่วยความจำ
การใส่การ์ดหน่วยความจำ
คุณสามารถเพิม
่ พืน
้ ทีห
่ น่วยความจำบน
โทรศัพท์ได้โดยการใช้การ์ดหน่วยความ
จำ โทรศัพท์ KF750 สามารถรองรับ
การ์ดความจำสูงสุดไม่เกิน 4 กิกะไบต์
เคล็ดลับ: การ์ดหน่วยความจำเป็น
อุปกรณ์เสริม
1 เปิดฝาปิดแบตเตอรีอ
่ อกก่อน
2 เลือ
่ นการ์ดหน่วยความจำเข้าไปใน
ช่องเสียบทีด
่ า้ นบนให้แน่นเข้าที่
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัส
สีทองคว่ำลง

การฟอร์แมตการ์ดหน่วย
ความจำ
หากได้มก
ี ารฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ
แล้ว คุณสามารถเริม
่ ใช้การ์ดหน่วย
ความจำนัน
้ ได้หากยังไม่ได้ฟอร์แมต
การ์ด คุณต้องทำการฟอร์แมตก่อน
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย กด
เลือก ตัง้ ค่า แล้วเลือก
ตัง้ ค่าโทรศัพท์
2 เลือก สถานะความจำ จากนัน
้ เลือก
หน่วยความจำการ์ด
3 เลือกฟอร์แมตแล้วยืนยันการเลือก
ของคุณ
4 ใ ส่รหัสผ่าน หากมีการกำหนดไว้ จาก
นัน
้ การ์ดของคุณจะได้รบ
ั การฟอร์แมต
และพร้อมสำหรับการใช้งาน
เคล็ดลับ! ในการเปลี่ยน
ปลายทางที่จัดเก็บเริ่มต้น
ให้เปิด สถานะความจำ จากเมนู
ตั้งค่าโทรศัพท์ แล้วเลือก
การตั้งค่าที่เก็บหลัก

3 ใส่แบตเตอรีแ
่ ละฝาปิดกลับคืน
การติดตั้ง
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หมายเหตุ: หากการ์ดหน่วยความจำ
ของคุณมีขอ
้ มูลอยูภ
่ ายใน ข้อมูลต่างๆ
จะถูกกำหนดให้อยูใ่ นโฟลเดอร์ทถ
่ี ก
ู ต้อง
โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น วิดโี อจะเก็บ
ไว้ในโฟลเดอร์วด
ิ โี อ

การโอนรายชือ
่
ในการโอนรายชือ
่ จาก USIM
ไปยังโทรศัพท์:
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วเลือก รายชือ
่
2 เลือก การตัง้ ค่ารายชือ
่ และ คัดลอก
3 เลือก เครือ
่ งไปยัง USIM แล้วแตะที่
เสร็จ
4 เลือก พร้อมกันทัง้ หมด หรือ
ทีละรายการ จากนัน
้ แตะที่ เสร็จ

01
02
03
04
05
06
07
08

การติดตั้ง
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แผนผังเมนู
เกมส์&แอปฯ

การโทร

สมุดบันทึก

มัลติมเี ดีย

ข้อความ

แฟ้มข้อมูล

1 M-Toy
2 เกมส์ & แอปฯ
3 ตง้ั ค่า

1
2
3
4
5
6

การติดตั้ง
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

ปฏิทน
ิ
สิง่ ทีต
่ อ
้ งทำ
บันทึก
บันทึกลับ
ตัวค้นหาวันที่
ตัง้ ค่า

อ
ข
้ ความใหม่
ถาดเข้า
เมล์บอกซ์
ร่าง
ถาดออก
รายการทีส
่ ง่
โฟลเดอร์สว่ นตัว
ข้อความอัตโนมัติ
อีโมติคอน
ตัง้ ค่า
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

ต่อสายวิดโี อ
น
บ
ั ทึกการโทร
เวลาในการโทร
ปริมาณข้อมูล
ค่าโทร
การโอนสาย
ป้องกันการโทร
กำหนดเบอร์โทรออก
สายเรียกซ้อน
ตัง้ ค่าทัว่ ไป
ตัง้ ค่าสนทนาทางวิดโี อ
ทัชมีเดีย
กล้องถ่ายรูป
กล้องวิดโี อ
เพลง
วิทยุ FM
บน
ั ทึกเสียง
โปรแกรมแก้ไขไฟล์
โปรแกรมสร้างภาพยนตร์
ภาพ
เสียง
วิดโี อ
เกมส์&แอปฯ
แฟลชคอนเทนท์
เอกสาร
อน
่ื ๆ
การ์ดความจำ

Google
1
2
3
4
5
6

ค้นหา
Mail
Maps
Blogger
YouTube
ประวัตท
ิ อ
่ี ป
ั โหลด

เครือ
่ งมือ
1
2
3
4
5
6
7

เมนูดว่ น
ตัง้ ปลุก
เครือ
่ งคิดเลข
นาฬิกาจับเวลา
ตวั แปลงหน่วย
เวลาทัว่ โลก
บริการ USIM

การเชือ
่ มต่อ
1
2
3
4
5

 ลูทธู
บ
การซิงค์เซิรฟ
์ เวอร์
โหมดการเชือ
่ มต่อ USB
TV out
PIN สำหรับการเชือ
่ มต่อ
DivX

รายชือ
่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชือ
่ ใหม่
ค้นหา
โทรด่วน
กลุม
่
เบอร์บริการ
เบอร์สว่ นตัว
นามบัตร
ตัง้ ค่า

เบราว์เซอร์
1
2
3
4
5
6
7

โฮม
ไปยัง URL
บุค
๊ มาร์ค
RSS reader
เพจทีบ
่ น
ั ทึก
ประวัติ
ตัง้ ค่า

01
02
03
04
05
06
07
08

ตัง้ ค่า

รูปแบบเสียง
โ ทรศัพท์
หน้าจอ
วน
ั ที่ & เวลา
เครือข่าย
โปรไฟล์อน
ิ เตอร์เน็ต
จุดเชือ
่ มต่อ
เชือ
่ มต่อข้อมูลแพ็คเก็ต
ระบบป้องกัน
สถานะความจำ
การตัง้ ค่าสตรีมมิง่
รีเซ็ตการตัง้ ค่า

การติดตั้ง
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0
#
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หน้าจอสแตนด์บาย
เมือ
่ ไม่มก
ี ารใช้งานโทรศัพท์ KF750
เครือ
่ งจะกลับเข้าสูห
่ น้าจอสแตนด์บาย
จากหน้าจอนี้ คุณสามารถเข้าใช้งาน
ตัวเลือกเมนูตา่ งๆ, โทรออกแบบด่วน
เปลีย
่ นรูปแบบเสียง และอืน
่ ๆ
ได้อก
ี มากมาย

ใช้เป็นปุ่มลูกศรสี่ทิศทางสำหรับ
เลื่อนดูเมนูต่างๆ ของโทรศัพท์
เคล็ดลับ! ใช้หน้าจอสัมผัส
เพื่อเข้าถึงเพลง ภาพถ่าย เกมส์
เอกสาร และวิทยุอย่างสะดวก
รวดเร็ว

เคล็ดลับสำหรับหน้าจอสัมผัส
หากคุณกด หน้าจอจะเปลีย
่ นเป็นปุม
่
สัมผัสแบบอินเตอร์แอคทีฟ
กดปุม
่ สัมผัสค้างไว้จากหน้าจอสแตนด์
บายเพือ
่ เข้าสูเ่ มนูมล
ั ติมเี ดียเพิม
่ เติม
ในการเลือกรายการ ให้แตะทีไ่ อคอน
บนหน้าจอสัมผัสอย่างถูกต้อง โทรศัพท์
KF750 จะสัน
่ เล็กน้อย เมือ
่ คุณแตะที่
ตัวเลือกใดๆ

• คณ
ุ ไม่จำเป็นต้องออกแรงกดมาก
หน้าจอสัมผัสจะไวต่อการสัมผัส
เพียงเบาๆ

• ใช้ปลายนิว้ ในการสัมผัสทีต่ วั เลือกที่
ต้องการ ระวังอย่าแตะโดนปุม
่ อืน
่ ๆ

• หา้ มปิดคลุมโทรศัพท์ดว้ ยซองหรือ
หน้าจอสแตนด์บาย
22

ปลอก เนือ
่ งจากหน้าจอสัมผัสจะไม่
ทำงานหากมีวต
ั ถุใดๆ ปิดคลุมอยู่

• ในการออกจากหน้าจอหน้าจอ

สัมผัส ให้แตะที่ไอคอน โฮม
ที่มุมบนขวาหนึ่งครั้ง โทรศัพท์จะ
กลับไปที่หน้าจอสแตนด์บาย
• ปุ่มสัมผัสด้านล่างหน้าจอจะสามารถ
LG KF750 | คูม
่ อ
ื การใช้

ปุ่มสัมผัส

หมายเหตุ: เมือ
่ ไฟหน้าจอดับลง ให้
กดปุม
่ กล้องทีด
่ า้ นขวามือของโทรศัพท์
เพือ
่ กลับไปยังหน้าจอสแตนด์บาย

คำแนะนำสำหรับลูกค้า
เพือ
่ การรับสัญญาณทีด
่ ย
ี ง่ิ ขึน
้ LG ขอแนะนำ
ให้คณ
ุ ถือโทรศัพท์ตามตัวอย่างด้านล่าง

X

โปรดอย่าให้มอ
ื ของคุณบดบังบริเวณเสาอา
กาศระหว่างการโทรออกหรือขณะการใช้การ
เชือ
่ มต่อบลูทธู การกระทำดังกล่าวอาจลด
คุณภาพของสัญญาณ

แถบสถานะ
แถบสถานะใช้ไอคอนต่างๆ
เพือ
่ แสดงข้อมูล เช่น
ระดับความแรงของสัญญาณ,
ข้อความใหม่ และพลังงานแบตเตอรี่
รวมถึงแสดงว่ามีการใช้งาน บลูทธู หรือ
GPRS อยูห
่ รือไม่
ตารางด้านล่างนีจ้ ะอธิบาย
ถึงความหมายของไอคอนต่างๆ
ทีป
่ รากฏบนแถบสถานะ

การทำงานหลายอย่าง
ความแรงของสัญญาณ (จำ
นวนแถบอาจแตกต่างกันไป)
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณเครือข่าย

เปิดใช้เมนูระบบป้องกัน

01

แบตเตอรีห
่ มด

02

ข้อความตัวอักษรใหม่
ข้อความเสียงใหม่
อีเมล์ใหม่
ตัง้ ปลุกแล้ว
ใช้รป
ู แบบปกติอยู่
ใช้รป
ู แบบเงียบอยู่
หน่วยความจำภายนอก
โอนสายเรียกเข้า
ใช้ GPRS ได้
ใช้ EDGE อยู่
โรมมิง่
ใช้งาน บลูทธู
ปฏิเสธการรับสาย
ใช้ HSDPA ได้
ใช้ 3G ได้

03
04
05
06
07
08

หน้าจอสแตนด์บาย

ไอคอน คำอธิบาย

ไอคอน คำอธิบาย
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การโทร
การโทรออก
1 ป
อ
้ นหมายเลขโทรศัพท์
รวมทัง้ รหัสพืน
้ ที่
หากต้องการลบทีละหมายเลข
กด
หากต้องการลบหมายเลขทัง้ หมด กด
ค้างไว้
2 กด

เพือ
่ โทรออก

3 กด

หรือปิดเครือ
่ งเพือ
่ วางสาย

การโทรแบบสนทนาทางวิดโี อ
คุณสามารถโทรแบบสนทนาทางวิดโี อ
ได้เมือ
่ อยูใ่ นพืน
้ ทีใ่ ห้บริการ 3G ถ้าผูท
้ ่ี
รับสายมีโทรศัพท์วด
ิ โี อ 3G และอยูใ่ น
พืน
้ ทีใ่ ห้บริการ 3G จะสามารถสนทนา
ทางวิดโี อได้ นอกจากนีค
้ ณ
ุ ยังสามารถรับ
สายสนทนาทางวิดโี อได้ การโทรออก/
รับสายสนทนาทางวิดโี อทำได้ดงั นี้

การทำงานพื้นฐาน
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1 ป
อ
้ นหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปม
ุ่ กด
หรือเลือกหมายเลขโทรศัพท์จากราย
การหมายเลขโทรศัพท์ทโ่ี ทรออก/
รับสาย
หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้กด
แล้วปล่อยเพือ
่ ลบหมายเลขล่า
สุด หรือกด
ค้างไว้เพือ
่ ลบหมาย
เลขทัง้ หมด
2 ถา้ คุณไม่ตอ
้ งการใช้ลำโพง ตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าคุณได้เสียบชุดหูฟงั แล้ว
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3 ห
 ากต้องการเริม
่ ใช้งานฟังก์ชน
ั วิดโี อ
กดปุม
่ เลือก [ตัวเลือก] และเลือก
สนทนาทางวิดโี อ
คุณจะได้รบ
ั แจ้งว่า
คุณต้องปิดแอปพลิเคชันอืน
่ ๆ
ก่อนโทรแบบสนทนาทางวิดโี อ
หมายเหตุ: การสนทนาทางวิดโี อ
อาจต้องใช้เวลาสักครูใ่ นการเชือ
่ มต่อ
โปรดรอ ระยะเวลาในการเชือ
่ มต่อสาย
สนทนาทางวิดโี อจะขึน
้ อยูก
่ บ
ั ความ
เร็วในการรับสายของผูร้ บ
ั ภาพของ
คุณจะปรากฏขึน
้ ขณะเชือ
่ มต่อ
การสนทนาทางวิดโี อ
หลังจากผูร้ บ
ั รับสายแล้ว ภาพของผูร้ บ
ั
จะปรากฎขึน
้ ทีห
่ น้าจอ
4 ปรับตำแหน่งกล้องตามต้องการ
5 กด

เพือ
่ วางสาย หรือปิดเครือ
่ ง

การโทรออก/โทรแบบสนทนา
ทางวิดโี อจากรายชือ
่
การโทรไปยังผูร้ บ
ั ทีม
่ ห
ี มายเลขโทร
ศัพท์บน
ั ทึกอยูใ่ นรายชือ
่ แล้วทำได้งา่ ย
1 แ
 ตะทีป
่ ม
ุ่ เลือกขวาเพือ
่ เข้าใช้ลส
ิ ต์
รายชือ
่
2 เลือ
่ นไปยังรายชือ
่ ทีต
่ อ
้ งการโทรออก

3 ก
ด
เพือ
่ โทรออก
กดปุม
่ เลือกซ้ายและเลือก
ต่อสายวิดโี อ เพือ
่ โทรแบบสนทนา
ทางวิดโี อ
4 กด

เพือ
่ วางสาย

การโทรออกต่างประเทศ
1 ก
ด
ค้างไว้เพือ
่ เรียกรหัสการ
โทรออกต่างประเทศขึน
้ ทีห
่ น้าจอ
เครือ
่ งหมาย ‘+’ จะนำหน้ารหัสการ
โทรออกทางไกลต่างประเทศ
2 ป
อ
้ นรหัสประเทศ รหัสพืน
้ ที่
และหมายเลขโทรศัพท์
3 กด

การรับสายและการปฏิเสธสาย
เรียกเข้า
เมือ
่ โทรศัพท์ดงั ขึน
้ ให้กดปุม
่
เพือ
่ รับสาย
กดปุม
่ เลือกซ้ายเพือ
่ ปิดเสียงเรียกเข้า
วิธน
ี เ้ี ป็นวิธท
ี ด
่ี ี หากคุณลืมเปลีย
่ นรูปแบบ
เป็น เงียบ เมือ
่ อยูใ่ นห้องประชุม

คุณสามารถกำหนดรายชือ
่ ทีโ่ ทรออก
บ่อยเป็นหมายเลขโทรด่วนได้
1 กด

และเลือก รายชือ
่

01
02

2 เลือก โทรด่วน

03

3 ข
อ
้ ความเสียงได้รบ
ั การกำหนด
ให้อยูท
่ ห
่ี มายเลขโทรด่วน 1
ซึง่ คุณไม่สามารถเปลีย
่ นแปลงได้
เลือกหมายเลขอืน
่ ๆ เพือ
่ กำหนดราย
ชือ
่ สำหรับโทรด่วน

04

4 ส
 มุดแอดเดรสจะเปิดขึน
้ เลือกราย
ชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการกำหนดให้กบ
ั หมาย
เลขนัน
้ โดยการแตะทีห
่ มายเลขโทร
ศัพท์หนึง่ ครัง้

07

05
06

08

ในการโทรหมายเลขโทรด่วน
1 กดตัวเลขทีก
่ ำหนดไว้แล้วกดปุม
่ รับ
สาย
หรือ
2 กดตัวเลขทีก
่ ำหนดไว้คา้ งไว้จนกว่า
รายชือ
่ จะปรากฏทีห
่ น้าจอ

การใช้สายทีส
่ อง
1 ข
 ณะอยูใ่ นสายสนทนาแรก ให้แตะปุม
่
เลือกซ้ายแล้วเลือก เพิม
่ สายใหม่
2 ก
 ดหมายเลขหรือค้นหารายชือ
่ ของ
คุณ (โปรดดูรายละเอียดเกีย
่ วกับวิธี
โทรออกจากรายชือ
่ ทีห
่ น้า 29)
3 กด

เพือ
่ ต่อสาย

การทำงานพื้นฐาน

กดปุม
่ เลือกขวาเพือ
่ ปฏิเสธสายเรียกเข้า

โทรด่วน
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การโทร
4 ส
 ายสนทนาทัง้ สองสายจะแสดงอยู่
บนหน้าจอการโทรออก สายสนทนา
แรกจะล็อคและพักสายคูส
่ นทนา
5 เลือก สลับ เพือ
่ เปลีย
่ นไปมาระหว่าง
แต่ละสาย

สายไม่ได้รบ
ั - ดูรายการสายทีค
่ ณ
ุ ไม่
ได้รบ
ั ทัง้ หมด
กด

เลือก การโทร

6 ใ นการวางสายใดสายหนึง่
หรือวางสายทัง้ สองสาย ให้เลือก
ตัวเลือก ➝ วางสาย แล้วตามด้วย
ทัง้ หมด หรือ ใช้งาน

จาก การโทร คุณสามารถเลือกดูรายก
ารต่อไปนี:้

หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยใน
การโทรออกแต่ละสายด้วย

ปริมาณข้อมูล - ดูจำนวนข้อมูลทีค
่ ณ
ุ ได้
รับและส่งทัง้ หมดเป็นกิโลไบต์

สัญญาณเสียง DTMF
DTMF ทำให้คณ
ุ สามารถใช้คำสัง่ ตัวเลข
ในการนาวิเกตเมนูภายในข้อความอัตโน
มัตไิ ด้ โดย DTMF จะเปิดตามค่าเริม
่ ต้น

การดูบน
ั ทึกการโทร
กด
เลือก การโทร ➝
บันทึกการโทร
เลือกเพือ
่ ดู:

การทำงานพื้นฐาน
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สายทีไ่ ด้รบ
ั - ดูรายการหมายเลขทีโ่ ทร
เข้ามาหาคุณทัง้ หมด

ทุกสาย - ดูรายการทีค
่ ณ
ุ โทรออก,
ได้รบ
ั และไม่ได้รบ
ั ทัง้ หมด
สายโทรออก - ดูรายการหมายเลขที่
คุณโทรออกทัง้ หมด

LG KF750 | คูม
่ อ
ื การใช้

เวลาในการโทร - ดูระยะเวลาทัง้ หมด
ของสายทีโ่ ทรออกและสายทีไ่ ด้รบ
ั

ค่าโทร - ดูคา่ ใช้จา่ ยทีค
่ ด
ิ ตามทีค
่ ณ
ุ โท
รออก (บริการนีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั ระบบเครือข่าย
ผูใ้ ห้บริการบางรายอาจไม่สนับสนุนบ
ริการนี)้
เคล็ดลับ!
จากรายการโทรใดก็ได้
ให้แตะปุม
่ เลือกซ้าย และ
ลบทั้งหมด เพื่อลบรายการที่บัน
ทึกไว้ทั้งหมด

การใช้การโอนสาย

การใช้การป้องกันการโทร

1 กด

1 กด

เลือก การโทร

เลือก การโทร

2 เลือก การโอนสาย แล้วเลือก
โทรด้วยเสียง และ/หรือ
สนทนาทางวิดโี อ

2 เลือก ป้องกันการโทร แล้วเลือก
โทรด้วยเสียง และ/หรือ
สนทนาทางวิดโี อ

3 เลือกว่าจะโอนทุกสาย,
โอนเมือ
่ สายไม่วา่ ง,
โอนเมือ
่ ไม่รบ
ั สาย
หรือโอนเมือ
่ ติดต่อไม่ได้

3 เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึง่
หรือเลือกทัง้ 6 ตัวเลือกนี:้

4 ป
อ
้ นหมายเลขทีค
่ ณ
ุ ต้องการให้
โอนสายไป
5 เลือก เปิดใช้ เพือ
่ เปิดใช้
หมายเหตุ: คุณต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการ
โอนสายด้วย โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการ
เครือข่ายของคุณสำหรับรายละเอียด
เพิม
่ เติม
เคล็ดลับ!
ในการปิดการโอนสายทั้งหมด
ให้เลือก เลิกใช้ทั้งหมด

โทรออกทัง้ หมด
สายโทรออกต่างประเทศ
สายโทรออกต่างประเทศ
ยกเว้นประเทศแม่
สายเรียกเข้าทัง้ หมด
สายเข้าเมือ
่ อยูต
่ า่ งประเทศ

01
02
03
04
05
06
07
08

4 ป
อ
้ นรหัสผ่านสำหรับป้องกันการโทร
โปรดตรวจสอบกับผูใ้ ห้บริการระบบ
เครือข่ายของคุณเกีย
่ วกับบริการนี้

การทำงานพื้นฐาน

เคล็ดลับ! เลือก
กำหนดเบอร์โทรออก
เพื่อเปิดและรวบรวมรายการหมาย
เลขที่สามารถโทรออกจากโทรศัพท์
ได้ คุณจะต้องใช้รหัส PIN2 จากผู้
ให้บริการด้วย เมื่อเปิดใช้ เฉพาะ
หมายเลขที่อยู่ในรายการหมาย
เลขโทรออกที่กำหนดเท่านั้นที่สา
มารถโทรออกจากโทรศัพท์ได้
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การโทร
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการโทร
ทัว่ ไป
1 กด

เลือก การโทร

2 เลือก ตัง้ ค่าทัว่ ไป จากหน้าจอนี้
คุณสามารถแก้ไขการตัง้ ค่าของ:
ปฏิเสธการรับสาย - เลือก เปิด หรือ
ปิด และเลือกปฏิเสธทุกสาย, จาก
กลุม
่ หรือรายชือ
่ ทีร่ ะบุไว้, สายจาก
หมายเลขทีไ่ ม่รจู้ ก
ั (ไม่มอ
ี ยูใ่ นรายชือ
่
ของคุณหรือผูโ้ ทรทีไ่ ม่มข
ี อ
้ มูลผูโ้ ทร)
ส่งหมายเลขตัวเอง - เลือกว่าจะ
แสดงหมายเลขของคุณเมือ
่ คุณโทร
ออกหรือไม่
โทรซ้ำอัตโนมัติ - เลือก เปิด
หรือ ปิด
โหมดตอบรับ - เลือกว่าจะ
รับสายโดยใช้ปม
ุ่ รับสาย, ปุม
่ ใดๆ
หรือโดยเปิดฝาสไลด์
เตือนทุกนาที - เลือกเปิด เปิด
เพือ
่ ฟังเสียงเตือนทุกนาทีในระ
หว่างทีใ่ ช้สาย
การทำงานพื้นฐาน
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โหมดตอบรับ BT - เลือก แฮนด์ฟรี
เพือ
่ ให้สามารถรับสายได้ในระหว่าง
ทีใ่ ช้งานชุดหูฟงั บลูทธู หรือเลือก
ตัวเครือ
่ ง เพือ
่ รับสายโดยกดปุม
่ บนตัว
เครือ
่ งขณะใช้ชด
ุ หูฟงั บลูทธู
บันทึกหมายเลขใหม่ - เลือก ใช่
เพือ
่ บันทึกหมายเลขใหม่
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การตัง้ ค่าการปิดสไลด์ - เลือก
วางสาย เพือ
่ วางสายเมือ
่ ปิดฝาสไลด์

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการ
สนทนาทางวิดโี อ
1 กด

เลือก การโทร

2 เลือก ตัง้ ค่าสนทนาทางวิดโี อ
3 ก
 ำหนดว่าจะ ใช้รป
ู ส่วนตัว
แล้วเลือกรูป/หรือเปิด กระจก (คุณ
สามารถมองเห็นตัวเองบนหน้าจอได้)

รายชื่อ
การค้นหารายชือ
่

การเพิม
่ รายชือ
่ ใหม่

คุณสามารถค้นหารายชือ
่ ได้ 2 วิธ:ี

1 กด

จากหน้าจอสแตนด์บาย

2 เลือก รายชือ
่ ใหม่

1 จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะปุม
่
เลือกขวาเพือ
่ เปิดสมุดแอดเดรส

3 เลือกว่าจะบันทึกรายชือ
่ ไปยัง
ตัวเครือ
่ ง หรือ USIM

2 เลือกตัวอักษรตามตัวอักษรแรกของ
รายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการดู เช่น ‘Home’
ให้เลือก H-o

4 ป
อ
้ นชือ
่ และนามสกุลของรายชือ
่ ติด
ต่อใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องป้อนทัง้
สองรายการ แต่คณ
ุ ต้องป้อนรายการ
ใดรายการหนึง่

เคล็ดลับ! คุณสามารถค้นหา
ตามกลุ่มได้โดยการแตะที่ปุ่มเลือก
ขวาแล้วเลือก ค้นหาตามกลุ่ม
ซึ่งจะเป็นการแสดงรายการกลุ่มทั้ง
หมดของคุณ

และเลือก รายชือ
่

จากเมนูหลัก

5 ป
อ
้ นหมายเลขทีต
่ า่ งกันสูงสุด 7
หมายเลข แล้วระบุประเภทให้
กับแต่ละหมายเลข โดยเลือกจาก
เบอร์มอ
ื ถือ, โฮม, ออฟฟิศ,
เบอร์เพจเจอร์, แฟกซ์, VT และ
ทัว่ ไป แตะที่ ตกลง

1 เลือก รายชือ
่

6 เพิม
่ อีเมล์แอดเดรสสูงสุด 2 รายการ

2 เลือก ค้นหา และป้อนตัวอักษร 2-3
ตัวแรกของรายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการค้น
หาโดยใช้ปม
ุ่ กด

7 กำหนดรายชือ
่ ให้กบ
ั กลุม
่ เลือกจาก
ไม่มก
ี ลุม
่ , ครอบครัว, เพือ
่ น,
เพือ
่ นรวมงาน, โรงเรียน หรือ
วีไอพี

3 ส
 มุดแอดเดรสของคุณจะแสดงราย
ชือ
่ ของผูต
้ ด
ิ ต่อทีส
่ อดคล้องกับตัว
อักษรทีค
่ ณ
ุ ป้อนมา

เคล็ดลับ!
คุณสามารถสร้างกลุ่ม ที่กำหนดเอง
สำหรับรายชื่อของ คุณได้ โปรดดูที่
การสร้างกลุ่ม ทางด้านล่าง

02
03
04
05
06
07
08

การทำงานพื้นฐาน

8 ค
ณ
ุ สามารถเพิม
่ โฮมเพจ,
ทีอ
่ ยูท
่ บ
่ี า้ น, ชือ
่ บริษท
ั , ชือ
่ งาน,
ทีอ
่ ยูบ
่ ริษท
ั และ บันทึก ได้
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รายชื่อ
ตัวเลือกต่างๆ ของรายชือ
่

การสร้างกลุม
่

1 เปิดรายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการใช้ โปรดดูท่ี
การค้นหารายชือ
่ ในหน้า 29

2 เลือก กลุม
่ แล้วแตะปุม
่ เลือกซ้าย
3 เลือก เพิม
่ กลุม
่ ใหม่

2 ก
 ดปุม
่ เลือกซ้ายเพือ
่ เปิดรายการ
ตัวเลือก
จากขัน
้ ตอนนี้ คุณจะสามารถ:

4 ปอ
้ นชือ
่ สำหรับกลุม
่ ใหม่ของคุณ

แก้ไข - เปลีย
่ นแปลงรายละเอียด
ของรายชือ
่ ติดต่อ
ส่งข้อความ - ส่งข้อความหรืออีเมล์
ให้รายชือ
่ โปรดดูรายละเอียดเกีย
่ วกับ
วิธก
ี ารส่งข้อความทีห
่ น้า 33
ส่งนามบัตร - ส่งรายละเอียดของ
รายชือ
่ ไปยังบุคคลอืน
่ เป็นนามบัตร
เลือกเพือ
่ ส่งเป็น ข้อความตัวอักษร,
ข้อความมัลติมเี ดีย, อีเมล์
หรือผ่านบลูทธู
ต่อสายสนทนา - โทรออกไปยังราย
ชือ
่ ทีต
่ อ
้ งการ
การทำงานพื้นฐาน
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ลบ - ลบรายชือ
่ แตะที่ ใช่
เมือ
่ คุณแน่ใจ

คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั ต่างๆ
ได้มากมายขณะทีด
่ รู ายชือ
่ ขัน
้ ตอนต่อ
ไปนีแ
้ สดงวิธก
ี ารเข้าถึงและใช้งานเมนู
ตัวเลือกต่างๆ:

ต่อสายวิดโี อ - สนทนาทางวิดโี อกับ
รายชือ
่ ทีต
่ อ
้ งการ
บันทึกไปUSIM/เครือ
่ งเลือกย้ายหรือคัดลอกไปยัง USIM
การ์ดหรือตัวเครือ
่ ง (ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ตำแหน่ง
ทีค
่ ณ
ุ บันทึกรายชือ
่ ตัง้ แต่เริม
่ แรก)
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1 กด

และเลือก รายชือ
่

5 แตะที่ เสร็จ
หมายเหตุ: หากคุณลบกลุม
่ รายชือ
่ ทีไ่ ด้
รับการกำหนดให้กบ
ั กลุม
่ นัน
้ จะไม่หายไป
แต่ยงั คงอยูใ่ นสมุดแอดเดรส
เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไขกลุ่มที่
มีอยู่ได้โดยการเลื่อนแถบไปที่กลุ่ม
ที่ต้องการ แล้วแตะที่ปม
ุ่ เลือกซ้าย
เลือกเพื่อ เพิ่มสมาชิก
ในกลุ่ม จากรายชื่อของคุณ,
กำหนด กลุ่มเสียงเรียกเข้า,
เปลี่ยนชื่อกลุ่ม หรือลบกลุ่ม

การใช้หมายเลขบริการ

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าของรายชือ
่

คุณสามารถดูรายการ Service
Dialling Numbers (SDN)
ทีก
่ ำหนดโดยผูใ้ ห้บริการ (ถ้า USIM
การ์ดรองรับ) หมายเลขนี้
ประกอบด้วยหมายเลขโทรฉุกเฉิน
หมายเลขบริการสอบถามข้อมูล
และหมายเลขระบบฝากข้อความ หลัง
จากเลือกหมายเลขบริการ กด
เพือ
่ โทรออก

คุณสามารถปรับการตัง้ ค่ารายชือ
่ เพือ
่ ให้
เหมาะกับการทำงานของสมุดแอดเดรส
ในแบบทีค
่ ณ
ุ ต้องการได้

01

1 กด

03

การดูหมายเลขโทรศัพท์ของ
คุณ
ฟังก์ชน
ั นีใ้ ห้คณ
ุ สามารถแสดงหมายเลข
โทรศัพท์ของคุณใน USIM การ์ด

การสร้างนามบัตร
คุณสามารถสร้างนามบัตรของตน
เองโดยเลือก นามบัตร และ เพิม
่
หลังจากป้อนชือ
่ อีเมล์และภาพ คุณสา
มารถใช้ขอ
้ มูลดังกล่าวเป็นนาม
บัตรเมือ
่ ส่งข้อความ

และเลือก รายชือ
่

2 เลือก ตัง้ ค่า จากหน้าจอนี้ คุณสา
มารถปรับการตัง้ ค่าต่อไปนี:้
การตัง้ ค่ารายชือ
่ - เลือกว่าจะดู
รายชือ
่ ทีบ
่ น
ั ทึกไว้ทง้ั ใน ตัวเครือ
่ ง&
USIM, เฉพาะตัวเครือ
่ ง หรือ เฉพาะ
USIM นอกจากนี้ คุณยังสา
มารถเลือกว่าจะแสดงชือ
่ หรือนาม
สกุลของรายชือ
่ ติดต่อขึน
้ ก่อนก็ได้
และแสดงภาพของรายชือ
่

02

04
05
06
07
08

ซิงโครไนซ์รายชือ
่ เชือ
่ มต่อไปยังเซิรฟ
์ เวอร์ของคุณ
เพือ
่ ซิงโครไนซ์รายชือ
่ ต่างๆ โปรดดูท่ี
การซิงโครไนซ์รายชือ
่ ในหน้า 77
คัดลอก - คัดลอกรายชือ
่ จาก USIM
ไปยังตัวเครือ
่ ง หรือจากตัวเครือ
่ งไปยัง
USIM เลือกว่าจะคัดลอกทีละรายการ
หรือพร้อมกันทัง้ หมด
การทำงานพื้นฐาน

ย้าย - ตัวเลือกนีท
้ ำงานในลักษณะ
เดียวกับตัวเลือก คัดลอก แต่เครือ
่ งจะ
บันทึกเฉพาะรายชือ
่ ในตำแหน่งทีค
่ ณ
ุ
ย้ายไปเท่านัน
้ หากคุณย้ายรายชือ
่ จาก
USIM ไปยังตัวเครือ
่ ง รายชือ
่ นัน
้ จะถูก
ลบออกจากหน่วยความจำ USIM
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รายชื่อ
ส่งทุกรายชือ
่ ผ่านบลูทธ
ู ส่งข้อมูลรายชือ
่ ทัง้ หมดไปยังตัวเครือ
่ ง
ด้วย บลูทธู
สำรองข้อมูลรายชือ
่ - โปรดดูท่ี
การสำรองข้อมูลและการเรียกคืนข้อ
มูลในโทรศัพท์ ในหน้า 77
เรียกคืนรายชือ
่ - โปรดดูท่ี การสำ
รองข้อมูลและการเรียกคืนข้อมูลใน
โทรศัพท์ ในหน้า 77
ลบรายชือ
่ ลบรายชือ
่ ของคุณทัง้ หมด แตะที่ ใช่
หากคุณต้องการล้างสมุดแอดเดรส
ของคุณ
ข้อมูลหน่วยความจำ - คุณสามารถดู
จำนวนพืน
้ ทีห
่ น่วยความจำทีเ่ หลือ
อยูใ่ นตัวเครือ
่ งหรือใน USIM

การทำงานพื้นฐาน
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ข้อความ
ข้อความ
โทรศัพท์ KF750 ของคุณได้ผสมผสาน
SMS, MMS และอีเมล์ไว้ในเครือ
่ งเดียว
และเมนูทใ่ี ช้งา่ ย

การส่งข้อความ
1 เลือก ข้อความ แล้วเลือก
ข้อความใหม่
2 เลือก ข้อความ เพือ
่ ส่ง SMS หรือ
MMS หรือหากต้องการส่งอีเมล์ เลือก
อีเมล์ โปรดดูรายละเอียดทีห
่ น้า 35
3 ห
 ากคุณเลือก ข้อความ จะมี SMS
ใหม่เปิดขึน
้
4 เลือก ตัวเลือก และเลือก แทรก
เพือ
่ เพิม
่ ภาพ วิดโี อ เสียง หรือเรือ
่ ง
5 ก
ด
ส่ง ป้อนหมายเล
ขโทรศัพท์หรือเลือก รายชือ
่
เพือ
่ เปิดลิสต์รายชือ
่ คุณสามารถเพิม
่
รายชือ
่ ติดต่อหลายรายการได้

การป้อนข้อความ
คุณสามารถป้อนข้อความได้ 2 วิธด
ี งั นี้
ระบบช่วยสะกดคำ T9 และการป้อนตัว
อักษรด้วยตนเอง
ในการเปลีย
่ นระหว่างวิธก
ี ารป้อนข้อความ
แต่ละวิธี ให้กดปุม
่
ค้างไว้เมือ
่ เปิด
ข้อความเปล่าอยู่

01
02
03
04
05
06
07
08

ระบบช่วยสะกดคำ T9 เปิดระบบช่วยสะกดคำ T9 แล้วเลือก T9
abc, T9 Abc หรือ 123
การป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง - เลือก
Abc, ABC หรือ 123
ในการเปลีย
่ นระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่,
ตัวพิมพ์เล็ก และตัวพิมพ์ใหญ่นำหน้าคำ
ให้กดปุม
่
ในการลบตัวอักษร ให้ใช้ปม
ุ่
ทีด
่ า้ นล่างหน้าจอ
หากต้องการป้อนสัญลักษณ์ ให้เลือก
ตัวเลือก และ แทรก

การทำงานพื้นฐาน

คำเตือน: การส่งข้อความให้
กับผู้รับแต่ละรายจะคิดค่าใช้จ่ายที่
160 ตัวอักษรต่อหนึ่งข้อความตัว
อักษร*ขึ้นอยู่กับเครือข่าย

คำเตือน:
หากมีการใส่รูปภาพ, วิดีโอ
หรือเสียงลงใน SMS ข้อความ
ดังกล่าวจะถูกแปลงเป็น MMS
โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณจะเสียค่าใช้
จ่ายตามนั้น
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ข้อความ
ระบบช่วยสะกดคำ T9

ชือ
่ - ป้อนชือ
่ สำหรับแอคเคาท์น้ี

โหมด T9 จะใช้พจนานุกรมภายในเครือ
่ ง
เพือ
่ รับรูค
้ ำศัพท์ทค
่ี ณ
ุ เขียนตามลำดับ
การกดปุม
่ เพียงแตะทีป
่ ม
ุ่ ตัวเลขทีส
่ ม
ั
พันธ์กบ
ั ตัวอักษรทีค
่ ณ
ุ จะป้อน พจนานุ
กรมจะรับรูไ้ ด้ถงึ คำศัพท์ เมือ
่ คุณป้อนตัว
อักษรครบทุกตัวแล้ว ตัวอย่างเช่น กด 8,
3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 เพือ
่ เขียนคำว่า
‘telephone’

ชือ
่ ของฉัน - ป้อนชือ
่ ของคุณ

การป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง

เซิรฟ
์ เวอร์เมล์ทส
่ี ง่ ออก - ป้อนราย
ละเอียดของแอคเคาท์

ในโหมดการป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง
คุณต้องกดทีป
่ ม
ุ่ ซ้ำๆ เพือ
่ ป้อนตัวอักษร
ตัวอย่างเช่น ในการเขียนคำว่า ‘hello’
ให้กด 4 สองครัง้ , 3 สองครัง้ , 5
สามครัง้ , 5 สามครัง้ อีกครัง้ หนึง่ แล้วกด
6 สามครัง้

การตัง้ ค่าอีเมล์

การทำงานพื้นฐาน
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คุณสามารถติดต่อสือ
่ สารระหว่างการเดิน
ทางได้โดยใช้อเี มล์บนโทรศัพท์ KF750
ของคุณ ซึง่ สามารถตัง้ ค่าอีเมล์แอคเคาท์
แบบ POP3 หรือ IMAP4 ได้อย่างรวด
เร็วและง่ายดาย
1 เลือก ข้อความ แล้วเลือก ตัง้ ค่า
2 เลือก อีเมล์ แล้วเลือก
แอคเคาท์อเี มล์
3 ค
ณ
ุ สามารถเลือกวิธก
ี ารทำงานของ
แอคเคาท์ได้ดงั นี้
LG KF750 | คูม
่ อ
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ชือ
่ ผูใ้ ช้ - ป้อนชือ
่ ผูใ้ ช้แอคเคาท์
รหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่านของแอคเคาท์
อีเมล์แอดเดรส - ป้อนอีเมล์แอด
เดรสของแอคเคาท์
อีเมล์ทต
่ี อบกลับ - ป้อนอีเมล์แอด
เดรสเพือ
่ ใช้ ‘ตอบกลับ’

เซิรฟ
์ เวอร์เมล์ขาเข้า - ป้อนรายละ
เอียดของแอคเคาท์
ขนาดการรับสูงสุด เลือกขนาดทีจ่ ำกัดไว้ของอีเมล์
ขนาดการรับสูงสุดคือ 1MB
ประเภทเมล์บอกซ์ ป้อนประเภทเมล์บอกซ์ POP3 หรือ
IMAP4
บันทึกในเซิรฟ
์ เวอร์ - เลือกว่าจะบัน
ทึกอีเมล์ไว้ในเซิรฟ
์ เวอร์หรือไม่ เครือ
่ ง
จะบันทึกสำเนาของแอคเคาท์แบบ
IMAP4 ไว้เสมอ
บันทึกเมล์ทส
่ี ง่ ไว้ใน - เลือกทีท
่ จ่ี ะ
บันทึกอีเมล์แบบ IMAP4 เครือ
่ งจะบัน
ทึกสำเนาของแอคเคาท์แบบ POP3
ไว้ในโทรศัพท์เสมอ

จุดเชือ
่ มต่อ - เลือกจุดเชือ
่ มต่ออิน
เตอร์เน็ต
ดาวน์โหลดอัตโนมัติ - เลือกว่าจะดึง
อีเมล์ใหม่โดยอัตโนมัตห
ิ รือไม่
ตัง้ ค่าขัน
้ สูง - เลือกว่าจะใช้การตัง้
ค่าขัน
้ สูงหรือไม่

การดึงข้อมูลอีเมล์
คุณสามารถตรวจสอบอีเมล์ใหม่ในแอค
เคาท์ของคุณแบบอัตโนมัตห
ิ รือด้วยตน
เองได้ โปรดดูท่ี ‘การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าอี
เมล์’ เพือ
่ ตรวจสอบแบบอัตโนมัติ
ในการตรวจสอบด้วยตนเอง:

หมายเลขพอร์ต SMTP - โดยทัว่ ไป
หมายเลขนี้ คือ 25

1 เลือก ข้อความ และ เมล์บอกซ์

พอร์ตเซิรฟ
์ เวอร์ขาเข้า โดยทัว่ ไป หมายเลขนี้ คือ 110
สำหรับแอคเคาท์แบบ POP3 และ
143 สำหรับแอคเคาท์แบบ IMAP4

3 เลือก เรียกดู จากนัน
้ โทรศัพท์จะ
เชือ
่ มต่อกับแอคเคาท์อเี มล์และดึง
ข้อมูลข้อความใหม่ให้คณ
ุ

2 เลือกแอคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการใช้

ตรวจสอบสิทธิ์ SMTP - เลือกการ
ตัง้ ค่าความปลอดภัยของเซิรฟ
์ เวอร์
เมล์ขาออก

การส่งอีเมล์โดยใช้
แอคเคาท์ใหม่

ชือ
่ ผูใ้ ช้ SMTP - ป้อนชือ
่ ผูใ้ ช้ SMTP

2 เลือก อีเมล์ และอีเมล์ใหม่จะเปิดขึน
้

รหัสผ่าน SMTP - ป้อนรหัสผ่าน
SMTP

3 ใ ช้แท็บ และ ตัวเลือก
เพือ
่ ป้อนทีอ
่ ยูผ
่ รู้ บ
ั และเขียนข้อความ
ใช้ แทรก เพือ
่ แนบรูปภาพ, วิดโี อ,
เสียง หรือไฟล์ประเภทอืน
่

ในตอนนี้ คุณได้กำหนดค่าให้กบ
ั แอค
เคาท์เรียบร้อยแล้ว ซึง่ แอคเคาท์นจ้ี ะ
ปรากฏอยูใ่ นรายการแอคเคาท์ในโฟล
เดอร์ อีเมล์

02
03
04
05
06
07
08

1 เลือก ข้อความ แล้วเลือก สร้างใหม่

4 เลือก ส่ง แล้วอีเมล์จะถูกส่งออกไป
เคล็ดลับ!
คุณสามารถอีเมล์เอกสาร Word,
Excel, PowerPoint และ PDF
ไปที่โทรศัพท์ KF750 เพื่อตรวจดู
เอกสารระหว่างเดินทางได้

การทำงานพื้นฐาน

ล็อกอินทีป
่ ลอดภัย APOP - เลือก
เพือ
่ เปิดใช้งานล็อกอินเพือ
่ ความปลอด
ภัย APOP สำหรับแอคเคาท์แบบ
POP3 สำหรับแอคเคาท์แบบ IMAP4
จะตัง้ ค่าเป็นปิดการใช้งานเสมอ

01
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ข้อความ
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าอีเมล์
คุณสามารถเปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่าอีเมล์
เพือ
่ ให้เป็นในแบบทีค
่ ณ
ุ ต้องการได้
1 เลือก ข้อความ แล้วเปิด ตัง้ ค่า
2 เลือก อีเมล์ ซึง่ คุณจะสามารถเปลีย
่ น
แปลงการตัง้ ค่าต่อไปนีไ้ ด้:
ตอบกลับอีเมล์ได้ เลือกเพือ
่ ให้สง่ ข้อความ
‘ยืนยันการอ่าน’
ร้องขอการตอบกลับ
- เลือกว่าต้องการข้อความ
‘ยืนยันการอ่าน’ หรือไม่
รอบเวลาการเรียกดู - เลือก
ความถีท
่ จ่ี ะให้โทรศัพท์ KF750
ตรวจสอบข้อความอีเมล์ใหม่
ประกอบด้วยข้อความในการส่งต่อ
& ตอบกลับ เลือกเพือ
่ แสดงข้อความต้นฉบับ
หรือไม่
รวมสิง่ ทีแ
่ นบ - เลือกเพือ
่ แสดงสิง่
ทีแ
่ นบต้นฉบับ
การทำงานพื้นฐาน
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เรียกอัตโนมัตใิ นการโรมมิง่ เลือกเพือ
่ ดึงข้อมูลข้อความโดยอัตโน
มัตเิ มือ
่ คุณอยูต
่ า่ งประเทศ หรือหยุด
การดึงข้อมูลอัตโนมัติ
การแจ้งเตือนอีเมล์ใหม่ - เลือกว่า
จะแจ้งเตือนอีเมล์ใหม่หรือไม่
LG KF750 | คูม
่ อ
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ลายเซ็น - สร้างลายเซ็นในอีเมล์
และเปิดคุณสมบัตน
ิ ้ี
ระดับความสำคัญ - เลือกระดับความ
สำคัญของข้อความอีเมล์

โฟลเดอร์ขอ
้ ความ
โครงสร้างโฟลเดอร์ทใ่ี ช้ในการรับส่งข้อ
ความในโทรศัพท์ KF750 เป็นโครง
สร้างทีเ่ ข้าใจง่าย
ถ
ุ าดเข้า - ข้อความทัง้ หมดที่
คุณได้รบ
ั จะอยูใ่ นถาดเข้า จากทีน
่ ่ี
คุณสามารถตอบกลับ, ส่งต่อ
และดำเนินการอืน
่ ๆ ได้ โปรดดูรายละ
เอียดทีด
่ า้ นล่างนี้
เมล์บอกซ์ - อีเมล์ทง้ั หมดทีค
่ ณ
ุ ได้รบ
ั จะ
อยูใ่ นเมล์บอกซ์
ร่าง - หากคุณยังเขียนข้อความไม่เสร็จ
คุณสามารถบันทึกสิง่ ทีค
่ ณ
ุ เขียนไว้ทน
่ี ไ่ี ด้
ถาดออก - โฟลเดอร์นเ้ี ป็นโฟลเดอร์
จัดเก็บแบบชัว่ คราวขณะทีก
่ ำลังส่งข้อ
ความออกไป
รายการทีส
่ ง่ - ข้อความทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ ส่ง
ออกไปจะอยูใ่ นโฟลเดอร์รายการทีส
่ ง่
โฟลเดอร์สว่ นตัว - คุณสามารถจัดการ
ข้อความในโฟลเดอร์นไ้ี ด้

การจัดการข้อความ
คุณสามารถใช้ ถาดเข้า ในการจัดการข้อ
ความของคุณได้

หากมีขอ
้ ความ ไม่มท
ี ว่ี า่ งสำหรับข้อ
ความ คุณสามารถลบข้อความหรือไฟล์
ทีบ
่ น
ั ทึกออกได้ เพือ
่ สร้างพืน
้ ที่

1 เลือก ข้อความ และ ถาดเข้า

การใช้ขอ
้ ความอัตโนมัติ

2 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก:

สร้างข้อความอัตโนมัตส
ิ ำหรับข้อความ
SMS และ MMS ทีค
่ ณ
ุ ส่งบ่อยๆ คุณจะ
พบว่ามีขอ
้ ความอัตโนมัตบ
ิ างข้อความใน
โทรศัพท์ของคุณแล้ว ซึง่ คุณสามารถ
แก้ไขข้อความเหล่านัน
้ ได้ หากต้องการ

ตอบกลับ - ส่งข้อความตอบกลับไป
ยังข้อความทีเ่ ลือก
ส่งต่อ - ส่งข้อความทีเ่ ลือกไปยัง
บุคคลอืน
่
การโทร - โทรออกหรือสนทนาทาง
วิดโี อกับบุคคลทีส
่ ง่ ข้อความมา
ลบ - ลบข้อความ
ข้อความใหม่ - เปิดข้อความหรืออี
เมล์เปล่าใหม่
เลือก/ไม่เลือก - เลือกข้อความเพือ
่
ลบหลายรายการ

1 เลือก ข้อความ แล้วเลือก
ข้อความอัตโนมัติ
2 เลือก ข้อความอัตโนมัติ หรือ MMS
อัตโนมัติ คุณสามารถเลือก ตัวเลือก
เพือ
่ เพิม
่ ใหม่, แก้ไข, ลบ หรือ
ลบทัง้ หมด สำหรับข้อความอัตโนมัติ

01
02
03
04
05
06
07
08

คัดลอกและย้าย - ะคัดลอกหรือย้าย
ข้อความไปทีโ่ ทรศัพท์, USIM หรือ
โฟลเดอร์สว่ นตัว
ฟิลเตอร์ - ดูขอ
้ ความตามประเภท
ซึง่ จะแบ่งกลุม
่ SMS แยกจาก MMS

หากมีขอ
้ ความ ไม่มท
ี ว่ี า่ งสำหรับข้อ
ความ USIM ปรากฏขึน
้ คุณควรลบข้อ
ความบางข้อความในถาดเข้าออก

การทำงานพื้นฐาน

ข้อมูลข้อความ - ดูขอ
้ มูลเพิม
่ เติม
ของข้อความ ซึง่ รวมถึงเวลาทีส
่ ง่ และ
รายงานการส่งและอ่านข้อความ
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ข้อความ
การใช้อโิ มติคอน
ทำให้ขอ
้ ความของคุณสนุกสนานมาก
ขึน
้ ด้วยการใช้อโิ มติคอน คุณจะพบว่า
มีอโิ มติคอนทีใ่ ช้กน
ั ทัว่ ไปในโทรศัพท์
ของคุณแล้ว
1 เลือก ข้อความ แล้วเลือก
อีโมติคอน
2 เลือก ตัวเลือก เพือ
่ เพิม
่ ใหม่,
แก้ไข, ลบ หรือ ลบทัง้ หมด
สำหรับอีโมติคอน

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าข้อความ
ตัวอักษร
การตัง้ ค่าข้อความของโทรศัพท์ KF750
จะได้รบ
ั การกำหนดค่าไว้ลว่ งหน้าแล้ว
ดังนัน
้ คุณสามารถส่งข้อความได้ทน
ั ที
หากคุณต้องการเปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่า
โปรดทำตามขัน
้ ตอนต่อไปนี้
เลือก ข้อความ แล้วเลือก
ตัง้ ค่า และ ข้อความตัวอักษร
คุณสามารถเปลีย
่ นแปลง:
การทำงานพื้นฐาน
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ศูนย์ขอ
้ ความตัวอักษร - ป้อนรายละ
เอียดของศูนย์ขอ
้ ความ
รายงานผลการส่ง - เลือกเพือ
่ รับการ
ยืนยันว่าข้อความได้สง่ ออกไปแล้ว
ช่วงทีม
่ ผ
ี ลใช้ - เลือกระยะเวลาทีจ่ ด
ั
เก็บข้อความไว้ในศูนย์ขอ
้ ความ

LG KF750 | คูม
่ อ
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ชนิดข้อความ แปลงข้อความตัวอักษรเป็น เสียง,
แฟกซ์, X.400 หรือ อีเมล์
การเข้ารหัสตัวอักษร - เลือกวิธเี ข้ารหัส
ตัวอักษรในข้อความของคุณ ซึง่ จะส่งผล
ต่อขนาดของข้อความ จึงอาจมีคา่ ใช้จา่ ย
ด้านข้อมูลด้วย
การส่งข้อความยาว - เลือกเพือ
่ ส่ง
เป็นหลาย SMS หรือเป็น MMS

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่า
ข้อความมัลติมเี ดีย
การตัง้ ค่าข้อความของโทรศัพท์ KF750
จะได้รบ
ั การกำหนดค่าไว้ลว่ งหน้าแล้ว
ดังนัน
้ คุณสามารถส่งข้อความได้ทน
ั ที
หากคุณต้องการเปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่า
โปรดทำตามขัน
้ ตอนต่อไปนี้
เลือก ข้อความ แล้วเลือก
ตัง้ ค่า และ ข้อความมัลติมเี ดีย
คุณสามารถเปลีย
่ นแปลง:
โหมดการเรียกข้อมูล - เลือกเครือข่าย
โฮม หรือ โรมมิง่ หากคุณเลือก
กำหนดเอง คุณจะได้รบ
ั เฉพาะข้อความ
แจ้ง MMS และคุณสามารถตัดสินใจว่าจะ
ดาวน์โหลดแบบเต็มหรือไม่
รายงานผลการส่ง เลือกเพือ
่ ให้สง่ และ/หรือต้องการราย
งานผลการส่ง

อ่านข้อความตอบรับ
- เลือกเพือ
่ ให้มแ
ี ละ/
หรือส่งการตอบกลับการอ่าน
ระดับความสำคัญ เลือกระดับความสำคัญของ MMS
ช่วงทีม
่ ผ
ี ลใช้ - เลือกระยะเวลาทีจ่ ด
ั
เก็บข้อความไว้ในศูนย์ขอ
้ ความ
ระยะเวลาสไลด์ - เลือกระยะเวลาทีจ่ ะ
ให้สไลด์ปรากฏบนหน้าจอ

01
02
03
04
05

โหมดการสร้าง - เลือกโหมดข้อความ

06

เวลาส่ง - ส่งข้อความในเวลาทีร่ ะบุไว้

07

ศูนย์ขอ
้ ความมัลติมเี ดีย - ป้อนรายละ
เอียดของศูนย์ขอ
้ ความ

08

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าอืน
่ ๆ
เลือก ข้อความ และ ตัง้ ค่า
จากนัน
้ เลือก:
บริการข้อมูล - เลือกสถนะการรับ,
ภาษา และการตัง้ ค่าอืน
่ ๆ

การทำงานพื้นฐาน

ข้อความบริการ - เลือกเพือ
่ รับหรือ
บล็อคข้อความบริการ คุณยังสามารถกำ
หนดความปลอดภัยของข้อความได้โดย
การสร้างรายการผูส
้ ง่ ทีเ่ ชือ
่ ถือได้และ
เชือ
่ ถือไม่ได้

39

กล้องถ่ายรูป
การถ่ายภาพด่วน

ย้อนกลับไปทีเ่ มนูกอ
่ นหน้า

1 ก
 ดปุม
่ ทีด
่ า้ นขวามือของเครือ
่ งโทร
ศัพท์ และช่องมองภาพของกล้อง
ถ่ายรูปจะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
2 ใ ห้ถอ
ื โทรศัพท์ในแนวนอน และหัน
เลนส์ไปทางสิง่ ทีต
่ อ
้ งการถ่าย

ส่งภาพถ่ายเป็น MMS, อีเมล์
หรือผ่านบลูทธู โปรดดูทห
่ี น้า 33 สำหรับ
การส่งข้อความ, หน้า 84 สำหรับ
การส่งและการรับไฟล์โดยใช้บลูทธ
ู

3 ก
 ดปุม
่ ถ่ายภาพลงเล็กน้อย ช่องโฟ
กัสจะปรากฏขึน
้ ทีก
่ ง่ึ กลางของหน้าจอ
ช่องมองภาพ

แตะเพือ
่ ถ่ายภาพอืน
่ ๆ ทันที โดย
ทีภ
่ าพปัจจุบน
ั ของคุณจะได้รบ
ั การ
บันทึกไว้

4 จ
ด
ั ตำแหน่งโทรศัพท์เพือ
่ ให้คณ
ุ สามา
รถมองเห็นสิง่ ทีจ่ ะถ่ายในช่องโฟกัส

ใช้ภาพเป็นพืน
้ หลัง
ใช้เป็นภาพรายชือ
่ หรือใช้ในหน้าจอเปิด
หรือปิดเครือ
่ ง

5 เมือ
่ ช่องโฟกัสเป็นสีเขียว แสดงว่า
กล้องได้จบ
ั โฟกัสทีว่ ต
ั ถุแล้ว
6 กดปุม
่ ถ่ายภาพลงจนสุด

หลังจากทีถ
่ า่ ยภาพแล้ว
ภาพทีถ
่ า่ ยจะปรากฏบนหน้าจอ ชือ
่ ของ
ภาพจะวิง่ ไปตามด้านล่างของหน้าจอ
พร้อมกับมีไอคอน 5 ไอคอนเรียงอยู่
ทางด้านขวามือ
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
40

ดูภาพทีค
่ ณ
ุ ถ่ายใน อัลบัม
้

Back

New image

LGIM0006.jpg
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Options

ลบภาพทีเ่ พิง่ ถ่ายไว้
และยืนยันด้วยการแตะที่ ใช่ ช่องมอง
ภาพจะปรากฏขึน
้ อีกครัง้
เคล็ดลับ! ในโหมดกล้องถ่ายรูป
ให้เลือกไอคอน เล่น
เพื่อเปิดอัลบั้มภาพถ่าย
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
การดูภาพถ่ายที่บันทึกไว้
ในหน้า 46

การใช้แฟลช

การปรับความสว่าง

ค่าเริม
่ ต้นของแฟลช คือ ปิด แต่คณ
ุ สา
มารถตัง้ ค่าด้วยตัวเลือกอืน
่ ได้

ความเข้มเป็นตัวกำหนดความแตกต่าง
ระหว่างแสงและความมืดในภาพ ภาพ
ทีม
่ รี ะดับความเข้มต่ำจะมีลก
ั ษณะมัว
ในขณะทีภ
่ าพทีม
่ ค
ี วามเข้มสูงจะมีลก
ั ษ
ณะทีค
่ มชัดกว่า

1 เลือก
จากมุมบนขวาของช่องมองภาพ
เพือ
่ เข้าสูเ่ มนูยอ
่ ยของแฟลช
2 ม
ต
ี วั เลือกแฟลชให้เลือก 3 ตัวเลือก
คือ:
เปิดเสมอ - กล้องของคุณจะประเมิน
ความต้องการแสงเพือ
่ ให้ได้ภาพทีด
่ ี
และใช้แฟลชเท่าทีจ่ ำเป็น
เมือ
่ ถ่าย - กล้องจะยิงแฟลชสองครัง้
เพือ
่ ลดตาแดง
ปิด - กล้องจะไม่ใช้แฟลชเลย ตัว
เลือกนีจ้ ะเป็นประโยชน์ในกรณีทค
่ี ณ
ุ
ต้องการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
3 เลือกทีต
่ วั เลือกแฟลชทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การใช้
4 เมือ
่ คุณเลือกตัวเลือกแล้ว เมนูแฟลช
จะปิดเองอัตโนมัติ และกล้องก็พร้อม
สำหรับการถ่ายภาพแล้ว

หมายเหตุ: เมือ
่ ใดก็ตามทีค
่ ณ
ุ ออกจาก
กล้องถ่ายรูป การตัง้ ค่าแฟลชจะกลับสู่
โหมดปิด ถึงแม้วา่ คุณอาจต้องการเปิด
แฟลช เมือ
่ คุณเปิดกล้องถ่ายรูปขึน
้
ใหม่อก
ี ครัง้

02
03

1 เลือก ความสว่าง ใน ตัง้ ค่า

04

2 เลือ
่ นตัวบ่งชีค
้ วามเข้มตามแถบ
ไปทางด้าน
เพือ
่ ให้ได้ภาพ
ทีม
่ ค
ี วามเข้มลดลงและมัวมากขึน
้
หรือไปทางด้าน
เพือ
่ ให้ได้ภาพ
ทีม
่ ค
ี วามเข้มสูงขึน
้ และคมชัดยิง่ ขึน
้

05

การเลือกโหมดช็อต

06
07
08

1 เลือก ตัง้ ค่า เพือ
่ เปิดโหมดช็อต
ทีม
่ อ
ี ยู่
2 เลือกจากตัวเลือก 4 ตัวเลือกต่อไปนี:้
ช็อตปกติ - ตัวเลือกนีเ้ ป็นประเภท
การถ่ายภาพเริม
่ ต้น ซึง่ ใช้สำหรับการ
ถ่ายภาพแบบปกติ เช่นเดียวกับทีอ
่ ธิ
บายในการถ่ายภาพด่วนในหน้า 40
ถ่ายภาพต่อเนือ
่ ง - ตัวเลือกนีท
้ ำ
ให้คณ
ุ สามารถถ่ายภาพต่อเนือ
่ งอย่า
งรวดเร็วได้ถงึ 9 ช็อตโดยอัตโนมัติ
ดูรายละเอียดการใช้โหมดถ่ายภาพต่อ
เนือ
่ งทางด้านล่าง

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

5 ไ อคอนแฟลชในช่องมองภาพจะ
เปลีย
่ นไปตามโหมดแฟลชของคุณ

01

41

กล้องถ่ายรูป
เฟรมช็อท - เลือกจากหนึง่ ในเฟรม
ภาพสนุกๆ ทีจ่ ะแปลงโฉมเพือ
่ นของ
คุณให้เป็นโจรสลัด หรือแค่ตกแต่ง
ภาพบริเวณโดยรอบก็ได้

การใช้โหมดเฟรมช็อท

พาโนรามา - ประเภทการถ่ายภาพ
นีเ้ หมาะสำหรับการถ่ายภาพกลุม
่ คน
ขนาดใหญ่หรือถ่ายภาพวิวแบบพา
โนรามา โปรดดูรายละเอียดเพิม
่ เติมที่
การถ่ายภาพพาโนรามา ในหน้า 43

1 เลือกเมนู เฟรมช็อท

การใช้โหมดถ่ายภาพต่อเนือ
่ ง
โหมดถ่ายภาพต่อเนือ
่ งเหมาะสำหรับการ
ถ่ายภาพเคลือ
่ นไหวหรือภาพกีฬา
1 เลือก ถ่ายภาพต่อเนือ
่ ง
2 จด
ั ให้วต
ั ถุอยูใ่ นช่องมองภาพ
แล้วกดปุม
่ ถ่ายภาพเหมือนกับการ
ถ่ายภาพปกติ
3 ก
 ล้องจะถ่ายภาพต่อเนือ
่ ง 9 ช็อต
และแสดงภาพแรกพร้อมด้วยภาพ
ขนาดย่อ 8 ภาพทีด
่ า้ นซ้ายมือของ
หน้าจอ
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
42

4 เลือกช็อตทีต
่ อ
้ งการโดยเลือกที่
ภาพขนาดย่อ: เลือกหนึง่ ครัง้ เพือ
่ ดู
และเลือก บันทึก เพือ
่ บันทึก
5 เครือ
่ งหมายจะปรากฏขึน
้ ข้างรูปภาพ
ขนาดย่อ เลือก บันทึก เพือ
่ ออก
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เฟรมช็อทใช้แปลงโฉมเพือ
่ นของคุณให้
เป็นโจรสลัด หรือแค่ตกแต่งขอบภาพ
ด้วยกรอบก็ได้
2 เล็งให้วต
ั ถุอยูใ่ นเฟรมภาพสนุกๆ
แล้วกดปุม
่ ถ่ายภาพ
3 บน
ั ทึกภาพโดยเลือก บันทึก

การถ่ายภาพพาโนรามา
ถ่ายภาพวิถช
ี วี ต
ิ ในแบบทีเ่ ป็นด้วยภาพ
พาโนรามา กล้องจะถ่ายภาพ 3
ภาพในแนวเดียวกัน และรวมกันเข้าเป็น
ภาพเดียวเพือ
่ ให้ได้ภาพมุมกว้างจนเป็น
ภาพพาโนรามา
1 เลือก พาโนรามา
2 ถา่ ยภาพแรกตามปกติ เงาทางด้า
นขวามือของภาพจะปรากฏในช่อง
มองภาพ
3 เมือ
่ ถ่ายภาพทีส
่ องและสามแล้ว
เรียงภาพเงาของภาพก่อนหน้าเข้ากับ
ภาพถัดไปในช่องมองภาพ
4 ใ นอัลบัม
้ ภาพถ่าย รูปภาพจะถูกบัน
ทึกไว้เป็นภาพสามภาพแยกกัน
และเป็นภาพพาโนรามาหนึง่ ภาพ
หมายเหตุ: เนือ
่ งจากขนาดของภาพ
ภาพพาโนรามาทีแ
่ สดงมุมมองอัลบัม
้ จะ
มีลก
ั ษณะค่อนข้างผิดสัดส่วน

การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
จากช่องมองภาพ ให้เลือก ตัง้ ค่า
แล้วเปิดตัวเลือก อืน
่ ๆ ของการตัง้ ค่าขัน
้
สูงทัง้ หมด
ขนาด - เปลีย
่ นขนาดของภาพเพือ
่ บัน
ทึกในพืน
้ ทีห
่ น่วยความจำ หรือถ่ายภาพ
แบบทีก
่ ำหนดขนาดไว้ถก
ู ต้องสำหรับราย
ชือ
่ โปรดดูท่ี การเปลีย
่ นขนาดภาพ
ในหน้า 45
โหมดถ่ายภาพ ตัง้ ค่ากล้องถ่ายรูปเพือ
่ ปรับให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม เลือกจาก อัตโนมัต,ิ
รูปคน, ทิวทัศน์, กลางคืน, ชายหาด,
กีฬา และ ปาร์ต้ี
ความสว่าง - ตัง้ ค่าความสว่างของภาพ
ในช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป
เอฟเฟกท์ - เลือกโทนสีเพือ
่ ใช้กบ
ั ภาพ
ทีค
่ ณ
ุ ถ่าย โปรดดูท่ี การเลือกโทนสี
ในหน้า 45

01
02
03

โหมดช็อต - โปรดดูหน้า 42

04

ISO - กำหนดความไวของเซนเซอร์แสง
ในกล้อง ISO ทีม
่ ากขึน
้ ความไวแสงของ
กล้องก็มากขึน
้ เท่านัน
้ ซึง่ จะเป็นประ
โยชน์สำหรับสภาพแวดล้อมทีม
่ ด
ื ในขณะ
ทีไ่ ม่ได้ใช้งานแฟลช เลือกค่า ISO จาก
ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO
400 หรือ ISO 800

05
06
07
08

คุณภาพ - เปลีย
่ นขนาดของภาพเพือ
่
บันทึกในพืน
้ ทีห
่ น่วยความจำ หรือถ่าย
ภาพแบบทีก
่ ำหนดขนาดไว้ถก
ู ต้อง
สำหรับรายชือ
่ โปรดดูท่ี
การเปลีย
่ นขนาดภาพ ในหน้า 45
มาโคร - โหมดมาโครทำให้คณ
ุ สามารถ
ถ่ายภาพระยะใกล้ได้มากยิง่ ขึน
้ หากคุณ
พยายามถ่ายภาพระยะใกล้ แต่ชอ
่ งโฟกัส
ยังคงเป็นสีแดง ให้ลองเปิดโหมดมาโคร

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

ความสมดุลแสง - สมดุลแสงจะช่วย
ให้คณ
ุ มัน
่ ใจได้วา่ แสงขาวทีป
่ รากฏใน
ภาพจะสวยสมจริง เพือ
่ ให้กล้องของคุณ
ปรับความสมดุลแสงได้อย่างถูกต้อง
คุณอาจจำเป็นต้องกำหนดสภาวะแสง
ก่อน เลือกจาก อัตโนมัต,ิ แสงแดด,
มืดครึม
้ , ส่องสว่าง หรือ ในอาคาร

ตัวตัง้ เวลา - ตัวตัง้ เวลาทำให้คณ
ุ สา
มารถตัง้ ช่วงเวลาหน่วงหลังจากทีก
่ ดปุม
่
ถ่ายภาพแล้วได้ ให้เลือกจาก 3 วินาที,
5 วินาที หรือ 10 วินาที เหมาะสำหรับ
การถ่ายภาพกลุม
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการเป็นส่วน
หนึง่ ในกลุม
่ ด้วย!
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กล้องถ่ายรูป
จากช่องมองภาพ ให้เลือก ตัง้ ค่า
แล้วเปิดตัวเลือก ดูตวั อย่าง ของการตัง้
ค่าขัน
้ สูงทัง้ หมด
ความจำทีใ่ ช้ - เลือกว่าจะบันทึกภ
าพถ่ายทีห
่ น่วยความจำ ตัวเครือ
่ ง
หรือทีห
่ น่วยความจำ ภายนอก
ซ่อนไอคอน - ตัง้ ค่าว่าจะซ่อนไอคอน
ไว้ทด
่ี า้ นข้างของช่องมองภาพโดยอัต
โนมัตห
ิ รือไม่
อัตโนมัติ - เลือกวิธก
ี ารโฟกัส
เสียง - เลือกเสียงชัตเตอร์เสียงใดเสียง
หนึง่ จากสามเสียง
หมายเหตุ: เลือก บันทึก ทุกครัง้ หลัง
การเลือกการตัง้ ค่าใหม่เพือ
่ ใช้การเปลีย
่ น
แปลงทีค
่ ณ
ุ เลือก

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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เคล็ดลับ! เมื่อคุณออกจากกล้อง
ถ่ายรูป การตั้งค่าทั้งหมดของคุณจะ
กลับสู่ค่าเริ่มต้น ยกเว้นขนาดภาพแ
ละคุณภาพของภาพ สำหรับการตั้ง
ค่าที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น การตั้งค่าของ
คุณจะถูกรีเซ็ต ตัวอย่างเช่น
โทนสีและ ISO ตรวจสอบค่าเหล่านี้
ก่อนที่คุณจะถ่ายภาพครั้งถัดไป

LG KF750 | คูม
่ อ
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เคล็ดลับ! เมนูการตั้งค่าซ้อนทับอยู่
บนช่องมองภาพ ดังนั้นเมื่อคุณ
เปลี่ยนส่วนประกอบด้านสีหรือคุณ
ภาพของภาพ คุณจะสามารถเห็น
การเปลี่ยนแปลงภาพในการดู
ตัวอย่างด้านหลังเมนูการตั้งค่า
อย่าลืมเลือก บันทึก ก่อนที่จะออก
จากทำงานเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

การเปลีย
่ นขนาดภาพ
จำนวนพิกเซลยิง่ มากขึน
้ เท่าใด
ขนาดไฟล์กจ็ ะใหญ่มากขึน
้ เท่านัน
้
ซึง่ อีกนัยหนึง่ ก็คอ
ื การใช้เนือ
้ ทีห
่ น่วย
ความจำมากขึน
้ หากคุณต้องการเก็บรูป
ภาพในโทรศัพท์หรือการ์ดหน่วยความจำ
ให้มากขึน
้ คุณสามารถแก้ไขจำนวนพิก
เซลเพือ
่ ทำให้ไฟล์มข
ี นาดเล็กลงได้
1 จ
 ากช่องมองภาพ ให้เลือก ตัง้ ค่า
ในมุมซ้ายด้านล่าง
2 เลือก ขนาด
3 เลือกค่าพิกเซลจากตัวเลือกหกตัว
เลือก (5M: 2592x1944, 3M:
2048x1536, 2M: 1600x1200,
1M: 1280x960, 640x480,
320x240) หรือเลือกค่าทีต
่ ง้ั ไว้
ล่วงหน้า:

รายชือ
่ - ตัวเลือกนีจ
้ ะเป็นการกำ
หนดให้กล้องถ่ายภาพในขนาดที่
เหมาะสมกับการใส่เข้าไปในราย
ชือ
่ ในโทรศัพท์
4 เลือกตัวเลือกขนาดทีค
่ ณ
ุ ต้องการใช้
และแตะที่ เลือก เพือ
่ ใช้การเปลีย
่ น
แปลงทีค
่ ณ
ุ เลือก เมนูการตัง้ ค่าจะปิด
โดยอัตโนมัติ และเตรียมพร้อมให้
คุณถ่ายภาพ

การเลือกโทนสี
1 จ
 ากช่องมองภาพ ให้เลือก ตัง้ ค่า
ในมุมซ้ายด้านล่าง
2 เลือก เอฟเฟกท์
3 โทนสีมต
ี วั เลือกทัง้ หมด 12
ตัวเลือกดังนี:้ ไม่ม,ี ขาวดำ,
เนกาทีฟ, ซีเปียสีฟา้ , พิมพ์นน
ู ,
สเก็ตซ์, สีมว่ ง, สีนำ้ เงิน, ขาวดำ,
แบบ Edgemap หรือ แบบ
Posterize

เคล็ดลับ! คุณสามารถเปลี่ยน
ภาพที่ถ่ายไว้สีเป็นขาวดำหรือซี
เปียได้ แต่คุณจะเปลี่ยนภาพที่ถ่าย
ไว้เป็นขาวดำหรือซีเปียกลับเป็น
ภาพสีไม่ได้

การดูภาพถ่ายทีบ
่ น
ั ทึกไว้
1 ค
ณ
ุ สามารถเข้าใช้ภาพถ่ายทีบ
่ น
ั ทึกไว้
จากในโหมดกล้องถ่ายรูปและจากอัล
บัม
้ ทีด
่ า้ นบนสุดของเมนูไอคอน
2 อล
ั บัม
้ ของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ
3 เลือกภาพถ่ายทีค
่ ณ
ุ ต้องการดู
เพือ
่ แสดงภาพถ่ายดังกล่าวทีด
่ า้ นหน้า
สุดของอัลบัม
้

01
02
03
04
05
06
07
08

4 เลือกภาพถ่ายอีกครัง้ เพือ
่ เปิดทัง้ ไฟล์

4 เลือกโทนสีทค
่ี ณ
ุ ต้องการใช้
แล้วเลือก เลือก
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

5 เมือ
่ คุณเลือกโทนสีแล้ว
เมนูจะปิดลงโดยอัตโนมัติ และกล้อง
ก็พร้อมสำหรับการถ่ายภาพแล้ว
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กล้องถ่ายรูป
การตัง้ ค่าภาพถ่ายเป็นหน้าจอ
หลักหรือภาพรายชือ
่
จากอัลบัม
้ ภาพของคุณ ให้เลือกภาพและ
ใช้เป็น เพือ
่ ใช้ภาพเป็นหน้าจอหลัก
หรือภาพรายชือ
่
หมายเหตุ: สามารถเพิม
่ ภาพรายชือ
่
ลงในรายชือ
่ ทีบ
่ น
ั ทึกอยูใ่ นเครือ
่ งเท่านัน
้
ไม่ใช่ในซิม
เคล็ดลับ! คุณสามารถเข้าสูภ
่ าพถ่าย
โดยใช้หน้าจอสัมผัส กดปุม
่ เลือกซ้า
ยทีด
่ า้ นขวาของโทรศัพท์แล้วแตะไอ
คอน รูปภาพ จากนัน
้ คุณสามารถ
เลือ
่ นดูภาพโดยการสัมผัสทีห
่ น้าจอ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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กล้องวิดีโอ
การถ่ายวิดโี อด่วน
1 เลือ
่ นสวิตช์โหมดกล้องถ่ายรูปไปที่
ช่องมองภาพของกล้องวิดโี อจะ
ปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
2 ใ ห้ถอ
ื โทรศัพท์ในแนวนอน
และหันไปทางสิง่ ทีจ่ ะถ่าย
3 ก
 ดปุม
่ ถ่ายภาพหนึง่ ครัง้ เพือ
่ เริม
่ การ
บันทึก
4 R
 EC จะปราฏขึน
้ ทีด
่ า้ นล่างของช่อง
มองภาพ

หลังจากทีถ
่ า่ ยวิดโี อแล้ว
ภาพนิง่ ทีแ
่ สดงวิดโี อทีถ
่ า่ ยจะปรากฏขึน
้
บนหน้าจอ ชือ
่ ของภาพจะวิง่ ไปตามด้าน
ล่างของหน้าจอ พร้อมกับมีไอคอน 5
ไอคอนเรียงอยูท
่ างด้านขวามือ
ดูอล
ั บัม
้ วิดโี อของคุณ
เล่นไฟล์
บันทึกภาพเคลือ
่ นไหวอีกครัง้

เคล็ดลับ! เลือก
ไอคอนอัลบัม
้ เพื่อเปิดอัลบั้มวิดีโอ
โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
การดูภาพถ่ายและวิดีโอ ที่หน้า
51

01
02
03
04
05

การปรับความสว่าง

06

ความเข้มเป็นตัวกำหนดความแตกต่าง
ระหว่างแสงและความมืดในภาพ ภาพ
ทีม
่ รี ะดับความเข้มต่ำจะมีลก
ั ษณะมัว
ในขณะทีภ
่ าพทีม
่ ค
ี วามเข้มสูงจะมีลก
ั ษ
ณะทีค
่ มชัดกว่า

07
08

1 เลือก
2 เลือ
่ นตัวบ่งชีค
้ วามเข้มตามแถบไป
ทางด้าน
เพือ
่ ให้ได้ภาพทีม
่ ี
ความเข้มลดลงและมัวมากขึน
้
หรือไปทางด้าน
เพือ
่ ให้ได้ภาพ
ทีม
่ ค
ี วามเข้มสูงขึน
้ และคมชัดยิง่ ขึน
้
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

ส่งวิดโี อเป็น MMS, อีเมล์
หรือผ่านบลูทธู โปรดดูทห
่ี น้า 33 สำหรับ
การส่งข้อความ หรือหน้า 84 สำหรับ
การส่งและการรับไฟล์โดยใช้บลูทธ
ู

ลบวิดโี อทีเ่ พิง่ ถ่ายไว้
และยืนยันด้วยการแตะที่ ใช่ ช่องมอง
ภาพจะปรากฏขึน
้ อีกครัง้
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กล้องวิดีโอ
การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
จากช่องมองภาพ ให้เลือก
ตัง้ ค่า แล้วเปิดตัวเลือก อืน
่ ๆ
ของการตัง้ ค่าขัน
้ สูง
ขนาด - เปลีย
่ นขนาดของวิดโี อเพือ
่
บันทึกลงในพืน
้ ทีห
่ น่วยความจำ โปรดดู
การเปลีย
่ นขนาดของภาพวิดโี อ
ทางด้านล่าง
โหมดถ่ายภาพ - ตัง้ ค่าภาพเพือ
่ ให้
เหมาะกับสภาพแวดล้อม เลือกจาก
อัตโนมัต,ิ รูปคน, ทิวทัศน์, กลางคืน,
ชายหาด, กีฬา และ ปาร์ต้ี
เอฟเฟกท์ - เลือกเสียงเอฟเฟก
ต์เพือ
่ ใช้กบ
ั ภาพทีค
่ ณ
ุ ถ่าย โปรดดู
การเลือกเสียงเอฟเฟกต์ ทีห
่ น้า 49

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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ความสมดุลแสง - สมดุลแสงจะช่วยให้
คุณมัน
่ ใจได้วา่ แสงขาวทีป
่ รากฏในภาพ
จะสวยสมจริง เพือ
่ ให้กล้องของคุณ
ปรับความสมดุลแสงได้อย่างถูกต้อง
คุณอาจจำเป็นต้องกำหนดสภาวะแสง
ก่อน เลือกจาก อัตโนมัต,ิ หลอดไฟ,
แดดจ้า, ฟลูออเรสเซนต์ หรือ มืดครึม
้
บันทึกพิเศษ - บันทึกภาพเคลือ
่ นไหวด
ว้ ยการตัง้ ค่าหลายประเภท
คุณภาพ - เปลีย
่ นขนาดของภาพเพือ
่
บันทึกในพืน
้ ทีห
่ น่วยความจำ หรือถ่าย ภ
าพแบบทีก
่ ำหนดขนาดไว้ถก
ู ต้องสำหรับ
รายชือ
่ โปรดดูท่ี การเปลีย
่ นขนาดภาพ
ในหน้า 45
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ระยะเวลา - เลือกเสียงชัตเตอร์เสียงใด
เสียงหนึง่ จากสามเสียง
จากช่องมองภาพ ให้เลือก ตัง้ ค่า
แล้วเปิดตัวเลือก ดูตวั อย่าง
ของการตัง้ ค่าขัน
้ สูง
หน่วยความจำทีใ่ ช้ - เลือกว่าจะบันทึก
วิดโี อไว้ท่ี หน่วยความจำ ตัวเครือ
่ ง หรือ
หน่วยความจำ ภายนอก
ซ่อนไอคอน - ตัง้ ค่าให้กล้องถ่ายรูป
ซ่อนไอคอนไว้ทด
่ี า้ นข้างของช่องมอง
ภาพโดยอัตโนมัติ
เสียง - เลือก ปิดเสียง เพือ
่ บันทึกวิดโี อ
โดยไม่มเี สียง
หมายเหตุ: แตะ บันทึก ทุกครัง้ หลังการ
เลือกการตัง้ ค่าใหม่เพือ
่ ใช้การเปลีย
่ น
แปลงทีค
่ ณ
ุ เลือก
เคล็ดลับ! เมื่อคุณออกจากกล้อง
วิดีโอ การตั้งค่าทั้งหมดของคุณจะ
กลับสู่ค่าเริ่มต้น ยกเว้นขนาดภาพ
และคุณภาพของภาพ สำหรับการ
ตั้งค่าที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น การตั้งค่า
ของคุณจะถูกรีเซ็ต ตัวอย่างเช่น
โทนสีและความสมดุลแสง
ตรวจสอบค่าเหล่านี้ ก่อนที่คุณจะ
ถ่ายวิดีโอครั้งถัดไป

การเปลีย
่ นขนาดของภาพวิดโี อ
จำนวนพิกเซลยิง่ มากขึน
้ เท่าใด
ขนาดไฟล์กจ็ ะใหญ่มากขึน
้ เท่านัน
้
ซึง่ อีกนัยหนึง่ ก็คอ
ื การใช้เนือ
้ ทีห
่ น่วย
ความจำมากขึน
้ หากคุณต้องการเก็บ
วิดโี อลงในโทรศัพท์ของคุณให้มากขึน
้
คุณสามารถแก้ไขจำนวนพิกเซลเพือ
่ ทำ
ให้ไฟล์มข
ี นาดเล็กลงได้
1 เลือก ขนาด จากเมนูตง้ั ค่า
2 เลือกค่าพิกเซลจาก 4 ตัวเลือกดังนี:้
640x480(W) - ตัวเลือกหน้าจอก
ว้างทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสูงทีส
่ ด
ุ
320x240 - ขนาดภาพเล็กลง
ขนาดไฟล์จงึ เล็กลงด้วย เหมาะ
สำหรับการประหยัดพืน
้ ทีห
่ น่วย
ความจำ
176x144 - ขนาดภาพเล็กทีส
่ ด
ุ
ขนาดไฟล์จงึ เล็กลงด้วย
WIDE 16:9 ตัวเลือกหน้าจอกว้าง

หมายเหตุ: เมือ
่ คุณดูวด
ิ โี อของคุณ
ความเร็วในการเล่นจะอยูท
่ ่ี 30
เฟรมต่อวินาที ยกเว้นการถ่ายภาพที่

คำเตือน: ซอฟต์แวร์ตัด
ต่อที่ยอดเยี่ยมบน LG KF750
สามารถทำงานร่วมกับวิดีโอ
ทุกประเภท ยกเว้น 640x480
ห้ามบันทึกด้วยรูปแบบนี้ หากคุณ
ต้องการตัดต่อวิดีโอของคุณ

การเลือกเสียงเอฟเฟกต์
1 เลือก ตัง้ ค่า แล้วเลือก เอฟเฟกท์
2 โ ทนสีมต
ี วั เลือกทัง้ หมด 12
ตัวเลือกดังนี:้ ปิด, ขาวดำ,
เนกาทีฟ, ซีเปียสีฟา้ , พิมพ์นน
ู ,
สเก็ตซ์, สีมว่ ง, สีนำ้ เงิน, ขาวดำ,
แบบ Edgemap หรือ แบบ
Posterize

01
02
03
04
05
06
07
08

3 เลือกโทนสีทค
่ี ณ
ุ ต้องการใช้ แล้วแตะ
เลือก
4 เมือ
่ คุณเลือกโทนสีแล้ว
เมนูจะปิดลงโดยอัตโนมัติ และเตรียม
พร้อมให้คณ
ุ ถ่ายภาพวิดโี อ
เคล็ดลับ! คุณสามารถเปลี่ยน
ภาพวิดีโอจากสีเป็นขาวดำหรือ
ซีเปียได้ หลังจากบันทึกภาพ
แต่คุณจะเปลี่ยนภาพวิดีโอขาวดำ
หรือซีเปียเป็นภาพสีไม่ได้

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

3 เลือกตัวเลือกขนาดทีค
่ ณ
ุ ต้องการใช้
และแตะที่ บันทึก เพือ
่ ใช้การเปลีย
่ น
แปลงทีค
่ ณ
ุ เลือก เมนูการตัง้ ค่าจะปิด
โดยอัตโนมัติ และเตรียมพร้อมให้คณ
ุ
ถ่ายภาพวิดโี อ

120 fps ซึง่ ความเร็วในการเล่นจะอยูท
่ ่ี
15 เฟรมต่อวินาที
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กล้องวิดีโอ
การดูวด
ิ โี อทีบ
่ น
ั ทึกไว้
1 เลือกไอคอนอัลบัม
้ อัลบัม
้ ของคุณ
จะปรากฏบนหน้าจอ
2 เลือกวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการดูหนึง่ ครัง้
เพือ
่ แสดงวิดโี อทีด
่ า้ นหน้าสุดของ
อัลบัม
้
3 เลือกวิดโี ออีกครัง้ เพือ
่ เปิดทัง้ ไฟล์

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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ภาพถ่ายและวิดีโอ
เมนูตวั เลือกการแก้ไขอัลบัม
้ ภ
าพถ่าย

การแสดงวันที่ - ตัง้ ค่าตัวเลือกการ
แสดงวันที่

01

คุณสามารถดูและแก้ไขภาพของคุณได้
โดยใช้เมนู ตัวเลือก ในอัลบัม
้ ภาพถ่าย

การดูภาพถ่ายและวิดโี อ

02

1 ห
 ลังจากถ่ายภาพหรือวิดโี อ ให้เลือก
อัลบัม
้

03

2 อล
ั บัม
้ ของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ

04

ดู - ดูภาพ
ส่ง - ส่งภาพให้เพือ
่ น
ลบ - ลบภาพ
ใช้เป็น - ตัง้ ค่าใช้ภาพเป็นภาพหน้าจอ
หลัก/ภาพรายชือ
่ /ภาพเปิดหรือปิดเครือ
่ ง
แก้ชอ
่ื - แก้ไขชือ
่ ภาพ

3 เลือกวิดโี อหรือภาพถ่ายทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
ดูหนึง่ ครัง้ เพือ
่ แสดงวิดโี อหรือภาพ
ถ่ายทีด
่ า้ นหน้าสุดของอัลบัม
้

แก้ไข - แก้ไขภาพ

4 เลือกวิดโี อหรือภาพถ่ายอีกครัง้ เพือ
่
เปิดทัง้ ไฟล์

พิมพ์ - พิมพ์ไฟล์ภาพผ่าน PictBridge
หรือบลูทธู

5 ว ด
ิ โี อจะเริม
่ เล่นโดยอัตโนมัติ หาก
ต้องการหยุดเล่นชัว่ คราว ให้เลือก

การแสดงวันที่ - ตัง้ ค่าตัวเลือกการ
แสดงวันที่

เมนูตวั เลือกการแก้ไขอัลบัม
้
วิดโี อ
คุณสามารถดูและแก้ไขวิดโี อของคุณได้
โดยใช้เมนู ตัวเลือก ในอัลบัม
้ วิดโี อ
ส่ง - ส่งวิดโี อให้เพือ
่ น
ลบ - ลบวิดโี อ
ใช้เป็น - ตัง้ ค่าใช้วด
ิ โี อเป็นเสียง
เรียกเข้า
แก้ชอ
่ื - แก้ไขชือ
่ วิดโี อ
แก้ไข - แก้ไขวิดโี อ

06
07
08

เคล็ดลับ! คุณสามารถ
ลบภาพถ่ายหรือภาพวิดีโอได้
เลือกภาพถ่ายหรือภาพวิดีโอ
แล้วเลือก ตัวเลือก และเลือก ลบ
เลือก ใช่ เพื่อยืนยัน

การปรับระดับเสียงขณะดูวด
ิ โี อ
ในการปรับระดับเสียงของวิดโี อ
หน้าจอไม่ทำงานในโหมดวิดโี อ
โปรดตรวจสอบ หรือใช้ปม
ุ่ เลือ
่ นขึน
้
และเลือ
่ นลงบนปุม
่ สัมผัส

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

เล่น - เล่นวิดโี อ

05
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ภาพถ่ายและวิดีโอ
การบันทึกภาพจากวิดโี อ
1 เ ลือกวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการบันทึก
ภาพมา
2 ก
 ดปุม
่
เพือ
่ หยุดภาพวิดโี อบน
เฟรมทีค
่ ณ
ุ ต้องการแปลงเป็นรูปภาพ
ไว้ชว่ั คราว แล้วแตะทีด
่ า้ นขวาของ
หน้าจอเพือ
่ เปิดเมนูตวั เลือก
3 จากเมนูตวั เลือก เลือก ถ่ายภาพ
4 ร ป
ู ภาพจะปรากฏบนหน้าจอ
พร้อมกับชือ
่ ภาพทีก
่ ำหนดให้
5 เลือก ตกลง
6 เลือก กลับ เพือ
่ กลับไปทีอ
่ ล
ั บัม
้
7 เ ครือ
่ งจะจัดเก็บรูปภาพไว้
ในโฟลเดอร์ ไฟล์ของฉัน
และจะอยูใ่ นอัลบัม
้ คุณจำเป็นต้อง
ออกจากอัลบัม
้ และเปิดอีกครัง้
เพือ
่ ให้ภาพปรากฏ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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คำเตือน: บางฟังก์ชันอาจทำ
งานไม่ถูกต้อง หากไม่ได้บันทึกไฟ
ล์มัลติมีเดียไว้ในโทรศัพท์

LG KF750 | คูม
่ อ
ื การใช้

การส่งภาพถ่ายหรือวิดโี อจาก
อัลบัม
้
1 เลือกภาพถ่ายหรือวิดโี อสองครัง้ เพือ
่
เปิด หากคุณเลือกวิดโี อ ให้กด
เมือ
่ เริม
่ เล่น
เคล็ดลับ! คุณสามารถเปลี่ย
นชื่อภาพถ่ายหรือภาพวิดีโอได้ เลือ
กภาพถ่ายหรือภาพวิดีโอ แล้วเลือก
ตัวเลือก และเลือก ไฟล์- แก้ชื่อ
ป้อนชื่อใหม่สำหรับภาพถ่าย
หรือวิดีโอ
2 เ ลือกปุม
่ เลือกซ้ายเพือ
่ เปิด
เมนูตวั เลือก
3 เลือก ส่ง และเลือกวิธท
ี ค
่ี ณ
ุ ต้องการ
ส่งวิดโี อหรือภาพถ่ายของคุณ ดังนี:้
ข้อความ, อีเมล์ หรือ บลูทธ
ู
4 แ
 อปพลิเคชันข้อความทีเ่ ลือกจะเปิด
ขึน
้ เพือ
่ ให้คณ
ุ สามารถส่งวิดโี อหรือ
ภาพถ่ายได้
หมายเหตุ: อาจจำเป็นต้องลดขนาด
ภาพถ่ายหรือวิดโี อ
ก่อนทีจ่ ะสามารถส่งทาง MMS ได้
วิดโี อบางไฟล์อาจมีขนาดใหญ่เกิน
กว่าทีจ่ ะส่งทาง MMS ในกรณีดงั กล่าว
ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึง่ ต่อไปนี้

การดูภาพถ่ายแบบภาพสไลด์

การแก้ไขภาพถ่าย

โหมดภาพสไลด์จะแสดงภาพถ่ายทัง้
หมดในอัลบัม
้ ของคุณพร้อมกันเป็นภาพ
สไลด์ ไม่สามารถดูวด
ิ โี อเป็นแบบภาพ
สไลด์ได้

มีคณ
ุ สมบัตย
ิ อดเยีย
่ มมากมายทีค
่ ณ
ุ
สามารถใช้ในการเปลีย
่ นแปลงภาพถ่าย
เพิม
่ ภาพถ่าย หรือทำให้มช
ี วี ต
ิ ชีวาขึน
้
เล็กน้อย

1 เลือกภาพถ่ายทีค
่ ณ
ุ ต้องการเริม
่ เล่น
ภาพสไลด์ และแตะสองครัง้ เพือ
่ เปิด

1 เปิดภาพถ่ายทีค
่ ณ
ุ ต้องการแก้ไขและ
เลือก ตัวเลือก

2 เลือกปุม
่ เลือกซ้ายเพือ
่ เปิดเมนูต
วั เลือก

2 เลือก แก้ไข

05

3 เลือกไอคอนเพือ
่ ปรับภาพถ่าย
ของคุณ:

06

3 เลือก ภาพสไลด์ จากนัน
้ ภาพ
สไลด์จะเริม
่ ต้น

การตัง้ ค่าภาพถ่ายเป็นหน้า
จอหลัก
1 เลือกภาพถ่ายทีค
่ ณ
ุ ต้องการตัง้ ค่าเป็น
ภาพพืน
้ หลัง 2 ครัง้ เพือ
่ เปิด
2 เลือกปุม
่ เลือกซ้ายเพือ
่ เปิดเมนู
ตัวเลือก
3 เลือก ใช้เป็น - หน้าจอหลัก

หมุนภาพไปทางซ้ายหรือขวา
เปลีย
่ นขนาดของรูปภาพ
แทรกไอคอนลงในรูปภาพ

01
02
03
04

07
08

ตัดภาพให้มข
ี นาด 640X480,
320X240, 176X146
บิดภาพ
เปลีย
่ นโทนสีเป็น ขาวดำ, ซีเปีย
หรือ เนกาทีฟสี
เปลีย
่ นหรือใส่เฟรมให้กบ
ั รูปภาพ

เปลีย
่ นแปลงรูปภาพโดยใช้
รูปร่าง, กระจกวิเศษ หรือ สป็อตไลท์

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

กลับรูปภาพให้เป็นภาพที่
สะท้อนจากกระจก
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ภาพถ่ายและวิดีโอ
การเพิม
่ เอฟเฟกต์ลงในภาพถ่าย
1 จ
 ากหน้าจอแก้ไข ให้เลือก
สเปเชียลเอฟเฟกต์ หรือ
เฟรมเอฟเฟกต์
2 เลือกเพือ
่ ใช้ตวั เลือกใดตัวเลือกหนึง่
จาก 2 ตัวเลือกกับภาพถ่าย:
สเปเชียลเอฟเฟกต์ เปลีย
่ นสีของภาพเป็น ขาวดำ, ซีเปีย
หรือ เนกาทีฟสี
เฟรมเอฟเฟกต์ ใส่เฟรมให้กบ
ั ภาพถ่าย เลือกประเภท
เฟรมทีต
่ อ
้ งการ เลือก ตกลง เพือ
่ ให้
เฟรมทีเ่ ลือกซ้อนทับอยูบ
่ นภาพถ่าย
3 ใ นการเลิกทำเอฟเฟกต์
เพียงแค่เลือก เลิกทำ
เคล็ดลับ! คุณสามารถใช้เอฟ
เฟกต์มากกว่าหนึ่งเอฟเฟกต์ในภาพ
ถ่ายได้ ยกเว้นเอฟเฟกต์สี

การแปลงภาพถ่าย
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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การแปลงภาพถ่ายเหมาะสำหรับการ
เปลีย
่ นสีหน้าของเพือ
่ นคุณ หรือเพียง
แค่ใช้เอฟเฟกต์งานศิลปะเพือ
่ ดัด
แปลงภาพถ่ายก็ได้
1 จ
 ากหน้าจอแก้ไข ให้เลือก อืน
่ ๆ
แล้วเลือก รูปร่าง

LG KF750 | คูม
่ อ
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2 ห
 ากไม่พบหน้าในรูปภาพ
จะปรากฏข้อความป๊อปอัป ไม่พบหน้า
และเอฟเฟกต์รป
ู ร่างจะถูกยกเลิก
3 ห
 ากพบหน้า สไตล์แรกของรูปร่างจะ
ถูกนำไปใช้กบ
ั รูปภาพ
4 เลือกสไตล์ของรูปร่างทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
ใช้กบ
ั ภาพถ่าย
5 เลือกความหนักเบาของรูปร่าง
6 เลือก ตกลง เพือ
่ ใช้คา่ การเปลีย
่ น
แปลง

การใส่สป็อตไลท์ในภาพถ่าย
1 เลือกตำแหน่งทีต
่ อ
้ งการในรูปภาพ
2 เลือกขนาดของสป็อตไลท์
3 เลือก ตกลง เพือ
่ ใช้คา่ การเปลีย
่ น
แปลง
เคล็ดลับ! ใช้กระจกวิเศษเพือ
่
คัดลอกด้านซ้ายของภาพไปทับด้าน
ขวาเพือ
่ แต่งภาพให้ตลกขบขัน

เคล็ดลับ! คุณสามารถเลิกทำเอฟ
เฟกต์มากกว่าหนึ่งเอฟเฟกต์ในภาพ
ถ่ายได้ ยกเว้นการย่อขยาย หากมี
การใช้เอฟเฟกต์อื่นก่อนใช้เอฟ
เฟกต์การย่อขยาย เครื่องจะใช้เอฟ
เฟกต์ปจั จุบน
ั และจะบันทึกเอฟเฟกต์
การย่อขยาย จำนวนการเลิกทำ
จะถูกรีเซ็ต

การแก้ไขวิดโี อ
คุณสมบัตแ
ิ ก้ไขภาพจะสามารถ
ใช้ได้กบ
ั วิดโี อทุกประเภท ยกเว้น
640x480 ห้ามบันทึกด้วยรูปแบบนี้
หากคุณต้องการตัดต่อวิดโี อของคุณ

การตัดความยาวของวิดโี อ
1 เลือกวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการแก้ไข
แล้วแตะที่ ตัวเลือก
2 เลือก แก้ไข แล้วเลือก Trim
3 เลือก เริม
่ และ วางสาย เพือ
่ ทำเครือ
่ ง
หมายทีจ่ ด
ุ เริม
่ และจุดสิน
้ สุดใหม่

1 เลือกวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการแก้ไข
แล้วเลือก ตัวเลือก
2 เลือก แก้ไข แล้วเลือก Video
merge

01

4 เลือก เอฟเฟกต์ เพือ
่ เลือกวิธ
ก
ี ารรวมวิดโี อเข้าด้วยกัน: ปิด,
Fade out, Pan zoom, Oval,
Uncover, Blind, Checker
board หรือ Dissolve

02

5 ก
 ดปุม
่
เพือ
่ บันทึกวิดโี อทีร่ วม
กันใหม่น้ี เลือกเพือ
่ บันทึกทับไฟล์ตน
้
ฉบับหรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่

05

6 ท
 ำซ้ำขัน
้ ตอนเหล่านีเ้ พือ
่ รวมวิดโี อ
เรือ
่ งอืน
่ ๆ

07

03
04

06

08

การรวมภาพถ่ายเข้ากับวิดโี อ
1 เลือกวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการแก้ไข
แล้วเลือก ตัวเลือก
2 เลือก แก้ไข แล้วเลือก Image
merge
3 โ ฟลเดอร์ภาพจะเปิดขึน
้ เลือกภาพ
ถ่ายทีค
่ ณ
ุ ต้องการรวมเข้ากับวิดโี อ
แล้วเลือก เลือก
4 เลือกและเลือ
่ นภาพถ่ายเพือ
่ รวมเข้า
ทีต
่ อนท้ายหรือตอนเริม
่ ต้นของวิดโี อ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

การรวมวิดโี อสองเรือ
่ งเข้า
ด้วยกัน

3 โ ฟลเดอร์วด
ิ โี อจะเปิดขึน
้ เลือกวิดโี อ
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการรวม แล้วเลือก เลือก

55

ภาพถ่ายและวิดีโอ
5 เลือก เอฟเฟกท์ เพือ
่ เลือกวิธก
ี าร
รวมภาพถ่ายและวิดโี อเข้าด้วยกั
น: ปิด, Fade out, Pan zoom,
Oval, Uncover, Blind, Checker
board หรือ Dissolve

การซ้อนภาพถ่าย

6 ก
ด
เลือกเพือ
่ บันทึกทับไฟล์
ต้นฉบับหรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่

3 โ ฟลเดอร์ภาพจะเปิดขึน
้ เลือกภาพ
ถ่ายทีค
่ ณ
ุ ต้องการซ้อนบนวิดโี อ
แล้วเลือก เลือก

7 ท
 ำซ้ำขัน
้ ตอนเหล่านีเ้ พือ
่ รวม
ภาพถ่ายอืน
่ ๆ

การเพิม
่ ข้อความลงในวิดโี อ
1 เลือกวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการแก้ไข
แล้วเลือก ตัวเลือก
2 เลือก แก้ไข แล้วเลือก Text overlay
3 ป
อ
้ นข้อความโดยใช้ปม
ุ่ กด แล้วเลือก
บันทึก
4 เลือก เริม
่ และเลือกว่าเมือ
่ ใดทีต
่ อ
้ ง
การให้ขอ
้ ความปรากฏขึน
้

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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1 เลือกวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการแก้ไข
แล้วเลือก ตัวเลือก
2 เลือก แก้ไข แล้วเลือก Image
overlay

4 เลือก เริม
่ และเลือกว่าเมือ
่ ใดทีต
่ อ
้ ง
การให้ภาพปรากฏขึน
้
5 เลือกบริเวณหน้าจอท
ค
่ี ณ
ุ ต้องการให้ภาพปรากฏขึน
้
หากภาพถ่ายมีขนาดใหญ่มากเกินไป
ภาพอาจซ้อนทับทัง้ หน้าจอ ซึง่ อาจ
ไม่ใช่เพียงบริเวณทีเ่ ลือกได้
6 เลือก ยกเลิก เพือ
่ เลือกว่าเมือ
่ ใดที่
ต้องการให้ภาพหายไป

5 เลือกบริเวณหน้าจอทีค
่ ณ
ุ ต้องการให้
ข้อความปรากฏขึน
้

7 เลือก บันทึก เพือ
่ บันทึก เลือกเพือ
่
บันทึกทับไฟล์ตน
้ ฉบับหรือบันทึก
เป็นไฟล์ใหม่

6 เลือก ยกเลิก เพือ
่ เลือกว่าเมือ
่ ใดที่
ต้องการให้ขอ
้ ความหายไป

8 ท
 ำซ้ำขัน
้ ตอนเหล่านีเ้ พือ
่ เพิม
่ ภาพ
ถ่ายอืน
่ ๆ

7 เลือก บันทึก เพือ
่ บันทึก เลือกเพือ
่
บันทึกทับไฟล์ตน
้ ฉบับหรือบันทึก
เป็นไฟล์ใหม่
8 ท
 ำซ้ำขัน
้ ตอนเหล่านีเ้ พือ
่ เพิม
่ ข้อ
ความอืน
่ ๆ
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การใส่รายการบันทึกเสียง
1 เลือกวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการแก้ไข
แล้วเลือก ตัวเลือก
2 เลือก แก้ไข แล้วเลือก Voice
recording คุณภาพของเสียงต้นฉบับ
อาจได้รบ
ั ผลกระทบจากการใส่การ
บันทึกเสียงได้
3 เลือก ใช่ เพือ
่ ดำเนินการต่อ
4 ก
 ดปุม
่ เล่น เพือ
่ ดูวด
ิ โี อ เมือ
่ ถึงตอน
ทีต
่ อ
้ งการบันทึกเสียง ให้กด พัก
5 ก
 ด วางสาย เพือ
่ หยุดการบันทึก
และเล่น
6 เลือก บันทึก แล้วตามด้วย ใช่
เพือ
่ บันทึก เลือกเพือ
่ บันทึกทับไฟล์
ต้นฉบับหรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่

5 ห
 ากเสียงสัน
้ กว่าวิดโี อ
ให้เลือกว่าจะเล่น ทีเดียว หรือเล่น ซ้ำ

01

6 เลือกเพือ
่ บันทึกทับไฟล์ตน
้ ฉบับหรือ
บันทึกเป็นไฟล์ใหม่

02

การเปลีย
่ นความเร็วของวิดโี อ

03

1 เลือกวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการแก้ไข
แล้วเลือก ตัวเลือก

04

2 เลือก แก้ไข แล้วเลือก Time scaling

05

3 เลือกตัวเลือกความเร็วตัวเลือกใด
ตัวเลือกหนึง่ จากสีต
่ วั เลือกนี:้ x4, x2,
x1/4, x1/2

06

4 เลือกเพือ
่ บันทึกทับไฟล์ตน
้ ฉบับหรือ
บันทึกเป็นไฟล์ใหม่

08

07

7 ท
 ำซ้ำขัน
้ ตอนเหล่านีเ้ พือ
่ เพิม
่ การบัน
ทึกเสียงอืน
่ ๆ ลงในวิดโี อ

การใส่ซาวด์แทร็คลงในวิดโี อ
1 เลือกวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการแก้ไข
แล้วเลือก ตัวเลือก

3 โ ฟลเดอร์เสียงจะเปิดขึน
้ เลือกแทร็ค
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการเพิม
่ ในวิดโี อ แล้วแตะที่
เลือก
4 ก
 ารบันทึกเสียงต้นฉบับในวิดโี อจะถู
กลบออก

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

2 เลือก แก้ไข แล้วเลือก Audio
dubbing
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ภาพถ่ายและวิดีโอ
การใส่เอฟเฟกต์การเลือนภาพ
1 เปิดวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการแก้ไข
แล้วเลือก
และเลือก ตัวเลือก
2 เลือก แก้ไข แล้วเลือก Dimming
Effect
3 เลือกเพือ
่ บันทึกทับไฟล์ตน
้ ฉบับหรือ
บันทึกเป็นไฟล์ใหม่
4 ว ด
ิ โี อของคุณจะมีการเฟดเข้าทีต
่ อน
เริม
่ ต้นและเฟดออกทีต
่ อนจบ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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มัลติมีเดีย
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดียลงใน
หน่วยความจำของโทรศัพท์ในแฟ้มข้อ
มูลได้ ทำให้คณ
ุ เข้าใช้งานรูปภาพ เสียง
วิดโี อ และเกมส์ทง้ั หมดได้อย่างง่ายดาย
หรือคุณยังสามารถบันทึกไฟล์ลงในการ์ด
หน่วยความจำได้ ประโยชน์ของการใช้
การ์ดหน่วยความจำ คือ เพือ
่ เพิม
่ พืน
้ ทีว่ า่ ง
ในหน่วยความจำของโทรศัพท์

ภาพ
ภาพ ประกอบด้วยรายการรูปภาพ
รวมถึงภาพเริม
่ ต้นทีโ่ หลดลงในโทร
ศัพท์ลว่ งหน้า ภาพทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลด
และภาพทีถ
่ า่ ยด้วยกล้องถ่ายรูปของ
โทรศัพท์

เมนูตวั เลือกของภาพ

ส่ง - ส่งภาพให้เพือ
่ น

ย้าย - ย้ายรูปภาพจากหน่วยความจำ
ของโทรศัพท์ไปทีก
่ าร์ดหน่วยความจำ
หรือย้ายจากการ์ดหน่วยความจำไปที่
หน่วยความจำของโทรศัพท์
คัดลอก - คัดลอกรูปภาพจากหน่วย
ความจำของโทรศัพท์ไปทีก
่ าร์ดหน่วย
ความจำ หรือคัดลอกจากการ์ดหน่วย
ความจำไปทีห
่ น่วยความจำของโทรศัพท์
ลบ - ลบภาพ
เลือก/ไม่เลือก - เลือกไฟล์หลายไฟล์
พิมพ์ - พิมพ์ภาพผ่าน PicBridge หรือ
บลูทธู ®

01
02
03
04
05
06
07
08

ไฟล์ - เปลีย
่ นชือ
่ หรือดูขอ
้ มูลของไฟล์
สร้างโฟลเดอร์ใหม่ - สร้างโฟลเดอร์
ใหมภายในโฟลเดอร์ภาพ
ภาพสไลด์ - เริม
่ ต้นภาพสไลด์
เรียงตาม - เรียงภาพตามลำดับทีร่ ะบุไว้
มุมมองกริด/ มุมมองรายการ - ดูภาพ
แต่ละภาพในมุมมองกริดหรือรายการ
สถานะความจำ ดูสถานะหน่วยความจำ

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

ตัวเลือกทีม
่ อ
ี ยูใ่ น ภาพ จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั
ประเภทรูปภาพทีค
่ ณ
ุ เลือก ตัวเลือกทัง้
หมดจะใช้ได้กบ
ั ภาพทีค
่ ณ
ุ ถ่ายด้วยกล้อง
ถ่ายรูปของโทรศัพท์ ส่วนตัวเลือก
ใช้เป็น, พิมพ์, เรียงตามมุมมองกริด
(รายการ) และ สถานะความจำ
จะมีสำหรับภาพเริม
่ ต้นเท่านัน
้

ใช้เป็น - กำหนดภาพเพือ
่ แสดงทีเ่ ครือ
่ ง
โทรศัพท์ในเวลาทีต
่ อ
้ งการ
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มัลติมีเดีย
การส่งภาพถ่าย
1 เลือก แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก
ภาพส่วนตัว
2 เลือกภาพถ่ายทีค
่ ณ
ุ ต้องการส่ง
แล้วแตะที่ ตัวเลือก
3 เลือก ส่ง แล้วเลือกจาก ข้อความ
อีเมล์ หรือ บลูทธ
ู
4 ห
 ากคุณเลือก ข้อความ หรือ อีเมล์
ภาพถ่ายจะแนบไปกับข้อความ
และคุณสามารถเขียนและส่งข้อความ
ได้ตามปกติ หากคุณเลือก บลูทธ
ู
เครือ
่ งจะแสดงข้อความให้คณ
ุ เปิด
บลูทธู และโทรศัพท์จะค้นหาอุป
กรณ์ทจ่ี ะส่งภาพไป

การใช้รป
ู ภาพ
คุณสามารถเลือกรูปภาพเพือ
่ ใช้เป็นภาพ
พืน
้ หลังและภาพพักหน้าจอ หรือใช้เพือ
่
ระบุผโู้ ทรเข้าได้
1 เลือก แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก
ภาพส่วนตัว
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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2 เลือกภาพและแตะที่ ตัวเลือก
3 เลือก ใช้เป็น แล้วเลือกจาก:
พืน
้ หลัง - กำหนดเป็นภาพพืน
้ หลัง
ของหน้าจอสแตนด์บาย
สายโทรออก - กำหนดให้ภาพปรา
กฏขึน
้ ระหว่างการโทรออก
ภาพรายชือ
่ - กำหนดภาพให้กบ
ั
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บุคคลใดบุคคลหนึง่ ในรายชือ
่ เพือ
่ ให้
ภาพนัน
้ ปรากฏขึน
้ เมือ
่ บุคคลนัน
้ โทรมา
ภาพเริม
่ ต้น - กำหนดให้ภาพปรากฏ
ขึน
้ เมือ
่ เปิดเครือ
่ ง
ภาพการปิดเครือ
่ ง - กำหนดให้ภาพ
ปรากฏขึน
้ เมือ
่ ปิดเครือ
่ ง

การจัดการรูปภาพ
1 เลือก แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก
ภาพส่วนตัว
2 เลือก ตัวเลือก จากนัน
้ เลือก
เรียงตาม
3 เลือกจาก วันที,่ ประเภท หรือ ชือ
่

การลบรูปภาพ
1 เลือก แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก
ภาพส่วนตัว
2 เลือกภาพทีค
่ ณ
ุ ต้องการลบ แล้วเลือก
ตัวเลือก
3 เลือก ลบ แล้วเลือก ใช่ เพือ
่ ยืนยัน
เคล็ดลับ! ในการลบไฟล์ใน
ไฟล์ของฉัน อย่างรวดเร็ว ให้เลือก
ไฟล์ที่ต้องการหนึ่งครั้ง เพื่อเลื่อน
เคอร์เซอร์ไปที่ไฟล์ แล้วกดปุ่ม
ยืนยันโดยเลือก ใช่

การย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ
คุณสามารถย้ายหรือคัดลอกรูปภาพระ
หว่างหน่วยความจำของโทรศัพท์กบ
ั
การ์ดหน่วยความจำได้ เพือ
่ เป็นการเพิม
่
พืน
้ ทีห
่ น่วยความจำในหน่วยความจำใด
หน่วยความจำหนึง่ หรือเพือ
่ ป้องกันภาพ
มิให้สญ
ู หาย
1 เลือก แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก
ภาพส่วนตัว
2 เลือกภาพและเลือก ตัวเลือก
3 เลือก ย้าย หรือ คัดลอก

การแก้ไขภาพ
คุณสามารถแก้ไขภาพโดยใช้เมนู
ตัวเลือก
1 เลือกเมนู มัลติมเี ดีย
2 เลือก โปรแกรมแก้ไขไฟล์
3 เลือก Image Editor
แล้วเลือกจากตัวเลือกต่างๆ
โปรดดูรายละเอียดทีห
่ น้า 53

การเลือกหรือยกเลิกการเลือก
รูปภาพ
หากคุณต้องการย้าย คัดลอก ส่ง
หรือลบภาพต่างๆ ในครัง้ เดียว ก่อนอืน
่
คุณต้องระบุภาพทีต
่ อ
้ งการโดยการเลือก
ด้วยเครือ
่ งหมาย
1 เลือก แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก
ภาพส่วนตัว
2 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก เลือก/
ไม่เลือก
3 จ
 ะมีชอ
่ งปรากฏขึน
้ ทีด
่ า้ นซ้ายของ
แต่ละภาพ หากคุณเลือกภาพ เครือ
่ ง
หมายจะปรากฏขึน
้ ในช่องทำเครือ
่ ง
หมาย

01
02
03
04
05
06
07
08

4 ใ นการยกเลิกการเลือกภาพ
ให้เลือกทีภ
่ าพอีกครัง้ เพือ
่ ลบเครือ
่ ง
หมายออกจากช่อง
5 เมือ
่ คุณทำเครือ
่ งหมายทีภ
่ าพต่างๆ
ตามต้องการแล้ว ให้เลือกตัวเลือก
ใดตัวเลือกหนึง่ เพือ
่ นำไปใช้กบ
ั ภาพ
ทัง้ หมด
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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การสร้างภาพสไลด์

เสียง

หากคุณต้องการดูภาพทัง้ หมดบนโทร
ศัพท์ หรือดูภาพทีม
่ อ
ี ย่างรวดเร็ว คุณสา
มารถสร้างภาพสไลด์เพือ
่ ประหยัดเวลา
ในการเปิดและปิดภาพแต่ละภาพ

โฟลเดอร์ เสียง ประกอบด้วย
เสียงเริม
่ ต้น และ การบันทึกเสียง
จากขัน
้ ตอนนี้ คุณสามารถจัดการ ส่ง
หรือกำหนดเสียงเป็นเสียงเรียกเข้าได้

1 เลือก แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก
ภาพส่วนตัว

การใช้เสียง

2 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก
ภาพสไลด์

การตรวจสอบสถานะ
หน่วยความจำ
คุณสามารถตรวจสอบจำนวนพืน
้ ทีห
่ น่วย
ความจำทีใ่ ช้ไปและจำนวนทีเ่ หลืออยู่
ทีส
่ ามารถใช้ได้

2 เลือก เสียงเริม
่ ต้น หรือ
การบันทึกเสียง
3 เลือกเสียง แล้วเลือก เล่น
เพือ
่ ฟังเสียง
4 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก ใช้เป็น

1 เลือก แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก
ภาพส่วนตัว

5 เลือกจาก เสียงเรียกเข้าแบบเสียง,
เสียงเรียกเข้าแบบวิดโี อ,
เสียงข้อความ, เสียงเปิดเครือ
่ ง,
เสียงปิดเครือ
่ ง

2 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก
สถานะความจำ

วิดโี อ

3 เลือก ความจำเครือ
่ ง หรือ
หน่วยความจำการ์ด
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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1 เลือก แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก เสียง

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ใส่
การ์ดหน่วยความจำไว้ คุณจะเลือก
หน่วยความจำการ์ด ไม่ได้

โฟลเดอร์ วิดโี อ จะแสดงรายการวิดโี อ
ทีด
่ าวน์โหลด และวิดโี อทีไ่ ด้บน
ั ทึกไว้
ในโทรศัพท์

การดูวด
ิ โี อ
1 เลือก แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก
วิดโี อส่วนตัว
2 เลือกวิดโี อ แล้วกดปุม
่ เล่น

LG KF750 | คูม
่ อ
ื การใช้

เคล็ดลับ! ในการลบไฟล์ใน
ไฟล์ของฉัน อย่างรวดเร็ว ให้เลือก
ไฟล์ที่ต้องการหนึ่งครั้ง เพื่อเลื่อน
เคอร์เซอร์ไปที่ไฟล์ แล้วกดปุ่ม
ยืนยันโดยเลือก ใช่

การใช้ตวั เลือกขณะหยุดวิดโี อ
ชัว่ คราว
เลือก ตัวเลือก ในขณะทีอ
่ ยูใ่ นโหมด
หยุดชัว่ คราว และเลือกจาก:
มุมมองแนวนอน ดูไฟล์วด
ิ โี อแบบเต็มภาพ
ปิด/ เปิดเสียง - เปิด/ปิดเสียง
ถ่ายภาพ - ถ่ายเฟรมทีน
่ ง่ิ อยูเ่ ป็นรูปภาพ
ซ้ำ - เล่นไฟล์วด
ิ โี อซ้ำ
ข้อมูลไฟล์ - ดูรายละเอียดของชือ
่
ขนาด วันที่ เวลา ประเภท ระยะเวลา
ขนาด ป้องกันไฟล์ และลิขสิทธิ์
ส่ง - ส่งวิดโี อในข้อความ, อีเมล์
หรือผ่านบลูทธู
ลบ - ลบวิดโี อ

1 เลือกวิดโี อ แล้วเลือก ตัวเลือก

01

2 เลือก ส่ง แล้วเลือกจาก ข้อความ
อีเมล์ หรือ บลูทธ
ู

02

3 ห
 ากคุณเลือก ข้อความ หรือ อีเมล์
วิดโี อคลิปจะแนบไปกับข้อความ
และคุณจะสามารถเขียนและส่งข้อ
ความได้ตามปกติ หากคุณเลือก
บลูทธ
ู เครือ
่ งจะแสดงข้อความให้คณ
ุ
เปิดบลูทธู และโทรศัพท์จะค้นหาอุป
กรณ์ทจ่ี ะส่งวิดโี อไปให้

การใช้วด
ิ โี อคลิป
เป็นเสียงเรียกเข้า

03
04
05
06
07
08

1 เลือกวิดโี อ แล้วเลือก ตัวเลือก
2 เลือก ใช้เป็น และเลือกจาก
เสียงเรียกเข้าแบบเสียง หรือ
เสียงเรียกเข้าแบบวิดโี อ

การใช้เมนูตวั เลือกของวิดโี อ
จากโฟลเดอร์ วิดโี อ คุณสามารถเลือก
จากตัวเลือกต่อไปนีไ้ ด้:
ส่ง - ส่งวิดโี อไปยังเพือ
่ น
ใช้เป็น - กำหนดให้วด
ิ โี อเป็นเสียง
เรียกเข้า
ย้าย - ย้ายวิดโี อคลิปจากหน่วยความ
จำของโทรศัพท์ไปทีก
่ าร์ดหน่วยความจำ
หรือย้ายจากการ์ดหน่วยความจำไปทีห
่ น
ว่ ยความจำของโทรศัพท์

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

ใช้เป็น - ใช้เป็นเสียงเรียกเข้าแบบเสียง/
วิดโี อ

การส่งวิดโี อคลิป
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คัดลอก - คัดลอกวิดโี อคลิปจากหน่วย
ความจำของโทรศัพท์ไปทีก
่ าร์ดหน่วย
ความจำ หรือคัดลอกจากการ์ดหน่วย
ความจำไปทีห
่ น่วยความจำของโทรศัพท์
เลือก/ไม่เลือก - เลือกไฟล์หลายไฟล์

คุณสามารถเพลิดเพลินกับเกมส์ดี
ฟอลต์ทม
่ี อ
ี ยูถ
่ งึ 6 เกมส์
ซึง่ ประกอบด้วย: Dart, Homerun
Derby, Magic Ball, Hammer,
Maze, Fishing

ไฟล์ - แก้ไขชือ
่ ไฟล์และดูขอ
้ มูล

เกีย
่ วกับ - ดูขอ
้ มูลของเกมส์

สร้างโฟลเดอร์ใหม่ - สร้างโฟลเดอร์
ใหมภายในโฟลเดอร์วด
ิ โี อ

ตัง้ ค่า - ตัง้ ค่าเสียงและระบบสัน
่ เมือ
่
เปิดเกมส์

เรียงตาม - เรียงวิดโี อตามลำดับที่
ระบุไว้

รีเซ็ตข้อมูล - รีเซ็ตการตัง้ ค่าทัง้ หมด

ลบ - ลบวิดโี อ

มุมมองกริด/ มุมมองรายการ ดูเมนูตวั เลือกในมุมมองกริดหรือรายการ
สถานะความจำ ดูสถานะหน่วยความจำ

เกมส์และแอปพลิเคชัน
คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์และแอปพลิ
เคชันมาไว้ทโ่ี ทรศัพท์ได้ เพือ
่ ให้คณ
ุ ได้
เพลิดเพลินในยามว่าง

ออก - สิน
้ สุดเกมส์

การดาวน์โหลดเกมส์หรือแอป
พลิเคชัน
1 เลือกเมนู เกมส์
ในการดาวน์โหลดเกมส์ และเมนู
แอปพลิเคชัน ในการดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
2 เลือก ดาวน์โหลดเกมส์ /
แอปพลิเคชัน แล้วกดปุม
่ เชือ
่ มต่อ
3 ค
ณ
ุ จะเชือ
่ มต่อกับเว็บพอร์ทล
ั เพือ
่ ค้น
หาเกมส์ทจ่ี ะได้โหลด

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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เพลิดเพลินกับเมนู M-Toy

เคล็ดลับ! ในการลบไฟล์ใน
ไฟล์ของฉัน อย่างรวดเร็ว ให้แตะที่
ไฟล์ทต
่ี อ
้ งการหนึง่ ครัง้ เพือ
่ เลือ
่ น
เคอร์เซอร์ไปทีไ่ ฟล์ แล้วกดปุม
่
ยืนยันโดยกดปุม
่ ใช่
LG KF750 | คูม
่ อ
ื การใช้

การเล่นเกมส์

แฟลชคอนเทนท์

1 เลือกเมนู เกมส์

โฟลเดอร์แฟลชคอนเทนท์ ประกอบ
ด้วยแฟลชคอนเทนท์ดฟ
ี อลต์และทีด
่ าวน์
โหลดทัง้ หมด

2 เลือกเกมส์ และแตะที่ เริม
่

การใช้เมนูตวั เลือกของเกมส์
จากโฟลเดอร์เกมส์และแอปพลิเคชัน
จะมีตวั เลือกต่างๆ ต่อไปนี:้
สร้างโฟลเดอร์ใหม่ – สร้างโฟลเดอร์
ภายในเมนูเกมส์และแอปพลิเคชัน
เรียงตาม - เรียงลำดับเกมส์และแอป
พลิเคชันตาม วันที,่ ขนาด หรือ ชือ
่
สถานะความจำ ดูสถานะหน่วยความจำ
เคล็ดลับ! คุณสามารถเข้าสูเ่ กม
ส์โดยใช้หน้าจอสัมผัส กดปุม
่
ทีด
่ า้ นขวาของโทรศัพท์แล้วแตะไอ
คอน เกมส์ คุณสามารถเข้าสูเ่ กมส์
ได้โดยการสัมผัสหน้าจอ

การดูไฟล์ SWF/SVG
1 เลือก ไฟล์ของฉัน แล้วเลือก
แฟลชคอนเทนท์
2 เลือกไฟล์ แล้วกดปุม
่ เล่น

การใช้ตวั เลือกในการดูไฟล์
SWF/SVG
เลือก ตัวเลือก ในขณะทีอ
่ ยูใ่ นโหมด
หยุดชัว่ คราว และเลือกจาก:

01
02
03
04
05
06
07
08

เล่น/หยุดชัว่ คราว หยุดชัว่ คราวหรือเล่นต่อ
เต็มหน้าจอ/ มุมมองแนวนอน ดู SWF/SVG ในโหมดมุมมอง
เต็มหน้าจอหรือแนวนอน (มุมมองนีจ้ ะ
แสดงขึน
้ ก็ตอ
่ เมือ
่ คุณเลือก ตัวเลือก
โดยไม่มก
ี ารหยุดชัว่ คราว)
ใช้เป็นภาพพืน
้ หลัง - ตัง้ ค่าไฟล์ SWF/
SVG เป็นภาพพืน
้ หลัง
ข้อมูลไฟล์ - ดูชอ
่ื ขนาด วันที่ เวลา
และประเภทของไฟล์

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

ปิด/เปิดเสียง - เปิด/ปิดเสียง
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เอกสาร

การดูไฟล์

จากเมนู เอกสาร คุณสามารถดูไฟล์
เอกสารทัง้ หมดได้ จากขัน
้ ตอนนี้
คุณจะสามารถดูไฟล์ Excel,
PowerPoint, Word, ข้อความ และ
PDF ได้

1 เลือก แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก
เอกสาร

การโอนไฟล์ไปทีโ่ ทรศัพท์
บลูทธู คือวิธก
ี ารทีง่ า่ ยทีส
่ ด
ุ ในการ
โอนไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปทีโ่ ทร
ศัพท์ คุณยังสามารถใช้ LG PC Suite
ผ่านทางสายสำหรับซิงโครไนซ์ได้
โปรดดูรายละเอียดในหน้า 77
ในการโอนไฟล์โดยใช้บลูทธู :
1 ต
 รวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดบลูทธู
ทีโ่ ทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ และทัง้
คูต
่ า่ งมองเห็นกันแล้ว
2 ใช้คอมพิวเตอร์เพือ
่ ส่งไฟล์ทางบลูทธู

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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2 เลือกเอกสาร แล้วเลือก ดู

อืน
่ ๆ
โฟลเดอร์ อืน
่ ๆ ใช้สำหรับจัดเก็บไฟล์
ประเภทอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่รป
ู ภาพ เสียง วิดโี อ
เกมส์ หรือแอปพลิเคชัน ซึง่ มีวธิ ใี ช้เดียว
กับโฟลเดอร์ เอกสาร คุณจะพบว่าเมือ
่
คุณโอนไฟล์จากคอม
พิวเตอร์ไปทีโ่ ทร ศัพท์ ไฟล์เหล่า
นัน
้ จะปรากฏอยูใ่ นโฟล เดอร์ อืน
่ ๆ
มากกว่าจะปรากฏในโฟลเดอร์ เอกสาร
หากเป็นเช่นนี้ คุณสามารถย้ายไฟล์
เหล่านัน
้ ได้
ในการย้ายไฟล์จากโฟลเดอร์ อืน
่ ๆ
ไปทีโ่ ฟลเดอร์ เอกสาร:

3 เมือ
่ ส่งไฟล์แล้ว คุณจะต้องยอมรับไฟ
ล์บนโทรศัพท์โดยการเลือก ตกลง

1 เลือก ไฟล์ของฉัน แล้วเลือก อืน
่ ๆ

4 ไ ฟล์จะปรากฏอยูใ่ นโฟลเดอร์
เอกสาร หรือ อืน
่ ๆ

3 เลือก ย้าย
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2 เลือกไฟล์ แล้วเลือก ตัวเลือก

โปรแกรมสร้างภาพยนตร์

เพลง

ด้วยโปรแกรมสร้างภาพยนตร์ คุณสา
มารถสร้างภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงได้

LG KF750 มีเครือ
่ งเล่นเพลงภายใน
ตัวทีใ่ ห้คณ
ุ สามารถเล่นเพลงทีค
่ ณ
ุ ชืน
่
ชอบทัง้ หมดได้ ในการเข้าใช้งานเครือ
่ ง
เล่นเพลง ให้เลือก เพลง จากเมนูหลัก
จากขัน
้ ตอนนี้ คุณสามารถเข้าใช้งานโฟล
เดอร์ตา่ งๆ ดังนี:้

01

เล่นล่าสุด - ดูเพลงทีเ่ ล่นล่าสุดทัง้ หมด

05

เพลงส่วนตัว - ทุกเพลง:
ทุกแทร็ค - ประกอบด้วยเพลงทัง้
หมดทีม
่ ใี นโทรศัพท์

การสร้างภาพยนตร์
1 ไ ปที่ ความบันเทิง แล้วเลือก
โปรแกรมสร้างภาพยนตร์
2 เลือก
เพือ
่ ใส่รป
ู ภาพ
เลือกรูปภาพทีค
่ ณ
ุ ต้องการ แล้วเลือก
เสร็จ ใน ตัวเลือก
3 เลือกเมนู สไตล์
เพือ
่ เลือกรูปแบบภาพยนตร์

03
04

06
07
08

อัลบัม
้ - เบราส์ดรู ายการเพลงทีเ่ ก็บ
ไว้ตามอัลบัม
้
แนวเพลง - เบราส์ดรู ายการเพลงที่
เก็บไว้ตามแนวเพลง
รายการ - ประกอบด้วยรายการเพลง
ทีค
่ ณ
ุ สร้างไว้
สับเปลีย
่ นแทร็ค - ฟังเพลงแบบสุม
่
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

4 เลือก เล่น เพือ
่ ดูภาพยนตร์ทค
่ี ณ
ุ
สร้าง

ศิลปิน - เบราส์ดรู ายการเพลงทีเ่ ก็บ
ไว้ตามศิลปิน

02
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การโอนเพลงไปยังโทรศัพท์

การใช้ตวั เลือกขณะเล่นเพลง

วิธก
ี ารทีง่ า่ ยทีส
่ ด
ุ ในการโอนไฟล์
เพลงไปทีโ่ ทรศัพท์ คือ ทางบลูทธู
หรือสายสำหรับซิงโครไนซ์
คุณยังสามารถใช้ LG PC Suite ได้
โปรดดูรายละเอียดในหน้า 77 ในการ
โอนไฟล์โดยใช้บลูทธู :

เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก:

1 ต
 รวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทง้ั คูไ่ ด้
เปิดบลูทธู และต่างมองเห็นกันแล้ว

ซ้ำ - เล่นแทร็คทีเ่ ลือกซ้ำ

2 เลือกไฟล์เพลงบนอุปกรณ์ แล้วเลือก
เพือ
่ ส่งทางบลูทธู
3 เมือ
่ ส่งไฟล์แล้ว คุณจะต้องยอมรับ
ไฟล์บนโทรศัพท์โดยแตะที่ ตกลง
4 ไ ฟล์จะปรากฏขึน
้ ใน เพลง ➝
ทุกแทร็ค

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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ย่อ - ทำให้หน้าจอเครือ
่ งเล่นเพลงหาย
ไป เพือ
่ ให้คณ
ุ สามารถใช้งานโทรศัพท์
ต่อไปได้ตามปกติ
ไปทีเ่ พลงส่วนตัว - ย้ายไฟล์ไปไว้ใน
โฟลเดอร์เพลงส่วนตัว
สับเปลีย
่ น - ฟังเพลงแบบสุม
่
อีควอไลเซอร์ - ตัง้ ค่าเมนูอค
ี วอไลเซอร์
การแสดงผล - เลือกวิชวลเอฟเฟกต์
เพิม
่ ในรายการเพลง เพิม
่ ไฟล์ลงในรายการเพลง

การเล่นเพลง

ข้อมูลไฟล์ - ดูชอ
่ื ขนาด วันที่ เวลา
ประเภท ระยะเวลา ป้องกันไฟล์
และลิขสิทธิข
์ องเพลง

1 เลือก เพลงส่วนตัว แล้วเลือก
ทุกแทร็ค

ส่ง - ส่งเพลงเป็นข้อความหรือผ่าน
บลูทธู

2 เลือกเพลงทีต
่ อ
้ งการเล่น และแตะที่
เล่น

ลบ - ลบเพลง

3 กด

เพือ
่ หยุดเล่นเพลงชัว่ คราว

4 แ
 ตะที่
(ขวา)
เพือ
่ ข้ามไปยังเพลงถัดไป
5 แ
 ตะที่
(ซ้าย) เพือ
่ ข้ามไปยัง
เพลงก่อนหน้า
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ใช้เป็น - ใช้เพลงเป็นหนึง่ ในเสียง
เรียกเข้า

การสร้างรายการเพลง
คุณสามารถสร้างรายการเพลงของคุณ
เองได้โดยการเลือกเพลงจากโฟลเดอร์
ทุกแทร็ค
1 เลือก เพลงส่วนตัว แล้วเลือก
รายการ
2 เลือก เพิม
่ ใส่ชอ
่ื รายการเพลง
และกดปุม
่
บันทึก
3 โ ฟลเดอร์ทก
ุ แทร็คจะปรากฏขึน
้
เลือกเพลงทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ ต้องการใส่ไว้
ในรายการเพลง จะมีเครือ
่ งหมายปรา
กฏอยูข
่ า้ งชือ
่ เพลง
ในการเล่นรายการเพลง
ให้เลือกรายการทีต
่ อ
้ งการ แล้วเลือก
เล่น
หมายเหตุ: ในการเพิม
่ รายการเพลง
อีกรายการ ให้เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก
เพิม
่ รายการเพลงใหม่

การแก้ไขรายการเพลง

1 เลือก เพลงส่วนตัว แล้วเลือก
รายการ
2 เลือกรายการเพลง
3 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก:

เลือ
่ นขึน
้ /ลง – ย้ายเพลงขึน
้ หรือลง
เพือ
่ เปลีย
่ นแปลงลำดับการเล่นเพลง
ส่ง – ส่งเพลงเป็นข้อความหรือผ่าน
บลูทธู

01
02
03
04

ลบออกจากรายการ
– ลบเพลงออกจากรายการเพลง เลือก
ใช่ เพือ
่ ยืนยัน

05

เลือก/ไม่เลือก - เลือกไฟล์หลายไฟล์

07

ใช้เป็น – คุณสามารถกำหนดให้เพลง
เป็นเสียงเอฟเฟกต์ได้

06

08

การลบรายการเพลง
1 เลือก เพลงส่วนตัว แล้วเลือก
รายการ
2 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก
ลบ หรือ ลบทัง้ หมด
เพือ
่ ลบรายการเพลงทัง้ หมด
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์

ในบางครัง้ คุณอาจต้องการเพิม
่ เพลง
หรือลบเพลงออกจากรายการเพลง
เมือ
่ คุณต้องการเพิม
่ หรือลบเพลง
คุณสามารถแก้ไขรายการเพลงได้

เพิม
่ เพลงใหม่ – เพือ
่ เพิม
่ เพลงใหม่
ในรายการเพลง เลือกเพลงทีต
่ อ
้ งการ
แล้วเลือก เสร็จ
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การใช้วท
ิ ยุ
LG KF750 มีคณ
ุ สมบัตวิ ท
ิ ยุ FM ดังนัน
้
คุณสามารถรับฟังสถานีทค
่ี ณ
ุ ชืน
่ ชอบได้
ตลอดเวลา

เคล็ดลับ! คุณสามารถเข้าถึงเพลง
โดยใช้หน้าจอสัมผัส กดปุม
่ กล้อง
ถ่ายรูปทีด
่ า้ นขวาของโทรศัพท์แล้ว
เลือกไอคอน วิทยุ หรือ เพลง

หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียบหูฟงั เพือ
่ รับ
ฟังวิทยุ โดยเสียบลงในช่องเดียวกับที่
คุณเสียบอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่

การค้นหาสถานี
คุณสามารถตัง้ สถานีวท
ิ ยุโดยการค้นหา
ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ
สถานีเหล่านัน
้ จะถูกบันทึกไว้ในหมาย
เลขช่องสถานีทร่ี ะบุไว้ ดังนัน
้ คุณจึง
ไม่จำเป็นต้องปรับตัง้ สถานีใหม่อก
ี
คุณสามารถบันทึกได้สงู สุด 50 ช่อง
สถานีในโทรศัพท์ของคุณ
ในการปรับตัง้ อัตโนมัต:ิ
1 จ
 าก เพลง ให้เลือก วิทยุ FM
แล้วเลือก ตัวเลือก

เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
70

2 เลือก สแกนอัตโนมัติ แล้วเลือก ใช่
สถานีทพ
่ี บจะถูกกำหนดไว้ในหมาย
เลขช่องสถานีโดยอัตโนมัติ
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ในการปรับตัง้ ด้วยตนเอง:
1 เลือก วิทยุ FM แล้วเลือก ตัวเลือก
2 เลือก รายการช่อง แล้วเลือกหมาย
เลขช่องสถานีทต
่ี อ
้ งการบันทึกสถานี
ไว้
3 ป
อ
้ นความถีข
่ องสถานี แล้วแตะที่
เลือก เพือ
่ บันทึก
หมายเหตุ: คุณยังสามารถค้นหาสถานี
ด้วยตนเองโดยใช้
(ซ้าย) และ
(ขวา) ทีแ
่ สดงอยูถ
่ ด
ั จากความถีว่ ท
ิ ยุ

การแก้ไขสถานี

การรีเซ็ตสถานี

คุณอาจต้องการย้ายสถานีไปยังช่องสถา
นีอน
่ื เพือ
่ ให้คณ
ุ สามารถรับฟังสถานีทฟ
่ี งั
บ่อยได้อย่างง่ายดาย

1 เลือก วิทยุ FM แล้วเลือก ตัวเลือก

01

2 เลือก รายการช่อง แล้วเลือก
ตัวเลือก

02

1 เลือก วิทยุ FM แล้วเลือก ตัวเลือก

3 เลือก รีเซ็ตสถานี เพือ
่ รีเซ็ตช่องสถา
นีปจั จุบน
ั หรือเลือก รีเซ็ตทุกสถานี
เพือ
่ รีเซ็ตทุกช่องสถานี สถานีแต่ละ
ช่องสถานีจะกลับไปความถีเ่ ริม
่ ต้น
87.5Mhz

2 เลือก รายการช่อง และเลือกช่อง
สถานีทค
่ี ณ
ุ ต้องการเปลีย
่ น
3 เลือกสถานีจากช่องใดช่องหนึง่
หรือปรับตัง้ ช่องสถานีตามความถีท
่ ่ี
คุณต้องการด้วยตนเอง
คุณสามารถแก้ไขแต่ละช่องได้โดย
เลือ
่ นแถบไปทีช
่ อ
่ งสถานี แล้วแตะที่
ตัวเลือก:
แก้ชอ
่ื - เปลีย
่ นชือ
่ ช่องสถานี
แทนที่ - ตัง้ ค่าความถีใ่ หม่ให้กบ
ั
ช่องสถานีทเ่ี ลือก
รีเซ็ตสถานี - รีเซ็ตช่องสถานี
รีเซ็ตทุกสถานี รีเซ็ตทุกช่องสถานี

เคล็ดลับ! ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การรับสัญญาณวิทยุ ให้ยืดสายชุดหู
ฟังซึ่งทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ

03
04
05
06
07
08

การฟังวิทยุ
เลือก วิทยุ FM แล้วป้อนหมายเลขช่อง
สถานีทค
่ี ณ
ุ ต้องการฟัง
เคล็ดลับ! ในการเพิ่มประ
สิทธิภาพการรับสัญญาณวิทยุ
ให้ยืดสายชุดหูฟังซึ่งทำหน้าที่เป็น
เสาอากาศวิทยุ
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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การใช้เครือ
่ งบันทึกเสียง

การส่งรายการบันทึกเสียง

ใช้ เครือ
่ งบันทึกเสียง เพือ
่ บันทึกเสียง
เตือนความจำหรือเสียงอืน
่ ๆ

1 เมือ
่ คุณบันทึกเสียงเสร็จแล้ว ให้เลือก
ตัวเลือก

1 เลือก มัลติมเี ดีย

2 เลือก ส่ง แล้วเลือกจาก ข้อความ
อีเมล์ หรือ บลูทธ
ู หากคุณเลือก
ข้อความ หรือ อีเมล์ รายการทีบ
่ น
ั
ทึกจะแนบไปกับข้อความ และคุณส
ามารถเขียนและส่งข้อความได้ตาม
ปกติ หากคุณเลือก บลูทธู เครือ
่ งจะ
แสดงข้อความให้คณ
ุ เปิดบลูทธู

2 เลือก บันทึกเสียง แล้วเลือก
ตัวเลือก และเลือกจาก:
ระยะเวลา –
กำหนดระยะเวลาในการบันทึก
เลือกจาก ขนาดข้อความ MMS,
30 วินาที, 1 นาที หรือ ไม่จำกัด
คุณภาพ – เลือกคุณภาพของเสียง
เลือกจาก ละเอียดมาก, ละเอียด
หรือ ปกติ
ความจำทีใ่ ช้ - ตรวจสอบสถานะ
หน่วยความจำปัจจุบน
ั
ไปทีเ่ สียง – เปิดโฟลเดอร์รายการ
บันทึกเสียงใน เสียง

การบันทึกเสียงหรือเสียงพูด
1 เลือก มัลติมเี ดีย
เริ่มต้นงานสร้างสรรค์
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2 เลือก บันทึกเสียง
3 เลือก บันทึก เพือ
่ เริม
่ บันทึก
4 เลือก หยุด เพือ
่ สิน
้ สุดการบันทึก
เสียง
5 เลือก เล่น ใน ตัวเลือก
เพือ
่ ฟังรายการทีบ
่ น
ั ทึก
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หมายเหตุ: เมือ
่ คุณบันทึกเสียงเสร็จแล้ว
ให้เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก เล่น, ส่ง,
ไฟล์, ลบ, ใช้เป็น (เพือ
่ ใช้เป็นเสียง
เรียกเข้า) และ ไปทีเ่ สียง

สมุดบันทึก
การเพิม
่ เหตุการณ์ลงในปฏิทน
ิ
1 จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
แล้วเลือก สมุดบันทึก เลือก ปฏิทน
ิ
2 เลือกวันทีท
่ ต
่ี อ
้ งการเพิม
่ เหตุการณ์
3 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก
เพิม
่ นัดหมาย
4 เลือกว่าคุณจะเพิม
่ นัดหมาย,
วันครบรอบ หรือ วันเกิด และเลือก
เสร็จ
5 ต
 รวจสอบวันทีแ
่ ละป้อนเวลาที่
เหตุการณ์เริม
่
6 ส
 ำหรับการนัดหมายและวันครบรอบ
ให้ปอ
้ นเวลาและวันทีท
่ เ่ี หตุการณ์
สิน
้ สุดในช่องเวลาและวันทีด
่ า้ นล่าง
ทัง้ สองช่อง
7 ห
 ากคุณต้องการเพิม
่ ห
วั เรือ
่ งหรือหมายเหตุในเหตุการณ์
ให้แตะที่ ใส่หวั เรือ
่ ง หรือ ชือ
่
และพิมพ์หมายเหตุ

การเปลีย
่ นมุมมองเริม
่ ต้นของ
ปฏิทน
ิ
1 จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
แล้วเลือก สมุดบันทึก เลือก ตัง้ ค่า
2 เลือก ปฏิทน
ิ แตะ ตัวเลือก
แล้วเลือก มุมมองเดือน หรือ
มุมมองสัปดาห์

01
02
03
04
05
06
07
08

3 ก
 ด ตกลง เพือ
่ ยืนยันการเลือก
ของคุณ

การเพิม
่ รายการลงใน
สิง่ ทีต
่ อ
้ งทำ
1 จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
แล้วเลือก สมุดบันทึก
2 เลือก สิง่ ทีต
่ อ
้ งทำ แล้วเลือก เพิม
่
3 ก
 ำหนดวันทีข
่ องรายการ
ทีต
่ อ
้ งทำ เพิม
่ หมายเหตุ
และเลือกลำดับความสำคัญ: สูง,
กลาง หรือ ต่ำ
4 บ
น
ั ทึกรายการสิง่ ทีต
่ อ
้ งทำโดยเลือกที่
เสร็จ

เริ่มต้นการจัดการ

8 เลือก เสร็จ และเหตุการณ์ของคุณ
จะบันทึกอยูใ่ นปฏิทน
ิ วันทีท
่ ม
่ี ก
ี ารบัน
ทึกเหตุการณ์ไว้จะมีเครือ
่ งหมาย
กรอบสีเ่ หลีย
่ มกำกับอยู่ และเสียงกริง่
จะดังขึน
้ เมือ
่ ถึงเวลาเริม
่ ต้นของเหตุ
การณ์ เพือ
่ ให้คณ
ุ ไม่พลาดกำหนด
ต่างๆ

เคล็ดลับ! คุณสามารถกำ
หนดวันหยุดในปฏิทินได้ เลือกวัน
ที่เป็นวันหยุดของคุณ แล้วเลือก
ตัวเลือก และ ตั้งวันหยุด
วันเหล่านั้นจะมีเงาสีแดงแสดงอยู่
เมื่อคุณตั้งปลุก คุณสามารถเลือกที่
จะเว้นวันที่กำหนดเป็นวันหยุดได้
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สมุดบันทึก
เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไข
รายการโดยเลือกรายการ แล้วแตะ
ตัวเลือก และ แก้ไข ยืนยันการแก้
ไขโดยการเลือก บันทึก

การแบ่งปันรายการทีต
่ อ
้ งทำ
1 จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
แล้วเลือก สมุดบันทึก เลือก
สิง่ ทีต
่ อ
้ งทำ
2 เลือกรายการทีต
่ อ
้ งการทีต
่ อ
้ งการแบ่ง
ปัน แล้วเลือก ตัวเลือก
3 เลือก ส่ง คุณสามารถเลือกแบ่งปัน
รายการทีต
่ อ
้ งทำ
เป็น ข้อความตัวอักษร,
ข้อความมัลติมเี ดีย, อีเมล์ หรือ
บลูทธ
ู
เคล็ดลับ! คุณสามารถสำรอง
ข้อมูลและซิงโครไนซ์ปฏิทินของ
คุณกับคอมพิวเตอร์ได้ โปรดดูที่ PC
Sync ในหน้า 77

การเพิม
่ บันทึก
เริ่มต้นการจัดการ
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1 จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
แล้วเลือก สมุดบันทึก- บันทึก
2 หากไม่มบ
ี น
ั ทึกใดๆ อยู่ ให้เลือก
เพิม
่
3 พม
ิ พ์บน
ั ทึก แล้วตามด้วย บันทึก
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4 บ
น
ั ทึกของคุณจะปรากฏขึน
้ บน
หน้าจอ เมือ
่ คุณเปิดแอปพลิเคชัน
บันทึก ในครัง้ ถัดไป
เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไขบันทึก
ที่มีอยู่ได้ เลือกบันทึกที่ต้องการแก้
ไข แล้วเลือก แก้ไข

การตัง้ เวลาปลุก
1 จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
แล้วเลือก เครือ
่ งมือ - ตัง้ ปลุก
2 เลือก ตัวเลือก แล้วแตะที่ เพิม
่ ใหม่
3 กำหนดเวลาทีต
่ อ
้ งการให้สง่ เสียงปลุก
4 เลือกว่าคุณต้องการให้สง่ เสียงปลุก
ครัง้ เดียว, ทุกวัน, จันทร์ - ศุกร์,
จันทร์ - เสาร์, เสาร์ - อาทิตย์ หรือ
ยกเว้นวันหยุด
5 เลือก
และ แก้ไข เพือ
่ เลือกเสียง
สำหรับการปลุก ในการฟังเสียง
ให้เลือกเสียง แล้วแตะ เล่น
6 เพิม
่ บันทึกสำหรับการปลุก
แล้วเลือก เสร็จ เมือ
่ คุณพิมพ์เสร็จ
เมือ
่ เสียงปลุกดัง เครือ
่ งจะแสดงบัน
ทึกขึน
้ มา
7 ส
ด
ุ ท้าย คุณสามารถกำหนดรอบเวลา
ในการเลือ
่ นปลุกเป็น 5, 10, 20, 30
นาที, 1 ชัว่ โมง หรือ ปิด
8 เมือ
่ คุณตัง้ ปลุกเสร็จแล้ว เลือก เสร็จ

หมายเหตุ: คุณสามารถตัง้ ปลุกได้ถงึ
5 รายการ

การใช้เครือ
่ งคิดเลข
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย กด
แล้วเลือก เครือ
่ งมือ เลือก
เครือ
่ งคิดเลข
2 เลือกปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ ป้อนตัวเลข
3 ส
 ำหรับการคำนวณอย่างง่าย ให้เลือก
ฟังก์ชน
ั ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ (+, –, x, /)
แล้วตามด้วย =
4 ส
 ำหรับการคำนวณแบบซับซ้อน
ให้เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก +/–,
sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt,
deg หรือ rad

การใช้นาฬิกาจับเวลา
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย กด
แล้วเลือก เครือ
่ งมือ เลือก
นาฬิกาจับเวลา
2 เลือก เริม
่ เพือ
่ เริม
่ ต้นตัวตัง้ เวลา
3 เลือก หยุด เพือ
่ หยุดตัวตัง้ เวลา
5 ใ นการเริม
่ นาฬิกาจับเวลาใหม่ เลือก
ต่อ
6 เลือก รีเซ็ต เพือ
่ กลับไปทีศ
่ น
ู ย์

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย กด
แล้วเลือก เครือ
่ งมือ เลือก
ตัวแปลงหน่วย

01

2 เลือกว่าคุณจะแปลง สกุลเงิน,
พืน
้ ผิว, ความยาว, น้ำหนัก,
อุณหภูม,ิ ปริมาตร หรือ ความเร็ว

03

3 ค
ณ
ุ สามารถเลือกหน่วย และป้อนค่าที่
คุณต้องการแปลง แล้วตามด้วยหน่วย
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการแปลงเป็น

05

4 ค
 า่ ผลลัพธ์ทเ่ี กีย
่ วข้องกันจะปรากฏ
ขึน
้ บนหน้าจอ

07

การใส่ชอ
่ื เมืองลงในเวลาทัว่ โลก

02

04

06

08

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย กด
แล้วเลือก เครือ
่ งมือ เลือก
เวลาทัว่ โลก
2 เลือก ตัวเลือก ตามด้วย เพิม
่ เมือง
เริม
่ พิมพ์ชอ
่ื เมืองทีค
่ ณ
ุ ต้องการ และ
ชือ
่ นัน
้ จะปรากฏทีด
่ า้ นบนของหน้าจอ
หรือเลือก แผนที่ และเลือกเมืองที่
เลือกไว้จากแผนที่
3 ก
 ด เลือก เพือ
่ ยืนยันการเลือก
ของคุณ

เริ่มต้นการจัดการ

4 เลือก รอบ เพือ
่ วัดเวลาแต่ละรอบ

การแปลงหน่วย
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สมุดบันทึก
เคล็ดลับ!
หากคุณไปต่างประเทศ คุณสา
มารถเปลี่ยนโซนเวลาจากเวลา
ทั่วโลกได้ โดยการเลือก ตัวเลือก
แล้วตามด้วย เปลี่ยนเมืองหลัก
เลือกเมืองที่คุณต้องการตามวิธีด้าน
บน แล้วแตะที่ เลือก

เริ่มต้นการจัดการ
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PC Sync
คุณสามารถซิงโครไนซ์คอมพิวเตอร์กบ
ั
โทรศัพท์ของคุณ เพือ
่ ให้แน่ใจว่ารายละ
เอียดทีส
่ ำคัญทัง้ หมดของคุณ ตรงกัน
รวมทัง้ ยังเป็นการสำรองข้อมูลทีช
่ ว่ ยให้
คุณจำได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

การติดตัง้ LG PC Suite
ลงในคอมพิวเตอร์
1 จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
แล้วเลือก ตัง้ ค่าโทรศัพท์
2 เลือก การเชือ
่ มต่อ และ
โหมดการเชือ
่ มต่อ USB
3 เลือก โหมดการเชือ
่ มต่อ USB
แล้วคลิก ตกลง
เพลง - โหมดซิงค์เพลง
อืน
่ ๆ - โหมดบริการข้อมูล
4 ใ ส่แผ่นซีดท
ี ใ่ี ห้มาด้วยในเครือ
่ ง
คอมพิวเตอร์ คลิก LG PC Suite
Installer ซึง่ จะปรากฏทีห
่ น้าจอ
ของคุณ
5 เลือกภาษาทีต
่ อ
้ งการใช้ในการติดตัง้
แล้วคลิกที่ OK

7 เมือ
่ ติดตัง้ เสร็จเรียบร
อ
้ ยแล้ว ไอคอน LG PC Suite
จะปรากฏขึน
้ บนเดสก์ทอป

1 เชือ
่ มสาย USB ทีโ่ ทรศัพท์และคอม
พิวเตอร์ของคุณ
2 ด
บ
ั เบิลคลิกที่ LG PC Suite
บนเดสก์ทอปของคุณ
3 ค
 ลิกที่ Connection Wizard
แล้วคลิก USB
4 ค
 ลิกที่ Next แล้วคลิก Next อีกครัง้
จากนัน
้ คลิก Finish โทรศัพท์
และคอมพิวเตอร์ของคุณเชือ
่ มต่อกัน
เรียบร้อยแล้ว

การสำรองข้อมูลและการเรียก
คืนข้อมูลของโทรศัพท์

01
02
03
04
05
06
07
08

1 เชือ
่ มต่อเครือ
่ งโทรศัพท์ของคุณเข้า
กับเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ตามวิธข
ี า้ งต้น
2 ค
 ลิกทีไ่ อคอน Backup แล้วเลือก
Backup หรือ Restore
3 เลือกเนือ
้ หาทีค
่ ณ
ุ ต้องการสำรองข้อ
มูลหรือเรียกคืน เลือกตำแหน่งทีค
่ ณ
ุ
ต้องการสำรองข้อมูลหรือเรียกคืน
ข้อมูล คลิก OK
4 ระบบจะสำรองข้อมูลของคุณ

เริ่มต้นการจัดการ

6 ป
 ฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำบนหน้าจอ
เพือ
่ ทำให้วซ
ิ าร์ด LG PC Suite
Installer เสร็จสมบูรณ์

การเชือ
่ มต่อโทรศัพท์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์
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PC Sync
การดูไฟล์ในโทรศัพท์
บนคอมพิวเตอร์
1 เชือ
่ มต่อเครือ
่ งโทรศัพท์ของคุณเข้า
กับเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ตามวิธข
ี า้ งต้น
2 คลิกทีไ่ อคอน Contents
3 เอกสารทัง้ หมด, แฟลชคอนเทนท์,
ภาพ, เสียง และวิดโี อ ซึง่ คุณบันทึก
ไว้ในโทรศัพท์ของคุณจะปรากฏบน
หน้าจอในโฟลเดอร์ LG Phone
เคล็ดลับ! การดูเนื้อหาขอ
งโทรศัพท์บนเครื่องคอมพิวเตอร์
จะช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงไฟล์
จัดการเอกสาร และลบเนื้อหาที่คุณ
ไม่ต้องการใช้อีกต่อไปได้

การซิงโครไนซ์รายชือ
่
1 ใ ช้เชือ
่ มต่อเครือ
่ งโทรศัพท์ของคุณ
เข้ากับเครือ
่ งพีซี
2 คลิกทีไ่ อคอน Contacts

เริ่มต้นการจัดการ
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3 เลือก Transfer แล้วเลือก
Import from mobile handset
เครือ
่ งคอม พิวเตอร์ของคุณจะอิม
ปอร์ตและแสดงรายชือ
่ ทัง้ หมดทีบ
่ น
ั
ทึกไว้ ใน USIM การ์ดและโทรศัพท์
4 ค
 ลิกที่ File แล้วเลือก Save จากนัน
้
คุณสามารถเลือกตำแหน่งทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การบันทึกรายชือ
่
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หมายเหตุ: ในการสำรองข้อม
ล
ู รายชือ
่ ทีบ
่ น
ั ทึกไว้ใน USIM การ์ด
ให้คลิกทีโ่ ฟลเดอร์ SIM Card ทางด้าน
ซ้ายมือของหน้าจอคอมพิวเตอร์ เลือก
Edit ทีด
่ า้ นบนสุดของหน้าจอ แล้วเลือก
Select All คลิกขวาทีร่ ายชือ
่ ของคุณ
แล้วเลือก Copy to contact
จากนัน
้ คลิกทีโ่ ฟลเดอร์ Handset
ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอและหมาย
เลขทัง้ หมดจะปรากฏขึน
้

การซิงโครไนซ์ขอ
้ ความ
1 ใ ช้เชือ
่ มต่อเครือ
่ งโทรศัพท์ของคุณ
เข้ากับเครือ
่ งพีซี
2 คลิกทีไ่ อคอน Messages
3 ข
อ
้ ความในเครือ
่ งคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึน
้ ใน
โฟลเดอร์บนหน้าจอ
4 ใ ช้แถบเครือ
่ งมือด้านบนสุดของหน้า
จอเพือ
่ แก้ไขและจัดเรียงข้อความ

การซิงโครไนซ์เพลงของคุณ
1 ใ ช้เชือ
่ มต่อเครือ
่ งโทรศัพท์ของคุณ
เข้ากับเครือ
่ งพีซี
2 คลิกทีไ่ อคอน Music
3 ไ ฟล์เพลงทีค
่ ณ
ุ บันทึกจะแสดงบน
หน้าจอในโฟลเดอร์ Music

หมายเหตุ: การใช้งาน Music
ต้องใช้ขอ
้ กำหนดต่อไปนี้
· Windows XP Service Pack 2 ขึน
้ ไป
· Windows Media Player 11 ขึน
้ ไป
· ต
อ
้ งเปิดโหมดการเชือ
่ มต่อ USB
และโหมดซิงค์เพลง

การใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นอุป
กรณ์เก็บข้อมูล
โทรศัพท์ของคุณสามารถใช้เป็นอุปกรณ์
เก็บข้อมูลได้ หากคุณมีการ์ดหน่วย
ความจำติดตัง้ ไว้
1 เลิกการเชือ
่ มต่อเครือ
่ งโทรศัพท์ของ
คุณออกจากเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
2 จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
แล้วเลือก ตัง้ ค่า
3 เลือก การเชือ
่ มต่อ และ
โหมดการเชือ
่ มต่อ USB
4 เลือ
่ นแถบมาที่ ทีเ่ ก็บข้อมูล แล้วแตะ
เลือก

01

หมายเหตุ: คุณต้องถอดสายเชือ
่ มต่อ
ของโทรศัพท์ออกจากคอมพิวเตอร์ของ
คุณเพือ
่ เริม
่ ใช้ทเ่ี ก็บข้อมูล

03

02

หมายเหตุ: ทีเ่ ก็บข้อมูลจะสำรองข้อมูล
เนือ
้ หาทีบ
่ น
ั ทึกไว้ในการ์ดหน่วยความจำ
เท่านัน
้ โดยไม่บน
ั ทึกในหน่วยความจำ
เครือ
่ ง ในการถ่ายโอนเนือ
้ หาของหน่วย
ความจำเครือ
่ ง (เช่น รายชือ
่ ) คุณจำเป็น
ต้องซิงโครไนซ์โดยใช้ PC Sync

04

PIN สำหรับการเชือ
่ มต่อ DivX

08

05
06
07

ติดตัง้ ตัวแปลง DivX ซึง่ มีให้มาในแผ่น
ซีดเี ดียวกับซอฟต์แวร์ PC Sync
เมือ
่ ติดตัง้ แล้ว ให้เลือก DivX จาก
Program Files บนเครือ
่ งพีซี
จากนัน
้ เลือกตัวแปลง DivX แล้วตามด้วย
Converter
ซึง่ จะเป็นการเปิดแอปพลิเคชัน
Converter ใช้ลก
ู ศรในแอปพลิเคชันเพือ
่
เปลีย
่ นรูปแบบการแปลงเป็น Mobile
หากคุณคลิกขวาทีช
่ อ
่ งแอปพลิเคชัน
แล้วเลือก Preferences คุณจะสามารถ
เปลีย
่ นตำแหน่งทีบ
่ น
ั ทึกไฟล์ทแ
่ี ปลง
แล้วได้

เริ่มต้นการจัดการ

5 ใ ช้เชือ
่ มต่อเครือ
่ งโทรศัพท์ของคุณ
เข้ากับเครือ
่ งพีซี โทรศัพท์ของคุณ
จะแสดงข้อความ: Connecting
as Mass Storage… แล้วตามด้วย
Connected as Mass Storage
Mode อย่ายกเลิกการเชือ
่ มต่อ
ระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล

6 ไ ฟล์ทง้ั หมดในโทรศัพท์ของคุณจะ
ได้รบ
ั การจัดเก็บไปยังฮาร์ดดิสก์ของ
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ

79

PC Sync
เมือ
่ คุณพร้อมสำหรับการแปลงไฟล์แล้ว
เพียงลากแล้ววางไฟล์ลงในแอปพลิ
เคชัน คุณจะต้องเลือก Convert
เพือ
่ เริม
่ กระบวนการ เมือ
่ ขัน
้ ตอนเสร็จสิน
้
ป๊อปอัป Conversion complete
จะปรากฏขึน
้ จากนัน
้ ไฟล์ทแ
่ี ปลงแล้ว
จะสามารถถ่ายโอนไปยังโทรศัพท์ของ
คุณได้ โดยใช้ฟงั ก์ชน
ั ทีเ่ ก็บข้อมูล
(โปรดดูรายละเอียดทีห
่ น้า 79) หรือ
อัปโหลดโดยใช้ซอฟต์แวร์ PC Sync
(โปรดดูรายละเอียดทีห
่ น้า 77)

เริ่มต้นการจัดการ
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เบราว์เซอร์
เพียงใช้เบราว์เซอร์และปลายนิว้ สัมผัส
คุณก็จะสามารถทันต่อข่าวสารและพยา
กรณ์อากาศได้ ตลอดจนข้อมูลเกีย
่ วกับ
กีฬาหรือการจราจรได้ทก
ุ เมือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การ นอกจากนี้ เบราเซอร์ยงั ช่วยให้คณ
ุ
สามารถดาวน์โหลดเพลง เสียงเรียกเข้า
ภาพพืน
้ หลัง และเกมส์ใหม่ลา่ สุดได้

การเข้าใช้เว็บไซต์
1 จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
แล้วเลือก เบราว์เซอร์
2 ใ นการเข้าถึงโฮมเพจของเบราว์เซอร์
โดยตรง ให้เลือก เบราว์เซอร์
หรือเลือก ไปยัง URL จากนัน
้ พิมพ์
URL ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ แล้วเลือก เปิด
หมายเหตุ: ค่าใช้จา่ ยเพิม
่ เติมจะเกิดขึน
้
เมือ
่ เชือ
่ มต่อกับบริการนีแ
้ ละเมือ
่ ดาวน์
โหลดเนือ
้ หา โปรดสอบถามข้อมูลการ
คิดค่าใช้จา่ ยกับผูใ้ ห้บริการเครือข่าย
ของคุณ

การเพิม
่ และการใช้บค
ุ๊ มาร์ค
เพือ
่ การเข้าถึงเว็บไซต์ทค
่ี ณ
ุ ชืน
่ ชอบได้
อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามารถ
เพิม
่ บุค
๊ มาร์คและบันทึกเว็บเพจได้

2 เลือก บุค
๊ มาร์ค รายการบุค
๊ มาร์คของ
คุณจะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ

4 ใ นการเพิม
่ บุค
๊ มาร์คใหม่ ให้เลือก
ตัวเลือก แล้วแตะที่ เพิม
่ ใหม่
ป้อนชือ
่ สำหรับบุค
๊ มาร์ค
แล้วตามด้วยป้อน URL
5 เลือก เสร็จ บุค
๊ มาร์คของคุณจะปรา
กฏขึน
้ ในรายการบุค
๊ มาร์ค
6 ใ นการเข้าใช้บค
ุ๊ มาร์ค ให้เลือ
่ นไปที่
บุค
๊ มาร์คแล้วเลือก เปิด

การบันทึกเพจ

01
02
03
04
05
06
07
08

1 เข้าถึงเว็บเพจทีต
่ อ
้ งการตามทีอ
่ ธิบาย
ไว้ขา้ งต้น
2 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก
บันทึกรายการ - บันทึกเพจนี้
3 ป
อ
้ นชือ
่ สำหรับเว็บเพจเพือ
่ ให้งา่ ย
ต่อการจดจำ
4 เลือก บันทึก
เคล็ดลับ! เมนูนี้จะช่วยให้
คุณสามารถแก้ไขชื่อของเพจที่คุณ
บันทึกไว้ ป้องกันหรือไม่ป้องกัน
บันทึกเตือนความจำบนหน้าจอ
รวมถึงลบเพจที่บันทึกไว้ได้

เว็บไซต์

1 จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
แล้วเลือก ใช้งาน O2

3 ใ นการสร้างโฟลเดอร์ใหม่
ให้เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก
สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ป้อนชือ
่ โฟล
เดอร์บค
ุ๊ มาร์คของคุณ
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เบราว์เซอร์
การเข้าใช้เพจทีบ
่ น
ั ทึกไว้

การใช้ RSS reader

1 จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
แล้วเลือก เบราว์เซอร์

RSS (Really Simple Syndication)
เป็นกลุม
่ รูปแบบ Web feed ทีใ่ ช้เพือ
่ เผย
แพร่เนือ
้ หาทีไ่ ด้รบ
ั การอัปเดตเป็นประจำ
เช่น รายการใน Blog, หัวข้อข่าว หรือ
Podcast เอกสาร RSS ทีเ่ รียกว่า feed,
web feed หรือ channel จะมีสรุปเนือ
้
หาหรือข้อความเต็มจากเว็บทีเ่ กีย
่ วข้อง

2 เลือก บันทึกเพจ
3 เลือก เปิด เพือ
่ เชือ
่ มต่อไปยังเพจที่
บันทึกไว้

การดูประวัตข
ิ อ
้ มูลเบราว์เซอร์
1 จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
และเลือก เบราว์เซอร์ แล้วเลือก
ประวัติ
2 ประวัตก
ิ ารแสดงผล จะปรากฏขึน
้
เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก
เพิม
่ ในบุค
๊ มาร์ค เพือ
่ เพิม
่ เพจทีเ่ ปิด
อยูไ่ ว้ในบุค
๊ มาร์คของคุณ
3 เลือก ตัวเลือก และเลือก
แสดงประวัติ เพือ
่ ดูรายการชือ
่ เว็บ
เพจทีค
่ ณ
ุ เข้าใช้งานล่าสุด
4 ใ นการเข้าใช้เพจใดเพจหนึง่
ให้เลือกเพจทีต
่ อ
้ งการ แล้วแตะที่
เปิด

เว็บไซต์
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RSS ช่วยให้ทก
ุ คนสามารถติดตามความ
เคลือ
่ นไหวของเว็บไซต์ทต
่ี นชืน
่ ชอบ
ด้วยระบบอัตโนมัตท
ิ ส
่ี ะดวกกว่าการเฝ้า
ดูดว้ ยตนเอง
ผูใ้ ช้สมัครใช้บริการ Feed
โดยป้อนลิงค์ของ Feed ลงใน Reader
หรือคลิกทีไ่ อคอน RSS ในเบราว์เซอร์ท่ี
เปิดขัน
้ ตอนการสมัครใช้บริการ Reader
จะตรวจดู Feed ทีผ
่ ใู้ ช้สมัครใช้บริการ
เป็นประจำเพือ
่ ดูเนือ
้ หาใหม่ และดาวน์
โหลดการอัปเดตต่างๆ ทีพ
่ บ

การเพิม
่ Feed
คุณสามารถป้อน Feed ด้วยตนเอง
โดยตรงได้ดงั นี:้ เบราว์เซอร์ ➝ RSS
reader ➝ ตัวเลือก ➝ เพิม
่ ใหม่
หรือคลิกลิงค์ Feed โดยเลือกไอคอน
RSS ในเว็บเพจ

การอัปเดต RSS reader
1 ค
ณ
ุ สามารถเลือกตัวเลือก อัปเดต
หรือ อัปเดตทัง้ หมด
2 ห
 ากคุณต้องการอัปเดตอัตโนมัติ
เลือก กำหนดการอัปเดต

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่า
เว็บเบราว์เซอร์
1 จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
แล้วเลือก เบราว์เซอร์ เลือก
การตัง้ ค่าเบราเซอร์
2 ค
ณ
ุ สามารถเลือกแก้ไข โปรไฟล์,
การตัง้ ค่าลักษณะ, แคช, คุกกี,้
ระบบป้องกัน หรือ รีเซ็ตการตัง้ ค่า

01
02
03
04
05
06
07
08

3 เมือ
่ คุณเปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่าของ
คุณ ให้แตะ เลือก

เว็บไซต์
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เว็บไซต์
การใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม

การใช้ บลูทธ
ู

โทรศัพท์ของคุณสามารถทำหน้าทีเ่ ป็น
โมเด็มของเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ได้ จึงทำ
ให้คณ
ุ สามารถส่งอีเมล์และเข้าถึง อิน
เตอร์เน็ตได้ แม้ในเวลาทีค
่ ณ
ุ ไม่ได้เชือ
่ ม
ต่อโดยใช้สาย โดยคุณสามารถใช้สาย
USB หรือ บลูทธู ก็ได้

1 ต
 รวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตง้ั ค่า บลูทธู
เป็น เปิด และ แสดง ทัง้ เครือ
่ งพิว
เตอร์และโทรศัพท์ KF750

การใช้สาย USB:

3 ใ ช้ Connection wizard ใน LG
PC Suite เพือ
่ สร้างการเชือ
่ มต่อ
บลูทธู ทีใ่ ช้

1 ต
 รวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตด
ิ ตัง้ LG
PC Suite บนเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ขอ
งคุณแล้ว
2 เชือ
่ มต่อ KF750 เข้ากับคอม
พิวเตอร์ของคุณด้วยสาย USB
แล้วเริม
่ ซอฟต์แวร์ LG PC Suite
3 ค
 ลิกที่ Communication
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
จากนัน
้ คลิกที่ Settings และเลือก
Modem
4 เลือก LG Mobile USB Modem
และเลือก OK จากนัน
้ โมเด็มจะปรา
กฏขึน
้ บนหน้าจอ
5 ค
 ลิกที่ Connect และเครือ
่ งคอมพิว
เตอร์ของคุณจะเชือ
่ มต่ออินเตอร์เน็ต
ผ่านโทรศัพท์ KF750 ของคุณ
เว็บไซต์
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2 จ
บ
ั คูเ่ ครือ
่ งคอมพิวเตอร์ของคุณและ
KF750 เพือ
่ ให้ตอ
้ งระบุรหัสผ่านสำ
หรับการเชือ
่ มต่อ

4 ค
 ลิกที่ Communication
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนัน
้ คลิก
Settings
5 คลิกที่ Modem
6 เลือก Standard Modem over
บลูทธ
ู link แล้วคลิก OK จากนัน
้
โมเด็มจะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
7 ค
 ลิกที่ Connect และเครือ
่ งคอมพิว
เตอร์ของคุณจะเชือ
่ มต่ออินเตอร์เน็ต
ผ่านโทรศัพท์ KF750 ของคุณ

การส่งและการรับไฟล์โดย
ใช้บลูทธ
ู
บลูทธู เป็นวิธใี นการส่งและรับไฟล์ทด
่ี ี
โดยไม่จำเป็นต้องต่อสาย ซึง่ สามารถ
เชือ
่ มต่อได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุณยังสามารถเชือ
่ มต่อกับชุดหูฟงั บลูทธู
เพือ
่ โทรออกและรับสายได้

ในการส่งไฟล์:
1 เปิดไฟล์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการส่ง โดยทัว่ ไป
จะเป็นไฟล์ภาพถ่าย, วิดโี อ หรือเพลง
2 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก ส่ง เลือก
บลูทธ
ู
3 เลือก ใช่ เพือ
่ เปิด บลูทธู
4 โทรศัพท์ KF750
จะค้นหาอุปกรณ์อน
่ื ๆ ทีใ่ ช้ บลูทธู
ภายในรัศมีนน
้ั โดยอัตโนมัติ
5 เลือกอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการส่งไฟล์ไป
ให้ แล้วเลือก เลือก เพือ
่ ส่งไฟล์
6 ไฟล์ของคุณจะถูกส่งออกไป
เคล็ดลับ! คอยเฝ้าดูแถบแสดง
ความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์
ของคุณถูกส่งแล้ว
ในการรับไฟล์:
1 ใ นการรับไฟล์ คุณต้องตัง้ ค่า บลูทธู
เป็น เปิด และ แสดง โปรดดูขอ
้ มูล
เพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่า บลูทธ
ู
ทีด
่ า้ นล่าง

3 ค
ณ
ุ จะเห็นว่าไฟล์ได้รบ
ั การบันทึก
ไว้แล้ว และคุณสามารถเลือกเพือ
่ ดู
ไฟล์หรือ ใช้เป็นภาพพืน
้ หลัง ได้
โดยปกติ ไฟล์จะบันทึกไว้ในโฟล
เดอร์ทเ่ี กีย
่ วข้องกันใน ไฟล์ของฉัน
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่า บลูทธ
ู :
1 ก
ด
ในหน้าจอสแตนด์บาย
แล้วเลือก การเชือ
่ มต่อ
2 เลือก บลูทธ
ู แล้วเลือก ตัง้ ค่า
ทำการเปลีย
่ นแปลง:

01
02
03
04
05
06

การมองเห็นเครือ
่ ง - เลือกให้
แสดง, แสดง 1 นาที หรือ ซ่อน

07

ชือ
่ เครือ
่ งของฉัน - ป้อนชือ
่ โทรศัพท์
KF750 ของคุณ

08

บริการทีร่ องรับ - ค้นหาโปรไฟล์ท่ี
KF750 รองรับ โปรดดูท่ี
การใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม ในหน้า 84
หรือ การใช้ชด
ุ หูฟงั บลูทธู ในหน้า 86
แอดเดรสส่วนตัว ค้นหาแอดเดรสอุปกรณ์ บลูทธู
ของคุณ

2 เครือ
่ งจะแสดงข้อความให้คณ
ุ ยอมรับ
ไฟล์จากผูส
้ ง่ เลือก ใช่ เพือ
่ รับไฟล์
เว็บไซต์
85

เว็บไซต์
การจับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์ บลูทธ
ู อืน
่

การใช้ชด
ุ หูฟงั บลูทธ
ู

โดยการจับคูโ่ ทรศัพท์ KF750
กับอุปกรณ์อน
่ื คุณสามารถกำหนด
รหัสผ่านเพือ
่ ป้องกันการเชือ
่ มต่อได้
ซึง่ หมายความว่าอุปกรณ์ทจ่ี บ
ั คูด
่ ว้ ยก็จะ
ปลอดภัยมากขึน
้

1 ต
 รวจสอบว่าได้ตง้ั ค่า บลูทธู เป็น
เปิด และ แสดง

1 ต
 รวจสอบว่าได้ตง้ั ค่า บลูทธู เป็น
เปิด และ แสดง ค
ุ ณ
ุ สามารถเปลีย
่ น
การตัง้ ค่าการมองเห็นได้ในเมนู
ตัง้ ค่า
2 เลือก อุปกรณ์ทจ
่ี บ
ั คู่ และ สร้าง
3 โ ทรศัพท์ KF750 จะค้นหาอุปกรณ์
เมือ
่ การค้นหาเสร็จสมบูรณ์ รีเฟรช
และ เพิม
่ จะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
4 เลือกอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการจับคูด
่ ว้ ย
และป้อนรหัสผ่าน จากนัน
้ ให้กด เพิม
่
5 โ ทรศัพท์ของคุณจะเชือ
่ มต่อกับอุป
กรณ์อน
่ื ซึง่ คุณควรป้อนรหัสผ่าน
เดียวกัน
6 ก
 ารเชือ
่ มต่อบลูทธู ของคุณแบบป้อง
กันด้วยรหัสผ่านพร้อมใช้งานแล้ว

เว็บไซต์
86

LG KF750 | คูม
่ อ
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2 ป
 ฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำทีแ
่ นบมาพร้อม
กับชุดหูฟงั เพือ
่ ตัง้ ค่าชุดหูฟงั ให้อยู่
ในโหมดการจับคู่ และจับคูก
่ บ
ั โทร
ศัพท์ของคุณ
3 แ
 ตะที่ ใช่ เพือ
่ เชือ
่ มต่อทันที
โทรศัพท์ KF750 จะเปลีย
่ นเป็นรูป
แบบชุดหูฟงั โดยอัตโนมัติ
เคล็ดลับ! โปรดดูรายละเอีย
ดเกี่ยวกับ โหมดตอบรับ BT ที่หน้า
22 เพื่อที่คุณจะได้สามารถควบคุม
วิธีการรับสาย เมื่อมีการเชื่อมต่อชุด
หูฟัง บลูทูธ

ตั้งค่า
ภายในโฟลเดอร์น้ี คุณจะสามารถปรับ
การตัง้ ค่าเพือ
่ ให้โทรศัพท์ KF750 ตอบ
สนองการทำงานในแบบของคุณได้

3 เลือก เลือก เพือ
่ บันทึกการตัง้ ค่า
ของคุณ

ต้อนรับทีจ่ ะให้แสดงเมือ
่ เปิดโทรศัพท์

หมายเหตุ: โปรดดูขอ
้ มูลเกีย
่ วกับการตัง้
ค่าการโทรได้ทห
่ี น้า 24

การปรับแต่งรูปแบบของคุณ

1 จ
 ากหน้าจอสแตนด์บาย กด
แล้วเลือก ตัง้ ค่า

คุณสามารถเปลีย
่ นรูปแบบบนหน้าจอ
สแตนด์บายของคุณได้อย่างรวดเร็ว
เพียงแตะทีไ่ อคอนรูปแบบทีใ่ ช้งานใน
ปัจจุบน
ั ทางด้านมุมบนขวามือ

2 เลือก ตัง้ ค่าการแสดงผล
และเลือก:

คุณสามารถใช้เมนูการตัง้ ค่าในการปรับ
แต่งการตัง้ ค่ารูปแบบแต่ละรายการได้

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าหน้าจอ

ธีมหน้าจอ - เลือกธีมสำหรับหน้าจอ
สแตนด์บายหรือสายโทรออก
รูปแบบเมนู - เลือกรูปแบบสำหรับ
เมนูทแ
่ี สดง
โทรออก - ตัง้ ค่ารูปแบบหน้าจอ
ขณะโทรออก
แบบอักษร - ปรับสีแบบอักษร
ไฟหน้าจอ - เลือกระยะเวลาการทำง
านของแบ็คไลท์

ธีมเครือ
่ ง - เปลีย
่ นรูปโฉมทัง้ หน้าจอ
ของคุณได้อย่างรวดเร็ว
ข้อความต้อนรับ - ป้อนข้อความ

2 เลือก รูปแบบเสียง และเลือก
รูปแบบทีค
่ ณ
ุ ต้องการแก้ไข
คุณไม่สามารถแก้ไขรูปแบบ เงียบ

02
03
04
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06
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3 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก แก้ไข
4 จ
 ากนัน
้ คุณจะสามารถเปล
ย
่ี นตัวเลือกเสียง และการเตือน
ทัง้ หมดทีม
่ อ
ี ยูใ่ นรายการได้ รวมทัง้
เสียงเรียกเข้า และ ระดับเสียง,
แบบเตือนข้อความ, การตัง้ ค่า
เสียงเปิดหน้าจอ เป็นต้น

การตั้งค่า

หมายเหตุ: การเปิดแบ็คไลท์เป็น
เวลานานจะทำให้สน
้ิ เปลืองพลังงาน
แบตเตอรีม
่ ากยิง่ ขึน
้ และคุณอาจจำ
เป็นต้องชาร์จโทรศัพท์ของคุณบ่อย
ยิง่ ขึน
้ ด้วย

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย กด

01
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ตั้งค่า
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าโทรศัพท์
เพลิดเพลินไปกับอิสระแห่งการปรับ
เปลีย
่ นการทำงานของโทรศัพท์ KF750
เพือ
่ ให้ตอบรับกับรูปแบบการทำงานของ
คุณให้มากทีส
่ ด
ุ
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูราย
การตัวเลือก ให้แตะที่รายการสุด
ท้ายที่มองเห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้า
จอขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย กด
2 เลือก ตัง้ ค่าโทรศัพท์ แล้วเลือกจาก
รายการทางด้านล่าง
ล็อคปุม
่ อัตโนมัติ - ล็อคปุม
่ กดอัต
โนมัตใิ นหน้าจอสแตนด์บายและตาม
เวลาทีก
่ ำหนด
การสัน
่ ทัชแพด - เปิด หรือ
ปิดการสัน
่ ปุม
่ สัมผัส
เอฟเฟกต์ทช
ั สกรีน - ตัง้ ค่าเสียง
เอฟเฟกต์เมือ
่ แตะหน้าจอ
ภาษา เปลีย
่ นภาษาบนจอแสดงผลของ
KF750 ของคุณ
การตั้งค่า
88

ประหยัดพลังงาน - เลือก เปิด หรือ
ปิด การตัง้ ค่าประหยัดพลังงาน
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ข้อมูล - ดูขอ
้ มูลทางด้านเทคนิคของ
โทรศัพท์ KF750

การใช้วน
ั ที่ & เวลา
วันที่ & เวลา - ปรับการตัง้ ค่าวันทีแ
่ ละ
เวลาของคุณ หรือเลือกให้ เครือ
่ งอัปเดต
เวลาอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณเดินทางหรือสำหรับ
การปรับเวลาตามฤดูกาล

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าอืน
่ ๆ
การตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อจะได้รบ
ั การตัง้
ค่ามาจากผูใ้ ห้บริการระบบแล้ว ดังนัน
้
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับโทรศัพท์
ใหม่ของคุณได้ทน
ั ที หากคุณต้องการ
เปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่า ให้ใช้เมนูน้ี
เครือข่าย - โทรศัพท์ KF750
จะเชือ
่ มต่อกับเครือข่ายทีต
่ อ
้ งการได้โดย
อัตโนมัติ ในการเปลีย
่ นการตัง้ ค่าเหล่านี้
ให้ใช้เมนูน้ี
โปรไฟล์อน
ิ เตอร์เน็ต - ตัง้ ค่าโปรไฟล์
ให้เชือ
่ มต่ออินเตอร์เน็ต
จุดเชือ
่ มต่อ - ผูใ้ ห้บริการระบบได้บน
ั ทึก
ข้อมูลนีแ
้ ล้ว คุณสามารถเพิม
่ จุดเชือ
่ มต่อ
ใหม่โดยใช้เมนูนไ้ี ด้

เชือ
่ มต่อข้อมูลแพ็คเก็ต- ตัง้ ค่าการ
เชือ
่ มต่อข้อมูลแพ็คเก็ต

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่า
ระบบป้องกัน
คำขอรหัส PIN ตัง้ ค่าให้โทรศัพท์ขอรหัส PIN ของซิม
การ์ดเมือ
่ เปิดโทรศัพท์
ล็อคเครือ
่ ง - ตัง้ ค่าล็อคโทรศัพท์เพือ
่
ป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต
ซึง่ คุณจะต้องใช้รหัสป้องกัน
เปลีย
่ นรหัส - เปลีย
่ นรหัสต่อไปนี:้ PIN/
PIN2/ รหัสป้องกัน

การใช้สถานะความจำ
KF750 ของคุณมีหน่วยความจำให้เลือก
สามแบบ: โทรศัพท์, USIM การ์ด และ
การ์ดหน่วยความจำภายนอก (คุณอาจ
ต้องซือ
้ การ์ดหน่วยความจำแยกต่างหาก)
คุณสามารถใช้สถานะความจำเพือ
่ ดูวา่ ใน
แต่ละหน่วยความจำใช้หน่วยความจำไป
เท่าใด และดูวา่ มีพน
้ื ทีว่ า่ งเหลือเท่าใด
กด
ในหน้าจอสแตนด์บาย เลือก
ตัง้ ค่า แล้วเลือก สถานะความจำ

ความจำ USIM - ดูหน่วยความจำทีม
่ ใี น
USIM การ์ด
หน่วยความจำการ์ด - ดูหน่วยความจำ
ทีม
่ ใี นการ์ดหน่วยความจำภายนอก (คุณ
ต้องซือ
้ การ์ดหน่วยความจำแยกต่างหาก)
การตัง้ ค่าทีเ่ ก็บหลัก - เลือก
ความจำเครือ
่ ง หรือ หน่วยความจำการ์ด
เคล็ดลับ! โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการใส่การ์ดหน่วย
ความจำ ที่หน้า 18
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การใช้โหมด Flight
เปิดโหมด Flight โดยกด
ในหน้าจอสแตนด์บาย แล้วเลือก ตัง้ ค่า รูปแบบเสียง เลือกโหมด Flight แล้วกด
เปิดใช้งาน
ในโหมด Flight
คุณจะไม่สามารถโทรออก
เชือ
่ มต่ออินเตอร์เน็ต ส่งข้อความ
หรือใช้ บลูทธ
ู ได้
การตั้งค่า

ความจำเครือ
่ ง - ดูหน่วยความจำที่
มีในโทรศัพท์ KF750 สำหรับภาพ,
เสียง, วิดโี อ, แฟลช, MMS, อีเมล์,
แอปพลิเคชัน Java, และอืน
่ ๆ

ความจำสำรอง - ดูหน่วยความจำ
ทีม
่ ใี นเครือ
่ งสำหรับ SMS, รายชือ
่ ,
ปฏิทน
ิ , สิง่ ทีต
่ อ
้ งทำ, บันทึก,
เตือน, ข้อมูลการโทร, บุค
๊ มาร์ค
และรายการเบ็ดเตล็ดอืน
่ ๆ
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อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหล่านีเ้ ป็นอุปกรณ์ทม
่ี าพร้อมกับโทรศัพท์ KF750 ของคุณ
อุปกรณ์ชาร์จ

สายเคเบิลข้อมูล
และซีดี
เชือ่ มต่อและซิง
โครไนซ์โทรศัพท์
KF750 เข้ากับพีซี

แบตเตอรี่

คูม
่ อ
ื การใช้
เรียนรูเ้ พิม
่ เติมเกีย
่ ว
กับโทรศัพท์ KF750
ของคุณ
คูม
่ อ
ื การใช้ KF750

ชุดหูฟงั สเตอริโอ

หมายเหตุ:

• ใช้แต่อปุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG
เท่านัน
้

• การไม่ปฏิบตั ติ ามข้อแนะนำนีอ้ าจ
อุปกรณ์เสริม

มีผลให้การรับประกันของเครือ
่ งโทร
ศัพท์สน
้ิ สุดลง
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• อปุ กรณ์เสริมอาจแตกต่างกันใน
แต่ละพืน
้ ที่ โปรดตรวจสอบกับ
บริษท
ั หรือตัวแทนผูใ้ ห้บริการในแต่
ละพืน
้ ทีข
่ องเราในกรณีทม
่ี ข
ี อ
้ สอบ
ถามเพิม
่ เติม
LG KF750 | คูม
่ อ
ื การใช้

บริการของเครือข่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

โทรศัพท์ไร้สายทีอ
่ ธิบายไว้ในคูม
่ อ
ื นี้
ได้รบ
ั การรับรองให้ใช้ในระบบเครือข่าย
GSM 900 และ DCS 1800, PCS1900
และ W-CDMA

ทัว่ ไป

คุณสมบัตต
ิ า่ งๆ ทีก
่ ล่าวถึงในคูม
่ อ
ื นี้
เรียกว่า บริการเสริมจากระบบเครือข่าย
ซึง่ เป็นบริการพิเศษทีค
่ ณ
ุ ขอเปิดใช้
บริการได้จากผูใ้ ห้บริการของคุณ ก่อน
ทีค
่ ณ
ุ จะสามารถใช้คณ
ุ สมบัตต
ิ า่ งๆ
ของบริการเสริมจากระบบเครือข่ายเหล่า
นี้ คุณต้องสมัครขอรับบริการผ่านทางผู้
ให้บริการ และขอคำแนะนำในการใช้จาก
ผูใ้ ห้บริการด้วย

ชือ
่ ผลิตภัณฑ์ : KF750
ระบบ : GSM 900 / DCS 1800 /PCS
1900 / W-CDMA
อุณหภูมแ
ิ วดล้อม
สูงสุด : +55°C (คายประจุ), +45°C
(ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด : -10°C

ศูนย์บริการ LG โดย บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจาตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์, เสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 08:00 - 17:00น.
Call center : 0-2878-5757

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

KF750 User Guide

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KF750 phone by
LG, designed to operate with the latest
digital mobile communication technology.

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

Earpiece
Main LCD

• Top: Signal strength,
battery level and
various functions.

• Bottom: Soft key
indications.
Left soft key/Right
soft key

Inner camera lens
Navigation touch pad

• In standby mode:
Quick menu
Contacts list
(Right) Messaging
(Left) Profiles

Performs the function
indicated at the bottom
of the display.

• In menu: Navigates

Send key

End/Power key

Dials a phone number
and answers incoming
calls.

between menus.

Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the standby screen.
Clear key

• Deletes a character
with each press.
Setup
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Charger, USB Cable,
Handsfree connector

Side keys
• When the screen is idle:
volume of ring tone.
• During a call: volume of the
earpiece.
• When playing a BGM track
- S hort press: controls the
volume.
- Long press: move to the next
or previous music file.
Touch screen button: turn the
LCD into a touch screen to access
your files.
Opens the multitasking menu
Capture button

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

External camera lens
USIM card socket
Flash

01
02
03
04
05
06
07
08

Battery cover

Battery

Setup

Micro SD memory
card socket
Battery release latch
Press this button to remove the battery.



Installing the USIM and battery
1 Remove the battery cover
Press and hold down the battery
release button at the top of the
phone and lift off the battery cover.

WARNING: Do not use your
fingernail when removing the
battery.
WARNING: Do not remove
the battery when the phone is
switched on, as this may damage
the phone.
3 Install the USIM card
Slide the USIM card into the USIM
card holder. Make sure that the
gold contact area on the card is
facing downwards. To remove the
USIM card, pull it gently in the
reverse direction.

2 Remove the battery
Hold the top edge of the battery
and lift it from the battery
compartment using the battery
cover.

Setup
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4 Install the battery
Insert the top of the battery first
into the top edge of the battery
compartment. Ensure that the
battery contacts align with the
terminals on the phone. Press down
the bottom of the battery until it
clips into place.

5 Charging your phone
Slide back the cover of the charger
socket on the side of your KF750.
Insert the charger (with the arrow
to the back of the handset) and
plug into a mains electricity socket.
Your KF750 will need to be charged
until a message reading “Battery
full” appears on screen.

01
02
03
04
05
06
07
08

Setup
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Memory card
Installing a memory card

Formatting the memory card

You can expand the memory available
on your phone using a memory card.
The KF750 will support up to a 4GB
memory card.

If your memory card is already
formatted, you can begin using
it straight away. If your card isn’t
formatted, you will need to do so.

TIP: A memory card is an optional
accessory.

1 From the standby screen press
then select Settings.

1 Remove the battery cover as before.
2 L ift the memory card cover and
insert a micro SD card with the gold
contact area facing downwards.
Close the memory card cover so
that it clicks shut.

2 S elect Memory manager then
choose External memory.
3 S elect Format and then confirm
your choice.
4 E nter the password, if one is set,
and your card will be formatted and
ready to use.
TIP! To change your
default storage destination, open
Memory manager from the
Phone settings menu and select
Primary storage settings.

3 Replace the battery cover.
Setup
12
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NOTE: If your memory card has
existing content it will automatically
be filed in the correct folder, for
example, videos will be stored in the
My Videos folder.

01
02
03
04
05
06
07
08

Setup
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Menu map
Games & apps

Calling

Organiser

Multimedia

Messaging

My stuff

1 M-Toy
2 My games & apps
3 Settings

1
2
3
4
5
6

Setup

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Calendar
To do
Memo
Secret memo
Date finder
Settings

 reate new message
C
Inbox
Mailbox
Drafts
Outbox
Sent items
My folders
Templates
Emoticons
Settings

14
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1 Make video call
2 Call logs
3 Call durations
4 Data volume
5 Call costs
6 Call divert
7 Call barring
8 Fixed dial numbers
9 Call waiting
0 Common settings
* Video call settings
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Touch media
Camera
Video camera
Music
FM radio
Voice recorder
Media editor
Movie maker

My images
My sounds
My videos
Games & Apps
Flash contents
Documents
Others
My memory card

Google
1
2
3
4
5
6

Search
Mail
Maps
Blogger
You Tube
Upload History

Tools
1
2
3
4
5
6
7

Quick menu
Alarms
Calculator
Stopwatch
Converter
World time
SIM service

Connectivity
1
2
3
4
5

B luetooth
Server sync
USB connection mode
TV out
PIN for DivX connection

Contacts
1
2
3
4
5
6
7
8

Add new
Search
Speed dials
Groups
Service dial numbers
Own number
My business card
Settings

Browser
1
2
3
4
5
6
7

Home
Enter address
Bookmarks
RSS reader
Saved pages
History
Settings

01
02
03
04
05
06
07
08

Settings

Profiles
Phone
Screen
Date & Time
Network
Internet profile
Access points
Packet data conn.
Security
Memory manager
Streaming settings
Reset settings

Setup

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
#
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Your standby screen
Whenever your KF750 isn’t in use it will
return to your standby screen. From
here you can access menu options,
make a quick call and change your
profile - as well as many other things.

Touch screen tips
If you press the touch screen button
on the right-hand side of the phone
the screen will switch to an interactive
touch screen keypad.

• The touch pad below the screen
can be used as a four way arrow
pad to navigate you through the
phone menus.
TIP! Use the touch screen
for fast and easy access to your
music, Photo, M-Toy, Document
and FM radio.

Press and hold the touch screen
button from the standby screen to
enter a further multimedia menu.
To select an item, touch the icon on
the touch screen. Your KF750 will
vibrate slightly when it recognises that
you’ve touched an option.

• There’s no need to press too hard as
the touchscreen is sensitive enough
to pick up on a light touch.
Your standby screen

• Use the tip of your finger to touch
the option you require. Be careful
not to touch any other keys.

• Don’t cover the phone with a case
or cover, as the touch screen will not
work with any material covering it.

16
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Touch pad

NOTE: When the screen light goes off,
you can press the camera key on the
right hand side of the phone to restore
the standby screen.

Advice to the customer
In order to allow better antenna sensitivity
LG suggest that you hold the handset as
shown below.

X

Please do not cover the antenna area with
your hand during a call or when using
a Bluetooth connection. It may reduce
signal quality.

The status bar
The status bar indicates, using various
icons, things like signal strength, new
messages and battery life as well as
telling you whether your Bluetooth or
GPRS is active.

Icon

Description
New text message
New email
An alarm is set
Normal profile in use
Silent profile in use
External memory
Calls are diverted
GPRS available
EDGE in use
Roaming
Bluetooth is active
Calls are rejected
3G available

01
02
03
04
05
06
07
08

Below is a table which explains the
meaning of icons you’re likely to see in
the status bar.
Description
Multitasking
Network signal strength
(number of bars will vary)
No network signal
Battery empty

Your standby screen

Icon
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Calls
Making a voice call
1 E nter the number including the full
area code.
To delete a digit press .
To delete all digits press and hold
.
2 Press

to make the call.

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

3 P ress
or close the handset to
finish the call.

4A
 djust the camera position if
necessary.

Making a video call

5 P ress
to finish the call, or close
the handset.

You can make a video call in a 3Gcovered service area if the user you are
calling also has a 3G video phone in a
3G-covered service area. You can also
receive video calls. To make a video
call, do the following.
1 Enter the phone number, as before.
2 If you do not want to use the
speakerphone, ensure you have the
headset plugged in.

The basics

3 T o start the video function, press
the left soft key Options and
select Make video call. You will be
notified that you will need to close
other applications to make the
video call.

18
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Making a voice/video call from
Contacts
It’s easy to call anyone whose number
you have stored in your Contacts.
1 P ress the down key on the
navigation touch pad to access the
contacts list.
2 Scroll to the contact to make a call.
3 P ress
to make a voice call. Press
the left soft key and select Make
video call to make a video call.
4 Press

to finish the call.

Making international calls
1 P ress and hold
for the
international prefix. The ‘+’ character
prefixes the international access
code.
2 E nter the country code, area code,
and the phone number.
3 Press

.

Answering and rejecting a call
When your phone rings press the
hard key to answer the call.
Press Slient to mute the ringing.
This is great if you’ve forgotten to
change your profile to Silent for a
meeting!
Press the End key to reject the
incoming call.

4 Y our address book will open. Select
the contact you’d like to assign to
that number.

01

To call a speed dial number:
1 Press the assigned number then
press the send key
, or
.

03

2 Press and hold the assigned number
until the contact appears on screen.

Making a second call
1D
 uring your initial call, press OK,
then Options, and select Add
new call.
2D
 ial the number or search your
contacts (see page 18 for details on
how to make a call from Contacts).
3 Press

You can assign a frequently-called
contact to a speed dial number.

5 S elect Swap to change between
the calls.

1 Press

6 T o end one or both calls select
Options ➝ End followed by All
or Active.

3 Y our Voicemail is set to speed dial 1.
Select any other number to assign it
to a speed dial contact.

05
06
07
08

NOTE: You will be charged for each
call you make.

The basics

Speed dialling

and select Contacts.

04

to connect the call.

4 B oth calls will be displayed on the
call screen. Your initial call will be
locked and the caller put on hold.

2 Select Speed dials.

02
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Calls
DTMF tones
DTMF allows you to use numerical
commands to navigate menus
within automated messages. DTMF is
switched on as default.

Viewing your call logs
Press
, then select Calling ➝
Call logs.

Call costs - View the charges applied
to your dialled numbers (this service is
network-dependant. Some operators
are unable to support it).
TIP! From any calls list,
touch the left soft key and Delete
All to delete all the recorded
items.

Choose to view:

Using call divert

All calls - View a complete list of all of
your dialled, received and missed calls.

1 Press

Dialled calls - View a list of all the
numbers you have called.
Received calls - View a list of all the
numbers that have called you.
Missed calls - View a list of all the calls
you have missed.
Press

, select Calling.

Before Calling you can also choose
to view:
Call durations - View the duration of
all your sent and received calls.
The basics

Data volume - View the amount in
kilobytes of all your received and
sent data.

20
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, then select Calling.

2 S elect Call divert and choose
Voice calls and/or Video calls.
3C
 hoose when to divert all calls;
when the line is busy, when there
is no answer or when you are not
reachable.
4 Input the number you’d like to
divert to.
5 Select Activate.
NOTE: Charges may be incurred for
diverting calls. Please contact your
network provider for details.
TIP! To turn off all call
diverts, choose Deactivate all.

Using call barring
1 Press

, select Calling.

2 S elect Call barring and choose
Voice calls and/or Video calls.
3C
 hoose any or all of the five options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
All incoming
Incoming when abroad
4 E nter the call barring password.
Please check with your network
operator for this service.
TIP! Select Fixed dial number
to turn on and compile a list of
numbers that can be called from
your phone. You’ll need your PIN2
code from your operator. When
activated, only numbers included
in the fixed dial list can be called
from your phone.

Changing the common call
settings
1 Press

, then select Calling.

2 S elect Common settings. From
here you can amend the settings
for:
Call reject - Select On or Off and
choose to reject all calls, those
from specific groups, contacts,
unregistered numbers (those not in
your list of contacts) or those with
no caller ID.
Send my number - Choose
whether your number will be
displayed when you call someone.

01
02
03
04
05
06
07
08

Auto redial - Choose On or Off.
Answer mode - Choose whether to
answer the phone by pressing the
Send key, by pressing any key, or by
opening the slide.
Minute minder - Select On to hear
a tone every minute during a call.

The basics

BT answer mode - Choose how
to answer a call when using
a Bluetooth headset. Select
Handsfree or handset.
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Calls
Save new number - Saves numbers
you use that aren’t already stored
in Contacts.
Slide close setting - Select End call
to be able to disconnect a call by
closing the slide.
Voice clarity- Select Yes to listen to
the voice clearly.

Changing your video call
settings
1 Press

, then select Calling.

2 Select Video call settings.
3D
 etermine whether to Use private
picture and/or, switch on the
Mirror.

The basics
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Contacts
Searching for a contact

Adding a new contact

There are two ways to search for a
contact:

1 Press

From the standby screen

3C
 hoose whether to save the contact
to your Handset or USIM.

1 F rom the standby screen touch the
down key on the touch pad to open
the address book.
2 P ress the number key
corresponding to the first letter of
the contact you’d like to view. So, for
‘Home’ press 4 (GHI) twice.
TIP! You can search by
group by touching the left soft
key and selecting Search by
group. This will bring up a list of
all your groups.
From the main menu
1 Select Contacts.
2 S elect Search and enter the first few
letters of the contact you’d like to
find using the keypad.

4 E nter the first and last name of your
new contact. You do not have to
enter both, but you must enter one
or the other.
5 E nter up to five different numbers
and assign a type for each. Choose
from Mobile, Home, Office, Pager,
Fax, VT and General.
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6 Add up to two email addresses.
7 You can assign the contact to a
group. Choose from No group,
Family, Friends, Colleagues,
School or VIP.
8 Y ou can also add a Homepage,
Home address, Company name,
Job title, Company address and
a Memo.
TIP! You can create
customised groups for your
contacts. See Creating a group
on page 24.

The basics

3 Y our address book will bring up a
list of the contacts corresponding to
the letters you’ve entered.

and select Contacts.

2 Select Add new.
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Contact options
There are many things you can do
when viewing a contact. Here’s how to
access and use the options menu:

Save to USIM/ Handset - Choose
to move or copy to the USIM card or
handset (depending on where you
originally saved the contact).

1O
 pen the contact you’d like to use.
See Searching for a contact on
page 23.

Text input - You can set the text
input method.

2 P ress the left soft key to open the
list of options.
From here you can:

Delete - Delete the contact.

Creating a group
1 Press

and select Contacts.

Send message - Send a message
or an email to the contact. See
page 27 for details on how to send
messages.

2 S elect Groups and touch the left
soft key.

Send business card - Send the
contact’s details to another person
as a business card. Choose to send
as a Text message, Multimedia
msg, Email or via Bluetooth.

5 Touch Done.

Make voice call - Call the contact.
Make video call - Make a video call
to the contact.

The basics

Edit - You can edit the contact.
Mark/Unmark - Mark your contacts
for multiple seletion.
Search by - You can search the
entry by number or group.
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3 Select Add new group.
4 Enter a name for your new group.
NOTE: If you delete a group, the
contacts which were assigned to that
group will not be lost. They will remain
in your address book.
TIP! You can edit an existing
group by highlighting it and
touching the left soft key. Choose
to Add a member to the group
from your contacts, assign a
Group ringtone, Rename the
group or Delete the group.

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

Viewing your own number
Select Own number in the Contacts
menu to view your number.

Creating a business card
You can create your own business card
by selecting My business card, then
Add. Enter your name, number, email
address and image.

Changing your contact settings
You can adapt your contact settings
so that your address book works
according to your preferences.
1 Press

and select Contacts.

Synchronise contacts - Connect
to your server to synchronise your
contacts. See Synchronising your
contacts on page 65.
Copy - Copy your contacts from
your USIM to your handset or
from your handset to your USIM.
Choose to do this one by one, or all
together.
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Move - This works in the same way
as Copy, but the contact will only
be saved to the location you’ve
moved it to. If you move a contact
from the USIM to the handset it will
be deleted from the USIM memory.
Send all contacts via Bluetooth Send all contacts information to
another handset by Bluetooth.
Back up contacts - See Backing
up and restoring your phone’s
information on page 64.

The basics

2 S elect Settings. From here you can
adjust the following settings:

Contact list settings - Choose
whether to view contacts saved
to both your Handset & USIM,
Handset only or USIM only. You
can also select to show the first
name or last name of a contact first,
and to show a contact picture.
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Contacts
Restore contacts - See Backing
up and restoring your phone’s
information on page 64.
Clear contacts - Delete all your
contacts.
Memory info. - You can check how
much memory you’ve got left on
your handset or your USIM.

The basics
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Messaging
Messaging

Entering text

Your KF750 combines SMS, MMS and
email into one intuitive and easy to
use menu.

There are two ways to enter text:

01

T9 predictive and Abc manual.

02

Sending a message
1 S elect Messaging then choose
Create new message.
2C
 hoose Message to send an SMS or
MMS. A new SMS will open.
3 S elect Options, then Insert, to add
an image, video, sound or subject.
4 P ress
Send. Enter the phone
number or select Contacts to open
your contacts list. You can add
multiple contacts.
WARNING: You will be
charged per 160 character text
message for each person that
you send the message to.

To change between upper, lower and
title case press the
key.
To delete a character use the
key below the screen.

03
04
05

hard

06

To enter a symbol select Options and
Insert.

07
08

T9 predictive
T9 mode uses a built-in dictionary
to recognise words you’re writing
based on the key sequences you
touch. Simply touch the number key
associated with the letter you want to
enter, and the dictionary will recognise
the word once all the letters are
entered. For example, press 8, 3, 5, 3, 7,
4, 6, 6, 3 to write ‘telephone’.
The basics

WARNING: If an image,
video or sound is added to an
SMS it will be automatically
convert to an MMS and you will
be charged accordingly.

To switch between text entry
methods, press and hold the
key
when you have a blank message open.
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Abc manual
In Abc mode you must press the
key repeatedly to enter a letter. For
example, to write ‘hello’, press 4 twice,
3 twice, 5 three times, 5 three times
again, then 6 three times.

Setting up your email
You can stay in touch on the move
using email on your KF750. It’s quick
and simple to set up a POP3 or IMAP4
email account.
1 S elect Messaging then select
Settings.
2 Select Email, then Email accounts.
3 Y ou can now choose how your
account works:
Title - Enter a name for this account.
My name - Enter your name.
Username - Enter the account
username.
Password - Enter the account
password.
The basics

Email address - Enter the account
email address.
Reply email address - Enter the
‘reply to’ email address.
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Outgoing mail server - Enter the
account details.
Incoming mail server - Enter the
account details.
Maximum receive size - Choose
the size limit of your emails, the
maximum is 1MB.
Mailbox type - Enter the mailbox
type, POP3 or IMAP4.
Save to server - Choose whether to
save your emails to the server. For
IMAP4 accounts copies are always
saved.
Save sent mail into - Choose where
to save your IMAP4 emails. For POP3
accounts copies are always saved
on the phone.
Access point - Choose your Internet
access point.
Auto retrieve - Choose whether
to fetch your new emails
automatically.
Advanced settings - Choose
whether to use the advanced
settings.
Incoming server port - Normally,
this is 110 for POP3 accounts and
143 for IMAP4 accounts.

SMTP authentication - Choose the
security settings for the outgoing
mail server.
APOP secure login - Choose to
activate APOP secure login for a
POP3 account. IMAP4 accounts are
always set to off.
Now your account is set up, it will
appear in the list of accounts in your
Email folder.

Retrieving your email
You can automatically or manually
check your account for new email.
See ‘Changing your email settings’ to
check automatically.
To check manually:
1 Select Messaging then Mailbox.
2 Select the account you want to use.
3C
 hoose Retrieve and the phone will
connect to your email account and
retrieve your new messages.

Sending an email using your
new account

2C
 hoose Email and a new email
will open.

01

4 S elect Send and your email will
be sent.

03

TIP! You can email Word,
Excel, Power Point and PDF
documents to your KF750 so you
can review them on the move.

02

04
05
06

Changing your email settings

07

You can adapt your email settings
so that it works according to your
preferences.

08

1 S elect Messaging then open
Settings.
2 S elect Email and then you can
adapt the following settings:
Allow reply email - Choose to allow
the sending of ‘read confirmation’
messages.
Request reply email - Choose
whether to request ‘read
confirmation’ messages.
Retrieve interval - Choose how
often your KF750 checks for new
email messages.

The basics

1 S elect Messaging, then choose
Create new message.

3U
 se Options to enter the recipient‘s
address and to write your message.
Use Insert to attach images, videos,
sounds or other file types.
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Messaging
Include message in Fwd & Reply Choose whether or not to include
the original message.

Outbox - This is a temporary storage
folder for messages that are being
sent.

Include attachment - Choose
whether or not to include the
original attachment.

Sent items - All the messages you
send are placed into your Sent items
folder.

Auto Retrieval in Roaming Choose whether or not to
automatically retrieve your
messages when abroad.
New email notification - Choose
whether or not to be alerted to
new emails.
Signature - Create an email
signature and switch this feature on.
Priority - Choose the priority level
of your email messages.

Message folders
Inbox - All the messages you receive
are placed into your inbox. Here you
can read, reply to and forward your
messages.

Managing your messages
1 Select Messaging then Inbox.
2 Select Options and then choose to:
Reply - Send a reply to the selected
message.
Forward - Send the selected
message on to another person.
Call - Call the person who sent you
the message.
Delete - Delete the message.
Create new message - Open a new,
blank message or email.
Mark/Unmark - Mark your
messages for multiple deletion.

The basics

Mailbox - All emails you receive are
placed into your Mailbox.

Copy & Move - Copy or move the
message to your phone, USIM or
My folders.

Drafts - If you don’t have time to finish
writing a message, you can save what
you’ve done so far here.

Filter - View your message by type.
This will group SMS separately
from MMS.
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Message info. - See additional
information for the message,
including the time it was sent.
If you see the message No space for
USIM message you should delete
some messages from your inbox.
If you see the message No space
for messages you can delete either
messages or saved files to create
space.

Using templates

1 S elect Messaging then choose
Emoticons.

01

2 S elect Options to Add new, Edit,
Delete or Delete all emoticons.

02

Changing your text message
settings
Your KF750 message settings are
pre-defined so that you can send
messages immediately. If you’d like
to change the settings, you can do so
as follows.

Create templates for the SMS and
MMS messages you send most
frequently. You’ll find some templates
already on your phone, and you can
edit these if you wish.

Select Messaging, then choose
Settings, then Text message. You can
make changes to:

1 S elect Messaging then choose
Templates.

Delivery report - Choose to receive
confirmation that your message was
delivered.

2C
 hoose Text templates or
Multimedia templates. You
can then select Options to Add
new, Edit, Delete or Delete all
templates.

Liven up your messages using
emoticons. You’ll find some commonly
used emoticons already on your
phone.

04
05
06
07
08

Text message centre - Enter the
details for your message centre.

Validity period - Choose how long
your message is stored at the message
centre.
Message types - Convert your text
into Voice, Fax, X.400 or Email.
Character encoding - Choose how
the characters in your messages are
encoded, this impacts the size of your
message and therefore data charges.

The basics

Using emoticons

03
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Messaging
Send long text as - Choose to send as
Multiple SMS or as an MMS.

Changing your multimedia
message settings
Your KF750 message settings are
pre-defined so that you can send
messages immediately. If you’d like
to change the settings, you can do so
as follows.
Select Messaging, then choose
Settings, then Multimedia message.
You can make changes to:
Retrieval mode - Choose Home
or Roaming network. If you then
choose Manual you will receive only
notifications of MMS and you can then
decide whether or not to download
them in full.
Delivery report - Choose to allow
and/or request a delivery report.
Read reply - Choose to allow and/or
send a read reply.
Priority - Choose the priority level of
your MMS.
The basics

Validity period - Choose how long
your message is stored at the message
centre.
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Slide duration - Choose how long
your slides appear on screen.
Delivery time - Deliver your message
at a specific time.
Multi msg. centre - Enter the details
for your message centre.

Changing your other settings
Select Messaging, choose Settings
then:
Info. service - Choose your reception
status, language and other settings.
Service message - Choose to receive
or block service messages. You can
also set your message security by
creating trusted and untrusted lists
of senders.

Camera
Taking a quick photo

Back

01

1 P ress and hold the capture
button on the right-hand side
of the handset and the camera’s
viewfinder will appear on the
screen.
2H
 olding the phone horizontally,
point the lens towards the subject
of the photo.
3 S lightly depress the capture button
and a focus box will appear in the
centre of the viewfinder screen.
4 P osition the phone so you can see
the subject of your photo in the
focus box.
5W
 hen the focus box turns green, the
camera has focused on your subject.
6 Press the capture button fully.

After you’ve taken your photo

03
04

LGIM0006.jpg

Options

Go back to previous menu.
View the pictures you have taken
in your Album.
Send the photo as an MMS, Email,
via Bluetooth or Blog This. See page
27 for Sending a message, page 72
for Sending and receiving your files
using Bluetooth.

05
06
07
08

Take another photo straight away.
Your current photo will be saved.
Use the image as wallpaper, as a
Contact image, or in your Start-up or
Shut down screen.
Delete the photo you have just
taken. The viewfinder will reappear.
TIP! In camera mode select
the Play icon to open the photo
album. See page 38, Viewing
your saved photos, for details.

Get creative

Your captured photo will appear on
the screen. The name of the image
runs along the bottom of the screen
together with five icons down the
right side.

02
New image
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Camera
Using the flash

Adjusting the brightness

Flash is set to Auto by default, but
there are other options.

Contrast defines the difference
between light and dark in an image. A
low contrast image will appear foggy,
whereas a high contrast image will
appear much sharper.

1 S elect
from the top right corner
of the viewfinder to enter the flash
sub-menu.
2 There are three flash options:
On - Your camera will always flash
when taking a picture.
Auto - Your camera will assess
whether or not the flash is necessary
for a good picture.
Off - The camera will never flash.
This is useful if you want to save
battery power.
Select the flash option you’d like
to use.
3W
 hen you’ve made your selection
the flash menu will automatically
close, ready for you to take your
picture, and the flash icon in the
viewfinder will change according to
your chosen flash mode.
Get creative

NOTE: Whenever you exit the camera,
the flash setting will revert to Auto
mode. You’ll need to switch the flash
back on if you still need it when you
reopen the camera.
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1 Select Brightness in Settings.
2 S lide the contrast indicator along
the bar, towards
for a lower
contrast, hazier image or towards
for a higher contrast, sharper
image.

Choosing a shot mode
1 S elect Settings to view the
available shot modes.
2 Choose from the five options:
Normal - This is the default shot
type. The photo will be taken in the
normal way, as outlined in Taking a
quick photo on page 33.
Continuous shot - This enables you
to take nine shots automatically in
very quick succession. See Using
continuous shot mode below for
details.
Frame shot - Choose from one
of the fun frames to transform
your friend into a pirate or just to

decorate their surroundings.

Using a frame shot mode

Panorama - This shot type is
great for taking a photo of a large
group of people or for capturing
a panoramic view. See Taking a
panoramic shot below for more
details.

Frame shot can be used to transform
your friend into a pirate, or just to
decorate their surroundings with a
frame.

Music video shot - This shot type
allows to take a shot with music
or voice.

Using continuous shot mode
Continuous shot mode is great for
taking photos of moving objects or at
sporting events.
1 Select Continuous shot.
2 Position the subject in the
viewfinder and press the capture
button as you would to take a
normal photo.
3 T he camera will take nine shots in
quick succession and display the
first with eight thumbnails on the
screen.

2 P osition the subject in the fun frame
and press the capture button.
3 Save the image by selecting Save.

Taking a panoramic shot
Capture life as it appears using
panoramic shot. The camera will let
you take three photos, all aligned,
and combine them into one image so
that your wide angle view becomes a
panoramic photo.

02
03
04
05
06
07
08

1 Select Panorama.
2 Take the first photo as normal. A
ghosted version of the right side
of the image will appear in the
viewfinder.
3W
 hen you take the second and
third photos, line the ghost of the
previous image up with the next
image in the viewfinder.
4 In phone photos are saved as a one
panoramic image only.

Get creative

4 S elect the shot you want to keep by
selecting the thumbnail.

1 Select Frame shot menu.

01
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Camera
NOTE: Due to the image size the
panoramic photo will appear slightly
distorted in the Album view.

Using the advanced settings
From the viewfinder select Settings.
Size - Change the size of the photo.
See Changing the image size on
page 37.
Scene mode - Set the the camera to
adjust for the environment. Choose
from Auto, Portrait, Landscape,
Night, Beach, Sports, and Party.
Brightness - Set the brightness of the
image in the viewfinder of the camera.
Effect - Choose a colour tone to
apply to the photo you’re taking. See
Choosing a colour tone on page 37.

Get creative

White Balance - The white balance
ensures that any white in your photo
is realistic. In order for your camera
to correctly adjust the white balance
you may need to determine the
light conditions. Choose from Auto,
Daylight, Cloudy, Illuminate and
Indoors.
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Timer - The self-timer allows you to
set a delay after the capture button
is pressed. Choose from 3 seconds,
5 seconds or 10 seconds. Great for
a group photo that you want to be
part of too!
Shot mode - See page 34.
ISO - ISO determines the sensitivity of
the camera’s light sensor. The higher
the ISO, the more sensitive the camera
will be to light. This is useful in darker
conditions when the flash can’t be
used. Choose an ISO value from
Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400 or
ISO 800.
Quality - Super fine/ Fine /Normal
Memory in use - Choose whether
to save your photos to the Handset
memory or to the External memory.
Hide icons - Hide the icons to the side
of the viewfinder.
Focus mode - Set the camera to focus
automatically.
Sound - Select one of three different
shutter sounds.

NOTE: Always select Save after
selecting a new setting to implement
the changes you’ve made.

1 F rom the viewfinder select Settings
in the bottom left corner.

TIP! When you exit the camera,
all your settings will return to
default, except image size and
image quality. Any non-default
settings you require will need to
be reset, for example, colour tone
and ISO. Check them before you
take your next photo.

3 Select a pixel value from the six
numerical options (5M: 2592x1944,
3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200,
1M: 1280x960, 640x480, 320x240)
or choose the preset:

TIP! The settings menu is
superimposed over the
viewfinder, so when you change
elements of the image colour or
quality, you’ll be able to see the
image change in preview behind
the settings menu. Remember
to select Save before exiting to
apply any changes.

Changing the image size

Contact - This sets the camera to
take a photo the perfect size to be
added to a phone contact.
4 Select the size option you’d like to
use and press Select to implement
your changes. The settings menu
will automatically close, ready for
you to take your picture.

01
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Choosing a colour tone
1 F rom the viewfinder, select
Settings.
2 Select Effect.
3 There are twelve colour tone
options: Off, Black & White,
Negative, Sepia, Blue, Emboss,
Sketch, Purpulish, Bluish,
Monochrome, Edgemap, or
Posterize.
4 Choose the colour tone you’d like to
use and press Select.

Get creative

The more pixels, the larger the file
size, which in turn means they will
take up more of your memory. If you
want to fit more pictures on your
phone or memory card you can alter
the number of pixels to make the file
size smaller.

2 Select Size.
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5 When you’ve made your selection,
the colour tone menu will
automatically close, ready for you to
take your picture.
TIP! You can change a photo
taken in colour to black and white
or sepia, taken but you cannot
change a picture taken in black
and white or sepia back to colour.

Viewing your saved photos
1 Y ou can access your saved photos
from within the camera mode and
from the Album at the top of the
icon menu.
2 Y our album will appear on the
screen.
3H
 ighlight the photo you want to
view to bring it to the front of the
album.
4 Select the photo to open it fully.

Setting a photo as a wallpaper
or contact image
Get creative

From your image album, select an
image and Use as to use the image as
a wallpaper or contact image.
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NOTE: Contact images can only be
added to contacts saved to your
phone, not your SIM.
TIP! You can also access your
photos using the touch screen.
Press and hold the touch screen
button on the right-hand side of
the phone and touch the Photo
icon. You can then scroll through
your pictures by touching the
screen.

Video camera
Shooting a quick video
1 Move the camera mode switch to
and press the centre button.
The video camera’s viewfinder will
appear on screen.
2H
 olding the phone horizontally,
point the lens towards the subject
of the video.
3 P ress the capture button once to
start recording.
4R
 EC will appear at the bottom of
the viewfinder. Press the capture
button again to stop recording.

After you’ve shot your video
A still image representing your
captured video will appear on screen.
The name of the image runs along the
bottom of the screen together with
five icons down the right side.

Delete the video you have just
made. The viewfinder will reappear.
TIP! Select the album icon
to open the video album. See
Watching your saved videos on
page 41 for details.

Adjusting the brightness
Contrast defines the difference
between light and dark in an Video. A
low contrast Video will appear foggy,
whereas a high contrast image will
appear much sharper.
1 Select

02
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.

2 S lide the contrast indicator along
the bar, towards
for a lower
contrast, hazier Video, or towards
for a higher contrast, sharper
Video.

Using the advanced settings

Play the file.

From the viewfinder select Settings.

New video is played.

Size - Change the size of the video.
See Changing the video size on
page 40.
Scene mode - Set the Video for
adjusting the environment. Choose
from Auto, Portrait, Landscape,
Night, Beach, Sports, and Party.

Get creative

View your video album.

Send the video as an MMS, as an
Email, via Bluetooth or YouTube. See
page 27 for Sending a message, or
page 72 for Sending and receiving
your files using Bluetooth.

01
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Video camera
Effect - Choose an effect tone to
apply to the video you’re making. See
Choosing an effect tone on page 41.
White Balance - The white balance
ensures that any white in your Videos
is realistic. In order for your camera
to correctly adjust the white balance
you may need to determine the
light conditions. Choose from Auto,
Daylight, Indoors, Illuminate and
Cloudy.
Music video shot - This shot type
allows to take a shot with music or
voice.
Recording speed - Record the video
using Normal, Slow video, Fast
video.
Duration - Select the maximum
length of the recording.
Memory in use - Choose whether
to save your videos to the Handset
memory or to the External memory.

Get creative
40

TIP! When you exit the video
camera all your settings will return
to default, except Video Size &
Video Quality. Any non-default
settings you require will need to
be reset, for example colour tone
and white balance. Check them
before you shoot your next video.

Changing the video size
The more pixels, the larger the file size,
which in turn means they will take up
more memory. If you want to fit more
videos onto your phone you can alter
the number of pixels to make the file
size smaller.
1 Select Size from the settings menu.
2 S elect a pixel value from the four
options:
640x480(W) - The highest quality
wide screen option.

Hide icons - Hide the icons to the side
of the viewfinder.

320x240 - Smaller Video size,
therefore smaller file size. Great for
saving on memory space.

Voice - Choose Mute to record a video
without sound.

176x144 - Smallest Video size and
therefore a smaller file size.

NOTE: Always touch Save after
selecting a new setting to implement
the changes you’ve made.

16:9 Wide - Wide screen option.
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3 S elect the size option you’d like to
use and press Save to implement
your changes. The settings menu
will automatically close, ready for
you to shoot your video.
NOTE: When you view your videos,
playback speed is 30 frames per
second, with the exception of 120 fps
where playback is at 15 frames per
second.
WARNING: The great editing
software on your LG KF750 is
compatible with all video types
except 640x480. Don’t record
in this format if you plan to edit
your video.

Choosing an effect tone
1 Select Settings and choose Effect.

3C
 hoose the colour tone you’d like to
use and press Select.

TIP! You can change a video
shot in colour to black and white
or sepia after it’s taken, but you
cannot change a video shot in
black and white or sepia to colour.

Watching your saved videos
1 S elect the album icon. Your album
will appear on screen.

01
02
03
04
05
06
07
08

2H
 ighlight the video you want to
view to bring it to the front of the
album.
3 Select the video to open it fully.

Get creative

2 T here are twelve colour tone
options: Off, Black & White,
Negative, Sepia, Blue, Emboss,
Sketch, Purpulish, Bluish,
Monochrome, Edgemap and
Posterize.

4W
 hen you’ve made your selection,
the colour tone menu will
automatically close, ready for you to
shoot your video.
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Your photos and videos
Editing photo album options
You can view and edit your images
using the Options menu in the photo
album.
View - View the image.
Send - Send the image to a friend.
Delete - Delete the image.
Use as - Set the image as a wallpaper/
contacts image/start-up or shut down
image.

TIP! You can easily delete a
photo or video. Select the photo
or video, then select Options
and choose Delete.

Adjusting the volume when
viewing a video
To adjust the volume of the audio
on a video, use up and down on the
touch pad.

Slide show - Set the image as a slide
show.

Capturing an image from a
video

Edit - Edit the image.

1 P lay the video you would like to
capture an image from.

Print - Print an image file via
PictBridge or Bluetooth.

Editing video album options
You can view and edit your videos
using the Options menu in the video
album.
Play - Play the video.

2 P ress
to pause the video on
the frame you’d like to convert to an
image and open the options menu.
3 F rom the options menu select
Capture.

Send - Send the video to a friend.

4 T he image will appear on the screen
with its assigned image name.

Delete - Delete the video.

5 Select OK.

Get creative

Use as - Set the video as a ringtone.
Rename - Rename the video.
Edit - Edit the video.
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6 S elect Delete to return to the
album.

7 T he image will be saved in the My
files folder and will appear in the
album (You need to exit the album
and then re-open for this to appear).
WARNING: Some functions
may not work properly if the
multimedia file has not been
recorded on the phone.

Sending a photo or video from
the album
1 S elect a photo or video to open it.
If you select a video, press
when it starts to play.
2 S elect the left soft key to open the
options menu.
3 S elect Send and choose how
you would like to send the video
or photo: Message, Email or
Bluetooth.
4 T he chosen messaging application
will open so you can send the video
or photo.

NOTE: The photo or video may need
to be resized before it can be sent
by MMS. Some videos may be too
large to send by MMS at all, in which
case you can choose one of the other
sending options.

Viewing your photos as a slide
show
Slide show mode will show all the
photos in your album one at a time as
a slide show.
1 S elect the photo you would like to
begin the slide show.

01
02
03
04
05
06
07
08

2 P ress the left soft key to open the
Options menu.
3 Select Slide show and it will begin.

Setting a photo as a wallpaper
1 S elect the photo you would like to
set as a wallpaper.
2 S elect the left soft key to open the
Options menu.
3 Select Use as - Wallpaper.
Get creative
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Editing your photos
There are loads of great things you can
do to your photos to change them,
add to them or liven them up a little.
1O
 pen the photo you’d like to edit
and select Options.
2 Select Edit.
3 Select an icon to adapt your photo:
Rotate the image left or right.
Change the size of the photo.
Insert an icon to the image.
Clip the image to 640X480,
320X240, 176X146.
Distort the image.
Change the colour tone to
Black and white, Sepia, or Colour
negative.
Change or add a frame to the
image.
Reverse the picture to a mirror
image.

Get creative

Change the image using
morphing, fun mirror, or spotlight.

Adding an effect to a photo
1 F rom the editing screen, select
Special effect or Frame effect.
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2C
 hoose to apply any of the two
options to the photo:
Special effect - Change the colour
of a photo to Black and white,
Sepia or Colour Negative.
Frame effect - Add a frame to your
photo. Select the desired frame
type. Select OK to have the chosen
frame superimposed over your
photo.
3 T o undo an effect simply select
Undo.
TIP! You can use more than
one effect on a photo, except for a
colour effect.

Morphing a photo
Morphing a photo is great for
changing the facial expressions of
friends, or just for distorting a photo
for artistic effect.
1 F rom the editing screen select More
and then Morphing.
2 If the face in the picture is not
detected, a pop up message Face
is not detected will be displayed
and the morphing effect will be
cancelled.

3 If the face is detected the first
morphing style will be applied to
the picture.
4 S elect the morphing style you
would like to use on the photo.
5 Select the intensity of morphing.
6 Select OK to apply the changes.

Spotlighting a photo
1 S elect the desired location on the
image.
2 Select the size of spotlight.
3 Select OK to apply the changes.
TIP! Use the Fun mirror to
copy the left side of the image over
the right side to make fun pictures.

Editing features are available for all
video types except 640x480. Don’t
record in this format if you plan to edit
your video.

Trimming the length of your
video
1C
 hoose the video you’d like to edit,
and touch Options.

01
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03
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06

2 Select Edit and choose Trim.

07

3 S elect Start and End to mark the
new start and end points.

08

Merging two videos together
1C
 hoose the first video you’d like to
edit, and select Options.
2 S elect Edit and choose Video
merge.
3 T he My videos folder will open.
Choose the video you would like to
merge to and choose Select.
4 S elect Effect to choose how the
videos merge together: None,
Fade out, Pan zoom, Oval,
Uncover, Blind, Checker board or
Dissolve.

Get creative

TIP! You can undo more than
one effect on a photo, except for
a resize. If any effect is already
applied before the resize effect,
the applied and resize effects will
be saved. The undo count will
then be reset.

Editing your videos
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5 P ress
to save the new merged
video. Choose to save over the
original file or as a new file.
6 R epeat these steps to merge more
videos.

Merging a photo with a video
1C
 hoose the video you’d like to edit,
and select Options.
2 S elect Edit and choose Image
merge.
3 T he My images folder will open.
Choose the photo you would like to
merge into your video and choose
Select.
4 S elect and slide the photo to merge
it to the end or the beginning of
the video.
5 S elect Effect to choose how the
photo and video merge together:
None, Fade out, Pan zoom, Oval,
Uncover, Blind, Checker board or
Dissolve.
Get creative
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6 P ress
. Choose to save over
the original file or as a new file.
7 R epeat these steps to merge more
photos.
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Adding text to a video
1C
 hoose the video you’d like to edit,
and select Options.
2 S elect Edit and choose Text
overlay.
3 E nter your text using the keypad
and press Save.
4 P ress Start and mark when you’d
like the text to appear.
5 S elect the area of the screen you’d
like the text to appear in.
6 S elect OK to mark when you’d like
the text to disappear.
7 S elect Save to save it. Choose to
save over the original file or as a
new file.
8 R epeat these steps to add more
text.

Overlaying a photo
1C
 hoose the video you’d like to edit,
and select Options.
2 S elect Edit and choose Image
overlay.

3 T he My images folder will open.
Choose the photo you would like
to overlay your video and choose
Select.
4 S elect Start and mark when you’d
like the photo to appear.
5 S elect the area of the screen you’d
like the photo to appear in. If the
photo is too big it will overlay the
whole screen, not just the area
selected.
6 S elect OK to mark when you’d like
the photo to disappear.
7 S elect Save to save it. Choose to
save over the original file or as a
new file.
8 R epeat these steps to add more
photos.

Adding a voice recording
1C
 hoose the video you’d like to edit
and select Options.

3 Select Yes to continue.

5 Press End to stop recording.
6 S elect Save followed by Yes to save.
Choose to save over the original file
or as a new file.
7 R epeat these steps to add more
voice recordings to the video.

Adding a soundtrack to your
video
1C
 hoose the video you’d like to edit
and select Options.

01
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04
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2 S elect Edit and choose Audio
dubbing.
3 T he My sounds folder will open.
Choose the track you would like to
add to your video and press Select.
4 T he original audio recording of your
video will be erased.
5 If the audio is shorter than the video
choose whether to play Once or to
Repeat it.
6C
 hoose to save over the original file
or as a new file.

Get creative

2 S elect Edit and choose Voice
recording. The quality of the
original audio will be affected by
adding a voice recording.

4 P ress Play to view your video. When
you get to the part you’d like to
record your voice over, press Pause.
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Changing the speed of your
video
1C
 hoose the video you’d like to edit
and select Options.
2 S elect Edit and choose Time
scaling.
3 S elect one of the four speed
options: x4, x2, x1/4, x1/2.
4C
 hoose to save over the original file
or as a new file.

Adding a dimming effect
1O
 pen the video you’d like to edit,
select
and select Options.
2 S elect Edit and choose Dimming
effect.
3C
 hoose to save over the original file
or as a new file.
4 Y our video will now fade in at the
start and fade out at the end.

Get creative
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Multimedia
You can store any multimedia files
on your phone’s memory in My stuff
so that you have easy access to all
of your pictures, sounds, videos and
games. You can also save your files to a
memory card. The advantage of using
a memory card is that you can free up
space on your phone’s memory.

Move - Move an image from the
phone memory to a memory card or
vice versa.

01

Copy - Copy an image from the phone
memory to a memory card or vice
versa.

03

Images

Print - Print an image via PictBridge or
Bluetooth®.

My images contains a list of pictures
including default images pre-loaded
onto your phone, images downloaded
by you and images taken on your
phone’s camera.

My images option menus

Send - Send the image to a friend.
Use as - Set the image to appear on
your phone at certain times.

Delete - Delete an image.

04

Mark/Unmark - Select multiple files.

05

File - Change the name or view the
information for the file.
Slide show - Start a slide show.

06
07
08

Sort by - Sort images into a specified
order.
Grid view/ List view - View each
image in grid or list type.
Memory manager - View the memory
status.

Sending a photo
1 S elect My stuff then choose My
images.
2 S elect the photo you want to send
and press Options.

Get creative

The options available to you in My
images depend on what type of
image you have selected. All of the
options will be available for pictures
you have taken on the phone’s
camera, but only the Use as, Sort
by Grid (List) view and Memory
manager options are available for
default images.

02
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3 S elect Send and choose from
Message, Email, Bluetooth or
Blog.
4 If you choose Message or Email,
your photo will be attached to the
message and you can write and
send the message as normal. If
you choose Bluetooth, you will be
prompted to turn Bluetooth on and
your phone will search for a device
to send the picture to.

Using an image
You can choose images to use as
wallpapers and screensavers or even
to identify a caller.
1 Select My stuff then My Images.
2 S elect the image and touch
Options.
3 Select Use as and choose from:
Wallpaper - Set a wallpaper for the
standby screen.

Get creative
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Contacts image - Allocate an
image to a particular person in your
contacts list so that the picture
shows when they call you.
Start up image - Set an image
to appear when you switch the
phone on.
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Shut down image - Set an image
to appear when you switch the
phone off.

Organising your images
1 Select My stuff, then My images.
2 Select Options, then Sort by.
3 Choose from Date, Type or Name.

Deleting an image
1 Select My stuff, then My images.
2 S elect the image you want to delete
and choose Options.
3 Select Delete, then Yes to confirm.
TIP! To quickly delete any
file in My files, highlight it with the
cursor and press the
key.

Moving or copying an image
You can move or copy an image
between the phone memory and
the memory card. You might want to
do this to either free up some space
in one of the memory banks or to
safeguard your images from being
lost.

1 Select My stuff then My images.
3 Select Move or Copy.

5O
 nce you have marked all of the
appropriate images, choose one of
the options to apply to all of them.

Editing an image

Checking your memory status

2 Select an image and select Options.

You can edit the image using the
Options menu.
1 Select Multimedia menu.
2 Select Media editor.
3 S elect Image editor and choose
from several options. See page 44
for details.

Marking and unmarking images
If you want to move, copy, send or
delete several images at once, you
first need to identify them by marking
them with a tick.
1 Select My stuff then My images.
2 Select Options then Mark/Unmark.
3A
 box will appear to the left of each
image. If you select an image, a tick
will appear in the box marking it.

02
03
04

1 Select My stuff, then My images.

05

2 S elect Options, then Memory
manager.

06

3C
 hoose Handset memory or
External memory.
NOTE: If you do not have a memory
card inserted, you will not be able to
select External memory.

07
08

Sounds
The My sounds folder contains
the Default sounds and Voice
recordings. From here you can
manage, send or set sounds as
ringtones.

Using a sound
1 Select My stuff, then My sounds.
2 S elect Default sounds or Voice
recordings.

Get creative

4 T o unmark an image, select the
image again so that the tick
disappears from the box.

You can check to see how much of
your memory you have used and how
much you have remaining.

01
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3 S elect a sound and press Play to
listen to it.

Send - Send the video in a message,
email or via Bluetooth.

4 Select Options and Use as.

Delete - Delete the video.

5C
 hoose from Voice ringtone, Video
ringtone, Message tone, Start-up
sound and Shut down sound.

Use as - Use as a voice/video
ringtone.

Videos

1 Select a video and press Options.

The My videos folder shows the list
of downloaded videos and videos you
have recorded on your phone.

2 S elect Send and choose from
Message, Email or Bluetooth,
You Tube.

Watching a video

3 If you choose Message or Email,
your video clip will be attached
to the message and you can write
and send the message as normal. If
you choose Bluetooth, you will be
prompted to turn Bluetooth on and
your phone will search for a device
to send the video to.

1 Select My stuff then My videos.
2 Select a video and press Play.

Using options while video is
paused
Select Options while in pause mode
and choose from:
Landscape view - View the video file
in full shot.

Get creative
52

Sending a video clip

Using a video clip as a ringtone
1 Select a video and select Options .

Mute/ Unmute - Switch the sound
on/off.

2 S elect Use as and choose from
Voice ringtone or Video ringtone.

Capture - Capture the frozen frame
as a picture.

Using the video options menu

Repeat - Repeat the video file.
File info. - View brief details about
the file.
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From the My videos folder, you can
choose from the following options:
Send - Send a video to a friend.

Use as - Set a video as your ringtone.

M-Toy menu

Move - Move a video clip from the
phone memory to a memory card or
vice versa.

You can enjoy six default games:
Dart, Homerun Derby, Magic Ball,
Hammer, Maze and Fishing.

01

Copy - Copy a video clip from the
phone memory to a memory card or
vice versa.

About - View the information for a
game.

03

Delete - Delete a video.

Setting - Set the sound and vibration
when activating a game.

Mark/Unmark - Select multiple files.

Reset data - Reset all settings.

File - Edit the file name and view its
information.

Exit - Leave the M-Toy menu.

Create new folder - Create a new
folder within the My videos folder.
Sort by - Sort videos into a specific
order.
Grid view/ List view - View the
options menu by grid or list type.
Memory manager - View the memory
status.

Games and Applications

1 Select Games menu.

04
05
06
07
08

2 Select a game and touch Launch.

Using the games options menu
From the Games and Applications
folders, the following options are
available:
Create new folder – Create a folder
within the games and applications
menu.
Sort by - Sort the games and
applications by Date, Size or Name.

Get creative

You can download games and
applications to your phone to keep
you amused when you have time to
spare.

Playing a game

02
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Memory manager - View the memory
status.
TIP! You can also access
these games using the touch
screen. Press and hold the
touch screen button on the righthand side of the phone and touch
the M-Toy icon.

Flash contents
The Flash contents folder contains all
of your default and downloaded flash
contents.

Viewing an SWF/SVG file
1 S elect My Stuff, then Flash
contents.
2 Select the file and press Play.

Using options viewing the SWF/
SVG file

Get creative
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pausing).
Mute/Unmute - Switch the sound
on/off.
Use as wallpaper - Set the SWF/SVG
file as a wallpaper.
File info. - View brief details about
the file.

Documents
From the Documents menu, you can
view Excel, Powerpoint, Word, text and
pdf files.

Transferring a file to your phone
Bluetooth is probably the easiest way
to transfer a file from your computer
to your phone. You can also use LG PC
Suite via your sync cable. See page 64
for details.
To transfer using Bluetooth:

Select Options while in pause mode
and choose from:

1M
 ake sure your phone and
computer have Bluetooth switched
on and are visible to one another.

Play/Pause - Pause or resume
playback.

2U
 se your computer to send the file
via Bluetooth.

Full screen/ Landscape view View your SWF/SVG in full screen
or landscape view mode (this only
appears if you select Options without

3W
 hen the file is sent, you will have
to accept it on your phone by
selecting OK.
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4 T he file should appear in your
Documents or Others folder.

01

Viewing a file

02

1 Select My stuff, then Documents.

03

2 S elect a document and choose
View.

04

Others
The Others folder is used to store files
which are not pictures, sounds, videos,
games or applications. It is used in the
same way as the Documents folder.
You may find that when you transfer
files from your computer to your
phone that they appear in the Others
folder rather than the Documents
folder. If this happens, you can move
them.
To move a file from Others to
Documents:
1 Select My Stuff then Others.
2 Select a file and choose Options.
3 Select Move.

The Movie maker allows you to create
an image slide show combined with
music.

1G
 o to Multimedia and select Movie
maker.
2 S elect
to add an image. Choose
the images you want to include
then select Done.

06
07
08

3 S elect Style menu to choose a
movie style.
4 S elect Play to see what you’ve
created.

Music
Your LG KF750 has a built-in music
player so you can play all your
favourite tracks. To access the
music player, select Music from the
Multimedia menu. From here you can
access a number of folders:
Recently played - View all of the
songs you have played recently.

Get creative

Movie maker

05

Creating a movie

55

Multimedia
All tracks - Contains all of the
songs you have on your phone.

Using options while playing
music

Artists - Browse through your
music collection by artist.

Select Options and choose from:

Albums - Browse through your
music collection by album.

Minimise - Make the music player
screen disappear so that you can
continue using your phone as normal.

Genres - Browse through your
music collection by genre.

Go to my music - Move the Cursor to
the My music folder.

Playlists - Contains any playlists
you have created.

Repeat - Repeat the selected track.

Shuffle tracks - Listen to your
music in a random order.

Playing a song
1 Select My music, then All tracks.
2 S elect the song you want to play
and choose Play.
3 Press

to pause the song.

4 T ouch
(right) to skip to the
next song.
5 T ouch
(left) to skip to the
previous song.

Shuffle - Listen to your music in a
random order.
Equaliser - Set the equaliser menu.
Visualisation - Select the visual
effects.
Add to playlist - Add the file to a
playlist.
File info. - View brief details about
the file.
Send - Send the song as a message or
via Bluetooth.
Delete - Delete the song.

Get creative

Use as - Use the song as one of your
ringtones.

Creating a playlist
You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from the
All tracks folder.
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1 Select My music, then Playlists.
2 S elect Add, enter the playlist name
and press
Save.
3 T he All tracks folder will be
displayed. Select all of the songs
that you would like to include in
your playlist; a tick will show next to
the file name.
To play a playlist, select it and choose
Play.
NOTE: To add a second playlist, select
Options then Add new playlist.

Editing a playlist
From time to time, you may want to
add new songs or delete songs from
a playlist.
1 Select My music, then Playlists.
2 Select the playlist.
3 Select Options.
Add new songs – Add more songs to
the playlist. Mark the ones you want
and select Done.

01

Remove from list – Remove a song
from the playlist.

02

Mark/Unmark – Select multiple files.

03

Use as – You can set the song as an
effect sound.

04

Memory manager - You can view the
current status of memory.

Deleting a playlist
1 Select My music, then Playlists.
2 S elect Options then Delete or
Delete all to delete all of the
playlists.

05
06
07
08

Using the radio
Your LG KF750 has an FM radio feature
so you can tune into your favourite
stations to listen to on the move.
NOTE: You need to insert your
headphones to listen to the radio.
Insert them into the same socket as
your charger.
Get creative

File info. - View the Name, Size,
Date,Time, Type, Duration, Protection
and Copyright of the song.

Send – Send a song as a message or
via Bluetooth.
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Searching for stations
You can tune radio stations by
searching for them either manually or
automatically. They will be saved to
specific channel numbers so you don’t
have to keep re-tuning. You can save
up to 50 channels in your phone.
To auto tune:
1 F rom Music select FM radio then
Options.
2 S elect Auto scan. The stations
found will automatically be
allocated to a channel number.
TIP! You can access music
using the touch screen. Press and
hold the touch screen button on
the right-hand side of the phone
and choose the FM Radio or
Music icon. You can then scroll
though and select your music files
or the radio functions by touching
the screen.
Get creative

To manually tune:
1 Select FM radio then Options.
2 S elect Channel list and choose the
channel number you want to save
the station to.

58
LG KF750 | User Guide

3 E nter the station frequency and
touch Select to save.
NOTE: You can also manually tune
into a station by using
(left) and
(right) displayed next to the radio
frequency.

Editing the channels
You may want to move the stations to
another channel so that the ones you
listen to most frequently are easier
to access.
1 Select FM radio then Options.
2 S elect Channel list and select the
channel you want to change.
3 E ither select a station from one of
the other channels, or manually
tune the channel into the frequency
you want.
You can edit each channel by
highlighting it and touching Options:
Rename - Rename the channel.
Replace - Set new frequency for the
selected channel.

Resetting channels
1 Select FM radio, then Options.
2 Select Channel list, then Options.

3C
 hoose Reset channel to reset the
current channel or choose Reset
all channels to reset all of the
channels. Each channel will return
to the starting 87.5Mhz frequency.
TIP! To improve the radio
reception, extend the headset
cord, which functions as the radio
antenna.

Memory in use - Check the current
status of each memory.
Go to Voice recordings – Open
the Voice recordings folder in My
sounds.
3 Select Rec. to begin recording.
4 Select Stop to end recording.
5 S elect Play in the options menu to
listen to your recording.

Listening to the radio

Sending the voice recording

Select FM radio, then enter the
channel number of the station you
would like to listen to.

1O
 nce you have finished recording,
select options.

Using voice recorder
Use your voice recorder to record
voice memos or other sounds.
1 Select Multimedia.
2 S elect Voice recorder then options
and choose from:
Duration – Set the recording
duration.

Quality – Select the sound quality.
Choose from Super Fine, Fine or
Normal.

02
03
04
05
06
07
08

2 S elect Send and choose from
Message, Email or Bluetooth. If
you choose Message or Email,
the recording will be added to the
message and you can write and
send it as normal. If you choose
Bluetooth, you will be prompted to
turn Bluetooth on.
NOTE: After you have finished
recording, select Options and choose
Play, Send, File, Delete, Use as (to
use the recording as your ringtone) or
Go to Voice recordings.

Get creative

Choose from MMS msg. size, 30
secs, 1 min or No limit.

01
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Organiser
Adding an event to your
calendar
1 From the standby screen, press
and choose Organiser. Select
Calendar.
2 S elect the date you would like to
add an event to.
3 S elect Options then Add new
event.
4 S elect whether you would like to
add an Appointment, Anniversary
or Birthday and select Done.
5C
 heck the date and enter the time
you would like your event to begin.
6 F or appointments and anniversaries
enter the time and date your event
finishes in the lower time and date
boxes.
7 If you would like to add a subject or
a note to your event, touch Subject
or Name and type in your note.

Get organised

8 S elect Done and your event will be
saved in the calendar. A cursor will
mark the day that any events have
been saved to and a bell will ring at
the start time of your event, so that
you can stay organised.

60
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TIP! You can set a holiday
in your calendar. Select each day
you are on holiday one at a time,
then choose Options and select
Set holiday. Each day will be
shaded red. When you come to
set an alarm, you can choose to
exclude days set as holidays.

Changing your default calendar
view
1 From the standby screen press
and choose Organiser. Select
Settings.
2 S elect Calendar and choose either
Month view or Week view.
3 Press Done to confirm your choice.

Adding an item to your to do list
1 From the standby screen press
and choose Organiser.
2 Select To do and select Add.
3 S et the date for the to do item, add
notes and select a priority level:
High, Medium or Low.
4 S ave your to do list item by
selecting Done.

TIP! You can edit an item
by selecting it, touching Options
and Edit. Cofirm your amends by
selecting Save.

Sharing a to do item
1 From the standby screen press
and choose Organiser. Select
To do.
2 S elect the to do item you would like
to share, then select Options.
3 S elect Send. You can choose to
share your to do item by Text
message, Multimedia msg, Email
or Bluetooth.

Adding a memo
1 From the standby screen press
and choose Organiser
- Memo.
2 Select Add.
3 Type your memo, followed by Save.
4 Your memo will appear on screen
next time you open the Memo
application.
TIP! You can edit an existing
memo. Select the one you want to
edit and select Edit.

01
02
03
04
05
06
07
08

TIP! You can back up and
synchronise your calendar with
your computer. See PC Sync on
page 64.

Get organised
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Tools

Get organised

Setting your alarm

Using your calculator

1 From the standby screen press
and choose Tools then
Alarms.
2 Select Options and touch Add new.
3 Set the time you would like the
alarm to sound.
4 Choose whether you would like
your alarm to sound Once, Daily,
Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Sun,
Sat-Wed, Sat- Thu, Sun-Thu or
Except Holiday.
5 Select and Edit to select a sound
for your alarm. To listen to sounds
select the sound, and touch Play.
6 Add a memo for the alarm and
select Done when you have finished
typing. When the alarm sounds the
memo will be displayed.
7 Finally, you can set the snooze
interval at 5, 10, 20 or 30 mins, 1
hour or off.
8 Once you have set your alarm,
select Done.
NOTE: You can set up to 5 alarms.

1 From the standby screen, press
and choose Tools. Select
Calculator.
2 Select the numeric keys to input
numbers.
3 For simple calculations, select the
function you require (+, –, x, ÷),
followed by =.
4 For more complex calculations,
select Options and choose from
+/–, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt,
deg or rad.

The alarm will be alerted on even if
the phone is switched off.
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Using the stopwatch
1 From the standby screen, press
and choose Tools. Select
Stopwatch.
2 Select Start to begin the timer.
3 Select Stop to stop the timer.
4 Select Lap to measure each lap
time.
5 To restart stopwatch, select
Resume.
6 Select Reset to return to zero.

Converting a unit
1 From the standby screen, press
and choose Tools. Select
Converter.
2C
 hoose whether you would like to
convert Currency, Surface, Length,
Weight, Temperature, Volume or
Velocity.
3 Y ou can now select the unit and
enter the value you would like to
convert from, followed by the unit
you would like to convert to.
4 T he corresponding value will appear
on the screen.

TIP! If you are abroad, you
can change your time zone from
World time by selecting Options,
followed by Change current
city. Choose your required city
as above.
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Adding a city to your world time
1 From the standby screen, press
and choose Tools. Select
World time.

3 Press Select to confirm your choice.

Get organised

2 S elect Options, followed by Add
city. Start typing the name of the
city you require and it will show at
the top of the screen. Alternatively
choose Map, and select your
chosen city from the map.
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PC Sync
You can synchronise your PC with your
phone to make sure all your important
details and data match, and also as a
backup to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your
computer
1 From the standby screen press
and choose Connectivity.
2 S elect USB connection mode and
click OK.
Music - Music Sync mode.
Others - Data Service mode.
3 Insert the supplied CD into your PC.
Click on the LG PC Suite Installer
which will appear on your screen.
4 S elect the language you would like
the installer to run in and click OK.
5 F ollow the instructions on the
screen to complete the LG PC Suite
Installer wizard.

Get organised

6O
 nce installation is complete, the
LG PC Suite icon will appear on
your desktop.
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Connecting your phone and PC
1C
 onnect the USB cable to your
phone and your PC.
2D
 ouble click on the LG PC Suite
Icon on your desktop.
3C
 lick on Connection Wizard and
USB.
4C
 lick on Next, then Next again, and
Finish. Your phone and PC are now
connected.

Backing up and restoring your
phone’s information
1C
 onnect your phone to your PC as
outlined above.
2C
 lick on the Backup icon, and select
Backup or Restore.
3M
 ark the contents you would
like to back up or restore. Select
the location you would like to
backup information to, or restore
information from. Click OK.
4 Your information will be backed up.

Viewing your phone files on
your PC
1C
 onnect your phone to your PC as
outlined above.
2 Click on the Contents icon.
3A
 ll of the documents, flash contents,
images, sounds and videos you
have saved onto your phone will be
displayed on the screen in the LG
Phone folder.
TIP! Viewing the contents
of your phone on your PC helps
you to arrange files, organise
documents and remove contents
you no longer need.

Synchronising your contacts
1 Connect your phone to your PC.
2 Click on the Contacts icon.

4C
 lick on File and select Save. You
can now select where you would
like to save your contacts to.
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Synchronising your messages

06

1 Connect your phone to your PC.

07

2 Click on the Messages icon.
3A
 ll of your PC and phone messages
will be displayed in folders on your
screen.

08

4U
 se the tool bar at the top of
your screen to edit and rearrange
messages.

Synchronising your music
1 Connect your phone to your PC.
2 Click on the Music icon.
3 T he music files you have saved will
be displayed on the screen in the
Music folder.

Get organised

3 S elect Transfer, then Import from
mobile handset. Your PC will now
import and display all contacts
saved to your USIM card and
handset.

NOTE: To backup contacts saved to
your USIM card, click on the SIM card
folder on your PC screen. Select Edit at
the top of the screen, then Select all.
Right-click your contacts and select
Copy to contacts. Now click on the
Handset folder on the left of your
screen and all your numbers will be
displayed.
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PC Sync
NOTE: The following conditions must
be met.
· Windows XP Service Pack 2 or higher.
· Windows Media Player 11 or higher.
·U
 SB Connection mode should be
active and Music Sync mode should
be on.

Using your phone as a mass
storage device
Your phone can only be used as a
mass storage device if you have a
memory card inserted.
1D
 isconnect your phone from your
PC.
2 From the standby screen, press
.
3 S elect Connectivity, then USB
connection mode.
4H
 ighlight Mass storage and press
Select.

Get organised

5C
 onnect your phone to your PC.
Your phone will read: Connecting
as Mass Storage… followed by
Connected as Mass Storage Mode.
Do not disconnect during transfer.
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6A
 ll of your phone files will
automatically be stored onto your
PC hard drive.
NOTE: Your phone must be
unplugged from your PC to initiate
Mass Storage.
NOTE: Mass storage backs up content
saved on your memory card only, not
your handset memory. To transfer the
contents of your handset memory (e.g.
contacts) you’ll need to synchronise
using PC Sync.

PIN for DivX connection
Install the DivX converter which is
supplied on the same CD as the PC
Sync software.
Once installed select DivX from the
Program Files on your PC, then DivX
converter followed by Converter.
This will open the Converter
application. Use the arrows in the
application to change the conversion
format to Mobile. If you right-click
on the application box and select
Preferences, you can change the
location that the converted files are
saved in.

Once you are ready to convert your
files, simply drag and drop the files
into the application. You will need
then to select Convert for the process
to begin. When the process is finished
a “Conversion complete“ pop up will
be displayed. The converted file can
now be transferred to your phone
using the Mass Storage functionality
(see page 66 for details) or uploaded
using the PC Sync software (see page
64 for details).

Using TV out

01
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Choose PAL or NTSC for connecting
your KF750 to a TV.

Get organised
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Browser
With a browser at the tip of your
fingers, you can get up-to-date
news and weather forecasts as well
as information on sports or traffic
whenever you need it. In addition, the
browser allows you to download the
latest music, ringtones, wallpapers
and games.

Accessing the web
1 From the standby screen, press
and choose Browser.
2 T o access the browser homepage
directly, select Home.
Alternatively, select Enter address
and type in your desired URL,
followed by Open.
NOTE: An additional cost is incurred
when connecting to this service and
downloading content. Check your
data charges with your network
provider.

The web
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Adding and accessing your
bookmarks
For easy and fast access to your
favourite websites, you can add
bookmarks and save web pages.
1 From the standby screen press
and choose Browser.
2 S elect Bookmarks. A list of your
Bookmarks will appear on the
screen.
3 T o create a new folder, select
Options and choose Create new
folder. Enter the name of your
bookmark folder.
4 T o add a new bookmark, select
Options and touch Add new. Enter
a name for your bookmark followed
by the URL.
5 S elect Done. Your bookmark will be
displayed in the list of bookmarks.
6 T o access the bookmark, simply
scroll to it and select Open.

Saving a page

Viewing your browser history

1A
 ccess your required webpage as
described above.

1 From the standby screen press
and choose Browser, and
then select History.

01

2 Visual history will be displayed.
Select Options and select List
history, to show a list of web page
titles you have accessed recently.

03

2 S elect Options, Save items, then
Save this page.
3 E nter a name for the webpage so
you can easily recognise it.
4 Select Save.
TIP! This menu will also
allow you to edit titles of saved
pages, protect or unprotect the
screen memo, and delete saved
pages.

Accessing a saved page
1 From the standby screen press
and choose Browser.
2 Select Saved pages.
3 S elect Open to connect to the
saved page.

3 T o access one of these pages, simply
select the required page and touch
Open.

Using RSS reader
RSS (Really Simple Syndication) is a
family of web feed formats used to
publish frequently updated content
such as blog entries, news headlines
or podcasts. An RSS document, which
is called a feed, web feed, or channel,
contains either a summary of content
from an associated web site or the
full text.
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The web

RSS makes it possible for people to
keep up with their favorite web sites
in an automated manner that is easier
than checking them manually.

02
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Browser
The user subscribes to a feed by
entering the feed’s link into the
reader or by clicking an RSS icon in a
browser that initiates the subscription
process. The reader checks the user’s
subscribed feeds regularly for new
content, downloading any updates
that it finds.

Adding the Feed
You can input the feed directly
yourself: Browser ➝ RSS reader ➝
Options ➝ Add new or you can click
the feed link by selecting the RSS icon
in the webpage.

Updating the RSS reader
1 Y ou can select Update or Update
all Options.
2 If you want to update it
automatically, select Update
schedule.

The web
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Changing the web browser
settings
1 From the standby screen press
and choose Browser. Select
Settings.
2 Y ou can choose to edit Profiles,
Appearance settings, Cache,
Cookies, Security, or Reset
Settings.
3O
 nce you have changed your
settings, touch Select.

The web
Using your phone as a modem

Using Bluetooth

Your KF750 can double as a modem
for your PC, giving you email and
internet access even when you can’t
connect using wires. You can use
either the USB cable or Bluetooth.

1 E nsure Bluetooth is switched On
and Visible for both your PC and
KF750.

01

2 P air your PC and KF750 so that a
passcode is required for connection.

03

Using the USB cable:

3U
 se the Connection wizard on
your LG PC Suite to create an active
Bluetooth connection.

1 E nsure you have LG PC Suite
installed on your PC.
2C
 onnect your KF750 and your PC
using the USB cable and launch the
LG PC Suite software.

4C
 lick Communication on your PC.
Then click Settings.

3C
 lick Communication on your
PC. Then click Settings and select
Modem.

6C
 hoose Standard Modem over
Bluetooth link and click OK. It will
now appear on screen.

4C
 hoose LG Mobile USB Modem
and select OK. It will now appear
on screen.

7C
 lick Connect and your PC will
connect through your KF750.

5 Click Modem.

02
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5C
 lick Connect and your PC will
connect through your KF750.
NOTE: For more information on
synchronising using LG PC Suite see
page 64.
The web
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The web
Sending and receiving your files
using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send and
receive files as no wires are needed
and connection is quick and easy.
You can also connect to a Bluetooth
headset to make and receive calls.
To send a file:
1 Open the file you want to send.
2 Select Options and choose Send.
Choose Bluetooth.
3 Select Yes to turn Bluetooth on.
4 Your KF750 will automatically search
for other Bluetooth enabled devices
within range.
5 Choose the device you want to send
the file to and choose Select to
send the file.
6 Your file will be sent.
TIP! Keep an eye on the progress
bar to make sure your file is sent.
To receive a file:

The web

1 T o receive files, your Bluetooth
must be both On and Visible. See
Changing your Bluetooth settings
below for more information.
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2A
 message will prompt you to
accept the file from the sender.
Select Yes to receive the file.
3 Y ou will see where the file has been
saved and you can choose to View
the file. Files will usually be saved to
the relevant folder in My Stuff.
Changing your Bluetooth settings:
1 P ress
in the standby screen,
and choose Connectivity.
2C
 hoose Bluetooth then Settings.
Make your changes to:
My device visibility - Choose to be
Visible, Visible for 1 min or Hidden.
My device name - Enter a name for
your KF750.
Supported services - Search for
the profile supported by KF750. See
Using your phone as a modem
on page 71 or Using a Bluetooth
headset on page 73.
My address - Search your Bluetooth
device address.

Pairing with another Bluetooth
device
By pairing your KF750 and another
device, you can set up a passcodeprotected connection. This means
your pairing is more secure.
1C
 heck your Bluetooth is On and
Visible. You can change your
visibility in the Settings menu.
2 S elect Paired devices, Options,
then Add new device.
3 Y our KF750 will search for devices. If
devices are found, Refresh and Add
will appear on screen.

Using a Bluetooth headset
1C
 heck your Bluetooth is On and
Visible.
2 F ollow the instructions that came
with your headset to place your
headset in pairing mode and pair
your devices.
3 S elect Yes to Connect now. Your
KF750 will automatically switch to
Headset profile.
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4C
 hoose the device you want to pair
with and enter a passcode then
press Add.
5 Y our phone will then connect to the
other device, on which you should
enter the same passcode.
6 Y our passcode-protected Bluetooth
connection is now ready.

The web
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Settings
Within this folder you can adapt your
settings to personalise your KF750.

Handset theme - Quickly change
the whole look of your screen.

NOTE: For information on call settings
see page 21.

Greeting message- Enter the
greeting message used when the
phone is switched on.

Changing your screen settings
1 From the standby screen, press
and select Settings.
2 S elect Screen and then choose
from:
Screen theme - Choose the theme
for your Home Screen, start Up,
Shut down the phone.

3 Choose Select to save your settings.

Personalising your profiles
You can quickly change your profile on
the standby screen. Simply touch the
currently active profile icon.
Using the settings menu you can
personalise each profile setting.

Menu style - Choose the style used
to display menus.

1 From the standby screen, press
and select Settings.

Dialling - Set the display used
when making a call.

2 S elect Profiles and then choose
the profile you want to edit. You
cannot edit the Silent profile. You
can edit the Alert By option of your
silent profile.

Font - Adjust the font.
Backlight - Choose how long the
backlight remains on for.
NOTE: The longer the backlight is
on for, the more battery power is
used and you may need to charge
your phone more often.
Settings

Image quality enhancement Choosed the menu to enhance the
quality of the selected image.
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3 Select Options and choose Edit.
4 Y ou can then change all of the
sounds and alert options available
in the list, including your Ring tone
and Volume, Message alerts and
more.

Changing your phone settings

Using Date & Time

Enjoy the freedom of adapting your
KF750 so that it works in a way that
suits you.

Date & Time - Adjust your date
and time settings or choose to
automatically update the time when
you travel or for daylight saving.

01

Changing your other settings

04

1 From the standby screen, press
.
2 S elect Settings, then Phone, and
choose from the list below.
Auto key lock - Lock the keypad
automatically in the standby screen.
Touchpad - Turn the touchpad
vibration On or Off.
Touchscreen effect - Set the effect
tone used when touching the
screen.
Languages - Change the language
of for your KF750’s display.
Power save - Choose to switch the
power saving settings On or Off.
Information - View the technical
information for your KF750.

Your connectivity settings have
already been set up by your network
operator, so you can enjoy your new
phone immediately. If you want to
change any settings, use this menu.
Network - Your KF750 connects
automatically to your preferred
network. To change these settings, use
this menu.

02
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Internet profiles - Set the profiles to
connect to the internet.
Access points - Your network operator
has already saved this information.
You can add new access points using
this menu.
Packet data conn - Set the packet
data connection.
Settings
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Settings
Changing security settings
PIN code request- Set the phone to
ask for the PIN code of your SIM card
when switching on the phone.
Handset lock - Set the phone lock to
avoid unauthorised use. You will need
a security code.
Change codes - Change the codes:
PIN/ PIN2/ Security code.

Using memory manager

Handset reserved memory - View
the memory available on your handset
for SMS, contacts, calendar items, to
do list, memos, alarms, call history,
bookmarks and miscellaneous items.
USIM memory - View the memory
available on your USIM Card.
External memory - View the memory
available on your external memory
card (you may need to purchase the
memory card separately).

Your KF750 has three memories
available: the phone, the USIM Card
and an external memory card (you
may need to purchase the memory
card separately).

Primary storage setting - choose
Handset memory or External memory.

You can use memory manager to
determine how each memory is used
and see how much space is available.

Using flight mode

Press
in standby screen. Select
Settings then Memory Manager.
Handset Common memory - View
the memory available on your KF750
for images, sounds, videos, flash, MMS,
applications, java and others.
Settings
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TIP! See page 12 for information
on Installing a memory card.

Turn on flight mode by pressing
in standby screen, and then select
Settings and Profiles. Select Flight
mode and press
to activate.
Flight mode will not allow you to
make calls, connect to the internet,
send messages or use Bluetooth.

Accessories
These accessories were supplied with KF750.
Charger

USB cable and
CD
Connect and
synchronise your
KF750 and PC.

Battery

User Guide
Learn more about
your KF750.

KF750 User Guide

Stereo
headset

NOTE:

• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate
your warranty.
different regions; please check with
our regional service company or
agent for further inquires.

Accessories

• Accessories may be different in
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Network service

Technical data

The wireless phone described in this
guide is approved for use on the GSM
900, DCS 1800, PCS1900 and W-CDMA
network.

General

A number of features included in this
guide are called Network Services.
These are special services that you
arrange through your wireless
service provider. Before you can take
advantage of any of these Network
Services, you must subscribe to them
through your service provider and
obtain instructions for their use from
your service provider.

Network service
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Product name : KF750
System : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA
Ambient Temperatures
Max : +55°C (discharging), +45°C
(charging)
Min : -10°C

Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may be
dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency
energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information This
mobile phone model KF750 has been
designed to comply with applicable
safety requirements for exposure to
radio waves. These requirements are
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

Guidelines
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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.
• 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.
LG KF750 | User Guide

• The SAR limit recommended by

the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g
of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4 for
use at the ear is 0.5 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 0.755 W/kg averaged
over 1g of tissue.

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

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

• Keep away from electrical

• 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 the accessories like earphones
cautiously. Do not touch the
antenna unnecessarily.

Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.

• Do not use your mobile phone

near medical equipment without
requesting permission. Avoid
placing the phone over pacemakers,
for example, in your breast pocket.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs,
radios, PCs, etc.

Guidelines

appliances such as TVs, radios, and
personal computers.
• The unit should be kept away from
heat sources such as radiators or
cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
• Switch off the phone in any area
where you are required by special
regulations. For example, do not use
your phone in hospitals as it may
affect sensitive medical equipment.
• Do not handle the phone with wet
hands while it is being charged. It
may cause an electric shock and can
seriously damage your phone.
• Do not to charge a handset near
flammable material as the handset
can become hot and create a fire
hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior
of the unit (do not use solvents such
as benzene, thinner or alcohol).
• Do not charge the phone when it is
on soft furnishings.
• The phone should be charged in a
well ventilated area.
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Guidelines for safe and efficient use
Road safety

Avoid damage to your hearing

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

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.

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

• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before

Guidelines

making or answering a call if driving
conditions so require.
• RF energy may affect some
electronic systems in your vehicle
such as car stereos and safety
equipment.
• When your vehicle is equipped
with an air bag, do not obstruct
with installed or portable wireless
equipment. It can cause the air bag
to fail or 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 near roads.
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Glass Parts
Some parts of your mobile device are
made of glass. This glass could break
if your mobile device is dropped on a
hard surface or receives a substantial
impact. If the glass breaks, do not
touch or attempt to remove. Stop
using your mobile device until the
glass is replaced by an authorized
service provider.

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 refueling
point.

• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable

gas, liquid, or explosives in the same
compartment of your vehicle as
your mobile phone and accessories.

In aircraft
Wireless devices can cause
interference in aircraft.

• Turn your mobile phone off before
boarding any aircraft.

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

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

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

Battery information and care

• You do not need to completely

Guidelines

discharge the battery before
recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory effect
that could compromise the battery’s
performance.
• Use only LG batteries and chargers.
LG chargers are designed to
maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit
the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
• Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of times
until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.
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Guidelines for safe and efficient use
• Do not expose the battery charger

to direct sunlight or use it in high
humidity, such as in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate the
battery performance.
• There is risk of explosion if the
battery is replaced by an incorrect
type.
• Dispose of used batteries according
to the manufacturer’s instructions.
Please recycle when possible. Do
not dispose as household waste.
• If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorized LG
Electronics service point or dealer
for assistance.
• Always unplug the charger from the
wall socket after the phone is fully
charged to save unnecessary power
consumption of the charger.

Guidelines
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