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บทนำ
ขอแสดงความยินดีทค
่ี ณ
ุ ซือ
้
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีร่ น
ุ่ KF240T
ทีท
่ น
ั สมัยมีขนาดกะทัดรัด ออกแบบให้
ทำงานด้วยการใช้เทคโนโลยีการสือ
่ สาร
เคลือ
่ นทีแ
่ บบดิจต
ิ อลใหม่ลา่ สุด

บทนำ

6

คูม
่ อ
ื การใช้เล่มนีป
้ ระกอบด้วยข้อ
มูลสำคัญในการใช้และการทำงาน
ของโทรศัพท์เครือ
่ งนี้ จึงควรอ่าน
เนือ
้ หาทัง้ หมดอย่างละเอียดเพือ
่
ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และเป็นการป้องกันความ
เสียหายหรือการใช้งานโทรศัพท์
อย่างไม่ถก
ู ต้อง การรับประกันของ
โทรศัพท์จะสิน
้ สุดลงทันที หากมี
การเปลีย
่ นแปลงหรือดัดแปลง
แก้ไขเครือ
่ ง นอกเหนือจากทีร่ ะบุ
อย่างชัดเจนในคูม
่ อ
ื นีว้ า่ สามารถ
กระทำได้

เพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวัง!

• ควรปิดโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ ครัง้ ที่
อยูบ
่ นเครือ
่ งบิน
• ห้ามถือโทรศัพท์ในขณะขับรถ
่ งใกล้สถานีบริการน้ำมัน
• ไม่ควรใช้เครือ
คลังน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่
มีการปฏิบต
ั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การระเบิด
• เพือ
่ ความปลอดภัยของคุณ โปรดใช้
แต่แบตเตอรีแ
่ ละแท่นชาร์จของแท้ท่ี
กำหนดให้เท่านัน
้
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ดว้ ยมือเปียก
ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจ
ถูกไฟฟ้าดูดหรือทำให้โทรศัพท์ชำรุด
เสียหายได้
• เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัยและห่าง
จากมือเด็ก รวมทัง้ เก็บชิน
้ ส่วนขนาด
เล็กซึง่ อาจทำอันตรายหากเด็กนำ
ใส่ปาก
ั ถุไวไฟ
• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วต
เนือ
่ งจากโทรศัพท์อาจร้อนและทำให้
ติดไฟ ซึง่ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้

• ปิดเครือ
่ งโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ข
ี อ
้
บังคับพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล
เนือ
่ งจากอาจมีผลต่อการทำงาน
ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ทไ่ี ว
ต่อสัญญาณรบกวน
ั
• การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กบ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ง้ั หมดได้
จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ องคุณ
เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน
• เพือ่ หลีกเลีย่ งความเสียหายทีอ่ าจเกิด
ขึน
้ โปรดใช้แต่อป
ุ กรณ์เสริมทีเ่ ป็น
ของแท้เท่านัน
้
• เครือ
่ งส่งสัญญาณวิทยุทก
ุ ชนิด
สามารถส่งคลืน
่ รบกวนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ ทีอ
่ ยูใ่ กล้
เคียง ดังนัน
้ โทรทัศน์ วิทยุ
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้
รับการรบกวนบ้างเล็กน้อย
• ควรทิง้ แบตเตอรีต
่ ามวิธท
ี ่ี
กฎหมายกำหนด
• ห้ามถอดแยกเครือ
่ งโทรศัพท์หรือ
แบตเตอรี่
• หากมีการใส่แบตเตอรีช
่ นิดทีไ่ ม่
ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

เพื ่ อ ความปลอดภั ย

คำเตือน!
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบือ
้ งต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำเหล่านี้
อาจทำให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย
ข้อมูลโดยละเอียดเพิม
่ เติมมีอธิบายอยู่
ในคูม
่ อ
ื เล่มนี้

คำแนะนำเพื ่ อ ความปลอดภั ย และการใช้ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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การรับพลังงานคลืน
่
ความถีว่ ท
ิ ยุ
ข้อมูลเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่
ความถีว่ ท
ิ ยุและค่า SAR (Specific
Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีร่ น
ุ่ KF240T นี้ ได้รบ
ั
การออกแบบตรงตามข้อกำหนดเรือ
่ ง
ความปลอดภัยในการใช้งานอัน
เกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ข้อกำหนดนีใ้ ช้หลักเกณฑ์ทางวิทยา
ศาสตร์ทร่ี วมถึงการกำหนดค่าเผือ
่ ไว้
ทัง้ นีเ้ พือ
่ ความปลอดภัยของทุกคน
โดยไม่ขน
้ึ กับอายุและสุขภาพ
] ข้อกำหนดเกีย
่ วกับการรับพลังงาน
คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุใช้หน่วยวัดทีเ่ รียกว่า
Specific Absorption Rate หรือ SAR
การทดสอบ SAR ได้กระทำด้วยการใช้
วิธก
ี ารทีไ่ ด้มาตรฐาน โดยให้เครือ
่ งโทร
ศัพท์สง่ สัญญาณทีแ
่ รงทีส
่ ด
ุ และมีการ
รับรองขนาดสัญญาณแล้ว โดยการส่ง
สัญญาณดังกล่าวได้กระทำในทุกย่าน
ความถีท
่ โ่ี ทรศัพท์ใช้อยู่

แม้วา่ ระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG
แต่ละรุน
่ จะแตกต่างกันบ้าง แต่ทก
ุ รุน
่
จะได้รบ
ั การออกแบบให้อยูภ
่ ายในข้อ
กำหนดการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
] ข้อจำกัด SAR ทีแ
่ นะนำโดย
International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก. โดยเฉลีย
่
ตามเนือ
้ เยือ
่ หนักสิบ (10) กรัม
] ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รน
ุ่
นี้ ซึง่ ทำการทดสอบโดย DASY4
ขณะถือแนบกับหูคอ
ื 0.554 วัตต์/กก.
(10 กรัม) และเมือ
่ พกพาไว้กบ
ั ตัวคือ
0.959 วัตต์/กก. (10 กรัม)
] ข้อมูลระดับ SAR
สำหรับผูท
้ อ
่ี ยูใ่ นประเทศ/
พืน
้ ทีท
่ ย
่ี อมรับข้อจำกัด SAR
ซึง่ แนะนำโดย Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE)
คือ 1.6 วัตต์/กก. โดยเฉลีย
่ ต่อเนื้
อเยือ
่ หนึง่ (1) กรัม (ตัวอย่างเช่น
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย
และไต้หวัน)
]

การดูแลและการบำรุง
รักษาเครือ
่ งโทรศัพท์
คำเตือน!

อย่าถอดแยกชิน
้ ส่วนของเครือ
่ งโทรศั
พท์ ควรนำไปให้ชา่ งเทคนิคผูม
้ ค
ี วาม
รูเ้ มือ
่ จำ
เป็นต้องมีการตรวจซ่อม
] ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
] ควรตัง
้ โทรศัพท์ไว้หา่ งจากแหล่ง
ความร้อน เช่น เครือ
่ งระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
] ไม่ควรวางเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ในเตาอบ
ไมโครเวฟ เพราะอาจทำให้แบตเตอ
รีร่ ะเบิดได้
] ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
] ไม่ควรนำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ในทีท
่ ม
่ี ก
ี าร
สัน
่ สะเทือนหรือการกระแทก
]

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

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่
และอุปกรณ์เสริมทีผ
่ า่ นการรับรอง
ให้ใช้กบ
ั โทรศัพท์รน
ุ่ นีเ้ ท่านัน
้
การใช้อป
ุ กรณ์ประเภทอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่ผา่ น
การรับรองดังกล่าวอาจทำให้การ
รับรองหรือการรับประกันของเครือ
่ งสิน
้
สุดลง หรือก่อให้เกิดอันตรายได้

สารเคลือบบนตัวเครือ
่ งโทรศัพท์อาจ
หลุดลอกได้ หากหุม
้ ด้วยวัสดุหรือสิง่ ที่
ทำจากไวนิล
] ห้ามใช้สารเคมีทม
่ี ฤี ทธิร์ น
ุ แรง (เช่น
แอลกอฮอล์, เบนซิน, ทินเนอร์
เป็นต้น) หรือสารซักฟอกทำความสะ
อาดเครือ
่ ง
โทรศัพท์ เพราะอาจทำให้เกิดเพลิง
ไหม้ได้
] ไม่ควรนำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ในทีท
่ ม
่ี ฝ
ี น
ุ่
หรือควันมากเกินไป
] อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บต
ั รเครดิตหรือบัต
รโดยสารทีม
่ แี ถบแม่เหล็ก เพราะอาจทำ
ความเสียหายต่อข้อมูลในแถบ
แม่เหล็กได้
] อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมค
ี ม เพราะ
อาจทำความเสียหายแก่โทรศัพท์ได้
] วางเครือ
่ งโทรศัพท์ให้หา่ งจากของ
เหลวหรือความชืน
้
] ใช้อป
ุ กรณ์เสริม เช่น หูฟงั และชุดหูฟงั
ด้วยความระมัดระวัง ตรวจสอบให้แน่
ใจว่าเก็บสายเคเบิลอย่างปลอดภัยแล้ว
และอย่าแตะเสาอากาศโดยไม่จำเป็น
] โปรดถอดสายเคเบิลข้อมูลก่อนเปิด
เครือ
่ ง
]
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
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โทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ เครือ
่ งสามารถส่ง
คลืน
่ รบกวนได้ ทำให้มผ
ี ลต่อการทำงาน
ของอุปกรณ์ตา่ งๆ
] ห้ามใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ กล้อป
ุ กรณ์
ทางการแพทย์โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต
หลีกเลีย
่ งการวางโทรศัพท์เหนือเครือ
่ ง
ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ
(เช่น ใส่ในกระเป๋าเสือ
้ เป็นต้น)
] โทรศัพท์เคลือ
่ นทีบ
่ างเครือ
่ งอาจก่อ
ให้เกิดสัญญาณคลืน
่ รบกวนกับเครือ
่ ง
ช่วยฟังได้
] ดังนัน
้ โทรทัศน์ วิทยุ
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รบ
ั การ
รบกวนบ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้อง
ถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ว่าด้วยเรือ
่ งการใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ น
พืน
้ ทีท
่ ค
่ี ณ
ุ ขับขีย
่ านพาหนะ
] ห้ามใช้โทรศัพท์มอ
ื ถือในขณะขับรถ
] มีสมาธิในการขับขีด
่ ว้ ยความระมัดระวัง
อย่างเต็มที่
] หากสามารถกระทำได้
ให้ใช้ชด
ุ อุปกรณ์แฮนด์ฟรี

ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทรออก
หรือรับสาย หากสภาพการขับขีท
่ ำให้จำ
เป็นต้องดำเนินการดังกล่าว
] พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุอาจมีผลระทบ
ต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดในรถ
ของคุณ เช่น วิทยุตด
ิ รถยนต์ หรือ
อุปกรณ์เพือ
่ ความปลอดภัย
] หากรถของคุณติดตัง
้ ถุงลมนิรภัย ห้าม
ติดตัง้ อุปกรณ์พกพาแบบไร้สายซึง่ ขัด
ขวางการทำงานของถุงลม เพราะอาจ
ทำให้คณ
ุ ได้รบ
ั บาดเจ็บรุนแรงเนือ
่ งจาก
การทำงานผิดปกติของถุงลมนิรภัยได้
หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะอยูข
่ า้ ง
นอก โปรดตรวจดูวา่ ระดับเสียงอยูท
่ ร่ี ะดับ
ทีเ่ หมาะสม เพือ
่ ให้คณ
ุ ยังสามารถได้ยน
ิ
เสียงจากรอบข้างได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมือ
่ กำลังจะข้ามถนน
]

หลีกเลีย
่ งการทำลาย
ความสามารถในการ
ได้ยน
ิ
ความสามารถในการได้ยน
ิ อาจถูกทำลาย
ได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานาน
ดังนัน
้ เราขอแนะนำว่า คุณไม่ควรเปิด
หรือปิดหูฟงั ใกล้กบ
ั หูของคุณ นอกจากนี้
คุณควรตัง้ ระดับเสียงเพลงและระดับเสียง
สายสนทนาไว้ในระดับทีเ่ หมาะสม

บริเวณทีท
่ ำให้เกิด
ระเบิดได้

บริเวณทีอ
่ าจเกิดการ
ระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จด
ุ เติมน้ำมันเชือ
้
เพลิง ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้นำ้ มันเชือ
้
เพลิงหรือสารเคมี
] ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลวที่
ติดไฟง่าย หรือระเบิดได้ในห้องโดยสาร
ของรถ ซึง่ คุณใช้เก็บโทรศัพท์หรือ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ
]

บนเครือ
่ งบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลืน
่ รบ
กวนต่อเครือ
่ งบินได้
] ให้ปด
ิ โทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ องคุณก่อน
ขึน
้ เครือ
่ งบิน
] อย่าใช้โทรศัพท์เมือ
่ เครือ
่ งบินจอดทีพ
่ น
้ื
โดยไม่ได้รบ
ั การอนุญาตจากพนักงาน
ประจำเครือ
่ งเสียก่อน

เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัยและห่างจาก
มือเด็ก รวมทัง้ เก็บชิน
้ ส่วนขนาดเล็กซึง่
อาจทำอันตรายหากเด็กนำใส่ปาก

โทรเบอร์ฉก
ุ เฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กบ
ั
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีท
่ ง้ั หมดได้
จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์เคลือ่ นทีข
่ องคุณ
เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน
ให้ตรวจสอบกับผูใ้ ห้บริการในพืน
้ ทีข
่ องคุณ

ข้อมูลเกีย
่ วกับแบตเตอรี่
และการดูแลรักษา
คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่
ออกจนหมดก่อนเริม
่ การชาร์จ
แบตเตอรีน
่ ต
้ี า่ งจากแบตเตอรีอ
่ น
่ื
เนือ
่ งจากไม่มี Memory Effect
ประสิทธิภาพของแบตเตอรีจ่ งึ ไม่
ด้อยลง
] ใช้เฉพาะแบตเตอรีแ
่ ละเครือ
่ งชาร์จของ
LG เท่านัน
้ เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรีข
่ อง
LG ได้รบ
ั การออกแบบมาเพือ
่ ยืดอายุ
การใช้งานของแบตเตอรีใ่ ห้นานทีส
่ ด
ุ
]

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

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

เด็ก
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่าถอดชิน
้ ส่วนหรือทำให้
แบตเตอรีล
่ ด
ั วงจร
] รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส
แบตเตอรี่
] ปลีย
่ นแบตเตอรีก
่ อ
้ นใหม่ทน
ั ที เมือ
่
ประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำลงจนถึง
ระดับทีไ่ ม่อาจใช้งานต่อได้ แบตเตอรีน
่ ้ี
สามารถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครัง้ จน
กว่าจะจำเป็นต้องเปลีย่ นก้อนใหม่
] ชาร์จแบตเตอรีใ
่ หม่อก
ี ครัง้ หากไม่ได้
ใช้เป็นเวลานานเพือ
่ เพิม
่ เวลาการ
ใช้งาน
] อย่าให้เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรีโ่ ดนแสง
แดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพทีม
่ ค
ี วาม
ชืน
้ สูง เช่น ในห้องน้ำ
] อย่าวางแบตเตอรีท
่ ง้ิ ไว้ในสภาพอากาศ
ทีร่ อ
้ นหรือเย็น เพราะประสิทธิภาพของ
แบตเตอรีอ
่ าจด้อยลง
] ความเสีย
่ งต่อการระเบิด: หากมีการ
ใส่แบตเตอรีช
่ นิดทีไ่ ม่ถก
ู ต้อง
] ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำของผูผ
้ ลิตใน
การทิง้ แบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้แล้ว
] หากคุณต้องการเปลีย
่ นแบตเตอรี่
โปรดนำไปทีจ่ ด
ุ บริการหรือตัวแทน
จำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้ จาก LG
Electronics ทีใ่ กล้ทส
่ี ด
ุ เพือ
่ ขอความ
ช่วยเหลือ
]

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

12

]

ถอดปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้า
เสียบทุกครัง้ หลังจากแบตเตอรี่
โทรศัพท์เต็มแล้วเพือ
่ ลดการใช้
พลังงานสิน
้ เปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ

คุณสมบัติของ KF240T
ส่วนประกอบของโทรศัพท์
ภาพแสดงตัวเครือ
่ งด้านหน้า

หูฟัง
ปุ่มนาวิเกต
ในโหมดสแตนด์บาย:
กดแล้วปล่อย:
เขียนข้อความตัวอักษร
กดแล้วปล่อย:
รายการสมุดที่อยู่
กดแล้วปล่อย:
รายการรูปแบบเสียง
กดแล้วปล่อย:
รายการเมนูโปรด
] ในเมนู: เลื่อนขึ้นและลง
]

LCD
] ส่วนบน:
ความแรงของสัญญาณ,
ระดับประจุไฟของแบตเตอรี่
และฟังก์ชันอื่นๆ
] ส่วนล่าง:
แสดงรายการของปุ่มเลือก

]

ไมโครโฟน

ในโหมดแก้ไข:
ป้อนตัวเลขและตัวอักษร

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KF240T

ปุ่มตัวเลขและตัวอักษร
] ในโหมดสแตนด์บาย:
สำหรับป้อนหมายเลขพื่อโทร
ออก กดปุ่มดังต่อไปนี้ค้างไว้
ในโหมดสแตนด์บาย:
สำหรับป้อนหมายเลขเพื่อ
โทรออก กดปุ่มดังต่อไปนี้ค้างไว้
- เพื่อป้อน
เครื่องหมาย "+"
- ใช้งานเมนูศูนย์
ข้อความเสียง
ถึง
- โทรด่วน
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คุณสมบัติของ KF240T

ปุ่มเลือกซ้าย/ ปุ่มเลือกขวา
ปุ่มทั้ง 2 นี้จะทำงานตามฟังก์ชันที่ปรากฏที่ด้าน
ล่างของหน้าจอ

ปุ่มวางสาย
]

เปิด/ปิดเครื่อง (กดค้าง)

]วางสายหรือปฏิเสธสายเรียกเข้า

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KF240T
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ปุ่มลบ
ลบตัวอักษรครั้งละหนึ่งตัวเมื่อกดปุ่มในแต่ละ
ครั้ง การกดปุ่มนี้ค้างไว้จะลบข้อความที่ป้อนไว้
ทั้งหมด ใช้ปุ่มนี้เพื่อกลับไปหน้าจอที่แล้ว
ปุ่มส่ง
]

โทรออกด้วยการกดหมายเลขโทรศัพท์
และการรับสาย

]

ในโหมดสแตนด์บาย: แสดงราย
การหมายเลขที่โทรออก ที่รับสาย
และที่ไม่ได้รับสายล่าสุด

มุมมองด้านซ้าย

ช่องร้อยสายคล้อง
สำหรับพกพา

มุมมองด้านขวา
ช่องเสียบสายชาร์จ
แบตเตอรี่/ช่องเสียบสาย
เคเบิลและแจ๊คหูฟัง

หมายเหตุ
]

ปุ่ม MP3
ปุ่มกล้องถ่ายรูปด้านข้าง
(เปิดสไลด์)
กดค้าง ใช้งานกล้องถ่ายรูป

โปรดตรวจดูว่าเปิด
โทรศัพท์แล้วและอยู่
ในโหมดเปิดเ
ครื่องรอรับสาย
ก่อนเชื่อมต่อ
กับสายเคเบิล USB

ปุ่มด้านข้าง
]

ในโหมดสแตนด์บาย :
ระดับเสียงของปุ่มกด

]

ระหว่างการใช้สาย:
เพิ่ม/ลดระดับเสียง

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KF240T
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คุณสมบัติของ KF240T
ภาพตัวเครือ
่ งด้านหลัง

ปุ่มล็อคฝาปิดแบตเตอรี่
กดปุ่มเพื่อปลด
แบตเตอรี่ออก

แบตเตอรี่

ช่องเสียบซิมการ์ด

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KF240T
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ขั้วแบตเตอรี่

ข้อมูลบนหน้าจอ
พื้นที่ไอคอน

พืน
้ ทีข
่ อ้ ความและกราฟิก

หน้าจอจะแสดงไอคอนต่างๆ ตามที่
แสดงในตารางดังต่อไปนี้

ไอคอนบนหน้าจอ
ไอคอน

คำอธิบาย
แสดงความแรงของสัญญาณ
เครือข่าย

เมนู

รายชื่อ

แสดงรายการของปุม่ เลือก

คำอธิบาย

บรรทัดแรก

แสดงไอคอนต่างๆ

บรรทัดกลาง

แสดงข้อความ, คำแนะนำ
และข้อมูลที่คุณป้อน เช่น
หมายเลขที่จะโทรออก

บรรทัดสุดท้าย

แสดงฟังก์ชันที่กำหนดให้
กับปุ่มเลือกสองปุ่มใน
ปัจจุบัน

แสดงว่าคุณกำลังใช้บริการข้าม
เครือข่าย (โรมมิ่ง) อยู่
ตั้งและใช้นาฬิกาปลุกอยู่

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KF240T

พื้นที่

คุณสามารถใช้บริการ GPRS ได้
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คุณสมบัติของ KF240T
ไอคอน

คำอธิบาย
แสดงสถานะของแบตเตอรี่
คุณได้รับข้อความแบบตัวอักษร
คุณได้รับข้อความแบบเสียง
สั่นอย่างเดียว ในรูปแบบเสียง
ปกติ ในรูปแบบเสียง
นอกอาคาร ในรูปแบบเสียง
เมนู เงียบ ในรูปแบบเสียง
เมนู ชุดหูฟัง ในรูปแบบเสียง
คุณกำลังโอนสาย
คุณเปิดใช้ บลูทูธ

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KF240T
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*คุณภาพของเสียงสนทนาอาจเปลี่ยน
แปลงตามพื้นที่ให้บริการของระบบเครือ
ข่าย เมื่อระดับความแรงของสัญญาณ
ต่ำกว่า 2 ขีด เสียงสนทนาอาจขาดหาย
สายหลุด และมีเสียงรบกวน โปรดดู
สัญญาณนี้เป็นสัญลักษณ์ในการโทร
ของคุณ เมื่อแถบแสดง
สถานะไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่าคุณอยู่
นอกพื้นที่ให้บริการ ในกรณีดังกล่าวนี้
คุณจะเข้าใช้บริการใดๆ
ของระบบเครือข่ายไม่ได้
(โทร, รับส่งข้อความ และอื่นๆ)

การติดตั้ง
การติดตัง้ ซิมการ์ดและ
แบตเตอรีใ่ นเครือ
่ ง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปด
ิ เครือ
่ งแล้ว
ก่อนทีจ่ ะถอดแบตเตอรีอ
่ อก

1. ถอดแบตเตอรีอ
่ อก
กดปุม
่ คลายล็อคแบตเตอรีค
่ า้ งไว้
และเลือ
่ นแบตเตอรีอ
่ อก
หมายเหตุ
]

การถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์
ในขณะที่เครื่องเปิดอยู่อาจทำให้
เครื่องขัดข้องได้

การติ ด ตั ้ ง
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การติดตั้ง
2. ใส่ซม
ิ การ์ด
ใส่ซม
ิ การ์ด แล้วเลือ
่ นเข้าไปในช่องใส่ซม
ิ
การ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซม
ิ
การ์ดอย่างถูกต้อง และหน้าสัมผัสสีทอง
ของการ์ดคว่ำลง เมือ
่ ต้องการถอดซิม
การ์ดออก ให้กดลงเบาๆ และดึงออก
ในทิศทางตรงข้ามกับตอนใส่

หมายเหตุ
]

ขั้วโลหะของซิมการ์ดเสียหายได้โดย
ง่ายหากถูกขูดขีด ดังนั้น โปรดระวัง
เมื่อคุณจับซิมการ์ด ให้ปฏิบัติตามคำ
แนะนำที่แนบมากับซิมการ์ด

คำเตือน!
• ห้ามใส่หรือถอดซิมการ์ดขณะทีใ่ ช้
้ ข้อมูล
หรือเปิดโทรศัพท์อยู่ มิฉะนัน
ในซิมการ์ดอาจได้รบ
ั ความเสียหาย

การใส่ซม
ิ การ์ด

การติ ด ตั ้ ง
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การถอดซิมการ์ด

3. ใส่แบตเตอรี่
เลือ
่ นแบตเตอรีเ่ ข้าไปทีด
่ า้ นหลังของโทร
ศัพท์ และเลือ
่ นขึน
้ จนกระทัง่ ล็อคเข้าที่

การชาร์จแบตเตอรี่
ก่อนเชือ
่ มต่ออะแดปเตอร์สำหรับชาร์จ
แบตเตอรีเ่ ข้ากับเครือ
่ งโทรศัพท์ คุณต้อง
ใส่แบตเตอรีใ่ นเครือ
่ งก่อน

การติ ด ตั ้ ง

1. ตรวจดูให้แน่ใจว่า
ชาร์จแบตเตอรีไ่ ว้จนเต็ม ก่อนเริม
่ ใช้
โทรศัพท์เป็นครัง้ แรก
2. หันด้านทีม
่ ล
ี ก
ู ศรบนตัวปลัก
๊ ขึน
้ ข้างบน
ตามทีแ
่ สดงในรูป แล้วเสียบปลัก
๊
อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่
เข้าในช่องเสียบทางด้านข้างของ
เครือ
่ งให้สด
ุ จนได้ยน
ิ เสียงคลิก
๊
3. เสียบปลายสายอีกด้านหนึง่ ของ
อะแดปเตอร์เข้ากับเต้าเสียบ
ควรใช้เฉพาะเครือ
่ งชาร์จทีใ่ ห้มา
ในกล่องเท่านัน
้
4. ขีดเล็กๆ ทีข
่ ยับไปมาของไอคอน
แบตเตอรีจ่ ะหยุดนิง่ หลังการชาร์จ
เสร็จสมบูรณ์
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การติดตั้ง
ข้อควรระวัง!
• หากแบตเตอรีไ่ ม่มป
ี ระจุคา้ งอยูเ่ ลย
หลังจากเสียบสายอะแดปเตอร์แล้ว
ประมาณ 1 ถึง 1.5 นาที ข้อความ
“กำลังชาร์จ” จะปรากฏขึน
้ บนจอ
LCD
• อย่าใช้แรงฝืนในการเสียบสาย
เพราะอาจทำความเสียหายแก่
โทรศัพท์และ/หรืออะแดปเตอร์
• เสียบเครือ
่ งชาร์จแบตเตอรีต
่ รงๆ
เข้ากับเต้าเสียบทีผ
่ นัง
• หากคุณใช้เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรีน
่ อก
ประเทศของคุณ ให้ใช้ปลัก
๊ อะแดป
เตอร์เพือ
่ ให้เชือ
่ มต่อได้อย่างถูกต้อง
• ห้ามถอดแบตเตอรีห
่ รือซิมการ์ดออก
ในขณะทีก
่ ำลังชาร์จแบตเตอรี่

คำเตือน!

การติ ด ตั ้ ง
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• ถอดปลั๊กไฟและเครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่ออกจากเต้าเสียบขณะเกิด
พายุฝนฟ้าคะนองเพื่อป้องกันไม่ให้
ถูกไฟฟ้าดูดหรือเกิดเพลิงไหม้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มวี ต
ั ถุทม
่ี ข
ี อบ
แหลมคม เช่น ฟันหรือเล็บสัตว์ ตะปู
สัมผัสกับแบตเตอรี่ เพราะอาจทำให้
เกิดเพลิงไหม้ได้

การถอดเครือ
่ งชาร์จ
แบตเตอรี่
ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์โดย
ดึงทีห
่ วั เสียบ ห้ามดึงสาย

ฟังก์ชันทั่วไป
การโทรออก

การวางสาย

1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณ
เปิดอยู่
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
รวมทัง้ รหัสพืน
้ ที่ ในการแก้ไขหมาย
เลขบนหน้าจอ เพียงกดปุม
่
เพือ
่ ลบตัวเลขครัง้ ละหนึง่ ตัว
] กดปุม
่
ค้างเพือ
่ ลบตัวเลขทัง้ หมด
เพือ
่ โทรออก
3. กดปุม
่
4. เมือ
่ ต้องการวางสาย กดปุม
่

เมือ
่ คุณสิน
้ สุดการสนทนาแล้ว ให้กดปุม
่

การโทรออกด้วยปุม
่ ส่ง
1. กดปุม
่
และหมายเลขโทรศัพท์ท่ี
เรียกเข้า, โทรออก และไม่ได้รบ
ั สาย
ล่าสุดจะปรากฏขึน
้
2. เลือกหมายเลขทีต
่ อ
้ งการโดยใช้ปม
ุ่
นาวิเกต
3. กดปุม
่

การโทรออกต่างประเทศ

คุณสามารถบันทึกชื่อและหมายเลขโทร
ศัพท์ที่โทรบ่อยไว้ในสมุดรายชื่อใน
ซิมการ์ดและหน่วยความจำของ
โทรศัพท์ได้
คุณโทรออกได้อย่างง่ายๆ
เพียงค้นหาชือ
่ ในรายชือ
่

การปรับระดับเสียง
ระหว่างการสนทนา หากคุณต้องการ
ปรับระดับเสียง ให้ใช้ปม
ุ่ ด้านข้าง
ของโทรศัพท์
ในโหมดรอรับสาย คุณสามารถปรับระดับ
เสียงปุม
่ กดได้โดยใช้ปม
ุ่ ด้านข้าง

การรับสาย
เมื่อมีสายเรียกเข้า เสียงโทรศัพท์จะ
ดังขึ้นและไอคอนโทรศัพท์จะกะพริบ
อยู่บนหน้าจอ หากเครื่องสามารถ
ระบุชื่อผู้โทรเข้าได้ หมายเลขโทร
ศัพท์(หรือชื่อหากจัดเก็บไว้ในสมุดที่
อยู่) ของผู้โทรเข้าจะปรากฏขึ้น

ฟั ง ก์ ช ั น ทั ่ ว ไป

1. กดปุม
่
ค้างไว้เพือ
่ เรียกรหัสการ
โทรออกต่างประเทศขึน
้ ทีห
่ น้าจอ
เครือ
่ งหมาย + สามารถใช้แทนรหัส
การโทรออกต่างประเทศได้
2. ป้อนรหัสประเทศ รหัสพืน
้ ที่
และหมายเลขโทรศัพท์
3. กดปุม
่

การโทรออกโดยใช้รายชือ
่
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ฟังก์ชันทั่วไป
1. เลือ
่ นฝาขึน
้ และกดปุม
่
หรือปุม
่
เลือกซ้ายเพือ
่ รับสายเรียกเข้า หากตัง้
ตัวเลือกเมนูรบ
ั สายได้ทก
ุ ปุม
่
(เมนู#.5.4.2) การกดปุม
่ ใดๆ
จะเป็นการรับสาย ยกเว้นปุม
่
หรือปุม
่ เลือกขวา
2. สิน
้ สุดการสนทนาโดยการปิด
โทรศัพท์ หรือกดปุม
่
หมายเหตุ
]

คุณสามารถรับสายในขณะใช้สมุดราย
ชื่อหรือคุณสมบัติเมนูอื่นได้ หากต่อ
โทรศัพท์เข้ากับพีซีโดยใช้สาย USB
จะไม่สามารถโทรและ
รับส่งข้อความได้

โหมดสัน
่ (แบบรวดเร็ว)
คุณสามารถใช้งานโหมดสัน
่ ได้โดยกดปุม
่
นาวิเกตด้านซ้ายค้างไว้

ความแรงของสัญญาณ
ฟั ง ก์ ช ั น ทั ่ ว ไป
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หากคุณอยูภ
่ ายในอาคาร การอยูใ่ กล้
หน้าต่างอาจช่วยให้คณ
ุ รับสัญญาณได้
ดีขน
้ึ คุณสามารถดูความแรงของ
สัญญาณได้จากสัญลักษณ์แสดงระดับ
สัญญาณ (
) บนหน้าจอโทรศัพท์

การป้อนข้อความ
คุณสามารถป้อนตัวเลขและตัวอักษร
ได้โดยใช้ปุ่มกดของโทรศัพท์
ตัวอย่างเช่น การจัดเก็บชื่อในสมุดที่อยู่
การเขียนข้อความ การทำตาราง
นัดหมายในปฏิทินล้วนแต่ต้องใช้การ
ป้อนข้อความทั้งสิ้น ในเครื่องมีวิธีป้อน
ข้อความให้เลือกใช้ได้ดังนี้

วิธก
ี ารใช้โหมด T9
โหมดป้อนข้อความโดยใช้ระบบช่วย
สะกดคำ T9 ช่วยให้คณ
ุ สามารถป้อนคำ
ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยจำนวนการกด
ปุม
่ น้อยครัง้ ทีส
่ ด
ุ
เมือ
่ คุณกดปุม
่ แต่ละครัง้ โทรศัพท์จะเริม
่
แสดงตัวอักษรทีค
่ ด
ิ ว่าคุณกำลังพิมพ์
โดยอ้างอิงตามพจนานุกรมในเครือ
่ ง
เมือ
่ มีการเพิม
่ ตัวอักษรใหม่ คำจะเปลีย
่ น
แปลงตามตัวเลือกทีใ่ กล้เคียงทีส
่ ด
ุ จาก
พจนานุกรม
หมายเหตุ
]

คุณสามารถเลือกภาษาอื่นๆ ของ T9
ได้จากตัวเลือกเมนู หรือกดปุ่ม

หมายเหตุ
]

ในการออกจากโหมดการป้อนข้อ
ความโดยไม่บันทึกข้อความที่ป้อนนั้น
เครื่องจะกลับไปยัง
ให้กดปุ่ม
หน้าจอเมื่อไม่ใช้งาน

วิธก
ี ารใช้โหมด ABC
ใช้ปม
ุ่
ถึง
เพือ
่ ป้อนข้อความ
1. กดปุม
่ ทีม
่ ต
ี วั อักษรทีค
่ ณ
ุ ต้องการ:
] หนึง
่ ครัง้ สำหรับตัวอักษรตัวแรก
] สองครัง
้ สำหรับตัวอักษรตัวทีส
่ อง
] และตัวอืน
่ ๆ ในลักษณะเดียวกัน
2. เมือ
่ ต้องการเว้นวรรค ให้กดปุม
่
หนึง่ ครัง้ เมือ
่ ต้องการลบตัวอักษร
ให้กดปุม
่
กดปุม
่
ค้างไว้เพือ
่
ลบตัวอักษรต่อไป

ฟั ง ก์ ช ั น ทั ่ ว ไป

1. เมือ
่ คุณอยูใ่ นโหมดป้อนข้อความโดย
ใช้ระบบช่วยสะกดคำ T9 ให้เริม
่ ต้น
ป้อนคำโดยกดปุม
่
ถึง
โดย
การกดหนึง่ ปุม
่ ต่อหนึง่ ตัวอักษร
] คำจะเปลีย
่ นแปลงตามตัวอักษรทีพ
่ ม
ิ พ์
คุณไม่ตอ
้ งสนใจคำทีป
่ รากฏบนหน้าจอ
จนกว่าคุณจะพิมพ์คำนัน
้ เสร็จ
] หากพิมพ์จนเสร็จแล้ว
แต่คำนัน
้ ปรากฏไม่ถก
ู ต้อง ให้กดปุม
่
นาวิเกตลงหนึง่ ครัง้ หรือมากกว่า
เพือ
่ เลือ
่ นดูรายการคำทีม
่ ใี ห้เลือก
ตัวอย่าง: กดปุม
่
เพือ
่ พิมพ์ Good
] หากไม่มค
ี ำทีต
่ อ
้ งการในรายการคำทีม
่ ี
ให้เลือก ให้เพิม
่ คำนัน
้ โดยใช้โหมด
ABC
2. ป้อนคำทั้งคำ ก่อนที่จะแก้ไขหรือลบ
ตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่ง
3. เมือ
่ สิน
้ สุดการป้อนคำหนึง่ คำ
ให้เว้นวรรคโดยกดปุม
่
หรือ
เมือ
่ ต้องการลบตัวอักษร ให้กดปุม
่
กดปุม
่
ค้างไว้เพือ
่ ลบตัวอักษรต่อไป
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ฟังก์ชันทั่วไป
วิธก
ี ารใช้โหมด 123 (ตัวเลข)
โหมด 123 ช่วยให้คุณสามารถป้อนตัว
เลขในข้อความแบบตัวอักษรได้
(เช่น การป้อนหมายเลขโทรศัพท์)
กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการ ก่อนที่จะเปลี่ยน
เป็นโหมดป้อนข้อความที่เหมาะสม
ด้วยตนเอง

วิธก
ี ารใช้โหมดสัญลักษณ์
โหมดสัญลักษณ์ชว่ ยให้คณ
ุ สามารถป้อน
สัญลักษณ์หรือตัวอักษรพิเศษต่างๆ
ในการป้อนสัญลักษณ์ ให้กดปุม
่
ใช้
ปุม
่ นาวิเกตเพือ
่ เลือกสัญลักษณ์ทต
่ี อ
้ ง
การ และกดปุม
่ [ตกลง]

ฟั ง ก์ ช ั น ทั ่ ว ไป
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การเลือกฟังก์ชันและตัวเลือก
โทรศัพท์ของคุณมีชด
ุ ฟังก์ชน
ั ทีช
่ ว่ ยให้คณ
ุ ปรับแต่งโทรศัพท์ได้ ฟังก์ชน
ั ดังกล่าวนีม
้ อ
ี ยู่
ในเมนูและเมนูยอ
่ ยต่างๆ ซึง่ คุณสามารถเข้าใช้ได้โดยผ่านทางปุม
่ เลือกสองปุม
่
และ เมนูและเมนูยอ
่ ยแต่ละเมนูชว่ ยให้คณ
ุ ดูและเปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่าของฟังก์ชน
ั
แต่ละฟังก์ชน
ั ได้
ปุ่มตัวเลือกอาจทำงานแตกต่างกันไปตามการใช้งานในขณะนั้น คุณสามารถดูการทำ
งานในขณะนั้นของปุ่มเลือกได้จากข้อความที่ปรากฏในบรรทัดล่างสุดของหน้าจอ
และอยู่เหนือปุ่มเลือกแต่ละปุ่ม

เมนู

กดปุม
่ เลือกขวาเพือ
่ เข้าใช้
รายชือ
่ ทีม
่ ใี ห้เลือก

การเลื อ กฟั ง ก์ ช ั น และตั ว เลื อ ก

กดปุ่มเลือกซ้ายเพื่อเข้า
ใช้เมนูที่มีให้เลือก

รายชื่อ
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เมนูระหว่างการใช้สาย
โทรศัพท์ของคุณมีฟงั ก์ชน
ั ควบคุมมาก
มายให้คณ
ุ เลือกใช้ระหว่างการใช้สาย
ในการเข้าใช้ฟงั ก์ชน
ั ดังกล่าวระหว่างการ
ใช้สาย ให้กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]

ระหว่างการใช้สาย
เมนูทป
่ี รากฏขึน
้ บนหน้าจอของเครือ
่ ง
ในระหว่างการโทรจะแตกต่างจากเมนู
หลักทีก
่ ำหนดค่ามาจากโรงงาน ซึง่
ปรากฏขึน
้ เมือ
่ อยูใ่ นหน้าจอเมือ
่ ไม่ได้
ใช้งาน และคำอธิบายตัวเลือกต่างๆ
มีดงั ต่อไปนี้

การใช้สายทีส
่ อง
(ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เครือข่าย)
คุณสามารถค้นหาและกดหมายเลขโทร
ออกจากสมุดทีอ
่ ยู่ เพือ
่ ใช้สายทีส
่ องได้

การสลับระหว่างสองสาย
เมนู ร ะหว่ า งการใช้ ส าย
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ในการสลับระหว่างสองสาย ให้กดปุม
่
หรือปุม
่ เลือกซ้าย
แล้วเลือกสลับสายการโทร

การรับสายเรียกเข้า
ในการรับสายเรียกเข้าเมือ
่ มีเสียงเรียกเข้า
ดังขึน
้ คุณเพียงแค่กดปุม
่
โทรศัพท์
ยังสามารถเตือนให้คณ
ุ ทราบว่ามีสาย
เรียกเข้าอีกสายหนึง่ ในระหว่างทีค
่ ณ
ุ
สนทนากับอีกสาย โดยจะมีเสียง
สัญญาณดังขึน
้ ในหูโทรศัพท์ และหน้า
จอจะแสดงให้เห็นว่ามีสาย
ทีส
่ องกำลังรออยู่
คุณสมบัตน
ิ เ้ี รียกว่าคุณสมบัติ
สายเรียกซ้อน ซึง่ จะใช้งานได้ตอ
่ เมือ
่
ระบบเครือข่ายของคุณสนับสนุนเท่านัน
้
สำหรับรายละเอียดในการเรียกใช้และ
การยกเลิกการใช้คณ
ุ สมบัตน
ิ ้ี ให้ดท
ู ่ี
สายเรียกซ้อน (เมนู #.5.6)
หากใช้งานสายเรียกซ้อน
คุณสามารถพักสายแรกไว้ และรับสายที่
สองได้โดยกดปุม
่ เลือกซ้าย

การปฏิเสธสายเรียกเข้า
คุณสามารถปฏิเสธสายเรียกเข้าได้โดย
ไม่ตอ
้ งรับสายนัน
้ เพียงแค่กดปุม
่
ระหว่างการใช้สาย คุณสามารถปฏิเสธ
สายเรียกเข้าได้โดยกดปุม
่

การประชุมหลายสาย

คุณสามารถปิดเสียงไมโครโฟนระหว่าง
การสนทนาได้ โดยกด [ปิดเสียง] และ
เปิดเสียงของเครือ
่ งโทรศัพท์โดยกดปุม
่
[เปิดเสียง] เมือ
่ ปิดเสียงไมโครโฟน
ผูท
้ โ่ี ทรเข้ามาจะไม่ได้ยน
ิ เสียงคุณ
แต่คณ
ุ ยังคงได้ยน
ิ เสียงผูโ้ ทรเข้า

บริการการประชุมหลายสายช่วยให้คณ
ุ
สนทนากับบุคคลหลายคนได้ในเวลา
เดียวกัน หากผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของ
คุณสามารถรองรับบริการดังกล่าว
การประชุมหลายสายสามารถทำได้
เฉพาะในกรณีทค
่ี ณ
ุ ใช้สายหนึง่ อยูแ
่ ละ
พักอีกสายไว้ โดยรับสายทัง้ สองแล้ว
เมือ
่ กำหนดให้มก
ี ารประชุมหลายสายแล้ว
ผูจ้ ด
ั ให้มก
ี ารประชุมหลายสายอาจเพิม
่ ,
วางสาย หรือแยกสาย (กล่าวคือ
สายนัน
้ จะถูกตัดออกจากการประชุม
หลายสาย แต่ยงั คงอยูใ่ นสายของคุณ)
ตามความต้องการได้
ตัวเลือกเหล่านี้ มีให้เลือกใช้ในเมนู
ระหว่างการใช้สาย เมือ
่ เริม
่ การประชุม
หลายสาย คุณจะเป็นผูค
้ วบคุมการ
ประชุมหลายสาย และมีเพียงคุณเท่านัน
้
ทีส
่ ามารถเพิม
่ สาย เข้ามาในการประชุม
หลายสายได้

สัญญาณเสียง DTMF
ขณะโทรออก
ในการเปิดสัญญาณเสียง DTMF
ขณะโทรออก (เช่น เพือ
่ ใช้โทรศัพท์กบ
ั
สวิตช์บอร์ดอัตโนมัต)ิ ให้กดปุม
่
[ตัวเลือก] ตามด้วยการเปิดการส่ง
DTMF เลือก ปิด DTMF
เพือ
่ เลิกใช้งานสัญญาณเสียง DTMF
ตามปกติจะเปิดสัญญาณเสียง DTMF

เมนู ร ะหว่ า งการใช้ ส าย

การปิดเสียงไมโครโฟน
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เมนูระหว่างการใช้สาย
การใช้สายทีส
่ อง
คุณสามารถใช้สายทีส
่ องได้ขณะกำลัง
ใช้สายสนทนาอยู่ โดยป้อนหมายเลขที่
สองแล้วกดปุม
่
เมือ
่ โทรติดต่อสายทีส
่ องได้แล้ว สายแรก
จะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ คุณสามารถ
สลับระหว่างสายได้โดยกดปุม
่

การจัดการประชุมหลายสาย
ในการจัดการประชุมหลายสาย
ให้พก
ั สายหนึง่ สาย
และขณะทีใ่ ช้สายหนึง่ อยู่
ให้กดปุม
่ เลือกซ้าย แล้วเลือกเมนู ร่วม
ของการประชุมหลายสาย

การเรียกใช้การประชุมหลาย
สายทีพ
่ ก
ั ไว้
เมนู ร ะหว่ า งการใช้ ส าย
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ในการเรียกใช้การประชุมสายทีพ
่ ก
ั ไว้
ให้กดปุม
่
หรือกดปุม
่ เลือกซ้าย
[ตัวเลือก] แล้วเลือก
ประชุมสายทัง้ หมด/พักสายทัง้ หมด
สายอืน
่ ๆ ทีพ
่ ก
ั ไว้จะยังเชือ
่ มต่ออยู่
ในการกลับไปยังโหมดการประชุมหลาย
สาย ให้กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
ตามด้วยการประชุมหลายสาย

การเพิม
่ สายในการประชุม
หลายสาย
ในการเพิม
่ สายในการประชุมหลาย
สายทีม
่ อ
ี ยู่ ให้กดปุม
่ เลือกซ้าย
และเลือกเมนูรว่ ม
ของการประชุมหลายสาย

การพูดคุยส่วนตัวในการประชุม
หลายสาย
เมือ
่ ต้องการสนทนาเป็นการส่วนตัวกับผู้
ทีเ่ ข้าร่วมประชุมสาย ให้หน้าจอแสดง
หมายเลขของบุคคลทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
สนทนาด้วย แล้วกดปุม
่ เลือกซ้าย
เลือกเมนู ส่วนตัว
ของการประชุมหลายสาย
เพือ
่ พักสายอืน
่ ๆ ทัง้ หมด

การวางสายการประชุม
หลายสาย
คุณสามารถวางสายของผูโ้ ทรเข้าที่
ปรากฏอยูใ่ นขณะนีจ้ ากการประชุม
หลายสายได้โดยกดปุม
่

แผนผังเมนู
เมนูในโทรศัพท์นส
้ี ามารถแสดงได้ 2 วิธี วิธแ
ี รกคือแบบกริด และวิธท
ี ส
่ี องคือแบบหมุน
โปรดทราบว่า ตัวเลือกหมายเลขเมนูของแต่ละมุมมองจะแตกต่างกัน
ค่าเริม
่ ต้นของเครือ
่ งจะตัง้ ค่าให้แสดงเมนูในแบบกริด ดังนัน
้ การเลือกหมายเลขเมนูทง้ั
หมดในคูม
่ อ
ื เล่มนีจ้ ะแสดงตามการตัง้ ค่าดังกล่าว
ภาพประกอบต่อไปนีแ
้ สดงโครงสร้างของเมนูทม
่ี แ
ี ละแสดงถึง :
] ตัวเลขทีก
่ ำหนดไว้สำหรับตัวเลือกของแต่ละเมนู
] เลขหน้าทีค
่ ณ
ุ สามารถดูคำอธิบายของคุณสมบัตน
ิ น
้ั ๆ
คุณสามารถไปทีเ่ มนูทต
่ี อ
้ งการโดยใช้ปม
ุ่ เลือกซ้าย [เมนู], ปุม
่ นาวิเกต และปุม
่
[ตกลง] และคุณยังใช้ปม
ุ่ ลัดโดยการกดปุม
่ หมายเลขตามทีก
่ ำหนดไว้ของเมนูนน
้ั
หลังจากกดปุม
่ เลือกซ้าย [เมนู]

3. สมุดบันทึก

5. ข้อความ

1.1 เกมส์
1.2 แอปพลิเคชัน
1.3 โปรไฟล์เครือข่าย

3.1 ปฏิทิน
3.2 บันทึก
3.3 สิ่งที่ต้องทำ

2. ข้อมูลการโทร

4. มัลติมีเดีย

2.1 ทุกสาย
2.2 สายที่ไม่ได้รับ
2.3 สายที่โทรออก
2.4 สายที่ได้รับ
2.5 เวลาโทร
2.6 ค่าโทร
2.7 รายละเอียดข้อมูล

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.1 ข้อความใหม่
5.2 ถาดเข้า
5.3 อีเมล์บอกซ์
5.4 ร่าง
5.5 ถาดออก
5.6 ส่งแล้ว
5.7 ฟังข้อความเสียง
5.8 บริการข้อมูล
5.9 ข้อความอัตโนมัติ
5.0 การตั้งค่า

เครื่องเล่น MP3
กล้องถ่ายรูป
กล้องถ่ายวิดีโอ
วิทยุ FM
บันทึกเสียง

แผนผั ง เมนู

1. เกมส์ & อื่นๆ
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แผนผังเมนู
6. แฟ้มส่วนตัว

9. เครื่องมือ

0. การเชื่อมต่อ

6.1
6.2
6.3
6.4

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

0.1 บลูทูธ
0.2 เครือข่าย
0.3 โหมดการเชื่อมต่อ
USB

รูปภาพ
เสียง
วิดีโอ
อื่นๆ

7. รูปแบบเสียง
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

ปกติ
เงียบ
สั่นอย่างเดียว
นอกอาคาร
ชุดหูฟัง

8. สมุดโทรศัพท์

แผนผั ง เมนู
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8.1 ค้นหา
8.2 รายชื่อใหม่
8.3 โทรด่วน
8.4 กลุ่ม
8.5 คัดลอกทั้งหมด
8.6 ลบทั้งหมด
8.7 การตั้งค่า
8.8 ข้อมูล

นาฬิกาปลุก
เครื่องคิดเลข
นาฬิกาจับเวลา
การแปลงหน่วย
เวลาทั่วโลก
บริการ SIM

*. WAP
*.1 โฮมเพจ
*.2 Yahoo!
*.3 บุ๊คมาร์ค
*.4 ไปที่ URL
*.5 ประวัติ
*.6 เพจที่บันทึก
*.7 การตั้งค่า
*.8 ข้อมูล

#. การตั้งค่า
#.1 วันที่และเวลา
#.2 ภาษา
#.3 หน้าจอ
#.4 ปุ่มลัด
#.5 โทร
#.6 ระบบป้องกัน
#.7 โหมด Flight
#.8 ประหยัดพลังงาน
#.9 รีเซ็ต
#.0 สถานะหน่วยความจำ

เกมส์ & อื่นๆ
เกมส์

เมนู 1.1

โทรศัพท์ KF240T มีมาให้พร้อมกับเกมส์
เพือ
่ ช่วยให้คณ
ุ ได้เพลิดเพลินในยามว่าง
หากคุณเลือกดาวน์โหลดเกมส์หรือแอป
พลิเคชันเพิม
่ เติม ไฟล์เหล่านัน
้ จะถูกบัน
ทึกลงในโฟลเดอร์น้ี

แอปพลิเคชัน

เมนู 1.2

คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชัน Java
ทีต
่ ด
ิ ตัง้ ในโทรศัพท์ของคุณได้โดยใช้
เมนู แอปพลิเคชัน และคุณยังสามารถล
บแอปพลิเคชันทีด
่ าวน์โหลดมาได้

โปรไฟล์เครือข่าย

เมนู 1.3

หากต้องการดาวน์โหลดเกม คุณสา
มารถตัง้ ค่าให้เชือ
่ มต่อกับเครือข่ายโดย
ใช้ โปรไฟล์เครือข่าย ได้

เกมส์ & อื ่ น ๆ
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ข้อมูลการโทร
คุณสามารถดูบน
ั ทึกของสายทีไ่ ม่ได้รบ
ั
สายทีร่ บ
ั และสายโทรออกได้ หากว่า
เครือข่ายสนับสนุนการแสดงหมายเลข
โทรเข้า (Calling Line Identification:
CLI) ในพืน
้ ทีใ่ ห้บริการ
ชือ
่ และหมายเลข (หากมีอยู)่ จะปรากฏ
ขึน
้ พร้อมกับวันทีแ
่ ละเวลาทีม
่ ก
ี ารโทรนัน
้
และคุณยังสามารถดูระยะเวลาทีค
่ ณ
ุ โท
รได้ดว้ ย

ทุกสาย

เมนู 2.1

คุณสามารถดูรายการสายโทรเข้าหรือ
สายโทรออกทัง้ หมดได้

สายทีไ่ ม่ได้รบ
ั

ข้ อ มู ล การโทร
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เมนู 2.2

ตัวเลือกนีช
้ ว่ ยให้คณ
ุ ดูหมายเลขที่
ไม่ได้รบ
ั สาย 40 รายการล่าสุดได้
และคุณยังสามารถ:
] ดูหมายเลข (ถ้ามี) และโทรออก
หรือบันทึกไว้ในสมุดทีอ
่ ยู่
] ป้อนชื่อใหม่สำหรับหมายเลข และ
บันทึกไว้ในสมุดที่อยู่
] ส่งข้อความให้กบ
ั หมายเลขนี้
] ลบสายนัน
้ ออกจากรายการ

สายทีโ่ ทรออก

เมนู 2.3

ตัวเลือกนีช
้ ว่ ยให้คณ
ุ ดูสายทีโ่ ทรออก
(ทีโ่ ทรออกหรือพยายามโทรออก) 40
สายล่าสุดได้ และคุณยังสามารถ:
] ดูหมายเลข (ถ้ามี) และโทรออก
หรือบันทึกไว้ในสมุดทีอ
่ ยู่
] ป้อนชื่อใหม่สำหรับหมายเลข และ
บันทึกไว้ในสมุดที่อยู่
] ส่งข้อความให้กบ
ั หมายเลขนี้
] ลบสายนัน
้ ออกจากรายการ

สายทีไ่ ด้รบ
ั

เมนู 2.4

ตัวเลือกนีช
้ ว่ ยให้คณ
ุ ดูหมายเลขเรียกเข้า
40 รายการล่าสุดได้ และคุณยังสามารถ:
] ดูหมายเลข (ถ้ามี) และโทรออก
หรือบันทึกไว้ในสมุดทีอ
่ ยู่
] ป้อนชื่อใหม่สำหรับหมายเลข และ
บันทึกไว้ในสมุดที่อยู่
] ส่งข้อความให้กบ
ั หมายเลขนี้
] ลบสายนัน
้ ออกจากรายการ

เวลาโทร

เมนู 2.5

ช่วยให้คุณสามารถดูระยะเวลาของสาย
ที่โทรเข้าและโทรออกได้ และยัง
สามารถรีเซ็ตตัวจับเวลาการโทรได้
ใหม่อีกด้วย
โดยมีตวั จับเวลาดังต่อไปนี:้
] โทรครัง
้ ล่าสุด: ระยะเวลาของการ
โทรครัง้ ล่าสุด
] ทุกสาย: ระยะเวลารวมของการโทร
ออกและสายเรียกเข้าทัง้ หมด นับตัง้
แต่รเี ซ็ตตัวจับเวลาครัง้ ล่าสุด
] สายทีโ
่ ทรออก:
ระยะเวลาของการโทรออก
] สายทีไ
่ ด้รบ
ั :
ระยะเวลาของการโทรเข้า

ค่าโทร

ตัง้ ค่าบริการ: คุณสามารถกำหนด
ประเภทสกุลเงินและราคาต่อหน่วย
ได้ โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการระบบของ
คุณเพือ
่ ขอทราบค่าใช้จา่ ยต่อหน่วย
คุณต้องใช้รหัส PIN2 ในการเลือก
สกุลเงินหรือหน่วยในเมนูน้ี
] แสดงอัตโนมัต:ิ บริการเครือข่ายนีใ
้ ห้
คุณดูคา่ โทรครัง้ ล่าสุดของคุณได้โดยอัต
โนมัติ หากตัง้ ค่าที่ เปิด คุณสามารถดูคา่
โทรครัง้ ล่าสุดได้ เมือ่ วางสาย
]

รายละเอียดข้อมูล

เมนู 2.7

คุณสามารถตรวจสอบจำนวนข้อมูลทีโ่ อน
ถ่ายผ่านทางเครือข่ายโดยใช้ตวั เลือก
ข้อมูล GPRS ได้
และยังสามารถดูระยะเวลาทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ
ออนไลน์ได้

เมนู 2.6

ข้ อ มู ล การโทร

คุณสามารถตรวจสอบค่าโทรครัง้ ล่าสุด
และค่าโทรทัง้ หมด
ในการตรวจสอบการตัง้ ค่าโทร
คุณควรตรวจสอบเมนูตา่ งๆ ดังต่อไปนี้
] ตัง
้ ค่าเครดิต: บริการของเครือข่ายนี้
ให้คณ
ุ จำกัดค่าโทรของคุณด้วยจำนวน
หน่วยการโทรทีเ่ ลือกไว้ หากคุณเลือก
อ่าน เครือ
่ งจะแสดงจำนวนหน่วยการ
โทรทีเ่ หลืออยู่ หากคุณเลือก เปลีย
่ น
คุณจะสามารถเปลีย
่ นจำนวนหน่วยของ
การจำกัดการโทรของคุณได้
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สมุดบันทึก
ปฏิทน
ิ

เมนู 3.1

เมือ
่ คุณเข้าสูเ่ มนูน้ี เครือ
่ งจะแสดงปฏิทน
ิ
ทีด
่ า้ นบนของหน้าจอจะเป็นส่วนสำหรับ
วันที่ เมือ
่ คุณเปลีย
่ นวันที่ ปฏิทน
ิ จะ
เปลีย
่ นไปตามวันทีน
่ น
้ั และคุณสามารถ
กำหนดให้วางเคอร์เซอร์สเ่ี หลีย
่ มไว้ทว่ี น
ั
ใดวันหนึง่ ได้ หากคุณเห็นวันทีม
่ เี ครือ
่ ง
หมายในปฏิทน
ิ แสดงว่ามีการนัดหมาย
หรือบันทึกในวันนัน
้ ฟังก์ชน
ั นีเ้ ป็นเครือ
่ ง
ช่วยเตือนคุณเกีย
่ วกับการนัดหมายและ
บันทึกต่างๆ ของคุณ
การเปลีย
่ นวัน เดือน และปี ให้ทำดังนี้
ปุม
่

สมุ ด บั น ทึ ก
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คำอธิบาย

,

ทุกปี

,

ทุกเดือน

,

ทุกสัปดาห์

,

ทุกวัน

ในโหมดปฏิทน
ิ และบันทึก
ให้กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
เพือ
่ ใช้ตวั เลือกต่างๆ

บันทึก

เมนู 3.2

1. เลือกบันทึกโดยการกดปุม
่ เลือกซ้าย
[ตกลง]
2. หากรายการว่างเปล่า
ให้กดปุม
่ เลือกซ้าย [ใหม่]
3. ป้อนบันทึกแล้วกดปุม
่ เลือกซ้าย
[ตัวเลือก] > [บันทึก]
หมายเหตุ
]

หากคุณต้องการเปลี่ยนโหมดป้อน
ตามลำดับ
ข้อความ ให้กดปุ่ม

สิง่ ทีต
่ อ
้ งทำ

เมนู 3.3

คุณสามารถดูและสร้างบันทึกสิง่ ทีต
่ อ
้ ง
ทำได้
1. เลือกสิง่ ทีต
่ อ
้ งทำโดยการกดปุม
่ เลือก
ซ้าย [ตกลง]
2. หากยังไม่ได้สร้างบันทึก
กดปุม
่ เลือกซ้าย [ใหม่]
3. ป้อนบันทึกเตือนความจำ
และตัง้ เวลาการเตือน
แล้วกดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
> [บันทึก]

มัลติมีเดีย
คุณสามารถสนุกสนานกับฟังก์ชัน
มัลติมีเดียต่างๆ เช่น กล้องถ่ายรูป
เครื่องบันทึกเสียง MP3 เพื่อความ
บันเทิงและตามที่คุณสะดวก
หมายเหตุ
เมื่อสถานะของแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำ
คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันกล้อง
หรือมัลติมีเดียได้
] ขณะที่ใช้ฟังก์ชันมัลติมีเดีย สถานะของ
แบตเตอรี่อาจเปลี่ยนแปลงได้
]

เครือ
่ งเล่น MP3

เมนู 4.1

KF240T มีเครือ
่ งเล่น MP3 ในตัว
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับการฟัง
เพลงจากไฟล์ MP3 ในโทรศัพท์ของคุณ
โดยใช้หฟ
ู งั ทีใ่ ช้งานร่วมกันได้หรือฟัง
ผ่านลำโพงในตัว
หมายเหตุ
]

หมายเหตุ
]

KF240T ไม่รองรับไฟล์ที่กล่าวถึงทั้ง
หมดทุกประเภทที่มีอัตราบิตแปรผัน
ดังนั้น คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนไฟล์จาก
รูปแบบ MP3 เป็น AAC ได้

คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์ MP3 จากพีซท
ี ่ี
ใช้รว่ มกันได้ไปยังหน่วยความจำใน
โทรศัพท์ของคุณโดยใช้ ทีเ่ ก็บ ข้อมูล
เมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์กับพีซีโดย
ใช้สายเคเบิล USB (ให้มาในกล่อง
บรรจุเดียวกัน) รายการดิสก์แบบถอด
ออกได้จะปรากฏขึ้นใน Windows
Explorer เมื่อคุณคัดลอกเพลงในดิสก์
แบบถอดออกได้แล้ว คุณควรเรียกใช้
การถอดดิสก์ออกอย่างปลอดภัยจาก
ระบบของคุณ

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

ในบางกรณี สัญญาณเสียงอาจ
ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะ
เมื่อเปิดเสียงดังๆ และมีเสียงทุ้มมาก
เนื่องจากลำโพงมีขนาดเล็ก ดังนั้น
คุณควรใช้หูฟังสเตอริโอเพื่อรับ
ฟังเพลงด้วยระบบเสียงที่สมบูรณ์แบบ

โปรแกรมเล่นเพลงจะสนับสนุน:
• MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5
Layer III: ความถีก
่ ารสุม
่ สัญญาณ
ตัง้ แต่ 8KHz ถึง 48KHz อัตราบิตสูงสุด
320Kbps, สเตอริโอ
• AAC: รูปแบบ ADIF, ADTS
(ความถีก
่ ารสุม
่ สัญญาณตัง้ แต่ 8KHz
ถึง 48KHz)
• AAC+: V1: (อัตราบิต 16~128Kbps)
V2: (อัตราบิต16~48Kbps)
(ความถีก
่ ารสุม
่ สัญญาณตัง้ แต่
8KHz ถึง 48KHz)

37

มัลติมีเดีย
หมายเหตุ

หมายเหตุ

คุณต้องคัดลอกเพลง MP3
ลงในโฟลเดอร์ เสียง/MP3 หากคุณคัด
ลอกไปที่โฟลเดอร์อื่น คุณจะไม่พบ
ไฟล์ MP3
] พีซีควรใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 98
SE, Windows ME, Windows 2000,
Windows XP

]

]

สกินการเล่น

1/6

รายชื่อ

ระดับเสียง
ตัวเลือก

กลับ

สถานะของตัวควบคุมเพลง

ในกรณีที่มีไฟล์ที่ไม่ถูกต้องอยู่ใน
รายการ
เพลง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะ
ปรากฏขึ้น และกลับไปที่หน้าจอก่อ
นหน้า

คุณสมบัติ BGM
หากคุณกดปุม
่ กล้องถ่ายรูประหว่างเล่น
เพลง MP3 คุณสมบัติ BGM จะทำงาน
และแสดงหน้าจอเมือ
่ ไม่ใช้งาน
่ื ๆ ได้ทน
ั ที
แถบแสดงความคืบหน้า คุณสามารถใช้รายการเมนูอน
ระหว่างกำลังเพลิดเพลินกับเพลง MP3
(ในการหลับไปยังหน้าจอเครือ
่ งเล่น MP3
เวลาเล่น
กดปุม
่ กล้องถ่ายรูปทีห
่ น้าจอเมือ
่ ไม่ใช้
งาน) เมือ
่ ใช้งานคุณสมบัติ BGM คุณ
สามารถควบคุมระดับเสียง(ปุม
่ ระดับ
เสียง) ได้ทห
่ี น้าจอเมือ
่ ไม่ใช้งาน
หมายเหตุ
]

ซ้ำ
เล่นซ้ำทัง้ หมด

มั ล ติ ม ี เ ดี ย
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เล่นซ้ำเพลงเดียว

การเข้าใช้คุณสมบัติบางอย่างอาจ
หยุดการเล่นเพลงเนื่องจากความจุ
ของหน่วยความจำ

หมายเหตุ
]

เพลงได้รับความคุ้มครองตามสนธิ
สัญญานานาชาติและกฎหมายลิขสิทธิ์
ของแต่ละประเทศ ดังนั้น อาจจำเป็นที่
ต้องได้รับอนุญาตหรือได้สิทธิ์ในการ
ทำซ้ำหรือคัดลอกเพลง ในกฎหมาย
ของบางประเทศมีข้อห้ามในการ
คัดลอกสื่อที่มีลิขสิทธิ์ด้วยตนเอง โปรด
ตรวจสอบกฎข้อบังคับของประเทศนั้นๆ
เกี่ยวกับการใช้สื่อต่างๆ

กล้องถ่ายรูป

เมนู 4.2

ด้วยการใช้กล้องถ่ายรูปทีอ
่ ยูใ่ นตัว
โทรศัพท์ คุณสามารถถ่ายภาพบุคคลได้
นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งภาพถ่าย
ไปให้บค
ุ คลอืน
่ ๆ และเลือกภาพถ่าย
เป็นภาพพืน
้ หลัง
หมายเหตุ
]

ในขณะที่ใช้งานกล้องถ่ายรูป โทรศัพท์
จะใช้พลังงานมากขึ้น หากไอคอนนี้
ปรากฏขึ้นในภาพพื้นหลัง แสดงว่
าแบตเตอรี่เหลือน้อย ให้ชาร์จ
แบตเตอรี่ก่อนใช้งาน

• หากต้องการถ่ายภาพ
กดปุม
่ กล้อง ค้างไว้
- ในการถ่ายภาพให้คมชัด กดปุม
่ กล้อง
ขณะถือกล้องถ่ายรูปโดยไม่มก
ี าร
เคลือ
่ นไหว
- ปรับระยะห่างจากวัตถุทค
่ี ณ
ุ ต้อง
การถ่ายภาพให้เหมาะสม
(อย่างน้อย 50 ซม.)
- จับอย่างระมัดระวัง เนือ
่ งจากกล้อง
อ่อนไหวต่อการกระแทก และใช้ผา้ นุม
่ ๆ
ในการทำความสะอาดเลนส์ของ
กล้องถ่ายรูป
- อย่าถอดแยกชิน
้ ส่วนหรือปรับเปลีย
่ น
กล้องถ่ายรูป เนือ
่ งจากอาจทำให้เกิด
ไฟไหม้หรือทำงานผิดปกติได้
1. กดปุม
่
ค้างไว้ในขณะทีเ่ ครือ
่ งอยู่
ในโหมดสแตนด์บาย
2. เล็งไปทีว่ ต
ั ถุทต
่ี อ
้ งการถ่ายภาพ
แล้วกดปุม
่
/
หมายเหตุ
]

คุณสามารถปรับความสว่างได้โดยกดปุ่ม
,

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

เสียงชัตเตอร์หรือเสียงบันทึกวิดีโอ
จะมีอยู่แม้อยู่ในโหมดการตั้งค่า
รวมทั้งโหมดเงียบด้วย
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มัลติมีเดีย

มั ล ติ ม ี เ ดี ย
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ในการเปลีย
่ นฟังก์ชน
ั ด้านล่าง
ให้กดปุม
่ เลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
] ความละเอียด [
]:
ใช้ตง้ั ค่าขนาดภาพ (1600x1200),
(1280x960) (640x480) และ
(320x240). มัลติชอ
็ ตใช้ได้กบ
ั ความ
ละเอียด (320x240), (640x480)
พิกเซลเท่านัน
้
] คุณภาพ [
]: ช่วยให้คณ
ุ สามารถ
ตัง้ ค่าคุณภาพของภาพเป็น ปกติ,
ละเอียด และ ละเอียดมาก ได้
] ตัง
้ เวลาถ่ายถาพ [
]: ช่วยให้
คุณสามารถเลือกเวลาหน่วงได้
(ปิด, 3 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที)
จากนัน
้ โทรศัพท์จะถ่ายภาพหลังจาก
ครบเวลาทีร่ ะบุไว้
] ตัวเลือกการดู [
]:
ให้คณ
ุ เลือกภาพเต็ม
หรือเต็มหน้าจอได้
] บันทึกใน [
]: คุณสามารถตัง้
ค่าพืน
้ ทีเ่ ก็บภาพหลังจากถ่ายภาพได้
(ภายนอก/ตัวเครือ
่ ง)
] ภาพต่อเนือ
่ ง[
]: ใช้เพือ
่ ถ่าย
ภาพช็อตต่อเนือ
่ ง
] เอฟเฟกต์สี [
]: ตัง้ ค่าได้ 4
อย่าง

ความสมดุลแสง [
]:
เพือ
่ ให้คณ
ุ เปลีย
่ นการตัง้ ค่านีต
้ ามสภา
พแวดล้อม
(ฟลูออเรสเซนต์/มืดครึม
้ /หลอดไฟ/
แสงแดด/อัตโนมัต)ิ
] เสียงชัตเตอร์ [
]: คุณสามารถ
ตัง้ ค่าเสียงเมือ
่ ถ่ายภาพได้
] ใช้คา
่ จากโรงงาน [
]:
ใช้ในการรีเซ็ตการตัง้ ค่า
]

กล้องถ่ายวิดโี อ

เมนู 4.3

1. เลือกเมนูกล้องวิดโี อ
2. เมนูการตัง้ ค่ากล้องวิดโี อจะเหมือน
กับการตัง้ ค่ากล้องถ่ายรูป
ยกเว้นการตัง้ ค่าต่อไปนี้
ในการเปลีย
่ นฟังก์ชน
ั ด้านล่าง
ให้กดปุม
่ เลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
] โหมดวิดโ
ี อ[
]: ใช้ในการ
กำหนดให้เครือ
่ งส่งไฟล์วด
ิ โี อทาง
MMS หรือ ปกติ

วิทยุ FM

เมนู 4.4

คุณสามารถค้นหาสถานีและรับฟังวิทยุได้
หมายเหตุ
]

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสัญญาณ
วิทยุ ให้ยืดสายชุดหูฟังซึ่งทำหน้าที่เป็น
เสาอากาศ FM

บันทึกเสียง

เมนู 4.5

คุณสามารถบันทึกเสียงเตือนได้

บันทึก
1. กด ตกลง เพือ
่ เริม
่ ต้นการบันทึก
เมือ
่ เริม
่ ต้นบันทึกเสียงแล้ว ข้อความ
Recording และตัวนับจะปรากฏขึน
้
บนหน้าจอ
2. หากคุณต้องการสิน
้ สุดการบันทึก
ให้กดปุม
่ เลือกขวา [หยุด]

อัลบัม
้
คุณสามารถดูโฟลเดอร์เสียง ซึง่ จะแสดง
รายการไฟล์เสียงทัง้ หมดทีบ
่ น
ั ทึกอยูใ่ น
หน่วยความจำได้

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

1. กดปุม
่ ตัวเลขของสถานีเพือ
่ บันทึก
สถานีวท
ิ ยุทเ่ี ลือกปัจจุบน
ั
2. หลังจากตัง้ สถานีวท
ิ ยุ คุณสามารถ
รับฟังสถานีอน
่ื ได้โดยกดปุม
่ ตัวเลข
(กดชัว่ ครูห
่ นึง่ )
3. คุณสามารถเข้าสูเ่ มนูตวั เลือกต่อ
ไปนีไ้ ด้โดยการกดปุม
่ เลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
] แก้ไขช่อง: คุณสามารถปรับความถี่
และเปลีย
่ นแปลงสถานีวท
ิ ยุในช่องที่
เลือกได้ คุณสามารถเปลีย
่ นความถีไ่ ด้
ครัง้ ละ 0.1 ด้วยการใช้ปม
ุ่ นาวิเกตซ้าย/
ขวา และปุม
่ หมายเลขได้
] สแกนอัตโนมัต:ิ หากคุณเลือก
"สแกนอัตโนมัตท
ิ น
ั ที?" เป็น เปิด
เครือ
่ งจะตัง้ ช่องวิทยุโดยอัตโนมัติ
และเมือ
่ ข้อความ
"บันทึกป๊อปอัปสถานี?" ปรากฏขึน
้
เมือ
่ คุณเลือก ใช่ ความถีท
่ ถ
่ี ก
ู เลือกดัง
กล่าวจะถูกบันทึกไว้
] รีเซ็ตช่อง: คุณสามารถลบสถานีทง
้ั
หมดทีค
่ ณ
ุ บันทึกไว้
] ฟังผ่านลำโพง/หูฟง
ั : คุณสามารถ
ฟังวิทยุผา่ นทางลำโพงได้
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ข้อความ
ข้อความใหม่

เมนู 5.1

เมนูนป
้ี ระกอบด้วยฟังก์ชน
ั ทีเ่ กีย
่ วกับ
SMS (Short Message Service), MMS
(Multimedia Message Service),
ข้อความเสียง รวมทัง้ ข้อความบริการ
ของเครือข่าย

ข้อความ (เมนู 5.1.1)

ข้ อ ความ
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คุณสามารถเขียนและแก้ไขข้อความ
แบบตัวอักษร และตรวจสอบจำนวนหน้า
ของข้อความได้
1. เข้าสูเ่ มนูขอ
้ ความใหม่โดยกดปุม
่ เลือก
ซ้าย [ตกลง]
2. หากคุณต้องการพิมพ์ขอ
้ ความใหม่
ให้เลือก ข้อความ
3. เพือ
่ ให้การพิมพ์ขอ
้ ความง่ายขึน
้
ให้ใช้คณ
ุ สมบัติ T9
4. กดปุม
่ [ตัวเลือก]
เพือ
่ แนบรายการต่างๆ ต่อไปนี้
ตัวเลือก
] ส่งไปที:่ ส่งข้อความตัวอักษร
1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผูร้ บ
ั
เพือ
่ เพิม
่ หมายเลขผูร้ บ
ั
2. กดปุม
่
3. คุณสามารถเพิม
่ หมายเลขโทรศัพท์
ในสมุดทีอ
่ ยูไ่ ด้

4. กดปุม
่
[ตัวเลือก] แล้วกดปุม
่
ส่ง หลังจากป้อนหมายเลขเสร็จ
หากการส่งข้อความล้มเหลว ข้อความ
จะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ถาดออก

อีเมล์ (เมนู 5.1.2)
หากต้องการส่ง/รับอีเมล์ คุณควรตัง้ ค่า
อีเมล์แอคเคาท์
1. ป้อนอีเมลแอดเดรสของผูร้ บ
ั ในช่อง
ถึง, สำเนา, Bcc คุณสามารถค้นหา
รายชือ
่ ได้โดยกด
หมายเหตุ
ป้อนอีเมล์แอดเดรสอ้างอิงเพื่อส่งต่อ
อีเมล์ในช่อง สำเนา
] ป้อนอีเมล์แอดเดรสอ้างอิงซ่อนเพื่อ
ส่งต่ออีเมล์โดยไม่ส่งต่อข้อมูลในช่อง
Bcc(Blind Carbon Copy)
] ป้อนได้เฉพาะอีเมล์แอดเดรสที่ถูกต้อง
เท่านั้นในช่องผู้รับ (ถึง),
แอดเดรสอ้างอิง (สำเนา)
และแอดเดรสอ้างอิงซ่อน (BCC)
เมื่อระบุอีเมล์แอดเดรสแล้ว ช่องที่
คุณสามารถระบุแอดเดรสอื่นได้จะ
ปรากฏขึ้น
]

2. เลือ
่ นเคอร์เซอร์ไปทีช
่ อ
่ งใส่หวั เรือ
่ ง
และป้อนชือ
่ เรือ
่ ง
3. คุณสามารถป้อนข้อความโดยเลือ
่ น
เคอร์เซอร์ไปทีฟ
่ ล
ิ ด์ขอ
้ ความ
4. เมือ
่ คุณเขียนอีเมล์เสร็จแล้ว กด
เพือ
่ ส่งอีเมล์
หมายเหตุ
ในโฟลเดอร์ ถาดเข้า คุณสามารถ
บันทึกข้อความได้สูงถึง 20 ข้อความ
ในโฟลเดอร์ ร่าง และ ถาดออก
บันทึกได้ 5 ข้อความ และในโฟลเดอร์
ส่งแล้ว มีข้อความได้ไม่เกิน 10
ข้อความ
ในกรณีที่โฟลเดอร์ ร่าง, ถาดออก หรือ
ส่งแล้ว เต็ม และคุณพยายามบันทึก
ข้อความใหม่ลงในโฟลเดอร์เหล่านี้
ข้อความที่จัดเก็บอยู่นานที่สุดจะถูกลบ
ออกโดยอัตโนมัติ
] ขนาดข้อความสูงสุดที่ส่งได้รวมสิ่งที่
แนบคือ 300 Kb และขนาดข้อความสูง
สุดที่รับได้คือ 300 Kb หากมีข้อความที่
มีสิ่งที่แนบส่งถึงคุณมากกว่า 5 รายการ
คุณจะได้รับเพียง 5 รายการเท่านั้น
สิ่งที่แนบบางประเภทอาจแสดงใน
เครื่องอย่างไม่ถูกต้อง
]

ถาดเข้า

เมนู 5.2

เครือ
่ งจะแจ้งเตือนให้ทราบเมือ
่ มี
ข้อความเข้า โดยข้อความเหล่านีจ้ ะ
ถูกจัดเก็บใน ถาดเข้า คุณสามารถ
บันทึก SMS ได้ถงึ 110 ข้อความ
(SMS: 100, รายงานผลการส่ง: 10)
หากเครือ
่ งแสดงข้อความ ‘ไม่มท
ี ว่ี า่ ง
สำหรับข้อความในซิมการ์ด’ คุณต้องลบ
เฉพาะข้อความซิมการ์ดออกจากถาดเข้า
หากโทรศัพท์แสดงข้อความ ‘ไม่มท
ี ว่ ี า่ ง
สำหรับข้อความ’ คุณสามารถทำให้พน
้ ื ที่
จัดเก็บแต่ละส่วนว่างได้ดว้ ยการลบข้อความ,
มีเดีย และแอปพลิเคชันต่างๆ
* ข้อความในซิมการ์ด
ข้อความในซิมการ์ด หมายถึง ข้อความ
ทีจ่ ด
ั เก็บอยูใ่ นซิมการ์ดโดยเฉพาะ คุณ
สามารถย้ายข้อความนีไ้ ปทีโ่ ทรศัพท์ได้
สำหรับข้อความมัลติมเี ดียชนิดแจ้งเตือน
นัน
้ คุณจะต้องรอสักครูเ่ พือ
่ ให้เครือ
่ ง
ดาวน์โหลดและดำเนินการกับข้อความ
เสียก่อน
ในการอ่านข้อความ ให้เลือกข้อความนัน
้
โดยการกดปุม
่ เลือกซ้าย ตัวเลือก

ข้ อ ความ
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ข้อความ
แสดง: คุณสามารถดูขอ
้ ความ
ทีไ่ ด้รบ
ั ได้
] ลบ: คุณสามารถลบข้อความปัจจุบน
ั ได้
] ตอบกลับ: คุณสามารถตอบกลับ
ผูส
้ ง่ ได้
] ส่งต่อ: คุณสามารถส่งต่อข้อความที่
เลือกไว้ไปยังบุคคลอื่นๆ ได้
] โทรกลับ: คุณสามารถโทรกลับ
หาผูส
้ ง่ ได้
] ข้อมูล: คุณสามารถดูขอ
้ มูลเกีย
่ วกับ
ข้อความทีไ่ ด้รบ
ั เช่น ทีอ
่ ยูข
่ องผูส
้ ง่ ,
เรือ
่ ง (เฉพาะข้อความมัลติมเี ดีย
เท่านัน
้ ), วันทีแ
่ ละเวลาของข้อความ,
ประเภทข้อความ และขนาดข้อความ
] ลบมัลติ: หลังจากทีค
่ ณ
ุ เลือกข้อความ
ทีต
่ อ
้ งการลบแล้ว คุณสามารถลบ
ข้อความทีเ่ ลือกนัน
้ ได้
] ลบทีอ
่ า่ นทัง้ หมด: คุณสามารถลบ
ข้อความทีอ
่ า่ นแล้วทัง้ หมดได้
] ลบทัง
้ หมด: คุณสามารถลบ
ข้อความทัง้ หมด
]

ข้ อ ความ
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อีเมล์บอกซ์

เมนู 5.3

ร่าง

เมนู 5.4

ด้วยการใช้เมนูนี้ คุณสามารถกำหนด
ข้อความมัลติมีเดียที่คุณใช้บ่อยไว้ล่วง
หน้าได้ โดยเมนูนี้จะแสดงรายการ
ข้อความมัลติมีเดียที่คุณกำหนดไว้
ล่วงหน้า

ถาดออก

เมนู 5.5

เมนูนช
้ี ว่ ยให้คณ
ุ ดูขอ
้ ความทีจ่ ะส่ง
หรือข้อความทีส
่ ง่ ไม่สำเร็จ
หลังจากส่งข้อความสำเร็จแล้ว
ข้อความจะถูกย้ายไปไว้ทก
่ี ล่องส่งแล้ว

ส่งแล้ว

เมนู 5.6

เมนูนช
้ี ว่ ยให้คณ
ุ สามารถอ่านข้อความที่
คุณได้สง่ ออกไปแล้ว โดยคุณสามารถ
ตรวจสอบเวลาและเนือ
้ หาของ
ข้อความได้

ฟังข้อความเสียง

เมนู 5.7

เมื่อมีการเลือกเมนูนี้ คุณเพียง
แค่กดปุ่มเลือกซ้าย
[ตกลง]
เพื่อฟังข้อความเสียง และคุณยังโทร
เช็คข้อความเสียงได้โดยกดปุ่ม
ค้างไว้ เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย
หมายเหตุ
]

เมื่อคุณได้รับข้อความเสียง โทรศัพท์
ของคุณจะแสดงไอคอนและแจ้งเตือน
ให้คุณทราบ โปรดสอบถามข้อมูลของ
บริการนี้จากผู้ให้บริการระบบของคุณ
เพื่อให้ตั้งค่าเครื่องได้อย่างถูกต้อง

บริการข้อมูล
เมนู 5.8
(ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เครือข่ายและการสมัครขอ
รับบริการ)

ข้อความอัตโนมัติ

เมนู 5.9

ข้อความอัตโนมัติ (เมนู 5.9.1)
แสดง: คุณสามารถดูขอ
้ ความ
อัตโนมัตแ
ิ บบต่างๆ
] แก้ไข: ใช้ตว
ั เลือกนีเ้ พือ
่ เขียนข้อความ
ใหม่หรือแก้ไขข้อความในข้อความ
อัตโนมัตท
ิ เ่ี ลือกจากรายการข้อความ
อัตโนมัติ
] ส่งทาง
- SMS: ใช้ตวั เลือกนีเ้ พือ
่ ส่ง
ข้อความอัตโนมัตท
ิ เ่ี ลือกโดยใช้
ข้อความตัวอักษร
- MMS: ใช้ตวั เลือกนีเ้ พือ
่ ส่งข้อความ
อัตโนมัตท
ิ เ่ี ลือกโดยใช้ขอ
้ ความ
มัลติมเี ดีย
- เขียนข้อความอีเมล์:
เมนูนใ้ี ช้เพือ
่ แก้ไข ลบ
หรือเพิม
่ อีเมล์แอคเคาท์
] ลบ: ลบข้อความอัตโนมัติ
] ข้อความอัตโนมัตใ
ิ หม่: ใช้เพือ
่ สร้าง
แบบข้อความอัตโนมัตใิ หม่
] ลบทัง
้ หมด: ช่วยให้คุณสามารถลบ
ข้อความมัลติมีเดียทั้งหมดได้
]

ข้ อ ความ

ข้อความบริการข้อมูล คือข้อความชนิด
ตัวอักษรทีเ่ ครือข่ายส่งไปยังระบบ GSM
โดยให้ขอ
้ มูลทัว่ ไปเกีย
่ วกับรายงาน
สภาพอากาศ รายงานสภาพการจราจร
บริการแท็กซี่ การแพทย์ และราคาหุน
้
แต่ละประเภทของบริการข้อมูล
จะมีหมายเลขกำกับอยู่ด้วย
คุณจึงสามารถติดต่อผู้ให้บริการ
ได้ หากคุณป้อนหมายเลขนั้นๆ
สำหรับขอข้อมูล
เมือ
่ คุณได้รบ
ั ข้อความบริการข้อมูล
คุณจะเห็นข้อความแสดงทีห
่ น้าจอเพือ
่

แจ้งให้ทราบว่า คุณได้รบ
ั ข้อความหนึง่
หรือเครือ
่ งอาจแสดงข้อความนัน
้ ทีห
่ น้า
จอโดยตรง
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ข้อความ
มัลติมเี ดียอัตโนมัติ (เมนู 5.9.2)
หลังจากบันทึกข้อความอัตโนมัตใิ หม่
คุณสามารถใช้ตวั เลือกต่อไปนี้
] บันทึก: ช่วยให้คณ
ุ สามารถบันทึก
ข้อความมัลติมเี ดียอัตโนมัตใิ หม่ท่ี
คุณสร้างขึน
้
] แทรก: คุณสามารถเพิม
่ สัญลักษณ์,
รูปภาพ, วิดโี อ, เสียง, ภาพใหม่,
วิดโี อใหม่, เสียงใหม่, สไลด์ใหม่,
แบบข้อความ, รายชือ
่ ,
นามบัตรส่วนตัว, vCard, vCalendar
] สไลด์ใหม่: คุณสามารถแทรก
สไลด์ใหม่ได้
] นำเสนอ: คุณสามารถดูตัวอย่างมัลติ
มีเดียอัตโนมัติที่คุณเขียนได้
] แก้เรือ
่ ง: ใช้แก้ไขข้อความมัลติมเี ดีย
ทีค
่ ณ
ุ เลือก
] ระยะสไลด์: คุณสามารถตัง
้ ค่าระยะ
เวลาสไลด์ของข้อความมัลติมเี ดียได้
] ภาษา T9: เลือกภาษาสำหรับโหมด
ป้อนข้อความ T9 ทีต
่ อ
้ งการ คุณ
สามารถเลิกใช้โหมดป้อนข้อความ T9
โดยเลือก ‘ไม่ใช้ T9’

ข้ อ ความ
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]

ออก: นำคุณกลับไปทีเ่ มนู
ข้อความใหม่

การตัง้ ค่า

เมนู 5.0

ข้อความตัวอักษร (เมนู 5.0.1)
ชนิดข้อความ:
ข้อความ, เสียง, แฟกซ์, เพจจิง้ ,
X.400, อีเมล์, ERMES
] อายุขอ
้ ความ: บริการของเครือ
ข่ายนี้ให้คุณกำหนดระยะเวลาที่
คุณต้องการให้เก็บข้อความต่างๆ
ไว้ในศูนย์รับฝากข้อความ
] รายงานผลการส่ง: หากคุณตัง
้ ค่าที่
ใช่ คุณจะสามารถตรวจสอบว่าข้อความ
ส่งถึงผูร้ บ
ั หรือไม่
] ค่าบริการตอบกลับ:
เมือ
่ มีการส่งข้อความ ผูร้ บ
ั สามารถ
ตอบกลับ
] เบอร์ศน
ู ย์ขอ
้ ความ: หากต้องการส่ง
ข้อความแบบตัวอักษร คุณสามารถใช้
เมนูนห
้ี าทีอ
่ ยูข
่ องศูนย์ SMS ได้
]

ข้อความมัลติมเี ดีย (เมนู 5.0.2)

โปรไฟล์เครือข่าย: หากคุณ
เลือกเซิรฟ
์ เวอร์ขอ
้ ความมัลติมเี ดีย
คุณจะสามารถตัง้ ค่า URL ของ
เซิรฟ
์ เวอร์ขอ
้ ความมัลติมเี ดียได้
] ประเภทข้อความทีอ
่ นุญาต
ส่วนตัว: ข้อความส่วนตัว
]

อีเมล์ (เมนู 5.0.3)
คุณสามารถกำหนดการตัง้ ค่าสำหรับรับ
และส่งอีเมล์
] อีเมล์แอคเคาท์: คุณสามารถ
สร้างหรือกำหนดอีเมล์แอคเคาท์
รวมถึงเซิร์ฟเวอร์อีเมล์และ ID ผู้ใช้ได้
คุณสามารถแก้ไขอีเมล์แอคเคาท์ที่
เลือกไว้โดยกดปุ่มเลือกซ้าย
[ตัวเลือก]- 2.แก้ไข คุณสามารถ
เลือกอีเมล์แอคเคาท์ที่จะใช้เพื่อส่ง
อีเมล์โดยใช้
] ระหว่างการรับ: คุณสามารถกำหนด
รอบเวลาการเรียกดู เพื่อเรียกดูอีเมล์
จากเซิร์ฟเวอร์เมล์ขาเข้าโดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รับอีเมล์ใหม่ ไอคอนจะปรากฏ
ขึ้นที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
] นามบัตร: คุณสามารถกำหนดลาย
เซ็นทีจ่ ะแนบตอนท้ายอีเมล์ อักษรลาย
เซ็นทีก
่ ำหนดไว้จะถูกแนบโดยอัตโน
มัติ หรือแนบด้วยตนเองในตอนท้าย
อีเมล์เมือ
่ ส่ง

ข้ อ ความ

ระยะสไลด์: แสดงระยะเวลาของแต่
ละเพจเมือ
่ เขียนข้อความ
] ระดับความสำคัญ: คุณสามารถ
กำหนดลำดับความสำคัญของข้อความ
ทีค
่ ณ
ุ เลือกได้
] อายุขอ
้ ความ: บริการของ
เครือข่ายนี้ให้คุณกำหนดระยะเวลา
ที่คุณต้องการให้เก็บข้อความต่างๆ
ไว้ในศูนย์รับฝากข้อความ
] รายงานผลการส่ง: หากคุณตัง
้ ค่าที่
ใช่ คุณจะสามารถตรวจสอบว่าข้อความ
ส่งถึงผูร้ บ
ั หรือไม่
] รายงานการอ่าน: คุณสามารถรับราย
งานว่าผูร้ บ
ั อ่านข้อความแล้วหรือยัง
] ดาวน์โหลดอัตโนมัต:ิ
หากคุณตั้งค่าไว้เป็น เปิด คุณจะได้
รับข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ
หากคุณตั้งค่าเป็น ปิด คุณจะได้รับ
เฉพาะข้อความแจ้งเตือนในถาดเข้า
จากนั้นคุณสามารถตรวจดูข้อความ
แจ้งนี้ได้ หากคุณเลือกเฉพาะเครือ
ข่ายในพื้นที่ คุณจะได้รับข้อความมัลติ
มีเดียจากเครือข่ายในพื้นที่
]
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ข้อความ
การสร้างอีเมล์แอคเคาท์ใหม่
1. เลือก ใหม่ จากตัวเลือกในเมนู
อีเมล์แอคเคาท์
2. ต้องกำหนดค่ารายการต่อไปนี้
ชื่อ

ป้อนชื่อ

ชื่อบัญชี

ป้อนชื่อผู้ใช้ของอีเมล์
แอคเคาท์

รหัสผ่าน

ป้อนรหัสผ่านอีเมล์
แอคเคาท์

อีเมล์แอดเดรส

ป้อนอีเมล์แอดเดรสสำหรับ
เมล์ส่งออก

เลือกตำแหน่งที่จะบันทึก
เมล์ที่ส่ง (เมื่อตั้งค่าประ
เภทเมล์บอกซ์เป็นIMAP4)
เมื่อประเภทเมล์บอกซ์เป็น
POP3 เมล์ที่ส่งจะถูก
บันทึกไว้ในตัวเครื่อง

จุดเชื่อมต่อ

เลือกจุดเชื่อมต่อที่จะ
เชื่อมต่ออินเตอร์เนต
คุณสามารถเลือกจุดเชื่อม
ต่อที่กำหนดค่าโดยใช้ปุ่ม
เลือกซ้าย

อีเมล์แอดเดรสทีต่ อบกลับ ป้อนอีเมล์แอดเดรสเพื่อ
ตอบกลับอีเมล์ของคุณ

ดาวน์โหลดอัตโนมัติ กำหนดว่าจะรับอีเมล์
โดยอัตโนมัติจากเซิร์ฟ
เวอร์อีเมล์ขาเข้าหรือไม่
โดยใช้ปุ่มเลือกซ้าย

เซิรฟ์ เวอร์เมล์ทส่ ี ง่ ออก

ตั้งค่าขั้นสูง

ตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อเซิร์ฟ
เวอร์อีเมล์

หมายเลข
พอตร์

ป้อนหมายเลขพอร์ตของ
เซิร์ฟเวอร์เมล์ โดยทั่วไป
SMTP (หมายเลขพอร์ต
ของเซิร์ฟเวอร์เมล์ขาออก)
คือ 25

ป้อนเซิร์ฟเวอร์อีเมล์
ขาออก

เซิร์ฟเวอร์เมล์ขาเข้า ป้อนเซิร์ฟเวอร์อีเมล์ขาเข้า
ขนาดที่รับได้สูงสุด เลือกขนาดที่สามารถรับ
อีเมล์ได้สูงสุดโดยใช้ปุ่ม
เลือกซ้าย ขนาดที่สามารถ
รับอีเมล์ได้คือ 300KB

ข้ อ ความ
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บันทึกเมล์ทส่ี ง่ ไว้ใน

ชนิดเมล์บอกซ์

เลือกประเภทถาดเข้าของ
อีเมล์ POP3 หรือ IMAP4
โดยใช้ปุ่มเลือกซ้าย

บันทึกในเซิรฟ
์ เวอร์

กำหนดว่าจะเก็บสำเนา
ข้อความไว้ในเซิร์ฟเวอร์
ขาเข้าหรือไม่โดยใช้ปุ่ม
เลือกซ้าย เมื่อตั้งค่าประ
เภทเมล์บอกซ์เป็น IMAP4
สำเนาข้อความจะถูกบันทึก
ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้ง

พอร์ตเซิรฟ์ เวอร์ขาเข้า ป้อนหมายเลขพอร์ตของ
เซิร์ฟเวอร์เมล์ โดยทั่วไป
หมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์
เมล์ขาเข้าคือ 110(POP3)
หรือ 143(IMAP4)

SMTP
authentication

กำหนดว่าเซิร์ฟเวอร์เมล์
ขาออกมีการตรวจสอบ
สิทธิหรือไม่โดยใช้ปุ่ม
เลือกซ้าย เมื่อตั้งค่า
การตรวจสอบสิทธิ SMTP
ไปที่เปิด คุณสามารถ
ป้อนชื่อผู้ใช้ SMTP
และรหัสผ่าน SMTP
สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์
SMTP

ชื่อผู้ใช้ SMTP

ป้อนชื่อผู้ใช้ SMTP
สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์

รหัสผ่าน
SMTP

ป้อนรหัสผ่าน SMTP
สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์

APOP secure
login

ตัดสินใจว่าจะเปิดใช้
ล็อกอินที่ปลอดภัย APOP
หรือไม่โดยใช้ปม
ุ่ เลือกซ้าย
เมื่อประเภทเมล์บอกซ์คือ
IMAP4, ล็อคอิน APOP
จะตั้งค่าไปที่ ปิด
ตลอดเวลา

3. เมือ
่ เสร็จสิน
้ การกำหนดค่า
กดปุม
่ เลือกตรงกลาง [บันทึก] เพือ
่
เสร็จสิน
้ การกำหนดค่าอีเมล์แอคเคาท์

หมายเหตุ
]

เมื่อคุณพยายามเปลี่ยนประเภทเมล์
บอกซ์ อีเมล์ทั้งหมดที่ดาวน์โหลด
ก่อนหน้านี้จะถูกลบออก

ศูนย์ขอ
้ ความเสียง (เมนู 5.0.4)
คุณจะได้รบ
ั ข้อความเสียง หากผูใ้ ห้
บริการเครือข่ายของคุณรองรับ
คุณสมบัตน
ิ ้ี เมือ
่ มีขอ
้ ความเสียงใหม่มาถึง
คุณ เครือ
่ งจะแสดงสัญลักษณ์บนหน้าจอ
โปรดตรวจสอบรายละเอียดการให้
บริการกับผูใ้ ห้บริการระบบเครือข่ายของ
คุณ เพือ
่ ทำการตัง้ ค่าเครือ
่ งโทรศัพท์ให้
เหมาะสมกับการใช้งาน

ข้อความบริการ (เมนู 5.0.5)
คุณสามารถตัง้ ค่าตัวเลือกว่าจะรับ
ข้อความหรือไม่

บริการข้อมูล (เมนู 5.0.6)
]

ข้ อ ความ

รับข้อมูล
เปิด: หากคุณเลือกเมนูน้ี โทรศัพท์
ของคุณจะได้รบ
ั ข้อความบริการข้อมูล
ปิด: หากคุณเลือกเมนูน้ี โทรศัพท์ของ
คุณจะไม่รบ
ั ข้อความบริการข้อมูลอีก
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ข้อความ
เตือน
เปิด: โทรศัพท์ของคุณจะมีเสียงเตือน
เมือ
่ คุณได้รบ
ั หมายเลขข้อความ
บริการข้อมูล
ปิด: โทรศัพท์ของคุณจะไม่มีเสียง
เตือน แม้ว่าคุณจะได้รับข้อความ
บริการข้อมูลก็ตาม
] ภาษา
คุณสามารถเลือกภาษาทีต
่ อ
้ งการด้วย
การกดปุม
่ ตกลง จากนัน
้ ข้อความ
บริการข้อมูลจะแสดงในภาษาทีค
่ ณ
ุ
ได้เลือกไว้
]

ข้ อ ความ
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แฟ้มส่วนตัว
รูปภาพ

เมนู 6.1

- ข้อมูล: แสดงข้อมูลไฟล์
พิมพ์ผา่ นบลูทธ
ู : ภาพส่วนมากทีค
่ ณ
ุ
ถ่ายด้วยโหมดกล้องถ่ายรูปและดาวน์
โหลดผ่าน WAP สามารถส่งออกทาง
เครือ
่ งพิมพ์ผา่ นระบบบลูทธู ได้
] แสดงภาพแบบสไลด์: คุณสามารถ
ดูภาพสไลด์ของไฟล์ทค
่ี ณ
ุ จัดเก็บไว้ได้
] โฟล์เดอร์ใหม่: คุณสามารถสร้าง
โฟลเดอร์ใหม่
] ลบมัลติ: คุณสามารถลบไฟล์ตาม
จำนวนทีเ่ ลือกได้
] ลบทัง
้ หมด:
ลบไฟล์ทง้ั หมดในรายการ
] เรียงลำดับโดย: คุณสามารถจัดเรียง
ไฟล์ตามประเภทและชือ
่ ได้
] มุมมองรายการ/ภาพขนาดย่อ:
ใช้ในการตัง้ ค่าประเภทมุมมอง
]

เสียง

เมนู 6.2

แสดงรายชือ
่ ไฟล์ MP3, MP4, AAC,
M4A ที่ แฟ้มส่วนตัว\เสียงในหน่วยความ
จำมัลติมเี ดีย
] เล่น: คุณสามารถเล่นไฟล์ MP3
ได้โดยกดปุม
่ ตกลง หรือเลือกเมนู
เล่น จากเมนู ตัวเลือก
] ตัง
้ เป็น: คุณสามารถกำหนดเสียงที่
เลือกในขณะนัน
้ เป็น เสียงเรียกเข้า/
ID เสียงเรียกเข้า

แฟ้ ม ส่ ว นตั ว

แสดงรายชือ
่ ไฟล์ JPGที่ แฟ้มส่วนตัว
\รูปภาพ ในหน่วยความจำมัลติมเี ดีย
] แสดง: คุณสามารถดูไฟล์ JPG
ได้โดยกดปุม
่ ตกลง หรือเลือกเมนู
แสดง จากเมนูตวั เลือก
] ตัง
้ เป็น
- ภาพพืน
้ หลัง: คุณสามารถ
กำหนดภาพทีเ่ ลือกในขณะนัน
้
เป็นภาพพืน
้ หลัง
- ID ภาพ: คุณสามารถกำหนดภาพ
ที่เลือกในขณะนั้นเป็น ID ภาพ
] ส่งทาง: ช่วยให้คณ
ุ สามารถส่งภาพ
ผ่านทาง มัลติมเี ดีย/บลูทธู
] ไฟล์
- แก้ไขชือ
่ : เปลีย
่ นชือ
่ ไฟล์ของ
ไฟล์ทเ่ี ลือกคุณจะเปลีย
่ นแปลง
นามสกุลไฟล์ไม่ได้
- ย้ายไปโฟลเดอร์: ย้ายไฟล์ทเ่ี ลือก
ไว้ไปไว้ในโฟลเดอร์
- ย้ายไปทีห
่ น่วยความจำภายนอก:
ย้ายไฟล์ที่เลือกไปยังหน่วยความ
จำมัลติมีเดีย/หน่วยความจำภายนอก
- คัดลอกไปยังหน่วยความจำ
ภายนอก: คัดลอกไฟล์ที่เลือก
ไปยังหน่วยความจำมัลติมีเดีย/
หน่วยความจำภายนอก
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แฟ้มส่วนตัว
]

เรียงลำดับโดย: คุณสามารถจัดเรียง
ไฟล์ตามประเภทและชือ
่ ได้

วิดโี อ

เมนู 6.3

แสดงรายชือ
่ ไฟล์ 3GP,3G2ที่
แฟ้มส่วนตัว\วีดโี อ
ในหน่วยความจำมัลติมเี ดีย
สนับสนุนเฉพาะไฟล์ .3gp ทีเ่ ข้ารหัสด้วย
Video-codec ชนิด MPEG4 และ h.263
และ Audio-codec ชนิด AMR
] เปิด: คุณสามารถเล่นไฟล์วด
ิ โี อได้
โดยกดปุม
่ ตกลง หรือเลือกเมนูเล่นจา
กเมนูตวั เลือก
] ส่งทาง: ส่งไฟล์ทเ่ี ลือกไปยังอุปกรณ์
อืน
่ ผ่านทางข้อความมัลติมเี ดียหรือ
บลูทธู
หมายเหตุ
]

แฟ้ ม ส่ ว นตั ว
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คุณสามารถส่งไฟล์ผ่านทาง บลูทูธ ได้
ต่อเมื่อจัดเก็บไฟล์เหล่านั้น
ไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์
ไม่ใช่ในการ์ดหน่วยความจำ
ในการส่งไฟล์จากหน่วยความจำภาย
นอก อันดับแรก ให้คัดลอกไฟล์ไปยัง
หน่วยความจำภายในก่อน

คำเตือน!
คุณไม่สามารถใช้ตวั อักษรต่อไปนี้ \ /
:*?<>|

โฟล์เดอร์ใหม่: คุณสามารถสร้าง
โฟลเดอร์ใหม่
] ลบมัลติ: คุณสามารถลบไฟล์ตาม
จำนวนทีเ่ ลือกได้
] ลบทัง
้ หมด:
ลบไฟล์ทง้ั หมดในรายการ
] เรียงลำดับโดย: คุณสามารถจัดเรียง
ไฟล์ตามประเภทและชือ
่ ได้
] โหมดแนวนอน: คุณสามารถแสดง
ไฟล์ทเ่ี ลือกเป็นแบบแนวนอนได้
]

อืน
่ ๆ

เมนู 6.4

แสดงรายชือ
่ ไฟล์ในแฟ้มส่วนตัว\อืน
่ ๆ
ในหน่วยความจำมัลติมเี ดีย
หมายเหตุ
]

คุณสามารถส่งไฟล์ผ่านทาง บลูทูธ ได้
ต่อเมื่อจัดเก็บไฟล์เหล่านั้นไว้
ในหน่วยความจำของโทรศัพท์
ไม่ใช่ในการ์ดหน่วยความจำ
ในการส่งไฟล์จากหน่วยความจำภาย
นอก อันดับแรก ให้คัดลอกไฟล์ไป
ยังหน่วยความจำภายในก่อน

รูปแบบเสียง
เสียงสไลด์: ตัง้ เสียงฝาพับสำหรับ
การปรับตามสภาวะแวดล้อม
] ระดับเสียงเอฟเฟกท์: ตัง
้ ระดับเสียง
ของเสียงเอฟเฟกต์
] ระดับเสียงเปิด/ปิดเครือ
่ ง: ตัง้
ระดับเสียงทีต
่ อ
้ งการของเสียงขณะเปิด/
ปิดเครือ
่ ง
] รับสายอัตโนมัต:ิ คุณสามารถใช้ฟัง
ก์ชันนี้ได้เฉพาะเมื่อต่อชุดอุปกรณ์แฮน
ด์ฟรีเข้ากับโทรศัพท์แล้วเท่านั้น
• ปิด: ไม่มก
ี ารตอบรับสายโดย
อัตโนมัติ
• หลัง 5 วิ: หลังจาก 5 วินาที
จะรับสายโดยอัตโนมัติ
• หลัง 10 วิ: หลังจาก 10 วินาที
จะรับสายโดยอัตโนมัติ
]

หมายเหตุ
]

รูปแบบเสียงต่างๆ
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้

รู ป แบบเสี ย ง

ในรูปแบบเสียง คุณสามารถปรับเปลีย
่ น
และปรับแต่งเสียงสัญญาณของโทรศัพท์
ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์
สภาพแวดล้อม หรือกลุม
่ ผูโ้ ทรทีแ
่ ตก
ต่างกันได้
รูปแบบเสียงทีต
่ ง้ั ไว้ลว่ งหน้ามี 5
รูปแบบ: ปกติ, เงียบ, สัน
่ อย่างเดียว,
นอกอาคาร และ ชุดหูฟงั
โดยคุณสามารถปรับแต่งรูปแบบ
แต่ละรูปแบบได้ กดปุม
่ เลือกซ้าย
[เมนู] และเลือก รูปแบบเสียง
โดยใช้ปม
ุ่ นาวิเกตขึน
้ /ลง
ตัวเลือกการตัง้ ค่ารูปแบบจะเปิดขึน
้
ตัง้ ค่าตัวเลือกตามต้องการ
] ประเภทการเตือนด้วยเสียง:
ตัง้ ประเภทการเตือนเมือ
่ มีสายเรียกเข้า
] เสียงเรียกเข้า: เลือกเสียงเรียกเข้าที่
ต้องการจากรายการ
] ระดับเสียงเรียกเข้า: ตัง
้ ระดับเสียง
ของเสียงเรียกเข้า
] แบบเตือนข้อความ: ตัง
้ ชนิดการ
เตือนให้กบ
ั ข้อความ
] เสียงข้อความ: เลือกเสียงเตือน
ให้กับข้อความ
] เสียงปุม
่ กด: เลือกเสียงปุม
่ กดที่
ต้องการ
] ระดับเสียงปุม
่ กด: ตัง้ ระดับเสียง
ของเสียงปุม
่ กด
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สมุดโทรศัพท์
ค้นหา

เมนู 8.1

1. เลือก ค้นหา โดยกดปุม
่ เลือกซ้าย
[ตกลง]
2. ป้อนชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการค้นหา
หมายเหตุ
]

การค้นหาด่วนสามารถทำได้ด้วยการ
ป้อนอักษรตัวแรกของชื่อ

3. หากต้องการแก้ไข ลบ
คัดลอกรายการ
หรือเพิม
่ เสียงในรายการ
ให้เลือกปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]

รายชือ
่ ใหม่

เมนู 8.2

คุณสามารถเพิม
่ รายชือ
่ ลงในสมุดโทร
ศัพท์ดว้ ยการใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้ หน่วยความ
จำของตัวเครือ
่ งสามารถบันทึกได้ 1000
รายชือ
่ ส่วนความจุของหน่วยความจำ
ของซิมการ์ดขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทร
ศัพท์ โดยที่จำนวนตัวอักษรที่สามารถ
บันทึกได้จะขึ้นอยู่กับชนิดของซิม

สมุ ด โทรศั พ ท์
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หมายเหตุ
]

ความยาวสูงสุดของชื่อและหมายเลขที่
จัดเก็บได้ขึ้นอยู่กับชนิดของซิมการ์ด

1. เลือก รายชือ
่ ใหม่
โดยกดปุม
่ เลือกซ้าย [ตกลง]
2. ป้อนชือ
่
3. กดปุม
่
แล้วป้อนหมายเลขโทรศัพท์
4. คุณสามารถตัง้ กลุม
่ ของรายการนัน
้
ได้ดว้ ยการกดปุม
่
,
5. คุณสามารถตัง้ เสียงเรียกเข้าและภาพ
ถ่ายให้แต่ละหมายเลขได้โดยกดปุม
่
เลือกซ้าย [ตัวเลือก]

โทรด่วน

เมนู 8.3

คุณสามารถกำหนดปุม
่ ใดปุม
่ หนึง่ ตัง้ แต่
ถึง
ให้กบ
ั ชือ
่ หนึง่ ๆ ในรายชือ
่
และสามารถโทรออกได้โดยตรงด้วยการ
กดปุม
่ นี้
1. เปิดสมุดโทรศัพท์กอ
่ นโดย
กดปุม
่ เลือกขวา
[รายชือ
่ ]
ในโหมดสแตนด์บาย
2. เลือ
่ น โทรด่วน
จากนัน
้ กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตกลง]
3. หากต้องการเพิม
่ การโทรด่วน ให้เลือก
<ว่าง> โดยกดปุม
่ เลือกซ้าย
[กำหนด] จากนัน
้ คุณจะสามารถค้น
หาชือ
่ ในสมุดโทรศัพท์ได้

4. หลังจากกำหนดหมายเลขใดๆ
ให้เป็นการโทรด่วน คุณสามารถ
เปลีย
่ นและลบรายการนัน
้ ได้ และยัง
สามารถโทรออกหรือส่งข้อความไป
ยังหมายเลขนีไ้ ด้เช่นกัน

กลุม
่

เมนู 8.4

คุณสามารถกำหนดจำนวนสมาชิกได้ใน
แต่ละกลุม
่ และสามารถกำหนดได้ทง้ั หมด
7 กลุม
่

คัดลอกทัง้ หมด

เมนู 8.5

คุณสามารถคัดลอกรายการจากหน่วย
ความจำของซิมการ์ดไปยังหน่วยความจำ
ของเครือ
่ งและสลับกันได้อก
ี ด้วย

ลบทัง้ หมด

เมนู 8.6

คุณสามารถลบรายการทัง้ หมดออกจาก
ซิมหรือโทรศัพท์

การตัง้ ค่า

ข้อมูล

เมนู 8.8

เบอร์บริการ
ใช้ฟงั ก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ เข้าดูรายการบริการ
ทีผ
่ ใู้ ห้บริการระบบของคุณให้บริการ
(หากซิมการ์ดสนับสนุน)
] หมายเลขเครือ
่ ง (ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซิม)
คุณสามารถบันทึกและตรวจสอบหมาย
เลขส่วนตัวของคุณในซิมการ์ดได้
] นามบัตรส่วนตัว
ตัวเลือกนี้ใช้เพื่อสร้างนามบัตรส่วน
ตัวที่มีข้อมูลชื่อและหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ในการสร้างนามบัตรใหม่
ให้กดปุม
่ เลือกซ้าย [ใหม่]
และป้อนข้อมูลลงในฟิลด์
หากคุณต้องการแก้ไข ลบ
หรือส่งนามบัตร ให้เลือกปุม
่ เลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
]

เมนู 8.7

สมุ ด โทรศั พ ท์

1. กดปุม
่ เลือกขวา
[รายชือ
่ ]
ในโหมดสแตนด์บาย
2. เลือ
่ นไปที่ การตัง้ ค่า
จากนัน
้ กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตกลง]
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เครื่องมือ
นาฬิกาปลุก

เมนู 9.1

คุณสามารถตัง้ นาฬิกาปลุกให้ทำงานเมือ
่
ถึงเวลาทีร่ ะบุได้

เครือ
่ งคิดเลข

เมนู 9.2

เมนูนม
้ี ฟ
ี งั ก์ชน
ั การคำนวณแบบมาตรฐาน
ได้แก่ +, -, x, n บวก, ลบ, คูณ
และ หาร
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั มาก
มายในเครือ
่ งคิดเลข เช่น +/-, sin, cos,
tan, log, ln, exp, sqrt
1. ป้อนตัวเลขโดยการกดปุม
่ ตัวเลข
2. ใช้ปม
ุ่ นาวิเกตเพือ
่ เลือกเครือ
่ งหมาย
การคำนวณ
3. แล้วป้อนตัวเลข
4. กดปุม
่
เพือ
่ ดูผลลัพธ์
5. ในการป้อนเลขทศนิยม กดปุม
่
6. ในการปิด เครือ
่ งคิดเลข
กดปุม
่ เลือกขวา
[ย้อนกลับ]

นาฬิกาจับเวลา
เครื ่ อ งมื อ
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เมนู 9.3

1. กดปุม
่ [เริม
่ ] เพือ
่ จับเวลาและกดปุม
่
[รอบ] เพือ
่ บันทึกรอบเวลา
2. กดปุม
่ [หยุด] เพือ
่ ดูผลการบันทึก
รอบเวลา
3. กดปุม
่ [รีเซ็ต] เพือ
่ กลับไปทีค
่ า่ เริม
่ ต้น

การแปลงหน่วย

เมนู 9.4

ใช้แปลงหน่วยวัดให้เป็นหน่วยทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การ ประเภทของหน่วยวัดทีส
่ ามารถ
แปลงเป็นหน่วยต่างๆ ได้นน
้ั มีอยู่ 7
ประเภท: สกุลเงิน, พืน
้ ที,่ ความยาว,
น้ำหนัก, อุณหภูม,ิ ปริมาตร และ
ความเร็ว
1. คุณสามารถเลือกหน่วยประเภทใด
ประเภทหนึง่ โดยการกดปุม
่
[ตกลง]
2. เลือกหน่วยทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
แปลงค่าโดยการกดปุม
่
,
คุณไม่สามารถป้อนสัญลักษณ์“-”
ในการแปลงหน่วยได้

เวลาทัว่ โลก

เมนู 9.5

คุณสามารถดูเวลาของเมืองสำคัญๆ
ได้ทว่ั โลก
1. เลือกเมืองทีอ
่ ยูใ่ นเขตเวลานัน
้
โดยการกดปุม
่
,
2. คุณสามารถตั้งเวลาปัจจุบันให้เป็น
เวลาของเมืองที่คุณเลือกได้โดยกด
ปุ่มเลือกซ้าย [ตกลง]

บริการ SIM

เมนู 9.6

WAP
คุณสามารถเข้าใช้บริการ WAP
(Wireless Application Protocol)
ต่างๆ เช่น ข้อมูลการเงิน, ข่าว,
รายงานพยากรณ์อากาศ และข้อมูล
เกี่ยวกับตารางการบิน ข้อมูลเหล่านี้
ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะ
และดูแลโดยผู้ให้บริการ WAP
โปรดตรวจสอบการให้บริการ WAP
ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ กับ
ผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการ
ที่เป็นเจ้าของบริการที่คุณต้องการใช้
ผู้ให้บริการยังสามารถให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการใช้บริการเหล่านั้นด้วย
เมือ
่ เชือ
่ มต่อแล้ว โฮมเพจจะปรากฏขึน
้
โดยเนือ
้ หาในโฮมเพจขึน
้ กับผูใ้ ห้บริการ
เมือ
่ ต้องการออกจากเบราเซอร์ ให้กดปุม
่
( ) เครือ
่ งจะกลับไปทีเ่ มนูโหมดรอรับ
สาย
การใช้ปม
ุ่ ต่างๆ ของโทรศัพท์
ขณะท่องอินเทอร์เน็ต ฟังก์ชน
ั ปุม
่ ต่างๆ
ของโทรศัพท์จะแตกต่างไปจากโหมด
การทำงานตามปกติของโทรศัพท์

ปุม
่
,

คำอธิบาย
เลือ
่ นดูขอ
้ มูลแต่ละ
บรรทัด
กลับไปยังเพจก่อนหน้า
เลือกตัวเลือกแล้วยืนยัน
การดำเนินการ

โฮมเพจ

เมนู*.1

ใช้สำหรับเชือ
่ มต่อกับโฮมเพจ โฮมเพจ
จะเป็นไซต์ทไ่ี ด้ระบุไว้ในโปรไฟล์ทเ่ี ปิด
ใช้งาน และจะถูกกำหนดไว้โดยผูใ้ ห้
บริการ หากคุณยังไม่ได้กำหนดโฮมเพจ
นัน
้ ในโปรไฟล์ทเ่ี ปิดใช้งาน

Yahoo!

เมนู *.2

WAP
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WAP
บุค
๊ มาร์ค

เมนู *.3

เมนูนี้ช่วยให้คุณจัดเก็บ URL ของเว็บ
เพจที่คุณชื่นชอบได้ เพื่อให้เข้าใช้ได้
ง่ายขึ้นในครั้งต่อไป
การสร้างบุค
๊ มาร์ค
1. กดปุม
่ เลือกซ้าย [ตัวเลือก]
2. เลือก บุค
๊ มาร์คใหม่ และกดปุม
่ OK
3. หลังจากป้อน URL
และชือ
่ ทีต
่ อ
้ งการแล้ว ให้กดปุม
่ ตกลง

ไปที่ URL

เมนู*.4

คุณสามารถเชือ
่ มต่อไปยังเว็บไซต์ท่ี
คุณต้องการได้โดยตรง หลังจากป้อน
URL ทีต
่ อ
้ งการแล้ว ให้กดปุม
่ ตกลง

ประวัติ

เมนู *.5

เมนูนจ้ี ะแสดงเพจต่างๆ ทีเ่ บราส์ไว้ลา่ สุด

เพจทีบ
่ น
ั ทึก
โทรศัพท์สามารถบันทึกเพจบน
หน้าจอเป็นไฟล์ออฟไลน์
สามารถบันทึกได้สงู สุด 20 เพจ

WAP
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เมนู *.6

การตัง้ ค่า

เมนู *.7

คุณสามารถตัง้ โปรไฟล์ แคช และความ
ปลอดภัยทีส
่ ม
ั พันธ์กบ
ั บริการอินเตอร์เน็ต

โปรไฟล์เครือข่าย (เมนู *.7.1)
โปรไฟล์คอ
ื ข้อมูลเครือข่ายทีใ่ ช้เพือ
่
เชือ
่ มต่ออินเตอร์เน็ต
ในหน่วยความจำของโทรศัพท์มี
โปรไฟล์ที่เป็นค่าเริ่มต้นของผู้ให้
บริการระบบบางรายแล้วคุณจะไม่
สามารถเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ที่เป็นค่า
เริ่มต้นได้
โปรไฟล์แต่ละแบบมีเมนูยอ
่ ยดังต่อไปนี้

แคช (เมนู *.7.3)
ข้อมูลหรือบริการทีค
่ ณ
ุ เข้าใช้จะถูกบันทึก
ไว้ในหน่วยความจำแคชของโทรศัพท์
หมายเหตุ
]

แคชเป็นหน่วยความจำบัฟเฟอร์ซึ่ง
ใช้บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

ใบรับรองการป้องกัน (เมนู*.7.5)
คุณสามารถดูรายการใบรับรองส่วน
บุคคลทีบ
่ น
ั ทึกไว้ในโทรศัพท์ของคุณได้

แสดงภาพ (เมนู *.7.6)
คุณสามารถเลือกให้แสดงรูปภาพหรือไม่
ก็ได้ระหว่างเบราส์ WAP

Java สคริปท์ (เมนู *.7.7)
เลือกว่าจะเปิดหรือปิด JavaScript

ข้อมูล

เมนู*.8

เมนูนจ้ี ะแสดงเกีย
่ วกับเวอร์ชน
ั ของ WAP

WAP
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การเชื่อมต่อ
บลูทธ
ู

เมนู 0.1

ฟังก์ชัน บลูทูธ จะช่วยให้โทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่ใช้งานร่วมกันได้,
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และคอมพิวเตอร์ที่
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสื่อสารกันได้โดย
ตรง โดยไม่ต้องต่อสายใดๆ
โทรศัพท์เครือ
่ งนีส
้ นับสนุนการเชือ
่ มต่อ
ในตัวเครือ
่ ง ซึง่ ทำให้สามารถเชือ
่ มต่อกับ
ชุดหูฟงั , แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ท่ี
ใช้งานร่วมกันได้ และอืน
่ ๆ
หมายเหตุ
ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG
เท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้อาจมี
ผลให้การรับประกันของเครื่อง
โทรศัพท์สิ้นสุดลง
] อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่
ละพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับบริษัทหรือ
ตัวแทนผู้ให้บริการในแต่ละพื้นที่ของเรา
ในกรณีที่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม
]
]

เครือข่าย
การเชื ่ อ มต่ อ
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เมนู 0.2

คุณสามารถเลือกเครือข่ายทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การลงทะเบียนได้โดยอัตโนมัติ หรือ
ด้วยตนเอง

การเลือกเครือข่าย (เมนู 0.2.1)
โดยทัว่ ไป การเลือกเครือข่ายจะ
ตัง้ ค่าที่ อัตโนมัติ
] อัตโนมัต:ิ หากคุณเลือกโหมด
อัตโนมัติ เครือ
่ งจะค้นหาและเลือก
เครือข่ายให้คณ
ุ โดยอัตโนมัติ เมือ
่ เลือก
อัตโนมัติ แล้ว เครือ
่ งจะตัง้ ค่าที่
อัตโนมัติ อยูเ่ ช่นเดิม แม้วา่ จะมีการปิด
และเปิดเครือ
่ งก็ตาม
] เลือกเอง: เครื่องจะหาสัญญาณ
เครือข่ายที่มีอยู่และแสดงรายการนั้น
จากนั้น คุณสามารถเลือกเครือข่ายที่
คุณต้องการใช้ หากเครือข่ายนี้มีข้อ
ตกลงเรื่องการข้ามเครือข่ายกับผู้ให้
บริการระบบเครือข่ายของคุณเอง
และเครื่องจะให้คุณเลือกเครือข่ายอื่น
ได้ ในกรณีที่เครื่องไม่สามารถเชื่อม
ต่อกับเครือข่ายที่เลือกได้
] เครือข่ายทีช
่ อบ: คุณสามารถตั้งค่า
รายการเครือข่ายที่คุณต้องการให้โทร
ศัพท์พยายามลงทะเบียนเป็นอันดับ
แรก ก่อนที่จะลงทะเบียนกับเครือข่าย
อื่นๆ รายการนี้เป็นรายการเครือข่ายซึ่ง
เป็นที่รู้จักและมีการกำหนดไว้ล่วงหน้า
แล้วในเครื่องโทรศัพท์

ตัง้ ค่า GPRS (เมนู 0.2.2)
คุณสามารถตัง้ ค่าการใช้บริการ GPRS
ได้อย่างหลากหลาย ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพ
การใช้งานต่างๆ

โหมดการเชือ
่ มต่อ USB

เมนู 0.3

คุณสามารถเลือกโหมดการบริการข้อมูล
และทีเ่ ก็บข้อมูล USB ได้
] ทีเ่ ก็บข้อมูล
คุณสามารถเชือ
่ มต่อโทรศัพท์ของคุณกับ
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
โดยใช้สายเคเบิลได้ 3 วิธี
1. เชือ
่ มต่อโทรศัพท์กบ
ั คอมพิวเตอร์
เมือ
่ หน้าจอรอรับสาย
(หรือเมนูบนสุด) ปรากฏ
2. เชือ
่ มต่อโทรศัพท์ระหว่างกำลังทำงาน
หรือเมนูฟงั ก์ชน
ั แล้วย้ายไปทีห
่ น้าจอ
รอรับสาย (หรือเมนูบนสุด)
3. เชือ
่ มต่อโทรศัพท์ระหว่างกำลัง
ทำงานหรือเมนูฟงั ก์ชน
ั แล้วเลือกเมนู
USB Mass Storage
เมือ
่ คุณใช้หน่วยความจำโทรศัพท์เสร็จ
แล้ว คลิก ออก
และทำตามขัน
้ ตอนต่อไปนี้
1. คลิกที่ [Unplug or Eject Hardware]

2. เลือก USB mass Storage Device
คลิกที่ Stop
ข้อความต่อไปนีจ้ ะปรากฏขึน
้ : The
USB Mass Storage Device device
can now be safely removed from
the system
3. จากนัน
้ ถอดสายเคเบิลออก
] บริการข้อมูล
เลือกเมนู บริการข้อมูล เพือ
่ ใช้โปรแกรม
LG Mobile Sync

การเชื ่ อ มต่ อ
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การตั้งค่า
วันทีแ
่ ละเวลา

เมนู #.1

คุณสามารถตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั เกีย
่ วกับวันที่
และเวลาได้

ภาษา

เมนู #.2

คุณสามารถเปลีย
่ นภาษาของข้อความ
ทีใ่ ช้แสดงบนโทรศัพท์ของคุณ การตัง้ ค่า
เปลีย
่ นแปลงนีม
้ ผ
ี ลต่อโหมด
ป้อนภาษาด้วย

หน้าจอ

เมนู #.3

การเลือก เปิด จะแสดงฟังก์ชันของปุ่ม
นาวิเกต 4 ปุ่ม และปุ่มเมนู เป็นภาพบน
ส่วนกลางของวินโดว์ในขณะที่ไม่ได้ใช้
งาน (รูปแบบเสียง/ข้อความ/เมนูโปรด/
รายชื่อ)

รูปแบบเมนู
โทรศัพท์ของคุณมีธม
ี เมนูแบบกริด และ
แบบหมุน ให้ตง้ั ค่ารูปแบบเมนูโดยเลือ
่ น
และกดปุม
่ เลือกซ้าย [ตกลง]

ภาพพืน
้ หลัง

การโทร

คุณสามารถเลือกภาพพืน
้ หลังในโหมด
สแตนด์บาย

โทรศัพท์ของคุณมีสไตล์การโทรออก 2
สไตล์ คือ (Park/Song writer)

ไฟหน้าจอ

ข้อความทักทาย

คุณสามารถตัง้ ระยะเวลาการเปิดไฟ
หน้าจอได้

ความสว่าง
การตั ้ ง ค่ า
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เมนูหน้าจอ

คุณสามารถตัง้ ค่าความสว่างของ LCD:
100%, 80%, 60%, 40%

หากคุณเลือก เปิด คุณสามารถแก้ไข
ข้อความทีแ
่ สดงในโหมดสแตนด์บายได้

แสดงชือ
่ เครือข่าย
หากเปิดใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้ หน้าจอ LCD
จะแสดงชือ
่ เครือข่าย

ปุม
่ ลัด

เมนู #.4

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณเพิ่มเมนูโปรดลง
ในรายการที่มีให้ เมื่อคุณสร้างเมนูส่วน
ตัวของคุณแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ฟังก์
ชันที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วในหน้าจอ
ว่าง โดยกดปุ่มนาวิเกตขวา
เมนูวิทยุมีให้ไว้ในรายการ
ที่ ชื่นชอบของคุณแล้ว

โทร

(ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซิม)

คุณสามารถจำกัดการโทรออกไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์ทเ่ี ลือกไว้ได้ หมาย
เลขเหล่านัน
้ จะได้รบ
ั การป้องกันไว้ดว้ ย
รหัส PIN2

รูปแบบการรับสาย

หมายเหตุ
]

เบอร์โทรทีก
่ ำหนด

เปิดสไลด์
หากเลือกเมนูน้ี คุณสามารถรับสาย
เรียกเข้าเมือ
่ คุณเปิดสไลด์
] รับสายได้ทก
ุ ปุม
่
หากคุณเลือกเมนูน้ี คุณสามารถรับสาย
เรียกเข้าด้วยการกดปุม
่ ใดก็ได้ยกเว้นปุม
่
[วางสาย] /
] ปุม
่ รับสายเท่านัน
้
หากคุณเลือกเมนูน้ี คุณสามารถรับสาย
เรียกเข้าด้วยการกดปุม
่
[ส่ง]
เท่านัน
้
]

เมนู #.5

คุณสามารถตัง้ เมนูทเ่ี กีย
่ วข้องกับการ
โทรโดยกดปุม
่
[เลือก] ในเมนู
การตัง้ ค่า

การโอนสาย
บริการการโอนสายให้คณ
ุ โอนสาย
เรียกเข้าทัง้ จากสายโทรศัพท์, แฟกซ์
หรือสายทีโ่ ทรเข้าเพือ
่ ส่งข้อมูลไป
ยังหมายเลขอืน
่ ได้ โปรดติดต่อผูใ้ ห้
บริการระบบของคุณเพือ
่ ขอทราบ
รายละเอียด

บริการป้องกันการโทรนีจ้ ะป้องกันไม่ให้
เครือ
่ งโทรศัพท์ของคุณโทรออกหรือรับ
สายบางประเภทได้ ฟังก์ชน
ั นีต
้ อ
้ งใช้
รหัสการจำกัดการโทร

การตั ้ ง ค่ า

ป้องกันการโทร
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การตั้งค่า
ส่งหมายเลขตัวเอง

โทรซ้ำอัตโนมัติ

(ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เครือข่ายและการสมัคร
ขอรับบริการ)

]

]

ตัง้ ตามเครือข่าย
หากเลือกตัวเลือกนี้ การทีค
่ ณ
ุ จะ
สามารถส่งหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ได้หรือไม่ขน
้ึ อยูก
่ บ
ั บริการของสายโทร
ศัพท์ 2 สายทีใ่ ห้บริการอยู่ เช่น สาย 1
หรือสาย 2

สายเรียกซ้อน
(ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เครือข่าย)

เปิดทำงาน
หากคุณเลือก เปิดทำงาน
คุณสามารถรับสาย (เรียกเข้า) ซ้อนได้
] ยกเลิก
หากคุณเลือก ยกเลิก คุณจะไม่
สามารถทราบได้วา่ มีสาย (เรียกเข้า)
ซ้อนทีก
่ ำลังรออยู่
] ตรวจสอบสถานะ
แสดงสถานะของการใช้สายเรียกซ้อน
]

การตั ้ ง ค่ า
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เตือนทุกนาที
หากเลือก เปิด คุณสามารถตรวจสอบ
ระยะเวลาการโทรด้วยเสียงบีพ
๊ ทีด
่ งั ทุก
1 นาทีในระหว่างการโทร

เปิด
เมือ
่ ใช้งานฟังก์ชน
ั นี้ เครือ
่ งจะ
พยายามหมุนทวนหมายเลขที่
โทรไม่ตด
ิ โดยอัตโนมัติ
] ปิด
เครือ
่ งจะไม่หมุนทวนหมายเลขซ้ำเมือ
่
ไม่สามารถต่อสายนัน
้ ได้ในครัง้ แรก

ส่งโทน DTMF
คุณสามารถส่งทัชโทนในระหว่างการ
โทรเพื่อควบคุมข้อความเสียงของคุณ
หรือบริการทางโทรศัพท์อื่นๆ ได้

ระบบป้องกัน

เมนู #.6

เปิดทำงาน PIN
ในเมนูน้ี คุณสามารถตัง้ ค่าโทรศัพท์
ให้ถามรหัส PIN ของซิมการ์ดของคุณ
เมือ
่ เปิดใช้เครือ
่ งโทรศัพท์
หากเปิดใช้งานฟังก์ชน
ั นีแ
้ ล้ว เครือ
่ งจะ
ขอให้คณ
ุ ป้อนรหัส PIN
1. เลือกเปิดทำงาน PIN
ในเมนูตง้ั ระบบป้องกัน แล้วกดปุม
่
[ตกลง]
2. ตัง้ ค่า เปิด/ปิด

3. หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งค่าดังกล่าว คุณต้องป้อนรหัส PIN
เมื่อคุณเปิดเครื่อง
4. หากคุณป้อนรหัส PIN ผิดเกิน 3 ครัง้
เครือ
่ งจะล็อค หาก PIN ถูกล็อคแล้ว
คุณจะต้องใช้รหัส PUK ปลดล็อค
5. โดยคุณสามารถป้อนรหัส PUK ได้
ถึง 10 ครัง้ หากคุณป้อนรหัส PUK
ผิดเกิน 10 ครัง้ คุณจะไม่สามารถ
ปลดล็อคเครือ
่ งโทรศัพท์ของคุณได้
และต้องติดต่อผูใ้ ห้บริการของคุณ
เพือ
่ แก้ปญ
ั หาดังกล่าว

ล็อคปุม
่ อัตโนมัติ
เมนูนี้ให้คุณตั้งเวลาของการล็อค
ปุ่มอัตโนมัติ

ล็อคเครือ
่ ง

PIN ย่อมาจาก Personal
Identification Number ซึ่งเป็นรหัสที่
ใช้ในการป้องกันการใช้โทรศัพท์โดย
บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
คุณสามารถเปลีย
่ นรหัสการเข้าใช้เครือ
่ ง:
รหัสป้องกัน, รหัส PIN1, รหัส PIN2
1. หากคุณต้องการเปลี่ยนรหัสป้องกัน/
รหัส PIN1/PIN2 ให้ป้อนรหัสเดิมที่
ให้มาของคุณ แล้วกดปุ่ม [ตกลง]
2. ป้อนรหัสป้องกัน/รหัส PIN1/PIN2
ใหม่ และตรวจสอบความถูกต้อง

โหมด Flight

เมนู #.7

ให้คณ
ุ ใช้เฉพาะคุณสมบัตข
ิ องโทรศัพท์
ทีไ่ ม่ตอ
้ งอาศัยเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย
เมือ
่ คุณอยูบ
่ นเครือ
่ งบินหรือในสถานทีท
่ ่ี
ห้ามใช้เครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย
หากคุณเปิดโหมด Flight ไอคอนของ
โหมดนี้จะปรากฏอยู่ที่หน้าจอแทน
ไอคอนสัญญาณเครือข่าย

ประหยัดพลังงาน

เมนู #.8

หากคุณตัง้ เป็น เปิด คุณสามารถประหยัด
พลังงานได้ในขณะทีไ่ ม่ได้ใช้โทรศัพท์

การตั ้ ง ค่ า

คุณสามารถใช้รหัสรักษาความปลอด
ภัยเพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์ของคุณ
โดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อคุณเปิดเครื่อง
คุณจะต้องป้อนรหัสรักษาความ
ปลอดภัยหากคุณได้ตั้งค่าการล็อค
เครื่องที่ เมื่อเปิดเครื่อง
หากคุณตั้งค่าการล็อคเครื่องที่
เมื่อเปลี่ยนซิม โทรศัพท์ของคุณ
จะขอทราบรหัสรักษาความปลอดภัย
เมื่อคุณเปลี่ยนซิมการ์ดเท่านั้น

เปลีย
่ นรหัส
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การตั้งค่า
รีเซ็ต

เมนู #.9

คุณสามารถกลับไปเริม
่ ใช้คา่ ทัง้
หมดทีต
่ ง้ั มาจากโรงงานได้ คุณต้อง
ใช้รหัสป้องกันเพือ
่ ใช้งานฟังก์ชน
ั นี้

สถานะหน่วยความจำ

เมนู #.0

คุณสามารถตรวจสอบพืน
้ ทีว่ า่ งและการ
ใช้หน่วยความจำของโทรศัพท์ ซิมการ์ด
และ หน่วยความจำภายนอก (หากใส่ไว้)
ได้

การตั ้ ง ค่ า
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อุปกรณ์เสริม
คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ กับโทรศัพท์ของคุณได้ เลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้ตาม
ลักษณะการสื่อสารส่วนตัวของคุณ

แบตเตอรีม
่ าตรฐาน

อะแดปเตอร์
สำหรับชาร์จแบตเตอรี่
สำหรับชาร์จแบตเตอรีเ่ มือ
่ อยู่
ในระหว่างการเดินทาง

แฮนด์ฟรีพร้อมไมโครโฟน

หมายเหตุ
ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG
เท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้อาจมี
ผลให้การรับประกันของเครื่อง
โทรศัพท์สิ้นสุดลง
] อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่
ละพื้นที่
โปรดตรวจสอบกับบริษัทหรือตัวแทนผู้
ให้บริการในแต่ละพื้นที่ของเราในกรณีที่
มีข้อสอบถามเพิ่มเติม
]
]

อุ ป กรณ์ เ สริ ม
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ข้อมูลทางเทคนิค
ทัว่ ไป
ชือ
่ ผลิตภัณฑ์: KF240T
ระบบ: GSM 900 / DCS 1800 / PCS
1900

จำกัดอุณหภูมก
ิ ารใช้
โทรศัพท์
ปกติ: 55 °C
ขณะชาร์จ: 45 °C

ศูนย์บริการ LG โดย
บริษท
ั แอจจี อีเลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด

ข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค
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ศูนยซ
์ อ
่ มสำนักงานใหญต
่ ากสิน
เลขที่ 72/127
ถ. สมเด็จพระเจา้ ตากสิน แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร-ศุกร, เสารท่ี
2 และ 4 ของเดือน 08:00 - 17:00น.
Call center : 0-2878-5757
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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 off 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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Introduction
Congratulations on your purchase
of the advanced and compact
KF240T mobile phone, designed to
operate with the latest digital mobile
communication technology.

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

For your safety
Caution!

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

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

For your safety

Warning!
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may be
dangerous or illegal. Further detailed
information is given in this manual.

Exposure to radio
frequency energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information

Guidelines for safe and efficient use
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This mobile phone model KF240T
has been designed to comply with
applicable safety requirements
for exposure to radio waves. This
requirement is based on scientific
guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of all
persons, regardless of age and health.
] The radio wave exposure guidelines
employ a unit of measurement
known as the Specific Absorption
Rate, or SAR. Tests for SAR are
conducted using standardised
methods with the phone
transmitting at its highest certified
power level in all used frequency
bands.

] While there may be differences

between the SAR levels of various LG
phone models, they are all designed
to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.
] The SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten
(10) gram of tissue.
] The highest SAR value for this model
phone tested by DASY4 for use at
the ear is 0.554 W/kg (10g) and when
worn on the body is 0.959 W/kg
(10g).
] SAR data information for residents in
countries/ regions that have adopted
the SAR limit recommended by the
Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg
averaged over one (1) gram of tissue
(for example USA, Canada, Australia
and Taiwan).

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

damaged if covered with wrap or
vinyl wrapper.
] Do not use harsh chemicals (such
as alcohol, benzene, thinners, etc.)
or detergents to clean your phone.
There is a risk of this causing a fire.
] Do not subject this unit to excessive
smoke or dust.
] Do not keep the phone next to credit
cards or transport tickets; it can affect
the information on the magnetic
strips.
] Do not tap the screen with a sharp
object as it may damage the phone.
] Do not expose the phone to liquid
or moisture.
] Use accessories, such as earphones
and headsets, with caution. Ensure
that cables are tucked away safely
and do not touch the antenna
unnecessarily.
] Please remove the data cable before
powering on the handset.

Guidelines for safe and efficient use

it to a qualified service technician
when repair work is required.
] Keep away from electrical appliances
such as a TVs, radios or personal
computers.
] The unit should be kept away from
heat sources such as radiators or
cookers.
] Never place your phone in a
microwave oven as it will cause
battery to explode.
] Do not drop.
] Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.

] The coating of the phone may be
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Guidelines for safe and efficient use
Electronic devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
] Do not use your mobile phone
near medical equipment without
requesting permission. Avoid placing
the phone over pacemakers (i.e. in
your breast pocket.)
] Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
] Minor interference may affect TVs,
radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient use
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Road safety
Check the laws and regulations on
the use of mobile phones in the areas
when you drive.
] Do not use a hand-held phone while
driving.
] Give full attention to driving.
] Use a hands-free kit, if available.
] Pull off the road and park before
making or answering a call if driving
conditions so require.

] RF energy may affect some electronic

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

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

Blasting area

Children

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

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

Potentially explosive
atmospheres
] Do not use the phone at a refueIling

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

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

Battery information and
care
] You need not completely discharge

the battery before recharging.
Unlike other battery systems,
there is no memory effect that
could compromise the battery’s
performance.
] Use only LG batteries and chargers.
LG chargers are designed to
maximize the battery life.

Guidelines for safe and efficient use

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

Emergency calls
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Guidelines for safe and efficient use
] Do not disassemble or short-circuit

Guidelines for safe and efficient use
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the battery pack.
] Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
] Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack may
be recharged hundreds of times until
it needs replacing.
] Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.
] Do not expose the battery charger
to direct sunlight or use it in high
humidity, such as the bathroom.
] Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate the
battery performance.
] Risk of explosion: If battery is
replaced by an incorrect type.
] Dispose of used batteries according
to the manufacturer’s instructions.
] 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.

KF240T features
Parts of the phone
Front view

Earpiece
Navigation key

LCD
]

Top: Signal strength,
battery level and various
functions

]

Bottom: Soft key
indications

] In standby mode:

Briefly: Message
Briefly: List of Address
book
Briefly: List of Profiles
Briefly: List of Favourites
] In menu: scroll up & down

Alpha numeric keys
] In standby mode: Input

numbers to dial Hold down
- International calls
- Activate Voice mail
centre menu
to
- Speed dials
] In editing mode: Enter

numbers & characters

KF240T features

Microphone
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KF240T features

Left soft key/ Right soft key
These keys performs the function indicated
in the bottom of the display.

End key
] Switch on/off (hold down)
] End or reject a call.

Clear key
Deletes a character with each press. Hold the
key down to clear all input. Use this key to go
back to a previous screen.
Send key
] Dial a phone number and answer a call.

KF240T features
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] In standby mode: Shows recently dialled,

received and missed call list

Left side view

Holes for a carrying strap

Right side view
Battery Charging Connector/ Cable connector and
Ear jack

Note
MP3 key
BGM key
(while you are playing MP3
music)
Side camera key (Slide
opened)
Long press - Photo camera
activation

] Please ensure

phone is powered
on and be in idle
mode before
connecting the USB
cable.
Side keys
] In standby mode

(opened): Volume of
key tone.
] During a call: increase/

decrease the volume of
the earpiece

Note
sense of hearing,
maximum volume
level is 3.

KF240T features

] To protect the
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KF240T features
Rear view

Battery latch
Push the button in, to
release the battery.

Battery

SIM Card Socket

Battery Terminals

KF240T features
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Display Information
Icon area

Text and graphic
area
Menu

Contacts

Soft key indications

Description

First line

Displays various icons.

Middle
lines

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

Last line

Shows the functions
currently assigned to the
two soft keys.

On-Screen Icons
Icon

Description
Tells you the strength of the
network signal.
You can use GPRS service.
Shows that you are using a
roaming service.
The alarm has been set and
is on.

KF240T features

Area

The screen displays several icons.
These are described below.
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KF240T features
Icon

Description
Tells you the status of the
battery.
You have received a message.
You have received a voice
message.
Vibrate only menu in Profiles.
General menu in Profiles.
Outdoor menu in Profiles.
Silent menu in Profiles.
Headset menu in Profiles.
You can divert a call.
You have activated Bluetooth
menu.

KF240T features
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* The quality of the conversation
may change depending on network
coverage. When the signal strength
is below 2 bars, you may experience
muting, call drop and poor audio.
Please refer to this signal as an
indicator for your calls. When there
are no bars, that means that there
is no network coverage: in this
case, you wont be able to access
the network for any service (call,
messages and so on).

Installation
Installing the SIM card
and the handset battery
Make sure the power is off before you
remove the battery.

1. Remove the battery.
Press and hold down the battery
release button and slide down the
battery.

Note
] Removing the battery from the

phone when the power is on may
cause the phone to malfunction.

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

Note
] The metal contact of the SIM

card can be easily damaged by
scratches. Pay special attention to
the SIM card while handling. Follow
the instructions supplied with the
SIM card.

Warning!
• Do not replace or remove the SIM
card while your phone is being used
or turns on, or data on the SIM card
might be damaged.

To insert the SIM card

Installation
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To remove the SIM card

3. Install the battery.

Charging the Battery

Slide the battery onto the back of
the phone, and push upwards until it
snaps back into place.

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

Installation

1. Ensure the battery is fully charged
before using the phone for the
first time.
2. With the arrow facing you as shown
in the diagram push the plug on the
battery adapter into the socket on
the side of the phone until it clicks
into place.
3. Connect the other end of the travel
adapter to the main socket. Use only
the charger included in the box.
4. The moving bars of battery icon will
stop after charging is complete.
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Installation
Caution!
• If the battery is completely
discharged, the charging display will
appear on the LCD approximately 1 to
1.5 minutes after connecting TA.
• Do not force the connector as this
may damage the phone and/or the
travel adapter.
• Insert the battery pack charger
vertically to wall power outlet.
• If you use the battery pack charger
out of your own country, use an
attachment plug adaptor for the
proper configuration.
• Do not remove your battery or the
SIM card while charging.

Warning!

Installation
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• Unplug the power cord and charger
during lightning storms to avoid
electric shock or fire.
• Make sure that no sharp-edged items
such as animal teeth or nails, come
into contact with the battery. There is
a risk of this causing a fire.

Disconnecting the
charger
Disconnect the charger from the
phone by pulling the connector, not
the cord.

General functions
Making a Call
1. Make sure your phone is powered
on.
2. Enter a phone number including the
area code. To edit a number on the
display screen, simply press the
key to erase one digit at a time.
] Press and hold the
key to erase
the entire number.
3. Press the
key to call.
4. When you want to finish, press the
key.

Making a Call by Send Key

Making International Calls
1. Press and hold the
key for the
international prefix. The + character
can be replaced with the
international access code.

Ending a Call
When you have finished a call, press
the
key.

Making a Call From the
Contact list
You can store names and phone
numbers dialled frequently in the SIM
card as well as the phone memory.
You can dial a number by simply
looking up a name in the contact list.

Adjusting the Volume
During a call, if you want to adjust the
earpiece volume, use the side keys of
the phone.
In idle mode, you can adjust the key
volume using the side keys.

General functions

1. Press the
key, and the most
recent incoming, outgoing and
missed phone numbers will be
displayed.
2. Select the desired number by using
the navigation key.
3. Press the
key.

2. Enter the country code, area code,
and the phone number.
3. Press the
key.
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General functions

General functions

24

Answering a Call

Signal Strength

When you receive a call, the phone
rings and the flashing phone icon
appears on the screen. If the caller
can be identified, the caller’s phone
number (or name if stored in your
Address Book) is displayed.
1. Slide up and press the
key or
the left soft key to answer an
incoming call. If the Any Key menu
option (Menu #.5.4.2), has been set
to any key press will answer a call
except for End key or the right soft
key or side volume keys
2. End the call by closing the phone or
pressing the
key.

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

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

Note

Using the T9 Mode

] You can answer a call while

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

using the Address Book or other
menu features. In case phone is
connected with PC via USB cable,
call and messages are not available.

Vibrate Mode (Quick)
Vibrate Mode can be activated by
pressing and holding the
key.

As new letters are added, the word
changes to reflect the most likely
candidate from the dictionary.

To delete letters, press
. Press and
hold down
to erase the letters
continuously.

Note

Note

] You can select a different T9

] To exit the text input mode press

language from the menu option.
The default setting on the phone is
T9 enable MODE

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

General functions

1. When you are in the T9 predictive
text input mode, start entering a
word by pressing keys
to
Press one key per letter
] The word changes as letters are
typed, ignore what’s on the screen
until the word is typed completely.
] If the word is still incorrect after
typing completely, press the down
navigation key once or more to cycle
through the other word options.
Example: Press
to
type Good.
] If the desired word is missing from
the word choices list, add it by using
the ABC mode.
2. Enter the whole word before editing
or deleting any key strokes.
3. Complete each word with a space
by pressing the key
or key.

key. The phone returns to the
idle screen.
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General functions
Using the 123 (Numbers) Mode
Characters in the order display
Upper Case

Lower Case

. , ? !‘“ 1 - ( )
@/:_

. , ? !‘“ 1 - ( )
@/:_

ABC2ÀÂÆÇ

abc2àâæç

DEF3ÉÈÊË

def3éèêë

The 123 Mode enables you to
enter numbers in a text message (a
telephone number, for example).
Press the keys corresponding to
the required digits before manually
switching back to the appropriate text
entry mode.

GHI4ÎÏ

ghi4îï

Using the Symbol Mode

JKL5

jkl5

MNO6ÑÔ
ÖŒ

mno6ñ
ôöœ

PQRS7

pqrs7

TUV8Û

tuv8û

The Symbol Mode enables you to
enter various symbols or special
characters.
To enter a symbol, press the
key.
Use the navigation keys to select the
desired symbol and press the [OK] key.

WXYZ9ŴŶ

wxyz9ŵŷ

Space 0 (long
press)

Space 0 (long
press)

Key

General functions

26

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

Menu

Press the right soft key
to access the available
Contacts.

Selection functions and options

Press the left soft key
to access the available
Menu.

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

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

Making a Second Call
(Network Dependent)
You can search and dial the number
from Address Book to make a second
call.

Swapping Between Two Calls

In-call menu
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To switch between two calls, press
key or the left soft key, and then select
Swap Call.

Answering an Incoming Call
To answer an incoming call when the
handset is ringing, simply press the
key. The handset is also able to
warn you of an incoming call while
you are already on a call. A tone
sounds in the earpiece, and the display
will show that a second call is waiting.
This feature, known as Call waiting, is
only available if your network supports
it. For details of how to activate and
deactivate it see Call waiting
(Menu #.5.6).
If Call Waiting is on, you can put the
first call on hold and answer the
second, by pressing the left soft
key .

Rejecting an Incoming Call
You can reject an incoming call
without answering by simply pressing
the
key.
During a call, you can reject an
incoming call by pressing the
key.

Muting the Microphone

Conference Calls

You can mute the microphone during
a call by pressing the [Mute] key. The
handset can be unmuted by pressing
the [Unmute]. When the handset is
muted, the caller cannot hear you, but
you can still hear them.

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

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

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

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

Activate the Conference Call
on Hold

In-call menu
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To activate a conference call on hold,
press the
key. Alternatively press
the left soft key [Options] and select
Join all/Hold all calls. Other users on
hold will stay connected. To return to
conference call mode, press the left
soft key [Options] followed by
Conference call.

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

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

Ending a Conference Call
Currently displayed caller from a
conference call can be disconnected
by pressing the
key.

Menu Tree
The menu in this phone can be displayed in 2 ways. One is by grid type and
secondly in wheel format. Please note that menu number options are different in
each view.
The default setting on the phone is set to show the menu in grid type, so
therefore all the menu number selections throughout the manual are shown
according to that setting.
The following illustration shows the available menu structure and indicates the:
] Number assigned to each menu option.
] Page where you can find the feature description.
You can go to the desired menu using the left soft key [Menu], navigation keys
and the [OK] key. And you can also take a shortcut by pressing the corresponding
number key of desired menu after pressing the left soft key [Menu].
3. Organiser

5. Messaging

1.1 Games
1.2 Applications
1.3 Network profiles

3.1 Calendar
3.2 Memo
3.3 To do

2. Call history

4. Multimedia

2.1 All calls
2.2 Missed calls
2.3 Dialed calls
2.4 Received calls
2.5 Call duration
2.6 Call costs
2.7 Data information

4.1 MP3 player
4.2 Camera
4.3 Video camera
4.4 FM Radio
4.5 Voice recorder

5.1 New message
5.2 Inbox
5.3 E-mail box
5.4 Drafts
5.5 Outbox
5.6 Sent
5.7 Listen to voicemail
5.8 Info message
5.9 Templates
5.0 Settings

Menu Tree

1. Games & Apps
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Menu Tree
6. My stuff

9. Tools

0. Connectivity

6.1 Images
6.2 Sounds
6.3 Videos
6.4 Others

9.1 Alarm clock
9.2 Calculator
9.3 Stopwatch
9.4 Unit converter
9.5 World clock
9.6 SIM services

0.1 Bluetooth
0.2 Network
0.3 USB connection
mode

7. Profiles
7.1 General
7.2 Silent
7.3 Vibrate only
7.4 Outdoor
7.5 Headset
8. Phonebook

Menu Tree
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8.1 Search
8.2 New contact
8.3 Speed dials
8.4 Groups
8.5 Copy all
8.6 Delete all
8.7 Settings
8.8 Information

*. WAP
*.1 Home
*.2 Yahoo!
*.3 Bookmarks
*.4 Enter address
*.5 History
*.6 Saved pages
*.7 Settings
*.8 Information

#. Settings
#.1 Date & Time
#.2 Languages
#.3 Display
#.4 Shortcut
#.5 Call
#.6 Security
#.7 Flight mode
#.8 Power save
#.9 Reset
#.0 Memory status

Games & Apps
Games

Menu 1.1

Your KF240T comes with preloaded
games to keep you amused when you
have time to spare. If you choose to
download any additional games or
applications they will be saved into
this folder.

Applications

Menu 1.2

You can manage the Java applications
installed in your phone by using the
Applications menu. You can also
delete downloaded applications.

Network profiles

Menu 1.3

To download a game, you can set the
value to connect to the network using
Network profile.

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

All calls

Menu 2.1

You can view all lists of outgoing or
incoming calls.

Missed calls

Call history
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Menu 2.2

This option lets you view the last 50
unanswered calls. You can also:
] View the number if available and call
it, or save it in the Address Book
] Enter a new name for the number
and save in the Address Book
] Send a message by this number
] Delete the call from the list

Dialed calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 50
outgoing calls (called or attempted).
You can also:
] View the number if available and call
it or save it in the Address Book
] Enter new name for the number and
save in the Address Book
] Send a message by this number
] Delete the call from the list

Received calls

Menu 2.4

This option lets you view the last 50
incoming calls. You can also:
] View the number if available and call
it or save it in the Address Book
] Enter new name for the number and
save both in the Address Book
] Send a message by this number
] Delete the call from the list

Call duration

Menu 2.5

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

Call costs

Menu 2.6

type and the unit price. Contact your
service providers to obtain charging
unit prices. To select the currency
or unit in this menu, you need the
PIN2 code.
] Auto display: This network service
allows you to see automatically the
cost of your last calls. If set to On, you
can see the last cost when the call
is released.

Data information

Menu 2.7

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

Call history

Allows you to check the cost of your
Last call and All calls.
To check Cost setting, you should
check the following menus.
] Set credit: This network service
allows you to limit the cost of your
calls by selected charging units.
If you select Read, the number of
remaining unit is shown. If you
select Change, you can change your
change limit.

] Set tariff: You can set the currency
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Organizer
Calendar

Menu 3.1

When you enter this menu a calendar
will show up. On top of the screen
there are sections for date. Whenever
you change the date, the calendar will
be updated according to the date. And
square cursor will be used to locate
the certain day. If you see marked date
in the calendar, it means that there is
a schedule on that day. This function
helps to remind you of your schedule
and memo.
To change the day, month, and year.
Key

Organizer
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Description

,

Yearly

,

Monthly

,

Weekly

,

Daily

In the scheduler mode, press left soft
key [Options].

Memo

Menu 3.2

1. Select the Memo by pressing the left
soft key [OK].
2. If the entry is empty, press the left
soft key [New].
3. Input the memo and then press left
soft key [Options] > [Save].
Note
] If you want to change the text input

mode, press the

To do

in order.

Menu 3.3

You can view and create Todo notes.
1. Select the To do by pressing the left
soft key [OK].
2. If the note is not created yet, press
the left soft key [New].
3. Input the to do and then press the
left soft key [Options] > [Save].

Multimedia
You can enjoy your multimedia
function such as camera, voice
recorder, MP3 for your fun and
convenience.
Note
] When the status of the battery

indicates low, you may not use
Camera or Multimedia function.
] While using Multimedia function, the

status of the battery is changeable.

MP3 player

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

Menu 4.1

The KF240T has an integrated MP3
player built-in.
You can enjoy listening to MP3
music files on your phone using a
compatible headset or via the internal
loudspeaker.
Note
] Because of the small dimension of

] KF240T doesn’t support the variable

bit rate of all mentioned file types.
Therefore, you can't change the file
from MP3 format to AAC.

You can transfer MP3 files from a
compatible PC to the memory in your
phone using the Mass Storage.
When you connect the phone to a
PC using the USB cable (supplied in
the same package), and then you
can show removable disk through
windows explorer. After you copy
songs in removable disk, you should
execute safe remove from your system.

Multimedia

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

Note
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Note
] You should copy MP3 to Sounds/MP3

folder. If you copy another folder, you
can't see MP3 files.
] The PC should run Windows 98
SE, Windows ME, Windows 2000,
Windows XP operating system.
1of6

Player
skin

Progressive bar

File
name
Volume
level

Running
time
Option

Stop

Status of the music
controller

BGM Feature
If you press the MP3 button while
you are playing MP3 music, the BGM
feature is enabled and displays the idle
screen. Now you can use other menu
items while enjoying MP3 music. (To
return to the MP3 Player screen, press
the MP3 button on the idle screen.)
When the BGM feature is on, you can
control the volume (Volume button)
on the idle screen.
Note
] Accessing certain features may

stop the music due to the memory
capacity.

Note
] Music is copyright protected in

Repeat
Repeat all

Multimedia
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Repeat one
Note
] In case that any invalid file is included

in the playlist, an error message will
be popped up and go back to the
prior screen.

international treaties and national
copyright laws. It may be necessary
to obtain permission or a license to
reproduce or copy music. In some
countries national law prohibits
private copying of copyrighted
material. Please check the national
legislation of the applicable country
concerning the use of such material.

Camera

Menu 4.2

Using the camera module built in
your phone, you can take pictures of
people. Additionally, you can send
photos to other people and select
photos as wallpaper.
Note
] When using the camera, power

consumption increases. If this icon
appears on the wallpaper,
indicating low battery, recharge the
battery before use.

- Handle carefully since the camera
is vunerable to shock and use a soft
cloth when cleaning the camera lens.
- Do not disassemble or modify the
camera as this may lead to fire or
malfunctioning.
1. Hold down the in standby mode.
2. Focus on the subject to capture
the image, and then press the
/ key.
Note
] You can adjust the brightness by

using the

,

.

To change the below functions, press
the left soft key [Options].
] Resolution [
]: Allows you to
set the image size.(1600x1200),
(1280x1024) (640x480) and
(320x240). Multishot is only available
with the (320x240), (640x480) pixel
resolution.
] Quality [
]: Allows you to set the
image quality from Normal, Fine and
Super fine.

Multimedia

Shutter sound or video recording
sound is omitted even when setting
mode, including silent mode .
• To take a picture
Hold down the camera button.
- To take clear pictures, press the
camera button while holding the
camera without any movement.
- Appropriately adjust distance to the
object that you want take a picture of
(more than 50 cm).
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] Self timer [
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]: Allows you to
select the delay time (Off, 3 seconds,
5 seconds, 10 seconds).
Then the phone takes a photo after
the specified time.
] View option [
]: Allows you
choose Full image or Full screen.
] Save to [
]: You can set
the space after taking a picture.
(External/Phone)
] Multi shot [
]: Allows to take
multishot photos successively.
] Color effect [
]: 4 settings are
available.
] White balance [
]: Allows you to
change the settings according to the
enviroment.
(Fluorescent/Cloudy/Incandescent/
Daylight/Auto)
] Shutter tone [
]: You can set the
sound when taking a picture.
] Reset settings [
]: Allows you to
reset the settings.

Video camera

Menu 4.3

1. Select Video camera menu.
2. Video camera settings menu is the
same with Photo camera settings,
except following items:
To change the below function, press
the left soft key [Options].
] Video mode [
]: Allows you to
set to send a video file through MMS
or General.

FM Radio

Menu 4.4

You can search radio stations and
enjoy listening to the radio.
Note
] To improve the radio reception,

extend the headset cord which
functions as the FM antenna.

1. Press the corresponding number
key of a channel to store the
currently selected radio station.
2. After presetting radio channels,
you can listen to other channel by
pressing the corresponding number
key (short press).

3. You can access the following option
menus by pressing the left soft key
[Options].
] Edit channels: You can adjust
frequency and change the radio
station in the selected channel. You
can change the frequency 0.1 MHz
at a time with Left/Right navigation
keys and number keys.
] Auto scan: If you select "Auto Scan
Now?" On, automatically set the
radio channel.
And When "Save channel pop-up?"
message will be popped up, if you
select Yes, the selected frequency will
be stored.
] Reset channels: You can delete all
channels you saved.
] Listen via speaker/Headset: You
can listen to the radio via speaker.

Voice recorder

Menu 4.5

You can record voice memo.
Record
1. Press OK to start recording. Once
recording is started, the message
Recording and the counter is
displayed.
2. If you want to finish recording, press
right soft key [Stop].
Album
You can view the Sounds folder
which lists all sound files saved in the
memory.

Multimedia
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Messaging
New message

Menu 5.1

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

Message

Messaging
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You can write and edit text message,
checking the number of message
pages.
1. Enter the New message menu by
pressing the left soft key [OK].
2. If you want to write a new message,
select Message.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press [Options] to attach the
followings.
Options
] Send to: Sends text messages.
1. Enter numbers of recipient.
key to add more
2. Press
recipients.
3. You can add phone numbers from
the address book.

4. Press the [Options] and then
press send after entering numbers. If
the message sent is failed ,it will be
saved in the outbox folder.

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

to forward the Email in Cc(Carbon
copy) field.
] Enter a hidden reference Email
address to forward the Email without
forwarding information in Bcc(Blind
Carbon Copy) field.
] Only valid Email addresses are
allowed for the recipient (To),
reference address (Cc) and hidden
reference address (BCC) fields. When
an Email address has been specified,
another field where you can specify
another address appears. You can
specify up to 20 recipients for the
To/Cc/Bcc address fields.

2. Move the cursor to the Subject field
and key in the subject.
3. You can enter the message contents
by moving the cursor to the
Message field.
4. When you have finished writing an
Email, press to send the Email.
Note
] In Inbox folder you may save not

more than 20 messages, in Drafts and
Outbox folders - 5 messages, and in
Sent folder up to 10 messages.
In case Drafts Outbox or Sent folder
is full, and you try to save new
message to one of this folders, first
saved message will be automatically
deleted.
] Maximum size for one sent message
is 300 kb with attachments, and
maximum size for one received
message is 300 kb. In case you have
received message with more than
5 attachments, only 5 of them will
be received. Some attachment may
display incorrectly.

Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have
received messages. They will be stored
in Inbox. You can save SMS up to 150.
If the phone shows ‘No space for SIM
message’, you have to delete only SIM
messages from Inbox.
If the phone displays ‘No space for
message’, you can make space of
each repository as deleting messages,
media and applications.
* SIM message
SIM message means the message
exceptionally stored in SIM card.
For notified multimedia message, you
have to wait for downloading and
processing of the message.
To read a message, select one of the
messages by pressing the left soft key
Options.

Messaging
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] View: You can view the received

messages.
] Delete: You can delete the current
message.
] Reply: You can reply to the sender.
] Forward: You can forward the
selected message to another party.
] Return call: You can call back to the
sender.
] Information: You can view
information about received
messages; Sender’s address, Subject
(only for Multimedia message),
Message date & time, Message type,
Message size.
] Multi delete: After selecting the
messages you want to remove, you
can delete the selected messages.
] Delete all read: You can delete all
messages read.
] Delete all: You can delete all
messages.

Messaging
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E-mail box

Menu 5.3

Drafts

Menu 5.4

Using this menu, you can preset
multimedia messages that you use
most frequently. This menu shows the
preset multimedia message list.
The following options are available.

Outbox

Menu 5.5

This menu allows to view the message
which is about to send or is failed
sending.
After sending the message
successfully, the message will be
moved to sent box.

Sent

Menu 5.6

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

Listen to voicemail
Menu 5.7

Once this menu has been selected,
simply press the left soft key [OK] to
Listen to voicemail. You can also hold
down the
key in standby mode to
Listen to voicemail.

Templates

Menu 5.9

Text templates

Note
] When you receive a voice mail, your

phone displays the icon and you
hear an alert. Please check with your
network provider for details of their
service in order to configure the
handset correctly.

Info message

When you have received an info
service message, you can see the
popup message to show you that you
have received a message or the info
service message is directly displayed.

Menu 5.8

(Dependent to network and
subscription)

] Edit: Use this to write a new

message or edit the selected
template message from the text
template list.
] Send via
- Message: Use this to send the
selected template message by
SMS/MMS.
- Email: Use this to send the selected
template message by Email.
] Delete: Deletes the template.
] New template: Use this to create
new template.
] Delete all: Allows you to delete all
multimedia messages.

Messaging

Info service messages are text
messages delivered by the network
to GSM. They provide general
information such as weather reports,
traffic news, taxis, pharmacies, and
stock prices.
Each type of info message has the
number; therefore, you can contact
service provider as long as you have
input the certain number for the
information.

] View: You can see text templates.
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Multimedia templates
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After saving new template, you can
use the following options.
] Save: Allows you to save new
multimedia templates you have
created.
] Insert: You can add Symbol,Image,
Video,Sound,New photo,New
video,New sound,Text
template,Contact,My business
card,vCard,vCalendar.
] New slide: You can insert a new
slide.
] Preview: You can preview
multimedia templates you wrote.
] Edit subject: Allows you to modify
the multimedia message you have
chosen.
] Slide duration: You can set the
duration of slide of multimedia
message.
] T9 languages: Select the desired
language for T9 input mode. You can
also deactivate T9 input mode by
selecting ‘T9 off’.

] Exit: Will take you back to the

Multimedia templates menu.

Settings

Menu 5.0

Text message
] Message types:

Text, Voice, Fax, Paging, X.400, Email,
ERMES
] Validity period: This network
service allows you to set how long
your messages will be stored at the
message centre.
] Delivery report: If you set to
Yes, you can check whether your
message is sent successfully.
] Reply charging: When a message is
sent, it allows the recipients to reply
and charge the cost of the reply to
your telephone bill.
] Message centre number: If you
want to send the text message,
you can receive the address of SMS
centre through this menu.

Multimedia message
] Subject: You can enter multimedia

multimedia message server, you can
set URL for multimedia message
server.
] Permitted Message Types
Personal: Personal message.
Advertisement: Commercial
message.
Informational: Necessary
information.

E-mail
You can configure settings for
receiving and transmitting emails.
] Email accounts: You can create or
configure an Email account including
the Email server and user ID. You
can edit a selected Email account by
pressing the left soft key[option]2.Edit. You can select an Email
account to be used to send an Email
using .
] Retrieve interval: You can configure
Retrieve interval to retrieve emails
automatically from the incoming
mail server. When a new Email
arrives, an icon appears at the top of
the screen.

Messaging

messages subject when this menu
is on.
] Slide duration: Displays the
duration of each page when viewing
the message.
] Priority: You can set the priority of
the message you choose.
] Validity period: This network
service allows you to set how long
your text messages will be stored at
the message centre.
] Delivery reports: If it is set to Yes in
this menu, you can check whether
your message is sent successfully.
] Read report: You can receive the
report whether the receiver read the
message or not.
] Auto download: If you select On,
you receive multimedia messages
automatically. If you select Off, you
receive only notification message
in the inbox and then you can
check this notification. If you select
Home network only, you receive
multimedia messages depends on
Home network.

] Network profiles: If you select
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] Signature: You can configure a text

signature to be attached to the end
of an Email. The configured signature
text is automatically or manually
attached to the end of the Email
when it is sent.
Creating a new Email account
1. Select New from the Email account
menu options.
2. The following items need to be
configured.

Messaging
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Title

Enter a title.

Account
name

Enter the user name of
the Email account.

Password

Enter the Email account
password.

Email address

Enter the Email address
for outgoing mail.

Reply Email
address

Enter the Email address
to reply to your Email.

Outgoing
mail server

Enter the outgoing Email
server.

Incoming
mail server

Enter the incoming Email
server.

Maximum
receive size

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

Mailbox type

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

Save to server

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

Save sent
mail into

Select where to save
the sent mails (when
the mailbox type is set
to IMAP4). When the
mailbox type is POP3,
sent mails are always
saved into handset.

Access points

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

Auto retrieve

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

Advanced
settings

Sets the configuration to
connect Email server.

SMTP port
number

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

Incoming
server port

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

SMTP authentication

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

SMTP password

Enters SMTP password to
require authentification.

APOP secure
login

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

Note
] When you try to change the mailbox

type, all emails downloaded before
would be deleted.

Voicemail number
You can receive voicemail if your
network service provider supports
this feature. When a new voicemail is
arrived, the symbol will be displayed
on the screen. Please check with your
network service provider for details of
their service in order to configure the
phone accordingly.

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

Info message
] Receive

On: If you select this menu, your
phone will receive Info service
messages.

Messaging

SMTP username

3. When configuration is complete,
press the centre soft key [Save]
to complete the Email account
configuration.
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Off: If you select this menu, your
phone will not receive Info service
messages any more.
] Alert
On: Your phone will beep when you
have received Info service message
numbers.
Off: Your phone will not beep even
though you have received info
service messages.
] Auto display
On: Your phone will display when
you have received info service
messages.
Off: Your phone will not display
even though you have received info
service messages.
] Languages
You can select the language you
want by pressing OK key. Then, the
info service message will be shown
in the language that you selected.

Messaging
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My stuff
Images

Menu 6.1

- Copy to external memory: Copy
the selected file to the Multimedia
memory/external memory.
- Information: Show the file
information.
] Print via Bluetooth: Most pictures
that you have taken in the camera
mode and downloaded through WAP
can be transmitted via Bluetooth to
a printer.
] Slide show: You can view a slide
show of the files you stored.
] New folder: You can create a new
folder.
] Multi delete: You can remove a
number of files you selected.
] Delete all: Delete all files in the list.
] Sort by: You can arrange the files as
a date, type and name.
] List view/Thumbnail view: Allows
you to set the view type.

Sounds

Menu 6.2

Displays the list of MP3, MIDI, AAC,
AMR, MMF files at My media\Music in
Multimedia memory.

My stuff

Shows the list of JPG files at My media\
Photos in Multimedia memory.
] View: You can see the JPG file when
pressing OK key or selecting View
menu of Option menus.
] Set as
- Wallpaper: Currently selected
image can be set as a wallpaper.
- Picture ID: Currently selected
image can be set as a Picture ID.
] Send via: Allows you to send a
image through MMS/Bluetooth/
Email.
] File
- Edit image: You can edit an image.
- Rename: Change the file name of
selected file.
You cannot change the extension
of file.
- Move to folder: Move the selected
file to the folder.
- Move to external memory: Move
the selected file to the Multimedia
memory/external memory.
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] Play: You can play the MP3 file when

Warning!

pressing OK key or selecting Play
menu of Option menu.
] Set as: Currently selected sound can
be set as a Ringtone/Ringtone ID.
] Sort by: You can arrange the files as
a date, type and name.

] New folder: You can create a new

Videos

] Delete all: Delete all files in the list.

Menu 6.3

Show the list of 3GP, 3G2 files at My
media\Videos in Multimedia memory.
Supported only .3gp files, that are
encoded with MPEG4 and h.263
videocodecs and AMR audio-codec.
] Play: You can play the video file
when pressing OK key or selecting
Play menu of Option menus.
] Send via: Send the selected file
to another device via Multimedia
message or Bluetooth or Email.

You can't use the following characters,
\/:*?<>|

folder.
] Multi delete: You can remove a

number of files you selected.
] Sort by: You can arrange the files as

a type and name.
] Landscape mode: Currently

selected file can be played
horizontally.

Others

Menu 6.4

Show the list of files in My media\
Others in the Multimedia memory.
Note
] You may send files via Bluetooth only

Note
] You may send files via Bluetooth only

My stuff
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if they are stored in phone memory,
not on memory card.
To send file from external memory,
please, firstly copy it to internal phone
memory.

if they are stored in phone memory,
not on memory card.
To send file from external memory,
please, firstly copy it to internal phone
memory.

Profiles
] Slide tones: Allows to set the slide

tone for adjusting environment.
] Effect sound volume: Set the

volume of effect sound.
] Power on/off volume: Set the

volume of the ringing tone when
switching the phone on/off.
] Auto answer: This function will be
activated only when your phone is
connected to the handsfree kit.
• Off: The call will be unanswered
automatically.
• After 5 secs: After 5 seconds, the
call will be answerd automatically.
• After 10 secs: After 10 seconds, the
call will be answerd automatically.
Note
] All profiles cannot be re named.

Profiles

In Profiles, you can adjust and
customise the phone tones for
different events, environments, or
caller groups.
There are five preset profiles: General,
Silent, Vibrate only, Outdoor and
Headset.
Each profile can be personalised. Press
the left soft key [Menu] and select
Profiles using up/down navigation
keys.
The profile setting option opens. Set
the option as required.
] Ring alert type: Set the alert type
for incoming calls.
] Ring tones: Select the desired ring
tone from the list.
] Ring volume: Set the volume of the
ringing tone.
] Message alert type: Set the alert
type for messages.
] Message tones: Select the alert
tone for messages.
] Keypad tones: Select the desired
keypad tone.
] Keypad volume: Set the volume of
keypad tone.
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Phonebook
Search

Menu 8.1

1. Select Search by pressing the left
soft key [OK].
2. Enter the name that you want to
search.
Note
] Instant searching is available by

inputting the initial letter of the name.

3. If you want to edit, delete, copy an
entry, or to add the voice to one,
select left soft key [Options].

New contact

Menu 8.2

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

Phonebook
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Note
] Maximum stored name and number

length depends on SIM-card type.

1. Select New contact by press left soft
key [OK].
2. Input a name.
3. Press
, then you can input a
number.
4. You can set a group for the entry by
pressing , .
5. You can set a ringtone and a photo
for the entry by press left soft key
[Options].

Speed dials

Menu 8.3

You can assign any of the keys
to
with a Name list entry. You can
call directly by pressing this key.
1. Open the phonebook first by
pressing the right soft key
[Contacts] in standby mode.
2. Scroll to Speed dial, then press the
left soft key [OK].
3. If you want to add speed dial, select
<Empty> by pressing the left soft
key [Assign]. Then, you can
search the name in phonebook.

4. After assigning the number as speed
dial, you can change and delete the
entry. You can also make a call or
send a message by this number.

Groups

Menu 8.4

You can list up to the members per
each group. There are 7 groups you
can make lists to.

Copy all

Menu 8.5

You can copy entries from SIM card
memory to Phone memory and vice
versa.

Delete all

Menu 8.6

You can delete all entries from SIM
or Phone.

Settings

Menu 8.7

Menu 8.8

] Service dial number

Use this function to access a
particular list of services provided by
your network operator (if supported
by the SIM card).
] Own number (SIM dependent)
You can save and check your own
number in SIM card.
] My business card
This option allows you to create your
own business card featuring Name
and an mobile phone number.
To create a new business card, press
the left soft key [New] and enter
the information into the fields.
If you want to edit, delete or to send
a business card, select left soft key
[options].

Phonebook

1. Press the right soft [Contacts] in
standby mode.
2. Scroll to Settings, then press the left
soft key [OK].

Information
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Tools
Alarm clock

Menu 9.1

You can set the alarm clock to go on at
a specified time.

Calculator

Menu 9.2

This contains the standard functions
such as +, -, x, n Addition, Subtraction,
Multiplication, and Division.
Furthermore, you can use the various
function of calculator such as +/-, sin,
cos, tan, log, ln, exp, sqrt.
1. Input the numbers by pressing
numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign
for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press key to view the result.
5. To input the decimal number, press
key.
6. To end Calculator, press the right
soft key [Back].

Stopwatch
Tools
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Menu 9.3

1. Press [Start] to take time and record
the lap time by pressing [Lap].
2. Press [Stop] to ascertain the record
of lap time.

3. Press [Reset] to default condition.

Unit converter

Menu 9.4

This converts any measurement into a
unit you want. There are 7 types that
can be converted into units: Currency,
Area, Length, Weight, Temperature,
Volume and Velocity.
1. You can select one of unit types by
pressing [OK] key.
2. Select the unit you want to convert
by pressing , . "-" symbol is
possible only for Temperature
option.

World clock

Menu 9.5

You can view clocks of the world s
major cities.
1. Select the city belonged to the time
zone by pressing
,
key.
2. You can set the current time to the
city time you select by pressing the
left soft key [OK].

SIM services

Menu 9.6

WAP
You can access various WAP (Wireless
Application Protocol) services such as
banking, news, weather reports and
flight information. These services are
specially designed for mobile phones
and they are maintained by WAP
service providers.
Check the availability of WAP services,
pricing and tariffs with your network
operator and/or the service provider
whose service you wish to use.
Service providers will also give you
instructions on how to use their
services.
Once connected, the homepage is
displayed. The content depends on the
service provider. To exit the browser at
any time, press the ( ) key. The
phone will return to the idle menu.
Using the phone keys
When surfing the Internet, the phone
keys function differently to phone
mode.

Key
,

Description
Scrolls each line of the
content area
Returns to the previous
page
Select options and
confirm actions

Home

Menu *.1

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

Yahoo!

Menu *.2

WAP
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WAP
Bookmarks

Menu *.3

Menu *.7

You can set the profile, cache and
security related to internet service.

Enter address

Rendering mode

Menu *.4

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

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

Two options are present- Normal and
Optimized Display of the web page
will be according to the user settings

History

Cache

Menu *.5

This menu shows the recently browsed
pages.

Saved pages
WAP
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Settings

This menu allows you to store the URL
of favourite web pages for easy access
at a later time.
To create a bookmark.
1. Press the left soft key [Options].
2. Select Add new and press the OK
key.
3. After entering the desired URL and
title, press the OK key.
After selecting a desired bookmark,
the following options are available.

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

Menu *.6

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

Note
] A cache is a buffer memory, which is

used to save data temporarily.

Cookies
The related information you have
accessed are saved in the cookies
memory of the phone.

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

Show image
You can select to display image or not
during WAP browsing.

JavaScript
Select whether to turn JavaScript On
or Off.

Information

Menu *.8

This menu shows you about the
version of WAP.

WAP
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Connectivity
Bluetooth

Menu 0.1

Bluetooth enables compatible mobile
devices, peripherals and computers
that are in close proximity to
communicate directly with each other
without wires.
This handset supports built-in
Bluetooth connectivity, which makes
it possible to connect them with
compatible Bluetooth headsets,
computer applications and so on.
Note
] Always use genuine LG accessories.
] Failure to do this may invalidate your

warranty.
] Accessories may be different in

different regions;
please check with our regional service
company or agent for further inquires.

Network
Connectivity
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Menu 0.2

You can select a network which will
be registered either automatically or
manually.

Network selection
Usually, the network selection is set to
Automatic.

Automatic: If you select Automatic
mode, the phone will automatically
search for and select a network
for you. Once you have selected
Automatic , the phone will be set to
Automatic even though the power is
off and on.
] Manual: The phone will find the
list of available networks and show
you them. Then you can select the
network which you want to use if this
network has a roaming agreement
with your home network operator.
The phone lets you select another
network if the phone fails to access
the selected network.
] Preferred: You can set a list of
preferred networks and the phone
attempts to register with first, before
attempting to register to any other
networks. This list is set from the
phone’s predefined list of known
networks.
]

GPRS attach
You can set GPRS service depending
on various situations.

USB connection mode
Menu 0.3

Connectivity

You can choose one mode of Data
service and USB Mass storage.
] Mass storage
You can connect your phone to your
PC, as a USB storage device, using the
cable in three ways.
1. Connect the phone to the PC when
the idle(or Top menu) screen is
displayed.
2. Connect the phone while it is
performing an operation or menu
function, and then move to the
idle(or Top menu) screen.
3. Connect the phone while it is
performing an operation or menu
function, and then select the USB
Mass Storage menu.
When you have finished using the
phone memory, click Exit and take the
following steps.
1. Click on the notification area.
[Unplug or Eject Hardware]

2. Select USB mass Storage Device,
click on Stop.
The following message will appear:
The USB mass Storage Device
device can now be safely removed
from the system
3. Then remove the cable.
] Data service
Select the Data Service menu to use
the LG Mobile Sync program.
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Settings
Date & Time

Menu #.1

You can set functions relating to the
date and time.

Languages

Menu #.2

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

Display

Menu #.3

Selecting On displays the
functionalities of 4 Navigation keys
and Menu key as pictures on the
middle of the idle window. (Profiles/
Messaging/Favorites/Contacts)

Font size
Your phone provides you with three
font size options (Normal, Medium,
Large)

Wallpaper

Theme

You can select the background
pictures in standby mode.

Your phone provides you with White
and Black theme options

Clocks

Menu style

User can be able to set the clock
setting in idle screen.

Your phone provides you with Grid
and List view style for the main menu
screen. Set the menu style by scrolling
and pressing the left soft key [OK].

Backlight timer
Settings
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Home screen shortcut

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

Brightness
You can set the brightness of LCD:
100%, 80%, 60%, 40%

Dialling
Your phone provides you with two
dialing styles. (Park/Song writer style)

Standby text

Call divert

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

Network name

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

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

Call barring

Shortcut

Menu #.4

This option allows you to add your
own favourites options to any of the
four navigation keys. Once you create
your own menu, you can access
the desired function quickly in the
idle screen by pressing the related
navigation key.
Note
] Power saving option is already

provided in your own favourite list.

Call

Menu #.5

Fixed dial number
(SIM dependent)

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

Answer mode
] Slide open

If you select this menu, you can
receive an incoming call when you
open the slide.

Settings

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

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

If you select this menu, you can
receive a call by pressing any key
except
[End] , side volume keys,
keys.
] Send key only
If you select this menu, you can
receive a call by only pressing
[Send] key.

Send my number
(network and subscription dependent)
] Set by network

If you select this, you can send your
phone number depending on two
line service such as line 1 or line 2.

Call waiting
(network dependent)
] Activate

Settings
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If you select Activate, you can accept
a waiting (receiving) call.
] Cancel
If you select Cancel, you cannot
recognize the waiting (receiving) call.
] View status
Shows the status of Call waiting.

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

Auto redial
] On

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

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

Security

Menu #.6

PIN code request

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

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

Anti Theft Mobile Tracker
When the handset is stolen, handset
sends the SMS to the numbers
configured by real owner. User has
to configure the ATMT settings with
Name, primary number, secondary
number etc. Default ATMT code is
“0000”.
ATMT SMS will contain information
about the stolen phone IMEI, current
location & number of the person who
is using that handset.

Change codes
PIN is an abbreviation of Personal
Identification Number to prevent use
by unauthorised person.

Settings

In this menu, you can set the phone to
ask for the PIN code of your SIM card
when the phone is switched on.
If this function is activated, you ll be
requested to enter the PIN code.
1. Select PIN code request in the
security settings menu, and then
press [OK].
2. Set On/Off.
3. If you want to change the setting,
you need to enter PIN code when
you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more
than 3 times, the phone will lock
out. If the PIN is blocked, you will
need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to
10 times. If you put wrong PUK code
more than 10 times, you can not
unlock your phone. You will need to
contact your service provider.

Phone lock
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Settings
You can change the access codes:
Security code, PIN1 code,
PIN2 Code, ATMT code
1. If you want to change the Security
code/PIN1/PIN2/ATMT code input
your original code, and then press
[OK].
2. Input new Security code/PIN1/PIN2/
ATMT code and verify them.

Flight mode

Menu #.7

This allows you to use only the phone’s
features that do not require the use
of the wireless network when you are
in an airplane or in places where the
wireless network is prevented.
If you set the flight mode on, the icon
will be displayed on the screen instead
of the network signal icon.

Power save

Menu #.8

If you set On, you can save the power
when you don t use the phone.

Settings
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Reset

Menu #.9

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

Memory status

Menu #.0

You can check free space and memory
usage of phone , sim card and external
memory( if inserted).

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

Standard Battery

Hands free earmicrophone

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

Note
] Always use genuine LG accessories.
] Failure to do this may invalidate your

warranty.
] Accessories may be different in

different regions;
please check with our regional service
company or agent for further inquires.

Accessories
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Technical data
General
Product name: KF240T
System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS
1900

Phone usage
temperature limit
Normal: 55 °C
When charging: 45 °C

Technical data
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