การใส่ซม
ิ การ์ดและการชาร์จแบตเตอรี่
ใส่ซิมการ์ด

KG285

คู ่ ม ื อ การใช้

ข้อมูลในคูม
่ อ
ื เล่มนีอ
้ าจแตกต่างจากโทรศัพท์ของคุณขึน
้ อยูก
่ บ
ั เวอร์ชน
่ั ซอฟต์แวร์
ของโทรศัพท์หรือผูใ้ ห้บริการทีใ่ ช้

ส่วนประกอบของโทรศัพท์

ข้อมูลบนหน้าจอ
พืน
้ ทีไ่ อคอน

ภาพประกอบ

เมื่อคุณสมัครขอใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ คุณจะได้รับซิมการ์ดพลักอิน
พร้อมรายละเอียดการสมัครขอรับบริการ เช่น
PIN ของคุณ, บริการเสริมที่มีให้เลือกใช้ได้
และอื่นๆ
ข้อสําคัญ!

1

เปิดฝาปิดแบตเตอรี่
ใส่ซิมการ์ด
ปิดฝาปิดแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรี่

2

3
4
5

พืน
้ ทีข
่ อ
้ ความและกราฟิก
ลําโพง

หน้าจอแสดงผล

› ซิมการ์ดพลักอินและขั้วสัมผัสอาจชํารุดเสีย
หายได้ง่ายหากถูกขูดขีดหรือหักงอ ดังนั้น
จึงควรใช้งาน ใส่ หรือถอดการ์ดด้วยความ
ระมัดระวัง เก็บซิมการ์ดทั้งหมดให้พ้นมือ
เด็กเล็ก

ปุ่มเลือก
ปุม
่ แต่ละปุม
่ จะมีการทํางานตามข้อ
ความบนหน้าจอทีอ
่ ยูเ่ หนือปุม
่ นัน
้ ๆ

เมนูู

ตารางนี้อธิบายถึงสัญลักษณ์หรือไอคอนต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของโทรศัพท์
แสดงความแรงของสัญญาณเครือข่าย

2

4

P/N: MMBB0

ใช้ในการโทรออกด้วย
การกดหมายเลขโทรศัพท์
และในการรับสายเรียกเข้า

3

ปุ่มตัวเลขและตัวอักษร
ใช้ปม
ุ่ เหล่านีใ้ นการกดหมายเลข
โทรออกเมือ
่ อยูใ่ นโหมดสแตนด์
บาย และเพือ
่ ป้อนหมายเลขหรือตัว
อักษรเมือ
่ อยูใ่ นโหมดแก้ไข

5

(1.0)

แสดงรายการของปุม
่ เลือก

ไอคอนบนหน้าจอ

: ปุ่มรับสาย
1

เมนูลัด

เชือ
่ มต่อสายอยู่
แสดงว่าคุณกําลังใช้บริการข้ามเครือข่าย (โรมมิง่ ) อยู่
ตัง้ และใช้นาฬิกาปลุกอยู่
แสดงสถานะของแบตเตอรี่

: ปุ่มวางสาย/เปิดปิดเครื่อง
คุณสามารถเปิดหรือปิดโทรศัพท์
หรือกลับสูโ่ หมดสแตนด์บายได้

คุณได้รบ
ั ข้อความแบบตัวอักษร

: ปุ่มนาวิเกต

คุณได้รบ
ั ข้อความแบบเสียง

เพือ
่ เข้าใช้ฟงั ก์ชน
ั โทรศัพท์ตา่ งๆ
อย่างรวดเร็ว

เมนูเู ฉพาะสัน
่ ในรูปแบบเสียง
เมนูท
ู ว่ั ไปในรูปแบบเสียง
เมนูน
ู อกอาคารในรูปแบบเสียง
เมนูเู งียบในรูปแบบเสียง
เมนูช
ู ด
ุ หูฟงั ในรูปแบบเสียง
คุณมีตารางนัดหมาย

ชาร์จแบตเตอรีใ่ ห้เต็มก่อนใช้งานครัง้ แรก

การเปิดและปิดโทรศัพท์

เมนูและตัวเลือก

การป้อนข้อความ

วิธต
ี ง้ั ค่ารูปแบบเสียง

1. กดปุ่ม [END] ค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะเปิด
2. ในการปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม [END] ค้างไว้จนกว่าภาพแสดงการปิดเครื่องจะปรากฏ.

โทรศัพท์ของคุณมีชุดฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณปรับแต่งโทรศัพท์ได้ โดยฟังก์ชันดังกล่าวนี้มีอยู่ใน
เมนูและเมนูย่อยต่างๆ ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้ได้โดยผ่านทางปุ่มเลือกซ้ายและขวา
คุณสามารถดูฟังก์ชันในขณะนั้นได้ที่ข้อความที่ปรากฏในบรรทัดล่างสุดของหน้าจอและอยู่
เหนือปุ่มเลือก

คุณสามารถป้อนตัวเลขและตัวอักษรได้โดยใช้ปุ่มกดของโทรศัพท์ ในการเปลี่ยนโหมด
ให้กดปุ่ม

เสียงเรียกเข้า

การโทรออก
1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งรหัสพื้นที่
2. กดปุ่ม [SEND] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขนั้น
3. เมื่อสิ้นสุดการสนทนาแล้ว ให้กดปุ่ม [END]

เมน

โหมดนี้ให้คุณป้อนตัวอักษร โดยการกดปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการหนึ่งครั้ง สองครั้ง สามครั้ง
หรือสี่ครั้งจนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น

เมนูลัด

1. เมื่อเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ดังขึ้น และไอคอนโทรศัพท์กะพริบอยู่บนหน้าจอ ให้กดปุ่ม
[SEND] หรือปุ่มเลือกซ้ายเพื่อตอบรับสาย
2. วางสายด้วยการกดปุ่ม [END]
หมายเหต

โหมด 123 (โหมดตัวเลข)
ป้อนตัวเลขต่างๆ โดยกดปุ่มเพียงครั้งเดียวต่อตัวเลขหนึ่งตัว

กดปุ่มเลือกซ้ายเพื่อ
เข้าใช้เมนูที่มีให้เลือก

1. กดปุ่ม ค้างไว้เพื่อเรียกรหัสนําหน้าการโทรออกต่างประเทศให้
ปรากฏบนหน้าจอเครื่องหมาย ‘+’ สามารถใช้แทนรหัสการโทรออกต่างประเทศได้
2. ป้อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์
3. กดปุ่ม [send] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขนั้น

แผนผังเมนู

2. ข้อความ
2.1 ข้อความใหม่
2.2 ถาดเข้า
2.3 ร่าง
2.4 ถาดออก
2.5 ส่ง
2.6 ข้อความเสียง
2.7 บริการข้อมูล
2.8 ข้อความด่วน
2.9 ตัง้ ค่า

3.1 ทุกสาย
3.2 สายไม่ได้ร้ บ
ั
3.3 สายโทรออก
3.4 สายทีไ่ ด้รบ
ั
3.5 เวลาโทร

4. เครือ
่ งมือ
4.1 เกมส์
4.2 เครือ
่ งคิดเลข
4.3 นาฬิกาจับเวลา
4.4 ตัวแปลงหน่วย
4.5 เวลาทัว่ โลก

› หากคุณต้องการเปลีย
่ นเสียงเรียกเข้าเป็นระบบสัน
่ ให้เลือกโหมดสัน
่ หรือกดปุม
่ นาวิเกตขึน
้ ค้างไว้

เสียงเรียกเข้า/เสียงปุ่มกด/เสียงข้อความ/เสียงเตือนสายและ
ระดับเสียง
คุณสามารถเลือกเสียงเรียกเข้า/เสียงปุ่มกด/เสียงข้อความ/เสียงเตือนสายและระดับเสียงได้
คุณสามารถเปลี่ยนเสียงการกดปุ่มได้
[เมนู - การตั้งค่า - รูปแบบเสียง - กําหนดเอง]

คุณสามารถป้อนสัญลักษณ์โดยการกดปุ่ม

การโทรออกต่างประเทศ

1.1 ค้นหา
1.2 รายชือ
่ ใหม่
1.3 โทรด่วน
1.4 คัดลอกทัง้ หมด
1.5 ลบทัง้ หมด
1.6 สถานะความจํา
1.7 ข้อมูล

1. กดปุ่มเลือกซ้าย [เมนู] และเลือก [การตั้งค่า - รูปแบบเสียง] โดยใช้ปุ่มนาวิเกตขึ้น/ลง
2. เลือก [กําหนดเอง] และเลือกเมนูเสียงเรียกเข้า หากคุณต้องการเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าเป็น
ระบบสั่น ให้เลือกโหมดสั่น หรือกดปุ่มนาวิเกตขึ้นค้างไว้ในโหมดสแตนด์บาย
3. กดปุ่มเลือกซ้าย [ตกลง] และคุณจะสามารถตั้งค่าเสียงเรียกเข้าได้ตามต้องการ
เคล็ดลับ

สัญลักษณ์

› หลังจากสิน
้ สุดการสนทนา โทรศัพท์จะกลับสูโ่ หมดสแตนด์บาย

3. ข้อมูลการโทร

โหมดนี้ให้คุณป้อนคําได้โดยการกดเพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งตัวอักษร แม้ว่าแต่ละปุ่ม บนแผงปุ่ม
กดนั้นจะมีตัวอักษรมากกว่าหนึ่งตัวอักษรก็ตาม โหมดT9 จะเปรียบเทียบ การกดปุ่มของคุณ
โดยอัตโนมัติกับพจนานุกรมทางภาษาภายในเครื่องเพื่อพิจารณา หาคําที่ถูกต้อง ดังนั้นคุณจึง
กดปุ่มน้อยกว่าการป้อนคําโดยใช้โหมด ไทย ตามปกติ

โหมด ไทย

การรับสาย-วางสาย

1. รายชือ
่

โหมด T9ไทย

5. ตัง้ ค่า่
5.1 รูปแบบเสียง
5.2 วันที่ & เวลา
5.3 ภาษา
5.4 หน้าจอ
5.5 การโทร
5.6 ล็อคปุม
่ อัตโนมัติ
5.7 ระบบป้องกัน
5.8 ประหยัดพลังงาน
5.9 เลือกเครือข่าย
5.0 รีเซ็ตการตัง้ ค่า
5.* สถานะความจํา

6. สมุดบันทึก

6.1 นาฬิกาปลุก
6.2 ปฏิทน
ิ
6.3 บันทึก

* ในกรณีใส่ซม
ิ ทีม
่ บ
ี ริการ
เมนูซม
ิ ผังเมนูจะมีการ
เปลีย
่ นแปลงโดย เมนูทง้ั
หมดในสมุดบันทึกจะเข้าไ
ปอยูใ่ นเมนูเครือ
่ งมือ

กดปุ่มเลือกขวาเพื่อเข้าใช้
เมนูลัดทีเลือกไว้

ข้อมูลอ้างอิงคุณสมบัตแ
ิ บบรวดเร็ว

ข้อความ เมนู 2

ข้อมูลการโทร เมนู 3 (ต่อ)

หัวข้อนี้จะอธิบายคุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณโดยย่อ

เมนูนป
้ี ระกอบด้วยฟังก์ชน
่ั ทีเ่ กีย
่ วกับ SMS (Short Message Service)

ทุกสาย

รายชื่อ เมนู 1

ข้อความใหม่

เมนูนี้ประกอบด้วยฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับ SMS (Short Message Service)

ถาดเข้า

เครื่องจะแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อมีข้อความเข้า

ร่าง

เมนูนี้จะแสดงรายการข้อความที่คุณกําหนดไว้ล่วงหน้า

ถาดออก
ส่ง
ข้อความเสียง

เมนูนี้ช่วยให้คุณเข้าใช้ระบบฝากข้อความเสียงของคุณได้สะดวกรวดเร็ว
(หากระบบเครือข่ายของคุณมีบริการนี้)

บริการข้อมูล

ข้อความบริการข้อมูล คือข้อความชนิดตัวอักษรที่เครือข่ายส่งไปยัง
เครื่องของคุณ

เกมส์

มีเกมส์ Sudoku เป็นเกมส์เริ่มต้น

ข้อความด่วน

ข้อความด่วนิคือข้อความที่กําหนดไว้แล้วในรายการ คุณเลือกได้ว่าจะดู
และแก้ไขข้อความด่วนหรือจะสร้างข้อความใหม่

เครื่องคิดเลข

เมนูนี้มีฟังก์ชั่นการคํานวณแบบมาตรฐาน ได้แก่ +, -, x, ÷ : บวก, ลบ,
คูณ และ หาร

ตั้งค่า

คุณสามารถใช้เมนูนี้ในการตั้งค่าคุณสมบัติของผู้ให้บริการเครือข่าย
ของคุณได้

นาฬิกาจับเวลา

นาฬิกาจับเวลา ทําหน้าที่เป็นเพียงนาฬิกาจับเวลาที่เรามักพบเห็นและ
ใช้เป็นประจําในชีวิตประจําวัน

ตัวแปลงหน่วย

ใช้แปลงหน่วยวัดให้เป็นหน่วยที่คุณต้องการ

เวลาทั่วโลก

ช่วยให้คุณตรวจสอบเวลาปัจจุบันในโซนเวลาหรือประเทศอื่นได้

ค้นหา

คุณสามารถค้นหารายชื่อในสมุดโทรศัพท์ได้
หมายเหตุ: การค้นหาด่วนสามารถทําได้ดว้ ยการป้อนอักษรตัวแรก ของชือ่
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการค้นหา

รายชื่อใหม่

คุณสามารถเพิ่มรายการในสมุดโทรศัพท์ได้โดยใช้เมนูนี้

โทรด่วน

กําหนดรายชื่อให้กับปุ่มใดๆ ก็ได้ตั้งแต่

คัดลอกทั้งหมด

คุณสามารถคัดลอกรายการจากซิมการ์ดไปยัง หน่วยความจําของตัว
เครื่อง หรือจากเครื่องไปยังซิมการ์ด

ลบทั้งหมด

คุณสามารถลบรายการทั้งหมดออกจากหน่วยความจําของซิมการ์ดหรือ
ของโทรศัพท์ได้

ถึง

สถานะความจํา

คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่ว่างและการใช้หน่วยความจําได้

ข้อมูล

› เบอร์บริการ: เข้าใช้รายการหมายเลขบริการทีก่ าํ หนดให้โดยผูใ้ ห้บริการ
ได้อย่างปลอดภัย(ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซิมการ์ด)
› หมายเลขเครือ่ ง: คุณสามารถบันทึก และตรวจสอบหมายเลขส่วนตัว
ของคุณในซิมการ์ดได้
› นามบัตร: ตัวเลือกนี้ใช้เพื่อสร้างนามบัตรส่วนตัวที่มีข้อมูลชื่อ หมาย
เลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอื่นๆ ได้

แสดงรายการทั้งหมดของข้อมูลการโทรทั้งสามประเภท (สายที่ได้รับ/
สายที่โทรออก/สายที่ไม่ได้รับ) ตามเวลาการโทร

สายไม่ได้รับ

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูหมายเลขเรียกเข้า 10 รายการล่าสุดได้

สายโทรออก

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูสายที่โทรออก (ที่โทรออกหรือพยายามโทรออก)
10 สายล่าสุดได้

เมนูนี้ช่วยให้คุณดูข้อความที่จะส่ง หรือข้อความที่ส่งไม่สําเร็จ

สายที่ได้รับ

คุณสามารถใช้เมนูนี้ในการดูข้อความที่ส่งแล้ว รวมถึงเวลาและเนื้อหา
ของข้อความได้ด้วย

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย 10 รายการ
ล่าสุดได้

เวลาโทร

ช่วยให้คุณสามารถดูระยะเวลาของสายที่โทรเข้าและโทรออกได้

ข้อมูลการโทร เมนู 3
คุณสามารถดูบันทึกของสายที่ไม่ได้รับ สายที่รับ และสายโทรออกได้ หากว่า เครือข่ายสนับ
สนุนการแสดงหมายเลขโทรเข้า (Calling Line Identifica tion: CLI ) ในพื้นที่ให้บริการ
ชื่อและหมายเลข (หากมีอยู่) จะปรากฏขึ้นพร้อมกับวันที่และเวลาที่มีการโทรนั้น และคุณยัง
สามารถดูเวลาที่ใช้สายได้ด้วย

เครื่องมือ เมนู 4

การตั้งค่่า เมนู 5

การตั้งค่่า เมนู 5 (ต่อ)

❏ คําแนะนําเพือ่ ความปลอดภัยและการ ใช้ง้ านอย่า่ งมีประสิทธิภาพ

❏ คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการ ใช้้งานอย่่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

คุณสามารถตั้งค่าเมนูดังต่อไปนี้ตามความสะดวกและความชอบของคุณเอง

ระบบป้องกัน
(ต่อ)

› เปลีย่ นรหัส: PIN ย่อมาจาก Personal Identification Number เป็น

อ่านคําแนะนําง่ายๆ เหล่านี้ การฝ่าฝืนกฏเกณฑ์ที่กําหนดอาจเป็นอันตรายหรือผิดกฏหมาย
ข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้อธิบายอยู่ในคู่มือเล่มนี้

การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพของโทรศัพท์

ประหยัดพลังงาน

หากคุณตั้งเป็น เปิด คุณสามารถประหยัดพลังงานได้ในขณะที่ไม่ได้ใช้
โทรศัพท์

เลือกเครือข่าย

คุณสามารถเลือกเครือข่ายที่คุณต้องการลงทะเบียนได้โดยอัตโนมัติหรือ
ด้วยตนเอง โดยทั่วไปการเลือกเครือข่ายจะตั้งค่าที่ อัตโนมัติ

รีเซ็ตการตั้งค่า

คุณสามารถกลับไปเริ่มใช้ค่าทั้งหมดที่ตั้งมาจากโรงงานได้ คุณต้องใช้
รหัสป้องกันเพื่อใช้งานฟังก์ชั่นนี้

สถานะความจํา

คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่ว่างและการใช้หน่วยความจําของพื้นที่จัด
เก็บแต่ละส่วนได้

รูปแบบเสียง

คุณสามารถปรับเปลี่ยนและปรับแต่งเสียงสัญญาณของโทรศัพท์ให้
เหมาะสมกับเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม หรือกลุ่มผู้โทรที่แตกต่างกันได้

วันที่ & เวลา

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลาได้

ภาษา

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของข้อความที่ใช้แสดงบนโทรศัพท์ของคุณ
การตั้งค่าเปลี่ยน แปลงนี้มีผลต่อโหมดภาษาด้วย

หน้าจอ

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของการแสดงหน้าจอโทรศัพท์ได้

การโทร

คุณสามารถตั้งค่าเมนูที่เกี่ยวข้องกับการโทรได้

ล็อคปุ่มอัตโนมัติ

เมื่อเปิดใช้คุณสมบัตินี้ โทรศัพท์จะถูกล็อค

ระบบป้องกัน

คุณสามารถใช้เมนูนี้ในการตั้งค่าโทรศัพท์ได้อย่างปลอดภัย

› คำขอรหัส PIN: ในเมนูนี้ คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้ถามรหัส PIN
ของซิมการ์ดของคุณ เมื่อเปิด ใช้เครื่องโทรศัพท์
› การล็อคเครือ่ ง: คุณสามารถใช้รหัสรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกัน
การใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อคุณเปิดเครื่อง
คุณจะต้องป้อนรหัสป้องกัน หากคุณได้ตั้งค่าการล็อค เครื่องที่เมื่อเปิด
หากคุณตั้งค่าการล็อคเครื่องที่เมื่อเปลี่ยนซิม เครื่องจะให้คุณป้อนรหัส
รักษาความปลอดภัย เฉพาะ เมื่อคุณเปลี่ยนซิมการ์ดเท่านั้น
› ป้องกันการโทร: คุณสามารถใช้รหัสป้องกัน เพื่อป้องกันการใช้โทร
ศัพท์ของคุณ โดยไม่ได้รับอนุญาต
› กําหนดเบอร์โทรออก (ขึน้ อยูก่ บั ซิม): คุณสามารถจํากัดการโทร
ออกไปยังหมายเลขโทร ศัพท์ที่เลือกไว้ได้หมายเลขเหล่า นั้นจะได้รับ
การป้องกันด้วยรหัส PIN2 ส่วนหมายเลขที่คุณต้องการที่จะโทรออก
ได้เมื่อเปิดใช้บริการนี้ คุณจะต้องเพิ่มหมายเลขดังกล่าวลงในรายชื่อ
หลังจากการเปิดใช้งาน กําหนดเบอร์โทรออก

รหัสที่ใช้ในการป้องกันการ ใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาตคุณสา
มารถเปลี่ยนรหัสผ่านต่อไปนี้ได้: รหัสป้องกัน, รหัสPIN1, รหัสPIN2

สมุดบันทึก เมนู 6
นาฬิกาปลุก

ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการเตือนได้ถึง 3 ประเภท เวลาปัจจุบัน
จะปรากฏอยู่ที่ด้านบนของ หน้าจอ เมื่อคุณเลือกตั้งค่าการเตือน
เมื่อถึงเวลาที่ตั้งเตือน ไอคอนแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้น บนจอ LCD
และเครื่องจะส่งเสียงเตือน

ปฏิทิน

คุณสามารถตรวจสอบการติดตามตารางนัดหมายแบบรายวันหรือราย
เดือนได้

บันทึก

คุณสามารถจัดทํารายการสิ่งที่ต้องทําได้

คําเตือน

› เพื่อความปลอดภัยของคุณโปรดใช้แต่แบตเตอรี่ และแท่นชาร์จของแท้ ที่กําหนดให้เท่านั้น
› ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อบังคับพิเศษว่า ห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้โทรศัพท์ใน
โรงพยาบาลเนื่องจากอาจมีผลต่อการทํางานของอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่ไวต่อสัญญาณ
รบกวน
› ควรทิ้งแบตเตอรี่ตามวิธีที่กฎหมายกําหนด

การดูแลและการบํารุงรักษา เครื่องโทรศัพท์

คําเตือน! ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่และ อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรอง
ให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ผ่านการรับรองดังกล่าวอาจ
ทําให้การรับรองหรือการรับประกันของเครื่องสิ้นสุดลง หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
› อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของโทรศัพท์(ควรให้ช่างเทคนิคผู้มีความรู้ เมื่อจําเป็นต้องมี
การตรวจซ่อม)
› ควรวางโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่งกําเนิดความร้อน เช่น เครื่องทําความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
› ใช้ผ้าแห้งเช็ดทําความสะอาดภายนอกเครื่องโทรศัพท์ (ห้ามใช้สารละลายใดๆ)
› อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิต หรือบัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก เพราะอาจทํา ความเสีย
หายต่อข้อมูลในแถบแม่เหล็กได้

โปรดทําตามคําแนะนําดังต่อไปนี้ เพื่อประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดด้วยการใช้พลัง
งานน้อยที่สุด
ถือโทรศัพท์แบบเดียวกับที่คุณถือโทรศัพท์แบบอื่นๆ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถส่งคลื่นรบกวนได้ ทําให้มีผลต่อการ
ทํางานของอุปกรณ์ ต่างๆ
› ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน
หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์เหนือเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ เช่น ใส่ในกระเป๋าเสื้อ
เป็นต้น

ความปลอดภัยบนท้องถนน
เคลื่อนที่ในพื้นที่ที่คุณขับขี่ยานพาหนะ
› ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ
› หากสามารถกระทําได้ ให้ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
› ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทรออก หรือรับสายหากสภาพการการขับขี่ทําให้ จําเป็น
ต้องดําเนินการดังกล่าว

❏ คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการ ใช้้งานอย่่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

❏ คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการ ใช้้งานอย่่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

❏ คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการ ใช้้งานอย่่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

❏ ข้อมูลทางเทคนิค

บริเวณที่ทําให้เกิดระเบิดได้

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการ ดูแลรักษา

การรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ

การแจ้งเครื่องหาย (Lost Mobile Track : LMT)

ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างมีการระเบิดต่างๆให้ปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด
และทําตามข้อกําหนดหรือกฏเกณฑ์ต่างๆ

› คุณไม่จําเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่ออกจนหมด ก่อนเริ่มการชาร์จแบต เตอรี่นี้ต่างจากแบต

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่น ความถี่วิทยุและค่า SAR (Specific Absorption
Rate)
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น KG285 นี้ ได้รับการออกแบบตรงตามข้อกําหนดเรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้งาน อันเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ ข้อกําหนดนี้ ใช้
หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่รวมถึงการ กําหนดค่าเผื่อไว้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ

1. เมนูนี้เครื่องโทรศัพท์สามารถแจ้งไปยังระบบในกรณีที่เครื่องของคุณหายไปและถูกใช้
งานโดยหมายเลขอื่น.
2. เครื่องจะทำการส่ง SMS ไปยังหมายเลขสำรองของคุณทันที ที่มีการใช้งานเครื่อง.
3. โดย SMS นั้นจะถูกส่งไปยังหมายเลขสำรองของคุณโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ที่ใช้
เครื่องของคุณ.
ตั้งค่าดังนี้
› ไปที่เมนูเครื่องมือ
› เลือกเมนูการแจ้งเครื่องหาย
› กด"ตกลง"เครื่องจะถาม"เปลี่ยนการตั้งค่า?"
› กดเลือก"ใช่"
› ใส่รหัส LMT (0000 : สามารถเปลี่ยนได้ในเมนู)
› ตั้งการแจ้ง "เปิด"
หมายเหตุ

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ห้ามใช้ โทรศัพท์ใกล้น้ํา มันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่นรบกวนต่อเครื่องบินได้
› ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน

เด็ก

เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่างจากมือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจทํา
อันตรายหากเด็กนําใส่ปาก

เตอรี่อื่น เนื่องจากไม่มีผลต่อหน่วยความจําประสิทธิภาพ ของแบตเตอรี่จึงไม่ด้อยลง
› ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จของ LG เท่านั้นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ LG ได้รับการออก
แบบมาเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
› อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทําให้แบตเตอรี่ลัดวงจร
› เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีเมื่อประสิทธิภาพการใช้งาน ลดต่ําลงอย่างมากจนไม่ อาจใช้ต่อได้
แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครั้งจนกว่าจะจําเป็น ต้องเปลี่ยนก้อนใหม่
› อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดนแสงแดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพที่มีความชื้นสูง เช่น
ในห้องน้ํา
› หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง อาจทําให้เกิดการระเบิดได้
› ควรปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิตในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว

› ข้อกําหนดเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ ใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า Specific

Absorption Rate หรือ SAR การทดสอบ SAR ได้กระทําด้วย การใช้ วิธีการที่ได้มาตรฐาน
โดยให้เครื่องโทรศัพท์ส่งสัญญาณที่แรงที่สุด และมีการรับรองขนาดสัญญาณ แล้วโดยการ
ส่งสัญญาณดังกล่าว ได้กระทําในทุก ย่านความถี่ที่โทรศัพท์ใช้อยู่

› แม้ระดับSARของโทรศัพท์ LG แต่ละรุ่นจะแตกต่างกันบ้าง แต่ทุกรุ่นจะได้รับการออกแบบให้
อยู่ภายในข้อกําหนดการรับพลังงาน คลื่นความถี่วิทยุ

› ข้อจํากัด SAR ที่แนะนําโดย International Com mission on Non- Lonizing Radiation

การโทรฉุกเฉิน

Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก โดยเฉพาะ ตามเนื้อเยื่อหนักสิบ (10) กรัม

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับเครือข่ายเซลลูล่าร์ทั้งหมดได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นี้
เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณ

› ค่า SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ ซึ่งทําการทด สอบโดย DAISY ขณะถือแนบกับหูคือ
0.932 วัตต์/กก (10 กรัม)

› ข้อมูลระดับ SAR สําหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ/ฟื้นที่ ที่ยอมรับข้อจํากัด SAR ซึ่งแนะนําโดย

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/กก โดยเฉลี่ยต่อ
เนื้อเยื่อหนึ่ง (1) กรัม

Installing the SIM Card and Charging the Battery
Installing the SIM Card

Illustrations

When you subscribe to a cellular network,
you are provided with a plug-in SIM card
loaded with your subscription details, such as
your PIN, any optional services available and
many others.
Important!

1
3
4
5

2

Open battery cover
Insert your SIM
Close the battery cover
Charge your battery

› The plug-in SIM card and its contacts can be
easily damaged by scratches or bending, so be
careful when handling, inserting or removing the
card. Keep all SIM cards out of the reach of
small children.
› USIM is not supported in a phone.

1

4

2

Phone Components

Earpiece

Display screen

3

: Send key
You can dial a phone number and
answer incoming calls.
Alphanumeric keys
These keys are used to dial a
number in standby mode and to
enter numbers or characters in
edit mode.

5

Fully charge the
battery before using it for the first time.

Network service

Soft keys
Each of these keys performs the
functions indicated by the text on
the display immediately above them.

: End /Power key
Allows you to power the phone
on or off, end calls, or return to
Standby Mode.
: Navigation key
Use for quick access to phone
functions.

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

› ในกรณีที่คุณต้องการใช้โทรศัพท์ของคุณกับซิมการ์ดอื่น โปรดตรวจให้แน่ใจว่าคุณปิดการใช้งานนี้
แล้ว.
› ใส่หมายเลขสำหรับการแจ้งของโทรศัพท์ (1,2) ก่อนการเปิดใช้งานเมนูนี้.

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

