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เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ

ปุม
่ เปิดปิดเครือ
่ ง
เปิด/ปิดโทรศัพท์
หูฟง
ั
เซนเซอร์รบ
ั สัญญาณ
คำเตือน: ของเหลวบน
เซนเซอร์รับสัญญาณอาจทำให้
ทำงานผิดปกติได้ โปรดเช็ด
ของเหลวออกจากผิวเซนเซอร์
ปุม
่ วางสาย
• ปฏิเสธสายเรียกเข้า
• กดหนึง่ ครัง้ เพือ
่ กลับสูห
่ น้าจอหลัก
ปุม
่ โทรออก/รับสาย
เพือ
่ โทรออกและรับสายเรียกเข้า
ปุม
่ มัลติทาสกิง
้
คำเตือน: การวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนโทรศัพท์หรือ
การนั่งทับอาจทำให้จอ LCD และการทำงานของหน้าจอ
สัมผัสเสียหายได้
ห้ามติดฟิล์มป้องกันบนเซนเซอร์รับสัญญาณของ LCD
เนื่องจากอาจทำให้เซนเซอร์ทำงานผิดปกติได้
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ปุม
่ เพลง

ปุม
่ กล้องถ่ายรูป
• ไปทีเ่ มนูกล้อง
ถ่ายรูปโดยกด
ปุม
่ ค้างไว้

ปุม
่ ปรับระดับเสียง
• เมือ
่ หน้าจอไม่ใช้งาน:
ระดับเสียงปุม
่
• ระหว่างการใช้สาย:
ระดับเสียงหูฟง
ั
• ขณะเล่นแทร็ค: ควบ
คุมระดับเสียงต่อเนือ
่ ง

อุปกรณ์ชาร์จ
สายเคเบิลข้อมูล
(สายเคเบิล USB)
เคล็ดลับ: ก่อนการ
เชื่อมต่อสายเคเบิล
USB ให้รอจนกระทั่ง
โทรศัพท์เปิดเครื่อง
และได้ลงทะเบียนกับ
เครือข่ายแล้ว
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ภาพแสดงตัวเครื่องเมื่อเปิดฝาครอบ

ฝาปิดแบตเตอรี่
TM

ช่องเสียบซิมการ์ด
แบตเตอรี่

เลนส์กล้อง
ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ
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การใส่ซิมและแบตเตอรี่
1 ถอดฝาปิดแบตเตอรี่
กดปุม
่ คลายล็อคแบตเตอรีท
่ ่ี
ด้านบนของโทรศัพท์คา้ งไว้
แล้วดึงฝาปิดแบตเตอรีข
่ น
้ึ

3 ใส่ซม
ิ การ์ด
ใส่ซม
ิ การ์ดเข้าไปในช่องใส่ซม
ิ
การ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าหน้าสัมผัสสีทองของการ์ด
คว่ำลง ในการถอดซิมการ์ด
ให้คอ
่ ยๆ ดึงการ์ดออกมา

TM

2 ถอดแบตเตอรี่
จับทีข
่ อบด้านบนของแบตเตอรี่
และยกออกจากช่องใส่แบต
เตอรี่

คำเตือน: ห้ามถอดแบต
เตอรี่ขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่
เนื่องจากอาจทำให้เครื่อง
เสียหายได้

4 ใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรีโ่ ดยให้ดา้ นบนของ
แบตเตอรีจ่ รดกับส่วนบนของ
ช่องใส่แบตเตอรีก
่ อ
่ น ตรวจดู
ให้แน่ใจว่าขัว้ สัมผัสของแบต
เตอรีต
่ รงกับขัว้ ของโทรศัพท์
จากนัน
้ กดด้านล่างของแบต
เตอรีใ่ ห้แน่นเข้าที่
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การชาร์จโทรศัพท์
1 ตรวจดูให้แน่ใจว่า ชาร์จแบต
เตอรีไ่ ว้จนเต็ม ก่อนเริม
่ ใช้
โทรศัพท์เป็นครัง้ แรก
2 หันด้านทีม
่ ล
ี ก
ู ศรบนตัวปลัก
๊
ขึน
้ ข้างบนตามทีแ
่ สดงในรูป
แล้วเสียบปลัก
๊ อะแดปเตอร์
สำหรับชาร์จแบตเตอรีเ่ ข้าใน
ช่องเสียบทางด้านข้างของ
เครือ
่ งให้สด
ุ จนได้ยน
ิ เสียงคลิก
๊
3 เสียบปลายสายอีกด้านหนึง่ ของ
อะแดปเตอร์เข้ากับเต้าเสียบ
ควรใช้เฉพาะเครือ
่ งชาร์จทีใ่ ห้
มาในกล่องเท่านัน
้
4 ขีดเล็กๆ ทีข
่ ยับไปมาของ
ไอคอนแบตเตอรีจ่ ะหยุดนิง่
หลังการชาร์จเสร็จสมบูรณ์
หมายเหตุ: แบตเตอรีต
่ อ
้ งชาร์จ
จนเต็มเมือ
่ เริม
่ ต้นใช้งานเพือ
่
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ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
ไม่ตอ
้ งสนใจข้อความ
“แบตเตอรีเ่ ต็มแล้ว”
ทีป
่ รากฏครัง้ แรก และชาร์จแบต
เตอรีท
่ ง้ิ ไว้ตลอดคืน

การ์ดหน่วยความจำ
การใส่การ์ดหน่วยความจำ
คุณสามารถเพิม
่ พืน
้ ทีห
่ น่วยความ
จำในโทรศัพท์ได้โดยการใช้การ์ด
หน่วยความจำ
หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำ
เป็นอุปกรณ์เสริม
ใส่การ์ดหน่วยความจำเข้าไปใน
ช่องเสียบทีด
่ า้ นบนให้แน่นเข้าที่
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัม
ผัสสีทองคว่ำลง
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หน้าจอหลักของคุณ
จากหน้าจอนีค
้ ณ
ุ สามารถเข้าใช้
งานตัวเลือกเมนูตา่ งๆ โทรออก
ดูสถานะของโทรศัพท์ และอืน
่ ๆ
ได้อก
ี มากมาย

เคล็ดลับสำหรับหน้าจอสัมผัส
หน้าจอหลักเป็นทีท
่ ด
่ี เี ยีย
่ มทีจ่ ะ
ช่วยฝึกให้คณ
ุ เคยชินกับการใช้
หน้าจอสัมผัส
ในการเลือกรายการ
ให้แตะทีก
่ ลางไอคอน
• ไม่ตอ
้ งออกแรงกดมาก หน้าจอ
สัมผัสจะไวต่อการสัมผัสทีเ่ บา
และแน่นอน
• ใช้ปลายนิว้ ในการสัมผัส
้ งการ
ทีต
่ วั เลือกทีต
่ อ
ระวังอย่าแตะโดนปุม
่ อืน
่ ๆ
• เมือ
่ ไฟหน้าจอดับลง
ให้กดปุม
่ เปิดปิดเครือ
่ ง
หรือกดปุม
่ ปลดล็อค/ล็อคบน
หน้าจอสัมผัสค้างไว้เพือ
่ กลับไป
ยังหน้าจอหลัก
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• เมือ
่ ไม่มก
ี ารใช้งานโทรศัพท์
KM555 เครือ
่ งจะกลับไปล็อค
หน้าจอ

การปรับแต่งหน้าจอหลัก
1. หน้าจอหลัก
Widget
(ใช้งาน)
2. หน้าจอ
Livesquare

3. หน้าจอหลักรายชือ
่

ปุม
่ ด่วน
ปุม
่ ด่วนบนหน้าจอหลักจะทำให้สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชน
ั ทีใ่ ช้บอ
่ ยได้
อย่างง่ายดายด้วยการกดเพียงปุม
่ เดียว
แตะเพือ
่ เปิดปุม
่ หมายเลข
แบบสัมผัสสำหรับใช้โทร
ออก ป้อนหมายเลขโดย
ใช้ปม
ุ่ กดปกติแล้วแตะ
ไอคอนโทร

แตะเพือ
่ เปิดรายชือ
่ ใน
การค้นหาหมายเลขทีค
่ ณ
ุ
ต้องการโทร: ให้ปอ
้ น
ชือ
่ โดยใดยใช้ปม
ุ่ สัมผัส
คุณยังสามารถสร้างราย
ชือ
่ ใหม่และแก้ไขรายชือ
่
ทีม
่ อ
ี ยูไ่ ด้

แตะเพือ
่ เข้าใช้เมนู
ข้อความ จากขัน
้ ตอนนี้
คุณสามารถสร้าง SMS
ใหม่ได้

แตะเพือ
่ เปิด เมนูบนสุด
ทัง้ หมดทีแ
่ บ่งออกเป็น
สีห
่ มวด
13

หน้าจอสแตนด์บาย
แถบสถานะ
แถบสถานะจะใช้ไอคอนต่างๆ
เพือ
่ ในการแจ้ง เช่น
ความแรงของสัญญาณ
ข้อความใหม่
และอายุแบตเตอรี่
ตารางด้านล่างนีจ
้ ะอธิบายถึง
ความหมายของไอคอนต่างๆ
ทีป
่ รากฏบนแถบสถานะ
ไอคอน รายละเอียด
มัลติทาสกิง
้
ความแรงของสัญญาณ
(จำนวนแถบอาจแตก
ต่างกันไป)
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณเครือข่าย
พลังงานแบตเตอรีท
่ ่ี
เหลืออยู่
แบตเตอรีห
่ มด
ข้อความตัวอักษรใหม่
ข้อความเสียงใหม่
ข้อความในถาดเข้าเต็ม
การส่งข้อความล้มเหลว
ตัง
้ ปลุกแล้ว
ใช้โปรไฟล์ของฉันอยู่
ใช้รป
ู แบบปกติอยู่
ใช้รป
ู แบบนอกอาคารอยู่
ใช้รป
ู แบบเงียบอยู่
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ไอคอน รายละเอียด
ใช้รป
ู แบบชุดหูฟง
ั อยู่
โอนสายเรียกเข้า
ใช้ EDGE อยู่
โรมมิง
่
เปิดใช้โหมด Flight
ใช้งานบลูทธ
ู
เล่น BGM
หยุด BGM ชัว
่ คราว

การเปลีย
่ นสถานะจาก
แถบสถานะ
แตะทีแ
่ ถบสถานะเพือ
่ เปิด
สรุปสถานะ โดยจะแสดง
เวลาปัจจุบน
ั , เครือข่าย,
SVC ID, แบตเตอรี,่
หน่วยความจำเครือ
่ ง,
หน่วยความจำภายนอก,
รูปแบบเสียง, MP3
และสถานะบลูทธ
ู

การใช้ฟง
ั ก์ชน
ั การทำงาน
หลายอย่าง
กดปุม
่ มัลติทาสกิง้
เพือ
่
เปิดเมนูมล
ั ติทาสกิง้ จากเมนูน้ี
คุณสามารถดูแอปพลิเคชัน
่ ทัง้
หมดทีร่ น
ั อยู่ และเข้าใช้งานได้
ด้วยการกดปุม
่ เดียว

การโทร
การโทรออก
1 แตะ
เพือ
่ เปิดปุม
่ กด
2 ป้อนหมายเลขโดยใช้ปม
ุ่ กด
เพือ
่ ลบตัวเลข ให้แตะทีป
่ ม
ุ่ ลบ
3 กดปุม
่
เพือ
่ เริม
่ การ
โทรออก
4 ในการวางสาย ให้กดปุม
่
เคล็ดลับ!
ในการป้อน + เพื่อโทร
ออกต่างประเทศ กด
ค้างไว้
เคล็ดลับ! ในการเปิด
ปุ่มกดขึ้นระหว่างการโทร
ให้กด

การโทรออกโดยใช้รายชือ
่
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย
ให้แตะ
เพือ
่ เปิดรายชือ
่
2 ป้อนตัวอักษร 2-3 ตัว
แรกของรายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การโทรหา

3 จากรายการทีฟ
่ ล
ิ เตอร์น้ี ให้
แตะทีร่ ายชือ
่ ทีต
่ อ
้ งการโทรหา
แล้วเลือกหมายเลขทีจ
่ ะใช้
หากมีการบันทึกไว้มากกว่า
หนึง่ หมายเลข
4 แตะ

ตัวเลือกต่างๆ
ระหว่างใช้สาย
พัก - แตะไอคอนนี้
เพือ
่ พักสาย
ปิดเสียง - แตะไอคอนนี้
เพือ
่ ปิดไมโครโฟน บุคคลที่
สนทนาด้วยจะไม่ได้ยน
ิ เสียงคุณ
ลำโพง - แตะไอคอนนี้
เพือ
่ เปิดลำโพลง
ตัวเลือก - เลือกจากราย
การตัวเลือกต่างๆ ระหว่างใช้
สายรวมถึง
ไปทีข
่ อ
้ ความ ดังนัน
้
คุณสามารถตรวจสอบข้อความ,
ไปทีร่ ายชือ
่ เพือ
่ เพิม
่ หรือค้นหา
รายชือ
่ ระหว่างการใช้สายได้
นอกจากนีค
้ ณ
ุ ยังสามารถวาง
สายได้โดยการแตะ วางสาย
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การโทร
- เลือกเพือ
่ เปิดปุม
่ ตัวเลข
สำหรับการนาวิเกตเมนูดว้ ยตัว
เลือกแบบตัวเลข ตัวอย่างเช่น
การโทรไปยังศูนย์บริการหรือ
การบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัตต
ิ า่ งๆ
- เลือกเพือ
่ เพิม
่ บุคคลอืน
่
ในการสนทนา
- เลือกเพือ
่ ค้นหารายชือ
่
ระหว่างการใช้สาย

การปรับระดับเสียงสนทนา
หากต้องการปรับระดับเสียง
ระหว่างการใช้สาย ให้ใช้ปม
ุ่ ขึน
้
และลงทีข
่ อบด้านซ้ายของ
โทรศัพท์

โทรด่วน
คุณสามารถกำหนดรายชือ
่ ที่
โทรออกบ่อยเป็นหมายเลข
โทรด่วนได้
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย
และเลือก
ให้แตะ
2 ข้อความเสียงของคุณถูก
ตัง้ ค่าไว้ทโ่ี ทรด่วน 1 แตะที่
หมายเลขอืน
่ ๆ เพือ
่ กำหนด
รายชือ
่ สำหรับโทรด่วน
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3 รายชือ
่ ของคุณจะเปิดขึน
้
เลือกรายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
กำหนดให้กบ
ั หมายเลขนัน
้
โดยการแตะทีห
่ มายเลข
โทรศัพท์หนึง่ ครัง้ ในการ
่ ให้แตะทีก
่ ล่อง
ค้นหารายชือ
ฟิลด์ ชือ
่ และป้อนตัวอักษร
แรกของชือ
่ ทีต
่ อ
้ งการ

การปิด DTMF
DTMF ทำให้คณ
ุ สามารถใช้คำ
สัง่ ตัวเลขในการนาวิเกตเมนูภาย
ในการโทรอัตโนมัตไิ ด้ โดย
DTMF จะเปิดตามค่าเริม
่ ต้น
ในการปิดการทำงานระหว่างใช้
สาย (เช่น การจดตัวเลข)
และเลือก ปิด
ให้แตะ
DTMF

การดูบน
ั ทึกการโทร
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดู
รายการตัวเลือก ให้แตะที่
รายการสุดท้ายที่มองเห็น
แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น
รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ
ได้
แตะ
และเลือก
เลือกเพือ
่ ดู:
ทัง
้ หมด - ดูรายการทีค
่ ณ
ุ
โทรออก, ได้รบ
ั และไม่ได้
รับทัง้ หมด
โทรออก - ดูรายการหมายเลข
ทีค
่ ณ
ุ โทรออกทัง้ หมด
ทีร่ บ
ั - ดูรายการหมายเลขที่
โทรเข้ามาหาคุณทัง้ หมด
ไม่ได้รบ
ั - ดูรายการสายทีค
่ ณ
ุ
ไม่ได้รบ
ั ทัง้ หมด
เคล็ดลับ!
จากบันทึกการโทร ให้แตะ
และ ลบทัง
้ หมด
เพื่อลบรายการที่บันทึก
ไว้ทั้งหมด

เคล็ดลับ! แตะที่รายการ
บันทึกการโทรรายการ
หนึ่งเพื่อดูวันที่, เวลา
และระยะเวลาในการโทร

การใช้การโอนสาย
1 แตะ
เลือก
2 แตะ การโอนสาย
3 เลือกว่าจะโอนทุกสาย,
โอนเมือ
่ สายไม่วา่ ง,
โอนเมือ
่ ไม่รบ
ั สาย หรือโอน
เมือ
่ ติดต่อไม่ได้
4 แตะ “ไปศูนย์ขอ
้ ความเสียง”
หรือ “ไปยังหมายเลขอืน
่ ”
5 ป้อนหมายเลขทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
ให้โอนสายไป
6 แตะ คำขอ เพือ
่ เปิดใช้งาน
หมายเหตุ: คุณต้องเสียค่าใช้
จ่ายในการโอนสายด้วย โปรด
ติดต่อผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของ
คุณสำหรับรายละเอียดเพิม
่ เติม
เคล็ดลับ!
ในการปิดการโอนสายทั้งหมด
ให้เลือก เลิกใช้ทง้ั หมด
จากเมนู การโอนสาย
17

การโทร
การใช้การป้องกันการโทร
1 แตะ
เลือก
2 แตะ ป้องกันการโทร
3 เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึง่
หรือเลือกทัง้ 6 ตัวเลือกนี:้
โทรออกทัง
้ หมด
สายโทรออกต่างประเทศ
สายโทรออกต่างประเทศ
ยกเว้นประเทศแม่
สายเข้าทัง
้ หมด
สายเข้าเมือ
่ อยูต
่ า่ งประเทศ
เลิกใช้ทง
้ั หมด
4 ป้อนรหัสผ่านสำหรับจำกัด
การโทร โปรดตรวจสอบกับ
ผูใ้ ห้บริการระบบเครือข่าย
ของคุณเกีย
่ วกับบริการนี้
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เคล็ดลับ! เลือก
กำหนดเบอร์โทรออก
เพื่อเปิดและรวบรวมราย
การหมายเลขที่สามารถ
โทรออกจากโทรศัพท์ได้
คุณจะต้องใช้รหัส PIN2
จากผู้ให้บริการด้วย
เฉพาะหมายเลขที่อยู่ใน
รายการหมายเลขโทรออก
ที่กำหนดเท่านั้นที่สามารถ
โทรออกจากโทรศัพท์ได้

การเปลีย
่ นการตัง
้ ค่าการ
โทรทัว่ ไป
1 แตะ
เลือก
2 แตะ การตัง
้ ค่าทัว่ ไป
จากหน้าจอนี้ คุณสามารถ
แก้ไขการตัง้ ค่าของ:
ปฏิเสธการรับสาย เลือ
่ นสวิตช์ไปที่ เปิด เพือ
่
เลือ
่ นแถบไปทีป
่ ฏิเสธรายการ
คุณสามารถแตะทีก
่ ล่องข้อ
ความเพือ
่ เลือกจากทุกสาย
รายชือ
่ หรือกลุม
่ หรือจาก
หมายเลขทีไ่ ม่รจ
ู้ ก
ั (ไม่มอ
ี ยู่
ในรายชือ
่ ของคุณ) แตะ
บันทึก เพือ
่ เปลีย
่ นการตัง้ ค่า

ส่งหมายเลขตัวเอง - เลือก
ว่าจะแสดงหมายเลขของคุณ
เมือ
่ คุณโทรออกหรือไม่
โทรซ้ำอัตโนมัติ - เลือ
่ น
สวิตช์ไปทางซ้ายเพือ
่ เปิด
หรือทางขวาเพือ
่ ปิด
เตือนทุกนาที - เลือ
่ นสวิตช์
ไปทางซ้ายเพือ
่ เปิด ฟัง
เสียงเตือนทุกนาทีระหว่าง
การใช้สาย
โหมดตอบรับ BT - เลือก
แฮนด์ฟรี เพือ
่ ให้สามารถ
รับสายได้ในระหว่างใช้งาน
ชุดหูฟงั บลูทธ
ู หรือเลือก
ตัวเครือ
่ ง เพือ
่ รับสายโดย
กดปุม
่ บนตัวเครือ
่ ง
บันทึกเบอร์ใหม่ - เลือก ใช่
เพือ
่ บันทึกหมายเลขใหม่
เคล็ดลับ!
ในการเลื่อนดูรายการ
ตัวเลือก ให้แตะที่ราย
การสุดท้ายที่มองเห็น
แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น
รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ
ได้
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รายชื่อ
การค้นหารายชือ
่
คุณสามารถค้นหารายชือ
่ ได้
2 วิธ:ี
จากหน้าจอสแตนด์บาย
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย
ให้แตะ
เพือ
่ เปิดรายชือ
่
เลือกรายชือ
่ จากรายการที่
คุณต้องการโทร
2 กดปุม
่
เพือ
่ เริม
่
การโทรออก
จากเมนูหลัก
เลือก
1 แตะ
2 เลือก ค้นหา
3 คุณจะเห็นรายชือ
่ การพิมพ์
ตัวอักษรแรกของชือ
่ จะทำ
ให้เมนูขา้ มไปทีพ
่ น
้ื ทีข
่ อง
รายชือ
่ ตามตัวอักษรนัน
้
เคล็ดลับ! ปุ่มกดตัวอักษร
จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณแตะที่
สี่เหลี่ยมว่าง
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เคล็ดลับ!
ในการเลื่อนดูรายชื่อ
ให้แตะที่รายการสุดท้าย
ที่มองเห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อน
หน้าจอขึ้น รายการต่างๆ
จะเลื่อนขึ้น ทำให้มองเห็น
รายการอื่นๆ ได้

การเพิม
่ รายชือ
่ ใหม่
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย
ให้แตะ
และแตะ
และเลือก เพิม
่ รายชือ
่
2 เลือกว่าจะบันทึกรายชือ
่ ไป
ยัง ตัวเครือ
่ ง หรือ SIM
3 ป้อนชือ
่ และนามสกุลของ
รายชือ
่ ติดต่อใหม่ คุณไม่จำ
เป็นต้องป้อนทัง้ สองรายการ
แต่คณ
ุ ต้องป้อนรายการใด
รายการหนึง่

4 คุณสามารถป้อนหมายเลข
ทีแ
่ ตกต่างกันได้สงู สุด 5
หมายเลขต่อหนึง่ รายชือ
่
แต่ละรายการจะมีประเภท
ทีต
่ ง้ั ล่วงหน้า เบอร์มอ
ื ถือ,
โฮม, ออฟฟิศ,
เบอร์เพจเจอร์,
แฟกซ์ และ ทัว
่ ไป
เมือ
่ คุณป้อนเสร็จแล้ว
ให้แตะ ปิด
่ อีเมล์แอดเดรส
5 เพิม
6 กำหนดรายชือ
่ ให้กบ
ั กลุม
่
หนึง่ กลุม
่ หรือมากกว่า
เลือกจาก ไม่มก
ี ลุม
่ ,
ครอบครัว, เพือ
่ น,
เพือ
่ นร่วมงาน, โรงเรียน
หรือ วีไอพี
7 คุณยังสามารถเพิม
่ ข้อมูล
อืน
่ ๆ ได้ดว้ ย
8 แตะ บันทึก เพือ
่ บันทึก
รายชือ
่

ตัวเลือกต่างๆ ของรายชือ
่
ในเมนูน้ี คุณสามารถใช้
ฟังก์ชน
ั ต่างๆ ได้มากมายขณะ
ทีด
่ รู ายชือ
่ ขัน
้ ตอนต่อไปนี้
แสดงวิธก
ี ารเข้าถึงและใช้งาน
เมนูตวั เลือกต่างๆ:
1 เปิดรายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการใช้
2 คุณสามารถโทรออก
หรือส่งข้อความได้โดยตรง
จากขัน
้ ตอนนี้
3 กด
เพือ
่ เปิดรายการ
ตัวเลือก
ลบ - ลบรายชือ
่ แตะ ใช่
เมือ
่ คุณแน่ใจ
คัดลอกหรือย้ายไปซิม /
ตัวเครือ
่ ง - เลือกเพือ
่ ย้าย
หรือคัดลอกไปยังซิมการ์ด
หรือตัวเครือ
่ ง (ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ตำ
แหน่งทีค
่ ณ
ุ บันทึกรายชือ
่ ตัง้
แต่เริม
่ แรก)
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รายชื่อ
ส่งนามบัตร - ส่งราย
ละเอียดของรายชือ
่ ไป
ยังบุคคลอืน
่ เป็นนามบัตร
เลือกเพือ
่ ส่งเป็น
ข้อความตัวอักษร,
ข้อความมัลติมเี ดีย, อีเมล์
หรือทาง บลูทธ
ู
เคล็ดลับ! ส่งข้อความ ส่งข้อความไปยังรายชือ
่
หากรายชือ
่ ติดต่อมีอเี มล์
แอดเดรส ให้เลือกว่าคุณ
จะส่งข้อความเป็นอีเมล์
หรือข้อความ

การสร้างกลุม
่
1
2
3
4
5

แตะ
และเลือก
เลือก กลุม
่
แตะ
เลือก เพิม
่ กลุม
่
ป้อนชือ
่ สำหรับกลุม
่ ใหม่ของ
คุณ คุณสามารถกำหนด
เรียงเรียกเข้าให้กบ
ั กลุม
่ ได้
6 แตะ บันทึก
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หมายเหตุ: หากคุณลบกลุม
่
รายชือ
่ ทีไ
่ ด้รบ
ั การกำหนด
ให้กบ
ั กลุม
่ นัน
้ จะไม่หายไป
แต่ยงั คงอยูใ่ นรายชือ
่
เคล็ดลับ! คุณสามารถ
แก้ไขกลุ่มที่มีอยู่ได้โดย
การเลื่อนแถบไปที่กลุ่ม
ที่ต้องการ แล้วแตะ
เลือก เพิ่มสมาชิก
ในกลุ่มจากรายชื่อของคุณ,
กำหนดกลุ่มเสียงเรียกเข้า,
เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
หรือลบกลุ่ม

การเปลีย
่ นการตัง
้ ค่าของ
รายชือ
่
คุณสามารถปรับการตัง้ ค่าราย
ชือ
่ เพือ
่ ให้เหมาะกับสมุดแอด
เดรสในแบบทีค
่ ณ
ุ ต้องการได้
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดู
รายการตัวเลือก ให้แตะที่
รายการสุดท้ายที่มองเห็น
แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น
รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ
ได้

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย
ให้แตะ
2 แตะ
แล้วเลือก ตัง
้ ค่า
3 จากหน้าจอนี้ คุณสามารถ
ปรับการตัง้ ค่าต่อไปนี:้
การตัง
้ ค่ารายชือ
่ - เลือก
ว่าจะดูรายชือ
่ ทีบ
่ น
ั ทึกไว้
ทัง้ ใน เครือ
่ งและซิม,
เฉพาะตัวเครือ
่ ง หรือ
เฉพาะซิม
นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
เลือกว่าจะแสดงชือ
่ หรือ
นามสกุลของรายชือ
่ ขึน
้
ก่อนก็ได้
คัดลอก - คัดลอก
รายชือ
่ จากซิมไปยัง
เครือ
่ ง หรือจากเครือ
่ ง
ไปยังซิม เลือกว่าจะคัดลอก
ทีละรายการ หรือทัง้ หมด
ในครัง้ เดียว หากคุณเลือก
ดำเนินการทีละรายการ
่ ที่
คุณจะต้องเลือกรายชือ
จะคัดลอกทีละรายชือ
่

ย้าย - ตัวเลือกนีท
้ ำงาน
ในลักษณะเดียวกับ
คัดลอก แต่จะบันทึกเฉพาะ
รายชือ
่ ในตำแหน่งทีค
่ ณ
ุ ย้าย
ไปเท่านัน
้
ดังนัน
้ หากคุณย้ายรายชือ
่
จากซิมไปยังตัวเครือ
่ ง
รายชือ
่ นัน
้ จะถูกลบออกจาก
หน่วยความจำซิม
ส่งทุกรายชือ
่ ผ่านบลูทธ
ู ส่งรายชือ
่ ทัง้ หมดไปยัง
อุปกรณ์อน
่ื โดยใช้บลูทธ
ู
เครือ
่ งจะแสดงข้อความ
ให้คณ
ุ เปิดบลูทธ
ู หาก
คุณเลือกตัวเลือกนี้
สำรองข้อมูลและเรียกคืน
รายชือ
่ - สำรองข้อมูลและ
่ าร์ด
เรียกคืนรายชือ
่ ไปทีก
หน่วยความจำ
ลบรายชือ
่ - ลบรายชือ
่
ของคุณทัง้ หมด แตะ ใช่
หากคุณต้องการล้าง
รายชือ
่ ของคุณ
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ข้อความ
ข้อความ
โทรศัพท์ KM555 ของคุณ
ได้ผสมผสาน SMS, MMS
และอีเมล์ไว้ในเครือ
่ งเดียว
และเมนูทใ่ี ช้งา่ ย
คุณสามารถเข้าสูศ
่ น
ู ย์ขอ
้ ความได้
2 วิธี ดังนี:้
จากหน้าจอ
1 แตะ
สแตนด์บาย
จากหน้าจอ
2 หรือแตะ
สแตนด์บาย แล้วเลือก

การส่งข้อความ
1 แตะ ข้อความใหม่
เพือ
่ เปิดข้อความว่าง
2 จากขัน
้ ตอนนี้ คุณสามารถ
ส่ง SMS หรือ MMS ได้
ในการส่งอีเมล์ ให้แตะ
จากหน้าจอสแตนด์บาย
แล้วเลือก
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คำเตือน:
การส่งข้อความให้กับผู้รับ
จะคิดค่าใช้จ่ายที่ 1 หน้า
ข้อความตัวอักษรต่อผู้รับ
หนึ่งราย
คำเตือน:
หากมีการใส่รูปภาพ,
วิดีโอ หรือเสียงลงใน
SMS ข้อความดังกล่าว
จะถูกแปลงเป็น MMS
โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณจะ
เสียค่าใช้จ่ายตามนั้น
เคล็ดลับ!
ตอบกลับแบบรวดเร็ว
- ส่งการตอบกลับไปยังข้อ
ความที่เลือกได้ทันทีโดย
ใช้ข้อความอัตโนมัติ

การป้อนข้อความ

ระบบช่วยสะกดคำ T9

ปุม
่ กด, คียบ
์ อร์ด, เขียนมือ-สกรีน,
เขียนมือ-บ็อกซ์, เขียนมือดับเบิล
้ บ็อกซ์
คุณสามารถเลือกวิธป
ี อ
้ นข้อมูล
ได้โดยแตะ
และ
วิธป
ี อ
้ นข้อมูล
แตะทีห
่ น้าจอหนึง่ ครัง้
แป้นพิมพ์จะปรากฏขึน
้

ในโหมด T9 คุณจะเห็น
โหมด T9 จะใช้พจนานุกรมภาย
ในเครือ
่ ง เพือ
่ รับรูค
้ ำศัพท์ทค
่ี ณ
ุ
เขียนตามลำดับการกดปุม
่ เพียง
แตะทีป
่ ม
ุ่ ตัวเลขทีส
่ ม
ั พันธ์กบ
ั ตัว
อักษรทีค
่ ณ
ุ จะป้อน พจนานุกรม
จะคาดคะเนได้ถงึ คำศัพท์ทค
่ี ณ
ุ
ต้องการใช้
ตัวอย่างเช่น กด 8, 3, 5, 3,
7, 4, 6, 6, 3 เพือ
่ เขียนคำว่า
‘telephone’

แตะเพือ
่ เปิดระบบป้อน
ข้อความแบบช่วยสะกดคำ T9
คุณสามารถเลือกภาษาที่
ใช้เขียนได้
แตะเพือ
่ เปลีย
่ นปุม
่ กดตัว
เลข, สัญลักษณ์ และข้อความ
เพือ
่ เลือ
่ นดูประเภท
ใช้
แป้นพิมพ์แบบต่างๆ ในโหมด
ป้อนข้อความแต่ละโหมด
(ตัวอย่างเช่น ตัวพิมพ์ใหญ่
หรือตัวพิมพ์เล็ก)

การป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง
ในโหมด Abc คุณจะเห็น
ในโหมดการป้อนตัวอักษรด้วย
ตนเอง คุณต้องแตะทีป
่ ม
ุ่ ซ้ำๆ
เพือ
่ ป้อนตัวอักษร ตัวอย่างเช่น
ในการเขียนคำว่า ‘hello’ ให้แตะ
4 สองครัง้ , 3 สองครัง้ , 5
สามครัง้ , 5 สามครัง้ อีกครัง้ หนึง่
แล้ว 6 สามครัง้
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ข้อความ
แป้นพิมพ์
ในโหมดคียบ
์ อร์ด หน้าจอจะพลิก
ด้านเป็นแนวนอน และแป้นพิมพ์
แบบเต็มจะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
เคล็ดลับ! โหมดแป้นพิมพ์
จะคาดคะเนและแสดงสิ่ง
ที่คุณจะพิมพ์ต่อไป คำ
ศัพท์เหล่านี้จะคาดคะเน
มาจากประโยคที่คุณเคย
พิมพ์มาก่อน หากคุณไม่
ต้องการใช้คำศัพท์ที่แนะ
นำ ให้พิมพ์คำศัพท์ใหม่
ต่อไป หากคุณต้องการใช้
คำศัพท์ที่แนะนำนั้น
ให้กด Space Bar
เพื่อยืนยันคำศัพท์นั้น

การจดจำลายมือ
ในโหมดการจดจำลายมือ
คุณจะเขียนบนหน้าจอและ
KM555 ของคุณจะแปลง
ลายมือของคุณเป็นข้อความ
เลือก เขียนมือ สกรีน หรือ
บอกซ์ หรือดับเบิล
้ บ็อกซ์
ตามมุมมองทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
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เคล็ดลับ!
การใช้สไตลัสในโหมดนี้
จะทำให้คุณทำงานได้
ง่ายขึ้น โปรดค่อยๆ แตะ
สไตลัสที่หน้าจอ เพื่อ
ป้องกันหน้าจอเสียหาย
การจดจำลายมือจะแปลการ
เคลือ
่ นไหวของสไตลัสเป็นตัว
อักษร, ตัวเลข หรืออักขระอืน
่ ๆ
และจะแสดงอักขระเหล่านีเ้ ป็น
ข้อความ คุณสามารถใช้การจดจำ
ลายมือได้เมือ
่ ป้อนข้อความเท่านัน
้
หมายเหตุ: คุณสามารถเขียน
ตัวอักษรส่วนใหญ่ได้โดยใช้
ลักษณะการลากเส้นแบบต่างๆ
โปรดดูทต
่ี ารางด้านล่าง ตำแหน่ง
บนหน้าจอจะเป็นตัวกำหนด
ตัวพิมพ์ ไม่ใช่สไตล์

ตัวอักษร

ตัวอักษร

หากคุณเลือกโหมดอักษรตัวพิมพ์
ใหญ่ (ABC) ตัวอักษรทีค
่ ณ
ุ พิมพ์
จะป้อนเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่แม้
ว่าคุณจะเขียนเป็นอักษรตัวพิมพ์
เล็กก็ตาม และกลับกันได้อก
ี ด้วย
ตัวอักษร

การลากเส้น

การลากเส้น

M
N
O
P

A

Q

B

R

C

S

D

T

E

U

F

V

G

W

H

X

I

Y

J

Z

K

ß

L
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ข้อความ
ตัวเลข

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าอีเมล์

ตัวเลขจะเขียนเหนือลูกศร

คุณสามารถเปลีย
่ นแปลงกา
รตัง้ ค่าอีเมล์ให้เป็นในแบบทีค
่ ณ
ุ
ต้องการได้

ตัวเลข

การลากเส้น

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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เคล็ดลับ!
ในการเลื่อนดูรายการ
ตัวเลือก ให้แตะที่ราย
การสุดท้ายที่มองเห็น
แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น
รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ
ได้
1 แตะ
แล้วเลือก
2 แตะการตัง้ ค่าอีเมล์จากตัว
เลือก และเลือกแอคเคาท์
อีเมล์ เพือ
่ ตัง้ ค่าแอคเคาท์ใหม่
ซึง่ คุณสามารถเปลีย
่ นแปลง
การตัง้ ค่าต่อไปนีไ้ ด้
ตอบกลับอีเมล์ได้ - เลือกเพือ
่
ให้สง่ ข้อความ ‘ยืนยันการอ่าน’
ร้องขอการตอบกลับอีเมล์ เลือกว่าต้องการข้อความยืน
ยันการอ่านหรือไม่

รอบเวลาการเรียกดู - เลือก
ความถีท
่ จ่ี ะให้โทรศัพท์
ตรวจสอบข้อความอีเมล์ใหม่
จำนวนทีร่ บ
ั - เลือกจำนวน
อีเมล์ทด
่ี งึ ข้อมูลในหนึง่ ครัง้
รวมข้อความ - เลือกเพือ
่ รวม
ข้อความในการตอบกลับ
รวมสิง่ ทีแ
่ นบ - เลือกเพือ
่
รวมสิง่ ทีแ
่ นบต้นฉบับในการ
ตอบกลับ
เรียกอัตโนมัตใิ นการโรมมิง่
- เลือกว่าจะดึงข้อความโดย
อัตโนมัตเิ มือ
่ คุณอยูต
่ า่ งประเทศ
(โรมมิง่ ) หรือไม่
เคล็ดลับ! ค่าใช้จ่าย
สำหรับการดึงข้อมูลอีเมล์
อาจจะสูงขึ้นเมื่อโรมมิ่ง
ให้ตรวจสอบกับผู้ให้
บริการเครือข่าย
แจ้งเตือนอีเมล์ใหม่ - เลือกว่า
จะแจ้งเตือนอีเมล์ใหม่หรือไม่
ลายเซ็น - เลือกเปิดคุณสมบัติ
นี้ และสร้างลายเซ็นอีเมล์

ระดับความสำคัญ - เลือก
ระดับความสำคัญของข้อความ
อีเมล์
ขนาดการส่งเมล์ - ตัง้ ค่า
ขนาดภาพทีใ่ หญ่ทส
่ี ด
ุ ที่
สามารถส่งได้
ตัวนับอีเมล์ - ป้อนวันที่
ทีต
่ อ
้ งการ คุณสามารถตรวจ
สอบอีเมล์ทส
่ี ง่ ในระหว่างช่วง
เวลานัน
้ ได้

โฟลเดอร์ขอ
้ ความ
คุณจะรับรูถ
้ งึ โครงสร้างโฟลเดอร์
ทีใ่ ช้ในโทรศัพท์ KM555
ได้ เนือ
่ งจากโฟลเดอร์ตา่ งๆ
มีโครงสร้างทีเ่ ข้าใจง่าย
ถาดเข้า - ข้อความทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ
ได้รบ
ั จะอยูใ่ นถาดเข้า จากเมนู
นีค
้ ณ
ุ สามารถดู ลบ และดำเนิน
การอืน
่ ๆ ได้
่ เติมที่
โปรดดูรายละเอียดเพิม
การจัดการข้อความ ด้านล่างนี้
ร่าง - หากคุณยังเขียนข้อความ
ไม่เสร็จ คุณสามารถบันทึกสิง่ ที่
คุณเขียนไว้ทน
่ี ไ่ี ด้
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ข้อความ
ถาดออก - โฟลเดอร์นเ้ี ป็นโฟล
เดอร์จด
ั เก็บแบบชัว่ คราวขณะ
ทีก
่ ำลังส่งข้อความออกไป
หรือจัดเก็บข้อความทีล
่ ม
้ เหลว
รายการทีส
่ ง่ - ข้อความทัง้ หมด
ทีค
่ ณ
ุ ส่งจะอยูใ่ นโฟลเดอร์น้ี
โฟลเดอร์สว่ นตัว - สร้างโฟล
เดอร์เพือ
่ จัดเก็บข้อความ

การจัดการข้อความ
คุณสามารถใช้ ถาดเข้า ในการจัด
การข้อความของคุณได้
เคล็ดลับ!
ในการเลื่อนดูรายการ
ตัวเลือก ให้แตะที่ราย
การสุดท้ายที่มองเห็น
แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น
รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ
ได้
1 แตะ
แล้วเลือก
2 เลือก ถาดเข้า
3 แตะ
แล้วเลือก:
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ลบ - ลบข้อความทีเ่ ลือก
มุมมเธรด - แสดงข้อความทัง้
หมดทีไ่ ด้รบ
ั จากหมายเลขหนึง่
ในหน้าจอเดียว
ข้อความใหม่ - เปิดข้อความ
ว่างใหม่
ย้ายไปทีโ่ ฟลเดอร์ - ย้ายข้อ
ความทีเ่ ลือกไปทีโ่ ฟลเดอร์
ส่วนตัว
ฟิลเตอร์ - ดูขอ
้ ความตาม
ประเภท ซึง่ จะแบ่งกลุม
่ SMS
แยกจาก MMS
ลบทัง้ หมด - ลบข้อความ
ทัง้ หมด
หากมีขอ
้ ความ ไม่มท
ี ว่ี า่ งสำหรับ
ข้อความใน SIM ปรากฏขึน
้
คุณควรลบข้อความบางข้อความ
ใน SIM
หากมีขอ
้ ความ ไม่มท
ี ว่ี า่ งสำหรับ
ข้อความ ปรากฏขึน
้ คุณควรลบ
ข้อความบางข้อความเพือ
่ เพิม
่ พืน
้
ทีห
่ น่วยความจำ

การใช้ขอ
้ ความอัตโนมัติ

การใช้อโี มติคอน

สร้างข้อความอัตโนมัตส
ิ ำหรับ
ข้อความ SMS และ MMS
ทีค
่ ณ
ุ ส่งบ่อยๆ คุณจะพบว่ามี
ข้อความอัตโนมัตบ
ิ างข้อความ
ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว ซึง่ คุณ
สามารถแก้ไขข้อความเหล่านัน
้ ได้
หากต้องการ
แล้วเลือก
1 แตะ
ข้อความอัตโนมัติ
2 เลือก SMS อัตโนมัติ
หรือ MMS อัตโนมัติ
คุณสามารถแตะ
เพือ
่ เพิม
่ ใหม่, ลบ
หรือ ลบทัง้ หมด
สำหรับข้อความอัตโนมัติ
3 แตะ เพิม
่ ข้อความอัตโนมัติ
เพือ
่ สร้างข้อความอัตโนมัตใิ หม่
4 คุณสามารถดูขอ
้ ความอัตโนมัติ
ได้โดยเลือกข้อความอัตโนมัติ
ในรายการ และแก้ไขโดย
แตะทีห
่ น้าหน้าจอดู

ทำให้ขอ
้ ความของคุณสนุกสนาน
มากขึน
้ ด้วยการใช้อโี มติคอน คุณ
จะพบว่ามีอโี มติคอนทีใ่ ช้กน
ั ทัว่ ไป
ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว
1 แตะ
แล้วเลือก อีโมติคอน
2 แตะ
เพือ
่ เพิม
่ ใหม่,
ลบ หรือ ลบทัง้ หมด
สำหรับอีโมติคอน

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่า
ข้อความตัวอักษร
การตัง้ ค่าข้อความของโทรศัพท์
KM555 จะได้รบ
ั การกำหนดค่าไว้
ล่วงหน้าแล้ว ดังนัน
้ คุณสามารถ
ส่งข้อความได้ทน
ั ที คุณสามารถ
เปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่านีไ้ ด้ในแบบ
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
เคล็ดลับ! ในการเลือ
่ นดู
รายการตัวเลือก ให้แตะที่
รายการสุดท้ายทีม
่ องเห็น
แล้วใช้นว้ิ เลือ
่ นหน้าจอขึน
้
รายการต่างๆ จะเลือ
่ นขึน
้
ทำให้มองเห็นรายการอืน
่ ๆ ได้
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ข้อความ
แตะ
จากนัน
้ เลือก
ตัง้ ค่า ในเมนู การติดต่อ
เลือก ข้อความตัวอักษร
คุณสามารถเปลีย
่ นแปลง:
ศูนย์ขอ
้ ความตัวอักษร - ป้อน
รายละเอียดของศูนย์ขอ
้ ความ
รายงานผลการส่ง - เลือ
่ นสวิตช์
ไปทางซ้ายเพือ
่ รับการยืนยันว่า
ข้อความถูกส่งแล้ว
อายุขอ
้ ความ - เลือกระยะเวลา
ทีจ่ ด
ั เก็บข้อความไว้ในศูนย์
ข้อความ
ชนิดข้อความ - แปลงข้อความ
เป็น ข้อความ, เสียง, แฟกซ์,
X.400 หรือ อีเมล์
การเข้ารหัสตัวอักษร - เลือก
วิธเี ข้ารหัสตัวอักษรของคุณ ตัว
เลือกนีจ้ ะมีผลต่อขนาดของข้อ
ความและค่าบริการส่งข้อความ
ของคุณ
การส่งข้อความยาว - เลือก
เพือ
่ ส่งข้อความยาวเป็นหลาย
SMS หรือเป็น MMS
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การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าข้อความ
มัลติมเี ดีย
การตัง้ ค่าข้อความของโทรศัพท์
KM555 จะได้รบ
ั การกำหนดค่า
ไว้ลว่ งหน้าแล้ว ดังนัน
้
คุณสามารถส่งข้อความได้ทน
ั ที
คุณสามารถเปลีย
่ นแปลงการ
ตัง้ ค่านีไ้ ด้ในแบบทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
เลือก ตัง้ ค่า
แตะ
และ ข้อความมัลติมเี ดีย
คุณสามารถเปลีย
่ นแปลง:
โหมดการเรียกข้อมูล - เลือก
โฮม หรือ เครือข่ายโรมมิง่
หากคุณเลือก กำหนดเอง คุณจะ
ได้รบ
ั เฉพาะข้อความแจ้ง MMS
และคุณสามารถตัดสินใจว่าจะ
ดาวน์โหลดแบบเต็มหรือไม่
รายงานผลการส่ง - เลือกเพือ
่
ให้สง่ และหรือต้องการรายงาน
ผลการส่ง
รายงานการอ่าน - เลือกเพือ
่ ให้
ส่งและหรือต้องการรายงานการ
อ่าน

ระดับความสำคัญ - เลือกระดับ
ความสำคัญของ MMS
อายุขอ
้ ความ - เลือกระยะเวลาที่
จัดเก็บข้อความไว้ในศูนย์ขอ
้ ความ
ระยะเวลาสไลด์ - เลือกระยะ
เวลาทีจ่ ะให้สไลด์ปรากฏบน
หน้าจอ
โหมดการสร้าง - เลือกโหมด
ข้อความ
เวลาส่ง - เลือกระยะเวลาก่อนส่ง
แต่ละข้อความ
ศูนย์ MMS - ป้อนรายละเอียด
ของศูนย์ขอ
้ ความ

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าอืน
่ ๆ
แตะ
เลือก ตัง้ ค่า ในเมนู
การติดต่อ:
ข้อความเสียง - แตะ
เพือ
่
เพิม
่ บริการข้อความเสียงใหม่
ติดต่อทีผ
่ ใู้ ห้บริการระบบเครือข่าย
ของคุณสำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม
เกีย
่ วกับบริการทีม
่ ใี ห้
ข้อความบริการ - เลือกเพือ
่ รับ
หรือบล็อคข้อความบริการ คุณยัง
สามารถกำหนดความปลอดภัย
ของบริการได้โดยการสร้างราย
การผูส
้ ง่ ทีเ่ ชือ
่ ถือได้และเชือ
่ ถือ
ไม่ได้
บริการข้อมูล - เลือกสถานะ
การรับ, ภาษา และการตัง้ ค่าอืน
่ ๆ
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การถ่ายภาพ
การถ่ายภาพด่วน
1 กดปุม
่
ทีด
่ า้ นขวาของ
โทรศัพท์คา้ งไว้
2 ช่องมองภาพจะปรากฏขึน
้
บนหน้าจอ
3 ให้ถอ
ื โทรศัพท์ในแนวนอน
และหันเลนส์ไปทางสิง่ ทีต
่ อ
้ ง
การถ่าย
4 จัดตำแหน่งโทรศัพท์เพือ
่ ให้คณ
ุ
สามารถมองเห็นสิง่ ทีจ่ ะถ่ายใน
หน้าจอตัวอย่าง
5 เมือ
่ กล้องจับโฟกัสทีว่ ต
ั ถุแล้ว
ให้กด
ทีด
่ า้ นข้างโทรศัพท์

หลังจากทีถ
่ า่ ยภาพแล้ว
ภาพทีถ
่ า่ ยจะปรากฏบนหน้าจอ
ชือ
่ ของภาพจะวิง่ ทีด
่ า้ นล่างของ
หน้าจอ
แตะเพือ
่ ส่งรูปภาพผ่าน
ข้อความ, อีเมล์ หรือบลูทธู หรือ
Blogger
แตะเพือ
่ ใช้รป
ู ภาพทีค
่ ณ
ุ ถ่าย
เป็นหน้าจอหลัก, ภาพรายชือ
่ ,
ภาพเปิดเครือ
่ ง และภาพปิดเครือ
่ ง
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แตะเพือ
่ แก้ไขภาพ
เคล็ดลับ! คุณสามารถเปิดตัว
เลือกได้โดยแตะที่หน้าจอ ซึ่ง
จะปิดอัตโนมัติหลังจากสอง
สามวินาที

การปรับการซูม
1 แตะ
2 เลือ
่ นตัวบ่งชีก
้ ารซูมบนแถบ

การปรับการรับแสง
การรับแสงเป็นตัวกำหนดความ
แตกต่างระหว่างแสงและความมืด
(ความเข้ม) ในภาพ ภาพทีม
่ รี ะดับ
ความเข้มต่ำจะมีลก
ั ษณะมัว ใน
ขณะทีภ
่ าพทีม
่ ค
ี วามเข้มสูงจะมี
ลักษณะทีค
่ มชัดกว่า
1 แตะ
2 เลือ
่ นตัวบ่งชีค
้ วามเข้มตามแถบ
- ซ้ายเพือ
่ ให้ได้ภาพทีม
่ ก
ี าร
รับแสงลดลงและมัวมากขึน
้
หรือขวาเพือ
่ ให้ได้ภาพทีม
่ ก
ี าร
รับแสงสูงขึน
้ และคมชัดยิง่ ขึน
้

กล้องถ่ายรูป
การเลือกประเภทการถ่ายภาพ

การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง

1 แตะ
เพือ
่ เปิดประเภทการ
ถ่ายภาพทีม
่ อ
ี ยู่
2 เลือกจาก 2 ตัวเลือกต่อไปนี:้
ช็อตปกติ -นีค
่ อ
ื ประเภทการ
ถ่ายภาพเริม
่ ต้น ซึง่ ใช้สำหรับ
การถ่ายภาพแบบปกติ เช่น
เดียวกับทีอ
่ ธิบายในการ
ถ่ายภาพด่วน
3 / 6 / 9 - ตัวเลือกนีท
้ ำ
ให้คณ
ุ สามารถถ่ายภาพต่อ
เนือ
่ งอย่างรวดเร็วได้ถงึ
3/6/9 ช็อตโดยอัตโนมัติ

จากช่องมองภาพ ให้แตะ
เพือ
่ เปิดตัวเลือกการตัง้ ค่าขัน
้ สูง
ทัง้ หมด

การเลือกโหมดมุมมอง
1 แตะ
2 เลือกจาก เต็มหน้าจอ หรือ
ภาพเต็ม ในเต็มหน้าจอ
อาจมีการตัดภาพบางส่วนออก

การตัง้ ค่าดูตวั อย่าง
ขนาด - เปลีย
่ นขนาดของรูป
ภาพเพือ
่ บันทึกลงในพืน
้ ทีห
่ น่วย
ความจำ
เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนสีทจ่ี ะ
ใช้กบ
ั รูปภาพทีค
่ ณ
ุ ถ่าย
ความสมดุลแสง - เลือกระหว่าง
อัตโนมัต,ิ หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ หรือ มืดครึม
้
โหมดกลางคืน - ใช้สำหรับการ
ถ่ายภาพในทีม
่ ด
ื
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กล้องถ่ายรูป
ตัง้ เวลาถ่ายภาพ - ตัวตัง้ เวลา
ทำให้คณ
ุ สามารถตัง้ ช่วงเวลา
หน่วงหลังจากทีก
่ ดปุม
่ ถ่ายภาพ
ก่อนทีก
่ ล้องจะถ่ายภาพได้
เลือกจาก 3 วินาที, 5 วินาที
หรือ 10 วินาที ซึง่ เหมาะสำหรับ
การถ่ายภาพกลุม
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
่ ด้วย
เป็นส่วนหนึง่ ในกลุม

แสดงภาพทีถ
่ า่ ย - เลือกเปิด/
ปิดสำหรับการแสดงภาพทีถ
่ า่ ย

คุณภาพ - เลือกระหว่าง
ละเอียดมาก, ละเอียด และ
ปกติ คุณภาพทีล
่ ะเอียดมากขึน
้
เท่าใด ความคมชัดของภาพถ่าย
ก็จะมากขึน
้ เท่านัน
้ แต่ขนานไฟล์
จะเพิม
่ ตามไปด้วย ซึง่ หมายความ
ว่าคุณจะสามารถจัดเก็บรูปภาพใน
หน่วยความจำได้นอ
้ ยลง

หน้าจอกริด - เลือกจาก ปิด,
4 ส่วน หรือ 9 ส่วน

หน่วยความจำ - เลือกว่าจะ
บันทึกรูปภาพทีห
่ น่วยความจำ
เครือ
่ ง หรือทีห
่ น่วยความจำ
ภายนอก
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ซ่อนไอคอน - เลือกวิธก
ี ารแสดง
ไอคอน
เสียงชัตเตอร์ - เลือกเสียงชัต
เตอร์เสียงใดเสียงหนึง่ จาก
สามเสียง

การลดนอยซ์ - ใช้คณ
ุ สมบัตน
ิ ้ี
เพือ
่ ลดนอยซ์
รีเซ็ตการตัง้ ค่า - รีเซ็ตการตัง้ ค่า
กล้องถ่ายรูปทัง้ หมด
เคล็ดลับ!
เมื่อคุณออกจากกล้อง
ถ่ายรูป การตั้งค่าทั้งหมด
ของคุณจะกลับสู่ค่าเริ่มต้น
ยกเว้นขนาดภาพและ
คุณภาพของภาพ สำหรับ
การตั้งค่าที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น
การตั้งค่าของคุณจะถูก
รีเซ็ตตัวอย่างเช่น โทนสี
ตรวจสอบค่าเหล่านี้
ก่อนที่คุณจะถ่ายภาพ
ครั้งถัดไป

กล้องวิดีโอ
การถ่ายวิดโี อด่วน

หลังจากทีถ
่ า่ ยวิดโี อแล้ว

1 กดปุม
่ กล้องถ่ายรูปทีด
่ า้ นขวา
ของโทรศัพท์
2 ในโหมดดูตวั อย่างในกล้อง
ถ่ายรูป แตะทีไ่ อคอนกล้องถ่าย
ในช่องมองภาพรูปค้างไว้เพือ
่
สลับไปยังโหมดวิดโี อ ช่องมอง
ภาพของกล้องวิดโี อจะปรากฏ
ขึน
้ บนหน้าจอ
3 ให้ถอ
ื โทรศัพท์ในแนวนอน
และหันไปทางสิง่ ทีจ่ ะถ่าย
4 กดปุม
่ ถ่ายภาพหนึง่ ครัง้ เพือ
่ เริม
่
การบันทึก หรือกดจุดสีแสดงที่
มุมขวาล่างของหน้าจอ
5 Rec จะปรากฏขึน
้ ทีด
่ า้ นบน
ของช่องมองภาพ และตัวตัง้
เวลาทางด้านล่างเพือ
่ แสดง
ระยะเวลาของวิดโี อของคุณ
6 ในการหยุดบันทึกภาพวิดโี อ
ชัว่ คราว ให้แตะ และเริม
่
บันทึกต่อโดยเลือก
7 แตะ
บนหน้าจอ หรือกด
ปุม
่ ถ่ายภาพซ้ำอีกครัง้ เพือ
่ หยุด
การบันทึก

ภาพนิง่ ทีแ
่ สดงวิดโี อทีถ
่ า่ ยจะ
ปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
แตะเพือ
่ เล่นวิดโี อ
แตะเพือ
่ ส่งวิดโี อเป็น
ข้อความ, อีเมล์ หรือ บลูทธ
ู
หรือ YouTube
แตะเพือ
่ แก้ไขวิดโี อ
เคล็ดลับ!
คุณสามารถปิดตัวเลือกปุ่ม
ลัดเพื่อให้หน้าจอช่องมอง
ภาพโล่งขึ้นได้ เพียงแตะที่
กึ่งกลางของช่องมองภาพ
หนึ่งครั้ง ในการเรียกใช้
งานตัวเลือกใหม่ ให้แตะที่
หน้าจออีกครั้ง
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กล้องวิดีโอ
การปรับการซูม
1 แตะ
2 เลือ
่ นตัวบ่งชีก
้ ารซูมบนแถบ

การปรับการรับแสง
การรับแสงเป็นตัวกำหนดความ
แตกต่างระหว่างแสงและความมืด
(ความเข้ม) ในภาพ ภาพทีม
่ รี ะดับ
ความเข้มต่ำจะมีลก
ั ษณะมัว ใน
ขณะทีภ
่ าพทีม
่ ค
ี วามเข้มสูงจะมี
ลักษณะทีค
่ มชัดกว่า
1 แตะ
2 เลือ
่ นตัวบ่งชีก
้ ารรับแสงตาม
แถบ ซ้ายเพือ
่ ให้ได้ภาพทีม
่ ก
ี าร
รับแสงลดลงและมัวมากขึน
้
หรือขวาเพือ
่ ให้ได้ภาพทีม
่ ก
ี าร
รับแสงสูงขึน
้ และคมชัดยิง่ ขึน
้
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การเปลีย
่ นขนาดของภาพ
วิดโี อ
จำนวนพิกเซลยิง่ มากขึน
้ เท่าใด
ขนาดไฟล์กจ็ ะใหญ่มากขึน
้ เท่านัน
้
ซึง่ อีกนัยหนึง่ ก็คอ
ื การใช้เนือ
้ ที่
หน่วยความจำมากขึน
้ หากคุณ
ต้องการเก็บวิดโี อลงในโทรศัพท์
ของคุณให้มากขึน
้ คุณสามารถ
แก้ไขจำนวนพิกเซลเพือ
่ ทำให้
ไฟล์มข
ี นาดเล็กลงได้
จากเมนูดต
ู วั อย่าง
1 เลือก
2 เลือกค่าพิกเซลจากสองตัว
เลือกต่อไปนี:้
320x240
- ขนาดภาพใหญ่
ขนาดไฟล์จงึ ใหญ่ขน
้ึ ด้วย
176x144
- ขนาดภาพเล็ก
ขนาดไฟล์จงึ เล็กลงด้วย
3 เลือกทีต
่ วั เลือกขนาดทีค
่ ณ
ุ
ต้องการใช้

การเลือกโหมดมุมมอง
1 แตะ
2 เลือกจาก เต็มหน้าจอ หรือ
ภาพเต็ม ในเต็มหน้าจอ
อาจมีการตัดภาพบางส่วนออก

การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
จากช่องมองภาพ ให้แตะ
เพือ
่ เปิดตัวเลือกการตัง้ ค่า

การตัง้ ค่าดูตวั อย่าง
เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนสีเพือ
่
ใช้กบ
ั วิดโี อทีค
่ ณ
ุ กำลังถ่าย
ความสมดุลแสง - ความสมดุล
แสงจะช่วยให้มน
่ั ใจได้วา่ แสงขาว
ทีป
่ รากฏในวิดโี อจะสวยสมจริง
เพือ
่ ให้กล้องของคุณปรับความสม
ดุลแสงได้อย่างถูกต้อง คุณอาจ
จำเป็นต้องกำหนดสภาวะแสงก่อน
คุณภาพ - เลือกระหว่าง
ละเอียดมาก, ละเอียด และ
ปกติ คุณภาพทีล
่ ะเอียดมากขึน
้
เท่าใด ความคมชัดของวิดโี อก็จะ
มากขึน
้ เท่านัน
้ แต่ขนาดไฟล์จะ
เพิม
่ ตามไปด้วย ซึง่ หมายความว่า
คุณจะสามารถจัดเก็บวิดโี อใน
หน่วยความจำของเครือ
่ งได้นอ
้ ยลง

ตัง้ เวลา - ตัง้ ระยะเวลา
จำกัดสำหรับวิดโี อ เลือก
จาก ไม่จำกัด หรือ
MMS เพือ
่ จำกัดขนาดที่
คุณสามารถส่งวิดโี อเป็น
MMS ได้
หน่วยความจำ เลือกว่าจะบันทึกวิดโี อที่
ความจำเครือ
่ ง หรือที่
หน่วยความจำการ์ด
เคล็ดลับ!
หากคุณเลือกระยะเวลา
แบบ MMS ลองเลือก
คุณภาพของภาพที่ต่ำลง
เพื่อการถ่ายภาพวิดีโอที่ยาว
นานขึ้น
เสียง - เลือก ปิดเสียง เพือ
่
บันทึกวิดโี อโดยไม่มเี สียง
ซ่อนไอคอน - เลือกวิธก
ี าร
แสดงไอคอน
รีเซ็ตการตัง้ ค่า - รีเซ็ตการ
ตัง้ ค่ากล้องถ่ายวิดโี อ
ทัง้ หมด
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คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มล
ั ติ
มีเดียลงในหน่วยความจำของ
โทรศัพท์ได้ ทำให้คณ
ุ เข้าใช้
งานรูปภาพ เสียง วิดโี อ และ
เกมส์ทง้ั หมดได้อย่างง่ายดาย
หรือคุณยังสามารถบันทึกไฟล์ลง
ในการ์ดหน่วยความจำได้
ประโยชน์ของการใช้การ์ดหน่วย
่ พืน
้ ทีว่ า่ งใน
ความจำ คือ เพือ
่ เพิม
หน่วยความจำของโทรศัพท์
ในการเข้าใช้เมนูมล
ั ติมเี ดีย
และ
เพือ
่ เปิดราย
ให้แตะ
การโฟลเดอร์ทจ่ี ด
ั เก็บไฟล์มล
ั ติ
มีเดียทัง้ หมด

รูปภาพ
ภาพ ประกอบด้วยรายการรูปภาพ
รวมถึงภาพเริม
่ ต้นทีโ่ หลดลง
ในโทรศัพท์ลว่ งหน้า ภาพที่
คุณดาวน์โหลด และภาพทีถ
่ า่ ย
ด้วยกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์
แล้วเลือกมุมมองรายการ
แตะ
เพือ
่ เปลีย
่ นมุมมองจากภาพขนาด
ย่อเป็นรายการ
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เมนูตวั เลือกของภาพ
ตัวเลือกทีม
่ อ
ี ยูใ่ น ภาพ จะขึน
้ อยู่
กับประเภทรูปภาพทีค
่ ณ
ุ เลือก ตัว
เลือกทัง้ หมดจะใช้ได้กบ
ั ภาพที่
คุณถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปของ
โทรศัพท์ ส่วนตัวเลือก
เรียงตาม, กล้องถ่ายรูปของ
โทรศัพท์ ส่วนตัวเลือก
เรียงตาม, ค้นหา
จะมีใช้เฉพาะภาพเริม
่ ต้นเท่านัน
้
ส่ง - ส่งภาพให้เพือ
่ น
ย้าย - ย้ายรูปภาพจากหน่วย
ความจำของโทรศัพท์ไปทีก
่ าร์ด
หน่วยความจำ หรือย้ายจากการ์ด
หน่วยความจำไปทีห
่ น่วยความจำ
ของโทรศัพท์
คัดลอก - คัดลอกรูปภาพจาก
หน่วยความจำของโทรศัพท์ไปที่
การ์ดหน่วยความจำ หรือคัดลอก
จากการ์ดหน่วยความจำไปที่
หน่วยความจำของโทรศัพท์
ลบ - ลบภาพ
แก้ชอ
่ื - เปลีย
่ นชือ
่ ภาพ
พิมพ์ - พิมพ์รป
ู ภาพทีเ่ ลือกโดย
ใช้เครือ
่ งพิมพ์
ภาพสไลด์ - เริม
่ ต้นภาพสไลด์

มุมมองรายการ/มุมมองกริด
- มุมมองกริดเป็นมุมมองรายการ
หรือสลับกัน
ลบทัง้ หมด - ลบภาพทัง้ หมด

การส่งรูปภาพ
1 แตะ
2 แตะ
แล้วเลือก ภาพ
3 แตะ ส่ง แล้วเลือกจาก
ข้อความ, อีเมล์ หรือ บลูทธู
4 หากคุณเลือก ข้อความ
หรือ อีเมล์ รูปภาพจะแนบ
ไปกับข้อความ และคุณสามารถ
เขียนและส่งข้อความได้ตาม
ปกติ หากคุณเลือก บลูทธ
ู
เครือ
่ งจะแสดงข้อความให้คณ
ุ
เปิดบลูทธู และโทรศัพท์จะค้น
หาอุปกรณ์ทจ่ี ะส่งภาพไป

การใช้รป
ู ภาพ
คุณสามารถเลือกภาพเพือ
่
ใช้เป็นพืน
้ หลัง ภาพผูต
้ ด
ิ ต่อ
ภาพเปิดเครือ
่ ง
หรือภาพปิดเครือ
่ งได้
1 แตะ
2 แตะ
จากนัน
้ ภาพ
3 เลือกภาพแล้วแตะ
4 แตะ ใช้เป็น แล้วเลือกจาก:
พืน
้ หลัง - กำหนดเป็นภาพพืน
้
หลังของหน้าจอสแตนด์บาย
ภาพรายชือ
่ - กำหนดภาพ
ให้กบ
ั บุคคลใดบุคคลหนึง่ ใน
รายชือ
่ เพือ
่ ให้ภาพนัน
้ ปรากฏ
ขึน
้ เมือ
่ บุคคลนัน
้ โทรมา
ภาพเปิดเครือ
่ ง - กำหนดให้
ภาพปรากฏขึน
้ เมือ
่ เปิดเครือ
่ ง
ภาพปิดเครือ
่ ง - กำหนดให้
ภาพปรากฏขึน
้ เมือ
่ ปิดเครือ
่ ง
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การพิมพ์ภาพ

การใช้เสียง

1 แตะ
2 แตะ
จากนัน
้ ภาพ
3 เลือกภาพแล้วแตะ
4 แตะ พิมพ์ แล้วเลือกระหว่าง
บลูทธ
ู และ PictBridge

1 แตะ
2 แตะ
แล้วเลือก เสียง
3 เลือกเสียงและเสียงจะเริม
่ เล่น
4 แตะ
แล้วเลือก ใช้เป็น
5 เลือกจาก เสียงเรียกเข้า,
เสียงข้อความ,
การเปิดเครือ
่ ง หรือ
การปิดเครือ
่ ง

เคล็ดลับ!
คุณสามารถพิมพ์ผ่านบลูทูธ
หรือโดยเชื่อมต่อกับเครื่อง
พิมพ์ที่ใช้ร่วมกับ PictBridge
ได้

เสียง
โฟลเดอร์ เสียง ประกอบด้วย
เสียงทีด
่ าวน์โหลด, เสียงเริม
่ ต้น
และ การบันทึกเสียง จากขัน
้
ตอนนี้ คุณสามารถจัดการ ส่ง
หรือกำหนดเสียงเป็นเสียงเรียก
เข้าได้
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วิดโี อ
โฟลเดอร์ วิดโี อ จะแสดงรายการ
วิดโี อทีด
่ าวน์โหลด และวิดโี อที่
ได้บน
ั ทึกไว้ในโทรศัพท์
การดูวด
ิ โี อ
1 แตะ
2 แตะ
แล้วเลือก วิดโี อ
3 เลือกวิดโี อเพือ
่ เล่น

การใช้ตวั เลือกขณะหยุด
วิดโี อชัว่ คราว
แตะ
ขณะทีอ
่ ยูใ่ นโหมดหยุด
ชัว่ คราว และเลือกจาก:
ถ่ายภาพ - ถ่ายเฟรมทีน
่ ง่ิ อยู่
เป็นรูปภาพ
ส่ง - ส่งวิดโี อในข้อความ, อีเมล์
หรือบลูทธู หรือทาง YouTube
ลบ - ลบวิดโี อ
แก้ไข - แก้ไขวิดโี อ
ข้อมูลไฟล์ - ดูรายละเอียด
ของชือ
่ ขนาด วันที่ เวลา
ประเภท ระยะเวลา ป้องกันไฟล์
และลิขสิทธิ์

การแก้ไขวิดโี อคลิป
1 เลือกวิดโี อ
2 แตะ
3 แตะ แก้ไข และเลือกจาก:
Trim - ตัดวิดโี อลงในเหลือ
เฉพาะส่วนทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
Video merge - รวมวิดโี อ
เข้ากับวิดโี อคลิปอืน
่ ๆ
Image merge - รวมวิดโี อ
เข้ากับภาพจากโฟลเดอร์ภาพ
Text overlay - ใส่ขอ
้ ความ
ลงในวิดโี อ
Image overlay - ใส่ภาพลง
ในวิดโี อ
Audio dubbing - เลือก
เพือ
่ เพิม
่ เสียงจาก
โฟลเดอร์เริม
่ ต้น หรือจาก
การบันทึกเสียง ของคุณ
Voice recording - เพิม
่ การ
บันทึกเสียง
Time scaling - ใช้คณ
ุ สม
บัตน
ิ เ้ี พือ
่ เพิม
่ / ลดความเร็ว
ในการเล่นวิดโี อ
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การส่งวิดโี อคลิป
1 เลือกวิดโี อ แล้วแตะ
2 แตะ ส่ง และเลือกจาก
ข้อความ, อีเมล์, บลูทธู
หรือ YouTube
3 หากคุณเลือก ข้อความ หรือ
อีเมล์ วิดโี อคลิปจะแนบไปกับ
ข้อความ และคุณจะสามารถ
เขียนและส่งข้อความได้ตาม
ปกติ หากคุณเลือก บลูทธ
ู
เครือ
่ งจะแสดงข้อความให้คณ
ุ
เปิดบลูทธู และโทรศัพท์จะ
ค้นหาอุปกรณ์ทจ่ี ะส่งวิดโี อ
ไปให้

การใช้เมนูตวั เลือกของวิดโี อ
จากโฟลเดอร์ วิดโี อ คุณสามารถ
เลือกจากตัวเลือกต่อไปนีไ้ ด้:
ส่ง - ส่งวิดโี อไปยังเพือ
่ น
ย้าย - ย้ายวิดโี อคลิปจากหน่วย
ความจำของโทรศัพท์ไปทีก
่ าร์ด
หน่วยความจำ หรือย้ายจากการ์ด
หน่วยความจำไปทีห
่ น่วยความจำ
ของโทรศัพท์
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คัดลอก - คัดลอกวิดโี อ
คลิปจากหน่วยความจำของ
โทรศัพท์ไปทีก
่ าร์ดหน่วย
ความจำ หรือคัดลอกจากการ์ด
หน่วยความจำไปทีห
่ น่วยความ
จำของโทรศัพท์
ลบ - ลบวิดโี อ
แก้ชอ
่ื - แก้ไขชือ
่ วิดโี อ
เรียงตาม เรียงวิดโี อตามลำดับวันที่
ประเภท หรือชือ
่
มุมมองรายการ/มุมมองกริด
- มุมมองกริดเป็นมุมมองรายการ
หรือสลับกัน
ลบทัง้ หมด - ลบวิดโี อทัง้ หมด

เกมส์และแอปพลิเคชัน
คุณสามารถติดตัง้ เกมส์และแอป
พลิเคชันใหม่ในโทรศัพท์ได้
เพือ
่ ช่วยให้คณ
ุ ได้เพลิดเพลินใน
ยามว่าง

เคล็ดลับ!
ในการเข้าสู่แอปพลิเคชัน
Facebook, MySpace,
Twitter ให้แตะ
และเลือก เกมส์&แอปฯ
แล้วเลือก แอปพลิเคชัน
และ เครือข่ายสังคม

เอกสาร
เลือก แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก
เอกสาร จากเมนู เอกสาร คุณ
สามารถดูไฟล์เอกสารทัง้ หมดได้

การโอนไฟล์ไปทีโ่ ทรศัพท์
บลูทธู คือวิธก
ี ารทีง่ า่ ยทีส
่ ด
ุ ในการ
โอนไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไป
ทีโ่ ทรศัพท์
ในการโอนไฟล์โดยใช้บลูทธู :
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดบลู
ทูธทีโ่ ทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
และทัง้ คูต
่ า่ งมองเห็นกันแล้ว
2 ใช้คอมพิวเตอร์เพือ
่ ส่งไฟล์
ทางบลูทธู
3 เมือ
่ ส่งไฟล์แล้ว คุณจะต้องยอม
รับไฟล์บนโทรศัพท์โดยแตะ
ใช่
4 ไฟล์จะปรากฏอยูใ่ นโฟลเดอร์
เอกสาร หรือ อืน
่ ๆ

การดูไฟล์
1 แตะ
2 แตะ
แล้วเลือก เอกสาร
3 เลือกเอกสาร และแตะ ดู
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เพลง

การเล่นเพลง

โทรศัพท์ LG KM555 ของคุณ
มีเครือ
่ งเล่นเพลงในตัว เพือ
่ ให้
คุณเล่นเพลงทีช
่ น
่ื ชอบทัง้ หมด
ในการเข้าใช้งานเครือ
่ งเล่นเพลง
ให้แตะ
และ

1 แตะ
2 แตะ
และ ทุกแทร็ค
3 เลือกเพลงทีค
่ ณ
ุ ต้องการเล่น
4 แตะ
เพือ
่ หยุดเล่นเพลง
ชัว่ คราว
เพือ
่ ข้ามไปทีเ่ พลง
5 แตะ
ถัดไป
6 แตะ
เพือ
่ ข้ามไปยังเพลง
ก่อนหน้า
เพือ
่ กลับไปทีเ่ มนู
7 แตะ
เพลง

การโอนเพลงไปยังโทรศัพท์
วิธก
ี ารทีง่ า่ ยทีส
่ ด
ุ ในการโอนไฟล์
เพลงไปทีโ่ ทรศัพท์ คือ ทาง
บลูทธู หรือสายสำหรับซิงโครไนซ์
คุณยังสามารถใช้ LG PC Suite
ได้ ในการโอนไฟล์โดยใช้บลูทธู :
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์
ทัง้ คูไ่ ด้เปิดบลูทธู และต่างมอง
เห็นกันแล้ว
2 เลือกไฟล์เพลงบนอุปกรณ์
แล้วเลือกเพือ
่ ส่งทางบลูทธู
3 เมือ
่ ไฟล์พร้อมทีจ่ ะส่งแล้ว
คุณยอมรับไฟล์ทโ่ี ทรศัพท์
โดยแตะ ใช่
4 ไฟล์จะปรากฏขึน
้ ใน เพลง >
ทุกแทร็ค
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การใช้วท
ิ ยุ
โทรศัพท์ LG KM555
มีคณ
ุ สมบัตวิ ท
ิ ยุ FM ดังนัน
้
คุณสามารถรับฟังสถานีทค
่ี ณ
ุ ชืน
่
ชอบได้ตลอดเวลา
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียบหูฟงั
เพือ
่ รับฟังวิทยุ เสียบหูฟงั เข้าใน
ช่องเสียบหูฟงั

การค้นหาสถานี

การรีเซ็ตสถานี

คุณสามารถตัง้ สถานีวท
ิ ยุไว้
ในโทรศัพท์ได้ โดยการค้นหา
ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ
สถานีเหล่านัน
้ จะถูกบันทึกไว้ใน
หมายเลขช่องสถานีทร่ี ะบุไว้
ดังนัน
้ คุณจึงไม่จำเป็นต้องปรับ
ตัง้ สถานีใหม่อก
ี
คุณสามารถบันทึกได้สงู สุด 50
ช่องสถานีในโทรศัพท์ของคุณ
คุณต้องต่อชุดหูฟงั กับโทรศัพท์
ก่อนเนือ
่ งจากชุดหูฟงั จะทำหน้าที่
เป็นเสาอากาศ
ในการปรับตัง้ อัตโนมัต:ิ
1 แตะ
2 แตะ
แล้วเลือก
3 แตะ สแกนอัตโนมัติ จากนัน
้
จะเครือ
่ งค้นหาสถานีโดยอัตโน
มัติ และกำหนดไว้ทช
่ี อ
่ งสถานี
ในโทรศัพท์
หมายเหตุ: คุณยังสามารถค้น
หาสถานีดว้ ยตนเองได้โดยใช้
และ ทีแ
่ สดงอยูถ
่ ด
ั จาก
ความถีว่ ท
ิ ยุ หากคุณกด และ
ค้างไว้ จะเป็นการค้นหา
สถานีโดยอัตโนมัติ

1 แตะ
2 แตะ
แล้วเลือก
3 เลือก รีเซ็ตสถานี เพือ
่ รีเซ็ต
ช่องสถานีปจั จุบน
ั หรือเลือก
รีเซ็ตทัง้ หมด เพือ
่ รีเซ็ตช่อง
สถานีทง้ั หมด ช่องสถานีแต่
ละช่องจะกลับไปความถี่
เริม
่ ต้น 87.5Mhz

การฟังวิทยุ
1 แตะ
2 แตะ
แล้วแตะทีห
่ มายเลข
ช่องสถานีทค
่ี ณ
ุ ต้องการฟัง
เคล็ดลับ! ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรับสัญ
ญาณวิทยุ ให้ยืดสายชุดหู
ฟังซึ่งทำหน้าที่เป็นเสา
อากาศวิทยุ
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การเพิม
่ เหตุการณ์ลงใน
ปฏิทน
ิ
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย
ให้เลือก
แล้วแตะ
เลือก ปฏิทน
ิ
2 เลือกวันทีท
่ ต
่ี อ
้ งการเพิม
่ เหตุ
การณ์
3 แตะ
และ เพิม
่ เหตุการณ์
4 แตะ ประเภท แล้วเลือกจาก
นัดหมาย, วันครบรอบ หรือ
วันเกิด
ตรวจสอบวันทีแ
่ ละป้อนเวลาที่
เหตุการณ์เริม
่
5 สำหรับการนัดหมายและ
วันครบรอบ ให้ปอ
้ นเวลาและ
วันทีท
่ เ่ี หตุการณ์สน
้ิ สุดในช่อง
เวลาและวันทีด
่ า้ นล่างทัง้
สองช่อง
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6 หากคุณต้องการใส่หวั เรือ
่ ง
ในเหตุการณ์ของคุณ ให้
แตะ ใส่หวั เรือ
่ ง แล้วพิมพ์
บันทึกของคุณ แล้วตามด้วย
บันทึก
7 ตัง้ ค่า เตือน และ ซ้ำ
8 เลือก บันทึก และเหตุการณ์
ของคุณจะบันทึกอยูใ่ นปฏิทน
ิ
วันทีท
่ ม
่ี ก
ี ารบันทึกเหตุการณ์
ไว้จะมีเครือ
่ งหมายกรอบสี่
เหลีย
่ มกำกับอยู่ และเสียง
กริง่ จะดังขึน
้ เมือ
่ ถึงเวลา
เริม
่ ต้นของเหตุการณ์ เพือ
่ ให้
คุณไม่พลาดกำหนดต่างๆ
เคล็ดลับ! คุณสามารถกำ
หนดวันหยุดในปฏิทินได้
แตะที่วันแต่ละวันที่เป็นวัน
หยุดของคุณ แล้วแตะ
และเลือก ตัง
้ วันหยุด

การเปลีย
่ นมุมมองเริม
่ ต้น
ของปฏิทน
ิ
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย
ให้เลือก
แล้วแตะ
เลือก ตัง้ ค่า
2 แตะ ตัง้ ค่าปฏิทน
ิ และเลือก
แสดงรายเดือน หรือ
มุมมองสัปดาห์
3 ตัง้ ค่า สัปดาห์เริม
่ ต้นเมือ
่
4 แตะ บันทึก เพือ
่ ยืนยันการ
เลือกของคุณ

การเพิม
่ รายการลงใน
สิง่ ทีต
่ อ
้ งทำ
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย
ให้เลือก
แล้วแตะ
2 เลือก สิง่ ทีต
่ อ
้ งทำ และแตะ
เพิม
่ สิง่ ทีต
่ อ
้ งทำ
3 กำหนดวันทีข
่ องรายการ
ทีต
่ อ
้ งทำ เพิม
่ หมายเหตุ
และเลือกลำดับความสำคัญ:
สูง, กลาง หรือ ต่ำ
4 บันทึกรายการสิง่ ทีต
่ อ
้ งทำโดย
เลือกที่ บันทึก

เคล็ดลับ! คุณสามารถ
แก้ไขรายการได้โดยเลือก
รายการ และแตะที่แท็บ
แล้วป้อน และยืนยันการ
แก้ไขโดยการเลือก
บันทึก

การตัง้ เวลาการปลุก
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย
ให้เลือก
แล้วแตะ
2 แตะ เพิม
่ การปลุก
3 กำหนดเวลาทีต
่ อ
้ งการให้สง่
เสียงปลุก แล้วแตะ บันทึก
4 เลือกว่าคุณต้องการให้สง่ เสียง
ปลุก ครัง้ เดียว, ซ้ำ ทุกวัน,
จันทร์ - ศุกร์, จันทร์ - เสาร์,
เสาร์ - อาทิตย์,
ยกเว้นวันหยุด หรือ เลือกวัน
ไอคอนจะบ่งชีว้ น
ั ทีค
่ ณ
ุ เลือก
5 เลือก เสียงปลุก เพือ
่ เลือก
ประเภทการปลุก
6 แตะ เสียงกริง่ ปลุก แล้วเลือก
ในการฟังเสียง ให้แตะทีเ่ สียง
แล้วตามด้วย
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สมุดบันทึก
7 เพิม
่ บันทึกสำหรับการปลุก
แตะ บันทึก เมือ
่ คุณพิมพ์
บันทึกเสร็จแล้ว
8 สุดท้าย คุณสามารถกำหนด
รอบเวลาในการเลือ
่ นปลุกเป็น
5, 10, 20, 30 นาที, 1 ชัว่ โมง
หรือ ปิด
9 เมือ
่ คุณตัง้ ปลุกเสร็จแล้ว
ให้แตะ บันทึก
เคล็ดลับ!
แตะที่ไอคอนเปิด/ปิดทาง
ด้านขวาของการตั้งปลุก
เพื่อตั้งค่า

บันทึกเสียง
ใช้ เครือ
่ งบันทึกเสียง เพือ
่ บันทึก
เสียงเตือนความจำหรือเสียงอืน
่ ๆ
1 แตะ
2 แตะ
และ
และ ตัง้ ค่า
เลือกจาก:
ระยะเวลา – กำหนดระยะเวลา
ในการบันทึก เลือกจาก
ไม่จำกัด, MMS หรือ 1 นาที
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คุณภาพ – เลือกคุณภาพเสียง
เลือกจาก ละเอียดมาก,
ละเอียด หรือ ปกติ

การบันทึกเสียงหรือเสียงพูด
1 แตะ
2 แตะ
3 แตะ
4 แตะ
5 แตะ
บันทึก

เพือ
่ เริม
่ บันทึก
เพือ
่ จบการบันทึก
เพือ
่ ฟังรายการที่

การใช้เครือ
่ งคิดเลข
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย
ให้เลือก
แล้วแตะ
2 แตะทีป
่ ม
ุ่ ตัวเลขเพือ
่ ป้อนตัวเลข
3 สำหรับการคำนวณอย่างง่าย
ให้แตะทีฟ
่ งั ก์ชน
ั ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
(+, –, *, /) แล้วตามด้วย =
4 สำหรับการคำนวณแบบซับซ้อน
ให้แตะ
และเลือกจาก
sin, cos, tan, log, ln,
exp, sqrt, deg หรือ rad
ฯลฯ..

ตั้งค่า
ภายในโฟลเดอร์น้ี คุณจะ
สามารถปรับการตัง้ ค่าเพือ
่ ให้
โทรศัพท์ KM555 ตอบสนองการ
ทำงานในแบบของคุณได้

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าหน้าจอ
1 แตะ
แล้วเลือก
2 เลือกจาก:
พืน
้ หลัง - เลือกธีมสำหรับหน้า
จอสแตนด์บาย
เมนูบนสุด - เลือกสไตล์ของ
เมนูบนสุด
การโทร - ปรับสี
แบบอักษร - ปรับขนาดแบบ
อักษร
ไฟหน้าจอ - เลือกระยะเวลา
การทำงานของไฟหน้าจอ
หมายเหตุ: การเปิดแบ็ค
ไลท์เป็นเวลานานจะทำให้สน
้ิ
เปลืองพลังงานแบตเตอรีม
่ าก
ยิง่ ขึน
้ และคุณอาจจำเป็นต้อง
ชาร์จโทรศัพท์ของคุณบ่อย
ยิง่ ขึน
้ ด้วย

ความสว่าง - ปรับความสว่าง
ของหน้าจอ
ข้อความต้อนรับ - เลือกเปิด
หรือปิด และป้อนข้อความ
ต้อนรับ
เปิดเครือ
่ ง/ปิดเครือ
่ ง - เลือก
ธีมสำหรับหน้าจอการเปิดเครือ
่ ง
/การปิดเครือ
่ ง
3 แตะ บันทึก เพือ
่ บันทึก
การตัง้ ค่า

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่า
โทรศัพท์
เพลิดเพลินกับอิสระในการปรับ
การทำงานของโทรศัพท์ KM555
ในแบบทีค
่ ณ
ุ ต้องการได้
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดู
รายการตัวเลือก ให้แตะที่
รายการสุดท้ายที่มองเห็น
แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น
รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ
ได้
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ตั้งค่า
1 แตะ
2 แตะ
แล้วเลือกจากรายการ
ทางด้านล่าง
วันที่ & เวลา - ปรับการตัง้ ค่า
วันทีแ
่ ละเวลาของคุณ หรือ
เลือกให้ เครือ
่ งอัปเดตเวลา
อัตโนมัตเิ มือ
่ คุณเดินทางหรือ
สำหรับการปรับเวลาตาม
ฤดูกาล
ประหยัดพลังงาน - เลือก
การตัง้ ค่าประหยัดพลังงาน
ทีต
่ ง้ั มาจากโรงงาน ปิด,
เฉพาะกลางคืน และ
เปิดเสมอ
ภาษา - เปลีย
่ นภาษาบนจอ
แสดงผลโทรศัพท์ KM555
ของคุณ
ล็อคปุม
่ อัตโนมัติ - ล็อคปุม
่ กด
อัตโนมัตใิ นหน้าจอสแตนด์บาย
ระบบป้องกัน - ปรับการตัง้ ค่า
ระบบป้องกัน รวมทัง้ คำขอรหัส
PIN, เปลีย
่ นรหัส, ATMT
และล็อคเครือ
่ ง
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ข้อมูลหน่วยความจำ - ดู
สถานะหน่วยความจำ
รีเซ็ตการตัง้ ค่า - รีเซ็ตการ
ตัง้ ค่าทัง้ หมดเป็นค่าทีต
่ ง้ั มา
จากโรงงาน
ข้อมูล - ดูขอ
้ มูลทางด้านเทค
นิคของโทรศัพท์ KM555

การใช้ขอ
้ มูลหน่วยความจำ
โทรศัพท์ KM555 มีหน่วยความ
จำให้เลือกสามแบบ: โทรศัพท์,
ซิมการ์ด และการ์ดหน่วยความจำ
ภายนอก (คุณอาจต้องซือ
้ การ์ด
หน่วยความจำแยกต่างหาก)
คุณสามารถใช้ขอ
้ มูลหน่วยความ
จำในการดูวา่ ในแต่ละหน่วยความ
จำใช้หน่วยความจำไปเท่าใด และ
ดูวา่ มีพน
้ื ทีว่ า่ งเหลือเท่าใด
แตะ
เลือก
และ
ข้อมูลหน่วยความจำ
ความจำเครือ
่ ง - ดูหน่วยความ
จำทีม
่ ใี นโทรศัพท์ KM555
สำหรับรูปภาพ, เสียง, วิดโี อ,
แฟลช, MMS, อีเมล์, Java
และอืน
่ ๆ

ความจำสำรอง - ดูหน่วย
ความจำทีม
่ ใี นเครือ
่ งสำหรับ
SMS, รายชือ
่ , ปฏิทน
ิ ,
สิง่ ทีต
่ อ
้ งทำ, บันทึก, เตือน,
ข้อมูลการโทร, บุค
๊ มาร์ค
และรายการเบ็ดเตล็ดอืน
่ ๆ
ความจำซิม - ดูหน่วยความจำ
ทีม
่ ใี นซิมการ์ด
ความจำการ์ด - ดูหน่วยความจำ
ทีม
่ ใี นการ์ดหน่วยความจำภาย
นอก (คุณต้องซือ
้ การ์ดหน่วย
ความจำแยกต่างหาก)
การตัง้ ค่าทีเ่ ก็บหลัก - เลือก
ตำแหน่งในการบันทึกรายการ
ทีต
่ อ
้ งการ

การส่งและการรับไฟล์โดย
ใช้บลูทธ
ู
บลูทธู เป็นวิธใี นการส่งและรับไฟล์
ทีด
่ โี ดยไม่จำเป็นต้องต่อสาย ซึง่
สามารถเชือ
่ มต่อได้อย่างรวดเร็ว
และง่ายดาย คุณยังสามารถเชือ
่ ม
ต่อกับชุดหูฟงั บลูทธู เพือ
่ โทรออก
และรับสายได้

ในการส่งไฟล์:
1 เปิดไฟล์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการส่ง
โดยทัว่ ไปจะเป็นไฟล์ภาพถ่าย,
วิดโี อ หรือเพลง
2 เลือก ส่ง เลือก บลูทธ
ู
3 หากคุณจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์บลูทธู แล้ว
โทรศัพท์ KM555 จะไม่คน
้ หา
อุปกรณ์บลูทธู อืน
่ โดยอัตโนมัติ
หากคุณยังไม่จบ
ั คูอ
่ ป
ุ กรณ์
บลูทธู โทรศัพท์ KM555
จะค้นหาอุปกรณ์อน
่ื ๆ ทีใ่ ช้
บลูทธู ภายในรัศมี
4 เลือกอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการ
ส่งไฟล์ไป
5 ไฟล์ของคุณจะถูกส่งออกไป
เคล็ดลับ! คอยเฝ้าดูแถบ
แสดงความคืบหน้าเพื่อให้
แน่ใจว่าไฟล์ของคุณถูก
ส่งแล้ว
ในการรับไฟล์:
1 ในการรับไฟล์ คุณต้องตัง้ ค่า
บลูทธู เป็น เปิด และ
มองเห็นได้ โปรดดูขอ
้ มูลเพิม
่
เติมทีก
่ ารเปลีย
่ นการตัง้ ค่า
บลูทธู ทางด้านขวา
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ตั้งค่า
2 เครือ
่ งจะแสดงข้อความให้คณ
ุ
ยอมรับไฟล์จากผูส
้ ง่ แตะ ใช่
เพือ
่ รับไฟล์
3 คุณจะเห็นว่าไฟล์ได้รบ
ั การ
บันทึกไว้แล้ว และคุณสามารถ
เลือกเพือ
่ ดู ไฟล์หรือ
ใช้เป็นภาพพืน
้ หลัง ได้
โดยทัว่ ไป ไฟล์จะถูกบันทึก
ในโฟลเดอร์ทเ่ี หมาะสมใน
แฟ้มข้อมูล
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าบลูทธ
ู :
1 แตะ
2 เลือก
แล้วแตะ
และเลือก ตัง้ ค่า
ทำการเปลีย
่ นแปลง:
การมองเห็นเครือ
่ งเลือกว่าจะ มองเห็นได้ หรือ
ซ่อน หรือ แสดง 1 นาที
ชือ
่ เครือ
่ งของฉัน - ป้อน
ชือ
่ โทรศัพท์ KM555 ของคุณ
บริการทีร่ องรับ - เลือกวิธใี ช้
่ ๆ
บลูทธู ทีเ่ กีย
่ วข้องกับบริการอืน
โหมดซิมรีโมท - เพือ
่ เปิด
หรือปิด

54 LG KM555 | คู่มือการใช้

แอดเดรสส่วนตัว - แสดงแอด
เดรสบลูทธู

การจับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์บลูทธ
ู อืน
่
ในการจับคูโ่ ทรศัพท์ KM555
กับอุปกรณ์อน
่ื คุณสามารถกำหนด
รหัสผ่านเพือ
่ ป้องกันการเชือ
่ มต่อ
ได้ ซึง่ หมายความว่าอุปกรณ์ทจ่ี บ
ั
คูด
่ ว้ ยก็จะปลอดภัยมากขึน
้
1 ตรวจสอบว่าได้ตง้ั ค่าบลูทธู เป็น
เปิด และ มองเห็นได้ คุณสา
มารถเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการมอง
เห็นได้ในเมนู ตัง้ ค่า
2 แตะ ค้นหา
3 โทรศัพท์ KM555 จะค้นหา
อุปกรณ์ เมือ
่ การค้นหา
เสร็จสมบูรณ์ รีเฟรช
จะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
4 เลือกอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการ
จับคูด
่ ว้ ย และป้อนรหัสผ่าน
จากนัน
้ ให้แตะ ตกลง
5 โทรศัพท์ของคุณจะเชือ
่ มต่อ
กับอุปกรณ์อน
่ื ซึง่ คุณควรป้อน
รหัสผ่านเดียวกัน
6 การเชือ
่ มต่อบลูทธู ของคุณ
แบบป้องกันด้วยรหัสผ่านพร้อม
ใช้งานแล้ว

การติดตัง้ LG PC Suite
ลงในคอมพิวเตอร์

การใช้โทรศัพท์เป็น
อุปกรณ์ซงิ ค์เพลง

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย
กด
และเลือก
2 เลือก โหมดเชือ
่ มต่อ USB
และเลือก PC Suite
3 คลิก LG PC
Suite Installer
ซึง่ จะปรากฏทีห
่ น้าจอของคุณ
4 เลือกภาษาทีต
่ อ
้ งการใช้ในการ
ติดตัง้ แล้วคลิกที่ OK
5 ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำบนหน้าจอ
เพือ
่ ทำให้วซ
ิ าร์ด LG PC Suite
Installer เสร็จสมบูรณ์
่ ติดตัง้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
6 เมือ
ไอคอน LG PC Suite
จะปรากฏขึน
้ บนเดสก์ทอป

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็น
อุปกรณ์ซงิ ค์เพลงเพือ
่ ซิงค์ไฟล์
เพลงเท่านัน
้
คุณสามารถซิงค์เพลงได้โดยใช้
Windows Media Player 10 /
11 และสนับสนุนทัง้ หน่วยความ
จำเครือ
่ งและการ์ดหน่วยความ
จำภายนอก
1 เลิกการเชือ
่ มต่อเครือ
่ งโทร
ศัพท์ของคุณออกจากเครือ
่ ง
คอมพิวเตอร์
2 จากหน้าจอสแตนด์บาย
ให้แตะ
3 เลือก
และ
โหมดการเชือ
่ มต่อ USB
4 แตะ ซิงค์เพลง
5 เชือ
่ มต่อเครือ
่ งโทรศัพท์
ของคุณกับเครือ
่ งพีซี
โทรศัพท์ของคุณจะแสดง
ข้อความ: กำลังเชือ
่ มต่อ
เป็นโหมดซิงค์เพลง …
แล้วตามด้วย เลิกเชือ
่ มต่อ
สายเคเบิลเพือ
่ หยุดการ
ซิงค์เพลง
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Wi-Fi

อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์

ตัวจัดการไร้สายช่วยให้คณ
ุ จัด
การการเชือ
่ มต่ออินเตอร์เน็ตด้วย
Wi-Fi (Wireless LAN)
ในเครือ
่ งของคุณ
โดยให้โทรศัพท์เชือ
่ มต่อเครือ
ข่ายไร้สายในท้องถิน
่ หรือเข้าใช้
อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย Wi-Fi
เร็วกว่าและรัศมีครอบคลุมกว้าง
กว่าเทคโนโลยีไร้สายของบลูทธู
และสามารถใช้สง่ อีเมล์และการ
เบราส์อน
ิ เตอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว
หมายเหตุ: โทรศัพท์ KM555
สนับสนุนนการเข้ารหัส WEP,
WPA และ WPA2 แต่ไม่สนับสนุน
การเข้ารหัส EAP, WPS หากผูใ้ ห้
บริการ Wi-Fi หรือผูด
้ แ
ู ลระบบ
เครือข่ายของคุณตัง้ ค่าการ
เข้ารหัสสำหรับการรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่ายไว้ ต้องป้อน
รหัสในหน้าต่างป๊อปอัป หากไม่
ได้มก
ี ารตัง้ ค่าการเข้ารหัสไว้
หน้าต่างป๊อปอัปนีจ้ ะไม่ปรากฏขึน
้
คุณสามารถขอรหัสจากผูใ้ ห้
บริการ Wi-Fi หรือผูด
้ แ
ู ลระบบ
เครือข่ายของคุณ

โปรแกรมอัปเกรดซอฟต์
แวร์โทรศัพท์มอ
ื ถือ LG
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สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ
การติดตัง้ และการใช้โปรแกรมนี้
โปรดไปที่ http://update.
lgmobile.com
คุณสมบัตน
ิ ช
้ี ว่ ยให้คณ
ุ อัปเดต
ซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชน
ั ล่าสุดได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
โปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์โทร
ศัพท์มอ
ื ถือต้องมีการควบคุมโดย
ผูใ้ ช้ตลอดระยะเวลาของกระบวน
การอัปเดต โปรดแน่ใจว่าได้ตรวจ
สอบคำแนะนำและหมายเหตุท่ี
ปรากฏในแต่ละขัน
้ ตอนแล้วก่อนที่
จะดำเนินการต่อ โปรดทราบว่า
การถอดสายเคเบิลการสือ
่ สาร
ข้อมูล USB หรือแบตเตอรีร่ ะหว่าง
การอัปเดตอาจทำให้โทรศัพท์
ชำรุดเสียหายได้ ผูผ
้ ลิตจะไม่รบ
ั
ผิดชอบสำหรับการสูญเสียข้อมูล
ระหว่างกระบวนการอัปเดต
คุณควรบันทึกข้อมูลสำคัญเก็บ
ไว้กอ
่ น

์
คูม
่ อ
ื ย่างย่อสำหรับการ
อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์
ดาวน์โหลดเครือ่ งมือ
สนับสนุน LG Mobile
ลงในคอมพิวเตอร์และรัน
* คลิก ‘เริม่ การอัปเกรด’
(หากติดตัง้ ไดรเวอร์
USB แล้ว
ให้เชือ่ มต่อโทรศัพท์กบั
คอมพิวเตอร์ผา่ นสาย
USB)
* หลังจากการเลือกรุน่
โทรศัพท์ให้ตดิ ตัง้
ไดรฟ์ USB

การเตรียมและข้อแนะนำ
• ชาร์จแบตเตอร์รใ่ี ห้เต็ม
• บันทึกข้อมูลผูใ้ ช้ผา่ น PC
ซิงค์กอ
่ นอัปเกรดเฟิรม
์ แวร์
• ปิด PC ซิงค์/แอปพลิเคชันต่างๆ
ก่อนดำเนินการอัปเดตต่อ
• ฟังก์ชน
ั การโทรและข้อความ
จะไม่สามารถใช้งานได้ขณะดำ
เนินการอัปเดต
• ถอดการ์ด SD
• ห้ามถอดสาย USB ออกจนกว่า
การอัปเดตจะเสร็จสมบูรณ์
• โทรศัพท์จะรีเซ็ตอัตโนมัติ
ระหว่างกระบวนการนี้

เชือ่ มต่อโทรศัพท์ผา่ นสาย
USB กับคอมพิวเตอร์
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อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหล่านีเ้ ป็นอุปกรณ์ทม
่ี าพร้อมกับโทรศัพท์
KM555 ของคุณ
อุปกรณ์ชาร์จ

สายเคเบิลข้อมูลและซีดี

แบตเตอรี่

เชือ่ มต่อและซิงโคร
ไนซ์โทรศัพท์
KM555 กับคอม
พิวเตอร์

ชุดหูฟงั สเตอริโอ

คูม
่ อ
ื การใช้
เรียนรูเ้ พิม
่ เติม
เกีย
่ วกับโทร
ศัพท์ KM555

หมายเหตุ:
• ใช้แต่อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้
• การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อแนะนำนีอ
้ าจมีผลให้
การรับประกันของเครือ
่ งโทรศัพท์สน
้ิ สุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่ละพืน
้ ที่
โปรดตรวจสอบกับบริษท
ั หรือตัวแทนผูใ้ ห้
บริการในแต่ละพืน
้ ทีข
่ องเราในกรณีทม
่ี ข
ี อ
้
สอบถามเพิม
่ เติม
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KM555 зѬє
ѷ ѠѪ дѥіѲнѸ

ѳ
ъ
ѕ
ENGLISH

คำเตือน:
เมื่อติดฟิล์มป้อง
กันบนหน้าจอ
สัมผัส ความไว
ต่อการสัมผัส
อาจลดลง

อุณหภูมแ
ิ วดล้อม
สูงสุด: +55°C (คายประจุ), +45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด: -10°C

ศูนย์บริการ LG โดย บริษท
ั แอลจี อีเลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซอ
่ มสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์, 07:00 - 19:00น.
Call center : 0-2878-5757
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โปรดอ่านคำแนะนำเบือ
้ งต้นต่อ
ไปนี้ การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำ
เหล่านีอ
้ าจทำให้เกิดอันตราย
หรือผิดกฎหมาย

การรับพลังงานคลืน
่ ความ
ถีว่ ท
ิ ยุ
ข้อมูลเกีย
่ วกับการรับพลังงาน
คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุและค่า SAR
(Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีร่ น
ุ่ KM555 นี้
ได้รบ
ั การออกแบบตรงตามข้อ
กำหนดเรือ
่ งความปลอดภัยใน
การใช้งานอันเกีย
่ วกับการรับพลัง
งานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ ข้อกำหนด
นีใ้ ช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
ทีร่ วมถึงการกำหนดค่าเผือ
่ ไว้ทง้ั
นีเ้ พือ
่ ความปลอดภัยของทุกคน
โดยไม่ขน
้ึ กับอายุและสุขภาพ
• ข้อกำหนดเกีย
่ วกับการรับพลัง
งานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุใช้หน่วยวัด
ทีเ่ รียกว่า Specific Absorption
Rate หรือ SAR การทดสอบ
SAR ได้กระทำด้วยการใช้วธิ ก
ี าร
่ ง
ทีไ่ ด้มาตรฐาน โดยให้เครือ
โทรศัพท์สง่ สัญญาณทีแ
่ รงทีส
่ ด
ุ
และมีการรับรองขนาดสัญญาณ
แล้ว โดยการส่งสัญญาณดัง
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กล่าวได้กระทำในทุกย่าน
ความถีท
่ โ่ี ทรศัพท์ใช้อยู่
• แม้วา่ ระดับ SAR ของโทรศัพท์
LG แต่ละรุน
่ จะแตกต่างกันบ้าง
แต่ทก
ุ รุน
่ จะได้รบ
ั การออกแบบ
ให้อยูภ
่ ายในข้อกำหนดการรับ
พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
• ข้อจำกัด SAR ทีแ
่ นะนำโดย
International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2
วัตต์/กก. โดยเฉลีย
่ ตามเนือ
้
เยือ
่ หนัก 10 กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์
รุน
่ นี้ ซึง่ ทำการทดสอบโดย
DASY4 ขณะถือแนบกับหูคอ
ื
1.36 วัตต์/กก. (10 กรัม)
และเมือ
่ พกพาไว้กบ
ั ตัวคือ
1.35 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
่ ต่อเนือ
้ เยือ
่
วัตต์/กก. โดยเฉลีย
1 กรัม

การดูแลและการบำรุงรักษา
เครือ
่ งโทรศัพท์
คำเตือน
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ
และอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการ
รับรองให้ใช้กับโทรศัพท์
รุ่นนี้เท่านั้น
การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ
อาจทำให้การรับรองหรือการ
รับประกันของเครื่องสิ้นสุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
• อย่าถอดแยกชิน
้ ส่วนของเครือ
่ ง
โทรศัพท์ ควรนำไปให้ชา่ งเทค
นิคผูม
้ ค
ี วามรูเ้ มือ
่ จำเป็นต้องมี
การตรวจซ่อม
การซ่อมแซมภายใต้การรับประ
กันเป็นการตัดสินใจของ LG ซึง่
อาจรวมถึงการเปลีย
่ นชิน
้ ส่วน
หรือแผงวงจรทีเ่ ป็นของใหม่
หรือของทีป
่ รับสภาพ โดยมีประ
สิทธิภาพในการทำงานเทียบ
เท่าชิน
้ ส่วนทีถ
่ ก
ู เปลีย
่ น
• ควรวางให้หา่ งจากอุปกรณ์
เครือ
่ งใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์
วิทยุ และเครือ
่ งคอมพิวเตอร์

• ควรตัง้ โทรศัพท์ไว้หา่ งจาก
แหล่งความร้อน เช่น เครือ
่ ง
ระบายความร้อน หรือเตา
ประกอบอาหาร
• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
• ไม่ควรนำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้
ในทีท
่ ม
่ี ก
ี ารสัน
่ สะเทือนหรือ
การกระแทก
• ปิดเครือ
่ งโทรศัพท์ในบริเวณ
ทีม
่ ข
ี อ
้ บังคับพิเศษว่าห้ามใช้
ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้โทรศัพท์
ในโรงพยาบาล เนือ
่ งจากอาจ
มีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์
ทางการแพทย์ทไ่ี วต่อ
สัญญาณรบกวน
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ดว้ ยมือ
เปียก ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่
เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดและอาจ
ทำให้โทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้
• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วต
ั ถุไว
ไฟ เนือ
่ งจากโทรศัพท์อาจร้อน
และทำให้ตด
ิ ไฟ ซึง่ อาจทำ
ให้เกิดเพลิงไหม้
• ใช้ผา้ แห้งเช็ดทำความสะอาด
ภายนอกเครือ
่ งโทรศัพท์
(อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน
ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
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• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้
บนพืน
้ ผิวอ่อนนุม
่
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณที่
มีการถ่ายเทอากาศดี
• ไม่ควรนำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ใน
ทีท
่ ม
่ี ฝ
ี น
ุ่ หรือควันมากเกินไป
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บต
ั รเคร
ดิตหรือบัตรโดยสารทีม
่ แ
ี ถบแม่
เหล็กเพราะอาจทำความเสีย
หายต่อข้อมูลในแถบแม่เหล็ก
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมค
ี ม
เพราะอาจทำความเสียหาย
แก่โทรศัพท์ได้
• วางเครือ
่ งโทรศัพท์ให้หา่ ง
จากของเหลวหรือความชืน
้
• ใช้อป
ุ กรณ์เสริม เช่น หูฟงั
ด้วยความระมัดระวัง อย่าแตะ
ต้องเสาอากาศโดยไม่จำเป็น

การทำงานอย่างมีประสิทธิ
ภาพของโทรศัพท์
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ เครือ
่ ง
สามารถส่งคลืน
่ รบกวนได้ ทำให้
มีผลต่อการทำงานของ
อุปกรณ์ตา่ งๆ
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• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นที่
ใกล้อป
ุ กรณ์ทางการแพทย์โดย
ไม่ได้รบ
ั อนุญาตเสียก่อนหลีก
เลีย
่ งการวางโทรศัพท์เหนือ
่ งควบคุมจังหวะการเต้น
เครือ
ของหัวใจ เช่น ใส่ในกระเป๋าเสือ
้
เป็นต้น
• โทรศัพท์เคลือ
่ นทีบ
่ างเครือ
่ ง
อาจก่อให้เกิดสัญญาณคลืน
่
รบกวนกับเครือ
่ งช่วยฟังได้
• ดังนัน
้ โทรทัศน์ วิทยุ
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
อาจได้รบ
ั การรบกวนบ้าง
เล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยเรือ
่ งการใช้
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ นพืน
้ ทีท
่ ค
่ี ณ
ุ
ขับขีย
่ านพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มอ
ื ถือใน
ขณะขับรถ
• มีสมาธิในการขับขีด
่ ว้ ย
ความระมัดระวังอย่างเต็มที่
• หากสามารถกระทำได้
ให้ใช้ชด
ุ อุปกรณ์แฮนด์ฟรี

• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อน
โทรออกหรือรับสาย หากสภาพ
การขับขีท
่ ำให้จำเป็นต้องดำเนิน
การดังกล่าว
• พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุอาจ
มีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอ
นิกส์บางชนิดในรถของคุณ เช่น
วิทยุตด
ิ รถยนต์ อุปกรณ์เพือ
่
ความปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตัง้ ถุงลมนิร
ภัย ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์พกพา
แบบไร้สายซึง่ ขัดขวางการ
ทำงานของถุงลม ซึง่ อาจทำ
ให้ถงุ ลมไม่ทำงาน หรืออาจทำ
ให้คณ
ุ ได้รบ
ั บาดเจ็บรุนแรงเนือ
่ ง
จากการทำงานผิดปกติของถุง
ลมนิรภัยได้
• หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะ
อยูข
่ า้ งนอก โปรดตรวจดูวา่ ระ
ดับเสียงอยูท
่ ร่ี ะดับทีเ่ หมาะสม
เพือ
่ ให้คณ
ุ ยังสามารถได้ยน
ิ
เสียงจากรอบข้างได้ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ เมือ
่ อยูข
่ า้ งถนน

หลีกเลีย
่ งการทำลายความ
สามารถในการได้ยน
ิ
ความสามารถในการได้ยน
ิ อาจ
ถูกทำลายได้หากคุณฟังเสียงดัง
เป็นระยะเวลานาน ดังนัน
้ เราขอ
แนะนำว่า คุณไม่ควรเปิดหรือปิด
หูฟงั ใกล้กบ
ั หูของคุณ นอกจากนี้
คุณควรตัง้ ระดับเสียงเพลงและ
ระดับเสียงสายสนทนาไว้ในระดับ
ทีเ่ หมาะสม

บริเวณทีท
่ ำให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพืน
้ ทีท
่ อ
่ี ยู่
ระหว่างมีการระเบิดต่างๆ ให้ปฏิ
บัตต
ิ ามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด
และทำตามข้อกำหนดหรือ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ

บริเวณทีอ
่ าจเกิดการระเบิด
ได้
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จด
ุ เติมน้ำ
มันเชือ
้ เพลิง
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้นำ้ มันเชือ
้
เพลิงหรือสารเคมี
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือ
ของเหลวทีต
่ ด
ิ ไฟง่าย หรือ
ระเบิดได้ในห้องโดยสารของรถ
ซึง่ คุณใช้เก็บโทรศัพท์หรืออุป
กรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ

บนเครือ
่ งบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิด
คลืน
่ รบกวนต่อเครือ
่ งบินได้
• ให้ปด
ิ โทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ อง
คุณก่อนขึน
้ เครือ
่ งบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์เมือ
่ เครือ
่ งบิน
จอดทีพ
่ น
้ื ก่อนได้รบ
ั การอนุญาต
จากพนักงานประจำเครือ
่ ง

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัยและ
ห่างจากมือเด็ก รวมทัง้ เก็บชิน
้
ส่วนขนาดเล็กซึง่ อาจทำอันตราย
หากเด็กนำใส่ปาก
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การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้
กับเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ง้ั
หมดได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์น้ี
เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุก
เฉิน ให้ตรวจสอบกับผูใ้ ห้บริการ
ในพืน
้ ทีข
่ องคุณ

ข้อมูลเกีย
่ วกับแบตเตอรีแ
่ ละ
การดูแลรักษา
• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุ
แบตเตอรีอ
่ อกจนหมดก่อนเริม
่
การชาร์จ แบตเตอรีน
่ ต
้ี า่ งจาก
แบตเตอรีอ
่ น
่ื เนือ
่ งจากไม่มี
Memory Effect ประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรีจ่ งึ ไม่ดอ
้ ยลง
• ใช้เฉพาะแบตเตอรีแ
่ ละทีช
่ าร์จ
ของ LG เท่านัน
้ เครือ
่ งชาร์จ
แบตเตอรีข
่ อง LG ได้รบ
ั การ
่ ยืดอายุการใช้
ออกแบบมาเพือ
งานของแบตเตอรีใ่ ห้นานทีส
่ ด
ุ
• อย่าถอดชิน
้ ส่วนหรือทำให้
แบตเตอรีล
่ ด
ั วงจร
• รักษาความสะอาดของหน้า
สัมผัสแบตเตอรี่

• เปลีย
่ นแบตเตอรีก
่ อ
้ นใหม่ทน
ั ที
เมือ
่ ประสิทธิภาพการใช้งานลด
ต่ำลงจนถึงระดับทีไ่ ม่อาจใช้งาน
ต่อได้ แบตเตอรีน
่ ส
้ี ามารถชาร์จ
ใหม่ได้หลายร้อยครัง้ จนกว่าจะ
จำเป็นต้องเปลีย
่ นก้อนใหม่
• ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อก
ี ครัง้
หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน
เพือ
่ เพิม
่ เวลาการใช้งาน
• อย่าให้เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรี่
โดนแสงแดดโดยตรง หรือใช้
ในสภาพทีม
่ ค
ี วามชืน
้ สูง เช่น
ในห้องน้ำ
• อย่าวางแบตเตอรีท
่ ง้ิ ไว้ใน
สภาพอากาศทีร่ อ
้ นหรือเย็น
เพราะประสิทธิภาพของแบต
เตอรีอ
่ าจด้อยลง
• หากมีการใส่แบตเตอรีช
่ นิดทีไ่ ม่
ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการ
ระเบิดได้
• ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำของผู้
ผลิตในการทิง้ แบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้
แล้ว โปรดรีไซเคิลเมือ
่ เป็นไปได้
อย่าทิง้ เป็นขยะในครัวเรือน

• หากคุณต้องการเปลีย
่ นแบต
เตอรี่ โปรดนำไปทีจ่ ด
ุ บริการ
หรือตัวแทนจำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั การ
แต่งตัง้ จาก LG Electronics ที่
ใกล้ทส
่ี ด
ุ เพือ
่ ขอความช่วยเหลือ
• ถอดปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จออกจาก
เต้าเสียบทุกครัง้ หลังจากแบต
เตอรีโ่ ทรศัพท์เต็มแล้วเพือ
่ ลด
การใช้พลังงานสิน
้ เปลืองของ
อุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช้งานแบตเตอรีจ่ ะขึน
้
อยูก
่ บ
ั การกำหนดค่าเครือข่าย,
การตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์,
รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่
และสภาพแวดล้อม
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การแก้ปัญหา
เนือ
้ หาในบทนีจ้ ะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ทีค
่ ณ
ุ อาจพบในขณะใช้โทรศัพท์
คุณอาจต้องสอบถามผูใ้ ห้บริการเพือ
่ แก้ไขปัญหาบางประการ แต่คณ
ุ
สามารถแก้ไขปัญหาทีค
่ ณ
ุ พบบางอย่างได้เองอย่างง่ายดาย
ข้อความ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ข้อผิดพลาดของ
ซิมการ์ด

ไม่ได้ใส่ซม
ิ การ์ด
ในโทรศัพท์ หรือ
คุณอาจใส่ซม
ิ การ์ด
ไม่ถก
ู ต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ใส่ซม
ิ การ์ดอย่าง
ถูกต้อง

ไม่ได้เชือ
่ มต่อ
กับระบบเครือ
ข่าย

สัญญาณอ่อนนอกเครือข่าย
GSM

ย้ายไปบริเวณทีใ่ กล้
หน้าต่างหรือทีเ่ ปิดโล่ง
ตรวจสอบพืน
้ ทีใ่ ห้
บริการกับผูใ้ ห้บริการ

รหัสไม่ตรงกัน

เมือ
่ คุณต้องการ
เปลีย
่ นรหัสป้องกัน
คุณต้องยืนยันรหัส
ใหม่โดยป้อนรหัส
นัน
้ อีกครัง้

ติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั
ไม่ได้

ผูใ้ ห้บริการไม่สนับ
สนุนหรือต้องลง
ทะเบียน

ติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ไม่สามารถโทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการ
ติดต่อหมายเลข
มีการใส่ซม
ิ การ์ดอัน
ใหม่ ถึงขีดจำกัดการ
โทรของคุณแล้ว

ระบบเครือข่ายใหม่ยงั
ไม่ได้รบ
ั อนุญาต
ตรวจสอบข้อกำหนดใหม่
ติดต่อผูใ้ ห้บริการ หรือตัง้
ค่าการจำกัดการโทรใหม่
โดยใช้รหัส PIN 2
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ข้อความ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

เปิดเครือ
่ ง
โทรศัพท์ไม่ได้

กดแล้วปล่อยปุม
่
เปิด/ปิดเร็วเกินไป
แบตเตอรีห
่ มด
หน้าสัมผัสสกปรก

กดปุม
่ เปิด/ปิดเป็นเวลา
อย่างน้อยสองวินาที
ชาร์จแบตเตอรี่ ตรวจ
สอบสัญลักษณ์แสดง
การชาร์จบนหน้าจอ
ทำความสะอาดขัว้ สัมผัส

ข้อผิดพลาด
เกีย
่ วกับการ
ชาร์จ

แบตเตอรีห
่ มดโดยสิน้ เชิง

ชาร์จแบตเตอรี่

อุณหภูมสิ งู หรือต่ำเกินไป

ตรวจดูให้แน่ใจว่าอยูใ่ นอุณ
หภูมแิ วดล้อมทีเ่ หมาะสม
รอสักครู่ จากนัน
้ ชาร์จแบต
เตอรีอ่ กี ครัง้

มีปญ
ั หาทีข่ ว้ั สัมผัส

ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและ
การเชือ่ มต่อ ตรวจสอบ
ขัว้ สัมผัสแบตเตอรี่
ทำความสะอาดหากจำเป็น

ไม่มกี ระแสไฟฟ้า

เสียบปลัก๊ เข้ากับเต้าเสียบ
อืน
่ หรือตรวจสอบ
กระแสไฟฟ้า

อุปกรณ์ชาร์จชำรุด

หากอุปกรณ์ชาร์จไม่ทำงาน
ให้เปลีย่ นอุปกรณ์ชาร์จใหม่

อุปกรณ์ชาร์จไม่ถกู ต้อง

ใช้อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ
LG เท่านัน
้

แบตเตอรีช่ ำรุด

เปลีย่ นแบตเตอรี่
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การแก้ปัญหา
ข้อความ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

สัญญาณเครือข่ายขาดหายไป

สัญญาณอ่อน
เกินไป

การเชือ
่ มต่อกับผูใ้ ห้
บริการอืน
่ เป็นไปโดย
อัตโนมัติ

หมายเลข
โทรศัพท์ใช้
โทรออกไม่ได้

กำลังใช้งานฟังก์
ชันกำหนดหมาย
เลขโทรออก

ตรวจสอบการตัง้ ค่า

การหรีแ
่ สง LCD

แบตเตอรีเ่ หลือ
น้อย
เมือ
่ แบตเตอรีห
่ มด
หน้าจอ LCD
จะหรีแ
่ สงลงเพือ
่ ลด
การใช้พลังงาน

ให้ชาร์จแบตเตอรี่
ใหม่อก
ี ครัง้

หน้าจอไม่
ทำงานเมือ
่
ฉันรับสาย

เซนเซอร์รบั สัญญาณมีปญ
ั หา

หน้าจอรับสัญญาณจะ
ตรวจจับสิง่ กีดขวางที่
อยูต
่ รงด้านหน้าของ
หน้าจอ และปิดหน้า
จอเพือ
่ หลีกเลีย
่ งการ
กดปุม
่ โดยไม่ได้ตง้ั ใจ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
พืน
้ ทีร่ อบๆ เซนเซอร์รบ
ั
สัญญาณสะอาดดีแล้ว
จากนัน
้ จึงทำการปรับ
เทียบเซนเซอร์
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Gracenote®
ข้อตกลงสิทธิใ์ นการใช้งานของผูใ้ ช้ Gracenote®
แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์นม
้ี ซ
ี อฟต์แวร์จาก Gracenote, Inc. of
Emeryville, California (“Gracenote”) ซอฟต์แวร์จาก Gracenote
(“Gracenote Software”) ช่วยให้แอปพลิเคชันนีส
้ ามารถระบุดส
ิ ก์และ
หรือไฟล์ และรับข้อมูลเกีย
่ วกับเพลง ซึง่ ได้แก่ขอ
้ มูลชือ
่ ศิลปิน
แทร็ค และชือ
่ เพลง (“Gracenote Data”) จากเซิรฟ
์ เวอร์ออนไลน์
หรือฐานข้อมูลในตัว (รวมเรียกว่า “Gracenote Servers”)
และเพือ
่ ทำงานอืน
่ ๆ คุณสามารถใช้ Gracenote Data ได้เฉพาะในการ
ทำงานทีอ
่ อกแบบไว้สำหรับผูใ้ ช้ของแอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์นเ้ี ท่านัน
้
คุณยอมรับว่าจะใช้ Gracenote Data, Gracenote Software และ
้
Gracenote Servers สำหรับการใช้งานส่วนตัวทีไ่ ม่ใช่เพือ
่ การค้าเท่านัน
คุณยอมรับว่าจะไม่มอบหมาย, ทำสำเนา, โอน หรือส่ง Gracenote
Software หรือ Gracenote Data ให้กบ
ั บุคคลทีส
่ าม
คุณยอมรับว่าจะไม่ใช้หรือใช้ประโยชน์จาก GRACENOTE DATA,
GRACENOTE SOFTWARE หรือ GRACENOTE SERVERS เว้นแต่
ทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาตอย่างชัดเจนในเอกสารนี้
คุณยอมรับว่าสิทธิใ์ นการใช้งานโดยไม่จำกัดแต่เพียงผูเ้ ดียวในการใช้
Gracenote Data, Gracenote Software และ Gracenote Servers
จะสิน
้ สุดลงหากคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หากสิทธิใ์ นการใช้งาน
ของคุณสิน
้ สุดลง คุณยอมรับว่าจะหยุดการใช้ Gracenote Data,
Gracenote Software และ Gracenote Servers ทัง้ หมด Gracenote
ขอสงวนสิทธิท
์ ก
ุ ประการใน Gracenote Data, Gracenote Software
และ Gracenote Servers รวมทัง้ สิทธิค
์ วามเป็นเจ้าของทัง้ หมด
Gracenote จะไม่ชำระเงินให้คณ
ุ สำหรับข้อมูลทีค
่ ณ
ุ ป้อนไม่วา่ ในกรณี
ใดๆ คุณยอมรับว่า Gracenote, Inc. สามารถบังคับใช้สท
ิ ธิภ
์ ายใต้
ข้อตกลงนีก
้ บ
ั คุณได้โดยตรงในนามของบริษท
ั
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Gracenote®
บริการ Gracenote จะใช้ตวั บ่งชีเ้ ฉพาะสำหรับติดตามการสืบค้นเพือ
่
วัตถุประสงค์ดา้ นสถิติ วัตถุประสงค์ของตัวบ่งชีท
้ เ่ี ป็นตัวเลขแบบสุม
่ นีค
้ อ
ื
เพือ
่ ให้บริการ Gracenote สามารถนับจำนวนการสืบค้นโดยไม่ตอ
้ ง
ทราบข้อมูลใดๆ เกีย
่ วกับคุณ สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูเว็บเพจของ
Gracenote Privacy Policy สำหรับบริการ Gracenote
คุณได้รบ
ั สิทธิใ์ นการใช้งาน Gracenote Software และ Gracenote
Data แต่ละรายการ “ตามทีเ่ ป็นอยู”่ Gracenote จะไม่รบ
ั รองหรือ
รับประกัน โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกีย
่ วกับความถูกต้องของ
Gracenote Data จาก Gracenote Servers Gracenote
ขอสงวนสิทธิใ์ นการลบข้อมูลออกจาก Gracenote Servers หรือใน
การเปลีย
่ นแปลงชนิดข้อมูลสำหรับสาเหตุท่ี Gracenote เห็นสมควร
ไม่มก
ี ารรับประกันว่า Gracenote Software หรือ Gracenote Servers
จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือการทำงานของ Gracenote Software
หรือ Gracenote Servers จะเป็นอย่างต่อเนือ
่ ง Gracenote ไม่จำเป็น
ต้องให้ประเภทหรือชนิดข้อมูลพิเศษหรือเพิม
่ เติม ซึง่ Gracenote
อาจให้ในอนาคต และสามารถหยุดให้บริการได้ตลอดเวลา
GRACENOTE ไม่รบ
ั ประกันใดๆ ทัง้ โดยชัดแจ้งและโดยนัย รวมถึง
แต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการจำหน่าย
สินค้า ความเหมาะสมกับจุดประสงค์ สิทธิ์ และการไม่ลว่ งละเมิดใดๆ
่ คุณใช้ GRACENOTE
GRACENOTE ไม่รบ
ั ประกันผลทีอ
่ าจเกิดขึน
้ เมือ
SOFTWARE หรือ GRACENOTE SERVER ใดๆ ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม
GRACENOTE จะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ ป็นผลจากการ
กระทำหรือความบังเอิญ หรือการขาดทุน หรือการสูญเสียรายได้ใดๆ
© Gracenote, Inc. 2009
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ข้อความกรรมสิทธิข
์ อง Gracenote®
ข้อความของ Gracenote ต่อไปนี้ (ซึง่ Gracenote จะระบุในบางครัง้ )
ต้องรวมอยูใ่ น:
• เอกสารทัง้ หมดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชันทีใ่ ช้เทคโนโลยี
Gracenote
• เอกสารทางการตลาด รวมถึงเว็บเพจ หากมีการรวมข้อความเครือ
่ ง
หมายการค้าของบุคคลทีส
่ ามอืน
่ ๆ (ข้อความกรรมสิทธิต
์ อ
้ งรวมใน
ขนาดและตำแหน่งเดียวกับข้อความอืน
่ ๆ)
ซีด,ี ดีวด
ี ,ี บลูเรย์ดส
ิ ก์ และข้อมูลทีเ่ กีย
่ วข้องกับเพลงและวิดโี อจาก
Gracenote, Inc., ลิขสิทธิ์ © 2000-2009 ถึงปัจจุบน
ั Gracenote
Gracenote Software, ลิขสิทธิ์ © 2000-2009 ถึงปัจจุบน
ั Gracenote
สิทธิบต
ั รหนึง่ รายการหรือมากกว่าของ Gracenote ใช้ในผลิตภัณฑ์และ
บริการนี้ โปรดดูเว็บไซต์ของ Gracenote สำหรับรายการบางส่วนของ
สิทธิบต
ั รของ Gracenote ทีเ่ กีย
่ วข้อง Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, โลโก้ Gracenote และตัวอักษรสัญลักษณ์ และโลโก้
“Powered by Gracenote” เป็นเครือ
่ งหมายการค้าจดทะเบียนหรือ
เครือ
่ งหมายการค้าของ Gracenote ในสหรัฐอเมริกาและหรือประเทศ
อืน
่ ๆ
ั หาด้านพืน
้ ที่ เอกสารพิมพ์หนึง่ หน้า (“หนึง่ แผ่น”)
ในกรณีทม
่ี ป
ี ญ
สามารถใช้ตอ
่ ไปนีแ
้ ทนได้:
Gracenote®, โลโก้ Gracenote และตัวอักษรสัญลักษณ์ และโลโก้
“Powered by Gracenote” เป็นเครือ
่ งหมายการค้าจดทะเบียนหรือ
เครือ
่ งหมายการค้าของ Gracenote, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและหรือ
ประเทศอืน
่ ๆ
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Gracenote®
คำอธิบายบริษท
ั Gracenote®
เวอร์ชน
ั 20061005
ในคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้และทีอ
่ น
่ื ใดทีม
่ ก
ี ารรวมคำอธิบายเทคโนโลยีของ
Gracenote ต้องใช้คำอธิบายของ Gracenote ต่อไปนี:้
เทคโนโลยีการจดจำเพลงและวิดโี อและข้อมูลทีเ่ กีย
่ วของจาก
Gracenote® Gracenote คือมาตรฐานอุตสาหกรรมในด้านเทคโนโล
ยีการจดจำเพลงและให้บริการเนือ
้ หาทีเ่ กีย
่ วข้อง สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม
โปรดไปที่ www.gracenote.com
ในกรณีทม
่ี ป
ี ญ
ั หาด้านพืน
้ ที่ เอกสารพิมพ์หนึง่ หน้าสามารถใช้คำอธิบาย
ต่อไปนีแ
้ ละหรือโลโก้ Gracenote ตามทีอ
่ ธิบายไว้ทางด้านล่างได้:
่ วของจาก Gracenote®
เทคโนโลยีการจดจำเพลงและข้อมูลทีเ่ กีย
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Some of contents in this
manual may differ from your
phone depending on the
software of the phone or your
service provider.

KM555 User Guide

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KM555 phone by
LG, designed to operate with the latest
digital mobile communication technology.
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Getting to know your phone

Power key
Turns the phone on/off.
Earpiece
Proximity Sensor
WARNING: Moisture on the
proximity sensor may cause it
to malfunction. Please wipe any
moisture off the sensor surface.
End key
• Rejects a call.
• Press once to return to the home
screen.
Call key
Dials a phone number and answers
incoming calls.
Multitasking key
WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it
can damage its LCD and touch screen functionality.
Do not cover the protection ﬁlm on proximity sensor of LCD.
It can be caused the malfunction of sensor.
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Music key

Camera key
• Go to the camera
menu directly
by pressing and
holding the key.

Volume keys
• When the screen is idle:
key tone volume.
• During a call: earpiece
volume.
• When playing a
track: controls volume
continuously.
Charger, Data cable (USB
cable)
TIP: Before
connecting the USB cable,
wait until the phone has
powered up and has
registered on the network.
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Open view

Battery cover

TM

SIM card socket
Battery

Camera lens
Memory card socket
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Installing the SIM and battery
1 Remove the battery cover
Press and hold down the
battery release button on the
top of the phone and lift off the
battery cover.

WARNING: Do not remove
the battery when the phone
is switched on, as this may
damage the phone.

3 Install the SIM card
Slide the SIM card into the
SIM card holder. Make sure
the gold contact area on the
card is facing downwards. To
remove the SIM card, pull it
gently in the outwards.

TM

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

9

Installing the SIM and battery
4 Install the battery
First insert the top of the
battery into the top edge of the
battery compartment. Ensure
that the battery contacts align
with the phone’s terminals.
Press the bottom of the battery
down until it clips into place.
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Charging your phone

Memory card

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 travel 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.
NOTE: The battery must be
fully charged initially to improve
battery lifetime. Disregard the first
“Battery full” message and keep
the phone on charge overnight.

Installing a memory card
You can expand the available
memory space on your phone by
using a memory card.
NOTE: A memory card is an
optional accessory.
Slide the memory card into the
slot at the top, until it clicks into
place. Make sure the gold contact
area is facing downwards.
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Your home screen
From this screen you can access
menu options, make a call, view
the status of your phone and
much more.

Touch screen tips
The home screen is also a great
place to get used to using the
touch screen.
To select an item, touch the
centre of the icon.
• Do not to press too hard; the
touchscreen is sensitive enough to
pick up on a light, firm touch.
• Use the tip of your finger to touch
the option you require. Be careful
not to touch any other keys.
• When the screen light is off, either
press the power key or hold down
the Unlock/Lock key on the touch
screen to return the home screen.
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• Whenever your KM555 is not in
use, it will return to the lock screen.

Customising the home screen
1. Widget home
screen (active)
2. Livesquare screen

3. Contact home
screen

Quick keys
The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to
the functions you use the most.
Touch to bring up the touch
dialling pad, which lets
you make a call. Enter the
number using the normal
key pad and touch call
icon.

Touch to open your
contacts. To search for
the number you want
to call: Enter the name
of the contact using the
touchpad. You can also
create new contacts and
edit existing ones.

Touch to access the
Messaging menu. From
here you can create a new
SMS.

Touch to open the full Top
menu which is divided
into four categories.
13

Your standby screen
The status bar
The status bar uses various icons
to indicate things like signal
strength, new messages and
battery life.
Below is a table which explains
the meaning of the icons you’re
most likely to see in the status
bar.
Icon

Description
Multitasking
Network signal strength
(number of bars will vary)
No network signal
Remaining battery life
Battery empty
New text message
New voice message
Message inbox is full
Message sending failed
An alarm is set
My Profile in use
Normal profile in use
Outdoor profile in use
Silent profile in use
Headset profile in use
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Icon

Description
Calls are diverted
EDGE in use
Roaming
Flight mode is on
Bluetooth is active
BGM play
BGM pause

Changing your Status from
the status bar
Touch the status bar to open the
Status Summary. It shows the
current Time, Network, SVC ID,
Battery, Handset memory, External
Memory, Profile, MP3 and
Bluetooth status.

Using the Multitasking
function
Press the multitasking hard key
to open the Multitasking
menu. From here you can view all
the applications you have running
and access them with one touch.

Calls
Making a call
1 Touch
to open the keypad.
2 Key in the number using the
keypad. To delete a digit touch
the clear key.
3 Press the
hard key to
initiate the call.
4 To end the call press the
hard key.
TIP! To enter + for
making an international call,
press and hold
.
TIP! To bring up the
keypad during a call, press
the .

Making a call from your
contacts
1 From the standby screen touch
to open the contacts.
2 Enter the first few letters of the
contact you would like to call.

3 From the filtered list, touch the
contact you’d like to call and
select the number to use if you
have more than one saved.
4 Touch
.

In-call options
Hold - Touch this icon to put
a call on hold.
Mute - Touch this icon to
turn off the microphone so the
person you are talking to cannot
hear you.
Speaker - Touch this icon to
turn on the speaker phone.
Options - Choose from
a list of further in-call options,
including Go to messages, so
you can check your messages,
Go to contacts to add or search
contacts during a call. You can
also end the call from here by
touching End call.
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Calls
- Choose to open a
numerical keypad for navigating
menus with numbered options.
For example, when dialling call
centres or other automated
telephone services.
- Choose to add another
person to the call.
- Choose to search your
contacts during a call.

Adjusting the call volume
To adjust the volume during a call,
use the up and down button on
the left edge of the phone.

Speed dialling
You can assign a frequently-called
contact to a speed dial number.
1 From the standby screen touch
and select .
2 Your Voicemail is already set
to speed dial 1. You cannot
change this. Touch any other
number to assign it a speed
dial contact.
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3 Your contacts will open.
Select the contact you’d like
to assign to that number by
touching their phone number
once. To find a contact tap the
Name field box and enter the
first letter of the name of the
contact required.

Turning off DTMF
DTMF allows you to use
numerical commands to navigate
menus within automated calls.
DTMF is switched on as default.
To turn it off during a call (to
make a note of a number for
and select
example) touch
DTMF off.

Viewing your call logs
TIP! To scroll through a list of
options, touch the last item
visible and slide your ﬁnger
up the screen. The list will
move up so more items are
visible.
Touch
and select .
Choose to view:
All - View a complete list of all
your dialled, received and missed
calls.
Dialled - View a list of all the
numbers you have called.
Received - View a list of all the
numbers that have called you.
Missed - View a list of all the
calls you have missed.
TIP! From any call log
touch
and Delete all to
delete all the recorded items.

TIP! Touch any single
call log entry to view the
date, time and duration of
the call.

Using call divert
1 Touch , select .
2 Touch Call divert.
3 Choose whether to divert all
calls, when the line is busy,
when there is no answer or
when you are not reachable.
4 Touch “To voice mail centre”
OR “To other number”
5 Input the number you’d like to
divert to.
6 Touch Request to activate.
NOTE: Charges are incurred for
diverting calls. Please contact
your network provider for details.
TIP! To turn off all call
diverts, choose Deactivate all
from the Call divert menu.

17

Calls
Using call barring
1 Touch , select .
2 Touch Call barring.
3 Choose any or all of the six
options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
All incoming
Incoming when abroad
Deactivate all
4 Enter the call barring
password. Please check with
your network operator for this
service.
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TIP! Select Fixed dial
number to turn on and
compile a list of numbers
which can be called from
your phone. You’ll need
your PIN2 code from your
operator. Only numbers
included in the ﬁxed dial
list can be called from your
phone.

Changing the common call
setting
1 Touch , select .
2 Touch Common settings.
From here you can amend the
settings for:
Call reject - Slide the switch to
On to highlight the Reject list.
You can touch the text box to
choose from all calls, contacts
or groups, or those from
unregistered numbers (those
not in your contacts). Touch
Save to change the setting.

Send my number - Choose
whether your number will
be displayed when you call
someone.
Auto redial - Slide the switch
left for On or right for Off.
Minute minder - Slide the
switch left to On to hear a tone
every minute during a call.
BT answer mode - Select
Hands-free to be able to
answer a call using a Bluetooth
headset, or select Handset to
press a key on the handset to
answer a call.
Save new number - Select Yes
to save a new number.
TIP! To scroll through a
list of options, touch the last
item visible and slide your
ﬁnger up the screen. The list
will move up so more items
are visible.

19

Contacts
Searching for a contact
There are two ways to search for
a contact:
From the standby screen
1 From the standby screen touch
to open the contacts.
Select the contact from the list
that you want to make a call.
hard key to
2 Touch the
initiate the call.
From the main menu
1 Touch , select .
2 Select Search.
3 You see a list of contacts,
typing in the first letter of a
contact’s name will jump the
menu to that alphabetical area
of the list.
TIP! The alphabetical keypad
is displayed once you tap the
blank square.
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TIP! To scroll through your
list of contacts, touch the last
item visible and slide your
ﬁnger up the screen. The list
will move up so more items
are visible.

Adding a new contact
1 From the standby screen touch
and touch
and select
Add contact.
2 Choose whether to save the
contact to your Handset or
SIM.
3 Enter the first and last name
of your new contact. You do
not have to enter both, but you
must enter one or the other.

4 You can enter up to five
different numbers per contact.
Each entry has a preset type
Mobile, Home, Office, Pager,
Fax, and General. When you
have finished, touch Close.
5 Add an email address.
6 Assign the contact to one or
more groups. Choose from
No group, Family, Friends,
Colleagues, School or VIP.
7 You can also add other
informations.
8 Touch Save to save the
contact.

Contact options
There are many things you can
do when viewing a contact.
Here’s how to access and use the
options menu:
1 Open the contact you’d like
to use.
2 You can call or send a
message directly from here.
to open the list of
3 Press
options.
Delete - Delete the contact.
Touch Yes if you are sure.
Copy or Move to SIM /
Handset - Choose to move
or copy to the SIM card or
handset (depending on where
you originally saved the
contact).
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Contacts
Send business card - Send
the contact’s details to
another person as a business
card. Choose to send as a
Text message, Multimedia
message, Email or via
Bluetooth.
TIP! Send message
- Send a message to the
contact. If the contact has an
email address, select whether
you’d like to send an email or
Message.

Creating a group
1
2
3
4
5

Touch
and select .
Select Groups.
Touch .
Select Add group.
Enter a name for your new
group. You can also assign a
ringtone to the group.
6 Touch Save.
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NOTE: If you delete a group, the
contacts which were assigned to
that group will not be lost. They
will remain in your contacts.
TIP! You can edit an
existing group by highlighting
it and touching
. Choose
Add members to the group
from your contacts, assign a
Group ringtone, Rename the
group or Delete a group.

Changing your contact
settings
You can adapt your contact
settings so that your address
book suits your own preferences.
TIP! To scroll through a
list of options, touch the last
item visible and slide your
ﬁnger up the screen. The list
will move up so more items
are visible.

1 From the standby screen
touch .
2 Touch
and select Settings.
3 From here you can adjust the
following settings:
Contact list settings - Choose
whether to view contacts saved
to both your Handset & SIM,
Handset only or SIM only.
You can also choose to show
the first name or last name of a
contact first.
Copy - Copy your contacts
from your SIM to your handset
or from your handset to your
SIM. Choose to do this one at
a time, or all at once. If you
select one at a time, you’ll
need to select each contact to
copy one by one.

Move - This works in the same
way as Copy, but the contact
will only be saved to the
location you’ve moved it to. So
if you move a contact from the
SIM to the handset it will be
deleted from the SIM memory.
Send all contacts via
Bluetooth - Send all of your
contacts to another device
using Bluetooth. You will be
prompted to turn on Bluetooth
if you select this option.
Backup and Restore contacts
- Backup and restore contacts
to the Memory Card.
Clear contacts - Delete all your
contacts. Touch Yes if you are
sure you want to wipe your
contacts.
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Messaging
Messaging
Your KM555 combines SMS,
MMS and email into one intuitive
and easy to use menu.
There are two ways to enter the
messaging centre:
1 Touch
from the standby
screen.
from the standby
2 Or Touch
screen, then select .

Sending a message
1 Touch New message to open
a blank message.
2 From here you can send an
SMS or MMS. To send an
email, touch
from the
standby screen, them select
.
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WARNING: You
will be charged per per 1
page text message for each
person that you send the
message to.
WARNING: If an
image, video or sound is
added to an SMS it will be
automatically convert to an
MMS and you will be charged
accordingly.
TIP! Quick reply - Send
a reply promptly to the
selected message using a
template.

Entering text

T9 predictive

Keypad, Keyboard, HandwritingScreen, Handwriting-Box,
Handwriting-Double Box.
You can choose your input
method by tapping
and Input
method.
Tap the screen once, the
keyboard appears.

In T9 mode you will see
.
T9 mode uses a built-in dictionary
to recognise words you’re writing
based on the key sequences you
touch. Simply touch the number
key associated with the letter you
want to enter, and the dictionary
will predict the word you want
to use.
For example, press 8, 3, 5, 3, 7,
4, 6, 6, 3 to write ‘telephone’.

Touch to turn on T9
predictive text.
You can choose writing
languages.
Tap to change numbers,
symbols and text keypad.
to scroll through the
Use
different keyboard types in each
text entry mode (for example,
capitals or lowercase).

Abc manual
In Abc mode you will see
.
In Abc mode you must touch the
key repeatedly to enter a letter.
For example, to write ‘hello’,
touch 4 twice, 3 twice, 5 three
times, 5 three times again, then 6
three times.
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Keyboard
In Keyboard mode the screen flips
to landscape and a full keyboard
appears on screen.
TIP! Keyboard mode predicts
and shows what you will
type in next. These words
are predicted based on
the sentences you have
typed in so far. If you do not
wish to use the suggested
words, keep typing in new
words. If you wish to use the
suggested words, press the
space bar to conﬁrm them.

Handwriting recognition
In Handwriting mode you
simply write on the screen and
your KM555 will convert your
handwriting into your message.
Select Handwriting Screen or Box
or Double boxdepending on your
preferred view.
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TIP! You may ﬁnd it
easier to use the stylus in
this mode, please remember
to press lightly to protect
your screen from damage.
Handwriting recognition translates
stylus gestures into letters,
numbers or other character, and
displays these characters as text.
Handwriting recognition is only
active where text can be entered.
Note: Most letters can be written
using different stroke styles. See
the tables below. The position
on the screen decides case, not
the style.

Alphabet

Letter

If you select capital letter mode
(ABC), letters you type will be
inserted as capital letters even
if you write in small letters, and
vice versa.
Letter

Strokes

Strokes

M
N
O
P

A

Q

B

R

C

S

D

T

E

U

F

V

G

W

H

X

I

Y

J

Z

K

ß

L
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Numbers

Changing your email settings

Numbers are written above the arrow.

You can change your email
settings according to your own
preferences.

Number

Strokes

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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TIP! To scroll through a
list of options, touch the last
item visible and slide your
ﬁnger up the screen. The list
will move up so more items
are visible.
1 Touch
then select .
2 Touch Email settings from
options and select Email
accounts to set up a new
account then you can adapt
the following settings.
Allow reply Email - Choose
to allow the sending of ‘read,
confirmation’ messages.
Request reply Email - Choose
whether to request read
confirmation messages.

Retrieve interval - Choose how
often your KM555 checks for
new email messages.
Retrieve amount - Choose
the number of emails to be
retrieved at any one time.
Include message in Fwd &
Reply - Choose to include the
original message in your reply.
Include attachment - Choose
to include the original
attachment in any reply.
Auto Retrieval in Roaming Choose whether to retrieve
your messages automatically
when abroad (roaming).
TIP! Costs for retrieving
email may be higher when
roaming. Check with your
network supplier.
New email notification Choose whether to be alerted
to new emails.

Signature - Switch this feature
on and Create an email
signature.
Priority - Choose the priority
level of your email messages.
Mail sending size - Set the
maximum size of sending mail.
E-mail counter - Input the
date you want. You can check
emails you sent during that
period.

Message folders
You’ll recognise the folder
structure used on your KM555,
which is fairly self-explanatory.
Inbox - All the messsages you
receive are placed into your inbox
From here you can view, delete
and more, see Managing your
messages below for details.
Drafts - If you don’t have time
to finish writing a message, you
can save what you’ve done so
far here.
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Outbox - This is a temporary
storage folder while messages
are being sent or failed messages
are stored here.
Sent items - All the messages
you have sent are placed in this
folder.
My Folders - Create folders to
store your messages.

Managing your messages
You can use your Inbox to
manage your messages.
TIP! To scroll through a
list of options, touch the last
item visible and slide your
ﬁnger up the screen. The list
will move up so more items
are visible.
1 Touch
then select .
2 Select Inbox.
3 Touch
and then choose to:
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Delete - Delete marked
messages.
Threaded view - Displays all
the messages received from
a particular number in one
screen.
Create new message - Open
a new blank message.
Move to my folders - Move
the marked messages to My
folders.
Filter - View your message
by type. This will group SMS
separately from MMS.
Delete all - Delete all of the
messages.
If you see the message No space
for SIM messages you should
delete some messages on the
SIM.
If you see the message No
space for messages you should
delete some messages to free up
memory space.

Using templates

Using emoticons

Create templates for the SMS
and MMS messages you send
most frequently. You’ll find some
templates already on your phone,
you can edit these if you wish.
then choose
1 Touch
Templates.
2 Choose Text templates or
Multimedia templates. You
to Add
can then touch
new, Delete or Delete all
templates.
3 Touch Add template to create
a new template.
4 You can view the template
by selecting it on the list and
edit it by touching on the view
screen.

Liven up your messages using
emoticons. You’ll find some
commonly used emoticons
already on your phone.
1 Touch
then choose
Emoticons.
to Add new, Delete
2 Touch
or Delete all emoticons.

Changing your text message
settings
Your KM555 message settings
are pre-defined so that you can
send messages immediately.
These settings can be changed
according to your preferences.
TIP! To scroll through a
list of options, touch the last
item visible and slide your
ﬁnger up the screen. The list
will move up so more items
are visible.
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Touch
then choose Settings
on the Communication menu.
Select Text message. You can
make changes to:
Text message centre - Enter the
details of your message centre.
Delivery report - Slide the switch
left to receive confirmation
that your messages have been
delivered.
Validity period - Choose how long
your messages are stored at the
message centre.
Message types - Convert your
text into Text, Voice, Fax, X.400
or Email.
Character encoding - Choose
how your characters are encoded.
This impacts the size of your
messages and therefore data
charges.
Send long text as - Choose to
send long messages as Multiple
SMS or as MMS.
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Changing your multimedia
message settings
Your KM555 message settings
are pre-defined so that you can
send messages immediately.
These settings can be changed
according to your preferences.
Touch . Choose Settings and
Multimedia message. You can
make changes to:
Retrieval mode - Choose Home
or Roaming network. If you then
choose Manual you will receive
only notifications of MMS and
you can then decide whether to
download them in full.
Delivery report - Choose to allow
and/or request a delivery report.
Read report - Choose to allow
and/or request a reply report.

Priority - Choose the priority level
of your MMS.
Validity period - Choose how long
your message is stored at the
message centre.
Slide duration - Choose how long
your slides appear on screen.
Creation mode - Choose your
message mode.
Delivery time - Choose how long
before a message is delivered.
Multi msg centre - Enter the
details of your message centre.

Changing your other settings
Touch , choose Settings on
the Communication menu:
Voicemail - Touch
to add a
new Voicemail service. Contact
your network operator for more
information on the service they
provide.
Service message - Choose
to receive or block service
messages. You can also set
your Service security by creating
trusted and untrusted lists of
senders.
Info service - Choose your
reception status, language and
other settings.
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Taking Photo
Taking a quick photo
1 Press and hold the
key on
the right side of the phone.
2 The viewfinder will appear on
screen.
3 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the
subject of the photo.
4 Position the phone so you can
see the subject of your photo
in the preview screen.
5 When the camera has focused
on your subject, press the
on the side of the phone firmly.

After you’ve taken your photo
Your captured photo will appear
on screen. The name of the
image runs along the bottom of
the screen.
Touch to send the photo as
a message, e-mail or Bluetooth
or Blogger.
Touch to use the picture
you have taken as Home screen,
Contacts image, Start-up image
and Shut down image.
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Touch to edit the photo.
TIP! You can bring up the options
by tapping the screen. They auto
turn off after a few seconds.

Adjusting the Zoom
1 Touch
.
2 Slide the zoom indicator along
the bar.

Adjusting the exposure
Exposure defines the difference
between light and dark (contrast)
in an image. A low contrast image
will appear foggy, whereas a high
contrast image will appear much
sharper.
1 Touch
.
2 Slide the contrast indicator
along the bar - left for a lower
exposure, hazier image or right
for a higher exposure, sharper
image.

Camera
Choosing a shot type

Using the advanced settings

1 Touch
to open the
available shot types.
2 Choose from two options:
Normal shot -This is the
default shot type, the photo will
be taken in the normal way,
as outlined in taking a quick
photo.
Three / Six / Nine - This
enables you to take 3/6/9
shots automatically in very
quick succession.

From the viewfinder touch
to
open all the advanced settings
options.

Selecting view mode
1 Touch
.
2 Choose from Full screen or
Full image. In Full screen
some clipping of the image
may occur.

Preview settings
Size - Change the size of the
photo to save on memory space.
Colour Effect - Choose a colour
tone to apply to the photo you’re
taking.
White balance - Choose from
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent or Cloudy.
Night mode - Useful to use at
dark place.
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Self-timer - The self-timer
allows you to set a delay after
the capture button is pressed
before the camera takes the
picture. Choose from 3 seconds,
5 seconds or 10 seconds. Great
for that group photo you want to
be part of.

Show captured image - Select
ON/OFF for showing the captured
image.

Quality - Choose between Super
fine, Fine and Normal. The finer
the quality the sharper a photo
will be, but the file size will
increase. This means you’ll be
able to store fewer photos in your
memory.

Grid screen - Choose from Off,
Simple cross or Trisection.

Memory - Choose whether to
save your photos to the Handset
memory or to the External
memory.
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Hide icons - Select how to
display the icons.
Shutter sound - Select one of the
three shutter sounds.

Noise reduction - Use this
feature to reduces the noise.
Reset settings - Reset all the
camera settings.
TIP! When you exit the
camera all your settings
will return to default, except
image size and image quality.
Any non-default settings you
require will need to be reset,
for example colour tone.
Check them before you shoot
your next photo.

Video camera
Shooting a quick video

After you’ve shot your video

1 Press the camera key on the
right side of the phone.
2 On the Camera preview mode
touch and hold down the
camera icon in the view finder
to switch to video mode. The
video camera’s viewfinder will
appear on screen.
3 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the
subject of the video.
4 Press the capture button once
to start recording. Or press the
red dot at the bottom right of
the screen.
5 Rec will appear at the top of
the viewfinder and a timer at
the bottom showing the length
of your video.
6 To pause the video touch
and resume by selecting .
on screen or press
7 Touch
the capture button a second
time to stop recording.

A still image representing your
captured video will appear on
screen.
Touch to play the video.
Touch to send the video as
a message, e-mail or Bluetooth
or YouTube.
Touch to edit the video.
TIP! You can close all
the shortcut options for a
clearer viewﬁnder screen.
Simply touch the centre of
the viewﬁnder once. To recall
the options touch the screen
again.
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Adjusting the Zoom
1 Touch
.
2 Slide the zoom indicator along
the bar.

Adjusting the Exposure
Exposure defines the difference
between light and dark (contrast)
in an image. A low contrast image
will appear foggy, whereas a high
contrast image will appear much
sharper.
.
1 Touch
2 Slide the exposure indicator
along the bar, left for a lower
exposure, hazier image, or
right for a higher contrast,
sharper image.
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Changing the video image
size
The more pixels, the larger the
file size, which in turn means
they take up more memory. If
you want to fit more videos on
to your phone you can alter the
pixel number to make the file size
smaller.
1 Select
from the Preview
menu.
2 Select a pixel value from the
two options:
320x240 - Large image
size, therefore larger file size.
176x144 - Small image
size and therefore smaller
file size.
3 Select the size option you’d
like to use.

Selecting view mode
1 Touch
.
2 Choose from Full screen or
Full image. In Full screen some
clipping of the image may
occur.

Using the advanced settings
From the viewfinder touch
open the settings options.

to

Preview settings
Colour Effect - Choose a colour
tone to apply to the video you’re
taking.
White balance - The white
balance ensures that any white in
your videos is realistic. In order for
your camera to correctly adjust
the white balance you may need
to determine the light conditions.
Quality - Choose between Super
fine, Fine and Normal. The finer
the quality the sharper a video will
be, but the file size will increase
as a result, which means you’ll be
able to store fewer videos in the
phone’s memory.

Set time - Set a duration limit
for your video. Choose from No
limit, or MMS to limit the size so
that you can send the video as
an MMS.
Memory - Choose whether to
save your videos to the Handset
memory or to the External
memory.
TIP! If you choose MMS
duration, try choosing a lower
image quality to enable you
to shoot a longer video.
Voice - Choose Mute to record a
video without sound.
Hide icons - Select how to
display the icons.
Reset settings - Reset all the
video camera settings.
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You can store any multimedia
files into your phone’s memory so
that you have easy access to all
of your pictures, sounds, videos
and games. You can also save
your files to a memory card. The
advantage of using a memory
card is that you can free up space
on your phone’s memory.
To access the Multimedia menu,
then
to open a
touch
list of folders storing all of your
multimedia files.

Pictures
Images contains a list of pictures
including default images preloaded onto your phone, images
downloaded by you and images
taken on your phone’s camera.
then select List view to
Touch
change the view from thumbnail
image to list.
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Images option menus
The options which are available
to you in Images depend on what
type of image you have selected.
All of the options will be available
for pictures you have taken on the
phone’s camera, but only the Sort
by, phone’s camera, but only
the Sort by, Search, options are
available for default images.
Send - Send the image to a
friend.
Move - Move an image from the
phone memory to a memory card
or vice versa.
Copy - Copy an image from the
phone memory to a memory card
or vice versa.
Delete - Delete an image.
Rename - Rename an image.
Print - Print the selected image
using a printer.

Slide show - Start a slide show.
List/Grid view - Grid view to List
view or vice versa.
Delete all - Delete all of your
images.

Sending a photo
1 Touch .
then choose
2 Touch
Images.
3 Touch Send and choose from
Message, Email or Bluetooth.
4 If you choose Message or
Email, your photo will be
attached to a message and
you can write and send the
message as normal. If you
choose Bluetooth, you will be
prompted to turn Bluetooth on
and your phone will search for
a device to send the picture to.

Using an image
You can choose images to use as
wallpapers, contact image, start
up image or shut down image.
1 Touch .
2 Touch
then Images.
3 Select an image and touch
.
4 Touch Use as and choose
from:
Wallpaper - Set a wallpaper for
the standby screen.
Contacts image - Allocate an
image to a particular person
in your contacts list so that
their picture shows when they
call you.
Start-up image - Set an image
to appear when you switch the
phone on.
Shut down image - Set an
image to appear when you
switch the phone off.
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Printing an image

Using a sound

1 Touch .
2 Touch
then Images.
3 Select an image and touch
.
4 Touch Print then choose
between Bluetooth and
PictBridge.

1 Touch .
2 Touch
then Sounds.
3 Select a sound and and it will
begin to play.
4 Touch
and select Use as.
5 Choose from Ringtone,
Message tone, Start-up or
Shut down.

TIP! You can to print via
bluetooth or by connecting
to a PictBridge compatible
printer.

Sounds
The Sounds folder contains the
Downloaded sounds, Default
sounds and Voice recordings.
From here you can manage, send
or set sounds as ringtones.
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Videos
The Videos folder shows a list of
downloaded videos and videos
you have recorded on your phone.
Watching a video
1 Touch .
then Videos.
2 Touch
3 Select a video to play.

Using options while video is
paused
Touch
while in pause mode
and choose from:
Capture - Capture the frozen
frame as a picture.
Send - Send the video in a
message, E-mail, Bluetooth or via
Youtube.
Delete - Delete the video.
Edit - Edit the video.
File info. - View the Name,
Size, Date, Time, Type, Duration,
Protection and Copyright details.

Editing a video clip
1 Select a video.
2 Touch
then.
3 Touch Edit and choose from:
Trim - Cut the video down to
only the part you want.
Video merge - Merge the video
with another video clip.
Image merge - Merge the
video with an image from your
Images folder.
Text overlay - Add text to the
video.
Image overlay - Add an image
to the video.
Audio dubbing - Choose to
add sound from the Defaults
folder or from your own Voice
recordings.
Voice recording - Add a voice
recording
Time scaling - Use this feature
to increase / decrease the
playing speed of the video.
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Sending a video clip
1 Select a video and touch
.
2 Touch Send and choose from
Message, Email, Bluetooth or
YouTube.
3 If you choose Message or
Email, your video clip will be
attached to the message and
you can write and send the
message as normal. If you
choose Bluetooth, you will be
prompted to turn Bluetooth on
and your phone will search for
a device to send the video to.

Using the video options menu
From the Videos folder, you can
choose from the following options:
Send - Send a video to a friend.
Move - Move a video clip from
the phone memory to a memory
card or vice versa.
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Copy - Copy a video clip from the
phone memory to a memory card
or vice versa.
Delete - Delete a video.
Rename - Rename a video.
Sort by - Sort videos into order by
Date, Type or Name.
List/Grid view - Grid view to List
view or vice versa.
Delete all - Delete all videos.

Games and Applications
You can install new games and
applications to your phone to
keep you amused when you have
time to spare.

TIP! To Enter the
Facebook, MySpace, Twitter
application, touch
and
select Games & Apps then
choose Applications and
Social Networking.

Documents
Select mystuff then select
Documents. From the Documents
menu, you can view all of your
document files.

Transferring a file to your
phone
Bluetooth is probably the easiest
way to transfer a file from your
computer to your phone.
To transfer using Bluetooth:
1 Make sure your phone and
computer have Bluetooth
switched on and are visible to
one another.
2 Use your computer to send the
file via Bluetooth.
3 When the file is sent you will
have to accept it on your
phone by touching Yes.
4 The file should appear in your
Documents or Others folder.

Viewing a file
1 Touch .
then Documents.
2 Touch
3 Select a document and touch
View.
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Music

Playing a song

Your LG KM555 has a built-in
music player so you can play all
your favourite tracks. To access
the music player, touch
then
.

1 Touch .
2 Touch
, then All tracks.
3 Select the song you want to
play.
4 Touch
to pause the song.
5 Touch
to skip to the next
song.
to skip to the
6 Touch
previous song.
to return to the
7 Touch
Music menu.

Transferring music onto your
phone
The easiest way to transfer music
onto your phone is via Bluetooth
or your sync cable.
You can also use LG PC Suite. To
transfer using Bluetooth:
1 Make sure both devices have
Bluetooth switched on and are
visible to one another.
2 Select the music file on the
other device and choose to
send it via Bluetooth.
3 When the file is ready to be
sent you should accept it on
your phone by touching Yes.
4 The file should appear in
Music > All tracks.
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Using the radio
Your LG KM555 has an FM radio
feature so you can tune into your
favourite stations to listen to on
the move.
NOTE: You will need to insert your
headphones in order to listen to
the radio. Insert them into the
headphone socket.

Searching for stations

Resetting channels

You can tune radio stations into
your phone by searching for them
either manually or automatically.
They will then be saved to
specific channel numbers so you
don’t have to keep re-tuning. You
can save up to 50 channels in
your phone. You must first attach
the headset to the phone as this
acts as the antenna.
To auto tune:
1 Touch .
then
.
2 Touch
3 Touch Auto scan. Then the
stations will be automatically
found and allocated to a
channel in your phone.
NOTE: You can also manually
tune into a station by using
and displayed next to
the radio frequency. If you
press and hold
and , the
stations will be automatically
found.

1 Touch .
2 Touch
then
.
3 Choose Reset channel to reset
the current channel or choose
Reset all to reset all of the
channels. Each channel will
return to the starting 87.5Mhz
frequency.

Listening to the radio
1 Touch .
2 Touch
then touch the
channel number of the station
you would like to listen to.
TIP! To improve the
radio reception, extend
the headset cord, which
functions as the radio
antenna.
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Organiser
Adding an event to your
calendar
1 From the standby screen select
, then touch
.
Select Calendar.
2 Select the date you would like
to add an event to.
then Add event.
3 Touch
4 Touch Category then
choose from Appointment,
Anniversary or Birthday.
Check the date and enter the
time you would like your event
to begin.
5 For appointments and
anniversaries enter the time
and date your event finishes
in the lower two time and date
boxes.
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6 IF you woud like to add a
subject to your event, touch
Subject and type in your note,
followed by Save.
7 Set Alarm and Repeat.
8 Select Save and your event
will be saved in the calendar.
A square cursor will mark the
day that any events have been
saved to and a bell will ring at
the start time of your event, so
that you can stay organised.
TIP! You can set a holiday in
your calendar. Touch each
day you are on holiday one
at time, then touch
and
select Set holiday.

Changing your default
calendar view
1 From the standby screen select
, then touch
.
Select Settings.
2 Touch Calendar Settings and
choose either Monthly view or
Week view.
3 Set week starts on.
4 Touch Save to confirm your
choice.

Adding an item to your to
do list
1 From the standby screen select
, then touch
.
2 Select To do and touch Add
to do.
3 Set the date for the to do item,
add notes and select a priority
level: High, Medium or Low.
4 Save your to do list item by
selecting Save.

TIP! You can edit a item by
selecting it, and touch the
tab and input. Conﬁrm your
amends by selecting Save.

Setting your alarm
1 From the standby screen select
, then touch
.
2 Touch Add alarm.
3 Set the time you would like
the alarm to sound and touch
Save.
4 Choose whether you would
like your alarm to repeat Once,
Daily, Mon - Fri, Mon - Sat,
Sat - Sun, Except holiday or
Choose weekday.
The icons indicate the weekday
you select.
5 Select Alarm type to select a
type for your alarm.
6 Touch Alarm bell then choose.
To listen to sounds touch the
sound, followed by
.
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7 Add a memo for the alarm.
Touch Save when you have
finished typing the memo.
8 Finally you can set the snooze
interval at 5, 10, 20, 30
minutes, 1hour or off.
9 Once you have set your alarm,
touch Save.
TIP! Touch on/off icon on the
right hand side of the alarm
to set.

Voice recorder
Use your voice recorder to record
voice memos or other sounds.
1 Touch .
then
and
2 Touch
Settings choose from:
Duration – Set the recording
duration. Choose from No limit,
MMS or 1 minute.
Quality – Select the sound
quality. Choose from Super
Fine, Fine or Normal.
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Recording a sound or voice
1
2
3
4
5

Touch .
Touch
.
Touch
to begin recording.
Touch
to end recording.
to listen to your
Touch
recording.

Using your calculator
1 From the standby screen select
, then touch
.
2 Touch the numeric keys to
input numbers.
3 For simple calculations, touch
the function you require (+, –,
*, /), followed by =.
4 For more complex calculations,
touch
and choose from
sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt,
deg or rad etc..

Settings
Within this folder you can adapt
your settings to make your
KM555 personal to you.

Changing your screen
settings
1 Touch
then choose .
2 Select from:
Wallpaper - Choose the theme
for your standby screen.
Top Menu - Choose the style
of the top menu.
Dialing - Adjust the colour.
Font - Adjust the font size.
Backlight - Choose how long
the backlight remains on for.
NOTE: The longer the backlight
is on for, the more battery
power is used and you may
need to charge your phone
more often.

Brightness - Adjust the screen
brightness.
Greeting message - Choose
on or off and fill in the greeting
message.
Start-up/Shut down - Choose
the image for your start-up/
shut down screen.
3 Touch Save to save your
settings.

Changing your phone
settings
Enjoy the freedom of adapting
how your KM555 works to your
own style.
TIP! To scroll through a list of
options, touch the last item
visible and slide your ﬁnger
up the screen. The list will
move up so more items are
visible.
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Settings
1 Touch .
2 Touch
then choose from
the list below.
Date & Time - Adjust your date
and time settings or choose to
auto update the time when you
travel or for daylight saving.
Power save - Choose to switch
the factory set power saving
settings Off, Night only and
Always on.
Languages - Change the
language of your KM555’s
display.
Auto key lock - Lock the
keypad automatically in
standby screen.
Security - Adjust your security
settings, including PIN code
request, Change codes, ATMT
and handset lock.
Memory info - See the
memory status.
Reset settings - Reset all
the settings to their factory
definitions.
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Information - View the
technical information for your
KM555.

Using memory information
Your KM555 has three memories
available: the phone, the SIM
Card and an external memory
card (you may need to purchase
the memory card separately).
You can use memory information
to determine how each memory
is used and see how much space
is available.
then
Touch . Select
Memory info.
Handset common memory
- View the memory available on
your KM555 for Pictures, Sounds,
Video, Flash, MMS, Email, Java
and others.
Handset reserved memory
- View the memory available on
your handset for SMS, Contacts,
Calendar, To do list, Memo, Alarm,
Call history, Bookmarks and
Miscellaneous items.

SIM memory - View the memory
available on your SIM Card.
External memory - View the
memory available on your external
memory card (you may need
to purchase the memory card
separately).
Primary storage settings Choose the location you prefer
items to be saved to.

Sending and receiving your
files using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send
and receive files as no wires are
needed and connection is quick
and easy. You can also connect to
a Bluetooth headset to make and
receive calls.
To send a file:
1 Open the file you want to send,
typically this will be a photo,
video or music file.
2 Choose Send.
Choose Bluetooth.

3 If you have already paired the
Bluetooth device, your KM555
will not automatically search
for other Bluetooth devices. If
not, your KM555 will search
for other Bluetooth enabled
devices within range.
4 Choose the device you want to
send the file to.
5 Your file will be sent.
TIP! Keep an eye on the
progress bar to make sure
your ﬁle is sent.
To receive a file:
1 To receive files your Bluetooth
must be both On and Visible.
See Changing your Bluetooth
settings on the right for more
information.
2 A message will prompt you to
accept the file from the sender.
Touch Yes to receive the file.
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Settings
3 You will see where the file
has been saved and you can
choose to View the file or Use
as wallpaper. Files will usually
be saved to the appropriate
folder in your My stuff.
Changing your bluebooth
settings:
1 Touch .
then touch
and
2 Choose
choose Settings.
Make your changes to:
My device visibility - Choose
to be Visible or Hidden or
Visible for 1 min.
My device name - Enter a
name for your KM555.
Supported services - Choose
how to use Bluetooth in
association with different
services.
Remote SIM Mode - Turn on
or off.
My address - Show your
Bluetooth address.
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Pairing with another
Bluetooth device
By pairing your KM555 and
another device, you can set up a
passcode protected connection.
This means your pairing is more
secure.
1 Check your Bluetooth is On
and Visible. You can change
your visibility in the Settings
menu.
2 Touch Search.
3 Your KM555 will search for
devices. When the search is
completed Refresh will appear
on screen.
4 Choose the device you want
to pair with and enter the
passcode, then touch OK.
5 Your phone will then connect
to the other device, on which
you should enter the same
passcode.
6 You passcode protected
Bluetooth connection is now
ready.

Installing LG PC Suite on your
computer

Using your phone as Music
Sync device

1 From the standby screen press
and choose .
2 Select USB connection mode
and choose PC suite.
3 Click on the LG PC Suite
Installer which will appear on
your screen.
4 Select the language you would
like the installer to run in and
click OK.
5 Follow the instructions on the
screen to complete the LG PC
Suite Installer wizard.
6 Once installation is complete,
the LG PC Suite icon will
appear on your desktop.

Your Phone can be used as Music
Sync device to Sync Music Files
only.
Music Sync can be done using
Windows Media Player 10 /
11 and supports both Handset
Memory and External Memory
Card.
1 Disconnect your phone from
your PC.
2 From the standby screen
touch .
3 Select
and then USB
connection mode.
4 Touch Music sync.
5 Connect your phone to your
PC. Your phone will read:
Connecting as Music Sync …
followed by Disconnect Cable
to Stop Music Sync.
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Wi-Fi

Phone Software update

Wireless Manager allows you
to manage Internet connections
per Wi-Fi (Wireless LAN) on your
device.
It allows the phone to connect
to local wireless networks or
access the Internet wirelessly.
Wi-Fi is faster and has a greater
range than Bluetooth wireless
technology and can be used
for fast emailing and Internet
browsing.
NOTE: The KM555 supports WEP,
WPA and WPA2 encryption, and
not EAP, WPS encryption. If your
Wi-Fi service provider or network
administrator sets encryption for
network security, fill in the key in
the pop-up window. If encryption
is not set, this popup window will
not be shown.
You can obtain the key from your
Wi-Fi service provider or network
administrator.

LG Mobile Phone Software
Update Program
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For more information on installing
and using this program, please
visit http://update.lgmobile.com.
This feature allows you to update
your software to the latest version
quickly and conveniently.
The mobile phone software
update program requires the
user’s undivided attention for the
duration of the update process.
Please be sure to check any
instructions and notes that appear
at each step before proceeding.
Also note that removing the USB
data communication cable or
batteries during the update may
seriously damage your mobile
phone. The manufacturer takes
no responsibility for loss of data
during the update process.
You are advised to record any
important information in advance
for safekeeping.

Quick guide for phone
software update
Download LG
mobile support
Tool to PC and
execution
* Click ‘Start
upgrading’ (If
USB Driver
is installed,
connect your
phone to PC via
USB cable.)
* After selecting
phone model,
Install USB
Drive

Preparation and Remarks
• Fully charge the battery.
• Saved user information through
PC Sync before upgrading your
firmware.
• Close PC Sync/applications
before proceeding with the
update.
• Calling and messaging functions
are not available during the
update process.
• Remove the SD card.
• Do not disconnect the USB cable
until the update is completed.
• The handset is automatically
reset during this process.

Connect Phone
via USB cable
to PC
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Accessories
These accessories were supplied with KM555.
Charger

Battery

Stereo
headset

Data cable
and CD
Connect and
synchronise
your KM555
and PC.

User Guide
Learn more
about your
KM555.
KM555 คูม
่ อื การใช้

NOTE:
• Always use genuine LG
accessories.
• Failure to do this may invalidate
your warranty.
• Accessories may be different
in different regions; please
check with our regional service
company or agent for further
inquires.
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ไ
ท
ย
ENGLISH

WARNING: When the
protection ﬁlm is attached
on touch window, touch
sensitivity might be
decreased.

Ambient Temperatures
Max : +55°C (discharging), +45°C (charging)
Min : -10°C

LG Service Center
by LG Electronics (Thailand) Co. Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd.,
Bookalo, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon-Sun, 07:00-19:00
Call center : 0-2878-5757
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Guidelines for safe and efﬁcient use
Please read these simple
guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous or
illegal.

Exposure to radio frequency
energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KM555
has been designed to comply with
applicable safety requirements
for exposure to radio waves.
These requirements are based on
scientific guidelines that include
safety margins designed to
assure the safety of all persons,
regardless of age and health.
• The radio wave exposure
guidelines 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.
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• 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
10g of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4
for use at the ear is 1.36 W/kg
(10g) and when worn on the
body is 1.35 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 1g of
tissue.

Product care and
maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers
and accessories approved
for use with this particular
phone model. The use of any
other types may invalidate
any approval or warranty
applying to the phone, and
may be dangerous.
• Do not disassemble this unit.
Take it to a qualified service
technician when repair work is
required.
Repairs under warranty, at LG’s
option, may include replacement
parts or boards that are either
new or reconditioned, provided
that they have functionality
equal to that of the parts being
replaced.

• Keep away from electrical
appliances such as TVs, radios,
and personal computers.
• The unit should be kept away
from heat sources such as
radiators or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
• Switch off the phone in any
area where you are required
by special regulations. For
example, do not use your phone
in hospitals as it may affect
sensitive medical equipment.
• Do not handle the phone with
wet hands while it is being
charged. It may cause an
electric shock and can seriously
damage your phone.
• Do not to charge a handset
near flammable material as the
handset can become hot and
create a fire hazard.
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Guidelines for safe and efﬁcient use
• Use a dry cloth to clean the
exterior of the unit (do not use
solvents such as benzene,
thinner or alcohol).
• Do not charge the phone when
it is on soft furnishings.
• The phone should be charged in
a well ventilated area.
• Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next to
credit cards or transport tickets;
it can affect the information on
the magnetic strips.
• Do not tap the screen with a
sharp object as it may damage
the phone.
• Do not expose the phone to
liquid or moisture.
• Use the accessories like
earphones cautiously. Do not
touch the antenna unnecessarily.
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Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment
without requesting permission.
Avoid placing the phone over
pacemakers, for example, in
your breast pocket.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations
on the use of mobile phones in
the area 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
vehicle such as car stereos and
safety equipment.
• When your vehicle is equipped
with an air bag, do not obstruct
with installed or portable
wireless equipment. It can cause
the air bag to fail or cause
serious injury due to improper
performance.

• If you are listening to music
whilst out and about, please
ensure that the volume is at a
reasonable level so that you are
aware of your surroundings. This
is particularly imperative when
near roads.

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

Blasting area
Do not use the phone where
blasting is in progress. Observe
restrictions, and follow any
regulations or rules.
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Guidelines for safe and efﬁcient use
Potentially explosive
atmospheres
• Do not use the phone at a
refueling point.
• Do not use near fuel or
chemicals.
• Do not transport or store
flammable gas, liquid, or
explosives in the same
compartment of your vehicle
as your mobile phone and
accessories.

In aircraft
Wireless devices can cause
interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off
before boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground
without permission from the
crew.
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Children
Keep the phone in a safe place
out of the reach of small children.
It includes small parts which
may cause a choking hazard if
detached.

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

Battery information and care
• You do not need to completely
discharge the battery before
recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory
effect that could compromise
the battery’s performance.
• Use only LG batteries and
chargers. LG chargers are
designed to maximize the
battery life.

• Do not disassemble or shortcircuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
• Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.
• Do not expose the battery
charger to direct sunlight or use
it in high humidity, such as in
the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate
the battery performance.
• There is risk of explosion if
the battery is replaced by an
incorrect type.
• Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s
instructions. Please recycle
when possible. Do not dispose
as household waste.

• If you need to replace the
battery, take it to the nearest
authorized LG Electronics
service point or dealer for
assistance.
• Always unplug the charger
from the wall socket after the
phone is fully charged to save
unnecessary power consumption
of the charger.
• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery
and environmental conditions.
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Troubleshooting
This chapter lists some problems that you might encounter while using
your phone. Some problems require that you call your service provider,
but most of problems you encounter are easy to correct yourself.
MESSAGE

POSSIBLE CAUSES

POSSIBLE CORRECTIVE
MEASURES

SIM error

There is no SIM card
in the phone or you
may have inserted it
incorrectly.

Make sure that the SIM card
is correctly inserted.

No
connection
to the
network

Signal weak Outside
GSM network

Move higher to a window or
open space. Check service
provider coverage map.

Codes do
not match

When you want to
change a security code
you have to confirm the
new code by entering
it again. The two codes
that you have entered
do not match.

Contact your Service Provider.

Function
cannot be
set

Not supported by
Service Provider or
registration required

Contact your Service Provider.

Calls not
available

Dialling error
New SIM card inserted
Charge limit reached

New network not authorised.
Check for new restrictions.
Contact Service Provider or
reset limit with PIN 2.
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MESSAGE

POSSIBLE CAUSES

POSSIBLE CORRECTIVE
MEASURES

Phone
cannot be
switched on

On/Off key pressed too
briefly Battery empty
Battery contacts dirty

Press On/Off key for at least
two seconds. Charge battery.
Check charging indicator in
the display. Clean contacts.

Charging
error

Battery totally empty

Charge battery.

Temperature out of
range

Make sure the ambient
temperature is right, wait for a
while, and then charge again.

Contact problem

Check power supply and
connection to the phone.
Check the battery contacts,
clean them if necessary.

No mains voltage

Plug in to a different socket or
check voltage.

Charger defective

If the charger does not warm
up, replace it.

Wrong charger

Only use original LG
accessories.

Battery defective

Replace battery.

Signal too weak

Reconnection to another
service provider is automatic.

Phone
loses
network
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Troubleshooting
MESSAGE

POSSIBLE CAUSES

POSSIBLE CORRECTIVE
MEASURES

Number not
permitted

The Fixed dial number
function is on.

Check settings.

LCD
Dimming

Low battery
When the battery is
empty, the LCD screen
will be dimming to
reduce the power
supply.

Recharge the battery.

The screen
does not turn
on when I
receive a
call.

Proximity sensor
problem

The proximity sensor is
detecting a obstacle in front
of the screen and turns off
the screen to avoid accidental
keypresses.
Make sure that the area
around the proximity sensor
is clean and perform a
calibration of the sensor.
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Gracenote®
Gracenote® End User License Agreement
This application or device contains software from Gracenote, Inc. of
Emeryville, California (“Gracenote”). The software from Gracenote (the
“Gracenote Software”) enables this application to perform disc and/or
file identification and obtain music-related information, including name,
artist, track, and title information (“Gracenote Data”) from online servers
or embedded databases (collectively, “Gracenote Servers”) and to
perform other functions. You may use Gracenote Data only by means of
the intended End-User functions of this application or device.
You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote Software,
and Gracenote Servers for your own personal non-commercial use
only. You agree not to assign, copy, transfer or transmit the Gracenote
Software or any Gracenote Data to any third party.
YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, THE
GRACENOTE SOFTWARE, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT AS
EXPRESSLY PERMITTED HEREIN.
You agree that your non-exclusive license to use the Gracenote Data,
the Gracenote Software, and Gracenote Servers will terminate if you
violate these restrictions. If your license terminates, you agree to
cease any and all use of the Gracenote Data, the Gracenote Software,
and Gracenote Servers. Gracenote reserves all rights in Gracenote
Data, the Gracenote Software, and the Gracenote Servers, including
all ownership rights. Under no circumstances will Gracenote become
liable for any payment to you for any information that you provide. You
agree that Gracenote, Inc. may enforce its rights under this Agreement
against you directly in its own name.
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Gracenote®
The Gracenote service uses a unique identifier to track queries for
statistical purposes. The purpose of a randomly assigned numeric
identifier is to allow the Gracenote service to count queries without
knowing anything about who you are. For more information, see the
web page for the Gracenote Privacy Policy for the Gracenote service.
The Gracenote Software and each item of Gracenote Data are licensed
to you “AS IS.” Gracenote makes no representations or warranties,
express or implied, regarding the accuracy of any Gracenote Data
from in the Gracenote Servers. Gracenote reserves the right to delete
data from the Gracenote Servers or to change data categories for
any cause that Gracenote deems sufficient. No warranty is made
that the Gracenote Software or Gracenote Servers are error-free or
that functioning of Gracenote Software or Gracenote Servers will be
uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide you with new
enhanced or additional data types or categories that Gracenote may
provide in the future and is free to discontinue its services at any time.
GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE,
AND NON-INFRINGEMENT. GRACENOTE DOES NOT WARRANT THE
RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE GRACENOTE
SOFTWARE OR ANY GRACENOTE SERVER. IN NO CASE WILL
GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL
DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES.
© Gracenote, Inc. 2009
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Gracenote® Proprietary Legends
The following Gracenote legend (as Gracenote may specify from time to
time) must be included in:
• All documentation for products or applications using Gracenote
technology
• Marketing materials including web pages; if other third-party
trademark legends are included (Proprietary Legends must be
included in the same size and location as other legends)
CD, DVD, Blu-ray Disc, and music and video-related data from
Gracenote, Inc., copyright © 2000-2009 to present Gracenote.
Gracenote Software, copyright © 2000-2009 to present Gracenote.
One or more patents owned by Gracenote apply to this product
and service. See the Gracenote website for a non-exhaustive list of
applicable Gracenote patents. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS,
the Gracenote logo and logotype, and the “Powered by Gracenote” logo
are either registered trademarks or trademarks of Gracenote in the
United States and/or other countries.
If space is an issue, one-page printed collateral (“one-sheets”) can use
the following instead:
Gracenote®, Gracenote logo and logotype, and the “Powered by
Gracenote” logo are either registered trademarks or trademarks of
Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries.
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Gracenote®
Gracenote® Corporate Description
Version 20061005
In user documentation and anywhere descriptions of Gracenote
technologies are included, the following description of Gracenote must
be used:
Music and video recognition technology and related data are provided
by Gracenote®. Gracenote is the industry standard in music recognition
technology and related content delivery. For more information, please
visit www.gracenote.com.
If space is an issue, one-page printed collateral may use the following
description and/or the Gracenote logo as described below:
Music recognition technology and related data are provided by
Gracenote®.
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