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KP135
ข้อมูลในคูม
่ อ
ื เล่มนีอ
้ าจแตกต่าง
จากโทรศัพท์ของคุณขึน
้ อยูก
่ บ
ั
เวอร์ชน
่ั ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์
หรือผูใ้ ห้บริการทีใ่ ช้
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P/N : MMBB0000000 (1.0)

KP135

คู่มือการใช้

ข้อมูลในคูม
่ อ
ื เล่มนีอ
้ าจแตกต่างจากโทรศัพท์ของคุณขึน
้ อยูก
่ บ
ั เวอร์ชน
่ั
ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผูใ้ ห้บริการทีใ่ ช้

การใส่ซม
ิ การ์ดและการชาร์จแบตเตอรี่
ใส่ซิมการ์ด

ภาพประกอบ

เมือ
่ คุณสมัครขอใช้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลือ
่ นที่ คุณจะได้รบ
ั
ซิมการ์ดพลักอิน พร้อมรายละเอียด
การสมัครขอรับบริการ เช่น PIN ของ
คุณ, บริการเสริมทีม
่ ใี ห้เลือก
ใช้ได้ และอืน
่ ๆ.
ข้อสำคัญ!
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เปิดฝาปิดแบตเตอรี่
ใส่ซม
ิ การ์ด
ปิดฝาปิดแบตเตอร่ี
ชาร์จแบตเตอรี่

› ซมิ การ์ดพลักอินและขัว้

สัมผัสอาจชำรุดเสีย หายได้งา่ ยหาก
ถูกขูดขีดหรือหักงอ ดังนัน
้ จึงควรใช้งาน
ใส่หรือถอดการ์ดด้วยความ ระมัดระวัง
เก็บซิมการ์ดทัง้ หมดให้พน
้ มือ เด็กเล็ก
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ชาร์จแบตเตอรีใ่ ห้เต็มก่อนใช้งานครัง้ แรก

SIM

ส่วนประกอบของโทรศัพท์
ลำโพง

หน้าจอแสดงผล

ปุม
่ เลือก
ปุม
่ แต่ละปุม
่ จะมีการทำงานตามข้อ
ความบนหน้าจอทีอ
่ ยูเ่ หนือปุม
่ นัน
้ ๆ

: ปุม
่ นาวิเกต
เพือ
่ เข้าใช้ฟงั ก์ชน
ั โทรศัพท์ตา่ งๆ
อย่างรวดเร็ว
ปุม
่ กล้องถ่ายรูป
ให้คณ
ุ สามารถถ่ายภาพได้
: ปุม
่ รับสาย
ใช้ในการโทรออกด้วย
การกดหมายเลขโทรศัพท์
และในการรับสายเรียกเข้า

ปุม
่ ลบ
ให้คณ
ุ สามารถลบตัวอักษร หรือ
กลับไปยังเมนูกอ
่ นหน้าได้
: ปุม
่ วางสาย/เปิดปิดเครือ
่ ง
คุณสามารถเปิดหรือปิดโทรศัพท์
หรือกลับสูโ่ หมดสแตนด์บายได้

ปุม
่ ตัวเลขและตัวอักษร
ใช้ปม
ุ่ เหล่านีใ้ นการกดหมายเลข โทรออกเมือ
่
อยูใ่ นโหมดสแตนด์บาย และเพือ
่ ป้อนหมาย
เลขหรือตัว อักษรเมือ
่ อยูใ่ นโหมดแก้ไข

หมายเหตุ: ลกั ษณะหรือคุณสมบัตขิ องโทรศัพท์ในความเป็นจริงอาจแตกต่างจากทีอ่ ธิบายไว้
ในคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้น้ี

ข้อมูลบนหน้าจอ
พืน
้ ทีไ่ อคอน

พืน
้ ทีข
่ อ
้ ความและกราฟิก

เมนู

รายชือ
่

แสดงรายการของปุม
่ เลือก

ไอคอนบนหน้าจอ
ตารางนีอ
้ ธิบายถึงสัญลักษณ์หรือไอคอนต่างๆ ทีป
่ รากฏขึน
้ บนหน้าจอของโทรศัพท์
แสดงความแรงของสัญญาณเครือข่าย
คุณสามารถใช้บริการ GPRS ได้
แสดงว่าคุณกำลังใช้บริการข้ามเครือข่าย (โรมมิง่ ) อยู่
กำลังใช้สาย 1 หรือ 2 ในการโทรออก
ตัง้ และใช้การเตือนอยู่
แสดงสถานะของแบตเตอรี่
คุณได้รบ
ั ข้อความตัวอักษร
คุณได้รบ
ั ข้อความเสียง
คุณได้รบ
ั ข้อความ Push
คุณสามารถดูตารางนัดหมายได้
ใช้รป
ู แบบสัน
่ อย่างเดียว
ใช้รป
ู แบบทัว่ ไป
ใช้รป
ู แบบนอกอาคาร
ใช้รป
ู แบบเงียบ
ใช้รป
ู แบบชุดหูฟงั
ตัง้ การโอนสายทุกสาย

การเปิดและปิดโทรศัพท์
1. กดปุม
่
[END] ค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะเปิด
2. ในการปิดเครือ
่ ง ให้กดปุม
่
[END] ค้างไว้จนกว่าภาพแสดงการปิดเครือ
่ งจะปรากฏ

การโทรออก
1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ รวมทัง้ รหัสพืน
้ ที่
2. กดปุม
่
[SEND] เพือ
่ โทรออกไปยังหมายเลขนัน
้
3. เมือ
่ สิน
้ สุดการสนทนาแล้ว ให้กดปุม
่
[END]

การโทรออกต่างประเทศ
1. กดปุม
่
ค้างไว้เพือ
่ เรียก รหัสนำหน้าการโทรออกต่างประเทศให้
ปรากฏบนหน้าจอเครือ
่ งหมาย ‘+’ สามารถใช้แทนรหัสการโทรออกต่างประเทศได้
2. ป้อนรหัสประเทศ รหัสพืน
้ ที่ และหมายเลขโทรศัพท์
3. กดปุม
่
[send] เพือ
่ โทรออกไปยังหมายเลขนัน
้

การโทรออกโดยใช้สมุดโทรศัพท์
คุณสามารถจัดเก็บชือ
่ และหมายเลขโทรศัพท์ทโ่ี ทรออกบ่อยๆ ไว้ในซิมการ์ดและ
หน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณสามารถโทรออกโดยค้นหารายชือ
่ ทีต
่ อ
้ งการใน
สมุดโทรศัพท์ และกดปุม
่
สำหรับปุม
่ ลัดของสมุดโทรศัพท์ คุณสามารถ
กดปุม
่
ในโหมดสแตนด์บาย

การรับสาย-วางสาย
1. เมือ
่ เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ดงั ขึน
้ และไอคอนโทรศัพท์กะพริบ
อยูบ
่ นหน้าจอให้กดปุม
่
[SEND] หรือปุม
่ เลือกซ้ายเพือ
่ ตอบรับสาย
่
[END]
2. วางสายด้วยการกดปุม
หมายเหต

› หลังจากสิน้ สุดการสนทนาโทรศัพท์จะกลับสูโ่ หมดสแตนด์บาย

เมนูและตัวเลือก
โทรศัพท์ของคุณมีชด
ุ ฟังก์ชน
ั ทีช
่ ว่ ยให้คณ
ุ ปรับแต่งโทรศัพท์ได้ โดยฟังก์ชน
ั ดังกล่าวนี้
มีอยูใ่ น เมนูและเมนูยอ
่ ยต่างๆ ซึง่ คุณสามารถเข้าใช้ได้โดยผ่านทางปุม
่ เลือกซ้ายและขวา
คุณสามารถดูฟงั ก์ชน
ั ในขณะนัน
้ ได้ทข
่ี อ
้ ความทีป
่ รากฏในบรรทัดล่างสุดของหน้าจอและอยู่
เหนือปุม
่ เลือก

เมน

กดปุม
่ เลือกซ้ายเพือ
่
เข้าใช้เมนูทม
่ี ใี ห้เลือก

เมนูลด
ั

กดปุม
่ เลือกขวาเพือ
่ เข้า
ใช้เมนูลด
ั ทีเลือกไว้

การป้อนข้อความ
คุณสามารถป้อนตัวเลขและตัวอักษรได้โดยใช้ปม
ุ่ กดของโทรศัพท์ ในการเปลีย
่ นโหมด
ให้กดปุม
่

โหมด T9ไทย
โหมดนีใ้ ห้คณ
ุ ป้อนคำได้โดยการกดเพียงครัง้ เดียวต่อหนึง่ ตัวอักษร แม้วา่ แต่ละปุม
่
บนแผงปุม
่ กดนัน
้ จะมีตวั อักษรมากกว่าหนึง่ ตัวอักษรก็ตาม โหมดT9 จะเปรียบเทียบ
การกดปุม
่ ของคุณ โดยอัตโนมัตก
ิ บ
ั พจนานุกรมทางภาษาภายในเครือ
่ งเพือ
่ พิจารณา
หาคำทีถ
่ ก
ู ต้อง ดังนัน
้ คุณจึง กดปุม
่ น้อยกว่าการป้อนคำโดยใช้โหมด ไทย ตามปกติ

โหมด ไทย
โหมดนีใ้ ห้คณ
ุ ป้อนตัวอักษร โดยการกดปุม
่ ทีม
่ ต
ี วั อักษรทีต
่ อ
้ งการหนึง่ ครัง้ สองครัง้
สามครัง้ หรือสีค
่ รัง้ จนกระทัง่ ตัวอักษรทีต
่ อ
้ งการปรากฏขึน
้

โหมด 123 (โหมดตัวเลข)
ป้อนตัวเลขต่างๆ โดยกดปุม
่ เพียงครัง้ เดียวต่อตัวเลขหนึง่ ตัว

สัญลักษณ์
คุณสามารถป้อนสัญลักษณ์โดยการกดปุม
่

แผนผังเมนู
› เมนูในเครือ่ งสามารถตัง้ ได้ 2 รูปแบบ คือ มุมมองกริด และ มุมมองรายการ โปรดจำไว้วา่

หมายเลขของเมนูในแต่ละแบบจะแตกต่างกันออกไป โดยรูปแบบเริม
่ ต้นคือมุมมองกริดดังนัน
้
หมายเลขในคูม
่ อ
ื นีจ้ ะกำหนดเป็นแบบกริด ดัง้ นัน
้ การเลือกหมายเลขเมนูจะเป็นแบบกริด

1. เบราว์เซอร์
1.1 โฮม
1.2 Yahoo!
1.3 บุค
๊ มาร์ค
1.4 ไปที่ URL
1.5 ประวัติ
1.6 บันทึกเพจ
1.7 ตัง้ ค่า
1.8 ข้อมูล

2. ข้อมูลการโทร
2.1 ทุกสาย
2.2 สายไม่ได้รบ
ั
2.3 สายโทรออก
2.4 สายทีไ่ ด้รบ
ั
2.5 เวลาโทร
2.6 ค่าโทร
2.7 รายละเอียดข้อมูล

3. เครือ
่ งมือ
3.1 นาฬิกาปลุก
3.2 ปฏิทน
ิ
3.3 บันทึก
3.4 สิง่ ทีต
่ อ
้ งทำ
3.5 เครือ
่ งคิดเลข
3.6 นาฬิกาจับเวลา

3.7 การแปลงหน่วย
3.8 เวลาทัว่ โลก
3.9 บริการซิม

7.3 สัน
่ อย่างเดียว
7.4 นอกอาคาร
7.5 ชุดหูฟงั

4. มัลติมเี ดีย

8. รายชือ
่

4.1 วิทยุ FM
4.2 กล้องถ่ายรูป
4.3 บันทึกเสียง

8.1 ค้นหา
8.2 รายชือ
่ ใหม่
8.3 โทรด่วน
8.4 กลุม
่
8.5 คัดลอกทัง้ หมด
8.6 ลบทัง้ หมด
8.7 การตัง้ ค่า
8.8 ข้อมูล

5. ข้อความ
5.1 ข้อความใหม่
5.2 ถาดเข้า
5.3 ร่าง
5.4 ถาดออก
5.5 ส่งแล้ว
5.6 ฟังข้อความเสียง
5.7 บริการข้อมูล
5.8 ข้อความอัตโนมัต
5.9 การตัง้ ค่า

6. แฟ้มส่วนตัว
6.1 รูปภาพ
6.2 เสียง

7. รูปแบบเสียง
7.1 ปกติ
7.2 เงียบ

9. ตัง้ ค่า
9.1 วันทีแ
่ ละเวลา
9.2 ภาษา
9.3 หน้าจอ
9.4 การเชือ
่ มต่อ
9.5 การโทร
9.6 ระบบป้องกัน
9.7 โหมด Flight
9.8 ประหยัดพลังงาน
9.9 รีเซ็ต
9.0 สถานะความจำ

ข้อมูลอ้างอิงคุณสมบัตแ
ิ บบรวดเร็ว
หัวข้อนี้จะอธิบายคุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณโดยย่อ

เบราว์เซอร์ เมนู 1
โฮม
Yahoo!
บุค
๊ มาร์ค
ไปที่ URL
ประวัติ
บันทึกเพจ
ตัง้ ค่า
ข้อมูล

คุณสามารถเปิดเว็บเบราว์เซอร์ และเข้าสู่โฮมเพจของโปรไฟล์
ที่ทำงานในการตั้งค่าเบราว์เซอร์
คุณสามารถสนุกสนานกับการท่องเว็บได้ในเมนูนี้
คุณสามารถจัดเก็บ URL/เพจที่เข้าใช้งานบ่อยๆ หรือประทับใจ
คุณสามารถป้อนแอดเดรส URL ได้ด้วยตนเอง และเข้าใช้งาน
เว็บเพจที่เกี่ยวข้อง
คุณสามารถดูรายการเพจที่คุณเชื่อมต่อแล้วได้
โทรศัพท์สามารถบันทึกเพจบนหน้าจอเป็นไฟล์ออฟไลน์
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อเบราว์เซอร์
และการแสดงผล
คุณสามารถดูข้อมูลของเบราว์เซอร์ WAP ได้

ข้อมูลการโทร เมนู 2
คุณสามารถดูบันทึกของสายที่ไม่ได้รับ สายที่รับ และสายโทรออกได้ หากว่า
เครือข่ายสนับ สนุนการแสดงหมายเลขโทรเข้า (Calling Line Identification: CLI )
ในพื้นที่ให้บริการ ชื่อและหมายเลข (หากมีอยู่) จะปรากฏขึ้นพร้อมกับวันที่และเวลา
ที่มีการโทรนั้น และคุณยังสามารถดูเวลาที่ใช้สายได้ด้วย

เครือ
่ งมือ เมนู 3
นาฬิกาปลุก
ปฏิทน
ิ
บันทึก
สิง่ ทีต
่ อ
้ งทำ
เครือ
่ งคิดเลข
นาฬิกาจับเวลา
การแปลงหน่วย
เวลาทัว่ โลก
บริการซิม

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้ 5 เวลาตามเวลาที่กำหนดได้
เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ ปฏิทินจะปรากฏขึ้น
คุณสามารถลงทะเบียนบันทึกของคุณได้ที่นี่
คุณสามารถสร้าง ดู ลบรายการสิ่งที่ต้องทำได้
เมนูนี้มีฟังก์ชั่นการคำนวณแบบมาตรฐาน ได้แก่ +, -, x, ÷ : บวก,
ลบ, คูณ และ หาร
นาฬิกาจับเวลา ทำหน้าที่เป็นเพียงนาฬิกาจับเวลาที่เรามักพบเห็น
และ ใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวัน
ใช้แปลงหน่วยวัดให้เป็นหน่วยที่คุณต้องการ
ช่วยให้คุณตรวจสอบเวลาปัจจุบันในโซนเวลาหรือประเทศอื่นได้
ผู้ให้บริการของคุณอาจเสนอบริการพิเศษผ่านทางซิมการ์ด
หมายเหตุ: โปรดทราบว่ารายการนี้อาจปรากฏขึ้นในชื่ออื่นโดยขึ้นอยู่กับ
ซิมการ์ดของคุณ และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อใช้บริการนี้

มัลติมีเดีย เมนู 4
วิทยุ FM

1. กดปุม
่ ตัวเลขของสถานีเพือ
่ บันทึกสถานีวท
ิ ยุทเ่ี ลือก
2. หลังจากตัง้ สถานีวท
ิ ยุ คุณสามารถรับฟังสถานีอน
่ื ได้โดยกด
ปุม
่ ตัวเลข
3. คณ
ุ สามารถเข้าสูเ่ มนูตวั เลือกต่อไปนีไ้ ด้โดยการกดปุม
่ เลือก
ซ้าย [ตัวเลือก]
กล้องถ่ายรูป
แอปพลิเคชันนีช
้ ว่ ยในการถ่ายภาพนิง่ คุณสามารถถ่ายภาพในขนาด
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ และใช้เป็นภาพถ่ายของรายชือ
่ หน้าจอหลัก และอืน
่ ๆ
เมือ
่ ถ่ายภาพแล้ว คุณสามารถส่งภาพนัน
้ ทางข้อความมัลติมเี ดียได้
› เลือกเมนู มัลติมเี ดีย กล้องถ่ายรูป
› เล็งไปทีว่ ต
ั ถุทต
่ี อ
้ งการถ่ายภาพ แล้วกดปุม
่
› หากคุณต้องการดูภาพ ให้กดปุม
่ เลือกซ้าย
[ตัวเลือก]
และเลือก อัลบัม
้
เครือ
่ งบันทึกเสียง คุณสามารถบันทึกเสียงในเมนูเครือ
่ งบันทึกเสียงได้

ข้อความ เมนู 5
เมนูนป
้ี ระกอบด้วยฟังก์ชน
่ั ทีเ่ กีย
่ วกับ SMS (Short Message Service)
ข้อความใหม่
ถาดเข้า
ร่าง
ถาดออก
ส่งแล้ว

เมนูนป
้ี ระกอบด้วยฟังก์ชน
่ั ทีเ่ กีย
่ วกับ SMS (Short Message Service)
เครือ
่ งจะแจ้งเตือนให้ทราบเมือ
่ มีขอ
้ ความเข้า
เมนูนจ้ี ะแสดงรายการข้อความทีค
่ ณ
ุ กำหนดไว้ลว่ งหน้า
เมนูนช
้ี ว่ ยให้คณ
ุ ดูขอ
้ ความทีจ่ ะส่ง หรือข้อความทีส
่ ง่ ไม่สำเร็จ
คุณสามารถใช้เมนูนใ้ี นการดูขอ
้ ความทีส
่ ง่ แล้ว รวมถึงเวลาและเนือ
้
หาของข้อความได้ดว้ ย
ฟังข้อความเสียง เมนูนช
้ี ว่ ยให้คณ
ุ เข้าใช้ระบบฝากข้อความเสียงของคุณได้สะดวก
รวดเร็ว (หากระบบเครือข่ายของคุณมีบริการนี)้
บริการข้อมูล
ข้อความบริการข้อมูล คือข้อความชนิดตัวอักษรทีเ่ ครือข่ายส่งไป
ยังเครือ
่ งของคุณ
ข้อความอัตโนมัติ ข้ออัตโนมัตค
ิ อ
ื ข้อความทีก
่ ำหนดไว้แล้วในรายการ คุณเลือกได้วา่
จะดู และแก้ไขข้อความอัตโนมัตห
ิ รือจะสร้างข้อความใหม่่
ตัง้ ค่า
คุณสามารถใช้เมนูนใ้ี นการตัง้ ค่าคุณสมบัตข
ิ องผูใ้ ห้บริการเครือข่าย
ของคุณได้้

แฟ้มส่วนตัว เมนู 6
คุณสามารถเข้าใช้เมนูดงั ต่อไปนีต
้ ามความสะดวกและความชอบของคุณเอง
รูปภาพ
เสียง

แสดงรายการไฟล์ภาพ
แสดงรายการไฟล์เสียง

รูปแบบเสียง เมนู 7
คุณสามารถเลือกเสียงเรียกเข้าหรือสัน
่ สำหรับสายเรียกเข้า และกำหนดค่าเสียงและ
ระดับเสียงของเสียงเรียกเข้า เสียงปุม
่ และเอฟเฟกต์เสียงตามรูปแบบเสียง
รูปแบบเสียงทีม
่ ใี ห้ได้แก่ [ปกติ], [เงียบ], [สัน
่ อย่างเดียว], [นอกอาคาร], [ชุดหูฟงั ]

รายชือ
่ เมนู 8
ค้นหา

คุณสามารถค้นหารายชือ
่ ในสมุดโทรศัพท์ได้
หมายเหตุ: การค้นหาสามารถทำได้ดว้ ยการป้อนอักษรตัวแรก

รายชือ
่ ใหม่
โทรด่วน
กลุม
่
คัดลอกทัง้ หมด

คุณสามารถเพิม
่ รายการในสมุดโทรศัพท์ได้โดยใช้เมนูน้ี
กำหนดรายชือ
่ ให้กบ
ั ปุม
่ ใดๆ ก็ได้ตง้ั แต่
ถึง
.
คุณสามารถเพิม
่ สมาชิกในแต่ละกลุม
่ และมีได้สงู สุด 7 กลุม
่
คุณสามารถคัดลอกรายการจากซิมการ์ดไปยัง หน่วยความจำของตัว
เครือ
่ ง หรือจากเครือ
่ งไปยังซิมการ์ด
คุณสามารถลบรายการทัง้ หมดออกจากหน่วยความจำของซิมการ์ด
หรือของโทรศัพท์ได้
คุณสามารถตัง้ ค่าตัวเลือกการแสดงรายชือ
่ ได้
› เบอร์บริการ: เข้าใช้รายการหมายเลขบริการทีก
่ ำหนดให้โดยผูใ้ ห้
บริการ ได้อย่างปลอดภัย(ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซิมการ์ด)
›ห
 มายเลขเครือ
่ ง: คุณสามารถบันทึก และตรวจสอบหมายเลขส่วน
ตัวของคุณในซิมการ์ดได้
›น
 ามบัตร: ตัวเลือกนีใ้ ช้เพือ
่ สร้างนามบัตรส่วนตัวทีม
่ ข
ี อ
้ มูลชือ
่
หมายเลขโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ และอืน
่ ๆได้

ของชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการหา

ลบทัง้ หมด
ตัง้ ค่า
ข้อมูล

การตัง้ ค่า เมนู 9
วันทีแ
่ ละเวลา
ภาษา
หน้าจอ
การเชือ
่ มต่อ

การโทร

คุณสามารถตัง้ ค่าฟังก์ชน
่ั เกีย
่ วกับวันทีแ
่ ละเวลาได้
คุณสามารถเปลีย
่ นภาษาของข้อความทีใ่ ช้แสดงบนโทรศัพท์ของคุณ
การตัง้ ค่าเปลีย
่ น แปลงนีม
้ ผ
ี ลต่อโหมดภาษาด้วย
คุณสามารถเปลีย
่ นการตัง้ ค่าของการแสดงหน้าจอโทรศัพท์ได้
คุณสามารถกำหนดการตัง้ ค่าเครือข่าย และโปรไฟล์การเข้าใช้ขอ
้ มูล
ได้ในเมนูน้ี
›ก
 ารเลือกเครือข่าย: คุณสามารถตัง้ ค่าวิธก
ี ารค้นหาเครือข่าย
อัตโนมัตด
ิ ว้ ยตนเอง หรือรายการทีต
่ อ
้ งการ
› ตง้ั ค่า GPRS: คุณสามารถตัง้ ค่าบริการ GPRS โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั
สถานการณ์ตา่ งๆ เช่น เมือ
่ เปิดเครือ
่ ง หรือเมือ
่ ต้องการ
› จด
ุ เชือ
่ มต่อ: เมนูนจ้ี ะแสดงรายการจุดเชือ
่ มต่อ คุณสามารถสร้าง
โปรไฟล์ใหม่ ลบหรือแก้ไขโปรไฟล์โดยใช้เมนูตวั เลือก
› การโอนสาย: คุณสามารถโอนสายเมือ
่ คุณจะไม่รบ
ั สายได้
› ป้
 องกันการโทร: บริการป้องกันการโทรนีจ้ ะป้องกันไม่ให้เครือ
่ ง
โทรศัพท์ของคุณโทรออกหรือรับสายบางประเภทได้ ฟังก์ชน
ั นีต
้ อ
้ ง
ใช้รหัสการป้องกันการโทร
› เบอร์

โทรทีก
่ ำหนด (ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซิม): คุณสามารถจำกัดการโทร
ออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ทเ่ี ลือกไว้ได้ หมายเลขเหล่านัน
้ จะได้
รับการป้องกันไว้ดว้ ยรหัส PIN2 ส่วนหมายเลขทีค
่ ณ
ุ ต้องการทีจ่ ะ
โทรออกได้เมือ
่ เปิดใช้บริการนี้ คุณจะต้องเพิม
่ หมายเลขดังกล่าวลง
ในรายชือ
่ หลังจากการเปิดใช้งาน กำหนดเบอร์โทรออก
›ก
 ารรับสาย: ให้คณ
ุ สามารถตัง้ ค่าวิธรี บ
ั สาย (ปุม
่ ใดๆ/เฉพาะปุม
่ ส่ง)
› สง่ หมายเลขตัวเอง: คุณสามารถกำหนดค่าให้สง่ หมายเลข
โทรศัพท์ของคุณเมือ
่ โทรออก
›ส
 ายเรียกซ้อน: ให้คณ
ุ สามารถแสดงข้อความกำลังขอและภาพ
เคลือ
่ นไหวเมือ
่ เปิดใช้งานบริการ

การตัง้ ค่า เมนู 9 (ต่อ)
การโทร (ต่อ)

› เตือนทุกนาที: กำหนดว่าจะส่งเสียง 1 นาทีทก
ุ หนึง่ นาทีขณะ
สนทนาทางโทรศัพท์
› โ ทรซ้ำอัตโนมัต:ิ ให้คณ
ุ สามารถตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั โทรซ้ำอัตโนมัตไิ ด้
เมือ
่ การโทรออกไม่สำเร็จ
›ส
 ง่ โทน DTMF: คุณสามารถส่งโทน DTMF เมือ
่ ใช้บริการธนาคาร
และอืน
่ ๆ ได้
* DTMF: D
 ual Tones Multiple Frequency (สัญญาณโทรศัพท์แบบกดปุม่ )
ระบบป้องกัน
คุณสามารถใช้เมนูนใ้ี นการตัง้ ค่าโทรศัพท์ได้อย่างปลอดภัย
› เปิดทำงาน PIN: ในเมนูน้ี คุณสามารถตัง้ ค่าโทรศัพท์ให้ถามรหัส
PIN ของซิมการ์ดของคุณ เมือ
่ เปิด ใช้เครือ
่ งโทรศัพท์
›ล
อ
็ คปุม
่ อัตโนมัต:ิ เมนูนใ้ี ห้คณ
ุ ตัง้ เวลาของการล็อคปุม
่ อัตโนมัติ
›ก
 ารล็อคเครือ
่ ง: คุณสามารถใช้รหัสรักษาความปลอดภัยเพือ
่ ป้อง
กัน การใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตเมือ
่ คุณเปิดเครือ
่ ง
คุณจะต้องป้อนรหัสป้องกัน หากคุณได้ตง้ั ค่าการล็อคเครือ
่ งทีเ่ มือ
่
เปิดหากคุณตัง้ ค่าการล็อคเครือ
่ งทีเ่ มือ
่ เปลีย
่ นซิม เครือ
่ งจะให้คณ
ุ
ป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย เฉพาะเมือ
่ คุณเปลีย
่ นซิมการ์ดเท่านัน
้
โหมด Flight
หากตัง้ ค่าเป็น เปิด การเชือ
่ มต่อระหว่างโทรศัพท์และบริการ
เครือข่ายจะถูกตัด
ประหยัดพลังงาน หากคุณตัง้ เป็น เปิด คุณสามารถประหยัดพลังงานได้ในขณะทีไ่ ม่
ได้ใช้โทรศัพท์
รีเซ็ต
คุณสามารถกลับไปเริม
่ ใช้คา่ ทัง้ หมดทีต
่ ง้ั มาจากโรงงานได้ คุณต้อง
ใช้รหัสป้องกันเพือ
่ ใช้งานฟังก์ชน
่ั นี้
สถานะความจำ
คุณสามารถตรวจสอบพืน
้ ทีว่ า่ งและการใช้หน่วยความจำของพืน
้ ที่
จัดเก็บแต่ละส่วนได้

oค
 ำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
อ่านคำแนะนำง่ายๆ เหล่านี้ การฝ่าฝืนกฏเกณฑ์ทก
่ี ำหนดอาจเป็นอันตรายหรือ
ผิดกฏหมาย ข้อมูลโดยละเอียดเพิม
่ เติมได้อธิบายอยูใ่ นคูม
่ อ
ื เล่มนี้

คำเตือน

› เพือ่ ความปลอดภัยของคุณโปรดใช้แต่แบตเตอรี่ และแท่นชาร์จของแท้ท่ี
กำหนดให้เท่านัน
้

› ปดิ เครือ่ งโทรศัพท์ในบริเวณทีม่ ขี อ้ บังคับพิเศษว่า ห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น

หามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล เนือ
่ งจากอาจมีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์
ทางการแพทย์ทไ่ี วต่อสัญญาณรบกวน
› ควรทิง้ แบตเตอรีต่ ามวิธที ก่ี ฎหมายกำหนด

การดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องโทรศัพท์
คำเตือน! ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรีแ
่ ละ อุปกรณ์เสริมทีผ
่ า่ นการรับรอง
ให้ใช้กบ
ั โทรศัพท์รน
ุ่ นี้ เท่านัน
้ การใช้อป
ุ กรณ์ประเภทอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่ผา่ นการรับรองดังกล่าว
อาจทำให้การรับรองหรือการรับประกันของเครือ
่ งสิน
้ สุดลง หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
› อย่าถอดแยกชิน้ ส่วนของโทรศัพท์(ควรให้ชา่ งเทคนิคผูม้ คี วามรูเ้ มือ่ จำเป็นต้องมี
การตรวจซ่อม)
› ควรวางโทรศัพท์ไว้หา่ งจากแหล่งกำเนิดความร้อน เช่น เครือ่ งทำความร้อนหรือ
เตาประกอบอาหาร
› ใช้ผา้ แห้งเช็ดทำความสะอาดภายนอกเครือ่ งโทรศัพท์ (ห้ามใช้สารละลายใดๆ)
› อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บตั รเครดิต หรือบัตรโดยสารทีม่ แี ถบแม่เหล็กเพราะอาจทำความ
เสียหายต่อข้อมูลในแถบแม่เหล็กได้

oค
 ำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ต่อ)
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของโทรศัพท์
โปรดทำตามคำแนะนำดังต่อไปนีเ้ พือ
่ ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดด้วยการใช้
พลังงานน้อยทีส
่ ด
ุ
ถือโทรศัพท์แบบเดียวกับทีค
่ ณ
ุ ถือโทรศัพท์แบบอืน
่ ๆ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ เครือ
่ งสามารถส่งคลืน
่ รบกวนได้ ทำให้มผ
ี ลต่อการ
ทำงานของอุปกรณ์ตา่ งๆ
› หา้ มใช้โทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ กล้กบั อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รบั อนุญาตเสีย
ก่อนหลีกเลีย
่ งการวางโทรศัพท์เหนือเครือ
่ งควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ เช่น
ใส่ในกระเป๋าเสือ
้ เป็นต้น

ความปลอดภัยบนท้องถนน
การใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ นขณะขับขีย
่ านพาหนะ
› ห้ามใช้โทรศัพท์มอื ถือในขณะขับรถ
› หากสามารถกระทำได้ ให้ใช้ชดุ อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
› ขบั เข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทรออก หรือรับสายหากสภาพการการขับขี่
ทำให้จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว

oค
 ำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ต่อ)
บริเวณทีท
่ ำให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพืน
้ ทีท
่ อ
่ี ยูร่ ะหว่างมีการระเบิดต่างๆให้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อห้ามอย่าง
เคร่งครัด และทำตามข้อกำหนดหรือกฏเกณฑ์ตา่ งๆ

บริเวณทีอ
่ าจเกิดการระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จด
ุ เติมน้ำมันเชือ
้ เพลิง ห้ามใช้ โทรศัพท์ใกล้นำ้
มันเชือ
้ เพลิงหรือสารเคมี

บนเครือ
่ งบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลืน
่ รบกวนต่อเครือ
่ งบินได้
› ให้ปดิ โทรศัพท์เคลือ่ นทีข่ องคุณก่อนขึน้ เครือ่ งบิน

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัยและห่างจากมือเด็ก รวมทัง้ เก็บชิน
้ ส่วนขนาดเล็กซึง่ อาจ
ทำอันตรายหากเด็กนำใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กบ
ั เครือข่ายเซลลูลา่ ร์ทง้ั หมดได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์
นีเ้ พียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผูใ้ ห้บริการในพืน
้ ทีข
่ องคุณ

oค
 ำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ต่อ)
ข้อมูลเกีย
่ วกับแบตเตอรีแ
่ ละการ ดูแลรักษา

› เนือ่ งจากไม่มผี ลต่อหน่วยความจำประสิทธิภาพ ของแบตเตอรีจ่ งึ ไม่ดอ้ ยลง
› LG เท่านัน้ เครือ่ งชาร์จแบตเตอรีข่ อง LG ได้รบั การออกแบบมาเพือ่ ยืดอายุ
การใช้งานของแบตเตอรีใ่ ห้นานทีส
่ ด
ุ

› อย่าถอดชิน้ ส่วนหรือทำให้แบตเตอรีล่ ดั วงจร
› ลดต่ำลงอย่างมากจนไม่อาจใช้ตอ่ ได้แบตเตอรีน่ ส้ี ามารถชาร์จใหม่ได้หลายร้อย
ครัง้ จนกว่าจะจำเป็น ต้องเปลีย
่ นก้อนใหม่

› อย่าให้เครือ่ งชาร์จแบตเตอรีโ่ ดนแสงแดดโดยตรงหรือใช้ในสภาพทีม่ คี วามชืน้ สูง
เช่น ในห้องน้ำ

› หากมีการใส่แบตเตอรีช่ นิดทีไ่ ม่ถกู ต้องอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
› ควรปฏิบตั ติ ามคำแนะนำของผูผ้ ลิตในการทิง้ แบตเตอรีท่ ใ่ี ช้แล้ว

oค
 ำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ต่อ)
การรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ข้อมูลเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุและค่า SAR (Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีร่ น
ุ่ KP135 นี้ ได้รบ
ั การออกแบบตรงตามข้อกำหนดเรือ
่ งความ
ปลอดภัยในการใช้งาน อันเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ ข้อกำหนดนี้
ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ทีร่ วมถึงการกำหนดค่าเผือ
่ ไว้ทง้ั นีเ้ พือ
่ ความปลอดภัย
ของทุกคน โดยไม่ขน
้ึ กับอายุและสุขภาพ
› ขอ้ กำหนดเกีย่ วกับการรับพลังงานคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุใช้หน่วยวัดทีเ่ รียกว่า
Specific Absorption Rate หรือ SAR การทดสอบ SAR ได้กระทำด้วย
การใช้ วิธก
ี ารทีไ่ ด้มาตรฐาน โดยให้เครือ
่ งโทรศัพท์สง่ สัญญาณทีแ
่ รงทีส
่ ด
ุ
และมีการรับรองขนาดสัญญาณ แล้วโดยการ ส่งสัญญาณดังกล่าว ได้กระทำใน
ทุก ย่านความถีท
่ โ่ี ทรศัพท์ใช้อยู่
› แม้ระดับSARของโทรศัพท์ LG แต่ละรุน่ จะแตกต่างกันบ้าง แต่ทกุ รุน่ จะได้รบั การออก
แบบให้ อยูภ
่ ายในข้อกำหนดการรับพลังงาน คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
› ขอ้ จำกัด SAR ทีแ่ นะนำโดย International Commission on Non- Lonizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก โดยเฉพาะตามเนือ
้ เยือ
่ หนักสิบ (10) กรัม
› คา่ SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รนุ่ นี้ ซึง่ ทำการทดสอบโดย DAISY ขณะถือแนบกับหู
คือ 0.600 วัตต์/กก (10 กรัม)
› ขอ้ มูลระดับ SAR สำหรับผูท้ อ่ี ยูใ่ นประเทศ/ฟืน้ ทีท่ ย่ี อมรับข้อจำกัด SAR ซึง่ แนะนำ
โดย Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/กก
โดยเฉลีย
่ ต่อ เนือ
้ เยือ
่ หนึง่ (1) กรัม

o ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลท่ัวไป

› ช อ่ื ผลิตภัณฑ์: KP135
› ร ะบบ: GSM 900 / DCS 1800
อุณหภูมิ

› ส งู สุด: +55°C,ขณะชาร์จ(+45°C)
› ต ำ่ สุด: -10°C
ศูนย์บริการ LG โดย
บริษท
ั แอลจีอเี ลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซอ
่ มสำนักงานใหญ่ตากสิน
72/127 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์ -ศุกร์,
เสาร์ท่ี 2 และ 4 ของเดือน
เวลา 08:00 - 17:00น.
Call center : 0-2878-5757

KP135 USER GUIDE
Please read this manual carefully before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.

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

Illustrations

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

1
3
4
5

2

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

› The plug-in SIM card and its contacts

can be easily damaged by scratches or
bending, so be careful when handling,
inserting or removing the card. Keep
all SIM cards out of the reach of small
children.

1

2

4

5

3

SIM

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

Phone Components
Earpiece

LCD Screen

Soft keys
Each of these keys performs
the functions indicated by the
text on the display immediately
above them.
: Navigation key
Use for quick access to phone
functions.

Camera key
Allows you to take a picture.

: Send key
You can dial a phone numb er
and answer incoming calls.

Clear key
Allows you to delete a letter or
go back previous menu.
: End /Power key
Allows you to power the phone
on or off, end calls, or return to
Standby Mode.
Alphanumeric keys
These keys are used to dial a number in
standby mode and to enter numbers or
characters in edit mode.

Note: Phone appearance or features may in reality deviate from the description in this user guide.

Display Information
Icon area

Text and graphic area

Menu

Contacts

Soft key indications

On-Screen Icons
The table below describes various display indicators or icons that appear on the
phone’s display screen.
Tells you the strength of the network signal.
You can use GPRS service.
Shows that you are using a roaming service.
Line 1/2 is in use for outgoing calls.
The alarm has been set and is on.
Tells you the status of the battery.
You have received a text message.
You have received a voice mail.
You have received a push message.
You can view your schedule.
Vibrate only profile is active.
General profile is active.
Outdoor profile is active.
Silent profile is active.
Headset profile is active.
All calls divert has been set.

Turning Your Phone On and Off
1. Hold down the
[END] key until the phone switches on.
2. To switch the phone off, hold down the
[END] key until the power-off image
displays.

Making a Call
1. Enter a phone number including the area code.
2. Press the
[SEND] key to call the number.
3. When finished, press the
[END] key.

Making an international call
1. Press and hold the
key for the international prefix. The ‘+’ character
automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press
[send] key to call the number.

Making a call from the phonebook
You can save the names and phone numbers dialled regularly in the SIM card and/or
phone memory. You can dial a number by simply looking up the desired name in
the contacts and pressing the
key. For shortcut of the phonebook, you can press
in standby mode.

Answering a Call
1. W
 hen the phone rings and the phone icon flashes on the screen, press the
[SEND] key or the left soft key to answer.
[END] key
2. End the call by pressing the
Note

› After the call ends, the phone will go back to standby mode.

Selecting Functions and Options
Your phone offers a set of functions which are arranged to customise it. These
functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the left and right soft
keys.
The label on the bottom of the display screen immediately above the soft keys
indicates their current function.

Menu

Press the left soft key
to access the available
Menu.

Contacts

Press the right soft key
to access the available
phonebook.

Entering Text
You can enter alphanumeric characters by using the phone’s keypad. For example,
storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting.

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

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

123 Mode (Numbers Mode)
Type numbers using one keystroke per number.

Symbol Mode
This mode allows you to enter special characters by pressing

key.

Menu Tree

› The menu in this phone can be displayed in 2 ways. One is by grid type or secondly in

list format. Please note that menu number options are different in each view. The default
setting on the phone is set to show the menu in grid type, so therefore all the menu number
selections throughout the manual are set according to that setting.

1. Browser
1.1 Home
1.2 Yahoo!
1.3 Bookmarks
1.4 Enter address
1.5 History
1.6 Saved pages
1.7 Settings
1.8 Information

2. Call history
2.1 All calls
2.2 Missed calls
2.3 Dialled calls
2.4 Received calls
2.5 Call duration
2.6 Call costs
2.7 Data information

3. Tools
3.1 Alarm clock
3.2 Calendar
3.3 Memo
3.4 To do
3.5 Calculator
3.6 Stopwatch

3.7 Unit converter
3.8 World clock
3.9 SIM Service

4. Multimedia
4.1 FM radio
4.2 Camera
4.3 Voice recorder

5. Messaging
5.1 New message
5.2 Inbox
5.3 Drafts
5.4 Outbox
5.5 Sent
5.6 Listen voicemail
5.7 Info messages
5.8 Templates
5.9 Settings

6. My stuff
6.1 Images
6.2 Sounds

7. Profiles
7.1 General

7.2 Silent
7.3 Vibrate only
7.4 Outdoor
7.5 Headset

8. Contacts
8.1 Search
8.2 New contact
8.3 Speed dial
8.4 Groups
8.5 Copy all
8.6 Delete all
8.7 Settings
8.8 Information

9. Settings
9.1 Date & Time
9.2 Languages
9.3 Display
9.4 Connectivity
9.5 Call
9.6 Security
9.7 Flight mode
9.8 Power save
9.9 Reset
9.0 Memory status

Quick Feature Reference
This section provides brief explanations of features on your phone.

Browser Menu 1
Home
Yahoo!
Bookmarks
Enter address
History
Saved pages
Settings
Information

You can launch the web browser and access the homepage of the
activated profile on browser settings.
You can enjoy web surfing in this menu.
You can store frequently accessed or fvourite URLs/ Pages.
You can manually enter an URL address and access the associated
web page.
You can view the list of the pages you've already connected.
The phone can save the page on display as an offline file.
You can change the settings for browser connectivity and display.
You can view the information of WAP browser.

Call history Menu 2
You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network
supports Caller Line Identification (CLI) within the service area. The number and name/
photo (if available) are displayed together with the date and time at which the call was
made. You can also view call durations.

Tools Menu 3
Alarm clock
Calendar
Memo
To do
Calculator
Stopwatch
Unit converter
World clock
SIM Service

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.
When you enter this menu, a calendar appears.
You can register your own memos here.
You can create, view, delete to do list.
The calculator provides the basic arithmetic functions: addition,
subtraction, multiplication and division.
This option allows you to use the function of a stopwatch.
This converts many measurements into a unit you want.
You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT)
and major cities around the world.
Your service provider can offer special applications through the
SIM card.
Note: Please note that this entry may occur under another name
depending on your SIM card and that additional changes may occur
when using this service.

Multimedia Menu 4
FM radio

Camera

Voice recorder

1. Press the corresponding number key of a channel to store the
selected radio station.
2. After presetting radio channels, you can listen to another
channel by pressing the corresponding number key.
3. You can access the following option menus by pressing the left
soft key [Options].
This application enables you to take a still picture. You can take
a picture in your desired size, and use it for the contacts photo,
home screen and other more general purposes. Once taken, a still
image can be sent via a Multimedia message.
› Select the menu Multimedia Camera.
› Focus on the subject to capture the image, and then press the
key.
› If you want to view it, press the left soft key [Options] and
select Album.
You can record a voice memo in the Voice recorder menu.

Messaging Menu 5
This menu includes functions related to SMS (Short Message Services)
New message
Inbox
Drafts
Outbox
Sent
Listen voicemail
Info messages
Templates
Settings

Create and send a text or multimedia message to one or more
recipients.
You will be alerted when you have received a message.
This menu shows the unsent message list.
This menu allows to view the message which is about to be sent
or has failed to be sent.
This menu allows you to view the messages which have already
been sent, including time and content.
This menu provides you with a quick way of accessing your voice
mailbox (if provided by your network).
Info service messages are text messages delivered by the network
to your handset.
There are pre-defined messages in the list. You can view and edit
the template messages or create new messages.
This menu allows you to configure messaging functions to work
with your network provider.

My files Menu 6
You can access the following menus for your convenience and preferences.
Images
Sounds

Shows the list of image files.
Shows the list of sound files.

Profiles Menu 7
You can select ringtone or vibration for an incoming call and configure the sound and
volume of the ringtone, key tone, and sound effect, according to a profile. The profiles
provided include [General], [Silent], [Vibrate only], [Outdoor], [Headset].

Contacts Menu 8
Search

You can Search for contacts in Phonebook.
Note: Instant searching is available by inputting the initial letter of the

New contact
Speed dial
Groups

You can add phonebook entries by using this menu.
Assign contacts to any of the keys between
and
.
You can add members to each group, with up to a maximum of 7
groups in total.
You can copy all entries from the SIM card memory to Phone
memory.
You can delete all entries from the SIM card memory or Phone
memory.
You can set the Contact display option.
› Service dial numbers: Access the list of service numbers
assigned by your service provider.
› Own numbers: You can save and check your own numbers in
the SIM card.
› My Businees card: This option allows you to create your own
business card featuring your name, mobile phone number and
so on.

name you want to search.

Copy all
Delete all
Settings
Information

Settings Menu 9
Time & Date
Language
Display
Connectivity

Call

You can set functions relating to the date and time.
You can change the language for the display texts in your phone.
You can change the settings for the phone display.
You can configure the network setting and data access profiles in
this menu.
› Network selection: You can set the method of seatching
network automatically, manually or preferred list.
› GPRS attach: You can set GPRS service depending on various
situations such as Power on or When needed.
› Access point: This menu shows thw access point list. You can
create new profiles, delete or edit them by using Option menu.
› Call divert: You can divert a call when you do not receive a call.
› Call barring: The Call barring service prevents your phone from
making or receiving a certain category of calls. This function
requires the call barring password.
› Fixed dial number (SIM dependent): You can restrict your
outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are
protected by your PIN2 code. The numbers you wish to allow
access to once this service has been enabled, must be added to
the contacts after enabling Fixed dial number.
› Answer mode: Allows you to set the answering method (Any
key/ Send key only)
› Send my number: You can configure to send my phone number
when making a call.
› Call waiting: Allows to display requesting message and
animation when activating the service.

Settings Menu 9 (Continued)
Call
(Continued)

› Minute minder: Determines whether to sound a 1 minute tone
every one minute when you are on the phone.

› Auto redial: Allows you to set auto redial function when a call
attempt has failed.

› Send DTMF tones: You can send DTMF tones when using
Security

Flight mode
Power save
Reset

banking service and so on.
* DTMF: Dual Tones Multiple Frequency
This menu allows you to protect your phone from unauthorized
use.
› PIN code request: You can set the phone to ask for the PIN code
of your SIM card when the phone is switched on.
› Auto key lock: This menu allows to set the time of Auto key
lock.
› Phone lock: You can use a security code to avoid unauthorized
use of the phone.
If set to On, the connection between the phone and network
service will be cut off.
This function saves battery power by keeping the backlight
brightness to max 40%. (Off/ Night only/ Always on)
You can initialise all factory defaults. You will need the Security
code to activate this function.
Note: The security code is a password to reset the phone. The default
number is "0000".

Memory status

You can check the capacity of free memory.

o Guidelines for Safe and Efficient Use
Please read these simple guidelines. Ignoring them may be dangerous or illegal.
Further detailed information is given in this manual.

Warning

› F or your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
› S witch off the phone in any area where required by special regulations, e.g. in a
hospital where it may affect medical equipment.

› B atteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
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.
› D o not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair
work is required.
› T he unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
› U se a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
› D o not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.

o Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)
Electronic devices
All mobile phones may get interference, which could affect performance.
› D o not use your mobile phone near medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in your breast pocket.

o Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)
Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you
drive.
› D o not use a hand-held phone while driving.
› U se a hands-free kit, if available.
› P ull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so
require.

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

Potentially explosive atmospheres
Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.

o Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)
In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
› T urn off your mobile phone before boarding any aircraft.

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

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

o Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)
Battery information and care

› Y ou 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.
› U se only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery
life.
› D o not disassemble or short-circuit the battery pack.
› R eplace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery
pack may be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.
› D o not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such
as the bathroom.
› R isk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
› D ispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions.

o Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)
Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KP135 has been designed to comply with applicable safety
requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific
guidelines that include safety margins designed to ensure safety of all persons,
regardless of age and health.
› T he 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.
›W
 hile 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.
› T he SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
› T he highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is
0.902 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.746 W/kg (10g).
› S AR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR
limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is
1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

o Technical Data
General

› Product name : KP135
› System : GSM 900 / DCS 1800
Ambient Temperatures

› Max. : +55°C, Charging (+45°C)
› Min : -10°C
LG Service Center by LG
Electronics
(Thailand) Co.Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd.;
Bookala, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon-Fri and Sat 2nd ,
4th 08:00 - 17:00
Call center : 0-2878-5757

