KE990 คู่มือการใช้

P/N : MMBB0269404 (1.0) H

ELECTRONICS INC.

www.lgmobile.com

KE990

ไทย
ENGLISH

Bluetooth QD ID B013158

ข้อมูลบางอย่างในคู่มือเล่มนี้
อาจแตกต่างจากโทรศัพท์ ของคุณ
ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์
หรือผู้ให้บริการของคุณ

KE990 คู่มือการใช้

ไทย

ขอแสดงความยินดีที่คุณซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่
รุ่น KE990 ของ LG ที่ทันสมัยมีขนาดกะทัดรัด
ออกแบบให้ทำงานด้วยการใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอลใหม่ล่าสุด

การติดตั้ง

01

หน้าจอสแตนด์บาย

02

การทำงานพื้นฐาน

03

มัลติมีเดีย

04

จัดการข้อมูล

05

เว็บไซต์

06

การตั้งค่า

07

อุปกรณ์เสริม

08

สารบัญ
การติดตั้ง
เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ .......... 8
ภาพแสดงตัวเครื่องเมื่อเปิดฝาครอบ ........... 9
การใส่ SIM และแบตเตอรี่ ..................... 10
การ์ดหน่วยความจำ .............................. 12
แผนผังเมนู ......................................... 13

หน้าจอสแตนด์บาย
เคล็ดลับสำหรับทัชสกรีน ....................... 14
ปุ่มด่วน ............................................ 15
แถบสถานะ......................................... 16
เมนูปุ่มลัด .......................................... 17

การทำงานพื้นฐาน
การโทร .........................................18
การโทรออกหรือ ............................... 18
การโทรออกโดยใช้รายชื่อ .................. 18
การรับสายและการปฏิเสธสาย เรียกเข้า . 18
ตัวเลือกต่างๆ ระหว่างใช้สาย ............... 19
การปรับระดับเสียงสนทนา ................. 19
โทรด่วน.......................................... 20
การใช้สายที่สอง............................... 20
การปิด DTMF .................................. 20
การดูบันทึกการโทร ........................... 20
การใช้การโอนสาย ............................ 21
ป้องกันการโทร................................. 21
การเปลี่ยนการตั้งค่าการโทรทั่วไป ........ 22

4 LG KE990 | คู่มือการใช้

รายชื่อ ..........................................23
การค้นหารายชื่อ ............................... 23
การเพิ่มรายชื่อใหม่่............................ 23
ตัวเลือกต่างๆ ของรายชื่อ ................... 24
การสร้างกลุ่ม ................................... 24
การเปลี่ยนการตั้งค่าของรายชื่อ............ 25
การดูข้อมูล...................................... 25
ข้อความ..........................................26
การส่งข้อความ ................................. 26
การป้อนข้อความ .............................. 26
ระบบช่วยสะกดคำ T9 ........................ 27
การป้อนด้วยตัวเอง............................ 27
คีย์บอร์ด ......................................... 27
การเขียนด้วยมือ ............................... 27
การตั้งค่าอีเมล์ ................................. 28
การดึงข้อมูลอีเมล์ ............................. 29
การส่งอีเมล์โดยใช้แอคเคาท์ใหม่ ......... 29
การเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล์ ................... 30
โฟลเดอร์ข้อความ ............................. 30
การจัดการข้อความ............................ 31
การใช้ข้อความอัตโนมัติ ..................... 32
การใช้อิโมติคอน .............................. 32
การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความตัวอักษร.... 32
การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความ มัลติมีเดีย . 33
การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ..................... 33

มัล

กล

กล

23
23
23
24
24
25
25
26
26
26
27
27
27
27
28
29
29
30
30
31
32
32
32
33
33

มัลติมีเดีย

ภาพถ่ายและวิดีโอ ............................48
การดูภาพถ่ายและวิดีโอ ..................... 48
กล้อง..............................................34
การใช้การซูมขณะดูวิดีโอหรือ ภาพถ่าย . 48
การถ่ายภาพด่วน............................... 34
การปรับระดับเสียงขณะดูวิดีโอ ............. 48
หลังจากที่ถ่ายภาพแล้ว ...................... 34
การบันทึกภาพจากวิดีโอ..................... 48
ทำความรู้จักกับจอแสดงภาพ ............... 35
การดูรายละเอียดของวิดีโอหรือ ภาพถ่าย 49
การใช้แฟลช .................................... 36
การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอจากคลังภาพ... 49
การใช้การตั้งค่าด่วน .......................... 36
การดูภาพถ่ายแบบภาพสไลด์ .............. 50
การปรับความเข้ม .............................. 37
การตั้งค่าภาพถ่ายเป็นภาพพื้นหลัง ....... 50
การเลือกประเภทการถ่ายภาพ.............. 37
การดูวิดีโอบนทีวี .............................. 50
การใช้โหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง .............. 38
การแก้ไขภาพถ่าย............................. 51
การถ่ายภาพพาโนรามา ...................... 38
การเพิ่มข้อความลงในภาพถ่าย ............ 52
การใช้การตั้งค่าขั้นสูง ........................ 39
การเพิ่มเอฟเฟกต์ลงในภาพถ่าย ........... 52
การเปลี่ยนขนาดภาพ ......................... 40
การแปลงภาพถ่าย ............................ 53
การเลือกโทนสี.ี ................................ 40
การเน้นสีในภาพถ่าย.......................... 53
การดูภาพถ่ายที่บันทึกไว้ .................... 41
การสลับสีในภาพถ่าย......................... 53
การดูรายละเอียดของภาพถ่าย ............. 41
กล้องวิดีโอ ......................................42 มัลติมีเดีย........................................54
ภาพ............................................... 54
การถ่ายวิดีโอด่วน ............................. 42
เมนูตัวเลือกของภาพ ......................... 54
หลังจากที่ถ่ายวิดีโอแล้ว ..................... 42
การส่งภาพถ่าย................................. 54
ทำความรู้จักกับจอแสดงภาพ ............... 43
การใช้รูปภาพ................................... 55
การปรับความเข้ม .............................. 44
การจัดการรูปภาพ ............................. 55
การใช้การตั้งค่าขั้นสูง ........................ 44
การลบรูปภาพ .................................. 55
การเปลี่ยนขนาดของภาพวิดีโอ ............ 45
การย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ ................. 56
การเลือกโทนสี.ี ................................ 46
การเลือกหรือไม่เลือกรูปภาพ ............... 56
การดูวิดีโอที่บันทึกไว้้ ........................ 46
การสร้างภาพสไลด์ ........................... 56
การดูวิดีโอบนทีวี .............................. 47
การตรวจสอบสถานะหน่วยความจำ ....... 57
เสียงส่วนตัว ..................................... 57
5

สารบัญ
การใช้เสียง ..................................... 57
รายการเล่นภาพวิดีโอ ........................ 64
วิดีโอ ............................................ 57
เครื่องบันทึกเสียง ............................. 64
การดูวิดีโอ ...................................... 57
การบันทึกเสียงหรือเสียงพูด ................ 65
การใช้ตัวเลือกขณะหยุดวิดีโอชั่วคราว ... 58
การส่งรายการบันทึกเสียง .................. 65
การแก้ไขวิดีโอคลิป........................... 58
การใช้วิทยุ ...................................... 65
การส่งวิดีโอคลิป............................... 58
การค้นหาสถานีี ................................ 66
การใช้วิดีโอคลิปเป็นเสียงเรียกเข้า ........ 58
การแก้ไขสถานีี ................................ 66
การใช้เมนูตัวเลือกของวิดีโอ .............. 58
การรีเซ็ตสถานี ................................. 66
เกมส์ & แอปฯ ................................. 59
การฟังวิทยุ ...................................... 67
การเล่นเกมส์ ................................... 59
จัดการข้อมูล
การใช้เมนูตัวเลือกของเกมส์์................ 59
สมุดบันทึก ........................................ 68
แฟลชคอนเทนท์ .............................. 60
การเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทิน ............. 68
การดูไฟล์ SWF ................................ 60
การเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นของปฏิทิน ...... 68
การใช้ตัวเลือกในการดูไฟล์ SWF ......... 60
การเพิ่มรายการลงในสิ่งที่ต้องทำ.......... 69
เอกสาร........................................... 60
การแบ่งปันรายการที่ต้องทำ ................ 69
การโอนไฟล์ไปที่โทรศัพท์ .................. 60
การใช้ตัวค้นหาวันที........................... 69
การดูไฟล์.์ ....................................... 60
การตัง้ เวลาปลุกเตือน ........................ 70
อื่นๆ ............................................ 61
การเพิม
่ บันทึก .................................. 70
Muvee studio ................................. 61
การใช้เครื่องคิดเลข ........................... 70
การสร้างภาพยนตร์............................ 62
การใส่ช่อ
ื เมืองลงในเวลาทั่วโลก .......... 71
เพลง ............................................ 62
การแปลงหน่วย ................................ 71
การโอนเพลงไปยังโทรศัพท์ ............... 62
PC Sync ......................................... 72
การเล่นเพลง ................................... 63
การติดตัง้ LG PC Suite
การสร้างรายการเพลง ........................ 63
ลงในคอมพิวเตอร์ ............................. 72
การแก้ไขรายการเพลง ....................... 64
การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับ
การลบรายการเพลง .......................... 64
คอมพิวเตอร์์ .................................... 72

6 LG KE990 | คู่มือการใช้

เว็

กา
กา
กา
กา
กา
กา
กา

กา

กา
กา
กา
กา
กา
กา
กา
กา
กา

64
64
65
65
65
66
66
66
67

68
68
68
69
69
69
70
70
70
71
71
72

72

72

การสำรองข้อมูลและการเรียกคืน
ข้อมูลของโทรศัพท์ ........................... 72
การดูไฟล์ในโทรศัพท์บนคอมพิวเตอร์ ... 73
การซิงโครไนซ์รายชื่อ ........................ 73
การซิงโครไนซ์ข้อความ ..................... 74
การใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์
เก็บข้อมูล ...................................... 74
ตัวแปลง DivX ................................. 75

อุปกรณ์เสริม...................................... 86
บริการของเครือข่าย............................ 88
ข้อมูลทางเทคนิค ............................... 88
คำแนะนำ
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ............................. 90

เว็บไซต์์
การเข้าใช้เว็บไซต์................................ 76
การเพิ่มและการใช้บุ๊คมาร์ค .................... 76
การบันทึกเพจ ..................................... 77
การเข้าใช้เพจที่บันทึกไว้ ....................... 77
การดูประวัติข้อมูลเบราว์เซอร์ ................. 77
การเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์์ .......... 77
การใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม ..................... 78

การตั้งค่า
การเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอ.................... 80
การปรับแต่งรูปแบบเสียงของคุณ............. 80
การเปลี่ยนการตั้งค่าโทรศัพท์ ................. 81
การเปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ............. 81
การใช้สถานะความจำ .......................... 82
การใช้โหมด Flight .............................. 82
การส่งและการรับไฟล์โดยใช้ บลูทูธ......... 82
การจับคู่กับอุปกรณ์ บลูทูธ อื่น ................ 83
การใช้ชุดหูฟัง บลูทูธ ........................... 84
7

เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ, สายเคเบิล, แฮนด์ฟรี
เคล็ดลับ: ในการเชื่อมต่อสาย USB ให้รอจนโทรศัพท์
เปิดเครื่องและลงทะเบียนกับเครือข่ายแล้ว

ภ
โหมดกล้องถ่ายรูป
ปุ่มล็อค/ปลดล็อค
(ปุ่มป้องกันภาพ
สั่นไหวในกล้อง
ถ่ายรูป)

ปุ่มวางสาย
/เปิดปิดเครื่อง
วางสายหรือปฏิเสธสายเรียก
เข้าเปิด/ปิดโทรศัพท์กด
หนึ่งครั้งเพื่อกลับสู่หน้าจอ
สแตนด์บาย
ปุ่มลบ
ลบตัวอักษรครั้งละหนึ่งตัว
เมื่อกดปุ่มในแต่ละครั้ง
ปุ่มโทรออก/
รับสาย
เพื่อโทรออกและรับสาย
เรียกเข้า

การติดตั้ง

คำเตือน: การวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนโทรศัพท์
หรือการนั่งทับเมื่อใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงอาจทำให้จอ LCD
ของโทรศัพท์ และการทำงานของทัชสกรีนเสียหายได้
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ปุ่มถ่ายภาพ

รูป

ภาพแสดงตัวเครื่องเมื่อเปิดฝาครอบ
ปุ่มหมุน
ซูมเข้าหรือซูมออก เมื่ออยู่ในโหมดกล้องถ่ายรูป
หรือกล้องวิดีโอ เลื่อนดูเมนู
เคล็ดลับ: คุณสามารถปรับระดับเสียงขณะเพลิดเพลิน
อยู่กับเพลง, เกมส์ และระหว่างใช้สายได้
คำเตือน: การวางวัตถุที่เป็นสื่อแม่เหล็กใกล้กับ
ผิวสัมผัสอาจทำให้ปุ่มหมุนทำงานผิดปกติได้

01
02
03
04
05
06
07

ฝาปิดแบตเตอรี่

08

แบตเตอรี่
ไมโครโฟน
สวิตช์ฝาครอบเลนส์

ช่องเสียบ SIM การ์ด
ปุ่มถ่ายภาพ

การติดตั้ง

ไฟวัดแสง
แฟลช
เลนส์กล้องถ่ายรูป
โหมดกล้องถ่ายรูป

ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ
ปุ่มล็อค/ปลดล็อค
(ปุ่มป้องกันภาพสั่นไหวใน กล้องถ่ายรูป)

9

การใส่ SIM และแบตเตอรี่

1 ถอดฝาปิดแบตเตอรี่
กดปุ่มคลายล็อคแบตเตอรี่ที่ด้านบนของโทร
ศัพท์ค้างไว้ แล้วดึงฝาปิดแบตเตอรี่ขึ้น

ก

2 ถอดแบตเตอรี่ออก
จับที่ขอบด้านบนของแบตเตอรี่ และยก
แบตเตอรี่ขึ้นจากช่องใส่แบตเตอรี่โดยใช้
ฝาปิดแบตเตอรี่

3

คำเตือน: อย่าใช้เล็บในการถอดแบต
เตอรี่ออก
คำเตือน: อย่าถอดแบตเตอรี่ออกขณะที่เปิดโ
ทรศัพท์อยู่เนื่องจากอาจทำให้ เครื่องเสียหายได้

4

การติดตั้ง
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การใส่ SIM และแบตเตอรี่
01
02
03
04
3 การใส่ SIM การ์ด
เลื่อน SIM การ์ดเข้าไปในช่องใส่ SIM การ์ด
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสสีทอง
ของการ์ดคว่ำลง
ในการถอด SIM การ์ด ให้ค่อยๆ ดึงการ์ด
ออกมาในทิศทางตรงข้ามกับตอนใส่

05
06
07
08

การติดตั้ง

4 ใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่ โดยให้ด้านบนของแบตเตอรี่
สอดลงไปที่ด้านบนของช่องใส่แบตเตอรี่ก่อน
ตรวจดูให้แน่ใจว่าขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่ตรง
กับขั้วในโทรศัพท์ จากนั้น กดด้านล่างของ
แบตเตอรี่ให้แน่นเข้าที่

5 การชาร์จโทรศัพท์
เลื่อนฝาปิดช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จที่
ด้านข้างของโทรศัพท์ KE990 ออก
เสียบอุปกรณ์ชาร์จ และเสียบปลั๊กไฟเข้า
กับ เต้าเสียบไฟ คุณจะต้องชาร์จโทรศัพท์
KE990 จนกว่าจะปรากฏข้อความว่า
แบตเตอรี่เต็ม บนหน้าจอ

11

การ์ดหน่วยความจำ
การใส่การ์ดหน่วยความจำ
เพิ่มพื้นที่หน่วยความจำบนโทรศัพท์ได้โดย
การ ใช้การ์ดหน่วยความจำ โทรศัพท์ KE990
สามารถรองรับการ์ดหน่วยความจำสูงสุด
ไม่เกิน 2 กิกะไบต์ (2 GB)
เคล็ดลับ: การ์ดหน่วยความจำเป็นอุปกรณ์เสริม
1 ถอดแบตเตอรี่และฝาปิดแบตเตอรี่ออกก่อน
2 ใส่การ์ดหน่วยความจำ

เลื่อนการ์ดหน่วยความจำเข้าไปในช่องเสียบ
ที่ด้านบนให้แน่นเข้าที่
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสสีทอง
คว่ำลงแล้ว

แ
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

แล้วแตะที่

และเลือก ตั้งค่าโทรศัพท์

2 แตะที่ สถานะความจำ แล้วเลือก

หน่วยความจำการ์ด
3 แตะที่ ฟอร์แมต แล้วยืนยันการเลือกของคุณ
4 ใส่รหัสผ่าน หากมีการกำหนดไว้ จากนั้นการ์ด

ของคุณจะได้รับการฟอร์แมต
และพร้อมสำหรับการใช้งาน
เคล็ดลับ: ในการเปลี่ยนปลายทางที่จัดเก็บ
เริ่มต้น ให้เปิด สถานะความจำ จากเมนู
ตั้งค่าโทรศัพท์ แล้วเลือก การตั้งค่าที่เก็บหลัก

หมายเหตุ: หากการ์ดหน่วยความจำของคุณมี
ข้อมูลอยู่ภายใน ข้อมูลต่างๆ จะถูกกำหนดให้อยู่
ในโฟลเดอร์ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น
วิดีโอจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์วิดีโอ

การโอนรายชื่อ
ในการโอนรายชื่อจาก SIM ไปยังโทรศัพท์:
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

แล้วเลือก รายชื่อ
3 ใส่แบตเตอรี่และฝาปิดกลับคืน

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ
การติดตั้ง

หากได้มีการฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำแล้ว
คุณสามารถเริ่มใช้การ์ดหน่วยความจำนั้นได้
หากยังไม่ได้ฟอร์แมตการ์ด
คุณต้องทำการฟอร์แมตก่อน
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2 แตะที่ ตั้งค่า และ คัดลอก
3 เลือก SIM ไปยังเครื่อง แล้วแตะที่ ตกลง
4 เลือก พร้อมกันทั้งหมด หรือ ทีละรายการ

จากนั้นแตะที่ ตกลง

แผนผังเมนู
01
02

ณ
ร์ด

อยู่
น

ง
ร

03
04
05
โทรออก

รายชื่อ

แฟ้มข้อมูล

กล้อง

เบราว์เซอร์

Google

หน้าจอ

รูปแบบสียง

Muvee
studio

เพลง

สมุดบันทึก

การเตือน

ตั้งค่าโทรศัพท์

ตั้งค่า
การโทร

รายการ
วิดีโอ

บันทึก
เสียง

บันทึก

เครื่องมือ

โหมด
Flight

บลูทูธ

วิทยุ FM

เกมส์
& แอปฯ

06
07
08

บันทึกการโทร ข้อความ

การติดตั้ง
13

หน้าจอสแตนด์บาย
เมื่อไม่มีการใช้งานโทรศัพท์ KE990 เครื่องจะ
กลับเข้าสู่หน้าจอหลัก จากหน้าจอนี้ คุณสามารถ
เข้าใช้งานตัวเลือกเมนูต่างๆ, โทรออกแบบด่วน
และดูสถานะของโทรศัพท์ และอื่นๆ
ได้อีกมากมาย

สัญญาณ

มัลติทาสกิ้ง

ปุม
่
บ่อ

เคล็ดลับสำหรับทัชสกรีน
หน้าจอหลักยังเป็นที่ที่ดีเยี่ยมที่จะช่วยฝึกให้คุณ
เคยชินกับทัชสกรีนได้
ในการเลือกรายการ ให้แตะที่ไอคอนอย่าง
ถูกต้อง
ในการเลื่อนดูรายการต่างๆ ให้แตะที่รายการสุด
ท้ายที่มองเห็นได้ แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น
รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้

ลูกศรแสดงปุ่มลัด

• คุณไม่จำเป็นต้องออกแรงกดมาก ทัชสกรีนจะ

ไวต่อการสัมผัสที่เบาและแน่นอน
• ใช้ปลายนิ้วในการสัมผัสที่ตัวเลือกที่ต้องการ

ระวังอย่าแตะโดนปุ่มอื่นๆ รอบข้าง
• เมื่อไฟหน้าจอดับลง ให้กดปุ่มปลดล็อค/

ล็อคที่ด้านขวามือ เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
• ห้ามปิดคลุมโทรศัพท์ด้วยซองหรือปลอก

หน้าจอสแตนด์บาย

เนื่องจากทัชสกรีนจะไม่ทำงานหากมีวัตถุใดๆ
ปิดคลุมอยู่
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ปุม
่

▲ เมนูปุ่มลัด

ปุ่มด่วน

ปุ่มด่วน
01

ปุ่มด่วนจะทำให้สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันที่ใช้
บ่อยได้อย่างง่ายดายด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว
แตะเพื่อเปิดเมนูแบบเต็มโดยจะแยกออก
เป็นเมนูย่อย 4 เมนูย่อย แตะที่แท็บแนวตั้ง
ของเมนูย่อยแต่ละเมนู เพื่อดูตัวเลือกต่างๆ
แตะเพื่อเปิดทัชแพดสำหรับใช้โทรออก
ป้อนหมายเลขเหมือนกับการใช้ปุ่มกดทั่ว
ไป แล้วแตะที่
หรือกด

02
แตะเพื่อเข้าใช้เมนูตัวเลือก ส่งข้อความ
จากตัวเลือกนี้ คุณสามารถสร้าง SMS
หรืออีเมล์ใหม่ หรือดูข้อความในโฟลเดอร์
ข้อความได้ โปรดดูรายละเอียดในหน้า 26
แตะเพื่อเปิดสมุดรายชื่อ แท็บตัวอักษรจะ
คุณยังสามารถสร้างรายชื่อ
ใหม่และแก้ไขรายชื่อที่มีอยู่ได้
โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 23

03
04
05
06
07
08

คำแนะนำสำหรับลูกค้า
เพื่อการรับสัญญาณที่ดียิ่งขึ้น LG ขอแนะนำให้คุณถือโทรศัพท์ตามตัวอย่างที่แสดงไว้ใน
ภาพด้านล่าง

0

X
หน้าจอสแตนด์บาย

โปรดอย่าให้มือของคุณบดบังบริเวณเสาอากาศระหว่างการโทรออกและการใช้การเชื่อมต่อ
บลูทูธ เนื่องจากอาจทำให้คุณภาพของเสียงลดลง

15

หน้าจอสแตนด์บาย
แถบสถานะ

กา
แต
ขอ
เงี

แถบสถานะใช้ไอคอนต่างๆ เพื่อแสดงข้อมูล
เช่น ระดับความแรงของสัญญาณ, ข้อความใหม่
และพลังงานแบตเตอรี่
รวมถึงแสดงว่ามีการใช้งาน บลูทูธ หรือ GPRS
อยู่หรือไม่

กา
แต
จา
รัน

ตารางด้านล่างนี้จะอธิบายถึงความหมายของ
ไอคอนต่างๆ ที่ปรากฏบนแถบสถานะ
ไอคอน

คำอธิบาย

ไอคอน

คำอธิบาย

การทำงานหลายอย่าง

ใช้รูปแบบปกติอยู่

แอปพลิเคชันที่รันอยู่

ใช้รูปแบบนอกอาคารอยู่

ความแรงของสัญญาณ (จำ
นวนแถบอาจแตกต่างกันไป)

ใช้รูปแบบเงียบอยู่

ไม่มีสัญญาณเครือข่าย
พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
แบตเตอรี่หมด
ข้อความใหม่
ข้อความเสียงใหม่
หน้าจอสแตนด์บาย

ข้อความในถาดเข้าเต็ม
ส่งข้อความไม่ได้
ตั้งปลุกแล้ว
ใช้รูปแบบสั่นอยู่

16 LG KE990 | คู่มือการใช้

ใช้รูปแบบชุดหูฟังอยู่
โอนสายเรียกเข้า
ใช้ GPRS ได้
ใช้ EDGE ได้่
โรมมิ่ง
เลือกโหมด Flight
เปิดบลูทูธ
ใช้ HSDPA ได้
ใช้ 3G ได้

จา
หน
โด

เมื่
เก
จะ

การเปลี่ยนรูปแบบจากแถบสถานะ
แตะที่ไอคอนซึ่งแสดงการตั้งค่ารูปแบบปัจจุบัน
ของคุณในแถบสถานะ เลือกประเภทรูปแบบ เช่น
เงียบ และแตะที่ ตกลง เพื่อบันทึกและปิด
การใช้ฟังก์ชันการทำงานหลายอย่าง
แตะที่
เพื่อเปิดเมนูการทำงานหลายอย่าง
จากเมนูนี้ คุณสามารถดูแอปพลิเคชันทั้งหมดที่
รันอยู่ และเข้าใช้งานได้ด้วยการกดปุ่มเดียว
จากแอปพลิเคชันต่างๆ ให้แตะที่
และเลือก
หน้าจอหลักเพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอสแตนด์บาย
โดยไม่ต้องออกจากหรือปิดแอปพลิเคชันนั้น
เมื่อคุณกำลังรันแอปพลิเคชันไว้ที่พื้นหลัง (เช่น
เกมส์ หรือวิทยุ FM) ไอคอน
จะปรากฏขึ้นในแถบสถานะ

เมนูปุ่มลัด
เมนูปุ่มลัดจะมีตัวเลือกเมนูต่างๆ 9 เมนู
ในการเปิดเมนูปุ่มลัด:
1 แตะที่หน้าจอสแตนด์บายเหนือปุ่มด่วนหนึ่ง

ครั้ง
2 เมื่อลูกศรแสดงทางลัดปรากฏขึ้น ให้ใช้นิ้ว

เลื่อนไปตามแนวนอนในทิศทางใดทิศ
ทางหนึ่ง
3 เมนูปุ่มลัดจะเปิดขึ้น แตะที่ตัวเลือกใดตัวเลือก
หนึ่งเพื่อเปิดแอปพลิเคชันหรือเมนูต่างๆ
4 ในการปิดเมนูปุ่มลัด ให้ใช้นิ้วเลื่อนที่ลูกศร
แสดงปุ่มลัดอีกครั้ง ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

01
02
03
04
05
06
07
08

หน้าจอสแตนด์บาย
17

การโทร
การโทรออกหรือ

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ

เพื่อเปิดปุ่มกด
1 แตะที่
2 ป้อนหมายเลขโดยใช้ปุ่มกด ในการลบตัวเลข

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่

ให้กดปุ่ม C
3 แตะที่
หรือปุ่ม
เพื่อเริ่มการโทรออก
4 ในการวางสาย ให้กดปุ่ม

2 เลือกแท็บตัวอักษรตามตัวอักษรแรกของ

เคล็ดลับ! ในการป้อนเครื่องหมาย +
เพื่อโทรออกระหว่างประเทศ ให้แตะที่
สองครั้ง
เคล็ดลับ! กดปุ่มล็อค/
ปลดล็อคเพื่อล็อคทัชสกรีน เพื่อป้องกันการโทร
ออกโดยไม่ได้ตั้งใจ
เคล็ดลับ! ในการเปิดปุ่มกดขึ้นระหว่าง
การโทรออก ให้แตะที่

ตัว

เพื่อเปิดสมุดที่อยู่
รายชื่อที่คุณต้องการจะโทรออก เช่น ‘Home’
ให้เลือก H
3 จากรายการนี้ ให้แตะที่รายชื่อที่ต้องการโทร
หา แล้วเลือกหมายเลขที่จะใช้ หากมีการบัน
ทึกไว้มากกว่าหนึ่งหมายเลข
4 แตะที่ การโทร
เคล็ดลับ! คุณสามารถค้นหารายชื่อได้จากหน้า
และเลือก ไปที่รายชื่อ
จอโทรออก แตะที่
เลื่อนดูรายชื่อ หรือป้อนตัวเลขสองสามตัวแรก
ของหมายเลขเพื่อจำกัดจำนวนรายการ

การรับสายและการปฏิเสธสาย
เรียกเข้า
เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น ให้กดปุ่ม

เพื่อรับสาย

เพื่อปิดเสียงเรียกเข้า
กดปุ่ม
วิธีนี้เป็นวิธีที่ดี หากคุณลืมเปลี่ยนรูปแบบเป็น
เงียบ เมื่ออยู่ในห้องประชุม
การทำงานพื้นฐาน
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กดปุ่ม

อีกครั้งเพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า

เ
ห
แ
ท

ตัวเลือกต่างๆ ระหว่างใช้สาย

e’

01

ลำโพง - แตะที่

03

พัก - แตะที่
เพื่อสนทนาต่อ

ร
น

ย

ปิดเสียง - แตะที่
เพื่อปิดไมโครโฟน ดังนั้น
บุคคลที่กำลังคุยสายอยู่จะไม่สามารถไม่ได้ยิน
เสียงคุณ

พัก

เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือกต่างๆ
หรือรายชื่อ ให้แตะที่รายการสุดท้ายที่มองเห็นได้
แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้

พัก

เพื่อเปิดลำโพง
เพื่อพักสาย แตะที่ ทำต่อ

02

04

เพื่อเปิดปุ่มตัวเลขสำหรับ
ปุ่มกด - แตะที่
การนาวิเกตเมนูด้วยตัวเลือกแบบตัวเลข
ตัวอย่างเช่น การโทรไปยังศูนย์บริการหรือการ
บริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติต่างๆ

05

ตัวเลือก - เลือกจากรายการตัวเลือกต่างๆ
ระหว่างใช้สาย รวมถึง ไปที่รายชื่อ และ
ไปที่ข้อความ ดังนั้น คุณสามารถตรวจสอบข้อ
ความและเพิ่มรายชื่อระหว่างโทรออกได้
นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางสายได้โดยการ
แตะที่ วางสาย

08

06
07

การปรับระดับเสียงสนทนา

การทำงานพื้นฐาน

ในการปรับระดับเสียงระหว่างสนทนา ให้หมุนปุ่ม
หมุนตามเข็มนาฬิกา เพื่อเพิ่มระดับเสียง หรือ
หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับเสียง
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การโทร
โทรด่วน
คุณสามารถกำหนดรายชื่อที่โทรออกบ่อยเป็น
หมายเลขโทรด่วนได้
1 แตะที่
และเลือก รายชื่อ
2 แตะที่ โทรด่วน
3 วอยซ์เมล์ได้รับการกำหนดให้อยู่ที่หมายเลข

โทรด่วน 1 ซึ่งคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
แตะที่หมายเลขอื่นๆ เพื่อกำหนดรายชื่อ
สำหรับโทรด่วน
4 สมุดที่อยู่จะเปิดขึ้น เลือกรายชื่อที่คุณต้อง
การกำหนดให้กับหมายเลขนั้น โดยการแตะที่
หมายเลขโทรศัพท์หนึ่งครั้ง
ในการโทรออกหมายเลขโทรด่วน ให้แตะที่
จากหน้าจอสแตนด์บาย จากนั้นกดหมายเลขที่
กำหนดค้างไว้จนกว่ารายชื่อจะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอ เครื่องจะทำการโทรออกโดยอัตโนมัติ
โดยไม่ต้องกด

การใช้สายที่สอง
1 ในระหว่างการโทรสายแรก ให้แตะที่
2

การทำงานพื้นฐาน

3
4

5
6

แล้วเลือก เพิ่มสายใหม่
ป้อนหมายเลข หรือค้นหารายชื่อ(โปรดดู
รายละเอียดที่ การโทรออก ในหน้า 18)
กด
เพื่อต่อสาย
สายสนทนาทั้งสองสายจะแสดงอยู่บนหน้าจอ
การโทรออก สายสนทนาแรกจะล็อคและพัก
สายคู่สนทนา
แตะที่ สลับ เพือ่ เปลีย่ นไปมาระหว่างแต่ละสาย
ในการวางสายใดสายหนึ่ง
หรือวางสายทั้งสองสาย ให้กด
และเลือก
วาง แล้วตามด้วย ทั้งหมด หรือ ใช้งาน
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เคล็ดลับ! คุณสามารถรวมสายเข้าด้วยกัน
จากนั้นเลือก ร่วมสนทนา
ได้โดยการเลือก
ควรตรวจสอบว่าผู้ให้บริการเครือข่ายสนับสนุน
การประชุมสายนี้

หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทร
ออกแต่ละสายด้วย

การปิด DTMF

สา
หม

ค่า
ริก
บา
แล

ปร
ส่ง

DTMF ทำให้คุณสามารถใช้คำสั่งตัวเลขในการ
นาวิเกตเมนูภายในข้อความอัตโนมัติได้ โดย
DTMF จะเปิดตามค่าเริ่มต้น

เ
แ

ในการปิดการทำงานระหว่างใช้สาย (เช่น
การจดตัวเลข) ให้แตะที่
และเลือก ปิด
DTMF

เ
โ
แ

การดูบันทึกการโทร
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือก
ให้แตะที่รายการสุดท้ายที่มองเห็น แล้วใช้
นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้

แตะที่
และเลือก บันทึกการโทร
เลือกเพื่อดู:
ทุกสาย - ดูรายการที่คุณโทรออก, ได้รับ
และไม่ได้รับทั้งหมด
สายโทรออก - ดูรายการหมายเลขที่คุณโทร
ออกทั้งหมด
สายที่ได้รับ - ดูรายการหมายเลขที่โทรเข้ามา
หาคุณทั้งหมด

กา
1
2
3
4
5

หม
สา
คุณ

เ
ใ
ก

สายไม่ได้รับ - ดูรายการสายที่คุณไม่ได้รับทั้ง
หมด

ร

ค่าโทร - ดูค่าใช้จ่ายที่คิดตามที่คุณโทรออก (บ
ริการนี้ขึ้นอยู่กับระบบเครือข่าย ผู้ให้บริการระบบ
บางรายอาจไม่สนับสนุนบริการนี้)
และเวลาโทรทั้งหมด ทั้งที่ได้รับและโทรออก
ปริมาณข้อมูล - ดูจำนวนข้อมูลที่คุณได้รับและ
ส่งทั้งหมดเป็นกิโลไบต์

ร

เคล็ดลับ! แตะที่รายการบันทึกการ
โทรรายการหนึ่งเพื่อดูวันที่, เวลา
และระยะเวลาในการโทร

การใช้การโอนสาย
1 แตะที่
2
3
4
5

เลือก
แล้วเลือก
ตั้งค่าการโทร
แตะที่ การโอนสาย
เลือกว่าจะโอนทุกสาย, โอนเมื่อสายไม่ว่าง,
โอนเมื่อไม่รับสาย หรือโอนเมื่อติดต่อไม่ได้
ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการให้โอนสายไป
แตะที่ โอนสาย เพื่อเปิดใช้งาน

หมายเหตุ: คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโอน
สายด้วย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของ
คุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
เคล็ดลับ! ในการปิดการโอนสายทั้งหมด
ให้เลือก เลิกใช้ทั้งหมด จากเมนู
การโอนสาย

1 แตะที่

เลือก
แล้วเลือก
ตั้งค่าการโทร
2 แตะที่ ป้องกันการโทร
3 เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง หรือเลือกทั้ง 6
ตัวเลือกนี้:
สายโทรออกทั้งหมด
สายโทรออกต่างประเทศ
สายโทรออกต่างประเทศ
ยกเว้นประเทศแม่
สายเรียกเข้าทั้งหมด
สายเข้าเมื่ออยู่ต่างประเทศ
4 ป้อนรหัสผ่านสำหรับจำกัดการโทร
โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบเครือข่าย
ของคุณเกี่ยวกับบริการนี้

01
02
03
04
05
06
07
08

เคล็ดลับ! เลือก กำหนดเบอร์โทรออก
เพื่อเปิดและรวบรวมรายการหมายเลขที่
สามารถโทรออกจากโทรศัพท์ได้
คุณจะต้องใช้รหัส PIN2 จากผู้ให้บริการ
ด้วย เฉพาะหมายเลขที่อยู่ในรายการ
หมายเลขโทรออกที่กำหนดเท่านั้นที่
สามารถโทรออกจากโทรศัพท์ได้

การทำงานพื้นฐาน

า

เคล็ดลับ! จากบันทึกการโทร ให้แตะที่
และ ลบ เพื่อลบรายการที่บันทึกไว้

ป้องกันการโทร
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การโทร

ร

การเปลี่ยนการตั้งค่าการโทรทั่วไป

กา

1 แตะที่

คุณ

เลือก
แล้วเลือก
ตั้งค่าการโทร
2 แตะที่ ตั้งค่าทั่วไป จากหน้าจอนี้
คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าของ:
ปฏิเสธการรับสาย - เลือก เปิด หรือ ปิด
แล้วเลือกว่าจะปฏิเสธทุกสาย, จากกลุ่ม,
รายชื่อที่ระบุไว้ หรือจากหมายเลขที่ไม่รู้จัก
(ไม่มีอยู่ในรายชื่อของคุณ)
ส่งหมายเลขตัวเอง - เลือกว่าจะแสดงหมาย
เลขของคุณเมื่อคุณโทรออกหรือไม่
โทรซ้ำอัตโนมัติ - เลือก เปิด หรือ ปิด
โหมดตอบรับ - เลือกว่าจะรับสายโดยใช้ปุ่ม
ส่ง(ปุ่มรับสาย) หรือปุ่มใดๆ
เตือนทุกนาที - เลือก เปิด เพื่อฟังเสียง
เตือนทุกนาทีในระหว่างที่ใช้สาย
โหมดตอบรับ BT - เลือก แฮนด์ฟรี
เพื่อให้สามารถรับสายได้ในระหว่างที่ใช้
งานชุดหูฟังบลูทูธ หรือเลือก ตัวเครื่อง
เพื่อรับสายโดยกดปุ่มบนตัวเครื่องเท่านั้น
ขณะใช้ ชุดหูฟังบลูทูธ
บันทึกหมายเลขใหม่ - เลือก ใช่ หรือ ไม่
การทำงานพื้นฐาน

เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือก ให้แตะ
ที่รายการสุดท้ายที่มองเห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้า
จอขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้
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จา
1
2

จา
1
2

รายชื่อ
การค้นหารายชื่อ

การเพิ่มรายชื่อใหม่

คุณสามารถค้นหารายชื่อได้ 2 วิธี:

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่

จากหน้าจอสแตนด์บาย
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่
เพื่อเปิดสมุดที่อยู่
2 เลือกแท็บตัวอักษรตามตัวอักษรแรกของราย
ชื่อที่คุณต้องการดู เช่น ‘Home’ ให้เลือก H
เคล็ดลับ! คุณสามารถค้นหาตามกลุ่มได้โดยการ
แล้วเลือก ค้นหาตามกลุ่ม
แตะที่
ซึ่งจะเป็นการแสดงรายการกลุ่มทั้งหมดของคุณ

จากเมนูหลัก
1 เลือก รายชื่อ
2 แตะที่
และป้อนตัวอักษร 2-3 ตัวแรก
ของรายชื่อที่คุณต้องการค้นหาโดยใช้ปุ่มกด
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายชื่อติดต่อ
ให้แตะที่รายการสุดท้ายที่มองเห็น แล้วใช้
นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้

2
3
4

5

6
7

8

9

แล้วเลือก รายชื่อ
เลือก รายชื่อใหม่
เลือกว่าจะบันทึกรายชื่อไปยัง ตัวเครื่อง หรือ
SIM
ป้อนชื่อและนามสกุลของรายชื่อติดต่อใหม่
คุณไม่จำเป็นต้องป้อนทั้งสองรายการ แต่คุณ
ต้องป้อนรายการใดรายการหนึ่ง
ป้อนหมายเลขที่ต่างกันสูงสุด 5 หมายเลข
แล้วระบุประเภทให้กับแต่ละหมายเลข
โดยเลือกจาก เบอร์มือถือ, บ้าน, ออฟฟิศ,
เพจเจอร์, แฟกซ์, VT และ ทั่วไป แตะที่
ตกลง
เพิ่มอีเมล์แอดเดรสสูงสุด 2 รายการ
กำหนดรายชื่อให้กับกลุ่ม เลือกจาก
ไม่มีกลุ่ม, ครอบครัว, เพื่อน,
เพื่อนร่วมงาน, โรงเรียน หรือ วีไอพี
คุณสามารถเพิ่ม โฮมเพจ, ที่อยู่บ้าน,
ชื่อบริษัท, ชื่องาน, ที่อยู่บริษัท และ
บันทึก ได้
แตะที่ บันทึก เพื่อบันทึกรายชื่อ

02
03
04
05
06
07
08

การทำงานพื้นฐาน

เคล็ดลับ! คุณสามารถสร้างกลุ่มที่กำหนด
เองสำหรับรายชื่อของคุณได้ โปรดดูที่
การสร้างกลุ่ม ในหน้า 24

01

23

รายชื่อ
ตัวเลือกต่างๆ ของรายชื่อ

เพิ่มรายชื่อใหม่ - คุณสามารถเพิ่มรายการ
ใหม่ได้
เลือก/ไม่เลือก - คุณสามารถเลือกรายชื่อตั้ง
แต่หนึ่งรายชื่อขึ้นไปเพื่อลบหลายรายการได้
ค้นหาตามกลุ่ม - คุณสามารถค้นหารายการ
ตามกลุ่มได้

ในเมนูนี้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆ
ได้มากมายขณะที่ดูรายชื่อ ขั้นตอนต่อไปนี้แสดง
วิธีการเข้าถึงและใช้งานเมนูตัวเลือกต่างๆ
1 เปิดรายชื่อที่คุณต้องการใช้ โปรดดูที่

การทำงานพื้นฐาน

การค้นหารายชื่อ ในหน้า 23
2 กด
เพื่อเปิดรายการตัวเลือก
จากขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถ:
แก้ไข - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายชื่อ
ติดต่อ
ส่งข้อความ - ส่งข้อความไปยังรายชื่อติดต่อ
หากรายชื่อติดต่อมีอีเมล์แอดเดรส ให้เลือกว่า
คุณจะส่งข้อความเป็นอีเมล์หรือ SMS/MMS
โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการส่งข้อความ
ที่หน้า 26
ส่งนามบัตร - ส่งรายละเอียดของรายชื่อติด
ต่อไปยังบุคคลอื่นเป็นนามบัตร
เลือกเพื่อส่งเป็น ข้อความตัวอักษร,
ข้อความมัลติมีเดีย, อีเมล์ หรือทาง บลูทูธ
ต่อสายสนทนา - โทรออกไปยังรายชื่อที่
ต้องการ
บันทึกไปที่ SIM/เครื่อง - เลือกย้ายหรือ
คัดลอกไปยังการ์ด SIM หรือตัวเครื่อง
(ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณบันทึกรายชื่อ
ตั้งแต่เริ่มแรก)
ลบ - ลบรายชื่อ แตะที่ ใช่ เมื่อคุณแน่ใจ
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กา

คุณ
กับ
กา

เ
ใ
ว
ท

การสร้างกลุ่ม
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่
2
3
4
5

แล้วเลือก รายชื่อ
เลือก กลุ่ม แล้วแตะที่
เลือก เพิ่มกลุ่มใหม่
ป้อนชื่อสำหรับกลุ่มใหม่ของคุณ
แตะที่ บันทึก

หมายเหตุ: หากคุณลบกลุ่ม รายชื่อที่ได้รับการ
กำหนดให้กับกลุ่มนั้นจะหายไป แต่ยังคงอยู่ใน
สมุดโทรศัพท์
เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไขกลุ่มที่มีอยู่ได้โดย
การเลื่อนแถบไปที่กลุ่มที่ต้องการ แล้วแตะที่
เลือกเพื่อ เพิ่มสมาชิกในกลุ่ม จากรายชื่อของคุณ,
กำหนดเสียงเรียกเข้าแบบกลุ่ม, เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
หรือลบกลุ่ม

1
2

การเปลี่ยนการตั้งค่าของรายชื่อ

ร

ตั้ง
ด้
ร

คุณสามารถปรับการตั้งค่ารายชื่อเพื่อให้เหมาะ
กับการทำงานของสมุดรายชื่อในแบบที่คุณต้อง
การได้
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือก
ให้แตะที่รายการสุดท้ายที่มองเห็น แล้วใช้นิ้
วเลื่อนหน้าจอขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่

ร

01
02
03
04
05
06
07
08

การดูข้อมูล
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้แตะที่

แล้วเลือก รายชื่อ
2 เลือก ข้อมูล
3 จากขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถดู เบอร์บริการ,

เบอร์ส่วนตัว, ข้อมูลหน่วยความจำ (จำ
นวนพื้นที่หน่วยความจำที่เหลืออยู่) และ
นามบัตรส่วนตัว ของคุณได้
เคล็ดลับ! หากคุณยังไม่ได้เพิ่มนามบัตรของ
คุณเอง เลือก เพิ่ม แล้วป้อนรายละเอียดทั้ง
หมดที่คุณต้องการส่งให้รายชื่อติดต่อ
แตะที่ บันทึก เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

การทำงานพื้นฐาน

แล้วเลือก รายชื่อ
2 เลือก ตั้งค่า จากหน้าจอนี้ คุณสามารถปรับ
การตั้งค่าต่อไปนี้:
แสดงข้อมูล - เลือกว่าจะดูรายชื่อที่บันทึกไว้
ทั้งใน ตัวเครื่อง & SIM, ตัวเครื่อง เท่านั้น
หรือ SIM เท่านั้น
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกว่าจะแสดงชื่อ
หรือนามสกุลของรายชื่อติดต่อขึ้นก่อนก็ได้
ซิงโครไนซ์รายชื่อ - เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟ
เวอร์ของคุณ เพื่อซิงโครไนซ์รายชื่อต่างๆ
โปรดดูที่ การซิงโครไนซ์รายชื่อ ในหน้า
73
คัดลอก - คัดลอกรายชื่อจาก SIM
ไปยังตัวเครื่อง หรือจากตัวเครื่องไปยัง SIM
เลือกว่าจะคัดลอกทีละรายการ
หรือทั้งหมดในครั้งเดียว หากคุณเลือกดำเนิน
การทีละรายการ คุณจะต้องเลือกรายชื่อที่จะ
คัดลอกทีละรายชื่อ

ย้าย - ตัวเลือกนี้ทำงานในลักษณะเดียวกับ
ตัวเลือก คัดลอก แต่เครื่องจะบันทึกเฉพาะ
รายชื่อในตำแหน่งที่คุณย้ายไปเท่านั้น เช่น
หากคุณย้ายรายชื่อจาก SIM ไปยังตัวเครื่อง
รายชื่อนั้นจะถูกลบออกจากหน่วยความจำ
SIM
สำรองข้อมูลรายชื่อ - โปรดดูที่ การสำรอง
ข้อมูลและการเรียกคืนข้อมูลในโทรศัพท์
ในหน้า 72
เรียกคืนรายชื่อ - โปรดดูที่ การสำรองข้อ
มูลและการเรียกคืนข้อมูลในโทรศัพท์
ในหน้า 72
ลบรายชื่อ - ลบรายชื่อของคุณทั้งหมด
แตะที่ ใช่ หากคุณต้องการล้างสมุดที่อยู่ของ
คุณ
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ข้อความ
ข้อความ

การป้อนข้อความ

โทรศัพท์ KE990 ของคุณได้ผสมผสาน SMS,
MMS และอีเมล์ไว้ในเครื่องเดียว
และเมนูที่ใช้ง่าย

คุณสามารถป้อนข้อความได้ 4 วิธีดังนี้
ระบบช่วยสะกดคำ T9, การป้อนด้วยตัวเอง,
คีย์บอร์ด และการเขียนด้วยมือ

คุณสามารถเข้าสู่ศูนย์ข้อความได้ 2 วิธี ดังนี้
1 แตะที่
จากหน้าจอสแตนด์บาย
2 แตะที่
จากหน้าจอสแตนด์บาย
แล้วแตะที่ ข้อความ

ในการเปลี่ยนระหว่างวิธีการป้อนข้อความแต่
ละวิธี ให้แตะที่ไอคอนที่เกี่ยวข้องที่ด้านบน
ของหน้าจอ

การส่งข้อความ
1 แตะที่
แล้วเลือก ข้อความใหม่
2 เลือก ข้อความ เพื่อส่ง SMS หรือ MMS

หรือหากต้องการส่งอีเมล์ เลือก อีเมล์
โปรดดูรายละเอียดในหน้า 29
3 SMS ใหม่จะเปิดขึ้น
หรือ
4 แตะที่
จากนั้นแตะที่ แทรก
เพื่อเพิ่มรูปภาพ วิดีโอ เสียง หรือสัญลักษณ์
5 แตะที่ ส่ง ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือแตะที่
รายชื่อ เพื่อเปิดรายชื่อติดต่อ คุณสามารถ
เพิ่มรายชื่อติดต่อหลายรายการได้

การทำงานพื้นฐาน

คำเตือน: การส่งข้อความให้กับผู้รับแต่
ละรายจะคิดค่าใช้จ่ายที่ 160 ตัวอักษร(ภาษา
อังกฤษ)ต่อหนึ่งข้อความตัวอักษร

การเขียนด้วยมือ - เลือก เขียนมือสกรีน หรือ เขียนมือ-บ็อกซ์
ระบบช่วยสะกดคำ T9 - แตะเพื่อเปิด
ระบบช่วยสะกดคำ T9 แล้วเลือก T9ไทย
การป้อนด้วยตนเอง - เลือก ไทย หรือ
123
ในการใช้แป้นพิมพ์ ให้แตะที่
คีย์บอร์ด จากเมนู

และเลือก

ใช้
เพื่อเลื่อนดูประเภทแป้นพิมพ์แบบต่างๆ
ในโหมดป้อนข้อความแต่ละโหมด (ตัวอย่างเช่น
ตัวพิมพ์ใหญ่ หรือตัวพิมพ์เล็ก)
ในการเว้นวรรค ให้แตะที่ 0
ในการเปลี่ยนระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่, ตัวพิมพ์เล็ก
และตัวพิมพ์ใหญ่นำหน้าคำ ให้กด
ในการลบตัวอักษร ให้ใช้ปุ่ม C ที่ด้านล่างหน้าจอ

คำเตือน: หากมีการใส่รูปภาพ, วิดีโอ
หรือเสียงลงใน SMS ข้อความดังกล่าวจะแปลง
เป็น MMS โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณจะเสียค่าใช้
จ่ายตามนั้น
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ในการป้อนสัญลักษณ์ ให้แตะที่
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ตัว
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คุณ
ตัว
5

งๆ
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ก

ในโหมด T9 สัญลักษณ์

คีย์บอร์ด(Keyboard)
จะปรากฏขึ้น

โหมด T9 จะใช้พจนานุกรมภายในเครื่อง
เพื่อรับรู้คำศัพท์ที่คุณเขียนตามลำดับการกดปุ่ม
เพียงแตะที่ปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับตัวอักษรที่
คุณจะป้อน พจนานุกรมจะรับรู้ได้ถึงคำศัพท์
เมื่อคุณป้อนตัวอักษรครบทุกตัวแล้ว เช่น กด 4,
4, 7, 7, 5 เพื่อเขียนคำว่า ‘ทดสอบ’
หากคำศัพท์ที่คุณต้องการไม่ปรากฏขึ้น ให้แตะที่
หรือ สะกด หากคุณแตะที่ สะกด
คุณสามารถป้อนคำศัพท์โดยใช้โหมดการป้อน
ตัวอักษรด้วยตนเอง แล้วคำศัพท์หรือชื่อดังกล่าว
จะเพิ่มเข้าไปในพจนานุกรม

การป้อนด้วยตัวเอง(Keypad-ปิดT9)
ในโหมดการป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง สัญลักษณ์
จะปรากฏขึ้น
ในโหมดการป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง
คุณต้องแตะที่ปุ่มซ้ำๆ เพื่อป้อนตัวอักษร
ตัวอย่างเช่น ในการเขียนคำว่า ‘บ้าน’ ให้แตะ
5 สามครั้ง, 0 สองครั้ง, 9 หนึ่งครั้ง, 5 สองครั้ง

ในโหมดคีย์บอร์ด หน้าจอจะพลิกด้านเป็นแนว
นอน และคีย์บอร์ดแบบ Qwerty แบบเต็มจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

01

เพียงแตะที่ตัวอักษรต่างๆ เพื่อเขียนข้อความ
แล้วกด:

03

เพื่อเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
เพื่อเว้นวรรค

02

04
05

การเขียนด้วยมือ (Handwriting)

06

ในโหมดการเขียนด้วยมือ
คุณเพียงแค่เขียนบนหน้าจอ และโทรศัพท์
KE990 จะแปลงลายมือของคุณเป็นข้อความ
เลือก สกรีน หรือ บ็อกซ์ ขึ้นอยู่กับมุมมองที่
คุณชื่นชอบ

07
08

คำเตือน: การใช้ปากกาในโหมดนี้จะทำให้คุณ
ทำงานได้ง่ายขึ้น โปรดค่อยๆ แตะปากกาที่หน้าจอ
เพื่อป้องกันหน้าจอเสียหาย

การทำงานพื้นฐาน

จอ

ระบบช่วยสะกดคำ T9
(Keypad-เปิดT9)
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ข้อความ
การตั้งค่าอีเมล์
คุณสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างการเดินทางได้
โดยใช้อีเมล์บนโทรศัพท์ KE990 ซึ่งคุณสามารถ
กำหนดอีเมล์แอคเคาท์แบบ POP3 หรือ IMAP4
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือก ให้แตะที่
รายการสุดท้ายที่มองเห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอ
ขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้นทำให้มองเห็นรายการ
อื่นๆ ได้
1
2
3
4

การทำงานพื้นฐาน

แตะที่
จากนั้นเลือก ตั้งค่า
แตะที่ อีเมล์ แล้วลือก แอคเคาท์อีเมล์
เปิด
และแตะที่ เพิ่มใหม่
คุณสามารถเลือกวิธีการทำงานของแอคเคาท์
ได้ดังนี้:
ชื่อ - ป้อนชื่อของแอคเคาท์นี้
ชื่อของฉัน - ป้อนชื่อของคุณ
ชื่อผู้ใช้ - ป้อนชื่อผู้ใช้ของแอคเคาท์
รหัสผ่าน - ป้อนรหัสผ่านของแอคเคาท์
อีเมล์แอดเดรส - ป้อนอีเมล์ของแอคเคาท์
อีเมล์ที่ตอบกลับ - ป้อนอีเมล์แอดเดรสเพื่อ
ใช้ ‘ตอบกลับ’
เซิร์ฟเวอร์เมล์ที่ส่งออก - ป้อนรายละเอียด
ของแอคเคาท์
เซิร์ฟเวอร์เมล์ขาเข้า - ป้อนรายละเอียด
ของแอคเคาท์
ขนาดการรับสูงสุด - เลือกขนาดที่จำกัดไว้
ของอีเมล์ ขนาดการรับสูงสุดคือ 1 เมกะไบต์
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ประเภทเมล์บอกซ์ - ป้อนประเภทเมล์บอกซ์
POP3 หรือ IMAP4
บันทึกในเซิร์ฟเวอร์ - เลือกว่าจะบันทึก
อีเมล์ไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ เครื่องจะบันทึก
สำเนาของแอคเคาท์แบบ IMAP4 ไว้เสมอ
บันทึกเมล์ที่ส่งไว้ใน - เลือกที่ที่จะบันทึก
อีเมล์แบบ IMAP4 เครื่องจะบันทึกสำเนาของ
แอคเคาท์แบบ POP3 ไว้ในโทรศัพท์เสมอ
จุดเชื่อมต่อ - เลือกจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
กด
เพื่อใช้จุดเชื่อมต่อที่ตั้งไว้
ดาวน์โหลดอัตโนมัติ - เลือกว่าจะดึงอีเมล์
ใหม่โดยอัตโนมัติหรือไม่
ตั้งค่าขั้นสูง - เลือกว่าจะใช้การตั้งค่าขั้นสูง
หรือไม่
หมายเลขพอร์ต SMTP - โดยทั่วไป
หมายเลขนี้ คือ 25
พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า - โดยทั่วไป
หมายเลขนี้ คือ 110 สำหรับแอคเคาท์แบบ
POP3 และ 143 สำหรับแอคเคาท์แบบ
IMAP4
การตรวจสอบสิทธิ์ SMTP - เลือกการตั้งค่า
ความปลอดภัยของเซิรฟ
์ เวอร์เมล์ขาออก
ชื่อผู้ใช้ SMTP - ป้อนชื่อผู้ใช้ SMTP
รหัสผ่าน SMTP - ป้อนรหัสผ่าน SMTP
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แอ
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ล็อกอินที่ปลอดภัย APOP - เลือก
เพื่อเปิดใช้งานล็อกอินเพื่อความปลอดภัย
APOP สำหรับแอคเคาท์แบบ POP3
สำหรับแอคเคาท์แบบ IMAP4 จะตั้งค่า
เป็นปิดการใช้งานเสมอ
ในตอนนี้ คุณได้กำหนดค่าให้กับแอคเคาท์เรียบ
ร้อยแล้ว ซึ่งแอคเคาท์นี้จะปรากฏอยู่ในรายการ
แอคเคาท์ในโฟลเดอร์อีเมล์

การดึงข้อมูลอีเมล์
คุณสามารถตรวจสอบอีเมล์ใหม่ในแอคเคาท์
ของคุณแบบอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง
ได้ โปรดดูที่ ‘การเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล์’
เพื่อตรวจสอบแบบอัตโนมัติ

การส่งอีเมล์โดยใช้แอคเคาท์ใหม่
1 แตะที่

แล้วเลือก สร้างข้อความใหม่

2 เลือก อีเมล์ และอีเมล์ใหม่จะเปิดขึ้น
3 ใช้แท็บ และ
เพื่อป้อนที่อยู่ผู้รับ

และเขียนข้อความ ใช้แท็บ ไฟล์
เพื่อแนบรูปภาพ, วิดีโอ, เสียง
หรือไฟล์ประเภทอื่น
4 แตะที่ ส่ง แล้วอีเมล์จะถูกส่งออกไป
เคล็ดลับ! คุณสามารถอีเมล์เอกสาร
Word, Excel, PowerPoint และ PDF
ไปที่โทรศัพท์ KE990 ดังนั้นคุณสามารถ
ตรวจดูเอกสารระหว่างเดินทางได้

01
02
03
04
05
06
07
08

ในการตรวจสอบด้วยตนเอง:
1 แตะที่
แล้วเลือก อีเมล์
2 แตะทีแ
่ อคเคาท์ที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือก
3 เลือก เรียกดู และโทรศัพท์ KE990

จะเชื่อมต่อกับอีเมล์แอคเคาท์ และดึงข้อมูล
ข้อความใหม่ของคุณ
การทำงานพื้นฐาน
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ข้อความ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล์
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอีเมล์เพื่อให้
เป็นในแบบที่คุณต้องการได้
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือก ให้แตะที่
รายการสุดท้ายที่มองเห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอ
ขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้นทำให้มองเห็นรายการ
อื่นๆ ได้
1 แตะที่
จากนั้นเปิด ตั้งค่า
2 แตะที่ อีเมล์ และ อีเมล์แอคเคาท์ จากนั้น

การทำงานพื้นฐาน

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้ได้:
ตอบกลับอีเมล์ได้ - เลือกเพื่อให้ส่งข้อความ
‘ยืนยันการอ่าน’
ร้องขอการตอบกลับอีเมล์ เลือกว่าต้องการข้อความ ‘ยืนยันการอ่าน’
หรือไม่
รอบเวลาการเรียกดู - เลือกความถี่ที่จะให้
โทรศัพท์ KE990 ตรวจสอบข้อความอีเมล์
ใหม่
รวมข้อความ - เลือกเพื่อแสดงข้อความต้น
ฉบับหรือไม่
รวมสิ่งที่แนบ - เลือกเพื่อแสดงสิ่งที่แนบต้น
ฉบับ
เรียกอัตโนมัติในการโรมมิ่ง - เลือกเพื่อดึง
ข้อมูลข้อความโดยอัตโนมัติเมื่อคุณอยู่ต่าง
ประเทศ หรือหยุดการดึงข้อมูลอัตโนมัติ
ข้อมูลการแจ้งอีเมล์ใหม่ - เลือกว่าจะแจ้ง
เตือนอีเมล์ใหม่หรือไม่
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ลายเซ็น - สร้างลายเซ็นในอีเมล์
และเปิดคุณสมบัตินี้
ระดับความสำคัญ - เลือกระดับความสำคัญ
ของข้อความอีเมล์

กา

คุณ
ขอ

เ
ร
ข
อ

โฟลเดอร์ข้อความ
คุณจะรับรู้ถึงโครงสร้างโฟลเดอร์ที่ใช้ในโทร
ศัพท์ KE990 ได้ เนื่องจากโฟลเดอร์ต่างๆ
มีโครงสร้างที่เข้าใจง่าย
ถาดเข้า - ข้อความทั้งหมดที่คุณได้รับจะอยู่ใน
ถาดเข้า จากที่นี่ คุณสามารถตอบกลับ, ส่งต่อ
และดำเนินการอื่นๆ ได้ โปรดดูรายละเอียดที่
ด้านล่างนี้
ร่าง - หากคุณยังเขียนข้อความไม่เสร็จ
คุณสามารถบันทึกสิ่งที่คุณเขียนไว้ที่นี่ได้
ถาดออก - โฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์จัดเก็บแบบ
ชั่วคราวขณะที่กำลังส่งข้อความออกไป
รายการที่ส่ง - ข้อความทั้งหมดที่ส่งออกไปจะ
อยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ส่ง

1
2

ญ

น

บบ

ะ

การจัดการข้อความ
คุณสามารถใช้ถาดเข้าในการจัดการข้อความ
ของคุณได้
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือก ให้แตะที่
รายการสุดท้ายที่มองเห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอ
ขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้นทำให้มองเห็นรายการ
อื่นๆ ได้
1 แตะที่
2 แตะที่

หากมีข้อความ ไม่มีที่ว่างสำหรับข้อความ
SIM ปรากฏขึ้น คุณควรลบข้อความบาง
ข้อความในถาดเข้าออก
หากมีข้อความ ไม่มีที่ว่างสำหรับข้อความ
คุณสามารถลบข้อความหรือไฟล์ที่บันทึกออกได้
เพื่อสร้างพื้นที่

01
02
03
04
05
06
07
08

การทำงานพื้นฐาน

แล้วเลือก ถาดเข้า
จากนั้นเลือกเพื่อ:
ตอบกลับ - ส่งข้อความตอบกลับไปยังเบอร์
ที่ส่งข้อความมา
ส่งต่อ - ส่งข้อความที่เลือกไปยังบุคคลอื่น
ต่อสายสนทนา - โทรออกไปยังบุคคลที่ส่ง
ข้อความมา
ลบ - ลบข้อความ
ข้อความใหม่ - เปิดข้อความหรืออีเมล์เปล่า
ใหม่
คัดลอก - บันทึกสำเนาของข้อความไปที่โทร
ศัพท์
ย้าย - ย้ายข้อความไปที่โทรศัพท์
ฟิลเตอร์ - ดูข้อความตามประเภท
ซึ่งจะแบ่งกลุ่ม SMS แยกจาก MMS
เลือก/ไม่เลือก - เลือกข้อความเพื่อลบ
หลายรายการ

ข้อมูลข้อความ - ดูข้อมูลเพิ่มเติมของข้อ
ความ ตัวอย่างเช่น เวลาที่ส่งมา
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ข้อความ
การใช้ข้อความอัตโนมัติ

การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความตัวอักษร

สร้างข้อความอัตโนมัติสำหรับข้อความ SMS
และ MMS ที่คุณส่งบ่อยๆ คุณจะพบว่ามีบางข้อ
ความในโทรศัพท์ของคุณแล้ว ซึ่งคุณสามารถ
แก้ไขข้อความเหล่านั้นได้ หากต้องการ

การตั้งค่าข้อความของโทรศัพท์ KE990
จะได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น
คุณสามารถส่งข้อความได้ทันที หากคุณต้อง
การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า โปรดดูข้อมูลเพิ่ม
เติมที่ด้านล่างนี้

1 แตะที่
แล้วเลือก ข้อความอัตโนมัติ
2 เลือก SMS อัตโนมัติ หรือ MMS อัตโนมัติ

คุณสามารถแตะที่
เพื่อ
เพิ่มใหม่, แก้ไข, ลบ หรือ ลบทั้งหมด
สำหรับเทมเพลท

การใช้อิโมติคอน
ทำให้ข้อความของคุณสนุกสนานมากขึ้นด้วย
การใช้อิโมติคอน คุณจะพบว่ามีอิโมติคอนที่ใช้
กัน ทั่วไปในโทรศัพท์ของคุณแล้ว
1 แตะที่
2 แตะที่

แล้วเลือก อิโมติคอน
เพื่อ เพิ่มใหม่, แก้ไข, ลบ หรือ
ลบทั้งหมด

การทำงานพื้นฐาน
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เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือก ให้แตะที่
รายการสุดท้ายที่มองเห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอ
ขึ้นรายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้นทำให้มองเห็นรายการ
อื่นๆ ได้

แตะที่
แล้วเลือก ตั้งค่า จากนั้นเลือก
ข้อความตัวอักษร คุณสามารถเปลี่ยนแปลง:
ศูนย์ข้อความตัวอักษร - ป้อนรายละเอียดของ
ศูนย์ข้อความ
รายงานผลการส่ง - เลือกเพื่อรับการยืนยันว่า
ข้อความได้ส่งออกไปแล้ว
ช่วงที่มีผลใช้ - เลือกระยะเวลาที่จัดเก็บข้อ
ความไว้ในศูนย์ข้อความ
ชนิดข้อความ - แปลงข้อความตัวอักษรเป็น
เสียง, แฟกซ์, X.400 หรือ อีเมล์
การเข้ารหัสอักษร - เลือกวิธีเข้ารหัสตัวอักษร
ซึ่งจะส่งผลต่อขนาดของข้อความ จึงอาจมีค่าใช้
จ่ายด้านข้อมูลด้วย
การส่งข้อความยาว - เลือกเพื่อส่ง
เป็นหลาย SMS หรือ เป็นแบบ MMS
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การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความ
มัลติมีเดีย
การตั้งค่าข้อความของโทรศัพท์ KE990
จะได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น
คุณสามารถส่งข้อความได้ทันที หากคุณต้อง
การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า โปรดดูข้อมูลเพิ่ม
เติมที่ด้านล่างนี้
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือก ให้แตะที่
รายการสุดท้ายที่มองเห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอ
ขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้นทำให้มองเห็นรายการ
อื่นๆ ได้

ง

า

โหมดการเรียกข้อมูล - เลือกเครือข่าย หลัก
หรือ โรมมิ่ง หากคุณเลือก กำหนดเอง คุณจะ
ได้รับเฉพาะข้อความแจ้ง MMS และคุณสามารถ
ตัดสินใจว่าจะดาวน์โหลดแบบเต็มหรือไม่
รายงานผลการส่ง - เลือกเพื่อให้ส่งและ/
หรือต้องการรายงานผลการส่ง
อ่านข้อความตอบรับ - เลือกเพื่อให้มีและ/
หรือส่งการตอบกลับการอ่าน
ระดับความสำคัญ เลือกระดับความสำคัญของ MMS
ช่วงที่มีผลใช้ - เลือกระยะเวลาที่จัดเก็บข้อ
ความไว้ในศูนย์ข้อความ
ระยะเวลาสไลด์ - เลือกระยะเวลาที่จะให้สไลด์
ปรากฏบนหน้าจอ

การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ
แตะที่

แล้วเลือก ตั้งค่า จากนั้นเลือก:

ข้อความเสียง - แตะที่
เพื่อเพิ่มบริการข้อ
ความเสียง์ใหม่ หรือติดต่อผู้ให้บริการระบบเครือ
ข่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่มีให้
ข้อความบริการ - เลือกเพื่อรับหรือบล็อคข้อ
ความบริการ คุณยังสามารถกำหนดความปลอด
ภัยของข้อความได้โดยการสร้างรายการผู้ส่งที่
เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้
บริการข้อมูล - เลือกสถานะการรับ, ภาษา
และการตั้งค่าอื่นๆ

01
02
03
04
05
06
07
08

การทำงานพื้นฐาน

ร
ใช้

แตะที่
แล้วเลือก ตั้งค่า จากนั้นเลือก
ข้อความมัลติมีเดีย คุณสามารถเปลี่ยนแปลง:

โหมดการสร้าง - เลือกโหมดข้อความ
เวลาการส่ง - ส่งข้อความในเวลาที่ระบุไว้
ศูนย์ MMS - ป้อนรายละเอียดของศูนย์ข้อความ
หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล์ในหน้า 30
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กล้อง
การถ่ายภาพด่วน

หลังจากที่ถ่ายภาพแล้ว

1 เลื่อนสวิตช์โหมดกล้องถ่ายรูปไปที่

ภาพที่ถ่ายจะปรากฏบนหน้าจอ ชื่อของภาพ
จะแสดงอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอพร้อมกับมี
ไอคอน 4 ไอคอนเรียงอยู่ทางด้านขวามือ

2 เปิดฝาครอบเลนส์โดยใช้สวิตช์ฝาครอบเลนส์

3
4
5
6
7

ที่อยู่ใกล้กับเลนส์กล้องถ่ายรูป
จอแสดงภาพของกล้องถ่ายรูป
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
ให้ถือโทรศัพท์ในแนวนอน และหันเลนส์ไป
ทางสิ่งที่จะถ่าย
กดปุ่มถ่ายภาพลงเล็กน้อย ช่องโฟกัสจะ
ปรากฏขึ้นที่กึ่งกลางของหน้าจอช่องมองภาพ
จัดตำแหน่งโทรศัพท์เพื่อให้คุณสามารถมอง
เห็นสิ่งที่จะถ่ายในช่องโฟกัส
เมื่อช่องโฟกัสเป็นสีเขียว แสดงว่ากล้องได้
จับโฟกัสที่วัตถุแล้ว
กดปุ่มถ่ายภาพลงจนสุด

ทำ

แตะเพื่อถ่ายภาพอื่นๆ ทันที โดยที่ภาพ
ปัจจุบันของคุณจะได้รับการบันทึกไว้
แตะเพื่อลบภาพที่เพิ่งถ่ายไว้
และยืนยันด้วยการแตะที่ ใช่
จอแสดงภาพจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
แตะเพื่อกำหนดให้ภาพที่เพิ่งถ่ายเป็นภาพ
พื้นหลัง
แตะเพื่อส่งรูปถ่ายเป็น MMS, อีเมล์
หรือทาง บลูทูธ โปรดดูที่ การส่งข้อความ
ในหน้า 26 และ การส่งและการรับไฟล์โดยใช้
บลูทูธ ในหน้า 82

มัลติมีเดีย
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เคล็ดลับ! เลื่อนสวิตช์โหมดกล้องถ่ายรูปไปที่
เพื่อเปิดคลังเก็บภาพ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
การดูภาพถ่ายที่บันทึกไว้ ในหน้า 41

เ
ห
ข
เ

ทำความรู้จักกับจอแสดงภาพ
ซูม - แตะที่
เพื่อซูมภาพเข้าหรือ
เพื่อซูมภาพออก หรือคุณอาจใช้ปุ่มหมุนรอบๆ
เลนส์
ตั้งค่า - แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดเมนู
การตั้งค่า โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
การใช้การตั้งค่าขั้นสูง ในหน้า 39
โหมดกล้องถ่ายรูป - แสดงว่าได้เลือกโหมด
กล้องถ่ายรูปไว้
สถานะแฟลช

01
02
03
04
05

เปิด/ปิดมาโคร

06

แฟลช - โปรดดูที่ การใช้แฟลช ในหน้า 36

07

การตั้งค่าโหมด
ความเข้ม - โปรดดูที่ การปรับความเข้ม
ในหน้า 37

08

ประเภทการถ่ายภาพ - โปรดดูที่
การเลือกประเภทการถ่ายภาพ ในหน้า 37
ย้อนกลับ - แตะที่นี่เพื่อกลับไปที่หน้าจอ
สแตนด์บาย

พ

การบันทึกในหน่วยความจำเครื่อง/
หน่วยความจำการ์ด
คุณภาพของภาพ
ขนาดของภาพ

ใช้

ค่า ISO

มัลติมีเดีย

เคล็ดลับ! คุณสามารถปิดตัวเลือกปุ่มลัดเพื่อให้
หน้าจอช่องมองภาพโล่งขึ้นได้ เพียงแตะที่กึ่งกลาง
ของช่องมองภาพหนึ่งครั้ง ในการเรียกใช้งานตัว
เลือกใหม่ ให้แตะที่หน้าจออีกครั้ง

35

กล้อง
การใช้แฟลช
ค่าเริ่มต้นของแฟลช คือ ปิด แต่คุณสามารถตั้ง
ค่าด้วยตัวเลือกอื่นได้
1 เลือก

จากมุมบนขวาของจอแสดงภาพ
เพื่อเข้าสู่เมนูย่อยของแฟลช

2 มีตัวเลือกแฟลชให้เลือก 3 ตัวเลือก คือ:

มัลติมีเดีย

อัตโนมัติ - กล้องของคุณจะประเมินความ
ต้องการแสงเพื่อให้ได้ภาพที่ดี
และใช้แฟลชเท่าที่จำเป็น
ลดตาแดง - กล้องจะยิงแฟลชสองครั้ง
เพื่อลดตาแดง
ปิดเสมอ - กล้องจะไม่ใช้แฟลชเลย ตัว
เลือกนี้จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณต้อง
การประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
3 แตะที่ตัวเลือกแฟลชที่คุณต้องการใช้
4 เมื่อคุณเลือกตัวเลือกแล้ว เมนูแฟลชจะปิด
เองอัตโนมัติ และกล้องก็พร้อมสำหรับการ
ถ่ายภาพแล้ว
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5 ไอคอนแฟลชในช่องมองภาพจะเปลี่ยนไป

ตามโหมดแฟลชใหม่ของคุณ
เคล็ดลับ! ในโหมดกล้องถ่ายรูป
ฟังก์ชันของปุ่มปลดล็อค/ล็อคจะทำหน้าที่เป็นตัว
ป้องกันภาพสั่นไหว ซึ่งตัวป้องกันภาพสั่นไหวจะ
ชดเชยการสั่นไหวเล็กน้อยที่เกิดขึ้นจากกล้องใน
ขณะที่คุณถ่ายภาพ ฟังก์ชันนี้จะเป็นประโยชน์สำ
หรับการถ่ายภาพโดยไม่ใช้แฟลช เนื่องจากการรับ
แสงจะนานมากขึ้น และกล้องจะสามารถจับภาพได้
แม้มีการสั่นไหวเล็กน้อย

กา

คว
แส
ต่ำ
จะ
1
2

การใช้การตั้งค่าด่วน

กา

1 แตะที่

1

เพื่อเปิดตัวเลือกการตั้งค่าด่วน
ซึ่งคุณสามารถเลือกตัวเลือกต่างๆ สำหรับการ
ถ่ายภาพในเวลากลางคืน (เช่น กลางคืน
หรือ ปาร์ตี้), สำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์
หรือภาพบุคคล หรือการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
(เช่น โหมด กีฬา) ได้ เลือก
ความไวแสงสูง เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่สว่าง
มากขึ้น
2 แตะที่การตั้งค่าด่วนที่ตั้งไว้ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์มากที่สุด
3 ถ่ายภาพ

2

การปรับความเข้ม
ความเข้มเป็นตัวกำหนดความแตกต่างระหว่าง
แสงและความมืดในภาพ ภาพที่มีระดับความเข้ม
ต่ำจะมีลักษณะมัว ในขณะที่ภาพที่มีความเข้มสูง
จะมีลักษณะที่คมชัดกว่า
1 แตะที่
2 เลื่อนตัวบ่งชี้ความเข้มตามแถบไปทางด้าน

เพื่อให้ได้ภาพที่มีความเข้มลดลงและมัว
มากขึ้น หรือไปทางด้าน
เพื่อให้ได้ภาพ
ที่มีความเข้มสูงขึ้นและคมชัดยิ่งขึ้น

าร

ว

เฟรมช็อต - เลือกจากหนึ่งในเฟรมภาพ
สนุกๆ ที่จะแปลงโฉมเพื่อนของคุณให้เป็น
โจรสลัด หรือแค่ตกแต่งภาพบริเวณโดย
รอบก็ได้

01
02
03
04
05
06

การเลือกประเภทการถ่ายภาพ

07

1 แตะที่

08

เพื่อเปิดประเภทการถ่ายภาพ

มัลติมีเดีย

ที่มีอยู่
2 เลือกจากตัวเลือก 4 ตัวเลือกต่อไปนี้:
ช็อตปกติ - ตัวเลือกนี้เป็นประเภทการ
ถ่ายภาพเริ่มต้น ซึ่งใช้สำหรับการถ่ายภาพ
แบบปกติ เช่นเดียวกับที่อธิบายในการถ่าย
ภาพด่วน
ช็อตต่อเนื่อง - ตัวเลือกนี้ทำให้คุณ
สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องอย่างรวดเร็วได้
ถึง 9 ช็อตโดยอัตโนมัติ โปรดดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมที่ การใช้โหมดถ่าย
ภาพต่อเนื่อง ในหน้า 38
พาโนรามา - ประเภทการถ่ายภาพนี้
เหมาะสำหรับการถ่ายภาพกลุ่มคนขนาด
ใหญ่หรือถ่ายภาพวิวแบบพาโนรามา
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
การถ่ายภาพพาโนรามา ในหน้า 38

37

กล้อง
การใช้โหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง

การถ่ายภาพพาโนรามา

กา

โหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเหมาะสำหรับการถ่าย
ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพกีฬา

ถ่ายภาพวิถีชีวิตในแบบที่เป็นด้วยภาพพาโนรา
มา กล้องจะถ่ายภาพ 3 ภาพในแนวเดียวกัน และ
รวมกันเข้าเป็นภาพเดียวเพื่อให้ได้ภาพมุมกว้าง
จนเป็นภาพพาโนรามา

จา
เลื

1 แตะที่
2
3

4

5

เพื่อเปิดประเภทการถ่ายภาพที่มี
อยู่ และเลือก ช็อตต่อเนื่อง
จัดให้วัตถุอยู่ในช่องมองภาพ แล้วกดปุ่มถ่าย
ภาพเหมือนกับการถ่ายภาพปกติ
กล้องจะถ่ายภาพต่อเนื่อง 9 ช็อต และแสดง
ภาพแรกพร้อมด้วยภาพขนาดย่อ 9 ภาพที่
ด้านซ้ายมือของหน้าจอ
คุณสามารถบันทึกภาพช็อตใดช็อตหนึ่งได้
เลือกภาพที่ต้องการโดยการแตะที่ภาพขนาด
ย่อนั้น: แตะหนึ่งครั้งเพื่อดู และแตะที่ บันทึก
เพื่อบันทึก
เครื่องหมายจะปรากฏขึ้นข้างรูปภาพขนาดย่อ
แตะที่ บันทึก เพื่อออกจากการทำงาน

1 แตะที่

เพื่อเปิดประเภทการถ่ายภาพที่มี
อยู่ และเลือก พาโนรามา
2 ถ่ายภาพแรกตามปกติ เงาทางด้านซ้ายมือ
ของภาพจะปรากฏในช่องมองภาพ
3 เมื่อถ่ายภาพที่สองและสามแล้ว เรียงภาพเงา
ของภาพก่อนหน้าเข้ากับภาพในช่องมองภาพ
หมายเหตุ: เนื่องจากขนาดของภาพ ภาพพาโน
รามาที่แสดงในคลังภาพจะมีลักษณะค่อนข้างผิด
สัดส่วน ให้แตะที่ภาพสองครั้งเพื่อดูภาพอย่างถูก
ต้อง

ทึก
หน
กา

ละ
ละ
ก็ม
ซึ่ง
ใน

มัลติมีเดีย
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ให
จร
อย
แส
แส

ละ
ง

การใช้การตั้งค่าขั้นสูง
จากช่องมองภาพ ให้แตะที่
เลือกการตั้งค่าขั้นสูงทั้งหมด

เพื่อเปิดตัว

มี

โทนสี - เลือกโทนสีเพื่อใช้กับภาพที่คุณ
กำลังถ่าย โปรดดูที่ การเลือกโทนสี ในหน้า 40

งา
พ

โน
ผิด
ถูก

ISO - ISO กำหนดความไวของเซนเซอร์
ไฟในกล้อง ISO ที่มากขึ้น ความไวของกล้องก็
มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับสภาพ
แวดล้อมที่มืดในขณะที่ไม่ได้ใช้งานแฟลช
เลือกค่า ISO จาก อัตโนมัติ, ISO 100, ISO
200, ISO 400 หรือ ISO 800

ขนาดภาพ - เปลี่ยนขนาดของภาพเพื่อบัน
ทึกในพื้นที่หน่วยความจำ หรือถ่ายภาพแบบที่กำ
หนดขนาดไว้ถูกต้องสำหรับรายชื่อ โปรดดูที่
การเปลี่ยนขนาดภาพ ในหน้า 40
คุณภาพ - เลือกระหว่าง ละเอียดมาก,
ละเอียด และ ปกติ คุณภาพที่
ละเอียดมากขึ้นเท่าใด ความคมชัดของภาพถ่าย
ก็มากขึ้นเท่านั้น แต่ขนาดไฟล์จะเพิ่มตามไปด้วย
ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถจัดเก็บภาพถ่าย
ในหน่วยความจำได้น้อยลง

02
03
04
05
06
07
08

ซูม - เลือกการซูมที่จะใช้กับภาพถ่าย
ของคุณ
มาโคร - โหมดมาโครทำให้คุณสามารถ
ถ่ายภาพระยะใกล้ได้มากยิ่งขึ้น หากคุณพยายาม
ถ่ายภาพระยะใกล้ แต่ช่องโฟกัสยังคงเป็นสีแดง
ให้ลองเปิดโหมดมาโคร
เสียงชัตเตอร์ - เลือกเสียงชัตเตอร์เสียง
ใดเสียงหนึ่งจากสามเสียง
โฟกัส - เลือกวิธีการโฟกัส
หน่วยความจำที่ใช้ - เลือกว่าจะบันทึก
ภาพถ่ายที่ หน่วยความจำเครื่อง หรือที่ หน่วย
ความจำภายนอก(การ์ด)

มัลติมีเดีย

ความสมดุลแสง - ความสมดุลแสงจะช่วย
ให้มั่นใจได้ว่าแสงขาวที่ปรากฏในภาพจะสวยสม
จริง เพื่อให้กล้องของคุณปรับความสมดุลแสงได้
อย่างถูกต้อง คุณอาจจำเป็นต้องกำหนดสภาวะ
แสงก่อน เลือกจาก อัตโนมัติ, หลอดไฟ,
แสงอาทิตย์, ฟลูออเรสเซนต์ หรือ มืดครึ้ม

ตั้งเวลาถ่ายภาพ - การตั้งเวลาถ่ายภาพ
อัตโนมัติทำให้คุณสามารถตั้งช่วงเวลาหน่วงหลัง
จากที่กดปุ่มถ่ายภาพแล้วได้ ให้เลือกจาก
3 วินาที, 5 วินาที หรือ 10 วินาที ซึ่งเหมาะสำ
หรับการถ่ายภาพกลุ่มที่คุณต้องการเป็นส่วนหนึ่ง
ในกลุ่มด้วย

01

39

กล้อง
หมายเหตุ: แตะที่ บันทึก ทุกครั้งหลังการเลือก
การตั้งค่าใหม่ เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงที่คุณ
เลือก
เคล็ดลับ! เมื่อคุณออกจากกล้องถ่าย
รูป การตั้งค่าบางอย่างของคุณจะกลับสู่ค่าเริ่มต้น
ยกเว้นขนาดภาพและคุณภาพของภาพ สำหรับ
การตั้งค่าที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น โปรดตรวจสอบการ
ตั้งค่า ก่อนที่คุณจะถ่ายภาพครั้งถัดไป
เคล็ดลับ! เมนูการตั้งค่าซ้อนทับอยู่
บนช่องมองภาพ ดังนั้นเมื่อคุณเปลี่ยนส่วนประกอบ
ด้านสีหรือคุณภาพของภาพ คุณจะสามารถเห็นการ
เปลี่ยนแปลงภาพในการดูตัวอย่างด้านหลังเมนูการ
ตั้งค่า อย่าลืมแตะที่ บันทึก ก่อนที่จะออกจากทำ
งานเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

3 เลือกค่าพิกเซลจาก 6 ตัวเลือกดังนี้ (5M:

2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M:
1600x1200, 1M: 1280x960,
640x480, 320x240) หรือเลือกค่าที่ตั้งไว้
ล่วงหน้า:
รายชื่อ - ตัวเลือกนี้จะเป็นการกำหนดให้
กล้องถ่ายภาพในขนาดที่เหมาะสมกับการ
ใส่เข้าไปในรายชื่อในโทรศัพท์
4 เลือกตัวเลือกขนาดที่คุณต้องการใช้
และแตะที่ บันทึก เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงที่
คุณเลือก เมนูการตั้งค่าจะปิดโดยอัตโนมัติ
และเตรียมพร้อมให้คุณถ่ายภาพ

กา
1

2

การเลือกโทนสี
1 จากช่องมองภาพ ให้แตะที่

ในมุมซ้ายด้านล่าง

การเปลี่ยนขนาดภาพ
จำนวนพิกเซลยิ่งมากขึ้นเท่าใด ขนาดไฟล์ก็จะ
ใหญ่มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือ การใช้
เนื้อที่หน่วยความจำมากขึ้น หากคุณต้องการเก็บ
รูปภาพในโทรศัพท์ให้มากขึ้น คุณสามารถแก้ไข
จำนวนพิกเซลเพื่อทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงได้
1 จากช่องมองภาพ ให้แตะที่

ในมุมซ้ายด้านล่าง
จากเมนูการตั้งค่า

2 เลือก
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2 เลือก
จากเมนูการตั้งค่า
3 โทนสีมีตัวเลือกทั้งหมด 5 ตัวเลือก ดังนี้

ปกติ (สี), ขาวดำ, เนกาทีฟ, สี ซีเปีย หรือ
พิมพ์นูน
4 แตะที่โทนสีที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือก
บันทึก
5 เมื่อคุณเลือกโทนสีแล้ว
เมนูจะปิดลงโดยอัตโนมัติ และกล้องก็พร้อม
สำหรับการถ่ายภาพแล้ว
เคล็ดลับ! คุณสามารถเปลี่ยนภาพที่ถ่ายไว้สี
เป็นขาวดำหรือซีเปียได้ หลังจากบันทึกภาพ
แต่คุณจะเปลี่ยนภาพที่ถ่ายไว้เป็นขาวดำหรือซีเปีย
กลับเป็นภาพสีไม่ได้

3

4

ไว้

ห้
ร

ที่

รอ

การดูภาพถ่ายที่บันทึกไว้

การดูรายละเอียดของภาพถ่าย

1 คุณสามารถเข้าดูภาพถ่ายที่บันทึกไว้ได้จาก

1 แตะที่ภาพถ่ายเพื่อแสดงภาพที่ด้านหน้าสุด

ภายในโหมดกล้องถ่ายรูปและจากหน้าจอ
สแตนด์บาย จากภายในโหมดกล้องถ่ายรูป
คุณเพียงแค่เลื่อนสวิตช์โหมดกล้องถ่ายรูป
ไปที่
ในขณะที่จากหน้าจอสแตนด์บาย
คุณควรเลื่อนสวิตช์โหมดกล้องถ่ายรูปไปที่
แล้วกดปุ่มถ่ายภาพ
2 คลังภาพของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ

ของหน้าจอคลังภาพ
2 แตะที่ไอคอน
ทางมุมล่างขวามือของภาพ
ถ่าย
3 ภาพถ่ายจะพลิกขึ้นเพื่อแสดงชื่อไฟล์
วันที่ที่ถ่าย ขนาด (กิโลไบต์และพิกเซล)
ตลอดจนแสดงประเภทของภาพ (เช่น jpeg)

01
02
03
04
05
06
07
08

4 แตะที่

เพื่อปิดรายละเอียดและดูภาพถ่าย

3 แตะที่ภาพถ่ายที่คุณต้องการดูหนึ่งครั้ง เพื่อ

แสดงภาพถ่ายดังกล่าวที่ด้านหน้าสุดของคลัง
ภาพ
4 แตะที่ภาพถ่ายอีกครั้งเพื่อเปิดทั้งไฟล์

ม

มัลติมีเดีย
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กล้องวิดีโอ
การถ่ายวิดีโอด่วน

หลังจากที่ถ่ายวิดีโอแล้ว

1 เลื่อนสวิตช์โหมดกล้องถ่ายรูปไปที่
2 เปิดฝาครอบเลนส์โดยใช้สวิตช์ฝาครอบเลนส์

ภาพนิ่งที่แสดงวิดีโอที่ถ่ายจะปรากฏขึ้นบนหน้า
จอ ชื่อของภาพจะวิ่งไปตามด้านล่างของหน้าจอ
พร้อมกับมีไอคอน 3 ไอคอนเรียงอยู่ทางด้าน
ขวามือ

3
4
5

6
7

ที่อยู่ใกล้กับเลนส์กล้องถ่ายรูป ช่องมองภาพ
ของกล้องวิดีโอจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
ให้ถือโทรศัพท์ในแนวนอน และหันไปทางสิ่ง
ที่จะถ่าย
กดปุ่มถ่ายภาพหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มการบันทึก
REC จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของช่องมองภาพ
และตัวตั้งเวลาทางด้านล่างเพื่อแสดงระยะ
เวลาของวิดีโอของคุณ
ในการหยุดบันทึกภาพวิดีโอชั่วคราว ให้แตะที่
แล้วเริ่มบันทึกต่อโดยเลือก
แตะที่
บนหน้าจอ หรือกดปุ่มถ่ายภาพซ้ำ
อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก

ทำ

แตะเพื่อถ่ายภาพวิดีโออื่นต่อ โดยที่วิดีโอ
ปัจจุบันของคุณจะได้รับการบันทึกไว้
แตะเพื่อลบวิดีโอที่เพิ่งถ่ายไว้
และยืนยันโดยการแตะ ใช่ ช่องมองภาพจะ
ปรากฏขึ้นอีกครั้ง
แตะเพื่อส่งวิดีโอเป็น MMS, อีเมล์
หรือทาง บลูทูธ โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
การส่งข้อความ ในหน้า 26 หรือในหน้า 82
เพื่อดู การส่งและรับไฟล์โดยใช้ บลูทูธ
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เคล็ดลับ! เลื่อนสวิตช์โหมดกล้องถ่ายรูปไปที่
เพื่อเปิดคลังภาพ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยว
กับ การดูภาพถ่ายและวิดีโอ ที่หน้า 48

เ
ห
ข
เ

ทำความรู้จักกับจอแสดงภาพ
01

า
จอ

อ

ซูม - แตะที่
เพื่อซูมภาพเข้า หรือ
เพื่อซูมภาพออก หรือคุณอาจใช้ปุ่มหมุนรอบๆ เลนส์

02

โหมดวิดีโอ - เลือกโหมดวิดีโอ

03

ขนาดภาพ

04

บันทึกในหน่วยความจำเครื่อง/
หน่วยความจำนอก

05

120fps - ขนาดภาพเล็กลงด้วย Quad Speed
Playback ที่สามารถถ่ายภาพแอ๊คชันสวยๆ ได้ที่ 120
เฟรมต่อวินาที การเล่นภาพอยู่ที่ 15 เฟรมต่อวินาทีเพื่อ
ให้ได้มุมมองภาพที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องเล่นในบ้าน ยอด
เยี่ยมสำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่มีความเร็วสูง

06
07
08

โหมดการถ่าย
ความเข้ม - โปรดดูที่ การปรับความเข้ม ในหน้า 44
ย้อนกลับ - แตะที่นี่เพื่อกลับไปที่หน้าจอสแตนด์บาย
ตั้งค่า - แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่า โปรดดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมที่ การใช้การตั้งค่าขั้นสูง ในหน้า 44

มัลติมีเดีย

เคล็ดลับ! คุณสามารถปิดตัวเลือกปุ่มลัดเพื่อให้
หน้าจอช่องมองภาพโล่งขึ้นได้ เพียงแตะที่กึ่งกลาง
ของช่องมองภาพหนึ่งครั้ง ในการเรียกใช้งานตัว
เลือกใหม่ ให้แตะที่หน้าจออีกครั้ง

43

กล้องวิดีโอ
การปรับความเข้ม
ความเข้มเป็นตัวกำหนดความแตกต่างระหว่าง
แสงและความมืดในภาพ ภาพที่มีระดับความเข้ม
ต่ำจะมีลักษณะมัว ในขณะที่ภาพที่มีความเข้มสูง
จะมีลักษณะที่คมชัดกว่า
1 แตะที่
2 เลื่อนตัวบ่งชี้ความเข้มตามแถบไปทางด้าน

เพื่อให้ได้ภาพที่มีความเข้มลดลงและมัว
มากขึ้น หรือไปทางด้าน
เพื่อให้ได้ภาพที่
มีความเข้มสูงขึ้นและคมชัดยิ่งขึ้น

การใช้การตั้งค่าขั้นสูง
จากจอแสดงภาพ ให้แตะที่
เลือกการตั้งค่าขั้นสูงทั้งหมด

เพื่อเปิดตัว

คุณภาพ - เลือกระหว่าง ละเอียดมาก,
ละเอียด และ ปกติ คุณภาพที่ละเอียดมากขึ้น
เท่าใด ความคมชัดของวิดีโอก็จะมากขึ้นเท่านั้น
แต่ขนาดไฟล์จะเพิ่มตามไปด้วย ซึ่งหมายความ
ว่าคุณจะสามารถจัดเก็บวิดีโอในหน่วยความจำ
ของเครื่องได้น้อยลง
ระยะเวลา - ตั้งค่าจำกัดระยะเวลาสำหรับ
วิดีโอของคุณ เลือก ปกติ หรือ MMS เพื่อจำกัด
ขนาดที่สามารถส่งวิดีโอเป็น MMS ได้
เคล็ดลับ! หากคุณเลือกระยะเวลาแบบ MMS ลอง
เลือกคุณภาพของภาพที่ต่ำลง เพื่อการถ่ายภาพวิดี
โอที่ยาวนานขึ้น

ซูม - เลือกการซูมที่จะใช้กับภาพถ่ายของ
คุณ
ปิดเสียง - เลือก ปิดเสียง เพื่อบันทึกวิดี
โอโดยไม่บันทึกเสียง

ขนาดภาพ - เปลี่ยนขนาดของวิดีโอเพื่อ
บันทึกลงในหน่วยความจำ โปรดดูที่ การเปลี่ยน
ขนาดของภาพวิดีโอ ในหน้า 45
มัลติมีเดีย
44 LG KE990 | คู่มือการใช้

ความสมดุลแสง - ความสมดุลแสงจะช่วย
ให้มั่นใจได้ว่าแสงขาวที่ปรากฏในวิดีโอจะสวย
สมจริงเพื่อให้กล้องของคุณปรับความสมดุลแสง
ได้อย่างถูกต้อง คุณอาจจำเป็นต้องกำหนดสภา
วะแสงก่อน เลือกจาก อัตโนมัติ, หลอดไฟ,
แสงอาทิตย์, ฟลูออเรสเซนต์ หรือ มืดครึ้ม
โทนสี - เลือกโทนสีเพื่อใช้กับวิดีโอที่คุณ
กำลังถ่าย โปรดดูที่ การเลือกโทนสี ในหน้า 46
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หมายเหตุ: แตะที่ บันทึก ทุกครั้งหลังการเลือก
การตั้งค่าใหม่ เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงที่คุณ
เลือก
เคล็ดลับ! เมื่อคุณออกจากกล้องวิดีโอ การตั้งค่า
บางอย่างของคุณจะกลับสู่ค่าเริ่มต้น ยกเว้นขนาด
ภาพและคุณภาพของภาพ สำหรับการตั้งค่าที่
ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น การตั้งค่าของคุณจะถูกรีเซ็ต
ตรวจสอบค่าเหล่านี้ ก่อนที่คุณจะถ่ายวิดีโอ
ครั้งถัดไป
เคล็ดลับ! เมนูการตั้งค่าซ้อนทับอยู่บนช่องมอง
ภาพ ดังนั้นเมื่อคุณเปลี่ยนส่วนประกอบด้านสีหรือ
คุณภาพของภาพ คุณจะสามารถเห็นการเปลี่ยน
แปลงภาพในการดูตัวอย่างด้านหลังเมนูการตั้งค่า
อย่าลืมแตะที่ บันทึก ก่อนที่จะออกจากทำงานเพื่อ
ใช้การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนขนาดของภาพวิดีโอ
จำนวนพิกเซลยิ่งมากขึ้นเท่าใด ขนาดไฟล์ก็จะ
ใหญ่มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือ การใช้
เนื้อที่หน่วยความจำมากขึ้น หากคุณต้องการเก็บ
วิดีโอลงในโทรศัพท์ของคุณให้มากขึ้น คุณสา
มารถแก้ไขจำนวนพิกเซลเพื่อทำให้ไฟล์มีขนาด
เล็กลงได้

01

1 จากจอแสดงภาพ ให้แตะที่

05

ในมุมซ้ายด้านล่าง
2 เลือก
จากเมนูตั้งค่า
3 เลือกค่าพิกเซลจาก 6 ตัวเลือกดังนี้:
640x384(W) - ตัวเลือกหน้าจอ
กว้างที่มีคุณภาพสูงที่สุด
400x240(W) - ตัวเลือกนี้เป็นแบบ
หน้าจอกว้างเช่นกันแต่มีความละเอียด
น้อยกว่า
640x480 - VGA ขนาดมาตรฐาน
ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่มีความละเอียดสูงที่
สุด แต่ไม่ใช่แบบหน้าจอกว้าง
320x240 - ขนาดภาพเล็กลง
ขนาดไฟล์จึงเล็กลงด้วย เหมาะสำหรับการ
ประหยัดพื้นที่หน่วยความจำ
176x144 - ขนาดภาพเล็กที่สุด
ขนาดไฟล์จึงเล็กลงด้วย

02
03
04

06
07
08
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ณ
46

หน่วยความจำที่ใช้ - เลือกว่าจะบันทึก
วิดีโอไว้ที่ หน่วยความจำเครื่อง หรือที่ หน่วย
ความจำภายนอก(การ์ด)

45

กล้องวิดีโอ
4 เลือกตัวเลือกขนาดที่คุณต้องการใช้

และแตะที่ บันทึก เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง
ที่คุณเลือก เมนูการตั้งค่าจะปิดโดยอัตโนมัติ
และเตรียมพร้อมให้คุณถ่ายภาพวิดีโอ

หมายเหตุ: เมื่อคุณดูวิดีโอของคุณ ความเร็วใน
การเล่นจะอยู่ที่ 30 เฟรมต่อวินาที
ยกเว้นการถ่ายภาพที่ 120fps ซึ่งความเร็วในการ
เล่นจะอยู่ที่ 15 เฟรมต่อวินาที

การดูวิดีโอที่บันทึกไว้

กา

1 เลื่อนสวิตช์โหมดกล้องถ่ายรูปไปที่

เช
สา
ต้อ

แล้วกดปุ่มถ่ายภาพ
2 คลังภาพของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ

หม
มีว

คำเตือน: ซอฟต์แวร์ตัดต่อที่ยอดเยี่ยม
บน LG KE990 สามารถทำงานร่วมกับวิดีโอ
ทุกประเภท ยกเว้น 640X384 และ 640x480
ห้ามบันทึกด้วยรูปแบบนี้ หากคุณต้องการตัดต่อ
วิดีโอของคุณ
3 แตะที่วิดีโอที่คุณต้องการดูหนึ่งครั้ง
เคล็ดลับ! โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การ
แปลงรูปแบบวิดีโอได้ในแผ่นซีดี
ที่คุณได้รับมาพร้อมกับ KE990

การเลือกโทนสี
1 จากช่องมองภาพ ให้แตะที่

ในมุมซ้ายด้านล่าง

2 เลือก
จากเมนูตั้งค่า
3 โทนสีมีตัวเลือกทั้งหมด 5 ตัวเลือก ดังนี้

มัลติมีเดีย

ปกติ (สี), ขาวดำ, เนกาทีฟ, สีซีเปีย หรือ
พิมพ์นูน
4 แตะที่โทนสีที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือก
บันทึก
5 เมื่อคุณเลือกโทนสีแล้ว
เมนูจะปิดลงโดยอัตโนมัติ และเตรียมพร้อม
ให้คุณถ่ายภาพวิดีโอ

46 LG KE990 | คู่มือการใช้

เพื่อแสดงวิดีโอที่ด้านหน้าสุดของคลังภาพ
4 แตะที่วิดีโออีกครั้งเพื่อเปิดทั้งไฟล์

การดูวิดีโอบนทีวี
เชื่อมต่อ KE990 เข้ากับโทรทัศน์ของคุณด้วย
สายเคเบิลเอาต์พุตสำหรับทีวี เปิดวิดีโอที่คุณ
ต้องการดูบนโทรทัศน์ แล้วกด และเลือก

01
02
03

หมายเหตุ: สายเคเบิลเอาต์พุตสำหรับโทรทัศน์
มีวางจำหน่ายแยกต่างหาก
คำเตือน: รูปแบบทั้งหมดยกเว้น 320x240
และ 176x144 สามารถทำงานร่วมกันได้กับการดู
ภาพวิดีโอบนโทรทัศน์

04
05
06
07
08

มัลติมีเดีย
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ภาพถ่ายและวิดีโอ
การดูภาพถ่ายและวิดีโอ
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลื่อนสวิตช์โหมด

กล้องถ่ายรูปไปที่

แล้วกดปุ่มถ่ายภาพ

2 คลังภาพของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ

การใช้การซูมขณะดูวิดีโอหรือ
ภาพถ่าย

กา
ภา

ในการซูมภาพเข้า ให้กด
ในการซูมภาพออก ให้กด

วิด
คล
ไฟ
ที่ร
ไฟ
เภ

ซ้ำๆ

การปรับระดับเสียงขณะดูวิดีโอ
ในการปรับระดับเสียงของวิดีโอขณะเล่น ให้
เลื่อนเครื่องหมายขึ้นและลงตามแถบระดับเสียง
บนหน้าจอด้านซ้าย หรือคุณอาจใช้ปุ่มหมุนรอบๆ
เลนส์

การบันทึกภาพจากวิดีโอ
3 แตะที่วิดีโอหรือภาพถ่ายที่คุณต้องการดูหนึ่ง

ครั้ง เพื่อแสดงวิดีโอหรือภาพถ่ายดังกล่าวที่
ด้านหน้าสุดของคลังภาพ
4 แตะอีกครั้งเพื่อเปิดทั้งไฟล์
5 วิดีโอจะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ
ในการหยุดเล่นชั่วคราว ให้แตะที่หน้าจอเพื่อ
ให้แสดงตัวเลือก แล้วเลือก
เคล็ดลับ! เปลี่ยนวิธีการแสดงภาพถ่ายและวิดีโอ
ของคุณในคลังภาพ โดยการแตะที่ มาตรฐาน หรือ
สุ่ม ทางด้านล่างของหน้าจอ

มัลติมีเดีย

เคล็ดลับ! ในการลบภาพถ่ายหรือวิดีโอ
แตะที่ ใช่
ให้เปิดไฟล์นั้นๆ แล้วเลือก
เพื่อยืนยัน
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1 เลือกวิดีโอที่คุณต้องการบันทึกภาพมา
2 แตะที่ เพื่อหยุดภาพวิดีโอบนเฟรมที่คุณ

3
4
5
6
7

ต้องการแปลงเป็นรูปภาพไว้ชั่วคราว แล้วแตะ
ที่ด้านขวาของหน้าจอเพื่อเปิดเมนูตัวเลือก
จากเมนูตัวเลือก เลือก
เลือก บันทึก
รูปภาพจะปรากฏบนหน้าจอ พร้อมกับชื่อภาพ
ที่กำหนดให้
แตะที่ภาพ แล้ว
เพื่อกลับไปที่คลังภาพ
เครื่องจะจัดเก็บรูปภาพไว้ในโฟลเดอร์แฟ้มู
ส่วนตัว และจะอยู่ในคลังภาพ คุณจำเป็นต้อง
ออกจากคลังภาพ และเปิดอีกครั้งเพื่อให้ภาพ
ปรากฏ
คำเตือน: บางฟังก์ชันอาจทำงานไม่ถูกต้อง
หากไม่ได้บันทึกไฟล์มัลติมีเดียด้วยโทรศัพท์

1

2
3

4

ง
บๆ

ตะ

พ

การดูรายละเอียดของวิดีโอหรือ
ภาพถ่าย
วิดีโอและภาพถ่ายได้รับการจัดกลุ่มไว้ด้วยกันใน
คลังภาพ หากคุณประสบปัญหาในการระบุว่า
ไฟล์ใดเป็นภาพ ไฟล์ใดเป็นวิดีโอให้ตรวจสอบ
ที่รายละเอียด ตัวอย่างเช่น วิดีโออาจมีประเภท
ไฟล์เป็น AVI หรือ 3GP และภาพถ่ายอาจมีประ
เภทไฟล์เป็น JPEG หรือ GIF เป็นต้น
1 แตะที่ภาพนิ่งของวิดีโอหรือภาพถ่าย

เพื่อแสดงภาพถ่ายดังกล่าวที่ด้านหน้าสุด
ของคลังภาพ
2 แตะที่ไอคอน
ทางมุมล่างขวามือของ
ภาพนิ่งของวิดีโอหรือภาพถ่าย
3 ภาพนิ่งของวิดีโอหรือภาพถ่ายจะพลิก
ขึ้นเพื่อแสดงชื่อไฟล์ วันที่ที่ถ่าย ขนาด
(กิโลไบต์และพิกเซล) ตลอดจนแสดงให้
ทราบว่าเป็นไฟล์ภาพหรือไฟล์วิดีโอ (เช่น
AVI หรือ JPEG)

พ

การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอจากคลังภาพ
1 แตะที่ภาพถ่ายหรือวิดีโอสองครั้งเพื่อเปิด

หากคุณเลือกวิดีโอ ให้กด

เมื่อเริ่มเล่น

เคล็ดลับ! คุณสามารถเปลี่ยนชื่อภาพถ่ายหรือภาพ
วิดีโอได้ใน แฟ้มข้อมูล เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอ
จากนั้นเลือก แก้ชื่อ ป้อนชื่อใหม่
แล้วแตะที่
สำหรับภาพถ่ายหรือวิดีโอ
2 แตะที่หน้าจอด้านขวามือ

เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก
3 เลือก
และเลือกวิธีที่คุณต้องการส่ง
วิดีโอหรือภาพถ่ายของคุณ ดังนี้ ข้อความ,
อีเมล์, บลูทูธ
4 แอปพลิเคชันข้อความที่เลือกจะเปิดขึ้น
เพื่อให้คุณสามารถส่งวิดีโอหรือภาพถ่ายได้

01
02
03
04
05
06
07
08

หมายเหตุ: อาจจำเป็นต้องลดขนาดภาพถ่าย
หรือวิดีโอ ก่อนที่จะสามารถส่งทาง MMS ได้
วิดีโอบางไฟล์อาจมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะส่ง
ทาง MMS ในกรณีดังกล่าว ให้เลือกตัวเลือกใด
ตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

อง
พ

เพื่อปิดรายละเอียด และดูภาพนิ่ง
ของวิดีโอหรือภาพถ่าย

มัลติมีเดีย

4 แตะที่

49

ภาพถ่ายและวิดีโอ
การดูภาพถ่ายแบบภาพสไลด์
โหมดภาพสไลด์จะแสดงภาพถ่ายทั้งหมดใน
คลังภาพของคุณพร้อมกันเป็นภาพสไลด์ วิดีโอ
ไม่สามารถดูเป็นแบบภาพสไลด์ได้
1 แตะที่ภาพถ่ายที่คุณต้องการเริ่มเล่นภาพ

สไลด์ 2 ครั้งเพื่อเปิด
2 แตะที่หน้าจอด้านขวามือ
เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก
3 เลือก
4 ภาพสไลด์จะเริ่มต้น

/
แตะเพื่อหยุดภาพสไลด์ชั่วคราวที่ภาพ
ใดภาพหนึ่ง แตะอีกครั้งเพื่อเริ่มเล่นต่อ

การตั้งค่าภาพถ่ายเป็นภาพพื้นหลัง
1 แตะที่ภาพถ่ายที่คุณต้องการตั้งค่าเป็นภาพ
2
3
4

5

พื้นหลัง 2 ครั้งเพื่อเปิด
แตะที่หน้าจอด้านขวามือ เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก
แตะที่
หน้าจอจะสลับไปเป็นโหมดแนวตั้ง
เลือกส่วนของภาพถ่ายที่คุณต้องการตั้งค่า
เป็นภาพพื้นหลังโดยการเลื่อนกล่องสีเขียว
บนภาพขนาดย่อ พื้นที่นี้จะปรากฏเป็นขนาด
ตามจริงบนหน้าจอ
เมื่อคุณพอใจกับส่วนนี้แล้ว ให้แตะที่ ตั้งค่า

กา

มีค
ใน
ทำ
1
2

การดูวิดีโอบนทีวี
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้า 47

ภายในภาพสไลด์มีตัวเลือก 5 ตัวเลือกดังนี้
แตะเพื่อเพิ่มหรือลดความเร็วของภาพ

3

แล
เลื

สไลด์
แตะที่นี่เพื่อดูภาพถ่ายตามลำดับการสุ่ม
(เช่น ไม่ได้เรียงตามลำดับที่แสดงในคลังภาพ)
แตะเพื่อข้ามไปยังลภาพถ่ายถัดไป
มัลติมีเดีย

เป
ใน
ทา
เลื

แตะเพื่อกลับไปที่ภาพถ่ายที่แสดงล่าสุด
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ถ่า

พ

อก

การแก้ไขภาพถ่าย
มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมมากมายที่คุณสามารถใช้
ในการเปลี่ยนแปลงภาพถ่าย เพิ่มภาพถ่าย หรือ
ทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นเล็กน้อย
1 เปิดภาพถ่ายที่คุณต้องการแก้ไขและแตะเพื่อ

แสดงตัวเลือก
2 เลือก
หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

ตกแต่งภาพถ่ายของคุณด้วยสแตมป์
เลือกจากสแตมป์ต่างๆ ที่มีอยู่ แล้วแตะบริเวณ
ภาพถ่ายที่คุณต้องการวาง
ในการเปลี่ยนสีของสแตมป์ โปรดดูที่
ทางด้านล่าง
เปลี่ยนสีของสแตมป์ เส้น หรือบางข้อความ
คุณต้องเลือกสีก่อนที่จะลงมือวาด เขียน
หรือติดสแตมป์บนภาพถ่าย
เลือกความหนา แล้ววาดบนภาพของคุณ
เพื่อลบสแตมป์ เส้น หรือข้อความที่ต้องการออก

ด

บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้ใน
ภาพถ่ายของคุณ เลือกเพื่อบันทึกการเปลี่ยน
แปลงทับ ไฟล์ต้นฉบับ หรือบันทึกเป็น
ไฟล์ใหม่ หากคุณเลือก ไฟล์ใหม่
ให้ป้อนชื่อไฟล์
3 แตะที่ไอคอนเพื่อปรับภาพถ่ายของคุณ:

02
03
04
05
06
07
08

เลิกทำการแก้ไข เอฟเฟกต์ หรือ อื่นๆ
ที่คุณทำไว้ในภาพถ่าย
โปรดดูที่ การเพิ่มเอฟเฟกต์ลงในภาพ
ถ่าย ในหน้า 52

วาดลายเส้นบนภาพถ่ายของคุณด้วยมือ
เปล่า เลือกความหนาของเส้นจาก 4 ตัวเลือก
ในการเปลี่ยนสีของเส้น โปรดดูที่
ทางด้านล่าง (ไอคอนสีจะเปลี่ยนเป็นสีที่คุณ
เลือกไว้)

แตะเพื่อเปิดตัวเลือกเอฟเฟกต์เพิ่มเติม
ได้แก่ หมุน และ กระจก Mirror) นอกจากนี้ยัง
มีตัวเลือกการแก้ไขขั้นสูงเพิ่มเติมอีก โปรดดูที่
การแปลงภาพถ่าย, การเน้นสีในภาพถ่าย
และ การสลับสีในภาพถ่าย ในหน้า 53
แตะเพื่อกลับไปที่คลังภาพ

มัลติมีเดีย

คร็อปภาพของคุณ เลือกการคร็อป
แล้วเลื่อนนิ้วของคุณไปตามหน้าจอเพื่อ
เลือกพื้นที่

โปรดดูที่ การเพิ่มข้อความลงในภาพ
ถ่าย ในหน้า 52

01

51

ภาพถ่ายและวิดีโอ
การเพิ่มข้อความลงในภาพถ่าย
1 จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2 เลือก ลายเซ็น เพื่อเพิ่มข้อความแบบไม่มี

กรอบหรือเลือกรูปทรงลูกโป่งแสดงคำพูด
3 ป้อนข้อความโดยใช้ปุ่มกด และแตะที่ เสร็จ
4 เลือ
่ นข้อความโดยแตะที่ข้อความแล้วเลื่อนไป

ยังบริเวณที่คุณต้องการวาง

การเพิ่มเอฟเฟกต์ลงในภาพถ่าย
1 จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2 เลือกเพือ
่ ใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจาก 6

มัลติมีเดีย

ตัวเลือกกับภาพถ่าย:
อ่อนลง - เลื่อนเครื่องหมายไปตามแถบ
เพื่อทำให้โฟกัสของภาพดูนุ่มนวลขึ้น เลือก
เสร็จ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือเลือก
ยกเลิก
คมชัด - เลื่อนเครื่องหมายบนแถบเพื่อทำ
ให้โฟกัสของภาพดูคมชัดขึ้น เลือก เสร็จ
เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือเลือก
ยกเลิก
เบลอ - แตะเพื่อใช้เอฟเฟกต์ลวดลาย
แบบเบลอกับภาพถ่าย แตะที่ เลิกทำ
เพื่อกลับไปที่ภาพปกติ
เฟรม - ใส่เฟรมให้กับภาพถ่าย
เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณทราบ
ว่าขนาดของภาพจะเปลี่ยนแปลงไป
ในการดูประเภทเฟรม ให้เลือก ใช่
เฟรมที่เลือกจะซ้อนทับอยู่บนภาพถ่าย
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ย่อขยาย - แตะที่นี่เพื่อดูตัวเลือกของขนาด
แตะขนาดที่คุณต้องการเพื่อเปลี่ยนขนาดของ
ภาพถ่าย
เอฟเฟกต์สี - เปลี่ยนสีของภาพเป็น ขาวดำ,
สีซีเปีย, เนกาทีฟสี, เอฟเฟกต์ RGB
หรือ ความเข้ม หากคุณเลือก ความเข้ม
ให้เลื่อนเครื่องหมายไปตามแถบเพื่อปรับเพิ่ม
หรือลดความเข้ม
3 ในการเลิกทำเอฟเฟกต์ เพียงแค่แตะที่
เลิกทำ

กา

กา
หน
ศิล
1
2
3

เคล็ดลับ! คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์มากกว่าหนึ่ง
เอฟเฟกต์ลงในภาพถ่ายได้ นอกจากเอฟเฟกต์สีที่
คุณสามารถเลือกได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

4
5

ด
อง

ดำ,

ม

การแปลงภาพถ่าย

การเน้นสีในภาพถ่าย

การแปลงภาพถ่ายเหมาะสำหรับการเปลี่ยนสี
หน้าของเพื่อนคุณ หรือเพียงแค่ใช้เอฟเฟกต์งาน
ศิลปะเพื่อดัดแปลงภาพถ่ายก็ได้

1 จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2 เลือก เน้นสี
3 เลือกส่วนหนึง่ ส่วนใดของภาพ รอยเส้นจะ

1 จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2 เลือก รูปร่าง และเครื่องหมายกากบาท 4

อันจะปรากฏขึ้นบนภาพถ่าย
3 ย้ายเครื่องหมายไปในภาพ เพื่อแสดงพื้นที่ที่

คุณจะแปลงภาพ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้อง
การแปลงภาพบริเวณหน้า ให้วางเครื่องหมาย
กากบาทที่มุมด้านนอกของดวงตาแต่ละข้าง
และมุมปากแต่ละข้าง

4
5
6
7

ปรากฏรอบสิ่งต่างๆ ในบริเวณนั้นที่มีสีเหมือน
กัน หรือคล้ายคลึงกัน
ตัวอย่างเช่น สีผม หรือสีของเสื้อ
แตะที่ เสร็จ
สีทั้งหมดจะหายไปจากภาพถ่ายหายไปจาก
บริเวณที่ทำเครื่องหมายสำหรับการเน้นสีไว้
ปรับความหนักเบาในการเน้น โดยการเลื่อน
เครื่องหมายในแถบความหนักเบาขึ้นหรือลง
เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การสลับสีในภาพถ่าย

01
02
03
04
05
06
07
08

1 จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2 เลือก เปลี่ยนสี
3 เลือกส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพ รอยเส้นจะ

4 เลือกแบบหน้าที่คุณต้องการจะแปลง
5 เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

4
5
6

มัลติมีเดีย

7

ปรากฏรอบสิ่งต่างๆ ในบริเวณนั้นที่มีสีเหมือน
กัน หรือคล้ายคลึงกัน
ตัวอย่างเช่น สีผม หรือสีของเสื้อ
แตะที่
และเลือกสี
กด เสร็จ
ส่วนของภาพถ่ายที่เลือกไว้สำหรับการเน้นสี
จะเปลี่ยนเป็นการสลับสีที่เลือกไว้แทน
เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
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มัลติมีเดีย
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียลงในหน่วย
ความจำของโทรศัพท์ได้
ทำให้คุณเข้าใช้งานรูปภาพ เสียง วิดีโอ และ
เกมส์ทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย หรือคุณยังสา
มารถบันทึกไฟล์ลงในการ์ดหน่วยความจำได้
ประโยชน์ของการใช้การ์ดหน่วยความจำ คือ
เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจำของโทรศัพท์
ในการเข้าใช้งานเมนูมัลติมีเดีย ให้แตะที่
แล้วเลือก
แตะที่ แฟ้มข้อมูล เพื่อเปิดราย
การโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียทั้งหมด

ภาพ
ภาพของฉัน ประกอบด้วยรายการรูปภาพ รวม
ถึงภาพเริ่มต้นที่โหลดลงในโทรศัพท์ล่วงหน้า
ภาพที่คุณดาวน์โหลด และภาพที่ถ่ายด้วยกล้อง
ถ่ายรูปของโทรศัพท์
แตะที่
เพื่อเปลี่ยนมุมมองจากภาพขนาดย่อ
เป็นรายการ

เมนูตัวเลือกของภาพ

มัลติมีเดีย

ตัวเลือกที่มีอยู่ใน ภาพ จะขึ้นอยู่กับประเภทรูป
ภาพที่คุณเลือก ตัวเลือกทั้งหมดจะใช้ได้กับภาพ
ที่คุณถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์
ส่วนตัวเลือก ส่ง,ใช้เป็น, พิมพ์,
เรียงลำดับตาม และ สถานะความจำ จะมี
สำหรับภาพเริ่มต้นเท่านั้น
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เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือก
ให้แตะที่รายการสุดท้ายที่มองเห็น แล้วใช้
นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น รายการต่างๆ
จะเลื่อนขึ้น ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆได้

ส่ง - ส่งภาพไปยังเพื่อน
ใช้เป็น - กำหนดภาพเพือ่ แสดงในเวลาทีต
่ อ้ งการ
เลือก/ไม่เลือก - เลือกไฟล์หลายไฟล์
ย้าย - ย้ายรูปภาพจากหน่วยความจำของโทร
ศัพท์ไปที่การ์ดหน่วยความจำ หรือย้ายจากการ์ด
หน่วยความจำไปที่หน่วยความจำของโทรศัพท์
คัดลอก - คัดลอกรูปภาพจากหน่วยความจำของ
โทรศัพท์ไปที่การ์ดหน่วยความจำ หรือคัดลอก
จากการ์ดหน่วยความจำไปที่หน่วยความจำของ
โทรศัพท์
ลบ - ลบภาพ
แก้ชื่อ - แก้ไขชื่อภาพ
สร้างโฟลเดอร์ใหม่ - สร้างโฟลเดอร์ใหม่ภาย
ในโฟลเดอร์ภาพของฉัน
ภาพสไลด์ - เริ่มต้นภาพสไลด์
พิมพ์ - พิมพ์ไฟล์ภาพทาง PictBridge หรือ
บลูทูธ®
เรียงลำดับตาม - เรียงภาพตามลำดับที่ระบุไว้
สถานะความจำ - ดูสถานะหน่วยความจำ

การส่งภาพถ่าย
1
2
3
4

แตะที่
แล้วเลือก
แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก ภาพ
เลือกภาพถ่าย แล้วแตะที่
แตะที่ ส่ง แล้วเลือกจาก ข้อความ, อีเมล์
หรือ บลูทูธ

5

กา

คุณ
แล
1
2
3

5 หากคุณเลือก ข้อความ หรือ อีเมล์

4 แตะที่ ใช้เป็น แล้วเลือกจาก:

ภาพถ่ายจะแนบไปกับข้อความ และคุณสา
มารถเขียนและส่งข้อความได้ตามปกติ
หากคุณเลือก บลูทูธ เครื่องจะแสดงข้อความ
ให้คุณเปิด บลูทูธ และโทรศัพท์จะค้นหาอุป
กรณ์ที่จะส่งภาพไป

หน้าจอหลัก - กำหนดเป็นภาพพื้นหลังของ
หน้าจอสแตนด์บาย
สายโทรออก - กำหนดให้ภาพปรากฏขึ้น
ระหว่างการโทรออก
การเปิดเครื่อง - กำหนดให้ภาพปรากฏขึ้น
เมื่อเปิดเครื่อง
การปิดเครื่อง - กำหนดให้ภาพปรากฏขึ้น
เมื่อปิดเครื่อง
ภาพรายชื่อ - กำหนดภาพให้กับบุคคลใด
บุคคลหนึ่งในรายชื่อ เพื่อให้ภาพนั้นปรากฏ
ขึ้นเมื่อบุคคลนั้นโทรมา

าร

ร์ด
ท์
อง

การจัดการรูปภาพ

ง

1
2
3
4

ย

ว้

01
02
03
04
05
06
07
08

แตะที่
แล้วเลือก
แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก ภาพ
แตะที่
แล้วเลือก เรียงลำดับตาม
เลือกจาก วันที่, ประเภท หรือ ชื่อ

การลบรูปภาพ
การใช้รูปภาพ
คุณสามารถเลือกรูปภาพเพื่อใช้เป็นภาพพื้นหลัง
และภาพพักหน้าจอ หรือใช้เพื่อระบุผู้โทรเข้าได้

3 เลือกภาพแล้วแตะที่
4 แตะที่ ลบ แล้วเลือก ใช่ เพื่อยืนยัน
เคล็ดลับ! ในการลบไฟล์ในเมนูส่วนตัวอย่างรวดเร็ว
ให้แตะที่ไฟล์ที่ต้องการหนึ่งครั้ง เพื่อเน้นไฟล์ด้วย
เคอร์เซอร์ แล้วกดปุ่ม c ยืนยันโดยการแตะที่ ใช่

มัลติมีเดีย

1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก ภาพ
3 เลือกภาพแล้วแตะที่

1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก ภาพ
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มัลติมีเดีย
การย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ

การสร้างภาพสไลด์

กา

คุณสามารถย้ายหรือคัดลอกรูปภาพระหว่าง
หน่วยความจำของโทรศัพท์กับการ์ดหน่วยความ
จำได้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำใน
หน่วยความจำใดหน่วยความจำหนึ่ง หรือเพื่อ
ป้องกันภาพมิให้สูญหาย

หากคุณต้องการดูภาพทั้งหมดบนโทรศัพท์ หรือ
ดูภาพที่มีอย่างรวดเร็ว คุณสามารถสร้างภาพ
สไลด์เพื่อประหยัดเวลาในการเปิดและปิดภาพ
แต่ละภาพ

คุณ
ที่ใ

1
2
3
4

แตะที่
แล้วเลือก
แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก ภาพ
เลือกภาพแล้วแตะที่
เลือก ย้าย หรือ คัดลอก

การเลือกหรือไม่เลือกรูปภาพ
หากคุณต้องการย้าย คัดลอก ส่ง
หรือลบภาพต่างๆ ในครั้งเดียว ก่อนอื่น คุณต้อง
ระบุภาพที่ต้องการโดยการเลือกด้วยเครื่องหมาย
แตะที่
แล้วเลือก
แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก ภาพ
แตะที่
แล้วเลือก เลือก/ไม่เลือก
จะมีช่องปรากฏขึ้นที่ด้านซ้ายของแต่ละภาพ
ให้แตะที่ภาพ และเครื่องหมายจะปรากฏขึ้น
ในช่องทำเครื่องหมาย
5 ในการยกเลิกการเลือกภาพ
ให้แตะที่ภาพอีกครั้ง เพื่อลบเครื่องหมายออก
จากช่อง
6 เมื่อคุณทำเครื่องหมายที่ช่องต่างๆ
ตามต้องการแล้ว ให้กดที่
และเลือกตัว
เลือกใดตัวเลือกหนึ่ง
1
2
3
4

มัลติมีเดีย
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1
2
3
4

แตะที่
แล้วเลือก
แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก ภาพ
แตะที่
แล้วเลือก ภาพสไลด์
ใช้ และ เพื่อข้ามไปยังภาพต่างๆ
หรือแตะที่
เพื่อแสดงลำดับภาพแบบสุ่ม

1
2
3
4

หม
จำ

เส

โฟ
เส
จา
กำ

กา
1
2
3
4
5
6

รอ

การตรวจสอบสถานะหน่วยความจำ

วิดีโอ

คุณสามารถตรวจสอบจำนวนพื้นที่หน่วยความจำ
ที่ใช้ไปและจำนวนที่เหลืออยู่ที่สามารถใช้ได้

โฟลเดอร์ วิดีโอ จะแสดงรายการวิดีโอ
ที่ดาวน์โหลด และวิดีโอที่ได้บันทึกไว้ใน
โทรศัพท์

1
2
3
4

แตะที่
แล้วเลือก
แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก ภาพ
แตะที่
แล้วเลือก สถานะความจำ
เลือก หน่วยความจำเครื่อง หรือ
หน่วยความการ์ด

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความ
จำไว้ คุณจะเลือก หน่วยความจำนอก ไม่ได้

การดูวิดีโอ
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก วิดีโอ
3 เลือกวิดีโอ แล้วแตะที่ เล่น

01
02
03
04
05
06

เสียงส่วนตัว

07

โฟลเดอร์ เสียงส่วนตัว ประกอบด้วย
เสียงเริ่มต้น และ การบันทึกเสียง
จากขั้นตอนนี้ คุณสามารถจัดการ ส่ง หรือ
กำหนดเสียงเป็นเสียงเรียกเข้าได้

08

การใช้เสียง
1
2
3
4
5
6

เคล็ดลับ! ในการลบไฟล์ในเมนูส่วนตัวอย่างรวดเร็ว
ให้แตะที่ไฟล์ที่ต้องการหนึ่งครั้ง เพื่อเน้นไฟล์ด้วย
เคอร์เซอร์ แล้วกดปุ่ม c ยืนยันโดยการแตะที่ ใช่

มัลติมีเดีย

แตะที่
แล้วเลือก
แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก เสียงส่วนตัว
เลือก เสียงเริ่มต้น หรือ การบันทึกเสียง
เลือกเสียง แล้วแตะที่ เล่น เพื่อฟัง
แตะที่
แล้วเลือก ใช้เป็น
เลือกจาก เสียงเรียกเข้าแบบเสียง,
เสียงข้อความ, การเปิดเครื่อง,
การปิดเครื่อง
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การใช้ตัวเลือกขณะหยุดวิดีโอชั่วคราว
แตะที่
ในขณะที่อยู่ในโหมดหยุดชั่วคราว
และเลือกจาก:
ถ่ายภาพ - ถ่ายเฟรมที่นิ่งอยู่เป็นรูปภาพ
ข้อมูลไฟล์ - ดูรายละเอียดของชื่อ ขนาด วันที่
เวลา ประเภท ระยะเวลา ขนาดมิติ การป้องกัน
และลิขสิทธิ์
ส่ง - ส่งวิดีโอในข้อความหรือทาง บลูทูธ
ลบ - ลบวิดีโอ
ใช้เป็น - ใช้วิดีโอเป็นเสียงเรียกเข้า
Video editor (โปรแกรมแก้ไขวิดีโอ) แก้ไขวิดีโอคลิป

การแก้ไขวิดีโอคลิป
ในขณะเล่นวิดีโอและอยู่ในโหมดหยุดชั่วคราว
คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่างๆ
เพื่อแก้ไขวิดีโอคลิปได้
เคล็ดลับ! คุณจะแก้ไขวิดีโอคลิปที่ใช้เป็นเสียง
เรียกเข้าไม่ได้
1 เลือกวิดีโอ แล้วแตะที่ เล่น
2 แตะที่ แล้วเลือก
3 แตะที่ Video editor

มัลติมีเดีย

โปรแกรมแก้ไขวิดีโอ แล้วเลือกจาก:
Trim (ตัดแต่ง) - ตัดวิดีโอลงในเหลือ
เฉพาะส่วนที่คุณต้องการ
Video merge (การรวมวิดีโอ) - รวมวิดีโอ
เข้ากับวิดีโอคลิปอื่นๆ
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Image merge (การรวมภาพ) - รวมวิดี
โอเข้ากับภาพจากโฟลเดอร์ภาพ
Text overlay (ซ้อนข้อความ)
Image overlay(ซ้อนภาพ)
Voice recording(ใส่เสียงบันทึก)
Audio dubbing (เปลี่ยนเสียง)
Time scaling (ปรับความเร็ว)
Dimming Effect (เอฟเฟกค์แสง)

การส่งวิดีโอคลิป
1 เลือกวิดีโอ แล้วแตะที่
2 แตะที่ ส่ง แล้วเลือกจาก ข้อความ อีเมล์

หรือ บลูทูธ
3 หากคุณเลือก ข้อความ หรือ อีเมล์ วิดีโอ

คลิปจะแนบไปกับข้อความ และคุณจะ
สามารถเขียนและส่งข้อความได้ตามปกติ
หากคุณเลือก บลูทูธ เครื่องจะแสดงข้อความ
ให้คุณเปิด บลูทูธ และโทรศัพท์จะค้นหา
อุปกรณ์ที่จะส่งวิดีโอไปให้

การใช้วิดีโอคลิปเป็นเสียงเรียกเข้า
1 เลือกวิดีโอ แล้วแตะที่
2 แตะที่ ใช้เป็น และเลือกจาก

ใช
ส่ง
ย้า
ศัพ
หน
คัด
ขอ
ลอ
ขอ
ลบ
แก
เล
สร
ใน
เรีย
สถ

เก

คุณ
ให
เพ

กา

เสียงเรียกเข้าแบบเสียง หรือ
เสียงเรียกเข้าแบบวิดีโอ

1
2

การใช้เมนูตัวเลือกของวิดีโอ

3

จากโฟลเดอร์ วิดีโอของฉัน คุณสามารถเลือก
จากตัวเลือกต่อไปนี้ได้:

าม

เกมส์ & แอปฯ

01
02
03
04
05
06
07
08
เคล็ดลับ! ในการลบไฟล์ในเมนูส่วนตัวอย่างรวดเร็ว
ให้แตะที่ไฟล์ที่ต้องการหนึ่งครั้ง เพื่อเน้นไฟล์ด้วย
เคอร์เซอร์ แล้วกดปุ่ม c ยืนยันโดยการแตะที่ ใช่

คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์และแอปพลิเคชัน
ใหม่มาไว้ที่โทรศัพท์ได้ เพื่อช่วยให้คุณได้เพลิด
เพลินในยามว่าง

การใช้เมนูตัวเลือกของเกมส์

การเล่นเกมส์

สร้างโฟลเดอร์ใหม่ –
สร้างโฟลเดอร์ใหม่ภายใน เกมส์ & แอปฯ
เรียงลำดับตาม - เรียงลำดับเกมส์และแอปพลิ
เคชันตาม วันที่, ขนาด หรือ ชื่อ
สถานะความจำ -ดูถานะหน่วยความจำ

1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ เมนูส่วนตัว แล้วเลือก

เกมส์และแอปฯ ส่วนตัว
3 เลือกเกมส์ และแตะที่ เริ่มต้น

จากโฟลเดอร์เกมส์ & แอปฯ ส่วนตัว
จะมีตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้:

มัลติมีเดีย

ก

ใช้เป็น - กำหนดให้วิดีโอเป็นเสียงเรียกเข้า
ส่ง - ส่งวิดีโอไปยังเพื่อน
ย้าย - ย้ายวิดีโอคลิปจากหน่วยความจำของโทร
ศัพท์ไปที่การ์ดหน่วยความจำ หรือย้ายจากการ์ด
หน่วยความจำไปที่หน่วยความจำของโทรศัพท์
คัดลอก - คัดลอกวิดีโอคลิปจากหน่วยความจำ
ของโทรศัพท์ไปที่การ์ดหน่วยความจำ หรือคัด
ลอกจากการ์ดหน่วยความจำไปที่หน่วยความจำ
ของโทรศัพท์
ลบ - ลบวิดีโอ
แก้ชื่อ - แก้ไขชื่อวิดีโอ
เลือก/ไม่เลือก - เลือกไฟล์หลายไฟล์
สร้างโฟลเดอร์ใหม่ - สร้างโฟลเดอร์ใหม่ภาย
ในโฟลเดอร์วิดีโอของฉัน
เรียงลำดับตาม - เรียงวิดีโอตามลำดับที่ระบุไว้
สถานะความจำ - ดูสถานะหน่วยความจำ
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แฟลชคอนเทนท์

เอกสาร

อื่น

โฟลเดอร์แฟลชคอนเทนท์ ประกอบด้วยไฟล์
SWF เริ่มต้นและที่ดาวน์โหลดทั้งหมด

การดูไฟล์ SWF

จากเมนูเอกสาร คุณสามารถดูไฟล์เอกสารทั้ง
หมดได้ จากขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถดูไฟล์
Excel, Powerpoint, Word, ข้อความ และ PDF
ได้

1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก

การโอนไฟล์ไปที่โทรศัพท์

โฟ
อื่น
หร
เอ
พิว
ใน
เอ
เห

แฟลชคอนเทนท์
3 เลือกไฟล์ และแตะที่ ดู

การใช้ตัวเลือกในการดูไฟล์ SWF

บลูทูธ คือวิธีการที่ง่ายที่สุดในการโอนไฟล์จาก
คอมพิวเตอร์ไปที่โทรศัพท์ คุณยังสามารถใช้ LG
PC Suite ผ่านทางสายสำหรับซิงโครไนซ์ได้
โปรดดูรายละเอียดในหน้า 72

แตะที่
ในขณะที่อยู่ในโหมดหยุดชั่วคราว
และเลือกจาก:

ในการโอนไฟล์โดยใช้ บลูทูธ:

เล่น/พัก - หยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ
ส่ง - ส่งไฟล์เป็นข้อความหรือทาง บลูทูธ
ไปยังรายการ - กลับไปที่รายชื่อไฟล์ SWF
มุมมองเต็มหน้าจอ - ดู SWF
ในโหมดเต็มหน้าจอ (มุมมองนี้จะแสดงขึ้นก็ต่อ
เมื่อคุณแตะที่
โดยไม่มีการหยุดชั่วคราว)
ปิดเสียง - ปิดเสียง
ข้อมูลไฟล์ - ดูชื่อ ขนาด วันที่ เวลา ประเภท
และการป้องกันของไฟล์

ศัพท์และคอมพิวเตอร์ และทั้งคู่ต่างมองเห็น
กันแล้ว
2 ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อส่งไฟล์ทาง บลูทูธ
3 เมื่อส่งไฟล์แล้ว คุณจะต้องยอมรับไฟล์บน
โทรศัพท์โดยแตะที่ ใช่
4 ไฟล์จะปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์ เอกสาร
หรือ อื่นๆ

1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิด บลูทูธ ที่โทร

การดูไฟล์
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก เอกสาร
3 เลือกเอกสาร และแตะที่ ดู

มัลติมีเดีย
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DF

ก
LG

อื่นๆ

Muvee studio

โฟลเดอร์ อื่นๆ ใช้สำหรับจัดเก็บไฟล์ประเภท
อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปภาพ เสียง วิดีโอ เกมส์
หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งมีวิธีใช้เดียวกับโฟลเดอร์
เอกสาร คุณจะพบว่าเมื่อคุณโอนไฟล์จากคอม
พิวเตอร์ไปที่โทรศัพท์ ไฟล์เหล่านั้นจะปรากฏอยู่
ในโฟลเดอร์ อื่นๆ มากกว่าจะปรากฏในโฟลเดอร์
เอกสาร หากเป็นเช่นนี้ คุณสามารถย้ายไฟล์
เหล่านั้นได้

ด้วย Muvee studio คุณสามารถสร้างภาพสไลด์
พร้อมเสียงเพลงได้ (แบบเพลงที่กำหนดมาให้)

01
02
03
04
05
06
07
08

น

มัลติมีเดีย
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การสร้างภาพยนตร์
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ Muvee studio
3 แตะที่
เพื่อใส่รูปภาพ

แตะที่รูปภาพที่ต้องการ แล้วเลือก เสร็จ
เพื่อเลือก Muvee style
เลือกจาก:
Classsic
Forever
Moody
Moden
Musical
5 แตะที่ เล่น เพื่อดูภาพยนตร์ที่คุณสร้าง
6 แตะที่
แล้วเลือก บันทึกที่ตำแหน่ง
เพื่อเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกภาพยนตร์
4 แตะที่

เพลง
LG KE990 มีเครื่องเล่นเพลงภายในตัวที่ให้คุณ
สามารถเล่นเพลงที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้
ในการเข้าใช้งานเครื่องเล่นเพลง ให้แตะที่
แล้วเลือก
จากนั้นเลือก เพลง
จากขั้นตอนนี้ คุณสามารถเข้าใช้งานโฟลเดอร์
ต่างๆ ดังนี้:

มัลติมีเดีย

เล่นล่าสุด - ดูเพลงที่เล่นล่าสุดทั้งหมด
ทุกแทร็ค - ประกอบด้วยเพลงทั้งหมดที่มีใน
โทรศัพท์
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รายการ - ประกอบด้วยรายการเพลงที่คุณ
สร้างไว้
ศิลปิน - เบราส์ดูรายการเพลงที่เก็บไว้ตาม
ศิลปิน
อัลบั้ม - เบราส์ดูรายการเพลงที่เก็บไว้ตาม
อัลบั้ม
แนวเพลง - เบราส์ดูรายการเพลงที่เก็บไว้
ตามแนวเพลง
สับเปลี่ยนแทร็ค - ฟังเพลงแบบสุ่ม

การโอนเพลงไปยังโทรศัพท์
วิธีการที่ง่ายที่สุดในการโอนไฟล์เพลงไปที่โทร
ศัพท์ คือ ทาง บลูทูธหรือสายสำหรับซิงโครไนซ์
คุณยังสามารถใช้ LG PC Suite ได้โปรดดูรายละ
เอียดในหน้า 72
ในการโอนไฟล์โดยใช้ บลูทูธ:
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งคู่ได้เปิด

บลูทูธ และต่างมองเห็นกันแล้ว
2 เลือกไฟล์เพลงบนอุปกรณ์

แล้วเลือกเพื่อส่งทาง บลูทูธ
3 เมื่อส่งไฟล์แล้ว คุณจะต้องยอมรับไฟล์บน

โทรศัพท์โดยแตะที่ ใช่
4 ไฟล์จะปรากฏขึ้นใน เพลง >ทุกแทร็ค

กา
1
2
3
4
5
6
7

เ
ใ

ร
นซ์
ละ

การเล่นเพลง
1
2
3
4
5
6
7

แตะที่
แล้วเลือก
แตะที่ เพลง แล้วเลือก ทุกแทร็ค
เลือกเพลงที่ต้องการเล่น และแตะที่ เล่น
แตะที่ เพื่อหยุดเล่นเพลงชั่วคราว
แตะที่
เพื่อข้ามไปยังเพลงถัดไป
แตะที่
เพื่อข้ามไปยังเพลงก่อนหน้า
แตะที่
เพื่อหยุดเล่นเพลง
และกลับไปที่เมนู เพลง
เคล็ดลับ! ในการเปลี่ยนระดับเสียงระหว่างฟังเพลง
ให้แตะที่

การสร้างรายการเพลง
คุณสามารถสร้างรายการเพลงของคุณเอง
ได้โดยการเลือกเพลงจากโฟลเดอร์
ทุกแทร็ค

01

1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ เพลง แล้วเลือก รายการเพลง
3 แตะที่ เพิ่ม แล้วใส่ชื่อรายการเพลง

03

และแตะที่ บันทึก
4 โฟลเดอร์ทุกแทร็คจะปรากฏขึ้น แตะที่เพลง
ทั้งหมดที่คุณต้องการใส่ไว้ในรายการเพลง
จะมีเครื่องหมายปรากฏอยู่ข้างชื่อเพลง
เหล่านั้น
5 แตะที่ เสร็จ

05

02

04

06
07
08

ในการเล่นรายการเพลง
ให้เลือกรายการที่ต้องการ แล้วแตะที่ เล่น
หมายเหตุ: ในการเพิ่มรายการเพลงอีกรายการ
ให้แตะที่
แล้วเลือก เพิ่มรายการเพลงใหม่

มัลติมีเดีย
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มัลติมีเดีย
การแก้ไขรายการเพลง

รายการเล่นภาพวิดีโอ

ในบางครั้ง คุณอาจต้องการเพิ่มเพลง หรือลบ
เพลงออกจากรายการเพลง เมื่อคุณต้องการเพิ่ม
หรือลบเพลง คุณสามารถแก้ไขรายการเพลงได้

วิดีโอทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในเมนู
รายการเล่นภาพวิดีโอ

1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ เพลง แล้วเลือก รายการ
3 เลือกรายการเพลง
4 แตะที่
แล้วเลือก:

เพิ่มเพลงใหม่ – เพื่อเพิ่มเพลงใหม่ในราย
การเพลง เลือกเพลงที่ต้องการ แล้วแตะที่
เสร็จ
เลื่อนขึ้น/ลง – ย้ายเพลงขึ้นหรือลง เพื่อ
เปลี่ยนแปลงลำดับการเล่นเพลง
ส่ง – ส่งเพลงเป็นข้อความหรือทาง บลูทูธ
ลบออกจากรายการ –
ลบเพลงออกจากรายการเพลง แตะที่ ใช่
เพื่อยืนยัน
เลือก/ไม่เลือก - เลือกไฟล์หลายไฟล์
ใช้เป็น – คุณสามารถกำหนดให้เพลง
เป็นเสียงเอฟเฟกต์ได้

การลบรายการเพลง
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ เพลง แล้วเลือก รายการ
3 แตะที่
แล้วเลือก ลบ หรือ ลบทั้งหมด

มัลติมีเดีย

เพื่อลบรายการเพลงทั้งหมด
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1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ รายการวิดีโอ แล้วเลือก

วิดีโอทั้งหมด
รายการวิดีโอคลิปทั้งหมดจะปรากฏขึ้น
3 แตะที่ เล่น เพื่อดูวิดีโอ
คุณสามารถจัดการวิดีโอคลิปโดยการสร้างราย
การเล่นวิดีโอได้
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ รายการวิดีโอ แล้วเลือก รายการ
3 แตะที่ เพิ่ม แล้วใส่ชื่อรายการเพลง

และแตะที่ บันทึก
4 วิดีโอทั้งหมดจะแสดงอยู่ในรายการ

เลือกรายการที่คุณต้องการในรายการเล่นวิดี
โอเครื่องหมายจะปรากฏขึ้นข้างชื่อรายการนั้น
5 แตะที่ เสร็จ

เครื่องบันทึกเสียง
ใช้ เครื่องบันทึกเสียง เพื่อบันทึกเสียงเตือน
ความจำหรือเสียงอื่นๆ
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ เครื่องบันทึกเสียง แล้วเลือก

จากนั้นเลือกจาก:
ระยะเวลา – กำหนดระยะเวลาในการบันทึก
เลือกจาก ขนาด MMS,
1 นาที หรือ ไม่จำกัด

กา
1
2
3
4
5

ดี
นั้น

การบันทึกเสียงหรือเสียงพูด
1 แตะที่
2
3
4
5

แล้วเลือก
แตะที่ เครื่องบันทึกเสียง
แตะที่
เพื่อเริ่มบันทึก
แตะที่ เพื่อจบการบันทึก
แตะที่ เพื่อฟังรายการที่บันทึก

การส่งรายการบันทึกเสียง
1 เมื่อคุณบันทึกเสียงเสร็จแล้ว ให้แตะที่
2 แตะที่ ส่ง แล้วเลือกจาก ข้อความ อีเมล์

หรือ บลูทูธ หากคุณเลือก ข้อความ หรือ
อีเมล์ รายการที่บันทึกจะแนบไปกับข้อความ
และคุณสามารถเขียนและส่งข้อความได้ตาม
ปกติ หากคุณเลือก บลูทูธ เครื่องจะแสดงข้อ
ความให้คุณเปิด บลูทูธ
หมายเหตุ: หลังจากที่บันทึกเสียงเสร็จแล้ว
ให้แตะที่
แล้วเลือก ส่ง, แก้ชื่อ, ลบ,
ใช้เป็น (เพื่อใช้เป็นเสียงเรียกเข้า) หรือ
ไปที่เสียง

การใช้วิทยุ

01
02
03
04
05
06
07
08

LG KE990 มีคุณสมบัติวิทยุ FM ดังนั้น คุณ
สามารถรับฟังสถานีที่คุณชื่นชอบได้ตลอดเวลา
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียบหูฟังเพื่อรับฟังวิทยุ
เสียบหูฟังเข้าในช่องเสียบหูฟัง (ช่องเสียบเดียว
กับช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ)

มัลติมีเดีย

ก

คุณภาพ – เลือกคุณภาพของเสียง
เลือกจาก ละเอียดมาก, ละเอียด หรือ ปกติ
ไปที่เสียง – เปิดโฟลเดอร์รายการบันทึก
เสียงใน เสียง
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มัลติมีเดีย
การค้นหาสถานี

การแก้ไขสถานี

กา

คุณสามารถตั้งสถานีวิทยุไว้ในโทรศัพท์ได้ โดย
การค้นหาด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ ซึ่งสถานี
เหล่านั้นจะบันทึกไว้ในหมายเลขช่องสถานีที่ระบุ
ไว้ ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องปรับตั้งสถานีใหม่
อีก คุณสามารถบันทึกได้ถึง 12 ช่องสถานีไว้ใน
โทรศัพท์ของคุณ

คุณอาจต้องการย้ายสถานีไปยังช่องสถานีอื่น
เพื่อให้คุณสามารถรับฟังสถานีที่ฟังบ่อยได้อย่าง
ง่ายดาย

1
2

ในการปรับตั้งอัตโนมัติ:
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ วิทยุ FM แล้วเลือก
3 แตะที่ สแกนอัตโนมัติ แล้วเลือก ใช่ สถานี
ที่พบจะถูกกำหนดไว้ในหมายเลขช่องสถานี
ในโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ
ในการปรับตั้งด้วยตนเอง:
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ วิทยุ FM แล้วเลือก
3 แตะที่ เลือกช่อง แล้วป้อนความถี่ของสถานี
4 แตะที่ ตกลง แล้วเลือก บันทึก
5 เลือกหมายเลขช่องสถานทีที่ต้องการบันทึก
สถานีไว้ แล้วแตะที่ ตกลง
หมายเหตุ: คุณยังสามารถค้นหาสถานีด้วยตน
เองได้ด้วยการใช้ และ ที่แสดงอยู่ถัดจาก
ความถี่วิทยุ
มัลติมีเดีย
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1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ วิทยุ FM แล้วเลือก
3 แตะที่ แก้ไขช่อง และเลือกช่องสถานีที่คุณ

ต้องการเปลี่ยน
4 เลือกสถานีจากช่องใดช่องหนึ่ง หรือปรับตั้ง

ช่องสถานีตามความถี่ที่คุณต้องการด้วยตน
เอง
5 แตะที่ บันทึก

การรีเซ็ตสถานี
1
2
3
4

แตะที่
แล้วเลือก
แตะที่ วิทยุ FM แล้วเลือก
แตะที่ แก้ไขช่อง แล้วเลือก
เลือก รีเซ็ต เพื่อรีเซ็ตช่องสถานีปัจจุบัน
หรือเลือก รีเซ็ตทั้งหมด เพื่อรีเซ็ตช่องสถานี
ทั้งหมด ช่องสถานีแต่ละช่องจะกลับไปควาถี่
เริ่มต้น 87.5Mhz

าง

ณ

ง

การฟังวิทยุ
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ วิทยุ FM แล้วแตะที่หมายเลขช่อง

สถานีที่คุณต้องการฟัง
เคล็ดลับ! ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
รับสัญญาณวิทยุ ให้ยืดสายชุดหูฟังซึ่งทำหน้าที่
เป็นเสาอากาศวิทยุ

01
02
03
04
05
06
07
08

านี
ถี่

มัลติมีเดีย
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สมุดบันทึก
การเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทิน

การเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นของปฏิทิน

กา

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

1

2
3
4
5
6

7

8

แล้วแตะที่
และเลือก สมุดบันทึก
เลือก ปฏิทิน
เลือกวันที่ที่ต้องการเพิ่มนัดหมาย
แตะที่ แล้วเลือก เพิ่มการนัดหมาย์ใหม่
เลือกว่าคุณจะเพิ่ม นัดหมาย, วันครบรอบ
หรือ วันเกิด แล้วแตะที่ ตกลง
ตรวจสอบวันที่และป้อนเวลาที่เหตุการณ์เริ่ม
สำหรับการนัดหมายและวันครบรอบ
ให้ป้อนเวลาและวันที่ที่เหตุการณ์สิ้นสุดใน
ช่องเวลาและวันที่ด้านล่างทั้งสองช่อง
หากคุณต้องการเพิ่มชื่อเรื่องหรือหมายเหตุ
ในเหตุการณ์ ให้แตะที่ ชื่อเรื่อง หรือ ชื่อ
และพิมพ์หมายเหตุ แล้วตามด้วย ตกลง
เลือก บันทึก และเหตุการณ์ของคุณจะ
บันทึกอยู่ในปฏิทิน วันที่ที่มีการบันทึกเหตุ
การณ์ไว้จะมีเครื่องหมายกรอบสี่เหลี่ยมกำกับ
อยู่ และเสียงกริ่งจะดังขึ้นเมื่อถึงเวลา
เริ่มต้นของเหตุการณ์ เพื่อให้คุณไม่พลาด
กำหนดต่างๆ

จัดการข้อมูล

เคล็ดลับ! คุณสามารถกำหนดช่วงวันหยุด
ในปฏิทินได้ แตะที่วันแต่ละวันที่เป็นวันหยุด
จากนั้นเลือก วันหยุด
ของคุณ แล้วแตะที่
วันเหล่านั้นจะมีเงาสีแดงแสดงอยู่ เมื่อคุณตั้งปลุก
คุณสามารถเลือกที่จะเว้นวันที่กำหนดเป็นวันหยุดได้
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แล้วแตะที่
และเลือก สมุดบันทึก เลือก
ตั้งค่า
2 แตะที่ ปฏิทิน และเลือก มุมมองแบบเดือน
หรือ มุมมองสัปดาห์
3 กด ตกลง เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

2
3

4

กา
1

2
3

ก

น

การเพิ่มรายการลงในสิ่งที่ต้องทำ

การใช้ตัวค้นหาวันที่

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

ตัวค้นหาวันที่เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่
ช่วยให้คุณสามารถคำนวณวันหลังจากที่ผ่านมา
แล้วหลายวันได้ ตัวอย่างเช่น
60 วันจากวันที่ 10.10.07 คือ วันที่ 09.12.2007
ซึ่งเหมาะสำหรับการรอคอยวันที่ครบกำหนด

แล้วแตะที่
และเลือก สมุดบันทึก
2 เลือก สิ่งที่ต้องทำ แล้วแตะที่ เพิ่ม
3 กำหนดวันที่ของรายการที่ต้องทำ
เพิ่มหมายเหตุ และเลือกลำดับความสำคัญ:
สูง, กลาง หรือ ต่ำ
4 บันทึกรายการสิ่งที่ต้องทำโดยเลือกที่ บันทึก
เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไขรายการได้
โดยการเลือกรายการที่ต้องทำ แล้วแตะที่
เลือก แก้ไข และยืนยันการแก้ไขโดยการเลือก
บันทึก

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
2
3
4
5

แล้วแตะที่
และเลือก สมุดบันทึก
เลือก ตัวค้นหาวันที่
ในแท็บ จาก ให้กำหนดวันที่ต้องการ
ในแท็บ หลังจาก ให้กำหนดจำนวนวัน
วันที่เป้าหมาย จะปรากฏขึ้นด้านล่าง

01
02
03
04
05
06
07
08

การแบ่งปันรายการที่ต้องทำ
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

แล้วเลือก
จากนั้นเลือก สมุดบันทึก
เลือก สิ่งที่ต้องทำ
2 เลือกรายการที่ต้องการที่ต้องการแบ่งปัน
แล้วแตะที่
3 เลือก ส่ง คุณสามารถเลือกแบ่งปันราย
การที่ต้องทำเป็น ข้อความตัวอักษร,
ข้อความมัลติมีเดีย , อีเมล์ หรือ บลูทูธ
ได้
จัดการข้อมูล

เคล็ดลับ! คุณสามารถสำรองข้อมูลและซิงโคร
ไนซ์ปฏิทินของคุณกับคอมพิวเตอร์ได้ โปรดดูที่
PC Sync ในหน้า 72
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สมุดบันทึก
การตั้งเวลาปลุกเตือน

การเพิ่มบันทึก

กา

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

1

2
3
4

5

6

7

8

แล้วเลือก
จากนั้นเลือก การเตือน
เลือก แล้วแตะที่ เพิ่มใหม่
กำหนดเวลาที่ต้องการให้ส่งเสียงปลุก
แล้วแตะที่ ตั้งค่า
เลือกว่าคุณต้องการให้ส่งเสียงปลุก
ครั้งเดียว, ทุกวัน, จันทร์ - ศุกร์,
จันทร์ - เสาร์, เสาร์ - อาทิตย์ หรือ
ยกเว้นวันหยุด กด ตกลง
เพื่อเลือกเสียงสำหรับการปลุก
เลือก
ในการฟังเสียง ให้แตะที่เสียง แล้วตามด้วย
เล่น หลังจากที่เลือกได้แล้ว ให้แตะที่ เลือก
เพิ่มบันทึกสำหรับการปลุก แตะที่ ตกลง
เมื่อคุณพิมพ์บันทึกเสร็จแล้ว เมื่อเสียงปลุก
ดัง เครื่องจะแสดงบันทึกขึ้นมา
สุดท้าย คุณสามารถกำหนดรอบเวลาในการ
เลื่อนปลุกเป็น 5, 10, 20, 30 นาที,
1 ชั่วโมง หรือ ปิด กด ตกลง เพื่อยืนยันการ
เลือกของคุณ
เมื่อคุณตั้งปลุกเสร็จแล้ว ให้แตะที่ บันทึก

หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งปลุกได้ถึง 5 รายการ
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แล้วแตะที่
และเลือก บันทึก
2 หากไม่มีบันทึกใดๆ อยู่ ให้เลือก
เพิ่ม หรือหากมีการใส่บันทึกไว้บ้างแล้ว
ให้เลือก แล้วตามด้วย เพิ่มใหม่
3 พิมพ์บันทึก แล้วตามด้วย บันทึก
4 บันทึกของคุณจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชัน บันทึก
ในครั้งถัดไป
เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไขบันทึกที่มีอยู่ได้ ให้
เลือกบันทึกที่ต้องการแก้ไข แล้วแตะที่ แก้ไข

การใช้เครื่องคิดเลข
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

แล้วแตะที่

และเลือก เครื่องมือ

2 เลือก เครื่องคิดเลข
3 แตะที่ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนตัวเลข
4 สำหรับการคำนวณอย่างง่าย ให้แตะที่ฟังก์ชัน

ที่คุณต้องการ (+, –, *, /) แล้วตามด้วย =
5 สำหรับการคำนวณแบบซับซ้อน ให้แตะที่

และเลือกจาก sin, cos, tan, log, ln,
exp, sqrt, deg หรือ rad

2
3

4

การใส่ชื่อเมืองลงในเวลาทั่วโลก

การแปลงหน่วย

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

แล้วแตะที่
และเลือก เครื่องมือ
2 เลือก เวลาโลก
3 แตะที่ไอคอน
แล้วตามด้วย เพิ่มเมือง เริ่ม
พิมพ์ชื่อเมืองที่คุณต้องการ และชื่อนั้นจะ
ปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ หรือแตะที่
แผนที่ แล้วเลือกเมืองที่เลือกไว้จากแผนที่
4 แตะที่ เลือก เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
เคล็ดลับ! หากคุณไปต่างประเทศ คุณสามารถ
เปลี่ยนโซนเวลาจากเวลาทั่วโลกได้
แล้วตามด้วย
โดยการแตะที่
เปลี่ยนโซนเวลา เลือกโซนเวลาที่คุณต้องการ
ตามวิธีด้านบน แล้วแตะที่ เลือก
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5

แล้วแตะที่
และเลือก เครื่องมือ
เลือก ตัวแปลง
เลือกว่าคุณจะแปลง สกุลเงิน, พื้นที่,
ความยาว, น้ำหนัก, อุณหภูม,ิ ปริมาตร
หรือ ความเร็ว
คุณสามารถเลือกหน่วย และป้อนค่าที่คุณต้อง
การแปลง แล้วตามด้วยหน่วยที่คุณต้องการ
แปลงเป็น
ค่าผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกันจะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอ
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ชัน
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PC Sync
คุณสามารถซิงโครไนซ์คอมพิวเตอร์กับโทร
ศัพท์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดที่
สำคัญทั้งหมดของคุณและวันที่ต่างๆ ตรงกัน
รวมทั้งยังเป็นการสำรองข้อมูลที่ช่วยให้คุณจำ
ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

การติดตั้ง LG PC Suite
ลงในคอมพิวเตอร์
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

2
3
4

5
6
7

จากนั้นเลือก
แล้วแตะที่
ตั้งค่าโทรศัพท์
เลือก การเชื่อมต่อ และ
โหมดการเชื่อมต่อ USB
เลือก เชื่อมต่อ PC Sync แล้วแตะที่ เลือก
ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาด้วยในเครื่องคอม
พิวเตอร์ LG PC Suite Installer
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ คลิกที่ LG PC
Suite Installer
เลือกภาษาที่ต้องการใช้ในการติดตั้ง
แล้วคลิกที่ OK
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อทำให้
Wizard LG PC Suite Installer เสร็จสมบูรณ์
เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไอคอน LG PC
Suite จะปรากฏขึ้นบนเดสก์ทอป
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การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์

กา
1

1 เชื่อมสาย USB ที่โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

ของคุณ
2 ดับเบิลคลิกที่ ไอคอน LG PC Suite

บนเดสก์ทอปของคุณ
3 คลิกที่ Connection Wizard แล้วคลิก

USB
4 คลิกที่ Next แล้วคลิก Next อีกครั้ง

จากนั้นคลิก Finish โทรศัพท์และคอม
พิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้ว

การสำรองข้อมูลและการเรียกคืน
ข้อมูลของโทรศัพท์
1 เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ตามวิธีข้างต้น
2 คลิกที่ไอคอน Backup แล้วเลือก Backup

หรือ Restore
3 เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการสำรองข้อมูลหรือ

เรียกคืน เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการสำรอง
ข้อมูลหรือเรียกคืนข้อมูล คลิก OK
4 ระบบจะสำรองข้อมูลของคุณ

2
3

ร์

อง

p

การดูไฟล์ในโทรศัพท์บนคอมพิวเตอร์

การซิงโครไนซ์รายชื่อ

1 เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง

1 เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ตามวิธีข้างต้น
2 คลิกที่ไอคอน Contents
3 เอกสารทั้งหมด, แฟลชคอนเทนท์, ภาพ,
เสียง และวิดีโอ ซึ่งคุณบันทึกไว้ในโทรศัพท์
ของคุณจะปรากฏบนหน้าจอในโฟลเดอร์ LG
Phone

คอมพิวเตอร์
2 คลิกที่ไอคอน Contacts
3 เลือก Transfer แล้วเลือก Import from
mobile handset เครื่องคอมพิวเตอร์ของ
คุณจะอิมปอร์ตและแสดงรายชื่อทั้งหมดที่บัน
ทึกไว้ในการ์ด SIM และโทรศัพท์
4 คลิกที่ File แล้วเลือก Save จากนั้น
คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการ
บันทึกรายชื่อ

เคล็ดลับ! การดูเนื้อหาของโทรศัพท์บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์จะช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงไฟล์
จัดการเอกสาร และลบเนื้อหาที่คุณไม่ต้องการ
ใช้อีกต่อไปได้

หมายเหตุ: ในการสำรองข้อมูลรายชื่อที่บัน
ทึกไว้ใน SIM การ์ด ให้คลิกที่โฟลเดอร์ SIM
Card ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอคอมพิวเตอร์
เลือก Edit ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วเลือก
Select All คลิกขวาที่รายชื่อของคุณ
แล้วเลือก Copy to contact
จากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์ Handset ทางด้าน
ซ้ายมือของหน้าจอและหมายเลขทั้ง
หมดจะปรากฏขึ้น
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PC Sync
การซิงโครไนซ์ข้อความ
1 เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณเข้ากับ

เครื่องคอมพิวเตอร์
2 คลิกที่ไอคอน Messages
3 ข้อความในเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์
ของคุณจะปรากฏขึ้นในโฟลเดอร์บนหน้าจอ
4 ใช้แถบเครื่องมือด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อ
แก้ไขและจัดเรียงข้อความ

การใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์
เก็บข้อมูล
โทรศัพท์ของคุณสามารถใช้เป็นอุปกรณ์เก็บข้อ
มูลได้ หากคุณมีการ์ดหน่วยความจำติดตั้งไว้
1 เลิกการเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณออก

จากเครื่องคอมพิวเตอร์
2 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือ

แล้วแตะที่
จากนั้นเลือก
ตั้งค่าโทรศัพท์
3 เลือก การเชื่อมต่อ และ
โหมดการเชื่อมต่อ USB
4 เลือก ที่เก็บข้อมูล แล้วแตะที่ ตกลง
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5 ใช้เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณเข้ากับ

เครื่องพีซี โทรศัพท์ของคุณจะแสดงข้อ
ความ: กำลังเชื่อมต่อเป็นที่เก็บข้อมูล…
แล้วตามด้วย เชื่อมต่อเป็นโหมดที่เก็บข้อ
มูลแล้ว อย่ายกเลิกการเชื่อมต่อระหว่าง
การถ่ายโอนข้อมูล
6 ไฟล์ทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณจะได้
รับการจัดเก็บไปยังฮาร์ดดิสก์ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: คุณต้องถอดสายเชื่อมต่อของโทร
ศัพท์ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเริ่มใช้
ที่เก็บข้อมูล
หมายเหตุ: ที่เก็บข้อมูลจะสำรองข้อมูลเนื้อ
หาที่บันทึกไว้ในการ์ดหน่วยความจำเท่านั้น โดย
ไม่บันทึกในหน่วยความจำเครื่องในการถ่ายโอน
เนื้อหาของหน่วยความจำเครื่อง (เช่น รายชื่อ)
คุณจำเป็นต้องซิงโครไนซ์โดยใช้ PC Sync

ตัว
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เป

เมื่
เพ
กา
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เก็
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Sy

อ

ร
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ตัวแปลง DivX
ติดตั้งตัวแปลง DivX ซึ่งมีให้มาในแผ่นซีดีเดียว
กับซอฟต์แวร์ PC Sync
เมื่อติดตั้งแล้ว ให้เลือก DivX จาก Program
Files บนเครื่องพีซี จากนั้นเลือกตัวแปลง DivX
แล้วตามด้วย Converter
ซึ่งจะเป็นการเปิดแอปพลิเคชัน Converter
ใช้ลูกศรในแอปพลิเคชันเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการ
แปลงเป็น Mobile หากคุณคลิกขวาที่ช่องแอป
พลิเคชัน แล้วเลือก Preferences คุณจะสามารถ
เปลี่ยนตำแหน่งที่บันทึกไฟล์ที่แปลงแล้วได้
เมื่อคุณพร้อมสำหรับการแปลงไฟล์แล้ว
เพียงลากแล้ววางไฟล์ลงในแอปพลิเคชันเพื่อ
การวิเคราะห์เริ่มต้น ซึ่งในการทำตามขั้นตอนนี้
คุณจะต้องเลือก Convert เพื่อเริ่มกระบวนการ
เมื่อขั้นตอนเสร็จสิ้น ป๊อปอัป Conversion
complete จะปรากฏขึ้น

01
02
03
04
05
06
07
08

จากนั้นไฟล์ที่แปลงแล้วจะสามารถถ่ายโอน
ไปยังโทรศัพท์ของคุณได้ โดยใช้ฟังก์ชันที่
เก็บข้อมูล (โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 74)
หรืออัปโหลดผ่านเนื้อหาโดยใช้ซอฟต์แวร์ PC
Sync (โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 72)
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เว็บไซต์
เพียงใช้เบราว์เซอร์และปลายนิ้วสัมผัส คุณก็จะ
สามารถทันต่อข่าวสารและพยากรณ์อากาศได้
ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาหรือการจราจรได้
ทุกเมื่อที่คุณต้องการ นอกจากนี้ เบราว์เซอร์ยัง
ช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดเพลง เสียงเรียก
เข้า ภาพพื้นหลัง และเกมส์ใหม่ล่าสุดได้

การเข้าใช้เว็บไซต์
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

แล้วแตะที่

และเลือก เบราว์เซอร์

2 ในการเข้าถึงโฮมเพจของเบราว์เซอร์

โดยตรง ให้เลือก หน้าหลัก หรือเลือก
ป้อนแอดเดรส จากนั้นพิมพ์ URL
ที่คุณต้องการ แล้วเลือก เชื่อมต่อ

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะเกิดขึ้นเมื่อ
เชื่อมต่อกับบริการนี้และเมื่อดาวน์โหลดเนื้อหา
โปรดสอบถามข้อมูลการคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ให้
บริการเครือข่ายของคุณ

การเพิ่มและการใช้บุ๊คมาร์ค
เพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบได้อย่างรวด
เร็วและง่ายดาย คุณสามารถเพิ่มบุ๊คมาร์คและ
บันทึกเว็บเพจได้

1
2
3
4

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

แล้วแตะที่

และเลือก เบราว์เซอร์

2 เลือก บุ๊คมาร์ค รายการบุ๊คมาร์คของคุณจะ

ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
3 ในการเพิ่มบุ๊คมาร์คใหม่ ให้เลือก

แล้วแตะที่ เพิ่มใหม่ ป้อนชื่อสำหรับบุ๊คมาร์ค
แล้วตามด้วยป้อน URL
4 แตะที่ บันทึก บุ๊คมาร์คของคุณจะปรากฏขึ้น
ในรายการบุ๊คมาร์ค
5 ในการเข้าใช้งานบุ๊คมาร์ค เพียงเลื่อนไปที่
บุ๊คมาร์คที่ต้องการ แล้วแตะที่ เปิด
เครื่องจะเชื่อมต่อเข้ากับบุ๊คมาร์คของคุณ

เว็บไซต์
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กา

กา
1
2
3

วด

ะ

ร์ค

น

การบันทึกเพจ

การดูประวัติข้อมูลเบราว์เซอร์

1 เข้าถึงเว็บเพจที่ต้องการตามที่อธิบายไว้

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

ข้างต้น
2 แตะที่
แล้วเลือก บันทึกเพจนี้
3 ป้อนชื่อสำหรับเว็บเพจเพื่อให้ง่ายต่อ
การจดจำ
4 แตะที่ บันทึก

แล้วแตะที่
และเลือก เบราว์เซอร์
เลือก ประวัติ
2 รายชื่อเว็บเพจที่คุณเข้าใช้ล่าสุดจะ
ปรากฏขึ้น ในการเข้าใช้เพจใดเพจหนึ่ง
ให้เลือกเพจที่ต้องการ แล้วแตะที่ เชื่อมต่อ

เคล็ดลับ! เมนูนี้จะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขชื่อ
ของเพจที่คุณบันทึกไว้ ป้องกันหรือไม่ป้องกัน
บันทึกเตือนความจำบนหน้าจอ รวมถึงลบเพจ
ที่บันทึกไว้ได้

การเข้าใช้เพจที่บันทึกไว้
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

แล้วแตะที่

และเลือก เบราว์เซอร์

2 เลือก เพจที่บันทึก
3 เลือกเพจที่ต้องการ แล้วแตะที่

01
02
03
04

การเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์

05

1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก

06

แล้วแตะที่
และเลือก เบราว์เซอร์
เลือก ตั้งค่า
2 คุณสามารถเลือกเพื่อแก้ไข โปรไฟล์,
การเข้ารหัสอักษร, แคช, คุกกี้, Java
script, ระบบป้องกัน หรือเพื่อรีเซ็ตการตั้ง
ค่าทั้งหมด โดยเลือก รีเซ็ตการตั้งค่า
3 เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ
ให้เลือก ตกลง

07
08

และตามด้วย เปิด
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การใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม
โทรศัพท์ KE990 ของคุณสามารถทำหน้า
ที่เป็นโมเด็มของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
จึงทำให้คุณสามารถส่งอีเมล์และเข้าถึงอินเตอร์
เน็ตได้ แม้ในเวลาที่คุณไม่ได้เชื่อมต่อโดยใช้
สาย โดยคุณสามารถใช้สาย USB หรือ บลูทูธ
ก็ได้
การใช้สาย USB:
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง LG PC
Suite บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
2 เชื่อมต่อ KE990 เข้ากับคอมพิวเตอร์ของ
คุณด้วยสาย USB แล้วเริ่มซอฟต์แวร์ LG PC
Suite
3 คลิกที่ Communication
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นคลิกที่
Settings และเลือก Modem
4 เลือก LG Mobile USB Modem และเลือก
OK จากนั้นโมเด็มจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
5 คลิกที่ Connect และเครื่องคอมพิวเตอร์
ของคุณจะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์
KE990 ของคุณ
หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ใช้ LG PC Suite โปรดดูที่หน้า 72

เว็บไซต์
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การใช้ บลูทูธ:
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า บลูทูธ เป็น
เปิด และ มองเห็นได้ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
และโทรศัพท์ KE990
2 จับคู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและ KE990
เพื่อให้ต้องระบุรหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อ
3 ใช้ Connection wizard ใน LG PC Suite
เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ บลูทูธ ที่ใช้
4 คลิกที่ Communication
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
จากนั้นคลิก Setting
5 คลิกที่ Modem
6 เลือก Standard Modem over บลูทูธ
link แล้วคลิก OK จากนั้นโมเด็มจะปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอ
7 คลิกที่ Connect และเครื่องคอมพิวเตอร์
ของคุณจะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์
KE990 ของคุณ
หมายเหตุ: โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
บลูทูธ ที่หน้า 82

อร์
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การตั้งค่า
ภายในโฟลเดอร์นี้ คุณจะสามารถปรับการตั้งค่า
เพื่อให้โทรศัพท์ KE990 ตอบสนองการทำงาน
ในแบบของคุณได้
หมายเหตุ: โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการ
โทรได้ที่หน้า 22

การปรับแต่งรูปแบบเสียงของคุณ

กา

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบเสียงของคุณได้อย่าง
รวดเร็ว เพียงแตะที่ไอคอนรูปแบบเสียงที่ใช้งาน
ในปัจจุบันทางด้านมุมบนขวามือ

เพ
ทำ
รูป

การเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอ

คุณสามารถใช้เมนูการตั้งค่าในการปรับแต่งการ
ตั้งค่ารูปแบบเสียงแต่ละรายการได้

1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ หน้าจอ จากนั้น เลือกจาก:

1 กด
แล้วเลือก
2 แตะที่ รูปแบบเสียง แล้วเลือกรูปแบบที่คุณ

ธีมหน้าจอหลัก - เลือกธีมสำหรับหน้าจอ
หลัก,สายโทรออก,การเปิดเครื่องหรือ
การปิดเครื่อง
นาฬิกา & ปฏิทิน - เลือกตัวเลือกที่ต้องการ
ให้แสดงบนหน้าจอสแตนด์บายของคุณ
ความสว่าง - ปรับความสว่างของหน้าจอ
ไฟหน้าจอ - เลือกระยะเวลาการทำงานของ
ไฟหน้าจอ
หมายเหตุ: การเปิดไฟหน้าจอ์เป็นเวลานาน
จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากยิ่ง
ขึ้น และคุณอาจจำเป็นต้องชาร์จโทรศัพท์
ของคุณบ่อยยิ่งขึ้นด้วย
ธีมเครื่อง - เปลี่ยนรูปโฉมทั้งหน้าจอของคุณ
ได้อย่างรวดเร็ว
แบบอักษร - ปรับสีตัวเลขโทรออก
3 แตะที่ บันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
การตั้งค่า
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ต้องการแก้ไข คุณไม่สามารถแก้ไขรูปแบบ
เงียบ และ เฉพาะสั่น ได้
3 แตะที่
แล้วเลือก แก้ไข
4 จากนั้น คุณจะสามารถเปลี่ยนตัวเลือกเสียง
และการเตือนทั้งหมดที่มีอยู่ในรายการได้
รวมทั้ง เสียงเรียกเข้า และ ระดับเสียง,
เสียงเตือนข้อความ, การตั้งค่าเสียงเปิด
หน้าจอ เป็นต้น

เ
ร
ข
อ
1
2

การเปลี่ยนการตั้งค่าโทรศัพท์

ง
น

เพลิดเพลินไปกับอิสระแห่งการปรับเปลี่ยนการ
ทำงานของโทรศัพท์ KE990 เพื่อให้ตอบรับกับ
รูปแบบการทำงานของคุณให้มากที่สุด

ร

เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือก ให้แตะที่
รายการสุดท้ายที่มองเห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอ
ขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้นทำให้มองเห็นรายการ
อื่นๆ ได้

ณ

1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ ตั้งค่าโทรศัพท์ แล้วเลือกจากรายการ

การเปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ
การตั้งค่าการเชื่อมต่อจะได้รับการตั้งค่ามาจากผู้
ให้บริการระบบแล้ว ดังนั้น คุณจึงสามารถเพลิด
เพลินกับโทรศัพท์ใหม่ของคุณได้ทันที หากคุณ
ต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้ใช้เมนูนี้
แตะที่
แล้วเลือก
แตะที่
ตั้งค่าโทรศัพท์ และเลือก การเชื่อมต่อ
ตั้งค่าเครือข่าย - โทรศัพท์ KE990 จะเชื่อม
ต่อกับเครือข่ายที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติ
ในการเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ใช้เมนูนี้
จุดเชื่อมต่อ - ผู้ให้บริการระบบได้บันทึกข้อมูลนี้
แล้ว คุณสามารถเพิ่มจุดเชื่อมต่อใหม่โดยใช้เมนู
นี้ได้
โหมดการเชื่อมต่อ USB - เลือก บริการข้อมูล
และเชื่อมต่อ PC Sync KE990 โดยใช้ซอฟต์แวร์
LG PC Suite เพื่อคัดลอกไฟล์จากโทรศัพท์
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงโครไนซ์
ที่หน้า 72
บริการ Synch- โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการ
ซิงโครไนซ์ที่หน้า 72
การตั้งค่าสตรีมมิ่ง - ผู้ให้บริการระบบได้บันทึก
ข้อมูลนี้แล้ว คุณสามารถแก้ไขได้หากต้องการ
TV out - เลือก PAL หรือ NTSC สำหรับการ
เชื่อมต่อโทรศัพท์ KE990 เข้ากับโทรทัศน์
หมายเหตุ: สายเคเบิลเอาต์พุตของ
TV มีวางจำหน่ายแยกต่างหาก
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การตั้งค่า

ทางด้านล่าง
วันที่ & เวลา - ปรับการตั้งค่าวันที่และเวลา
ของคุณ หรือเลือกให้ เครื่องอัปเดตเวลาอัต
โนมัติเมื่อคุณเดินทางหรือสำหรับการปรับ
เวลาตามฤดูกาล
ประหยัดพลังงาน - เลือกเพื่อ
เปิด หรือ ปิด การตั้งค่าประหยัดพลังงาน
ที่ตั้งมาจากโรงงาน
ภาษา - เปลี่ยนภาษาบนจอแสดงผลของ
KE990 ของคุณ
ระบบป้องกัน - ปรับการตั้งค่าการรักษา
ความปลอดภัย ได้แก่ รหัส PIN, ล็อคเครื่อง
และล็อคปุ่มอัตโนมัติ
การเชื่อมต่อ - โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม
ในหน้าถัดไป
สถานะความจำ - โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
การใช้สถานะความจำ ในหน้า 82
Touchpad calibration - รีเซ็ตหน้าจอ
เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานระบบสัมผัส

รีเซ็ตการตั้งค่า - รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด
เป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน
ข้อมูลเครื่อง - ดูข้อมูลทางด้านเทคนิค
ของโทรศัพท์ KE990
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การใช้สถานะความจำ

การใช้โหมด Flight

ใน

โทรศัพท์ KE990 มีหน่วยความจำให้เลือก
สามแบบ: โทรศัพท์, SIM การ์ด
และหน่วยความจำภายนอก (คุณต้องซื้อการ์ด
หน่วยความจำแยกต่างหาก)

เปิดโหมด Flight โดยการเลือก
แล้วเลือก
แตะที่ โหมด Flight แล้วเลือก เปิด
ในโหมด Flight คุณจะไม่สามารถโทรออก
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ส่งข้อความ หรือใช้
บลูทูธ ได้

1

คุณสามารถใช้เมนูสถานะความจำในการดูว่า
ในแต่ละหน่วยความจำใช้หน่วยความจำ
ไปเท่าใด และดูว่ามีพื้นที่ว่างเหลือเท่าใด
แล้วตามด้วย
เลือก
แตะที่
ตั้งค่าโทรศัพท์ แล้วเลือก สถานะความจำ
ความจำเครื่อง - ดูหน่วย
ความจำที่มีในโทรศัพท์ KE990 สำหรับรูปภาพ,
เสียง, วิดีโอ, คอนเทนท์แฟลช, MMS, อีเมล์,
แอปพลิเคชัน Java และอื่นๆ
ความจำสำรอง - ดูหน่วยความจำที่มีในเครื่อง
สำหรับ SMS, รายชื่อ, ปฏิทิน, สิ่งที่ต้องทำ,
บันทึก, เตือน, ข้อมูลการโทร, บุ๊คมาร์ค
และรายการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
หน่วยความจำ SIM - ดูหน่วยความที่มีใน
SIM การ์ด
หน่วยความจำการ์ด - ดูหน่วยความจำที่มีใน
การ์ดหน่วยความจำภายนอก (คุณต้องซื้อการ์ด
หน่วยความจำแยกต่างหาก)
การตั้งค่าที่จัดเก็บหลัก - เลือกตำแหน่งในการ
บันทึกไฟล์ที่ต้องการ
การตั้งค่า

เคล็ดลับ! โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ การใส่การ์ดหน่วยความจำ ที่หน้า 12
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การส่งและการรับไฟล์โดยใช้ บลูทูธ
บลูทูธ เป็นวิธีในการส่งและรับไฟล์ที่ดีโดยไม่จำ
เป็นต้องต่อสาย ซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวด
เร็วและง่ายดาย คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับชุดหู
ฟัง บลูทูธ เพื่อโทรออกและรับสายได้
ในการส่งไฟล์:
1 เปิดไฟล์ที่คุณต้องการส่ง โดยทั่วไปจะ
เป็นไฟล์ภาพถ่าย วิดีโอ หรือเพลง
2 แตะที่
แล้วเลือก ส่ง เลือก บลูทูธ
3 แตะที่ ใช่ เพื่อเปิด บลูทูธ
4 โทรศัพท์ KE990 จะค้นหาอุปกรณ์ที่ใช้
บลูทูธ อื่นๆ ภายในรัศมีนั้นโดยอัตโนมัติ
5 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการส่งไฟล์
ไป แล้วแตะที่ เลือก
6 ไฟล์ของคุณจะถูกส่งออกไป
เคล็ดลับ! คอยเฝ้าดูแถบแสดงความคืบ
หน้าเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ของคุณถูกส่ง
แล้ว

กา
1
2

ก

ำ
วด
หู

ในการรับไฟล์:
1 ในการรับไฟล์ คุณต้องตั้งค่า บลูทูธ เป็น เปิด
และ มองเห็นได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการเปลี่ยนการตั้งค่า บลูทูธ ที่ด้านล่าง
2 เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณยอมรับไฟล์
จากผู้ส่ง แตะที่ ใช่ เพื่อรับไฟล์
3 คุณจะเห็นว่าไฟล์ได้รับการบันทึกไว้แล้ว
และคุณสามารถเลือกเพื่อ ดู ไฟล์หรือ
ใช้เป็นภาพพื้นหลัง ได้ โดยปกติ ไฟล์จะบัน
ทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกันใน
เมนูส่วนตัว
การเปลี่ยนการตั้งค่า บลูทูธ:
1 แตะที่
แล้วเลือก ตั้งค่า
2 เลือก บลูทูธ แล้วเลือก ตั้งค่า

ทำการเปลี่ยนแปลง:
การมองเครื่อง - เลือกว่าจะ มองเห็นได้
หรือ ซ่อน
ชื่อเครื่องของฉัน - ป้อนชื่อของโทรศัพท์
KE990
บริการที่รองรับ - เลือกวิธีใช้ บลูทูธ ที่เกี่ยว
ข้องกับบริการอื่นๆ โปรดดูที่
การใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม ในหน้า 78
หรือ การใช้ชุดหูฟัง บลูทูธ ในหน้า 84
แอดเดรสส่วนตัว - ดูแอดเดรส บลูทูธ

การจับคู่กับอุปกรณ์ บลูทูธ อื่น
โดยการจับคู่โทรศัพท์ KE990 กับอุปกรณ์อื่นคุณ
สามารถกำหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อ
ได้ ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ที่จับคู่ด้วยก็จะ
ปลอดภัยมากขึ้น
1 ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่า บลูทูธ เป็น เปิด และ
มองเห็นได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการ
มองเห็นได้ในเมนู ตั้งค่า
2 แตะที่ อุปกรณ์ที่จับคู่ แล้วเลือก สร้าง
3 โทรศัพท์ KE990 จะค้นหาอุปกรณ์
เมื่อการค้นหาเสร็จสมบูรณ์ รีเฟรช และ เพิ่ม
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
4 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วย
และป้อนรหัสผ่าน จากนั้นให้แตะที่ ตกลง
5 โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นซึ่ง
คุณควรป้อนรหัสผ่านเดียวกัน
6 การเชื่อมต่อ บลูทูธ ของคุณแบบป้องกันด้วย
รหัสผ่านพร้อมใช้งานแล้ว
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การตั้งค่า
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ตั้งค่า
การใช้ชุดหูฟัง บลูทูธ
1 ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่า บลูทูธ เป็น เปิด และ

มองเห็นได้
2 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมาพร้อมกับชุดหู

ฟัง เพื่อตั้งค่าชุดหูฟังให้อยู่ในโหมดการจับคู่
และจับคู่กับโทรศัพท์ของคุณ
3 แตะที่ ใช่ เพื่อ เชื่อมต่อทันที โทรศัพท์
KE990 จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบชุดหูฟังโดย
อัตโนมัติ
เคล็ดลับ! โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
โหมดตอบรับ BT ที่หน้า 22 เพื่อที่คุณจะได้สา
มารถควบคุมวิธีการตอบรับสาย เมื่อมีการเชื่อม
ต่อชุดหูฟัง บลูทูธ

การตั้งค่า
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อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่มาพร้อม
กับโทรศัพท์ KE990 ของคุณ

สายชาร์จ

สายเคเบิลข้อมูลและซีดี
เชื่อมต่อและซิงโครไนซ์โทร
ศัพท์ KE990 เข้ากับ PC

แบตเตอรี่
คู่มือการใช้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์
KE990 ของคุณ

ปากกาและสายคล้องสำหรับ
พกพา

อุปกรณ์เสริม

ชุดหูฟังสเตอริโอ
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หมายเหต
• ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LGเท่านั้น
• การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้อาจมีผล
ให้การรับ ประกัน ของเครื่องโทรศัพท์
สิ้นสุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกัน
ในแต่ละพื้นที่โปรด ตรวจสอบกับ
บริษัทหรือตัวแทนผู้ให้บริการในแต่
ละพื้นที่ของเราในกรณีที่มีข้อสอบ
ถามเพิ่มเติม
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บริการของเครือข่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้
ได้รับการรับรองให้ใช้ในระบบเครือข่าย
GSM 900 และ DCS 1800, PCS1900

ทั่วไป

คุณสมบัติต่างๆ ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้เรียก
ว่า บริการเสริมจากระบบเครือข่าย ซึ่งเป็น
บริการพิเศษที่คุณขอเปิดใช้บริการได้
จากผู้ให้บริการของคุณ ก่อนที่คุณจะสา
มารถใช้คุณสมบัติต่างๆ ของบริการเสริม
จากระบบเครือข่ายเหล่านี้ คุณต้องสมัคร
ขอรับบริการผ่านทางผู้ให้บริการ และขอ
คำแนะนำในการใช้จากผู้ให้บริการด้วย

ชื่อผลิตภัณฑ์ : KE990
ระบบ : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

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

ศูนย์บริการ LG โดย บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจาตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์, เสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 08:00 - 17:00น.
Call center : 0-2878-5757

บริการของเครือข่าย
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ค
ม

โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้ การไม่ปฏิ
บัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจทำให้เกิดอันตราย
หรือผิดกฎหมาย ข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้
อธิบายอยู่ในคู่มือเล่มนี้

•

คำเตือน
• ควรปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกครั้งที่อยู่บน

เครื่องบิน
• ห้ามถือโทรศัพท์ในขณะขับรถ
• ไม่ควรใช้เครื่องใกล้สถานีบริการน้ำมัน

• เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

โปรดใช้แต่อุปกรณ์เสริมที่เป็นของแท้เท่านั้น
• เครื่องส่งสัญญาณวิทยุทุกชนิดสามารถส่ง
คลื่นรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
ที่อยู่ใกล้เคียง ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รับการรบ
กวนบ้างเล็กน้อย
• ควรทิ้งแบตเตอรี่ตามวิธีที่กฎหมายกำหนด
• ห้ามถอดแยกเครื่องโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่

คลังน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่มีการปฏิ
บัติงานที่เกี่ยวข้องกับการระเบิด
• เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดใช้แต่แบตเ
ตอรี่และแท่นชาร์จของแท้ที่กำหนดให้เท่านั้น
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือเปียกขณะกำลัง
ชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดหรือทำ
ให้โทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้
• เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่างจากมือ
เด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายกับเด็ก

การรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ

ข้อควรระวังในการใช้งาน

• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความ

• ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อบังคับพิ

คำแนะนำ

เศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้โทรศัพท์
ในโรงพยาบาล เนื่องจากอาจมีผลต่อการทำ
งานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไวต่อสัญ
ญาณรบกวน
• การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดได้ จึงไม่ควรใช้
โทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน
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ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
และค่า SAR (Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น KE990 นี้ ได้รับการออก
แบบตรงตามข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยใน
การใช้งานอันเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่
วิทยุ ข้อกำหนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
ที่รวมถึงการกำหนดค่าเผื่อไว้ ทั้งนี้เพื่อความปล
อดภัยของทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
ถี่วิทยุใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า Specific
Absorption Rate หรือ SAR การทดสอบ
SAR ได้กระทำด้วยการใช้วิธีการที่ได้มาตร
ฐาน โดยให้เครื่องโทรศัพท์ส่งสัญญาณที่
แรงที่สุดและมีการรับรองขนาดสัญญาณแล้ว
โดยการส่งสัญญาณดังกล่าวได้กระทำในทุก
ย่านความถี่ที่โทรศัพท์ใช้อยู่

•

•

•
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• แม้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG

แต่ละรุ่นจะแตกต่างกันบ้าง แต่ทุกรุ่นจะได้รับ
การออกแบบให้อยู่ภายในข้อกำหนดการรับ
พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
• ข้อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย International
Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก.
โดยเฉลี่ยตามเนื้อเยื่อหนักสิบ (10) กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รุ่น
นี้ ซึ่งทำการทดสอบโดย DASY4
ขณะถือแนบกับหูคือ 0.501 วัตต์/กก.
(10 กรัม)
• ข้อมูลระดับ SAR สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ/
พื้นที่ที่ยอมรับข้อจำกัด SAR ซึ่งแนะนำโดย
Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) คือ 1.02 วัตต์/กก.
โดยเฉลี่ยต่อเนื้อเยื่อหนึ่ง (1) กรัม

การดูแลและการบำรุงรักษาเครื่อง
โทรศัพท์

• อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องโทรศัพท์

•
•

•
•
•

•

•
•

คำเตือน!
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ และอุป
กรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองให้ใช้กับ
โทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ
ที่ไม่ผ่านการรับรองดังกล่าวอาจทำให้การรับ
รองหรือการรับประกันของเครื่องสิ้นสุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้

•
•
•

ควรนำไปให้ช่างเทคนิคผู้มีความรู้เมื่อจำเป็น
ต้องมีการตรวจซ่อม
ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และเครื่องคอมพิวเตอร์
ควรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่งความ
ร้อน เช่น เครื่องระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
ไม่ควรทำโทรศัพท์ตกพื้น
ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีการสั่น
สะเทือนหรือการกระแทก
สารเคลือบบนตัวเครื่องโทรศัพท์อาจหลุด
ลอกได้ หากหุ้มด้วยวัสดุหรือสิ่งที่ทำจาก
ไวนิล
ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดภายนอกเครื่อง
โทรศัพท์ (อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน
ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือ
ควันมากเกินไป
อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิตหรือบัตรโดย
สารที่มีแถบแม่เหล็ก เพราะอาจทำความเสีย
หายต่อข้อมูลในแถบแม่เหล็กได้
อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม เพราะอาจทำ
ความเสียหายแก่โทรศัพท์ได้
วางเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจากของเหลวหรือ
ความชื้น
ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง
ด้วยความระมัดระวัง อย่าแตะต้องเสาอากาศ
โดยไม่จำเป็น
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คำแนะนำ
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
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ค
ม

กาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของ
โทรศัพท์

•

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถส่งคลื่นรบ
กวนได้ ทำให้มีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์
ต่างๆ
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้อุปกรณ์ทาง

การแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน
หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์เหนือเครื่อง
ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ เช่น
ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น
• โทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่องอาจก่อให้เกิด
สัญญาณคลื่นรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้
• ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร์
ฯลฯ อาจได้รับการรบกวนบ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วย
เรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ที่คุณขับ
ขี่ยานพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ
• มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัดระวังอย่าง

เต็มที่
• หากสามารถกระทำได้

คำแนะนำ

ให้ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทรออกหรือ
รับสาย หากสภาพการขับขี่ทำให้จำเป็นต้อง
ดำเนินการดังกล่าว
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• พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมีผลกระทบต่อ

ระบบอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดใน
รถของคุณ เช่น วิทยุติดรถยนต์
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัย ห้ามติดตั้ง
อุปกรณ์พกพาแบบไร้สายซึ่งขัดขวางการทำ
งานของถุงลม เพราะอาจทำให้การทำงานขัด
ข้อง หรือทำให้คุณได้รับบาดเจ็บรุนแรงเนื่อง
จากการทำงานผิดปกติของถุงลมนิรภัยได้

บริเวณที่ทำให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างมีการระ
เบิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด
และทำตามข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือสาร
เคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลวที่ติด
ไฟง่าย หรือระเบิดได้ในห้องโดยสารของรถ
ซึ่งคุณใช้เก็บโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ
ของคุณ

เด

เก็
รวม
หา

กา

กา
โท
โท
ให

ข้อ
แล
•

•

บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่นรบกวน
ต่อเครื่องบินได้
• ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณก่อนขึ้น

เครื่องบิน

•
•

อ

ง
ำ
ขัด
ง

ร

งๆ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
• อย่าใช้โทรศัพท์เมื่อเครื่องบินจอดที่พื้นโดย

• เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที เมื่อประสิทธิ

ไม่ได้รับการอนุญาตจากพนักงานประจำเครื่อ
ง เสียก่อน

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่างจากมือเด็ก
รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจทำอันตราย
หากเด็กนำใส่ปาก

•
•

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดได้ จึงไม่ควรใช้
โทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน
ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการดู
แลรักษา

•

•
•

• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่ออกจน
•
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คำแนะนำ

หมดก่อนเริ่มการชาร์จ แบตเตอรี่นี้ต่างจาก
แบตเตอรี่อื่น เนื่องจากไม่มี Memory Effect
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จึงไม่ด้อยลง
• ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จของ LG
เท่านั้น เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ LG
ได้รับการออกแบบมาเพื่อยืดอายุการใช้งาน
ของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
• อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร
• รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัสแบตเตอรี่

ภาพการใช้งานลดต่ำลงจนถึงระดับที่ไม่อาจ
ใช้งานต่อได้ แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่ได้
หลายร้อยครั้งจนกว่าจะจำเป็นต้อง
เปลี่ยนก้อนใหม่
ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หากไม่ได้ใช้เป็น
เวลานานเพื่อเพิ่มเวลาการใช้งาน
อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดนแสงแดด
โดยตรง หรือใช้ในสภาพที่มีความชื้นสูง เช่น
ในห้องน้ำ
อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพอากาศที่ร้อน
หรือเย็น เพราะประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
อาจด้อยลง
หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตในการทิ้ง
แบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว โปรดรีไซเคิลเมื่อเป็นไป
ได้ ห้ามทิ้งแบตเตอรี่เป็นขยะในครัวเรือน
ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตในการทิ้ง
แบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
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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.

KE990 User Guide

ENGLISH

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KE990 phone by LG,
designed to operate with the latest digital
mobile communication technology.
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Getting to know your phone
Charger, Cable, Handsfree connector
TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has
powered up and has registered to the network.

O
Camera mode
Lock/ Unlock
key (Image
Stabilization
key in Camera)

End/Power key
Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the standby screen.
Clear key
Deletes a character with
each press.

Call key
Dials a phone number and
answers incoming calls.

Set up

WARNING: Placing a heavy object on the phone
or sitting on it while it is in your pocket can damage the
phone’s LCD and touch screen functionality.
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Capture button

de

Jog wheel
Zooms in or out when in camera or video mode.
Scrolls through menus.
TIP: You can adjust volume level when enjoying
music, game and during a call.
WARNING: Close contact with a magnetic
object may cause a malfunction of the wheel key.

01
02
03
04
05
06
07

Battery cover
Battery

08

Microphone
Lens cover switch

SIM Card Socket
Capture button

Light sensor
Flash
Camera lens
Camera mode

Memory card slot
Lock/Unlock key (Image
Stabilization key in Camera)

Set up

on

Open view

9

Installing the SIM and battery

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

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

In

3

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

4

Set up
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Installing the SIM and battery
01
02
03
04
3 Install the SIM card
Slide the SIM card into the SIM card holder.
Make sure that the gold contact
area on the card is facing downwards.
To remove the SIM card, pull it gently
in the reverse direction.

05
06
07
08

Set up

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

5 Charging your phone
Slide back the cover of the charger socket
on the side of your KE990. Insert the
charger and plug into a mains electricity
socket. Your KE990 will need to be charged
until a message reading Fully Charged
appears on screen.

11

Memory card
Installing a memory card
Expand the memory space available on your
phone using a memory card. The KE990
will support up to a 2GB memory card.
TIP: Memory card is an optional accessory.
1 Remove the battery and battery cover

as before.

2 Insert memory card.

Slide the memory card into the slot
at the top, until it clicks into place.
Make sure that the gold contact area
is facing downwards.

M
1 From the standby screen select

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

Note: If your memory card has existing
content on, it will automatically be filed in the
correct folder, so for example videos will be
stored in the My Videos folder.

Transferring your contacts
To transfer your contacts from your SIM to
your phone:
3 Replace the battery cover as before.

Formatting the memory card

Set up

If your memory card is already formatted,
you can begin using it. If your card isn’t
formatted you will need to do so.
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1 From the standby screen select

and
choose Contacts.
2 Touch Settings then Copy.
3 Choose SIM to Phone and touch OK.
4 Choose All together or one by one and
touch OK.

Menu map
01
02
03
04

ur

05
06
Dialling

Contacts

My stuff

Camera

Browser

Google

Screen

Profiles

Muvee
studio

Music

Organiser

Alarms

Phone
settings

Call
settings

Voice
recorder

Memos

Tools

Video
playlists

Flight
mode

Bluetooth

FM radio

Games
& Apps

07
08

Call logs Messaging

e
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Your standby screen
Whenever your KE990 isn’t in use it’ll return
to your home screen. From here you access
all the menu options, make a quick call and
view the status of your phone - as well as
many other things.

Status bar

Multitasking

Th
ac

Touchscreen tips
The home screen is also a great place to get
accustomed to the touch screen.
To select an item touch the icon accurately.
To scroll through lists touch the last item visible
and slide your finger up the screen. The list will
move up so more items are visible.
• There’s no need to press too hard, the

Your standby screen

touchscreen is sensitive enough to pick up
on a light yet firm touch.
• Use the tip of your finger to touch the
option you require. Be careful not to touch
any other keys around it.
• When the screen light is off, press the
Unlock/Lock key on the right hand side
to restore the home screen.
• Don’t cover the phone with a case or cover
as the touchscreen will not work with any
material covering them.

Shortcut arrows

▲ Shortcut menu

14 LG KE990 | User Guide

Th

Quick keys

The quick keys
01

The quick keys provide easy, one-touch
access to your most used functions.

02

Touch to open the full menu which is
separated into four sub-menus. Touch
each sub-menu’s vertical tab to view
further options.

Touch to access the Messaging options
menu. From here you can create a new
SMS or email, or view your message
folder. See page 26 for details.

Touch to bring up the touch dialling pad
to make a call. Input the number as you
would using a normal key pad and touch
or press the
.

Touch to open your address book. You
can also create new contacts and edit
existing ones. See page 23 for details.

03
04
05
06
07
08

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

0

X
Your standby screen

please do not cover the antenna area with your hand during a call and using a bluetooth
connection. It may degrade speech quality.

15

Your standby screen
The status bar

Ch
sta
To
pro
ap
tou

The status bar indicates, using various icons,
things like signal strength, new messages
and battery life as well as telling you whether
your Bluetooth or GPRS is active.
Below is a table which explains the meaning
of icons you’re likely to see in the status bar.
Icon

Description
Multitasking

Icon

Description
Normal profile in use

Applications running

Outdoor profile in use

Network signal strength
(number of bars will vary)

Silent profile in use

No network signal
Remaining battery life
Battery empty
New text message
New voice message
Your standby screen

Message inbox is full
Message sending failed
An alarm is set
Vibrate profile in use
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Headset profile in use
Calls are diverted
GPRS available
EDGE in use
Roaming
Flight mode is selected
Bluetooth is active
HSDPA available
3G available

Us
To
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on
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wit
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ba

Changing your profile from the
status bar
Touch the icon that represents your current
profile setting in the status bar. Select
a profile type, for example Silent, and
touch OK to save and close.
Using the Multitasking function
Touch
to open the Multitasking menu.
From here you can view all the applications
you have running and access them with
one touch.
From any application, touch
and select
Home screen to return to the standby screen
without exiting or closing the application.

The shortcut menu
The shortcut menu provides nine further
menu options. To open the shortcut menu:
1 Touch the standby screen once above the

quick keys.

2 When the shortcut arrows appear, slide

your finger horizontally across them in
either direction.
3 The shortcut menu will open. Touch any
of the nine options to open the application
or a further menu.
4 To close the shortcut menu, slide your
finger across the shortcut arrows again,
in either direction.

01
02
03
04
05
06
07
08

When you have an application running in the
background (e.g. a game or the FM radio),
will appear in the status bar.

Your standby screen
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Calls
Making a call

Making a call from your contacts

to open the keypad.
1 Touch
2 Key in the number using the keypad.

1 From the standby screen touch

To delete a digit press the C hard key.
3 Touch
or
hard key to initiate
the call.
4 To end the call press the
hard key.
TIP! To enter + for making an international
twice.
call, touch
TIP! Press the lock/unlock button to lock the
touchscreen to prevent calls being made
by mistake.
TIP! To bring up the keypad during a call,
.
touch

to open the address book.

2 Enter the first few letters of the contact

you’d like to find using the keypad.

3 From the list, touch the contact you’d like

to call and select the number to use if you
have more than one saved.
4 Touch Call.
TIP! You can search your contacts from the
and choose Search
call screen. Touch
contacts. Scroll through your contacts or
enter the first few digits of a number to
limit the list.

Answering and rejecting a call
When your phone rings press the
key to answer the call.

hard

Press the
hard key to mute the ringing.
This is great if you’ve forgotten to change
your profile to Silent for a meeting.
Press the
hard key a second time to
reject the incoming call.
The basics
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In-call options
Mute - Touch
to turn off the microphone
so the person you are talking to cannot
hear you.
Speaker - Touch
speaker phone.

e
u

Hold - Touch
to put a caller on hold.
Touch Resume to continue your conversation.
to open a numerical
Keypad - Touch
keypad for navigating menus with numbered
options. For example when dialling call centres
or other automated telephone services.
Options - Choose from a list of further in-call
options, including Go to contacts and Go to
messages so you can check your messages
and add contacts during a call. You can also
end the call from here by touching End call.

d

g.

to turn on the

TIP! To scroll through a list of options or 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.

01
02
03
04
05
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07
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Adjusting the call volume
To adjust the volume during a call turn the
jog wheel clockwise to increase the volume
or anti-clockwise to decrease the volume.

The basics
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Calls
Speed dialling
You can assign a frequently-called contact
to a speed dial number.
1 Touch
and select Contacts.
2 Touch Speed dials.
3 Your Voicemail is already set to speed dial

1. You cannot change this. Touch any other
number to assign it a speed dial contact.
4 Your address book will open. Select the
contact you’d like to assign to that number
by touching their phone number once.
from
To call a speed dial number, touch
the standby screen then press and hold the
assigned number until the contact appears
on screen. The call will initiate automatically,
.
there’s no need to press

Making a second call
1 During your initial call, touch

Add new call.

and select

2 Dial the number or search your contacts
3
4

The basics

5
6

(see Making a call on page 18 for details).
Press
to connect the call.
Both calls will be displayed on the call
screen. Your initial call will be locked and
the caller put on hold.
Touch Swap to change between the calls.
To end one or both calls press
and
select End followed by All or Active.
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TIP! You can combine your calls by selecting
then Join. Check that your network
provider supports conference calling.

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

Turning off DTMF
DTMF allows you to use numerical commands
to navigate menus within automated messages.
DTMF is switched on as default.

Mi
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To turn it off during a call (to make a note of
a number for example) touch
and select
DTMF off.

Viewing your call logs
TIP! To scroll through a list of option, 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 Call logs.
Choose to view:

T
d

Us
1
2
3

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

4
5

Dialled calls - View the list of all the
numbers you have called.

No
ca
pro

Received calls - View the list of all the
numbers that have called you.

T
D

ds
es.

Missed calls - View the list of all the calls
you have missed.
Call charges - View the charges applied to
your dialled numbers (this service is network
dependant, some operators are unable to
support this) and the call duration of all your
calls; received and dialled.
Data volume - View the amount in kilobytes
of all your received and sent data.
TIP! From any call log touch
delete all the recorded items.

f

and Clear to

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

Using call divert
1 Touch
2
3

4
5

, select
and choose
Call settings.
Touch Call divert.
Choose whether to divert all calls, when
the line is busy, when there is no answer
or when you are not reachable.
Input the number you’d like to divert to.
Touch Divert to activate.

TIP! To turn off all call diverts, choose
Deactivate all from the Call divert menu.

1 Touch

, select
and choose
Call settings.
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
4 Enter the call barring password.
Please check with your network operator
for this service.

01
02
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04
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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.

The basics

Note: Charges are incurred for diverting
calls. Please contact your network
provider for details.

Using call barring
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Calls

C

Changing the common call setting

Se

1 Touch

Th

, select
and choose
Call setting.
2 Touch Common setting. From here you
can amend the settings for:
Call reject - Select On or Off and choose
to reject all calls, of those from specific
groups, contacts or from unregistered
numbers (those not in your contacts).
Send my number - Choose whether
your number will be displayed when you
call someone.
Auto redial - Choose On or Off.
Answer mode - Choose whether to
answer the phone using the Send key
or any key.
Minute minder - Select 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 when using a Bluetooth headset.
Save new number - Choose Yes or No.
The basics

TIP! To scroll through a list of option, 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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Contacts
Searching for a contact

Adding a new contact

There are two ways to search for a contact:

1 From the standby screen touch

From the standby screen
1 From the standby screen touch
to
open the address book.
2 Enter the first few letters of the contact
you’d like to find using the keypad.
TIP! You can search by group by touching
and selecting Search by group. This will
bring up a list of all your groups.
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.

2
3
4

5

6
7

8

9

and select Contacts.
Select Add new.
Choose whether to save the contact to
your Handset or SIM.
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.
Enter up to five different numbers and
assign a type for each. Choose from
Mobile, Home, Office, Pager, Fax,
VT and General. Touch OK.
Add up to two email addresses.
Assign the contact to a group. Choose
from No group, Family, Friends,
Colleagues, School or VIP.
You can also add a Homepage, Home
address, Company name, Job title,
Company address and a Memo.
Touch Save to save the contact.

01
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TIP! You can create customised groups for
your contacts, see Creating a group on
page 24.

The basics
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Contacts
Contact options

Add new contact - You can add new
entry.
Mark/Unmark - You can select one or
more contacts for multiple deletion.
Search by group - You can search the
entry by group.

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. See

The basics

Searching for a contact on page 23.
2 Press
to open the list of options.
From here you can:
Edit - Change any of the contact’s details.
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 SMS/MMS. See page 26 for
details on how to send messages.
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.
Make a voice call - Call the contact.
Save to SIM/Handset - Choose to move
or copy to the SIM card or handset
(depending on where you originally saved
the contact).
Delete - Delete the contact. Touch Yes
if you are sure.
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Creating a group
1 From the standby screen touch
2
3
4
5

and select Contacts.
Select Groups and touch .
Select Add new group.
Enter a name for your new group.
Touch Save.

Note: If you delete a group, the contacts
which were assigned to that group will not be
lost. They will remain in your address book.
TIP! You can edit an existing group by
highlighting it and touching . Choose to Add
a member to the group from your contacts,
assign a Group ringtone, Rename the group or
Delete a group.

1
2
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Changing your contact settings
You can adapt your contact settings so
that your address book works in the way
you prefer.
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

01
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Viewing information
1 From the standby screen touch

and
select Contacts.
2 Select Infomation.
3 From here you can view your Service dial
numbers, your Own number, your
Memory info. (how much memory space
you’ve got left) and My business card.
TIP! If you’ve yet to add a business card
for yourself, select Add and enter all your
details as you would for any contact.
Touch Save to finish.

The basics

and
select Contacts.
2 Select Settings. From here you can adjust
the following settings:
Display data - Choose whether to view
contacts saved to both your Handset
& SIM, Handset only or SIM only.
You can also select to show the first name
or last name of a contact first.
Synchronise contacts - Connect to
your server to synchronise your contacts.
See Synchronising your contacts on
page 73.
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, e.g.
if you move a contact from the SIM to
the handset it will be deleted from the SIM
memory.
Backup contacts - See Backing up and
restoring your phone’s information
on page 72.
Restore contacts - See Backing up and
restoring your phone’s information
on page 72.
Clear contacts - Delete all your contacts.
Touch Yes if you are sure you want to wipe
your address book.
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Messaging

Entering text

T9

Your KE990 combines SMS, MMS and email
into one intuitive and easy to use menu.

There are four ways to enter text:
T9 predictive, Abc manual, Keyboard and
Handwriting recognition.

In

There are two ways to enter the messaging
centre:
1 Touch
from the standby screen.
2 Touch
from the standby screen,
then Messaging.

Sending a message
1 Touch
2

3
4
5

then choose Create
new message.
Choose Message to send an SMS or
MMS. Or to send an email, choose Email.
See page 29 for details.
A new SMS will open.
Touch , or
then Insert, to add an
image, video, sound or symbol.
Touch Send. Enter the phone number or
touch Contacts to open your contacts list.
You can add multiple contacts.
WARNING: You will be charged per
160 character text message for each person
that you send the message to.

The basics

WARNING: If an image, video or sound
is added to an SMS it will be automatically
convert to an MMS and you will be charged
accordingly.
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To switch between text entry methods touch
the corresponding icon at the top of the
screen.
Handwriting recognition - Choose
Handwriting-Screen or Handwriting-Box
T9 predictive text - Touch to turn on
T9 predictive text then select T9 abc, T9
Abc or 123.
Abc manual - Choose Abc, ABC or 123
To use the keyboard, touch
and select
keyboard from the drop down menu.
to scroll through the different
Use
keyboard types in each text entry mode
(for example, capitals or lowercase).
To enter a space touch 0.
To change between upper, lower and title
case press
.
To delete a character use the C hard key
below the screen.
To enter a symbol touch

.
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T9 predictive
In T9 mode you will see

Keyboard
.

T9 mode uses a built-in dictionary to
recognise words you’re writing based on
the key sequences you touch. Simply touch
the number key associated with the letter
you want to enter, and the dictionary will
recognise the word once all the letters are
entered. For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6,
6, 3 to write ‘telephone’.
If the word you want doesn’t appear, touch
or Spell. If you touch Spell you can
then enter the word using Abc manual mode
and your word or name will be added
to the dictionary.

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.

In Keyboard mode the screen flips to
landscape and a full qwerty keyboard
appears on screen.

01

Simply touch each letter to write your
message and press:

03

to switch to upper case
to add a space

02

04
05

Handwriting recognition

06

In Handwriting mode you simply write on
screen and your KE990 will convert your
handwriting into your message. Select
Screen or Box depending on your preferred
view.

07
08

WARNING: You may find it easier to use a
stylus in this mode, please remember to press
lightly to protect your screen from damage.

The basics
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Messaging
Setting up your email
You can stay in touch on the move using
email on your KE990. It’s quick and simple
to set up a POP3 or IMAP4 email account.
TIP! To scroll through a list of option, touch the
last item visible and slide your finger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.
1
2
3
4

The basics

Touch
then select Settings.
Touch Email then Email accounts.
Open
and touch Add new.
You can now choose how your
account works:
Title - Enter a name for this account.
My name - Enter your name.
Username - Enter the account’s username.
Password - Enter the account’s password.
Email address - Enter the account’s
email address.
Reply email address - Enter the ‘reply
to’ email address.
Outgoing mail server - Enter the
account’s details.
Incoming mail server - Enter the
account’s details.
Maximum receive size - Choose the size
limit of your emails, the maximum is 1MB.
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Mailbox type - Enter the mailbox type,
POP3 or IMAP4.
Save to server - Choose whether to
save your emails to the server. For IMAP4
accounts copies are always saved.
Save sent mail into - Choose where
to save your IMAP4 emails. For POP3
accounts copies are always saved on
the phone.
Access point - Choose your Internet
access point. Press
to use a preset
access point.
Auto retrieve - Choose whether to fetch
your new emails automatically.
Advanced settings - Choose whether
to use the advanced settings.
SMTP port number - Normally, this will
be 25.
Incoming server port - Normally, this
is 110 for POP3 accounts and 143 for
IMAP4 accounts.
SMTP authentication - Choose the
security settings for the outgoing
mail server
SMTP username - Enter the SMTP
username.
SMTP password - Enter the SMTP
password.
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APOP secure login - Choose to activate
APOP secure login for a POP3 account.
IMAP4 accounts are always set to off.
Now your account is set up, it will appear in
the list of accounts in your Email folder.

Retrieving your email
You can automatically or manually check
your account for new email. See ‘Change
your email settings’ to check automatically.
To check manually:
1 Touch
then Email.
2 Touch the account you want to use

Sending an email using your
new account
1 Touch

then chose Create
new message.
2 Choose Email and a new email will open.
3 Use the tabs and
to enter the recipients
address and write your message. Use the
Files tab to attach images, videos, sounds
or other file types.
4 Touch Send and your email will be sent.
TIP! You can email Word, Excel, PowerPoint
and PDF documents to your KE990 so you
can review them on the move.
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then .
3 Choose Retrieve and your KE990 will
connect to your email account and retrieve
your new messages.

The basics
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Messaging
Changing your email settings
You can adapt your email settings so that it
works in the way you prefer.
TIP! To scroll through a list of option, 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 open Settings.
2 Touch Email then Email accounts and

The basics

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
KE990 checks for new email messages.
Include message in Fwd. & Reply
- Choose to include the original message
or not.
Include attachment - Choose to include
the original attachment.
Auto Retrieval in Roaming - Choose to
auto retrieve your messages when abroad,
or stop auto retrieval.
New Email noti. Info - Choose whether
to be alerted to new emails.
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Signature - Create an email signature and
switch this feature on.
Priority - Choose the priority level of your
email messages.
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Message folders
You’ll recognise the folder structure used
on your KE990, it’s fairly self-explanatory.
Inbox - All the messsages you receive are
placed into your inbox. From here you can
reply, forward and more, see 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.
Outbox - This is a temporary storage folder
while messages are being sent.
Sent items - All the messages you send
are placed into your Sent items folder.
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Managing your messages
You can use your Inbox to manage
your messages.
TIP! To scroll through a list of option, touch the
last item visible and slide your finger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.

ls.

ve

1 Touch
2 Touch

01

If you see the message No space for SIM
message you should delete some messages
from your inbox.

03

If you see the message No space for
messages you can delete either messages
or saved files to create space.

02

04
05
06
07
08
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then Inbox.
and then choose to:
Reply to - Send a reply to the selected
message.
Forward - Send the selected message
on to another person.
Make voice call - Call the person who
sent you the message.
Delete - Delete the message.
Create new message - Open a new,
blank message or email.
Copy - Save a copy of the message
to your phone.
Move - Move the message to your phone.
Filter - View your message by type. This
will group SMS separately from MMS.
Mark/Unmark - Mark your messages
for multiple deletion.

Message information - See additional
information for the message, for example,
the time it was sent.
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Using templates

Changing your text message settings

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.

Your KE990 message settings are pre-defined
so that you can send messages immediately.
If you’d like to change the settings, see below
for more information.

1 Touch
then choose Templates.
2 Choose Text templates or Multimedia

TIP! To scroll through a list of option, touch the
last item visible and slide your finger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.

templates. You can then touch
to
Add new, Edit, Delete or Delete all
templates.

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

then choose Emoticons.
to Add new, Edit, Delete or
Delete all emoticons.

The basics
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Touch
then choose Settings then
Text message. You can make changes to:
Text message centre - Enter the details
for your message centre.
Delivery report - Choose to receive
confirmation that your message was delivered.
Validity period - Choose how long your
message is stored at the message centre.
Message types - Convert your text into
Voice, Fax, X.400 or Email.
Character encoding - Choose how your
characters are encoded, this impacts the size
of your message and therefore data charges.
Send long text as - Choose to send as
Multiple SMS or as an MMS.
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Changing your multimedia
message settings
Your KE990 message settings are pre-defined
so that you can send messages immediately.
If you’d like to change the settings, see below
for more information.
TIP! To scroll through a list of option, touch the
last item visible and slide your finger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.

Touch
then choose Settings then
Multimedia message. You can make
changes to:

Changing your other settings
Touch

then choose Settings then:

Voicemail - Option(LSK) is not present in
phone but Add(CSK) for adding Voicemail
service or 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 message security by creating trusted
and untrusted lists of senders.
Info service - Choose your reception status,
language and other settings.
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The basics

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 reply - Choose to allow and/or send
a read reply.
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 - Deliver your message at
a specific time.
Multi msg. centre - Enter the details for
your message centre.
Note: See page 30 for details on how to
change your email settings.
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Camera
Taking a quick photo

After you’ve taken your photo

1 Move the camera mode switch to
.
2 Open the camera lens cover using the lens

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

3

4

5
6
7

cover switch located near the camera lens.
The camera’s viewfinder will appear on
screen.
Holding the phone horizontally, point
the lens towards the subject of
the photo.
Slightly press the capture button,
a focus box will appear in the centre of
the viewfinder screen.
Position the phone so you can see the
subject of your photo in the focus box.
When the focus box turns green, the
camera has focused on your subject.
Press the capture button fully.

Ge

Touch to take another photo
straightaway. Your current photo will
be saved.
Touch to delete the photo you have
just taken and confirm by touching Yes.
The viewfinder will reappear.
Touch to set the photo you have just
taken as your wallpaper.

Get creative
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Touch to send the photo as an MMS,
Email or via Bluetooth. See page 26 for
Sending a message, page 82 for Sending
and receiving your files using Bluetooth.
TIP! Move the camera mode switch to
to
open the photo gallery. See page 41, Viewing
your saved photos, for details.
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Getting to know the viewfinder

om

01

Settings - Touch this icon to open the settings
menu. See Using the advanced settings on
page 39 for details.

03

Camera mode - Camera mode is selected.
Flash status
Macro on/off

02

04
05
06

Flash - See Using the flash on page 36.

07

Quick settings

08

Contrast - See Adjusting the contrast on page 37.
Shot type - See Choosing a shot type on page 37.
Back - Touch here to return to the standby screen.
Saving to handset memory/extendable memory
Image quality
Image size
ISO value
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.

Get creative
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Zoom - Touch
to zoom in or
to zoom
out. Alternatively you can use the jog wheel around
the lens.
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Camera
Using the flash
The flash is set to Auto as default, but there
are other options.
1 Select

from the top right corner of the
viewfinder to enter the flash sub-menu.

2 There are three flash options:

Get creative

Auto - Your camera will assess the
lighting needed to take a good picture
and use the flash as necessary.
Red-eye reduction - The camera will
flash twice in order to reduce red eye.
Always off - The camera will never
flash. This is useful if you want to save
battery power.
3 Touch the flash option you’d like to use.
4 When you’ve made your selection the flash
menu will automatically close, ready for
you to take your picture.
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5 The flash icon in the viewfinder will change

according to your new flash mode.

TIP! In camera mode the unlock/lock button
functions as an Image Stabilizer mechanism.
The Image Stabilizer compensates for small
movements the camera makes when you’re
shooting a picture. This is useful when you’re
taking photos without the flash, as the exposure
is longer and therefore the camera will pick up
on small movements.
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Using the quick settings

Ch

1 Touch

1

to open the quick settings
options. These include various options for
taking photos at night (e.g. Night or
Party), for landscape or portrait
photography or to photograph moving
subjects (e.g. Sport mode). Select High
Sensitive for a more luminescent photo.
2 Touch the preset quick setting which best
suits the conditions.
3 Take your photo.

2
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Adjusting the contrast
Contrast defines the difference between light
and dark in an image. A low contrast image
will appear foggy, whereas a high contrast
image will appear much sharper.
1 Touch

.
2 Slide the contrast indicator along the bar,
towards
for a lower contrast, hazier
image or towards
for a higher
contrast, sharper image.

Frame - Choose from one of the
fun frames to transform your
friend into a pirate or just decorate
their surroundings.
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Choosing a shot type

07

1 Touch

08

to open the available

Get creative

shot types.
2 Choose from the four 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.
Continuous - This enables you to take
nine shots automatically in very quick
succession. See Using continuous
shot mode on page 38 for details.
Panorama - This shot type is great for
taking a photo of a large group of
people or for capturing a panoramic
view. See Taking a panoramic shot
on page 38 for more details.
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Camera
Using continuous shot mode

Taking a panoramic shot

Us

Continuous shot mode is great for taking
photos of moving objects or at sporting events.

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

Fro
the

1 Touch
2

3

4

5

to open the available shot
types and select Continuous.
Position the subject in the viewfinder and
press the capture button as you would to
take a normal photo.
The camera will take nine shots in quick
succession and display the first with
nine thumbnails shown on the left side of
the screen.
You can save one of the nine shots.
Select the one you want to keep by
touching the thumbnail: once to view and
touch Save to save.
A tick will appear next to the image
thumbnail. Touch Save to exit.

Get creative
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1 Touch

to open the available shot
types and select Panorama.
2 Take the first photo as normal. A ghosted
version of the right side of the image will
appear in the viewfinder.
3 When you take the second and third photo,
line the ghost of the previous image up
with the image in the viewfinder.
Note: Due to the image size the panoramic
photo will appear slightly distorted in the
Gallery view. Touch it twice to view it properly.
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Using the advanced settings
From the viewfinder touch
to open all
the advanced settings options.

ISO - ISO determines the sensitivity of
the camera’s light sensor. The higher the ISO,
the more sensitive the camera will be. This is
useful in darker conditions when the flash can’t
be used. Choose an ISO value from Auto, ISO
100, ISO 200, ISO 400 or ISO 800.
Colour tone - Choose a colour tone to
apply to the photo you’re taking.
See Choosing a colour tone on page 40.

Image size - Change the size of the
photo to save on memory space or take a
picture preset to the correct size for contact.
See Changing the image size on page 40.
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 as a result, which
means you’ll be able to store fewer photos
in your memory.
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03
04
05
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Zoom - Choose a zoom to apply to the
photo you’re taking.
Macro - Macro mode allows you to take
extreme close-ups. If you are trying to take
a close-up shot but the focus box remains
red, try turning the macro mode on.
Shutter sound - Select one of the three
shutter sounds.
Focus - Select the way of focus.
Memory in use - Choose whether to
save your photos to the Handset memory or
to the External memory.

Get creative

White balance - The white balance
ensures that any white in your photos is
realistic. In order for your camera to correctly
adjust the white balance you may need to
determine the light conditions. Choose from
Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.

Self-timer - The self-timer allows you
to set a delay after the capture button is
pressed. Choose from 3 seconds,
5 seconds or 10 seconds. Great for that
group photo you want to be part of.

01
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Camera
Note: Always touch Save after selecting
a new setting to implement the changes
you’ve made.
TIP! When you exit the camera all your settings
will return to default, except image size and
image quality. Any non-default settings you
require will need to be reset, for example colour
tone and ISO. Check them before you shoot your
next photo.
TIP! The settings menu is superimposed over
the viewfinder, so when you change elements of
the image colour or quality you’ll be able to see
the image change in preview behind the settings
menu. Remember to touch Save before exiting
to apply any changes.

Changing the image size
The more pixels, the larger the file size, which
in turn means they take up more of your
memory. If you want to fit more pictures on to
your phone you can alter the pixel number to
make the file size smaller.
1 From the viewfinder touch

Get creative

in the
bottom left corner.
2 Select
from the settings menu.
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3 Select a pixel value from the six numerical

options (5M: 2592x1944,
3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200,
1M: 1280x960, 640x480, 320x240) or
choose the preset:
Contacts - This sets up the camera
to take a photo the perfect size to be
added to a phone contact.
4 Select the size option you’d like to use and
touch Save to implement your changes.
The settings menu will automatically close,
ready for you to take your picture.
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Choosing a colour tone
1 From the viewfinder touch
2
3

4
5

in the
bottom left corner.
Select
from the settings menu.
There are five colour tone options, Normal
(colour), Black & White, Negative, Sepia
or Emboss.
Touch the colour tone you’d like to use and
select Save.
When you’ve made your selection the
colour tone menu will automatically close,
ready for you to take your picture.

TIP! You can change a photo taken in colour
to black and white or sepia after it’s taken but
you cannot change a picture taken in black and
white or sepia back to colour.
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Viewing your saved photos

Viewing the details of a photo

1 You can access your saved photo’s from

1 Touch the photo to bring it to the front

within the camera mode and from the
standby screen. From within the camera
you simply move the camera mode switch
to
, whilst from the standby screen
you should move the camera mode switch
to
and then press the capture button.
2 Your gallery will appear on screen.

of the gallery screen.
2 Touch the
icon in the bottom right
corner of the photo.
3 The photo will flip over to reveal its name,
the date it was taken, its size (in kilobytes
and pixels) and the image type (e.g. jpeg).
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3 Touch the photo you want to view once to

nd

4 Touch the photo a second time to open

bring it to the front of the gallery.

4 Touch

the photo.

to close the details and view

it fully.

e,
Get creative
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Video camera
Shooting a quick video

After you’ve shot your video

.
1 Move the camera mode switch to
2 Open the camera lens cover using the lens

A still image representing your captured video
will appear on screen. The name of the image
runs along the bottom of the screen together
with three icons down the right side.

3
4
5

6
7

cover switch located near the camera lens.
The video camera’s viewfinder will appear
on screen.
Holding the phone horizontally, point the
lens towards the subject of the video.
Press the capture button once to
start recording.
REC will appear at the top of the
viewfinder and a timer at the bottom
showing the length of your video.
To pause the video touch
and resume
by selecting
.
Touch
on screen or press the capture
button a second time to stop recording.

Touch to shoot another video straight
away. Your current video will be saved.
Touch to delete the video you have just
made and confirm by touching Yes. The
viewfinder will reappear.
Touch to send the video as an MMS,
Email or via Bluetooth. See page 26 for
Sending messages, or page 82 for
Sending and receiving your files using
Bluetooth.

Get creative
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TIP! Move the camera mode switch to
to
open the gallery. See page 48, Viewing your
photos and videos, for details.
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Getting to know the viewfinder
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Zoom - Touch
to zoom in or
to zoom
out. Alternatively you can use the jog wheel around
the lens.
Video mode - Video mode is selected.

02
03

Image size

04

Saving to handset memory/
External memory

05

120fps - Smaller image size with Quad Speed
Playback, capturing the action at an impressive 120
frames per second. Playback is at 15 frames per
second for the best view in the house. Great for
capturing high speed action.

06
07
08

Camera mode
Contrast - See Adjusting the contrast on page
44.
Back - Touch here to return to the standby screen.
Settings - Touch this icon to open the settings
menu. See Using the advanced settings on page
44 for details.

Get creative

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

.

2 Slide the contrast indicator along the

bar, towards
for a lower contrast,
hazier image, or towards
for a higher
contrast, sharper image.

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

to open all the

Image 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.
Duration - Set a duration limit
for your video. Choose Normal or MMS to
limit the size to be able to send the video as
an MMS.
TIP! If you choose MMS duration, try choosing a
lower image quality to enable you to shoot a
longer video.

Zoom - Choose a zoom to apply to the
photo you’re taking.
Mute - Choose Mute to record
a video without sound.

Get creative

Image size - Change the size of the
video to save on memory. See Changing the
video image size on page 45.

44 LG KE990 | User Guide

White balance - The white balance
ensures that any white in your videos is
realistic. In order for your camera to correctly
adjust the white balance you may need to
determine the light conditions. Choose from
Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.
Colour tone - Choose a colour tone
to apply to the video you’re taking. See
Choosing a colour tone on page 46.
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Memory in use - Choose whether to
save your videos to the Handset memory or
to the External memory.
Note: Always touch Save after selecting
a new setting to implement the changes
you’ve made.
TIP! When you exit the video camera all your
settings will return to default, except image size
and image quality. Any non-default settings you
require will need to be reset, for example colour
tone and white balance. Check them before you
shoot your next video.
TIP! The settings menu is superimposed over
the viewfinder, so when you change elements of
the image colour or quality you’ll be able to see
the image change in preview behind the settings
menu. Remember to touch Save before exiting
to apply any changes.

y

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 onto
your phone you can alter the pixel number
to make the file size smaller.
1 From the viewfinder touch

in the
bottom left corner.
2 Select
from the settings menu.
3 Select a pixel value from the six options:
640x384(W) - The highest quality
widescreen option.
400x240(W) - This is also
widescreen, but of a lower resolution.
640x480 - Standard sized VGA.
This option is of the highest resolution
but not widescreen.
320x240 - Smaller image size,
therefore smaller file size. Great for saving
on memory space.
176x144 - Smallest image size and
therefore smaller file size.
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Video camera
4 Select the size option you’d like to use and

touch Save to implement your changes.
The settings menu will automatically close,
ready for you to shoot your video.

Note: When you view your videos, playback
speed is 30 frames per second, with the
exception of 120 fps where playback is at
15 frames per second..
WARNING: The great editing software on
your LG KE990 is compatible with all video types
except 640X384 and 640x480. Don’t record in
this format if you plan to edit your video.
TIP! For video format conversion software, see
the CD which you received with your KE990.

Choosing a colour tone
1 From the viewfinder touch
2
3

4

Get creative

5

in the
bottom left corner.
Select
from the settings menu.
There are five colour tone options, Normal
(colour), Black & White, Negative, Sepia
or Emboss.
Touch the colour tone you’d like to use and
select Save.
When you’ve made your selection the
colour tone menu will automatically close,
ready for you to shoot your video.
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Watching your saved videos

W

1 Move the camera mode switch to
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and press the capture button.
2 Your gallery will appear on screen.
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3 Touch the video you want to view once

to bring it to the front of the gallery.

4 Touch the video a second time to open

it fully.

Watching your videos on your TV
Connect your KE990 to your TV using the TV
output cable. Open the video you’d like to
watch on TV, press and select
.

01

Note: The TV output cable is available for
purchase separately.

03

WARNING: All formats except 320x240
and 176x144 are compatible with watching on
TV.

02

04
05
06
07
08

Get creative
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Your photos and videos
Viewing your photos and videos
1 From the standby screen, move the

camera mode switch to
and press
the capture button.
2 Your gallery will appear on screen.

Using zoom when viewing a video
or photo
To zoom in press
repeatedly. To zoom out
press
. Use the thumbnail in the bottom
right corner to move the focus area.

Adjusting the volume when viewing
a video

3 Touch the video or photo you want to view

once to bring it to the front of the gallery.

4 Touch it a second time to open it fully.
5 Videos will begin to play automatically.

To pause playback touch the screen to
bring up the options and select .

TIP! Change the way your photos and videos are
displayed in the gallery by touching Standard or
Random at the bottom of the screen.
TIP! To delete a photo or video, open it and
. Touch Yes to confirm.
select

Get creative
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To adjust the volume of the audio on a video
whilst it is playing, slide the marker up and
down the volume bar on the left side of the
screen. Alternatively, use the jog wheel
around the lens.

Capturing an image from a video
1 Select the video you would like to capture

an image from.
to pause the video on the frame
you’d like to convert to an image and touch
the right side of the screen to open the
options menu.
From the options menu select
.
Select Save.
The image will appear on screen, with its
assigned image name.
Touch the image then
to return to
the gallery.
The image will be saved in the My stuff
folder and appear in the gallery. You need
to exit gallery and then re-open for this
to appear.

2 Touch
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Viewing the details of a video or photo
Videos and photos are grouped together in
the gallery. If you have trouble telling which
are photos and which are videos, check the
details. For example, videos may be AVI or
3GP file types and photos may be JPEG or
GIF file types.
1 Touch the video still or photo to bring it to

the front of the gallery screen.
icon in the bottom right
corner of the video still or photo.
3 The video still or photo will flip over to
reveal its name, the date it was taken, its
size (in kilobytes and pixels) and whether
it’s an image or a video (e.g. AVI or JPEG).
2 Touch the

4 Touch

to close the details and view the
video still or photo.

Sending a photo or video from
the gallery
1 Touch a photo or video twice to open it.

If you select a video, press
starts to play.

when it

TIP! You can rename a photo or video in
My stuff. Select the photo or video, then touch
and choose Rename. Enter the new name
for your photo or video.
2 Touch the right side of the screen to open

01
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the options menu.
3 Select
and choose how you would
like to send the video or photo: Message,
Email, Bluetooth.
4 The chosen messaging application will
open so you can send the video or photo.
Note: The photo or video may need to be
resized before it can be sent by MMS. Some
videos may be too large to send by MMS at
all, in which case choose one of the other
sending options.
Get creative

d

WARNING: Some functions would not
work properly if the multimedia file is not
recorded on the phone.
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Your photos and videos
Viewing your photos as a slide show
Slideshow mode will show all the photos in
your gallery one at a time as a slideshow.
Videos can not be viewed as a slideshow.
1 Touch the photo you would like to begin

the slideshow twice to open it.
2 Touch the right side of the screen to open
the options menu.
3 Select
.
4 The slideshow will begin.

/ Touch to pause the slideshow
on a particular photo. Touch again to
resume playback.

Setting a photo as wallpaper
1 Touch the photo you would like to set as

wallpaper twice to open it.

2 Touch the right side of the screen to open

Touch to increase or decrease the
speed of the slideshow.
Touch here to view the photos in
a random order (i.e. not the chronological
order they appear in your gallery).
Get creative

Touch to skip to the next photo.
Touch to return to the last photo shown.
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the options menu.

3 Touch
.
4 The screen will switch to portrait mode.

Select the portion of the photo you would
like to set as wallpaper by moving the
green box on the thumbnail. This area will
appear in actual size on screen.
5 When you are happy with the section
touch Set.
There are five options within slideshow:

Ed

3

Viewing your videos on a TV
See page 47 for more information.

mo
the

Se
op

co

pa

n

Editing your photos
There are loads of great things you can do to
your photos to change them, add to them or
liven them up a little.
1 Open the photo you’d like to edit and

touch to bring up the options.
2 Select
. The following screen will
be displayed.

ll

3 Touch the icons to adapt your photo:

Crop your photo. Choose a square and
move your finger across the screen to select
the area.

See Adding text to a photo on
page 52.

01
02
03

Change the colour of a stamp, line or
some text. You must select the colour before
you draw, write or stamp the photo.

04

Select the thickness and draw over your
image to remove any stamps, lines or text.

06

Save the changes you have made to
the photos. Select to save the changes over
the Original file, or as a New file. If you
select New file enter a file name.

08

05

07

Undo the last Effect or More edit you
made to the photo.
See Adding an effect to a photo
on page 52.
Touch to open further effect options
including Rotate and Mirror. There are also
more advanced editing options. See
Morphing a photo, Adding a colour
accent and Swapping the colours in
a photo on page 53.
Touch to return to the gallery.

Get creative

Draw something on your photo freehand.
Select the thickness of the line from the four
options. To change the colour of the line see
below (the colour icon will change to the
colour you have selected) below.

Decorate your photo with stamps.
Choose from the different stamps available
and touch your photo wherever you’d like
them to be. To change the colour of a stamp
see
below.
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Your photos and videos
Adding text to a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Select Signature to add unframed

text or choose either of the speech bubble
shapes.
3 Enter your text using the keypad and
touch Done.
4 Move the text by touching it and sliding
it to the place you’d like it to be.

Adding an effect to a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Choose to apply any of the six options to

the photo:
Soften - Move the marker along the bar to
soften the focus of the photo. Select Done
to save the changes or choose Cancel.
Sharpen - Move the marker along the
bar to sharpen the focus of the photo.
Select Done to save the changes or
choose Cancel.
Mosaic blur - Touch to apply a blurred
mosaic effect to the photo. Touch Undo
to return to the normal photo.

Get creative
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Frame - Add a frame to your photo.
You may be prompted to allow the image
size to be changed. To see the frame
types select Yes. The chosen frame will
be superimposed over your photo.
Resize - Touch here for size options.
Touch your desired size to change the size
of the photo.
Colour effect - Change the colour of
a photo to Black and white, Sepia,
Colour negative, Enhanced RGB or
Contrast. If you select Contrast move
the marker along the bar to increase or
decrease the contrast.
3 To undo an effect simply touch Undo.
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TIP! You can add more than one effect to a
photo, except for a colour effect of which you
can only select one at a time.
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Morphing a photo

3 Select part of the photo. A traced line will

Morphing a photo is great for changing the
facial expressions of friends, or just for
distorting a photo for artistic effect.
1 From the editing screen touch
.
2 Choose Morphing and four crosses will

appear on the photo.

4
5

3 Move the crosses around the photo so they

are on the part you’d like to morph. For
example, if you are morphing a face, place
a cross on the outside corner of each eye
and one each side of the lips.

6

7

appear around everything in that area
which is of the same or similar colour.
For example, someone’s hair or the colour
of their jumper.
Touch Done.
All colour will be removed from the photo,
apart from the section marked for colour
accenting.
Alter the intensity of the accenting by
sliding the marker up or down the intensity
bar.
Select Save to save the changes.

Swapping the colours in a photo
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1 From the editing screen, touch
.
2 Choose Colour swapping.
3 Select part of the photo. A traced line will

4 Select a face to represent how you’d like to

morph the photo.
5 Select Save to save the changes.

4
5
6

1 From the editing screen, touch
2 Choose Colour accent.

.

7

Get creative

Adding a colour accent to a photo

appear around everything in that area
which is of the same or similar colour.
For example, someone’s hair or the colour
of their jumper.
Touch
and select a colour.
Press Done.
The part of the photo selected for colour
accenting will change to the selected
colour swapping.
Select Save to save the changes.
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Multimedia
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, touch
then
. Touch My stuff to open a list of
folders storing all of your multimedia files.

My images
My images contains a list of pictures
including default images pre-loaded onto
your phone, images downloaded by you and
images taken on your phone’s camera.
Touch
to change the view from thumbnail
image to list.

My images option menus

Get creative

The options which are available to you in
My images depend on what type of image
you have selected. All of the options will be
available for pictures you have taken on the
phone’s camera, but only the Use as, Print,
Sort by and Memory manager options are
available for default images.
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TIP! To scroll through a list of option, touch the
last item visible and slide your finger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.

Send - Send the image to a friend.
Use as - Set the image to appear at certain
times.
Mark/Unmark - Select multiple files.
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.
Create new folder - Create a new folder
within the My images folder.
Slide show - Start a slide show.
Print - Print an image file via PictBridge or
Bluetooth®.
Sort by - Sort images into a specific order.
Memory manager - View the memory status.

Sending a photo
1
2
3
4

Touch
then
.
Touch My stuff then choose My images.
Select a photo and touch .
Touch Send and choose from Message,
Email or Bluetooth.

5
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photo will be attached to the message and
you can write and send the message as
normal. If you choose Bluetooth, you will
be prompted to turn Bluetooth on and your
phone will search for a device to send the
picture to.

4 Touch Use as and choose from:

Home screen - Set a wallpaper for the
standby screen.
Outgoing call - Set an image to appear
during outgoing calls.
Start-up - Set an image to appear when
you switch the phone on.
Shut down - Set an image to appear
when you switch the phone off.
Contacts image - Allocate an image to
a particular person in your contacts list so
that the picture shows when they call you.

Organising your images
1
2
3
4

01
02
03
04
05
06
07
08

Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Touch
then Sort by.
Choose from Date, Type or Name.

Deleting an image
Using an image
You can choose images to use as wallpapers
and screensavers or even to identify a caller.
1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My images.
3 Select an image and touch
.

1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My images.
3 Select an image and touch
.
4 Touch Delete then Yes to confirm.
TIP! To quickly delete any file in My stuff, touch
it once so it is highlighted by the cursor and
press the c hard key. Confirm by touching Yes.

Get creative
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5 If you choose Message or Email, your
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Multimedia
Moving or copying an image

Creating a slide show

Ch

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

If you want to look at all of the images on
your phone or scan through what you’ve
got, you can create a slide show to save
you from having to open and close each
individual image.

Yo
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Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Select an image and touch .
Select Move or Copy.

Marking and unmarking images
If you want to move, copy, send or delete
several images at once, you first need to
identify them by marking them with a tick.
Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Touch
then Mark/Unmark.
A box will appear to the left of each image.
Touch the image and a tick will appear
in the box marking it.
5 To unmark an image, touch the image
again so that the tick disappears from
the box.
6 Once you have marked all of the
appropriate boxes, press
and choose
one of the options.
1
2
3
4

Get creative
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Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Touch
then Slide show.
Use the and to skip through the
images or touch
to show your
images in a random order.
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Checking your memory status

My videos

You can check to see how much of your
memory space you have used and how
much you have left to use.

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

1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My images.

Watching a video

3 Touch
then Memory manager.
4 Choose Handset memory or

External memory.

1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My videos.
3 Select a video and touch Play.
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Note: If you do not have a memory card
inserted, you will not be able to select
External memory.

07
08

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

Using a sound
1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My sounds.
3 Select Default sounds or

Voice recordings.

tone, Start-up, Shut down.

TIP! To quickly delete any file in My stuff, touch
it once so it is highlighted by the cursor and
press the c hard key. Confirm by touching Yes.

Get creative

4 Select a sound and touch Play to listen to it.
5 Touch
and select Use as.
6 Choose from Voice ringtone, Message
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Multimedia
Using options while video is paused
Touch
while in pause mode and
choose from:
Capture - Capture the frozen frame as
a picture.
File info. - View the Name, Size, Date, Time,
Type, Duration, Dimension, Protection and
Copyright details.
Send - Send the video in a Message, Email,
Bluetooth and Youtube.
Delete - Delete the video.
Use as - Use the video as a ringtone.
Video editor - Edit the video clip.

Editing a video clip
While your video is being played and is in
pause mode you can choose from a number
of options to edit the video clip.
TIP! You can not edit the video clip used as a
ringtone.
1 Select a video and touch Play.
2 Touch then
.
3 Touch Video editor and choose from:

Get creative

Trim - Cut the video down to only the part
you want.
Video merge - Merge the video with
another video clip.
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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.

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.
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Using a video clip as a ringtone

Pl

1 Select a video and touch
.
2 Touch Use as and choose Voice

1
2
3

ringtone.

Using the video options menu
From the My videos folder, you can choose
from the following options:
Use as - Set a video as your ringtone.
Send - Send a video to a friend.

n

e
e

d
nd

e

Move - Move a video clip from the phone
memory to a memory card or vice versa.
Copy - Copy a video clip from the phone
memory to a memory card or vice versa.
Delete - Delete a video.
Rename - Rename a video.
Mark/Unmark - Select multiple files.
Create new folder - Create a new folder
within the My videos folder.
Sort by - Sort videos into a specific order.
Memory manager - View the memory status.
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My games and apps
You can download new games and
applications to your phone to help keep you
amused when you have time to spare.

Playing a game
1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My games & apps.
3 Select a game and touch Launch.

08
TIP! To quickly delete any file in My stuff, touch
it once so it is highlighted by the cursor and
press the c hard key. Confirm by touching Yes.

Using the games options menu
From the My games & apps folder, the
following options are available:

Get creative

Create new folder - Create a folder within
My games & apps.
Sort by - Sort the games and applications by
Date, Size or Name.
Memory manager - View the memory status.
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Multimedia
Flash contents

Transferring a file to your phone

Ot

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

Bluetooth is probably the easiest way to
transfer a file from your computer to your
phone. You can also use LG PC Suite via
your sync cable, see page 72 for details.
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Viewing an SWF file
1 Touch

then

.

2 Touch My stuff then Flash contents.
3 Select the file and touch View.

Using options viewing the SWF file
Touch
while in pause mode and
choose from:
Play/Pause - Pause or resume playback.
Send - Send the file as a message or
via Bluetooth.
Go to list - Return to your list of SWF files.
Full screen view - View your SWF in full
screen mode (this only appears if you touch
without pausing).
Mute - Switch the sound off.
File info. - View the Name, Size, Date, Time,
Type and Protection of the file.

Documents
Get creative

From the Documents menu, you can view
all of your document files. From here you
can view Excel, Powerpoint, Word, Text and
pdf files.
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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
.
2 Touch My stuff then Documents.
3 Select a document and touch View.

ve

Others

Muvee studio

The Others folder is used to store files which
are not pictures, sounds, videos, games or
applications. It is used in the same way as the
Documents folder. You may find that when
you transfer files from your computer to your
phone that they appear in the Others folder
rather than the Documents folder. If this
happens you can move them.

The Muvee studio allows you to create an
image slide show combined with music.
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Multimedia
Creating a movie
1 Touch
then
.
2 Touch Muvee studio.
3 Touch
to add an image. Touch the

images you want to include then select
Done.
4 Touch
to choose a Muvee style.
Select from:
Classsic
Forever
Moody
Moden
Musical
5 Touch Play to see what you’ve created.
6 Touch
then Save Location to choose
where to save the movie.

Music
Your LG KE990 has built-in music player
so you can play all your favourite tracks.
To access the music player, touch
then
then Music. From here you can access
to number of folders:
Get creative

Recently played - View all of the songs you
have played recently.
All tracks - Contains all of the songs you
have on your phone.
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Playlists - Contains any playlists you
have created.
Artists - Browse through your music
collection by artist.
Albums - Browse through your music
collection by album.
Genres - Browse through your music
collection by genre.
Shuffle tracks - Listen to your music
in a random order.

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, see page 72
for details. 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 sent you will have to

accept it on your phone by touching Yes.

4 The file should appear in Music >

All tracks.
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Playing a song

Creating a playlist

1 Touch
then
.
2 Touch Music, then All tracks.
3 Select the song you want to play and

You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from the
All tracks folder.

01

1 Touch
then
.
2 Touch Music, then Playlists.

03

touch Save.
4 The All tracks folder will show. Touch all
of the songs that you would like to include
in your playlist; a tick will show next to
their name.
5 Touch Done.

05

4
5
6
7

touch Play.
Touch to pause the song.
Touch
to skip to the next song.
Touch
to skip to the previous song.
Touch
to stop the music and return
to the Music menu.

TIP! To change the volume while listening to
music, touch .

3 Touch Add, enter the playlist name and

02

04

06
07
08

To play a playlist, select it and touch Play.
Note: To add a second playlist, touch
then Add new playlist.

Get creative
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Multimedia
Editing a playlist

Video playlists

From time to time, you may want to add new
songs or delete songs from a playlist. When
you want to do this, you can edit the playlist.

All of your videos are stored in the Video
playlists menu.

1 Touch
then
.
2 Touch Music, then Playlists.
3 Select the playlist.
4 Touch
and select:

Add new songs - To add more songs to
the playlist. Mark the ones you want and
touch Done.
Move up/down - Move the song up or
down the list to change the playing order.
Send - Send a song as a message or
via Bluetooth.
Remove from list - Remove a song from
the playlist. Touch Yes to confirm.
Mark/Unmark - Select multiple files.
Use as - You can set the song as a effect
sound.

Deleting a playlist
Get creative

1 Touch
then
.
2 Touch Music, then Playlists.
3 Touch
then Delete or Delete

all to delete all of the playlists.
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1 Touch
then
.
2 Touch Video playlists, then All videos.

A list of all your video clips will appear.
3 Touch Play to watch a video.
You can manage your video clips by
creating playlists.

1 Touch
then
.
2 Touch Video playlists, then Playlists.
3 Touch Add, enter the playlist name and

touch Save.

4 All of your videos will show in a list.

Select the ones you want in the playlist;
a tick will appear next to their name.
5 Touch Done.

Voice recorder
Use your voice recorder to record voice
memos or other sounds.
1 Touch
then
.
2 Touch Voice recorder then

and choose from:
Duration - Set the recording duration.
Choose from MMS message size,
1 minute or No limit.

Re
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Quality - Select the sound quality.
Choose from Super Fine, Fine or Normal.
Go to my sounds - Open the Voice
recordings folder in My sounds.

Recording a sound or voice
1
2
3
4
5

Touch
then
.
Touch Voice recorder.
Touch
to begin recording.
Touch to end recording.
Touch to listen to your recording.

Sending the voice recording
1 Once you have finished recording,

touch .
2 Touch Send and choose from Message,
Email or Bluetooth. If you choose
Message or Email, the recording will be
added to the message and you can write
and send it as normal. If you choose
Bluetooth, you will be prompted to turn
Bluetooth on.
Note: After you have finished recording,
touch
and choose Send, Rename,
Delete, Use as (to use the recording as your
ringtone) or Go to my sounds.
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Using the radio
Your LG KE990 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 (this is the same
socket that you plug your charger into).
Get creative
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Multimedia
Searching for stations

Editing the channels

Li

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 12 channels in your phone.

You may want to move the stations to another
channel so that the ones you listen to most
frequently are easier to access.

1
2

To auto tune:
1 Touch
then
.
2 Touch FM radio then
.
3 Touch Auto scan then Yes. The stations
found will automatically be allocated to
a channel number in your phone.
To manually tune:
1 Touch
then
.
2 Touch FM radio then
.
3 Touch Manual tuning and enter the
station frequency.
4 Touch OK, then Save.
5 Select the channel number you want
to save the station to and touch OK.
Note: You can also manually tune into
a station by using and displayed next
to the radio frequency.
Get creative
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1 Touch
then
.
2 Touch FM radio then

.

3 Touch Edit channel and select the

channel you want to change.

4 Either select a station from one of the

other channels, or manually tune the
channel into the frequency you want.
5 Touch Save.

Resetting channels
1
2
3
4

Touch
then
.
Touch FM radio then .
Touch Edit channel then .
Choose Reset 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

er

1 Touch
then
.
2 Touch FM radio 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

2
3
4

5
6

7

8

,
then touch
and choose Organiser.
Select Calendar.
Select the date you would like to add
an event to.
Touch then Add new event.
Select whether you would like to add an
Appointment, Anniversary or Birthday
and touch OK.
Check the date and enter time you would
like your event to begin.
For appointments and anniversaries enter
the time and date your event finishes in the
lower two time and date boxes.
If you would like to add a subject or a note
to your event, touch Subject or Name and
type in your note, followed by OK.
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.

Get organised
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TIP! You can set a holiday period in your calendar.
Touch each day you are on holiday one at time,
then touch and select Holiday. Each day will
be shaded red. When you come to set an alarm,
you can choose to exclude days set as holiday.

Changing your default calendar
view
,
then touch
and choose Organiser.
Select Settings.
2 Touch Calendar and choose either Month
view or Week view.
3 Press OK to confirm your choice.

Ad
1
2
3

4

1 From the standby screen select
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Adding an item to your to do list

Using date finder

1 From the standby screen select

Date finder is a handy tool to help you
calculate what the date will be after a certain
amount of days has passed. For example,
60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.
This is great for keeping tabs on deadlines.

,
then touch
and choose Organiser.
2 Select To do and touch Add.
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
touching . Now select Edit.
Confirm your amends by selecting Save.

Sharing a to do item

1 From the standby screen select
2
3
4
5

,
then touch
and choose Organiser.
Select Date finder.
In the From tab set your required date.
In the After tab set the number of days.
The Target date will be shown below.
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1 From the standby screen select

, then
and choose Organiser. Select To do.
2 Select the to do item you would like to
share, then touch .
3 Select Send. You can choose to share your
to do item by Text message, Multimedia
msg., Email or Bluetooth.
TIP! You can back up and synchronise your
calendar with your computer. See PC Sync
on page 72.
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Organiser
Setting your alarm
1 From the standby screen select
2
3
4

5

6

7

8

Adding a memo
,

then
and choose Alarms.
Select and touch Add new.
Set the time you would like the alarm
to sound and touch Set.
Choose whether you would like your
alarm to sound Once, Daily, Mon - Fri,
Mon - Sat, Sat - Sun or Except holiday.
Press OK.
Select to select a sound for your alarm.
To listen to sounds touch the sound,
followed by Play. After you have made
your selection, touch Select.
Add a memo for the alarm. Touch OK
when you have finished typing the memo.
When the alarm sounds the memo will
be displayed.
Finally you can set the snooze interval at
5, 10, 20, 30 minutes, 1hour or off. Press
OK to confirm your choice.
Once you have set your alarm, touch Save.

Note: You can set up to 5 alarms.
Get organised
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1 From the standby screen select

Ad
,

then touch
and choose Memo.
2 If there are no existing memos, select
Add or if you have already added some
memos, select followed by Add new.
3 Type your memo, followed by Save.
4 Your memo will appear on screen next time
you open the Memo application.
TIP! You can edit an existing memo. Select
the one you want to edit and touch Edit.

Using your calculator
1 From the standby screen select
2
3
4
5

,
then touch
and choose Tools.
Select Calculator.
Touch the numeric keys to input numbers.
For simple calculations, touch the function
you require (+, –, *, /), followed by =.
For more complex calculations, touch
and choose from sin, cos, tan, log, ln,
exp, sqrt, deg or rad.
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Adding a city to your world clock

Converting a unit

1 From the standby screen select

1 From the standby screen select

,

then touch
and choose Tools.
2 Select World clock.
3 Touch the
icon, followed by Add city.
Start typing the name of the city you
require and it will show at the top of the
screen. Alternately touch Map, and select
your chosen city from the map.
4 Touch Select to confirm your choice.
TIP! If you are abroad you can change your
time zone from World Clock by touching
,
followed by Change time zone. Choose your
required time zone as above, and touch Select.
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,
then touch
and choose Tools.
Select Converter.
Choose whether you would like to convert
Currency, Surface, Length, Weight,
Temperature, Volume or Velocity.
You can now select the unit, and enter
the value you would like to convert from,
followed by the unit you would like to
convert to.
The corresponding value will appear
on the screen.
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PC Sync
You can synchronise your PC with your phone
to make sure all your important details and
dates match, but also as a backup to put your
mind at ease.

Installing LG PC Suite on
your computer
1 From the standby screen select
2
3
4

5
6
7

, then
and choose Phone settings.
touch
Select Connectivity, then USB
connection mode.
Select Data Service and touch OK.
Insert the supplied CD into your PC. LG PC
Suite Installer will appear on your screen.
Click on LG PC Suite Installer.
Select the language you would like the
installer to run in and click OK.
Follow the instructions on screen to
complete the LG PC Suite Installer wizard.
Once installation is complete, the LG PC
Suite icon will appear on your desktop.

Get organised
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Connecting your phone and PC

Vi

1 Connect the USB cable to your phone

1

and your PC.
2 Double click on the LG PC Suite Icon
on your desktop.
3 Click on Connection Wizard, then USB.
4 Click on Next, then Next again, then Finish.
Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your
phone’s information
1 Connect your phone to your PC as

outlined above.

2 Click on the Backup icon, and select

Backup or Restore.

3 Mark the contents you would like to back

up or restore. Select the location you would
like to backup information to, or restore
information from. Click OK.
4 Your information will be backed up.
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Viewing your phone files on your PC

Synchronising your contacts

1 Connect your phone to your PC as

1 Connect your phone to your PC.
2 Click on the Contacts icon.
3 Select Transfer, then Import from

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

mobile handset. Your PC will now import
and display all contacts saved to your SIM
card and handset.
4 Click on File and select Save. You can
now select where you would like to save
your contacts to.
Note: To backup contacts saved to your
SIM card, click on the SIM card folder on
the left side of your PC screen. Select Edit
at the top of the screen, then Select all.
Right-click your contacts and select Copy
to contact. Now click on the Handset
folder on the left of your screen and all your
numbers will be displayed.
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PC Sync
Synchronising your messages
1 Connect your phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All of your PC and phone messages will

be displayed in folders on your screen.
4 Use the tool bar at the top of your screen
to edit and rearrange messages.

Using your phone as a mass
storage device
You phone can only be used as a mass
storage device if you have a memory
card inserted.
1 Disconnect your phone from your PC.
2 From the standby screen select
3
4
5

6

, then
touch
and choose Phone settings.
Select Connectivity, then USB
connection mode.
Select Mass storage and touch OK.
Connect your phone to your PC. Your
phone will read: Connecting as Mass
Storage… followed by Connected
as Mass Storage Mode. Do not
disconnect during transfer.
All of your phone files will automatically
be stored onto your PC hard drive.

Note: Your phone must be unplugged from
your PC to initiate Mass Storage.
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Note: Mass storage backs up content saved
on your memory card only, not your handset
memory. To transfer the content of your
handset memory (e.g. contacts) you’ll need
to synchronise using PC Sync.
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DivX Converter
Install the DivX converter which is supplied on
the same CD as the PC Sync software.
Once installed select DivX from the Program
Files on your PC, then DivX converter followed
by Converter.
This will open the Converter application.
Use the arrows in the application to change
the conversion format to Mobile. If you do a
right click on the application box and select
Preferences, you can change the location of
where the converted files are saved.
Once you are ready to convert your files,
simply drag and drop the files into the
application, for initial analysis. Following this,
you will need to select Convert for the process
to begin. When the process is finished a
Conversion complete pop up will be displayed.
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The converted file can now be transferred
to your phone, using the Mass Storage
functionality (see page 74 for details) or
Upload via contents using the PC Sync
software (see page 72 for details).
Get organised
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The web
With browser at the tip of your fingers, you
can get the up to date news and weather
forecast as well as information on sports
or traffic whenever you need it. In addition,
browser allows you to download the latest
music, ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web
1 From the standby screen select

,
then touch
and choose Browser.
2 To access the browser homepage directly,
select Home. Alternately select Enter
address and type in your desired URL,
followed by Connect.

Note: An additional cost is incurred when
connecting to this service and downloading
content. Check your data charges with your
network provider.

Adding and accessing
your bookmarks
For easy and fast access to your favourite
websites, you can add bookmarks and save
web pages.

3
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The web
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1
2
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4

1 From the standby screen select
2

,
then touch
and choose Browser.
Select Bookmarks. A list of your
Bookmarks will appear on the screen.
To add a new bookmark, select and
touch Add new. Enter a name for your
bookmark followed by the URL.
Touch Save. Your Bookmark will now
appear in the list of bookmarks.
To access the bookmark simply scroll to
the required bookmark and touch Open.
You will be connected to your bookmark.
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Saving a page

Viewing your browser history

1 Access your required webpage as

1 From the standby screen select

described above.
2 Touch
and select Save this page.
3 Enter a name for the webpage so you can
easily recognise it.
4 Touch Save.
TIP! This menu will also allow you to edit
titles of saved pages, protect or unprotect the
screen memo, and delete saved pages.

Accessing a saved page
1 From the standby screen select

,
then touch
and choose Browser.
2 Select Saved pages.
3 Select the required page and touch
,
followed by Open.

,
then touch
and choose Browser.
Select History.
2 A list of web page titles you have accessed
recently will be displayed. To access one
of these pages, simply select the required
page and touch Connect.

Changing the web browser settings
1 From the standby screen select

,
then touch
and choose Browser.
Select Settings.
2 You can choose to edit Profiles,
Character encoding, Cache, Cookies,
Java script, security, or to reset all
settings, select Reset Settings.
3 Once you have changed your settings,
select OK.
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The web
Using your phone as a modem
Your KE990 can double as a modem for your
PC, giving you email and internet access even
when you can’t connect using wires. You can
use either the USB cable or Bluetooth.
Using the USB cable:
1 Ensure you have the LG PC Suite installed
on your PC.
2 Connect your KE990 and your PC using
the USB cable and launch the
LG PC Suite software.
3 Click Communication on your PC. Then
click Settings and select Modem.
4 Choose LG Mobile USB Modem and
select OK. It will now appear on screen.
5 Click Connect and your PC will connect
through your KE990.
Note: For more information on synchronising
using the LG PC Suite see page 72.

The web
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Using Bluetooth:

1 Ensure Bluetooth is switched On and

Visible for both your PC and KE990.

2 Pair your PC and KE990 so that a

passcode is required for connection.

3 Use the Connection wizard on your

4
5
6

7

LG PC Suite to create an active
Bluetooth connection.
Click Communication on your PC.
Then click Setting.
Click Modem.
Choose Standard Modem over
Bluetooth link and click OK. It will now
appear on screen.
Click Connect and your PC will connect
through your KE990.

Note: For more information on Bluetooth
see page 82.
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Settings
Within this folder you can adapt your settings
to make your KE990 personal to you.
Note: For information on call settings see
page 22.

Changing your screen settings
1 Touch
then choose
.
2 Touch Screen settings and then

choose from:
Main screen theme - Choose the theme
for your standby screen or outgoing call.
Clock and Calendar - Choose what is
visible on your standby screen.
Brightness - Adjust the screen’s brightness.
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.
Handset theme - Quickly change the
whole look of your screen.
Font - Adjust the font colour.
3 Touch Save to save your settings.

Settings
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Personalising your profiles

Ch

You can quickly change your profile on the
standby screen. Simply touch the currently
active profile icon in the top right corner.

En
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Using the settings menu you can personalise
each profile setting.
1 Press

and then choose

T
l
s
v

.

2 Touch Profiles and then choose the profile

you want to edit. You cannot edit the Silent
and Vibrate only profiles.
3 Touch
and choose Edit.
4 You can then change all of the sounds and
alert options available in the list, including
your Ring tone and Volume, Message
alerts, Screen sound settings and more.
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Changing your phone settings
Enjoy the freedom of adapting your KE990
works so that it works in a way which suits
you best.
TIP! To scroll through a list of option, 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 choose
.
2 Touch Phone settings then choose from

01

Changing your connectivity settings

02

Your connectivity settings have already been
set up by your network operator, so you can
enjoy your new phone from the off. If you
want to change any settings, use this menu.
then
. Touch Phone settings
Touch
and select Connectivity.
Network settings - Your KE990 connects
automatically to your preferred network.
To change these settings use this menu.
Access point - Your network operator has
already saved this information. You can add
new access points using this menu.
USB connection mode - Choose Data
service and synchronise your KE990 using
the LG PC Suite software to copy files from
your phone. See page 72 for more
information on synchronisation.
Synch service - See page 72 for more
information on synchronisation.
Streaming settings - Your network operator
has already saved this information. You may
edit it if you’d like to make changes.
TV out - Choose PAL or NTSC for connecting
your KE990 to a TV.
Note: The TV output cable is available for
purchase separately.

03
04
05
06
07
08

Settings

the list below.
Date and 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 On or Off.
Languages - Change the language
of your KE990’s display.
Security - Adjust your security settings,
including PIN codes, handset lock and
auto key lock.
Connectivity - See Changing your
connectivity settings on the next page
for more information.
Memory manager - See Using memory
manager on page 82 for more information
Touchpad calibration - Reset your
screen for ease of use.
Reset settings - Reset all the settings to
their factory definitions.

Handset information - View the technical
information for your KE990.
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Settings
Using memory manager

Using flight mode

Your KE990 has three memories available: the
phone, the SIM Card and an external memory
card (you may need to purchase
the memory card separately).

Turn on flight mode by selecting
,
then
. Touch Flight mode and select On.
Flight mode will not allow you to make calls,
connect to the Internet, send messages or
use Bluetooth.

You can use memory manager to determine
how each memory is used and see how much
space is available.
followed by
. Select Phone
Touch
settings then Memory Manager.
Handset common memory - View the
memory available on your KE990 for Pictures,
Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java
applications 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.
Settings

TIP! See page 12 for information on inserting a
memory card.
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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 Touch
and choose Send.
Choose Bluetooth.
3 Touch Yes to turn Bluetooth on.
4 Your KE990 will automatically search
for other Bluetooth enabled devices
within range.
5 Choose the device you want to send the
file to and touch Select.
6 Your file will be sent.
TIP! Keep an eye on the progress bar to
make sure your file is sent.
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To receive a file:

1 To receive files your Bluetooth must be

both On and Visible. See change your
Bluetooth settings below for more
information.
2 A message will prompt you to accept the
file from the sender. Touch Yes to receive
the file.
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 relevant folder in My Stuff.
Changing your bluebooth settings:
1 Touch
and choose Settings.
2 Choose Bluetooth then Settings.

By pairing your KE990 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 Paired Devices then New.
3 Your KE990 will search for devices.
When the search is completed Refresh
and Add 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.

01
02
03
04
05
06
07
08

Settings

Make your changes to:
My device visibility - Choose to be
Visible or Hidden.
My device name - Enter a name for your
KE990.
Supported services - Choose how to use
Bluetooth in association with different
services. See Using your phone as
a modem on page 78 or Using
a Bluetooth headset on page 84.
My address - You can view the address.

Pairing with another Bluetooth device
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Using a Bluetooth headset
1 Check your Bluetooth is On and Visible.
2 Follow the instructions that came with your

headset to place your headset in pairing
mode and pair your devices.
3 Touch Yes to Connect now. Your KE990
will automatically switch to Headset profile.
TIP! See page 22 for details on BT answer
mode so that you can control how you
answer calls when your Bluetooth headset is
connected.
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Accessories
These accessories were supplied with KE990.

Charger

Data cable and CD
Connect and
synchronise your
KE990 and PC.

Battery
User Guide
Learn more about
your KE990.

Stylus and
carry strap

Stereo headset
Accessories
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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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Network service

Technical data

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

General

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

Network service
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Product name : KE990
System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

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

g)

Guidelines for safe and efficient Use

G

Please read these simple guidelines. Not
following these guidelines may be dangerous
or illegal. Further detailed information is given
in this manual.

•

WARNING
• Mobile Phones must be switched off at all

• Emergency calls may not be available

•
•

times in an aircraft.

• Do not hold the phone in your hand

while driving.

• Do not use your phone near petrol stations,

fuel depots, chemical plants or blasting
operations.
• For your safety, use ONLY specified
ORIGINAL batteries and chargers.
• Do not handle the phone with wet hands
while it is being charged. It may cause an
electric shock or seriously damage your
phone
• Keep the phone in a safe place out of small
children’s reach. It includes small parts
which if detached.

CAUTION
• Switch off the phone in any area where

Guidelines

required by special regulations. For
example, do not use your phone in
hospitals or it may affect sensitive
medical equipment.

90 LG KE990 | User Guide

•
•

under all mobile networks. Therefore, you
should never depend solely on the phone
for emergency calls.
Only use ORIGINAL accessories to avoid
damage to your phone.
All radio transmitters carry risks of
interference with electronics in close
proximity. Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.
Batteries should be disposed of in
accordance with relevant legislation.
Do not dismantle the phone or battery.

Exposure to radio frequency energy

•

•

•

Radio wave exposure and Specific Absorption
Rate (SAR) information
This mobile phone model KE990 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
assure this 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 standardized
method with the phone transmitting at its
highest certified power level in all used
frequency bands.
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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), which is
2W/kg averaged over ten (10) gram of
tissue.
• The highest SAR value for this model
phone tested by DASY4 for use at the ear
is 0.501 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 1.02 W/kg averaged over one (1)
gram of tissue.

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

• Do not disassemble this unit. Take it to a

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

qualified service technician when repair
work is required.
Keep away from electrical 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.
The coating of the phone may be damaged
if covered with wrap or vinyl wrapper.
Use dry cloth to clean the exterior of the
unit. (Do not use solvent such as benzene,
thinner or alcohol.)
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;
otherwise, it may damage the phone.
Do not expose the phone to liquid or
moisture.
Use the accessories like an earphone
cautiously. Do not touch the antenna
unnecessarily.
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• While there may be differences between
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Guidelines for safe and efficient Use

G

Efficient phone operation

Ch

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, i.e. 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 areas when you drive.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before making

Guidelines

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.
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• When your vehicle is equipped with an

air bag, do not obstruct with installed or
portable wireless equipment. It can fail
or cause serious injury due to improper
performance.

Blasting area
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Potentially explosive atmospheres
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• Do not use the phone at a refueling point.

Ba

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

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

In aircraft
Wireless devices can cause interference
in aircraft.
• Turn off your mobile phone before boarding

•

•

•

any aircraft.

•

permission.

•

• Do not use it on the ground without crew

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

Emergency calls
y

.

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.

• You do not need to completely discharge

•

•
•

01

sunlight or use it in high humidity, such as
the bathroom.
Do not leave the battery in hot or cold
places, this may deteriorate the battery
performance.
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.
Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions.
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the battery before recharging. Unlike
other battery systems, there is no memory
effect thatcould compromise the battery’s
performance.
Use only LG batteries and chargers. LG
chargers are designed to maximize the
battery life.
Do not disassemble or short-circuit the
battery pack.
Keep the metal contacts of the battery
pack clean.
Replace the battery when it no longer
provides acceptable performance. The
battery pack maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.

used for a long time to maximize usability.

• Do not expose the battery charger to direct

Battery information and care
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• Recharge the battery if it has not been
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