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วิธีใช้ปุ่มสัมผัส

ข้อควรระวังสำหรับปุม
่
สัมผัส
1. มือของคุณต้องสะอาดและไม่เปียกน้ำ
    - ขจัดความชื้นบนมือคุณหรือที่ปุ่มสัมผัส
ในสภาวะที่มีความชื้น

2. คุณไม่จำเป็นต้องกดปุ่มสัมผัสแรงเกินไป  
ในการทำงานตามปกติ
   อย่าให้เครื่องถูกกระแทก เซนเซอร์ของปุ่ม
สัมผัสอาจเสียหายได้

วิ ธ ี ใ ช้ ป ุ ่ ม สั ม ผั ส

v ปุ่มที่ฝาสไลด์ของเครื่องรุ่นนี้คือปุ่มสัมผัส
v โปรดอ่าน "ข้อควรระวังสำหรับปุ่มสัมผัส” ก่อนการใช้ปุ่มสัมผัส

3. ใช้ ปลายนิ้ว ของคุณในการกดที่ปุ่มสัมผัส
ที่ต้องการ ไม่ควรสัมผัสปุ่มที่เป็นของฟังก์
ช่ันอื่น
4. เมื่อไฟหน้าจอและไฟปุ่มสัมผัสดับลง การ
กดปุ่มสัมผัสจะไม่ทำให้ไฟหน้าจอติด ให้
กดปุ่มสิ้น End แล้วไฟหน้าจอจะสว่างอีก
ครั้ง (ปุ่มสัมผัสจะไม่ทำงานเมื่อไฟปุ่มสัม
ผัสดับลง)

รูปปุ่มสัมผัส
Menu

เมนู

Contacts

รายชื่อ

5. หากปิดฝาสไลด์อยู่ และ ฟังก์ชันป้องกัน  
การสัมผัสทำงาน ในระหว่างการโทร ฟังก์
ชั่น ล็อคปุ่มสัมผัส จะเปิดใช้โดยอัตโนมัติ
(โปรดดูรายละเอียดที่  ‘ สถานะปุ่มสัมผัส  
เมื่อใช้โทรศัพท์’)
6. ปุ่มสัมผัสอาจทำงานผิดปกติ ถ้าหากมีหน้า
กากโทรศัพท์หรือแผ่นพลาสติก   ติดที่ปุ่ม
สัมผัสนอกจากนี้  ปุ่มสัมผัสอาจทำงานผิด
ปกติหากคุณสวมถุงมือไว้ในขณะกดปุ่ม

ปุ่มสัมผัส



วิ ธ ี ใ ช้ ป ุ ่ ม สั ม ผั ส

วิ ธ ี ใ ช้ ป ุ ่ ม สั ม ผั ส

7. หลีกเลี่ยงไม่ให้วัสดุที่ทำจากโลหะ  หรือ   
เป็นสื่อนำไฟฟ้าแตะที่พื้นผิวของปุ่มสัมผัส
เพราะอาจเกิดความเสียหายได้

สถานะปุ ่ ม สั ม ผั ส เมื ่ อ     
ใช้โทรศัพท์
เมื่อปิดฝาสไลด์แล้วฟังก์ชันป้องกันการสัมผัส
จะเปิดใช้โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการทำงาน
ที่ไม่เหมาะสมขณะที่ใช้โทรศัพท์หรือระหว่าง
การใช้สาย (ในกรณีนี้ ปุ่มสัมผัสจะไม่ทำงาน
แม้ว่ามีการกดปุ่มก็ตาม)
1. เมื่อปิดฝาสไลด์
- เมื่อปิดฝาสไลด์ ฟังก์ชันป้องกันการสัมผัส
จะทำงานโดยอัตโนมัติ (การเปิดฝาสไลด์  
จะทำให้เลิกใช้ฟังก์ชันนี้โดยอัตโนมัติ)
- ในการเลิกใช้ฟังก์ชันป้องกันการสัมผัส เมื่อ
ปิดฝาสไลด์ กดปุ่มระดับเสียงสองครั้ง
- หลังจากเลิกใช้ฟังก์ชันป้องกันการสัมผัส   
หากไม่มีการใช้ปุ่มใดๆในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
(5 วินาที) , ฟังก์ชันป้องกันการสัมผัสจะทำ
งานอีกครั้ง



2. ในระหว่างการใช้สาย
- ในระหว่างการใช้สาย ไม่ว่าจะเปิดหรือปิด  
ฝาสไลด์ก็ตาม ฟังก์ชันป้องกันการสัมผัสจะ
ทำงานโดยอัตโนมัติ
- ในการเลิกใช้ฟังก์ชันป้องกันการสัมผัส  กด
ปุ่ม  MP3 หรือปุ่มตัวเลข, ปุ่ม
หรือ  
ปุ่ม
- หลังจากเลิกใช้การล็อคปุ่มสัมผัส หากไม่มี
การกดปุ่มใดๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
(5 วิ นาที)ฟังก์ชันป้องกันการสัมผัสจะทำง
านอีก  ครั้ง

หมายเหตุ
v

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ภาพปุ่มสัมผัส
พร้อมฟังก์ชันของแต่ละปุ่มจะปรากฏบน
หน้าจอหลักเมื่อคุณซื้อเครื่องมา

บทนํา
บทนํ า

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อโทรศัพท์   
เคลื่อนที่รุ่นKG800 ที่ทันสมัยมีขนาดกะทัดรัด
ออกแบบให้ทำงานด้วยการใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอลใหม่ล่าสุด

คูม
่ อ
ื การใช้เล่มนี้ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญใน
การใช้และการทำงานของโทรศัพท์เครือ
่ งนีจ
้ งึ
ควรอ่านเนือ
้ หาทัง้ หมดด้วยความละเอียด เพือ
่
ผลการใช้งานที่ เต็มประสิทธิภาพและเพือ
่ เป็น
การป้องกันความเสียหาย หรือใช้งานผิดต่อตัว
เครือ
่ งได้ การรับประกันของโทรศัพท์จะสิน
้ สุด
ลงทันที หากมีการเปลีย
่ นแปลงหรือดัดแปลง
แก้ไขเครือ
่ ง นอกเหนือจากทีร่ ะบุอย่างชัดเจน
ในคูม
่ อ
ื นีว้ า่ สามารถกระทำได้้
เมนู

รายชื่อ

การใช้ซองใส่โทรศัพท์ แบบที่มีตัวล็อคแม่
เหล็กกับโทรศัพท์แบบฝาสไลด์ อาจก่อให้
เกิดปัญหาเช่น การปิดเครื่องเอง  และการ
ขาดการติดต่อกับเครือข่าย



เพื่อความปลอดภัย
เพื ่ อ ความปลอดภั ย

อานคําแนะนํางายๆเหลานี้การฝาฝนกฏเกณที่
กําหนดอาจเปนอันตราย หรือผิดกฏหมาย ขอ
มูลโดยละ เอียดเพิ่มเติมไดอธิบายอยูในคูมือ
เลมนี้

คําเตือน!
• ควรปดโทรศัพทเคลื่อนที่ทุกครั้งที่อยูบน
เครื่องบิน
• หามถือโทรศัพทในขณะขับรถ
• ไมควรใชเครื่องใกลสถานีบริการน้ำมัน คลัง
น้ํามัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่มีการปฏิบัติ
งานที่เกี่ยวของกับการระเบิด
• เ พื ่ อ ความปลอดภั ย ของคุ ณ โปรดใช แต
แบตเตอรี ่ และแท น ชาร จ ของแท ที ่ ก ํ า
หนดใหเทานั้น
• หามสัมผัสโทรศัพทดวยไฟฟ้าขณะกําลัง
ชารจแบตเตอรี่ เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดหรือ
ทําให้โทรศัพทชํารุดเสียหายได
• เก็บโทรศัพทในทีป
่ ลอดภัย และหางจากมือเด็ก
รวมทัง้ เก็บชิน้ สวนขนาดเล็กซึง่ อาจทํา อันตราย
หากเด็กนําใสปาก  



ขอควรระวัง!
• ปด เครือ่ งโทรศัพทในบริเวณทีม
  ่ ขี อ บังคับพิเศษวา
หามใช ตัวอยางเชน หามใชโทรศัพทในโรงพยา
บาลเนือ่ งจากอาจมีผลตอการทํางานของอุปกร
ณ ทางการแพทยท่ ี ไวตอสัญญาณรบกวน
• ก ารโทรฉุ ก เฉิ น อาจไม ส ามารถใช ไ ด
กับเครือขาย เซลลูลารทุกเครือขายจึงไม
ควรใชโทรศัพทนี้เพียง อยางเดียวในกรณี
โทรฉุกเฉิน
• เ พื ่ อ หลี ก เลี ่ ย งความเสี ย หายที ่ อ าจเกิ ด
ขึ ้ น โปรดใช แ ต อ ุ ป กรณ เ สริ ม ที ่ เ ป น ของ
แทเทานั้น
• โ ปรดอ า นคู  ม ื อ นี ้ โ ดยละเอี ย ดก อ นเริ ่ ม
ใช เ ครื ่ อ งโทรศั พ ท ข องคุ ณ และเก็ บ รั ก ษา
คู  ม ื อ นี ้ เ พื ่ อ ใช อ  า งอิ ง ภายหลั ง ดั ง นั ้ น โทร
ศัพท วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ อาจ
ได ร ั บ สั ญ ญาณ รบกวนบ า งเล็ ก น อ ย ไม
ควรถือ โทรศัพทขณะขับรถ
• ควรทิ้งแบตเตอรี่ตามวิธีที่กฎหมายกำหนด
• ห  า มถอดแยกเครื ่ อ งโทรศั พ ท หรื อ แบต
เตอรี่

คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใช
งานอยางมีประสิทธิภาพ

การรับพลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุ
ขอมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่

วิทยุและคาSAR(Specific Absorption Rate)
โทรศัพทเคลื่อนที่รุน KG800 นี้ไดรับการ
ออกแบบตรงตามขอกําหนดเรื่องความปลอด
ภัยในการใชงาน อัน เกี่ยวกับการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุขอกําหนดนี้ ใชหลักเกณฑ
ทางวิทยาศาสตรที่รวมถึงการกําหนดคาเผื่อ
ไว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน โดย
ไมขึ้น กับอายุและสุขภาพ

v ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่น

ความถี่วิทยุ ใชหนวยวัดที่เรียกวา Specific Absorption Rate หรือ SAR
การทดสอบ SAR ได กระทําดวยการ
ใชวิธีการที่ไดมาตรฐาน โดยใหเครื่อง
โทรศัพทสงสัญ ญาณที่แรงที่สุด และมี
การรับรองขนาดสัญญาณ แลว โดยการ
สงสัญญาณดังกลาว ไดกระทําในทุกยาน
ความถี่ที่โทรศัพทใชอยู
v แมระดับ SARของโทรศัพท LG แตละรุน
จะแตกตาง กันบางแตทุกรุน จะไดรับการ
ออกแบบใหอยูภายในขอกําหนดการรับพลั
งงานคลื่นความถี่วิทยุ
v ขอจํากัด

SAR ที่แนะนําโดย International
Commission on Non- Lonizing Radiation Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต/กก
โดยเฉพาะ ตามเนื้อเยื่อหนักสิบ (10) กรัม

v คา

SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทรุน
นี้ ซึ่งทําการ ทดสอบโดย DASY4
ขณะถือแนบกับหูคือ 0.596 วัตต/กก
(10 กรัม)

คํ า แนะนํ า เพื ่ อ ความปลอดภั ย และการใชงานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

โปรดอานคําแนะนําเบื้องตนตอไปนี้ การไม
ปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้ อาจทําใหเกิด
อันตราย หรือผิดกฎหมาย ขอมูลโดยละเอียด
เพิ่มเติมไดอธิบายอยูในคูมือ เลมนี้
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การดูแลและการบํารุง
รักษาเครือ
่ งโทรศัพท  
คําเตือน!
ใช แ บตเตอรี ่ อุ ป กรณ ช าร จ แบตเตอรี ่ และ
อุ ป กรณ เ สริ ม ที ่ ผ  า นการรั บ รองให ใ ช ก ั บ
โทรศั พ ท ร ุ  น นี ้ เ ท า นั ้ น การใช อ ุ ป กรณ ป ระ
เภทอื ่ น ๆ ที ่ ไ ม ผ  า นการรั บ รอง ดั ง กล า ว
อาจทําใหการรับรอง หรือการรับประกันของ
เครื่องสิ้นสุดลง หรือกอใหเกิดอันตรายได
v อยาถอดแยกชิ้นสวนของโทรศัพท

(ควรนํา
ไปใหชางเทคนิคผูมี ความรูเมื่อจําเปนตอง
มีการตรวจซอม)

v ควรวางใหหางจากอุปกรณเครื่องใชไฟ

ฟาเชน โทรทัศน วิทยุ หรือ เครื่อง คอม
พิวเตอร

v ควรวางโทรศัพทไวหางจากแหลงกําเนิด

ความรอน เชน เครื่องทําความรอน หรือ
เตาประกอบอาหาร

v ไมควรวางโทรศัพทของคุณไวในเตาไมโค

เวฟเพราะอาจทําใหแบตเตอรี่ระเบิดได

v ไมควรทําโทรศัพทตกพื้น
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v ไมควรวางโทรศัพทไวในที่

เทือนหรือการกระแทก

ที่มีการสั่นสะ

v สารเคลือบบนตัวเครื่องโทรศัพทอาจหลุด

ลอกได หากหุมดวยวัสดุหรือ สิ่งที่ทําจาก
ไวนิล

v หามใชสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง

(เชน
แอล กอฮอล เบนซิน ทินเนอร
เปนตน) หรือ สารซักฟอกทําความ
สะอาดเครื่องโทรศัพท
เพราะอาจทําใหเกิดเพลิง ไหมได

v ไมควรวางโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือควัน

มากเกิน ไป

v อยาวางโทรศัพทใกลบต
ั รเครดิตหรือบัตรโดย

สาร ทีม
่ แ
ี ถบแมเหล็ก เพราะอาจทําความเสีย
หายตอขอ มูลในแถบแมเหล็กได

v อยาเคาะหนาจอดวยวัตถุมค
ี ม

เพราะอาจทําความ เสียหายแกโทรศัพทได

v วางโทรศัพทใหหา
 งจากของเหลวหรือความ

ชืน
้

v การใชอุปกรณเสริม

ประเภทหูฟง ควรใช
อยางระมัดระวัง ตรวจสอบใหแนใจวาสาย
ไมพับงอ และไมควรสัมผัสสายอากาศโดย
ไมจําเปน

อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
v หามใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลอุปกรณ

ทางการแพท โดยไมไดรับอนุญาตเสีย
กอน หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพทเหนือ
เครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ
เชน ใสในกระเปาเสื้อ เปนตน sturbed by
mobile phones.

v โทรศัพทเคลื่อนที่บางเครื่องอาจกอใหเกิ

ดคลื่นรบ กวนกับเครื่องชวยฟงได

ตรวจสอบกฏหมายและระเบียบขอบังคับ วา
ดวยเรื่อง การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในขณะ
ขับขี่ยานพาหนะ
v หามใชโทรศัพทมือถือในขณะขับรถ
v มีสมาธิในการขับขี่ดวยความระมัดระวัง

อยางเต็มที่

v หากสามารถกระทําได

แฮนดฟรี

ใหใชชุดอุปกรณ

v ขับเขาขางทางแลวจอดรถกอนโทรออก

หรือรับสาย หากสภาพการการขับขี่ทําให
จําเปนตองดําเนินการ ดังกลาว

v พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ

อาจมีผลกระทบ
ตอระบบอิเล็กทรอนิกสบางชนิดใ
นรถของ คุณ เชน วิทยุติด รถยนต
อุปกรณเพื่อความ ปลอดภัย เปนตน  

v ขณะขับขี่รถยนต

โปรดอยาวางโทรศัพท
หรือติดตั้ง ชุดอุปกรณแฮนดฟรีใกลกับถุง
ลมนิรภัยเพราะ หาก ติดตั้งอุปกรณไรสาย
ไมถูกตอง และถุงลมนิรภัยทํางาน อาจทํา
ใหคุณไดรับบาดเจ็บสาหัสได   

คํ า แนะนํ า เพื ่ อ ความปลอดภั ย และการใชงานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

โทรศัพทเคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถสงคลื่น
รบกวนได ทําใหมีผลตอการ ทํางานของ
อุปกรณตางๆ

ความปลอดภัยบนทอง
ถนน
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ถาคุณกําลังฟงเพลงขณะอยูส
 ถาณะทีท
่ ม
่ี ค
ี น
พลุกพลาน กรุณาลดระดับเสียงเพลงลงเพือ
่
ใหไดยน
ิ เสียงรอบขาง โดยเฉพาะขณะทีค
่ ณ
ุ
เดินขามถนน

หลีกเลีย
่ งอันตรายทีอ
่ าจ
เกิดขึน
้ กับการไดยน
ิ ของ
คุณ  
อันตรายอาจเกิดขึ้นกับการไดยินของคุณ
หากคุณไ ดยินเสียงดังเวลานาน  ไมควร
เปดหรือปดเครื่องขณะอยูใกลหูคุณ และ
ควรปรับระดับเสียงเพลงใหอยูในระดับที่
เหมาะสม

บริเวณทีท
่ าํ ใหเกิดระเบิด
ได
หามใชโทรศัพทในฟน
 ทีท
่ อ
่ี ยูร ะหวางมีการระ
เบิดตาง ๆ ใหปฏิบต
ั ต
ิ ามขอ หามอยางเครงครัด
และทําตามขอกําหนดหรือกฏเกณฑตา งๆ

บริเวณทีอ
่ าจเกิดการระ   
เบิดได
v หามใชโทรศัพทใกลจุดเติมน้ํามันเชื้อ

เพลิง หามใชโทรศัพทใกลน้ํามันเชื้อ
เพลิง หรือ สารเคมี

v หามขนถายหรือเก็บกาซหรือของเหลว

ที่
ติดไฟงาย หรือระเบิดไดในหอง โดยสาร
ของรถซึ่งคุณใชเก็บโทรศัพทหรืออุปกรณ
เสริมตางๆ ของคุณ

บนเครือ
่ งบิน
อุปกรณไรสายสามารถกอใหเกิดคลื่นรบกวน
ตอเครื่องบินได
v ใหปด
 โทรศัพทเคลือ
่ นทีข
่ องคุณกอนขึน
้ เค

รือ
่ ง บิน

v อยาใชโทรศัพทเมื่อเครื่องบินจอดที่ฟนที่

โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานประจํา
เครื่องเสียกอน

v อยาถอดชิ้นสวนหรือทําใหแบตเตอรี่ลัด

เก็บโทรศัพทในที่ปลอดภัยและหางจากมือ
เด็กรวมทั้ง เก็บชิ้นสวนขนาดเล็กซึ่งอาจทํา
อันตรายหากเด็กนําใสปาก

v รักษาความสะอาดของหนาสัมผัสแบตเ

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไมสามารถใชกับเครือขาย
เซลลูลา ทั้งหมดได จึงไมควรใชโทรศัพทนี้
เพียงอยางเดียวใน กรณีโทรฉุกเฉิน ใหตรวจ
สอบกับผูใหบริการในพื้นที่ของคุณ
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการดู แลรักษา
v คุณไมจําเปนตองคายประจุแบตเตอรี่ออก

จนหมด กอนเริม
่ การชารจแบตเตอรีน
่ ต
้ี า งจาก
แบตเตอรีอ
่ น
่ื   เนือ
่ งจากแบตเตอรี่ แบบ Li-Ion
ไมมผ
ี ลตอหนวย ความจําประสิทธิภาพของ
แบตเตอรีจ่ งึ ไมดอ
 ยลง

v ใชเฉพาะแบตเตอรี่

และ ที่ชารจของ LG
เทานั้น เครื่องชารจแบตเตอรี่ของ LG ไดรบ
ั
การออกแบบมาเพือ
่ ยืดอายุการใชงานของ
แบตเตอรีใ่ หนานทีส
่ ด
ุ

วงจร
ตอรี่

v เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที

เมื่อประสิทธิภาพ
การใชงาน ลดต่ําลงอยางมากจนไมอาจ
ใชตอได แบตเตอรี่นี้ สามารถชารจใหม
ไดหลายรอยครั้งจนกวาจะจําเป็นตอง
เปลี่ยนกอนใหม

v ชารจแบตเตอรี่ใหมอีกครั้ง

หากไมไดใช
เปนเวลานานเพื่อเพิ่มเวลาการใชงาน

v อยาใหเครือ
่ งชารจแบตเตอรีโ่ ดนแสงแดด

โดยตรง หรือใชในสภาพทีม
่ ค
ี วามชืน
้ สูง เชน
ในหองน้าํ

v อยาวางแบตเตอรี่ทิ้งไวในสภาพอากาศที่

รอนหรือเย็น เพราะประสิทธิภาพของแบต
เตอรี่อาจดอยลง

คํ า แนะนํ า เพื ่ อ ความปลอดภั ย และการใชงานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

เด็ก
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คุณสมบัติของ KG800
คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KG800

สวนประกอบของ          
โทรศัพท
ขณะเปิดเครื่อง

ลําโพง

ปุมนาวิเกต
vใ
 นโหมดสแตนดบาย:

i	กดแลวปลอย: รายการ
เมนูโปรด

j กดแลวปลอย: รายชื่อ
k	กดแลวปลอย:

รูปแบบเสียง
กดคางไว: ใชงาน
/ปดการใชงานโหมดสั่น
l	กดแลวปลอย: รายการ
รายการขอความ
vใ
 นเมนู: เลื่อนรายการขึ้นและลง

เมนู

รายชื่อ

หนาจอ LCD หลัก
vส
ว
 นบน: ไอคอนแสดงความ
แรงของสัญญาณ
ระดับแบตเตอรี่และ
ฟังก์ชันอื่นๆ
v สวนลาง:
แสดงรายการของปุมเลือก

ปุมตัวเลขและตัวอักษร
vใ
 นโหมดสแตนดบาย:

สําหรับปอนหมายเลขเพื่อโทร
ออก กดปุมดังตอไปนี้คางไว้
- โทรออกตางประเทศ
- ศูนย์ฝากข้อความเสียง
ถึง
- โทรดวน

vใ
 นโหมดแกไข:

ปอนตัวเลขและตัวอักษร
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ปุมยืนยัน
เลือกตัวเลือกเมนูและยืนยันการดำเนินการ
ปุมลบ
ลบตัวอักษรครั้งละหนึ่งตัวเมื่อกดปุ่มในแต่ละครั้ง
การกดปุ่มนี้ค้างไว้จะลบข้อความที่ป้อนไว้ทั้งหมด
ใช้ปุ่มนี้เพื่อกลับไปหน้าจอที่แล้ว

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KG800

ปุ่มฟังก์ชั่นด้านซ้าย/ ปุ่มพังก์ชั่นด้านขวา
ปุมทั้ง 2 นี้จะทํางานตามฟงกชั่นที่ปรากฏที่ดาน
ลางของหนาจอ

ปุมสง
v โทรออกดวยการกดหมายเลขโทรศัพท
และการ รับสาย
vใ
 นโหมดสแตนดบาย:

แสดงข้อมูลหมาย
เลขที่โทรออก, รับสาย และไม่ได้รับสาย
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คุณสมบัติของ KG800
มุมมองด้านซ้าย

มุมมองด้านขวา

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KG800

ปุมดานขาง
vใ
 นโหมดสแตนดบาย
(เลือ
่ นสไลด์ขน
้ึ ):
ใช้ปรับระดับเสียงของปุมกด
v ในโหมดสแตนด

บาย
(ปดสไลด์):
กดครัง้ เดียว ไฟ LCD หลักจะติด
กดสองครัง้ เปิดใช้งานปุ่มเข้าเมนูร
ะบบสัมผัสด้านหน้า
vใ
 นเมนู: เลื่อนรายการขึ้นและลง
v ร
 ะหวางการใชสาย:
ปรับระดับเสียงลําโพง

ปุมวางสาย
v เปด/ปดเครื่อง

(กดคางไว)

v วางสายหรือปฏิเสธสายเรียกเขา

ปุ่มฮอตคีย์มัลติมีเดีย (MP3,
กล้องถ่ายรูป, ถ่ายวีดีโอ)
v เปิดใช้เมนูเครื่องเล่น MP3
(กดครู่หนึ่ง) เข้าเมนูมัลติมีเดีย
(กดค้าง) เข้า MP3 โดยตรง

หมายเหตุ
v ในการป้องกันความไวต่อ

การได้ยินขณะเปิดฝาเลื่อน ให้ตั้งระดับเ
สียงสูงสุดเป็น 3.
v ในโหมดสแตนด์บาย : กดปุ่ม
ค้าง
ไว้ เพื่อเปลี่ยนโหมดสั่นอย่างเดียว
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ภาพแสดงตัวเครื่องดานหลัง

แฟลช

ตัวล็อคฝาปิดแบตเตอรี่:
กดปุ่มนี้เพื่อถอดฝาปิดแบตเตอรี่

ช่องร้อยสายคล้องส
ำหรับพกพา

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KG800

เลนสกลองถายรูป

แบตเตอรี่

ช่องเสียบสายชาร์จแบตเตอรี่
/ช่องเสียบสายเคเบิลและแจ๊คหูฟงั

หมายเหตุ
v

โ ปรดตรวจดูว่าเปิดโทรศัพท์
แล้วและอยู่ในโหมดเปิดเครื่อ
งรอรับสาย ก่อนเชื่อมต่อกับส
ายเคเบิล USB

ชองเสียบซิมการด

ขั้วแบตเตอรี่
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คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KG800

ขอมูลบนหนาจอ
คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KG800

หนาจอจะแสดงไอคอนตางๆ ตามที่      
แสดงในตารางดังตอไปนี้

พื้นที่ไอคอน
พื้นที่ขอความ
และกราฟก

ไอคอนบนหนาจอ
     ไอคอน/
   สัญลักษณ์ี่

แสดงรายการ
ของปุมเลือก

เมนู

รายชื่อ

พื้นที่

คําอธิบาย

บรรทัดแรก

แสดงไอคอนตางๆ

บรรทัดกลาง

แ
 สดงขอความ,คําแนะนํา
และขอมูล ที่คุณปอน เชน
หมายเลขที่จะโทรออก

บรรทัดสุดทาย

 สดงฟงกชันที่กําหนดใหกับ
แ
ปุมเลือกสองปุมใน ปัจจุบัน

           คําอธิบาย
แสดงความแรงของสัญญาณ
เครือขาย
เชื่อมตอสายอยู
คุณสามารถใชบริการ GPRS ได
แสดงวาคุณกําลังใชบริการขาม
เครือขาย (โรมมิง่ ) อยู
ตั้งและใชนาฬิกาปลุกอยู
แสดงสถานะของแบตเตอรี่
คุณไดรับขอความแบบตัวอักษร
คุณไดรับขอความแบบเสียง
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หมายเหตุ
อาจเปลี่ยน แปลงตามพื้นที่ที่ใ
ห้บริการ  และระบบ เครือขาย  
เมื่อระดับความแรงของสัญ ญาณตํ่า
กวา2ขีดเสียงสนทนาอาจขาด หาย
ไมไดยิน  และมีสัญญาณรบกวน
โปรดดูแถบแสดงสถานะ  ของระบบ
เครือขายเพื่อตรวจดูวาคุณจะใชสาย
โทรไดหรือไม่เมื่อแถบแสดงสถานะ
ไมปรากฏขึ้นแสดงวาคุณอยูนอกพื้
นที่ ใหบริการ ในกรณีดังกลาวนี้
คุณจะเขา ใชบริการ
ใดๆของระบบเครือขายไม ได (โทร.
รับสงขอความ และอื่นๆ)

ไอคอน/สัญลักษณ์ี่             คําอธิบาย
  เมนูสั่นอย่างเดียว ใน
รูปแบบเสียง
  เมนูปกติ ในรูปแบบเสียง
  เมนูเสียงดัง ในรูปแบบ
เสียง
  เมนูเงียบ ในรูปแบบ
เสียง

คุ ณ สมบั ต ิ ข อง KG800

vคุณภาพของเสียงสนทนา

  เมนูชุดหูฟง ในรูปแบบ
เสียง
  คุณสามารถโอนสายได
  แสดงวาโทรศัพทกําลัง
เขาใช WAP
  แสดงวาคุณกําลังใช
GPRS
  คุณได้เปิดใช้งานบูลทูธ
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การติดตั้ง
การติ ด ตั ้ ง

การติดตัง้ ซิมการ์ดและ
แบตเตอรีใ่ นเครือ
่ ง  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องแล้วก่อนที่
จะถอด แบตเตอรี่ออก
1. ถอดแบตเตอรี่ออก

2. ใส่ซิมการ์ด
ใ ส่ซมิ การ์ดในช่องเลือ่ นซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่
ซิมการ์ด  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ใส่ซมิ การ์ด
อย่างถูกต้องและหน้า  สัมผัสสีทองของการ์ดคว่าํ
ลงเมือ่ ต้อง  การถอดซิมการ์ดออก ให้กดลงเบาๆ
และดึงออกใน ทิศทางตรงข้ามกับตอนใส่

กดปุ่มคลายล็อคแบตเตอรี่ค้างไว้
และเลื่อนแบตเตอรี่ออก

      การใส่ซิมการ์ด

    การถอดซิมการ์ด

หมายเหตุ
vข
 ั้วโลหะของซิมการ์ดเสียหายได้โดย

ง่ายหากถูกขูดขีด ดังนั้นโปรดระวังเมื่อ
คุณจับซิมการ์ดให้ปฏิบัติตามคําแนะนํา
ที่แนบมากับซิมการ์ด
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3. ใส่แบตเตอรี่

1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่ไว้จนเต็ม
ก่อนเริ่มใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก
2. หันดานที่มีลูกศรบนตัวปลั๊กขึ้นขางบนตาม
ที่แสดงในรูปแลวเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์
สําหรับชารจแบตเตอรี่เขาชองเสียบทาง
ดานลางของ  เครื่องใหสุด จนไดยินเสียง
คลิ๊ก

การติ ด ตั ้ ง

เลื่อนแบตเตอรี่ขึ้นจนกระทั่งล็อคเข้าที่

3. เสียบปลายสายอีกด้านหนึ่งของอะแดป
เตอร์เข้ากับเต้าเสียบ ควรใช้เฉพาะเครื่อง
ชาร์จที่ให้มาในกล่องเท่านั้น

การถอดเครือ
่ งชารจ
แบตเตอรี่  

4. ขีดเล็กๆที่ขยับไปมาของไอคอนแบตเตอรี่
จะหยุดนิ่ง เมื่อการชารจเสร็จสมบูรณ์

ถอดสายอะแดปเตอรออกจากโทรศัพทโดยก
ดปุม ดานขางทั้ง สองขางตามที่ แสดงในรูป
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การติดตั้ง
ขอควรระวัง!
การติ ด ตั ้ ง

• อยาใชแรงฝนในการเสียบสายเพราะอาจ
ทําความเสียหาย แกโทรศัพทและอะแดป
เตอรสําหรับชารจแบตเตอรี่
• หากคุณใชเครื่องชารจนอกประเทศของคุณ
ใหใชปลั๊กอะแดปเตอรเพื่อการเชื่อมตอได
• หามถอดแบตเตอรี่หรือซิมการดออกใน     
ขณะที่กําลังชารจ แบตเตอรี่

คําเตือน!
• ถอดปลั๊กไฟและเครื่องชารจแบตเตอรี่ออก
จากเตาเสียบขณะที่เกิดพายุฝนฟาคะนอง  
เพื่อปองกันไมใหถูกไฟฟาดูดหรือเกิดเพลิง
ไหม
• ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีวัตถุที่มีขอบ        
แหลคม เชนฟนสัตว ตะปู สัมผัสกับแบต     
เตอรี่เพราะอาจทําใหเกิด เพลิงไหมได้
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การถอดเครือ
่ งชารจ   
แบตเตอรี  ่
ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากโทร
ศัพท์ ดังภาพที่แสดง

ฟงกชันทั่วไป

การโทรออก
1. ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทของคุณเปดอยู
2. ปอนหมายเลขโทรศัพท รวมทั้งรหัสพื้นที่
v กดปุม


b คางไวเพือ
่ ลบตัวเลขทัง้ หมด

3. กดปุม a เพื่อโทรออก
4. เมื่อตองการวางสาย ใหกดปุมวางสาย
หรือปุมเลือกขวา

การโทรออกตางประเทศ
1. กดปุม
คางไวเพื่อเรียกรหัสนําหนากา
รโทรออกตางประเทศใหปรากฏบนหนาจอ
เครื่องหมาย ‘+’ สามารถใชแทนรหัสการ
โทร ออกตางประเทศได
2. ปอนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และหมายเลข
โทรศัพท
3. กดปุม a

การวางสาย
เมื่อคุณสิ้นสุดการสนทนาแลว ใหกดปุม

การโทรจากรายการโทรที่เคยใช

การโทรออกโดยใชสมุดโทรศัพท

1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมสง
a หมายเลขสายเรียกเขาลาสุด
หมายเลข โทรออกลาสุด และหมายเลขที่
ไมไดรับลาสุดจะ ปรากฏขึ้น

คุณสามารถบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท
ที่ใชเปนประจําไวในรายชื่อ โดยคุณสามรถ
บันทึกไวในซิมการด และ / หรือหนวยความ
จําโทรศัพท คุณสามารถโทรออก โดยคนหา
รายชื่อที่ตองการในสมุดโทรศัพทและกด
ปุม a

2. เลือกหมายเลขที่ตองการ
โดยใชปุมนาวิเกตขึ้น/ลง

ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

การโทรออกและการรับ
สาย

3. กดปุม a เพื่อโทรออก
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ฟงกชันทั่วไป
การปรับระดับเสียง
ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

หากคุณตองการปรับระดับเสียงของหูฟง
ในระหวางการ สนทนาใหใชปุมดานขาง
o กดปุมขึ้นดานขางเพื่อเพิ่มระดับเสียง
และปุมลงดานขางเพื่อลดระดับเสียง

หมายเหตุ
v ในโหมดสแตนด

บายเมื่อเปดโทรศัพท

อยูการ กดปุมดานขางจะเปนการปรับร
ะดับเสียงปุมกด

หมายเหตุ
vห
 ากกําหนดโหมดการรับสายไวเปน

รับสายได ทุกปุม การกดปุมใดๆ
จะรับสายเรียกเขาทันที ยกเวนปุม
หรือปุมเลือกขวา

vใ
 นการปฏิเสธไมรับสายเรียกเขา

ใหกดปุม
ดานขางที่ดานซายของโทรศัพทคางไว

vค
 ุณสามารถรับสายในขณะใช

สมุดโทรศัพท หรือคุณสมบัติเมนูอื่นได

2. ในการวางสาย ใหปดฝาพับ หรือกดปุม

การรับสาย
เมื่อมีสายเรียกเขาเสียงโทรศัพท จะดังขึ้น
และไอคอนโทรศัพทจะกระพริบ อยูบนหนา
จอหากเครื่องสามารถระบุผูโทรเขาไดหมาย
เลขโทรศัพท (หรือชื่อหากจัดเก็บไวในสมุด
โทรศัพท) ของผูโทรเขาจะปรากฏขึ้น
1. เมื่อตองการรับสายเรียกเขา ใหเปดฝาพับ
ของโทร ศัพท (เมื่อตั้งคา เปดฝาพับเปน
โหมดรับสาย (เมนู 9.6.2))
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โหมด T9

คุณสามารถเรียกใชโหมดปดเสียงและ
เปดสั่นไดโดย กดปุม k คางไว หลังจาก
เปดโทรศัพท

โหมดนี้ใหคุณปอนคําได โดยการกดเพียง
ครั้งเดียว ตอหนึ่งตัวอักษร  แมวาแตละปุม
บนแผงปุมกดนั้น จะมีตัวอักษรมากกวาหนึ่ง
ตัวอักษรก็ตามโหมดT9 จะเปรียบเทียบการ
กดปุมของคุณ โดยอัตโนมัติกับพจนานุกรม
ทางภาษาภายในเครื่อง เพื่อพิจารณาหาคํา
ที่ถูกตอง  ดังนั้น คุณจึงกดปุมนอยกวาการ
ปอนคําโดยใชโหมด ABC ตามปกติบางครั้ง
การปอนคําดวยวิธีนี้เรียกใน อีกชื่อหนึ่งวาระ
บบชวยสะกดคํา

ความแรงของสัญญาณ
คุณสามารถตรวจสอบความแรงของสัญ
ญาณได โดยดูสัญลักษณแสดงระดับสัญ
ญาณ  (
)  บนหนาจอ LCD ของโทร
ศัพทความแรงของสัญญาณอาจไมสม่ํา
เสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อคุณอยูภาย
ในอาคารหากระดับสัญญาณออน ใหคุณ
โทรใกลกับหนาตางเพราะ ตําแหนงนั้นมัก
มีระดับสัญญาณแรงกวาจุดอื่นๆ  

การปอนขอความ

ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

โหมดปดเสียง/เปดสัน
่ (แบบรวดเร็ว)

โหมด ABC
โหมดนี้ใหคุณปอนตัวอักษรโดยการกดปุมที่มี
ตัวอักษรที่ตองการหนึ่งครั้ง สองครั้ง สามครั้ง
หรือสี่ครั้งจนกระทั่งตัวอักษรที่ตองการปรากฏ
ขึ้น  

คุณสามารถปอนตัวเลขและตัวอักษรไดโดย
ใชปุมกด ของโทรศัพท ตัวอยางเชน การจัด
เก็บชื่อในสมุดโทรศัพท การเขียนขอความ
การสรางคําตอนรับสวนตัว  
ในเครื่องมีวิธีปอนขอความใหเลือกใชไดดังนี้
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ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

โหมด 123 (โหมดตัวเลข)

วิธีการใชโหมด T9

ปอนตัวเลขตางๆ โดยกดปุมเพียงครั้งเดียว
ตอตัวเลข หนึ่งตัว หากตองการเปลี่ยนเปน
โหมด 123 ในฟลด สําหรับการปอนตัวอักษร
ใหกดปุม
จนกวาหนาจอจะแสดงโหมด
123

โหมดปอนขอความโดยใชระบบชวยสะกด
คําT9 ชวยใหคุณสามารถปอนคําตาง ๆได
อยางงายดายดวยจํานวนการกดปุมนอยครั้ง
ที่สุด เมื่อคุณกดปุมแตละครั้ง  โทรศัพทจะ
เริ่ม แสดงตัวอักษรที่คิดวา  คุณกําลังพิมพ
โดย อางอิงตามพจนานุกรมในเครื่องเมื่อมี
การเพิ่มตัวอักษรใหม  คําจะเปลี่ยนแปลง
ตามตัวเลือกที่ใกลเคียงที่สุดจากพจนานุ
กรม คุณสามารถเปด หรือ ปดโหมด T9
และเปลี่ยนภาษาของโหมด T9 โดยการ
กดปุม
คางไว

โหมดสัญลักษณ
1. เมื่อคุณอยูในฟลด
ที่ยอมใหปอน
ตัวอักษรไดสัญ
ลักษณแสดง
โหมดปอนขอ
ความจะปรากฏ
ขึ้นที่มุมขวาลาง
ของหนาจอ LCD

โหมดปอนขอความ
แก้ไข

ตัวเลือก

แนบไฟล

2. เปลี่ยนโหมดปอนขอความ โดยการกดปุม
คุณสามารถตรวจสอบโหมดปอน ขอความ   
ปจจุบันไดในมุมขวาลางของ หนาจอ LCD
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1. เมื่อคุณอยูในโหมดปอนขอความโดยใชระ
บบชวย สะกดคํา T9 ใหเริ่มตนปอมคำโดย
กดปุม
ถึง
โดยการกดหนึ่งปุม
ตอหนึ่งตัวอักษร
vค
 ําจะเปลี่ยนแปลงตามตัวอักษรที่พิมพ

คุณไมตองสนใจคําที่ปรากฏบนหนาจอ
จนกวาคุณจะพิมพคํานั้นเสร็จ

vห
 ากพิมพจนเสร็จแลว

ตัวอยาง: กดปุม
เพื่อพิมพ Good
  กดปุม
[ปุมนาวิเกตลง] เพื่อพิมพ
Home
vห
 ากไมมีคําที่ตองการในรายการคําที่มีให

เลือก ใหเพิ่มคํานั้นโดยใชโหมด ABC

vค
 ุณสามารถเลือกภาษาของโหมด

T9 ได
ใหกดปุมเลือกซาย  [ตัวเลือก]  แลวเลือก
ภาษา T9 เลือกภาษาที่ตองการของโหมด
T9 นอกจากนี้ คุณยังสามารถปดโหมด T9  
ได โดยการเลือก ปด T9  คาที่ตั้งมาจาก
โรงงานของเครื่องคือ ใชโหมด T9

2. ปอนคําทั้งคํา กอนที่จะแกไขหรือลบตัวอัก
ษรตัวใดตัวหนึ่ง
3. เมื่อสิ้นสุดการปอนคําหนึ่งคํา ใหเวนวรรค
โดยกดปุม
เมื่อตองการ ลบตัวอักษร
ใหกดปุม b หากตองการลบคํานั้นทั้งห
มด ใหกดปุม b

หมายเหตุ
v ในการออกจากโหมดป

อนขอความ

โดย
ไมบน
ั ทึกขอความทีป
่ อ
 นนัน
้ ใหกดปุม

เครือ
่ งจะ กลับไปยังหนาจอรอรับสาย

ฟ ง ก ช ั น ทั ่ ว ไป

แตคํานั้นปรากฏไม
ถูกตอง ใหกดปุมนาวิเกตลงหนึ่งครั้ง หรือ
มากกวา เพื่อเลื่อนดูรายการคําที่มีใหเลือก

วิธีการใชโหมด ABC
ใชปุม

ถึง

เพื่อปอนขอความ

1. กดปุมที่มีตัวอักษรที่คุณตองการ
vห
 นึ่งครั้งสําหรับตัวอักษรตัวแรก
vส
 องครั้งสําหรับตัวอักษรตัวที่สอง
vแ
 ละอื่นๆ

หนึ่ง
2. เมื่อตองการเวนวรรค ใหกดปุม
ครั้ง  เมื่อตองการลบตัวอักษร ใหกดปุม
b และหากตองการลบคําที่ปรากฏขึ้นทั้
งหมด ใหกดปุม b คางไว

หมายเหตุ
v โปรดดู

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอักษร

ที่ใชได โดยใชปุมจากตารางดานลางนี้
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ปุม

ตัวอักษรตามลำดับที่แสดง
ตัวพิมพใหญ

ตัวพิมพเล็ก

. , / ? ! - : ' '' 1

. , / ? ! - : ' '' 1

ABC2

a b c 2  

DEF3

def3

GHI4

ghi4

JKL5

jkl5

MNO6

mno6

PQRS7

pqrs7

TUV8

tuv8

WXYZ9

wxyz9

  ่   ้   ๊   ็ ์ ฤ ฦ 0

  ่   ้   ๊   ็ ์ ฤ ฦ 0

วิธีการใช้โหมด 123 (ตัวเลข)
โหมด 123 ชวยใหคุณสามารถปอนตัวเลขใน
ขอความ แบบตัวอักษรได (เชน การปอน
หมายเลขโทรศัพท)
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กดปุมตัวเลขที่ตองการ  กอนที่จะเปลี่ยนเปน
โหมดปอนขอความที่เหมาะสมดวยตนเองคุณ
สามารถสลับระหวาง ตัวอักษรและตัวเลขได
อยางรวดเร็วโดยการกดปุม
คางไว

วิธีการใชโหมดสัญลักษณ  ์
โหมดสัญลักษณชว ยให
คุณสามารถปอนสัญลักษณ
หรือตัวอักษรพิเศษตางๆ
ในการปอนสัญลักษณใหกด ปุม

ใชปม
ุ นาวิเกตเพือ
่ เลือกสัญลักษณท่ี
ตองการ และกดปุม
 [ตกลง]

รายชือ
่
คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพทและชื่อ
ในหนวยความจําของซิมการดได และยังสา
มารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขไดสูงถึง 1000
รายชื่อในหนวยความจําของโทรศัพท  
คุณเรียกใชซิมการดและโทรศัพทไดดวยวิธี
การเดียว กันในเมนู รายชื่อ

การเลือกฟงกชั่นและตัวเลือกตางๆ

ปุมตัวเลือกอาจทํางานแตกตางกันไป
ตามการใชงาน ในขณะนั้นคุณสามารถ
ดูการทํางานในขณะนั้นของปุม เลือกได
จากขอความที่ปรากฏในบรรทัดลางสุด
ของ หนาจอและอยูเหนือปุมเลือกแต
ละปุม

เมนู

กดปุมเลือกซายเพื่อ
เขาใชเมนูที่มีให     
เลือก

รายชื่อ

กดปุมเลือกขวาเพื่อ
เขาใชรายชื่อที่มีให
เลือก

การเลื อ กฟ ง ก ช ั ่ น และตั ว เลื อ กต า งๆ

โทรศัพทของคุณมีชุดฟงกช่ันที่ชวย
ให้คุณปรับแตงโทรศัพทไดโดยฟงก
ชั่นดังกลาวนี้มีอยูในเมนูและเมนูยอย
ตาง ๆ ซึ่งคุณสามารถเขาใชได  โดย
ผานทางปุม เลือกสองปุม d และ
e เมนูและเมนูยอยแตละเมนูชวยให
คุณดูและเปลี่ยนงการตั้งคาของฟงกช่ัน
แตละฟงกชันได
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เมนูระหวางการใชสาย
เมนู ร ะหว า งการใช ส าย

โทรศัพทของคุณมีฟงกชันควบคุมมากมาย
ใหคุณเลือกใชระหวางการใชสาย ในการ
เขา ใชฟงกชันดังกลาวนี้ใหกดปุมเลือกซาย
[ตัวเลือก]

ในการสลับระหวางสองสาย ใหกดปุมหรือปุม
เลือกซาย และเลือก สลับสาย

การรับสายเรียกเขา

ระหวางการใชสาย
เมนูที่ปรากฏบนหนาจอโทรศัพทระหวาง
การใชสายจะ  ตางไปจากเมนูหลักที่ตั้ง
มาจากโรงงาน ซึ่งเขาใชจากหนาจอขณะ
ที่เปดเครื่องรอรับสายโดยมีตัวเลือกตางๆ
ตามที่อธิบายดังตอไปนี้

การใชสายที่สอง
คุณสามารถเรียกใชหมายเลขที่คุณตองการ
โทรจากสมุดโทรศัพท  เพื่อโทรออกสายที่
สองได โดยกดปุมเลือกขวาแลวเลือก คนหา
ในการจัดเก็บหมายเลขที่โทรออกลงในสมุด
โทรศัพทในระหวางการสนทนาใหกดปุม
เลือกขวาแลวเลือก
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การสลับระหวางสองสาย

ในการรับสายเรียกเขาเมื่อมีเสียงเรียกเขา ดัง
ขึ้นทีี่เครื่อคุณเพียงแคกดปุม a [สง] โทร
ศัพท ยังสามารถ เตือนใหคุณทราบวามีสาย
เรียกเขาอีกสายหนึ่งในระหวางที่คุณสนทนา
กับอีกสาย โดยจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นในหู
โทรศัพทและหนาจอจะแสดงใหเห็นวามีสาย
ที่สองกําลังรออยู คุณสมบัตินี้เรียกวา คุณสม
บัติสายเรียกซอน ซึ่งจะใชงานไดเฉพาะกรณี
ที่ระบบเครือขายของคุณสนับสนุน  เทานั้น
สําหรับรายละเอียดในการเรียก ใชและการ
ยกเลิกการใช คุณสมบัตินี้ ใหดูที่สายเรียก
ซอน (เมนู 9.6.4)
หากมีการใชงานสายเรียกซอนคุณสามารถ
พักสายที่หนึ่ง และรับสายที่สองไดโดยกดปุม
b หรือโดยเลือกปุมเลือกซายแลวเลือก
พักสาย & รับสาย คุณสามารถวางสายที่ใช
อยู และรับสายที่กําลังรออยู โดยเลือกปุม
เลือกซาย ตามดวย วางสาย & รับสาย

การปฏิเสธสายเรียกเขา

การปดไมโครโฟน
คุณสามารถปดเสียงไมโครโฟนระหวางใช
สายโดยการ กดปุม [เมนู] แลวเลือก ปดไมค
หรือคุณอาจเลือกไม ปดเสียงของเครื่องโดย
เลือก เปดไมค เมื่อปดเสียงไมโครโฟน ผูที่
โทรเขามาจะไมไดยินเสียงคุณ แตคุณยังคง
ไดยินเสียงบุคคลนั้นได

การเปดใชสัญญาณเสียง DTMF  
ระหวางใชสาย
ในการเปดใชสัญญาณเสียง DTMF ระหวาง
ใชสาย ใหกดปุมเลือกซาย แลวเลือก เปด
ใชงาน DTMF  คุณสามารถปดการใชสัญ
ญาณเสียง DTMF ไดดวย  วิธีการเดียวกัน
สัญญาณเสียง DTMF ชวยใหเครื่องโทรศัพท
ของคุณใชสวิตชบอรดอัตโนมัติได

การสนทนาหรือประชุม
หลายสาย
บริการสนทนาหลายสาย หรือ การประชุม
หลายสายชวยใหคุณสนทนากับบุคคลหลาย
คนไดในเวลาเดียวกัน หากผูใหบริการเครือ
ขายของคุณ  สามารถรองรับบริการดังกลาว
การสนทนาหลายสายสามารถทําไดเฉพาะใน
กรณีที่คุณใชสายหนึ่งอยูและพักอีกสายไว
โดยรับสายทั้งสองแลว เมื่อกําหนดใหมีการ
สนทนาหลายสายแลว ผูจัดใหมีการสนทนา
หลายสายอาจ เพิ่มสาย, วางสาย  หรือแยก
สาย (กลาวคือสายนั้นจะถูกตัดออกจากการ
สนทนาหลายสาย แตยังคงอยูในสายของ
คุณ) ตามความตองการได ตัวเลือกเหลานี้
มีใหเลือกใชในเมนูระหวางการใชสาย จํานวน
สายสูงสุดในการสนทนาแบบหลายสายคือ  
5 สาย เมื่อเริ่มการประชุมหลายสายคุณ จะ
เปนผูควบคุมสายสนทนาเหลานั้นและมีเพียง
คุณเทานั้น ที่สามารถเพิ่มสายเขามาในการ
สนทนาได

เมนู ร ะหว า งการใช ส าย

คุณสามารถปฏิเสธสายเรียกเขาได โดยไม
ตองรับสายนั้นเพียงแคกดปุม
ในระหวาง
การใชสายคุณสามารถปฏิเสธสายเรียกเขา
ไดโดยกดปุมเลือกซาย [เมนู] และเลือก   
หรือโดยกดปุม

การใชสายที่สอง
คุณสามารถใชสายที่สองไดขณะกําลังใช
สายสนทนาอยูโดยปอนหมายเลขที่สองแลว
กดปุม a เมื่อโทร ติดตอสายที่สองไดแลว
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เมนู ร ะหว า งการใช ส าย

เมนู ร ะหว า งการใช ส าย

สายแรกจะถูกพักสาย โดยอัตโนมัติ คุณ
สามารถสลับสายไดโดยกดปุมเลือกซาย
แลวเลือก สลับสาย

การจัดการประชุมหลายสาย
พักสายหนึ่งสาย และขณะที่ใชสายหนึ่งอยู
ใหกดปุม เลือกซ้าย แลวเลือก ประชุมสาย/
ประชุมสายทั้งหมด

การพักสายที่กําลังประชุม
กดปุมเลือกซาย แลวเลือก ประชุมสาย/
พักสาย ทั้งหมด

การเรียกใชการประชุมหลายสาย
ที่พักไว
กดปุมเลือกซาย แลวเลือก ประชุมสาย/
ประชุม สายทั้งหมด  

การเพิม
่ สายในการประชุมหลายสาย
เมื่อตองการเพิ่มสายในการประชุมสายที่มีอยู
ใหกด ปุมเลือกซาย แลวเลือก ประชุมสาย/
ประชุมสาย ทั้งหมด  
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การแสดงผูโทรในการประชุมสาย
เมื่อตองการเลื่อนดูหมายเลขของบุคคลที่
เขารวมประชุมสายในหนาจอของเครื่องให
ใชปุมนาวิเกตขึ้น/ลง

การสนทนาสวนตัวระหวางการประ
ชุมสาย  
เมื่อตองการสนทนาเปนการสวนตัวกับผูที่
เขารวมประ ชุมสายใหหนาจอแสดงหมาย
เลขของบุคคลที่คุณตอง การสนทนาดวย
แลวกดปุมเลือกซาย เลือก ประชุม สาย/
ส่วนตัว เพื่อพักสายของบุคคลอื่นๆ

การวางสายการประชุมหลายสาย
คุณสามารถวางสายของผูโทรเขาที่ปรากฏ
อยูใน  ขณะนี้จากการประชุมหลายสายได
โดยกดปุม
ในการสิ้นสุดการประชุมสาย
กดปุมเลือกซายและเลือก ประ ชุมสาย/
วางสายทั้งหมด หลังกดปุมเลือกซ้าย
การเลือก ประชุมสาย/วางสายทั้งหมด
จะเปนการวางสายที่ใชอยูและสายที่พักไว
ทั้งหมด

แผนผังเมนู
ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงโครงสร้างของเมนูที่มีและแสดงถึง :

1. รูปแบบเสียง

3. เครื่องมือ

5. ขอความ

1.X.1 เป ิดทํางาน

3.1 เมน ูโปรด

5.1 เข ียนข้ อความใหม่

1.X.2 เปล ย
ี่ นแปลง

3.2 นาฬ ิกาปลุก

5.2 กลองข อความเข า

1.X.3 แกไขช อ
ื่

3.3 เคร อ
ื่ งค ิดเลข

5.3 ร า ง

3.4 การแปลงหนวย

5.4 กลองข อความออก

3.5 เวลาโลก

5.5 ฟ งข อความเสียง

3.6 SIM-เมนู

5.6 บร ก
ิ ารข อม ล
ู

แผนผั ง เมนู

v ตัวเลขที่กำหนดไว้สำหรับตัวเลือกของแต่ละเมนู

5.7 ข อความอ ต
ั โนม ต
ั ิ
5.8 การต้ ั งคา

2. ขอมูลการโทร
2.1 เบอรท ไี่ มไดรับ
2.2 เบอรทีได
่ รับ
2.3 เบอรทโทรออก
ี่
2.4 รายการโทรทั ้ งหมด

4. สมุดบันทึก
4.1 รายช อ
ื่
4.2 ปฏ ิท ิน
4.3 บันท ึก

2.5 ลบเบอรในรายการ
2.6 เวลาและคาโทร
2.7 ขอมูล GPRS
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แผนผังเมนู

แผนผั ง เมนู

6. มัลติมีเดีย

8. แฟ้มส่วนตัว

9. การตั้งคา

6.1 กลองถายรูป

8.1 เกมส ์ & อ น
ื่ ๆ

9.1 วันท แ
ี่ ละเวลา

6.2 กลองว ิดโี อ

8.2 ว ิดโี อ

9.2 จอแสดงผล

6.3 เครือ่ งบันท ึกเส ียง

8.3 รูปถ่าย

9.3 การประหย ด
ั พล งั งาน

6.4 MP3

8.4 ม ิวส ิค

9.4 ภาษา เมนู

6.5 อัลบั้ มภาพ

8.5 ข ้อความ

9.5 การเชื ่อมต ่อ

6.6 อัลบั้ มว ิดโี อ

8.6 ภาพ

9.6 การโทร

6.7 การตั้ งคา

8.7 เส ียง

9.7 รก
ั ษาความปลอดภัย

8.8 อืน
่ ๆ

9.8 สถานะหนวยความจํา
9.9 ใช คาจากโรงงาน

7. เบราว์เซอร์
7.1 โฮม
7.2 บ ุ ค
 มาร ค

7.3 ไปย งั URL
7.4 การตั ้งคา
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รูปแบบเสียง

เปดทํางาน

vแ
 บบเสียงเรียกเขา:

ต้องการ จากรายการ

vระดั

บเสียงเรียกเขา:

ตั้งระดับเสียงของ

vแ
 บบเตือนขอความ:

ตั้งชนิดการเตือนให้

vแ
 บบเสียงขอความ:

เลือกเสียงเตือนให้กับ

เสียงเรียกเข้า
กับข้อความ
ข้อความ

vแ
 บบเสียงปุมกด:
(เมนู 1.X.1)

1. รายการรูปแบบจะปรากฏขึ้น
2. ในรายการรูปแบบ ให้เลื่อนไปยังรูปแบบที่
คุณต้องการใช้ และกดปุ่มเลือกซ้าย d
ปุ่ม ตกลง
3. จากนั้น เลือก เปดทํางาน

เปลี่ยนแปลง (เมนู 1.X.2)
ให้เลื่อนไปยังรูปแบบที่ต้องการในรายการ
รูปแบบ หลังจากกดปุ่มเลือกซ้าย หรือปุ่ม
ตกลง ให้เลือก เปลี่ยนแปลง ตัวเลือกการ
ตั้งค่ารูปแบบจะเปิดขึ้น
vแ
 บบเตือนสายเขา:

มีสาย เรียกเข้า

เลือกเสียงเรียกเข้าที่

กดที่ต้องการ

เลือกแบบเสียงของปุ่ม

vร
 ะดับเสียงปุมกด:

เสียงปุ่มกด

vเ สียงสไลด:

ไลด์

รู ป แบบเสี ย ง

ในรูปแบบเสียง คุณสามารถปรับเปลี่ยน และ
ปรับแต่งเสียงสัญญาณของโทรศัพท์คุณให้
เหมาะ สมกับเหตุการณ์สภาพแวดล้อม หรือ
กลุ่มผู้โทรที่แตกต่างกันได้รูปแบบที่ตั้งไว้ล่วง
หน้า มี 5 รูปแบบด้วยกัน คือ: General, Silent, Vibrate only, Loud และ Headset
โดยคุณสามารถปรับแตงรูปแบบแตละรูป
แบบได กดปุมเลือกซาย [เมนู v และเลือก
รูปแบบเสียง  โดยใชปุมนาวิเกตขึ้น/ลง

เตั้งระดับเสียงของ

ให้คุณตั้งค่าเสียงของฝาส

vร
 ะดับเสียงเอฟเฟคท:

เสียงเอฟเฟค

ตั้งระดับเสียงของ

vร
 ะดับเสียงเปด/ปดเครื่อง:

ตั้งระดับเสียงของเสียง เรียกเข้าเมื่อเปิด/
ปิดเครื่อง

ตั้งชนิดการเตือนเมื่อ
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รูปแบบเสียง
แกไขชื่อ (เมนู 1.X.3)
รู ป แบบเสี ย ง

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อรูปแบบ และ
กําหนดชื่ออื่นได้ตามต้องการ

หมายเหตุ
v ค
 ุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อรูปแบบสั่น

อย่างเดียว, เงียบ และ ชุดหูฟัง

1. ในการเปลี่ยนชื่อรูปแบบ  ใหเลื่อนไปยัง
รูปแบบในรายการรูปแบบ และ หลังจาก
กดปุมเลือกซาย d หรือปุม OK
ใหเลือก แกไขชื่อ
2. ปอนชื่อที่ตองการและกดปุม OK หรือปุม
เลือกซาย d [ตกลง]
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ขอมูลการโทร

ชื่อและหมายเลข (หากมีอยู) จะปรากฏ
ขึ้นพรอมกับวันที่และเวลาที่มีการโทรนั้น  
และคุณยังสามารถดูเวลาที่ใชสายไดดวย

เบอรทไ่ี ดรบ
ั

เมนู 2.2

ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณดูหมายเลขเรียกเขา 10
รายการลาสุดได และคุณยังสามารถ:
v ด
 ูหมายเลข

(ถามี) และโทรออก หรือ
บันทึกไวใน  สมุดโทรศัพท

vป
 อนชื่อใหมสําหรับหมายเลข

ไวในสมุดโทรศัพท

ข อ มู ล การโทร

คุณสามารถดูบันทึกของ สายที่ไมไดรับ  
สายที่รับ  และสายโทรออกได หากวาเครือ
ขายสนับสนุนการ แสดงหมายเลขโทรเขา  
(Calling Line Identification: CLI )
ในพื้นที่ใหบริการ

และบันทึก

vส
 งขอความใหกับหมายเลขนี้

เบอรทไ่ี มไดรบ
ั

vล
 บสายนั้นออกจากรายการ
เมนู 2.1

ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณดูหมายเลขที่ไมไดรับ
สาย 10รายการลาสุดได และคุณยังสามารถ:
vด
 ูหมายเลข

(ถามี) และโทรออกหรือ
บันทึกไวใน  สมุดโทรศัพท

vป
 อนชื่อใหมสําหรับหมายเลขและบันทึก

ไวในสมุดโทรศัพท

v

ส
 งขอความใหกับหมายเลขนี้

v

ล
 บสายนั้นออกจากรายการ

เบอรทโ่ี ทรออก

เมนู 2.3

ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณดูสายที่โทรออก
(ที่โทรออก หรือพยายามโทรออก) 20 สาย
ลาสุดได และคุณยังสามารถ:
vด
 ูหมายเลข

(ถามี) และโทรออกหรือ
บันทึกไวใน  สมุดโทรศัพท

vป
 อนชื่อใหมสําหรับหมายเลข

วในสมุดโทรศัพท

และบันทึกไ

vส
 งขอความใหกับหมายเลขนี้
vล
 บสายนั้นออกจากรายการ
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ขอมูลการโทร

รายการโทรทัง้ หมด

เมนู 2.4

ข อ มู ล การโทร

คุณสามารถดูรายการสายโทรเข้า หรือสาย   
โทรออกทั้งหมดได้

ระยะเวลารวมของการ โทรออกและสายเรี
ยกเขาจะสามารถนับจากการรีเซ็ตตัวจับเว
ลาครั้งลาสุด

v เ บอรที่ไดรับ:

ลบเบอรในรายการ

เวลาและคาโทร
เวลาที่โทร

ระยะเวลาของสายเรียกเขา

v เบอรที่โทรออก:
เมนู 2.5

ช่วยให้คุณสามารถลบรายการ เบอร์ที่ไม่ได้  
รับและเบอร์ที่ได้รับได้คุณสามารถลบรายการ  
เบอร์ที่โทรออก และ รายการโทรทั้งหมดได้
ในครั้งเดียว

เมนู 2.6

ะยะเวลาของสายโทรออก

v ลบทั้งหมด:

ช่วยให้คุณรีเซ็ตระยะเวลา
การโทรทั้งหมดได้โดยกดปุ่มเลือกซ้าย
d [ใช่]

แสดงค่าโทร

(เมนู 2.6.2)

ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบค่าโทรครั้งล่า
สุด ค่าโทรทั้งหมด ค่าที่เหลือและรีเซ็ตค่า
โทรได้ คุณต้องใช้รหัส PIN2 ในการรีเซ็ต
ค่าใช้จ่ายในการโทร

(เมนู 2.6.1)

ชวยใหคุณสามารถดูระยะเวลาของสายที่โทร
เขาและโทรออกได และยังสามารถรีเซ็ตเวลา
การโทรไดอีกดวย โดยมีตัวจับเวลาดังตอไป
นี้:
v เวลาโทรครั้งลาสุด: ระยะเวลาของการโท
รครั้งลาสุด
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vร
 ายการโทรทั้งหมด:

การตั้งคา

(เมนู 2.6.3)

(ขึ้นอยูกับซิมการด)
vต
 ั้งอัตราคาบริการ:

คุณสามารถตั้งคาประเภท
สกุลเงิน และราคาตอ หน่วยได
โปรดติดตอ ผูใหบริการระบบของคุณ
เพื่อขอทราบคาใช จายตอหน่วย

v ต
 ั้งคาเครดิต:บริการเครือขายนี้

ใหคุณจํา
กัดคาโทรของคุณดวยจํานวนหน่วยการ
โทร ที่เลือกไวหากคุณเลือกเช็คเครดิต
ที่เหลือเครื่องจะแสดงจํานวนหนวยการ
โทรที่เหลืออยู หากคุณเลือกเปลี่ยนคุณ
จะสามารถเปลี่ยนจํานวนหนวยของการ
จํากัดการโทรของคุณได้

v แ
 สดงอัตโนมัติ:

บริการเครือขายนี้ให
คุณดู คาโทรครั้งลาสุดของคุณไดโดย
อัตโนมัติ หากตั้งคาที่ เปด คุณสามารถ
ดูคาโทรครั้งลาสุดได เมื่อวางสาย  

ขอมูล GPRS เมนู 2.7
คุณสามารถตรวจสอบจํานวนขอมูลที่โอน
ถาย   ผานทางเครือขายดวยระบบ GPRS
และยังสามารถดูระยะ เวลาทั้งหมดที่คุณ
ออนไลทได้

เวลาที่โทร

ข อ มู ล การโทร

คุณตองใชรหัส PIN2 ในการ เลือกสกุลเงิ
นหรือหนวยในเมนูน

(เมนู 2.7.1)

คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาการโทร
ของการโทรครั้งลาสุด  และการโทรทุก
สายและยังสามารถรีเซ็ตเครื่องจับเวลาการ
โทรไดใหมอีกดวย

ขนาดขอมูล

(เมนู 2.7.2)

คุณสามารถตรวจสอบขอมูลในเมนู สงแลว,
รับแลว, ทั้งหมด, ลบทั้งหมด
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เครื่องมือ
เมนูโปรด

เมนู 3.1

เครื ่ อ งมื อ

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณเพิ่ม เมนูโปรด ลง
ในรายการที่มีให้ เมื่อคุณสร้างเมนูส่วน
ตัวของคุณแล้วคุณสามารถเข้าสู่ฟังก์ชัน
ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วในหน้าจอว่าง
โดยการกดปุ่มเลื่อนขึ้น

หมายเหตุ
v เมนู


SMS, MMS, เกมส์ & อื่นๆ,
การเชื่อมต่อ, นาฬิกาปลุก, MP3 และ
กลองถายรูป มีให้ไว้ในรายการที่ชื่นช
อบของคุณแล้ว

3. เลือกชนิดของเสียงปลุกที่ตองการแลวกด
ปุม d [ตกลง]
4. กําหนดชื่อใหกับเวลาปลุกแลวกดปุม d
[ตกลง]

เครือ
่ งคิดเลข

เมนู 3.3

เมนูนี้มีฟงกชั่นการคํานวณแบบมาตรฐาน
ไดแก +, -, x, ÷ : บวก, ลบ, คูณ และ หาร
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเครื่องคิด
เลขได้หลากหลาย เช่น +/-, sin, cos,
tan, log, IN, exp, sqrt.
1. ปอนตัวเลขโดยการกดปุมตัวเลข

นาฬิกาปลุก

เมนู 3.2

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได 5 เวลาตาม
เวลาที่กําหนดไว
1. เลือก เปด แลวตั้งเวลาปลุกตามที่ตองการ
2. เลือกชวงเวลาที่ตองการใหปลุกซํ้า:
ครั้งเดียว, จันทร-ศุกร, จันทร~เสาร,
ทุกวัน
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2. ใชปุมนาวิเกตเพื่อเลือกเครื่องหมายการ
คํานวณ
3. แลวปอนตัวเลข
4. กดปุ่ม h เพื่อดูผลลัพธ์
5. ในการป้อนเลยทศนิยม กดปุ่ม
หากคุณกดปุ่ม
คุณสามารถป้อน (  )
6. เมื่อตองการออกจาก เครื่องคิดเลข ให
กดปุม e [กลับ]

การแปลงหนวย

เมนู 3.4

1. คุณสามารถเลือกประเภทใดประเภทหนึ่ง
จากทั้ง   4 ประเภทนั้น โดยการกดปุม
d [หนวย]
2. เลือกหนวยที่คุณตองการแปลงคาโดยการ
กดปุม i และ j คุณไม่สามารถป้อน
สัญลักษณ์ “-” ในตัวแปลงหน่วยได้
3. เลือกคามาตรฐานโดยใชปุม k , l .

เมนู 3.5

คุณสามารถตรวจสอบเวลาปัจจุบันของ
Greenwich Mean Time (GMT) และ
เวลาของเมืองใหญ่ทั่วโลกได้ โดยใช้
ปุ่มนาวิเกต ซ้าย/ขวา

เครื ่ อ งมื อ

ใชแปลงหนวยวัดใหเปนหนวย ที่คุณตองการ  
โดยมีประเภทหนวยวัด9 แบบที่สามารถแปลง
หนวยไดดังนี้:สกุลเงิน, พื้นที่, ความยาว,
น้ําหนัก, อุณหภูมิ, ปริมาตร, ความเร็ว,
รองเท้า และ เสื้อผ้า

เวลาโลก

หน้าจอจะแสดงชื่อเมือง วันที่และเวลา
ปัจจุบัน
เมื่อต้องการเลือกเขตเวลาของเมืองที่คุณอยู่
ให้ดำเนินการดังนี้
1. เลือกเมืองที่ต้องการตามเขตเวลาของคุณ
โดยกดปุ่มนาวิเกตซ้าย/ขวา วันที่และเวลา
ในท้องถิ่นจะปรากฏขึ้น
2. หากคุณต้องการเปลี่ยนเวลาที่แสดงใน
โหมด สแตนด์บายเป็นเวลาที่เลือก ให้
กดปุ่ม เลือกซ้าย และเลือก  Set
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เครื่องมือ

SIM-เมนู

เมนู 3.6

เครื ่ อ งมื อ

เมนูนี้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดและการให้บริการของ
เครือข่าย

หมายเหตุ
vใ
 นกรณีทซ
่ี ม
ิ การ์ดสนับสนุนบริการ

SAT
(เช่น SIM Appli cation Toolkit) เมนูน้ี
จะเป็นชือ
่ บริการของผูใ้ ห้บริการซึง่ จัดเก
บ
็ ไว้ในซิมการ์ด

vใ
 นกรณีที่ซิมการ์ดไม่สนับสนุนบริการ

SAT เมนูนจ้ี ะเป็น โปรไฟล์
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สมุดบันทึก
รายชือ
่
(เมนู 4.1.1)

1. เลือกค้นหา โดยการกดปุ่มเลือกด้านขวา
e [รายชื่อ] หรือ [ตกลง]
2. ป้อนชื่อที่คุณต้องการค้นหา

หมายเหตุ
vก
 ารค น หาด ว นสามารถทํ า ได ด  ว ยการ

ปอนอักษรตัวแรกของชื่อ หรือตัวเลข
แรกที่คุณตองการคนหา

3. หากคุณต้องการแก้ไข ลบ หรือคัดลอก
รายการใดๆ เลือกปุ่มเลือกด้านซ้ายd
[ตัวเลือก] เมนูต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น
v แกไข: คุณสามารถแกไขชื่อ, หมายเลข,
กลุม, ตัวอักษร และรูปภาพไดโดยใชปุม
นาวิเกต
v เ ขียนข้อความ: ลังจากที่คุณพบหมายเลข
ที่คุณตองการแลวคุณสามารถสงขอความ
แบบตัวอักษร / ขอความมัลติมีเดีย ไปยัง
หมายเลขที่เลือกได
vส
 ่งทางบูลทูธ

: คุณสามารถส่งข้อมูลสมุด
โทรศัพท์ไปยังเครื่องที่ใช้งานบูลทูธได้

vค
 ัดลอกไปยังเครื่อง:

คุณสามารถคัดลอก
รายการจากซิมการดไปยังเครื่อง   หรือจาก
เครื่องไปยังซิมการด

v กําหนดโทรด่วน:

คุณสามารถกําหนดราย
ชื่อใดๆ เป็นการโทรด่วนได้

สมุ ด บั น ทึ ก

ค้นหารายชื่อ

เมนู 4.1

vด
 ูกลุ่มผู้โทร:

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ (เมนู 4.1.3)
v ลบ: คุณสามารถลบรายการได้

หมายเหตุ
คุณสมบัติ
v ในการใช้


Photo Caller ID
รายชื่อนั้นต้องอยู่ในสมุดโทรศัพท์และ
ภาพถ่ายต้องมีความละเอียด 72x72
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่ม
ภาพให้กับรายชื่อ โปรดดูที่หัวข้อกล้อง
ถ่ายรูป

เพิ่มชื่อ

(เมนู 4.1.2)

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ได้
ด้วยการใช้ฟังก์ชันนี้   หน่วยความจำของตัว
เครื่องสามารถบันทึกได้ 1000  รายชื่อส่วน
ความจุของหน่วยความจำของซิมการ์ดขึ้นอยู่
กับผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์คุณยังสามารถ
บันทึกตัวอักษรได้ 40 ตัว ในแต่ละชื่อลงใน
หน่วยความจำของโทรศัพท์และบันทึกตัวอัก
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สมุดบันทึก

สมุ ด บั น ทึ ก

ษรต่างๆ ลงใน ซิมการ์ดได้ด้วย จำนวนตัวอัก
ษรในซิมการ์ดขึ้นอยู่กับแต่ละคุณสมบัติ

หมายเหตุ
งสุดของชื่อและหมาย
v ความยาวสู


เลขที่จัดเก็บได้ขึ้นอยู่กับชนิดของ
ซิมการ์ด

1. เลือก เพิ่มชื่อ โดยกดปุ่มเลือกซ้ายd
[ตกลง] หรือ [ตกลง]
2. เลือกชนิดหนวยความจําที่ตองการใช
บันทึก: ซิมการด หรือ เครื่องโทรศัพท
หากตั้งคาที่เครื่องโทรศัพท
คุณตองเลือกวาตองการ ใหหมายเลข  
ใดเปนหมายเลขหลัก
    a. กดปุม d [ตกลง] เพื่อปอนชื่อ
    b. กดปุม d [ตกลง]แลวปอนหมายเล
ขโทรศัพท
    c. คุณสามารถตั้งกลุมของรายการนั้นได 
ดวยการกดปุม k , l

    d. คุณสามารถกำหนดภาพที่ใช้ในการ
ป้อนได้โดยกดปุ่ม k , l
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กลุมผูโทรเขา

(เมนู 4.1.3)

คุณสามารถกําหนดจํานวนสมาชิกได 20
ชื่อใน 1  กลุม และสามารถกําหนดไดทั้ง
หมด 7 กลุม
vร
 ายชื่อสามาชิกแสดงสมาชิกของกลุมที่

คุณเลือก

vก
 ลุมเสียงเรียกเขา:

ใชในการระบุเสียงเรียก เขาสําหรับสายเรีย
กเขาของแตละกลุม

vร
 ูปไอคอนกลุม:

ใหคุณเลือกไอคอนประจํา กลุมได

v เ พิ่มสมาชิก:สําหรับใชเพิ่มสมาชิกของก

ลุม จํานวนสมาชิกของแตละกลุมจะตองไ
มเกิน 20 คน

vล
 บสมาชิก:คุณสามารถลบสมาชิกออก

จากรายชื่อสมาชิกของกลุมไดแต ชื่อและห
มายเลขดังกลาวยังคงอยูในสมุดโทรศัพท
 กไขชื่อ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อกลุมได
vแ
vล
 บทั้งหมด:

ใช้ลบสมาชิกทั้งหมดในกลุ่ม

โทรดวน

นามบัตร

(เมนู 4.1.4)

(เมนู 4.1.6)

ตัวเลือกนี้ใช้  เพื่อสร้างนามบัตรส่วนตัวที่มี
ข้อมูลชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในการสร้างนามบัตรใหม่ ให้กดปุ่มเลือกซ้าย  
d [ตกลง] และป้อนข้อมูลลงในฟิลด์

2. เลื่อนแถบสีไปที่ โทรดวน แลวกดปุม
d [ตกลง]

1. กดปุม e [รายชื่อ]
ในโหมดสแตนดบาย

3. หากตองการเพิ่ม โทรดวนใหเลือก <วาง
เปลา> จากนั้น คุณจะสามารถคนหาชื่อใน
สมุดโทรศัพทได้
4. หลังจากกําหนดหมายเลขใดๆให้เป็นการ
โทรด่วนคุณสามารถเปลี่ยน และลบราย
การนั้นได้ และยังสามารถโทรออกหรือส่ง
ข้อความไปยังหมายเลขนี้ได้ เช่นกัน

หมายเลขเครื่อง

(เมนู 4.1.5)

(ขึ้นอยูกับซิมการด)
คุณสามารถบันทึก และตรวจสอบหมายเลข
สวนตัวของคุณในซิมการดได้

การตั้งคา

สมุ ด บั น ทึ ก

กำหนดรายชื่อให้กับปุ่มใดๆ ตั้งแต่
ถึง
คุณสามารถติดต่อบุคคลนั้น โดย
การกดปุ่มตัวเลขตามที่กำหนดไว้
1. เริ่มตนที่การเปดสมุดโทรศัพทดวยการก
ดปุม e [ชื่อ] เมื่อเครื่อง อยูในโหมด
สแตนดบาย

(เมนู 4.1.7)

2. เลื่อนแถบมาที่ การตั้งคา แลวกดปุม
d [ตกลง]
vห
 น่วยความจําเริ่มต้น

    เลื่อนแถบสีมาที่ หน่วยความจำเริ่มต้น
แล้วกดปุ่มเลือกซ้าย d [ตกลง]

    - หากคุณเลือก ถามเสมอ เมื่อเพิ่มชื่อ  
เครื่องจะ ถามว่าจะให้บันทึกในหน่วย
ความจําใด้

    - หากคุณเลือก ซิม หรือ โทรศัพท์  
เครื่องจะจัดเก็บรายการดังกล่าวในซิม
การ์ดหรือโทรศัพท์
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สมุดบันทึก
v เลือกการแสดงผล

สมุ ด บั น ทึ ก

    เลื่อนแถบสีมาที่ เลือกการแสดงผล
แลวกดปุม d [ตกลง]

-แ
 สดงเฉพาะชื่อ: ตั้งคารายชื่อในสมุด
โทรศัพท ใหแสดง เฉพาะชื่อเทานั้น

-ช
 ื่อและเบอร: ตั้งคารายชื่อในสมุดโทร
ศัพทใหแสดงชื่อและหมายเลข
-แ
 สดงพรอมภาพ: ตั้งคารายชื่อในสมุด
โทรศัพทใหมีทั้งขอมูลที่เปนตัวอักษร
และภาพ
v คัดลอก/ลบทั้งหมด

    คุณสามารถบันทึก/ยายรายการจากหนวย
ความจําของซิมการดไปยังหนวยความจํา
ของเครื่อง และสลับกันไดอีกดวย

vห
 น่วยความจําที่ใช้:

คุณสมบัตินี้ให้คุณ
ตรวจดูจำนวนหน่วยความจำที่ใช้และที่ยัง
ว่างอยู่ในสมุดโทรศัพท์ของคุณ

v ลบรายชื่อ

   คุณสามารถลบรายการทั้งหมดในซิม และ
ในโทรศัพท์ ฟังก์ชันนี้ต้องใช้รหัสรักษา
ความปลอดภัย
1. เลื่อนแถบสีมาที่ ลบรายการ แล้วกดปุ่ม
เลือกซ้าย d [ตกลง]

2. ไฮไลต์ที่หน่วยความจำซึ่งคุณต้องการลบ
และกดปุ่มเลือกซ้าย d [ตกลง]

1. เริ่มจากเปดสมุดโทรศัพทดวยการกด ปุม
e [รายชื่อ] เมื่อเครื่องอยูในโหมด
สแตนดบาย

3. ปอนรหัสรักษาความปลอดภัยแลวกดปุม
d [ตกลง] หรือ e [ยกเลิก]

2. เลื่อนแถบมาที่ คัดลอก/ลบทั้งหมด แล้ว
กดปุ่มเลือกซ้าย d [เลือก] เพื่อเข้าสู่
เมนูนี้

   ใหฟงกชั่นนี้เพื่อเขาดูรายการบริการที่
ผูใหบริการ   ระบบของคุณใหบริการ
(หากซิมการดสนับสนุน)

•ซ
 ิมไปยังเครื่อง: คุณสามารถคัดลอก
รายการจากซิมการดไปยัง หนวยความ
จําของตัวเครื่อง
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• เครื่องไปยังซิม: คุณสามารถคัดลอกราย
การจากหนวยความจําของตัวเครื่องไปยัง
ซิมการดได้

v เบอรบริการ

ปฏิทน
ิ

เมนู 4.2

ปุม      คํ

าอธ บ
ิ าย    ปุม    คํ

าอธ บ
ิ าย

ทุกป        ij ทุกสัปดาห

ทุกเดือน

kl

ทุกวัน

สมุ ด บั น ทึ ก

เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ เครื่องจะแสดงปฏิทิน
เดือนและปีจะปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
เมือ
่ ใดก็ตามทีค
่ ณ
ุ เปลีย
่ นวันทีใ่ นเมนูการตัง้ ค่า
ปฏิทินจะอัปเดตอัตโนมัติ  วันที่ปัจจุบันจะถูก
ไฮไลต์ด้วยสีเขียว และกำหนดการหรือบันทึก
เตือนความจำ จะแสดงด้วยเครื่องหมายสาม
เหลี่ยมสีแดงที่มุมบนซ้ายของเครื่องหมายสี่
เหลี่ยมที่สอดคล้องกัน เสียงเตือนสามารถตั้ง
ไว้สำหรับบันทึกเตือนความจำและการเตือน

การเปลี่ยนวัน เดือน และป ใหทําดังนี้

ในโหมดปฏิทิน กดปุ่มเลือกซ้าย d
[ตัวเลือก] เพื่อเข้าสู่ตัวเลือก:

เพิ่มใหม่

(เมนู 4.2.1)

ช่วยให้คุณเพิ่มตารางนัดหมาย และบันทึก
ใหม่ให้กับวันที่เลือกได้ โดยคุณสามารถบัน
ทึกได้ถึง 20 รายการปอนหัวเรื่องแลวกดปุม
เลือก ซาย d [ตกลง] ใหคุณปอนขอมูลที่
เหมาะสมในหัวขอ เวลา, เตือนซ้ำและเตือน
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สมุดบันทึก
ดูตารางนัดหมายทุกๆวัน

(เมนู 4.2.2)

สมุ ด บั น ทึ ก

ดูตารางนัดหมาย และบันทึกทั้งหมดของวัน
ที่ เลือกใช้ปุ่ม i , j เพื่อ
เบราส์ไปที่รายการ บันทึกต่าง
ๆ  หากคุณตั้งค่าให้เครื่อง แจ้ง
เตือนสําหรับบันทึกนั้น ๆ ไอคอนแจ้งเตือน
จะปรากฏขึ้นหากคุณต้องการดูรายละเอียดข
องบันทึก ให้กดปุ่มเลือก ซ้าย d [ตกลง]
กดปุ่มเลือกซ้าย d [ตัวเลือก] เพื่อลบ,
แก้ไขบันทึกที่คุณเลือก

ลบกําหนดการลาสุด

(เมนู 4.2.3)

คุณสามารถลบกําหนดการที่ไดแจงเตือนคุณ
แลวออกได

ลบทั้งหมด

(เมนู 4.2.5)

คุณสามารถไปยังวันที่ที่เลือกไว้ได้โดยตรง
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(เมนู 4.2.6)

คุณสามารถตั้งเสียงเตือนของแต่ละวันที่เลือก
ไว้

บันทึก

เมนู 4.3

1. เลือกบันทึกโดยการกดปุ่มเลือกซ้าย
d [ตกลง]

2. หากไม่มีบันทึก สามารถเพิ่มใหม่ได้โดยก
ดปุ่มเลือกซ้าย d [เขียน].
3. ปอนบันทึกเตือนความจํา แลวกดปุม
d [ตกลง]

หมายเหตุ
(เมนู 4.2.4)

คุณสามารถลบบันทึกทั้งหมด

ไปที่วันที่

ตั้งเสียงเตือน

v หากคุ

ณต้องการเปลี่ยนโหมดป้อนข้อ

ความ ให้กดปุ่ม

ตามลําดับ

ขอความ
เขียนข้อความใหม่

เมนู 5.1

เขียนข้อความตัวอักษร

(เมนู 5.1.1)

คุณสามารถเขียนและแกไขขอความแบบ
ตัวอักษร และตรวจสอบจํานวน หนาของ
ขอความไดโดย:
1. เข้าสู่เมนูข้อความใหม่โดยกดปุ่มเลือกซ้าย
d [ตกลง]
2. หากคุณตองการพิมพขอความใหม
ใหเลือก เขียนขอความตัวอักษร

3. เพื่อใหการพิมพขอความงายขึ้น
ใหใชคุณสมบัติ T9
4. กดปุม [แนบไฟล] เพื่อแทรกรายการตางๆ
ลงในขอความ

v ภาพ:

คุณสามารถแทรกกราฟิกที่กําหนดไ
ว้ หรือกราฟฟิกในรูปภาพของฉันที่สามารถ
ใช้ กับข้อความสั้นได้

v เสียง:

สําหรับแทรกเสียงที่สามารถนํามาใ
ชกับการสง ขอความได

ข อ ความ

เมนูนี้ประกอบดวยฟงกชั่นที่เกี่ยวกับ SMS  
(บริการ เขียนขอความสั้น),MMS(บริการขอ
ความมัลติมีเดีย)   , อีเมล์, ขอความเสียง
รวมทั้งขอความ บริการของเครือขาย

แนบไฟล

v ขอความอัตโนมัติ:

คุณสามารถใชขอควา
มสําเร็จรูปจาก ขอความอัตโนมัติซึ่งเก็บใน
เครื่องโทรศัพทได้

vร
 ายชื่อ:คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพ

ท์ หรืออีเมล์แอดเดรสในสมุดที่อยู่ได้

vส
 ัญลักษณ:

สําหรับเพิ่มสัญลักษณพิเศษ
ลงในขอความ

vน
 ามบัตรส่วนตัว:

คุณสามารถใส่นามบัตร
ส่วนตัว  ในข้อความได้

5. หลังจากคุณป้อนข้อความเสร็จแล้ว เลือก
ตัวเลือกที่ต้องการ โดยกดปุ่ม เลือกซ้าย
d [ตัวเลือก]
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ขอความ
ตัวเลือก
ข อ ความ

vส
 ง:

v ภาษา

ใชสงขอความแบบตัวอักษร

1. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับ
2. กดปุ่ม j เพื่อเิ่มชื่อผู้รับ

3. คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ในสมุด
ที่อยู่ ได้
4. เมื่อป้อนหมายเลขแล้ว กดปุ่มเลือกซ้าย
d เพื่อส่งข้อความ ข้อความทั้งหมดจะ
ถูกจัดเก็บในกล่องข้อความออกโดยอัตโน
มัติ แม้ว่าจะส่งข้อความนั้นไม่สำเร็จก็ตาม
vบ
 ันทึกลงร่าง:

เก็บข้อความในร่าง

vต
 ัวอักษร&แนว:

คุณสามารถเลือกขนาด
และรูปแบบของตัวอักษร และแนวการจัด
วางข้อความ

vส
 ี:

คุณยังสามารถตั้ง สี ของข้อความ
(ด้านหน้า) และพื้นหลังได้เช่นกัน

v เ พิ่มพจนานุกรม

T9 : คุณสามารถใช้เพื่อ
เพิ่มคําต่างๆ ตามต้อง  การจะมีการแสดง
เมนูนี้เฉพาะกรณีที่โหมดการแก้ไขเป็
นชนิด Predictive (T9Abc/T9abc/
T9ABC)เท่านั้น
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T9: เลือกภาษาสำหรับโห
มดป้อนข้อ ความ T9 ที่ต้องการ
คุณยังสามารถเลิกใช้ โหมดป้อนข้อความ
T9 โดยเลือก‘ไม่ใช้ T9’

v ออก:

หากคุณกดออก ขณะเขียนข้อความ
คุณจะกลับไปยังเมนูข้อความ ข้อความที่
เขียนไว้จะไม่ได้รับการบันทึก

หมายเหตุ
พท์รุ่นนี้รองรับ
v โทรศั


EMS รีลีส 5
คุณสามารถส่งภาพสี, เสียง, รูปแบบ
ข้อความต่างๆ ฯลฯ หากโทรศัพท์ของ
อีกฝ่ายหนึ่งไม่รองรับตัวเลือกดังกล่าว
ภาพ เสียง หรือ ข้อความที่ส่งไปอาจ
แสดงที่เครื่องของบุคคลนั้นไม่ถูกต้อง

เขียนขอความมัลติมีเดีย

(เมนู 5.1.2)

1. เข้าสู่เมนูข้อความใหม่โดยกดปุ่มเลือกซ้าย
d [ตกลง]
2. หากคุณตองการพิมพขอความใหม
ใหเลือกเขียนขอความมัลติมีเดีย

3. คุณสามารถพิมพขอความขึ้นใหมหรือ
เลือก ขอความมัลติมีเดียสําเร็จรูปขึ้นมา
หนึ่งขอความจาก ที่สรางไวแลว
4. กด Insert เพื่อเพิ่มภาพ เสียง รายชื่อ
สัญลักษณ์ ภาพถ่ายใหม่ เสียงใหม่
เทมเพลทข้อความ นามบัตรส่วนตัว
ขนาดไฟล์สูงสุดที่ใช้ได้
ซึ่งสามารถใส่ในข้อความ MMS ได้คือขนาด
100 Kb

v สง:

คุณสามารถส่งข้อความมัลติมีเดียไป
ยังผู้รับหลายคน รวมทั้งบันทึกไว้เพื่อส่ง
ในภายหลัง

ข อ ความ

ข้อความมัลติมีเดีย  จะประกอบด้วยข้อความ
ภาพ และ/หรือคลิปเสียงคุณสมบัตินี้สามารถ
ใช้ ได้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้
บริการ รองรับเท่านั้น โทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติ
อีเมล์และ ข้อความมัลติมีเดียที่ใช้งานร่วมกัน
ได้ เท่านั้นจึงจะรับและส่งข้อความมัลติมีเดีย
ได้ หรือคุณสมบัติอีเมล์ สามารถรับและส่งข้อ
ความมัลติมีเดียได้้

ตัวเลือก

หมายเหตุ
v ข ้ อ ความทั ้ ง หมดจะถู ก จั ด เก็ บ ใน

กล่องข้อความออกโดยอัตโนมัติ
แม้ว่าจะส่งข้อความนั้นไม่สำเร็จ
ก็ตาม

v นําเสนอ:

คุณสามารถดูข้อความมัลติมีเดีย
ตัวอย่างที่คุณสร้างขึ้นได้

v บันทึก:

คุณสามารถบันทึกขอความมัลติมี
เดียลงใน กลองขอความออก  หรือบันทึก
เปนขอความสําเร็จ รูปก็ได

v แก้ไขหัวข้อ:

ให้คุณแก้ไขข้อความมัลติมี
เดียที่คุณเลือกไว้

v เพิ่มสไลด:คุณสามารถเพิ่มสไลดใหอยูหน

า หรือหลังสไลดที่มีอยู ปัจจุบันได้

v ยายสไลด:ใชสําหรับเลื่อนดูสไลดกอนหน

า หรือ  สไลดถัดไป

v ลบสไลด:

บัน ได้

คุณสามารถลบโฟลเดอร์ปัจจุ

51

ขอความ
v ตั้งรูปแบบสไลด์

ข อ ความ

- ตั้งเวลา: คุณสามารถกําหนดชวงเวลา
แสดงสไลด, ขอความ, ภาพ,
และเสียงได
-ส
 ลับระหว่างข้อความและภาพ:
คุณสามารถสลับตำแหน่งของภาพและ
ตัวอักษรในข้อความได้

v ลบมีเดีย:

คุณสามารถลบภาพหรือเสียงใน
สไลด์ได้ ตัวเลือกนี้จะปรากฏเมื่อมีการเพิ่ม
ไฟล์มีเดียเท่านั้น

v เพิ่มพจนานุกรม

T9: คุณสามารถใช้เพื่อ
เพิ่มคำต่างๆ ตามต้องการ เมนูนี้จะปรากฏ
เฉพาะในกรณีที่ตั้งโหมดแก้ไขไว้ที่
T9ABC/ T9Abc/T9abc

v T9

ภาษา: เลือกภาษาสําหรับโหมดป้อนข้
อ ความ T9 คุณสามารถเลิกใช้โหมดป้อนข้
อ ความ T9 โดย เลือก ‘ไม่ใช้ T9’

v ออก:
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จะกลับสู่เมนูข้อความ

หมายเหตุ
v


ในขณะที
่คุณสร้างข้อความมัลติมีเดีย
หากคุณอัปโหลดภาพ (50K) คุณอาจ
พบว่า ขณะที่อัปโหลดภาพนั้น คุณจะ
ดำเนินการอื่นๆ ไม่ได้ จนกว่าจะโหลด
เสร็จ

กลองขอความเขา

เมนู 5.2

ในกลองขอความเขา คุณสามารถทราบประ
เภทของขอความแตละขอความได โดยดู
จากไอคอน โปรดดูรายละเอียดไดที่หัวขอ
ความหมายของ ไอคอน
ไอคอน ความหมายของไอคอน

ขอความมัลติมีเดีย     
ขอความสั้น

* ขอความในซิมการด
  ขอความในซิมการดด หมายถึง ขอความที่
จัดเก็บ อยูในซิมการดโดยเฉพาะ เมื่อคุณ
ได้รับแจ้งว่าคุณได้รับข้อความมัลติมีเดีย
คุณต้องรอให้ดาวน์โหลดข้อความนั้นเสร็จ
ก่อนจึงจะดูข้อความได้

ขอความซิมการด

ในการอ่านข้อความ เลือกข้อความ โดยกด
ปุ่มเลือกซ้าย d [ตัวเลือก]

ขอความมัลติมีเดียที่อานแลว

v แสดง:

ขอความแบบตัวอักษรที่อานแลว
ขอความของ WAP  
ขอความมัลติมีเดียชนิดแจงเตือน

ข อ ความ

เครื่องจะแจงเตือนใหทราบเมื่อมีขอความ
เขาโดยขอ ความเหลานี้จะถูก จัดเก็บใน
กลองขอความเขา

หากเครื่องแสดงขอความ  ‘ขอความในซิม
การดเต็ม’คุณตองลบเฉพาะขอความ ซิม
การด ออกจาก กลองขอความเขา หาก
เครื่องแสดงขอความ ‘ขอความเต็ม’ คุณ
สามารถทําใหฟนที่จัดเก็บแตละสวนวางได  
ดวยการลยขอความ, ภาพหรือเสียง และ  
แอพพลิเคชั่นตางๆ

คุณสามารถดูขอความที่ไดรับได

v ตอบกลับ:คุณสามารถตอบกลับผูสงขอ

ความได

v สงตอ:

คุณสามารถสงตอขอความที่เลือก
นั้นใหบุคคลอื่นได้

v ลบ:คุณสามารถลบขอความนั้นได
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ขอความ
v โทรกลับ:

ข อ ความ

ความได้

คุณสามารถโทรกลับผูสงขอ

v ข้อมูล:คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับขอ

ความที่ไดรับ เชน ที่อยูของผูสง, หัวเรื่อง
(เฉพาะขอความมัลติมี เดียเทานั้น),
วันที่และเวลาของขอความ , ประเภท
ขอความ และขนาดขอความ

v ลบทั้งหมด:

หมดได้

คุณสามารถลบขอความทั้ง

ราง

          เมนู 5.3

การใชเมนูนี้ชวยใหคุณกําหนดขอความมัลติ
มีเดียได ลวงหนาสูงสุด5ขอความซึ่งเปนขอ
ความที่คุณใชบอยโดยเมนูนี้จะแสดงรายการ
ขอความมัลติมีเดียที่คุณกําหนดไวลวงหนา
ตัวเลือกที่คุณเลือกใชไดมีดังนี้
v แสดง:

คุณสามารถดูขอความมัลติมีเดีย

v แกไข:

ให้คุณแก้ไขข้อความที่เลือก

ตางๆ

v ลบ:

ลบขอความที่คุณเลือก

v ข้อมูล:

เพื่อดูขอมูลของขอความนั้น

v ลบทั้งหมด:
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ลบข้อความทั้งหมดในสไลด์

กลองขอความออก เมนู 5.4

ฟงขอความเสียง

เมนูนี้ให้คุณดูข้อความซึ่งคุณได้ส่ง ข้อความ
ที่กำลังส่งในปัจจุบัน หรือข้อความที่เกิดข้อ
ผิดพลาดในการส่งในครั้งที่แล้ว

เมื่อมีการเลือกเมนูนี้ คุณเพียงแค่กดปุ่มเลือก
ซ้าย d [ตกลง] เพื่อฟังข้อความเสียง และ
คุณยังโทรเช็คข้อความเสียงได้โดยกดปุ่ม
ค้างไว้ เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย

ความหมายของไอคอน

MMS ที่ยังไมสง    

หมายเหตุ

MMS ที่ส่งแล้ว

v เมื่อคุณได้รับข้อความเสียงโทรศัพ

MMS ที่ยืนยันการสงแลว
SMS ที่ยังไมสง  
SMS ที่ส่งแล้ว

ข อ ความ

ไอคอน

เมนู 5.5

ท์ ของคุณจะแสดงไอคอนและแจ้ง
เตือน ให้คุณทราบโปรดสอบถามข้อ
มูลของ บริการนี้ จากผู้ให้บริการระบ
บบของคุณ เพื่อใหคุณ้ตั้งค่าเครื่อง
ได้อย่างถูกต้อง

SMS ที่ยืนยันการสงแลว
v แสดง:

คุณสามารถเรียกดูข้อความได้

vส
 งตอ:

คุณสามารถส่งต่อข้อความที่เลือก
นั้นให้บุคคลอื่นได้

v ลบ:

คุณสามารถลบข้อความได้

vข
 ้อมูล:

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลในแต่
ละข้อความได้

vล
 บทั้งหมด:

คุณสามารถลบข้อความทั้ง
หมดในกล่องข้อความออก
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ขอความ

บริการขอมูล

เมนู 5.6

ข อ ความ

(ขึน
้ อยูก
 บ
ั เครือขายและการ       
สมัคร ขอรับบริการ)
ข้อความบริการข้อมูลคือ ข้อความชนิดตัวอัก
ษรที่เครือข่ายส่งไปยังเครื่องของคุณ โดยให้
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายงานสภาพอากาศราย
งานสภาพการจราจร บริการแท็กซี่ การแพทย์
และราคาหุ้น เมื่อคุณได้รับข้อความบริการคุณ
จะเห็นข้อความป๊อปอัป หรือมีข้อความบริการ
นั้นปรากฏขึ้น ในการดูข้อความอีกครั้ง ให้ทำ
ตามขั้นตอนด้านล่าง

อาน

(เมนู 5.6.1)

1. เมื่อคุณไดรับขอความบริการขอมูล แลว
เลือกอานเพื่ออานขอความเครื่องจะแสดง
ขอความดังกลาวที่หนาจอคุณสามารถ
อานขอความอื่นๆไดดวยการ เลื่อนดูโดย
ใชปุม i , j หรือ d [ตกลง]
2. เครื่องจะแสดงข้อความปัจจุบันจนกว่าข้อ
ความอีกข้อความหนึ่งจะปรากฏขึ้น
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เรื่อง (เมนู 5.6.2)
(ขึ้นอยูกับเครือขายและการสมัครขอรับ
บริการ)
v เพิ่มชื่อ:

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขของขอ
ความ บริการขอมูลลงในหนวยความจําของ
  โทรศัพท พรอมทั้งชื่อยอได

v รายการที่แสดง:

คุณสามารถดูหมายเลข
ของขอความd บริการขอมูลที่คุณเพิ่
มเขา ไปไดหากคุณกดปุม[ตัวเลือก]คุณ
จะสามา รถแกไขและลบชนิดขอความ
บริการขอมูล ที่คุณเพิ่มเขาไปได

v รายการที่ใชงาน:

คุณสามารถเลือกหมาย
เลขขอความบริการขอมูลใน รายการที่ใช
งานได  หากคุณใชหมายเลขบริการขอมูล
หนึ่งคุณจะไดรับขอความที่สงจากหมายเ
ลข ดังกลาว

ขอความอัตโนมัติ

เขียนขอความ: คุณสามารถเขียนและสง
ขอความมัลติมีเดียได

ขอความอัตโนมัติ (เมนู 5.7.1)

v

 กไข: สําหรับแกไขขอความมัลติมีเดีย
แ
แบบสําเร็จรูป

 ุณมีแบบขอความ 6
ค
แบบตามที่แสดงดานลาง

v

 บทั้งหมด: ชวยใหคุณสามารถลบขอ
ล
ความมัลติมีเดียทั้งหมดได้

ข อ ความ

v

เมนู 5.7

• กรุณาโทรกลับฉันดวย
• ฉันไปสาย จะไปถึงเวลา
• ตอนนี้คุณอยูที่ไหน?ุ
• ฉันกําลังเดินทาง

การตัง้ คา

• ดวนมาก กรุณาติดตอกลับ

ขอความตัวอักษร

• ฉันรักคุณ

v

รูปแบบมัลติมีเดีย (เมนู 5.7.2)
หลังจากที่คุณบันทึกเทมเพลทใหม่
คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ได้
v แสดง:

ยตางๆ

คุณสามารถดูขอความมัลติมีเดี

v ลบ:

สําหรับลบขอความมัลติมีเดียแบบสํา
เร็จรูป

v เพิ่มชื่อ:

ใหคุณเพิ่มขอความมัลติมีเดียแบ
บสําเร็จรูปขอความใหมได้

เมนู 5.8

(เมนู 5.8.1)

ชนิดขอความ
ข
 อความตัวอักษร, แนบเสียง, แฟกซ,
เพจใน ประเทศ, X400, อีเมล, ERMES

    โดยปกติ ประเภทขอความที่ใชงานจะตั้ง
คาเปน ขอความตัวอักษรแตคุณสามารถ
เปลี่ยนขอความใหเปนรูปแบบอื่นได โปรด
ติดตอผูใหบริการระบบของคุณเกี่ยวกับ
การใหบริการฟงกชั่นดังกลา
v อายุขอความ:บริการของเครือขายนี้ใหคุ

ณกําหนดระยะเวลาที่คุณตองการใหเก็บข
อ ความตางๆ ไวในศูนยรับฝากขอความ
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ขอความ
v รายงานผลการสง:

ข อ ความ

ดโดย อัตโนมัติ หากตั้งคาที่ปด คุณ
จะไดรับเพียง ขอความแจงเตือนในกลองข
อความเขาจาก นั้นคุณสามารถตรวจสอบก
ารแจงเตือนนี้ได หากคุณเลือกเฉพาะเครือ
ขายในฟนที่คุณจะ ไดรับขอความแบบมัลติ
มีเดียจากเครือขาย ในฟนที่

หากคุณตั้งคาที่
ตกลง คุณจะสามารถตรวจสอบวาขอความ
สงถึงผูรับหรือไม่

v ตอบกลับ:

เมื่อมีการสงขอความ  ผูรับสามารถตอบกลับและใหคิดคาใชจายในการ
ตอบกลับลงในใบ แจงหนี้คาโทรศัพทของ
คุณได้

v ตั้งคาเครือขาย:

หากคุณเลือกเซิรฟเวอร
ขอความมัลติมีเดียคุณจะสามารถตั้งคา
URL ของเซิรฟเวอรขอความมัลติมีเดียได้

v ศูนยบริการขอความ:

หากตองการสงขอ
ความแบบตัวอักษร คุณสามารถใชเมนูนี้หา
ที่อยูของศูนย SMS ได้

ขอความมัลติมีเดีย

(เมนู 5.8.2)

v ประเภทที่ใชได้

สวนตัว: ขอความสวนบุคคล
  ขอความโฆษณา: ขอความโฆษณา

v ลําดับความสําคัญ:คุณสามารถกําหนดลํา

ขอมูล: ขอมูลที่จําเปน

ดับความสําคัญ ของขอความที่คุณเลือกได

v อายุขอความ:

เบอร์ศูนย์ข้อความเสียง

v หัวข้อ:

คุณสามารถรับขอความเสียงได หากวาผูให
บริการระบบเครือขายของคุณ  ใหบริการดัง
กลาวเมื่อมีขอความเสียงใหมมาถึงคุณเครื่อง
จะแสดงสัญลักษณบนหนาจอโปรดตรวจสอบ
รายละเอียดการใหบริการกับผูใหบริการระบบ
เครือขายของคุณเพื่อทําการตั้งคาเครื่องโทร
ศัพทใหเหมาะสมกับการใชงาน

บริการของเครือขายนี้ใ
หคุณ กําหนดระยะเวลาที่คุณตองสาม
ารถใหเก็บ ขอความตางๆไวในศูนยรับ
ฝากขอความ
คุณสามารถป้อนหัวข้อของข้อควา
มมัลติมีเดียได้เมื่อเปิดเมนูนี้

v รายงานผลการสง:

หากคุณตั้งคาที่
ตกลง คุณจะสามารถ ตรวจสอบวาขอควา
มสงถึงผูรับหรือไม

v เรียกข้อมูลอัตโนมัติ:  หากตั้งคาที่เปด
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คุณจะสามารถรับขอความมัลติมีเดียไ

v

(เมนู 5.8.3)

เครือขายหลัก: คุณสามารถฟงเสียงขอ
ความ เสียงไดโดยการเลือกเครือขายหลัก

v

บริการขอมูล
v

(เมนู 5.8.4)

รับขอมูลขาวสาร
ต
 กลง: หากคุณเลือกเมนูนี้  โทรศัพทของ
คุณจะไดรับขอความบริการขอมูล

Push ข้อความ  (เมนู 5.8.5)
คุณสามารถตั้งค่าเพื่อยืนยันว่าคุณได้อ่านข้อ
ความแล้วหรือไม่

ข อ ความ

โรมมิ่ง: แมขณะเดินทางไปยังตางประเ
ทศ  คุณยังสามารถฟงขอความเสียงได
หากระ บบเครือขายของคุณมีการใหบริก
ารโรมมิ่ง

หมายเหตุ
v ห้
 ามเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ดีฟอลต์

นั้นอาจมีการทํางานผิดปกติ

มิฉะ

ยกเลิก: หากคุณเลือกเมนูนี้
โทรศัพทของคุณจะ ไมสามารถรับขอควา
มบริการขอมูลไดอีก
v แจงเตือน

    ตกลง: โทรศัพทของคุณจะมีเสียงเตือน
เมื่อคุณไดรับหมายเลขขอความ บริการ
ขอมูล
ย
 กเลิก: โทรศัพทของคุณจะไมมีเสียงเ
ตือนแมคุณจะไดรับขอความบริการขอมู
ลก็ตาม
v ภาษา

    คุณสามารถเลือกภาษาที่ตองการดวยการ
กดปุม [เปด/ปดv จากนั้น  ขอความบริการ
ขอมูลจะแสดง  ในภาษาที่คุณไดเลือกไว้
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มัลติมีเดีย
กลองถายรูป

เมนู 6.1

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

แอปพลิเคชันนีช
้ ว ยในการถายภาพนิง่ สามารถ
ถายภาพ ในขนาดที่คุณตองการ และใชเปน
ภาพถายของรายชื่อ หนาจอหลักและ อื่นๆ
เมื่อถายภาพแลวคุณสามารถสง ภาพนั้นทาง
ขอความมัลติมีเดียหรืออีเมลได
กดปุมเลือกซาย d เพื่อแสดงรายการเมนู
ปอปอัปตอไปนี้
v

ความสวาง: เพื่อกําหนดความสวาง

v

ขนาด: เพื่อกําหนดขนาดภาพ

v

ตัวตั้งเวลา: เพื่อกําหนดชวงเวลาดีเลย

v

คุณภาพ: เพื่อกําหนดคุณภาพของภาพ

v ความสมดุลแสง:

เพื่อใหคุณเปลี่ยนการ
ตั้งคานี้ ตามสภาพแวดลอม

v

อัลบั้ม: แสดงภาพที่ถายไว

v

ออก: เพื่อออกจากเมนูกลอง

v โหมด:

เพื่อเลือกวาคุณตองการถายเพียง
ภาพ เดียวหรือแบบมัลติช็อต

v เอฟเฟกต:

เพื่อกําหนดเอฟเฟกตพิเศษ
ใหกับ ภาพถาย
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v

แฟลช: เพื่อกําหนดเกี่ยวกับการใชแฟลช

v

ซูม: เพื่อกําหนดระยะซูม

หมายเหตุ
v เฟรมช็อตจะใช้ได้เฉพาะกับความละ

เอียดพิกเซล 176 x 220

v มัลติช็อตจะใช้ได้เฉพาะกับความละ

เอียดพิกเซล 320 x 240 หรือ 640
x 480

v  ในการใช้คุณสมบัติ

Photo Caller ID
คุณต้องถ่ายภาพที่คุณต้องการใช้กับ
รายชื่อนั้นด้วยความละเอียด 72x72

v เมื่อถ่ายภาพและบันทึกภาพนั้นไว้แล้ว

ไปที่ รายชื่อและเลือกรายชื่อที่คุณ
ต้อง การใช้กับภาพนั้น หรือเลือก
เพิ่มใหม่ เพื่อสร้างรายชื่อใหม่
(โปรดทราบว่าจะ แนบภาพถ่ายได้กับ
รายชื่อที่เก็บไว้ใน หน่วยความจำโท
รศัพท์ได้เท่านั้นและ รายชื่อนั้นต้องไ
ม่อยู่ในซิม)

v เลือก

แก้ไข  เว้นแต่ในกรณีที่คุณต้อง
การแก้ไขชื่อ กด ตกลง และใช้ปุ่มนาวิ
เกตเพื่อไฮไลต์แท็บภาพ

หมายเหตุ

เพื่อเลื่อนไปที่ภาพต่างๆ
(โปรดทราบว่าในรายการจะแสดง
เฉพาะภาพที่มีความละเอียด 72x72
เท่านั้น)

v

เมื่อคุณเลือกภาพที่ต้องการใช้แล้ว
กดปุ่มเลือกซ้ายเพื่อบันทึกภาพไว้ใน
รูปแบบรายชื่อ

้นเมื่อบุคคลนั้นโทรห
v ภาพจะปรากฏขึ


าคุณ (หากหมายเลขโทรศัพท์ของรา
ยชื่อนั้นไม่ได้ตั้งไว้เป็นซ่อนรายชื่อ)

กลองวิดโี อ

เมนู 6.2

แอปพลิเคชันนี้ชวยใหคุณบันทึกวิดีโอคลิป
ไดสามารถเลน และดูไฟลวิดีโอที่บันทึกไว
ขณะที่ใชฟงกชันนี้ เมื่อบันทึกแลว คุณจะ
สามารถสงวิดีโอคลิปผานทางขอความ
มัลติมีเดียหรืออีเมล กดปุมเลือกซาย
d เพื่อ แสดงรายการเมนูปอปอัปตอไปนี้
v ความสวาง:
v ขนาด:

เพื่อกําหนดความสวาง

เพื่อกําหนดขนาดภาพ

v ตัวตั้งเวลา:
v คุณภาพ:

คลิป

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

v ใช้ปุ่ม k , l

เพื่อกําหนดชวงเวลาดีเลย

เพื่อกําหนดคุณภาพของวิดีโอ

v ความสมดุลแสง:

เพื่อใหคุณเปลี่ยนการตั้
งคานี้ ตามสภาพแวดลอม

v เวลาบันทึก:
v ออก:

เพื่อกําหนดเวลาบันทึก

เพื่อออกจากกลองบันทึกวิดีโอ

v เอฟเฟกต:

เพื่อกําหนดเอฟเฟกตพิเศษใ
หกับวิดีโอคลิป

v แฟลช:
v ซูม:

เพื่อกําหนดเกี่ยวกับการใชแฟลช

เพื่อกําหนดระยะซูม
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เครือ
่ งบันทึกเสียง

เมนู 6.3

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

ด้วยคุณสมบัติบันทึกข้อความเสียง คุณจะ
สามารถบันทึกข้อความเสียงได้สูงสุด 20
ข้อความและแต่ละข้อความมีความยาวได้
สูงสุด 20 วินาที

บันทึก (เมนู 6.3.1)
คุณสามารถบันทึกเสียงในเมนูการบันทึก
เสียงได
1. เมื่อเริ่มตนบันทึกเสียงแลวจะปรากฏ
ขอความ กำลังบันทึกและจํานวนเวลา
ที่เหลือบนหนาจอ
2. หากคุณตองการสิ้นสุดการบันทึกกด
ปุมเลือกซาย d [บันทึก]

3. ปอนชื่อของเสียงบันทึก กดปุมเลือก
ซาย d [OK]

ดูรายการ (เมนูu 6.3.2)
รายการข้อความเสียงจะปรากฏขึ้น คุณ
สามารถเปิดฟังและลบเสียงที่บันทึกไว้ได้
เมนู [ตัวเลือก] ต่อไปนี้จะมีให้เลือกใช้
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MP3

เมนู 6.4

KG800 มีเครื่องเลนMP3 ในตัวคุณจึง
สามารถ เพลิดเพลินกับการฟงเพลงจากไฟล
MP3 ในหนวยความจําโทรศัพทของคุณ โดย
ใช หูฟงที่ใชงานรวมกันไดหรือฟงผานลําโพง
ในตัว

หมายเหตุ
v ในบางกรณี

สัญญาณเสียงอาจไมชัด

เจน โดยเฉพาะเมื่อเปดเสียงดัง ๆ และ
มีเสียงทุมมากเนื่องจากลําโพงมีขนาด
เล็ก ดังนั้นคุณควรใชหูฟงสเตอริโอเพื่
อ รับฟงเพลงดวยระบบเสียงที่สมบูรณ
แบบ

โปรแกรมเลนเพลงจะสนับสนุน:
• MPEG-1 Layer III,MPEG-2
Layer III,MPEG- 2.5 Layer III
ความถี่การสุมสัญ ญาณตั้งแต 8KHz ถึง
48KHz อัตราบิตสูงสุด 320Kbps, สเตอริโอ
• AAC: รูปแบบ ADIF,ADTS formats
(ความถี่ การสุมสัญญาณตั้งแต 8KHz ถึง
48KHz)

•A
 AC+: V1 : (อัตราบิต 16~128Kbps)
V2 : (อัตราบิต 16~48Kbps)
(ความถี่การสุมสัญญาณตั้งแต
8KHz ถึง 48KHz)

หมายเหตุ
ไมสนับสนุนอัตราการแปรผัน
ที่ตางกันของไฟล MP3 และ AAC ดัง
นั้น คุณจะไมสามารถเปลี่ยนไฟลจาก
รูปแบบ VBR MP3 เปน AAC ได `

•M
 P4 , M4A: ความถี่การสุมสัญญาณ
ตั้งแต 8KHz ถึง 48KHz, อัตราบิตสูงถึง
320Kbps, สเตอริโอ
•W
 MA: ความถี่การสุมสัญญาณตั้งแต 8KHz
ถึง 48KHz, อัตราบิตสูงถึง 320Kbps,
สเตอริโอ

หมายเหตุ
v KG800


ไมสนับสนุนอัตราการแปรผัน
ที่ตางกันของไฟล MP3 และ AAC ดัง
นั้น คุณจะไมสามารถเปลี่ยนไฟลจาก
รูปแบบ VBR MP3 เปน AAC ได `

เมนูนี้ให้คุณดูรายการทั้งหมด  คุณสามารถ
ย้ายแทร็คโดยการกดปุ่มนาวิเกต นอกจากนี้
เมื่อคุณเลือกแทร็คไว้ คุณสามารถลบไฟล์
หรือดูข้อมูลไฟล์นั้นผ่านเมนูตัวเลือก
1. ไปที่เครื่องเล่น MP3: ไปที่เครื่องเล่น
MP3
กดปุ่มเลือกซ้าย d [ตัวเลือก] เพื่อเข้าสู่
เมนูต่อไปนี้
v

คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์ MP3 จากพีซีที่ใช้
ร่วมกันได้ไปยังหน่วยความจำในโทรศัพท์
ของคุณ โดยใช้ที่เก็บข้อมูล เมื่อคุณเชื่อม
ต่อโทรศัพท์กับพีซีโดยใช้สายเคเบิล USB
(ที่ให้ไว้ในกล่อง) จะปรากฏเป็นดิสก์ที่ถอด
ออกได้ในระบบ Windows Explorerหากคุณ
ใช้ Win98 SEคุณต้องติดตั้งไดรเวอร์ของ
สื่อจัดเก็บข้อมูลในแผ่นซีดีรอมสำหรับ  
Windows 98

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

v KG800


 สดงรายการเพลง: คุณสามารถดูรายกา
แ
รเพลงในขณะฟังเพลงได้

v โหมดการเล่นซ้ำ:  เครื่องจะเล่นเพลง

ปัจจุบันซ้ำในส่วนเนื้อเพลงพิเศษเมื่อคุณ
เลือกเมนูนี้เป็น เปิด

v ตั้งค่าเป็นเสียงเรียกเข้า:

เมนูนี้ช่วยให้คุณ ตั้งไฟล์ MP3
เป็นเสียงเรียกเข้าได้ คุณยัง สามารถตั้งเป็
นเสียงเรียกเข้าในโปรไฟล์ได้ เช่นกัน
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v การตั้งคา

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

-อ
 ีควอไลเซอร
เมนูนี้ชวยใหคุณปรับแนวดนตรี ของการ
ฟงเพลง ไดหลากหลายโทรศัพทรุนนี้มี
เมนูที่กําหนดไวลวงหนา 4 รูปแบบ เมื่อ
คุณเขาสูเมนูนี้คุณสามารถดูคาอีควอไล
เซอรปจจุบันได
- โ หมดการเลน
เมนูนี้ใหคุณตั้งโหมดการเลนได
-ต
 ั้งการสับเปลี่ยน
คุณสามารถฟังเพลง MP3 โดยให้เครื่อง
สุ่มเล่นเพลง
-ค
 ุณสามารถเลือกเมนูวิชวลเอฟเฟกต์
ได้: เรนโบว์,พื้นฐานและสีฟ้าเมนูนี้ ให้
คุณเปลี่ยนแบ็คกราวด์ของหน้า จอ LCD
หลักและหน้าจอ LCD รอง เมื่อเล่นไฟล์
MP3
2. ลบ: ลบไฟล์ที่เลือก
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3.ดูรายละเอียด: ดูข้อมูลไฟล์ที่เลือกไว้
4.ลบทั้งหมด: ลบไฟล์ทั้งหมด

หมายเหตุ
v เพลงได้

รับความคุ้มครองตามสนธิสัญ

ญานานาชาติและกฎหมายลิขสิทธิข
์ อง
แต่ละประเทศ ดังนั้น อาจจำเป็นที่ต้อง
ได้รับอนุญาตหรือได้สิทธิ์ในการทำซ้ำ
หรือ คัดลอกเพลงในกฎหมายของบาง
ประเทศมีข้อห้ามในการคัดลอกสื่อที่มี
ลิขสิทธิ์ด้วยตนเอง โปรดตรวจสอบกฎ
ข้อบังคับของประเทศนั้นๆ เกี่ยวกับการ
ใช้สื่อต่างๆ

อัลบัม
้ ภาพ

เมนู 6.5

หมายเหตุ
v อัลบั้มภาพถ่ายจะแสดงเฉพาะภาพ

ที่ถ่ายด้วยกล้องในเครื่องโทรศัพท์
เท่านั้น

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

คุณสามารถดูและส่งภาพได้ นอกจากนี้คุณ
สามารถกำหนดภาพเป็นภาพพื้นหลังได้
v แสดงภาพแบบรวม: คุณสามารถดูภาพ
ขนาดเล็กในหนาจอ ไดสูงสุด 9 ภาพ
v
ส่งทางบูลทูธ:

คุณสามารถส่งภาพโดย
ใช้บูลทูธ
v 
เขียนข้อความมัลติมีเดีย: คุณสามารถ
เขียนและแก้ไขข้อความมัลติมีเดีย และ
ตรวจสอบขนาดข้อความ
v
ตั้งคาเปนภาพพื้นหลัง:

คุณสามารถกํา
หนดภาพเปนวอลลเปเปอรได้

v
แสดงภาพแบบสไลด:

คุณสามารถดูภาพในแบบ ภาพสไลด์ได้

v
ลบ:

สําหรับลบภาพ

v
แกไขชื่อ:
v ข้อมูล:

ไว้

ใชสําหรับแกไขภาพ

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับภาพที่บันทึก

อัลบัม
้ วิดโี อ

เมนู 6.6

คุณสามารถดูภาพวิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในหน่วย
ความจําได้
v เล่น:

คุณสามารถเล่นไฟล์วิดีโอได้โดยกด
ปุ่ม OK หรือเลือกเมนูเล่นจากเมนูตัวเลือก
หากต้องการเล่นไฟล์วิดีโอที่บันทึกไว้ ด้วย
ความละเอียด 208x160 คุณควรหมุนและ
ปิดฝาพับ

vส
 ่งทางบูลทูธ:

ส่งไฟล์ที่เลือกไปยังอุปกร
ณ์อื่น ผ่านทางบูลทูธ

vค
 ัดลอก/ย้ายไปที่หน่วยความจําภายนอ

ก: คัดลอก / ย้ายไฟล์ที่เลือกไปยังโฟลเด
อร์ เดียวกันที่มัลติมีเดีย

65

มัลติมีเดีย
vแ
 ก้ชื่อ:เปลี่ยนชื่อไฟล์ของไฟล์ที่เลือก

มั ล ติ ม ี เ ดี ย

ความ ยาวสูง สุดคือ90ตัวอักษรคุณไม่
สามารถใช้สัญลักษณ์ต่างๆ  เช่น / < >
# @ *  และ อื่นๆในชื่อไฟล์รวมทั้ง จะ
เปลี่ยนนามสกุล ของไฟล์ไม่ได้

v

ลบ: ลบไฟล์

v

ลบทั้งหมด: ลบไฟล์ทั้งหมดในรายการ

v

ข้อมูล: แสดงข้อมูลไฟล์

การตัง้ คา
กลองถายรูป

เมนู 6.7

(เมนู 6.7.1)

เมนูนี้ให้คุณดูรายการเพลงทั้งหมดคุณ
สามารถย้าย  แทร็คโดยการ
vบ
 ันทึกอัตโนมัติ:หากคุณตั้งคุณสมบัตินี้เป็

น เปิด ภาพจะได้รับการบันทึกไว้อัตโนมัติ
โดยไม่แสดงแถบเมนูเพื่อบันทึก
v เ สียงซัตเตอร์:คุณสามารถลบภาพถ่ายทั้ง
หมด ซึ่งได้รับการบันทึกไว้ในหน่วยควา
มจำ ได้
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กล้องวิดีโอ
v

(เมนู 6.7.2)

 บวิดีโอทั้งหมด: ให้คุณลบวิดีโอทั้งหมด
ล
ซึ่งบันทึกไว้ในหน่วยความจำ

เบราว์เซอร์

โปรดตรวจสอบการใหบริการ WAP คาใชจาย  
และคาธรรมเนียมตาง ๆ  กับผูใหบริการเครือ
ขายและ/หรือผูใหบริการที่เปนเจาของบริการ
ที่คุณ ตองการใช ผูใหบริการยังสามารถใหคํา
แนะนําเกี่ยวกับการ ใชบริการเหลานั้นดวย
เมื่อเชื่อมตอแลวโฮมเพจจะปรากฏขึ้น โดย
เนื้อหาในโฮมเพจขึ้นกับผูใหบริการ   คุณ
สามารถ เขาใชเพจของเว็บไซดใดๆ ก็ได
โดย ปอนแอดเดรส URL ของ เว็บนั้นๆ เมื่อ
ตองการออกจากเบราวเซอร ใหกดปุม
โทรศัพท จะกลับสูโหมดสแตนดบาย

การนาวิเกตดวยเบราเซอร WAP
คุณสามารถทองอินเตอรเน็ตโดยใชปุมตางๆ
ของโทรศัพทหรือใชเมนู เบราเซอร WAP
การใชปุมตางๆ ของโทรศัพท
ขณะทองอินเทอรเน็ตฟงกชันปุมตาง ๆ ของ
โทรศัพทจะแตกตางไปจากโหมดการทํางาน
ตามปกติของโทรศัพท
   ปุม
ij

เบราว์ เ ซอร์

คุณสามารถเขาใชบริการ WAP (Wireless Applica tion Protocol)  ตางๆ  เชน
ขอมูลการเงิน, ขาว,รายงานการพยากรณ
อากาศ และขอมูลเกี่ยวกับ  ตารางการบิน
ขอมูลเหลานี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อใช
กับโทรศัพท เคลื่อนที่โดยเฉพาะและดูแล
โดยผูใหบริการ WAP

คําอธิบาย
เลื่อนดูขอมูลแตละบรรทัด

b

กลับไปยังเพจกอนหนา

h

เลือกตัวเลือกและยืนยันการดํา  
เนินการ

การใชเมนูเบราเซอร WAP
คุณเลือกใชตัวเลือกตางๆของเมนูไดขณะ
ทองเว็บไซสําหรับอุปกรณ เคลื่อนที่

หมายเหตุ
v เมนูเบราเซอร์

WAP อาจแตกต่างกัน
ขึ้นกับ เวอรชั่นเบรา เซอร์ของคุณ
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เบราว์เซอร์

โฮม

เมนู 7.1

เบราว์ เ ซอร์

ใชสําหรับเชื่อมตอกับโฮมเพจ  โฮมเพจอาจ
เปนไซดที่ไดระบุไวในรูปแบบที่มีการใชงาน
ซึ่งอาจกําหนดไวโดยผูใหบริการระบบ  หาก
คุณไมไดกําหนดไวในรูปแบบ ที่มีการใชงาน

บุค
 มารค

เมนู 7.2

เมนูนี้ช่วยให้คุณจัดเก็บ URL ของเว็บเพจที่
คุณชื่นชอบได้ เพื่อให้เข้าใช้ได้ง่ายขึ้นใน
ครั้งต่อไป    
การสรางบุคมารค
1. กดปุมเลือกซาย d [ตัวเลือก]
2. เลือกเพิ่มใหม และกดปุม OK
3. หลังจากปอน URL และชื่อที่ตองการแลว
ใหกดปุม OK
หลังจากเลือกบุคมารคที่ตองการแลวคุณ
สามารถเลือกตัวเลือกตอไปนี้ได้
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v

เชื่อมตอ: เชื่อมตอไปยังบุคมารคที่เลือก

v

เ พิ่มใหม: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสรางบุค
มารคใหม๋

v

 กไข: คุณสามารถแกไข URL และ
แ
/หรือชื่อของบุคมารคที่เลือกได

v

ลบ: ลบบุคมารคที่เลือก

v

ลบทั้งหมด: ลบบุคมารคทั้งหมด

ไปยัง URL

เมนู 7.3

คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่คุณ
ต้องการได้ โดยตรง หลังจากป้อน URL
ที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม ตกลง

การตัง้ คา

เมนู 7.4

คุณสามารถตั้งโปรไฟล์แคช คุกกี้ และความ
ปลอดภัยที่สัมพันธ์กับบริการอิเตอร์เน็ต

โพรไฟล  (เมนู 7.4.1)
โพรไฟลคือขอมูลเครือขายที่ใช เพื่อเชื่อม
ตออินเตอรเน็ต
ในหน่วยความจําของโทรศัพท์  มีรูปแบบที่
เป็นค่าเริ่มต้นของผู้ให้บริการระบบบางราย
แล้วจะไม่สามารถ เปลี่ยนชื่อรูปแบบที่เป็น
ค่าเริ่มต้นได้
โพรไฟลแตละแบบมีเมนูยอยดังตอไปนี้

เปดทํางาน: ใชงานโพรไฟลที่เลือก

v

 ารตั้งคา:ใชเมนูยอยนี้เพื่อแกไขและ
ก
เปลี่ยนแปลงคาการตั้งคา WAP ใหกับ
โพรไฟลที่เลือก
- โ ฮมเพจ: ในตัวเลือกนี้จะใหคุณปอน
แอดเดรส (URL)ของไซดที่คุณจะใช
เปน โฮมเพจ คุณไม จํา เปนตองพิมพ
“http://" ไวหนา URLแตละชื่อเพราะ
เบราวเซอร WAP จะใสใหเองโดยอัต
โนมัติ  
- เครือขาย: สําหรับกําหนดชนิดของ
บริการสงขอมูล       

      1 ขอมูล  
      2 GPRS
-ก
 ารตั้งคาขอมูล:
ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือก การตั้งคาขอมูล
เปน เครือขาย/บริการ
 ห
 มายเลขโทร: ปอนหมายเลขโทรศัพท    
สําหรับเชื่อมตอไปยังเกตเวย WAPของ
คุณ

 ร หัสผูใช: คาเฉพาะที่แสดงถึงตัวผูใช
สําหรับเซิรฟ เวอรการติดตอ ของคุณ
(ทั้งนี้มิใชเกตเวย WAP)
 ร หัสผาน: รหัสผานที่ตองปอนใหกับ
เซิรฟเวอรการติดตอของคุณ (ทั้งนี้ มิใช
เกตเวย WAP) เพื่อระบุถึงตัวคุณ

เบราว์ เ ซอร์

v

 ช
 นิดการโทร:
เลือกประเภทของสายขอมูล: Analogue
หรือ Digital (ISDN)
 หน
 วงเวลา: สําหรับปอนระยะเวลาที่กํา
หนดใหออกจากการเชื่อมตอ โดยเมื่อ
ปอนคานี้แลวบริการนาวิเกตของ WAP
จะหยุดลง เมื่อไมมีการรับหรือสงขอมูล
ในเวลา ที่กําหนด
-ก
 ารตั้งคา GPRS: การตั้งคาบริการนี้ทํา
ไดเฉพาะ เมื่อมีการเลือกวิธีการรับสงขอ
มูล แบบ GPRS
 APN: ปอน APN ของ GPRS
 ร หัสผูใช: เปนตัวระบุผูใชสําหรับเซิรฟ
เวอร APN
 ร หัสผาน:รหัสผานที่คุณตองปอนใหกับ
เซิรฟเวอร APN

69

เบราว์เซอร์
-ต
 ั้งคาพร็อกซี่
เบราว์ เ ซอร์

พร็อกซี่: เปิดใช้งานหรือยกเลิกพร็อกซี่
I P แอดเดรส: ปอน IPแอดเดรสของ
พร็อกซเซิรฟเวอรที่คุณเขาใชงาน
 อรต: ปอนพร็อกซี่พอรต
พ
-ต
 ั้งคา DNS
เซิรฟเวอรหลัก: ปอนIP แอดเดรสของ
เซิรฟเวอร DNS หลักที่คุณเขาใชงาน
เ ซิรฟเวอรรอง: ปอนIP แอดเดรสของ
เซิรฟเวอร DNS รองที่คุณเขาใชงาน
vแ
 กไขชื่อ:

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโพร

v เพิ่มใหม:

คุณสามารถเพิ่มโพรไฟลให

ไฟลได

มได

vล
 บ:

ลบรูปแบบที่เลือกจากรายการ

คุกี้  (เมนู 7.4.3)
ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชจะถูกบันทึกไว
ในหนวยความจําแคชของโทรศัพท

ลบแคช  (เมนู 7.4.4)
ลบขอมูลทั้งหมดที่บันทึกไวในแคช

หมายเหตุ
v แคชเปนหนวยความจําบัฟเฟอรซึ่งใชบั

น ทึกขอมูลไว ชั่วคราว

ลบคุกกี้

(เมนู 7.4.5)

ลบขอมูลทั้งหมดที่บันทึกไวในคุกกี้

แคช  (เมนู 7.4.2)

รักษาความปลอดภัย

ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชจะถูกบันทึกไว
ในหนวยความจําแคชของโทรศัพท

รายการใบรับรองที่ใชไดจะปรากฏขึ้น

(เมนู 7.4.6)

v
ผูมีสิทธิ์:

คุณสามารถดูรายการใบรับรอง
สิทธิ์ที่บันทึกไวในโทรศัพทของคุณได้

v
สวนตัว:

คุณสามารถดูรายการใบรับรองสว
นบุคคลที่บันทึกไวในโทรศัพทของคุณได
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แฟ้มส่วนตัว
เกมส์ & อืน
่ ๆ
(เมนู 8.1.1)

v
เกมส์เริ่มต้น:ในเมนูนี้คุณสามาร

ถจัดการติด ตั้งแอพพลิเคชั่นต่าง
ๆ ลงในเครื่องของคุณ ได้
คุณสามารถเล่น และลบแอพพลิเคชั่นที่
ดาวน์โหลดมาได้ หรือตั้งค่าการเชื่อมต่
อไป สู่ลิ้งค์ที่คุณดาวน์โหลดในโฟรเดอ
ร์ กดคีย์ ด่วนด่านซ้ายมือd [ตกลง]
เพื่อเข้าสู่การเลือก โฟรเดอร์หรือเริ่มต้นใช้
งานแอพพลิเคชั่น

หลังจากเลือกโฟลเดอร์ ให้กด [ตัวเลือก]
แล้วเมนูย่อยที่มีให้เลือกจะปรากฏขึ้น
v

เปิด: คุณสามารถดูเกมส์ที่จัดเก็บได้

v

โฟลเดอร์ใหม่: สร้างสไลด์ใหม่่

รูปแบบเสียง

(เมนู 8.1.2)

รูปแบบคือข้อมูลเครือข่ายที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อ
อิน เตอร์ เน็ต หากคุณต้องการดูรายละเอียด
ของรูปแบบ โปรดดูที่ (เมนู 7.4.1) .

แฟ้ ม ส่ ว นตั ว

เกมส์ & อื่นๆ

เมนู 8.1

JavaTM เปนเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
โดย Sun Microsystemsและดวยวิธี
การเดียวกับที่คุณดาวนโหลด  Java
Applet โดยใชเบราวเซอร Netscape
หรือ MS Internet Explorer  มาตรา
ฐาน  คุณสามารถดาวนโหลด   Java  
MIDIletได โดยใช้โทรศัพทที่ใช้งาน
WAP  โปรแกรมที่ใช  JAVA  ทั้งหมด
เชนเกมส Java จะดาวนโหลดและใช
บนโทรศัพทได หรือไมนั้น  ขึ้นอยูกับ
ผูใหบริการดวย  เมื่อดาวนโหลดแลว
คุณสามารถดูโปรแกรม  Java  ไดใน
เมนู  Applications  ซึ่งคุณ สามารถ
เลือกใชงานหรือลบโปรแกรมดังก
ลาว ไดไฟลของ โปรแกรม Java
ที่จัดเก็บ ในเครื่องโทรศัพทจะอยูในรู
ปแบบ .JAD และ .JAR
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แฟ้มส่วนตัว
หมายเหตุ
แฟ้ ม ส่ ว นตั ว

vไ
 ฟล  JAR  เปนรูปแบบที่บีบอัดขอมูล

ของโปรแกรม Javaและไฟล JAD เปน
ไฟลคําอธิบายที่มีขอมูลโดยละเอียด
ทั้งหมดกอนที่จะดาวนโหลดจากระบบ
เครือขาย คุณสามารถดู คําอธิบายไฟ
ลโดยละเอียดทั้งหมดไดจากไฟล JAD

vแ
 ม้จะใช้ภาษามาตรฐาน(J2ME)

แต่
แอปพลิเคชัน Java บางตัวจะไม่      
สามารถใช้งานกับโทรศัพท์ที่มีวางจํา
หน่ายบางรุ่นได้เนื่องจากอาจมีการใช้
ไลบรารีเฉพาะสําหรับรุ่นโทรศัพท์นั้น   
ซอฟต์แวร์อาจถูกล็อคหรือเปิดขึ้นเอง
เมื่อมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน  
Java ซึ่งไม่ได้พัฒนาขึ้น โดยเฉพาะ
สําหรับโทรศัพท์ที่อ้างถึงในคู่มือนี้  
ซึ่ง คุณอาจต้อง “รีสตาร์ต” โทรศัพท์
เราต้องการชี้แจงถึงสาเหตุ ของปัญหา
เหล่านี้ ซึ่งเกิดขึ้นจากแอปพลีเคชั่นที่
ใช้ร่วมกันไม่ได้ และไม่ใช่ข้อบกพร่อง
ของผลิตภัณฑ์
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หมายเหตุ
v

เ ฉพาะโปรแกรมที่ใช J2ME
(Java 2 Micro Edition) เทานั้นจึงจะรั
นบนโทรศัพทได โปรแกรมที่ใช J2SE
(Java 2 Standard Edtion)จะทํางานได
เฉพาะบนครืื่องPCเทานั้น

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ MP3
และภาพถ่าย ภาพวิดีโอ ไฟล์ txt
ฯลฯ ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณเข้าใช้พีซี
จากเครื่องโทรศัพท์ได้รวดเร็วขึ้น โดย
การเชื่อมต่อสายเคเบิล USB
ฟังก์ชันนี้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์
เพิ่มเติม
1. ขณะที่โทรศัพท์อยู่ในหน้าจอสแตน
ด์บาย ให้เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับ
พีซี โดยใช้สายเคเบิล USB ที่ให้มา  
พีซีจะรับรู้การเชื่อมต่อกับเครื่องภาย
ในไม่กี่วินาที
2. โทรศัพท์จะแสดงข้อความ « USB »
บนหน้าจอ
3. เครื่องพีซีจะกำหนดให้โทรศัพท์เป็น
ไดรฟ์ « Removable disk » ใน My
Computer เครื่องพีซีจะกำหนดให้
KG800 เป็นไดรฟ์มาตรฐาน เพื่อให้
คุณถ่ายโอนไฟล์จากหน่วยความจำ
ของโทรศัพท์ได้  

    คุณยังสามารถลากและวาง
หรือคัด ลอกและวางไฟล์ ในระบบ
Windows เพื่อถ่ายโอนข้อมูล
4. ดับเบิลคลิกที่ « Removable disk
» และเปิดขึ้น โฟลเดอร์ที่ชื่อ My
media จะปรากฏขึ้น ในโฟลเดอร์
นั้นจะประกอบด้วยโฟลเดอร์อีก 5
โฟลเดอร์ อย่ายกเลิกการเชื่อมต่อ
กับโทรศัพท์ในขณะที่กำลังถ่ายโอน
ไฟล์ หากมีการยกเลิก อาจส่งผลให้
หน่วยความจำและไฟล์เสียหายได้

แฟ้ ม ส่ ว นตั ว

New Fantastic LG ในโทรศัพท์รุ่น
KG800 มีฟังก์ชัน Mass Storage
ให้คุณเลือกใช้ หากคุณเชื่อมต่อสาย
เคเบิล USB คุณสามารถ ใช้โทรศัพท์
เป็น Removable ดิสก์

5. เมื่อคุณต้องการยกเลิกการเชื่อม
ต่อโทรศัพท์กับเครื่องพีซี ให้ใช้ตัว
เลือกใน Windows สำหรับยกเลิก
ฮาร์ดแวร์นั้นอย่างปลอดภัย จากนั้น
ให้ถอดสายเคเบิล USB ออกจาก
เครื่องโทรศัพท์
v หากคุณรับสายในขณะที่อยู่ใน

โหมด Mass storage สายนั้น
จะถูกตัด หลังจากที่โทรศัพท์ถูก
ยกเลิกการเชื่อมต่อแล้ว KG800
จะแสดงข้อมูลของสายที่ไม่ได้รับ
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แฟ้มส่วนตัว

แฟ้ ม ส่ ว นตั ว

My Media
ในโฟลเดอร์ My media จะประกอบ
ด้วย 5 โฟลเดอร์ ดังนี้ ดนตรื, อื่นๆ,
ถาฟถ่าย, ช้อความตัวอักบร  และ
วิคีโอ ห้ามเปลี่ยนชื่อของโฟลเดอร์เหล่
านี้ การกระทำดังกล่าวจะส่งผลให้เครื่อ
ง ไม่พบข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในนั้น

ดนตร
v คุณสามารถจัดเก็บไฟล์เพลงใน

โฟลเดอร์นี้ได้

v รูปแบบที่สนับสนุน

ได้แก่ MP3,
AAC, AAC+, AAC++, WMA,
MP4 (audio) และ Wav

v ไฟล์ในโฟลเดอร์นี้สามารถเล่นได้

โดยใช้เครื่องเล่น MP3 และคุณส
มบัติรายการเพลงในโทรศัพท์

v หากคุณดาวน์โหลดไฟล์

MP3
ไว้ในโฟลเดอร์อื่น โทรศัพท์อาจ
ไม่สามารถหาตำแหน่งและเล่น
ไฟล์นั้นได้

v อย่าสร้างโฟลเดอร์ย่อยไว้ที่นี่

เนื่องจาก เครื่องจะไม่พบไฟล์
MP3 ที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้นและ
ไม่สามารถเล่นด้วยเครื่องเล่น
เพลงได้
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v ในการตั้งไฟล์ MP3 เป็นเสียงเรียก
เข้า ให้ทำตามขั้น ตอนต่อไปนี้:
ตัวเลือก >ไปที่เครื่องเล่น MP3
>ตัวเลือก >ตั้งเป็นเสียงเรียกเข้า

อืน
่ ๆ
v คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ประเภทใดก็

ได้ไว้ที่นี่ โดยทั่วไปโฟลเดอร์นี้จะใช้
สำหรับการถ่ายโอนไฟล์  จากพีซี
เครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง

v เครื่องจะสามารถแสดงภาพ

JPG
(สูงสุด 460K), GIF (สูงสุด 100K)

v คุณสามารถตั้งไฟล์ภาพเป็นภาพพื้น

หลังได้ หากไฟล์นั้นมีขนาดไม่เกิน
30k สำหรับรูปแบบอื่นๆ โปรดใช้
โปรแกรม PC Sync

ภาพถ่าย
v โฟลเดอร์นี้จะได้รับการสำรองไว้สำ

หรับภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลของ
โทรศัพท์

v แม้
 ว่าจะอัปโหลดภาพจากพีซีมาไว้ที่

ข้อความ
นี้รองรับไฟล์
v โฟลเดอร์


.txt  หากคุณ
วางไฟล์ .txt ไว้ที่นี่ เครื่องจะไม่แสด
งไฟล์เหล่านั้น

วิดโี อ
แสดงรายชื่อไฟล์ 3GP และ MP4
v
เล่น:

คุณสามารถเล่นไฟล์วิดีโอโดยกดปุ่ม
ตกลง หรือเลือกเล่นจากเมนูตัวเลือก

v
ส่งผ่านบูลทูธ:

ส่งไฟล์ที่เลือกไปยังอุปกร
ณ์ ชนิด อื่นผ่านทาง บูลทูธ

v
เปลี่ยนชื่อ:

เปลี่ยนชื่อไฟล์ของไฟล์ที่เ
ลือก ความ  ยาวสูงสุดคือ 200 ตัวอักษร
และคุณ จะเปลี่ยนแปลงนามสกุลไฟล์ไ
ม่ได้

วิดโี อ

คําเตือน

v คุณสามารถดาวน์โหลดวิดีโอที่ถ่าย

ด้วย กล้องดิจิตอลในโทรศัพท์ไปยังพี
ซี และอัปโหลดภาพวิดีโอใหม่ไปที่โ
ทรศัพท์ได้

v โฟลเดอร์นี้รองรับรูปแบบไฟล์

3GP

v คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ขนาดต่างๆ

ได้จนกว่าหน่วยความจำจะเต็ม

เมนู 8.2

แฟ้ ม ส่ ว นตั ว

โฟลเดอร์นี้ได้ แต่ข้อมูลเหล่านั้นจะไม่
มีใน อัลบั้มภาพหรือโฟลเดอร์ My  
photos ของโทรศัพท์ ดังนั้นเราขอ
แนะนำว่าไม่ควรอัปโหลดภาพมาไว้
ที่โฟลเดอร์นี้

v

ค
 ุณไม่สามารถใช้ตัวอักษรต่อไปนี้ \ / :
*?“<>|

v

ลบ: ลบไฟล์

v

ลบทั้งหมด: ลบไฟล์ทั้งหมดในรายการ

v

ข้อมูล: แสดงข้อมูลไฟล์

v ไฟล์ที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้สามารถเข้า

ใช้ได้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ที่
เครื่อง: เมนู>มัลติมีเดีย>วีดีโอส่วนตัว
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แฟ้มส่วนตัว

รูปถ่าย

เมนู 8.3

แฟ้ ม ส่ ว นตั ว

แสดงรายชื่อไฟล์ JPG
vด
 ู:

คุณสามารถดูไฟล์ JPG ได้โดยกดปุ่ม
OK  หรือ เลือกเมนู ดู จากเมนูตัวเลือก

หมายเหตุ

v เปลี่ยนชื่อ:

เปลี่ยนชื่อไฟล์ของไฟล์ที่เ
ลือก ความยาวสูงสุดคือ 200 ตัวอักษร
และคุณจะ เปลี่ยนแปลงนามสกุลไฟล์ไ
ม่ได้

vล
 บ:

ลบไฟล์

vล
 บทั้งหมด:
vข
 ้อมูล:

ลบไฟล์ทั้งหมดในรายการ

แสดงข้อมูลไฟล์

vข
 นาดสูงสุดของไฟล

JPG ที่คุณ
สามารถดูได้คือ 460 Kbytes

v

 ่งผ่านข้อความมัลติมีเดีย: คุณสามารถ
ส
เขียนและส่งข้อความมัลติมีเดียได้

v ส
 ่งผ่านบูลทูธ:

ส่งไฟล์ที่เลือกไปยังอุปกร
ณ์อื่นผ่านทางบูลทูธ

หมายเหตุ
้งค่าไฟล์
v ในการตั


.JPG (.JPEG)
จากโฟลเดอร์ภาพถ่ายให้เป็นภาพ
พื้นหลัง ให้ไปที่ เมนู-มัลติมีเดียอัลบั้มภาพถ่าย จากนั้นเลือก
ตั้งค่า เป็นภาพพื้นหลัง
ในเมนูตัวเลือก

มิวสิค
v เล่น:

คุณสามารถเล่นไฟล์ MP3 ได้
โดยกด ปุ่ม OK หรือเลือกเมนู เล่น
จากเมน ูตัวเลือก

v ส
 ่งผ่านบูลทูธ:

ส่งไฟล์ที่เลือกไปยังอุปกร
ณ์อื่นผ่านทางบูลทูธ

v
เปลี่ยนชื่อ:

เปลี่ยนชื่อไฟล์ของไฟล์ที่เลือ
ก ความ ยาวสูงสุดคือ 100 ตัวอักษรและคุ
ณจะเปลี่ยนแปลงนามสกุลไฟล์ไม่ได้

v
ลบ:

ลบไฟล์

v
ลบทั้งหมด:
v
ข้อมูล:
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เมนู 8.4

แสดงรายชื่อไฟล์ MP3, MP4, AAC, M4A
และ WMA

ลบไฟล์ทั้งหมดในรายการ

แสดงข้อมูลไฟล์

ข้อความ

เมนู 8.5

v
ดู:

คุณสามารถดูไฟล์ TXT ได้ โดยกดปุ่ม
OK  หรือเลือกเมนู ดู จากเมนูตัวเลือก

หมายเหตุ
งสุดของไฟล์
v ขนาดสู


TXT
ที่คุณสามารถดูได้คือ 460 Kbytes

v
ส่งผ่านบูลทูธ:

ส่งไฟล์ที่เลือกไปยังอุปกร
ณ์อื่นผ่านทางบูลทูธ

v
เปลี่ยนชื่อ:

เปลี่ยนชื่อไฟล์ของไฟล์ที่เ
ลือก ความยาวสูงสุดคือ 100 ตัวอักษร
และคุณจะเปลี่ยนแปลงนามสกุลไฟล์ไม่ได้

v
ลบ:

ลบไฟล์

v
ลบทั้งหมด:
v
ข้อมูล:

ลบไฟล์ทั้งหมดในรายการ

แสดงข้อมูลไฟล์

เมนู 8.6

v ต
 ั้งค่าเป็นภาพพื้นหลัง:

แฟ้ ม ส่ ว นตั ว

แสดงรายชื่อไฟล์ TXT

ภาพ

หลังจากเลือกภาพแล้ว ให้กดปุ่มซ้าย d
[ดู] จาก นั้นคุณสามารถเลือกตัวเลือกต่อ
ไปนี้:

คุณสามารถกําหนด ภาพที่เลือกในขณะนั้น
เป็นภาพพื้นหลังได้

v เขียนข้อความ:

ภาพที่ดาวน์โหลดจากเครือ ข่าย จะไม่สา
มารถส่งด้วยบริการมัลติมีเดีย หรืออีเมล์ได้
ขนาดสูงสุดของข้อความ MMS  คือ100kb
และข้อความอีเมล์เท่ากับ 300 kb

v ส
 ่งผ่านบูลทูธ:

คุณสามารถส่งเสียงที่ดาว
น์ โหลด มาจากเครือข่ายได้โดยใช้บูลทูธ

เสียง

เมนู 8.7

v ต
 ั้งค่าเป็นเสียงเรียกเข้า:

เสียงที่เลือกไว้ใน ปัจจุบันสามารถตั้งเป็น
เสียงเรียกเข้าได้
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แฟ้มส่วนตัว
v เขียนข้อความ:คุณสามารถส่งเสีย

แฟ้ ม ส่ ว นตั ว

งที่ดาวน์ โหลดมาจากเครือข่ายได้
โดยใช้บริการSMS ,MMS หรืออีเมล์ขนาด
สูงสุด ของข้อความ MMS คือ 100 kb
และสําหรับข้อความ อีเมล์ คือ 300 kb

v ส
 ่งผ่านบูลทูธ:

เสียงที่ดาวน์โหลดจากเครื
อข่าย สามารถส่งผ่านบริการบูลทูธได้

อืน
่ ๆ

เมนู 8.8

คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ประเภทใดก็ได้ไว้ที่  
นี่ โดยทั่วไปโฟลเดอร์นี้จะใช้สำหรับการถ่าย
โอนไฟล์จากพีซีเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง
v ด
 ู:

คุณสามารถดูไฟล์รูปแบบต่อไปนี้ไ
ด้:  JPG, GIF, WBMP, PNG และ TXT
เครื่องจะ สามารถแสดงภาพ JPG (สูงสุด
460K), GIF (สูงสุด 100K)

v ส
 ่งผ่านบูลทูธ:

ส่งไฟล์ที่เลือกไปยังอุปกร
ณ์อื่นผ่านทางบูลทูธ
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การตั้งคา
วันทีแ
่ ละเวลา

เมนู 9.1

ตั้งวันที่

รูปภาพพื้นหลัง

เมนู 9.2

(เมนู 9.2.1)

v ด
 ีฟอลต์
(เมนู 9.1.1)

• ตั้งวันที่
คุณสามารถปอนวันที่ปจจุบันได้
• รูปแบบวันที่
คุณสามารถตั้งรูปแบบวันที่ เชน วว/ดด/
ปปปป, ดด/วว/ปปปป, ปปป/ดด/วว
(ว: วันที่ / ด: เดือน / ป: ป)

ตั้งเวลา

จอแสดงผล

(เมนู 9.1.2)

• ตั้งเวลา
คุณสามารถปอนเวลาปจจุบันได้
• รูปแบบเวลา
คุณสามารถเลือกรูปแบบเวลาเปน 12
ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง

การตั ้ ง ค า

คุ ณ สามารถตั ้ ง ค า ฟ ง ก ช ั ่ น เกี ่ ย วกั บ วั น ที ่   
และเวลาได้

คุณสามารถเลือกภาพหรือภาพเคลื่อนไหว
สําหรับใช้เป็นภาพพื้นหลังได้โดยการกดปุ่ม
k หรือ l.

v โ
ฟลเดอร์ของฉัน

คุณสามารถเลือกภาพหรือภาพเคลื่อนไหว
สําหรับใช้เป็นภาพพื้นหลัง

สีเมนู

(เมนู 9.2.2)

โทรศัพท์ของคุณมีแบบหน้าจอสีให้เลือก 4
แบบ ให้ตั้งค่าแบบหน้าจอสีโดยเลื่อนและกด
ปุ่มเลือกซ้าย d [ตกลง]

ข้อความสแตนด์บาย

(เมนู 9.2.3)

หากคุณเลือกเปิดคุณสามารถแก้ไขข้อความ
ที่แสดงในโหมดสแตนด์บายได้
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การตั้งคา
ไฟหน้าจอ

(เมนู 9.2.4)

การตั ้ ง ค า

คุณสามารถตั้งระยะเวลาการเปดไฟหนาจอ
ภายในได

ความสว่าง

(เมนู 9.2.5)

ความสว่างของหน้าจอสามารถปรับได้ตั้งแต่
40% ถึง 100%

ชื่อเครือข่าย

(เมนู 9.2.6)

หากเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ หน้าจอ LCD หลักจะ
แสดงชื่อ เครือข่าย

เมนูหน้าจอ

เมนู 9.3

ฟังก์ชันนี้จะประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ โดย
การให้มีความสว่างของหน้าจอพื้นหลังสูงสุด
40%

ภาษา

เมนู 9.4

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของขอความที่ใช
แสดงบนโทรศัพทของคุณ การตั้งคาเปลี่ยน
แปลงนี้มีผลตอโหมดภาษาดวย

(เมนู 9.2.7)

หากเลือกใช้เมนูนี้ เครื่องจะแสดงฟังก์ชัน
ของปุ่มนาวิเกต 4 ปุ่ม และปุ่มเมนู เป็นรูป
ภาพที่กลางหน้าจอ

แบบสีตัวเลข

การเชือ
่ มต่อ  
บูลทูธ

(เมนู 9.2.8)

คุณสามารถตั้งสีสำหรับหมายเลขที่แสดง
เมื่อกดปุ่มตัวเลขในโหมดรอรับสายสำหรับ
การโทรติดต่อได้
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การประหยัดพลังงาน

เมนู 9.5

(เมนู 9.5.1)

ฟังก์ชันบูลทูธ จะช่วยให้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่  ใช้งานร่วมกันได้  อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ
และ คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสื่อ
สารกัน ได้โดยตรงโดยไม่ต้องต่อสายใด ๆ
โทรศัพท์เครื่องนี้สนับสนุนการเชื่อมต่อบูลทูธ
ในตัวเครื่อง ซึ่ง ทําให้สามารถเชื่อมต่อกับชุด

หูฟัง บูลทูธ, แอปพลิเคชัน คอมพิวเตอร์ที่ใช้
งานร่วมกันได้ และ อื่นๆ

ตั้งค่าบูลทูธ

หมายเหตุ

อุปกรณ์ที่จับคู่/อุปกรณ์แฮนด์ฟรี

v เมื่อคุณได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์บูลทูธ  

คุณสามารถดูอุปกรณ์ทั้งหมดซึ่ง KG800จับคู่
อยู่ หากคุณเข้าสู่อุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ หรือ
อุปกรณ์แฮนด์ฟรี คุณจะพบตัวเลือกต่างๆ
ต่อไปนี้ ในเมนูเหล่านั้น

v ห
 ากคุณใช้

PC sync ผ่านทางบูลทูธ
คุณ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ภาย
ในสมุด โทรศัพท์เท่านั้น

อื่นๆเครื่องจะขอให้คุณยืนยันหลังการยื
น ยันการโอนไฟล์นั้นจะได้รับการคัดล
อก ลงในโทรศัพท์ของคุณ

v

โทรศัพท์จะจัดเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์
ต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทไฟล์

-M
 P3(.mp3,mp4,aac,m4a, wma)
: โฟลเดอร์เพลง
- วด
ิ โี อ
ิ โี อ (.3GP, MP4): โฟลเดอร์วด
- ร ายชื่อของสมุดโทรศัพท์ (.VCF):
สมุดโทรศัพท์
- ข้อความ(.txt): โฟลเดอร์ขอ
้ ความ
- ไฟล์อน
่ื ๆ(.*.*): โฟลเดอร์ทจ
่ี ด
ั เก็บ
ไฟล
v

โ ดยปกติเครื่องจะทำงานด้วยไดรเวอร์
WIDCOMM (เวอร์ชัน 1.4.3.4) หรือ
ไดรเวอร์ WIDCOMM (เวอร์ชัน
1.4.2.10) และไม่รองรับ LG Content
Bank สำหรับ บูลทูธ

v
เชื่อต่อ:

จับคู่ไว้

การตั ้ ง ค า

ใช้สำหรับเปิดใช้งานหรือเลิกใช้ฟงั ก์ชน
ั บูลทูธ

ให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์บูลทูธที่

v
เพิ่มใหม่:

ให้คุณค้นหาอุปกรณ์บูลทูธใหม่
และ เพิ่มไว้ในรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ข
อง โทรศัพท์คุณเมื่อคุณเลือกเพิ่มใหม่
โทรศัพท์ ของคุณจะเริ่มค้นหาอุปกรณ์
บูลทูธ  ภายใน รัศมีนั้น ทันทีที่อุปกรณ์
ที่คุณต้องการจับคู่ ปรากฏขึ้นในรายการ
กดปุ่มเลือกขวา [หยุด]

   เลื่อนไปที่อุปกรณ์ที่ต้องการและกดปุ่มเ
ลือก ซ้าย[จับคู่]เครื่องจะขอให้คุณป้อนร
หัสผ่าน รหัสผ่านคือรหัสใดๆที่คุณต้องก
ารใช้(ทั้งสอง อุปกรณ์ต้องใช้รหัสผ่านเดี
ยวกัน) หรือรหัส ที่ กำหนดไว้ล่วงหน้าข
องผู้ผลิตอุปกรณ์ที่คุณ พยายามจับคู่ด้วย
โปรดดูในคู่มือผู้ใช้เครื่องที่คุณเริ่มจับคู่ด้วย
เพื่อดูว่ามีรหัสผ่านที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแ
ล้วหรือไม่่
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v ต
 ั้งชื่อ:

v ต
 ั้งค่าการแสดง

v อ
 นุญาต:

v ช
 ื่อเครื่อง

ให้คุณเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์บูลทูธ
ที่จับคู่ และลักษณะการแสดงผลที่เครื่อง
โทรศัพท์
ใช้ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่
ได้รับอนุญาต ระหว่างอุปกรณ์บูลทูธสอง
เครื่อง เช่น หากคุณใช้ชุดหูฟังบูลทูธ กับ
โทรศัพท์ของคุณการตั้งค่าการเชื่อมต่อเป็
น ได้รับสิทธิ์ หมายความว่า ชุดหูฟังจะเชื่
อมต่อกับเครื่องโดยอัตโนมัติในทุกครั้งที่เ
ปิดใช้ชุดหูฟัง

v บ
 ริการทั้งหมด:

ใช้เพื่อดูข้อมูลบริการทั้ง
หมดที่อุปกรณ์บูลทูธสนับสนุน

v ล
 บ:

ใช้ในการลบอุปกรณ์ บูลทูธ
ที่ต้องการ

v ล
 บทั้งหมด:

คู่ไว้ทั้งหมด

ให้คุณลบอุปกรณ์บูลทูธที่จับ

การตั้งคา
คุณสามารถบันทึกอุปกรณ์ใหม่ที่ใช้งานร่วม
กับบูลทูธ ได้ หากคุณได้เพิ่มอุปกรณ์นั้นไว้
แล้ว คุณสามารถค้นหาอุปกรณ์นั้นได้ทันที
หลังจากป้อนรหัสผ่าน
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ตัวเลือกนี้ให้คุณตั้งค่าได้ว่า จะให้อุปกรณ์
บูลทูธอื่นๆ เห็นเครื่องของคุณหรือไม่

ใช้ในการตั้งชื่ออุปกรณ์บูลทูธ ชื่อที่กำหนด
มาจากโรงงานคือ LG KG800

บริการที่สนับสนุน
แสดงรายชื่อบริการบูลทูธที่เครื่องรองรับ
v
หูฟัง
v

ชุดแฮนด์ฟรี

v
การถ่ายโอนไฟล์
v

การพิมพ์ภาพ

v
การเชื่อมต่อแบบ

Dial-up

v
การถ่ายโอนนามบัตร
v
การเบราส์อุปกรณ์อื่นๆ
v
โปรไฟล์ซีเรียลพอร์ต

โมเด็ม

(เมนู 9.5.2)

คุณสามารถเข้าใช้บริการเครือข่ายผ่าน
โมเด็ม  หากคุณต้องการใช้ PCsync,
Contents banks, Internet Cube,

คุณต้อง เข้าสู่เมนูและเปิดใช้โมเด็ม จากนั้น
เสียบสายเคเบิล USB

เครือข่าย

(เมนู 9.5.3)

อัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกประเภทเครือข่ายได้
v
อัตโนมัติ

หากคุณเลือกโหมดอัตโนมัติเครื่องจะคน
หาและเลือกเครือขายใหคุณ โดยอัตโนมัติ
เมื่อเลือก “อัตโนมัติ” แลวเครื่องจะตั้งคาที่
“อัตโนมัติ” อยูเชนเดิมแมวาจะมีการปดแล
ะเปดเครื่องก็ตาม

v
เลือกเอง

เครื่องโทรศัพทจะหาสัญญาณเครือขายที่มี
อยูและแสดงรายการนั้นจากนั้นคุณสามารถ
เลือกเครือขายที่คุณตองการใชหากเครือ
ขาย นี้มีขอตกลงเรื่องการโรมมิ่งกับผูใหบริ
การระบบเครือขายในฟนที่ของคุณ และ
เครื่องจะใหคุณเลือกเครือขายอื่นไดในกร
ณีที่เครื่องไมสามารถเชื่อมตอกับเครือขา
ยที่ เลือกได

v
เครือขายที่ชอบ

คุณสามารถตัง้ คารายการเครือขายทีค
่ ณ
ุ ตอ
ง การให โทรศัพทเชื่อมตอเปน อันดับแรก

กอนทีจ่ ะพยายามเชือ
่ มตอกับเครือขายอืน
่ ๆ
รายการนี้เปนรายการเครือขายซึ่งเปนที่รูจัก
และมีการกําหนดไวลวงหนาแลวในเครื่อ
งโทรศัพท

การตั ้ ง ค า

คุณสามารถเลือกเครือขายที่คุณตองการลง
ทะเบียนไดโดยอัตโนมัติหรือดวยตนเองโดย
ทั่วไป การเลือกเครือขายจะตั้งคาที่อัตโนมัติ

เลือกเอง
v
EGSM/DCS

คุณสามารถเลือกใช้บริการ EGSM/DCS ได้
โดยขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของเครือ
ข่าย นั้น
vP
 CS เท่านั้น: คุณสามารถเลือกใช้ PCS
ได้เท่านั้น โดยขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน
ของเครือข่ายนั้น

ตั้งค่า GPRS

(เมนู 9.5.4)

คุณสามารถตั้งค่าการใช้บริการ GPRS ได้
อย่างหลากหลาย
เปิดใช้บริการ
 ึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานต่างๆ หากเลือก
ข
เมนูนี้ โทรศัพท์จะลงทะเบียนกับเครือข่าย
GPRS  โดยอัตโนมัตเมื่อคุณเปิดเครื่อง การ
เปิดใช้โปรแกรม PC Dial-up หรือ WAPจะ
เป็นการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์
กับเครือข่ายทําให้สามารถส่งถ่ายข้อมูลได้  
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เมื่อคุณปิดโปรแกรมนั้นการเชื่อมต่อ GPRS
จะสิ้นสุดลงแต่การลงทะเบียนกับเครือข่าย
ยังคงมีผลอย

v ส
 ายสนทนาทั้งหมด

โอนสายเรียกเขาทุกสาย

v เมื่อสายไมวาง

โอนสายเมื่อคุณใชโทรศัพทอยู

เมื่อต้องการ

เมื่อเลือกเมนูนี้ การเชื่อมต่อGPRSเกิดขึ้น
เมื่อคุณทําการ เชื่อมต่อกับบริการ WAP
และสิ้นสุดลงเมื่อคุณสิ้นสุด การเชื่อมต่อ
WAP

v เมื่อไมรับสาย

โอนสายที่คุณไมไดรับ

v เมื่อติดตอไมได

โอนสายเมื่อเปดเครื่องหรืออยูนอกฟนที่
ที่ใหบริการ

v ส
 ายขอมูลทั้งหมด

การโทร
การโอนสาย

เมนู 9.6

โอนสายโทรเขาเพื่อสงขอมูลทุกสายไปยัง
หมายเลขที่การเชื่อมตอกับ เครื่องคอมพิว
เตอร

v ส
 ายแฟกซทั้งหมด
(เมนู 9.6.1)

บริการ การโอนสาย ใหคุณโอนสายเรียกเขา
ทั้งจาก สายโทรศัพท, แฟกซหรือสายที่โทร
เขาเพื่อสงขอมูลไปยัง หมายเลขอื่นไดโปรด
ติดตอผูใหบริการ ระบบของคุณเพื่อ

โอนสายแฟกซทุกสายไปยังหมายเลขที่มี
การเชื่อมตอกับ เครื่องแฟกซ

v ย
 กเลิกทั้งหมด

ยกเลิกบริการโอนสายทั้งหมด

เมนูย่อย
เมนูการโอนสายมีเมนูย่อยต่างๆ ดังที่แสดง
ด้านล่าง
• เปิดใช้งาน
เปิดใช้งานบริการที่เกี่ยวข้อง
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ไปยังหมายเลขอื่น
สําหรับป้อนหมายเลขที่ใช้ในการโอนสาย
• ยกเลิก
เลิกใช้งานบริการที่เกี่ยวข้อง
• ดูสถานะ
ตรวจสอบสถานะของบริการที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการรับสาย

(เมนู 9.6.2)

v
เลื่อนสไลด์ขึ้น

หากคุณเลือกเมนูนี้ คุณสามารถรับสาย
เรียกเข้าเมื่อคุณเปิดสไลด์

v
ปุ่มใดก็ได้

หากคุณเลือกเมนูนี้
คุณสามารถรับสายเรียก
เขาดวยการกดปุมใดก็ได ยกเวนปุม
[วางสาย]

v
ปุ่มรับสายเท่านั้น

สงหมายเลขตัวเอง

(เมนู 9.6.3)

(ขึ้นอยูกับเครือขายและการสมัครขอรับบริการ)
v ต
 ั้งคาตามเครือขาย

หากเลือกตัวเลือกนี้ การที่คุณจะสามารถ
สงหมายเลขโทรศัพทของคุณไดหรือไม
ขึ้นอยูกับบริการของสายโทรศัพท 2สาย
ที่ใหบริการอยู เชน สาย 1 หรือสาย 2

การตั ้ ง ค า

ไปยังศูนย์ข้อความเสียง
โอนสายไปที่ศูนย์รับฝากข้อความ ฟังก์ชัน
นี้ไม่มีในเมนู สายข้อมูลทั้งหมด และ สาย
แฟกซ์ทั้งหมด

v เปด

 ุณสามารถสงหมายเลขโทรศํพทของคุณ
ค
ไปยังผู รับโดยหมายเลขของคุณจะแสดง
ที่เครื่องโทรศัพทของผูรับสาย

v ป
 ด

จะไมมีการแสดงหมายเลขโทรศํพทของ
คุณ

สายเรียกซอน

(เมนู 9.6.4)

(ขึ้นอยูกับเครือขาย)
v เป
 ดทํางาน

 ากคุณเลือกเปดใชงาน
ห
คุณสามารถรับสาย (เรียกเขา) ซอนได้

หากคุณเลือกเมนูนี้
คุณสามารถรับสายเรียก เข้าด้วยการกดปุ่ม
a [ส่ง] เท่านั้น
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 กเลิก

การตั ้ ง ค า

 ากคุณเลือกยกเลิก
ห
คุณจะไมสามารถทราบ ไดวามีสาย
(เรียกเขา) ซอนที่ กําลังรออยู่

v ส
 ถานะการโทร

แสดงสถานะของการใชสายเรียกซอน

เตือนทุกนาที

(เมนู 9.6.5)

หากเลือก เปด  คุณสามารถตรวจสอบระ
ยะเวลาการ โทรดวยเสียงเตือนที่ดังทุก 1
นาทีในระหวางการโทร

ใสระหัส PIN

เมนู 9.7

(เมนู 9.7.1)

ใ นเมนูนี้ คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหถาม
รหัส PIN  ของซิมการดของคุณเมื่อเปดใช
เครื่องโทรศํพทหากเปดใชงานฟงกชั่นนี้แลว  
เครื่องจะขอใหคุณ  ปอนรหัส PIN
1. เลือกใหปอนรหัส PIN
ในเมนูตั้งระบบปองกัน แลวกดปุม d
[ตกลง]
2. ตั้งคา เปด/ปด

v เป
 ด

3. หากคุณตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
ดังกลาว คุณตองปอนรหัส PIN เมื่อคุณ
เปดเครื่อง

v ป
 ด

4. หากคุณปอนรหัส PIN ผิดเกิน 3
ครั้งเครื่องจะล็อค หาก   PIN  ถูกล็อค
แลว คุณจะตองใชรหัส PUK ปลดล็อค

โทรซํ้าอัตโนมัต

(เมนู 9.6.6)

เมื่อใชงานฟงกชั่นนี้เครื่องจะพยายามหมุน
ทวนหมายเลขที่โทรไมติดโดยอัตโนมัติ
เครื่องจะไมหมุนทวนหมายเลขซ้ําเมื่อไม
สามารถ ตอสายนั้นไดในครั้งแรก
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รักษาความปลอดภัย

5. โดยคุณสามารถปอนรหัส PUK ไดถึง 10
ครั้ง หากคุณปอนรหัส PUK ผิดเกิน10 ครั้ง
คุณจะไมสามารถปลดล็อคเครื่องโทรศัพท
ของคุณไดและตองติดตอผูใหบริการของ
คุณเพื่อแกปญหาดังกลาว

ล็อคเครื่อง

(เมนู 9.7.2)

่ เปลีย
่ นซิม
หากคุณตัง้ ค่าการล็อคเครือ
่ งที่ เมือ
โทรศัพท์ของคุณ  จะขอทราบรหัสรักษาความ
ปลอดภัย เมือ
่ คุณเปลีย
่ นซิมการ์ดเท่านัน
้

ปองกันการโทร

(เมนู 9.7.3)

คุณสามารถใชรหัสปองกัน   เพื่อปองกันการ
ใชโทรศัพทของคุณโดยไมไดรับอนุญาตเมื่อ
คุณเปดเครื่องคุณจะตองปอนรหัสปองกันหาก
คุณไดตั้งคาการล็อคเครื่องที่เปด หากคุณตั้ง
คาการล็อคเครื่อง อัตโนมัติ เครื่องจะใหคุณ
ปอนรหัสรักษาความปลอดภัย  เฉพาะเมื่อคุณ
เปลี่ยน ซิมการดเทานั้น
v
การโทรออกทั้งหมด

บริการจํากัดการโทรของสายโทรออกทั้
งหมด

v
โทรออกต่างประเทศแบบข้ามเครือข่าย

 ริการจํากัดการโทรของสาย
บ
โทรออกตาง ประเทศทั้งหมด
ยกเวนเครือขายในประเทศ ของตน

v
สายเขาทั้งหมด

การตั ้ ง ค า

คุณสามารถใช้รหัสรักษาความปลอดภัย  เพื่อ
ป้องกันการใช้โทรศัพท์ของคุณ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตเมื่อคุณเปิดเครื่องคุณจะต้องป้อนรหัส
รักษาความปลอดภัย หากคุณได้ตั้งค่าการล็อ
คเครื่องที่ เมื่อเปิดเครื่อง

 ริการจํากัดการโทรของสายโทรเขาทั้
บ
งหมด

v
ไม่รับเมื่ออยู่ต่างประเทศ

 การจํากัดการโทรของสายโทรเขาทั้ง
บริ
หมดเมื่อ ใชการโรมมิ่ง

v
ยกเลิกทั้งหมด

คุณสามารถยกเลิกบริการจํากัดการโทรทั้ง
หมดได้

v
เปลี่ยนรหัสผาน

 ณสามารถเปลี่ยนรหัสผานสําหรับบริการจํ
คุ
ากัดการ โทรได้

เมนูยอย
• เปดทํางาน
คุณสามารถขอใหเครือขายตั้งคาการจํากั
ดการโทรได

v
โทรออกต่างประเทศ

บริการจํากัดการโทรของสายโทรออกตาง
ประเทศทั้งหมด
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การตั้งคา

การตั ้ ง ค า

• ยกเลิก
ยกเลิกการตั้งคาการจํากัดการโทร
• ตรวจสอบสถานะ
ดูสถานะของเครื่องวามีการจํากัดการโทร
หรือไม่

เบอรโทรที่กําหนด

(เมนู 9.7.4)

(ขึ้นอยูกับซิม)

คุณสามารถจํากัดการโทรออก ไปยังหมาย
เลขโทรศัพทที่เลือกไวได หมายเลขเหลา
นั้นจะไดรับการปองกันดวยรหัส PIN2 หมาย
เลขที่คุณต้องการให้ใช้ได้ เมื่อเปิดใช้บริการนี้
จะต้องเพิ่มไว้ในรายชื่อ หลังจากเปิดใช้การ
จำกัดหมายเลขโทรออก

(เมนู 9.7.5)

PIN ยอมาจาก Personal Identification Number เปนรหัสที่ใชในการป้องกัน
การใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต คุณ
สามารถเปลี่ยนรหัสผานตอ ไปนี้ได: รหัส
ปองกัน, รหัส PIN, รหัส PIN2
1. หากคุณตองการเปลี่ยนรหัสรักษาความ
ปลอดภัย/รหัส PIN/PIN2 ใหปอนรหัสเดิม
ที่ใหมาของคุณ แลวกดปุม d [ตกลง]
2. ปอนรหัสรักษาความปลอดภัย รหัส PIN/
PIN2ใหม และตรวจสอบความ ถูกตอง

ล็อคปุ่มสัมผัส

(เมนู 9.7.6)

v ใช้


ให้คุณตั้งค่าการเปิด/ปิดการใช้ทัชแพดเมื่อ
ปิดฝาสไลด์

v เลิกใช้

เปิด: คุณจะไม่สามารถใช้ทัชแพดเมื่อปิดฝา
สไลด์ (คุณสามารถใช้ทัชแพดได้เมื่อเ
ปิดฝาสไลด์ไว้เท่านั้น)

 ณสามารถจํากัดการโทรออกไปยังหมาย
คุ
เลขโทรศัพทที่เลือกไวได้

ยกเลิ
กการใชฟงกชั่นการจํากัดหมายเลข
โทรออก

v ร
 ายการหมายเลข

 ณสามารถดูรายการหมายเลขโทรศัพทที่
คุ
จัดเก็บไวในเมนู เบอรโทรที่กําหนด
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เปลี่ยนรหัส

ปิด:  คุณจะเปิดใช้ทัชแพดได้โดยใช้ปุ่มปรับร
ะดับเสียง แม้ว่าฝาสไลด์จะปิดอยู่ก็ตาม

สถานะหนวยความจํา
คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่ว่าง และการใช้
หน่วยความจําของพื้นที่จัดเก็บ, หน่วยความ
จําภายใน,หน่วยความจํามัลติมีเดียและหน่วย
ความจําภายนอกแต่ละส่วนโดยเข้าไปในเมนู
ของพื้นที่จัดเก็บแต่ละ ส่วน

ใชคา จากโรงงาน

การตั ้ ง ค า

เมนู 9.8

เมนู 9.9

คุณสามารถกลับไปเริ่มใชคาทั้งหมดที่ตั้งมา
จากโรงงานได คุณตองใชรหัส ปองกันเพื่อ
ใชงานฟงกชั่นนี้  
v
เรียกคืนค่าเริ่มต้น:

ให้คุณเรียกคืนการตั้ง
ค่าเริ่มต้นของโทรศัพท์

v
ลบหน่วยความจํามัลติมีเดีย:

ให้คุณฟอร์
แมตหน่วยความจำมัลติมีเดียและสร้างไดเ
รค ทอรีที่เป็นค่าเริ่มต้น
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อุปกรณเสริม
อุ ป กรณ เ สริ ม

คุณสามารถใชอุปกรณเสริมตางๆ กับโทรศัพทของคุณได เลือกใชอุปกรณ เหลานี้ตามลักษณะ
การสื่อสารสวนตัวของคุณ

อะแดปเตอรสาํ หรับ
ชารจแบตเตอร่ี

แฮนด์ฟรีพร้อมไมโครโฟนและ
ตัวควบคุมโปรแกรมเล่น
่ เพลง
ชุดหูฟังสเตอริโอตัว
ควบคุม: ปุ่มรับสาย
และวางสาย,ตัวคว
บคุมโปรแกรมเล่นเ
พลง,ระ ดับเสียง ,
ปุ่มพักสาย และไมโครโฟน
หลังจากเชื่อมต่อชุดหูฟังและตัวควบคุมให้

 ําหรับชารจแบตเตอรี่
ส
เมื่ออยูระหวางการ
เดินทาง

แบตเตอรีม
่ าตรฐาน

เสียบปลายสายของตัวควบคุมเข้ากับช่อง      
เสียบ ชุดหูฟังทางด้านขวาของโทรศัพท์

หมายเหตุ
v ก
 ารไมปฏิบัติตามขอแนะนํานี้อาจมีผล

สายเคเบิ้ลขอมูล/ซีดี  โปรแกรม PC
sync
 ําหรับใชเชื่อมตอ
ส
เพื่อการแลกเปลี่ยน

ใหการ

v ก
 ารไมปฏิบัติตามขอแนะนํานี้อาจมีผล

ใหการรับประกันของเครื่อง โทรศัพท์
สิ้นสุดลง

v อ
 ุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่

ละพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับบริษัทห
รือตัวแทนผู้ให้บริการในแต่ละพื้นที่
ของเรา หากต้องการสอบถามข้อมู
ลเพิ่มเติม

ขอมูล ระหวางเครื่อง      
คอมพิวเตอรกับโทรศัพ
ทของคุณ
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ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลทัว่ ไป
อุณหภูมิ

สูงสุด: +55°C
ตํา่ สุด: -10°C

ข อ มู ล ทางเทคนิ ค

ชือ
่ ผลิตภัณฑ: KG800
ระบบ : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

ศูนย์บริการ LG โดย บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเดจ
็ พระเจาตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุร ี กรุงเทพฯ 10600
วน
ั และเวลาทำการ : จ น
ั ทร ์ -ศุกร์ , เสาร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน 08:00 - 17:00น.
Call center : 0-2878-5757

ศูนย์บริการ Easy Fix โดย บริษัท IEC จำกัด (มหาชน)
ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ IEC Complex
เลขที่ 390 ถนน รามคำแหง แขวง ห วั หมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
วน
ั และเวลาทำการ : จ น
ั ทร ์ -ศุกร ์ 08:00 - 19:00น. โทร 0-2729-9400
Call center : 0-2729-9400

ศูนย์บริการ LOXLEY โดย บริษัท LOXLEY จำกัด (มหาชน)
ศูนย์ซ ่อมสำนักงานใหญ่บางเขน
เลขที่ 2 ซ. พหลโยธิน 19 (เขมไชย) แขวง ลาดยาว เขต จตุจก
ั ร กรุงเทพฯ 10900
วน
ั และเวลาทำการ : จ น
ั ทร์ -ศุกร์ 08.00 - 17.00น. โทร 0-2515-8383
Call center : 0-2248-3131

ศูนย์บริการ Advanced บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด
ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ อาคาร ESV
เลขที่ 1 ชั ้ น G ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ 10400
วน
ั และเวลาทำการ : จ น
ั ทร์ -ศุกร์ 08.30 - 17.30น. โทร 0-2687-8731-2
Call center : 1175 กด 8
* เฉพาะสติ๊กเกอร์ร บ
ั ประก น
ั ที่ เป็ น mfa เท่านั้ น
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How to Use Touch Button
]

This product’s buttons on the slide are touch buttons.
Be sure to read “Cautions for Touch Buttons” before using touch buttons.

Cautions for Touch
Buttons
1. Make sure your hands are clean and dry.
- Remove all moisture from the surface of
your hands or the touch buttons in a
humid environment.

Touch button
image
1IRY
1IRY
1IRY
1IRY
1IRY
1IRY
1IRY
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'SRXEGXW
'SRXEGXW
'SRXEGXW
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'SRXEGXW

Touch Button

2. You do not need to press hard on the
touch buttons to make it work normally.
Keep product from severe impact, as
sensors of the touch buttons may be
damaged.
3. Use the tip of your finger to press exactly
on the touch button you want, being
careful not to touch the buttons for other
functions.
4. When both the home screen and touch
button lights are off, pressing a touch
button will not turn on the home screen
light. Press the End button and the home
screen light will turn back on (touch
buttons do not work when the touch
button lights are off).
5. If the slide is closed and the Touch
Protection function is on, during calls the
Touch button Lock function is
automatically enabled. (For details, see
‘Touch Button Status When Using Mobile
Phone’.)

How to Use Touch Button

]

5

How to Use Touch Button
How to Use Touch Button

6. Touch buttons may not work normally if a
mobile phone case or plastic is covering
the touch buttons. Also, touch buttons
may not work normally if you are using it
wearing a glove.
7. Keep metal and other conductive material
away from the surface of touch buttons, as
contact with them may result in error.

Touch Button Status
When Using Mobile
Phone
When the slide is closed, to prevent
indiscreet action of the touch buttons whilst
using the phone or during calls, the Touch
Protection function is automatically enabled.
(In this case, the touch buttons will not work
even if they are pressed)
1. When slide is closed
- When the slide is closed, Touch Protection
function is automatically enabled. (Opening
the slide will automatically disable it.)
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- To disable Touch Protection when slide is
closed,press volume button twice.
- After disabling Touch Protection, if there is
no button action for a certain duration
(5 seconds), Touch Protection function is
enabled again.
2. During calls
- During calls, regardless of slide
status,Touch Protection function is
automatically enabled.
- To disable Touch Protection, press the MP3
button or number button,
button, or
button.
- After disabling Touch button Lock, if there
is no button action for a certain duration
(5 seconds), the Touch Protection function
is enable again.

Note
v For user convenience, touch button

image with functions of each touch
button is shown on the home screen
when purchasing products.

Introduction
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Introduction

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KG800 cellular
phone, designed to operate with the latest
digital mobile communication technology.

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

Use of phone cases with magnetic locks
with slide type phones has caused
problems such as loss of network signal and
phones powering off.
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For Your Safety
For Your Safety
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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 times
in aircrafts.
• Do not hold the phone in your hand while driving.
• Do not use your phone near petrol stations, fuel
depots, chemical plants or blasting operations.
• For your safety, use ONLY specified ORIGINAL
batteries and chargers.
• Do not handle the phone with wet hands while it
is being charged. It may cause an electric shock
or seriously damage your phone.
• Keep the phone in a safe place out of small
children’s reach. It includes small parts which, if
detached, may cause a choking hazard.

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

Guidelines for safe and efficient use

This mobile phone model KG800 has been
designed to comply with applicable safety
requirements for exposure to radio waves.
This requirement is based on scientific
guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of all persons,
regardless of age and health.
] The radio wave exposure guidelines
employ a unit of measurement known as
the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests
for SAR are conducted using standardised
methods with the phone transmitting at its
highest certified power level in all used
frequency bands.
] While there may be differences between
the SAR levels of various LG phone models,
they are all designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio waves.

]

The SAR limit recommended by the
International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg
averaged over ten (10) gram of tissue.
] The highest SAR value for this model
phone tested by DASY4 for use at the ear
is 0.596 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)
is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of
tissue.

Guidelines for safe and efficient use

Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR)
information

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.
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Guidelines for safe and efficient use
]

Guidelines for safe and efficient use
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Do not disassemble this unit. Take it to a
qualified service technician when repair
work is required.
] Keep away from electrical appliances such
as a TV's, 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.
] Do not use harsh chemicals (such as
alcohol, benzene, thinners, etc.) or
detergents to clean your phone. There is a
risk of this causing a fire.
] Do not subject this unit to excessive
smoke or dust.
] Do not keep the phone next to credit
cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
] Do not tap the screen with sharp objects
as, it may damage the phone.

]

Do not expose the phone to liquid or
moisture.
] Use the accessories like an earphone
cautiously.
] If you put your phone in a pocket or bag
without covering the receptacle of the
phone (power plug pin), metallic articles
(such as a coin, paperclip or pen) may
short-circuit the phone. Always cover the
receptacle when not in use.
] Never place your phone in a microwave
oven as it will cause the battery to
explode.
] Only authorised personnel should service
the phone and its accessories. Faulty
installation or service may result in
accidents and consequently invalidate the
warranty.
] Do not use the phone if the antenna is
damaged. If a damaged antenna contacts
skin, it may cause a slight burn. Please
contact an LG Authorised Service Centre
to replace the damaged antenna.
] The label on the phone contains important
information for customer support
purposes. Do not remove it.

]

Efficient phone
operation
To enjoy optimum performance with
minimum power consumption please:
] Hold the phone as you speak to any other
telephone. While speaking directly into the
microphone, angle the antenna in a
direction up and over your shoulder. If the
antenna is extendable/retractable, it
should be extended during a call.
] Do not hold the antenna when the phone
is in use.
If you hold it, it can affect call quality, it
also may cause the phone to operate as a
higher power level that needed and
shorten talk and standby times.
] If your mobile phone supports infrared,
never direct the infrared ray at anyone’s
eyes.

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.
] Do not bend, scratch, or expose to static
electricity.

Guidelines for safe and efficient use

Use accessories, such as earphones and
headsets, with caution. Ensure that cables
are tucked away safely and do not touch
the antenna unnecessarily.

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.
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Guidelines for safe and efficient use
]

Guidelines for safe and efficient use

Pull off the road and park before making or
answering a call if driving conditions so
require.
] RF energy may affect some electronic
systems in your motor vehicle such as a car
stereo or safety equipment.
] When riding in a car, do not leave your
phone or set up the hands-free kit near to
the air bag. If wireless equipment is
improperly installed and the air bag is
activated, you may be seriously injured.

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

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

]

Do not transport or store flammable gas,
liquid, or explosives in the compartment of
your vehicle, which contains your mobile
phone and accessories.

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

Battery information and
care
]

You do not need to completely discharge
the battery before recharging. Unlike other
battery systems, there is no memory effect
that could compromise the battery’s
performance.

]

Network service
]

Some services and functions described in
this user's guide are dependent on
network or subscription. Therefore, all
menus may not be available in your phone.
Please consult your network operator for
more information about your subscription.

Avoid damage to your
hearing
]

Damage to your hearing can occur if you
are exposed to loud sound for long periods
of time. We therefore recommend that you
do not turn the handset on or off close to
your ear. We also recommend that music
and call volumes are set to a reasonable
level.
] If you are listening to music whilst out and
about, please ensure that the volume is at
a reasonable level so that you are aware of
your surroundings.
This is particularly imperative when
attempting to cross the street.

Guidelines for safe and efficient use

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 may be recharged hundreds
of times until it needs replacing.
] Recharge the battery if it has not been
used for a long time to maximize usability.
] Do not expose the battery charger to
direct sunlight or use it in high humidity,
such as the bathroom.
] Do not leave the battery in hot or cold
places, this may deteriorate the battery
performance.
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KG800 features
KG800 features

Parts of the phone
Open view
Earpiece

Navigation keys

Main LCD

v In standby mode:

v Top: Icons showing signal

i Briefly: List of Favourites
j Briefly: List of Contacts
k Briefly: List of Profiles
(Hold down: Activate/
Deactivate Vibrate mode)
l Briefly: List of Messages
v In menu: scroll up & down

1IRY
1IRY
1IRY
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strength, battery level and
various other functions.
v Bottom: Soft key indications

Alpha numeric keys
v In standby mode: Input

numbers to dial. Hold down
- International calls
- Dial Voice mail centre.
to

- Speed dials

v In editing mode: Enter

numbers & characters
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These keys perform the function Indicated in the
bottom of the display.

KG800 features

Left soft key/ Right soft key

Confirm key
Selects menu options and confirms actions.

Clear key
Deletes a character with each press.
Hold the key down to clear all input.
Use this key to go back to a previous screen.

Send key
v Dial a phone number and answer a call.
v In standby mode: shows a history of calls

made, received, and missed.
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KG800 features
Left side view
KG800 features

Side keys
v In standby mode (opened):

Volume of key tone
v In standby mode (closed):

Short press - The main LCD light
on.
Long press - Only display a
wallpaper.
v In menu: scroll up & down
v During a call: volume of the
earpiece

Note
v To protect the sense of

hearing while Slide open,
maximum volume level is 3.
v In standby mode: Long

press
- Switches to
Manner(General) mode.
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Right side view

End key
v Switch on/off

(hold down)
v End or reject a call.

Camera/MP3 and Multimedia
hot key
v Activates the MP3 player

(long press) and Multimedia
menu (short press) directly.

Rear view

Flash

Battery latch
Press this button to remove the
battery cover.

Holes for a
carrying strap

KG800 features

Camera lens

Battery

Battery charging connector/
Cable connector and Ear jack

Note
v Please ensure phone is

powered on and in idle
mode before connecting
the USB cable.

SIM card
socket
Battery terminals
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KG800 features
KG800 features

Display Information
Icon area

On-Screen Icons
Text and graphic
area

1IRY
1IRY
1IRY

Area
First line
Middle lines

Last line
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The screen displays several icons. These are
described below.

'SRXEGXW
'SRXEGXW
'SRXEGXW

Soft key
indications

Description
Displays various icons.
Display messages,
instructions and any
information that you enter,
such as number to be
dialled.
Shows the functions
currently assigned to the
two soft keys.

Icon/Indicator

Description
Tells you the strength of the
network signal.
Call is connected.
You can use GPRS service.
Shows that you are using a
roaming service.
The alarm has been set and
is on.
Tells you the status of the
battery.
You have received a text
message.
You have received a voice
message.

v The quality of the conversation may

change depending on network
coverage. When the signal strength is
below 2 bars, you may experience
muting, call drop and poor audio.
Please refer to this signal as an
indicator for your calls. When there
are no bars, that means that there is
no network coverage: in this case, you
won’t be able to access the network
for any service (call, messages and so
on).

Icon/Indicator

Description
Vibrate only menu in profile.
General menu in profile.
Loud menu in profile.
Silent menu in profile.
Headset menu in profile.
You can divert a call.
Indicates that the phone is
accessing the WAP.
Indicates that you are using
GPRS.
You have activated
Bluetooth menu.

KG800 features

Note
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Installation
Installation

Installing the SIM card
and the handset battery
Make sure the power is off before you remove
the battery.
1. Remove the battery.
Press and hold down the battery release
button and slide the battery down.

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

To insert the SIM card To remove the SIM card

Note
v The metal contact of the SIM card can

be easily damaged by scratches. Pay
special attention to the SIM card while
handling. Follow the instructions
supplied with the SIM card.
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Charging the Battery
Before connecting the travel adapter to the
phone you must first install the battery.

Installation

3. Install the battery.
Slide the battery upwards until it snaps back
into place.

1. Ensure the battery is fully charged before
using the phone for the first time.
2. With the arrow facing you as shown in the
diagram push the plug on the battery
adapter into the socket on the side of the
phone until it clicks into place.
3. Connect the other end of the travel
adapter to the mains socket. Use only the
charger included in the box.
4. The moving bars of battery icon will stop
after charging is complete.
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Installation
CAUTION!
Installation

• Do not force the connector as this may damage
the phone and/or the travel adapter.
• If you use the battery pack charger out of your
own country, use an attachment plug adaptor
for the proper configuration.
• Do not remove your battery or the SIM card
while charging.

WARNING!
• Unplug the power cord and charger during
lightning storms to avoid electric shock or fire.
• Make sure that no sharp-edged items such as
animal teeth or nails, come into contact with the
battery.
There is a risk of this causing a fire.
• Do not place or answer calls while charging the
phone as it may short-circuit the phone and/or
cause electric shock or fire.

22

Disconnecting the
charger
Disconnect the travel adapter from the
phone as shown in the diagram below.

General Functions

Making a call
1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area
code.
] Press and hold the clear key b to
erase the entire number.
3. Press the send key a to call the
number.
4. To end the call, press the end key
.

Making a call from the call
history list
1. In standby mode, press the send key a ,
and the latest incoming, outgoing and
missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the
up/down navigation keys.
3. Press a to call the number.

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

General Functions

Making and answering
calls

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

Making a call from the
phonebook
You can save the names and phone numbers
dialled regularly in Contacts. You can save
them to the SIM card and/or phone memory.
You can dial a number by simply looking up
the desired name in the phonebook and
pressing the a key.

23

General Functions
Adjusting the volume
General Functions

Note
v In standby mode with the phone open,

pressing the side keys adjusts the key
tone volume.
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Note

If you want to adjust the earpiece volume
during a call, use the side keyso. Press the
up side key to increase and down side key to
decrease the volume.

v If Press any key has been set as the

answer mode any key press will answer a
call except for the
or the right soft
key.
]

You can answer a call while using the
address book or other menu features.
2. To end the call, close the phone or press
the
key.

Answering a call

Manner mode (Quick)

When you receive a call, the phone rings and
the flashing phone icon appears on the
screen. If the caller can be identified, the
caller’s phone number (or name/photo if
saved in the phonebook) is displayed.
1. To answer an incoming call, open the
phone. (When Slide open has been set as
the answer mode. (Menu 9.6.2).)

You can activate the manner mode by
pressing and holding down the k key after
opening the phone.

ABC mode

You can check the strength of your signal by
the signal indicator (
) on the LCD
screen of your phone. Signal strength can
vary, particularly inside buildings. Moving
near to a window may improve reception.

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

123 mode (Number mode)

Entering text
You can enter alphanumeric characters by
using the phone’s keypad. For example,
storing names in the phonebook, writing a
message, creating a personal greeting. The
following text input methods are available in
the phone.

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

General Functions

Signal strength

Type numbers using one keystroke per
number. To change to 123 mode in a text
entry field, press the
key until 123
mode is displayed.

Changing the text input
mode
text input mode
1. When you are in a
)HMX
field that allows
characters to be
entered, you will
notice the text
input mode
Options
Insert
indicator in the
top right corner of the LCD screen.
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General Functions
General Functions
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2. Change the text input mode by pressing
You can check the current text
input mode in the top right corner of the
LCD screen.

Using the T9 mode
The T9 predictive text input mode lets you
enter words easily with a minimum number of
key presses. As you press each key, the
phone begins to display the characters that it
thinks you are typing based on the built-in
dictionary.
You can also add new words in the dictionary.
As new words are added, the word changes
to reflect the most likely candidate from the
dictionary. You can turn the T9 mode on or
off, and change the T9 language by holding
down the (
) key.
1. When you are in the T9 predictive text
input mode, start entering a word by
pressing keys
to
. Press one
key per letter.
] The word changes as letters are typed.
Ignore what’s on the screen until the word
is typed completely.

]

If the word is still incorrect after typing
completely, press the down navigation key
once or more to cycle through the other
word options.
Example: Press
to
type Good.
Press
[down navigation key] to type Home.
] If the desired word is missing from the word
choice list, add it using the ABC mode.
] You can select the language of the T9
mode. Press the left soft key [Option],
then select T9 languages. Select the
desired language of T9 mode. You can also
turn off the T9 mode by selecting T9 off.
The default setting on the phone is T9
enabled mode.
2. Enter the whole word before editing or
deleting any keystrokes.
3. Complete each word with a space by
pressing the
key. To delete letters,
press b . Press and hold down b to
erase entire words.

Note
v Refer to the table below for more

without saving your input, press .
The phone goes back to standby mode.

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

information on the characters available
using the alphanumeric keys.

Key

Characters in the order display
Upper Case
Lower Case
.,/?!-:'"1

.,/?!-:'"1

ABC2

abc2

DEF3

def3

GHI4

ghi4

JKL5

jkl5

MNO6

mno6

PQRS7

pqrs7

TUV8

tuv8

WXYZ9

wxyz9

Space 0

Space 0

General Functions

Note
v To exit from the text input mode
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General Functions
General Functions

Using the 123 (Number) mode

Contacts

The 123 mode enables you to enter
numbers in a text message (a telephone
number, for example).
Press the keys corresponding to the required
digits before manually switching back to the
appropriate text entry mode. You can quickly
switch from letters to numbers by pressing
and holding down the (
) key.

You can store phone numbers and their
corresponding names in the memory of your
SIM card.
In addition, you can store up to 1000
numbers and names in the phone memory.
The SIM card and phone are both used in the
same way in the Contacts menu.

Using the Symbol Mode
Using the Symbol Mode The Symbol Mode
enables you to enter various symbols or
special characters.
To enter a symbol, press the
key. Use
the navigation keys to scroll through the
symbols and press the corresponding key
and then press the [OK] key.
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Selecting Functions and Options
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Press the left soft
key to access the
available menu.

'SRXEGXW
'SRXEGXW
'SRXEGXW

Press the right
soft key to access
the available
Contacts.

Selecting Functions and Options

Your phone offers a set of functions that
allow you to customise the phone. These
functions are arranged in the menus and submenus, accessed via the two soft keys marked
d and e . Each menu and sub-menu
lets you view and alter the settings of a
particular function.
The role of the soft keys vary according to
the current context or the label on the
bottom line of the screen just above each key
indicates its current role.
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In-call menu
In-call menu

Your phone provides a number of control
functions that you can use during a call. To
access these functions during a call, initially
press the MP3 key to unlock the touch
screen and then press the left soft key
[Options].

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

Making a second call
You can get a number you wish to dial from
the phonebook to make a second call. Press
the right soft key selecting Contacts. To
save the dialled number into the phonebook
during a call, press the right soft key then
select Add new.

Switching between two calls
To switch between two calls, press the left
soft key then select Swap.
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Answering an incoming call
To answer an incoming call when the handset
is ringing, slide open the phone then press
the a key. The handset is also able to
warn you of an incoming call while you are
already on a call. A tone sounds in the
earpiece, and the display will show that a
second call is waiting.
This feature, known as Call waiting, is only
available if your network supports it. For
details of how to activate and deactivate it
see Call waiting (Menu 9.6.4)
If Call waiting is activated, you can put the
first call on hold and answer the second, by
pressing or by selecting the left soft key, then
Hold & Answer. You can end the current call
and answer the waiting call by selecting the
Right soft key and then End & Answer.

Rejecting an incoming call
You can reject an incoming call without
answering by simply pressing the
key.
During a call, you can reject an incoming call
by pressing the Right soft key [Menu] key
and selecting the Conference/Reject or by
pressing the
.

Muting the microphone

Switching DTMF tones on during
a call
To turn DTMF tones on during a call, press
the left soft key, and then select DTMF on.
DTMF tones can be turned off the same way.
DTMF tones allow your phone to make use of
an automated switchboard.

Multiparty or conference
calls
The multiparty or conference service
provides you with the ability to have a
simultaneous conversation with more than
one caller, if your network operator supports
this feature. A multiparty call can only be set
up when you have one active call and one call

In-call menu

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

on hold, both calls having been answered.
Once a multiparty call is set up, calls can be
added, disconnected or separated (that is,
removed from the multiparty call but still
connected to you) by the person who set up
the multiparty call. These options are all
available from the In-Call menu. The
maximum callers in a multiparty call are five.
Once started, you are in control of the
multiparty call, and only you can add callers
to the multiparty call.

Making a second call
You can make a second call while currently on
a call. Enter the second number and press the
a key. When the second call is
connected, the first call is automatically
placed on hold. You can swap between calls
by pressing the left soft key then selecting
Swap.

Setting up a conference call
Place one call on hold and while the active call
is on, press the left soft key and then select
the Conference/Join all.

31

In-call menu
Putting a conference call on hold
In-call menu

Press the left soft key, then select the
Conference/Hold all.

Activate the conference call on
hold
Press the left soft key, then select the
Conference/Join all.

Adding calls to the conference call
To add a call to an existing conference call,
press the left soft key, then select the
Conference/Join all.

Displaying callers in a conference
call
To scroll through the numbers of the callers
who make up a conference call on the
handset screen, use the up/down navigation
keys.
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Taking a private call during a
conference call
To have a private call with one caller from a
conference call, display the number of the
caller you wish to talk to on the screen, then
press the left soft key. Select the
Conference/Private to put all the other
callers on hold.

Ending a conference call
The currently displayed caller from a
conference call can be disconnected by
pressing the key. To end a conference
call, press the left soft key, then select the
Conference/End multiparty.
After pressing the left soft key, selecting all
will end all the active and onhold calls.

Menu Tree

1. Profiles
1.X.1 Activate
1.X.2 Personalise
1.X.3 Rename

2. Call register
2.1 Missed calls
2.2 Received calls
2.3 Dialled calls
2.4 All calls
2.5 Delete recent calls
2.6 Call charges
2.7 GPRS information

3. Tools
3.1 Favourites
3.2 Alarm clock
3.3Calculator
3.4 Unit converter
3.5 World time
3.6 SIM-Menu

4. Organiser

Menu Tree

The following illustration shows the available menu structure and indicates the:
] Number assigned to each menu option.

5. Messages
5.1 New message
5.2 Inbox
5.3 Drafts
5.4 Outbox
5.5 Listen to voice mail
5.6 Info message
5.7 Templates
5.8 Settings

4.1 Contacts
4.2 Calendar
4.3 Memo
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Menu Tree
Menu Tree

6. Multimedia
6.1 Camera
6.2 Video camera
6.3 Voice recorder
6.4 MP3
6.5 Photo album
6.6 Video album
6.7 Settings

7. Browser
7.1 Home
7.2 Bookmarks
7.3 Go to URL
7.4 Settings
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8. My stuff
8.1 Games & apps
8.2 Videos
8.3 Photos
8.4 Music
8.5 Text
8.6 Images
8.7 Sounds
8.8 Others

9. Settings
9.1 Date & time
9.2 Display
9.3 Power saving
9.4 Language
9.5 Connectivity
9.6 Calling
9.7 Security
9.8 Memory status
9.9 Reset settings

Profiles
] Ring tone: Select the desired ring tone

Activate

] Keypad tone: Select the desired keypad

(Menu 1.X.1)

1. A list of profiles is displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you
want to activate and press the left soft key
d OK key.
3. Then, select Activate.

Personalise (Menu 1.X.2)
Scroll to the desired profile in the Profile list.
After pressing the left soft key d or the
OK key, select Personalise. The profile
setting option opens. Set the option as
required.
] Call alert type: Set the alert type for
incoming calls.

from the list.
] Ring volume: Set the volume of the ringing

tone.

Profiles

In Profiles, you can adjust and customise the
phone tones for different events,
environments, or caller groups.
There are five preset profiles: General,
Silent, Vibrate only, Loud and Headset.
Each profile can be personalised. Press the
left soft key [Menu] and select Profiles using
up/down navigation keys.

] Message alert type: Set the alert type for

messages.
] Message tone: Select the alert tone for

messages.
tone.
] Keypad volume: Set the volume of keypad

tone.
] Slide tone: Allows you to set the slide

tone.
] Effect sound volume: Set the volume of

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

the ringing tone when switching the phone
on/off.

Rename (Menu 1.X.3)
You can rename a profile and give it any name
you choose to.
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Profiles
Profiles

Note
v Vibrate only, Silent and Headset profiles

cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to
the profile in the profile list and after
pressing the left soft key d or the OK
key, select Rename.
2. Key in the desired name and press the OK
key or the left soft key d [OK].
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Call register

Missed calls

Received calls

Menu 2.2

This option lets you view the last 10 incoming
calls. You can also:
] View the number if available and call it or
save it in the Address Book
] Enter new name for the number and save
both in the Address Book
] Send a message to this number
] Delete the call from the list

Call register

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

Menu 2.1

This option lets you view the last 10
unanswered calls. You can also:
] View the number if available and call it, or
save it in the Address Book
] Enter a new name for the number and save
both in the Address Book
] Send a message to this number
] Delete the call from the list

Dialled calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 20 outgoing
calls (called or attempted).
You can also:
] View the number if available and call it or
save it in the Address Book
] Enter new name for the number and save
both in the Address Book
] Send a message to this number
] Delete the call from the list
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All calls

Menu 2.4

You can view all lists of outgoing or incoming
calls.

Delete recent calls

] Reset all: Allows you to reset the timers of

Menu 2.5

Menu 2.6

Call duration (Menu 2.6.1)
Allows you to view the duration of your
incoming and outgoing calls. You can also
reset the call times.
The following timers are available:
] Last call: Length of the last call.
] All calls: Total length of all calls made and
incoming calls since the timer was last
reset.
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calls.
] Dialled calls: Length of the outgoing calls.

all calls by pressing the left soft key d
[Yes].

Allows you to delete Missed calls and
Received calls lists. You can delete Dialled
calls and All calls lists at one time.

Call charges

] Received calls: Length of the incoming

Call costs (Menu 2.6.2)
Allows you to check the cost of your last call,
all calls, remaining and reset the cost. To
reset the cost, you need to know your PIN2
code.

Settings (Menu 2.6.3)
(SIM Dependent)
] Set tariff: You can set the currency type

and the unit price. Contact your service
providers to obtain charging unit prices.
To select the currency or unit in this menu,
you need the PIN2 code.
] Set credit: This network service allows you
to limit the cost of your calls by selected
charging units. If you select Read, the
number of remaining unit is shown. If you
select Change, you can change your
change limit.

] Auto display: This network service allows

GPRS information

Call register

you to automatically see the cost of your
last calls. If set to On, you can see the last
cost when the call is released.

Menu 2.7

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

Call duration (Menu 2.7.1)
You can check the duration of Last call and
All calls. You can also reset the call timers.

Data volume (Menu 2.7.2)
You can check The Sent, Received or All
data volumes and Reset all.
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Favourites

Menu 3.1

This option allows you to add your own
favourites to the list already provided. Once
you create your own menu, you can access
the desired function quickly in the idle screen
by pressing the up navigation key.

Note
v The menu of SMS, MMS, Games &

apps, Connectivity, Alarm clock, MP3
and Camera is already provided in your
own favourites.

Alarm clock

Menu 3.2

You can set up to 5 alarm clocks to go off at
a specified time.
1. Select On and enter the alarm time you
want.
2. Select the repeat period: Once, Mon Fri,
Mon Sat, Everyday.
3. Select the alarm tone you want and press
d [OK].
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4. Edit the alarm name and press d [OK].

Calculator

Menu 3.3

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

Menu 3.4

This converts any measurement into a unit
you want. There are 9 types that can be
converted into units:
Currency, Area, Length, Weight,
Temperature, Volume, Velocity, Shoes and
Clothes.
1. You can select one of nine unit types by
pressing d [OK] key.
2. Select the unit you want to convert by
pressing i and j . It’s impossible to
input “-” symbol inunit converter.
3. Select the standard value by using k , l.

1. Select the city corresponding to your time
zone by pressing the left/right navigation
keys one or more times. The local date and
time are displayed.
2. If you want to change the time display in
standby mode to the selected time, press
the left soft key and select Set.

SIM-Menu

Tools

Unit converter

MENU 3.6

This menu depends on SIM and the network
services.

Note

World time

] In case the SIM card support

Menu 3.5

You can check the current time of Greenwich
Mean Time (GMT) and major cities around
the world, using the left/right navigation
keys.
The screen shows the city name, current date
and time.
To select the time zone in which you are
located, proceed as follows:

SAT(i.e. SIM Application Toolkit)
services, this menu will be the
operator specific service name
stored on the SIM card.
] In case the SIM card does not

support SAT services, this menu
will be Profiles.
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Contacts

Menu 4.1

Search contacts (Menu 4.1.1)
1. Select Search by pressing the right soft
key e [Contacts] or [OK].
2. Enter the name that you want to search.

Note
v Instant searching is available by

inputting the initial letter of the name
or number you want to search.

]

Send via Bluetooth: You can send the
data of phone book to devices which is
compatible with Bluetooth through
Bluetooth.
] Copy to handset: You can copy an entry
from SIM to phone or from phone to SIM.
] Assign speed dial: You can assign the
entry as a speed dial.
] View caller groups: For further details see
(Menu 4.1.3).
] Delete: You can delete an entry.

Note
3. If you want to edit, delete or copy an
entry, select the left soft key d
[Options]. The following menuwill be
displayed.
] Edit: You can edit the name, number,
group, character and picture by using the
navigation key.
] Write messages: After you have found the
number you want, you can send a
text/multimedia message to the selected
number.
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v To use the Photo Caller ID feature,

contacts must exist within the Phone
Book and photos must be taken in
72x72 resolution. For more
information about associating a photo
to a contact please refer to the Camera
section.

Add new (Menu 4.1.2)
You can add a phonebook entry by using this
function. Phone memory capacity is 1000

Note
v Maximum stored name and number

length depends on SIM-card type.

1. Select Add new by pressing the left soft
key d [OK] or [OK].
2. Select the memory you want to save: SIM
or Phone. If you set to Phone, you need to
select which number you want as a main
number.
a. Press d [OK] to input a name.
b. Press d [Save], then you can input a
number.
c. You can set a group for the entry by
pressing k , l .
d. You can set a picture for the entry by
pressing k , l .

Caller groups (Menu 4.1.3)
You can add up to 20 members per group,
with up to a maximum of 7 groups in total.
] Member list: Shows the group members
you have selected.
] Group ring tone: Allows you to specify
ring tone for the group members’ call.
] Group icon: Allows you to select the icon
dependent on Group.
] Add member: You can add group
members. Each group should not exceed
20 members.
] Remove member: You can remove the
member from the Group member list. But
the name and the number will remain in the
phonebook.
] Rename: You can change a group name.
] Remove all: Allows you to delete all the
members in the group.

Organiser

entries. SIM card memory capacity depends
on the mobile service provider. You can also
save 40 characters of name in The Phone
memory, and save characters in the SIM card.
The number of characters is a SIM dependent
feature.
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Speed dial (Menu 4.1.4)

My business card (Menu 4.1.6)

Assign contacts to any of the keys
to
.
You can then call that contact by pressing
the corresponding number key.
1. Open the phonebook first by pressing the
right soft key e [Contacts] in standby
mode.
2. Scroll to Speed dial, then press the left
soft key d [OK].
3. If you want to add speed dial, select
(empty). Then, you can search the name in
phonebook.
4. After assigning the number as speed dial,
you can change and delete the entry. You
can also make a call or send a message to
this number.

This option allows you to create your own
business card featuring Name and a mobile
phone number. To create a new business
card, press the left soft key d [Add] and
enter the information into the fields.

Own number (Menu 4.1.5)
(Sim dependent)
You can save and check your own number in
SIM card.

44

Settings (Menu 4.1.7)
1. Press the right soft e [Contacts] in
standby mode.
2. Scroll to Settings, then press the left soft
key d [OK].
] Default memory
Scroll to highlight Default memory, and
then press the left soft key d [OK].
- If you select Always ask, when adding an
entry, the phone will ask where to store
it.
- If you select SIM or Handset, the phone
will store an entry to the SIM or phone.
] View options
Scroll to highlight View options, and then
press the left soft key d [OK].

] Memory in use: This feature allows you to

see how many entries are in use, or free in
your phonebook.
] Clear contacts
You can delete all the entries in the SIM
and Phone. This function requires the
Security code.
1. Scroll to highlight Clear contacts, and then
press the left soft key d [OK].
2. Highlight the memory you wish to erase,
and then press the left soft key d [OK].
3. Enter the security code and press the left
soft key d [OK] or the right soft key
e [Back].
] Service dial number
Use this function to access a particular list
of services provided by your network
operator (if supported by the SIM card).

Organiser

- Name only: Set the phonebook list by
displaying the name only.
- Name & number: Set the phonebook
list by displaying the name and number.
- With pictures: Set the phonebook list
with the information and picture of
contact.
] Copy/Move all
You can copy/move entries from SIM card
memory to Phone memory and vice versa.
1. Open the Phonebook first by pressing the
right soft key e [Contacts] in standby
mode.
2. Scroll to Copy/Move all, and then press
the left soft key d [OK] to enter this
menu.
• SIM to Handset: You can copy/move
the entries from SIM Card to Phone
memory.
• Handset to SIM: You can copy/move
the entries from Phone memory to SIM
Card.
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Calendar

Menu 4.2

When you enter this menu a calendar will be
displayed. The month and year are shown at
the top of the screen. Whenever you the
change the date under the Settings menu,
the calender will update automatically. The
current date will be highlighted in green and
any schedule or memos will be indicated with
a red triangle at the top left hand corner of
the corresponding square. An audible alarm
can be set for memo’s and reminders.
To change the day, month and year.
Key

Description Key
Yearly
Monthly

Description

ij Weekly
k l Daily

In calendar mode, press the left soft key d
[Options] as follows;

Add new (Menu 4.2.1)
Allows you to add a new schedule and memo
for the chosen day. You can store up to 20
notes. Input the subject and then press left
soft key d [OK]. You enter the
appropriate information in the following
section; Time, Repeat and Alarm.

View daily schedules (Menu 4.2.2)
View all schedules and memo for the chosen
day. Use i, j to browse through the
note lists. If you set the alarm for a note, the
alarm icon is displayed.
If you want to view the note in detail, press
the left soft key d [OK]. Press the left soft
key d [Options] to delete or edit the note
you have selected.

Delete past (Menu 4.2.3)
You can delete the past schedule that you
have already been notified of.

Delete all (Menu 4.2.4)
You can delete all the notes.
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Go to date (Menu 4.2.5)
Organiser

You can go the chosen date directly.

Set alarm tone (Menu 4.2.6)
You can set the alarm tone of each chosen
date.

Memo

Menu 4.3

1. Select the Memo by pressing the left soft
key d [OK].
2. If the entry is empty, press the left soft key
d [Write].
3. Input the memo and then press the left
soft key d [OK].

Note
v If you want to change the text input

mode, press the

in order.
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New message

Menu 5.1

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

Write text message (Menu 5.1.1)
You can write and edit text message,
checking the number of message pages.
1. Enter the New messages menu by
pressing the left soft key d [OK].
2. If you want to write a new message, select
Write text message.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press [Insert] to attach the following;

Insert
] Images: You can insert the Default
graphics or graphics in My pictures that
are available for short messages.
] Sounds: You can insert sounds that are
available for short messages.
] Text templates: You can use Text
templates already set in the phone.
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] Contacts: You can add phone numbers or

e-mail addresses in the address book.
] Symbol: You can add special characters.
] My business card: You can add your

Business card to the message.
5. After you complete the message, to select
the required option, press the left soft key
d [Options].

Options
] Send: Sends text messages.
1. Enter numbers of recipient.
2. Press j key to add more recipients.
3. You can add phone numbers in the
address book.
4. Once the numbers have been entered,
press the left soft key d to send the
message. All messages will automatically be
saved in the outbox folder, even after a
sending failure.
] Save to drafts: Stores messages in the
Drafts folder.
] Font & Alignment: You can select the
Size and Style of font, and the Alignment
of text.

] Colour: You can also set the Colour of the

Note
v This phone supports EMS release 5, so

is available to send colour pictures,
sounds, text styles, etc.. If the other
parties handsets do not support such
options, the pictures, sounds or texts
sent may not be displayed correctly on
their phones.

Write multimedia message
(Menu 5.1.2)

A multimedia message can contain text,
images, and/or sound clips. This feature can
be used only if it is supported by your
network operator or service provider. Only
devices that offer compatible multimedia
message or e-mail features can receive and
send multimedia messages.
1. Enter the New message menu by pressing
the left soft key d [OK].
2. If you want to write a new message, select
Write multimedia message.
3. You can create a new message or choose
one of the multimedia message templates
already made.
4. Press Insert to add Image, Sound,
Contacts, Symbol, New photo, New sound,
Text templates, My business card.
Maximum available file size, that can be
inserted to MMS-message, is 100 kb.

Messages

text (foreground) and the background.
] Add T9 dictionary: You can add your own
words. This menu will only be shown when
the edit mode has been set to
T9ABC/T9Abc/T9abc.
] T9 languages: Select the desired language
for T9 input mode. You can also deactivate
the T9 input mode by selecting ‘T9 off’.
] Exit: If you press Exit whilst writing a
message, you will be taken back to the
message menu. Also the written message
will not have been saved.
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Options
] Send: You can send multimedia messages
to multiple recipients, as well as save it to
send at a later time.
Note
v All messages will be automatically saved

in the outbox folder, even after a
sending failure.
] Preview: You can preview multimedia

messages you have created.
] Save: You can save multimedia messages

To drafts or As template.
] Edit subject: Allows you to modify the

multimedia message you have chosen.
] Add slide: You can add a slide before or

after current slide.
] Move to slide: You can move to the

previous or the next slide.
] Delete slide: You can delete current

folders.
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] Set slide format

- Set timer: You can set a timer for slide,
text, picture and sound.
- Swap text and picture: You can switch
the position of picture and text of the
message.
] Remove media: You can remove a picture
or sound in the slide. This option can be
shown only when any media file has been
added.
] Add T9 dictionary: You can add your own
words. This menu will only be shown when
the edit mode has been set to
T9ABC/T9Abc/T9abc.
] T9 languages: Select the desired language
for T9 input mode. You can also deactivate
T9 input mode by selecting ‘T9 off’.
] Exit: Will take you back to the Message
menu.

v When creating a multimedia message, if

you upload a picture (50K) you may
find that whilst the picture is loading
you will not be able to carry out any
other actions until the picture has
competed loading.

Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received a
message. They will be stored in the Inbox. In
the Inbox, you can identify each message by
icons. For detail, see the icon directive.
Icon

Icon directive
Multimedia message
Short message
SIM message
Read multimedia message
Read text message
Push message
Notified multimedia message

If the phone shows ‘No space for SIM
message’, you only have to delete the SIM
messages from the Inbox. If the phone displays
‘No space for message’, you will then need to
delete messages, media or applications to free
up space.

Messages

Note

* SIM message
SIM message means that the message is
exceptionally stored in the SIM card. You
can move this message to the phone.
When you are notified that you have received
a multimedia message, you have to wait for the
message to be downloaded before you can
view it.
To read a message, select one of the messages
by pressing the left soft key d [Options].
] View: You can view the received messages.
] Reply: You can reply to the sender.
] Forward: You can forward the selected
message to another party.
] Delete: You can delete the current
message.
] Return call: You can call back the sender.
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Messages
] Information: You can view information

Messages

about received messages; Sender’s
address, Subject (only for Multimedia
message), Message date & time, Message
type, Message size.
] Delete all: You can delete all messages.

Outbox

This menu allows you to view the messages
which you have sent, those that are currently
sending or messages that have failed sending
previously.
Icon

Drafts

Menu 5.3

Using this menu, you can preset up to five
multimedia messages that you use most
frequently. This menu shows the preset
multimedia message list.
The following options are available.
] View: You can see the multimedia
messages.
] Edit: Allows you to modify the chosen
message.
] Delete: Deletes the message you choose.
] Information: To view the information of
the message.
] Delete all: Deletes all of the messages in
the slide.
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Menu 5.4

Icon directive
MMS Unsent
MMS sent
MMS delivery confirmed
SMS unsent
SMS sent
SMS delivery confirmed

] View: You can view the message.
] Forward: You can forward the selected

message to another party.
] Delete: You can delete the message.
] Information: You can check the

information of each message.
] Delete all: You can delete all the messages

in the outbox.

Menu 5.5

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

Note
v When you receive a voice mail, your

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

Info message

Menu 5.6

(Dependent to network and
subscription)
Info service messages are text messages
delivered by the network to your handset.
They provide general information such as
weather reports, traffic news, taxis,
pharmacies, and stock prices. When you
receive an info service message, you will see a
popup message show you that or the info
service message is directly displayed. To view
the message again follow the sequence
shown below;

Messages

Listen to voice mail

Read (Menu 5.6.1)
1. When you have received an info service
message and select Read to view the
message, it will be displayed on the screen.
You can read another message by scrolling
i , j or d [OK].
2. The message will be shown until another
message is selected.
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Messages
Topics (Menu 5.6.2)
Messages
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(Dependent to network and
subscription)
] Add new: You can add Info service

message numbers in the Phone memory
with its nickname.
] View list: You can see Info service message
numbers which you have added. If you
press d [Options], you can edit and
delete info message categories which you
have added.
] Active list: You can select info service
message numbers in the active list. if you
activate an info service number, you can
receive messages sent from the number.

Templates

Menu 5.7

Text templates (Menu 5.7.1)
You have 6 text templates as below;
• Please call me back.
• I’m late. I will be there at
• Where are you now?
• I am on the way.
• Top urgent. Please contact.
• I love you.

Multimedia templates (Menu 5.7.2)
After you have saved a new template, you can
use the following options.
] View: You can see multimedia templates.
] Delete: You can delete multimedia
templates.
] Add new: Allows you to add new
multimedia templates.
] Write messages: You can write and send
multimedia messages.

] Reply charging: When a message is sent, it

] Delete all: Allows you to delete all

allows the recipients to reply and charge
the cost of the reply to your telephone bill.
] SMS centre: If you want to send the text
message, you can receive the address of
SMS centre through this menu.

multimedia messages.

Settings

Messages

] Edit: You can edit multimedia templates.

Menu 5.8

Text message (Menu 5.8.1)
] Message types:

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400,
Email, ERMES
Usually, the type of message is set to Text.
You can convert your text into alternative
formats. Contact your service provider for
the availability of this function.
] Validity period: This network service
allows you to set how long your text
messages will be stored at the message
centre.
] Delivery report: If you set to Yes, you can
check whether your message is sent
successfully.

Mulitimedia message (Menu 5.8.2)
] Priority: You can set the priority of the

message you choose.
] Validity period: This network service

allows you to set how long your text
messages will be stored at the message
centre.
] Subject: You can enter multimedia
messages subject when this menu is on.
] Delivery report: If it is set to Yes in this
menu, you can check whether your
message is sent successfully.
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Messages
] Auto retrieve: If you select On, you

Messages
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receive multimedia messages
automatically. If you select Off, you receive
only notification message in the inbox and
then you can check this notification. If you
select Home network only, you receive
multimedia messages depends on
Homenetwork.
] Network settings: If you select multimedia
message server, you can set URL for
multimedia message server.
] Permitted message types
Personal: Personal message.
Advertisements: Commercial message.
Information: Necessary information.

Voice mailbox number (Menu 5.8.3)
You can receive voicemail if your network
service provider supports this feature. When
a new voicemail has arrived, the symbol will
be displayed on the screen. Please check with
your network service provider for details of
their service in order to configure the phone
accordingly.
] Home: You can listen to voice mails by
selecting Home.
] Roaming: Even when you are abroad, you
can listen to voice mails if a roaming service
is supported.

Info message (Menu 5.8.4)
Yes: If you select this menu, your phone
will receive Info service messages.
No: If you select this menu, your phone
will not receive Info service messages any
more.
] Alert
Yes: Your phone will beep when you have
received Info service message numbers.
No: Your phone will not beep even though
you have received info service messages.
] Languages
You can select the language you want by
pressing [On/Off]. Then, the info service
message will be shown in the language that
you selected.

Messages

] Receive

Push message (Menu 5.8.5)
You can set the option whether you will
receive the message or not.
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Camera

Menu 6.1

This application enables you to take a still
picture. You can take a picture in your
desired size, and use it for the contacts
photo, home screen and other more general
purposes. Once taken, a still image can be
sent via Multimedia msg.
Press the left soft key d to display the
following popup menu items.
] Brightness: Determines the brightness.
] Size: Determines the size of an image.
] Timer: Determines the delay time.
] Quality: Determines the quality of an
image.
] White Balance : Allows you to change the
settings according to the environment.
] Album: Shows the still images taken.
] Exit: To exit the Camera.
] Mode: Determines whether to take a
single , multishot or frame shot photo.
] Effect: Determines the special effect to the
picture.

] Flash: Determines the flash operation.
] Zoom: Determines the zoom rate.

Note
v Frame shots are only available with the

pixel resolution set to 176 x 220.
v Multi shots are only available when the

pixel resolution is set to 320 x 240 or
640 x 480.
v To use the Photo Caller ID feature, you

must take photos you wish to associate
with your contacts in 72x72 resolution.
v Once the photo has been taken and

saved, go to Contacts and select the
contact you wish to associate the
photo to or select Add new to create a
new contact(please note that a photo
can only be associated with a contact
stored in the phone's memory and not
on the SIM).
v Select Edit. Unless you wish to edit the

name, press OK and then use the
navigation keys to highlight the picture
tab.

] Quality: Determines the quality of a video

clip.

v Use the k , l keys to scroll through

the photos (please note that only
pictures taken in 72l72 resolution
will be listed here).
v Once you have selected the photo you

wish to use press the left soft key to
save this in the contacts profile.
v The photo will be shown when this

particular contact calls you (as long as
the contact does not have their
telephone number set to hidden).

Video camera

Menu 6.2

This application enables you to record a
video clip. You can play and watch a saved
video file while using this function.
Press the left soft key d to display the
following popup menu items.
] Brightness: Determines the brightness.
] Size: Determines the size of an image.
] Timer: Determines the delay time.

] White Balance : Allows you to change the

settings according to the environment.
] Record Time: Determines the recording

Multimedia

Note

time.
] Exit: To exit the Video camera.
] Effect: Determines the special effect to the

video clip.
] Flash: Determines the flash operation.
] Zoom: Determines the zoom rate.

Voice recorder

Menu 6.3

With the voice memo feature you can record
up to 20 voice messages and each memo can
be up to 20 seconds long.

Record (Menu 6.3.1)
You can record a voice memo in the Voice
recorder menu.
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1. Once recording has started, the message
Recording and the remaining time is
displayed.
2. If you want to finish recording, press the
left soft key d [Save].
3. Key in Voice memo title, press the left soft
key d [OK].

View list (Menu 6.3.2)
The list of voice memos are displayed. You
can playback and delete the recorded voice
memo. The following [Options] menus are
available

MP3

Menu 6.4

The KG800 has an integrated MP3 player
built-in. You can enjoy listening to MP3
music files on your phone memory using a
compatible headset or via the internal
loudspeaker.
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Note
v Because of the small dimension of the

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

The music player supports:
• MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG2.5 Layer III Sampling frequency up from
8KHz to 48KHz. Bit rate up to 320Kbps,
stereo.
• AAC: ADIF, ADTS formats (Sampling
frequency from 8KHz to 48KHz)
• AAC+: V1 : (Bit rate 16-128Kbps)
V2 : (Bit rate 16-48Kbps)
(Sampling frequency from 8KHz
to 48KHz)
• MP4, M4A: Sampling frequency up from
8KHz to 48KHz, Bit rate up to 320Kbps,
stereo.
• WMA: Sampling frequency up from 8KHz
to 48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.

v KG800 doesn't support the variable

rate of MP3 and AAC file. Therefore,
you can't change the file from VBR MP3
format to AAC.

You can transfer MP3 files from a compatible
PC to the memory in your phone using the
Mass Storage. When you connect the phone
to a PC using the USB cable(supplied in the
same package), this will be displayed as a
removable disk through Windows Explorer. If
you are using Win98 SE, you will have to
install the Mass storage driver for Windows
98 on CD-ROM.

Note
v You should copy MP3 to my

media\Music folder. If you copy to
another folder, you will not be able to
view the MP3 files.
v The PC should run Windows 98 SE,

Windows ME, Windows 2000,
Windows XP operating system.

This menu allows you to view the whole play
list. You can move through the tracks by
pressing the navigation key. In addition, once
you have selected the track, you can delete
the file or view its information via the options
menu.
1. Go to MP3 player : Move to MP3 player.
Press the left soft key d [Options] to
access the following menus.
] View play list: You can view the play list on
listening to the music.
] Area repeat: The special area part of the
current music is repeated when you select
ON of the menu.
] Set as ring tone: This menu allows to set
the MP3 file as a ring tone. You can also
set it as a ring tone in Profile.
] Setting
- Equalizer
This menu helps you to adjust to a
variety of environments when listening to
music. This phone supports four preset
menus. When you enter this menu, you
can view current value of equalizer.

Multimedia
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- Playmode
This menu allows to set the play mode.
- Set shuffle
You can listen to your MP3 music
randomly.
- Visual effect
You can select the visual effect menus:
Rainbow, Basic and Blue. This menu
allows to change the backgroud of main
LCD and sub LCD on playing MP3 file.
2. Delete: Deletes the file selected.
3. View details: To view the information of
the file you selected.
4. Delete all: Deletes all of the files.

Note
v Music is copyright protected in

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

Menu 6.5

You can view and send a picture. In addition,
you can set the picture as a wallpaper.
] Multi view: You can view the maximum of 9
thumbnails in a screen.
] Send via Bluetooth: You can send a
picture by Bluetooth.
] Write multimedia message: You can write
and edit multimedia messages, checking
message size.
] Set as wallpaper: You can set a picture as
a wallpaper.
] Slide show: You can view the pictures in a
slide show.
] Delete: You can delete a picture.
] Edit title: You can edit the title of picture.
] Information: Displays information about
the saved picture.

Note
v The Photo Album will only display

pictures taken by the handsets camera.

Menu 6.6

You can view videos which have been saved in
the memory.
] Play: You can play the video file when
pressing the OK key or selecting Play menu
of the Options menu.
] Send via Bluetooth: Send the selected file
to another device via Bluetooth.
] Rename: Change the file name of selected
file.
] Delete: Delete a file.
] Delete all: Delete all files in the list
] Information: Show the file information.

Settings

Menu 6.7

Camera (Menu 6.7.1)
] Auto save: If you set this feature to On,

the images will be saved automatically
without displaying the menu bar to save.
] Delete all photos: You can delete all the
photos which have been saved in the
memory.

Multimedia

Video album

Video camera (Menu 6.7.2)
] Delete all videos: Allows you to delete all

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

Navigating with the WAP browser
You can surf the Internet using either the
phone keys or the WAP browser menu.
Using the phone keys
When surfing the Internet, the phone keys
function differently to phone mode.
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Key

Description

ij Scrolls each line of the content

area
b
h

Returns to the previous page
Selects options and
confirmptions and confirms
actions

Using the WAP browser menu
There are various menu options available
when surfing the Mobile Web.
Note
v The WAP browser menus may vary,

depending on your browser version.

Menu 7.1

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

] Edit: You can edit the URL and/or the title

of the selected bookmark.
] Delete: Deletes the selected bookmark.
] Delete all: Deletes all the bookmarks.

Go to URL
Bookmarks

Menu 7.2

This menu allows you to store the URL of
favourite web pages for easy access at a later
time.

To create a bookmark
1. Press the left soft key d [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title,
press the OK key.
After selecting a desired bookmark, the
following options are available.
] Connect: Connects to the selected
bookmark.
] Add new: Select this to create a new
bookmark.

Browser

Home

Menu 7.3

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

Settings

Menu 7.4

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

Profiles (Menu 7.4.1)
A profile is the network information used to
connect to the Internet.
There are default profiles for some operators,
stored in phone memory. It’s impossible to
rename default profiles.
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Each profile has submenus as follows:
] Activate: Activates the selected profile.
] Settings: Use this to edit and change WAP
settings for the selected profile.
- Homepage: This setting allows you to
enter the address (URL) of a site you
want to use as homepage. You do not
need to type http:// at the front of each
URL as the WAP Browser will
automatically add it.
- Bearer: You can set the bearer data
service. 1 Data/2 GPRS
- Data settings: Appears only if you select
Data Settings as a Bearer/service.
Dial number: Enter the telephone
number to dial to access your WAP
gateway.
User ID: The users identity for your dialup server (and NOT the WAP gateway).
Password: The password required by
your dial-up server (and NOT the WAP
gateway) to identify you.
Call type: Select the type of data call :
Analogue of Digital (ISDN).

Linger time: You need to enter timeout
period. After entering that, the WAP
navigation service will be unavailable if
any data is not input or transferred.
- GPRS settings: The service settings are
only available when GPRS is chosen as a
bearer service.
APN: Input the APN of the GPRS.
User ID: The users identify for your APN
server.
Password: The password required by
your APN server.
- Proxy settings
Proxy: Activates or cancels proxy.
IP address: Input the IP address of the
Proxy server you access.
Port number: Input the Proxy Port.
- DNS settings
Primary server: Input the IP address of
the primary DNS server you access.
Secondary server: Input the IP address
of the secondary DNS server you access.

Clear cookie (Menu 7.4.5)

] Add new: You can add a new profile.

Removes all context saved in cookie.

] Delete: Deletes the selected profile from

the list.

Cache (Menu 7.4.2)
The information or services you have
accessed are saved in the cache memory of
the phone.

Cookie (Menu 7.4.3)

Security (Menu 7.4.6)

Browser

] Rename: You can change the profile name.

A list of the available certification is shown.
] Authority: You can see the list of
authority certificates that have been
stored in your phone.
] Personal: You can see the list of personal
certificates that have been stored in your
phone.

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

Clear cache (Menu 7.4.4)
Removes all context saved in cache.

Note
] A cache is a buffer memory, which is

used to save data temporarily.
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Games & apps

Menu 8.1

Games & apps (Menu 8.1.1)
• Default Games: In this menu, you can
manage the Java applications installed in
your phone. You can play or delete
downloaded applications, or set the
connect option. The downloaded
applications are organised in folders.
Press the left soft key d [OK] to open
the selected slide or launch the selected
midlet.
After selecting a folder, press [Options] and
then sub menus available to several options
are displayed.
] Open: You can see the stored games.
] New folder: Create a new slide.

JavaTM, is a technology developed by Sun
Microsystems. Similar to the way you
would download the Java Applet using
the standard MS Internet Explorer
browsers, Java MIDlet can be
downloaded using a WAP enabled
phone. Depending on the service
provider, all Java based programs such as
Java games can be downloaded and run
on a phone. Once downloaded, the Java
program can be viewed in the Games &
Apps menu where you can select,
execute, or delete. The Java program
files saved in the phone are in .JAD or
.JAR format.

Profiles (Menu 8.1.2)
A profile is the network information used to
connect to the Internet.
If you want to see the details of a profile,
please refer to Menu 7.4.1.
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New Fantastic LG There is Mass Storage

function in the KG800. if you connect the
USB cable, you can use the phone as a
Removable Disk.

the Java program and the JAD file is a
description file that includes all detailed
information. From the network, prior to
download, you can view all detailed file
descriptions from the JAD file.
v While being based on a standard

language (J2ME), not all Java
applications are compatible with all
handsets on sale insofar as specific
libraries may be used for a telephone
model. The software may be blocked or
switch itself on when Java applications
not specifically developed for the
phone this manual refers to are
downloaded, making it necessary to
“restart” the handset. We would like to
point out that these problems are
caused by incompatible applications
and are not a product fault.

CAUTION!
Only J2ME(Java 2 Micro Edition) based
programs will run in a phone environment. The
J2SE(Java 2 Standard Edition) based programs
will only run in a PC environment.

My stuff

Note
v The JAR file is a compressed format of

You can download MP3 files, and photos,
video, txt files etc. this gives you fast
access from PC to Phone, by just
connecting the USB cable.
This function does not require the
installation of additional software.
1. Whilst the phone is displaying the
standby screen, connect the phone to
the PC using the supplied USB cable.
The PC should recognise the handset
within a few seconds.
2. The phone will display « USB » on the
screen.
3. The phone will be identified as «
Removable disk » in My Computer. The
PC should then treat the KG800 as a
standard drive allowing you to place
files to and from the handset's memory.
You can either use Window's drag and
drop or copy and paste methods to
transfer content.
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4. Double click on « Removable disk » and
open. A folder called My media will be
displayed. Within that folder there are
a further 5 folders. Do not disconnect
the phone whilst a file transfer is in
progress, doing so may damage the
memory and corrupt the file.
5. When you want to disconnect the
phone from your PC, use Windows to
safely remove the handware and then
disconnect the USB cable from the
handset.
v If you receive a call whilst in mass

storage mode, the call will be rejected.
Once the handset is disconnected, the
KG800 will display information about
any calls missed.

My media
In the My media folder you will find the
following 5 folders; Music, Others,
Photos, Text and Videos.
Do not change the names of these
folders, doing so will cause content stored
in them to not be seen by the handset.
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Music
v You can store music files in this folder.
v The supported formats are:

MP3,AAC,AAC+,AAC++,
WMA,MP4(audio),Wav.
v The files in this folder can be played

using the MP3 player and Playlist
features of the phone.
v If you download an MP3 file to a

different folder, it will be not be
possible for the phone to locate and
play the file.
v Do not create subfolders here because

the MP3 files contained in that folder
will not be found and, therefore, will
unable to be played by the music
player.
v To set an MP3 file as a ringtone then

please do the following on the handset:
options>Go to MP3 player>options>set
as ringtone.

Text
v This folder supports .txt files.

This folder is mainly used for
transporting files from one PC to
another.
v The handset can preview JPG (Max

460K), GIF (Max 100K).
v You can set an image file as wallpaper as

long as it does not exceed 30k in size,
for other formats please use the PC
Suite.

Photos
v This folder is reserved for pictures taken

using the phone's digital camera.
v Even though photos can be uploaded

to this folder from your PC, they will not
be available on the phone's photo
album or My photos folder. Therefore,
we recommend that no photos are
uploaded to this folder.

If you
place non .txt files here then the
handset will not display them.

My stuff

Others
v Any type of file can be stored here.

Videos
v You can download videos taken with

the phone's digital camera onto the PC
and upload new videos onto the phone.
v This folder supports the 3GP file

format.
v You can upload files of any size until the

memory is full.
v Files stored in this folder can be

accessed by doing the following on the
handset: Menu>Multimedia>Video
album.
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Videos

Menu 8.2

Show the list of 3GP and MP4 files .
] Play: You can play the video file by
pressing the OK key or selecting Play from
the Option menu.
] Send via Bluetooth: Send the selected file
to another device via Bluetooth.
] Rename: change the file name of the
selected file. The maximum length of
characters is 200. And You can not change
the extension of file.

WARNING!
The following characters, \ / : * ? “ < > | can not be
used.

Photos

Menu 8.3

Shows the list of JPG files.
] View: You can see the JPG file by pressing
the OK key or selecting View from the
Option menu.

Note
v The maximum size of JPG file you can

see is 460Kbytes.
] Send via multimedia message: You can

write and send multimedia messages.
] Send via Bluetooth: Send the selected file

to another device via Bluetooth.

] Delete: Delete a file.
] Delete all: Deletes all the files in the list
] Information: Shows the file information.
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Note
v To setup .JPG (.JPEG) file from Photo

slide as wallpaper, go to MenuMultimedia-Photo album and then
please select Set as wallpaper in
Options menu.

] Delete all: Deletes all files in the list

file. The maximum length of characters is
200. And You can not change the
extension of file.
] Delete: Delete a file.
] Delete all: Deletes all the files in the list
] Information: Shows the file information.

] Information: Shows the file information.

Music

Text

My stuff

] Rename: change the file name of selected

Menu 8.5

Show the list of TXT files.
] View: You can see the TXT file by pressing
the OK key or selecting View from the
Option menu.

Menu 8.4

Shows the list of MP3, MP4, AAC, M4A and
WMA files.
] Play: You can play the MP3 file by pressing
the OK key or selecting Play from the
Option menu.
] Send via Bluetooth: Send the selected file
to another device via Bluetooth
] Rename: change the file name of selected
file. The maximum length of characters is
100. And You can not change the
extension of file.
] Delete: Delete a file.

Note
v The maximum size of TXT file you can

see is 460Kbytes.
] Send via Bluetooth: Send the selected file

to another device via Bluetooth.
] Rename: change the file name of selected

file. The maximum length of characters is
100. And You can not change the
extension of file.
] Delete: Delete a file.
] Delete all: Delete all files in the list
] Information: Show the file information.
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Images

Menu 8.6

After selecting a image, press the left key
d [View] and then you can check the
options as follow:
] Set as wallpaper: Currently selected
image can be set as a wallpaper.
] Write messages: The images downloaded
from the network can be sent by
Multimedia. Maximum message size is 100
kb for MMS message.
] Send via Bluetooth: The sound
downloaded from network can be sent by
Bluetooth.

Sounds

Menu 8.7

After selecting a sound, press the left key
[Options].
You can check the options as follow:
] Set as ringtone: Currently selected sound
can be set as a ringtone.
] Write messages: The sound downloaded
from network can be sent by SMS or MMS.
Maximum MMS message is 100 kb.
] Send via Bluetooth: The sound
downloaded from network can be sent by
Bluetooth.

Menu 8.8

Any type of file can be stored here. This
folder is mainly used for transporting files
from one PC to another.
] View: You can view a file if it is one of the
following types; JPG, GIF, WBMP, PNG and
TXT. The handset can preview JPG (Max
460K), GIF (Max 100K).
] Send via Bluetooth: Send the selected file
to another device via Bluetooth

My stuff

Others
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Date & time

Menu 9.1

You can set functions relating to the date
and time.

Date (Menu 9.1.1)
Set date
You can enter the current date.
Date format
You can set the Date format such as
DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY,
YYYY/MM/DD.
(D: Day / M: Month / Y: Year)

Time (Menu 9.1.2)
Set time
You can enter the current time.
Time format
Your can set the time format between 24hour and 12-hour.
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Display

MENU 9.2

Wallpaper (Menu 9.2.1)
You can select the background pictures in
standby mode.
] Default: You can select a picture or an
animation of wallpaper by pressing k or
l.
] My folder: You can select a picture or an
animation as wallpaper.

Menu colour (Menu 9.2.2)
Your phone provides you with 4 menu colour
themes. Set the menu colour by scrolling and
pressing the left soft key d [OK].

Standby text (Menu 9.2.3)
If you select On, you can edit the text which
is displayed in standby mode.

Power saving

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

This function saves battery power by keeping
backlight brightness to max 40%.

Menu 9.3

Settings

Backlight (Menu 9.2.4)

Brightness (Menu 9.2.5)
The screen brightness can be adjusted from
40% to 100%.

Language

Network name (Menu 9.2.6)

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

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

Home screen shortcut (Menu 9.2.7)

Connectivity

Selecting On displays the functionalities of 4
Navigation keys and Menu key as pictures on
the middle of the idle window.

Bluetooth (Menu 9.5.1)

Dial font colour (Menu 9.2.8)
You can set the colour of displayed number
when press the number keys in idle state for
call connection.

Menu 9.4

Menu 9.5

Bluetooth enables compatible mobile
devices, peripherals and computers that are
in close proximity to communicate directly
with each other without wires. This handset
supports built-in Bluetooth connectivity,
which makes it possible to connect them with
compatible Bluetooth headsets, computer
applications and so on.
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Note
v If you use LG PC Sync via Bluetooth,

you can exchange data only within the
phonebook.
v When you receive data from another

Bluetooth device, the phone requests
confirmation. After confirming the
transfer, the file will be copied on to
your phone.
v Depending on the file type, it will be

stored in the following folders:
- MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma):
Music folder.
- Video (.3GP, MP4): video folder.
- Phonebook contacts (.VCF):
Phonebook.
- Text (.txt): Text folder.
- Other files (.*.*): File storage folder.
v The handset normally operates with

WIDCOMM driver(version 1.4.3.4) or
WIDCOMM driver(version 1.4.2.10).
And it does not support the LG
Contents Bank with Bluetooth.

78

Set Bluetooth
You can activate or cancel the Bluetooth
function.
Paired devices/Handsfree devices
You can view all devices which your KG800 is
already paired to.
If you have entered Paired devices or
Handsfree devices, you will see the following
options in both those menus.
] Connect/Disconnect: Allows you to
connect to your paired Bluetooth devices.
] Add new: Allows you to search for new
Bluetooth devices and add them to your
phone's list of paired devices. When you
select Add new your handset will start to
search for Bluetooth devices within range.
Once the device you wish to pair appears
on the list press the right soft key [Stop].
Scroll to the desired device and press the
left soft key [Pair]. You will then be asked
to enter a passcode. The passcode can be
any code you wish to use (the same
passcode must be used by both devices) or
is one that is pre-determined by the

] Delete all: Allows you to delete all paired

Bluetooth devices.

Settings
] My handset’s visibility
This indicates whether or not your handset
will be visible to other Bluetooth devices.
] My handset’s name
You can set the name of your Bluetooth
device. The default name is LG KG800.

Settings

manufacturer of the device you are trying
to pair with. Please check the User Manual
of the device you are initiating the pair with
to see if it already has a predetermined
passcode in place.
] Assign name: Allows you to change the
name of the paired Bluetooth device and
how it is displayed on the handset.
] Set as authorised/Set as unauthorised:
Allows you to set an authorised connection
between each Bluetooth device. For
example if you regularly use a Bluetooth
headset with your phone then setting the
connection as authorised will mean the
headset will automatically connect to the
handset each time the headset is powered
on.
] All services: Allows you to view all services
which are supported by a Bluetooth
device.
] Delete: Allows you to delete a paired
Bluetooth device.

Supported services
Displays a list of Bluetooth services the
handset supports.
] Headset
] Handsfree kit
] File transfer
] Image printing
] Dial-up networking
] Business card transfer
] Browsing other device
] Serial Port Profile
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Settings
Modem (Menu 9.5.2)
Settings

You can access the network services through
the Modem. If you want to use the LG PC
Sync, Contents bank or Internet Cube, you
should access the menu and activate the
modem and then plug in the USB cable.

Network (Menu 9.5.3)
You can select a network which will be
registered either automatically or manually.
Usually, the network selection is set to
Automatic.

Network selection
You can select a network type.
] Automatic: If you select Automatic
mode, the phone will automatically search
for and select a network for you. Once you
have selected “Automatic”, the phone will
be set to “Automatic” even though the
power is off and on.
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] Manual: The phone will find the list of

available networks and show you them.
Then you can select the network which you
want to use if this network has a roaming
agreement with your home network
operator. The phone let you select another
network if the phone fails to access the
selected network.
] Preferred: You can set a list of preferred
networks and the phone attempts to
register with first, before attempting to
register to any other networks. This list is
set from the phone’s predefined list of
known networks.

Band selection
] EGSM/DCS: Depending on Network
situation, you can select EGSM/DCS.
] PCS only: Depending on Network
situation, you can select PCS only.

Calling

You can set GPRS service depending on
various situations.

Call divert (Menu 9.6.1)

Switch on
If you select this menu, the phone is
automatically registered to a GPRS network
when you switch the phone on. Starting a
WAP or PC dial-up application created the
connection between phone and network and
data transfer is possible. When you end the
application, GPRS connection is ended but
the registration to the GPRS network
remains.
When needed
If you select this menu, the GPRS connection
is established when you connect a WAP
service and closed when you end the WAP
connection.

Menu 9.6

The Call divert service allows you to divert
incoming voice calls, fax calls, and data calls
to another number. For details, contact your
service provider.
] All voice calls
Diverts voice calls unconditionally.
] If busy
Diverts voice calls when the phone is in
use.
] If no reply
Diverts voice calls which you do not
answer.
] If out of reach
Diverts voice calls when the phone is
switched off or out of coverage.
] All data calls
Diverts to a number with a PC connection
unconditionally.

Settings

GPRS attach (Menu 9.5.4)
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Settings
] All fax calls

Settings

Diverts to a number with a fax connection
unconditionally.
] Cancel all
Cancels all call divert service.

The submenus
Call divert menus have the submenus shown
below.
• Activate
Activate the corresponding service.
To voice mail centre
Forwards to message centre. This function
is not shown at All data calls and All fax calls
menus.
To other number
Inputs the number for diverting.
To favourite number
You can check back to last five diverted
numbers.
• Cancel
Deactivate the corresponding service.
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• View status
View the status of the corresponding
service.

Answer mode (Menu 9.6.2)
] Slide up

If you select this menu, you can receive an
incoming call when you open the slide.
] Any key
If you select this menu, you can receive a
call by pressing any key except
[End]
key.
] Send key only
If you select this menu, you can receive a
call by only pressing a [Send] key.

Send my number (Menu 9.6.3)
(network and subscription dependent)
] Set by network

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

Auto redial (Menu 9.6.6)

You can send your phone number to
another party. Your phone number will be
shown on the receiver’s phone.
] Off
Your phone number will not be shown.

] On

Call waiting (Menu 9.6.4)
(network dependent)

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

Settings

] On

] Activate

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

Minute minder (Menu 9.6.5)
If you select On, you can check the call
duration by a beep sound given every minute
during a call.

Security

Menu 9.7

PIN code request (Menu 9.7.1)
In this menu, you can set the phone to ask for
the PIN code of your SIM card when the
phone is switched on.
If this function is activated, you’ll be
requested to enter the PIN code.
1. Select PIN code request in the security
settings menu, and then press d [OK].
2. Set Enable/Disable
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3. If you want to change the setting, you
need to enter PIN code when you switch
on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3
times, the phone will lock out. If the PIN is
blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10
times. If you put wrong PUK code more
than 10 times, you can not unlock your
phone. You will need to contact your
service provider.

Handset lock (Menu 9.7.2)
You can use a security code to avoid
unauthorised use of the phone. Whenever
you switch on the phone, the phone will
request security code if you set phone lock
to When switch on.
If you set phone lock to When SIM changed,
your phone will request security code only
when you change your SIM card.

Call barring (Menu 9.7.3)
The Call barring service prevents your phone
from making or receiving certain category of
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calls. This function requires the call barring
password. You can view the following
submenus.
] All outgoing calls
The barring service for all outgoing calls.
] Outgoing international
The barring service for all outgoing
international calls.
] Outgoing international when roaming
The barring service for all international
outgoing calls except home network.
] All incoming
The barring service for all incoming calls.
] Incoming when roaming
The barring service for all incoming calls
when roaming.
] Cancel all
You can cancel all barring services.
] Change password
You can change the password for Call
Barring Service.

Fixed dial number (Menu 9.7.4)
(SIM dependent)
You can restrict your outgoing calls to
selected phone numbers. The numbers are
protected by your PIN2 code. The numbers
you wish to allow access to once this service
has been enabled, must be added to the
contacts after enabling Fixed dial number.
] Enable
You can restrict your outgoing calls to
selected phone numbers.
] Disable
You can cancel fixed dialling function.

] Number list

You can view the number list saved as
Fixed dial number.

Settings

The submenus:
• Activate
Allows to request the network to set call
restriction on.
• Cancel
Set the selected call restriction off.
• View status
View the status whether the calls are barred
or not.

Change codes (Menu 9.7.5)
PIN is an abbreviation of Personal
Identification Number to prevent use by
unauthorised person. You can change the
access codes: Security code, PIN code,
PIN2 code.
1. If you want to change the Security
code/PIN1/ PIN2 code input your original
code, and then press d [OK].
2. Input new Security code/PIN1/PIN2 code
and verify them.

Touchpad lock (Menu 9.7.6)
Sets whether to use the touch pad when
closing a slide.
On: It is impossible to activate the touch pad
with slide closed. (You can use the touch
pad only when slide opens.)
Off: It is possible to activate the touch pad
using the Volume key even with slide
closed.
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Memory status

Menu 9.8

You can check free space and memory usage
of each repository, Internal memory,
Multimedia memory. You can go to each
repository menu.

Reset settings

Menu 9.9

You can initialise all factory defaults. You will
need the Security code to activate this
function.
] Restore default settings: Allows you to
restore the phone back to its default
settings.
] Clear multimedia memory: Allows you to
format the multimedia memory and create
a default directory.
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Accessories
Travel Adapter
This charger allows
you to charge the
battery while away
from home or your
office.

Standard
Battery

Hands free earmicrophone and
music player
controller combo

Accessories

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

Stereo headset
Controller: Answer & End button, music
player control, volume control, Hold button
and microphone.
After connecting the headset and the
controller, plug the end of controller into the
headset jack on the right side of the phone.

Note

Data cable/CD
You can connect
your phone to PC to
exchange the data
between them.

v Always use genuine LG accessories.
v Failure to do so may invalidate your

warranty.
v Accessories may vary in different

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

87

Technical Data
Technical Data

General
Product name: KG800
System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures
Max: +55°C
Min: -10°C

"LG Service Center" by LG Electronics (Thailand) Co. Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd., Bookalo, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon-Fri and Sat 2nd, 4th 08:00 - 17:00
Call center : 0-2878-5757

"Easy Fix Service Center" by IEC Public Co. Ltd.
390 IEC Complex, Ramkamhank Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
Working day : Mon-Fri 08:00 - 19:00 Tel. 0-2729-9400
Call center : 0-2729-9400

"LOXLEY Service Center" by LOXLEY Public Co. Ltd.
2 Soi Phaholyotin 19, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Working day : Mon-Fri 08:00 - 17:00 Tel. 0-2515-8383
Call center : 0-2248-3131

"Advanced Service Center" by Digital Phone Co. Ltd.
1 ESV Tower, G Fl., Phaholyotin Rd., Samsen Nai, Phayathi, Bangkok 10400
Working day : Mon-Fri 08:30 - 17:30 Tel. 0-2687-8731-2
Call center : 1175 # 8
* Only mfa void

88

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

