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คู่มือการใช้ LG-T500 — ไทย
ข้อมูลบางอย่างในคูม
่ อ
ื เล่มนีอ
้ าจแตกต่างจากโทรศัพท์ของคุณ
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผูใ้ ห้บริการของคุณ

โปรแกรมรับรองผลิตภัณฑ์ LG
เรียน ท่านผูม
้ อ
ี ป
ุ การะคุณ
ขณะนี้ บริษท
ั LG ได้ดำเนินงานตรวจสอบสินค้า
และผลิตภัณฑ์ของ ทาง LG เพือ
่ คุม
้ ครองผูบ
้ ริโภค
จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลอกเลียน แบบ จากตลาด
ลักลอบนำเข้าสินค้า รวมถึงเพือ
่ ให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รบ
ั
บริการทางด้านการประกันสินค้าอย่างเป็นทางการ
เพือ
่ ให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของท่าน เป็นผลิตภัณฑ์แท้จากทาง LG,
หนึง่ ข้อความพร้อมด้วย IMEI เครือ
่ ง จะถูกส่งมายัง บริษท
ั LG
โดยอัตโนมัติ นับตัง้ แต่วน
ั ทีซ
่ อ
้ื ผลิตภัณฑ์และเริม
่ ใช้บริการ
ทัง้ นี้ LG จะเป็นผูช
้ ำระค่าบริการ SMS สำหรับโปรแกรมตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์น้ี สำหรับสิทธิพเิ ศษ ท่านจะได้รบ
ั สิทธิในการต่อระยะ
เวลาการ รับประกันฟรีเพิม
่ ขึน
้ หนึง่ เดือน โดยสิทธิพเิ ศษนีค
้ รอบคลุม
เฉพาะการรับประกันตัวเครือ
่ ง ไม่รวมแบตเตอรี่ และ อุปกรณ์
เสริมอืน
่ ๆ ทันทีทโ่ี ทรศัพท์ของคุณได้รบ
ั การตรวจสอบและ
รับรอง คุณจะได้รบ
ั ข้อความรับรอง “โทรศัพท์เครือ
่ งนี้ คือผลิต
ภัณฑ์ จากบริษท
ั LG” โดยทุกหมายเลข IMEI ทีส
่ ง่ ถึงบริษท
ั LG
สามารถการันตีได้วา่ จะได้รบ
ั สิทธิการรับประกันสินค้า
อันเนือ
่ ง จากขอบกพร้องจาก มาตรฐานในขัน
้ ตอนการผลิต
โดยไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานใน การซือ
้ หรือ
บัตรรับประกันสินค้า นับตัง้ แต่วน
ั แรกทีท
่ า่ นซือ
้ ผลิตภัณฑ์

คำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัยและการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบือ
้ งต้นต่อ
ไปนี้ การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำ
เหล่านีอ
้ าจทำให้เกิดอันตราย
หรือผิดกฎหมาย

การรับพลังงานคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ
ข้อมูลเกีย
่ วกับการรับพลัง
งานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุและค่า
SAR (Specific Absorption
Rate)
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีร่ น
ุ่ LG-T500
นี้ ได้รบ
ั การออกแบบตรงตาม
ข้อกำหนดเรือ
่ งความปลอดภัย
ในการใช้งานอันเกีย
่ วกับการ
รับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ข้อกำหนดนีใ้ ช้หลักเกณฑ์
ทางวิทยาศาสตร์ทร่ี วมถึงการ
กำหนดค่าเผือ
่ ไว้ ทัง้ นีเ้ พือ
่
ความปลอดภัยของผูใ้ ช้ทก
ุ คน
โดยไม่ขน
้ึ กับอายุและสุขภาพ
• ข้อกำหนดเกีย
่ วกับการรับพลัง
งานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุใช้หน่วย
วัดทีเ่ รียกว่า Specific
Absorption Rate หรือ SAR
การทดสอบ SAR ได้กระทำ
ด้วยการใช้วธิ ก
ี ารทีไ่ ด้มาตร
ฐานโดยให้เครือ
่ งโทรศัพท์
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ส่งสัญญาณทีแ
่ รงทีส
่ ด
ุ และมี
การรับรองขนาดสัญญาณแล้ว
โดยการส่งสัญญาณดังกล่าว
ได้กระทำในทุกย่านความถีท
่ ่ี
โทรศัพท์ใช้อยู่
• แม้วา่ ระดับ SAR ของ
โทรศัพท์ LG แต่ละรุน
่ จะแตก
ต่างกันบ้าง แต่ทก
ุ รุน
่ จะได้รบ
ั
การออกแบบให้อยูภ
่ ายในข้อ
กำหนดการรับพลังงานคลืน
่
ความถีว่ ท
ิ ยุ
• ขอ
้ จำกัด SAR ทีแ
่ นะนำโดย
International Commission
on Non-Ionizing
Radiation Protection
(ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก.
โดยเฉลีย
่ ตามเนือ
้ เยือ
่ หนัก
10 กรัม
• คา่ SAR สูงสุดสำหรับ
โทรศัพท์รน
ุ่ นี้ ซึง่ ทำการ
ทดสอบโดย DASY4
ขณะถือแนบกับหูคอ
ื
1.07 วัตต์/กก. (10 กรัม)
และเมือ
่ พกพาไว้กบ
ั ตัวคือ
0.761 วัตต์/กก. (10 กรัม)

• ขอ
้ มูลระดับ SAR
สำหรับผูท
้ อ
่ี ยูใ่ นประเทศ/
พืน
้ ทีท
่ ย
่ี อมรับข้อจำกัด SAR
ซึง่ แนะนำโดย Institute
of Electrical and
Electronics Engineers
(IEEE) คือ 1.6 วัตต์/กก.
โดยเฉลีย
่ ต่อเนือ
้ เยือ
่ 1 กรัม

การดูแลและการบำรุง
รักษาเครือ
่ งโทรศัพท์
คำเตือน: ใช้แบตเตอรี่
อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์
เสริมทีผ
่ า่ นการรับรองให้ใช้
กับโทรศัพท์รน
ุ่ นีเ้ ท่านัน
้
การใช้อป
ุ กรณ์ประเภทอืน
่ ๆ
อาจทำให้การรับรองหรือการ
รับประกันของเครือ
่ งสิน
้ สุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
• อย่าถอดแยกชิน
้ ส่วนของ
เครือ
่ งโทรศัพท์ ควรนำไปให้
ช่างเทคนิคผูม
้ ค
ี วามรูเ้ มือ
่ จำ
เป็นต้องมีการตรวจซ่อม

• ควรวางให้หา่ งจากอุปกรณ์
เครือ
่ งใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์
วิทยุ และเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
• ควรตัง้ โทรศัพท์ไว้หา่ งจาก
แหล่งความร้อน เช่น
เครือ
่ งระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
• ไม่ควรนำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้
ในทีท
่ ม
่ี ก
ี ารสัน
่ สะเทือนหรือ
การกระแทก
• ปด
ิ เครือ
่ งโทรศัพท์ในบริเวณ
ทีม
่ ข
ี อ
้ บังคับพิเศษว่าห้ามใช้
ตัวอย่างเช่น การใช้โทรศัพท์
ในโรงพยาบาล เนือ
่ งจากอาจ
มีผลต่อการทำงานของอุป
กรณ์ทางการแพทย์ทไ่ี วต่อ
สัญญาณรบกวน
• หา้ มสัมผัสโทรศัพท์ดว้ ยมือเปียก
ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะ
อาจถูกไฟฟ้าดูดและอาจทำให้
โทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้
• หา้ มชาร์จโทรศัพท์ใกล้วตั ถุไวไฟ
เนือ่ งจากโทรศัพท์อาจร้อนและ
ทำให้ตดิ ไฟ ซึง่ อาจทำให้เกิด
เพลิงไหม้
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คำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัยและการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ใช้ผา้ แห้งเช็ดทำความสะอาด
ภายนอกเครือ่ งโทรศัพท์
(อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน
ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้
บนพืน
้ ผิวอ่อนนุม
่
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณที่
มีการถ่ายเทอากาศดี
• ไม่ควรนำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ใน
ทีท
่ ม
่ี ฝ
ี น
ุ่ หรือควันมากเกินไป
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บต
ั รเคร
ดิตหรือบัตรโดยสารทีม
่ แ
ี ถบแม่
เหล็ก เพราะอาจทำความเสีย
หายต่อข้อมูลในแถบแม่เหล็ก
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมค
ี ม
เพราะอาจทำความเสียหายแก่
โทรศัพท์ได้
• วางเครือ
่ งโทรศัพท์ให้หา่ งจาก
ของเหลวหรือความชืน
้
• ใช้อปุ กรณ์เสริม เช่น
หูฟงั ด้วยความระมัดระวัง
อย่าแตะต้องเสาอากาศโดยไม่จำเป็น
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การทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
ของโทรศัพท์
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
• หา้ มใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ กล้
อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่
ได้รบ
ั อนุญาตเสียก่อน หลีก
เลีย
่ งการวางโทรศัพท์เหนือ
เครือ
่ งควบคุมจังหวะการเต้น
ของหัวใจ เช่น ใส่ในกระเป๋า
เสือ
้ เป็นต้น
• โทรศัพท์เคลือ
่ นทีบ
่ างเครือ
่ ง
อาจก่อให้เกิดสัญญาณคลืน
่
รบกวนกับเครือ
่ งช่วยฟังได้
• ดงั นัน้ โทรทัศน์ วิทยุ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
อาจได้รบ
ั การรบกวนบ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยเรือ
่ งการใช้โทร
ศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ นพืน
้ ทีท
่ ค
่ี ณ
ุ ขับขี่
ยานพาหนะ
• หา้ มใช้โทรศัพท์มอื ถือในขณะขับรถ
• มส
ี มาธิในการขับขีด
่ ว้ ยความ
ระมัดระวังอย่างเต็มที่

• หากสามารถกระทำได้
ให้ใช้ชด
ุ อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ขบั เข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อน
โทรออกหรือรับสาย หากสภาพ
การขับขีท
่ ำให้จำเป็นต้องดำเนิน
การดังกล่าว
• พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
อาจมีผลกระทบต่อระบบ
อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดในรถ
ของคุณ เช่น วิทยุตด
ิ รถยนต์
อุปกรณ์เพือ
่ ความปลอดภัย
เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตัง้ ถุงลมนิรภัย
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์พกพาแบบไร้
สายซึง่ ขัดขวางการทำงานของ
ถุงลม ซึง่ อาจทำให้ถงุ ลมไม่ทำ
งาน หรืออาจทำให้คณ
ุ ได้รบ
ั
บาดเจ็บรุนแรงเนือ่ งจากการทำ
งานผิดปกติของถุงลมนิรภัยได้
• หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะ
อยูข
่ า้ งนอก โปรดตรวจดูวา่
ระดับเสียงอยูท
่ ร่ี ะดับทีเ่ หมาะ
สม เพือ
่ ให้คณ
ุ ยังสามารถได้
ยินเสียงจากรอบข้างได้ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ เมือ
่ อยูข
่ า้ งถนน

หลีกเลีย
่ งการทำลาย
ความสามารถในการ
ได้ยน
ิ
ความสามารถในการได้ยน
ิ อาจ
ถูกทำลายได้หากคุณฟังเสียง
ดังเป็นระยะเวลานาน ดังนัน
้
เราขอแนะนำว่าคุณไม่ควรเปิด
หรือปิดเครือ
่ งใกล้กบ
ั หูของคุณ
นอกจากนี้ คุณควรตัง้ ระดับเสียง
เพลงและระดับเสียงสายสนทนา
ไว้ในระดับทีเ่ หมาะสม
หมายเหตุ: เสียงและแรง
ดันทีม
่ ากเกินไปจากหูฟงั
สามารถทำให้สญ
ู เสียการ
ได้ยน
ิ ได้

บริเวณทีท
่ ำให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพืน
้ ทีท
่ อ
่ี ยู่
ระหว่างมีการระเบิดต่างๆ ให้ปฏิ
บัตต
ิ ามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด
และทำตามข้อกำหนดหรือกฎ
เกณฑ์ตา่ งๆ
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คำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัยและการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริเวณทีอ่ าจเกิดการระเบิดได้ การโทรฉุกเฉิน
• หา้ มใช้โทรศัพท์ใกล้จด
ุ เติม
น้ำมันเชือ
้ เพลิง
• หา้ มใช้โทรศัพท์ใกล้นำ้ มัน
เชือ
้ เพลิงหรือสารเคมี
• หา้ มขนถ่ายหรือเก็บก๊าซ
หรือของเหลวทีต่ ดิ ไฟง่าย
หรือระเบิดได้ในห้องโดยสารของรถ
ซึง่ คุณใช้เก็บโทรศัพท์หรืออุปกรณ์
เสริมต่างๆ ของคุณ

บนเครือ
่ งบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้
เกิดคลืน
่ รบกวนต่อเครือ
่ งบินได้
• ให้ปด
ิ โทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ อง
คุณก่อนขึน
้ เครือ
่ งบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์เมือ
่ เครือ
่ งบิน
จอดทีพ
่ น
้ื ก่อนได้รบ
ั การ
อนุญาตจากพนักงาน

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัยและ
ห่างจากมือเด็ก รวมทัง้ เก็บชิน
้
ส่วนขนาดเล็กซึง่ อาจทำ
อันตรายหากเด็กนำใส่ปาก
6

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถ
ใช้กบ
ั เครือข่ายมือถือบางเครือ
ข่ายได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์น้ี
เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุก
เฉิน ให้ตรวจสอบกับผูใ้ ห้บริการ
ในพืน
้ ทีข
่ องคุณ

ข้อมูลเกีย
่ วกับแบตเตอรี่
และการดูแลรักษา
• คณ
ุ ไม่จำเป็นต้องคายประจุ
แบตเตอรีอ
่ อกจนหมดก่อน
เริม
่ การชาร์จ แบตเตอรีน
่ ้ี
ต่างจากแบตเตอรีอ
่ น
่ื เนือ
่ ง
จากไม่มี Memory Effect
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
จึงไม่ดอ
้ ยลง
• ใช้เฉพาะแบตเตอรีแ่ ละทีช่ าร์จของ
LG เท่านัน้ เครือ่ งชาร์จของ LG
ได้รบั การออกแบบมาเพือ่ ยืดอายุ
การใช้งานของแบตเตอรีใ่ ห้นาน
ทีส่ ดุ
• อย่าถอดชิน
้ ส่วนหรือทำให้
แบตเตอรีล
่ ด
ั วงจร
• รก
ั ษาความสะอาดของหน้า
สัมผัสแบตเตอรี่

• เปลีย่ นแบตเตอรีก
่ อ
้ นใหม่ทน
ั ที
เมือ
่ ประสิทธิภาพการใช้งานลด
ต่ำลงจนถึงระดับทีไ่ ม่อาจใช้
งานต่อได้ แบตเตอรีน
่ ส
้ี ามารถ
ชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครัง้ จน
กว่าจะจำเป็นต้องเปลีย่ น
ก้อนใหม่
• ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อก
ี ครัง้
หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานานเพือ
่
เพิม
่ เวลาการใช้งาน
• อย่าให้เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรี่
โดนแสงแดดโดยตรง หรือ
ใช้ในสภาพทีม
่ ค
ี วามชืน
้ สูง
เช่น ในห้องน้ำ
• อย่าวางแบตเตอรีท
่ ง้ิ ไว้ใน
สภาพอากาศทีร่ อ
้ นหรือเย็น
เพราะประสิทธิภาพของแบต
เตอรีอ
่ าจด้อยลง
• หากมีการใส่แบตเตอรี่
ชนิดทีไ่ ม่ถก
ู ต้อง อาจทำให้
เกิดการระเบิดได้
• ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำ
ของผูผ
้ ลิตในการทิง้
แบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้แล้ว โปรด
รีไซเคิลเมือ
่ เป็นไปได้
อย่าทิง้ เป็นขยะในครัวเรือน

• หากคุณต้องการเปลีย่ นแบตเตอรี่
โปรดนำไปทีจ่ ดุ บริการหรือตัว
แทนจำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้
จาก LG Electronics ทีใ่ กล้ทส่ี ดุ
เพือ่ ขอความช่วยเหลือ
• ถอดปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จออก
จากเต้าเสียบทุกครัง้ หลังจาก
แบตเตอรีโ่ ทรศัพท์เต็มแล้ว
เพือ
่ ลดการใช้พลังงานสิน
้
เปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช้งานแบตเตอรีจ่ ะ
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การกำหนดค่า
เครือข่าย, การตัง้ ค่าผลิต
ภัณฑ์, รูปแบบการใช้,
แบตเตอรี่ และสภาพแวดล้อม
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การติดตัง้ ซิมการ์ดและแบตเตอรีใ่ นเครือ
่ ง
การใส่ซม
ิ การ์ด

ภาพประกอบ

เมือ
่ คุณสมัครใช้บริการเครือ
ข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ คุณ
จะได้รบ
ั ซิมการ์ด พลักอิน
พร้อมรายละเอียดการสมัคร
ขอรับบริการ เช่น PIN ของคุณ
บริการเสริมทีม
่ ใี ห้เลือกใช้ได้
และอืน
่ ๆ
ข้อสำคัญ!
ซิมการ์ดพลักอินและขัว้ สัม
ผัสอาจชำรุดเสียหายได้งา่ ย
หากถูกขูดขีดหรือหักงอ ดังนัน้
จึงควรใช้งาน ใส่ หรือถอดการ์ด
ด้วยความระมัดระวัง เก็บซิมการ์ด
ทัง้ หมดให้พน้ มือเด็กเล็ก

โปรดปิดอุปกรณ์และเลิกการ
เชือ
่ มต่อกับแท่นชาร์จก่อนถอด
แบตเตอรี่
1 ถอดฝาครอบด้านหลัง
2 ยกแบตเตอรีอ
่ อก
3 การใส่ซม
ิ การ์ด
4 การใส่แบตเตอรี่
5 ประกอบฝาหลัง
6 การชาร์จแบตเตอรี่

1

4
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2

5

3
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ส่วนประกอบตัวเครือ
่ ง
หูฟงั
ปุม
่ โทรออก/รับสาย
เพือ
่ โทรออกและรับสายเรียกเข้า
ปุม
่ ย้อนกลับ
ย้อนกลับไปหน้าจอก่อนหน้า
ปุม
่ วางสาย

ปุม
่ ปรับระดับเสียง
ปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง/ปุม
่ ล็อค
• เมือ่ หน้าจออยูท่ ห่ี น้าจอหลัก: • กดครูห
่ นึง่ เพือ
่ เปิด/ปิดหน้าจอ
ระดับเสียงเรียกเข้าและเแบบเสียง • กดค้างไว้เพือ
่ เปิด/
• ระหว่างการใช้สาย:
ปิดโทรศัพท์
ระดับเสียงหูฟงั
• ปม
ุ่ ลดระดับเสียง:
กดค้างไว้เพือ
่ เปิดใช้/
เลิกใช้โหมดเงียบ
ช่องเสียบหูฟงั สเตอริโอ
หรือแฮนด์ฟรี
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การใช้หน้าจอสัมผัส
เคล็ดลับสำหรับหน้าจอสัมผัส

ควบคุมหน้าจอสัมผัส

• ในการเลือกรายการ
ให้แตะทีก
่ ลางไอคอน
• ไม่ตอ
้ งออกแรงกดมาก
หน้าจอสัมผัสจะไวต่อการ
สัมผัสทีเ่ บาและแน่นอน
• ใช้ปลายนิว้ ในการสัมผัส
ทีต
่ วั เลือกทีต
่ อ
้ งการ ระวัง
อย่าแตะโดนปุม
่ อืน
่ ๆ
• เมือ
่ ไม่มก
ี ารใช้งานโทรศัพท์
LG-T500 เครือ
่ งจะกลับไป
ล็อคหน้าจอ

การควบคุมบนหน้าจอสัมผัสของ
LG-T500
สามารถเปลีย่ นแปลงได้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั งานทีค
่ ณ
ุ กำลังทำ
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การเปิดแอปพลิเคชัน
ในการเปิดแอปพลิเคชันใดก็ตาม
เพียงแตะทีไ่ อคอนนัน
้
การเลือ
่ นหา
ลากจากด้านหนึง่ ไปยัง
อีกด้านหนึง่ เพือ
่ เลือ
่ น
ในหน้าจอบางหน้าจอ เช่น
รายการข้อมูลการโทร คุณ
สามารถเลือ
่ นขึน
้ หรือลงได้
อีกด้วย

การโทร
การโทรออก
1 แ
 ตะ
เพือ
่ เปิดปุม
่ กด
2 ปอ
้ นหมายเลขโดยใช้ปม
ุ่ กด
3 แตะ
เพือ
่ เริม
่ การ
โทรออก
เคล็ดลับ! ในการป้อน +
เพือ
่ โทรออกต่างประเทศ
ให้กดค้างไว้ท่ี 0 +
กดปุม
่ เปิดปิดเพือ
่ ล็อคหน้าจอ
สัมผัสเพือ
่ ป้องกันการโทรออก
โดยไม่ตง้ั ใจ

การโทรออกโดยใช้รายชือ
่
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
เพือ
่ เปิด รายชือ
่
2 แตะทีก
่ ล่องฟิลด์ชอ
่ื ทีด
่ า้ น
บนของหน้าจอ และป้อน
ตัวอักษรสองสามตัวแรก
ของรายชือ
่ ทีต
่ อ
้ งการโทร
โดยใช้ปม
ุ่ กด

3 จากรายการที

ฟ
่ ลิ เตอร์น้ี
ให้แตะทีไ่ อคอนโทร ถัดจาก
รายชือ่ ทีต่ อ้ งการโทร หมายเลขเริม่
ต้นจะถูกใช้ในการโทร หากราย
ชือ่ นัน้ มีหมายเลขมากกว่าหนึง่
หมายเลข
4 หรื
 อ คุณอาจแตะทีช่ อ่ื และ
เลือกหมายเลขทีจ่ ะใช้ หากรายชือ่
นัน้ มีหมายเลขมากกว่า
หนึง่ หมายเลข คุณอาจแตะ
เพือ่ โทรโดยใช้หมายเลข
เริม่ ต้นก็ได้

การรับสายและการปฏิ
เสธสายเรียกเข้า
เมือ่ โทรศัพท์ดงั ขึน้ ให้กดปุม่
เพือ่ รับสาย ในการปิดเสียงกริง่
ให้แตะทีแ่ ท็บ เงียบ
ในหน้าจอสัญญาณตอบรับ
วิธนี เ้ี ป็นวิธท
ี ม่ี ป
ี ระโยชน์
หากคุณลืมเปลีย่ นรูปแบบเสียงเป็น
เงียบ เมือ่ อยูใ่ นห้องประชุม
แตะทีแ่ ท็บ ปฏิเสธ เพือ่ ปฏิเสธ
สายเรียกเข้าในหน้าจอสัญญาณ
ตอบรับ
11

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการ
โทรทัว่ ไป
1 แ
 ตะที่ การโทร ในเมนู
ตัง้ ค่า
2 เลือ
่ นแล้วแตะ
การตัง้ ค่าทัว่ ไป
• ปฏิเสธการรับสาย เลือ
่ นสวิตช์ไปทางซ้ายเพือ
่
เปิด คุณสามารถแตะที่
ปฏิเสธรายการ เพือ
่ เลือก
ทุกสาย, รายชือ
่ , กลุม
่ ,
ผูโ้ ทรทีไ่ ม่รจู้ ก
ั ทัง้ หมด
หรือหมายเลขทีไ่ ม่รจู้ ก
ั ทัง้ หมด
• สง่ เบอร์ตวั เอง - เลือกว่าคุณ
จะแสดงหมายเลขของคุณใน
การโทรออกหรือไม่
• โทรซ้ำอัตโนมัติ - เลือ
่ น
สวิตช์ไปทางซ้ายเพือ
่ เปิด
หรือทางขวาเพือ
่ ปิด
• โหมดตอบรับ
ก
 ดปุม
่ รับสาย: คุณสามารถ
รับสายเรียกเข้าได้โดยการ
กดปุม
่
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ร บ
ั ได้ทก
ุ ปุม
่ : คุณสามารถ
รับสายเรียกเข้าได้โดยการกด
ได้ทก
ุ ปุม
่ ยกเว้นปุม
่
• เตือนทุกนาที - เลือ
่ นสวิตช์
ไปทางซ้ายเพือ
่ เปิด ฟังเสียง
เตือนทุกนาทีระหว่าง
การใช้สาย
• โหมดตอบรับ BT - เลือก
แฮนด์ฟรี เพือ
่ ให้สามารถรับ
สายได้โดยใช้ชด
ุ หูฟงั บลูทธู
หรือเลือก ตัวเครือ
่ ง เพือ
่ รับ
สายโดยกดปุม
่ บนตัวเครือ
่ ง
• บน
ั ทึกเบอร์ใหม่ - เลือก
ปิด หรือ เปิด เพือ
่ บันทึก
หมายเลขใหม่

รายชือ
่
การค้นหารายชือ
่
1 แ
 ตะที่ รายชือ
่
2 แตะที่ ค้นหา
3 คณ
ุ จะเห็นรายชือ
่ พิมพ์
ตัวอักษรแรกของชือ
่ ในฟิลด์
ชือ
่ จะทำให้เมนูไปทีข
่ อง
รายชือ
่ ตามตัวอักษรนัน
้

การเพิม
่ รายชือ
่ ใหม่
1 แ
 ตะที่ รายชือ
่ และแตะที่
เพิม
่
2 เลือกว่าจะบันทึกรายชือ
่ ไป
ยัง หน่วยความจำภาย
ใน หรือ ซิม
3 ปอ
้ นชือ
่ และนามสกุล
4 คณ
ุ สามารถป้อนหมายเลข
ทีแ
่ ตกต่างกันได้สงู สุด 5
หมายเลขต่อหนึง่ รายชือ
่
5 เพิม
่ อีเมล์แอดเดรส คุณ
สามารถป้อนอีเมล์แอดเดรส
ทีแ
่ ตกต่างกันได้สงู สุดสอง
อีเมล์ตอ
่ หนึง่ รายชือ
่
6 กำหนดรายชือ
่ ให้กบ
ั กลุม
่
หนึง่ กลุม
่ หรือมากกว่า
7 แตะที่ บันทึก
เพือ
่ บันทึกรายชือ
่

การเปลีย่ นการตัง้ ค่าของรายชือ่
คุณสามารถปรับการตัง้ ค่าราย
ชือ
่ เพือ
่ ให้ตรงกับ รายชือ
่
ในแบบทีค
่ ณ
ุ ต้องการได้
แตะที่ ปุม
่ ตัวเลือก
แล้วแตะที่ ตัง้ ค่า

• ชอ
่ื ทีแ
่ สดง - เลือกว่าจะ
แสดงชือ
่ หรือนามสกุลของ
รายชือ
่ ก่อนก็ได้
• คด
ั ลอก - คัดลอกรายชือ่
จากซิมไปยังตัวเครือ่ ง
หรือจากตัวเครือ่ งไปยังซิม
คุณสามารถคัดลอกทีละรายการ
หรือทัง้ หมดในครัง้ เดียว
• ยา้ ย - ตัวเลือกนีท
้ ำงานใน
ลักษณะเดียวกับคัดลอก แต่
รายชือ
่ จะถูกจัดเก็บไว้ในทีต
่ ง้ั
ใหม่เท่านัน
้ ดังนัน
้ เมือ
่ คุณ
ย้ายรายชือ
่ จากซิมไปยังหน่วย
ความจำภายใน รายชือ
่ นัน
้ จะ
ถูกลบออกจากหน่วยความจำ
ซิม
• สง่ ทุกรายชือ
่ ผ่านบลูทธ
ู ส่งรายชือ
่ ทัง้ หมดไปยังเครือ
่ ง
อืน
่ ผ่านบลูทธู
• สำรองรายชือ
่ /
เรียกคืนรายชือ
่ - บันทึก
หรือเรียกคืนข้อมูลรายชือ
่ ไป
ยังทีเ่ ก็บอืน
่
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• ลบรายชือ
่ ทัง้ หมด ลบรายชือ
่ ทัง้ หมดของคุณ
แตะที่ ใช่ หากคุณต้องการ
ลบรายชือ
่ ของคุณทัง้ หมด

ข้อความ
โทรศัพท์ LG-T500
ของคุณได้ผสมผสาน SMS
และ MMS ไว้ในทีเ่ ดียว
และมีเมนูทใ่ี ช้งา่ ย

การส่งข้อความ
1 แ
 ตะที่ ข้อความ ในเมนู
แล้วแตะที่ เขียนข้อความ
เพือ
่ เริม
่ เขียนข้อความใหม่
2 แตะที่ แทรก เพือ
่ เพิม
่ ภาพ
วิดโี อ เสียง รูปแบบอัตโนมัติ
และอืน
่ ๆ
3 แตะที่ ถึง ทีด
่ า้ นบนของ
หน้าจอเพือ่ ป้อนผูร้ บ
ั
จากนัน
้ ป้อนหมายเลขหรือแตะ
เพือ่ เลือกรายชือ่
คุณสามารถเพิม่ รายชือ่
หลายรายการได้
4 แตะที่ ส่ง เมือ
่ พร้อม
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คำเตือน:
หากมีการใส่รป
ู ภาพ, วิดโี อ
หรือเสียงลงใน SMS
ข้อความดังกล่าวจะแปลงเป็น
MMS โดยอัตโนมัติ ซึง่ คุณจะ
เสียค่าใช้จา่ ยตามนัน
้

การป้อนข้อความ
คุณสามารถเลือกวิธป
ี อ
้ นข้อมูล
ได้โดยแตะที่
และ
วิธป
ี อ
้ นข้อมูล
แตะ
เพือ
่ เปิดโหมด T9
ไอคอนนีจ้ ะแสดงเฉพาะเมือ
่ คุณ
เลือก ปุม
่ กด เป็นวิธป
ี อ
้ นข้อมูล
แตะที่
เพือ
่ เปลีย
่ น
ระหว่างตัวเลข สัญลักษณ์
และการป้อนข้อความ
ใช้ปม
ุ่ Shift เพือ
่ เปลีย
่ น
ระหว่างการป้อนตัวพิมพ์ใหญ่
หรือพิมพ์เล็ก

เขียนมือ
ในโหมดเขียนมือ คุณจะเขียน
บนหน้าจอและ LG-T500 ของ
คุณจะแปลงลายมือของคุณ
เป็นข้อความ

การตัง้ ค่าอีเมล์
แตะที่ อีเมล์ ในหน้าจอ
แอพพลิเคชัน
ถ้าไม่ได้ตง้ั ค่าอีเมล์แอคเคาท์
ให้เริม
่ วิซาร์ดการตัง้ ค่าอีเมล์
และดำเนินการจนเสร็จสิน
้

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่า
ข้อความตัวอักษร
แตะที่ ข้อความ แล้ว
แตะที่ ตัง้ ค่า เลือก
ข้อความตัวอักษร

ศูนย์ขอ
้ ความตัวอักษร ป้อนรายละเอียดของศูนย์ขอ้ ความ
รายงานผลการส่ง - เลือ
่ น
สวิตช์ไปทางซ้ายเพือ
่ รับการ
ยืนยันว่าข้อความถูกส่งแล้ว
ช่วงทีม
่ ผ
ี ลใช้ - เลือกระยะ
เวลาทีจ่ ด
ั เก็บข้อความไว้ใน
ศูนย์ขอ
้ ความ
ชนิดข้อความ - แปลงข้อความ
ตัวอักษรเป็น ตัวอักษร, เสียง,
แฟกซ์, X.400 หรือ อีเมล์
การเข้ารหัสตัวอักษร เลือกวิธเี ข้ารหัสตัวอักษรของคุณ
ตัวเลือกนีจ้ ะมีผลต่อขนาด
ของข้อความ และค่าบริการ
ส่งข้อความของคุณ
การส่งข้อความยาว เลือกเพือ
่ ส่งข้อความยาวแบบ
หลาย SMS หรือเป็น MMS
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การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าข้อ
ความมัลติมเี ดีย
แตะที่ ข้อความ
แล้วแตะที่ ตัง้ ค่า และ
ข้อความมัลติมเี ดีย
โหมดเรียกข้อมูล เลือกระหว่าง เครือข่ายหลัก
หรือ เครือข่ายโรมมิง่
ถ้าคุณเลือก กำหนดเอง
คุณจะได้รบ
ั เฉพาะข้อความแจ้ง
MMS และคุณสามารถตัดสิน
ใจว่าจะดาวน์โหลดแบบเต็ม
หรือไม่
รานงานผลการส่ง - เลือกเพือ
่
ให้สง่ หรือขอรายงานผลการส่ง
อ่านข้อความตอบรับ เลือกเพือ
่ ให้สง่ หรือขอการ
ตอบกลับ
ความสำคัญ - เลือกระดับ
ความสำคัญของ MMS
อายุขอ
้ ความ - เลือกระยะเวลา
ทีจ่ ด
ั เก็บข้อความไว้ในศูนย์รบ
ั
ฝากข้อความ
ระยะเวลาสไลด์ - เลือกระยะ
เวลาทีจ่ ะให้สไลด์ปรากฏบน
หน้าจอ
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การแนบเอกสารทีไ่ ม่รองรับ เลือกว่าคุณจะจำกัดเอกสาร
แนบเอกสารทีไ่ ม่รองรับหรือไม่
เวลาส่ง - เลือกระยะเวลาใน
การรอก่อนส่งข้อความ
ศูนย์ MMS - เลือกหนึง่ ศูนย์
จากรายการหรือเพิม
่ ศูนย์ขอ
้
ความใหม่

บริการเครือข่ายสังคม
(SNS)
โทรศัพท์ LG-T500 มี SNS ที่
ให้คณ
ุ สนุกสนานและจัดการ
เครือข่ายสังคมของคุณได้
หมายเหตุ: คุณสมบัติ SNS
เป็นแอปพลิเคชันทีใ่ ช้ขอ
้ มูล
จำนวนมาก เมือ
่ เชือ
่ มต่อและ
ใช้บริการออนไลน์อาจมีคา่ ใช้
จ่ายเพิม
่ เติม โปรดสอบถาม
ข้อมูลการคิดค่าใช้จา่ ยกับผู้
ให้บริการเครือข่ายของคุณ

Facebook (SNS ต่อ)
หน้าหลัก: ล็อกอิน จากนัน
้ คุณ
จะเห็นข้อมูลอัพเดตสถานะของ
เพือ
่ นๆ ของคุณ ป้อนความเห็น
ของคุณเกีย
่ วสถานะใหม่และ
ตรวจดูอน
่ื ๆ
โปรไฟล์: คุณสามารถเลือก
กระดาน > อัปเดตสถานะ
และเขียนสถานะปัจจุบน
ั ได้ดู
รายละเอียดข้อมูล
เพือ
่ น: ค้นหาเพือ
่ นของคุณใน
Facebook โดยการเลือกแท็บ
ค้นหา
ข้อความ:
คุณสามารถดูโฟลเดอร์ถาดเข้า/
ส่ง และเขียนข้อความได้

กล้องถ่ายรูป
การถ่ายภาพด่วน
1 แ
 ตะทีเ่ มนู กล้องถ่ายรูป
2 เมือ
่ กล้องจับโฟกัสทีว่ ต
ั ถุ
แล้ว ให้แตะที่
ทีต
่ รง
กลางด้านขวาของหน้าจอ
เพือ
่ ถ่ายภาพ

เคล็ดลับ: ในการสลับโหมด
กล้องถ่ายรูปหรือโหมดวิดโี อ
ให้เลือ
่ นไอคอนกล้องถ่ายรูป
หรือวิดโี อทีต
่ รงกลางขวาของ
ช่องมองภาพขึน
้ /ลง

ภายหลังการถ่ายรูป
ภาพทีถ
่ า่ ยจะปรากฏบนหน้าจอ
ตัวเลือกทีค
่ ณ
ุ เลือกใช้ได้มด
ี งั นี้
แตะที่
อัปโหลด - แตะเพือ
่ อัปโหลด
รูปภาพ.
ส่งทาง – แตะเพือ
่ ส่งรูปภาพ
เป็นข้อความ, อีเมล์
หรือผ่านทางบลูทธู
ตัง้ เป็น – คุณสามารถตัง้ เป็น
ภาพหน้าจอหลักม ภาพล็อค
หน้าจอ หรือภาพรายชือ
่
แก้ไข – แตะเพือ
่ แก้ไขรูปภาพ
แตะเพือ
่ ลบภาพ
แตะเพือ
่ ถ่ายภาพอืน
่ ทันที
โดยทีภ
่ าพปัจจุบน
ั ของคุณจะได้
รับการบันทึกไว้
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ตะเพือ
่ ดูคลังภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้

การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
จากช่องมองภาพ ให้แตะ
เพือ
่ เปิดตัวเลือกการตัง้ ค่าขัน
้
สูงทัง้ หมด
คุณสามารถเปลีย
่ นการตัง้ ค่า
กล้องถ่ายรูปได้โดยเลือ
่ นปุม
่
หมุน หลังจากเลือกตัวเลือก
ให้แตะปุม
่ ตกลง
ขนาด – เปลีย
่ นขนาดของรูป
ภาพเพือ
่ ประหยัดหน่วยความจำ
ความสมดุลแสง – เลือก
ระหว่าง อัตโนมัต,ิ หลอดไฟ,
แสงอาทิตย์, ฟลูออเรสเซนต์
และ มืดครึม
้
เอฟเฟกต์สี – เลือกโทนสี
สำหรับรูปภาพใหม่
ช็อตต่อเนือ
่ ง - จัดให้วต
ั ถุ
อยูใ่ นช่องมองภาพ แล้วกด
ปุม
่ ถ่ายภาพเหมือนกับการถ่าย
ภาพปกติ กล้องจะถ่ายภาพ
ต่อเนือ
่ งอย่างรวดเร็ว
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เวลาถ่ายภาพ – ตัง้ เวลา
ถ่ายภาพทำให้คณ
ุ สามารถตัง้
ช่วงเวลาหน่วงหลังจากทีก
่ ดชัต
เตอร์แล้ว เลือก ปิด, 3 วินาที,
5 วินาที หรือ 10 วินาที ซึง่
เป็นวิธก
ี ารทีช
่ ว่ ยให้คณ
ุ ถ่าย
รูปตนเองได้
โหมดกลางคืน – ใช้สำหรับ
การถ่ายภาพในทีม
่ ด
ื
เลือกทีจ
่ ด
ั เก็บ – เลือกว่าจะ
บันทึกรูปภาพทีห
่ น่วยความจำ
เครือ
่ ง หรือทีห
่ น่วยความจำ
ภายนอก
แสดงภาพทีถ
่ า่ ย – เลือก
เปิด เพือ
่ ตรวจสอบรูปภาพทีค
่ ณ
ุ
ถ่ายทันที
เสียงชัตเตอร์ - เลือก ปิด/
เปิด เสียงชัตเตอร์

รีเซ็ตการตัง้ ค่า – เรียกคืนการ
ตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของกล้องถ่ายรูป

กล้องวิดโี อ
การถ่ายวิดโี อด่วน
ในการสลับโหมดกล้องถ่ายรูป
หรือโหมดวิดโี อ ให้เลือ
่ น
ไอคอนกล้องถ่ายรูปหรือวิดโี อ
ทีต
่ รงกลางขวาของช่อง
มองภาพขึน
้ /ลง
1 ให้ถอ
ื โทรศัพท์ในแนวนอน
และหันไปทางสิง่ ทีจ่ ะถ่าย
2 กดทีจ่ ด
ุ สีแดง
3  Rec จะปรากฏขึน
้ ทีด
่ า้ น
ล่างของช่องมองภาพและ
ตัวตัง้ เวลาทางด้านล่าง
เพือ
่ แสดงระยะเวลาของ
วิดโี อของคุณ
4 ในการหยุดบันทึกภาพ
วิดโี อชัว่ คราว ให้แตะที่
แล้วเริม
่ บันทึกต่อโดย
เลือก
5 แตะที่
บนหน้าจอ

หลังจากถ่ายวิดโี อ
ภาพนิง่ ทีแ่ สดงวิดโี อทีถ่ า่ ยจะ
ปรากฏขึน้ บนหน้าจอ ชือ่ ของ
วิดโี อจะแสดงอยูท
่ ด่ี า้ นล่าง
ของหน้าจอ พร้อมกับมีไอคอน
ไอคอนเรียงอยูท
่ างด้านซ้ายและขวา
แตะเพือ
่ เล่นวิดโี อ
ตัวเลือกทีค
่ ณ
ุ เลือกใช้ได้มด
ี งั นี้
แตะที่
ส่ง - แตะเพือ
่ ส่งวิดโี อเป็น
ข้อความ, อีเมล์ หรือผ่านทาง
บลูทธ
ู
แตะเพือ
่ ลบวิดี
โอทีค
่ ณ
ุ เพิง่ ถ่ายไว้
และยืนยันโดยการแตะที่ ใช่
ช่องมองภาพจะปรากฏขึน
้ อีกครัง้
แตะเพือ
่ ถ่ายภาพวิดโี ออืน
่
ต่อทันที โดยทีว่ ด
ิ โี อปัจจุบน
ั
ของคุณจะได้รบ
ั การบันทึกไว้
แตะเพือ
่ ดูคลังภาพของ
วิดโี อและภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้
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การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
จากช่องมองภาพ ให้แตะ
เพือ
่ เปิดตัวเลือกการตัง้ ค่าขัน
้ สูง
ทัง้ หมด
เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนสีเพือ
่
ใช้กบ
ั รูปภาพมุมมองใหม่
ความสมดุลแสง - สมดุลแสง
จะช่วยให้มน
่ั ใจได้วา่ ส่วนทีเ่ ป็น
สีขาวทีป
่ รากฏในวิดโี อจะสวย
สมจริง เพือ
่ ให้กล้องของคุณ
ปรับความสมดุลแสงได้อย่างถูก
ต้อง คุณอาจจำเป็นต้อง
กำหนดสภาวะแสงก่อน เลือก
ระหว่าง อัตโนมัต,ิ หลอดไฟ,
แสงอาทิตย์, ฟลูออเรสเซนต์
และ มืดครึม
้
ระยะเวลา - ตัง้ ค่าจำกัดระยะ
เวลาสำหรับวิดโี อของคุณ
เลือกระหว่าง ปกติ และ MMS
เพือ
่ จำกัดขนาดวิดโี อให้สามารถ
ส่งเป็นข้อความ MMS ได้
เลือกทีจ
่ ด
ั เก็บ - เลือกว่าจะ
บันทึกรูปภาพทีห
่ น่วยความจำ
เครือ
่ ง หรือทีห
่ น่วยความจำ
ภายนอก
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รีเซ็ตการตัง้ ค่า - รีเซ็ตการตัง้
ค่ากล้องถ่ายวิดโี อทัง้ หมด

เพลง
ในการเข้าใช้งานเครือ
่ งเล่นเพลง
ให้แตะที่ เพลง จากขัน
้ ตอนนี้
คุณสามารถเข้าใช้งานโฟลเดอร์
ต่างๆ ดังนี:้
เล่นล่าสุด - เล่นเพลงทีค
่ ณ
ุ
เล่นล่าสุด
ทุกแทร็ค - มีเพลงทัง้ หมดที่
คุณมีในโทรศัพท์ยกเว้นเพลง
เริม
่ ต้นทีโ่ หลดล่วงหน้า
ศิลปิน - ดูรายการเพลงทีเ่ ก็บ
ไว้ตามศิลปิน
อัลบัม
้ - ดูรายการเพลงทีเ่ ก็บ
ไว้ตามอัลบัม
้
แนวเพลง - ดูรายการเพลงที่
เก็บไว้ตามแนวเพลง
รายการเพลง - ประกอบด้วย
รายการเพลงทีค
่ ณ
ุ สร้างไว้
สับเปลีย
่ นแทร็ค - เล่น
แทร็คในลำดับสุม
่

การโอนเพลงไปยังโทรศัพท์

การจัดการไฟล์

วิธก
ี ารทีง่ า่ ยทีส
่ ด
ุ ในการ
โอนไฟล์เพลงไปทีโ่ ทรศัพท์
คือ ทางบลูทธู หรือสาย
เคเบิลข้อมูล
คุณยังสามารถใช้
LG PC Suite ได้
ในการโอนเพลงโดยใช้บลูทธู :
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์ทง้ั คูไ่ ด้เปิดบลูทธู
และเชือ
่ มต่อกันแล้ว
2 เลือกไฟล์เพลงบนอุปกรณ์อน
่ื
แล้วเลือกส่งไฟล์นน
้ั ผ่าน
ทางบลูทธู
3 เมือ
่ ส่งไฟล์แล้ว คุณจะต้อง
ยอมรับไฟล์บนโทรศัพท์
โดยแตะที่ ใช่
4 ไฟล์จะปรากฏขึน
้ ใน เพลง
> ทุกแทร็ค

คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มล
ั ติมี
เดียลงในหน่วยความจำของโทร
ศัพท์ได้ ทำให้คณ
ุ เข้าใช้งาน
รูปภาพ เสียง วิดโี อ และเกมส์ทง้ั
หมดได้อย่างง่ายดาย หรือคุณยัง
สามารถบันทึกไฟล์ลงในการ์ด
หน่วยความจำได้ การใช้การ์ด
หน่วยความจำทำให้คณ
ุ เพิม่ พืน
้ ที่
ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ได้
โดยแตะที่ แฟ้มข้อมูล คุณจะ
สามารถเปิดรายการของโฟล
เดอร์ทค
่ี ณ
ุ เก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดีย
ทัง้ หมดได้

เกมส์และแอปพลิเคชัน
เพือ
่ ความเพลิดเพลิน คุณสามา
รถดาวน์โหลดเกมส์และแอป
พลิเคชันใหม่ลงในโทรศัพท์ได้
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การเพิม่ เหตุการณ์ลงในปฏิทนิ

การแปลงหน่วย

1 แ
 ตะที่ ปฏิทน
ิ
2 เลือกวันทีท
่ ต
่ี อ
้ งการเพิม
่
เหตุการณ์
3 แตะที่ เพิม
่

1 แ
 ตะที่ ตัวแปลงหน่วย
ในหน้าจแอพพลิเคชัน
2 เลือกว่าคุณจะแปลงสกุลเงิน
พืน
้ ที่ ความยาว น้ำหนัก
อุณหภูมิ ปริมาตร
หรือความเร็ว
3 จากนัน
้ ให้เลือกหน่วยและ
ป้อนค่าทีค
่ ณ
ุ ต้องการแปลง

แอพพลิเคชัน
การตัง้ เวลาการปลุก
1 แ
 ตะที่ ตัง้ ปลุก
2 แตะที่ เพิม
่ แล้วคุณจะ
สามารถตัง้ ค่าและบันทึกการ
เตือนของคุณในเมนูนไ้ี ด้

บันทึกเสียง
ใช้เครือ
่ งบันทึกเสียง เพือ
่
บันทึกเสียงเตือนความจำหรือ
ไฟล์เสียงอืน
่ ๆ

การใช้เครือ
่ งคิดเลข
1 แ
 ตะ เครือ
่ งคิดเลข
ในหน้าจอมัลติมเี ดีย
2 แ
 ตะปุม
่ ตัวเลขเพือ่ ป้อนตัวเลข
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เว็บไซต์
เบราว์เซอร์
ช่วยให้คณ
ุ เข้าถึงโลกของเกมส์
เพลง ข่าว กีฬา ความบันเทิง
และอีกมากมายได้โดยตรงถึง
โทรศัพท์ของคุณ ไม่วา่ จะอยู่
ทีไ่ หน หรือกำลังทำอะไร

การเข้าใช้เว็บไซต์
1 แ
 ตะที่ เบราว์เซอร์
2 ในการไปยังหน้าจอหลัก
ของเบราว์เซอร์ ให้เลือก
หน้าหลัก หรือเลือก
ไปยัง URL และพิมพ์ URL
ตามด้วย เชือ
่ มต่อ

หมายเหตุ: มีคา่ ใช้จา่ ยใน
การเชือ
่ มต่อกับบริการเหล่านี้
และการดาวน์โหลดเนือ
้ หา
โปรดสอบถามข้อมูลการคิด
ค่าใช้จา่ ยกับผูใ้ ห้บริการเครือ
ข่ายของคุณ

การเข้าใช้บริการของ
Google
หากต้องการเข้าใช้บริการของ
Google ให้แตะ Google
Search เพือ
่ เปิดแอปพลิเคชัน
Google search

ตัง้ ค่า

3 ค
ณ
ุ จะสามารถเปลีย
่ นตัว
เลือกเสียงและการเตือน
ทัง้ หมดทีม
่ อ
ี ยูใ่ นรายการ
ได้ รวมทัง้ การตัง้ ค่า
เสียงเรียกเข้า และ
ระดับเสียง, เสียงข้อความ
และอืน
่ ๆ

การเปลีย่ นการตัง้ ค่าโทรศัพท์
อิสระในการปรับการทำงาน
ของโทรศัพท์ LG-T500
ในแบบทีค
่ ณ
ุ ต้องการได้
จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วเลือ
่ นไปที่ ตัง้ ค่าโทรศัพท์

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการ
เชือ
่ มต่อ
การตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อจะได้รบ
ั

การปรับแต่งรูปแบบเสียงของคุณ การตัง้ ค่ามาจากผูใ้ ห้บริการ
คุณสามารถกำหนดการตัง้ ค่า
โปรไฟล์แต่ละโปรไฟล์โดยใช้
เมนูตง้ั ค่า
1 แตะที่ โปรไฟล์
2 เลือกรูปแบบเสียงทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การแก้ไข

ระบบแล้ว ดังนัน
้ คุณจึงสนุก
กับโทรศัพท์ใหม่ของคุณได้
ทันที ในการเปลีย
่ นการ
ตัง้ ค่าใดๆ ให้ใช้เมนูน:้ี
แตะที่ การเชือ
่ มต่อ
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การส่งและการรับไฟล์โดยใช้บลูทธู
ในการส่งไฟล์:
1 เปิดไฟล์ทค่ี ณ
ุ ต้องการส่ง
โดยทัว่ ไปจะเป็นไฟล์ภาพถ่าย,
วิดโี อ หรือเพลง
2 เลือก ส่ง เลือก บลูทธ
ู
3 ห
 ากคุณจับคูอ่ ปุ กรณ์ บลูทธู
แล้ว โทรศัพท์ LG-T500
จะไม่คน้ หาอุปกรณ์
บลูทธู อืน่ โดยอัตโนมัติ
หากคุณยังไม่จบั คูอ่ ปุ กรณ์บลูทธู
โทรศัพท์ LG-T500
จะค้นหาอุปกรณ์อน่ื ๆ ทีใ่ ช้
บลูทธู ภายในรัศมี
4 เลือกอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการ
ส่งไฟล์ไป
5 ไฟล์ของคุณจะถูกส่งออกไป
ในการรับไฟล์:
1 ใ นการรับไฟล์
คุณต้องตัง้ ค่าบลูทธู เป็น
เปิด และ มองเห็นได้
โปรดดูขอ
้ มูลเพิม
่ เติมที่
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าบลูทธ
ู
ด้านล่าง
2 เครือ
่ งจะแสดงข้อความ
ให้คณ
ุ ยอมรับไฟล์จากผูส
้ ง่
แตะที่ ใช่ เพือ
่ รับไฟล์
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3 ค
ณ
ุ จะเห็นว่าไฟล์ได้รบ
ั การ
บันทึกไว้แล้ว สำหรับ
ไฟล์ภาพ คุณสามารถเลือก
ดู ไฟล์หรือ ใช้เป็นพืน
้ หลัง
โดยทัว่ ไป ไฟล์จะถูกบันทึก
ในโฟลเดอร์ทเ่ี หมาะสมใน
แฟ้มข้อมูล
เคล็ดลับ!
1 เมือ่ คุณใช้ชด
ุ หูฟงั บลูทธู
จะไม่รองรับโปรไฟล์ A2DP
และ AVRCP ขณะทีค
่ ณ
ุ
เล่นวิดโี อ ซึง่ หมายความ
ว่าคุณจะไม่ได้ยนิ เสียงของ
วิดโี อหากคุณใช้ชด
ุ หูฟงั
บลูทธู
2 ฟงั ก์ชน
ั การถ่ายโอนไฟล์
ทางบลูทธู จะถูกปิดใน
ขณะทีใ่ ช้แอปพลิเคชัน
บางอย่าง (สายสทนา,
กล้องถ่ายรูป/กล้อง
ถ่ายวิดโี อ, เครือ
่ งเล่น
เพลง, UMS/PC ซิงค์)

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าบลูทธ
ู :
แตะ บลูทธู แล้วเลือก ตัวเลือก
และเลือก ตัง้ ค่า

6 ก
 ารเชือ
่ มต่อบลูทธู ของคุณ
แบบป้องกันด้วยรหัสผ่าน
พร้อมใช้งานแล้ว

การจับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์บลูทธู อืน
่

ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
ในการขอรับซอร์สโค้ดที่
เกีย
่ วข้องตาม GPL,
LGPL, MPL และใบอนุญาต
โอเพ่นซอร์สอืน
่ ๆโปรดไปที่
http://opensource.lge.
com/ เงือ
่ นไขใบอนุญาต
การปฏิเสธการรับผิดชอบ
และประกาศทีอ
่ า้ งอิงถึงทัง้
หมดสามารถดาวน์โหลดได้
พร้อมกับซอร์สโค้ด

ในการจับคูโ่ ทรศัพท์ LG-T500
กับอุปกรณ์อน
่ื คุณสามารถ
กำหนดรหัสผ่านเพือ
่ ป้องกัน
การเชือ
่ มต่อได้
1 ต
 รวจสอบว่าได้ตง้ั ค่าบลูทธู เป็น
เปิด และ มองเห็นได้ ค
ุ ณ
ุ
สามารถเปลีย่ นการตัง้ ค่าการ
มองเห็นได้ในเมนู ตัง้ ค่า
2 แตะที่ ค้นหา
3 โทรศัพท์ LG-T500
จะค้นหาอุปกรณ์
เมือ
่ การค้นหาเสร็จ
สมบูรณ์ รีเฟรช
จะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
4 เลือกอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการ
จับคูด
่ ว้ ย และป้อนรหัสผ่าน
จากนัน
้ ให้แตะ ตกลง
5 โทรศัพท์ของคุณจะเชือ
่ มต่อ
กับอุปกรณ์อน
่ื ซึง่ คุณจำเป็น
ต้องป้อนรหัสผ่านเดียวกัน
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อุปกรณ์เสริม
คุณสามารถใช้อป
ุ กรณ์เสริมต่างๆ กับโทรศัพท์ของคุณได้ เลือกใช้
อุปกรณ์เหล่านีต
้ ามลักษณะการสือ
่ สารส่วนตัวของคุณ
อุปกรณ์ชาร์จ

แบตเตอรี่

ชุดหูฟงั สเตอริโอ

สายเคเบิล
ข้อมูลและ
ซีดี

หมายเหตุ
• ใช้แต่อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้
• การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อแนะนำนีอ
้ าจมีผลให้การรับประกันของ
เครือ
่ งโทรศัพท์สน
้ิ สุดลง
• อป
ุ กรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในบางพืน
้ ที่
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ข้อมูลทางเทคนิค
อุณหภูมแ
ิ วดล้อม
สูงสุด: +55°C (คายประจุ) +45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด: -10°C
Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721
Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment
Model Name
LG-T500
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006
EN 301 511 v9.0.2
Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration
Name
I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards, regulation and directives

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

28, Mar, 2011

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative
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ศูนย์บริการ LG โดย บริษัท แอลจี
อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ: จันทร์-อาทิตย์,
07:00 - 19:00น.

Call center : 0-2878-5757
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การแก้ปญ
ั หา
เนื้อหาในบทนี้จะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ที่คุณอาจพบในขณะใช้โทรศัพท์
คุณอาจต้องสอบถามผู้ให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ
แต่ปัญหาส่วน
ใหญ่คุณสามารถแก้ไขได้เองอย่างง่ายดาย
ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

ข้อผิดพลาด
USIM

ไม่ได้ใส่ USIM
การ์ดในโทรศัพท์
หรือใส่ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ USIM
การ์ดอย่างถูกต้อง

ไม่มีการเชื่อมต่อ
กับเครือข่าย

สัญญาณอ่อน
อยู่นอกพื้นที่เครือข่าย GSM

ไปที่บริเวณใกล้กับหน้าต่างหรือใ
นที่เปิดโล่ง ตรวจสอบพื้นที่ให้บริ
การกับผู้ให้บริการเครือข่าย

รหัสไม่ตรงกัน

ในการเปลี่ยนรหัสป้องกัน
คุณต้องยืนยันรหัสใหม่โดย
ป้อนรหัสใหม่อีกครั้ง รหัสที่
คุณป้อนทั้งสองครั้งไม่ตรงกัน

รหัสเริ่มต้นคือ [0000]
หากคุณลืมรหัส
โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ตั้งค่าฟังก์ชันไม่ได้

ผู้ให้บริการไม่สนับสนุน
หรือต้องลงทะเบียน

ติดต่อผู้ให้บริการ

ไม่สามารถ
โทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการติดต่อ
หมายเลข
มีการใส่ USIM การ์ดใหม่
ถึงขีดจำกัดการโทรของ
คุณแล้ว

ระบบเครือข่ายใหม่ยังไม่ได้รับ
อนุญาต ตรวจสอบข้อกำหนดใหม่
ติดต่อผู้ให้บริการ หรือตั้งค่าการ
จำกัดการโทรใหม่โดยใช้รหัส
PIN 2

29

การแก้ปญ
ั หา
ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

เปิดเครื่อง
โทรศัพท์ไม่ได้

กดปุ่มเปิด/ปิดไม่นานพอ
แบตเตอรี่หมด
ขั้วสัมผัสแบตเตอรี่สกปรก

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้อย่างน้อย
สองวินาที
เสียบอุปกรณ์ชาร์จให้นานขึ้น
ทำความสะอาดขั้วสัมผัสแบตเตอรี่

แบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง

ชาร์จแบตเตอรี่

อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป

ตรวจดูให้แน่ใจว่าอยู่ในอุณหภูมิ
แวดล้อมที่เหมาะสม รอสักครู่
จากนั้นชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง

มีปัญหาที่ขั้วสัมผัส

ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและ
การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
ตรวจสอบขั้วสัมผัสแบตเตอรี่
และทำความสะอาดหากจำเป็น

ไม่มีกระแสไฟฟ้า

เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอื่นหรือ
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า

อุปกรณ์ชาร์จชำรุด

หากอุปกรณ์ชาร์จไม่ทำงาน
ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ชาร์จใหม่

อุปกรณ์ชาร์จไม่ถูกต้อง

ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ
LG เท่านั้น

แบตเตอรี่ชำรุด

เปลี่ยนแบตเตอรี่

กำลังใช้งานฟังก์ชันกำหนด
หมายเลขโทรออก

ตรวจสอบการตั้งค่า

ข้อผิดพลาดเกี่ยว
กับการชาร์จ

โทรศัพท์โทรออก
ไม่ได้
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LG-T500 User Guide - English
Some of the contents in this manual may differ from your phone
depending on the software of the phone or your service provider.

Product Authentication program
Dear Customers, To protect all LG customers from counterfeit
and grey market products and make sure that you receive offi
cial warranty service, LG is now running a product authentication
program.
To make sure your handset is a genuine product of LG, ONLY one
SMS containing the IMEI No. of your purchased handset will be
automatically sent to LG on the date of purchase.
Once your phone is authenticated, you will receive the message
‘Your handset is a genuine LG product.’ The customer shall bear
the cost of one SMS for the product authentication program.
In return, you will receive one additional month of warranty for free.
One additional month of warranty covers only mobile phone, not
batteries and accessories.
The IMEI No. sent to LG guarantees your handset to be free from
manufacturing defects during the warranty period from the date of
purchase without proof of purchase or warranty card.

Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple
guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous
or illegal.

Exposure to radio
frequency energy
Radio wave exposure and
Specific Absorption Rate
(SAR) information
This mobile phone model
LG-T500 has been designed
to comply with applicable
safety requirements for
exposure to radio waves. These
requirements are based on
scientific guidelines that include
safety margins designed to
assure the safety of all users,
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
2

•

•

•

•

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-Ionising
Radiation Protection (ICNIRP)
is 2 W/kg averaged over 10g
of tissue.
T he highest SAR value for
this model phone tested by
DASY4 for use close to the
ear is 1.07 W/kg (10g) and
when worn on the body is
0.761 W/kg (10g).
SAR
 data information for
residents in countries/regions
that have adopted the SAR
limit recommended by the
Institute of Electrical and

Electronics Engineers (IEEE),
which is 1.6 W/kg averaged
over 1g of tissue.

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

•
•
•

•

Do
 not disassemble this unit. •
Take it to a qualified service
technician when repair work
is required.
• K
 eep away from electrical
•
appliances such as TVs, radios,
and personal computers.
• The
 unit should be kept away
from heat sources such as
•
radiators or cookers.
•

Do
 not drop.
Do
 not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
Switch

off the phone in any
area where you are required
by special regulations. For
example, do not use your
phone in hospitals as it may
affect sensitive medical
equipment.
Do
 not handle the phone
with wet hands while it
is being charged. It may
cause an electric shock and
can seriously damage your
phone.
D
 o not charge a handset
near flammable material as
the handset can become hot
and create a fire hazard.
Use
 a dry cloth to clean
the exterior of the unit (do
not use solvents such as
benzene, thinner or alcohol).
Do
 not charge the phone
when it is on soft furnishings.
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Guidelines for safe and efficient use
•
•
•

•

•
•

•
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T he phone should be charged
in a well-ventilated area.
Do
 not subject this unit to
excessive smoke or dust.
Do
 not keep the phone next to
credit cards or transport tickets;
it can affect the information on
the magnetic strips.
Do
 not tap the screen with
a sharp object as it may
damage the phone.
Do
 not expose the phone to
liquid, moisture or humidity.
Use
 accessories like earphones
cautiously. Do not touch the
antenna unnecessarily.
D
 o not use the phone or
accessories in places with
high humidity such as pools,
greenhouses, solariums or
tropical environments, it may
cause damage to the phone
and invalidation of warranty.

Efficient phone
operation
Electronic devices
• D
 o not use your mobile
phone near medical
equipment without requesting
permission. Avoid placing the
phone over pacemakers, i.e.
in your breast pocket.
• Some

hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor

interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations
on the use of mobile phones in
the area when you drive.
• Do
 not use a hand-held
phone while driving.
• Give
 full attention to driving.
• Use
 a hands-free kit, if
available.

Pull
 off the road and park
before making or answering
a call if driving conditions so
require.
• RF
 energy may affect some
electronic systems in your
vehicle such as car stereos
and safety equipment.
• When

your vehicle is
equipped with an air
bag, do not obstruct it
with installed or portable
wireless equipment. It can
cause the air bag to fail or
cause serious injury due to
improper performance.
• If
 you are listening to music
whilst out and about, please
ensure that the volume
is at a reasonable level
so that you are aware of
your surroundings. This is
particularly important when
near roads.
•

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

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

In aircraft
Wireless devices can cause
interference in aircraft.
• Turn

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

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

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

•
•
•

•

•

•

•

Do
 not disassemble or shortcircuit the battery pack.
Keep

the metal contacts of
the battery pack clean.
Replace

the battery when
it no longer provides
acceptable performance.
The battery pack may be
recharged hundreds of times
until it needs replacing.
Recharge

the battery if it has
not been used for a long time
to maximise usability.
D
 o not expose the battery
charger to direct sunlight or
use it in high humidity, such
as in the bathroom.
D
 o not leave the battery
in hot or cold places, this
may deteriorate the battery
performance.
There

is a risk of explosion if
the battery is replaced by an
incorrect type.

Dispose

off used
batteries according to the
manufacturer’s instructions.
Please recycle when
possible. Do not dispose as
household waste.
• If
 you need to replace the
battery, take it to the nearest
authorised LG Electronics
service point or dealer for
assistance.
• Always unplug the charger
from the wall socket after
the phone is fully charged
to save unnecessary power
consumption of the charger.
• Actual battery life will depend
on network configuration,
product settings, usage
patterns, battery and
environmental conditions.
•
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Installing the SIM card and the handset battery
Installing the SIM Card
When you subscribe to a
cellular network, you are
provided with a plug-in
SIM card loaded with your
subscription details, such as
your PIN, any optional services
available and many others.
Important!
The plug-in SIM card and its
contacts can be easily damaged
by scratches or bending, so be
careful when handling, inserting
or removing the card. Keep all
1

2

4

8

5

SIM cards out of the reach of
small children.

Illustrations
Always switch the device off
and disconnect the charger
before removing the battery.
1 Remove the back cover.
2 Lift battery away.
3 Insert the SIM card.
4 Insert the battery pack.
5 Attach the back cover.
6 Charge the battery.
3

6

Phone Components
Earpiece
Call key
Dials a phone number and answers
incoming calls.
Back key
Go back to a previous screen.
End key

Volume keys
•W
 hen the screen
is at the Home
screen: Ring tone
and touch tone
volume.
•D
 uring a call:
Earpiece volume.
•D
 own volume key:
Press and hold to
activate/ deactivate
Silent mode.

Power/Lock key
• Short press to turn on/off the
screen.
• Long press for power on/off.

Handsfree or Stereo
earphone connector
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Using your touch screen
Touch screen tips

Control the touch screen

• To select an item, touch the

The controls on the LG-T500
touch screen change
dynamically depending on the
task you are carrying out.

centre of the icon.
• Do not press too hard. The
touchscreen is sensitive
enough to pick up a light, firm
touch.
• Use the tip of your finger to
touch the option you require.
Be careful not to touch any
other keys.
• Whenever your LG-T500 is
not in use, it will return to the
lock screen.
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Opening Applications
To open any application, simply
touch its icon.
Scrolling
Drag from side to side to scroll.
On some screens, such as the
Logs list, you can also scroll up
or down.

Calls
Making a Call
1 T ouch
to open the
keypad.
2 Key in the number using the
keypad.
3 Touch
to initiate the call.
TIP! To enter + for making
an international call, press
and hold 0 + .
Press the power key to lock the
touchscreen to prevent calls
being made by mistake.

Making a call from your
contacts
1 From the home screen touch
to open the Contacts.
2 Tap the Name field box on
the top of the screen and
enter the first few letters of
the contact you would like to
call using the keypad.

3 From

the filtered list, touch
the Call icon next to the
contact you want to call.
The call will use the default
number if there is more than
one for that contact.
4 Or, you can touch the contact
name and select the number
to use if there is more than
one for that contact to use.
You can also touch
to
initiate the call to the default
number.

Answering and rejecting
a call
When your phone rings, press
key to answer the call.
To mute the ringing, touch on
Silent tab in alerting screen.
This is useful if you forgot to
change your profile to Silent
for a meeting. Touch on Reject
tab to reject an incoming call in
alerting screen.
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Changing the common
call setting
1 T ouch Call settings in the
Settings menu.
2 Scroll and touch Common
settings.
• Call reject - Slide the switch
left for ON. You can touch
the Reject list to choose
All calls, Contacts, Groups,
All unknown callers and All
unknown numbers.
• Send my number - Choose
whether to display your
number on an outgoing call.
• Auto-redial - Slide the switch
left for ON or right for OFF.
• Answer mode
P ress send key: Allows you
to only answer an incoming
call by pressing the
key.
P ress any key: Allows you
to answer an incoming call
by pressing any key, except
the side volume keys and
key.
12

•M
 inute minder - Slide the

switch left to ON to hear a
tone every minute during
a call.
•B
 T answer mode - Select
Handsfree to be able to
answer a call using a
Bluetooth headset, or select
Handset to press a handset
key to answer a call.
•S
 ave new number - Slide
the switch left for ON to save
a new number.

Contacts
Searching for a contact
1 T ouch Contacts.
2 You see a list of contacts.
Typing in the first letter of a
contact’s name in the Name
field will jump the menu to
that alphabetical area of
the list.

Adding a new contact
1 T ouch Contacts and touch
Add.
2 Choose whether to save
the contact to your Internal
memory or SIM.
3 Enter your first and last name.
4 You can enter up to five
different numbers per
contact.
5 Add an email addresses. You
can enter up to two different
email addresses per contact.
6 Assign the contact to one or
more groups.
7 Touch Save to save the
contact.

Changing your contact
settings
You can adapt your contact
settings so that your Contacts
suits your own preferences.
Touch Options key
and
touch Settings.

• Display name - Choose

whether to display the first or
last name of a contact first.
• Contacts view - Choose
whether to display Name or
Name & number.
• Copy - Copy your contacts
from your SIM to Internal
memory, or vice versa.
• Move - This works in the same
way as Copy, but the contact
is stored at the new location
only. Therefore, once a contact
is moved from the SIM to
the Internal memory it will be
deleted from the SIM memory.
• Send all contacts via
Bluetooth - Sends all contacts
to other handset via Bluetooth.
• Back up contacts/ Restore
contacts - Save or restore
the contacts data to the other
storage.
• Delete all contacts - Delete
all your contacts. Touch Yes
if you are sure you want to
delete all your contacts.
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Messaging

Entering Text

Your LG-T500 combines SMS
and MMS into one intuitive and
easy-to-use menu.
Sending a message
1 T ouch Messages in menu and
touch Write message to begin
composing a new message.
2 Touch Insert to add an
image, video, sound,
template and so on.
3 Touch To at the top of
the screen to enter the
recipients, then enter the
number or touch
to
select a contact. You can
even add multiple contacts.
4 Touch Send when ready.

You can choose your input
method by tapping
and
Input method.
Touch
to turn on T9 mode.
This icon is only shown when
you choose Keypad as the
input method.
Touch to
change between
numbers, symbols and text
input.
Use Shift key to change between
capital or lowercase input.

WARNING: If an image,
video, sound, New slide
and so on is added to an
SMS it will be automatically
converted to an MMS and you
will be charged accordingly.
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Handwriting recognition
In Handwriting mode you simply
write on the screen and your
LG-T500 will convert your
handwriting into your message.

Setting up your email
Touch E-mail in screen 2.
If the email account is not set
up, start the email set up wizard
and finish it.

You can check and edit
settings also you can check the
additional settings that were
filled in automatically when you
created the account.

Changing your text
message settings
Touch Messages and
touch Settings. Select Text
message.
Text message centre - Enter
the details of your message
centre.
Delivery report - Slide
the switch left to receive
confirmation that your
messages have been delivered.
Validity period - Choose how
long your messages are stored
at the message centre.
Message types - Convert
your text into Text, Voice, Fax,
X.400 or E-mail.

Character encoding - Choose
how your characters are
encoded. This impacts the size
of your messages and therefore
data charges.
Send long text as - Choose
to send long messages as
Multiple SMS or as an MMS.

Changing your
multimedia message
settings
Touch Messages and touch
Settings. Select Multimedia
message.
Retrieval mode - Choose
between Home network or
Roaming network. If you then
choose Manual you will receive
only notifications of MMS and
you can then decide whether to
download them in full.
Delivery report - Choose to
request and/or allow a delivery
report.
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Read receipt - Choose to
request and/or allow a reply.
Priority - Choose the priority
level of your MMS.
Validity period - Choose how
long your message is stored at
the message centre.
Slide duration - Choose how long
your slides appear on the screen.
Unsupported attachment Choose whether the
unsupported attachment is
restricted or not.
Delivery time - Choose how
long to wait before a message
is delivered.
MMS centre - Choose one
from the list or add a new
message centre.

Social network services
(SNS)
Your LG-T500 has SNS that
lets you enjoy and manage your
social network.
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NOTE: SNS feature is a
data intensive application.
An additional costs may be
incurred when connecting
and using online services.
Check your data charges
with your network provider.

Facebook (Continued SNS)
Home: Log in and you will see
your friend’s updated status.
Input your comment about new
status or check others.
Profile: You can select the Wall
> Status updates and write
the current status. See your info
detail and see your uploaded
photos.
Friends: Search your friends in
facebook by selecting Search
tap.
Message: You can see the
Inbox, Sent and Updates.

Camera
Taking a quick photo
1 T ouch Camera menu.
2 When the camera has
focused on your subject,
touch the
on the rightcenter of the screen to take
a photo.
TIP: To switch to the camera
mode or video mode, slide
up/down the camera or video
icon on the centre-right of the
viewfinder.

After taking a photo
Your captured photo will appear
on the screen.
The following options are
available.
Touch .
Upload - Touch to upload the
photo.

Send via - Touch to send the
photo as Message, Email or
via Bluetooth.
Set as - Touch to set as
Homescreen wallpaper,
Lockscreen wallpaper, Contacts
image.
Edit - Touch to edit the photo.
Touch to delete the image.
Touch to take another
photo immediately.
Touch to view a gallery of
your saved photos.

Using the advanced
settings
From the viewfinder, touch
to open all advanced settings
options.
After selecting the option, touch
the OK button.
Size - Change the size of the
photo to save memory.
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White balance - Choose
between Auto, Incandescent,
Sunny, Fluorescent, and
Cloudy.
Colour effect - Choose a color
tone for your new photo.
Continuous shot - Position the
subject in the viewfinder, then
press the capture button as
if taking a normal photo. The
camera will take shots in quick
succession.
Self-timer - The self-timer
allows you to set a delay after
the shutter is pressed. Select
Off, 3 seconds, 5 seconds, or
10 seconds. This is ideal if you
want to be included in a photo.
Night mode - Useful to user in
dark places.
Select storage - Choose
whether to save your photos to
the Handset memory or to the
External memory.

18

Show captured image Choose On to check the picture
you took right away.
Shutter sound - Select shutter
sound on/off.
Reset settings - Restore all
camera default settings.

Video camera
Making a quick video
To switch to the camera mode
or video mode, slide up/down
the camera or video icon on the
right centre of the viewfinder.
1 Holding the phone
horizontally, point the lens
towards the subject of the
video.
2 Press the red dot .
3  Rec will appear at the
bottom of the viewfinder with
a timer at the bottom showing
the length of the video.

4 To pause the video, touch
and resume by selecting
.
5 Touch on screen to stop
video recording.

Touch to shoot another
video immediately. Your current
video will be saved.
Touch to view a gallery of
saved videos and images.

After making a video

Using the advanced
settings

A still image representing your
captured video will appear on
the screen. The name of the
video runs along the bottom of
the screen together with icons
down the left and right sides .
Touch to play the video.
The following options are
available.
Touch .
Send via - Touch to send the
video as Message, Email or via
Bluetooth.
Touch to delete the video
you have just made and confirm
by touching Yes. The viewfinder
will reappear.

From the viewfinder, touch
to open all advanced settings
options. You can change the
video camera setting after
selecting the option, touch the
OK button.
Colour Effect - Choose a color
tone to use for your new view.
White balance - The white
balance ensures any the white
areas in your video are realistic.
To enable your camera to adjust
the white balance correctly, you
may need to determine the light
conditions. Choose between
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent, and Cloudy.
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Duration - Set a duration limit
for your video. Choose between
Normal and MMS to limit the
maximum size to send as an
MMS message.
Select storage - Choose
whether to save your videos to
the Handset memory or to the
External memory.
Reset settings - Reset all the
video camera settings.

Genres - Browse through your
music collection by genre.
Playlists - Contains all the
playlists you have created.
Shuffle tracks - Play your
tracks in a random order.

Transferring music onto
your phone

The easiest way to transfer
music onto your phone is via
Bluetooth or the data cable.
Music
To transfer music using
To access the music player,
Bluetooth:
touch Music. From here, you
1 Make sure both devices have
can access a number of folders:
Bluetooth switched on and
Recently played - Plays the
are connected to each other.
songs you have played recently. 2 Select the music file on the
All tracks - Contains the songs
other device and select send
you have on your phone except
via Bluetooth.
the pre-loaded default music.
3 When the file is sent, you
Artists - Browse through your
will have to accept it on your
music collection by artist.
phone by touching Yes.
Albums - Browse through your 4 The file should appear in
music collection by album.
Music > All tracks.
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FM Radio
You can listen to FM radio with
your external earphone so you
can tune into your favourite
stations to listen on the move.

Searching for stations
You can tune your phone to
radio stations by searching
for them either manually or
automatically. They will then
be saved to specific channel
numbers, so you don‘t have to
keep re-tuning. You must first
attach the headset to the phone
as this acts as the aerial.
To auto tune:
1 Scroll and touch FM radio,
and touch .
2 Touch Auto scan. A
confirmation message
appears. Select Yes, then the
stations will be automatically
found and allocated to a
channel in your phone.

NOTE: You can also
manually tune into a station
by using and displayed
in the centre of the screen.
If you press and hold
and , the stations will be
automatically found.

Managing files
You can store multimedia files in
your phone’s memory so you have
easy access to all your pictures,
sounds, videos and games. You
can also save your files to a
memory card. Using a memory
card allows you to free up space
in your phone’s memory.
By touching My stuff, you can
open a list of the folders that
store all your multimedia files.

Games and Applications
You can download new games
and applications to your phone
to keep you enjoy.
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Application
Adding an event to your
calendar
1 T ouch Calendar.
2 Select the date you would
like to add an event to.
3 Touch Add, then you
can select Appointment,
Anniversary or Birthday.

Setting your alarm
1 T ouch Alarms.
2 Touch Add, then you can set
and save your alarm in this
menu.

Voice recorder
Use your voice recorder to
record voice memos or other
audio files.

Using your calculator
1 T ouch Calculator.
2 Touch the number keys to
enter numbers.
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Converting a unit
1 T ouch Unit converter.
2 Choose whether you want
to convert Currency, Area,
Length, Weight, Temperature,
Volume or Velocity.
3 Then select the unit and
enter the value you would
like to convert from.

The web
Browser gives you a fast, fullcolour world of games, music,
news, sport, entertainment and
loads more, straight to your
mobile phone. Wherever you
are and whatever you’re into.

Accessing the web
1 T ouch the Browser.
2 To go straight to the browser
home page, select Home.
Alternately, select Enter
address and type in the
URL, followed by Connect.

NOTE: You will incur extra
cost by connecting to these
services and downloading
content. Check data charges
with your network provider.

Access to Google Service
Touch Google to launch Search,
Mail and Blogger application.

Profiles
Personalising your
profiles
You can personalise each profile
setting.
1 Touch Profiles.
2 Choose the profile you want
to edit.
3 Y ou can then change all the
sounds and alert options
available in the list, including your
Ringtone and Volume, Message
tone settings and more.

Settings
Changing your phone
settings
Use the freedom of adapting
the LG-T500 to your own
preferences.
From the home screen, select
and touch Settings then
scroll to Device settings.

Changing your
connectivity settings
Your connectivity settings
have already been set up by
your network operator, so you
can enjoy your new phone
immediately. To change any
settings, use this menu:
Touch Connectivity.
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Sending and receiving
your files using
Bluetooth
To send a file:
1 Open the file you want to
send, typically this will be a
photo, video or music file.
2 Choose Send via. Choose
Bluetooth.
3 If you have already paired
the Bluetooth device,
your LG-T500 will not
automatically search for
other Bluetooth devices.
If not, your LG-T500 will
search for other Bluetooth
enabled devices within
range.
4 Choose the device you want
to send the file to.
5 Your file will be sent.

24

To receive a file:
1 To receive files, your
Bluetooth must be both ON
and Visible. See Changing
your Bluetooth settings
below for more information.
2 A message will prompt you
to accept the file from the
sender. Touch Yes to receive
the file.
3 You will see where the file
has been saved. For image
files, you can choose to View
the file. Files will usually be
saved to the appropriate
folder in My stuff.

TIP!
1 When you use a Bluetooth
headset , A2DP and
AVRCP profiles are not
supported while you play
video. It means you will
not listen video sound
if you use Bluetooth
headset.
2 Bluetooth file transferring
function will be blocked
under some applications
running. (Voice call,
Camera, MusicPlayer,
UMS/PCSync)
Changing your Bluetooth
settings:
Touch Bluetooth then select
Options and choose Settings.

Pairing with another
Bluetooth device
By pairing your LG-T500 and
another device, you can set up a
passcode protected connection.
1 Check that your Bluetooth
is ON and Visible. You can
change your visibility in the
Settings menu.
2 Touch Search.
3 Your LG-T500 will search for
devices. When the search
is completed, Refresh will
appear on screen.
4 Choose the device you want
to pair with and enter the
passcode, then touch OK.
5 Your phone will then connect
to the other device, on which
you will need to enter the
same passcode.
6 Your passcode protected
Bluetooth connection is now
ready.
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Open Source
To obtain the corresponding
source code under GPL,
LGPL, MPL and other open
source licences, please visit
http://opensource.lge.com/
All referred licence terms,
disclaimers and notices are
available for download with
the source code.
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Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can
select these options according to your personal communication
requirements.
Charger

Stereo
headset

Battery

Data
cable
and CD

NOTE
• Always

use genuine LG accessories.
• Failure

to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Technical data
Ambient Temperatures
Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)
Min.: -10°C
Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721
Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment
Model Name
LG-T500
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006
EN 301 511 v9.0.2
Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration
Name
I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards, regulation and directives

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
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Signature of representative

28, Mar, 2011

“LG Service Center”
by LG Electronics (Thailand) Co. Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd.,
Bookalo, Thonburi, Bangkok 10600
LG Service Working day: Mon - Sun
07:00 - 19:00
Call center: 0-2878-5757
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Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter while
using your phone. Some problems require you to call your service
provider, but most are easy for you to correct yourself.
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Message

Possible causes

Possible Solutions

USIM error

There is no USIM
card in the phone
or it is inserted
incorrectly.

Make sure the USIM card is
correctly inserted.

No network
connection

Signal weak
Outside GSM network
area

Move towards a window or into
an open area. Check the Network
Operator coverage map.

Codes do not
match

To change a security
code, you will need to
confirm the new code
by entering it again.
The two codes you
have entered do not
match.

The default code is [0000]. If
you forget the code, contact your
service provider.

Function
cannot be
set

Not supported by
Service Provider, or
registration required

Contact your Service Provider.

Calls not
available

Dialling error
New USIM card
inserted
Charge limit reached

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

Troubleshooting
Message

Possible causes

Possible Solutions

Phone cannot
be switched
on

On/Off key not
pressed long enough
Battery empty
Battery contacts dirty

Press the On/Off key down for at
least two seconds.
Keep charger attached for a longer
time.
Clean the contacts.

Battery totally empty
Temperature out of
range

Contact problem
Charging
error
No mains voltage
Charger defective
Wrong charger
Battery defective
Number not
permitted

The Fixed dial
number function
is on.

Charge battery.
Make sure the ambient temperature
is right, wait for a while, and then
charge again.
Check the power supply and
connection to the phone. Check the
battery contacts and clean them if
necessary.
Plug in to a different socket or
check the voltage.
If the charger does not warm up,
replace it.
Only use original LG accessories.
Replace battery.
Check settings.
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