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KM380T
ข้อมูลบางอย่างในคู่มือเล่มนี้
อาจแตกต่างจากโทรศัพท์ ของคุณ
ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์
หรือผู้ให้บริการของคุณ

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0288402 (1.0)

Bluetooth QD ID B013827

KM380T คู่มือการใช้
คู่มือนี้จะช่วยคุณทำความรู้จักโทรศัพท์มือถือใหม่ของคุณ
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ในแผ่นซีดีที่ให้มาด้วย
ข้อมูลบางอย่างในคู่มือเล่มนี้ อาจแตกต่างจากโทรศัพท์ของคุณ
ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ หรือผู้ให้บริการของคุณ

สารบัญ

เริม
่

เริม
่ ทำความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ 3
การใส่ซม
ิ และแบตเตอรี่ /
การ์ดหน่วยความจำ

5

แผนผังเมน

6

การโทร

7

การโทรออก
การโทรออกโดยใช้รายชือ
่
การรับสายและการปฏิเสธสาย เรียกเข้า
การดูบน
ั ทึกการโทร
การเปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่าการโทร

8

รายชือ
่
การค้นหารายชือ
่
การเพิม
่ รายชือ
่ ใหม่

ข้อความ

9

การส่งข้อความ
การป้อนข้อความ

10

กล้องถ่ายรูป
กล้องวิดโี อ

11

เครือ
่ งเล่น MP3

12

2

วิทยุ FM
เครือ
่ งบันทึกเสียง

13

แฟ้มข้อมูล
เกมส์&แอปฯ
ออแกไนเซอร์ / เครือ
่ งมือ

14

เบราว์เซอร

15

การตัง้ ค่า

16

การเปลีย
่ นแปลงรูปแบบของคุณ
การเปลีย
่ นวันทีแ
่ ละเวลา
การเปลีย
่ นภาษา
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการ แสดงผล

หูฟง
ั

หน้า

ปุ่มเล
/ ปุม
่

ปุม
่ ท
ฟังก์ช
ล่างข

ปุ่มย

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าความ ปลอดภัย
การใช้โหมด Flight
ประหยัดพลังงาน

17

เลือก
ยืนยัน

การรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ
การดูสถานะหน่วยความจำ
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการ เชือ
่ มต่อ

18

ปุ่มโท

เพือ
่ โ
รับสา

คำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัยและการ
ใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพ
19
ข้อมูลทางเทคนิค

26

เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
13
14

15
16

หูฟัง

หน้าจอหลัก
ปุ่มเลือก (ปุ่มเลือกซ้าย
/ ปุ่มเลือกขวา)

ปุม
่ ทัง้ 2 นีจ้ ะทำงานตาม
ฟังก์ชน
ั ทีป
่ รากฏทีด
่ า้ น
ล่างของหน้าจอ
ปุ่มยืนยัน / ปุ่มตกลง

17

เลือกตัวเลือกเมนูและ
ยืนยันการดำเนินการ

18

ปุ่มโทร

เพือ
่ โทรออกและ
รับสายเรียกเข้า

าร
19
26

ปุ่มนาวิเกต

เลือ
่ นขึน
้ และลง

ปุ่มลบ/ปุ่มวางสาย

ลบตัวอักษรครัง้ ละหนึง่
ตัวเมือ
่ กดปุม
่ ในแต่ละครัง้
ใช้ปม
ุ่ นีเ้ พือ
่ กลับ
ไปหน้าจอทีแ
่ ล้ว วางสาย
หรือปฏิเสธสายเรียกเข้า
(กดค้าง)

ปุ่มตัวเลขและตัวอักษร

ในโหมดสแตนด์บาย:
ป้อนหมายเลขเพือ
่ โทร
ออก กดค้าง ในโหมดแก้ไข:
ป้อนตัวเลขและตัวอักษร
3

เครื่องเล่น MP3

เมือ
่ ปิดโทรศัพท์คณ
ุ สามารถเข้าใช้เมนู MP3
และเล่นเพลงได้โดยใช้ปม
ุ่
เลือกไฟล์เพลงโดยใช้
และ
แล้วกดปุม
่

การ
1

ถ

2

ถ

3

ใส

ขณะเล่นเพลง:

-

กดปุ่ม
กดปุ่ม
กดปุ่ม
กดปุ่ม
เพลง

เพื่อหยุดเล่นเพลงชั่วคราว
เพื่อข้ามไปยังเพลงก่อน หน้า
เพื่อข้ามไปยังเพลงถัดไป
เพื่อหยุดเล่นเพลง และกลับไปที่เมนู
,
หูฟัง

ปุ่มล็อค/ปลดล็อค

ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ,
สายเคเบิล, แฮนด์ฟรี

ปุ่มปรับระดับเสียง

เครื่องเล่น MP3

ช่องเสียบการ์ด
หน่วยความจำ

เปิด/ปิดโทรศัพท์ (กดค้าง)

เปิดปิดเครื่อง

หมายเหตุ: ชุดหูฟังที่สองสามารถใช้สำหรับฟังเสียง (MP3) เท่านั้น
(เมื่อเสียบชุดหูฟังที่สอง จะโทรออกไม่ได้เมื่อใช้ชุดหูฟังแบบใช้สาย)

4

การใส่ซม
ิ และแบตเตอรี่ / การ์ดหน่วยความจำ
1

ถอดฝาปิดแบตเตอรี่

4 ใส่แบตเตอรี่

2

ถอดแบตเตอรีอ
่ อก

5 ใส่ฝาปิดแบตเตอรี่กลับคืน

ม

เมนู

6 การชาร์จโทรศัพท์

3

ใส่ซิมการ์ด
การใส่การ์ดหน่วยความจำ

5

แผนผังเมนู
เกมส์&แอปฯ

1 เกมส์
2 แอปพลิเคชัน
3 โปรไฟล์เครือข่าย

ข้อความ

1 ข้อความใหม่
2 ถาดเข้า
3 อีเมล์บอกซ์
4 ร่าง
5 ถาดออก
6 ส่ง
7 ฟังข้อความเสียง
8 บริการข้อมูล
9 ข้อความอัตโนมัติ
0 ตั้งค่า

เครือ
่ งมือ

1 นาฬิกาปลุก
2 เครื่องคิดเลข
3 นาฬิกาจับเวลา
4 ตัวแปลงหน่วย
5 เวลาทั่วโลก
6 บริการซิม

6

การ
ข้อมูลการโทร

1 ทุกสาย
2 สายไม่ได้รับ
3 สายโทรออก
4 สายที่ได้รับ
5 เวลาโทร
6 ค่าโทร
7 รายละเอียดข้อมูล

แฟ้มข้อมูล

1 ภาพ
2 เสียง
3 วิดีโอ
4 เอกสาร
5 อื่นๆ
6 หน่วยความจำภายนอก

ออแกไนเซอร์
1 ปฏิทิน
2 บันทึก

มัลติมเี ดีย

1 กล้องถ่ายรูป
2 กล้องวิดีโอ
3 วิทยุ FM
4 เครื่องบันทึกเสียง

การโ

1 ป้อ

2 กด

3 หา

เคล็ดล
รูปแบบเสียง
1 ทั่วไป
2 เงียบ
3 เฉพาะสั่น
4 นอกอาคาร
5 ชุดหูฟัง

รายชือ
่

1 ค้นหา
2 รายชื่อใหม่
3 โทรด่วน
4 กลุ่ม
5 คัดลอกทั้งหมด
6 ลบทั้งหมด
7 ตั้งค่า
8 ข้อมูล

การโ

1 แต

2 ป้อ

ต้อ

3 หา

4 กด

การร
เบราว์เซอร

1 โฮม
2 Yahoo! Go
3 บุ๊คมาร์ค
4 ป้อนแอดเดรส
5 ประวัติ
6 บันทึกเพจ
7 ตั้งค่า
8 ข้อมูล

เครือ
่ งเล่น MP3
1 ทุกเพลง
2 รายการเพลง
3 ศิลปิน
4 อัลบั้ม
5 แนวเพลง
6 สับเปลี่ยนเพลง
ทั้งหมด

ตัง้ ค่า

1 วันที่ & เวลา
2 ภาษา
3 หน้าจอ
4 การเชื่อมต่อ
5 การโทร
6 ระบบป้องกัน
7 โหมด Flight
8 ประหยัดพลังงาน
9 รีเซ็ต
0 สถานะความจำ

เมื่อโท

ขณะโ
เพื่อป

กดปุ่ม

เคล็ดล
แล้วเล

สียง

มด

าน

การโทร
การโทรออก
1 ป้อนหมายเลขโดยใช้ปุ่มกด หากต้องการลบทีละหมายเลข กด
2 กดปุ่ม

เพื่อเริ่มการโทรออก

3 หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม
เคล็ดลับ! ในการป้อน + เมื่อโทรออกต่างประเทศ ให้กดปุ่ม 0 ค้างไว้

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ
1 แตะ

เพื่อเปิดสมุดแอดเดรส

2 ป้อนตัวอักษรตัวแรกของรายชื่อที่คุณ

ต้องการโทรออกโดยใช้ปุ่มกด ตัวอย่างเช่น หากต้องการโทรไปที่ บ้าน ให้กด 6 สามครั้ง
3 หากต้องการเลื่อนดูรายชื่อและหมาย เลขต่างๆ ใช้
4 กดปุ่ม

และ

เพื่อเริ่มการโทรออก

การรับสายและการปฏิเสธสาย เรียกเข้า
เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น ให้กดปุ่ม ยอมรับ หรือแตะ

เพื่อรับสาย

ขณะโทรศัพท์ของคุณมีเสียงเรียกเข้า ให้เปิดตัวเครื่อง หรือกดปุ่มกล้องถ่ายรูป และเลือก เงียบ
เพื่อปิดเสียงเรียกเข้า วิธีนี้เป็นวิธีที่ดี หากคุณลืมเปลี่ยนรูป แบบเป็น เงียบ เมื่ออยู่ในห้องประชุม
กดปุ่ม

เพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า

เคล็ดลับ! คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบน โทรศัพท์เพื่อรับสายในวิธีที่แตกต่างกัน กดปุ่ม เมนู เลือก ตั้งค่า
แล้วเลือก การโทร เลือก โหมดตอบรับ และเลือกจาก เปิดฝาพับ์, ปุ่มใดๆ หรือ เฉพาะปุ่มรับสาย

จำ

7

การดูบันทึกการโทร
คุณสามารถดูบันทึกของสายที่ไม่ได้รับ สายที่รับ และสายโทรออกได้ หากว่า เครือข่าย
สนับสนุนการแสดงหมายเลขโทรเข้า (Calling Line Identification: CLI) ในพื้นที่ให้บริการ
หมายเลขและชื่อ (หากมีอยู่) จะปรากฏขึ้นพร้อมกับวันที่และ เวลาที่มีการโทรนั้น
และคุณยังสามารถดู ระยะเวลาที่คุณ โทรได้ด้วย กดปุ่ม เมนู เลือก ข้อมูลการโทร

ข้อ

โทรศ
(Mult

การส

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการโทร

1 กด

คุณสามารถตั้งค่าเมนูที่เกี่ยวข้องกับการ โทรได้ กดปุ่ม เมนู เลือก ตั้งค่า แล้วเลือก การโทร

2 เลือ

3 เอด

รายชือ
่

แล
คือ

การค้นหารายชื่อ
คุณสามารถค้นหารายชื่อในสมุด โทรศัพท์ได้

4 ป้อ

1 กดปุ่ม รายชื่อ แล้วเลือก ค้นหา เลือก รายชื่อ จากหน้าจอ เมนู หรือกดปุ่ม

เคล็ดล
2 หน้า

จากหน้าจอสแตนด์บาย
2 ป้อนตัวอักษรตัวแรกของรายชื่อที่คุณต้องการโทรออกโดยใช้ปุ่มกด ตัวอย่างเช่น

หากต้องการโทรไปที่ บ้าน ให้กด 5 สามครั้ง
3 หากต้องการเลื่อนดูรายชื่อและหมาย เลขที่ต่างกัน ใช้

และ

7 ป้อ

คุณ

8 กด

1 กดปุ่ม รายชื่อ แล้วเลือก รายชื่อใหม่
2 เลือกว่าจะจัดเก็บรายชื่อติดต่อใหม่ ของคุณบนโทรศัพท์หรือซิมการ์ด
3 ป้อนข้อมูลทั้งหมดที่คุณมีในฟิลด์ที่ให้มา แล้วเลือก บันทึก

8

อีโม

6 กด

การเพิ่มรายชื่อใหม่
คุณสามารถเพิ่มรายการในสมุดโทรศัพท์ได้โดยใช้เมนูนี้

หมายเหตุ: ขณะที่คุณจัดเก็บอีเมล์ แอดเดรสของรายชื่อ ให้กด
และเลื่อนโดยใช้
และ
จนกระทั่งคุณเห็น @

5 กด

เพื่อป้อนสัญลักษณ์

ค
การส่ง

ข้อความ
โทรศัพท์ KM380T ของคุณประกอบด้วย ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ SMS (Short Message Service), MMS
(Multimedia Message Service), อีเมล์, บลูทูธ

การส่งข้อความ
1 กดปุ่ม เมนู เลือก ข้อความ แล้วเลือก ข้อความใหม่
2 เลือก ข้อความ เพื่อส่ง SMS หรือ MMS
3 เอดิเตอร์ข้อความใหม่จะเปิดขึ้น เอดิเตอร์ข้อความจะรวม SMS และ MMS เข้าด้วยกันเพื่อให้ใช้งาน

และ สลับระหว่างโหมด SMS และโหมด MMS ได้อย่างง่ายดาย โหมดเริ่มต้น ของเอดิเตอร์ข้อความ
คือโหมด SMS
4 ป้อนข้อความของคุณโดยใช้ระบบ ช่วยสะกดคำ T9 หรือการป้อนตัวอักษร ด้วยตนเอง
เคล็ดลับ! คุณสามารถเลือกประเภทข้อความของคุณเป็น SMS หรือ MMS เมื่อคุณป้อนข้อความที่มีความยาวเกินกว่า
2 หน้าในฟิลด์ข้อความ
5 กดปุ่ม ตัวเลือก แล้วเลือก แทรก เพื่อแทรกภาพ, เสียง, วิดีโอ, สัญลักษณ์, ข้อความอัตโนมัติ,

อีโมติคอน, ชื่อ & เบอร์, สไลด์ใหม่, หัวเรื่อง หรืออื่นๆ (รายชื่อ/นามบัตร/นัดหมาย)
6 กดปุ่ม ส่งไปที่
7 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือกดปุ่ม ตัวเลือก และเลือก รายชื่อ เพื่อเปิดรายชื่อติดต่อ

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อติดต่อหลายรายการได้
8 กดปุ่ม ส่ง
คำเตือน: หากมีการแทรก ภาพ, เสียง, วิดีโอ, สไลด์ใหม่ หรือ หัวเรื่อง ลงในเอดิเตอร์ข้อความ
การส่งข้อความจะ ถูกแปลงเป็นโหมด MMS และคุณจะถูก เรียกเก็บค่าบริการในอัตราดังกล่าว

9

การป้อนข้อความ
คุณสามารถป้อนตัวเลขและตัวอักษร ได้โดยใช้ปุ่มกดของโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น การบันทึกชื่อในรายชื่อ
การเขียนข้อความ และการสร้างตาราง นัดหมายในปฏิทินล้วนแต่ต้องใช้การป้อน ข้อความทั้งสิ้น
ในเครื่องมีวิธีป้อนข้อ ความให้เลือกใช้ได้ดังนี้ระบบช่วยสะกด คำ T9, การป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง และโหมด
123
หมายเหตุ: ฟิลด์บางฟิลด์อาจใช้โหมด ป้อนข้อความได้โหมดเดียว (เช่น หมาย เลขโทรศัพท์ในฟิลด์สมุด
แอดเดรส)
ระบบช่วยสะกดคำ T9
ระบบช่วยสะกดคำ T9 จะใช้พจนานุกรม ภายในเครื่อง เพื่อรับรู้คำศัพท์ที่คุณ
เขียนตามลำดับการกดปุ่ม เพียงกดปุ่มปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับตัวอักษรที่คุณจะป้อน พจนานุกรมจะรับ
รู้ได้ถึงคำศัพท์ เมื่อคุณป้อนตัวอักษรครบทุกตัวแล้ว
โหมดการป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง
โหมดนี้ให้คุณป้อนตัวอักษร โดยการกด ปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการหนึ่งครั้ง สองครั้ง สามครั้ง
หรือสี่ครั้งจนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น

กล

การถ

ด้วยก
คุณยัง

1 กด
2 ให้

3 กด

กล้

การถ

คุณสา

1 กด

โหมด 123

2 กด

ป้อนตัวเลขต่างๆ โดยกดปุ่มเพียง ครั้งเดียวต่อตัวเลขหนึ่งตัว คุณสามารถเพิ่มตัวเลขได้ แม้ขณะที่
ยังคงอยู่ในโหมดตัวอักษร โดยกดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

3 กด

4 RE

วิดโี
5 ใน

6 กด
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อ
โหมด

สมุด

จะรับ

ะที่

กล้องถ่ายรูป
การถ่ายภาพด่วน
ด้วยการใช้กล้องถ่ายรูปที่อยู่ในตัว โทรศัพท์ คุณสามารถถ่ายภาพบุคคล ได้ นอกจากนี้
คุณยังสามารถส่งภาพ ถ่ายไปให้บุคคลอื่นๆ และเลือกภาพ ถ่ายเป็นภาพพื้นหลัง
1 กดปุ่ม เมนู แล้วเลือก มัลติมีเดีย เลื่อนลงไปเพื่อเลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดช่องมองภาพ
2 ให้ถือโทรศัพท์ในแนวนอน และหัน เลนส์ไปทางสิ่งที่ต้องการถ่าย
3 กดปุ่มเลือกตรงกลางเพื่อถ่ายภาพ

กล้องวิดโี อ
การถ่ายวิดีโอด่วน
คุณสามารถบันทึกและจัดเก็บไฟล์ วิดีโอได้
1 กดปุ่ม เมนู แล้วเลือก มัลติมีเดีย เลื่อนลงไปแล้วเลือก กล้องวิดีโอ เพื่อเปิดช่องมองภาพ
2 กดปุ่ม ตัวเลือก แล้วเลือก กล้องวิดีโอ ช่องมองภาพของกล้อง วิดีโอจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
3 กดปุ่มเลือกตรงกลางเพื่อเริ่มการบัน ทึก
4 REC จะปรากฏขึ้นในมุมซ้ายด้านล่าง ของช่องมองภาพ และตัวตั้งเวลาจะ แสดงระยะเวลาของ

วิดีโอของคุณ
5 ในการหยุดบันทึกภาพวิดีโอชั่วคราว ให้กดปุ่ม พัก และเริ่มบันทึกต่อโดย เลือก ต่อ
6 กดปุ่ม หยุด เพื่อหยุดการบันทึก

11

เครือ
่ งเล่น MP3

วิทย

LG KM380T มีเครื่องเล่น MP3 ภายในตัวที่ให้คุณสามารถเล่นเพลงที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้

LG KM

หมายเหตุ:
• เวลาเล่นเพลง: มากกว่า 50 ชั่วโมง (เมื่อใช้ชุดหูฟังสเตอริโอ)

หมาย

• เวลาเล่นเพลงจริงจะขึ้นอยู่กับการ กำหนดค่าเครือข่าย, ระดับเสียง, ข้อมูลเพลง, ประเภทการ์ด
SD, รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่ และสภาพแวดล้อม

การฟ

Gracenote เป็นผู้เสนอเทคโนโลยีการจดจำเพลง (Music recognition
technology) และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

•

®

1 กด

2 เลือ

หมายเ

การเล่นเพลง
1 กดปุ่ม เมนู แล้วเลือก เครื่องเล่น MP3

V

2 เลือกเพลงที่คุณต้องการเล่น กดปุ่ม
3 กดปุ่ม

กับที่ใช

เพื่อหยุดเล่นเพลงชั่วคราว

เคร

ใช้ เค

4 กดปุ่ม

เพื่อข้ามไปยังเพลงถัดไป

การบ

5 กดปุ่ม

เพื่อข้ามไปยังเพลงก่อน หน้า

1 กด

6 เลือก ตัวเลือก, ย่อ เพื่อซ่อนหน้าจอ เครื่องเล่นเพลง เพื่อให้คุณสามารถใช้ งานโทรศัพท์ต่อไป

ได้ตามปกติขณะเล่นเพลง
7 กดปุ่ม

,

เพื่อหยุดเล่นเพลง และกลับไปที่เมนูเพลง

เคล็ดลับ! เมื่อเล่นเพลง MP3 ด้วยเครื่องเล่น MP3 คุณสามารถใช้โหมด BGM ได้หากคุณกดปุ่ม MP3
ครู่หนึ่ง ในโหมด BGM คุณสามารถเล่นเพลง MP3 ขณะที่ใช้งานฟังก์ชันอื่นๆ อยู่ได้ คุณสามารถหยุด BGM
บนหน้าจอเครื่องเล่น MP3 ได้
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2 กด

3 เลือ

4 เลือ

5 เลือ

หมาย
และ อ

ด

อไป

วิทยุ FM
LG KM380T มีคุณสมบัติวิทยุ FM ดังนั้น คุณสามารถรับฟังสถานีที่คุณชื่นชอบได้ตลอดเวลา
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียบชุดหูฟัง เพื่อรับฟังวิทยุ เสียบปลั๊กเข้ากับช่อง เสียบที่ตัวเครื่อง (เป็นช่องเสียบเดียว
กับที่ใช้สำหรับชาร์จ)

การฟังวิทยุ
1 กดปุ่ม เมนู แล้วเลือก มัลติมีเดีย จากนั้นเลือก วิทยุ FM
2 เลือกหมายเลขช่องของสถานีที่คุณ ต้องการฟัง
หมายเหตุ: คุณสามารถฟังวิทยุผ่านทางลำโพงในตัวเครื่องได้ กด ตัวเลือก เลือก ฟังทาง และเลือก ลำโพง

เครือ
่ งบันทึกเสียง
ใช้ เครื่องบันทึกเสียง เพื่อบันทึกเสียง เตือนความจำหรือเสียงอื่นๆ

การบันทึกเสียงเตือนของคุณ
1 กดปุ่ม เมนู แล้วเลือก มัลติมีเดย จากนั้นเลือก เครื่องบันทึกเสียง
2 กดปุ่ม

เพื่อเริ่มบันทึก

3 เลือก พัก เพื่อหยุดการบันทึกชั่วคราว
4 เลือก บันทึก เพื่อสิ้นสุดการบันทึก เสียง

V

5 เลือก

เพื่อฟังการบันทึก

หมายเหตุ: คุณสามารถฟังการบันทึก เสียงทั้งหมดที่คุณบันทึกไว้ได้โดยการ เลือก ตัวเลือก
และ อัลบั้ม
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แฟ้มข้อมูล
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียลง ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ได้ ทำให้คุณเข้าใช้งานรูปภาพ
เสียง วิดีโอ และเกมส์ทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย หรือคุณยังสามารถบันทึกไฟล์ลงในการ์ดหน่วยความ
จำได้ ประโยชน์ของการใช้ การ์ดหน่วยความจำ คือ เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจำของโทรศัพท์

การใ

โมดูล
และก

การใ

ไฟล์มัลติมิเดียของคุณทั้งหมดจะบันทึก
อยู่ใน แฟ้มข้อมูล กดปุ่ม เมนู แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล เพื่อเปิดรายการโฟลเดอร์

นาฬิก

เกมส์&แอปฯ

ใช้แป
ได้นน
ั้

โทรศัพท์ KM380T มีมาให้พร้อมกับเกมส์ เพื่อช่วยให้คุณได้เพลิดเพลินในยามว่าง หากคุณเลือก
ดาวน์โหลดเกมส์หรือแอป พลิเคชันเพิ่มเติม ไฟล์เหล่านั้นจะถูกบัน ทึกลงในโฟลเดอร์นี้
กดปุ่ม เมนู แล้วเลือก เกมส์&แอปฯ

ออแกไนเซอร์ / เครือ
่ งมือ

การแ

การเ

ช่วยให

บริกา

ปฏิทิน ( เมน > ออแกไนเซอร > ปฏิทิน )

คุณสม
(เช่น

คุณสามารถดูตารางนัดหมายรายเดือน เคอร์เซอร์จะอยู่ที่วันที่ปัจจุบัน และวัน ที่ลงทะเบียนจะมีการทำ
เครื่องหมาย

เบร

การเพิ่มบันทึก ( เมน > ออแกไนเซอร > บันทึก )
คุณสามารถบันทึกรายการช่วยจำได้

การตั้งเวลาปลุก ( เมน > เครื่องมือ > นาฬิกาปลุก )
คุณสามารถตั้งปลุกได้ถึง 5 รายการ
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การเ

ใช้สำห
ซึ่งอา
เมนูนช
ี้
เว็บไซ
แสดง

ภาพ
ความ
ศัพท์

อก

ทำ

การใช้เครื่องคิดเลข ( เมน > เครื่องมือ > เครื่องคิดเลข )
โมดูลการคำนวณช่วยให้คุณใช้งาน ฟังก์ชันการคำนวณขั้นต้น เช่น การบวก การลบ การคูณ
และการหาร และฟังก์ชันวิทยาศาสตร์บางอย่าง

การใช้นาฬิกาจับเวลา ( เมน > เครื่องมือ > นาฬิกาจับเวลา )
นาฬิกาจับเวลา ทำหน้าที่เป็นนาฬิกาจับ เวลาที่เรามักพบเห็น และ ใช้เป็นประจำ ในชีวิตประจำวัน

การแปลงหน่วย ( เมน > เครื่องมือ > ตัวแปลงหน่วย )
ใช้แปลงหน่วยวัดให้เป็นหน่วยที่คุณต้องการ ประเภทของหน่วยวัดที่สามารถ แปลงเป็นหน่วยต่างๆ
ได้นั้นมีอยู่ 7 ประเภท: สกุลเงิน, พื้นที่, ความยาว, น้ำหนัก, อุณหภูมิ, ปริมาตร และ ความเร็ว

การเลือกเมืองลงในเวลาทั่วโลก ( เมน > เครื่องมือ > เวลาทั่วโลก )
ช่วยให้คุณตรวจสอบเวลาปัจจุบันในโซน เวลาหรือประเทศอื่นได้

บริการซิม ( เมน > เครื่องมือ > บริการซิม )
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดและการให้บริการของเครือข่าย ในกรณีที่ซิมการ์ดสนับสนุนบริการ SAT
(เช่น SIM Application Toolkit) เมนูนี้จะเป็นชื่อบริการของผู้ให้บริการซึ่ง จัดเก็บไว้ในซิมการ์ด

เบราว์เซอร์
การเข้าใช้เว็บไซต์
ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับโฮมเพจ โฮมเพจอาจเป็นไซด์ ที่ได้ ระบุไว้ในรูปแบบ ที่มีการใช้งาน
ซึ่งอาจกำหนด ไว้โดย ผู้ให้บริการ ระบบ หากคุณไม่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบที่มีการใช้งาน
เมนูนี้ช่วยให้คุณจัดเก็บ URL ของเว็บเพจที่ คุณชื่นชอบได้ เพื่อให้ คุณสามารถเชื่อมต่อไปยัง
เว็บไซต์ที่คุณต้องการได้ โดยตรง หลังจากป้อน URL ที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม ตกลง เมนูนี้จะ
แสดงเพจต่างๆที่เบราส์ไว้ ล่าสุด
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1 กดปุ่ม เมนู แล้วเลือก เบราว์เซอร์

การเ

2 ในการเข้าถึงโฮมเพจของเบราว์เซอร์ โดยตรง ให้เลือก โฮม หรือเลือก ป้อนแอดเดรส

เปลี่ยน

จากนั้นพิมพ์ URL ที่คุณต้องการ แล้วเลือก โหลด
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะเกิดขึ้น เมื่อเชื่อมต่อกับบริการนี้และเมื่อดาวน์ โหลดเนื้อหา
โปรดสอบถามข้อมูลการคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

Yahoo! Go
หากต้องการเข้าใช้บริการของ Yahoo! Go ให้กดปุ่ม เมนู แล้วเลือก เบราว์เซอร์ จากนั้นเลือก
Yahoo! Go
เคล็ดลับ! คุณอาจไม่สามารถเข้าใช้ Yahoo! Go ได้ในบางประเทศ ทั้งนี้ขึ้นกับบริการเครือ ข่าย

การตัง้ ค่า
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของคุณ

• แจ
กำห
หม
ขอ

• คำ

• ล็อ
โด

• ล็อ
หรื

• ป้อ

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบจากหน้าจอ สแตนด์บายของคุณได้อย่างรวดเร็ว เพียงกดปุ่ม
แล้วเลือกรูปแบบที่ คุณต้องการเปิดใช้ เลือก ทั่วไป, เงียบ, เฉพาะสั่น, นอกอาคาร และ ชุดหูฟัง

• กำ
โท
หม

การเปลี่ยนวันที่และเวลา ( เมน > ตั้งค่า > วันที่ & เวลา )

• เปล

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่ และเวลาได้

การใ

การเปลี่ยนภาษา ( เมน > ตั้งค่า > ภาษา )

ใช้ฟัง
ส่งข้อ

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของข้อความที่ ใช้แสดงบนโทรศัพท์ของคุณ การตั้งค่า เปลี่ยนแปลงนี้มีผล
ต่อโหมดภาษาด้วย คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของการ แสดงหน้าจอโทรศัพท์ได้

การเปลี่ยนการตั้งค่าการ แสดงผล ( เมน > ตั้งค่า > หน้าจอ )
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของการ แสดงหน้าจอโทรศัพท์ได้

16

ประห

หากค
เลือกเ

ง

น้มีผล

การเปลี่ยนการตั้งค่าความ ปลอดภัย ( เมน > ตั้งค่า > ระบบป้องกัน )
เปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย ของคุณเพื่อป้องกันโทรศัพท์ KM380T และข้อมูลที่สำคัญของคุณ
• แจ้งเครื่องหาย(ATMT) - เมื่อโทรศัพท์ของคุณถูกขโมย เครื่องจะส่ง SMS ไปยังหมายเลขที่
กำหนดไว้โดยเจ้าของที่แท้จริง ผู้ใช้ต้องกำหนดการตั้งค่า ATMT ด้วยชื่อ หมายเลขโทรศัพท์หลัก
หมายเลขรอง รหัส ATMT ดีฟอลต์ คือ “0000” ATMT SMS จะมีข้อความเกี่ยวกับ IMEI
ของโทรศัพท์ที่ถูกขโมย ตำแหน่งปัจจุบัน และหมายเลขของบุคคลที่กำลังใช้ เครื่องดังกล่าว
• คำขอรหัส PIN - เลือกรหัส PIN ที่เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสเมื่อคุณ เปิดเครื่อง
• ล็อคปุ่มอัตโนมัติ - ถ้าคุณเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ ปุ่มกดจะถูกล็อค โดยอัตโนมัติในโหมดสแตนด์บาย
โดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆ
• ล็อคเครื่อง - เลือกรหัสความปลอด ภัยเพื่อล็อคโทรศัพท์ของคุณ เมื่อเปิดเครื่อง, เมื่อเปลี่ยนซิม
หรือ ทันที
• ป้องกันการโทร - เลือกเวลาที่คุณ ต้องการให้ป้องกันการโทร
• กำหนดเบอร์โทรออก - เลือกหมาย เลขที่สามารถโทรออกจากโทรศัพท์ของ คุณได้
โทรศัพท์ได้ คุณจะต้องใช้รหัส PIN2 จากผู้ให้บริการด้วย เฉพาะหมายเลขที่อยู่ ในรายการ
หมายเลขโทรออกที่กำหนดเท่า นั้นที่สามารถโทรออกจากโทรศัพท์ได้
• เปลี่ยนรหัส - เปลี่ยน รหัสป้องกัน, รหัส PIN1 หรือ รหัส PIN2

การใช้โหมด Flight ( เมน > ตั้งค่า > โหมด Flight )
ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อ เปิด หรือ ปิด โหมด Flight คุณจะไม่สามารถโทรออก, เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต,
ส่งข้อความ หรือใช้บลูทูธได้เมื่อ โหมด Flight เปิด อยู่

ประหยัดพลังงาน ( เมน > ตั้งค่า > ประหยัดพลังงาน )
หากคุณตั้งค่า เปิดเสมอ คุณสามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ได้ในขณะที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์
เลือกเพื่อสลับการตั้งค่าประหยัดพลังงาน เปิดเสมอ, เฉพาะกลางคืน หรือ ปิด
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การรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ ( เมน > ตั้งค่า > รีเซ็ต )
ใช้ รีเซ็ต เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็น ค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน คุณต้องใช้รหัส ป้องกันเพื่อใช้งาน
ฟังก์ชันนี้ รหัส ดีฟอลต์ คือ “0000”

การดูสถานะหน่วยความจำ ( เมน > ตั้งค่า > สถานะความจำ )
KM380T ของคุณมีหน่วยความจำให้ เลือกสามแบบ: โทรศัพท์, ซิมการ์ด
และหน่วยความจำภายนอก (คุณอาจต้องซื้อการ์ดหน่วยความจำแยกต่างหาก) คุณสามารถใช้ตัวจัด
การหน่วยความจำ ในการกำหนดว่าในแต่ละหน่วยความจำ ใช้ หน่วยความจำไปเท่าใด และดูว่ามี
พื้นที่ว่างเหลือเท่าใด

การเปลี่ยนการตั้งค่าการ เชื่อมต่อ ( เมน > ตั้งค่า > การเชื่อมต่อ )
การตั้งค่าการเชื่อมต่อจะได้รับการตั้ง ค่ามาจากผู้ให้บริการระบบแล้ว ดังนั้น คุณจึงสามารถเพลิด
เพลินกับโทรศัพท์ ใหม่ของคุณได้ทันทีหากคุณต้องการ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้ใช้เมนูนี้
คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเครือข่าย และโปรไฟล์การเข้าใช้ข้อมูลได้ในเมนูนี้
• บลูทูธ - ตั้งค่าโทรศัพท์ KM380T ของคุณให้ใช้บลูทูธ คุณสามารถปรับการมองเห็นของคุณที่มี
ต่ออุปกรณ์อื่นหรือค้นหาอุปกรณ์ที่โทรศัพท์ของคุณจับคู่ด้วย
• เครือข่าย - โทรศัพท์ KM380T จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติ ในการเปลี่ยน
การตั้งค่าเหล่านี้ ให้ใช้เมนูนี้ คุณสามารถเพิ่มจุดเชื่อมต่อ ใหม่โดยใช้เมนูนี้ได้

คำแ
มีปร

โปรดอ
ทำให

ค

• ควร

• ห้า

• ไม่
เกี่ย

• เพือ
่

• ห้า
ขณ

• เก็บ
เล็ก

ข้อค

• การเชื่อมต่อ USB - เลือก เชื่อมต่อข้อมูลและซิงโครไนซ์โทรศัพท์ KM380T โดยใช้ซอฟต์แวร์ LG
PC Suite เพื่อคัดลอกไฟล์จากโทรศัพท์ หากคุณมีการ์ดหน่วยความจำเสียบอยู่ ให้เลือก ที่เก็บข้อมูล
เพื่อใช้โทรศัพท์ ของคุณในรูปแบบเดียวกับที่คุณใช้อุป กรณ์หน่วยความจำ USB เชื่อมต่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของคุณ และลากแล้ววาง ไฟล์ไปที่โฟลเดอร์ของอุปกรณ์ที่ถอด ออกได้ของโทรศัพท์
KM380T

• ปิด
ศัพ
ไวต

หมายเหตุ: ในการใช้ฟังก์ชันที่เก็บข้อมูล USB คุณจะต้องเสียบการ์ดหน่วยความจำภายนอกใน
โทรศัพท์

• เพื่
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• กา
ศัพ

งาน

คำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจ
ทำให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย ข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้อธิบาย อยู่ในคู่มือเล่มนี้

วจัด
มี

คำเตือน
• ควรปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกครั้งที่อยู่ บนเครื่องบิน
• ห้ามถือโทรศัพท์ในขณะขับรถ

ด

ที่มี
ลี่ยน

• ไม่ควรใช้เครื่องใกล้สถานีบริการน้ำมัน คลังน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่มี การปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการระเบิด
• เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดใช้ แต่แบตเตอรี่และแท่นชาร์จของแท้ ที่กำหนดให้เท่านั้น
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือเปียก
ขณะ กำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจถูกไฟฟ้า ดูดหรือทำให้โทร ศัพท์ชำรุดเสียหายได้
• เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่าง จากมือ เด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาด
เล็กซึ่งอาจทำอันตรายหากเด็กนำ ใส่ปาก

ข้อควรระวัง!

วร์ LG
้อมูล

• ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อบังคับ พิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้โทร
ศัพท์ในโรงพยาบาล เนื่องจากอาจมีผลต่อ การทำงาน ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
ไวต่อสัญญาณรบกวน

ท์

• การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด ได้ จึงไม่ควรใช้โทร
ศัพท์เคลื่อนที่ ของคุณ เพียงอย่างเดียวในกรณี โทรฉุกเฉิน
• เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้นโปรดใช้แต่อุปกรณ์เสริมที่ เป็นของแท้ เท่านั้น
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• เครื่องส่งสัญญาณวิทยุทุกชนิดสา มารถ ส่งคลื่นรบกวนอุปกรณ์อิเล็ก ทรอนิกส์
ต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รับการ
รบกวนบ้างเล็กน้อย

• ค่า
วัตต

• ห้ามถอดแยกเครื่องโทรศัพท์หรือ แบตเตอรี่

• ข้อ
Ele
(ตัว

• หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูก ต้อง อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

การด

• ควรทิ้งแบตเตอรี่ตามวิธีที่กฎหมาย กำหนด

โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ อาจทำให้เกิดอันตรายหรือ
ผิดกฎหมาย ข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้อธิบาย อยู่ในคู่มือเล่มนี้

การรับพลังงานคลื่นความถี่วิทย
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่น ความถี่วิทยุและค่า SAR (Specific Absorption Rate)

ค

ใช้แบ
ศัพท์ร
รองหร

โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น KM380T นี้ ได้รับ การออกแบบตรงตามข้อกำหนด เรื่องความปลอดภัยในการ
ใช้งานอัน เกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ ข้อกำหนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทาง วิทยาศาสตร์ที่
รวมถึงการกำหนดค่า เผื่อไว้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของ ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ

• อย
ตรว

• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงาน คลื่นความถี่วิทยุใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า Specific Absorption
Rate หรือ SAR การทดสอบ SAR ได้กระทำด้วยการใช้ วิธีการที่ได้มาตรฐาน โดยให้เครื่อง
โท รศัพท์ส่งสัญญาณที่แรงที่สุดและ มีการ รับรองขนาดสัญญาณแล้ว โดยการส่ง
สัญญาณดังกล่าวได้กระ ทำในทุกย่าน ความถี่ที่โทรศัพท์ใช้อยู่

• ควร

• แม้วา่ ระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG แต่ละรุน
่ จะแตกต่างกันบ้าง แต่ทก
ุ รุน
่ จะได้รบ
ั การออกแบบให้อยู่
ภายในข้อ กำหนดการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
• ข้อจำกัด SAR ทีแ
่ นะนำโดย International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก. โดยเฉลีย
่ ตามเนือ
้ เยือ
่ หนัก (10) กรัม
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• ควร

• แล
• ไม่
• ไม่

• สาร

• ห้า
หรื
• ไม่

• ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รน
ุ่ นี้ ซึง่ ทำการทดสอบโดย DASY4 ขณะถือแนบกับหูคอ
ื 0.700
วัตต์/กก. (10 กรัม) และเมือ
่ พกพาไว้กบ
ั ตัวคือ 0.766 วัตต์/กก. (10 กรัม)
• ข้อมูลระดับ SAR สำหรับผูท
้ อ
่ี ยูใ่ น ประเทศ/ พืน
้ ทีท
่ ย
่ี อมรับข้อจำกัด SAR ซึง่ แนะนำโดย Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/กก. โดยเฉลีย
่ ต่อเนือ
้ เยือ
่ หนึง่ (1) กรัม
(ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และไต้หวัน)

การดูแลและการบำรุงรักษา เครื่องโทรศัพท์
รือ

คำเตือน

ate)

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ และ อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรอง ให้ใช้กับโทร
ศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ผ่าน การรับรองดังกล่าวอาจทำให้การ รับ
รองหรือการรับประกันของเครื่องสิ้นสุดลง หรือก่อให้เกิดอันตรายได้

นการ
ร์ที่

• อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องโทร ศัพท์ ควรนำไปให้ช่างเทคนิคผู้มีความ รู้เมื่อจำเป็นต้องมีการ
ตรวจซ่อม

on

• ควรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่ง ความร้อน เช่น เครื่องระบายความร้อน หรือเตาประกอบอาหาร

• ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่อง ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
• และไม่ควรวางเครื่องโทรศัพท์ไว้ใน เตาอบไมโครเวฟ เพราะอาจทำให้ แบตเตอรี่ระเบิดได้
• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก

อ
้ ยู่
on

• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ ที่มีการสั่นสะเทือนหรือการกระแทก
• สารเคลือบบนตัวเครื่องโทรศัพท์อาจ หลุดลอกได้ หากหุ้มด้วยวัสดุหรือสิ่งที่ ทำจากไวนิล
• ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง (เช่น แอลกอฮอล์, เบนซิน, ทินเนอร์ เป็นต้น)
หรือสารซักฟอกทำความ สะอาดเครื่องโทรศัพท์ เพราะอาจ ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ ที่มีฝุ่นหรือควันมากเกินไป
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• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิต หรือบัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก เพราะอาจทำความเสียหายต่อ
ข้อมูล ในแถบแม่เหล็กได้

• ขับ
ดัง

• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม เพราะ อาจทำความเสียหายแก่โทรศัพท์ได้
• วางเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจากของ เหลวหรือความชื้น

• พล
วิท

• ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟังและชุดหูฟัง ด้วยความระมัดระวัง ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าเก็บสายเคเบิล
อย่างปลอดภัยแล้ว และอย่าแตะเสาอากาศโดยไม่จำเป็น

• หา
ถุงล

• โปรดถอดสายเคเบิลข้อมูลก่อนเปิด เครื่อง

หากค
ยังสาม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถส่ง คลื่นรบกวนได้ ทำให้มีผลต่อการทำงาน ของอุปกรณ์ต่างๆ

หลีก

• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้อุปกรณ์ ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต เสียก่อน
หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์ เหนือเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (เช่น ใส่ในกระเป๋าเสื้อ
เป็นต้น)

ความ
เราขอ
และระ

• โทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่องอาจก่อ ให้เกิดสัญญาณคลื่นรบกวนกับเครื่อง ช่วยฟังได้

บริเว

• ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รับการ รบกวนบ้างเล็กน้อย

ห้ามใช
และท

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน พื้นที่ที่คุณขับขี่
ยานพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มอ
ื ถือในขณะขับรถ
• มีสมาธิในการขับขีด
่ ว้ ยความระมัด ระวังอย่างเต็มที่
• หากสามารถกระทำได้ ให้ใช้ชด
ุ อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
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บริเว

• ห้า
• ห้า
ซึ่ง

ายต่อ

เบิล

างๆ

สื้อ

ขี่

• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทร ออกหรือรับสาย หากสภาพการขับขี่ ทำให้จำเป็นต้องดำเนินการ
ดังกล่าว
• พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุอาจมีผล กระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บาง ชนิดในรถของคุณ เช่น
วิทยุตด
ิ รถยนต์ หรืออุปกรณ์เพือ
่ ความปลอดภัย
• หากรถของคุณติดตัง้ ถุงลมนิรภัย ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์พกพาแบบไร้สาย ซึง่ ขัดขวางการทำงานของ
ุ ได้รบ
ั บาดเจ็บรุนแรง เนือ
่ งจากการทำงานผิดปกติของถุง ลมนิรภัยได้
ถุงลมเพราะ อาจทำให้คณ
หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะอยูข
่ า้ งนอก โปรดตรวจดูวา่ ระดับเสียงอยูท
่ ร่ี ะดับที่ เหมาะสม เพือ
่ ให้คณ
ุ
ยังสามารถได้ยน
ิ เสียงจากรอบข้างได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ
่ กำลังจะข้ามถนน

หลีกเลี่ยงการทำลายความ สามารถในการได้ยิน
ความสามารถในการได้ยินอาจถูกทำลาย ได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น
เราขอแนะนำว่า คุณไม่ควรเปิด หรือปิดหูฟังใกล้กับหูของคุณ นอกจากนี้ คุณควรตั้งระดับเสียงเพลง
และระดับเสียง สายสนทนาไว้ในระดับที่เหมาะสม

บริเวณที่ทำให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างมี การระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อห้าม อย่างเคร่งครัด
และทำตามข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำมันเชื้อ เพลิง ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมันเชื้อ เพลิงหรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลว ที่ติดไฟง่าย หรือระเบิดได้ในห้องโดย สารของรถ
ซึ่งคุณใช้เก็บโทรศัพท์หรือ อุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ
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บนเครื่องบิน

• อย่

อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่น รบกวนต่อเครื่องบินได้

• อย
ภา

• ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณก่อน ขึ้นเครื่องบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์เมื่อเครื่องบินจอดที่ พื้นโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก พนักงาน
ประจำเครื่องเสียก่อน

• หา

• ควร

เด็ก

• หา
จาก

เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่างจาก มือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่ง อาจทำอันตรายหาก
เด็กนำใส่ปาก

• ถอ
ใช้พ

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์
เคลื่อนที่ของคุณ เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ ตรวจสอบกับผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ การดูแลรักษา
• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่ ออกจนหมดก่อนเริ่มการชาร์จ แบต เตอรี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่
อื่น เนื่องจากไม่มี Memory Effect ประสิทธิภาพของ แบตเตอรี่จึงไม่ ด้อยลง
• ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จของ LG เท่านั้น เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ LG ได้รับการออกแบบ
มาเพื่อยืดอายุการ ใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
• อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่ ลัดวงจร
• รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส แบตเตอรี่
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที เมื่อ ประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำลงจนถึง ระดับที่ไม่อาจใช้
งานต่อได้ แบตเตอรี่นี้ สามารถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครั้งจน กว่าจะจำเป็นต้องเปลี่ยนก้อนใหม่
ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หากไม่ได้ ใช้เป็นเวลานานเพื่อเพิ่มเวลาการ ใช้งาน
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หาก

• อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดนแสง แดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพที่มีความ ชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ
• อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพ อากาศที่ร้อนหรือเย็นเพราะประสิทธิ
ภาพของแบตเตอรี่อาจด้อยลง
• หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
• ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตใน การทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
• หากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดนำไปที่จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง
จาก LG Electronics ที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความ ช่วยเหลือ
• ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้า เสียบทุกครั้งหลังจากแบตเตอรี่โทร ศัพท์เต็มแล้วเพื่อลดการ
ใช้พลังงาน สิ้นเปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ

ศัพท์
งคุณ

ตเตอรี่

แบบ

ช้
หม่
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ข้อมูลทางเทคนิค
ทั่วไป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : KM380T
ระบบ : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

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

Bluetooth QD ID B013827
ศูนย์บริการ LG โดย
บริษัท แอจจี อีเลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด

ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127
ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์ -ศุกร์,
เสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
08:00 - 17:00น.
Call center : 0-2878-5757
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KM380T User Guide
This guide will help you understand your new mobile phone.
For more details, please refer to the user guide in the supplied CD.
Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Contents

Get

Getting to know your phone

3

13

Installing the SIM and battery /
Memory card

FM radio
Voice recorder

5
6

Calls

7

My stuff
Games and Apps
Organiser / Tools

14

Menu map

Browser

15

Settings

16

Making a call
Making a call from your contacts
Answering and rejecting a call
Viewing your call logs
Changing the call settings

8

Contacts
Searching for a contact
Adding a new contact

Messaging

9

Sending a message
Entering text

10

Camera
Video camera

11

MP3 Player

12

2

Changing your profiles
Changing your date & time
Changing the language
Changing your display settings
Changing your security settings

Main
Soft

Perfo
indica
botto

Conf

Selec
and c

Using flight mode
Power save

17

Resetting your phone
Viewing memory status
Changing your connectivity settings

18

Guidelines for safe and efficient use 19
Technical data

Earp

25

Call k

Dials
and a
calls.

Getting to know your phone
13
14

Earpiece

Main screen
Navigation keys

15
16

Soft keys

Use for quick access to phone
functions.

Performs the function
indicated at the
bottom of the display.

Clear/End Key
Confirm key
Selects menu options
and confirms actions.

Deletes a character with each
press. Use this key to go back
to the previous screen.
Ends or rejects a call.

17
18

e 19
25

Call key
Dials a phone number
and answers incoming
calls.

Alpha numeric keys
These keys are used to dial a
number in standby mode or to
enter numbers or characters in
edit mode.

3

MP3 Player keys
When the flip is closed, you can access the MP3 player
menu and play the music file by using .
and
From the list select the music file by using
, then press
key.
While playing music:
to pause the song.
- Press
to skip to the previous song.
- Press
to skip to the next song.
- Press
to stop the music and return to the
,
- Press
music menu.

Inst

1 Re

2 Re

Second headset connector

Lock/Unlock key

Headset/Charger/
USB Cable connector

Volume key

MP3 player key

Power key
Micro SD memory
card slot

Turns the phone on/off.
(hold down)

Note: Second headset can be used for listening sounds(MP3) only.
(When the second headset is inserted, phone call is not available with wired headset.)

4

3 Ins

ayer

Installing the SIM and battery / Memory card
1 Remove the battery cover.

4 Install the battery.

2 Remove the battery.

5 Replace the battery cover.

nd

e

6 Charging your phone.

3 Install the SIM card.
Installing a memory card

5

Menu map

Cal

Games & Apps

Call history

Organiser

Multimedia

1 Games
2 Applications
3 Network
profiles

1 All calls
2 Missed calls
3 Dialled calls
4 Received calls
5 Call duration
6 Call costs
7 Data
information

1 Calendar
2 Memo

1 Camera
2 Video camera
3 FM radio
4 Voice recorder

Messaging

My stuff

Profiles

Contacts

1 New message
2 Inbox
3 Email box
4 Drafts
5 Outbox
6 Sent
7 Listen to voicemail
8 Info messages
9 Templates
0 Settings

1 Images
2 Sounds
3 Videos
4 Documents
5 Others
6 External
memory

1 General
2 Silent
3 Vibrate only
4 Outdoor
5 Headset

1 Search
2 New contact
3 Speed dials
4 Groups
5 Copy all
6 Delete all
7 Settings
8 Information

Tools

Browser

MP3 player

Settings

1 Alarm clock
2 Calculator
3 Stopwatch
4 Unit converter
5 World clock
6 SIM services

1 Home
2 Yahoo! Go
3 Bookmarks
4 Enter address
5 History
6 Saved pages
7 Settings
8 Information

1 All songs
2 My playlist
3 Artists
4 Albums
5 Genres
6 Shuffle all
songs

1 Date & Time
2 Languages
3 Display
4 Connectivity
5 Call
6 Security
7 Flight mode
8 Power save
9 Reset
0 Memory status

Maki

1 Key

2 Pre
3 To

TIP! To

Maki

1 Pre

2 Usi

the
3 To

4 Pre

Answ

When

6

While
to cha
Press

TIP! Yo
Setting

a

er

Calls
Making a call
1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press
2 Press

.

to initiate the call.

3 To end the call, press

.

TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

Making a call from your contacts
1 Press

(home screen short cut is on) to open the address book.

2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, to find

the contact - Office, press 6 three times.
3 To scroll through the contacts and their different numbers use
4 Press

and

.

to initiate the call.

Answering and rejecting a call
When your phone rings, press Accept or press

to answer the call.

While your phone is ringing, select Silent to mute the ringing. This is great if you have forgotten
to change your profile to Silent for a meeting.
Press

or Reject to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press Menu, select
Settings and choose Call. Select Answer mode and choose from Flip open, Any key or Send key only.

us
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Viewing your call logs

Me

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
durations. Press Menu, select Call history.

Your K
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Send

Changing the call settings

1 Pre

You can set the menu relevant to a call. Press Menu, select Settings and choose Call.

2 Ch

Contacts
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ed

Searching for a contact

4 Ent

You can search for a contact in your contacts.
1 Press Contacts and choose Search, select Contacts from the Menu screen or press

from

the standby screen.
2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call. For example, to find

the contact - Office, press 6 three times.
3 To scroll through the contacts and their different numbers use

and

.
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Adding a new contact

6 Pre

You can add a new contact in your contacts.

7 Ent

con

1 Press Contacts and choose New contact.
2 Choose whether to store your new contact on your Phone or SIM card.
3 Enter all the information you have in the fields provided and select Save.

Note: When you are storing a contact’s email address, press
with
and
until you see @.
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to enter a symbol and scroll

8 Pre
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Your KM380T includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia
Message Service), email and Bluetooth, as well as the network’s service messages.

Sending a message
1 Press Menu, select Messaging and choose New message.
2 Choose Message to send an SMS or MMS.
3 A new message editor will open. Message editor combines SMS and MMS into one intuitive

and easy to switch between SMS mode and MMS mode. The default setting of the message
editor is SMS mode.
4 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode.

from

nd

roll

TIP! You can select your message type as SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the
message field.
5 Press Options and choose Insert to add an Image, Sound, Video, Symbol, Text template,

Emoticon, Name & Number, New slide, Subject or More (Contact/My business card/
Schedule).
6 Press Send to.
7 Enter the phone number or press Options and select Contacts or Recent list to open your

contacts list. You can add multiple contacts.
8 Press Send.
WARNING: If an Image, Sound, Video, New slide or Subject is added to the message editor, it will be
automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.
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Entering text

Cam

You can enter alphanumeric characters using the phone’s keypad. For example, storing names
in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require
entering text. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode,
ABC/Abc/abc manual mode and 123 mode.

Takin

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book
fields).

Using
you c

1 Pre

2 Ho

T9 predictive mode

3 Pre

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you’re writing based on the
key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to
enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

Vid

ABC manual mode

You c

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

1 Pre

123 mode

2 Poi

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers whilst remaining in
letter modes by pressing and holding the desired key.
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Camera
Taking a quick photo
Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people. Additionally,
you can send photos to other people and select photos as wallpaper.
1 Press Menu and select Multimedia, select Camera to open the viewfinder.
2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
3 Press the centre soft key to take a photo.

Video camera
Shooting a quick video
You can record and save a video clip.
1 Press Menu and select Multimedia, scroll down and select Video camera to open the

viewfinder.
2 Point the camera lens towards the subject of the video.
3 Press the centre soft key to start recording.
4 REC will appear in the bottom center of the viewfinder and a timer will show the length of

your video.
5 To pause the video press Pause and resume by selecting Resume.
6 Press Stop to stop recording.
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MP3 Player

FM

Your LG KM380T has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

Your L
on the

Note:
• Music Play time: Up to 50hrs (when using the stereo headset)
• Actual Music play time will depend on network configuration, volume level, music contents,
SD card type, usage patterns, battery and environmental conditions.
Music recognition technology and related data are provided by Gracenote®.

•

Note:
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1 Pre

2 Sel

1 Press Menu and select MP3 Player.

Note:
choos

2 Choose All songs then select the song you want to play. Press
3 Press

V

Playing a song
.

to pause the song.

Voi

4 Press

to skip to the next song.

Use yo

5 Press

to skip to the previous song.

Reco

6 Select Options, Minimize to hide the music player screen so that you can continue using

your phone as normal while music is playing.
7 Select

and

to stop the music and return to the MP3 player menu.

TIP! When an MP3 track is playing on the MP3 player, if you press the MP3 short key, you can use BGM mode. In
BGM (Background Music) mode MP3 can be played while other functions are being used. BGM can be stopped
on the MP3 player screen.
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Your LG KM380T has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen
on the move.
Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the
headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Listening to the radio
1 Press Menu and select Multimedia, then choose FM radio.
2 Select the channel number of the station you would like to listen to.
Note: You can listen to the radio via built-in speaker. Press Options, select Listen via and
choose Speaker.

Voice recorder
Use your Voice recorder to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo
1 Press Menu and select Multimedia, then choose Voice recorder.
2 Press

to begin recording.

3 Select Pause to pause the recording.
4 Choose Stop to end the recording.
5 Select

V

de. In
pped

FM radio

to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and
Album.
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My stuff

Using

You can store any multimedia files into your phone’s memory so that you have easy access to
all of your images, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card.
The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone’s memory.
All your multimedia files will be saved in My stuff. Press Menu then select My stuff to open a
list of folders.

This o

Games and Apps

You c

Your KM380T comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare.
If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this
folder. Press Menu and select Games & Apps.

SIM s

Organiser / Tools
Using the calendar ( Menu > Organiser > Calendar )
When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date.
You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Conv
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Adding a memo ( Menu > Organiser > Memo )

You c
settin

You can register your own memos here.

1 Pre

Setting your alarm ( Menu > Tools > Alarm clock )

2 To

You can set up to 5 alarm clocks to go on at a specified time.

Using your calculator ( Menu > Tools > Calculator )
The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and
division.
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Using the stopwatch ( Menu > Tools > Stopwatch )
This option allows you to use the function of a stopwatch.

Converting a unit ( Menu > Tools > Unit converter )
This converts many measurements into a unit you want.

Adding a city to your world clock ( Menu > Tools > World clock )
You can check the current time of major cities around the world.

SIM services ( Menu > Tools > SIM services )
This feature depends on SIM and the network services. In case the SIM card supports SAT (i.e.
SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored
on the SIM card.

Browser
Accessing the web
You can launch the web browser and access the homepage of the activated profile on browser
settings. You can also manually enter an URL address and access the associated web page.
1 Press Menu and select Browser.
2 To access the browser homepage directly, select Home. Alternately, select Enter address and

type in your desired URL, followed by Connect.
Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content.
Check your data charges with your network provider.

n and

15

Yahoo! Go
You can access Yahoo Mobile Internet Service.
To access Yahoo! Go services, press Menu and select Browser then Yahoo! Go.
TIP! You may be unable to access Yahoo! Go in some countries. This is dependent on Network Services.

Settings

• Anti
num
prim
featu
pho
• PIN

Changing your profiles

• Auto
mod

You can quickly change your profile from the standby screen. Simply press
( ) then
the profile you would like to activate. Choose from General, Silent, Vibrate only, Outdoor and
Headset.

• Pho
or Im

Changing your date & time ( Menu > Settings > Date & Time )
You can set functions relating to the date and time.

Changing the language ( Menu > Settings > Language )
You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect
the language input mode.

Changing your display settings ( Menu > Settings > Display )
You can change the settings for the phone display.

Changing your security settings ( Menu > Settings > Security )
Change your security settings to keep your KM380T and the important information it holds
protected.
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• Anti Theft Mobile Tracker - When the handset is stolen, handset sends the SMS to the
numbers configured by real owner. User has to configure the ATMT settings with name,
primary phone number, secondary number. User has to Set ATMT ON to activate the ATMT
feature. Default ATMT code is “0000”. ATMT SMS will contain information about the stolen
phone IMEI, current location & number of the person who is using that handset.
• PIN code request - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
• Auto key lock - If you activate this function, the key will be locked automatically in standby
mode without requesting the action of key when flip is closed.

and

• Phone lock - Choose a security code to lock your phone, When power on, When SIM changed
or Immediately.
• Call barring - Select when you would like calls to be barred.
• Fixed dial number - Choose a list of numbers that can be called from your phone. You’ll need
your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called
from your phone.

ct

s

• Change codes - Change your Security code, PIN1 code, PIN2 code and ATMT code.

Using flight mode ( Menu > Settings > Flight mode )
Use this function to switch the flight mode On or Off. You will not be able to make calls,
connect to the Internet, send messages or use Bluetooth when Flight mode is switched On.

Power save ( Menu > Settings > Power save )
If you set Always on, you can save the battery power when you don’t use the phone. Choose to
switch the power save settings Always on, Night only or Off.
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Resetting your phone ( Menu > Settings > Reset )

Gui

Use Reset to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to
activate this function. The default number is “0000”.

Please
illega

Viewing memory status ( Menu > Settings > Memory status )

W

Your KM380T has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory
card (you may need to purchase the memory card separately). You can use the memory
manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

• Mo
• Do

Changing your connectivity settings ( Menu > Settings > Connectivity )

• Do

Your connectivity settings have already been set up by your network operator. If you want to
change any settings, use this menu.
You can configure the network setting and data access profiles in this menu.
• Bluetooth - Setup your KM380T for Bluetooth® use. You can adapt your visibility to other
devices or search through devices your phone is paired with.
• Network - Your KM380T connects automatically to your preferred network. To change these
settings use this menu. You can also add new access points using this menu.
• USB connection - Choose Data service and synchronise your KM380T using the LG PC Suite
software to copy files from your phone. If you have a memory card inserted, select Mass
storage to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your
computer and drag and drop files to the KM380T removable device folder.
Note: To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card
in your phone.
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Guidelines for safe and efficient use

o

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

ory

• Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
• Do not hold the phone in your hand

WARNING

while driving.
• Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting

to

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 chocking hazard.

ese
ite

r

ard

• Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
• The phone should be charged in a well ventilated area.

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 the phone for emergency calls.
• Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
• All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor

interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
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• Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
• Do not dismantle the phone or battery.

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KM380T has been designed to comply with applicable safety
requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines
that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and
health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific

•
•
•
•
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Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the
phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
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), which is 2 W/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 0.700 W/Kg
(10g) and when worn on the body is 0.766 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 one (1) gram of tissue.
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Product care and maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model.
The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying
to the phone, and may be dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is

required.
• Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
•
•
•
•
•

n

W/Kg
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•
•
•
•
•

The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner
or alcohol.)
Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information
on the magnetic strips.
Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
Do not expose the phone to liquid or moisture.
Use the accessories like an earphone cautiously. Do not press the antenna unnecessarily.
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Efficient phone operation

Avoid

Electronics devices

Dama
We th
recom

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.

Blast

• Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Do no
regula

Road safety

Pote

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

• Do
• Do

Do not use a hand-held phone while driving.
Give full attention to driving.
Use a hands-free kit, if available.
Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety
equipment.
• When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable
wireless equipment. It can fail or cause serious injury due to improper performance.
•
•
•
•
•

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

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

Potentially explosive atmospheres
• 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.

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

Tec

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

Gene

Battery information and care

Produ
Syste

• You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery

systems, there is no memory effect thatcould compromise the battery’s performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of the battery pack clean.
• Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack

maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
• 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
•
•
•
•
•
•

24

bathroom.
Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. Please recycle when
possible. Do not dispose as household waste.
Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions.
If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service
point or dealer for assistance.
Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save
unnecessary power consumption of the charger.
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Product name : KM380T
System : GSM 900 / DCS 1800 /
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Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)
Min : -10°C

Bluetooth QD ID B013827
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“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
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