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ขอแสดงความยินดีที่คุณซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น
GD900 ของ LG ที่ทันสมัยมีขนาดกะทัดรัด ออก
แบบให้ทำงานด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
เคลื่อนที่แบบดิจิตอลใหม่ล่าสุด
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เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
ปุ่มเปิดปิดเครื่อง
เปิด/ปิดโทรศัพท์
หูฟัง
เซนเซอร์รับสัญญาณ
กล้องภายใน
ปุ่มวางสาย
• ปฏิเสธสายเรียกเข้า
• กดหนึ่งครั้งเพื่อกลับสู่หน้า
จอหลัก
ปุ่มมัลติทาสกิ้ง
ปุ่มส่ง
เพื่อโทรออกและรับสาย
เรียกเข้า
ปุ่มคลายล็อคแบตเตอรี่
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คำเตือน: การวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนโทรศัพท์หรือการนั่ง
ทับอาจทำให้จอ LCD และการทำงานของหน้าจอสัมผัสเสียหายได้
ห้ามติดฟิล์มป้องกันบนเซนเซอร์รับสัญญาณของ LCD เนื่องจากอาจ
ทำให้เซนเซอร์ทำงานผิดปกติได้
LG GD900 | คู่มือการใช้

อุปกรณ์ชาร์จ
สายเคเบิลข้อมูล
(สายเคเบิล USB)
เคล็ดลับ:
ก่อนการต่อสายเคเบิล
USB ให้รอจนกระทั่ง
โทรศัพท์เปิดเครื่อง
และได้ลงทะเบียนกับ
เครือข่ายแล้ว

ปุ่มปรับระดับเสียง
• เมื่อหน้าจอไม่ใช้งาน:
ระดับเสียงปุ่ม
• ระหว่างการใช้สาย:
ระดับเสียงหูฟัง
• ขณะเล่นแทร็ค: ควบคุม
ระดับเสียงต่อเนื่อง

ปุ่มกล้องถ่ายรูป
• ไปที่เมนูกล้องถ่ายรูปโดย
กดปุ่มค้างไว้
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การใส่ USIM และแบตเตอรี่
1 ถอดฝาปิดแบตเตอรี่
ใช้นิ้วหัวแม่มือเปิดปุ่มคลายล็อค
แบตเตอรี่ที่ด้านล่างโทรศัพท์
และยกฝาปิดแบตเตอรี่ขึ้น

คำเตือน: ห้ามถอดแบตเตอรี่
ขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เนื่องจาก
อาจทำให้เครื่องเสียหายได้
3 การใส่ USIM การ์ด
ใส่ซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่ซิม
การ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
หน้าสัมผัสสีทองของการ์ดคว่ำ
ลง ในการถอดซิมการ์ด ให้ค่อยๆ
ดันการ์ดจนได้ยินเสียงคลิก
ให้ค่อยๆ ดึงออกมา

2 ถอดแบตเตอรี่ออก
จับที่ขอบด้านบนของแบตเตอรี่
และยกออกจากช่องใส่แบตเตอรี่
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4 ใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่โดยให้ด้านบนของ
แบตเตอรี่ลงไปที่ด้านบนของช่อง
ใส่แบตเตอรี่ก่อน ตรวจดูให้แน่ใจว่า
ขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่ตรงกับขั้ว
ของโทรศัพท์ จากนั้น กดด้านล่าง
ของแบตเตอรี่ให้แน่นเข้าที่

เลื่อนฝาปิดช่องเสียบอุปกรณ์
ชาร์จที่ด้านข้างของโทรศัพท์
GD900 ออก เสียบอุปกรณ์ชาร์จ
และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ
ไฟ คุณจะต้องชาร์จโทรศัพท์
GD900 จนกว่าข้อความ
“แบตเตอรี่เต็มแล้ว”
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
หมายเหตุ: แบตเตอรี่ต้องชาร์จ
จนเต็มเมื่อเริ่มต้นใช้งานเพื่อยืด
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่
ไม่ต้องสนใจข้อความ
“แบตเตอรี่เต็มแล้ว”
ที่ปรากฏครั้งแรก
และชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้ตลอดคืน
(หรือไม่เกิน 14 ชั่วโมง)
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การ์ดหน่วยความจำ
การใส่การ์ดหน่วยความจำ
คุณสามารถเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำ
ในโทรศัพท์ได้โดยการใช้การ์ด
หน่วยความจำ
หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำเป็น
อุปกรณ์เสริม ใส่การ์ดหน่วยความจำ
เข้าไปในช่องเสียบที่ด้านบนให้แน่น
เข้าที่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้า
สัมผัสสีทองคว่ำลง
คำเตือน: ใส่การ์ดหน่วยความ
จำลงในช่องเสียบ มิฉะนั้น การ์ด
อาจเสียหายได้
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ฟ
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4
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การฟอร์แมตการ์ดหน่วย
ความจำ
การ์ดหน่วยความจำของคุณอาจ
ฟอร์แมตแล้ว หากยังไม่ได้ฟอร์แมต
คุณจำเป็นต้องฟอร์แมตการ์ดหน่วย
ความจำก่อนคุณจึงจะสามารถเริ่มต้น
ใช้งานการ์ดได้
หมายเหตุ: ไฟล์ทุกไฟล์จะถูกลบ
ออกในขณะฟอร์แมต
1 จากหน้าจอหลักให้เลือก
และเลือก ตั้งค่าโทรศัพท์
จากแท็บตั้งค่า
2 เลื่อนและแตะที่ สถานะความจำ
จากนั้นเลื่อนและเลือก
ความจำการ์ด
3 แตะที่ ฟอร์แมต
แล้วยืนยันการเลือกของคุณ
4 ป้อนรหัสผ่าน
หากมีการกำหนดไว้แล้ว การ์ดจะ
ได้รบ
ั การฟอร์แมตและพร้อมสำ
หรับการใช้งาน

หมายเหตุ: หากมีข้อมูลอยู่ในการ์ด
หน่วยความจำของคุณ โครงสร้าง
โฟลเดอร์ที่มีข้อมูลนี้อาจจะแตกต่าง
ไปจากเดิมภายหลังการฟอร์แมต
เนื่องจากไฟล์ทั้งหมดถูกลบออก

การโอนรายชื่อ
ในการโอนรายชื่อจาก USIM
ไปยังโทรศัพท์:
1 จากแท็บการติดต่อ ให้เลื่อนไปที่
รายชื่อ แล้วเลือก
จากนัน
้ เลือก การจัดการ
2 แตะที่ คัดลอกไปเครื่อง
3 เลือก เลือกทั้งหมด
หรือเลือกชื่อทีละชื่อ แล้วแตะที่
คัดลอกไปเครื่อง

13

แผนผังเมนู
การติดต่อ
รายชือ
่
ข้อมูลโทร
เบราว์เซอร์
ข้อความ
อีเมล์
โทรออก
โทรวิดโี อ
Google

ยูทิลิตี
ตัง้ ปลุก
ปฏิทน
ิ
บันทึก
จับเวลา
บันทึกเสียง
คิดเลข
เวลาโลก
เครือ
่ งมือ
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ห
มัลติมีเดีย
เพลง
กล้อง
กล้องวิดโี อ
คลังภาพ
แฟ้ม
เกมส์&แอปฯ
วิทยุ FM
สร้างหนัง

ตั้งค่า
โปรไฟล์
ตัง้ ค่าจอ
โทรศัพท์
บลูทธู
WiFi
การโทร
เชือ
่ มต่อ
ข้อความ

จา
งา
ดูส
ได

เค

หน
ฝึก
สัม
ใน
ให
•

•

•

หน้าจอหลักของคุณ
จากหน้าจอนี้คุณสามารถเข้าใช้
งานตัวเลือกเมนูต่างๆ โทรออก
ดูสถานะของโทรศัพท์ และอื่นๆ
ได้อีกมากมาย

• เมื่อไม่มีการใช้งานโทรศัพท์
GD900 เครื่องจะกลับไปล็อค
หน้าจอ

เคล็ดลับสำหรับหน้าจอสัมผัส
หน้าจอหลักเป็นที่ที่ดีเยี่ยมที่จะช่วย
ฝึกให้คุณเคยชินกับการใช้หน้าจอ
สัมผัส
ในการเลือกรายการ
ให้แตะที่กลางไอคอน
• ไม่ต้องออกแรงกดมาก หน้าจอ
สัมผัสจะไวต่อการสัมผัสที่เบา
และแน่นอน
• ใช้ปลายนิ้วในการสัมผัส
ที่ตัวเลือกที่ต้องการ
ระวังอย่าแตะโดนปุ่มอื่นๆ
• เมื่อไฟหน้าจอดับลง
ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่อง
หรือกดปุ่มปลดล็อค/ล็อคบนหน้า
จอสัมผัสค้างไว้เพื่อกลับไปยัง
หน้าจอหลัก
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หน้าจอหลักของคุณ
การปรับแต่งหน้าจอหลัก
3 หน้าจอหลักรายชื่อ

2 หน้าจอหลัก Widget
(ใช้งาน)

4 หน้าจอหลักมัลติมีเดีย

• การปรับแต่งหน้าจอหลัก - สำหรับ
หน้าจอหลักแต่ละประเภท คุณสามารถ
เพิ่มและลบออบเจกต์ได้โดย
กดนิ้วลงบนหน้าจอแล้วค้างไว้
หรือหากเพิ่มออบเจกต์ไว้แล้ว ให้แตะที่
ออบเจกต์ที่ต้องการแล้วค้างไว้

16

ท

1 หน้าจอหลักช็อตคัท
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เม
หล

ย

ทำความรู้จักกับ GD900 ของคุณ
เมนูสำหรับผู้ใช้แบ่งเป็นหน้าจอหลัก 4 ประเภท ในการสลับระหว่างหน้าจอ
หลักต่างๆ เพียงลากนิ้วบนหน้าจอจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: ใช้การขยับไปมาเพื่อ
เลื่อนดูโดยไม่ต้องยุ่งกับหน้าจอหลัก
17

หน้าจอหลักของคุณ

18

ปุ่มด่วน

ห

ปุ่มด่วนบนหน้าจอหลักจะทำให้สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันที่ใช้บ่อยได้อย่าง
ง่ายดายด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว

กา
G
ขึน
้
กา
ใน
เพ

แตะเพื่อเปิดปุ่มหมายเลขแบบ
สัมผัสสำหรับใช้โทรออก
ป้อนหมายเลขโดยใช้ปุ่มกด
ปกติแล้วแตะที่ สายสนทนา
หรือแตะ
ในการสนทนาทางวิดีโอกับ
หมายเลขนี้ ให้ป้อนหมายเลข
แล้วแตะที่

แตะเพื่อเปิดรายชื่อ ในการค้น
หาหมายเลขที่คุณต้องการโทร:
ให้ป้อนชื่อโดยใดยใช้ปุ่มสัมผัส
คุณยังสามารถสร้างรายชื่อใหม่
และแก้ไขรายชื่อที่มีอยู่ได้

แตะเพื่อเข้าใช้เมนูตัวเลือก
ข้อความ จากขั้นตอนนี้
คุณสามารถสร้าง SMS
ใหม่ได้

แตะเพื่อเปิดเมนูบนสุดแบบเต็ม
โดยจะแยกออกเป็นเมนูย่อย
4 เมนู
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ร:
ส
ม่

หน้าจอสัมผัส
การควบคุมบนหน้าจอสัมผัสของ
GD900 สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับงานที่คุณกำลังทำ
การเปิดแอปพลิเคชัน
ในการเปิดแอปพลิเคชันใดก็ตาม
เพียงแตะที่ไอคอนนั้น

การเลื่อนหา
ลากจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง
เพื่อเลื่อน ในหน้าจอบางหน้าจอ เช่น
เว็บเพจ คุณสามารถเลื่อนขึ้นหรือลง
ได้อีกด้วย

ม
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หน้าจอหลักของคุณ
การซูมเข้าหรือออก
ขณะดูรูปภาพ เว็บเพจ อีเมล์
หรือแผนที่ คุณสามารถซูมเข้าและ
ออกได้ เลื่อนนิ้วเข้าหากันหรือแยก
ออกจากกัน

20

LG GD900 | คู่มือการใช้

ปุม
่
ใช
โป
1

ปุ่มสัมผัสโปร่งใส
ใช้ประโยชน์สูงสุดจากปุ่มสัมผัส
โปร่งใส
1 ช็อตคัทปุ่มสัมผัส : คุณสามารถ
กำหนดสัญลักษณ์สำหรับเมนูที่
ใช้บ่อย
กำหนดสัญลักษณ์ให้ช็อตคัทแต่ละ
ตัว เพื่อให้คุณสามารถเข้าใช้
ฟังก์ชันโปรดได้ทันทีด้วยการลาก
นิ้วง่ายๆ

ตัวอย่างเช่น หากคุณวาด
บนปุม
่ สัมผัสโปร่งใส เครือ
่ งจะไป
ทีอ
่ เี มล์ในทันที
2 คลิกง่ายๆ : คุณสามารถคลิกบน
ปุ่มสัมผัสโปร่งใสโดยไม่บังหน้าจอ
หลักขณะใช้เว็บเบราว์เซอร์

[เบราส์ด้วยเมาส์พอยเตอร์]
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หน้าจอหลักของคุณ
3 ปุ่มหมุนแบบสัมผัส:ปรับระดับเสียง
หรือความสว่างโดยการวาด
และ
บนปุ่มสัมผัสโปร่งใสใน
เพลง, การเล่น Divx, กล้องถ่ายรูป
และกล้องวิดีโอ และคุณยัง
สามารถซูมเข้าหรือซูมออกโดย
การวาด
หรือ
บนปุ่มสัมผัส
โปร่งใสในโหมดกล้องถ่ายรูป,
และโหมดกล้องวิดีโอ

ป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่แม้ว่าคุณ
จะเขียนเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็กก็
ตาม และกลับกันได้อีกด้วย แตะที่
คุณสามารถ
▲ และแตะที่
เขียนบนหน้าจอด้วยนิว้ ได้
ตัวอักษร
A

การลากเส้น

B
C
D
E
F
G

[ซูมเข้า/ออก]

4 เขียนด้วยลายมือ: ใช้นิ้วเขียน
ข้อมูลลงบนปุ่มสัมผัสโปร่งใส
โดยไม่บังหน้าจอหลัก
ในโหมดการจดจำลายมือ
คุณเพียงแค่เขียนบนหน้าจอ
และโทรศัพท์ GD900 จะแปลง
ลายมือของคุณเป็นข้อความ หาก
คุณเลือกโหมดอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
(ABC) ตัวอักษรที่คุณพิมพ์จะป้อนเ
22
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H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

เค

ที่

ตัวอักษร
R

การลากเส้น

เครื่องหมาย

S
T
V
W

ตัวเลข

X
Y
Z
ß

เครื่องหมายพิเศษ
Space
Backspace
Enter

การลากเส้น

มหัพภาค
แอต
@
หมายเหตุ: เริ่มการลากเส้นแตะละครั้ง
ที่จุด

U

เครื่องหมาย

เครื่องหมายวรรคตอน

การลากเส้น

ตัวเลข
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

การลากเส้น

23

หน้าจอหลักของคุณ
5 ปุ่มกดธรรมดา : ยังสามารถใช้ปุ่ม
สัมผัสโปร่งใสเพื่อป้อนตัวเลขหรือ
ข้อความในรูปแบบที่คุ้นเคยได้

หมายเหตุ ปุ่มสัมผัสโปร่ง
ใสผลิตจากกระจกนิรภัย

การดูแถบสถานะ

6 รายการที่ใช้บ่อย : แสดงรายชื่อ
เพลง และภาพถ่ายที่ใช้บ่อยบน
หน้าจอโดยแตะที่

แถบสถานะใช้ไอคอนที่แตก
ต่างกันเพื่อแสดงสถานะ เช่น
ความแรงของสัญญาณ ข้อความใหม่
และพลังงานแบตเตอรี่ รวมถึงแสดง
ว่ามีการใช้งานบลูทูธหรือ GPRS
อยู่หรือไม่
ตารางด้านล่างนี้จะอธิบายถึง
ความหมายของไอคอนต่างๆ
ที่ปรากฏบนแถบสถานะ
ไอคอน คำอธิบาย
ไม่มีสัญญาณ
2G
3G
EDGE
HSDPA
เปิด Wi-fi
ชุดหูฟังสเตอริโอโมโน
บลูทูธ

24
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ไ

ม่

ไอคอน คำอธิบาย
ชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ

ไอคอน คำอธิบาย
มัลติทาสกิ้ง

ชุดหูฟังโมโนบลูทูธ

หยุดเพลง

เปิดบลูทูธ

เล่นเพลง

ถ่ายโอนผ่านบลูทูธ

เล่นวิทยุ FM

การมองห็นบลูทูธ

กำลังส่งอีเมล์

กำลังดาวน์โหลด

กำลังรับอีเมล์

การดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์

MMS

ยกเลิกการดาวน์โหลด

กำลังส่ง MMS

ตัวเลือกระหว่างใช้สาย

กำลังรับ MMS

อินเตอร์เน็ต

กำลังส่ง SMS

กำลังค้นหา

ข้อความเสียงใหม่

การโอนสาย

ข้อความใหม่

ปฏิเสธการรับสาย

การส่งข้อความล้มแหลว

ระบบป้องกัน

อีเมล์ใหม่

ชุดหูฟัง

ข้อความ Push

โฮมโซน

โหมด Flight

โรมมิ่ง

นอกอาคาร

ตั้งปลุก

รูปแบบปกติ

นัดหมาย (ปฏิทิน)

เงียบ
25

หน้าจอหลักของคุณ
ไอคอน คำอธิบาย
เสียงเรียกเข้าที่ปรับแต่ง
1-10
หน่วยความจำภายนอก
สถานะแบตเตอรี่
โปรเจคเตอร์/TV out

การใช้งานฟังก์ชัน
มัลติทาสกิ้ง
แตะปุ่มมัลติทาสกิ้ง
เพือ
่ เปิดเมนู
มัลติทาสกิ้ง จากเมนูนี้ คุณสามารถ
ดูแอปพลิเคชันที่รันอยู่ และเข้าใช้
งานได้ด้วยการกดปุ่มเดียว

ก

เ
เ
ก

ก
ท
1
2
3
4

เ
ใ
เ

บ
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การโทร
เคล็ดลับ! กดปุ่มเปิดปิด
เพื่อล็อคหน้าจอสัมผัสเพื่อป้อง
กันการโทรออกโดยไม่ตั้งใจ

การโทรออกหรือการสนทนา
ทางวิดีโอ
1 แตะที่
เพื่อเปิดปุ่มกด
2 ป้อนตัวเลขบนปุ่มกด
ในการลบตัวเลข ให้กดปุ่มลบ
3 แตะปุ่ม
เพือ
่ โทรออก
4 ในการวางสาย ให้แตะปุ่ม
เคล็ดลับ!
ในการป้อนเครื่องหมาย +
เพื่อโทรออกต่างประเทศ ให้แตะที่
สองครั้ง หรือกด
ค้างไว้
เคล็ดลับ! คุณสามารถ
บันทึกหมายเลข, ส่งข้อความ,
ค้นหารายชื่อ โดยแตะที่

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
เพื่อเปิด รายชื่อ
2 เลื่อนดูรายชื่อหรือป้อนอักษรตัว
แรกของรายชื่อที่คุณต้องการโทร
โดยแตะที่
3 จากรายการที่ฟิลเตอร์นี้ ให้แตะที่
รายชื่อที่คุณต้องการโทร และ
เลือกหมายเลขที่จะใช้หากราย
ชื่อนั้นมีหมายเลขมากกว่าหนึ่ง
หมายเลข
4 แตะที่ สายสนทนา หรือ
สนทนาทางวิดีโอ

การรับสายและการปฏิเสธ
สายเรียกเข้า
เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น ให้กดปุ่ม
เพือ
่ รับสาย
สองครัง้ เพือ
่ ปฏิเสธ
แตะที่ปุ่ม
สายเรียกเข้า
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การโทร
ตัวเลือกต่างๆ ระหว่างใช้สาย
ลำโพง - แตะที่

เพือ
่ เปิดลำโพง

ปิดเสียง - แตะที่
เพือ
่ ปิดไมโครโฟน ดังนัน
้
บุคคลทีก
่ ำลังคุยสายอยูจ่ ะไม่ได้ยน
ิ เสียงคุณ
พัก - แตะที่

เพือ
่ พักสาย

ตัวเลือก - เลือกจากรายการตัวเลือกระหว่างใช้สาย
รวมถึงการสร้างบันทึกใหม่ และ ไปที่ข้อความ ดัง
นั้นคุณสามารถตรวจสอบข้อความ
และเพิ่มรายชื่อระหว่างการโทรได้ นอกจากนี้ คุณ
ยังสามารถวางสายได้โดยการแตะที่ วางสาย

ก
ส

หา
กา
ด้า

โท

คุณ
บ่อ
1
2
3

- แตะเพื่อเปิดปุ่มตัวเลขสำหรับการป้อนตัวเลข เช่น
เมื่อโทรไปยังศูนย์บริการหรือการบริการโทรศัพท์อัตโนมัติ
อื่นๆ
- เพิ่มบันทึกระหว่างการโทร
- ค้นหารายชื่อระหว่างการโทร
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4

าย

การปรับระดับเสียง
สายสนทนา
หากต้องการปรับระดับเสียงระหว่าง
การใช้สาย ให้ใช้ปุ่มขึ้นและลงทาง
ด้านขวาของโทรศัพท์

โทรด่วน
คุณสามารถกำหนดรายชื่อที่โทรออก
บ่อยเป็นหมายเลขโทรด่วนได้
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
เพื่อเปิด รายชื่อ
2 แตะที่
แล้วเลือก โทรด่วน
3 ข้อความเสียงได้รับการกำหน
ดให้อยู่ที่หมายเลขโทรด่วน 1
ซึ่งคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
แตะที่หมายเลขอื่นๆ เพื่อกำหนด
รายชื่อสำหรับโทรด่วน
4 รายชื่อของคุณจะเปิดขึ้น เลือกราย
ชื่อที่คุณต้องการกำหนดให้กับ
หมายเลขนั้น โดยการแตะที่หมาย
เลขโทรศัพท์หนึ่งครั้ง

ในการโทรหมายเลขด่วน ให้แตะที่
ในหน้าจอหลัก จากนัน
้ กดหมาย
เลขทีก
่ ำหนดค้างไว้จนกว่ารายชือ
่ จะ
ปรากฏบนหน้าจอ เครือ
่ งจะทำการ
โทรออกโดยอัตโนมัติ โดยไม่ตอ
้ งกด
สายสนทนา

การใช้สายที่สอง
1 ในระหว่างการโทรสายแรก ให้แตะ
แล้วเลือกหมายเลขที่คุณต้อง
การโทรออก
2 โทรออกไปยังหมายเลขนั้นหรือ
ค้นหารายชื่อ
3 แตะที่
เพือ
่ โทรออก
4 สายสนทนาทั้งสองสายจะแสดงอยู่
ในหน้าจอการโทร สายสนทนาแรก
จะล็อคและพักสายไว้
5 ในการวางสายใดสายหนึ่งหรือวาง
สายทั้งสองสาย กด
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการโทรออกแต่ละสายด้วย
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การโทร
การปิด DTMF
DTMF ทำให้คุณสามารถใช้คำสั่งตัว
เลขในการนาวิเกตเมนูภายในการโทร
อัตโนมัติได้ DTMF เปิดตามค่าเริ่มต้น
ในการปิดการทำงานระหว่างใช้สาย
ให้แตะและ
(เช่น การจดตัวเลข)
เลือก ปิด DTMF

การดูบันทึกการโทร
จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
จากนัน
้ แตะที่ ข้อมูลการโทรล่าสุด
ในแท็บการติดต่อ
เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
ประวัติทั้งหมด ดูรายการสายที่โทรออก,
ได้รับและไม่ได้รับ,
เฉพาะสายสนทนา, สนทนาทางวิดีโอ
และข้อความ
สายไม่ได้รับ - ดูรายการสายที่คุณ
ไม่ได้รับทั้งหมด
เฉพาะการโทร - ดูรายการหมาย
เลขที่คุณโทรออกทั้งหมด
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เฉพาะข้อความ - ดูรายการหมาย
เลขทั้งหมดที่คุณได้รับหรือส่งข้อ
ความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย
เฉพาะ VT- ดูรายการสนทนาทางวิดี
โอทั้งหมด
เคล็ดลับ!
จากบันทึกการโทร ให้แตะที่
และ ลบทั้งหมด เพื่อลบรายการที่
บันทึกไว้ทั้งหมด
เคล็ดลับ! แตะที่รายการบัน
ทึกการโทรรายการหนึง่ เพือ
่ ดูวน
ั ที,่
เวลา และระยะเวลาในการโทร

การใช้การโอนสาย
1 แตะที่
และเลือก
ตั้งค่าการโทร ในแท็บตั้งค่า
2 แตะที่ การโอนสาย และเลือก
โทรด้วยเสียง และ/หรือ
สนทนาทางวิดีโอ
3 เลือกว่าจะโอนทุกสาย,
โอนเมื่อสายไม่ว่าง,
โอนเมื่อไม่รับสาย
หรือโอนเมื่อติดต่อไม่ได้

4
5

หม
กา
ต่อ
สำ

เ
ใ
ใ
ก

ก
1
2

3

ย
ดี

4 แตะที่ เปิดใช้ เพื่อเปิดใช้งาน
5 ป้อนหมายเลขที่ต้องการให้โอน
สายไป
หมายเหตุ:
การโอนสายจะมีค่าใช้จ่าย โปรดติด
ต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
เคล็ดลับ!
ในการปิดการโอนสายทั้งหมด
ให้เลือก เลิกใช้ทั้งหมด จากเมนู
การโอนสาย

การใช้การป้องกันการโทร
1 แตะที่
และเลือก
ตั้งค่าการโทร ในแท็บตั้งค่า
2 แตะที่ ป้องกันการโทร และเลือก
โทรด้วยเสียง และ/หรือ
สนทนาทางวิดีโอ
3 เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง
หรือเลือกทั้ง 5 ตัวเลือกนี้:
โทรออกทั้งหมด
สายโทรออกต่างประเทศ
สายโทรออกต่างประเทศ
ยกเว้นประเทศแม่

สายเรียกเข้าทั้งหมด
สายเข้าเมื่ออยู่ต่างประเทศ
4 ป้อนรหัสผ่านสำหรับจำกัดการโทร
โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือ
ข่ายของคุณเกี่ยวกับบริการนี้
เคล็ดลับ! เลือก
กำหนดเบอร์โทรออก เพื่อเปิด
และรวบรวมรายการหมายเลขที่
สามารถโทรออกจากโทรศัพท์ได้
คุณต้องใช้รหัส PIN2 ซึ่งได้จาก
ผู้ให้บริการของคุณ เฉพาะหมาย
เลขที่อยู่ในรายการหมายเลขโทร
ออกที่กำหนดเท่านั้นที่สามารถ
โทรออกจากโทรศัพท์ได้

การเปลี่ยนการตั้งค่า
การโทรทั่วไป
และเลือก
1 แตะที่
ตั้งค่าการโทร ในแท็บตั้งค่า
2 แตะที่ การตั้งค่าทั่วไป ตัวเลือกนี้
จะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงการตั้ง
ค่าต่อไปนี้:
ปฏิเสธการรับสาย เลื่อนสวิตช์ไปทางซ้ายเพื่อ เปิด
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การโทร
คุณสามารถแตะที่ ปฏิเสธรายการ
เพื่อเลือกการโทรทั้งหมด
รายชื่อหรือกลุ่มที่ระบุ หรือการโทร
จากหมายเลขที่ไม่รู้จักหรือไม่มีข้อ
มูลผู้โทร (เช่น หมายเลขที่ไม่อยู่
ในรายชื่อของคุณ)
ส่งหมายเลขตัวเอง - เลือกว่าคุณ
จะแสดงหมายเลขของคุณในการ
โทรออกหรือไม่
โทรซ้ำอัตโนมัติ เลื่อนสวิตช์ไปทางซ้ายเพื่อ เปิด
หรือทางขวาเพื่อ ปิด
เตือนทุกนาที - เลื่อนสวิตช์ไปทาง
ซ้ายเพื่อ เปิด ฟังเสียงเตือนทุก
นาทีระหว่างการใช้สาย
โหมดตอบรับ BT - เลือก
แฮนด์ฟรี เพื่อให้สามารถรับสาย
ได้โดยใช้ชุดหูฟังบลูทูธ หรือเลือก
ตัวเครื่อง เพื่อรับสายโดยกดปุ่ม
บนตัวเครื่อง
บันทึกหมายเลขใหม่
- เลือก เปิด หรือ ปิด
เพื่อบันทึกหมายเลขใหม่
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ข
การตั้งค่าการปิดสไลด์
- เลือกระหว่าง วางสาย กับ
ดำเนินการโทรต่อ

การเปลี่ยนการตั้งค่า
การสนทนาทางวิดีโอ
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
และเลือ
่ นไปที่ ตั้งค่าการโทร
ในแท็บตั้งค่า
2 แตะที่ ตั้งค่าสนทนาวิดีโอ และ
เลือกการตั้งค่าสำหรับการ
สนทนาทางวิดีโอของคุณ
ตัดสินใจว่าจะใช้ภาพนิ่งหรือไม่
จากนั้นเลือกภาพหนึ่งภาพ และ/
หรือเปิดกระจกเพื่อให้มองเห็นตัว
คุณเองบนหน้าจอเมื่อโทรแบบ
สนทนาทางวิดีโอ

ข

โท
SM
เม
คุณ
วิธ
1

ก
1

2

3

ข้อความ
ข้อความ
โทรศัพท์ GD900 ของคุณได้รวม
SMS, MMS ไว้ในเมนูที่ใช้ง่ายเพียง
เมนูเดียว
คุณสามารถเข้าสู่ศูนย์ข้อความได้ 2
วิธี ดังนี้:
1 จากหน้าจอหลัก แตะที่
เลือ
่ นไปที่ ข้อความ
หรือ
ในแท็บการติดต่อ

การส่งข้อความ
1 แตะที่
แล้วแตะ
เขียนข้อความ
เพื่อเปิดข้อความเปล่า
2 แตะที่ ถึง เพื่อป้อนหมายเลข
ของผู้รับ หรือเปิดรายชื่อ
หรือสิ่งที่ประทับใจ คุณสามารถ
เพิ่มรายชื่อหลายรายการได้
เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแล้ว
ให้แตะที่ ส่ง SMS
3 หลังจากป้อนข้อความ
คุณสามารถส่ง SMS หรือ MMS
หรือเลือก อีเมล์ เพื่อส่งอีเมล์

เคล็ดลับ! คุณจะต้องเสียค่า
ใช้จ่ายสำหรับข้อความตัวอักษรใน
การส่งข้อความให้กับผู้รับทุกคน
4 แตะที่
แทรก เพื่อเพิ่ม
SMS อัตโนมัติ, MMS อัตโนมัติ,
อีโมติคอน, ชื่อและเบอร์,
สไลด์ใหม่, เรื่อง หรือลายเซ็น
คำเตือน:
การจำกัดตัวอักษรที่ 160
ตัวอักษรอาจจะแตกต่างกันไปใน
แต่ละประเทศขึ้นอยู่กับวิธีการเข้า
รหัส SMS
คำเตือน:
หากมีการใส่รูปภาพ, วิดีโอ
หรือไฟล์เสียงลงใน SMS
ข้อความดังกล่าวจะถูกแปลงเป็น
MMS โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณจะเสีย
ค่าใช้จ่ายตามนั้น
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ข้อความ
การป้อนข้อความ

การป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง

ปุ่มกด

ในโหมด Abc คุณต้องแตะที่ปุ่มซ้ำๆ
เพื่อป้อนตัวอักษร ตัวอย่างเช่น
ในการเขียนคำว่า ‘hello’ ให้แตะ 4
สองครั้ง, 3 สองครั้ง, 5 สามครั้ง, 5
อีกสามครั้ง แล้วกด 6 สามครั้ง

แตะเพือ
่ เปิดระบบป้อนข้อความ
แบบช่วยสะกดคำ T9
แตะเพือ
่ เปลีย
่ นภาษาทีใ่ ช้เขียน
แตะเพือ
่ เปลีย
่ นปุม
่ กดระหว่าง
ตัวเลข, สัญลักษณ์ และข้อความ
ใช้
เพือ
่ เลือ
่ นดูแป้นพิมพ์แบบต่างๆ
ในโหมดป้อนข้อความแต่ละโหมด
(เช่น ตัวพิมพ์ใหญ่ หรือตัวพิมพ์เล็ก)
ในการเว้นวรรค ให้แตะที่

ระบบช่วยสะกดคำ T9
ในโหมด T9 คุณจะเห็น
โหมด T9 จะใช้พจนานุกรมภายใน
เครื่อง เพื่อรับรู้คำศัพท์ที่คุณเขียน
ตามลำดับการกดปุ่ม เพียงแตะที่ปุ่ม
ตัวเลขที่สัมพันธ์กับตัวอักษรที่คุณจะ
ป้อน พจนานุกรมจะคาดคะเนได้ถึงคำ
ศัพท์ที่คุณต้องการใช้
ตัวอย่างเช่น กด 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6,
6 และ 3 เพื่อเขียนคำว่า ‘telephone’
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การเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล์
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
อีเมล์ตามความต้องการของคุณได้
1 แตะที่
จากหน้าจอหลัก
แล้วเลือ
่ นไปที่ ตั้งค่าข้อความ
ในแท็บตั้งค่า
2 เลือก อีเมล์
3 คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
ต่อไปนี้ได้:
แอคเคาท์อีเมล์ - จัดการแอค
เคาท์อีเมล์ของคุณ
ตอบกลับอีเมล์ได้ - เลือกว่าให้ส่ง
ข้อความตอบกลับเพื่อยืนยันว่า
อีเมล์ถูกเปิดอ่านแล้วหรือไม่
ร้องขอการตอบกลับอีเมล์ เลือกว่าต้องการข้อความยืนยัน
การอ่านหรือไม่

ง

า

สง

รอบเวลาการเรียกดู - เลือก
ความถี่ที่จะให้โทรศัพท์ GD900
ตรวจสอบข้อความอีเมล์ใหม่
ประกอบด้วยข้อความในการส่ง
ต่อ & ตอบกลับ- เลือกเพื่อรวมข้อ
ความต้นฉบับในการตอบกลับ
รวมสิ่งที่แนบ - เลือกเพื่อรวมสิ่งที่
แนบต้นฉบับในการตอบกลับ
เรียกอัตโนมัติ(โรมมิ่ง) - เลือก
ว่าจะดึงข้อความโดยอัตโนมัติเมื่อ
คุณอยู่ต่างประเทศ (โรมมิ่ง)
หรือไม่
ข้อมูลการแจ้งอีเมล์ใหม่ - เลือก
ว่าจะแจ้งเตือนอีเมล์ใหม่โดยไม่มี
ข้อความป๊อปอัปหรือไม่
ลายเซ็น สร้างลายเซ็นสำหรับอีเมล์
และเปิดคุณสมบัตินี้

โฟลเดอร์ข้อความ
คุณจะเข้าใจโครงสร้างโฟลเดอร์ใน
โทรศัพท์ GD900 ของคุณได้ทันที
เนื่องจากโฟลเดอร์ต่างๆ มีโครงสร้าง
ที่เข้าใจง่าย

ถาดเข้า - ข้อความทั้งหมดที่ได้รับจะ
เก็บไว้ในถาดเข้าของคุณ จากหน้าจอ
นี้คุณสามารถดูและลบข้อความเหล่านั้
นได้ พร้อมด้วยฟังก์ชันต่างๆ
ถาดออก - โฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์
จัดเก็บแบบชั่วคราวขณะที่กำลังส่ง
ข้อความออกไป
ส่ง - ข้อความที่คุณส่งจะเก็บไว้ใน
โฟลเดอร์นี้
35

ข้อความ
ร่าง - หากคุณยังเขียนข้อความไม่
เสร็จ คุณสามารถบันทึกสิ่งที่คุณเขียน
ไว้ในโฟลเดอร์นี้ได้
Chat box - ข้อความ (SMS)
ที่แลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นสามารถ
แสดงเรียงตามลำดับเวลาเพื่อให้คุณ
สามารถดูภาพรวมของการสนทนาได้
อย่างสะดวก
โฟลเดอร์ส่วนตัว - สร้างโฟลเดอร์
เพื่อจัดเก็บข้อความ

การใช้ข้อความอัตโนมัติ
สร้างข้อความอัตโนมัติสำหรับข้อความ
SMS และ MMS ที่คุณส่งบ่อยๆ มีข้อ
ความอัตโนมัติอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ
อยู่แล้ว ซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้
1 เมื่อเขียนข้อความใหม่
คุณสามารถป้อน ข้อความอัตโนมัติ
จาก แทรก ในเมนูตัวเลือก
2 เลือก SMS อัตโนมัติ หรือ MMS
อัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่ม,แก้ไข,
ลบ หรือลบข้อความอัตโนมัติทั้ง
หมดได้ ในการแก้ไขข้อความ,
เลือก, ปรับปรุง, แล้วแตะที่
บันทึกข้อความอัตโนมัติ
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การใช้อีโมติคอน
ทำให้ข้อความของคุณสนุกสนานมาก
ขึ้นด้วยการใช้อิโมติคอน มีอีโมติคอน
ที่ใช้กันทั่วไปในโทรศัพท์ของคุณ
อยู่แล้ว
1 เมื่อเขียนข้อความใหม่
คุณสามารถป้อน อีโมติคอน จาก
แทรก ในเมนูตัวเลือก
2 คุณสามารถเพิ่มอีโมติคอนใหม่
โดยแตะที่ อีโมติคอนใหม่

การเปลี่ยนการตั้งค่า
ข้อความตัวอักษร
การตั้งค่าข้อความของโทรศัพท์
GD900 จะได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วง
หน้าแล้ว ดังนั้น
คุณสามารถส่งข้อความได้ทันที คุณ
สามารถเปลี่ยนเแปลงการตั้งค่านี้ได้
ตามความต้องการของคุณ
เลื่อนไปที่ ตั้งค่าข้อความ
ในแท็บตั้งค่า แล้วแตะที่
ข้อความตัวอักษร คุณสามารถ
เปลี่ยนการตั้งค่าได้ดังต่อไปนี้:
ศูนย์ข้อความตัวอักษร - ป้อนราย
ละเอียดของศูนย์ข้อความ

รา
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รายงานผลการส่ง - เลื่อนสวิตช์ไป
ทางซ้ายเพื่อรับการยืนยันว่าข้อความ
ถูกส่งแล้ว
ช่วงที่มีผลใช้ - เลือกระยะเวลาที่จัด
เก็บข้อความไว้ในศูนย์ข้อความ
ชนิดข้อความ แปลงข้อความตัวอักษรเป็น เสียง,
แฟกซ์, X.400 หรือ อีเมล์
การเข้ารหัสตัวอักษร - เลือกวิธีเข้า
รหัสตัวอักษรของคุณ ตัวเลือกนี้จะมี
ผลกระทบต่อขนาดของข้อความและ
ค่าบริการส่งข้อความของคุณ
การส่งข้อความยาว - เลือกเพื่อส่ง
ข้อความยาวเป็นหลาย SMS หรือเป็น
MMS

การเปลี่ยนการตั้งค่า
ข้อความมัลติมีเดีย
การตั้งค่าข้อความของโทรศัพท์
GD900 จะได้รับการกำหนดค่าไว้
ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น
คุณสามารถส่งข้อความได้ทันที คุณ
สามารถเปลี่ยนเแปลงการตั้งค่านี้ได้
ตามความต้องการของคุณ

ในแท็บ ตั้งค่า ให้เลือก
ตั้งค่าข้อความ และ
ข้อความมัลติมีเดีย คุณสามารถ
เปลี่ยนการตั้งค่าได้ดังต่อไปนี้:
โหมดการเรียกข้อมูล
- เลือก เครือข่ายหลัก
หรือ เครือข่ายโรมมิ่ง
หากคุณเลือกกำหนดเอง คุณจะได้
รับเฉพาะข้อความแจ้งเกี่ยวกับ MMS
เท่านั้น คุณสามารถตัดสินใจว่าจะ
ดาวน์โหลดแบบเต็มหรือไม่
รายงานผลการส่ง เลือกว่าให้ส่งและ/หรือต้องการราย
งานผลการส่งหรือไม่
อ่านข้อความตอบรับ เลือกว่าให้มีและ/หรือส่งการตอบกลับ
การอ่านหรือไม่
ระดับความสำคัญ เลือกระดับความสำคัญของ MMS
ช่วงที่มีผลใช้ - เลือกระยะเวลาที่จัด
เก็บข้อความไว้ในศูนย์ข้อความ
ระยะเวลาสไลด์ - เลือกระยะเวลาที่
จะให้สไลด์ปรากฏบนหน้าจอ
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ข้อความ

ก

โหมดการสร้าง - จำกัด/ คำเตือน/
ว่างอยู่
เวลาส่ง - เลือกระยะเวลาในการรอ
ก่อนส่งข้อความ
ศูนย์ MMS - ป้อนรายละเอียดของ
ศูนย์ข้อความ

ท
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กล้องถ่ายรูป
ทำความรู้จักกับช่องมองภาพ
เปิดสไลด์เพื่อใช้กล้องหลัก
กลับ - แตะที่นี่เพื่อกลับไปที่แผน
ผังเมนู
โหมดกล้องถ่ายรูป - แสดงให้
ทราบว่ากล้องอยู่ในโหมดก
ล้องวิดีโอหรือกล้องถ่ายรูป
และสามารถใช้ถ่ายรูปได้อีกด้วย
คลังภาพ - แตะทีไอคอนนี้เพื่อดู
คลังภาพ
การรับแสง - โปรดดูที่การปรับการรับแสงในหน้า:41
มาโคร - เปิดใช้มาโครเพื่อถ่ายภาพระยะใกล้
สถานะแฟลช - ตั้งค่าการใช้โหมดแฟลชเป็น อัตโนมัติ, ปิดเสมอ หรือ เปิดเสมอ
ตั้งค่า - แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่า โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่การ
ใช้การตั้งค่าขั้นสูง

เคล็ดลับ! คุณสามารถปิดตัวเลือกช็อตคัทเพื่อให้
หน้าจอช่องมองภาพโล่งขึ้นได้ เพียงแตะที่กึ่งกลาง
ของช่องมองภาพหนึ่งครั้ง ในการเรียกใช้งาน
ตัวเลือกใหม่ ให้แตะที่หน้าจออีกครั้ง
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กล้องถ่ายรูป
เมื่อคุณถ่ายภาพแล้ว
ภาพที่ถ่ายจะปรากฏบนหน้าจอ
ชื่อภาพจะแสดงพร้อมด้วย 4
ไอคอนที่ด้านขวาของหน้าจอ

แก้ไข แตะเพื่อแก้ไขภาพโดยใช้
เครื่องมือต่างๆ

แตะเพือ
่ กลับไปทีเ่ มนูกอ
่ นหน้า
แตะเพือ
่ ลบภาพ
แตะเพือ
่ ถ่ายภาพอืน
่ ทันที
โดยทีภ
่ าพปัจจุบน
ั ของคุณจะได้รบ
ั
การบันทึกไว้

ส่ง

ใช้

ก

ค่า
คุณ
1
2

แตะเพือ
่ ดูคลังภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้

แก้ชื่อ

แก้ไข

ส่ง
แตะเพื่อส่งรูปภาพเป็น
ข้อความ, อีเมล์ หรือ บลูทูธ
หรือ Blogger โปรดดูที่หน้า 33
สำหรับการส่งข้อความ และหน้า 72
สำหรับการส่งและการรับไฟล์โดย
ใช้บลูทูธ

แตะเพื่อใช้ภาพนี้เป็น
ภาพหน้าจอหลัก, หน้าจอล็อค,
รายชื่อ, เปิดเครื่อง/ปิดเครื่อง
และสายโทรออก/สายเรียกเข้า

3

ใช้

แก้ชื่อ

แตะเพื่อแก้ไขชื่อของภาพ

ที่เลือก
40
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4

การใช้แฟลช

การปรับการรับแสง

ค่าเริ่มต้นของแฟลช คือ อัตโนมัติ แต่
คุณสามารถตั้งค่าด้วยตัวเลือกอื่นได้
1 เลือก
จากด้านซ้ายของช่อง
มองภาพเพือ
่ เข้าสูเ่ มนูยอ
่ ยแฟลช
2 มีตัวเลือกแฟลชให้เลือก 3
ตัวเลือก คือ:
อัตโนมัติ - กล้องของคุณจะประ
เมินแสงที่มีเพื่อให้ได้ภาพที่ดี
และใช้แฟลชเท่าที่จำเป็น
ปิดเสมอ กล้องจะไม่ใช้แฟลชเลย ตัวเลือกนี้
จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณต้อง
การประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
เปิดเสมอ กล้องจะใช้แฟลชเสมอ
3 เมื่อคุณแตะที่ตัวเลือกที่คุณต้อง
การ เมนูแฟลชจะปิดเองอัตโนมัติ
ให้คุณสามารถถ่ายภาพได้ทันที
4 ไอคอนสถานะแฟลชในช่องมอง
ภาพจะเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับโหมดแฟลชใหม่

การรับแสงเป็นตัวกำหนดความแตก
ต่างระหว่างแสงและความมืดในภาพ
ภาพที่มีระดับความเข้มต่ำจะมี
ลักษณะมัว ในขณะที่ภาพที่มีความ
เข้มสูงจะมีลักษณะที่คมชัดกว่า
1 แตะที่
2 เลื่อนตัวบ่งชี้ความเข้มตามแถบไป
เพือ
่ ให้ได้ภาพทีม
่ ก
ี าร
ทางด้าน
รับแสงลดลงและมัวมากขึน
้ หรือไป
เพือ
่ ให้ได้ภาพทีม
่ ก
ี าร
ทางด้าน
รับแสงสูงขึน
้ และคมชัดยิง่ ขึน
้
หรือใช้ปุ่มหมุนแบบสัมผัสตามเข็ม
นาฬิกาบนปุ่มสัมผัสโปร่งใสเพื่อให้มี
การรับแสงสูงขึ้น และทวนเข็ม
นาฬิกาเพื่อให้มีการรับแสงลดต่ำลง
คุณต้องเปิดใช้ตัวบ่งชี้ความสว่างก่อน
โดยแตะที่

การปรับการซูม
คุณยังสามารถซูมเข้าหรือซูมออกได้
เพียงใช้ปุ่มหมุนแบบสัมผัสตามเข็ม
นาฬิกาบนปุ่มสัมผัสโปร่งใสเพื่อซูม
ภาพเข้า และทวนเข็มนาฬิกาเพื่อซูม
ภาพออก
41

กล้องถ่ายรูป
การใช้การตั้งค่าขั้นสูง
จากช่องมองภาพ ให้แตะที่
เพือ
่
เปิดตัวเลือกการตัง้ ค่าขัน
้ สูงทัง้ หมด
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ากล้อง
ถ่ายรูปได้โดยเลื่อนปุ่มหมุน
หลังจากเลือกตัวเลือก ให้แตะปุ่ม
ตกลง
สลับไป - สำหรับการถ่ายภาพตนเอง
ให้สลับเป็นกล้องหน้าของ LG
GD900
ขนาดภาพ - เปลี่ยนขนาดของภาพ
ถ่ายเพื่อประหยัดพื้นที่หน่วยความจำ
หรือถ่ายภาพที่มีขนาดเหมาะสม
สำหรับรายชื่อ
เอฟเฟกต์สี- เลือกโทนสีเพื่อใช้กับ
รูปภาพใหม่
สมดุลแสง - เลือกระหว่าง
อัตโนมัติ, หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ และ มืดครึ้ม
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ตัวตั้งเวลา - ตัวตั้งเวลาทำให้คุณ
สามารถตั้งช่วงเวลาหน่วงหลังจากที่
กดชัตเตอร์แล้ว เลือก ปิด, 3 วินาที,
5 วินาที หรือ 10 วินาที ซึ่งเป็นวิธี
การที่ช่วยให้คุณถ่ายรูปตนเองได้
โหมดช็อต - เลือกโหมดช็อตปกติ
หรือถ่ายภาพต่อเนื่อง

ง

พ
ำ

์,

ISO - ISO กำหนดความไวของเซน
เซอร์แสงในกล้อง ISO ที่มากขึ้น
ความไวของกล้องก็มากขึ้นเท่านั้น
ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับสภาพ
แวดล้อมที่มืดในขณะที่คุณไม่
สามารถใช้แฟลชได้ เลือกค่า ISO
จาก อัตโนมัติ, 100, 200, 400
,800 และ 1600
คุณภาพของภาพ - เลือกระหว่าง
ละเอียดมาก, ละเอียด และ ปกติ
คุณภาพที่ละเอียดมากขึ้น
เท่าใด ความคมชัดของรูปภาพ
ก็มากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
ขนาดไฟล์จะเพิ่มตามไปด้วย ซึ่ง
หมายความว่าคุณจะสามารถจัดเก็บ
รูปภาพในหน่วยความจำได้น้อยลง

บันทึกใน - เลือกว่าจะบันทึก
ภาพถ่ายที่หน่วยความจำเครื่อง
หรือหน่วยความจำภายนอก
ซ่อนไอคอน - เลือกไอคอนการตั้ง
ค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตนเองหรือ
อัตโนมัติ
ป้องกันภาพสั่นไหว - ช่วยให้คุณ
สามารถถ่ายภาพได้โดยกล้องไม่สั่น
อัตโนมัติ - เลือกวิธีการโฟกัสข
องกล้อง เลือกระหว่าง สป็อต,
กำหนดเอง และ การติดตามหน้า
ชัตเตอร์ - เลือกเสียงชัตเตอร์เสียง
ใดเสียงหนึ่งจากสี่เสียง
มุมมองกริด - เลือกระหว่าง ปิด,
2x2 กริด หรือ 3x3 กริด
รีเซ็ต - เรียกคืนการตั้งค่ากล้องถ่าย
รูปทั้งหมด
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กล้องถ่ายรูป
เคล็ดลับ! เมื่อคุณออกจากกล้อง
ถ่ายรูปการตั้งค่าทั้งหมดจะกลับ
สู่ค่าเริ่มต้นยกเว้นขนาดภาพและ
คุณภาพของภาพการตั้งค่าที่ไม่ใช่
ค่าเริ่มต้นจะถูกรีเซ็ต เช่น โทนสี
และ ISO ตรวจสอบค่าเหล่า
นี้ ก่อนที่คุณจะถ่ายภาพครั้งถัดไป

เคล็ดลับ! เมนูการตั้งค่าซ้อนทับ
อยู่บนช่องมองภาพ ดังนั้นเมื่อคุณ
เปลี่ยนส่วนประกอบด้านสีหรือคุณ
ภาพของภาพ คุณจะเห็นดูตัวอย่าง
ของภาพที่เปลี่ยนได้ที่ด้านหลัง
เมนูการตั้งค่า

การใช้กล้องภายใน
โทรศัพท์ LG GD900
ของคุณมีกล้องหน้าขนาด 640x480
สำหรับการสนทนาทางวิดีโอและ
สำหรับการถ่ายภาพ
1 ในการสลับไปยังกล้องหน้า แตะที่
แล้วเลือก สลับไป และเลือก
กล้องหน้า
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ก
2 หลังจากผ่านไปสักครู่ คุณจะเห็น
ภาพตัวคุณเองอยู่ในช่องมองภาพ
ในการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มด้านข้าง
ของโทรศัพท์ตามปกติ
เคล็ดลับ! กล้องหน้ามีการตั้งค่า
ที่น้อยกว่า กล่าวคือ ไม่มีแฟลช
และ ISO คุณยังสามารถเปลี่ยน
ขนาดภาพ, เอฟเฟกต์สี, คุณภาพ
ของภาพ, ความสมดุลแสง
และตั้งเวลาถ่ายภาพได้โดย
แบบเดียวกับที่ใช้กล้อง
แตะที่
หลัก
3 หลังจากที่คุณถ่ายภาพแล้ว เครื่อง
จะแสดงตัวเลือกทั้งหมดเหมือนกับ
การถ่ายภาพด้วยกล้องหลัก
4 ในการกลับไปยังกล้องหลัก แตะที่
แล้วเลือก สลับไป และเลือก
กล้องหลัง

ท
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กล้องวิดีโอ
ทำความรู้จักกับช่องมองภาพ
เปิดสไลด์เพื่อใช้กล้องหลัก
กลับ - แตะที่นี่เพื่อกลับไปที่หน้า
จอหลัก
เริ่มการบันทึก
คลังภาพ - แตะทีไอคอนนี้เพื่อดู
คลังภาพ

การรับแสง - โปรดดูที่การปรับการรับแสงในหน้า:46
ความเร็วในการบันทึก
สถานะแฟลช - ตั้งค่าหรือปิดการใช้แฟลช
ตั้งค่า - แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่า โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่การ
ใช้การตั้งค่าขั้นสูง
เคล็ดลับ! คุณสามารถปิดตัวเลือกช็อตคัทเพื่อให้หน้าจอช่องมองภาพโล่งขึ้น
ได้ เพียงแตะที่กึ่งกลางของช่องมองภาพหนึ่งครั้ง ในการเรียกใช้งานตัวเลือกใหม่
ให้แตะที่หน้าจออีกครั้ง
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กล้องวิดีโอ
หลังการถ่ายวิดีโอ
ภาพนิ่งที่แสดงวิดีโอของคุณจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ชื่อของวิดีโอจะ
แสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ พร้อมทั้ง
ไอคอนสี่ไอคอนทางด้านขวาของ
หน้าจอ

แก้ชื่อ

แตะเพื่อแก้ไขชื่อของภาพ

ที่เลือก
แตะเพือ
่ กลับไปทีเ่ มนูกอ
่ นหน้า
แตะเพื่อลบวิดีโอที่คุณเพิ่งถ่าย
ไว้ และยืนยันโดยการแตะที่ ใช่
ช่องมองภาพจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
แตะเพือ
่ ถ่ายภาพวิดโี ออืน
่ ต่อทัน
ที โดยทีว่ ด
ิ โี อปัจจุบน
ั ของคุณจะได้รบ
ั
การบันทึกไว้
แตะเพือ
่ ดูรป
ู ภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้และ
คลังภาพวิดโี อ

เล่น

แตะเพื่อเล่นวิดีโอ

แตะเพื่อส่งรูปภาพเป็น
ข้อความ, อีเมล์, บลูทูธ หรือ
YouTube โปรดดูที่หน้า 33
สำหรับการส่งข้อความ และหน้า 74
สำหรับการส่งและการรับไฟล์โดย
ใช้บลูทูธ
ส่ง

ใช้
แตะเพื่อใช้วิดีโอเป็นเสียง
เรียกเข้าหรือเสียงเรียกเข้าแบบวิดีโอ
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2

การปรับการรับแสง
การรับแสงเป็นตัวกำหนดความแตก
ต่างระหว่างแสงและความมืดในภาพ
ภาพที่มีระดับความเข้มต่ำจะมีลักษณะ
มัว ในขณะที่ภาพที่มีความเข้มสูงจะมี
ลักษณะที่คมชัดกว่า
1 แตะที่

ก

ให
เพ
หม
คุณ
งถ
หล
ต
สล
LG
คุณ
ขน
วิด
โห
อัต

น
บ

ะ

ะ
มี

2 เลื่อนตัวบ่งชี้การรับแสงตามแถบ
เพือ
่ ให้ได้ภาพที่
ไปทางด้าน
มีการรับแสงลดลงและมัวมากขึน
้
เพือ
่ ให้ได้ภาพ
หรือไปทางด้าน
ทีม
่ ก
ี ารรับแสงสูงขึน
้ และคมชัด
ยิง่ ขึน
้

การใช้การตั้งค่าขั้นสูง
ให้ใช้ช่องมองภาพ แล้วแตะที่ ตั้งค่า
เพื่อเปิดตัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูงทั้ง
หมด
คุณสามารถปรับการตั้งค่ากล้อ
งถ่ายรูปได้โดยเลื่อนปุ่มหมุน
หลังจากเลือกตัวเลือก ให้แตะปุ่ม
ตกลง
สลับไป - สลับไปยังกล้องหน้าของ
LG GD900 เพื่อบันทึกวิดีโอของตัว
คุณเอง
ขนาดวิดีโอ - เปลี่ยนขนาดของ
วิดีโอเพื่อประหยัดพื้นที่หน่วยความจำ
โหมดถ่ายภาพ - เลือกระหว่าง
อัตโนมัติ หรือ โหมดกลางคืน

เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนสีเพื่อใช้กับ
รูปภาพมุมมองใหม่
ความสมดุลแสง - สมดุลแสงจะ
ช่วยให้มั่นใจได้ว่าส่วนที่เป็นสีขาวที่
ปรากฏในวิดีโอจะสวยสมจริง เพื่อให้
กล้องของคุณปรับความสมดุลแสง
ได้อย่างถูกต้อง คุณอาจจำเป็นต้อง
กำหนดสภาวะแสงก่อน เลือกระหว่าง
อัตโนมัติ, หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ หรือ มืดครึ้ม
คุณภาพของวิดีโอ - เลือกระหว่าง
ละเอียดมาก, ละเอียด และ ปกติ
คุณภาพที่ละเอียดมากขึ้นเท่าใด
ความคมชัดของวิดีโอก็จะมากขึ้นเท่า
นั้น แต่ขนาดไฟล์จะเพิ่มตามไปด้วย
ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถจัด
เก็บวิดีโอในหน่วยความจำของ
เครื่องได้น้อยลง
ระยะเวลา - ตั้งค่าจำกัดระยะเวลา
สำหรับวิดีโอของคุณ เลือกระหว่าง
ปกติ และ MMS เพื่อจำกัดขนาด
วิดีโอให้สามารถส่งเป็น MMS ได้
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กล้องวิดีโอ
เคล็ดลับ!
หากคุณเลือกระยะเวลาแบบ MMS
การเลือกคุณภาพของภาพที่ต่ำลง
จะช่วยให้คุณถ่ายภาพวิดีโอได้
ยาวนานขึ้น
ความจำที่ใช้ - เลือกว่าจะบันนทึก
วิดีโอไว้ที่หน่วยความจำเครื่องหรือ
หน่วยความจำภายนอก
เสียง - เลือก ปิดเสียง เพื่อบันทึก
วิดีโอโดยไม่มีเสียง
ซ่อนไอคอน - เลือกว่าจะซ่อน
ไอคอนในเมนูกล้องถ่ายรูปโดย
อัตโนมัติหรือกำหนดด้วยตนเอง
รีเซ็ต - รีเซ็ตการตั้งค่ากล้องถ่าย
วิดีโอทั้งหมด

รู
การดูวิดีโอบนโทรทัศน์
เชื่อมต่อ GD900 เข้ากับโทรทัศน์ของ
คุณด้วยสายเคเบิลเอาต์พุตสำหรับ
โทรทัศน์
หมายเหตุ: สายเคเบิลเอาต์พุต
สำหรับโทรทัศน์มีวางจำหน่ายแยก
ต่างหาก
เคล็ดลับ!
รูปแบบทั้งหมดยกเว้น 320x240
และ 176x144 สามารถทำงานร่วม
กันได้กับเล่นวิดีโอบนโทรทัศน์

ก
ห

เม
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กา
จา
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ก
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มา
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2
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รูปภาพและวิดีโอ
การใช้การซูมขณะดูวิดีโอ
หรือภาพถ่าย
เมื่อดูรูปภาพหรือภาพวิดีโอ คุณ
สามารถซูมเข้าและซูมออกได้โดย
การเลื่อนนิ้วเข้าหากันหรือแยกออก
จากกัน

การปรับระดับเสียงขณะ
ดูวิดีโอ
ในการปรับระดับเสียงของวิดีโอขณะ
เล่น ให้แตะที่แถบระดับเสียงที่ด้าน
ซ้ายมือของหน้าจอ หรือใช้ปุ่มระดับ
เสียงที่ด้านข้างของโทรศัพท์

การแก้ไขรูปภาพ
คุณสามารถใช้คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม
มากมายในการเปลี่ยนแปลงรูปภาพ
เพิ่มหรือทำให้รูปภาพมีชีวิตชีวาขึ้น
1 ให้เปิดรูปภาพที่คุณต้องกา
รแก้ไข แล้วแตะที่ แก้ไข
เพื่อแสดงตัวเลือก
2 แตะที่ไอคอนเพื่อปรับรูปภาพ
ของคุณ:

คร็อปรูปภาพของคุณ เลือก
พืน
้ ทีก
่ ารคร็อปภาพแบบสีเ่ หลีย
่ ม
หรือวงกลม แล้วเลือ
่ นนิว้ ของคุณไป
ตามหน้าจอเพือ
่ เลือกพืน
้ ที่
วาดลายเส้น
บนรูปภาพของคุณด้วยมือ
เลือกความหนาของเส้นจาก
4 ตัวเลือก
จากนัน
้ เลือกสีทค
่ี ณ
ุ ต้องการใช้
การเพิม
่ ตัวหนังสือลงบน
รูปภาพ
ตกแต่งรูปภาพของคุณด้วย
สแตมป์ เลือกจากสแตมป์ตา่ งๆ
แล้วแตะบริเวณทีค
่ ณ
ุ ต้องการวาง
ลบการแก้ไขทีค
่ ณ
ุ ทำไว้ในรูปภาพ
คุณสามารถเลือกขนาดของ
ยางลบทีค
่ ณ
ุ จะใช้ได้
แตะเพือ
่ กลับไปทีค
่ ลังภาพ
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รูปภาพและวิดีโอ
บันทึก บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่

ทำไว้ในรูปภาพ เลือกเพื่อบันทึก
การเปลี่ยนแปลงเป็น ไฟล์ต้นฉบับ
หรือ ไฟล์ใหม่ หากคุณเลือก
ไฟล์ใหม่ ให้ป้อนชื่อไฟล์
เลิกทำ เลิกทำ เอฟเฟกต์ หรือ
การแก้ไขล่าสุดที่คุณทำไว้ในรูป
ภาพ
รูปภาพ แตะเพื่อเปิดตัวเลือกเอฟ
เฟกต์เพิ่มเติม ได้แก่ หมุน
นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกการแก้ไข
ขั้นสูงเพิ่มเติมอีก

ฟิลเตอร์ แตะเพื่อใช้ตัวเลือกเอฟ

เฟกต์กับรูปภาพ
ปรับ
แต่ง

ซึ่งช่วยปรับการถ่ายภาพ
โดยใช้สี ความสว่างและอื่นๆ
โดยอัตโนมัติ
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มัลติมีเดีย
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดีย
ลงในหน่วยความจำของโทรศัพท์ได้
ทำให้คุณเข้าใช้งานรูปภาพ เสียง
วิดีโอ และเกมส์ทั้งหมดได้อย่าง
ง่ายดาย หรือคุณยังสามารถบันทึก
ไฟล์ลงในการ์ดหน่วยความจำได้ การ
ใช้การ์ดหน่วยความจำทำให้คุณเพิ่ม
พื้นที่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์
ได้ ในการเข้าใช้งานเมนูมัลติมีเดีย
เลือก แฟ้มข้อมูล
ให้แตะที่
จากแท็บมัลติมีเดีย คุณสามารถเปิด
รายการของโฟลเดอร์ที่คุณเก็บไฟล์
มัลติมีเดียทั้งหมดได้
เคล็ดลับ!
ในการลบไฟล์ในแฟ้มข้อมูล
แล้ว ลบ
ให้แตะที่

รูปภาพ
ภาพส่วนตัว
ประกอบด้วยรายการรูปภาพ รวมถึง
ภาพเริ่มต้นที่โหลดลงในโทรศัพท์
ล่วงหน้า ภาพที่คุณดาวน์โหลด
และภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูป
ของโทรศัพท์

การส่งรูปภาพ
1 เพียงเลือกรูปภาพที่ต้องการส่ง
2 แตะที่ ส่ง เลือกระหว่าง ข้อความ,
อีเมล์, บลูทูธ หรือ Blogger
3 หากคุณเลือก ข้อความ หรือ อีเมล์
รูปภาพจะแนบไปกับข้อความ
และคุณสามารถเขียนและส่งข้อ
ความได้ตามปกติ หากคุณเลือก
บลูทูธ โทรศัพท์จะค้นหาอุปกรณ์ที่
จะส่งภาพไป

การใช้รูปภาพ
คุณสามารถเลือกรูปภาพเพื่อใช้เป็น
พื้นหลังและภาพพักหน้าจอ หรือใช้เ
พื่อระบุผู้โทรเข้าได้
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
1 แตะที่
จากแท็บมัลติมีเดีย
2 แตะที่ ภาพส่วนตัว
3 เลือกภาพแล้วแตะที่
4 แตะที่ ใช้เป็น แล้วเลือกระหว่าง:
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หน้าจอหลัก - ตั้งเป็นพื้นหลัง
ของทั้งหมด, Widget, รายชื่อ,
มัลติมีเดีย หรือช็อตคัท
ล็อคหน้าจอ - เลือกพื้นหลังสำ
หรับหน้าจอล็อคปุ่ม
ภาพรายชื่อ กำหนดภาพให้กับบุคคลในรายชื่อ
เพื่อให้ภาพนั้น
ปรากฏขึ้นเมื่อบุคคลนั้นโทรมา
ภาพเริ่มต้น - กำหนดให้ภาพ
ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดเครื่อง
ภาพปิดเครื่อง - กำหนดให้ภาพ
ปรากฏขึ้นเมื่อปิดเครื่อง
ภาพสายโทรออก - กำหนดให้
ภาพปรากฏขึ้นระหว่างการโทรออก
ภาพสายเรียกเข้า - กำหนดให้
ภาพปรากฏขึ้นระหว่างมีสายเรียก
เข้า
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การพิมพ์ภาพ

ก

1 แตะที่
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
จากแท็บมัลติมีเดีย
2 แตะที่ ภาพส่วนตัว
3 เลือกภาพแล้วแตะที่
4 แตะที่ พิมพ์ จากนั้นเลือกระหว่าง
บลูทูธ และ PictBridge

หา
โท
เพ
ภา
1

การย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ
สามารถย้ายหรือคัดลอกภาพระหว่าง
หน่วยความจำของโทรศัพท์กับการ์ด
หน่วยความจำได้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้น
ที่ในหน่วยความจำใดหน่วยความจำ
หนึ่งหรือเพื่อป้องกันภาพมิให้สูญหาย
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
1 แตะที่
จากแท็บมัลติมีเดีย
2 แตะที่ ภาพส่วนตัว
3 แตะที่
4 เลือก ย้าย หรือ คัดลอก

2
3

ก
ค

คุณ
หน
เห
1
2
3

ง
ด
น

ย

การสร้างภาพสไลด์

เสียง

หากคุณต้องการดูภาพทั้งหมดบน
โทรศัพท์ คุณสามารถสร้างภาพสไลด์
เพื่อประหยัดเวลาในการเปิดและปิด
ภาพแต่ละภาพ
1 แตะที่
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
จากแท็บมัลติมีเดีย
2 แตะที่ ภาพส่วนตัว
3 แตะที่
แล้วเลือก ภาพสไลด์

โฟลเดอร์ เสียงส่วนตัว ประกอบด้วย
เสียงที่ดาวน์โหลด, เสียงเริ่มต้น
และ การบันทึกเสียง จากขั้นตอนนี้
คุณสามารถจัดการ ส่ง หรือกำหนด
เสียงเป็นเสียงเรียกเข้าได้

การตรวจสอบสถานะหน่วย
ความจำ
คุณสามารถตรวจสอบจำนวนพื้นที่
หน่วยความจำที่ใช้ไปและจำนวนที่
เหลือ
1 แตะที่
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
จากแท็บมัลติมีเดีย
2 แตะที่ ภาพส่วนตัว
3 แตะที่
แล้วเลือก
สถานะความจำ

การใช้เสียง
1 แตะที่
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
จากแท็บมัลติมีเดีย
2 แตะที่ เสียงส่วนตัว
3 เลือก เสียงเริ่มต้น หรือ
การบันทึกเสียง
4 ให้เลือกเสียง แล้วแตะไอคอนเล่น
เสียงที่เลือกจะเริ่มเล่น
5 คุณสามารถใช้เสียงได้หลากหลาย
หน้าที่โดยเลือกเมนู ใช้เป็น
6 เลือกระหว่าง เสียงเรียกเข้า,
เสียงเรียกเข้าแบบวิดีโอ และ
เสียงข้อความ
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วิดีโอ
โฟลเดอร์ วิดีโอส่วนตัว จะแสดงราย
การวิดีโอที่คุณดาวน์โหลด หรือวิดีโอ
ที่ได้บันทึกไว้ในโทรศัพท์
การดูวิดีโอ
1 แตะที่
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
ในแท็บมัลติมีเดีย
2 แตะที่ วิดีโอส่วนตัว
3 เลือกวิดีโอเพื่อเล่น
เคล็ดลับ! โทรศัพท์ GD900
สนับสนุนการเล่นวิดีโอทั้งรูปแบบ
DivX และ Xvid เพื่อความหลาก
หลายของเนื้อหาที่ดียิ่งขึ้น

เกมส์และแอปพลิเคชัน
คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์และ
แอปพลิเคชันใหม่ลงในโทรศัพท์ได้
เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินในยามว่าง

การเล่นเกมส์

หมายเหตุ: สายเคเบิลเอาต์พุต
สำหรับโทรทัศน์มีวางจำหน่ายแยก
ต่างหาก

1 แตะที่
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
ในแท็บมัลติมีเดีย
2 แตะเมนู เกมส์ หรือ แอพพลิเคชัน
3 แตะปุ่ม เริ่ม เพื่อเริ่มต้นเกมส์หรือ
แอพพลิเคชัน

การส่งวิดีโอคลิป

ใช้เมนู M-Toy

1 เลือกวิดีโอ แล้วแตะที่
2 แตะที่ ส่ง แล้วเลือกระหว่าง
ข้อความ, อีเมล์, บลูทูธ และ
Youtube
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3 หากคุณเลือก ข้อความ หรือ อีเมล์
วิดีโอคลิปจะแนบไปกับข้อความ
ซึ่งคุณสามารถเขียนและส่งข้อ
ความได้ตามปกติ หากคุณเลือก
บลูทูธ โทรศัพท์จะค้นหาอุปกรณ์
ที่จะส่งวิดีโอไป
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เมนู M-Toy ประกอบด้วยแฟลช
เกมส์ซึ่งใช้เซนเซอร์การเคลื่อนไหว
ที่มีในตัว

แ

โฟ
ปร
ดา

ก
1
2
3

เอ

จา
สา
จา
Ex
แล

ก
1
2
3

ล์

น

แฟลชคอนเทนท์

อื่นๆ

โฟลเดอร์ข้อมูล Flash
ประกอบด้วยไฟล์ SWF เริ่มต้นและที่
ดาวน์โหลดทั้งหมด

โฟลเดอร์ อื่นๆ
ใช้สำหรับจัดเก็บไฟล์ประเภทอื่นๆ
ที่ไม่ใช่รูปภาพ เสียง วิดีโอ
เกมส์ หรือแอปพลิเคชัน
ซึ่งมีวิธีใช้เดียวกับโฟลเดอร์ เอกสาร
คุณจะพบว่าเมื่อคุณโอนไฟล์จากคอม
พิวเตอร์ไปที่โทรศัพท์ ไฟล์
เหล่านั้นจะปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์
อื่นๆ มากกว่าจะปรากฏในโฟลเดอร์
เอกสาร
หากเป็นเช่นนี้ คุณสามารถย้ายไฟล์
เหล่านั้นได้

การดูไฟล์ SWF/ SVG
1 แตะที่
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
จากแท็บมัลติมีเดีย
2 แตะที่ แฟลชคอนเทนท์
3 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการดู

เอกสาร
จากเอกสารในแฟ้มข้อมูล คุณ
สามารถดูไฟล์เอกสารทั้งหมดได้
จากขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถดูไฟล์
Excel, Powerpoint, Word, ข้อความ
และ PDF ได้

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

การสร้างภาพยนตร์
1 แตะที่
แล้วเลือก
โปรแกรมสร้างภาพยนตร์
จากแท็บมัลติมีเดีย
2 แตะที่ แทรก เพื่อใส่รูปภาพ
3 แตะที่ สไตล์ ด้านบนเพื่อ
เลือกสไตล์ภาพยนตร์
4 แตะที่ เสียง บนหน้า
จอเพื่อเปลี่ยนเสียง เช่น
สำหรับการบันทึกเสียง
5 แตะที่ปุ่ม ดูตัวอย่าง เพื่อดูผลลัพธ์
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6 แตะที่ ลำดับการเล่น
บนหน้าจอเพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับ
7 แตะที่ บันทึกใน บนหน้าจอ
เพื่อตำแหน่งที่จะบันทึกภาพยนตร์
แล้วแตะ การใช้ เพื่อเลือกระหว่าง
การจัดเก็บกับ MMS
8 ในการบันทึกภาพยนตร์ ให้แตะที่
บันทึกหนัง

เพลง
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โทรศัพท์ LG GD900 มีเครื่องเล่น
เพลงภายในตัวที่ให้คุณสามารถเล่น
เพลงที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้
ในการเข้าใช้งานเครื่องเล่นเพลง
แล้วเลือก เพลง
ให้แตะที่
จากแท็บมัลติมีเดีย จากขั้นตอนนี้
คุณสามารถเข้าใช้งานโฟลเดอร์
ต่างๆ ดังนี้:
ทุกแทร็ค - ประกอบด้วยเพลงทั้ง
หมดที่มีในโทรศัพท์
สิ่งที่ประทับใจ - ประกอบด้วยเพลง
ที่คุณบันทึกเป็นสิ่งที่ประทับใจ
ศิลปิน - เบราส์ดูรายการเพลงที่เก็บ
ไว้ตามศิลปิน
อัลบั้ม - เบราส์ดูรายการเพลงที่เก็บ
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ไว้ตามอัลบั้ม
แนวเพลง - เบราส์ดูรายการเพลงที่
เก็บไว้ตามแนวเพลง

การเล่นเพลง
1 แตะที่
แล้วเลือก เพลง
จากแท็บมัลติมีเดีย
2 แตะที่ ทุกแทร็ค
3 เลือกเพลงที่ต้องการเล่น
แล้วแตะที่
4 แตะที่
เพือ
่ หยุดเล่นเพลงชัว่
คราว
5 แตะที่
เพือ
่ ข้ามไปยังเพลงถัดไป
ย้อนกลับไปทีเ่ พลง
6 แตะที่
ก่อนหน้า
7 แตะที่
เพือ
่ กลับไปทีเ่ มนู
เพลง
ในการเปลี่ยนระดับเสียงระหว่างฟัง
เพลง ให้แตะที่
หรือใช้ปม
ุ่ หมุน
แบบสัมผัสตามเข็มนาฬิกาบนปุม
่ สัม
ผัสโปร่งใสเพือ
่ เพิม
่ ระดับเสียง และ
ทวนเข็มนาฬิกาเพือ
่ ลดระดับเสียง
คุณต้องเปิดใช้สญ
ั ลักษณ์ระดับเสียง
ก่อนโดยแตะที่

ก

โท
มีค
คุณ
แล
หม
เพ
เส

น

การใช้วิทยุ

การค้นหาสถานี

โทรศัพท์ LG GD900
มีคุณสมบัติวิทยุ FM ในตัว ดังนั้น
คุณสามารถค้นหาสถานีที่คุณชื่นชอบ
และรับฟังวิทยุได้ตลอดเวลา
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียบหูฟัง
เพื่อรับฟังวิทยุ
เสียบหูฟังเข้าในช่องเสียบหูฟัง

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ค้นหาสถานี
วิทยุได้ โดยการค้นหาด้วยตนเอง
หรือค้นหาอัตโนมัติ สถานีเหล่านั้นจะ
ถูกบันทึกไว้ในหมายเลขช่อง
สถานีที่ระบุไว้ ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็น
ต้องปรับตั้งสถานีใหม่อีก
คุณสามารถจัดเก็บได้สูงสุด 30
ช่องสถานีในโทรศัพท์ของคุณ
ในการค้นหาสถานีอัตโนมัติ
1 แตะที่
แล้วเลือก วิทยุ FM
จากแท็บมัลติมีเดีย
2 แตะที่
3 แตะที่ สแกนอัตโนมัติ และใช่ สถา
นีที่พบจะถูกกำหนดไว้ในหมายเลข
ช่องสถานีในโทรศัพท์โดย
อัตโนมัติ โดยการเลือก ตั้งค่า,
ข้าม และ หยุด
หมายเหตุ: คุณสามารถค้นหา
สถานีด้วยตนเองได้อีกด้วย
โดยการใช้ปุ่มหมุนที่แสดงขึ้นถัด
จากความถี่วิทยุ
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ส

การรีเซ็ตสถานี

ก
ใน

1 แตะที่
แล้วเลือก วิทยุ FM
จากแท็บมัลติมีเดีย
2 แตะที่
3 เลือก รีเซ็ตสถานี เพื่อรีเซ็ตช่อง
สถานีปัจจุบัน
หรือเลือก รีเซ็ตทุกช่อง
เพื่อรีเซ็ตช่องสถานีทั้งหมด
หากคุณรีเซ็ททุกช่องสถานี แต่
ละช่องจะกลับไปเริ่มต้นที่ความถี่
87.5Mhz

1

2
3
4

5

6

7
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สมุดบันทึก
การเพิ่มเหตุการณ์ลง
ในปฏิทิน
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ สมุดบันทึก
ในแท็บยูทิลิตี
2 เลือกวันที่ที่คุณต้องการเพิ่มเหตุ
การณ์
3 ให้แตะที่
และ นัดหมายใหม่
4 แตะที่ ประเภท
จากนั้นเลือกระหว่าง นัดหมาย,
วันครบรอบ หรือ วันเกิด
ตรวจสอบวันที่และป้อนเวลาที่
เหตุการณ์เริ่ม
5 สำหรับการนัดหมายและวันครบ
รอบ คุณสามารถป้อนเวลาและวัน
ที่ที่เหตุการณ์สิ้นสุดลงในช่องเวลา
และวันที่ด้านล่างทั้งสองช่องเวลา
และวันที่ด้านล่าง
6 หากคุณต้องการใส่เรื่องหรือบันทึก
ลงในเหตุการณ์ของคุณ ให้แตะที่
เรื่อง แล้วป้อนรายระเอียด
7 เลือก ตั้งนาฬิกาปลุก
ตั้งการเตือนสำหรับเหตุการณ์
หากคุณต้องการตั้งการเตือนซ้ำ
ให้เลือก ตั้งค่าซ้ำ

8 แตะที่
เพือ
่ บันทึกเหตุการณ์ลงในปฏิทน
ิ
วันทีท
่ ม
่ี ก
ี ารบันทึกเหตุการณ์ไว้จะมี
เครือ
่ งหมายกรอบสีเ่ หลีย
่ มสีกำกับ
อยู่ และเสียงเตือนจะดังขึน
้ เมือ
่ ถึง
เวลาเริม
่ ต้นของเหตุการณ์ เพือ
่ ให้
คุณไม่พลาดกำหนดการณ์ตา่ งๆ
เคล็ดลับ! คุณสามารถกำหนด
วันที่เป็นวันหยุดในปฏิทินได้
แตะที่วันหยุดแต่ละวัน แล้วแตะที่
จากนั้นเลือก ตั้งวันหยุด
วันเหล่านั้นจะถูกทำเครื่องหมาย
สีแดง

การเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้น
ของปฏิทิน
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ สมุดบันทึก
ในแท็บยูทิลิตี เลือก ตั้งค่า ใน
2 แตะที่ มุมมองเริ่มต้น
แล้วเลือกเดือน, สัปดาห์, ตาราง,
รายการ หรืองานทั้งหมด
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สมุดบันทึก
การเพิ่มรายการลง
ในสิ่งที่ต้องทำ
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ สมุดบันทึก
ในแท็บยูทิลิตี
2 เลือก งานใหม่ เลือก
แล้วแตะที่ บันทึก
3 กำหนดวันที่ของงาน, เพิ่มบันทึก,
แล้วเลือกลำดับความสำคัญ: สูง,
กลาง หรือ ต่ำ
4 บันทึกงานโดยเลือกที่
เคล็ดลับ!
คุณสามารถสำรองข้อมูล
และซิงโครไนซ์ปฏิทินของคุณกับ
คอมพิวเตอร์ได้

การใช้ตัวค้นหาวันที่
ตัวค้นหาวันที่เป็นเครื่องมืออำนวย
ความสะดวกที่ช่วยให้คุณสามารถ
คำนวณวันที่ต้องการได้
เมื่อผ่านมาแล้วหลายวัน ตัวอย่างเช่น
60 วัน จากวันที่ 10.10.09 คือวันที่
09.12.2009
60

LG GD900 | คู่มือการใช้

จะช่วยให้คุณไม่พลาดวันที่ครบ
กำหนด
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ สมุดบันทึก
ในแท็บยูทิลิตี
2 เลือก ค้นหาวันที่ ในเมนูตัวเลือก
3 กำหนดวันที่ต้องการในแท็บ จาก
4 ในแท็บ หลัง ให้กำหนดจำนวนวัน
5 วันที่เป้าหมาย
จะปรากฏขึ้นด้านล่าง

4

การตั้งเวลาการปลุก

ก

1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ ตั้งปลุก
ในแท็บยูทิลิตี
2 หากคุณต้องการใส่การตั้งปลุกใหม่
ให้แตะที่ การปลุกใหม่ หากคุณ
ต้องการกำหนดให้มีการปลุกอีก
ครั้งภายในหนึ่งชั่วโมง ให้แตะที่
การปลุกด่วน
3 กำหนดเวลาที่ต้องการให้ส่ง
เสียงปลุก
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4 เลือกว่าคุณต้องการให้ปลุกซ้ำหรือ
ไม่ ให้กำหนดประเภทการซ้ำ
ไอคอนจะบ่งชี้วันที่คุณเลือก
5 เลือก เสียง/ การสั่น เพื่อเลือก
ประเภทของการปลุกที่คุณต้องการ
6 แตะที่ เสียงกริ่งปลุก
เพื่อเลือกเสียงเตือน
7 ในการฟังเสียง ให้แตะที่เสียง
แล้วตามด้วย
8 เพิ่มบันทึกในการปลุก

การเพิ่มบันทึก
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ บันทึก
ในแท็บยูทิลิตี
2 แตะที่ บันทึกใหม่
3 ป้อนบันทึกของคุณ แล้วแตะที่

บันทึกเสียง
ใช้เครื่องบันทึกเสียง เพื่อบันทึกเสียง
เตือนความจำหรือไฟล์เสียงอื่นๆ

การบันทึกเสียงหรือเสียงพูด
1 แตะที่
2 แตะที่ บันทึกเสียง ในแท็บยูทิลิตี
3 เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกการบัน
ทึกเสียงระหว่างตัวเครื่องกับภาย
นอก
4 เลือกโหมดการบันทึกระหว่างทั่ว
ไปกับ MMS
5 แตะที่ บันทึก
เพื่อเริ่มต้นการบันทึก
6 แตะที่ หยุด
เพื่อสิ้นสุดการบันทึก

เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไขบัน
ทึกที่มีอยู่ได้เลือกบันทึกที่คุณต้อง
การแก้ไข แล้วแตะที่ แก้ไข และ
ป้อนข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน
แปลง
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สมุดบันทึก
การใช้เครื่องคิดเลข

7 หากคุณต้องการบันทึกเสียงอีกครั้ง
ให้แตะที่ สร้าง

การส่งรายการบันทึกเสียง
1 เมื่อคุณบันทึกเสียงเสร็จแล้ว
ให้แตะที่ ส่ง
2 เลือก ข้อความ, อีเมล์ หรือ
บลูทูธ หากคุณเลือก ข้อความ
หรือ อีเมล์ รายการที่บันทึกจะแนบ
ไปกับข้อความซึ่งคุณสามารถเขียน
และส่งข้อความได้ตามปกติ
หากคุณเลือก บลูทูธ โทรศัพท์จะ
ค้นหาอุปกรณ์ที่จะส่งการบันทึก
เสียงไป
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1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนั้นเลื่อนไปที่ เครื่องคิดเลข
ในแท็บยูทิลิตี
2 ให้แตะปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนตัวเลข
3 สำหรับการคำนวณอย่างง่าย
ให้แตะที่ฟังก์ชันที่คุณต้องการ (+,
–, x หรือ ÷) แล้วตามด้วย =
4 สำหรับการคำนวณแบบซับซ้อน
แล้วเลือกระหว่าง
ให้แตะที่
sin, cos, tan, deg, log, อื่นๆ

การแปลงหน่วย
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ เครื่องมือ
ในแท็บยูทิลิตี
2 เลือก ตัวแปลงหน่วย
3 เลือกว่าคุณจะแปลง สกุลเงิน
พื้นที่ ความยาว น้ำหนัก
อุณหภูมิ ปริมาตร หรือ
ความเร็ว
4 จากนั้น ให้เลือกหน่วยและป้อนค่า
ที่คุณต้องการแปลง
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5 ค่าผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกันจะปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอ

การใช้นาฬิกาจับเวลา

3 แตะที่เมืองที่คุณเลือก ซึ่งจะเพิ่ม
เมืองนั้นลงในรายการเวลาโลก
ของคุณ

1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี
2 เลือก นาฬิกาจับเวลา
3 แตะที่ เริ่ม เพื่อเริ่มจับเวลา
4 แตะที่ รอบ หากคุณต้องการบัน
ทึกรอบเวลา
5 แตะที่ หยุด เพื่อหยุดตัวจับเวลา
6 แตะที่ รีเซ็ต เพื่อเริ่มจับเวลา
อีกครั้ง

การเพิ่มเมืองในเวลาทั่วโลก
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วเลือ
่ นไปที่ เวลาโลก
ในแท็บยูทิลิตี
2 แตะที่ เพิ่มเมือง เลือกทวีป
และเลือกเมืองจาก แผนที่
และแตะที่
หรือแตะที่
รายการ เริ่มพิมพ์ชื่อเมืองที่คุณ
ต้องการและชื่อนั้นจะปรากฏที่
หน้าจอ
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เว็บไซต์
เบราว์เซอร์
เบราว์เซอร์ ช่วยให้คุณเข้าถึงโลก
ของเกมส์ เพลง ข่าว กีฬา
ความบันเทิง และอีกมากมาย
ได้โดยตรงถึงโทรศัพท์ของคุณ
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือกำลังทำอะไร

การเข้าใช้เว็บไซต์
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ เบราว์เซอร์
ในแท็บการติดต่อ
2 ในการไปยังหน้าจอหลักของ
เบราว์เซอร์ ให้เลือก โฮม
หรือเลือก ไปยัง URL แล้วป้อน
URL
หมายเหตุ: มีค่าใช้จ่ายในการเชื่อม
ต่อกับบริการเหล่านี้และการดาวน์
โหลดเนื้อหา โปรดสอบถามข้อมูล
การคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ให้บริการเครือ
ข่ายของคุณ

การเพิ่มและการใช้บุ๊คมาร์ค
เพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และเพิ่ม
บุ๊คมาร์คและบันทึกเว็บเพจได้
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1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ เบราว์เซอร์
ในแท็บการติดต่อ
2 เลือก บุ๊คมาร์ค รายการบุ๊คมาร์ค
ของคุณจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
3 ในการเพิ่มบุ๊คมาร์คใหม่ ให้เลือก
แล้วแตะที่ บุ๊คมาร์คใหม่
ป้อนชื่อสำหรับบุ๊คมาร์คแล้วตาม
ด้วย URL
บุค
๊ มาร์คของคุณจะ
4 แตะที่
ปรากฏขึน
้ ในรายการบุค
๊ มาร์ค
5 ในการเข้าใช้งานบุ๊คมาร์ค
เพียงแตะที่บุ๊คมาร์ค แล้วแตะที่
เชื่อมต่อ คุณจะเชื่อมต่อเข้ากับบุ๊ค
มาร์คของคุณ

การใช้ RSS reader
RSS (Really Simple Syndication)
เป็นกลุ่มรูปแบบ Web Feed ที่ใช้
เพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่ได้รับการอัป
เดตเป็นประจำ เช่น รายการใน Blog,
หัวข้อข่าว หรือ Podcast เอกสาร
RSS ที่เรียกว่า Feed, Web Feed
หรือ Channel ประกอบไปด้วยการ
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สรุปเนื้อหาหรือข้อความเต็มจากเว็บ
ไซต์ที่เกี่ยวข้อง RSS ช่วยให้ทุกคน
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ
เว็บไซต์ที่ตนชื่นชอบได้เสมอ ด้วยระ
บบอัตโนมัติที่สะดวกกว่าการเฝ้า
ดูด้วยตนเอง ผู้ใช้สมัครใช้บริการ
Feed โดยป้อนลิงค์ของ Feed ลงใน
Reader หรือคลิกที่ไอคอน RSS ใน
เบราว์เซอร์ที่เริ่มต้นขั้นตอนการ
สมัครใช้บริการ Reader จะตรวจดู
Feed ที่ผู้ใช้สมัครใช้บริการเป็นประจำ
เพื่อดูเนื้อหาใหม่
และดาวน์โหลดการอัปเดตต่างๆ
ที่พบ

การเข้าใช้เพจที่บันทึกไว้
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ เบราว์เซอร์
ในแท็บการติดต่อ
2 เลือก เพจที่บันทึก
3 เลือกเพจที่คุณต้องการดู
แล้วเพจนั้นจะเปิดขึ้น

การดูประวัติข้อมูล
เบราว์เซอร์
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ เบราว์เซอร์
ในแท็บการติดต่อ เลือก ประวัติ
2 เว็บเพจที่คุณเข้าใช้ล่าสุดจะปรา
กฏขึ้น ในการเข้าใช้งานเว็บ
เพจใดก็ตามจากเว็บเพจเหล่านี้
เพียงเลือกเว็บเพจนั้น

การเปลี่ยนการตั้งค่า
เว็บเบราว์เซอร์
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ การเชื่อมต่อ
ในแท็บตั้งค่า
2 เลือก การตั้งค่าเบราว์เซอร์
3 คุณสามารถแก้ไข โปรไฟล์,
การตั้งค่าลักษณะ, แคช/คุกกี้,
ระบบป้องกัน หรือ รีเซ็ตการตั้งค่า
4 คุณสามารถเปิดหรือปิด
การตั้งค่าเหล่านี้ได้ง่ายๆ
โดยการแตะที่ไอคอนสวิตช์
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เว็บไซต์
การใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม
โทรศัพท์ GD900 ของคุณสามารถใช้
เพิ่มเป็นโมเด็มสำหรับคอมพิวเตอร์ได้
ช่วยให้คุณสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต
และส่งอีเมล์ได้ แม้ว่าคุณจะไม่มีการ
เชื่อมต่อด้วยสาย
คุณสามารถเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิล
USB หรือบลูทูธ
การใช้สายเคเบิล USB:
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง
LG PC Suite บนเครื่องคอมพิว
เตอร์ของคุณแล้ว
2 เชื่อมต่อ GD900 เข้ากับคอม
พิวเตอร์ของคุณด้วยสาย USB
แล้วเริ่มซอฟต์แวร์ LG PC Suite
3 คลิก Inernetkit บน PCsuite
แล้วคลิก New และเลือก Modem
4 เลือก LG Mobile USB Modem
และเลือก OK จากนั้นโมเด็มจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
5 คลิก Connect จากนั้นคอมพิว
เตอร์จะเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์
GD900 ของคุณ
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ต
การใช้บลูทูธ:
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าบลู
ทูธเป็น เปิด และ มองเห็นได้
ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์
GD900
2 จับคู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
และ GD900 เพื่อให้ต้องระบุรหัส
ผ่านสำหรับการเชื่อมต่อ
3 ใช้ Connection wizard ใน LG
PC Suite เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ
บลูทูธ
4 คลิก Inernetkit บน PCsuite
แล้วคลิก New และเลือก Modem
5 คลิกที่ Modem
6 เลือก Standard Modem over
Bluetooth link แล้วคลิก OK
จากนั้นโมเด็มจะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอ
7 คลิก Connect จากนั้นคอมพิว
เตอร์จะเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์
GD900 ของคุณ

ใน
ตั้ง
สน

ก
1

2

m

ตั้งค่า
ในโฟลเดอร์นี้ คุณจะสามารถปรับการ
ตั้งค่าเพื่อให้โทรศัพท์ GD900 ตอบ
สนองการทำงานในแบบของคุณได้

การเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอ
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ ตั้งค่าจอ
ในแท็บตั้งค่า
2 คุณสามารถเลือกเมนูตัวเลือก
ได้จาก:
พื้นหลัง เลือกภาพสำหรับหน้าจอหลัก
การล็อค การเปิดหรือปิดโทรศัพท์
การโทรออก หรือการรับสาย
หมายเหตุ: การตั้งค่าจะถูกรีเซ็ต
หากคุณเลือกเมนู รีเซ็ต
หน้าจอหลัก - ช็อตคัท/Widget/
รายชื่อ/มัลติมีเดีย
ล็อคหน้าจอ - เลือกรูปแบบ
นาฬิกานี้ในหน้าจอล็อค
รูปแบบเมนู - เลือกรูปแบบ
แบบอักษร ปรับขนาดแบบอักษรและสไตล์

ไฟหน้าจอ - เลือกระยะเวลาการ
เปิดไฟหน้าจอ
หมายเหตุ: การเปิดไฟหน้าจอเป็น
เวลานานจะทำให้สิ้นเปลืองพลัง
งานแบตเตอรี่มากยิ่งขึ้น และคุณ
อาจจำเป็นต้องชาร์จโทรศัพท์ของ
คุณบ่อยยิ่งขึ้นด้วย
ความสว่างอัตโนมัติ - ปรับความ
สว่างของหน้าจอโดยอัตโนมัติ
ความสว่าง ปรับความสว่างของหน้าจอ

การปรับแต่งรูปแบบเสียงข
องคุณ
คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบเสียงบน
หน้าจอหลักของคุณได้อย่างรวดเร็ว
เพียงแตะที่ไอคอนสรุปสถานะทาง
ด้านบน แล้วแตะที่แท็บรูปแบบเสียง
คุณสามารถใช้เมนูตั้งค่าในการปรับ
แต่งการตั้งค่ารูปแบบเสียงแต่ละรูป
แบบได้
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ รูปแบบเสียง
ในแท็บตั้งค่า
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ตั้งค่า
2 เลือกรูปแบบเสียงที่คุณต้องการแก้
ไข: ปกติ เงียบ นอกอาคาร หรือ
โหมด Flight
3 คุณจะสามารถเปลี่ยนตัวเลือก
เสียง และการเตือนทั้งหมด
ที่มีอยู่ในรายการได้ รวมทั้ง
เสียงเรียกเข้าแบบเสียง/
แบบวิดีโอ ระดับเสียง
แบบเตือนข้อความ และอื่นๆ

การเปลี่ยนการตั้งค่า
โทรศัพท์
เพลิดเพลินกับอิสระในการปรับ
การทำงานของโทรศัพท์ GD900
ในแบบที่คุณต้องการได้
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ ตั้งค่าโทรศัพท์
ในแท็บตั้งค่า
2 เลือกเมนูจากรายการด้านล่างนี้:
วันที่ & เวลา - ปรับการตั้งค่าวัน
ที่และเวลาของคุณ หรือเลือกให้
เครื่องอัปเดตเวลาอัตโนมัติขณะ
คุณเดินทางหรือสำหรับการปรับ
เวลาตามฤดูกาล
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ประหยัดพลังงาน
- เลือก เปิด หรือ ปิด
การตั้งค่าประหยัดพลังงาน
ภาษา - เปลี่ยนภาษาบนจอแสดง
ผลโทรศัพท์ GD900 ของคุณ
ล็อคปุ่มอัตโนมัติ - ล็อคปุ่มกดอัต
โนมัติในหน้าจอหลัก
ระบบป้องกัน - ปรับการตั้งค่า
ระบบป้องกัน ได้แก่ รหัส PIN
และล็อคเครื่อง
การตั้งค่าสัมผัส - เปลี่ยนการตั้ง
ค่าปุ่มสัมผัส
สถานะความจำ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การใช้ตัว
จัดการหน่วยความจำ ในหน้า 71
รีเซ็ตการตั้งค่า - เรียกคืนการตั้ง
ค่าทั้งหมดให้กลับเป็นค่าที่ตั้งจาก
โรงงาน
ข้อมูลเครื่อง - ดูข้อมูลทางด้าน
เทคนิคของโทรศัพท์ GD900

ก
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การเปลี่ยนการตั้งค่าสัมผัส
จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ ตั้งค่า
ในแท็บตั้งค่า เลือก ตั้งค่าสัมผัส
แบบสั่น - เปลี่ยนการสั่นเป็นเปิด/ปิด
ประเภทการสั่น - การสั่น 1/2/3
ระดับของการสั่น ควบคุมความแรงของการสั่น
เสียงสัมผัส - เปลี่ยนเสียงขณะ
สัมผัสหน้าจอ
เสียง - เสียง 1/2/3
ระดับเสียง - ควบคุมระดับเสียง

การเปลี่ยนการตั้งค่า
การเชื่อมต่อ
การตั้งค่าการเชื่อมต่อจะได้รับการตั้ง
ค่ามาจากผู้ให้บริการระบบแล้ว ดังนั้น
คุณจึงสนุกกับโทรศัพท์ใหม่ของคุณ
ได้ทันที ในการใช้เมนูนี้เพื่อเปลี่ยน
การตั้งค่า
จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ การเชื่อมต่อ
ในแท็บตั้งค่า

เลือกเครือข่าย - โทรศัพท์ GD900
จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ต้องการได้
โดยอัตโนมัติ
โปรไฟล์อินเตอร์เน็ต - ตั้งค่าโปร
ไฟล์เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
จุดเชื่อมต่อ - ผู้ให้บริการระบบได้
บันทึกข้อมูลนี้แล้ว คุณสามารถเพิ่ม
จุดเชื่อมต่อใหม่โดยใช้เมนูนี้ได้
โหมดการต่อ USB ซิงโครไนซ์โทรศัพท์ GD900
โดยใช้ซอฟต์แวร์ LG PC Suite
เพื่อคัดลอกไฟล์จากโทรศัพท์
TV out - เลือก PAL หรือ
NTSC เชื่อมต่อโทรศัพท์ GD900
เข้ากับโทรทัศน์
ลงทะเบียน DivX VOD - ใช้เมนูนี้
เพื่อสร้างรหัสการลงทะเบียน DivX
VOD โปรดเยี่ยมชม http://vod.
divx.com เพื่อลงทะเบียนและการ
สนับสนุนทางเทคนิค
การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเก็ต ตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเก็ต
การตั้งค่าเบราว์เซอร์ - ตั้งค่าที่
เกี่ยวข้องกับเบราว์เซอร์
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ตั้งค่า
การตั้งค่าสตรีมมิ่ง - ผู้ให้บริการ
ระบบได้บันทึกข้อมูลนี้แล้ว คุณ
สามารถแก้ไขได้หากต้องการเปลี่ยน
แปลง
การตั้งค่า Java - ใช้ตั้งค่าโปรไฟล์

การใช้ตัวจัดการ
หน่วยความจำ
โทรศัพท์ GD900 ของคุณมีหน่วย
ความจำให้เลือกสามแบบ:
โทรศัพท์, USIM การ์ด
และการ์ดหน่วยความจำภายนอก
(คุณต้องซื้อแยกต่างหาก) คุณ
สามารถใช้ตัวจัดการหน่วยความจำใน
การกำหนดว่าในแต่ละหน่วยความจำ
ใช้หน่วยความจำไปเท่าใด และดูว่ามี
พื้นที่ว่างเหลือเท่าใด
จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ ตั้งค่าโทรศัพท์
ในแท็บตั้งค่า เลือก ข้อมูลความจำ
ความจำเครื่อง 1/2 - ดูหน่วยความ
จำที่มีในโทรศัพท์ GD900 สำหรับ
MMS, อีเมล์, แอปพลิเคชัน Java
และอื่นๆ
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หน่วยความจำมัลติมีเดียของ
เครื่อง - ดูหน่วยความจำสำหรับเนื้อ
หามัลติมีเดีย เช่น ไฟล์สตรีมมิ่ง
ภาพยนตร์ เพลง รูปภาพ เสียง วิดีโอ
และแฟลช
ความจำสำรอง - ดูหน่วยความจำ
ที่มีในเครื่องสำหรับ SMS, รายชื่อ,
ปฏิทิน, รายการสิ่งที่ต้องทำ, บันทึก,
ตั้งปลุก, ข้อมูลการโทร, บุ๊คมาร์ค
และรายการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
หน่วยความจำ USIM - ดูหน่วย
ความที่มีในซิมการ์ด
หน่วยความจำการ์ด - ดูหน่วยความ
จำที่มีในการ์ดหน่วยความจำภายนอก
(คุณต้องซื้อการ์ดหน่วยความจำแยก
ต่างหาก)

ก
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ใน
1

2
3

การใช้โหมด Flight
เปิดโหมด Flight โดยการเลือก
แล้วเลือก ตั้งค่า แตะที่
รูปแบบเสียง แล้วเลือก
โหมด Flight โหมด Flight
ป้องกันไม่ให้คุณโทรออก
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ส่งข้อความ
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อ

,
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การส่งและการรับไฟล์
โดยใช้บลูทูธ
บลูทูธเป็นวิธีในการส่งและรับไฟล์ที่ดี
เนื่องจากไม่จำเป็นต้องต่อสายและ
สามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วและ
ง่ายดาย คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับ
ชุดหูฟังบลูทูธเพื่อโทรออกและรับ
สายได้
ในการส่งไฟล์:
1 เปิดไฟล์ที่คุณต้องการส่ง โดย
ทั่วไปจะเป็นไฟล์รูปภาพ, วิดีโอ
หรือเพลง
2 แตะที่
จากนัน
้ เลือก ส่ง
เลือก บลูทูธ
3 หากคุณจับคู่อุปกรณ์บลูทูธแล้ว
โทรศัพท์ GD900 จะไม่ค้นหาอุป
กรณ์บลูทูธอื่นโดยอัตโนมัติ
หากคุณยังไม่จับคู่อุปกรณ์บลูทูธ
โทรศัพท์ GD900
จะค้นหาอุปกรณ์อื่นๆ
ที่ใช้บลูทูธภายในรัศมี
4 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการส่งไฟล์
ไป แล้วแตะที่ เลือก
5 ไฟล์ของคุณจะถูกส่งออกไป

เคล็ดลับ! ตรวจสอบแถบแสดง
ความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์
ของคุณถูกส่งแล้ว
ในการรับไฟล์:
1 ในการรับไฟล์
คุณต้องตั้งค่าบลูทูธเป็น เปิด
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนการตั้งค่าบลูทูธ
ที่ด้านล่าง
2 เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณ
ยอมรับไฟล์จากผู้ส่ง แตะที่ ใช่
เพื่อรับไฟล์
3 คุณจะเห็นว่าไฟล์ได้รับการบันทึก
ไว้แล้ว และคุณสามารถเลือกเพื่อ
ดู ไฟล์หรือ ใช้เป็น โดยทั่วไป
ไฟล์จะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ที่
เหมาะสมในแฟ้มข้อมูล
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ตั้งค่า
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การเปลี่ยนการตั้งค่าบลูทูธ

การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น

ก

1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ บลูทูธ
ในแท็บตั้งค่า
2 แตะที่
ทำการเปลี่ยนแปลง:
ข้อมูล - ป้อนชื่อโทรศัพท์ GD900
ของคุณ
การมองเห็นเครื่อง - เลือกเป็น
มองเห็นได้ ซ่อน หรือ แสดง 1
นาที
โหมดซิมระยะไกลเปิด เปิดใช้โหมดซิมระยะไกล
เปิด iSync - เลือกเพื่อเปิดใช้
iSync
บริการที่รองรับ - เลือกวิธีใช้
บลูทูธที่เกี่ยวข้องกับบริการอื่นๆ
ลบ - เลือกเพื่อลบโปรไฟล์ที่
เลือกไว้
ลบทั้งหมด - เลือกเพื่อลบ
โปรไฟล์ทั้งหมด

โดยการจับคู่โทรศัพท์ GD900
กับอุปกรณ์อื่น คุณสามารถกำหนด
รหัสผ่านเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อได้
ซึ่งทำให้การจับคู่อุปกรณ์มีความ
ปลอดภัยมากขึ้น
1 ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าบลูทูธเป็น
เปิด
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการ
มองเห็นได้โดยใช้เมนู ตั้งค่า
2 แตะที่ อุปกรณ์ใหม่
3 โทรศัพท์ GD900
จะค้นหาอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้บลูทูธ
เมื่อการค้นหา
เสร็จสมบูรณ์ ไอคอนรีเฟรช
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
4 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการ
จับคู่ด้วย และป้อนรหัสผ่าน
จากนั้นให้แตะที่ ตกลง
5 โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับอุป
กรณ์อื่น ซึ่งคุณจำเป็นต้องป้อน
รหัสผ่านเดียวกัน
6 การเชื่อมต่อบลูทูธแบบป้องกัน
ด้วยรหัสผ่านพร้อมใช้งานแล้ว
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การใช้ชุดหูฟังบลูทูธ
1 ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าบลูทูธเป็น
เปิด
2 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมา
พร้อมกับชุดหูฟัง เพื่อตั้งค่าชุด
หูฟังให้อยู่ในโหมดการจับคู่
และจับคู่กับโทรศัพท์ของคุณ
3 ชุดหูฟังจะสวิตช์ไปยังรูปแบบเสียง
ชุดหูฟังโดยอัตโนมัติ
4 แตะที่ ถามก่อนเสมอ หรือ
ให้เชื่อมต่อเสมอ
เคล็ดลับ! โปรดดูรายละเอียด
เกี่ยวกับ โหมดตอบรับ BT
ที่หน้า 32 เพื่อที่คุณจะได้สามารถ
ควบคุมวิธีการรับสาย เมื่อมีการ
เชื่อมต่อชุดหูฟังบลูทูธ

ป
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Wi-Fi
Wireless Manager ให้คุณจัดการ
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต Wi-Fi
ในเครื่องของคุณ โดยให้โทรศัพท์
เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายในท้องถิ่น
หรือเข้าใช้อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย
Wi-Fi เร็วกว่าและมีช่วงกว้างกว่าเทค
โนโลยีไร้สายบลูทูธ
หมายเหตุ: โทรศัพท์ GD900
สนับสนุนการเข้ารหัส WEP, WPAPSK/2 แต่ไม่สนับสนุนการเข้ารหัส
EAP, WPS หากผู้ให้บริการ Wi-Fi
หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณตั้ง
ค่าการเข้ารหัสสำหรับการรัก
ษาความปลอดภัยเครือข่ายไว้
ต้องป้อนรหัสในหน้าต่างป๊อปอัป
หากไม่ได้มีการตั้งค่าการเข้ารหัส
ไว้ หน้าต่างป๊อปอัปนี้จะไม่ปรากฏ
ขึ้น คุณสามารถขอรหัสจาก
ผู้ให้บริการ Wi-Fi
หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ
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1. วิธีการตั้งค่า Wi-Fi
1 เปิด Wi-Fi
2 ค้นหา AP (จุดเชื่อมต่อ)
– ค้นหาว่าสามารถเชื่อมต่อกับ AP
ใดได้บ้าง
3 เชื่อมต่อ AP
– เชื่อมต่อ AP
ที่ต้องการจากรายการค้นหา AP
– หาก AP คือประเภท
การรักษาความปลอดภัย
WEP หรือ WPA-PSK/2
ให้ป้อนรหัสความปลอดภัย

2. การสนับสนุนโปรไฟล์เครือ
ข่าย Wi-Fi
1 การสนับสนุนโปรไฟล์
Wi-Fi (การเชื่อมต่อกับ AP
ที่ใช้บ่อยหรือ AP ซ่อน)
1) หาก AP
ไม่ปรากฏในรายการค้นหา
คุณสามารถเชื่อมต่อกับ
AP นั้นได้โดยบันทึก AP
นั้นเป็นโปรไฟล์

2

AP

P

2) การบันทึก AP ที่ใช้บ่อยเป็นโปร
ไฟล์ช่วยให้สะดวกในการป้อน
รหัสความปลอดภัยเมื่อเชื่อมต่อ
กับ AP ที่มีประเภทการรักษา
ความปลอดภัยดังกล่าว
3) หาก AP นั้นไม่สนับสนุน DHCP
คุณสามารถเชื่อมต่อกับ AP
ได้โดยใช้ IP แอดเดรสคงที่
2 คำอธิบายฟิลด์แต่ละฟิลด์
ในโปรไฟล์ Wi-Fi
1) ชื่อเครือข่าย: SSID (ID)
2) ประเภทการรักษาความปลอด
ภัย: สนับสนุน WEP, WPAPSK/2
3) รหัสความปลอดภัย:
บันทึกรหัสความปลอดภัย
4) การตั้งค่า IP/DNS: สามารถ
ตั้งเป็นอัตโนมัติหรือคงที่ได้
ขึ้นอยู่กับว่า AP สนับสนุน
DHCP หรือไม่
สำหรับคงที่ ให้ป้อนค่าฟิลด์ของ
IP แอดเดรส และเซิร์ฟเวอร์
DNS เพื่อใช้กับ IP แอดเดรสคง
ที่เมื่อมีการเชื่อมต่อ

3 การบันทึกโปรไฟล์ Wi-Fi
1) เลือกเครือข่ายที่บันทึกไว้จาก
เมนูตัวเลือก
จากนั้นเลือกเครือข่ายใหม่
แล้วป้อนค่าในแต่ละฟิลด์
2) คุณสามารถเลือกและบันทึก
รายการค้นหา AP โดยเปิด
Wi-Fi แล้วรีเฟรช (การค้นหา
AP)
3) หลังจากเชื่อมต่อ AP ด้วยประ
เภทการรักษาความปลอดภัยนี้
แล้ว โปรไฟล์จะถูกบันทึกโดย
อัตโนมัติ
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การอัปเกรดซอฟต์แวร์

อ

การอัปเกรดซอฟต์แวร์

โท
เส
ส่ว
จำ

โปรแกมอัปเกรดซอฟต์แวร์
โทรศัพท์มือถือ LG
“สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติด
ตั้งและการใช้โปรแกรมนี้ โปรดไปที่
http://update.lgmobile.com
คุณสมบัตินี้ให้คุณอัปเกรดซอฟต์แวร์
ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้อย่างสะ
ดวกและรวดเร็วบนอินเตอร์เน็ตโดย
ไม่ต้องไปที่ศูนย์บริการของเรา”
เนื่องจากโปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์
โทรศัพท์มือถือต้องการให้ผู้ใช้ดำเนิน
การอัปเกรดอย่างระมัดระวัง โปรด
ตรวจสอบคำแนะนำและหมายเหตุที่
ปรากฎขึ้นในแต่ละขั้นตอนก่อนดำเนิน
การต่อไป โปรดทราบว่าการถอดสาย
การสื่อสารข้อมูล USB หรือแบตเตอรี่
ระหว่างการอัปเกรดอาจทำให้
โทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้ เนื่องจากผู้
ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย
ข้อมูลระหว่างกระบวนการอัปเกรด
คุณควรสำรองข้อมูลสำคัญเก็บไว้กอ
่ น
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**โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศุนย์บริการของแต่ละประเทศ
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อุป

แบ

ชุด

หม
•
•
•

อุปกรณ์เสริม
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนี้มีอุปกรณ์เสริมหลากหลายให้คุณเลือกใช้ ซึ่งอุปกรณ์
เสริมบางชิ้นอาจมีการแยกขาย เลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้ตามลักษณะการสื่อสาร
ส่วนตัวของคุณ โปรดสอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายได้จากตัวแทน
จำหน่ายในพื้นที่ของคุณ (รายการต่างๆ ที่อธิบายด้านล่างนี้เป็นตัวเลือก)
อุปกรณ์ชาร์จ

แบตเตอรี่

ชุดหูฟังสเตอริโอ

สายเคเบิลข้อมูล
และซีดี
เชื่อมต่อและซิง
โครไนซ์โทรศัพท์
GD900
กับคอมพิวเตอร์
คู่มือการใช้
เรียนรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับโทรศัพท์
GD900 ของคุณ
คู่มือการใช้ GD900

หมายเหตุ:
• ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านั้น
• การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้อาจมีผลให้การรับประกันของเครื่องโทรศัพท์สิ้น
สุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในบางพื้นที่
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บริการเครือข่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้
ได้รับการรับรองให้ใช้ในระบบเครือ
ข่าย E-GSM 900, DCS 1800, GSM
850, PCS 1900 และ W-CDMA
คุณสมบัติต่างๆ ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้
เรียกว่าบริการเสริมจากระบบเครือข่าย
ซึ่งเป็นบริการพิเศษที่คุณขอเปิดใช้
บริการได้จากผู้ให้บริการของคุณก่อน
ที่คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ
ของบริการเสริมจากระบบเครือข่าย
เหล่านี้คุณต้องสมัครขอรับบริการผ่าน
ทางผู้ให้บริการ และขอคำแนะนำใน
การใช้จากผู้ให้บริการด้วย

ทั่วไป
ชื่อผลิตภัณฑ์: GD900
ระบบ: E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900/ WCDMA
อุณหภูมิแวดล้อม
สูงสุด: +55°C (คายประจุ)
+45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด: -10°C

การลงทะเบียน DivX VOD
สร้างรหัสการลงทะเบียน DivX VOD
โปรดไปที่ <http://vod.divx.com/>
เพื่อลงทะเบียนและการสนับสนุน
ทางเทคนิค
ศูนย์บริการ LG โดย บริษัท แอลจี
อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจาตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์,
08:00 - 17:40น.
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E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

GD900

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN62209-1: 2006
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Seung Hyoun, Ji / Director

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

20, May, 2009

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้
อาจทำให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎ
หมาย

การรับพลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุและค่า SAR
(Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น GD900 นี้ ได้
รับการออกแบบตรงตามข้อกำหนด
เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานอัน
เกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่
วิทยุ ข้อกำหนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่รวมถึงการกำหนดค่า
เผื่อไว้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุก
คน โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
• แม้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG
แต่ละรุ่นจะแตกต่างกันบ้าง แต่ทุก
รุ่นจะได้รับการออกแบบให้อยู่ภาย
ในข้อกำหนดการรับพลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุ
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• ข้อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย
International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/
กก. โดยเฉลี่ยตามเนื้อเยื่อหนัก
10 กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้
ซึ่งทำการทดสอบโดย
DASY4 ขณะถือแนบกับหูคือ
1.47 วัตต์/กก. (10 กรัม)
และเมื่อพกพาไว้กับตัวคือ 0.802
วัตต์/กก. (10 กรัม)
• ข้อมูลระดับ SAR
สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ/
พื้นที่ที่ยอมรับข้อจำกัด SAR
ซึ่งแนะนำโดย Institute of
Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/
กก. โดยเฉลี่ยต่อเนื้อเยื่อ 1 กรัม

ก
เค

ร
•

•

•
•
•

/

นนี้

การดูแลและการบำรุงรักษา
เครื่องโทรศัพท์
คำเตือน
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และ
อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรอง
ให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น
การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ
อาจทำให้การรับรองหรือการ
รับประกันของเครื่องสิ้นสุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
• อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องโทร
ศัพท์ ควรนำไปให้ช่างเทคนิคผู้มี
ความรู้เมื่อจำเป็นต้องมีการตรวจ
ซ่อม
• ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
และเครื่องคอมพิวเตอร์
• ควรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่ง
ความร้อนเช่น เตาประกอบอาหาร
• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มี
การสั่นสะเทือนหรือการกระแทก

• ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อ
บังคับพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล
เนื่องจากอาจมีผลต่อการทำงาน
ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไว
ต่อสัญญาณรบกวน
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือเปียก
ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะ
อาจถูกไฟฟ้าดูดและอาจทำให้โทร
ศัพท์ชำรุดเสียหายได้
• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วัตถุไวไฟ
เนื่องจากโทรศัพท์อาจร้อนและทำ
ให้ติดไฟซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิง
ไหม้
• ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด
ภายนอกเครื่องโทรศัพท์
(อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน
ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บน
พื้นผิวอ่อนนุ่ม
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณที่มีการ
ถ่ายเทอากาศดี
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มี
ฝุ่นหรือควันมากเกินไป
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประ
สิทธิภาพ
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิต
หรือบัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก
เพราะอาจทำความเสียหายต่อข้อ
มูลในแถบแม่เหล็กได้
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม
เพราะอาจทำความเสียหายแก่
โทรศัพท์ได้
• วางเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจากของ
เหลวหรือความชื้น
• ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น
หูฟัง ด้วยความระมัดระวัง
ย่าแตะต้องเสาอากาศโดยไม่จำเป็น
• อย่าใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริม
ในบริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น
สระน้ำ เรือนกระจกปลูกต้นไม้
เรือนกระจกผึ่งแดด
หรือสภาวะแวดล้อมร้อนชื้น เพราะ
อาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและสิ้น
สุดการรับประกัน

การทำงานอย่างมีประสิทธิ
ภาพของโทรศัพท์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถ
ส่งคลื่นรบกวนได้ ทำให้มีผลต่อการ
ทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้อุป
กรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับ
อนุญาตเสียก่อน หลีกเลี่ยงการวาง
โทรศัพท์เหนือเครื่องควบคุม
จังหวะการเต้นของหัวใจ เช่น
ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น
• โทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่องอาจก่อ
ให้เกิดสัญญาณคลื่นรบกวนกับ
เครื่องช่วยฟังได้
• ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
อาจได้รับการรบกวนบ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน
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ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบัง
คับว่าด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อน
ที่ในพื้นที่ที่คุณขับขี่ยานพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ
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• มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัด
ระวังอย่างเต็มที่
• หากสามารถกระทำได้
ให้ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ขับเข้าข้างทาง
ล้วจอดรถก่อนโทรออกหรือรับสาย
หากสภาพการขับขี่ทำให้จำเป็น
ต้องดำเนินการดังกล่าว
• พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมีผล
กระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์
บางชนิดในรถของคุณเช่นวิทยุติด
รถยนต์ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัย
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์แบบไร้สายซึ่ง
ขัดขวางการทำงานของถุงลม
ซึ่งอาจทำให้ถุงลมไม่ทำงาน หรือ
อาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บรุนแรง
เนื่องจากการทำงานผิดปกติของถุง
ลมนิรภัยได้
• หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะอยู่
ข้างนอก โปรดตรวจดูว่าระดับเสียง
อยู่ที่ระดับที่เหมาะสม เพื่อให้คุณ
ยังสามารถได้ยินเสียงจากรอบข้าง
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ข้าง

ถนน

หลีกเลี่ยงการทำลายความ
สามารถในการได้ยิน
ความสามารถในการได้ยินอาจถูกทำ
ลายได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะ
เวลานาน ดังนั้น เราขอแนะนำว่า คุณ
ไม่ควรเปิดหรือปิดหูฟังใกล้กับหูของ
คุณ นอกจากนี้ คุณควรตั้งระดับเสียง
เพลงและระดับเสียงสายสนทนาไว้ใน
ระดับที่เหมาะสม

ส่วนที่เป็นแก้ว
บางส่วนของโทรศัพท์ของคุณทำมา
จากวัสดุแก้ว ซึ่งส่วนที่เป็นแก้ว
นี้สามารถแตกได้หากโทรศัพท์ต
กลงบนพื้นแข็ง หรือถูกกระแทก
หากส่วนที่เป็นแก้วนี้แตก อย่าสัมผัส
หรือพยายามดึงออก ให้หยุดใช้โทร
ศัพท์จนกว่าจะส่วนที่เป็นแก้วนี้จะได้
รับการเปลี่ยนโดยผู้ให้บริการที่ได้รับ
การแต่งตั้ง
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
บริเวณที่ทำให้เกิดระเบิดได้

ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่าง
มีการระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อ
ห้ามอย่างเคร่งครัด และทำตามข้อ
กำหนดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

บริเวณที่อาจเกิด
การระเบิดได้
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิง
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมันเชื้อ
เพลิงหรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซ
หรือของเหลวที่ติดไฟง่าย
หรือระเบิดได้ในห้องโดยสารของรถ
ซึ่งคุณใช้เก็บโทรศัพท์หรืออุปกรณ์
เสริมต่างๆ ของคุณ

บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่น
รบกวนต่อเครื่องบินได้
• ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
ก่อนขึ้นเครื่องบิน
84
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• อย่าใช้โทรศัพท์เมื่อเครื่องบินจอดที่
พื้นก่อนได้รับการอนุญาตจากพนัก
งานประจำเครื่อง

•

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่าง
จากมือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาด
เล็กซึ่งอาจทำอันตรายหากเด็กนำ
ใส่ปาก

•

การโทรฉุกเฉิน

•

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด
ได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นี้เพียงอย่าง
เดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบ
กับผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ
การดูแลรักษา
• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบต
เตอรี่ออกจนหมดก่อนเริ่มการชาร์จ
แบตเตอรี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่อื่น
เนื่องจากไม่มี Memory Effect
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จึงไม่
ด้อยลง

•

•

•

•

มี

ที่
ก

ด

าง
บ

ะ

จ

• ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จของ
LG เท่านั้น
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ LG ได้รับ
การออกแบบมาเพื่อยืดอายุการใช้
งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
• อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบต
เตอรี่ลัดวงจร
• รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส
แบตเตอรี่
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที
เมื่อประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำ
ลงจนถึงระดับที่ไม่อาจใช้งานต่อได้
แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่ได้
หลายร้อยครั้งจนกว่าจะจำเป็นต้อง
เปลี่ยนก้อนใหม่
• ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หากไม่
ได้ใช้เป็นเวลานานเพื่อเพิ่มเวลา
การใช้งาน
• อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
โดนแสงแดดโดยตรง
หรือใช้ในสภาพที่มีความชื้นสูง เช่น
ในห้องน้ำ
• อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพ
อากาศที่ร้อนหรือเย็นเพราะประสิทธิ

ภาพของแบตเตอรี่อาจด้อยลง
• หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูก
ต้อง อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
• ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
ในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
โปรดรีไซเคิลเมื่อเป็นไปได้
อย่าทิ้งเป็นขยะในครัวเรือน
• หากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่
โปรดนำไปที่จุดบริการหรือตัวแทน
จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก LG
Electronics ที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอ
ความช่วยเหลือ
• ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้า
เสียบทุกครั้งหลังจากแบตเตอรี่โทร
ศัพท์เต็มแล้วเพื่อลดการใช้พลัง
งานสิ้นเปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่
กับการกำหนดค่าเครือ
ข่าย, การตั้งค่าผลิตภัณฑ์,
รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่
และสภาพแวดล้อม
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การแก้ปัญหา
เนื้อหาในบทนี้จะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ที่คุณอาจพบในขณะใช้โทรศัพท์ คุณ
อาจต้องสอบถามผู้ให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ แต่ปัญหาส่วน
ใหญ่คุณสามารถแก้ไขได้เองอย่างง่ายดาย
ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

ข้อผิดพลาดของซิมการ์ด

ไม่ได้ใส่ซิมการ์ดในโทรศัพท์
หรือใส่ซิมการ์ดไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซิมการ์ด
อย่างถูกต้อง

ไม่มีการเชื่อมต่อกับ
เครือข่าย
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สัญญาณอ่อน
อยู่นอกพื้นที่เครือข่าย GSM

ไปที่บริเวณใกล้กับหน้าต่างหรือใน
ที่เปิดโล่ง ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ
กับผู้ให้บริการ

รหัสไม่ตรงกัน

ในการเปลี่ยนรหัสป้องกัน
คุณต้องยืนยันรหัสใหม่โดย
ป้อนรหัสใหม่อีกครั้ง

ติดต่อผู้ให้บริการ

ตั้งค่าฟังก์ชันไม่ได้

ผู้ให้บริการไม่สนับสนุน
หรือต้องลงทะเบียน

ติดต่อผู้ให้บริการ

ไม่สามารถโทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการติดต่อ
หมายเลข
มีการใส่ซิมการ์ดอันใหม่
ถึงขีดจำกัดการโทรของ
คุณแล้ว

ระบบเครือข่ายใหม่ยังไม่ได้รับ
อนุญาต ตรวจสอบข้อกำหนดใหม่
ติดต่อผู้ให้บริการ หรือตั้งค่าการจำ
กัดการโทรใหม่โดยใช้รหัส PIN 2

เปิดเครื่องโทรศัพท์ไม่ได้

กดปุ่มเปิด/ปิดไม่นานพอ
แบตเตอรี่หมด
ขั้วสัมผัสแบตเตอรี่สกปรก
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กดปุ่มเปิด/
ปิดค้างไว้อย่างน้อยสองวินาที
ชาร์จแบตเตอรี่
ทำความสะอาดขั้วสัมผัสแบตเตอรี่

ข
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ส

ห
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ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้
แบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง
อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป

มีปัญหาที่ขั้วสัมผัส
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ
การชาร์จ

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้
ชาร์จแบตเตอรี่
ตรวจดูให้แน่ใจว่าอยู่ในอุณหภูมิ
แวดล้อมที่เหมาะสม รอสักครู่
จากนั้นชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าแล
ะการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
ตรวจสอบขั้วสัมผัสแบตเตอรี่
และทำความสะอาดหากจำเป็น

ไม่มีกระแสไฟฟ้า

เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอื่นหรือ
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า

อุปกรณ์ชาร์จชำรุด

หากอุปกรณ์ชาร์จไม่ทำงาน
ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ชาร์จใหม่

อุปกรณ์ชาร์จไม่ถูกต้อง

ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG
เท่านั้น

แบตเตอรี่ชำรุด

เปลี่ยนแบตเตอรี่

สัญญาณเครือข่ายขาดหายไป

สัญญาณอ่อนเกินไป

การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอื่น
เป็นไปโดยอัตโนมัติ

หมายเลขโทรศัพท์ใช้โทร
ออกไม่ได้

กำลังใช้งานฟังก์ชันกำ
หนดหมายเลขโทรออก

ตรวจสอบการตั้งค่า
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Some of the contents in this
manual may differ from your phone
depending on the software of the
phone or your service provider.

GD900 User Guide
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Congratulations on your purchase of the
advanced and compact GD900 phone by LG,
designed to operate with the latest digital mobile
communication technology.
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Getting to know your phone
Power key
Turns the phone on/off.
Earpiece
Proximity Sensor
Inner camera
End key
• Rejects a call.
• Press once to return to the
home screen.
Multi-tasking key
Send key
Dials a phone number and
answers incoming calls.
Battery release button
WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting
on it can damage its LCD and touch screen functionality.
Do not cover the protection film on proximity sensor of LCD.
It can be caused the malfunction of sensor.
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Charger, Data cable
(USB cable)
TIP: Before
connecting the
USB cable, wait
until the phone has
powered up and has
registered on the
network.

Volume keys
• When the screen is idle:
key tone volume.
• During a call: earpiece
volume.
• When playing a
track: controls volume
continuously.

Camera key
• Go to the camera menu
directly by pressing and
holding the key.
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Installing the USIM and battery
1 Remove the battery cover
Use your thumbnail to open the
battery release button on the
bottom of the phone and lift off
the battery cover.

WARNING: Do not remove
the battery when the phone
is switched on, as this may
damage the phone.
3 Install the USIM card
Slide the SIM card into the SIM
card holder. Make sure the gold
contact area on the card is facing
downwards. To remove the SIM
card, gently push it until it clicks.
Gently pull it out.

2 Remove the battery
Hold the top edge of the battery
and lift it away from the battery
compartment.

10
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4 Install the battery
Insert the top of the battery
into the top edge of the battery
compartment first. Ensure that
the battery contacts align with
the phone’s terminals. Press the
bottom of the battery down until
it clips into place.

Slide back the cover of the
charger connector on the side of
your GD900. Insert the charger
and plug it into a mains electricity
socket. Your GD900 must be
charged until the “Battery full“
message appears on the screen.
NOTE: The battery must be fully
charged initially to improve
battery lifetime. Disregard the first
“Battery full” message and keep
the phone on charge overnight
(or for up to 14 hours).
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Memory card
Installing a memory card
You can expand the available
memory space on your phone by
using a memory card.
NOTE: A memory card is an optional
accessory. Slide the memory card
into the slot at the top, until it clicks
into place. Make sure the gold
contact area is facing downwards.
WARNING: Slide into
the memory card to the slot,
otherwise, the card can be
damaged.
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Formatting the memory card

Transferring your contacts

Your memory card may already be
formatted. If it isn’t, you will need
to format it before you can start to
use it.
NOTE: All files get deleted while
formatting.
1 From the home screen select
and choose Phone settings from
the Settings tab.
2 Scroll and touch Memory Info
then scroll and select External
memory.
3 Touch Format and then confirm
your choice.
4 Enter the password, if one has
been set. The card will then be
formatted and ready to use.

To transfer your contacts from your
USIM to your phone:
1 From the Communication tab,
scroll to Contacts and select
then Change location.
2 Touch Copy to Handset.
3 Choose Select all or select names
one by one and touch Copy to
handset.

NOTE: If there is existing content
on your memory card, the folder
structure that includes this content
may be different after formatting
since all files will have been deleted.
13

Menu map
COMMUNICATION
Contacts
Recent history
Browser
Messaging
Email
Dialling
Video call
Google

UTILITIES
Alarms
Organiser
Memo
Stopwatch
Voice recorder
Calculator
World clock
Tools
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Y
MULTIMEDIA
Music
Camera
Video camera
Gallery
My stuff
Games & Apps
FM radio
Movie maker

SETTINGS
Profiles
Screen settings
Phone settings
Bluetooth
Wi-Fi
Call settings
Connectivity
Message settings
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Your home screen
From this screen you can access
menu options, make a call, view
the status of your phone and much
more.

• Whenever your GD900 is not
in use, it will return to the lock
screen.

Touch screen tips
The home screen is also a great
place to get used to using the touch
screen.
To select an item, touch the centre
of the icon.
• Do not press too hard; the
touchscreen is sensitive enough
to pick up on a light, firm touch.
• Use the tip of your finger to
touch the option you require. Be
careful not to touch any other
keys.
• When the screen light is off,
either press the power key or
hold down the Unlock/Lock key
on the touch screen to return the
home screen.

15

Your home screen

Y

Customising the home screen
1 Shortcut
home screen
2 Widget home
screen (active)

• Home screen customisation - For
each type of home screen you are
able to add and remove objects by
press & hold your finger on the screen
or if already added touch and hold
one of the objects.
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3 Contact home
screen
4 Multimedia
home screen
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Your home screen
Get in touch with your GD900
The User Interface is based on four types of Homescreens. To swap between
the home screens just wipe quickly over display from left to right or from
right to left.

NOTE: Use flicking to navigate
without disturbing the display area.
17

Your home screen
Quick keys

To

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the
functions you use the most.
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Touch to bring up the touch
dialling pad, which lets
you make a call. Enter the
number using the normal
key pad and touch Voice call
.
or tap
To make a video call to this
number, touch
after
entering the number.

Touch to open your contacts.
To search for the number
you want to call: Enter the
name of the contact using
the touchpad. You can also
create new contacts and edit
existing ones.

Touch to access the
Messaging options menu.
From here you can create a
new SMS.

Touch to open the full Top
menu which is divided into
four sub-menus.

18
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Touch screen
The controls on the GD900 touch
screen change dynamically,
depending on the task you are
carrying out.
Opening Applications
To open any Application, simply
touch its icon.

Scrolling
Drag from side to side to scroll. On
some screens, such as web pages,
you can also scroll up or down.

t
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Your home screen
Zooming In or Out
When viewing photos, web pages,
emails, or maps, you can zoom in
and out. Pinch your fingers together
or slide them apart.
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Transparent Touchpad
Make the most of your Transparent
Touchpad.
1 Touchpad Shortcut : You can
assign a symbol for the most
commonly used menus.
Assign a symbol to each shortcut,
so you can instantly access your
favourite functions with simple
finger gestures.

For example, if you draw on
the Transparent Touchpad, it will
instantly go to Email.
2 Easy click : You can click on the
Transparent Touchpad without
covering the main screen while
using the Web Browser.

[Browse with mouse pointer]
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Your home screen
3 Touch wheel: Adjust the volume
or brightness by drawing and
on the Transparent Touchpad
in Music, Divx Playback, Camera
and Video Camera. You can also
zoom in or zoom out by drawing
or on the Transparent
Touchpad in Camera mode, and
Video Camera mode.

(ABC), letters you type will be
inserted as capital letters even if
you write in small letters, and vice
.
versa. Touch ▲ and Touch
You can write on the screen with
your finger.
Letter
A

Strokes

B
C
D
E
F
G

[Zoom in/out]

4 Handwriting: Use your finger
to write information on the
Transparent Touchpad, without
covering the main screen.
In Handwriting mode you
simply write on the screen and
your GD900 will convert your
handwriting into your message.
If you select capital letter mode
22
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Letter
Q

Strokes

Punctuation marks
Mark

R

Strokes

U

Full stop
At
@
Note: Start each stroke at the dot.

V

Numbers

S
T

W
X
Y
Z
ß

Accented characters
Accent
Space
Backspace

Strokes

Number
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Strokes

Enter
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Your home screen
5 Normal Keypad : The Transparent
Touchpad can also be used to
input numbers and text in a
familiar way.

Note The Transparent
Touchpad is made of Tempered
Glass.

Viewing the status bar

6 Favourites : Display your favourite
contacts, songs and photos on
.
the screen by touching

The status bar uses different icons
to show conditions such as signal
strength, new messages and battery
life as well as whether Bluetooth or
GPRS is active.
Below is a table which explains the
meaning of icons you’re likely to see
in the status bar.
Icon Description
No Service
2G
3G
EDGE
HSDPA
Wi-fi is on
Bluetooth Mono Stereo
headset
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Icon Description
Bluetooth Stereo headset

Icon Description
Multi-tasking

Bluetooth Mono headset

Music paused

Bluetooth on

Music playing

Bluetooth Transfer

FM radio playing

Bluetooth Visibility

Email being sent

Downloading

Email receiving

Downloading complete.

MMS

Downloading cancelled.

MMS sending

In-call option

MMS receiving

Internet

SMS sending

Searching

New voicemail

Call divert

New message

Call reject

Message sending has failed

Security

New email

Headset

Push message

HomeZone

Flight mode

Roaming

Outdoor

Alarm

Normal Profile

Schedule (Calendar)

Silent
25

Your home screen

C

Icon Description
Customised ringtones 1-10
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External memory
Battery status
Projector/TV out

M

Using the Multi - tasking
function

1
2

Touch the multitasking hard key
to open the Multitasking menu.
From here you can view some
applications that are running and
access them with one touch.

3
4

T
m

T
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Calls
TIP! Press the power
key to lock the touchscreen to
prevent calls being made by
mistake.

Making a call or a video call
1 Touch
to open the keypad.
2 Key in the number on the keypad.
To delete a digit, press the clear
key.
3 Touch the
key to make the
call.
4 To end the call, touch the
key.
TIP! To enter + in order to
make international calls, touch
twice, or press and hold down
.

Calling your contacts
1 From the home screen touch
to open your Contacts.
2 Scroll through the contact list
or enter the first letter(s) of the
contact you want to call by
.
touching
3 From the filtered list, touch the
contact you want to call and
select the number to use if there
is more than one for that contact.
4 Touch Voice call or Video call.

Answering and rejecting a
call
When your phone rings, press the
hard key to answer.
Touch twice the
hard key to
reject an incoming call.

TIP! You can Save number,
Send message, Search
.
contacts by tapping
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Calls
In-call options

A
Speaker - Touch
on.

Contacts

Memo

to turn the speaker phone

Mute - Touch
to turn the microphone off so
the person you are talking to cannot hear you.

Sp

Hold - Touch

Yo
co
1

to put a call on hold.

Options - Choose from a list of further in-call
options, including creating new memo and going
to messages, so you can check your messages
and add contacts during a call. You can also end
the call from here by touching End call.

Dialpad

Dialpad - Touch to open a numerical keypad for typing
in numbers, e.g. when dialling call centres or other
automated telephone services.

Memo

Contacts

- Add a memo during a call.
- Search your contacts during a call.
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Adjusting call volume
To adjust the volume during a call,
use the up and down button on the
right side of the phone.

Speed dialling

g

You can assign a frequently-called
contact to a speed dial number.
1 From the home screen touch
to open your Contacts.
2 Touch
and select Speed
dials.
3 Your voicemail is already set to
speed dial 1. You cannot change
this. Touch any other number to
assign it to a speed dial contact.
4 Your contacts list will open. Select
the contact you want to assign
to that number by touching the
phone number once.

To call a speed dial number, touch
on the home screen then press
and hold the assigned number until
the contact appears on the screen.
The call will initiate automatically,
without having to touch Voice call.

Making a second call
1 During your initial call, touch Dialpad
and select the number you want
to call.
2 Call the number or search your
contacts.
3 Touch
to connect the call.
4 Both calls will be displayed on
the call screen. Your initial call will
be locked and put on hold.
5 To end one or both calls press
.
NOTE: You will be charged for each
call you make.
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Calls
Turning off DTMF
DTMF lets you use numerical
commands to navigate menus
within automated calls. DTMF is on
by default.
To turn it off during a call (to make a
note of a number)
touch and
select Disable DTMF.

Viewing your call logs
From the home screen, touch
,
then touch Recent history in the
Communication tab.
Choose from the following:
All history - View a complete list
of all dialled, received and missed
calls, voice calls only, video calls and
messages.
Missed calls - View a list of all calls
you have missed.
Calls only - View a list of all
numbers that you have called.
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Messages only - View a list of all
numbers that have received or sent
texts and multimedia messages.
VT only- View a list of all video calls.
TIP! From any call log
touch
and Delete all to
delete all the recorded items.
TIP! Touch any single call
log entry to view the date, time
and duration of the call.

Using call divert
1 Touch
and choose Call
settings in the Settings tab.
2 Touch Call divert and select
Voice calls and/or Video calls.
3 Choose whether to divert all call,
when the line is busy, when there
is no answer or when you cannot
be contacted.
4 Touch Activate to activate.
5 Enter the number to divert to.
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NOTE: Diverting calls will incur
charges. Please contact your
network operator for details.
TIP! To turn off all call
diverts, choose Deactivate all
from the Call divert menu.

Using call barring
1 Touch
and choose Call
settings in the Settings tab.
2 Touch Call barring and select
Voice calls and/or Video calls.
3 Choose any or all of the five
options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
All incoming
Incoming when abroad
4 Enter the call barring password.
Please check with your network
operator about this service.

TIP! Select Fixed dial
number to turn on and compile
a list of numbers which can be
called from your phone. You’ll
need your PIN2 code, which is
available from your operator.
Only numbers within the fixed
dial list can be called from your
phone.

Changing the common call
setting
1 Touch
and choose Call
settings in the Settings tab.
2 Touch Common settings. This
lets you change the following
settings:
Call reject - Slide the switch left
for ON. You can touch the Reject
list to choose all calls, specific
contacts or groups or calls from
unregistered numbers (i.e. not in
your contacts) or No caller ID.
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Calls
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.
Minute minder - Slide the switch
left to ON to hear a tone every
minute during a call.
BT 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.
Save new number - Select ON or
OFF to save a new number.
Slide close setting - Choose
between End call and Continue
call.

M
Changing your video call
settings
1 From the home screen, touch
and scroll to Call settings in the
Settings tab.
2 Touch Video call settings and
select the settings for your video
calls. Decide whether to use still
image, then select one and/or
switch on the mirror to see
yourself on screen when making
a video call.
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Messaging
Messaging
Your GD900 combines SMS, MMS
into one intuitive, easy-to-use menu.
There are two ways of entering the
messaging centre:
1 From the home screen, touch
, then scroll to Messaging
or
on the Communication tab.

Sending a message
1 Touch
then Write message
to open a blank message.
2 Touch To to enter the recipient’s
number, or open your contacts or
favourites. You can add multiple
contacts. When you are finished,
touch Send SMS.
3 After entering the text, you can
send an SMS or MMS, or select
Email to send an email.
TIP! You will be charged
for a text message for every
person you send the message
to.

4 Touch
Insert to add a text
template, multimedia templates,
emoticon, name & number, new
slide, subject or signature.
WARNING: The 160character limit may vary from
country to country depending
on how the SMS is coded.
WARNING: If an image,
video or audio file is added to
an SMS it will be automatically
converted to an MMS, and you
will be charged accordingly.

Entering text
Keypad
Touch to turn on T9 predictive
texting.
Touch to change the writing
language.
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Messaging
Tap to change between the
number, symbol and text keypads.
Use
to scroll through the
different keyboards in each text
entry mode (e.g. capital or lower
case letters).
To enter a space touch
.

T9 predictive
In T9 mode, you will see
.
T9 mode uses a built-in dictionary to
recognise your words based on the
key sequences you touch. Simply
touch the number key associated
with the letter you want to enter,
and the dictionary will predict the
word you want to use.
For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6
and 3 to write ‘telephone’.
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Abc manual
In Abc mode you have to touch the
key repeatedly to enter a letter. For
example, to write ‘hello’, touch 4
twice, 3 twice, 5 three times, 5 three
more times, then 6 three times.

Changing your email settings
You can change your email settings
based on your own preferences.
1 Touch
from the home screen,
then scroll to Messages settings
on the Settings tab.
2 Select Email.
3 You can alter the following
settings:
Email accounts - Manage your
email accounts.
Allow reply email - Choose
whether to allow read
confirmation messages to be sent.
Request reply email - Choose
whether to request read
confirmation messages.
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Retrieve interval - Select how
often your GD900 checks for new
email messages.
Include message in Fwd &
Reply- Select to include the
original message in any reply.
Include attachment - Select to
include the original attachment in
any reply.
Auto retrieval when Roaming Choose whether to retrieve
messages automatically when
abroad (roaming).
New email noti. info - Choose
whether to be alerted about a
new e-mail without a pop-up
message.
Signature - Create an email
signature and switch this feature
on.

Message folders
You will recognise the folder
structure in your GD900, and it is
fairly self-explanatory.

Inbox - All messages you receive are
stored in your inbox. From here you
can view and delete them, among
other functions.
Outbox - This is a temporary
storage folder while messages are
being sent.
Sent - Messages you sent are stored
in this folder.
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Messaging
Drafts - If you don’t finish writing a
message, you can save what you’ve
done in this folder.
Threaded box - Messages (SMS)
exchanged with another party can
be displayed in chronological order
so that you conveniently can see an
overview of your conversation.
My Folders - Create folders to store
your messages.

Using emoticons

Using templates

Changing your text message
settings

Create templates for the SMS and
MMS messages you send most often.
There are already some templates on
the phone, which you can edit.
1 When writing a new message,
you can enter Templates from
Insert in the options menu.
2 Choose Text templates or
Multimedia templates. You
can add, edit, delete or delete
all templates. To edit a message,
select it, amend it, and touch
Save template.
36
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Liven up your messages using
emoticons. There are some
commonly used emoticons already
on your phone.
1 When writing a new message,
you can enter Emoticons from
Insert in the options menu.
2 You can add a new emoticon by
touching New emoticon.

Your GD900 message settings
are pre-defined, so you can send
messages immediately. These
settings can be changed based on
your preferences.
Scroll to Message settings on
the Settings tab and touch Text
message. You can make changes to
the following:
Text message centre - Enter the
details of your message centre.
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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 Voice, Fax, X.400 or Email.
Character encoding - Choose how
your characters are encoded. This
affects the size of your messages
and therefore your data charges.
Send long text as - Choose to send
long messages as multiple SMS or
MMS.

Changing your multimedia
message settings
Your GD900 message settings
are pre-defined, so you can send
messages immediately. These
settings can be changed based on
your preferences.

In Setting tap select Message
settings and Multimedia message.
You can make changes to the
following:
Retrieval mode - Select Home
network or Roaming network. If
you then select Manual, you will
only receive notifications about
MMS messages. You can then
decide whether or not to download
them in full.
Delivery report - Choose whether
to allow and/or request a delivery
report.
Read reply - Choose whether to
allow and/or send a read reply.
Priority - Choose the priority level
of your MMS.
Validity period - Choose how
long your message is stored at the
message centre.
Slide duration - Choose how long
slides appear on screen.
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C

Creation mode - Restricted/
Warning/ Free
Delivery time - Choose how long to
wait before a message is delivered.
Multimedia message centre - Enter
the details of your message centre.

G
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Camera
Getting to know the viewfinder
Open the slide to use the Outer Camera.
Back - Touch here to return to the
menu map.
Camera mode - Shows whether the
camera is in video or photo mode,
and can also be used to take photos.

Gallery - Touch this icon to view the
gallery.
Exposure - See Adjusting the Exposure on Page no:41
Macro - Switch this on to take close up shots.
Flash status - Set flash light mode to Auto, Always off or Always on.
Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced
settings for details.

TIP! You can close all the shortcut options to give
a clearer viewfinder screen. Just touch the centre
of the viewfinder once. To recall the options,
touch the screen again.
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Camera
Once you’ve taken the photo
Your captured photo will appear
on the screen. The image name is
shown with four icons on the righthand side.
Send

Use

Rename

Edit

Edit Touch to edit the image
using various tools.

Touch to return to the previous
menu.
Touch to delete the image.

3

Touch to take another photo
immediately. Your current photo will
be saved.
Touch to view a gallery of your
saved photos.

4

Using the flash
Touch to send the photo as
a Message, Email or Bluetooth. or
Blogger.
See page 33 for Sending a message,
and page 71 for Sending and
receiving your files using Bluetooth.
Send

Use Touch to use the image as
homescreen, Lock screen,contact
,Start-up/Shut down and Outgoing/
Incoming call image.
Rename Touch to edit the name of
the selected picture.
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The default flash setting is auto, but
there are other options.
1 Select
from the left side of
the viewfinder to enter the flash
sub-menu.
2 There are three flash options:
Auto - Your camera will assess the
light available for a good picture
and use the flash as necessary.
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Always off - The camera will
never flash. This is useful if you
want to save battery power.
Always on - The camera will
always flash.
3 When you touch the option
you want, the flash menu will
automatically close, allowing you
to take a picture immediately.
4 The flash status icon in the
viewfinder will change, based on
the new flash mode.

2 Slide the contrast indicator along
for a lower
the bar towards
exposure and hazier image or
for a higher exposure
towards
and a sharper image.
Or make a clockwise touch wheel on
the Transparent Touchpad for higher
exposure and an anti-clockwise one
for lower exposure. You need to
activate the contrast indicator first
.
by touching

Adjusting the exposure

You can also zoom in or zoom out.
Just make a clockwise touch wheel
on the Transparent Touchpad to
zoom in, and an anti-clockwise one
to zoom out.

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

Adjusting the zoom
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Camera
Using the advanced settings
From the viewfinder, touch
to
open all advanced settings options.
You can change the camera setting
by scrolling the wheel. After
selecting the option, touch the OK
button.
Swap camera - For self portraits,
switch to the LG GD900‘s inner
camera.
Image size - Change the size of the
photo to save memory space or to
take an appropriately sized picture
for a contact.
Colour Effect - Choose a colour
tone to use on your new photo.
White balance - Choose between
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent and Cloudy.
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Timer - The self-timer allows you
to set a delay after the shutter is
pressed. Select Off, 3 secs, 5 secs or
10 secs. This is ideal if you want to
be included in a photo.
Shot mode - Choose the shot
normal or continuous mode.
ISO - The ISO rating determines
the sensitivity of the camera’s light
sensor. The higher the ISO, the more
sensitive the camera will be. This is
useful in darker conditions when
you can not use the flash. Select the
ISO value from Auto, 100, 200, 400
,800 and 1600.
Image quality - Choose between
Super fine, Fine and Normal. The
finer the quality, the sharper the
photo. However, the file size will
increase as a result, which means
you’ll be able to store fewer photos
in your memory.

Memory in use - Choose whether
to save your photos to the Handset
memory or the External memory.
Hide icons - Choose the icons
of camera settings manually or
automatically.
Image stabilization - Enables you
to take a photo without the camera
wobbling or shaking.
Auto focus - Select the way the
camera will focus. Choose between
Spot, Manual and Face tracking.
Shutter sound - Select one of the
four shutter sounds.
Grid view - Choose between Off,
2x2 grid or 3x3 grid.
Reset - Restore all the camera
settings.
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Camera
TIP! When you exit the camera
all settings will return to their
defaults, except image size and
image quality. Any non-default
settings will need to be reset,
such as colour tone and ISO.
Check these before you take
your next photo.

TIP! The settings menu
is superimposed over the
viewfinder, so when you change
elements of the image colour or
quality you will see a preview of
the image change behind the
settings menu.

Using the inner camera
Your LG GD900 has an inner
640x480 camera for both video calls
and taking photos.
1 To switch to the inner camera
then select Swap
touch
camera and select Secondary
44
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V
2 After a few seconds you’ll see
yourself in the viewfinder. To
capture the image, press the side
button as normal.
TIP! The inner camera has
fewer settings as it has no flash
nor ISO. You can still alter the
image size, colour effect, image
quality, white balance and set
in
the self-timer by touching
the same way as when using the
main camera.
3 After you’ve taken the photo
you’ll be offered all the same
options as for an image taken
with the main camera.
4 To return to the main camera
and then select Swap
touch
camera and select Main.

G
O

Video camera
Getting to know the viewfinder
Open the slide to use the Outer Camera.

e

p

Back - Touch here to return to the
home screen.
Start recording

Gallery - Touch this icon to view
the gallery.

Exposure - See Adjusting the Exposure on Page no:46
Recording speed
Flash status - Set or turn off the flash.
Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced
settings for details.
TIP! You can close all shortcut options to give a
clearer viewfinder screen. Just touch the centre of
the viewfinder once. To recall the options, touch
the screen again.
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Video camera
After shooting a video
A still image representing your
video will appear on the screen. The
name of the video will be shown
on the bottom of the screen, along
with four icons on the right-hand
side.

Touch to edit the name of
the selected video.
Rename

Touch to return to the previous
menu.
Touch to delete the video you
have just made, and confirm by
touching Yes. The viewfinder will
reappear.
Touch to shoot another video
immediately. Your current video will
be saved.
Touch to view the saved videos
and pictures gallery.

Play

Touch to play the video.

Touch to send the video
as a Message, Email, Bluetooth or
YouTube. See page 33 for Sending
amessage, and page 71 for Sending
and receiving your files using
Bluetooth.
Send

Use Touch to use the Video as
Ringtone or video call ringtone.
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Adjusting the exposure
The exposure defines the difference
between light and dark areas in
an image. A low contrast image
will appear foggy, whereas a high
contrast image will appear much
sharper.
1 Touch
.
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2 Slide the exposure indicator
for
along the bar, towards
a lower exposure and fuzzier
for a higher
image, or towards
contrast and sharper image.

Using the advanced settings
Using the viewfinder, touch
Settings to open all the advanced
settings options.
You can adjust the video camera
setting by scrolling the wheel. After
selecting the option, touch the OK
button.
Swap camera - Switch to your LG
GD900’s inner camera to record
yourself on video.
Video size - Change the size of the
video to save memory space.
Scene mode - Choose between
Auto or Night mode.
Colour Effect - Choose a colour
tone to use on your new view.

White balance - The white
balance ensures any white parts
of 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
or Cloudy.
Video quality - Choose between
Super fine, Fine and Normal.
The finer the quality, the sharper
the video will be. The file size will
increase as a result, meaning you’ll
be able to store fewer videos in the
phone’s memory.
Duration - Set a duration limit
for your video. Choose between
Normal and MMS to limit the
maximum size to send as an MMS.
TIP! If you choose MMS
duration, choosing a lower
image quality will enable you to
shoot a longer video.
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Video camera

Y

Memory in use - Choose whether
to save your videos to the Handset
memory or to the External memory.
Voice - Choose Mute to record a
video without sound.
Hide icons - Select whether to
hide the icons on the camera menu
automatically or manually.
Reset - Reset all the video camera
settings.

U
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Watching your videos on TV
Connect your GD900 to your TV
using the TV output cable.
NOTE: The TV output cable is
available for purchase separately.
TIP! All formats except
320x240 and 176x144 are
compatible with playing the
video through a TV.
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Your photos and videos
Using zoom when viewing a
video or photo
When viewing photos or videos, you
can zoom in and out by pinching
your fingers together or spreading
them apart.

Adjusting the volume when
viewing a video
To adjust the volume of a video
while it is playing, touch the volume
bar on the left side of the screen.
Alternatively, use the volume keys
on the side of the phone.

Editing your photos
You can do lots of great things to
your photos to change them, add to
them or liven them up.
1 Open the photo you want to edit
and touch Edit to show the
options.
2 Touch the icons to alter your
photo:

Crop your photo. Choose
a square or circular crop area
and move your finger across the
screen to select the area.
Draw something on your
photo, freehand. Select the line
thickness from the four options,
then the colour you want to use.
Adding writing on a picture.
Decorate your photo with
stamps. Choose from the different
stamps and touch your photo
where you want to place them.
Erase the editing you have
done to the picture. You can
choose the size of eraser you use.
Touch to return to the
gallery.
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Your photos and videos

M

Save Save the changes you

made to the photos. Select to save
the changes as an Original file or
a New file. If you select New file
enter a file name.
Undo Undo the last Effect or

edit you made to the photo.
Image Touch to open further
effect options including Rotate.
There are also more advanced
editing options.

Filter Touch to apply the effect
options to a photo

Save
Undo
Image
Filter
Adjust
ment
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This helps to adjust a
picture taken using automatic
colour, brightness etc.
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Multimedia
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.
To access the Multimedia menu,
select My stuff from
touch
Multimedia tab. You can open a
list of the folders that store all your
multimedia files.

Sending a photo

TIP! To delete any files in
then Delete.
My stuff, touch

Using an image

Pictures
My images contains a list of
pictures including default images
pre-loaded onto your phone,
images you have downloaded
and those taken on your phone’s
camera.

1 To send a photo just select
picture you want.
2 Touch Send. Choose between
Message, Email, Bluetooth or
Blogger.
3 If you choose Message or Email,
your photo will be attached to a
message and you can write and
send the message as normal.
If you choose Bluetooth, your
phone will search for a device to
send the picture to.

You can choose images to use as
wallpapers and screensavers, or
even to identify a caller.
then select My stuff
1 Touch
from Multimedia tab.
2 Touch My images.
.
3 Select an image and touch
4 Touch Use as and choose
between:
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Multimedia
Homescreens - Set a wallpaper
for All homescreens, Widget,
Contacts, Multimedia or Shortcut.
Lock screen - Set a wallpaper for
the key lock screen.
Contacts image - Allocate
an image to a person in your
contacts list, so the picture is
displayed when they call you.
Start up image - Set an image
to appear when you switch the
phone on.
Shut down image - Set an image
to appear when you switch the
phone off.
Outgoing call image - Set an
image to appear during outgoing
calls.
Incoming call image - Set an
image to appear during incoming
calls.
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Printing an image

C

1 Touch
then select My stuff
from Multimedia tab.
2 Touch My images.
.
3 Select an image and touch
4 Touch Print, then choose
between Bluetooth and
PictBridge.
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Moving or copying an image
An image can be moved or copied
between the phone memory and
the memory card. You may want to
do this to clear some space in one of
the memories, or to safeguard your
images against loss.
then select My stuff
1 Touch
from Multimedia tab.
2 Touch My images.
.
3 Touch
4 Select Move or Copy.
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Creating a slide show

Sounds

If you want to view all the images
on your phone, you can create a
slide show to save you having to
open and close each individual
image.
1 Touch
then select My stuff
from Multimedia tab.
2 Touch My images.
3 Touch
then Slide show.

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

Using a sound

1 Touch
then select My stuff
from Multimedia tab.
2 Touch My sounds.
Checking your memory status 3 Select Default sounds or Voice
recordings.
You can check to see how much
4 Select a sound and touch the
memory space you have used and
play icon. It will start to play.
how much you have left.
1 Touch
5 You can use the sound for various
then select My stuff
tones by selecting the Use as
from Multimedia tab.
menu.
2 Touch My images.
6 Choose between Voice ringtone,
3 Touch
then Memory info.
Video ringtone and Message
tone.
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Multimedia
Videos
The My videos folder shows a list
of videos you have downloaded or
recorded on your phone.
Watching a video
1 Touch
then select My stuff
on the Multimedia tab.
2 Touch My videos.
3 Select a video to play.
TIP! GD900 supports both DivX
& Xvid video format playback
to ensure greater content
availability.
NOTE: The TV output cable is
available for purchase separately.

Sending a video clip
1 Select a video and touch
.
2 Touch Send and choose between
Message, Email, Bluetooth and
Youtube.
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3 If you choose Message or Email,
your video clip will be attached
to the message, which you can
write and send as normal. If you
choose Bluetooth, your phone
will search for a device to send
the video to.

Games and Applications
You can download new games and
applications to your phone to keep
you amused in your spare time.

Playing a game
1 Touch
then select My stuff
on the Multimedia tab.
2 Touch Games or Applications
menu.
3 Touch Launch button to launch a
game or an application.

Use the M-Toy menu
M-Toy contains preloaded flash
games which use the integrated
motion sensor.
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Flash contents

Others

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

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

Viewing an SWF/ SVG file
1 Touch
then select My stuff
from Multimedia tab.
2 Touch Flash contents.
3 Select the file you want to view.

Documents
From Documents in My stuff, you
can view all of your document files.
From here, you can view your Excel,
PowerPoint, Word, Text and pdf files.

Viewing a file
1 Touch
then select My stuff
from Multimedia tab.
2 Touch Documents.
3 Select a document and touch
View.

Creating a movie
1 Touch
then select Movie
maker from Multimedia tab.
2 Touch Insert to add an image.
3 Touch the Style tab on the top to
choose a movie style.
4 Touch the Sound tab on the
screen to change the sound, e.g.
for a voice recording.
5 Touch the Preview button to see
the results.
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6 Touch the Play Order tab on the
screen to change the order.
7 Touch the Saved in tab on the
screen to choose where to save
the movie, and touch the Usage
tab to choose between storing it
and MMS.
8 To save your movie touch Save
movie.

Music
Your LG GD900 has a built-in music
player that lets you play all your
favourite tracks. To access the music
then select Music
player, touch
from Multimedia Tab. From here,
you can access a number of folders:
All tracks - Contains all the songs
you have on your phone.
Favorites - Contains the songs you
have saved as favourites.
Artists - Browse your music
collection by artist.
Albums - Browse your music
collection by album.
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Genres - Browse your music
collection by genre.

Playing a song
1 Touch
then select Music
from the Multimedia tab.
2 Touch All tracks.
3 Select the song you want to play
then touch
.
4 Touch
to pause the song.
5 Touch
to skip to the next
song.
6 Touch
to go back to the
previous song.
7 Touch
to return to the
Music menu.
To change the volume while
. Or
listening to music, touch
make a clockwise touch wheel
on the Transparent Touchpad to
turn up the volume and an anticlockwise one to turn down the
volume.You need to activate the
volume indicator first by touching
.
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Using the radio

Searching for stations

Your LG GD900 has an built-in FM
radio feature so you can tune into
your favourite stations and listen on
the move.
NOTE: You will need to attach your
headphones to listen to the radio.
Insert them into the headphone
socket.

You can tune your phone to radio
stations by searching for them
manually or automatically. They will
then be saved to specific channel
numbers, so you don’t have to keep
re-tuning. You can store up to 30
channels on your phone.
To tune automatically
1 Touch
then select FM radio
from Multimedia tab.
2 Touch
.
3 Touch Auto scan then Yes. The
stations found will be allocated to
channel numbers in your phone
by selecting Set, Skip and Stop.
NOTE: You can also manually
tune to a station by using the
wheel displayed next to the radio
frequency.

FM Radio

Set as
channel

Listen via

Volume
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Resetting channels

A
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1 Touch
then select FM radio
from Multimedia tab.
.
2 Touch
3 Choose Reset channel to reset
the current channel or choose
Reset all channels to reset all of
the channels. If you reset all of
the channels, each channel will
return to the starting 87.5Mhz
frequency.
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6

7
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Organiser
Adding an event to your
calendar
1 From the home screen select
then scroll to Organiser on the
Utilities tab.
2 Select the date to which you
want to add an event.
then New schedule.
3 Touch
4 Touch Category then choose
between Appointment,
Anniversary or Birthday. Check
the date and enter the time you
want your event to begin.
5 For appointments and
anniversaries, you can enter the
time and date the event finishes
in the lower time and date boxes.
6 If you would like to add a subject
or note to your event, touch
Subject and type in the details.
7 Select Set alarm to set an alert
for the event. If you want to
repeat the alarm, select Set
repeat.

8 Touch
to save the event in
the calendar. A coloured square
will mark all days that have saved
events, and an alarm will sound
at the event start time, to help
you stay organised.
TIP! You can set holiday dates
in your calendar. Individually
touch each day of the holiday,
and select
then touch
Set holiday. Each day will be
marked in red.

Changing your default
calendar view
1 From the home screen select
then scroll to Organiser on
the Utilities tab. Select Settings
.
in
2 Touch Default view and choose
Month, Week, Timetable, List or
All tasks.
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Organiser
Adding an item to your To
Do list
1 From the home screen select
then scroll to Organiser on the
Utilities tab.
and
2 Select New task select
touch Note.
3 Set the date for the task, add
notes, then select its priority
level: High, Medium or Low.
.
4 Save the task by selecting
TIP! You can back up and
synchronise your calendar with
your computer.

Using the date finder
Date finder is a handy tool to help
you calculate what the date will be
once a certain number of days have
passed. For example, 60 days from
10.10.09 will be 09.12.2009.
This helps you keep track of
deadlines.
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1 From the home screen select
then scroll to Organiser on the
Utilities tab.
2 Select Date finder in the Options
menu.
3 Set the required date in the From
tab.
4 In the After tab set the number
of days.
5 The Target date will be shown
below.

Setting your alarm
1 From the home screen select
then scroll to Alarms on the
Utilities tab.
2 If you want add a new alarm,
touch New alarm. If you want
to set the alarm to sound again
within one hour, touch Quick
alarm.
3 Set the time you would like the
alarm to sound.
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4 Choose whether you want the
alarm to repeat, set the repeat
and type.
The icons indicate the weekday
you select.
5 Select Sound/ Vibration to select
the type of alarm you want.
6 Touch Alarm bell for selecting
the alert melody or sound.
7 To listen to the sounds, touch the
sound, followed by .
8 Add a memo to the alarm.

Adding a memo
1 From the home screen select
then scroll to Memo on the
Utilities tab.
2 Touch New memo.
.
3 Type your memo, then touch

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

Recording a sound or voice
1 Touch
.
2 Touch Voice recorder in Utilities
tap.
3 Choose where to save the
recording between Handset and
External.
4 Choose recording mode between
General and MMS.
5 Touch Rec. to begin recording.
6 Touch Stop to end recording.

TIP! You can edit an existing
memo. Select the one to be
edited , touch Edit and type in
your changes.
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Organiser
Using your calculator
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7 If you want to re-record the voice,
touch New .

1 From the home screen select
, then scroll to Calculator on
the Utilities tab.
2 Touch the number keys to enter
numbers.
3 For simple calculations, touch the
function you require (+, –, x or ÷),
followed by =.
4 For more complex calculations,
and choose between
touch
sin, cos, tan, deg, log, etc..

Sending the voice recording

Converting a unit

1 Once you have finished
recording, touch Send.
2 Choose Message, Email or
Bluetooth. If you choose
Message or Email, the recording
will be added to the message
which you can write and send
it as normal. If you choose
Bluetooth, your phone will
search for a device to send the
voice recording to.

1 From the home screen select
, then scroll to Tools on the
Utilities tab.
2 Select Unit converter.
3 Choose whether you want to
convert Currency, Area, Length,
Weight, Temperature, Volume
or Velocity.

LG GD900 | User Guide
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4 Then select the unit and enter
the value you would like to
convert from.
5 The corresponding values then
will appear on the screen.

Using the stopwatch
1 From the home screen, select
, then scroll to utilities.
2 Select Stopwatch.
3 Touch Start to begin timing.
4 Touch Lap if you want to record
a lap time.
5 Touch Stop to end the timer.
6 Touch Reset to start the time
again.

Adding a city to your world
clock
1 From the home screen, select
and scroll to World clock in the
Utilities tab.
2 Touch Add city. Choose
continent and select the city from
and touch
the Map. Or touch
List. Start typing the name of the
city you require, and it will be
displayed on the screen.
3 Touch the city to select it. This will
add it to your World time list.

h,
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The web
Browser
Browser gives you a fast, full-colour
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 From the home screen select
then scroll to Browser on the
Communication tab.
2 To go straight to the browser
home page, select Home.
Alternatively, select Enter
address and type in the URL.
NOTE: You will incur and extra cost
by connecting to this service and
downloading content. Check data
charges with your network provider.
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Adding and accessing
bookmarks
For easy and fast access to your
favourite websites, you can add
bookmarks and save web pages.
1 From the home screen select
then scroll to Browser on the
Communication tab.
2 Select Bookmarks. A list of your
Bookmarks will appear on the
screen.
3 To add a new bookmark, select
and touch New bookmark.
Enter a name for the bookmark
followed by its URL.
. Your Bookmark will
4 Touch
now appear in the bookmark list.
5 To access the bookmark simply
touch the bookmark then touch
connect. You will be connected to
the bookmark.
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Using the RSS reader

Accessing a saved page

RSS (Really Simple Syndication) is a
family of web feed formats used to
publish frequently updated content,
such as blog entries, news headlines
or podcasts. An RSS document,
called a feed, web feed or channel,
contains either a summary of
content from an associated website
or its full text. RSS makes it possible
for people to keep up with their
favourite web sites in an automated
way that is easier than checking
manually.
The user subscribes to a feed by
entering its link into the reader
or by clicking an RSS icon in a
browser that starts the subscription
process. The reader checks the
user’s subscribed feeds regularly for
new content and downloads any
updates that it finds.

1 From the home screen select
then scroll to Browser on the
Communication tab.
2 Select Saved pages.
3 Select the page you want to view
and it will open.

Viewing your browser history
1 From the home screen select
then scroll to Browser on
the Communication tab. Select
History.
2 The web pages you have
accessed recently will be
displayed. To access any of these
pages, simply select it.

Changing web browser
settings
1 From the home screen select
then scroll to Connectivity on
the Settings tab.
2 Select Browser settings.
65

The web
3 You can edit the Profiles,
Appearance settings, Cache/
Cookies, Security or Reset
settings.
4 You can simply set these on or off
by touching the switch icon.

Using your phone as a
modem
Your GD900 can double as a modem
for your PC, giving you email and
internet access even when you don’t
have any wired connection. You
can do this via the USB cable or by
Bluetooth.
Using the USB cable:
1 Ensure you have the LG PC Suite
installed on your PC.
2 Connect your GD900 and your PC
using the USB cable and launch
the LG PC Suite software.
3 click Inernetkit on your PCsuite.
Then click New and select
Modem
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S
4 Choose LG Mobile USB Modem
and select OK. It will now appear
on the screen.
5 Click Connect and your PC will
connect via your GD900.
Using Bluetooth:
1 Ensure Bluetooth is switched On
and Visible for both your PC and
GD900.
2 Pair your PC and GD900 so that a
passcode is required to connect
them.
3 Use the Connection wizard on
your LG PC Suite to create an
active Bluetooth connection.
4 click Inernetkit on your PCsuite.
Then click New and select
Modem
5 Click Modem.
6 Choose Standard Modem over
Bluetooth link and click OK. It
will now appear on the screen.
7 Click Connect and your PC will
connect via your GD900.
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Settings
This folder lets you adapt your
settings to personalise your GD900.

Changing your screen
settings
1 From the home screen, select
then scroll to Screen
settings on the Settings tab.
2 You can choose the option menu
from:
Wallpaper - Choose an image for
Home screen, locking, switching
the phone on or off, or making or
receiving a call.
NOTE: The setting will be reset if
you select Reset menu.
Homescreens - Shortcut/Widget/
Contact/Multimedia
Lock screen - Choose the clock
type on the lock screen.
Menu style - Choose Style.
Font - Adjust the font size and
style.

Backlight - Choose how long the
backlight stays on.
NOTE: The longer the backlight
stays on, the more battery power
it uses and you may need to
recharge your phone more often.
Auto brightness - Adjust the
screen brightness automatically.
Brightness - Adjust the screen
brightness.

Personalising your profiles
You can quickly change your profile
on the home screen. Just touch the
status summary icon on the top,
then touch the profile tab.
Using the settings menu, you can
personalise each profile setting.
1 From the home screen select
then scroll to Profiles on the
Settings tab.
2 Choose the profile you want to
edit: Normal, Silent, Outdoor or
Flight mode.
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Settings
3 You can then change all sounds
and alert options available in the
list, including your Voice/Video
ringtone, Volume, Message
alerts and others.

Changing your phone
settings
Enjoy the freedom of adapting the
GD900 to your own preferences.
1 From the home screen, select
then scroll to Phone
settings on the Settings tab.
2 Select a menu from the list
below:
Date & Time - Adjust your date
and time settings or choose
to auto update the time when
travelling or for daylight saving.
Power save - Choose to switch
the value power saving settings
to On or OFF.
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Languages - Change the
language on your GD900’s display.
Auto lock - Lock the keypad
automatically on the home
screen.
Security - Adjust your security
settings, including PIN codes and
handset lock.
Touch settings - Change the
touchpad value settings.
Memory info - See Using
memory manager on page 70
for more information.
Reset settings - Restores all
settings to their factory defaults.
Handset information - View
GD900 technical information.

Changing your touch settings
From the home screen select
then scroll to Phone settings on
Settings tab Choose Touch settings.
Touch vibration - Change the
vibration On/Off.
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Vibration type - Vibration 1/2/3
Vibration volume - Controls the
strength of vibration.
Touch sound - Change the tone
when touching the screen.
Sound - Sound 1/2/3
Volume - Controls the volume of
tone.

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 Use this menu to change your
settings.
From the home screen select
then scroll to Connectivity on
Settings tab.
Network selection - Your GD900
will connect automatically to your
preferred network.

Internet profile - Set the profiles for
connecting to the internet.
Access points - Your network
operator has already saved this
information. You can add new
access points using this menu.
USB connection mode Synchronise your GD900 using the
LG PC Suite software to copy files
from your phone.
Projector/ TV out - Choose PAL or
NTSC when connecting your GD900
to a TV.
DivX VOD registration - This menu
is used to generate a DivX VOD
registration code. Please visit http://
vod.divx.com to register and for
technical support.
Packet data conn. - Set the packet
data connection.
Browser setting - Set the values
related to the browser.
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Settings
Streaming settings - Your network
operator has already saved this
information. You can edit it if you
want to make changes.
Java settings - Allows you to set
Profiles.

Using memory manager
Your GD900 has three available
memories: the phone itself, the
USIM Card and an external memory
card (which you may need to
purchase separately). You can use
memory manager to determine
how each memory is used and see
how much space is available.
From the home screen select
then scroll to Phone settings on
the Settings tab. Select Memory
Info.
Handset common memory 1/2
- View the memory available on
your GD900 for MMS, Email, Java
applications and others.
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Handset multimedia memory View the memory for multimedia
contents, such as streaming files,
movies, music, pictures, sounds,
video and flash.
Handset reserved memory
- View the memory available on
your handset for SMS, Contacts,
Calendar, To do list, Memos,
Alarms, Call history, Bookmarks and
Miscellaneous items.
USIM memory - View the memory
available on your SIM Card.
External memory - View the
memory available on your external
memory card (which you may need
to purchase separately).
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Using flight mode
Turn flight mode on by selecting
then Settings. Touch Profiles
and select Flight mode.
Flight mode prevents you making
calls, connecting to the Internet,
sending messages.

4
5

d

y

d

Sending and receiving files
using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send
and receive files as it uses no wires
and connection is quick and easy.
You can also connect to a Bluetooth
headset to make and receive calls.
To send a file:
1 Open the file you want to send,
which will typically be a photo,
video or music file.
2 Touch
and choose Send.
Select Bluetooth.
3 If you have already paired the
Bluetooth device, your GD900
will not automatically search for
other Bluetooth devices. If not,
your GD900 will search for other
Bluetooth enabled devices within
range.
4 Choose the device you want to
send the file to and touch Select.
5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to
make sure your file has been
sent.
To receive a file:
1 To receive files your Bluetooth
must be set to On. 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 and choose to View
the file or Use as. Files will usually
be saved to the appropriate
folder in My stuff.
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Changing your Bluetooth
settings

Pairing with another
Bluetooth device

1 From the home screen select
then scroll to Bluetooth on the
Settings tab.
.
2 Touch
Make your changes to:
My device information - Enter a
name for your GD900.
My device visibility - Choose to
be Visible, Hidden or Visible for
1 min.
Remote SIM mode on - Activate
the remote SIM mode.
iSync on - Choose to activate on
iSync.
Supported services - Choose
how to use Bluetooth in a
ssociation with different services.
Delete - Choose to delete the
selected profile.
Delete all - Choose to delete all
profiles.

By pairing your GD900 with another
device, you can set up a passcodeprotected connection. This makes
pairing more secure.
1 Check that your Bluetooth is On.
You can change your visibility
using the Settings menu.
2 Touch New Device.
3 Your GD900 will search for
Bluetooth devices. When the
search is completed Refresh icon
will appear on the screen.
4 Choose the device you want to
pair with and enter a 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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Using a Bluetooth headset
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1 Check that your Bluetooth is On.
2 Follow the instructions that
came with your headset to put
it in pairing mode and pair your
devices.
3 The headset will be automatically
switched to Headset profile.
4 Touch Ask before connection or
Always connect.
TIP! See page 32 for details on
BT answer mode so that you
can control how you answer
calls when your Bluetooth
headset is connected.
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Wi-Fi
Wireless Manager allows you to
manage Wi-Fi Internet on your
device. It allows the phone to
connect to local wireless networks,
or access the Internet wirelessly.
Wi-Fi is faster and has a greater
range than Bluetooth wireless
technology.
NOTE: The GD900 supports WEP,
WPA-PSK/2 encryption, and not
EAP, WPS encryption. If your WiFi service provider or network
administrator sets encryption for
network security, fill in the key in
the pop-up window. If encryption
is not set, this pop-up window
will not be shown. You can obtain
the key from your Wi-Fi service
provider or network administrator.
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1. How to set up Wi-Fi
1 Wi-Fi On
2 AP (Access Point) Search
– Searches which AP it can
connect to.
3 AP Connect
– Connects to the desired AP
from the AP search list.
– If the AP is security type
WEP or WPA-PSK/2, enter the
security key.

2. Wi-Fi network profile
support
1 Wi-Fi profile support (how to
connect to a frequently-used AP
or Hidden AP)
1) If the AP does not appear
in the search list, you can
connect to it by saving it as a
profile.

2

P

2) Saving the frequently-used AP
as a profile makes it easier to
enter the Security key when
connecting to an AP with that
Security type.
3) If the AP does not support
DHCP, you can connect to the
AP using a static IP address.
2 Description of each field in the
Wi-Fi profile.
1) Network name: SSID (ID)
2) Security type: WEP, WPA-PSK/2
support.
3) Security key: saves the security
key.
4) IP/DNS setting: this allows you
to set to Automatic or Static
depending on whether the AP
supports DHCP.
For Static, enter the field value
of the IP address and DNS
server to use with the static IP
address when connecting.

3 How to save the Wi-Fi profile
1) Select Saved networks from
the Options menu, then select
New network and enter
values into each field.
2) It is possible to select and save
the AP search list by selecting
Wi-Fi On and then Refresh
(Searching AP).
3) After connecting to an AP with
this Security type, the profile
will be saved automatically.
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Software Upgrade
Software Upgrade
LG Mobile Phone Software
Upgrade Program
“For more information on installing
and using this program, please visit
http://update.lgmobile.com.
This feature allows you to upgrade
your software to the latest version
quickly and conveniently over the
Internet without needing to visit
our service centre.”
As the mobile phone software
upgrade program requires your
full attention throughout the
upgrade process, please make
sure you check all instructions and
notes that appear at each step
before moving on to the next step.
Please note that removing the
USB data communication cable
or batteries during the upgrade
may seriously damage your mobile
phone. As the manufacturer takes
no responsibility for loss of data
during the upgrade process,
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A
you are advised to back up any
important information in advance
for safekeeping.
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Accessories
There are a variety of accessories available for your mobile phone, which
may be sold separately. You can select these options according to your
personal communication requirements. Consult your local dealer for
availability. (Items described below may be optional.)
Charger

Battery

Stereo
headset

Data cable
and CD
Connect and
synchronise
your GD900
and PC.

User Guide
Learn more
about your
GD900.
คู่มือการใช้ GD900

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Network service

Technical data

The wireless phone described in this
guide is approved for use on E-GSM
900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900
and W-CDMA networks.
A number of features included
in this guide are called Network
Services. These are special services
that you arrange through your
wireless service provider. Before
you can take advantage of any
of these Network Services, you
must subscribe to them through
your service provider and obtain
instructions for their use from your
service provider.

General
Product name: GD900
System: E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900/ WCDMA
Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min: -10°C

DivX VOD registration
Generate a DivX VOD registration
code.
Please visit <http://vod.divx.com/>
for registration and technical
support.

LG Service Center
by LG Electronics (Thailand) Co. Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd.,
Bookalo, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon-Fri, 08:00 - 17:40
Call center : 0-2878-5757
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E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

GD900

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN62209-1: 2006
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Seung Hyoun, Ji / Director

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

20, May, 2009

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 GD900
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 persons, regardless of
age and health.
• 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.
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• The SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2W/kg averaged over
10g of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4 for
use at the ear is 1.47 W/kg (10g)
and when worn on the body is
0.802 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.
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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.
• 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.
• Do not to 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.
• The phone should be charged in a
well ventilated area.
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Guidelines for safe and efficient use
• 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 the accessories like earphones
cautiously. Do not touch the
antenna unnecessarily.
• Do 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.
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Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment
without requesting permission.
Avoid placing the phone over
pacemakers, for example, 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.
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• 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 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
imperative 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 on
or off the handset close to your ear.
We also recommend that music and
call volumes are set to a reasonable
level.

Glass Parts
Some parts of your mobile device
are made of glass. This glass
could break if your mobile device
is dropped on a hard surface or
receives a substantial impact. If
the glass breaks, do not touch or
attempt to remove. Stop using your
mobile device until the glass is
replaced by an authorized service
provider.
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Guidelines for safe and efficient use
Blasting area

Children

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

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.

Potentially explosive
atmospheres

Emergency calls

• Do not use the phone at a
refueling point.
• Do not use near fuel or chemicals.
• Do 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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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.

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
maximize the battery life.
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• 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 in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate
the battery performance.

• There is risk of explosion if the
battery is replaced by an incorrect
type.
• Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s
instructions. Please recycle when
possible. Do not dispose as
household waste.
• 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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Trouble Shooting
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.

M

Message

Possible causes

Possible Solutions

SIM error

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

Make sure the SIM card is correctly
inserted.

No network
connection

Signal weak
Outside GSM network area

Move towards a window or into an
open area. Check the service provider
coverage map.

Codes do not
match

To change a security code,
you will need to confirm
the new code by entering
it again.

Contact your Service Provider.

Function
cannot be set

Not supported by Service
Provider, or registration
required

Contact your Service Provider.

P
n

Calls not
available

Dialling error
New SIM card inserted
Charge limit reached

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

N
p

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.
Charge battery.
Clean the contacts.

86
LG GD900 | User Guide

C

Message

Possible causes

Possible Solutions

Battery totally empty

Charge battery.

Temperature out of range

Make sure the ambient temperature is
right, wait for a while, and then charge
again.

Contact problem

Check the power supply and
connection to the phone. Check the
battery contacts and clean them if
necessary.

No mains voltage

Plug in to a different socket or check
the voltage.

Charger defective

If the charger does not warm up,
replace it.

Wrong charger

Only use original LG accessories.

Battery defective

Replace battery.

Phone loses
network

Signal too weak

Reconnection to another service
provider is automatic.

Number not
permitted

The Fixed dial number
function is on.

Check settings.

Charging error
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72/127
10600

72/127
0-2878-5757
0-2466-0250

10600

