  

GB100/ GB101/GB106/GB107
คูม
 อ
ื การใช
ขอมูลในคูมือเลมนี้อาจแตกตางจากโทรศัพทของคุณขึ้นอยูกับเวอรชั่นซอฟตแวร
ของโทรศัพทหรือผูใหบริการที่ใช
GB100

GB101

GB106

GB107

 



 

เมื่อคุณสมัครขอใชบริการเครือขายโทรศัพท
เคลื่อนที่ คุณจะไดรับซิมการดพลักอิน
พรอมรายละเอียดการสมัครขอรับบริการ เชน PIN ของคุณ, บริการเสริมที่
มีใหเลือกใชไดและอื่นๆ

1
2
3
4

เปดฝาปดแบตเตอรี่
ใสซิมการด
ปดฝาปดแบตเตอรี่
ชารจแบตเตอรี่

  

 
พื้นที่ไอคอน



GB100/GB101

GB106/GB107
  
ปุมแตละปุมจะมีการ
ทำงานตามขอ
ความบนหนาจอที่อยู
เหนือปุมนั้นๆ

  

 !
› ซิมการดพลักอินและขั้วสัมผัสอาจชำรุดเสีย หายไดงายหากถูกขูดขีด
หรือหักงอ ดังนั้น จึงควรใชงาน ใสหรือถอดการดดวยความ ระมัดระวัง
เก็บซิมการดทั้งหมดใหพนมือ เด็กเล็ก
› โทรศัพทนี้ไมสนับสนุน USIM
› หากถอดแบตเตอรี่ออกประมาณ 1 นาที นาฬิกาจะกลับคืนเป็นการตั้งคาเริ่ม
ตนคุณจะตองตั้งเวลาใหม

1

E : /
  

S: 
ใชในการโทรออกดวย
การกดหมายเลขโทรศัพท
และในการรับสายเรียกเขา

เมนู

แสดงความแรงของสัญญาณเครือขาย
เชื่อมตอสายอยู
แสดงวาคุณกำลังใชบริการขามเครือขายอยู่ (โรมมิ่ง)
ตั้งและใชนาฬิกาปลุกอยู
แสดงสถานะของแบตเตอรี่
คุณไดรับขอความตัวอักษร
คุณไดรับขอความเสียง
เมนู เฉพาะสั่น ในรูปแบบเสียง
เมนู ทั่วไป ในรูปแบบเสียง
เมนู นอกอาคาร ในรูปแบบเสียง
เมนู เงียบ ในรูปแบบเสียง
เมนู หูฟง ในรูปแบบเสียง
คุณสามารถดูตารางนัดหมายได

N :  

3

2

4

3

เพื่อเขาใชฟงกชัน
โทรศัพทตางๆ
อยางรวดเร็ว

ใชปุมเหล่านี้ในการกด
หมายเลข โทรออกเมื่ออยู
ในโหมดสแตนด์บาย และ
เพื่อป้อนหมายเลขหรือตัว
อักษรเมื่ออยูในโหมดแก้ไข

หากถอดแบตเตอรี่ออกประมาณ 1 นาที นาฬิกาจะกลับคืน

P/N: MMBB0327501 (1.2) เปนการตั้งคาเริ่มตน คุณจะตองตั้งเวลาใหม

   
1. กดปุม E [END] คางไวจนกวาโทรศัพทจะเปด
2. ในการปดเครื่อง ใหกดปุม E [END] คางไวจนกวาภาพแสดงการปดเครื่องจะปรากฏ

 



ชารจแบตเตอรี่ใหเต็มกอนใชงานครั้งแรก

  
เมนูและตัวเลือกโทรศัพทของคุณมีชุดฟงกชั่นที่ชวยใหคุณปรับแตงโทรศัพทได โดยฟงกชั่นดังกลาวนี้มี
อยูในเมนูและเมนูยอยตางๆ ซึ่งคุณสามารถเขาใชไดโดยผานทางปุมเลือกซายและขวาคุณสามารถดู
ฟงกชั่นในขณะนั้นไดที่ขอความที่ปรากฏในบรรทัดลางสุดของหนาจอและอยูเหนือปุมเลือก

2. กดปุม S [SEND] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขนั้น
3. เมื่อสิ้นสุดการสนทนาแลว ใหกดปุม E [END]

-

เมน

เมนูลัด

1. เมื่อเสียงเรียกเขาของโทรศัพทดังขึ้น และไอคอนโทรศัพทกะพริบอยูบนหนาจอใหกดปุม S
[SEND] หรือปุมเลือกซายเพื่อตอบรับสาย

  FM (GB106/GB107) (ฟงกชั่นนี้อาจแตกตางกันในแตละพื้นที่)

คุณสามารถปอนตัวเลขและตัวอักษรไดโดยใชปุมกดของโทรศัพท ในการเปลี่ยนโหมดใหกดปุม #

1. กดปุมตัวเลขของสถานีเพื่อบันทึกสถานีวิทยุที่เลือกปจจุบันลงในตำแหนงนั้น
2. หลังจากตั้งสถานีวิทยุ คุณสามารถรับฟงสถานีอื่นไดโดยกดปุมตัวเลข

 T9 

  
โหมดนี้ใหคุณปอนตัวอักษร โดยการกดปุมที่มีตัวอักษรที่ตองการหนึ่งครั้ง สองครั้ง สามครั้งหรือสี่ครั้งจน
กระทั่งตัวอักษรที่ตองการปรากฏขึ้น

 123 (  )

2. วางสายดวยการกดปุม E [END]

 
กดปุมเลือกขวาเพื่อเขาใชเมนู
ลัดทีเลือกไว

›   : คุณสามารถปรับความถี่และชองไดครั้งละ 0.1 MHz โดยใชปุมนาวิเกต
ซาย/ขวาและปุมหมายเลขได
›  ิ: หากคุณเลือก “สแกนอัตโนมัติทันที?” เปน เปด เครื่องจะตั้งชองวิทยุโดยอัตโนมัติ
และเมื่อขอความ “บันทึกสถานีนี้?” ปรากฏขึ้น เมื่อคุณเลือก ใช ความถี่ที่ถูกเลือกดังกลาวจะถูก
บันทึกไว
›   : เพื่อลบสถานีทุกสถานีที่มีอยูในรายการ
›  : คุณสามารถฟังวิทยุ FM ผ่านทางลำโพงในตัวเครื่องได เมื่อคุณเลือก
[ตัวเลือก – ฟังทางหูฟัง] และเชื่อมต่อชุดหูฟังแลว คุณสามารถฟังทางชุดหูฟังได

› FM เสาอากาศในตัว (เสาอากาศ FM ไรสาย): ในบริเวณที่มีสัญญาณวิทยุ FM ออน ความไวในการรับสัญญาณอา
จลดลงเมื่อใชโหมดเสาอากาศไรสาย ควรตอหูฟังเพื่อคุณภาพ FM ที่ดีขึ้น


กดปุมเลือกซายเพื่อเขาใชเมนู
ที่มีใหเลือก

1. กดปุม 0 คางไวเพื่อเรียกรหัสนำหนาการโทรออกตางประเทศใหปรากฏบนหนาจอเครื่องหมาย ‘+’
สามารถใชแทนรหัสการโทรออกตางประเทศได

3. คุณสามารถเขาสูเมนูตัวเลือกตอไปนี้ไดโดยการกดปุมเลือกซาย < [ตัวเลือก]

  (GB106)

ปอนตัวเลขตางๆ โดยกดปุมเพียงครั้งเดียวตอตัวเลขหนึ่งตัว

 : หลังจากสิ้นสุดการสนทนาโทรศัพทจะกลับสูโหมดสแตนดบาย

 

   

โหมดนี้ใหคุณปอนคำไดโดยการกดเพียงครั้งเดียวตอหนึ่งตัวอักษร แมวาแตละปุม บนแผงปุมกดนั้นจะมี
ตัวอักษรมากกวาหนึ่งตัวอักษรก็ตาม โหมดT9 จะเปรียบเทียบ การกดปุมของคุณโดยอัตโนมัติกับพจนานุ
กรมทางภาษาภายในเครื่องเพื่อพิจารณา หาคำที่ถูกตอง ดังนั้นคุณจึงกดปุมนอยกวาการปอนคำโดยใช
โหมด ไทย ตามปกติ

1. ปอนหมายเลขโทรศัพท รวมทั้งรหัสพื้นที่

แสดงรายการของปุมเลือก

ตารางนี้อธิบายถึงสัญลักษณหรือไอคอนตางๆ ที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอของโทรศัพท

(GB100/GB106)

   

เมนูลัด

  

คุณสามารถเปดหรือปด
โทรศัพท หรือกลับสูโหมด
สแตนดบายได

2

(GB101/GB107)

พื้นที่ขอความและกราฟก

คุณสามารถปอนสัญลักษณโดยการกดปุม *

2. ปอนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท
3. กดปุม S [send] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขนั้น

   
   (Lost Mobile Track : LMT)
1. เมนูนี้เครื่องโทรศัพทสามารถแจ้งไปยังระบบในกรณีที่เครื่องของคุณหายไปและถูกใชงาน
โดยหมายเลขอื่น
2. เครื่องจะทำการสง SMS ไปยังหมายเลขสำรองของคุณทันทีที่มีการใชงานเครื่อง
3. โดย SMS นั้นจะถูกสงไปยังหมายเลขสำรองของคุณโดยที่ไมมีการแจ้งใหผูที่ใชเครื่องของคุณ


› ไปที่เมนูตั้งคา
› เลือกเมนูการแจ้งเครื่องหาย
› กด”ตกลง”
› ตั้งหมายเลขสำรอง ”หมายเลขสำหรับการแจ้ง”
› ใสรหัส LMT (0000 : สามารถเปลี่ยนไดในเมนู)
› ตั้งการแจง “เปิด”

 
› ในกรณีที่คุณตองการใชโทรศัพทของคุณกับซิมการดอื่น โปรดตรวจใหแนใจวาคุณปิดการใชงานนี้แลว
› ใสหมายเลขสำหรับการแจงของโทรศัพท (1,2) กอนการเปิดใชงานเมนูนี้

 
  
1. กดปุมเลือกซาย [เมนู] และเลือก [ตั้งคา - รูปแบบเสียง] โดยใชปุมนาวิเกตขึ้น/ลง
2. เลือก [ทั่วไป - กำหนดเอง] และเลือกเมนูเสียงเรียกเขา หากคุณตองการเปลี่ยนเสียงเรียกเขาเปน
ระบบสั่น ใหเลือกโหมดสั่น
3. กดปุมเลือกซาย [ตกลง] และคุณจะสามารถตั้งคาเสียงเรียกเขาไดตามตองการ


› หากคุณตองการเปลี่ยนเสียงเรียกเขาเปนระบบสั่น ใหกดปุม “#” คางไว

    ,   ,  ,     ,   ,
   , ,  ,    ,
  /
คุณสามารถเลือก ประเภทการเตือน, เสียงเรียกเขา, ระดับเสียง, การเตือนขอความ, เสียงขอความ,
ระดับเสียงขอความ, เสียงปุมกด, ระดับเสียงปุมกด, ระดับเสียงเอฟเฟกต์, ระดับเสียงเปิด/ปิดได
คุณสามารถเปลี่ยนเสียงการกดปุมได
[เมนู - ตั้งคา - รูปแบบเสียง - ทั่วไป - กำหนดเอง]

   
1. รายชื่อ
1.1 คนหา
1.2 รายชื่อใหม
1.3 โทรดวน
1.4 คัดลอกทั้งหมด
1.5 ลบทั้งหมด
1.6 สถานะความจำ
1.7 ขอมูล

2. ขอความ
2.1 ขอความใหม
2.2 ถาดเขา
2.3 ราง
2.4 ถาดออก
2.5 สง
2.6 ขอความเสียง
2.7 บริการขอมูล
2.8 ขอความดวน
2.9 ตั้งคา

    
3. ขอมูลการโทร
3.1 ทุกสาย
3.2 สายไมไดรับ
3.3 สายโทรออก
3.4 สายที่ไดรับ
3.5 เวลาโทร

4. เครื่องมือ
4.1 เกมส
4.2 วิทยุ FM (GB106/GB107)
4.3 เครื่องคิดเลข
4.4 นาฬิกาจับเวลา
4.5 ตัวแปลงหนวย
4.6 เวลาทั่วโลก

5. ตั้งคา
5.1 รูปแบบเสียง
5.2 วันที่ & เวลา
5.3 ภาษา
5.4 หนาจอ
5.5 การโทร
5.6 ล็อคปุมอัตโนมัติ
5.7 ระบบปองกัน
5.8 ประหยัดพลังงาน
5.9 เลือกเครือขาย
5.0 รีเซ็ตการตั้งคา
5.* สถานะความจำ

6. สมุดบันทึก
(บริการซิม) **
6.1 นาฬิกาปลุก
6.2 ปฏิทิน
6.3 บันทึก
** ในกรณีใสซิมที่มีบริการเมนู
ซิม ผังเมนูจะมีการเปลี่ยน
แปลงโดย เมนูทั้งหมดในสมุด
บันทึกจะเขาไปอยูในเมนู
เครื่องมือ

หัวขอนี้จะอธิบายคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทของคุณโดยยอ



เมนู 1


 
 
  
 

 

คุณสามารถคนหารายชื่อในสมุดโทรศัพทได
 : การคนหาสามารถทำไดดวยการปอนอักษรตัวแรก ของชื่อที่คุณตองการ
คนหา

คุณสามารถเพิ่มรายการในสมุดโทรศัพทไดโดยใชเมนูนี้
กำหนดรายชื่อใหกับปุมใดๆ ก็ไดตั้งแต 2 ถึง 9.
คุณสามารถคัดลอกรายการจากซิมการดไปยัง หนวยความจำของตัวเครื่อง หรือจาก
เครื่องไปยังซิมการด
คุณสามารถลบรายการทั้งหมดออกจากหนวยความจำของซิมการดหรือของโทรศัพทได
คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่วางและการใชหนวยความจำได
›  : เขาใชรายการหมายเลขบริการที่กำหนดใหโดยผูใหบริการไดอยาง
ปลอดภัย(ขึ้นอยูกับซิมการด)
›    : คุณสามารถบันทึก และตรวจสอบหมายเลขสวนตัวของคุณใน
ซิมการดได
› : ตัวเลือกนี้ใชเพื่อสรางนามบัตรสวนตัวที่มีขอมูลชื่อ หมายเลขโทรศัพท
เคลื่อนที่ และอื่นๆได

  เมนู 2

   เมนู 3

เมนูนี้ประกอบดวยฟงกชั่นที่เกี่ยวกับ SMS (Short Message Service)
 
 

 

  
  
 


เมนูนี้ชวยใหคุณพิมพขอความใหม
เครื่องจะแจงเตือนใหทราบเมื่อมีขอความเขา
เมนูนี้แสดงขอความที่บันทึกไว
เมนูนี้ชวยใหคุณดูขอความที่จะสง หรือขอความที่สงไมสำเร็จ
คุณสามารถใชเมนูนี้ในการดูขอความที่สงแลว รวมถึงเวลาและเนื้อหาของขอความ
ไดดวย
เมนูนี้ชวยใหคุณเขาใชระบบฝากขอความเสียงของคุณไดสะดวกรวดเร็ว(หากระบบเครือ
ขายของคุณมีบริการนี้)
ขอความบริการขอมูล คือขอความชนิดตัวอักษรที่เครือขายสงไปยังเครื่องของคุณ
ขอความดวนคือขอความที่กำหนดไวแลวในรายการ คุณเลือกไดวาจะดูและแกไข
ขอความดวนหรือจะสรางขอความใหม
คุณสามารถใชเมนูนี้ในการตั้งคาคุณสมบัติของผูใหบริการเครือขายของคุณได

คุณสามารถดูบันทึกของสายที่ไมไดรับ สายที่รับ และสายโทรออกได หากวา เครือขายสนับสนุนการ
แสดงหมายเลขโทรเขา (Calling Line Identiﬁca tion: CLI ) ในพื้นที่ใหบริการชื่อและหมายเลข
(หากมีอยู) จะปรากฏขึ้นพรอมกับวันที่และเวลาที่มีการโทรนั้น และคุณยังสามารถดูเวลาที่ใชสายไดดวย


แสดงรายการทั้งหมดของขอมูลการโทรทั้งสามประเภท (สายที่ไดรับ/สายที่โทรออก
/สายที่ไมไดรับ) ตามเวลาการโทร
ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณดูหมายเลขเรียกเขา 20 รายการลาสุดได
ตัวเลือกนีช้ ว ยใหคณ
ุ ดูสายทีโ่ ทรออก (ทีโ่ ทรออกหรือพยายามโทรออก) 20 สายลาสุดได
ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณดูหมายเลขที่ไมไดรับสาย 20 รายการลาสุดได
ชวยใหคุณสามารถดูระยะเวลาของสายที่โทรเขาและโทรออกได


  
 
 

 

เมนู 4



 เมนู 5

 เมนู 5 (ตอ)

คุณสามารถตั้งคาเมนูดังตอไปนี้ตามความสะดวกและความชอบของคุณเอง

ระบบปองกัน (ตอ)

 

 & 


 
  
 

มีเกมส Sudoku เปนเกมสเริ่มตน
คุณสามารถคนหาสถานี และสนุกกับการฟงวิทยุ

  FM

(GB106/GB107)

  
 

 

❏      
อานคำแนะนำงายๆเหลานี้ การฝาฝนกฏเกณฑที่กำหนดอาจเปนอันตรายหรือผิดกฏหมายขอมูลโดย
ละเอียดเพิ่มเติมไดอธิบายอยูในคูมือเลมนี้

เมนูนี้มีฟงกชั่นการคำนวณแบบมาตรฐาน ไดแก +, -, x, / : บวก, ลบ,คูณ และ หาร
นาฬิกาจับเวลา ทำหนาที่เปนเพียงนาฬิกาจับเวลาที่เรามักพบเห็นและใชเปนประจำใน
ชีวิตประจำวัน
ใชแปลงหนวยวัดใหเปนหนวยที่คุณตองการ
ชวยใหคุณตรวจสอบเวลาปจจุบันในโซนเวลาหรือประเทศอื่นได

❏      
 ( )
    

  

โทรศัพทเคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถสงคลื่นรบกวนได ทำใหมีผลตอการทำงานของอุปกรณตางๆ

› เพื่อความปลอดภัยของคุณโปรดใชแตแบตเตอรี่ และแทนชารจของแทที่กำหนดใหเทานั้น

› หามใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลกับอุปกรณทางการแพทยโดยไมไดรับอนุญาตเสียกอนหลีกเลี่ยงการวาง
โทรศัพทเหนือเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ เชน ใสในกระเปาเสื้อเปนตน

› ปดเครื่องโทรศัพทในบริเวณที่มีขอบังคับพิเศษวา หามใช ตัวอยางเชน หามใชโทรศัพทในโรงพยาบาล
เนื่องจากอาจมีผลตอการทำงานของอุปกรณทางการแพทยที่ไวตอสัญญาณรบกวน
› ควรทิ้งแบตเตอรี่ตามวิธีที่กฎหมายกำหนด

   

คุณสามารถตั้งคาเมนูดังตอไปนี้ตามความสะดวกและความชอบของคุณเองคุณสามารถ
ปรับเปลี่ยนและปรับแตงเสียงสัญญาณของโทรศัพทใหเหมาะสมกับเหตุการณ
สภาพแวดลอม หรือกลุมผูโทรที่แตกตางกันได
คุณสามารถตั้งคาฟงกชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลาได
คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของขอความที่ใชแสดงบนโทรศัพทของคุณการตั้งคา
เปลี่ยนแปลงนี้มีผลตอโหมดภาษาดวย
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาของการแสดงหนาจอโทรศัพทได
คุณสามารถตั้งคาเมนูที่เกี่ยวของกับการโทรได
เมื่อเปดใชคุณสมบัตินี้โทรศัพทจะถูกล็อค
คุณสามารถใชเมนูนี้ในการตั้งคาโทรศัพทไดอยางปลอดภัย
›   PIN: ในเมนูนี้ คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหถามรหัส PIN
ของซิมการดของคุณ เมื่อเปด ใชเครื่องโทรศัพท
›    : คุณสามารถใชรหัสรักษาความปลอดภัยเพื่อปองกัน การใชโทรศัพท
ของคุณโดยไมไดรับอนุญาตเมื่อคุณเปดเครื่องคุณจะตองปอนรหัสปองกัน หากคุณ
ไดตั้งคาการล็อคเครื่องที่เมื่อเปดหากคุณตั้งคาการล็อคเครื่องที่เมื่อเปลี่ยนซิม
เครื่องจะใหคุณปอนรหัสรักษาความปลอดภัย เฉพาะเมื่อคุณเปลี่ยนซิมการดเทานั้น
›   : คุณสามารถใชรหัสปองกันเพื่อปองกันการใชโทรศัพทของคุณ
โดยไมไดรับอนุญาต
›      (  ): คุณสามารถจำกัดการโทรออกไปยัง
หมายเลขโทรศัพทที่เลือกไวไดหมายเลขเหลานั้นจะไดรับการปองกันดวยรหัส PIN2
สวนหมายเลขที่คุณตองการที่จะโทรออกไดเมื่อเปดใชบริการนี้ คุณจะตองเพิ่ม
หมายเลขดังกลาวลงในรายชื่อหลังจากการเปดใชงาน กำหนดเบอรโทรออก



เก็บโทรศัพทและชิ้นส่วนขนาดเล็กในที่ปลอดภัยและหางจากมือเด็กซึ่งอาจทำอันตรายหากเด็กนำใสปาก
การโทรฉุกเฉินอาจไมสามารถใชกับเครือขายเซลลูลารทั้งหมดได จึงไมควรใชโทรศัพทนี้เพียงอยาง
เดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ใหตรวจสอบกับผูใหบริการในพื้นที่ของคุณ

› ขับเขาขางทาง แลวจอดรถกอนโทรออก หรือรับสายหากสภาพการการขับขี่ทำใหจำเปนตอง
ดำเนินการดังกลาว

› คุณไมจำเปนตองคายประจุแบตเตอรี่ออกจกอนเริ่มการชารจแบตเตอรี่นี้ตางจากแบตเตอรี่อื่น
เนื่องจากไมมีผลตอหนวยความจำประสิทธิภาพ ของแบตเตอรี่จึงไมดอยลง

 

› ใชเฉพาะแบตเตอรี่และที่ชารจของ LG เทานั้นเครื่องชารจแบตเตอรี่ของ LG ไดรับการออกแบบมาเพื่อ
ยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ใหนานที่สุด

› ใชผาแหงเช็ดทำความสะอาดภายนอกเครื่องโทรศัพท (หามใชสารละลายใดๆ)
› อยาวางโทรศัพทใกลบัตรเครดิต หรือบัตรโดยสารที่มีแถบแมเหล็ก เพราะอาจทำความเสียหายตอ
ขอมูลในแถบแมเหล็กได

  

หามใชโทรศัพทในพื้นที่ที่อยูระหวางมีการระเบิดตางๆใหปฏิบัติตามขอหามอยางเครงครัดและทำตามขอ
กำหนดหรือกฏเกณฑตางๆ

 

  

หามใชโทรศัพทใกลจุดเติมน้ำมันเชื้อเพลิง หามใชโทรศัพทใกลน้ำ มันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

 
 

ชวยใหคุณสามารถตั้งคาการเตือนไดถึง 3 ประเภท เวลาปจจุบันจะปรากฏอยูที่ดานบน
ของหนาจอ เมื่อคุณเลือกตั้งคาการเตือนเมื่อถึงเวลาที่ตั้งเตือน ไอคอนแจงเตือนจะ
ปรากฏขึ้นบนจอ LCDและเครื่องจะสงเสียงเตือน
คุณสามารถตรวจสอบการติดตามตารางนัดหมายแบบรายวันหรือรายเดือนได
คุณสามารถจัดทำรายการสิ่งที่ตองทำได

 

อุปกรณไรสายสามารถกอใหเกิดคลื่นรบกวนตอเครื่องบินได
› ใหปดโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณกอนขึ้นเครื่องบิน

  ! ใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจแบตเตอรี่และ อุปกรณเสริมที่ผานการรับรองใหใชกับโทรศัพทรุนนี้
เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นๆ ที่ไมผานการรับรองดังกลาวอาจทำใหการรับรองหรือการรับประกัน
ของเครื่องสิ้นสุดลง หรือกอใหเกิดอันตรายได
› ควรวางโทรศัพทไวหางจากแหลงกำเนิดความรอน เชน เครื่องทำความรอนหรือเตาประกอบอาหาร

สมุดบันทึก เมนู 6


  

› หามใชโทรศัพทมือถือในขณะขับรถ

› อยาถอดแยกชิ้นสวนของโทรศัพท(ควรใหชางเทคนิคผูมีความรูเมื่อจำเปนตองมีการตรวจซอม)



❏      
 ( )

    

› หากสามารถกระทำได ใหใชชุดอุปกรณแฮนดฟรี

 

❏      
 ( )

  

การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในขณะขับขี่ยานพาหนะ


   

›   : โทรศัพทรุ่นนี้ชวยใหคุณสามารถใชระบบการติดตามตรวจสอบ
ตำแหนงของโทรศัพทมือถือในกรณีที่คุณทำหายหรือวางไวผิดที่
› : PIN ยอมาจาก Personal Identiﬁcation Number เปนรหัสที่ใชในการ
ปองกันการ ใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาตคุณสามารถเปลี่ยนรหัสผานตอไปนี้ได:
รหัสปองกัน, รหัสPIN1, รหัสPIN2, เปลี่ยนรหัสLMT
หากคุณตั้งเปน เปด คุณสามารถประหยัดพลังงานไดในขณะที่ไมไดใชโทรศัพท
คุณสามารถเลือกเครือขายที่คุณตองการลงทะเบียนไดโดยอัตโนมัติหรือดวยตนเอง
โดยทั่วไปการเลือกเครือขายจะตั้งคาที่ อัตโนมัติ
คุณสามารถกลับไปเริ่มใชคาทั้งหมดที่ตั้งมาจากโรงงานได คุณตองใชรหัสปองกันเพื่อ
ใชงานฟงกชั่นนี้
คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่วางและการใชหนวยความจำของพื้นที่จัดเก็บแตละสวนได

    

› อยาถอดชิ้นสวนหรือทำใหแบตเตอรี่ลัดวงจร
› เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีเมื่อประสิทธิภาพการใชงาน ลดต่ำลงอยางมากจนไมอาจใชตอไดแบตเตอรี่นี้
สามารถชารจใหมไดหลายรอยครั้งจนกวาจะจำเปน ตองเปลี่ยนกอนใหม

ขอมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุและคา SAR (Speciﬁc Absorption Rate)
โทรศัพทเคลื่อนที่รุน GB100/GB101/GB106/GB107 นี้ ไดรับการออกแบบตรงตามขอกำหนดเรื่องความ
ปลอดภัยในการใชงาน อันเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ ขอกำหนดนี้ ใชหลักเกณฑทางวิทยา
ศาสตร ที่รวมถึงการกำหนดคาเผื่อไวทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนโดยไมขึ้นกับอายุและสุขภาพ
› ขอกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุใชหนวยวัดที่เรียกวา Speciﬁc Absorption Rate
หรือ SAR การทดสอบ SAR ไดกระทำดวย การใช วิธีการที่ไดมาตรฐานโดยใหเครื่องโทรศัพทสง
สัญญาณที่แรงที่สุด และมีการรับรองขนาดสัญญาณ แลวโดยการสงสัญญาณดังกลาว ไดกระทำใน
ทุกยานความถี่ที่โทรศัพทใชอยู
› แมระดับSARของโทรศัพท LG แตละรุนจะแตกตางกันบาง แตทุกรุนจะไดรับการออกแบบใหอยูภายใน
ขอกำหนดการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
› ขอจำกัด SAR ที่แนะนำโดย International Commission on Non-Lonizing Radiation Protection
(ICNIRP) คือ 2 วัตต/กก โดยเฉพาะตามเนื้อเยื่อหนักสิบ (10) กรัม
› คา SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพทรุนนี้ ซึ่งทำการทดสอบโดย DASY4 ขณะถือแนบกับหู/ร่างกายคือ
[0.686/0.482] วัตต/กก. (10 กรัม)
› ขอมูลระดับ SAR สำหรับผูที่อยูในประเทศ/ฟ้นที่ที่ยอมรับขอจำกัด SAR ซึ่งแนะนำโดยInstitute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต/กก โดยเฉลี่ยตอเนื้อเยื่อหนึ่ง (1) กรัม

› อยาใหเครื่องชารจแบตเตอรี่โดนแสงแดดโดยตรงหรือใชในสภาพที่มีความชื้นสูง เชนในหองน้ำ
› หากมีการใสแบตเตอรี่ชนิดที่ไมถูกตองอาจทำใหเกิดการระเบิดได
› ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผูผลิตในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลว

Installing the SIM Card and Charging the Battery
Installing the SIM Card

Illustrations

When you subscribe to a cellular network, you are provided
with a plug-in SIM card loaded with your subscription details,
such as your PIN, any optional services available and many
others.

1
2
3
4

Important!

Open battery cover
Insert your SIM
Close battery cover
Charge your battery

› The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged
by scratches or bending, so be careful when handling, inserting
or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of
small children.
› USIM is not supported in this phone.
› If the battery is removed for about 1 minute, the clock returns to
its default setting. You will then need to reset the time.

1

Earpiece
Display screen

GB100/GB101

(This function may be different in different regions.)
GB106/GB107
Soft keys
Each of these keys
performs the functions
indicated by the text on
the display immediately
above them

S: SEND key
You can dial a phone
number and answer
incoming calls.

2

(GB101/GB107)

FM Radio (GB106/GB107)

Phone Components

E : End /Power key
Allows you to power
the phone on or off,
end calls, or return to
Standby Mode.

(GB100/GB106)
N : Navigation key

3

2

3

Alphanumeric keys

4

Fully charge the battery
before using it for the ﬁrst time.

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

Use for quick access to
phone functions.

❏    
  

1. Press the corresponding number key of a channel to store the selected radio station.

› 

2. After presetting radio channels, you can listen to another channel by pressing the
corresponding number key.

›  : GSM 900 / DCS 1800

3. You can access the following option menus by pressing the left soft key <
[Options].
› Edit channel: You can adjust frequency and channel 0.1 MHz at a time using the
Left/Right navigation keys and number keys.
› Auto scan: If you turn “Auto Scan Now?” on, this automatically sets the radio
channel. When “Save this Station?” message pops up and you select Yes, the
selected frequency will be stored.
› Reset channels: You can delete all channels you saved.
› Listen via speaker: You can listen to the FM radio via built-in speaker. When you
select [Options – Listen via wired headset] and connect the ear-mic then you can
listen via headset.

Note (GB106)
› Intenna FM (Wireless FM antenna): In weak FM radio signal area the sensitivity can
degrade with wireless antenna mode. So it is advisable to insert the ear-mic for better &
enhanced FM quality.
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