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โปรแกรมรับรองผลิตภัณฑ์ LG
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ
ขณะนี้ บริษัท LG ได้ดำเนินงานตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ ทาง LG
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบจากตลาดลักลอบ
นำเข้าสินค้ารวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้ รับบริการทางด้านการประกันสินค้า
อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ แน่ใจ ว่าโทรศัพท์ของท่าน เป็นผลิตภัณฑ์แท้จากทาง LG,
หนึ่งข้อความพร้อมด้วย IMEI เครื่อง จะถูกส่งมายัง บริษัท LG โดยอัตโนมัติ
นับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์และเริ่มใช้บริการ ทั้งนี้ LG จะเป็นผู้ชำระค่าบริการ SMS
สำหรับโปรแกรมตรวจ สอบผลิตภัณฑ์นี้
สำหรับสิทธิพิเศษ ท่านจะได้รับสิทธิในการต่อระยะเวลาการ รับประกันฟรีเพิ่มขึ้นหนึ่ง
เดือน โดยสิทธิพิเศษนี้ครอบคลุม เฉพาะการรับประกันตัวเครื่อง ไม่รวมแบตเตอรี่ และ
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ. ทันทีที่โทรศัพท์ของคุณได้รับการตรวจสอบและรับรอง คุณจะได้รับ
ข้อความรับรอง “โทรศัพท์เครื่องนี้ คือผลิตภัณฑ์ จากบริษัท LG”
โดยทุกหมายเลข IMEI ที่ส่งถึงบริษัท LG สามารถการันตีได้ว่า จะได้รับสิทธิการรับประ
กันสินค้า อันเนื่อง จากข้อบกพร้องจาก มาตรฐานในขั้นตอนการผลิต โดยไม่จำเป็นต้อง
แสดงหลักฐานใน การซื้อหรือ บัตรรับประกันสินค้า นับตั้งแต่วันแรกที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

Product Authentication program
Dear Customers,
To protect all LG customers from counterfeit and grey market products and
make sure that you receive offi cial warranty service, LG is now running a product
authentication program.
To make sure your handset is a genuine product of LG, ONLY one SMS containing
the IMEI No. of your purchased handset will be automatically sent to LG on the
date of purchase. LG will bear the cost of one SMS for the product authentication
program. For promotion, you will receive one additional month of warranty for free.
One additional month of warranty covers only mobile phone, not batteries and
accessories. Once your phone is authenticated, you will receive the message ‘Your
handset is a genuine LG product.’
The IMEI No. sent to LG guarantees your handset to be free from manufacturing
defects during the warranty period from the date of purchase without proof of
purchase or warranty card.
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คูม
่ อ
ื การใช้ LG-C310

- ไทย

คูม
่ อ
ื นีจ
้ ะช่วยคุณทำความรูจ
้ ก
ั โทรศัพท์มอ
ื ถือใหม่ของคุณ ซึง่ จะให้
คำอธิบายทีเ่ ป็นประโยชน์ของคุณสมบัตต
ิ า่ งๆ ในโทรศัพท์ของคุณ
ข้อมูลบางอย่างของคูม
่ อ
ื เล่มนีอ
้ าจแตกต่างจากโทรศัพท์ของคุณ
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผูใ้ ห้บริการของคุณ

คำแนะนำเพือ่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบือ
้ งต้นต่อ
ไปนี้ การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำ
เหล่านีอ
้ าจทำให้เกิดอันตราย
หรือผิดกฎหมาย

การรับพลังงานคลื่นความถี่
วิทยุ
ข้อมูลเกีย
่ วกับการรับพลังงาน
คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุและค่า SAR
(Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีร่ น
ุ่ LG-C310
นี้ ได้รบ
ั การออกแบบตรงตามข้อ
กำหนดเรือ
่ งความปลอดภัยใน
การใช้งานอันเกีย
่ วกับการรับ
พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ ข้อกำ
หนดนีใ้ ช้หลักเกณฑ์ทางวิทยา
ศาสตร์ทร่ี วมถึงการกำหนดค่า
เผือ
่ ไว้ทง้ั นีเ้ พือ
่ ความปลอดภัย
ของทุกคน โดยไม่ขน
้ึ กับอายุ
และสุขภาพ
่ วกับการรับพลัง
• ข้อกำหนดเกีย
งานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุใช้หน่วย
วัดทีเ่ รียกว่า Specific
Absorption Rate หรือ SAR
การทดสอบ SAR ได้กระทำ
่ ด้มาตร
ด้วยการใช้วธ
ิ ก
ี ารทีไ
ฐานโดยให้เครือ
่ งโทรศัพท์สง่
สัญญาณทีแ
่ รงทีส
่ ด
ุ และมีการ
รับรองขนาดสัญญาณแล้ว
โดยการส่งสัญญาณดังกล่าว
ได้กระทำในทุกย่านความถีท
่ ่ี
โทรศัพท์ใช้อยู่
2

• แม้วา่ ระดับ SAR ของโทรศัพท์
LG แต่ละรุน
่ จะแตกต่างกันบ้าง
แต่ทก
ุ รุน
่ จะได้รบ
ั การออกแบบ
ให้อยูภ
่ ายในข้อกำหนดการรับ
พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
่ นะนำโดย
• ข้อจำกัด SAR ทีแ
International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2
วัตต์/กก. โดยเฉลีย
่ ตามเนือ
้
เยือ
่ หนัก 10 กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทร
ศัพท์รน
ุ่ นี้ ซึง่ ทำการทดสอบ
โดย DASY4 ขณะถือแนบ
กับหูคอ
ื 1.26 วัตต์/กก.
(10 กรัม) และเมือ
่ พกพา
ไว้กบ
ั ตัวคือ 1.14 วัตต์/กก.
(10 กรัม)
้ ่ี
• ข้อมูลระดับ SAR สำหรับผูท
อยูใ่ นประเทศ/พืน
้ ทีท
่ ย
่ี อม
รับข้อจำกัด SAR ซึง่ แนะนำ
โดย Institute of Electrical
and Electronics Engineers
(IEEE) คือ 1.6 วัตต์/กก.
โดยเฉลีย
่ ต่อเนือ
้ เยือ
่ 1 กรัม

การดูแลและการบำรุงรักษา
เครื่องโทรศัพท์
คำเตือน: ใช้แบตเตอรี่
อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์
เสริมทีผ
่ า่ นการรับรองให้ใช้
กับโทรศัพท์รน
ุ่ นีเ้ ท่านัน
้
การใช้อป
ุ กรณ์ประเภทอืน
่ ๆ
อาจทำให้การรับรองหรือการ
รับประกันของเครือ
่ งสิน
้ สุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้

• อย่าถอดแยกชิน
้ ส่วนของ
เครือ
่ งโทรศัพท์ ควรนำไปให้
ช่างเทคนิคผูม
้ ค
ี วามรูเ้ มือ
่ จำ
เป็นต้องมีการตรวจซ่อม
• ควรวางให้หา่ งจากอุปกรณ์
เครือ
่ งใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์
วิทยุ และเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
• ควรตัง้ โทรศัพท์ไว้หา่ ง
จากแหล่งความร้อน เช่น
เครือ
่ งระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
• ไม่ควรนำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ใน
ทีท
่ ม
่ี ก
ี ารสัน
่ สะเทือนหรือการ
กระแทก
• ปิดเครือ
่ งโทรศัพท์ในบริเวณที่
มีขอ
้ บังคับพิเศษว่าห้ามใช้
ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้โทรศัพท์
่ งจากอาจ
ในโรงพยาบาล เนือ

•

•

•

•
•
•
•

•

มีผลต่อการทำงานของอุป
กรณ์ทางการแพทย์ทไ
่ี วต่อ
สัญญาณรบกวน
ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ดว้ ยมือ
เปียกขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่
เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดและ
อาจทำให้โทรศัพท์ชำรุดเสีย
หายได้
ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วต
ั ถุไว
ไฟ เนือ
่ งจากโทรศัพท์อาจ
ร้อนและทำให้ตด
ิ ไฟ ซึง่ อาจ
ทำให้เกิดเพลิงไหม้
ใช้ผา้ แห้งเช็ดทำความสะอาด
ภายนอกเครือ
่ งโทรศัพท์
(อย่าใช้สารละลาย เช่น
เบนซิน ทินเนอร์
หรือแอลกอฮอล์)
อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวาง
ไว้บนพืน
้ ผิวอ่อนนุม
่
ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณ
ทีม
่ ก
ี ารถ่ายเทอากาศดี
ไม่ควรนำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ใน
ทีท
่ ม
่ี ฝ
ี น
ุ่ หรือควันมากเกินไป
อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บต
ั รเคร
ดิตหรือบัตรโดยสารทีม
่ แ
ี ถบ
แม่เหล็ก เพราะอาจทำความ
เสียหายต่อข้อมูลในแถบแม่
เหล็กได้
อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมค
ี ม
เพราะอาจทำความเสียหายแก่
โทรศัพท์ได้
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คำแนะนำเพือ่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
่ งโทรศัพท์ให้หา่ งจาก
• วางเครือ
ของเหลวหรือความชืน
้
ุ กรณ์เสริม เช่น หูฟงั
• ใช้อป
ด้วยความระมัดระวัง อย่าแตะ
ต้องเสาอากาศโดยไม่จำเป็น

การทำงาน อย่างมีประสิทธิ
ภาพของโทรศัพท์
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ เครือ
่ ง
สามารถส่งคลืน
่ รบกวนได้ ทำ
ให้มผ
ี ลต่อการทำงานของอุป
กรณ์ตา่ งๆ
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ กล้
อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่
ได้รบ
ั อนุญาตเสียก่อน หลีก
เลีย
่ งการวางโทรศัพท์เหนือ
่ งควบคุมจังหวะการเต้น
เครือ
ของหัวใจ เช่น ใส่ในกระเป๋า
เสือ
้ เป็นต้น
• โทรศัพท์เคลือ
่ นทีบ
่ างเครือ
่ ง
อาจก่อให้เกิดสัญญาณคลืน
่ รบ
กวนกับเครือ
่ งช่วยฟังได้
• ดังนัน
้ โทรทัศน์ วิทยุ
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจ
ได้รบ
ั การรบกวนบ้างเล็กน้อย
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ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยเรือ
่ งการใช้โทร
ศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ นพืน
้ ทีท
่ ค
่ี ณ
ุ ขับขี่
ยานพาหนะ
ื ถือในขณะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มอ
ขับรถ
่ ว้ ยความ
• มีสมาธิในการขับขีด
ระมัดระวังอย่างเต็มที่
• หากสามารถกระทำได้
ให้ใช้ชด
ุ อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถ
ก่อนโทรออกหรือรับสาย หาก
สภาพการขับขีท
่ ำให้จำเป็น
ต้องดำเนินการดังกล่าว
• พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
อาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็ก
ทรอนิกส์บางชนิดในรถของคุณ
เช่น วิทยุตด
ิ รถยนต์ อุปกรณ์
เพือ
่ ความปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตัง้ ถุงลม
นิรภัย ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์พก
พาแบบไร้สายซึง่ ขัดขวาง
การทำงานของถุงลม ซึง่ อาจ
ทำให้ถงุ ลมไม่ทำงาน หรือ
อาจทำให้คณ
ุ ได้รบ
ั บาดเจ็บรุน
แรงเนือ
่ งจากการทำงานผิด
ปกติของถุงลมนิรภัยได้
• หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะ
อยูข
่ า้ งนอก โปรดตรวจดูวา่ ระ
ดับเสียงอยูท
่ ร่ี ะดับทีเ่ หมาะสม
เพือ
่ ให้คณ
ุ ยังสามารถได้ยน
ิ
เสียงจากรอบข้างได้ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ เมือ
่ อยูข
่ า้ งถนน

หลีกเลี่ยงการทำลายความ
สามารถในการได้ยิน
ความสามารถในการได้ยน
ิ อาจ
ถูกทำลายได้หากคุณฟังเสียงดัง
เป็นระยะเวลานาน ดังนัน
้
เราขอแนะนำว่า คุณไม่ควรเปิด
หรือปิดหูฟงั ใกล้กบ
ั หูของคุณ
นอกจากนี้ คุณควรตัง้ ระดับเสียง
เพลงและระดับเสียงสายสนทนา
ไว้ในระดับทีเ่ หมาะสม

บริเวณที่ทำให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพืน
้ ทีท
่ อ
่ี ยูร่ ะ
หว่างมีการระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบต
ั ิ
ตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด
และทำตามข้อกำหนดหรือ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ได้
ุ เติมน้ำ
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จด
มันเชือ
้ เพลิง
้
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้นำ้ มันเชือ
เพลิงหรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือ
ของเหลวทีต
่ ด
ิ ไฟง่าย หรือ
ระเบิดได้ในห้องโดยสาร
ของรถ ซึง่ คุณใช้เก็บโทรศัพท์
หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ
ของคุณ

บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิด
คลืน
่ รบกวนต่อเครือ
่ งบินได้
ิ โทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ อง
• ให้ปด
คุณก่อนขึน
้ เครือ
่ งบิน
่ งบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์บนเครือ
ก่อนได้รบ
ั การอนุญาตจาก
พนักงานประจำเครือ
่ ง

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัยและ
ห่างจากมือเด็ก รวมทัง้ เก็บชิน
้
ส่วนขนาดเล็กซึง่ อาจทำอัน
ตรายหากเด็กนำใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถ
ใช้กบ
ั เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ น
ทีท
่ ง้ั หมดได้ จึงไม่ควรใช้โทร
ศัพท์นเ้ี พียงอย่างเดียวในกรณี
โทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผูใ้ ห้
บริการในพืน
้ ทีข
่ องคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ
การดูแลรักษา
• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุ
แบตเตอรีอ
่ อกจนหมดก่อนเริม
่
การชาร์จ แบตเตอรีน
่ ต
้ี า่ งจาก
แบตเตอรีอ
่ น
่ื เนือ
่ งจากไม่มี
Memory Effect ประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรีจ
่ งึ ไม่ดอ
้ ยลง
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คำแนะนำเพือ่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ใช้เฉพาะแบตเตอรีแ
่ ละเครือ
่ ง
ชาร์จของ LG เท่านัน
้ เครือ
่ ง
ชาร์จของ LG ได้รบ
ั การออก
แบบมาเพือ
่ ยืดอายุการใช้งาน
ของแบตเตอรีใ่ ห้นานทีส
่ ด
ุ
• อย่าถอดชิน
้ ส่วนหรือทำให้
แบตเตอรีล
่ ด
ั วงจร
• รักษาความสะอาดของหน้า
สัมผัสแบตเตอรี่
• เปลีย
่ นแบตเตอรีก
่ อ
้ นใหม่ทน
ั
่ ประสิทธิภาพการใช้งาน
ที เมือ
ลดต่ำลงจนถึงระดับทีไ
่ ม่อาจ
ใช้งานต่อได้ แบตเตอรีน
่ ส
้ี ามา
รถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครัง้
จนกว่าจะจำเป็นต้องเปลีย
่ น
ก้อนใหม่
• ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อก
ี ครัง้
หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานานเพือ
่
เพิม
่ เวลาการใช้งาน
• อย่าให้เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรี่
โดนแสงแดดโดยตรง หรือ
ใช้ในสภาพทีม
่ ค
ี วามชืน
้ สูง
เช่น ในห้องน้ำ
• อย่าวางแบตเตอรีท
่ ง้ิ ไว้ใน
สภาพอากาศทีร่ อ
้ นหรือเย็น
เพราะประสิทธิภาพของแบต
เตอรีอ
่ าจด้อยลง
• หากมีการใส่แบตเตอรีช
่ นิดทีไ่ ม่
ถูกต้อง อาจทำให้เกิด
การระเบิดได้
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ั ต
ิ ามคำแนะนำของ
• ควรปฏิบต
ผูผ
้ ลิตในการทิง้ แบตเตอรี่
ทีใ่ ช้แล้ว โปรดรีไซเคิล
เมือ
่ เป็นไปได้ อย่าทิง้ เป็นขยะ
ในครัวเรือน
• หากคุณต้องการเปลีย
่ นแบต
เตอรี่ โปรดนำไปทีจ
่ ด
ุ บริการ
หรือตัวแทนจำหน่ายทีไ
่ ด้รบ
ั
การแต่งตัง้ จาก LG
่ี ด
ุ เพือ
่
Electronics ทีใ่ กล้ทส
ขอความช่วยเหลือ
• ถอดปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จออก
จากเต้าเสียบทุกครัง้ หลังจาก
แบตเตอรีโ่ ทรศัพท์เต็มแล้วเพือ
่
ลดการใช้พลังงานสิน
้ เปลือง
ของอุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช้งานแบตเตอรีจ
่ ะ
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การกำหนดค่าเครือ
ข่าย, การตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์,
รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่
และสภาพแวดล้อม

เริม
่ ทำความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
หูฟงั

สัญลักษณ์ซม
ิ 2

สัญลักษณ์ซม
ิ 1

ปุม
่ เลือก
(ปุม
่ เลือกซ้าย /
ปุม
่ เลือกขวา)
• ปุม
่ เหล่านีน
้ จ้ี ะทำงาน
ตามฟังก์ชน
ั ทีป
่ รากฏ
ทีด
่ า้ นล่างของหน้าจอ

ปุม่ รับสาย
• โทรออกและรับสาย
• ในโหมดสแตนด์บาย:
แสดงข้อมูลการโทร
ปุม่ ตัวเลขและตัวอักษร
• ในโหมดสแตนด์บาย:
ป้อนหมายเลขเพือ่ โทรออก
กดค้าง
- โทรออกต่างประเทศ
- เชือ่ มต่อศูนย์ฝาก
ข้อความเสียง
ถึง
- โทรด่วน
- กดปุม่ นีค้ า้ งไว้เพือ่
เข้าสูโ่ หมดเงียบ
• ในโหมดแก้ไข:
ป้อนตัวเลขและตัวอักษร
ปุม
่ ข้อความ
• กดแล้วปล่อยเพือ
่ เปิดโปรแกรม
แก้ไขข้อความโดยตรง
• กดค้างเพือ
่ ล็อค /ปลดล็อคเครือ
่ ง
ปุม
่ Space:
• ในหน้าจอโปรแกรมแก้ไข เว้นวรรค
• ในหน้าจอไม่ได้ใช้งาน เปิดเมนู
Widget

หน้าจอ LCD หลัก
ปุม
่ วางสาย
• เปิด/ปิดเครือ
่ ง
(กดค้าง)
• วางสายหรือปฏิเสธ
สายเรียกเข้า
ปุม
่ ยืนยัน / ปุม
่ ตกลง
• เลือกตัวเลือกเมนูและ
ยืนยันการดำเนินการ
ปุม
่ สำรวจ
ในโหมดสแตนด์บาย:
กดแล้วปล่อย: เครือ่ งเล่น Mp3
กดแล้วปล่อย: กล้องถ่ายรูป
กดแล้วปล่อย: แถบเครือ่ งมือ
เมือ่ ตัง้ ค่าไว้ (เมนู>ตัง้ ค่า>หน้าจอ
>หน้าจอหลัก>แสดงรายการ)
• ในเมนู: เลือ่ นขึน้ และลง
7

เริม
่ ทำความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ/
สายเคเบิล USB
เคล็ดลับ: โปรดตรวจ
ดูวา่ เปิดโทรศัพท์แล้ว
มีการ์ดความจำภาย
นอกเสียบอยู่ และอยูใ่ น
โหมดเปิดเครือ
่ งรอรับ
สาย ก่อนเชือ
่ มต่อกับ
สายเคเบิล USB
สำหรับทีเ่ ก็บข้อมูล

ปุม
่ ด้านข้าง
• ในโหมดสแตนด์บาย:
ควบคุมระดับเสียง
เรียกเข้า
• ระหว่างการใช้สาย:
ปรับระดับเสียงหูฟงั
• ระหว่างเล่นเพลง
MP3:
ปรับระดับเสียงเพลง
ปุม
่ สลับซิม
(การเลือกซิม 1
และซิม 2)

ชุดหูฟง
ั

เลนส์กล้อง

ฝาปิดแบตเตอรี่

ช่องใส่ซม
ิ การ์ด 2
ช่องใส่ซม
ิ การ์ด 1
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แบตเตอรี่

การใส่ซม
ิ และแบตเตอรี่
1 ถอดฝาปิดแบตเตอรี่
กดฝาปิดแบตเตอรีด
่ งั
แสดงในภาพ

ในการถอดซิมการ์ด ให้คอ
่ ยๆ
ดึงการ์ดออกมาในทิศทาง
ตรงข้ามกับตอนใส่
คำเตือน: ห้ามใส่หรือถอด
ซิมการ์ดขณะทีใ่ ช้หรือเปิดโทร
ศัพท์อยู่ มิฉะนัน
้ ข้อมูลอาจสูญ
หายหรือซิมการ์ดอาจชำรุด

2 ถอดแบตเตอรีอ
่ อก
งัดด้านบนของแบตเตอรีแ
่ ละ
ถอดแบตเตอรีอ
่ อกจากช่อง
ใส่แบตเตอรีอ
่ ย่างระมัดระวัง

คำเตือน: ห้ามถอดแบต
เตอรีข
่ ณะทีเ่ ปิดโทรศัพท์อยู่
เนือ
่ งจากอาจทำให้เครือ
่ งเสีย
หายได้

3 ใส่ซม
ิ การ์ด
ใส่ซม
ิ การ์ดเข้าไปในช่องใส่
ซิมการ์ด โปรดตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัส
สีทองของการ์ดคว่ำลง

4 ใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่ โดยให้ดา้ นล่าง
ของแบตเตอรีล
่ งไปทีด
่ า้ น
ล่างของช่องใส่แบตเตอรี่
ก่อน ตรวจดูให้แน่ใจว่าขัว้
สัมผัสของแบตเตอรีต
่ รงกับ
ขัว้ ในโทรศัพท์ จากนัน
้ กด
ด้านบนของแบตเตอรีใ่ ห้
แน่นเข้าที่
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การใช้ซม
ิ การ์ดคู่

5 ปิดฝาปิดแบตเตอรี่

6 การชาร์จโทรศัพท์
ดึงเพือ
่ เปิดฝาปิดช่องเสียบ
อุปกรณ์ชาร์จทีด
่ า้ นบนของ
โทรศัพท์ LG-C310 และ
เสียบปลัก
๊ ไฟเข้ากับเต้าเสียบ
ไฟ คุณจะต้องชาร์จโทรศัพท์
LG-C310 จนกว่าจะปรากฏ
ข้อความว่า “แบตเตอรีเ่ ต็ม
แล้ว” บนหน้าจอ
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คุณจะเห็นไอคอนสัญญาณเครือ
ข่ายสองไอคอนได้ทด
่ี า้ นบน
ซ้ายของหน้าจอเมือ
่ คุณใส่สอง
ซิมการ์ด
ในการเลือกหรือสลับซิมการ์ด
ให้กดเมนู และเลือกตัง้ ค่า
แล้วเลือกซิมการ์ดคู่
หรือกดปุม
่ ซิมการ์ดคูท
่ างด้าน
ขวาของ LG-C310 ปุม
่ ซิมการ์ด
ุ สลับซิมการ์ดได้งา่ ยเมือ
่
คูใ่ ห้คณ
คุณโทร ส่งข้อความ และอืน
่ ๆ
เคล็ดลับ! คุณจะเห็นดูสญ
ั ญาณ
เครือข่ายทีไ่ ฮไลต์โดยสีพน
้ื
หลังเมือ
่ คุณสลับ ซึง่ ช่วยให้ระบุ
ความแรงของสัญญาณของ
ซิมการ์ดทีเ่ ลือกได้งา่ ย
เคล็ดลับ! คุณต้องเลือก
ซิม 1 หรือซิม 2 เพือ
่ ใช้ฟงั ก์ชน
ั
บางอย่าง ตัวอย่างเช่น การโทร,
ข้อความ, รายชือ
่ , ตัง้ ค่า
และตัวเลือกอืน
่ ๆ

การ์ดหน่วยความจำ
การใส่การ์ดหน่วย
ความจำ

การฟอร์แมตการ์ดหน่วย
ความจำ

คุณสามารถเพิม
่ หน่วยความจำ
บนโทรศัพท์ได้โดยการใช้การ์ด
หน่วยความจำ

การ์ดหน่วยความจำของคุณ
อาจฟอร์แมตแล้ว หากการ์ด
หน่วยความจำยังไม่ได้ฟอร์แมต
คุณต้องทำการฟอร์แมตก่อนจึง
จะสามารถเริม
่ ใช้งานได้
1 จากหน้าจอหลัก กด เมนู
แล้วเลือก ตัง
้ ค่า
2 เลือก อุปกรณ์ และ
ข้อมูลความจำ และ
เลือก ความจำการ์ด
3 กด ฟอร์แมต และป้อนรหัส
ผ่าน ซึง่ ได้รบ
ั การตัง้ ค่า
เริม
่ ต้นเป็น 0000 การ์ด
หน่วยความจำของคุณจะ
ได้รบ
ั การฟอร์แมต และ
พร้อมสำหรับการใช้งาน
4 หากต้องการดูโฟลเดอร์
ทีเ่ พิง่ ฟอร์แมตใหม่ใน LGC310 ให้กด เมนู แล้วเลือก
แฟ้มข้อมูล
เลือก การ์ดความจำ

หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความ
จำเป็นอุปกรณ์เสริม

1 ถอดฝาปิดแบตเตอรี่
2 ดันช่องใส่การ์ด microSD
เพือ
่ ปลดล็อค
3 เปิดช่อง
4 ใส่การ์ด microSD ในช่องใส่
การ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่
ใจว่าหน้าสัมผัสสีทองคว่ำลง
5 ปิดแล้วดันช่องเพือ
่ ล็อค

คำเตือน: เมือ
่ คุณฟอร์
แมตการ์ดหน่วยความจำ
ข้อมูลทัง้ หมดจะถูกลบออก
หากคุณไม่ตอ
้ งการให้ขอ
้
มูลในการ์ดหน่วยความจำหาย
ไป ให้สำรองข้อมูลไว้กอ
่ น
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หน้าจอหลักของคุณ
แถบสถานะ
แถบสถานะใช้ไอคอนต่างๆ เพือ
่
แสดงข้อมูล เช่น ระดับความ
แรงของสัญญาณ, ข้อความใหม่
และพลังงานแบตเตอรี่ รวมถึง
แสดงว่ามีการใช้งานการเชือ
่ ม
ต่อบลูทธ
ู อยูห
่ รือไม่
ตารางด้านล่างนีจ
้ ะแสดงถึง
ความหมายของไอคอนต่างๆ
ทีป
่ รากฏบนแถบสถานะ
ไอคอน รายละเอียด

มีการเชือ
่ มต่อบริการ
WAP
ตัง้ ปลุกแล้ว
นัดหมาย
ข้อความใหม่
ข้อความเสียงใหม่
อีเมล์ใหม่
ใช้รป
ู แบบปกติอยู่

ความแรงของสัญญาณ
(จำนวนแถบอาจแตก
ต่างกันไป)

ใช้รป
ู แบบเงียบอยู่

ไม่มส
ี ญ
ั ญาณเครือข่าย
ใช้ EDGE ได้

ใช้รป
ู แบบชุดหูฟงั อยู่
พลังงานแบตเตอรีท
่ ่ี
เหลืออยู่
แบตเตอรีห
่ มด

เปิดใช้โหมด Flight

ความจำภายนอก

โอนสายเรียกเข้า

วิทยุ FM

บริการโรมมิง่

เพลง MP3 เล่นอยู่

ใช้ GPRS ได้

เปิดใช้ Bluetooth®

12

ไอคอน รายละเอียด

ใช้รป
ู แบบนอกอาคารอยู่

การโทร
การโทรออก
1 ตรวจดูให้แน่ใจว่าโทรศัพท์
ของคุณเปิดอยู่
2 คุณสามารถใช้ปม
ุ่ กด
ในการลบตัวเลข
ให้กดปุม
่ ลูกศรย้อนกลับ
เพือ
่ เริม
่ การโทร
3 กด
4 ในการวางสาย ให้กด
เคล็ดลับ! ในการป้อน +
เมือ
่ โทรออกต่างประเทศ
ให้กดปุม
่ 0 ค้างไว้

การโทรออกโดยใช้รายชือ
่
การโทรไปยังผูร้ บ
ั ทีม
่ ห
ี มายเลข
โทรศัพท์บน
ั ทึกอยูใ่ น รายชือ
่
แล้วทำได้งา่ ย
1 กด เมนู เพือ
่ เปิดเมนูหลัก
เลือก รายชือ
่
2 ป้อนตัวอักษรตัวแรกของราย
ชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการโทรหาด้วย
ปุม
่ กด และเลือ
่ นไปที่
้
รายชือ
่ นัน
เพือ
่ เริม
่ การโทร
3 กด

การรับสายและการปฏิเสธ
สายเรียกเข้า
เมือ
่ โทรศัพท์ดงั ขึน
้ ให้กด
เพือ
่ รับสาย
ยอมรับ หรือกด

ขณะโทรศัพท์ของคุณมีเสียง
เรียกเข้า คุณสามารถกด เงียบ
เพือ
่ ปิดเสียงเรียกเข้า วิธน
ี ้ี
เป็นวิธท
ี ม
่ี ป
ี ระโยชน์ หากคุณลืม
เปลีย
่ นรูปแบบเป็น เงียบ เมือ
่ อยู่
ในห้องประชุม
หรือเลือก ปฏิเสธ
กด
เพือ
่ ทีจ
่ ะปฏิเสธสายเรียกเข้า
หมายเหตุ: ในการโทรทีเ่ ปิดใช้
งานลำโพง ไอคอนลำโพงจะ
แสดงโดยมีเครือ
่ งหมายกาก
บาทสีแดง เมือ
่ เลิกใช้งาน
ลำโพง ไอคอนจะแสดงโดย
ไม่มเี ครือ
่ งหมายกากบาทสีแดง

โทรด่วน
คุณสามารถกำหนดหมายเลข
โทรด่วนให้กบ
ั รายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ โทร
หาบ่อยๆ ได้
1 กด เมนู เพือ
่ เปิดเมนูหลัก
เลือก รายชือ
่ แล้วเลือก
ตัวเลือก และ โทรด่วน
2 ข้อความเสียงของคุณได้
รับการกำหนดให้อยูท
่ ห
่ี มาย
เลขโทรด่วน 1 ซึง่ คุณไม่
สามารถเปลีย
่ นแปลงได้
เลือกหมายเลขอืน
่ โดยใช้
ปุม
่ นาวิเกตและเลือก ตัง
้ ค่า
หรือโดยการกดปุม
่ ตัวเลข
และเลือก ตัง้ ค่า
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การโทร
3 รายชือ
่ ของคุณจะเปิดขึน
้
เลือกรายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการกำ
หนดให้กบ
ั หมายเลขนัน
้ โดย
ใช้ปม
ุ่ นาวิเกต แล้วกด เลือก
ในการโทรออกหมายเลขโทร
ด่วน ให้กดหมายเลขทีก
่ ำหนด
ค้างไว้จนกว่ารายชือ
่ จะปรากฏ
ขึน
้ บนหน้าจอ เครือ
่ งจะทำการ
โทรออกโดยอัตโนมัตโิ ดยไม่
ต้องกด

การดูบน
ั ทึกการโทร
กด เมนู และเลือก ข้อมูลโทร
ทัง
้ หมด - ดูรายการทีค
่ ณ
ุ โทร
ออก, ได้รบ
ั และไม่ได้รบ
ั และ
ส่งหรือรับข้อความทัง้ หมด
เฉพาะการโทร - ดูรายการสาย
ทีค
่ ณ
ุ โทรออกและสายทีค
่ ณ
ุ ไม่
ได้รบ
ั ทัง้ หมด
เฉพาะข้อความ - ดูรายการ
หมายเลขทีค
่ ณ
ุ ส่งและ
รับข้อความ
บันทึกไม่ได้รบ
ั - ดูรายการ
สายทีค
่ ณ
ุ ไม่ได้รบ
ั
สายโทรออก - ดูรายการหมาย
เลขทีค
่ ณ
ุ โทรออกทัง้ หมด
สายโทรเข้า - ดูรายการหมาย
เลขทีร่ บ
ั ทัง้ หมด

14

เคล็ดลับ! จากบันทึกการโทร
ให้เลือก ตัวเลือก และ ลบ
เพือ
่ ลบรายการทีเ่ ลือก

การใช้การโอนสาย
1 กด เมนู และเลือก ตัง
้ ค่า
และ การโทร
2 เลือกการโอนสายจาก
ซิม 1 หรือ ซิม 2
3 เลือกว่าจะโอนทุกสาย,
โอนเมือ
่ สายไม่วา่ ง,
โอนเมือ
่ ไม่รบ
ั สาย
หรือโอนเมือ
่ ติดต่อไม่ได้
4 เลือก เปิดใช้ แล้วเลือกว่า
จะโอนสายไปยังข้อความ
เสียง โอนไปยังหมายเลข
อืน
่ หรือโอนไปยังหมาย
เลขทีโ่ อนล่าสุด
5 ย้อนหมายเลขการโอน
ของคุณ หรือเลือก ค้นหา
เพือ
่ เบราส์ไปทีห
่ มายเลขการ
โอนของคุณ
หมายเหตุ: คุณต้องเสียค่าใช้
จ่ายในการโอนสายด้วย โปรด
ติดต่อผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของ
คุณสำหรับรายละเอียดเพิม
่ เติม

เคล็ดลับ!
ในการปิดการโอนสายทัง้ หมด
ให้เลือก การโอนสาย
จากเมนูการโทร แล้วเลือก
ตัวเลือก จากนัน
้ เลือก
เลิกใช้ทง้ั หมด

การใช้การป้องกันการโทร
1 กด เมนู และเลือก ตัง
้ ค่า
และ การโทร
2 เลือก ป้องกันการโทร จาก
ซิม 1 หรือ ซิม 2
3 เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึง่
หรือเลือกทัง้ หมด:
สายโทรออกทัง
้ หมด
สายโทรออกต่างประเทศ
โทรออกต่างประเทศ
ยกเว้นประเทศแม่
สายเรียกเข้า
สายเข้าเมือ
่ อยูต
่ า
่ งประเทศ
4 ป้อนรหัสผ่านสำหรับจำกัด
การโทร โปรดตรวจสอบกับ
ผูใ้ ห้บริการระบบเครือข่าย
ของคุณเกีย
่ วกับบริการนี้

เคล็ดลับ! เลือก
กำหนดเบอร์โทรออก
จากเมนู การโทร เพือ
่ เปิดและ
รวบรวมรายการหมายเลขทีส
่ า
มารถโทรออกจากโทรศัพท์ได้
คุณจะต้องใช้รหัส PIN2 จาก
ผูใ้ ห้บริการด้วย เมือ
่ เปิดใช้
เฉพาะหมายเลขทีอ
่ ยูใ่ นรายการ
หมายเลขโทรออกทีก
่ ำหนด
เท่านัน
้ ทีส
่ ามารถโทรออกจาก
โทรศัพท์ได้

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการโทร
1 กด เมนู และเลือก ตัง
้ ค่า
และ การโทร แล้วเลือก
ซิม 1 หรือ ซิม 2
2 จากหน้าจอนี้ คุณสามารถ
แก้ไขการตัง้ ค่าของ:
การโอนสาย - เลือกว่าจะ
โอนสายของคุณหรือไม่
ป้องกันการโทร - เลือกเมือ
่
คุณต้องการป้องกันการ
โทรออก
สายเรียกซ้อน - แจ้งเตือน
ให้ทราบเมือ
่ มีสายเรียกซ้อน
กำหนดเบอร์โทรออก เลือกหมายเลขทีส
่ ามารถโทร
ออกจากโทรศัพท์ของคุณได้
ปฏิเสธการรับสาย - เลือก
ปิด หรือ เปิด และเลือกเพือ
่
ปฏิเสธไม่รบ
ั สายทัง้ หมด
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การโทร
กลุม
่ ทีร่ ะบุ รายชือ
่
การโทรจากหมายเลขที่
ไม่รจ
ู้ ก
ั (หมายเลขทีไ
่ ม่อยูใ่ น
รายชือ
่ ของคุณ) หรือการโทร
ทีไ
่ ม่มข
ี อ
้ มูลผูโ้ ทร
ส่งหมายเลขตัวเอง - เลือก
ว่าจะแสดงหมายเลขของคุณ
เมือ
่ คุณโทรออกหรือไม่ (ขึน
้
อยูก
่ บ
ั ผูใ้ ห้บริการเครือข่าย
ของคุณ)
โทรซ้ำอัตโนมัติ - ให้คณ
ุ
สามารถตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั โทรซ้ำ
อัตโนมัตไ
ิ ด้เมือ
่ การโทรออก
ไม่สำเร็จ
เตือนทุกนาที - กำหนดว่า
จะส่งเสียงทุก 1 นาทีขณะ
สนทนาทางโทรศัพท์
บันทึกเบอร์ใหม่ - การเลือก
ตัวเลือกนีจ
้ ะบันทึกหมายเลข
ทีย
่ งั ไม่มใี นรายชือ
่ ของคุณ
เมือ
่ สิน
้ สุดการโทร
ค่าโทร - ดูคา่ โทรทีเ่ รียกเก็บ
จากการโทรครัง้ ล่าสุดหรือ
การโทรทัง้ หมดของคุณ
บริการนีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั เครือข่าย
ผูใ้ ห้บริการบางรายอาจไม่ให้
การสนับสนุนบริการนี้

16

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าทัว่ ไป
ของการโทร
1 กด เมนู และเลือก ตัง
้ ค่า
และ การโทร และเลือก
ตัง
้ ค่าทัว
่ ไป
2 จากหน้าจอนี้ คุณสามารถ
แก้ไขการตัง้ ค่าของ:
ข้อความขอโทษ ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะปฏิเสธสาย
เรียกเข้า คุณสามารถใช้
“ข้อความขอโทษ” เพือ
่ ส่งข้อ
ความอธิบายว่าเหตุใดคุณจึง
ไม่รบ
ั สาย
โหมดตอบรับ Bluetooth เลือกวิธต
ี อบรับสายเมือ
่ ใช้ชด
ุ
หูฟงั บลูทธ
ู เลือก แฮนด์ฟรี
หรือ ตัวเครือ
่ ง

กล้องถ่ายรูป
การถ่ายภาพด่วน
1 กด เมนู และเลือก กล้อง
ถ่ายรูป และ กล้องถ่ายรูป
2 เมือ
่ กล้องจับโฟกัสทีว่ ต
ั ถุ
แล้ว ให้แตะทีไ
่ อคอน ถ่าย
ภาพ ทีต
่ รงกลางด้านล่าง
ของหน้าจอ และกด ตกลง
เพือ
่ ถ่ายภาพ

ภายหลังการถ่ายรูป
ภาพทีถ
่ า่ ยจะปรากฏบนหน้าจอ
ชือ
่ ภาพจะแสดงทีด
่ า้ นล่างของ
หน้าจอ พร้อมทัง้ ไอคอนห้า
ไอคอนทางด้านล่างของหน้าจอ
อัลบัม
้ - ดูรป
ู ภาพและ
วิธโี อทีค
่ ณ
ุ ถ่ายในอัลบัม
้
ส่ง - ส่งรูปภาพเป็นข้อความ,
ู
เป็นอีเมล์ หรือผ่านบลูทธ
สร้าง - ถ่ายอีกภาพหนึง่ ทันที
ตัง
้ เป็น - ใช้ภาพเป็นพืน
้ หลัง,
ภาพรายชือ
่ หรือในภาพเปิด
เครือ
่ งหรือภาพปิดเครือ
่ ง
ลบ - ลบรูปภาพทีค
่ ณ
ุ เพิง่ ถ่าย
ช่องมองภาพจะปรากฏขึน
้
อีกครัง้
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กล้องวิดโี อ
การถ่ายวิดโี อด่วน

ลบ - ลบวิดโี อทีค
่ ณ
ุ เพิง่ บันทึก
ช่องมองภาพจะปรากฏขึน
้ อีก
1 กด เมนู และเลือก
ครัง้
กล้องถ่ายรูป และเลือก
กล้องวิดโี อ ช่องมองภาพ
ของกล้องวิดโี อจะปรากฏขึน
้
บนหน้าจอ
2 โฟกัสกล้องถ่ายรูปไปทีส
่ ง่ิ ที่
จะบันทึก
3 เลือกไอคอนบันทึก ทีต
่ รง
กลางด้านล่างของหน้าจอ
และกด ตกลง เพือ
่ ถ่ายวิดโี อ
บันทึก จะปรากฏขึน
้ ทีด
่ า้ น
ล่างของช่องมองภาพ กด
อีกครัง้ เพือ
่ หยุดการ
บันทึก

หลังจากทีถ
่ า่ ยวิดโี อแล้ว
ภาพนิง่ ทีแ
่ สดงวิดโี อทีถ
่ า่ ยจะ
ปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
หลังจากบันทึกวิดโี อคลิป คุณ
สามารถตรวจสอบเมนูได้ดงั นี:้
อัลบัม
้ - ดูรป
ู ภาพและวิธโี อที่
คุณถ่ายในอัลบัม
้
เล่น - เล่นไฟล์
สร้าง - กดเพือ
่ บันทึกวิดโี อ
ใหม่ทน
ั ที
ส่ง - ส่งวิดโี อเป็น ข้อความ,
อีเมล์ หรือผ่าน บลูทธ
ู
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เพลง
เครือ
่ งเล่น MP3
โทรศัพท์ LG-C310 มีเครือ
่ งเล่น
เพลงภายในตัวทีใ่ ห้คณ
ุ สามารถ
เล่นเพลงทีค
่ ณ
ุ ชืน
่ ชอบได้
หมายเหตุ:

่ งเล่นเพลง
• ก่อนใช้เครือ
คุณจะต้องโอนไฟล์เพลง
ไปทีโ่ ทรศัพท์
่ งเล่นเพลงสนับสนุน
• เครือ
ประเภท Codec ดังนี:้
MP3, WMA, AAC เครือ
่ ง
เล่นเพลงไม่ได้สนับสนุน
คุณสมบัตแ
ิ ละรูปแบบ
ไฟล์ทง้ั หมด
ในการเข้าใช้งานเครือ
่ งเล่น
เพลง กด เมนู และเลือก เพลง
และเลือกเครือ
่ งเล่น MP3จาก
ขัน
้ ตอนนี้ คุณสามารถเข้าใช้:
เล่นล่าสุด - ดูเพลงทีเ่ ล่นล่า
สุดทัง้ หมด
ทุกเพลง - ประกอบด้วยเพลง
ทัง้ หมดทีม
่ ใี นโทรศัพท์
รายการเพลงส่วนตัว ประกอบด้วยรายการเพลงที่
คุณสร้างไว้
ศิลปิน - ใช้ดแ
ู ทร็คทัง้ หมด
เรียงตามศิลปิน
อัลบัม
้ - ใช้ดแ
ู ทร็คทัง้ หมด
เรียงตามอัลบัม
้

แนวเพลง - ใช้ดแ
ู ทร็ค
ทัง้ หมดเรียงตามแนวเพลง
สับเปลีย
่ นแทร็ค - ใช้เล่น
เพลงทัง้ หมดในลำดับสุม
่

การโอนเพลงไปยัง
โทรศัพท์
วิธก
ี ารทีง่ า่ ยทีส
่ ด
ุ ในการโอน
ไฟล์เพลงไปทีโ่ ทรศัพท์
คือ ทางบลูทธ
ู
หรือสายสำหรับซิงโครไนซ์
ในการโอนเพลงโดยใช้บลูทธ
ู :
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุป
กรณ์ทง้ั คูไ
่ ด้เปิดบลูทธ
ู
และต่างมองเห็นกันแล้ว
2 เลือกไฟล์เพลงบนอุปกรณ์
่ ส่งทาง
แล้วเลือกเพือ
บลูทธ
ู
3 เมือ
่ ส่งไฟล์แล้ว คุณควร
ยอมรับไฟล์บนโทรศัพท์
โดยการเลือก ใช่
4 ไฟล์ควรปรากฏ
อยูใ่ น ทุกเพลง

การเล่นเพลง
1 กด เมนู และเลือก เพลง
แล้วเลือก เครือ
่ งเล่น
MP3
2 เลือก ทุกเพลง
แล้วเลือกเพลงทีค
่ ณ
ุ
ต้องการเล่น เลือก
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เพลง
1 เลือก
เพือ
่ หยุดเล่นเพลง
ชัว่ คราว
2 เลือก
เพือ
่ ข้ามไปยังเพลง
ถัดไป
3 เลือก
เพือ
่ ข้ามไปยังเพลง
ก่อนหน้า
4 เลือก กลับ เพือ
่ หยุดเพลง
และกลับสูเ่ มนู ทุกเพลง
เคล็ดลับ! หากต้องการเปลีย
่ น
ระดับเสียงในขณะทีฟ
่ งั เพลง ให้
ใช้ปม
ุ่ ปรับระดับเสียงด้านขวา
ของโทรศัพท์
หมายเหตุ: ลิขสิทธิข
์ อง
ไฟล์เพลงจะได้รบ
ั ความคุม
้
ครองตามสนธิสญ
ั ญานานาชาติ
และกฎหมายลิขสิทธิข
์ องแต่ละ
ประเทศ ดังนัน
้ อาจจำเป็นที่
ต้องได้รบ
ั อนุญาตหรือได้สท
ิ ธิ์
ในการทำซ้ำหรือคัดลอกเพลง
ในกฎหมายของบางประเทศมี
ข้อห้ามในการคัดลอกสือ
่ ทีม
่ ี
ลิขสิทธิด
์ ว้ ยตนเอง
ก่อนดาวน์โหลดหรือคัดลอก
ไฟล์โปรดตรวจสอบกฎข้อ
บังคับของประเทศนัน
้ ๆ เกีย
่ วกับ
การใช้สอ
่ื ต่างๆ
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การใช้ตวั เลือกขณะเล่นเพลง
เลือก ตัวเลือก และเลือกจาก:
ย่อ - ซ่อนหน้าจอเครือ
่ งเล่น
เพลง เพือ
่ ให้คณ
ุ สามารถใช้งาน
โทรศัพท์ตอ
่ ไปได้ตามปกติ
ขณะเล่นเพลง
ซ้ำ - คุณสามารถฟังเพลงซ้ำ
สับเปลีย
่ น - เล่นแทร็คในลำดับ
สุม
่
อีควอไลเซอร์ - คุณสามารถดู
อีควอไลเซอร์บนหน้าจอ
การแสดงผล - เลือกวิชวล
เอฟเฟกต์
ข้อมูลไฟล์ - คุณสามารถดู
ข้อมูลเกีย
่ วกับไฟล์เพลงทีค
่ ณ
ุ
กำลังฟังได้
เพิม
่ ในรายการเพลง - เพิม
่
เพลงปัจจุบน
ั ลงในรายการเพลง
ส่งทาง - ส่งเพลงเป็น
ข้อความ, อีเมล์ หรือทาง
บลูทธ
ู
ตัง
้ เป็น - ใช้เพลงนีเ้ ป็น
เสียงเรียกเข้า, เสียงข้อความ,
เปิดเครือ
่ ง หรือ ปิดเครือ
่ ง

วิทยุ FM
การใช้วท
ิ ยุ FM
โทรศัพท์ LG-C310 มีคณ
ุ สมบัติ
วิทยุ FM โดยต้องทำการเสียบ
หูฟงั เพือ
่ รับฟังสถานีและเพลงที่
คุณชืน
่ ชอบได้ตลอดเวลา

การฟังวิทยุ
1 กด เมนู เลือก เพลง
และเลือก วิทยุ FM
2 เลือกหมายเลขช่องของ
สถานีทค
่ี ณ
ุ ต้องการฟัง

การค้นหาสถานี
คุณสามารถใช้โทรศัพท์คน
้ หา
สถานีวท
ิ ยุได้ โดยการค้นหา
ด้วยตนเองหรือค้นหาอัตโนมัติ
สถานีเหล่านัน
้ จะถูกบันทึกไว้ใน
หมายเลขช่องสถานีทร่ี ะบุไว้
ดังนัน
้ คุณจึงไม่จำเป็นต้องปรับ
ตัง้ สถานีใหม่อก
ี
ในการปรับตัง้ อัตโนมัต:ิ
1 กด เมนู และเลือก เพลง
2 เลือก วิทยุ FM เลือก
ตัวเลือก
3 เลือก สแกนอัตโนมัติ
ข้อความยืนยันจะปรากฏขึน
้
เลือก ใช่ เครือ
่ งจะค้นหา
สถานีวท
ิ ยุทม
่ี อ
ี ยูโ่ ดยอัต
โนมัติ และกำหนดไว้ทช
่ี อ
่ ง
สถานีในโทรศัพท์

หมายเหตุ: คุณยังสามารถ
ค้นหาสถานีดว้ ยตนเองได้ดว้ ย
การใช้
และ
ทีแ
่ สดง
ทีต
่ รงกลางหน้าจอ หากคุณ
กด
และ
ค้างไว้ จะเป็น
การค้นหาสถานีโดยอัตโนมัติ

การบันทึกวิทยุ
1 กดตัวเลือก และเลือกเครือ
่ ง
บันทึกวิทยุระหว่าง
การฟังวิทยุ
2 เวลาบันทึกจะปรากฏบน
โทรศัพท์ของคุณ
หากคุณต้องการหยุดการบันทึก
ให้กด หยุด หากการบันทึก
เสร็จสิน
้ ข้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกจะ
ถูกบันทึกไว้ท่ี แฟ้มข้อมูล ->
เสียง ในรูปไฟล์ mp3
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เบราว์เซอร์
การเข้าใช้เว็บไซต์
คุณสามารถเปิดเบราว์เซอร์
WAP และเข้าสูโ่ ฮมเพจของโปร
ไฟล์ทใ่ี ช้งานในการตัง้ ค่าเว็บ
คุณสามารถป้อนแอดเดรส URL
ได้ดว้ ยตนเอง และเข้าใช้งาน
WAP เพจทีเ่ กีย
่ วข้องได้อก
ี ด้วย
1 กด เมนู และเลือก
เบราว์เซอร์
2 ในการไปยังหน้าจอหลัก
ของเบราว์เซอร์ ให้เลือก
หน้าหลัก หรือเลือก
ไปยัง URL และพิมพ์ URL
ตามด้วย เชือ
่ มต่อ
หมายเหตุ: มีคา่ ใช้จา่ ยใน
การเชือ
่ มต่อกับบริการเหล่า
นีแ
้ ละการดาวน์โหลดเนือ
้ หา
โปรดสอบถามข้อมูลการคิด
ค่าใช้จา่ ยกับผูใ้ ห้บริการเครือ
ข่ายของคุณ
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ข้อความ
ข้อความ
โทรศัพท์ LG-C310 ของคุณ
ประกอบด้วยฟังก์ชน
ั ทีเ่ กีย
่ ว
กับ SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia
Message Service) รวมทัง้
ข้อความบริการของเครือข่าย
ในการใช้ฟงั ก์ชน
ั เหล่านี้ กด
เมนู และเลือก ข้อความ

การส่งข้อความ
1 กด เมนู เลือก ข้อความ
แล้วเลือก เขียนข้อความ
2 หน้าแก้ไขข้อความใหม่จะ
เปิดขึน
้ หน้าแก้ไขข้อความ
จะรวม SMS และ MMS
เข้าในโหมดเดียวกัน เพือ
่ ให้
สลับการใช้งานได้อย่างง่าย
ดาย โหมดเริม
่ ต้นของหน้าแก้
ไขข้อความ คือโหมด SMS
3 ป้อนข้อความของคุณโดยใช้ปม
ุ่
กด โปรดดูขอ
้ มูลเพิม
่ เติมเกีย
่ ว
กับวิธป
ี อ
้ นข้อความที่ การป้อน
ข้อความ ทางขวา
4 เลือก ตัวเลือก และเลือก
แทรก เพือ
่ เพิม
่ ภาพ, วิดโี อ,
เสียง, รูปแบบอัตโนมัต,ิ
่ และเบอร์,
อีโมติคอน, ชือ
สไลด์ใหม่, หัวเรือ
่ ง หรือ
อืน
่ ๆ (นามบัตร/นัดหมาย/
บันทึก/งาน/นามบัตร)

เคล็ดลับ! ผูใ้ ช้สามารถคัดลอก/
วางประโยคได้โดยเลือกตัวเลือก
และเลือกคัดลอก/วาง
5 เลือก ส่งไปที่
่ จากรายการรายชือ
่
6 เลือกรายชือ
หรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์
7 เลือก ส่ง
คำเตือน: ภาพ, เสียง,
วิดโี อ, สไลด์ใหม่, หัวเรือ
่ ง,
นามบัตร, นัดหมาย หรือนาม
บัตรส่วนตัว จะถูกเพิม
่ ลงใน
โปรแกรมแก้ไขข้อความ การ
ส่งข้อความจะถูกแปลงเป็น
โหมดMMS และคุณจะถูกเรียก
เก็บค่าบริการในอัตราดังกล่าว
เคล็ดลับ! คุณสามารถส่ง SMS
ไปยังรายชือ
่ หลายคนได้ในครัง้
เดียว เลือกส่งทีด
่ า้ นล่างของ
หน้าจอข้อความเพือ
่ เปิดรายชือ
่
เลือกโหมดเลือกผ่านเมนูตวั
เลือก รองรับสูงสุดครัง้ ละ 20
รายชือ
่

การป้อนข้อความ
คุณสามารถป้อนตัวเลขและ
ตัวอักษรได้โดยใช้ปม
ุ่ กดของ
โทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น การ
บันทึกชือ
่ ในรายชือ
่ การเขียน
ข้อความ และการสร้างตารางนัด
หมายในปฏิทน
ิ ล้วนแต่ตอ
้ งใช้

23

ข้อความ
การป้อนข้อความทัง้ สิน
้
ในเครือ
่ งมีวธ
ิ ป
ี อ
้ นข้อความให้
เลือกใช้ได้ดงั นี:้ โหมด Abc,
ไทย และโหมด 123
หมายเหตุ: ฟิลด์บางฟิลด์อาจ
ใช้โหมดป้อนได้โหมดเดียว
(เช่น หมายเลขโทรศัพท์ใน
ฟิลด์สมุดรายชือ
่ )

ตารางแสดงปุม
่
พิมพ์ภาษาไทยทีซ
่ อ
่ น
Q
ๆ

W
ไ

E
ำ

R
พ

T
ะ

ใ

ธ

ภ

ู

ฑ
A
ฟ

S
ห

ฤ

ฆ

ถ

๊

D
ก

F
ด

G
เ

ค

โ

Y
ั

H
้

U
ี

I
ร

O
น

P
ย

ึ

ต

ช

บ

ุ

จ

ฐ

ล

J
่

K
า

L
ส
ว

ฏ

ง
ซ

โหมดป้อนข้อความโดย
ใช้ปม
ุ่ กด
เมือ
่ คุณต้องการป้อนข้อความ
ตัวอย่างเช่น เมือ
่ เขียนข้อความ
ปุม
่ กดจะเปลีย
่ นเป็นโหมด
Abc หากคุณกำลังป้อนตัวเลข
ตัวอย่างเช่น เมือ
่ โทรออก ปุม
่ ตัว
เลขของปุม
่ กดจะเปลีย
่ น
เป็นตัวเลข
ในโหมดภาษาไทยหนึง่ ปุม
่ จะมีหลาย
ตัวอักษร และใช้ปม
ุ่ ฟังก์ชน
ั กับปุม
่ ตัว
อักษรเพือ
่ ใส่ตวั ตัวอักษรด้านบน
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ตารางแสดงตัวอักษรภาษา
ไทยทีพ
่ ม
ิ พ์กบ
ั ปุม
่ ฟังก์ชน
ั
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โฟลเดอร์ขอ
้ ความ
กด เมนู และเลือก ข้อความ
โครงสร้างโฟลเดอร์ทใ่ี ช้ใน
โทรศัพท์ LG-C310
มีโครงสร้างทีเ่ ข้าใจง่าย
เขียนข้อความ - สร้างข้อความ
ใหม่
ถาดเข้า - ข้อความทัง้ หมดที่
คุณได้รบ
ั จะอยูใ่ นถาดเข้า จาก
ทีน
่ ค
่ี ณ
ุ สามารถตอบกลับ ส่งต่อ
่ ๆ ได้
และดำเนินการอืน
Chat box - คุณสามารถดูขอ
้
ความตามแต่ละหมายเลขได้
ร่าง - หากคุณยังเขียนข้อความ
ไม่เสร็จ คุณสามารถบันทึกสิง่ ที่
คุณเขียนไว้ทน
่ี ไ
่ี ด้
ถาดออก - โฟลเดอร์นเ้ี ป็น
โฟลเดอร์จด
ั เก็บแบบชัว่ คราว
ขณะทีก
่ ำลังส่งข้อความออกไป
ส่ง - สำเนาของข้อความทัง้
หมดทีค
่ ณ
ุ ส่งออกไปจะถูกจัด
เก็บในโฟลเดอร์ ส่ง
IM - ให้คณ
ุ ส่งและรับข้อความ
ด่วน
โฟลเดอร์สว
่ นตัว - คุณสา
มารถย้ายข้อความใน ถาดเข้า
หรือ ส่ง ไปยัง โฟลเดอร์
ส่วนตัว และคุณสามารถย้าย
ข้อความเหล่านัน
้ ทีอ
่ ยูใ่ น
่ นตัว ไปยัง
โฟลเดอร์สว

กล่องข้อความเดิมได้
ข้อความอัตโนมัติ - รายการ
ข้อความทีเ่ ป็นประโยชน์ ทีไ
่ ด้
เขียนไว้แล้วสำหรับการตอบ
กลับแบบรวดเร็ว

การจัดการข้อความ
1 กด เมนู เลือก ข้อความ
แล้วเลือก ถาดเข้า
2 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก:
ตอบกลับ - ส่งข้อความตอบ
กลับไปยังข้อความทีเ่ ลือก
ส่งต่อ - ส่งข้อความทีเ่ ลือก
ไปยังบุคคลอืน
่
เขียนข้อความ - เขียนข้อ
ความหรืออีเมล์ใหม่ ไม่วา่ ใคร
จะเป็นบุคคลทีส
่ ง่ ข้อความ
โทรด้วย - โทรหาบุคคลที่
ส่งข้อความ
บันทึกหมายเลข - บันทึก
หมายเลขของข้อความ
ลบ - ลบข้อความทีเ่ ลือก
คัดลอก&ย้าย - เลือกคัด
ลอกหรือย้ายข้อความทีเ่ ลือก
ไปยังโทรศัพท์ และย้ายข้อ
ความทีเ่ ลือกแบบพิเศษไปยัง
โฟลเดอร์สว
่ นตัว
โหมดเลือก - เลือกหนึง่ ข้อ
ความหรือทัง้ หมด
25

ข้อความ
ค้นหา -คุณสามารถค้นหาข้อ
ความตาม คำหลัก หรือ ผูส
้ ง่
ฟิลเตอร์ - แสดงข้อความ
ตามประเภททีต
่ อ
้ งการ
ลบทัง
้ หมด - ลบทัง้ หมด
ข้อมูลข้อความ - คุณสา
มารถตรวจสอบประเภทข้อ
ความ หัวเรือ
่ ง แหล่งทีส
่ ง่
และวันที่
หากมีขอ
้ ความ ไม่มท
ี ว
่ี า
่ งสำ
หรับข้อความซิม คุณควรลบ
ข้อความบางข้อความในถาด
ี น
้ื ทีว่ า่ ง
เข้า เพือ
่ ให้มพ
หากมีขอ
้ ความ ไม่มท
ี ว
่ี า
่ ง
สำหรับข้อความ คุณสามารถ
ลบข้อความหรือไฟล์ทบ
่ี น
ั ทึก
ออกได้ เพือ
่ ให้มพ
ี น
้ื ทีว่ า่ ง
เคล็ดลับ! ขณะดูขอ
้ ความที่
ได้รบ
ั ให้กดตัวเลือก และเลือก
ตอบกลับเร็ว ตัวเลือกนีจ
้ ะเป็น
ประโยชน์ในกรณีทค
่ี ณ
ุ ต้อง
การตอบกลับข้อความใน
ระหว่างการประชุม
เคล็ดลับ! ขณะมีขอ
้ ความ
กด ตัวเลือก และเลือก จัดเก็บ
ข้อมูล คุณสามารถจัด
เก็บข้อมูลอย่างเช่น หมายเลข
อีเมล์แอดเดรส หรือเว็บแอด
เดรสจากข้อความทีเ่ ลือก
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การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าข้อ
ความตัวอักษร
กด เมนู เลือก ข้อความ
แล้วเลือก ตัง
้ ค่า และ ข้อ
ความตัวอักษร จาก ซิม 1
หรือ ซิม 2 คุณสามารถ
เปลีย
่ นแปลง:
ศูนย์ขอ
้ ความตัวอักษร ป้อนรายละเอียดของศูนย์
ข้อความ
รายงานผลการส่ง - เลือก
เพือ
่ รับการยืนยันว่าข้อความ
ถูกส่งแล้ว
ช่วงทีม
่ ผ
ี ลใช้ - เลือกระยะ
เวลาทีจ
่ ด
ั เก็บข้อความไว้ใน
ศูนย์ขอ
้ ความ
ชนิดข้อความ - แปลงข้อ
ความตัวอักษรเป็น เสียง,
แฟกซ์, X.400 หรือ อีเมล์
การเข้ารหัสตัวอักษร - เลือก
วิธเี ข้ารหัสตัวอักษรของ
คุณ ตัวเลือกนีจ
้ ะมีผลต่อ
ขนาดของข้อความและค่า
บริการส่งข้อความของคุณ
การส่งข้อความยาว เลือกว่าจะส่งข้อความของ
คุณเป็น SMS หรือ MMS
หลายข้อความ เมือ
่ คุณป้อน
ข้อความทีม
่ ค
ี วามยาวเกิน
กว่า 2 หน้าในฟิลด์ขอ
้ ความ

่ ำหนดไว้
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าข้อความ เวลาส่งทีก
มัลติมเี ดีย
ศูนย์ MMS - ฟังก์ชน
ั นีใ้ ห้คณ
ุ
กด เมนู เลือก ข้อความ แล้ว
เลือก ตัง
้ ค่า และ ข้อความ
มัลติมเี ดีย จาก ซิม 1 หรือ
ซิม 2 คุณสามารถเปลีย
่ นแปลง:

กำหนดค่าข้อมูลเครือข่าย
เช่น ศูนย์ขอ
้ ความมัลติมเี ดีย
และโปรไฟล์อน
ิ เตอร์เน็ต เพือ
่ ส่ง
ข้อความมัลติมเี ดีย

โหมดการเรียกข้อมูล - เลือก
เพือ
่ ดาวน์โหลดข้อความมัลติมี
เดียโดยอัตโนมัตห
ิ รือด้วยตัวเอง
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ว่าคุณใช้เครือข่ายหลัก
หรือโรมมิง่
รายงานผลการส่ง - เลือกเพือ
่
ให้สง่ หรือขอรายงานผลการส่ง
อ่านข้อความตอบรับ - เลือก
เพือ
่ ให้สง่ หรือขอการตอบกลับ
การอ่าน
ระดับความสำคัญ - เลือก
ระดับความสำคัญของข้อความ
มัลติมเี ดีย
อายุขอ
้ ความ - เลือกระยะเวลา
ทีเ่ ก็บข้อความในศูนย์ขอ
้ ความ
ระยะเวลาสไลด์ - เลือกระยะ
เวลาทีจ
่ ะให้สไลด์ปรากฏบน
หน้าจอ
โหมดการสร้าง - ฟังก์ชน
ั นีใ้ ห้
คุณเลือกประเภทเนือ
้ หาทีส
่ นับ
สนุนโดย MMS
เวลาส่ง - กำหนดเวลาส่งข้อ
ความไปยังผูร้ บ
ั ศูนย์ขอ
้ ความ
่ ถึง
มัลติมเี ดียจะส่งข้อความเมือ

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าอืน
่ ๆ
กด เมนู เลือก ข้อความ
และเลือก ตัง
้ ค่า แล้วเลือก:
ข้อความตัวอักษร - คุณสามา
รถกำหนดค่าตัวเลือกเกีย
่ วกับ
ข้อความตัวอักษร
ข้อความมัลติมเี ดีย -คุณสามา
รถกำหนดค่าตัวเลือกทีเ่ กีย
่ วกับ
ข้อความมัลติมเี ดีย
ข้อความเสียง - เพิม
่ บริการข้อ
ความเสียงใหม่ ติดต่อทีผ
่ ใู้ ห้บริ
การระบบเครือข่ายของคุณสำ
หรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับบริ
การทีม
่ ใี ห้
ข้อความบริการ - เลือกเพือ
่ รับ
หรือบล็อคข้อความบริการ คุณ
ยังสามารถกำหนดความปลอด
ภัยของข้อความได้โดยการสร้าง
รายการผูส
้ ง่ ทีเ่ ชือ
่ ถือได้และเชือ
่
ถือไม่ได้
บันทึกข้อความทีส
่ ง
่ - คุณสา
มารถบันทึกข้อความทีส
่ ง่ ได้
ตัวนับข้อความ - คุณสามารถ
ตรวจสอบจำนวนข้อความทีส
่ ง่
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บริการเครือข่ายสังคม (SNS)
ในช่วงทีค
่ ณ
ุ ต้องการทราบได้
บริการข้อมูล - เลือกสถานะ
การรับ ช่องสัญญาณ และภาษา
ของบริการข้อมูล

เกมส์&แอปฯ
คุณสามารถติดตัง้ เกมส์และแอป
พลิเคชันใหม่ๆ บนโทรศัพท์
ของคุณ เพือ
่ ช่วยให้คณ
ุ ได้เพลิด
เพลินในยามว่าง
โทรศัพท์ LG-C310 มาพร้อมกับ
แอปพลิเคชันต่างๆ
Messenger - แอปพลิเคชันนี้
ช่วยให้คณ
ุ ผูกมิตรกับเพือ
่ นใหม่ๆ
และติดต่อกันได้ตลอดเวลา
Push e-mail - ด้วยแอป
พลิเคชันอีเมล์ Push
เมล์บอกซ์ของลูกค้าจะอัปเดต
ตลอดเวลา
ด้วยอีเมล์ทม
่ี าถึงโดยปราศจาก
การแทรกแซงจากผูใ้ ช้
หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเปิด
อัปเดตอัตโนมัตก
ิ อ
่ นใช้ Push
E-mail
โทรศัพท์ LG-C310 มี SNS
ทีใ่ ห้คณ
ุ สนุกสนานและจัดการ
เครือข่ายสังคมของคุณได้
คุณสามารถอัปเดตสถานะ SN
ั เดต SN
ของคุณ และดูอป
ของเพือ
่ นๆ ได้
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หมายเหตุ: คุณสมบัติ SNS
เป็นแอปพลิเคชันทีใ่ ช้ขอ
้ มูลจำ
นวนมาก เมือ
่ เชือ
่ มต่อและใช้บริ
การออนไลน์อาจมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม
่
เติม โปรดสอบถามข้อมูลการคิด
ค่าใช้จา่ ยกับผูใ้ ห้บริการเครือ
ข่ายของคุณ
Facebook
โฮม: ล็อกอินและคุณจะเห็น
สถานะทีอ
่ ป
ั เดตของเพือ
่ นๆ
ของคุณ ป้อนความเห็นของคุณ
เกีย
่ วสถานะใหม่และตรวจดูอน
่ื ๆ
เลือกตัวเลือกเพือ
่ เลือกรีเฟรช
(การอัปเดตสถานะ, รูปภาพ)
คุณสามารถเขียนความเห็นได้
Twitter
Twitter คือบริการไมโครบล็อก
ทีใ่ ห้ผใู้ ช้สง่ และอ่านข้อความที่
เรียกว่าทวีต
MySpace
บริการเครือข่ายสังคมทีใ่ ห้ผใู้ ช้
ค้นหาเพือ
่ นและเพือ
่ นร่วม
ชัน
้ เรียน พบกับเพือ
่ นใหม่
แบ่งปันภาพถ่าย ดูวด
ิ โี อ ฯลฯ

อีเมล์
การส่งอีเมล์โดยใช้แอค
เคาท์ใหม่
หากต้องการส่ง/รับอีเมล์ คุณ
ควรตัง้ ค่าอีเมล์แอคเคาท์
1 กด เมนู เลือก อีเมล์ และ
เลือกแอคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ ต้อง
การใช้
2 เลือก เขียนอีเมล์ และหน้า
ต่างอีเมล์ใหม่จะเปิดขึน
้
3 เขียนหัวเรือ
่ ง แล้วกด ตกลง
4 ป้อนข้อความของคุณโดย
ใช้ปม
ุ่ กด

การดึงข้อมูลอีเมล์
1 กด เมนู และเลือก อีเมล์
2 เลือกแอคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ ต้อง
การใช้
3 เลือก ถาดเข้า
4 เลือก รีเฟรช และโทรศัพท์
ของคุณจะเชือ
่ มต่อกับแอค
เคาท์อเี มล์ และเรียกดู
ข้อความใหม่

โฟลเดอร์ขอ
้ ความ
กด เมนู และเลือก อีเมล์ โครง
สร้างโฟลเดอร์ทใ่ี ช้ในโทรศัพท์
LG-C310 มีโครงสร้างทีเ่ ข้าใจ
ง่าย
เขียนอีเมล์ - สร้างข้อความใหม่
ถาดเข้า - ทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ
ได้รบ
ั จะอยูใ่ นถาดเข้า จากทีน
่ ่ี
คุณสามารถตอบกลับ ส่งต่อ
่ ๆ ได้
และดำเนินการอืน
ร่าง - หากคุณยังเขียนอีเมล์
ไม่เสร็จ คุณสามารถบันทึกสิง่ ที่
คุณเขียนไว้ทน
่ี ไ
่ี ด้
ถาดออก - โฟลเดอร์นเ้ี ป็นโฟล
เดอร์จด
ั เก็บแบบชัว่ คราวขณะที่
กำลังส่งอีเมล์ออกไป หรือจัด
เก็บข้อความทีส
่ ง่ ไม่สำเร็จ
ส่ง - สำเนาของอีเมล์ทง้ั หมดที่
คุณส่งออกไปจะถูกจัดเก็บใน
โฟลเดอร์ ส่ง
ถังขยะ - อีเมล์ทง้ั หมดทีค
่ ณ
ุ
ลบจะอยูใ่ นถังขยะ
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อีเมล์
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าอีเมล์
1 กด เมนู เลือก อีเมล์
2 เลือกแอคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ ต้อง
การใช้
3 เลือก ตัง
้ ค่า จาก ตัวเลือก
แล้วคุณจะใช้การตัง้ ค่าต่อ
ไปนีไ
้ ด้:
แอคเคาท์อเี มล์ - คุณสามา
รถตัง้ ค่าแอคเคาท์อเี มล์
ตอบกลับอีเมล์ได้ - เลือก
เพือ
่ ให้สง่ ข้อความ
‘ยืนยันการอ่าน’
ร้องขอการตอบกลับอีเมล์
- เลือกว่าต้องการข้อความยืน
ยันการอ่านหรือไม่
รอบเวลาการเรียกดู - เลือก
ความถีท
่ จ
่ี ะให้โทรศัพท์
LG-C310 ตรวจสอบข้อความ
อีเมล์ใหม่
แสดงจำนวน - เลือกจำนวน
อีเมล์ทแ
่ี สดงในหนึง่ ครัง้
รวมข้อความ - เลือกว่าจะ
รวมข้อความต้นฉบับในการ
ตอบกลับหรือไม่
รวมสิง
่ ทีแ
่ นบ - เลือกว่าจะ
รวมสิง่ ทีแ
่ นบต้นฉบับในการ
ตอบกลับหรือไม่
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เรียกอัตโนมัตใิ นการโรมมิง
่
- เลือกว่าจะดึงข้อความโดย
อัตโนมัตเิ มือ
่ คุณโรมมิง่ หรือไม่
แจ้งเตือนอีเมล์ใหม่ เลือกว่าจะแจ้งเตือนอีเมล์
ใหม่หรือไม่
ลายเซ็น - สร้างลายเซ็น
สำหรับอีเมล์ และเปิดคุณ
สมบัตน
ิ ้ี
ระดับความสำคัญ - เลือก
ระดับความสำคัญของ
ข้อความอีเมล์
ขนาดสูงสุดสำหรับการรับ
- เลือกขนาดอีเมล์ทด
่ี งึ ข้อ
มูลในหนึง่ ครัง้
ขนาดการส่งเมล์ - เลือก
ขนาดอีเมล์ทส
่ี ง่ ในหนึง่ ครัง้

รายชือ
่
การค้นหารายชือ
่
1 กด เมนู และเลือก รายชือ
่
2 ใช้ปม
ุ่ กดป้อนตัวอักษรตัวแรก
ของชือ
่ ตามรายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การโทรออก
3 หากต้องการเลือ
่ นดู
รายชือ
่ และหมายเลขอืน
่
ให้ใช้ปม
ุ่ นาวิเกต
หรือ ใช้วธ
ิ ท
ี เ่ี ร็วขึน
้ โดย…
1 ป้อนหมายเลขทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การค้นหาทีห
่ น้าจอหลัก
แล้วเลือก ตัวเลือก
2 เลือก ค้นหารายชือ
่
ในเมนูตวั เลือก

การเพิม
่ รายชือ
่ ใหม่
1 กด เมนู และเลือก รายชือ
่
2 กด ตัวเลือก และเลือก
รายชือ
่ ใหม่
3 เลือกว่าจะจัดเก็บรายชือ
่ ติด
ต่อใหม่ของคุณบน ตัวเครือ
่ ง
หรือ ซิมการ์ด
4 ป้อนข้อมูลทีต
่ อ
้ งการในฟิลด์
ทีใ่ ห้มา แล้วเลือก เสร็จ

หรือใช้วธ
ิ ท
ี เ่ี ร็วขึน
้ โดย…
1 ป้อนหมายเลขทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
จัดเก็บ และกด ตัวเลือก
2 เลือก บันทึกหมายเลข และ
เลือก รายชือ
่ ใหม่ หรือ
อัปเดตรายชือ
่
3 ป้อนข้อมูลทีเ่ กีย
่ วข้องและ
เลือก เสร็จ

ตัวเลือกต่างๆ ของรายชือ
่
ในเมนูนค
้ี ณ
ุ สามารถใช้ฟงั ก์ชน
่ั
ต่างๆ ได้มากมายขณะทีด
่ รู ายชือ
่
ขัน
้ ตอนต่อไปนีแ
้ สดงวิธก
ี ารเข้า
ถึงและใช้งานเมนูตวั เลือกต่างๆ
1 กด เมนู และเลือก รายชือ
่
2 เลือก ตัวเลือก เพือ
่ เปิด
รายการตัวเลือก จากขัน
้
ตอนนี้ คุณจะสามารถ:
ข้อความ - ส่งข้อความไป
ยังรายชือ
่
โทรด้วย - โทรออกโดยตรง
ไปยังรายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ เลือก
แก้ไข - เปลีย
่ นแปลงรายละ
เอียดของรายชือ
่
ลบ - ลบรายชือ
่ เลือก ใช่
ก็ตอ
่ เมือ
่ คุณแน่ใจ
รายชือ
่ ใหม่ - เพิม
่ รายชือ
่ ใหม่
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รายชือ
่
ตำแหน่งทีจ
่ ด
ั เก็บ - เลือก
ย้ายหรือคัดลอกไปยังซิม
การ์ด
หรือตัวเครือ
่ ง (ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ตำ
แหน่งทีค
่ ณ
ุ บันทึกรายชือ
่ ตัง้
แต่เริม
่ แรก)
ส่งรายชือ
่ - ส่งรายละเอียด
ของรายชือ
่ ติดต่อไปยังบุคคล
อืน
่ ในรูปแบบนามบัตร เลือก
เพือ
่ ส่งเป็น
ข้อความตัวอักษร, MMS,
อีเมล์ หรือทาง บลูทธ
ู
โหมดเลือก - เลือกว่าจะ
เลือกหรือไม่เลือกรายชือ
่
โทรด่วน - คุณสามารถกำ
หนดรายชือ
่ ทีโ่ ทรออกบ่อย
เป็นหมายเลขโทรด่วนได้
เรียงตาม - เรียงรายชือ
่ ตาม
ABCK หรือ ABC

การสร้างกลุม
่
1 กด เมนู และเลือก รายชือ
่
2 เลือก กลุม
่ และเลือก
ตัวเลือก
3 เลือก กลุม
่ ใหม่
4 ป้อนชือ
่ สำหรับกลุม
่ ใหม่
ของคุณ
5 กด เสร็จ
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หมายเหตุ: หากคุณลบกลุม
่
รายชือ
่ ทีไ่ ด้รบ
ั การกำหนด
ให้กบ
ั กลุม
่ นัน
้ จะไม่หายไป
แต่ยงั คงอยูใ่ นรายชือ
่
เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไข
กลุม
่ ทีม
่ อ
ี ยูไ่ ด้โดยการเลือ
่ น
แถบไปทีก
่ ลุม
่ ทีต
่ อ
้ งการ แล้ว
เลือก ตัวเลือก เลือกเพือ
่
กำหนดสมาชิก ให้กบ
ั กลุม
่
จากรายชือ
่ ของคุณ เลือก
แก้ไขกลุม
่ หรือ ลบกลุม
่

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าของ
รายชือ
่
1 กด เมนู และเลือก รายชือ
่
2 เลือก ตัวเลือก และเลือก
การตัง
้ ค่า จากหน้าจอนี้
คุณสามารถปรับการตัง้ ค่า
ต่อไปนี:้
ชือ
่ ทีแ
่ สดง - คุณสามารถ
เลือกแสดง ชือ
่ ขึน
้ ก่อน
หรือ นามสกุลขึน
้ ก่อน หรือ
นามสกุล, ชือ
่
พืน
้ ทีจ
่ ด
ั เก็บหลักและดู เลือกว่าจะจัดเก็บรายชือ
่
ใน ซิม 1 หรือ ซิม 2 หรือ
ตัวเครือ
่ ง และเลือกว่าจะ
ดูรายชือ
่ ทีบ
่ น
ั ทึกใน
ทัง
้ เครือ
่ งและ USIM,

เฉพาะตัวเครือ
่ ง หรือ เฉพาะ
ซิม 1 หรือ เฉพาะซิม 2
คัดลอกทัง
้ หมด - คัดลอก
รายชือ
่ ทัง้ หมดจาก ซิม 1
หรือ ซิม 2 ไปยังตัวเครือ
่ ง
หรือจากตัวเครือ
่ งไปยัง ซิม 1
หรือ ซิม 2 หรือจาก ซิม 1
ไปยัง ซิม 2 หรือจาก ซิม 2
ไปยัง ซิม 1
ย้ายทัง
้ หมด - ตัวเลือกนีท
้ ำ
งานในลักษณะเดียวกับ
คัดลอกทัง
้ หมด แต่จะบันทึก
เฉพาะรายชือ
่ ในตำแหน่งทีค
่ ณ
ุ
ย้ายไปเท่านัน
้ หากคุณย้าย
รายชือ
่ จากซิมการ์ดไปยังตัว
เครือ
่ งรายชือ
่ จะถูกลบออกจาก
หน่วยความจำของซิมการ์ด
เอ็กซ์ปอร์ตรายชือ
่ - คุณสา
มารถบันทึกข้อมูลสมุดโทรศัพ
ท์ทง้ั หมดในเครือ
่ งลงในการ์ด
หน่วยความจำภายนอกได้ใน
รูปแบบ vCard
อิมปอร์ตรายชือ
่ - คุณสามา
รถเรียกคืนข้อมูลสมุดโทรศัพท์
ในการ์ดหน่วยความจำภายนอก
ไปทีห
่ น่วยความจำโทรศัพท์ได้
ในรูปแบบ Vcard
ส่งทุกรายชือ
่ ผ่านบลูทธ
ู ส่งข้อมูลรายชือ
่ ทัง้ หมดไปยัง
เครือ
่ งอืน
่ ผ่านบลูทธ
ู
33

เครือ
่ งมือ
การตัง้ เวลาการปลุก
1 กด เมนู และเลือก
เครือ
่ งมือ แล้วเลือก
นาฬิกาปลุก
2 กด ตัวเลือก และเลือก
เพิม
่ การปลุก
3 เลือ
่ นลงและป้อนเวลาทีค
่ ณ
ุ
ต้องการให้สง่ เสียงปลุก
4 เลือกประเภทการปลุกซ้ำเพือ
่
ระบุวา่ คุณต้องการจะให้
นาฬิกาปลุกดัง ไม่ทำซ้ำ,
ทุกวัน, จันทร์ - ศุกร์,
จันทร์ - เสาร์, เลือกวัน
5 เลือ
่ นลงและเลือกว่าคุณต้อง
การนาฬิกาปลุก แบบเสียง,
แบบสัน
่ , เสียงและสัน
่ เสมอ
หรือ เหมือนรูปแบบเสียง
6 เลือ
่ นลงเพือ
่ เลือกเสียงปลุก
และเลือกเสียงจาก
กด
แฟ้มข้อมูล
7 เลือ
่ นลงและป้อนชือ
่ การปลุก
หรือใช้ชอ
่ื ทีแ
่ นะนำ
8 สุดท้าย คุณสามารถกำหนด
รอบเวลาในการเลือ
่ นปลุก
เป็น 5, 10, 20, 30 นาที,
1 ชัว่ โมง หรือ ปิด
9 เลือก เสร็จ
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การเพิม
่ เหตุการณ์ลงใน
ปฏิทน
ิ
1 กด เมนู และเลือก
เครือ
่ งมือ และเลือก
สมุดบันทึก แล้วเลือก
ปฏิทน
ิ
2 เลือกวันทีท
่ ต
่ี อ
้ งการเพิม
่ เหตุ
การณ์ คุณสามารถเลือก
วันทีโ่ ดยการเลือ
่ นไปยัง
วันทีโ่ ดยใช้ปม
ุ่ นาวิเกต
หรือโดยการเลือก ตัวเลือก
และ ไปทีว
่ น
ั เพือ
่ ป้อนวันที่
3 เลือกตัวเลือก แล้วเลือก
นัดหมายใหม่ และเลือ
่ นลง
ไปเพือ
่ ป้อนเวลาทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การให้เริม
่ เหตุการณ์ของคุณ
เลือ
่ นลงและป้อนเวลาสิน
้ สุด
ของเหตุการณ์ของคุณ
4 ป้อน หัวเรือ
่ ง ของเหตุการณ์
โดยใช้ปม
ุ่ กดในการพิมพ์ตวั
อักษรและตัวเลข
5 เลือ
่ นลงอีกครัง้ และเลือกว่า
คุณต้องการตัง้ เตือน ให้กบ
ั
เหตุการณ์ของคุณหรือไม่
เลือ
่ นไปทางซ้ายหรือขวา
เพือ
่ ดูตวั เลือกต่างๆ ทีม
่ อ
ี ยู่
่
คุณสามารถตัง้ เสียงเตือนเมือ
ถึงเวลาเริม
่ เหตุการณ์หรือตัง้
ระยะเวลาก่อนทีเ่ หตุการณ์จะ
เริม
่ ขึน
้ เพือ
่ นเตือนให้ทราบถึง
เหตุการณ์ทก
่ี ำลังจะเริม
่ ขึน
้

6 เลือ
่ นลงอีกครัง้ เพือ
่ กำหนด
ว่าเป็นเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน
้
แบบ ไม่ทำซ้ำ หรือเกิดขึน
้
ซ้ำ ทุกวัน, ทุกสัปดาห์, ทุก
เดือน หรือ ทุกปี หากเป็น
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน
้ ซ้ำ คุณ
สามารถเลือ
่ นลงเพือ
่ ป้อน
วันทีห
่ มดอายุ เพือ
่ สิน
้ สุด
เหตุการณ์ได้
7 เลือก เสร็จ และเหตุการณ์
ของคุณจะถูกบันทึกอยูใ่ น
ปฏิทน
ิ วันทีท
่ ม
่ี ก
ี ารบันทึก
เหตุการณ์ไว้จะมีเคอร์เซอร์
สีเ่ หลีย
่ มกำกับอยู่

การเพิม
่ รายการลงในราย
การงาน
1 กด เมนู และเลือก เครือ
่ ง
มือ และเลือก สมุดบันทึก
2 เลือก การทำงาน และ
เลือกงานใหม่
3 กำหนดวันทีข
่ องรายการ
ทีต
่ อ
้ งทำ เพิม
่ หมายเหตุ
และเลือกการเตือน และ
เลือกระดับความสำคัญ:
สูง, ปกติ หรือ ต่ำ
้ งทำ
4 บันทึกรายการสิง่ ทีต
่ อ
โดยเลือก เสร็จ

เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไข
รายการได้โดยเลือกรายการ
กด ตัวเลือก และเลือก แก้ไข
ยืนยันการแก้ไขโดยการเลือก
เสร็จ

การเพิม
่ บันทึก
1 กด เมนู และเลือก
เครือ
่ งมือ และเลือก สมุด
บันทึก แล้วเลือก บันทึก
2 เลือก บันทึกใหม่ และพิมพ์
บันทึกของคุณ
3 เลือก บันทึก
4 บันทึกของคุณจะ
ปรากฏบนหน้าจอ
เคล็ดลับ! คุณสามารถล็อค
บันทึกได้ กด ตัวเลือก และ
เลือก ล็อค สำหรับบันทึกส่วน
ตัวเพือ
่ ปกป้องความเป็นส่วนตัว

ตัวค้นหาวันที่
ตัวค้นหาวันทีเ่ ป็นเครือ
่ งมืออำ
นวยความสะดวกทีช
่ ว่ ยให้คณ
ุ
สามารถคำนวณวันทีต
่ อ
้ งการได้
เมือ
่ ผ่านมาแล้วหลายวัน

เครือ
่ งบันทึกเสียง
การใช้เครือ
่ งบันทึกเสียง
ใช้ บันทึกเสียง เพือ
่ บันทึกเสียง
เตือนความจำหรือเสียงอืน
่ ๆ
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เครือ
่ งมือ
การบันทึกเสียงเตือนของ
คุณ
1 กด เมนู และเลือก อืน
่ ๆ
แล้วเลือก บันทึกเสียง
2 กด ตกลง เพือ
่ เริม
่ ต้นบันทึก
3 เลือก หยุด เพือ
่ หยุดการ
บันทึก
4 กด ตัวเลือก และเลือก เล่น
เพือ
่ ฟังการบันทึก
หมายเหตุ: คุณสามารถฟังการ
บันทึกเสียงทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ บันทึก
ไว้ได้โดยการเลือกตัวเลือก และ
ไปทีอ
่ ล
ั บัม
้

การส่งการบันทึกเสียง
1 เมือ
่ คุณบันทึกเสียงเสร็จแล้ว
ให้เลือก ตัวเลือก
2 เลือก ส่ง และเลือกจาก
MMS, อีเมล์ หรือ บลูทธ
ู
หากคุณเลือก MMS หรือ
อีเมล์ รายการทีบ
่ น
ั ทึกจะ
แนบไปกับข้อความ และคุณ
สามารถเขียนและส่งข้อความ
ได้ตามปกติ หากคุณเลือก
บลูทธ
ู เครือ
่ งจะแสดงข้อ
ความให้คณ
ุ เปิดบลูทธ
ู
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การใช้เครือ
่ งคิดเลข
1 กด เมนู และเลือก
เครือ
่ งมือ แล้วเลือก
เครือ
่ งคิดเลข
2 กดปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ ป้อนตัวเลข
3 สำหรับการคำนวณอย่างง่าย
เลือกฟังก์ชน
ั ทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การ (+, –, ×, ÷) โดยใช้
ปุม
่ นาวิเกต แล้วตามด้วย =
4 สำหรับการคำนวณแบบซับซ้อน
เลือก ตัวเลือก เพือ
่ เลือก
คำสัง่
เพือ
่ ลบหน้าจอ
5 เลือก
และเริม
่ การคำนวณใหม่

การใช้นาฬิกาจับเวลา
1 กด เมนู และเลือก เครือ
่ ง
มือ แล้วเลือก นาฬิกา
จับเวลา
2 เลือก เริม
่ เพือ
่ เริม
่ ต้นตัว
จับเวลา
3 เลือก รอบ หากคุณต้อง
การบันทึกรอบเวลา โดยสา
มารถบันทึกรอบเวลา
ได้สงู สุด 99 รอบ
4 เลือก หยุด เพือ
่ หยุดตัวจับ
เวลา
5 เลือก ต่อ เพือ
่ เริม
่ นาฬิกา
จับเวลาใหม่ตอ
่ จากเวลาที่
คุณหยุดไว้ หรือเลือก รีเซ็ต
เพือ
่ เริม
่ ต้นเวลาเป็นศูนย์

การแปลงหน่วย
1 กด เมนู และเลือก
เครือ
่ งมือ แล้วเลือก
ตัวแปลงหน่วย
2 เลือกว่าคุณจะแปลง
สกุลเงิน, พืน
้ ที,่ ความยาว,
น้ำหนัก, อุณหภูม,ิ
ปริมาตร หรือ ความเร็ว
3 เลือ
่ นไปทางซ้ายหรือขวา
เพือ
่ เลือกหน่วย จากนัน
้ เลือ
่ น
ลง และป้อนจำนวนหน่วย
4 เลือ
่ นลงไปทีบ
่ อกซ์ตวั แปลง
หน่วย และเลือกหน่วยวัดที่
คุณต้องการแปลงไปเป็น
การแปลงค่าจะแสดงอยูท
่ ่ี
ด้านล่างโดยอัตโนมัติ

3 ย้ายเมืองด้วยปุม
่ สำรวจ
และเลือกเมืองบนแผนที่
เลือก ตัวเลือก และเลือก
ดูรายชือ
่ เมือง แล้วคุณ
จะสามารถเลือกรายการ หรือ
ป้อนตัวอักษรแรกของเมือง
ในฟิลด์คน
้ หาได้
4 กด เลือก

หมายเหตุ: สำหรับการแปลง
สกุลเงิน คุณต้องตัง้ ค่า อัตรา
ตามอัตราแลกเปลีย
่ นปัจจุบน
ั
ก่อน

การเพิม
่ เมืองในเวลาทัว่ โลก
1 กด เมนู และเลือก
เครือ
่ งมือ แล้วเลือก
เวลาโลก
2 ในการค้นหาเวลาของเมือง
ใดเมืองหนึง่ กด ตัวเลือก
และเลือก เมืองใหม่
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ตัง้ ค่า
การเปลีย
่ นแปลงรูปแบบ
ของคุณ
1 กด เมนู แล้วเลือก ตัง
้ ค่า
2 เลือก โปรไฟล์ แล้วเลือกรูป
แบบเสียงทีค
่ ณ
ุ ต้องการแก้ไข
3 เลือก ตัวเลือก และเลือก
กำหนดเอง
4 คุณสามารถเปลีย
่ นแปลง
เสียง ระดับเสียง และการ
เตือนทัง้ หมดได้ในทีน
่ ้ี

การใช้โหมด Flight
ในการเปิดโหมด Flight ให้กด
เมนู แล้วเลือก ตัง
้ ค่า และ
โปรไฟล์ เลือก โหมด Flight
เพือ
่ เปิดใช้ โหมด Flight
จะไม่อนุญาตให้คณ
ุ โทรออก
เชือ
่ มต่ออินเตอร์เน็ต
หรือส่งข้อความ

ล็อคปุม
่ กด - ล็อคปุม
่ กดอัตโน
มัตใิ นหน้าจอสแตนด์บาย
ตัง
้ ค่าทีเ่ ก็บหลัก - หากคุณ
เสียบการ์ดหน่วยความจำภาย
นอกในโทรศัพท์ คุณยังสามารถ
เลือกตัง้ ค่าทีเ่ ก็บหลัก แล้วเลือก
ตำแหน่งเริม
่ ต้นทีค
่ ณ
ุ ต้องการบัน
ทึกรายการ
ข้อมูลอุปกรณ์ - ดูขอ
้ มูลทาง
ด้านเทคนิคของโทรศัพท์ LGC310

การเปลีย
่ นวันทีแ
่ ละเวลา

1 กด เมนู แล้วเลือก ตัง
้ ค่า
2 เลือก อุปกรณ์ และเลือก
วันทีแ
่ ละเวลา และเลือก
จากรายการด้านล่าง:
ตัง
้ ค่าวันทีแ
่ ละเวลา - เลือก
เปิดอัพเดตอัตโนมัติ และโทร
ศัพท์จะอัปเดตวันทีแ
่ ละเวลา
โดยอัตโนมัติ
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าโทรศัพท์
รูปแบบวันที่ - คุณสามารถ
1 กด เมนู แล้วเลือก ตัง
้ ค่า
ป้อนวันทีป
่ จ
ั จุบน
ั ได้ คุณสา
2 เลือกการตัง้ ค่า อุปกรณ์
มารถตัง้ ค่ารูปแบบวันที่ (วว/
และเลือกจากรายการด้าน
ดด/ปปปป, ดด/วว/ปปปป,
ล่าง
ปปปป/ดด.วว)
ประหยัดพลังงาน - เลือก
ตัวแบ่งวัน - คุณสามารถป้อน
เปิด หรือ ปิด การตัง้ ค่า
วันทีป
่ จ
ั จุบน
ั ได้ คุณสามารถตัง้
ประหยัดพลังงาน
ค่าตัวแบ่งวัน (วว/ดด/ปปปป,
ภาษา - เปลีย
่ นภาษาบน
วว.ดด.ปปปป, วว-ดด-ปปปป)
จอแสดงผล LG-C310 ของคุณ
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รูปแบบเวลา - คุณสามารถ
ตัง้ ค่ารูปแบบวันที่ 12 ชม.
หรือ 24 ชม.

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าระบบ
ป้องกัน
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าระบบป้องกัน
ของคุณเพือ
่ ป้องกัน
โทรศัพท์ LG-C310
และข้อมูลทีส
่ ำคัญของคุณ
1 กด เมนู และเลือก ตัง
้ ค่า
และเลือก อุปกรณ์
2 เลือก ระบบป้องกัน แล้ว
เลือกจากรายการด้านล่าง:
คำขอรหัส PIN - เลือกรหัส
่ งจะขอให้คณ
ุ ป้อน
PIN ทีเ่ ครือ
รหัสเมือ
่ คุณเปิดเครือ
่ ง
ล็อคอุปกรณ์ - เลือกรหัส
ความปลอดภัยเพือ
่ ล็อคโทร
ศัพท์ผของคุณ ไม่ยน
ื ยัน,
เมือ
่ เปิดเครือ
่ ง, เมือ
่ เปลีย
่ น
ซิมการ์ด หรือ ทันที
ล็อคแอปพลิเคชัน - คุณสา
มารถล็อคเนือ
้ หาทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การซ่อนได้ (รายชือ
่ ,
ข้อความ, อีเมล์ ฯลฯ)
แจ้งเครือ
่ งหาย(ATMT) เมือ
่ โทรศัพท์ของคุณถูกขโมย
เครือ
่ งจะส่ง SMS ไปยังหมาย
เลขทีก
่ ำหนดไว้โดยเจ้าของ

ทีแ
่ ท้จริง ในการใช้งานคุณ
สมบัติ ATMT คุณจะต้องตัง้ ค่า
เพือ
่ เปิด ATMT และตัง้ ค่า
ATMT สำหรับชือ
่ เจ้าของและ
หมายเลขโทรศัพท์ รหัส
ATMT เริม
่ ต้นคือ “0000”
เปลีย
่ นรหัส - เปลีย
่ นรหัส
PIN (รายการเมนูนจ
้ี ะปรากฏ
ขึน
้ หากตัง้ ค่าขอรหัส PIN
เป็นเปิด), รหัส PIN2,
รหัสป้องกัน
หมายเหตุ: รหัสป้องกัน
รหัสป้องกันจะป้องกันไม่ให้มี
การใช้โทรศัพท์ของคุณโดย
ไม่ได้รบ
ั อนุญาต รหัสป้องกัน
เริม
่ ต้นทีต
่ ง้ั ไว้คอ
ื ‘0000’
และรหัสรักษาความปลอดภัยนี้
จำเป็นสำหรับการลบรายการใน
โทรศัพท์ทง้ั หมด และเพือ
่ ใช้
งานเมนู รีเซ็ตการตัง้ ค่า นอก
จากนี้ รหัสป้องกันจำเป็นสำหรับ
การเปิดใช้หรือเลิกใช้ฟงั ก์ชน
ั
การล็อคโทรศัพท์ เพือ
่ ป้องกัน
การใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รบ
ั
อนุญาต
คุณสามารถปรับเปลีย
่ นการ
ตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของรหัสป้องกัน
ได้จาก ระบบป้องกัน >
เปลีย
่ นรหัส
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ตัง้ ค่า
การดูสถานะหน่วยความจำ
โทรศัพท์ LG-C310 มีหน่วย
ความจำให้เลือกสามแบบ:
โทรศัพท์, ซิมการ์ด และหน่วย
ความจำภายนอก (คุณอาจต้อง
ซือ
้ การ์ดหน่วยความจำแยกต่าง
หาก) คุณสามารถใช้ตวั จัดการ
หน่วยความจำในการกำหนดว่า
ในแต่ละหน่วยความจำใช้หน่วย
ความจำไปเท่าใด และดูวา่ มีพน
้ื
ทีว่ า่ งเหลือเท่าใด
้ ค่า
กด เมนู และเลือก ตัง
เลือก อุปกรณ์ และเลือก
ข้อมูลความจำ แล้วคุณจะเห็น
สถานะปัจจุบน
ั ของหน่วยความ
จำใน LG-C310

การรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ
ใช้ รีเซ็ตอุปกรณ์ ใน อุปกรณ์
ของเมนู ตัง
้ ค่า เพือ
่ รีเซ็ตการตัง้
ค่าทัง้ หมดเป็นค่าทีต
่ ง้ั มาจากโรง
งาน คุณต้องใช้รหัสป้องกันเพือ
่
ใช้งานฟังก์ชน
ั นี้

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการ
แสดงผล
1 กด เมนู แล้วเลือก ตัง
้ ค่า
2 เลือก หน้าจอ แล้วเลือก:
หน้าจอหลัก - ปรับ พืน
้ หลัง
และ แสดงรายการ
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ธีมเมนู - เปลีย
่ นรูปโฉมทัง้
หน้าจอของคุณได้อย่าง
รวดเร็ว
รูปแบบเมนู - เปลีย
่ นมุมมอง
เมนูจาก ลิสต์สไตล์ หรือ
แบบกริด
แบบอักษร - ปรับขนาดแบบ
อักษร
ไฟหน้าจอ - เลือกระยะเวลา
การทำงานของไฟหน้าจอ
นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ปม
ุ่
นาวิเกตเพือ
่ ปรับความสว่าง
ของหน้าจอหลัก
เคล็ดลับ! การเปิดไฟหน้าจอ
เป็นเวลานานจะทำให้สน
้ิ เปลือง
พลังงานแบตเตอรีม
่ ากยิง่ ขึน
้
และคุณอาจจำเป็นต้องชาร์จ
โทรศัพท์ของคุณบ่อย
ยิง่ ขึน
้ ด้วย

ข้อความต้อนรับ หลังจากเลือก เปิด คุณสามา
รถเขียนข้อความต้อนรับได้
ข้อความนีจ
้ ะปรากฏบนหน้า
จอทุกครัง้ ทีค
่ ณ
ุ เปิดเครือ
่ ง
หน้าจออืน
่ - เลือกธีมสำหรับ
หน้าจอหลักหรือหน้าจอการ
เปิดเครือ
่ ง/การปิดเครือ
่ ง

อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์
การอัปเดตซอฟต์แวร์โทร
ศัพท์มอ
ื ถือ LG
จากอินเตอร์เน็ต
สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ ว
กับการใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้ โปรดดู
http://update.lgmobile.
com or http://www.
lg.com/common/index.jsp 
เลือกประเทศ
คุณสมบัตน
ิ ใ้ี ห้คณ
ุ อัปเดตเฟิรม
์
แวร์ของโทรศัพท์เป็นเวอร์ชน
ั ล่า
สุดได้อย่างสะดวกจากอินเตอร์
เน็ตโดยไม่ตอ
้ งไปทีศ
่ น
ู ย์บริการ
เนือ
่ งจากการอัปเดตเฟิรม
์ แวร์
โทรศัพท์มอ
ื ถือต้องการให้ผใู้ ช้
ดำเนินการอัปเดตอย่างระมัด
ระวัง โปรดตรวจสอบคำแนะนำ
และหมายเหตุทป
่ี รากฏขึน
้ ในแต่
ละขัน
้ ตอนก่อนดำเนินการต่อไป
โปรดทราบว่าการถอดสาย
ข้อมูล USB หรือแบตเตอรี่
ระหว่างการอัปเกรดอาจทำให้
โทรศัพท์มอ
ื ถือชำรุด
เสียหายได้

การเชื่อมต่อ
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการ
เชือ
่ มต่อ
การตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อจะได้รบ
ั

การตัง้ ค่ามาจากผูใ้ ห้บริการ
ระบบแล้ว ดังนัน
้ คุณจึงสนุก
กับโทรศัพท์ใหม่ของคุณได้
ทันที หากคุณต้องการเปลีย
่ น
แปลงการตัง้ ค่า ให้ใช้เมนูน้ี
กด เมนู และเลือก ตัง
้ ค่า
แล้วเลือก การเชือ
่ มต่อ
ตัวเลือกของคุณได้แก่:
บลูทธ
ู - ตัง้ ค่าโทรศัพท์ LGC310 ของคุณให้ใช้บลูทธ
ู
คุณสามารถปรับการมองเห็น
ของคุณทีม
่ ต
ี อ
่ อุปกรณ์อน
่ื หรือ
ค้นหาอุปกรณ์ทโ่ี ทรศัพท์ของ
่ ว้ ย
คุณจับคูด
โหมดเชือ
่ มต่อ USB - คุณ
สามารถเลือกโหมดการเชือ
่ มต่อ
USB บนโทรศัพท์เพือ
่ การใช้
หลายๆ ครัง้

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าบลูทธ
ู
1 กด เมนู และเลือก ตัง
้ ค่า
และเลือก การเชือ
่ มต่อ
2 เลือก บลูทธ
ู แล้ว ตัง
้ ค่า
ทำการเปลีย
่ นแปลง:
การมองเห็นเครือ
่ ง - ตัง้ ค่า
มองเห็นได้ หรือ แสดง 1
นาที เพือ
่ ให้อป
ุ กรณ์อน
่ื สา
มารถตรวจสอบโทรศัพท์ของ
คุณขณะกำลังหาอุปกรณ์
บลูทธ
ู หากคุณเลือก ซ่อน
อุปกรณ์อน
่ื ๆ จะไม่สามารถค้น
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ตัง้ ค่า
พบโทรศัพท์ของคุณขณะ
กำลังค้นหาอุปกรณ์บลูทธ
ู
ชือ
่ เครือ
่ งของฉัน - คุณสามา
รถตัง้ ชือ
่ หรือเปลีย
่ นชือ
่ โทร
ศัพท์ของคุณตามทีต
่ อ
้ งการให้
ปรากฏบนอุปกรณ์อน
่ื ชือ
่ โทร
ศัพท์ของคุณจะปรากฏขึน
้ บน
อุปกรณ์อน
่ื เฉพาะเมือ
่ ตัง้ ค่า
การมองเห็นเครือ
่ ง เป็น
มองเห็นได้
บริการทีร
่ องรับ - คุณสามา
รถดูรายการอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น
ชุดหูฟงั และชุดอุปกรณ์แฮนด์
ฟรีทโ่ี ทรศัพท์บลูทธ
ู รุน
่ นีร้ อง
รับได้
แอดเดรสส่วนตัว - ตรวจ
สอบบลูทธ
ู แอดเดรสทีน
่ ่ี
หมายเหตุ: เพือ
่ ปรับปรุงระบบ
ป้องกัน เมือ
่ คุณกำหนดค่าหรือ
จับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์ ควรตัง้ ค่า
การมองเห็น เป็น ซ่อน ทันที
สำหรับการเชือ
่ มต่อขาเข้า ไม่วา่
มีการจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์อน
่ื กับโทร
ศัพท์ของคุณหรือไม่ คุณสามา
รถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธการ
เชือ
่ มต่อนัน
้

การจับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์บลูทธ
ู อืน
่
ในการจับคูโ่ ทรศัพท์ LG-C310
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กับอุปกรณ์อน
่ื คุณสามารถกำ
หนดรหัสผ่านเพือ
่ ป้องกันการ
เชือ
่ มต่อได้ ซึง่ หมายความว่า
อุปกรณ์ทจ
่ี บ
ั คูด
่ ว้ ยก็จะปลอด
ภัยมากขึน
้
1 ตรวจสอบว่าบลูทธ
ู เป็น เปิด
และ มองเห็นได้ คุณสามา
รถเปลีย
่ นการมองเห็นในเมนู
ตัง
้ ค่า ของเมนู บลูทธ
ู โดย
การเลือกการมองเห็นเครือ
่ ง
จากนัน
้ เลือกมองเห็นได้
2 จาก บลูทธ
ู เลือก เปิดใช้
บลูทธ
ู และเลือก ค้นหาอุป
กรณ์ใหม่
3 โทรศัพท์ LG-C310
จะค้นหาอุปกรณ์ เมือ
่ การ
่
ค้นหาเสร็จสมบูรณ์ เพิม
และ รีเฟรช จะปรากฏขึน
้
บนหน้าจอ
4 เลือกอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้อง
การจับคูด
่ ว้ ย เลือก เพิม
่
และป้อนรหัสผ่าน
จากนัน
้ เลือก ตกลง
5 โทรศัพท์ของคุณจะเชือ
่ มต่อ
กับอุปกรณ์อน
่ื ซึง่ คุณควรป้อน
รหัสผ่านเดียวกัน
6 การเชือ
่ มต่อบลูทธ
ู ของคุณ
แบบป้องกันด้วยรหัสผ่าน
พร้อมใช้งานแล้ว

หมายเหตุ:
1 จับคู่ LG-C310 กับอุปกรณ์
ทีส
่ นับสนุน BT เวอร์ชน
ั
สูงกว่า 2.0 จะไม่มก
ี ารถาม
รหัสผ่าน เนือ
่ งจากรหัสผ่าน
ถูกสร้างอัตโนมัติ
2 จับคู่ LG-C310 กับอุปกรณ์
ทีส
่ นับสนุน BT เวอร์ชน
ั
ต่ำกว่า เช่น 1.2 ฯลฯ
จะมีการถามรหัสผ่าน

การใช้ชด
ุ หูฟงั บลูทธ
ู
1 ตรวจสอบว่าบลูทธ
ู เป็น
เปิดใช้บลูทธ
ู และ
มองเห็นได้
2 ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำที่
แนบมาพร้อมกับชุดหูฟงั
เพือ
่ ตัง้ ค่าชุดหูฟงั ให้อยูใ่ น
โหมดการจับคู่ และจับคูก
่ บ
ั
โทรศัพท์ของคุณ
3 โทรศัพท์ LG-C310 จะเชือ
่ ม
ู และ
ต่อกับชุดหูฟงั บลูทธ
เปลีย
่ นเป็นรูปแบบชุดหูฟงั
โดยอัตโนมัติ

การส่งและการรับไฟล์โดย
ใช้บลูทธ
ู
บลูทธ
ู เป็นวิธใี นการส่งและรับ
ไฟล์ทด
่ี โี ดยไม่จำเป็นต้อง
ต่อสาย ซึง่ สามารถเชือ
่ มต่อ

ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุณยังสามารถเชือ
่ มต่อกับชุดหู
ฟังบลูทธ
ู เพือ
่ โทรออกและรับ
สายได้ ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะสามารถเริม
่
ต้นการการแบ่งปันไฟล์ดว้ ย
บลูทธ
ู คุณต้องจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ของ
คุณเข้ากับอุปกรณ์บลูทธ
ู อืน
่
ก่อน
สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ
การจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ โปรดดูท่ี การ
จับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์บลูทธ
ู อืน
่
ู :
ในการเปิดบลูทธ
1 กด เมนู แล้วเลือก ตัง
้ ค่า
เลือก การเชือ
่ มต่อ
แล้วเลือก บลูทธ
ู
2 เลือก เปิดใช้บลูทธ
ู
3 เลือก เลิกใช้บลูทธ
ู
เพือ
่ ปิดบลูทธ
ู
ในการส่งไฟล์:
1 เปิดไฟล์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการส่ง
โดยทัว่ ไปจะเป็นไฟล์ภาพ
ถ่าย, วิดโี อ หรือเพลง
2 เลือก ตัวเลือก และเลือก
ส่งทางบลูทธ
ู
3 เลือก ใช่ เพือ
่ เปิดบลูทธ
ู หาก
ยังไม่ได้เปิดใช้งาน
4 โทรศัพท์ LG-C310 จะค้นหา
ู ภาย
อุปกรณ์อน
่ื ๆ ทีใ่ ช้บลูทธ
ในรัศมีนน
้ั โดยอัตโนมัติ
5 เลือกอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการ
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ตัง้ ค่า
ส่งไฟล์ไป แล้วเลือก ตกลง
ในการรับไฟล์:
1 ในการรับไฟล์ คุณต้องตัง้ ค่า
บลูทธ
ู เป็น เปิดใช้บลูทธ
ู
และ มองเห็นได้
2 เครือ
่ งจะแสดงข้อความให้
คุณยอมรับไฟล์จากผูส
้ ง่
เลือก ใช่ เพือ
่ รับไฟล์
เคล็ดลับ! คอยเฝ้าดูแถบแสดงค
วามคืบหน้าเพือ
่ ให้แน่ใจ
ว่าไฟล์ของคุณถูกส่งแล้ว
เคล็ดลับ! เครือ
่ งหมาย
Bluetooth® และโลโก้ตา่ งๆเป็น
สมบัตข
ิ องBluetooth SIG, Inc.
และการใช้เครือ
่ งหมายเหล่านัน
้
โดย LG Electronics อยูภ
่ ายใต้
การอนุญาต เครือ
่ งหมายการค้า
และชือ
่ ทางการค้าอืน
่ ๆ เป็นสม
บัตข
ิ องเจ้าของเครือ
่ งหมายการ
ค้าและชือ
่ ทางการค้านัน
้ ๆ

การติดตัง้ LG PC Suite
ลงในคอมพิวเตอร์
1 ไปที่ www.lgapplication.
com แล้วเลือกประเทศ
2 เลือก Manual & Software
Download และคลิก
ดาวน์โหลด เพือ
่ ดาวน์โหลด
เครือ
่ งมือสนับสนุนมือถือ
LG ลงในคอมพิวเตอร์
3 ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำบนหน้า
จอ เพือ
่ ติดตัง้ LG PC Suite
ในคอมพิวเตอร์เสร็จสมบูรณ์

การสำรองข้อมูลและการ
เรียกคืนข้อมูลของโทรศัพท์

1 เชือ
่ มต่อสาย USB ทีโ่ ทรศัพ
ท์และคอมพิวเตอร์
ของคุณ
2 เลือก PC suite จากเมนู
ป๊อปอัปในโทรศัพท์
3 คลิกทีไ
่ อคอนสำรองข้อมูล
และเลือก สำรองข้อมูล
หรือ เรียกคืน
ซิงโครไนซ์โทรศัพท์กบ
ั คอม
4 เลือกเนือ
้ หาทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
พิวเตอร์ของคุณ
สำรองข้อมูลหรือเรียกคืน
คุณสามารถซิงโครไนซ์โทรศัพท์
่ ณ
ุ ต้องการ
เลือกตำแหน่งทีค
กับคอมพิวเตอร์ของคุณ เพือ
่ ให้
สำรองข้อมูลหรือเรียกคืน
แน่ใจว่ารายละเอียดทีส
่ ำคัญทัง้
ข้อมูล คลิก ตกลง
หมดของคุณและวันทีต
่ า่ งๆ ตรง
กัน รวมทัง้ ยังเป็นการสำรองข้อ
มูลไฟล์ทช
่ี ว่ ยให้คณ
ุ สบายใจได้
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5 ระบบจะสำรองข้อมูลของคุณ

การดูไฟล์ในโทรศัพท์บน
คอมพิวเตอร์
1 เชือ
่ มต่อสาย USB
ทีโ่ ทรศัพท์และกับคอมพิว
เตอร์ของคุณ
2 เลือก PC suite จากเมนู
ป๊อปอัปในโทรศัพท์
3 หลังจากค้นหาโทรศัพท์แล้ว
เครือ
่ งจะเชือ
่ มต่ออัตโนมัติ
เคล็ดลับ! การดูเนือ
้ หาของโทร
ศัพท์บนเครือ
่ งคอมพิวเตอร์จะ
ช่วยให้คณ
ุ สามารถจัดเรียงไฟล์
จัดการเอกสาร และลบเนือ
้ หาที่
คุณไม่ตอ
้ งการใช้อก
ี ต่อไปได้
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อุปกรณ์เสริม
โทรศัพท์มอ
ื ถือของคุณมีอป
ุ กรณ์เสริมหลากหลายให้เลือกใช้
ตามทีแ
่ สดงด้านล่าง
อุปกรณ์ชาร์จ

แบตเตอรี่

ชุดหูฟง
ั สเตอริโอ

คูม
่ อ
ื การใช้
ไ ท ย
ENGLISH

คู่มือการใช้

LG-C310

LG-C310_THA_Cover.indd 1

สายเคเบิล
้ ข้อมูล

ซีดี

หมายเหตุ
• ใช้แต่อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้
• การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อแนะนำนีอ
้ าจมีผลให้การรับประกันของเครือ
่ ง
โทรศัพท์สน
้ิ สุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่ละพืน
้ ที่ โปรดตรวจสอบ
กับบริษท
ั หรือตัวแทนผูใ้ ห้บริการในแต่ละพืน
้ ทีข
่ องเรา
ในกรณีทม
่ี ข
ี อ
้ สอบถามเพิม
่ เติม
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ข้อมูลทางเทคนิค
อุณหภูมแ
ิ วดล้อม
สูงสุด: +55°C (คายประจุ) +45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด: -10°C
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ศูนย์บริการ LG โดย บริษท
ั แอลจีอเี ลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซอ
่ มสำนักงานใหญ่ตากสิน
72/127 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์ -อาทิตย์, 07:00 - 19:00น.
Call center : 0-2878-5757
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การแก้ปญ
ั หา
เนือ
้ หาในส่วนนีจ
้ ะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ทีค
่ ณ
ุ อาจพบในขณะใช้โทร
ศัพท์ คุณอาจต้องสอบถามผูใ้ ห้บริการเพือ
่ แก้ไขปัญหาบางประการ
แต่คณ
ุ สามารถแก้ไขปัญหาทีค
่ ณ
ุ พบบางอย่างได้เองอย่างง่ายดาย
อาการ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ไม่ได้เชือ่ มต่อกับระบบ
เครือข่าย

สัญญาณอ่อน หรือคุณอยูน่ อกเครือ
ข่ายผูใ้ ห้บริการ

ย้ายไปบริเวณทีใ่ กล้หน้าต่าง
หรือทีเ่ ปิดโล่ง
ตรวจสอบพืน้ ทีใ่ ห้บริการกับ
ผูใ้ ห้บริการ

รหัสไม่ตรงกัน

เมือ่ คุณต้องการเปลีย่ นรหัสป้องกัน
คุณต้องยืนยันรหัสใหม่โดยป้อน
รหัสนัน้ อีกครัง้
รหัสทีค่ ณ
ุ ป้อนทัง้ สองครัง้ ไม่ตรงกัน

ติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ตัง้ ค่าฟังก์ชนั ไม่ได้

ผูใ้ ห้บริการไม่สนับสนุนหรือต้อง
ลงทะเบียน

ติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ไม่สามารถโทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการโทรออกหรือการ
จำกัดบริการ

ตรวจสอบหมายเลขทีโ่ ทร
ออกและตรวจสอบการรับ
สัญญาณ ติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ไม่สามารถโทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการโทรออก
มีการใส่ซมิ การ์ดใหม่ ถึงขีดจำกัดค่า
โทรแบบเติมเงิน

ระบบเครือข่ายใหม่ยงั ไม่ได้
รับอนุญาต
ตรวจสอบข้อกำหนดใหม่
ติดต่อผูใ้ ห้บริการ หรือตัง้ ค่า
การจำกัดการโทรใหม่โดยใช้
รหัส PIN 2
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การแก้ปญ
ั หา
อาการ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

เปิดเครือ่ งโทรศัพท์ไม่ได้

กดปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ งแล้วปล่อย
เร็วเกินไป

กดปุม่ เปิด/ปิดเป็นเวลาอย่าง
น้อยสองวินาที
ชาร์จแบตเตอรี่ ตรวจสอบ
สัญลักษณ์แสดงการชาร์จ
บนหน้าจอ
ทำความสะอาดขัว้ แบตเตอรี่

ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่
ขัว้ แบตเตอรีส่ กปรก

ข้อผิดพลาดเกีย่ วกับ
การชาร์จ

แบตเตอรีห
่ มดโดยสิน้ เชิง

ชาร์จแบตเตอรี่

มีปญ
ั หาทีข่ ว้ั สัมผัส

ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและ
การเชือ่ มต่อกับโทรศัพท์
ตรวจสอบขัว้ สัมผัสแบตเตอรี่
ทำความสะอาดหากจำเป็น

ไม่มไี ฟจากเต้าเสียบ

เสียบปลัก๊ เข้ากับเต้าเสียบอืน่
หรือตรวจสอบกระแสไฟฟ้า

อุปกรณ์ชาร์จชำรุด

ทดสอบด้วยอุปกรณ์ชาร์จ
เครือ่ งอืน่

อุปกรณ์ชาร์จไม่ถกู ต้อง
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ใช้อปุ กรณ์เสริมของแท้ของ
LG เท่านัน้

แบตเตอรีช่ ำรุด

เปลีย่ นแบตเตอรี่

การเชือ่ มต่อเครือข่าย
ขาดหาย

สัญญาณอ่อนเกินไป

เชือ่ มต่ออีกครัง้ กับผูใ้ ห้บริการ
รายอืน่ หากโหมดเครือข่าย
เป็นอัตโนมัติ

หมายเลขโทรศัพท์ใช้โทร
ออกไม่ได้

กำลังใช้งานฟังก์ชนั กำหนดหมาย
เลขโทรออก

ตรวจสอบเมนูตง้ั ค่า
และปิดฟังก์ชนั ดังกล่าว

LG-C310 User Guide - English
This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide
you with useful explanations of features on your phone.
Some of the content of this manual may differ from your phone depending
on the software of the phone or your service provider.

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

Exposure to radio
frequency energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model LG-C310
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.
• The radio wave exposure
guidelines employ a unit of
measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted
using standardised methods
with the phone transmitting at its
highest certified power level in all
used frequency bands.
• While there may be differences
between the SAR levels of various
LG phone models, they are all
designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio
waves.
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• The SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2 W/Kg averaged over
10g of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4 for
use at the ear is 1.26 W/Kg (10g)
and when worn on the body is
1.14 W/Kg (10g).
• SAR data information for
residents in countries/regions
that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute
of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), which is 1.6 W/
Kg averaged over 1g of tissue.

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

• Do not disassemble this unit. Take
it to a qualified service technician
when repair work is required.

• 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.

• 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
or moisture.
• Use the accessories like
earphones cautiously. Do not
touch the antenna unnecessarily.

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.
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Guidelines for safe and efﬁcient use
Road safety
Check the laws and regulations on
the use of mobile phones in the
area when you drive.
• Do not use a hand-held phone
while driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before
making or answering a call if
driving conditions so require.
• RF energy may affect some
electronic systems in your vehicle
such as car stereos and safety
equipment.
• When your vehicle is equipped
with an air bag, do not obstruct
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.
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Avoid damage to your
hearing
Damage to your hearing can occur
if you are exposed to loud sound for
long periods of time. We therefore
recommend that you do not turn on
or off the handset close to your ear.
We also recommend that music and
call volumes are set to a reasonable
level.

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

Potentially explosive
atmospheres
• Do not use the phone at a
refueling point.
• Do not use near fuel or
chemicals.
• Do not transport or store
flammable gas, liquid, or
explosives in the same
compartment of your vehicle
with your mobile phone and
accessories.

In aircraft

• Use only LG batteries and
chargers. LG chargers are
Wireless devices can cause
designed to maximise the battery
interference in aircraft.
life.
• Turn your mobile phone off before
• Do not disassemble or shortboarding any aircraft.
circuit the battery pack.
• Do not use it on the aircraft
without permission from the crew. • Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
• Replace the battery when it
Children
no longer provides acceptable
Keep the phone in a safe place
performance. The battery pack
out of the reach of small children.
maybe recharged hundreds of
It includes small parts which may
times until it needs replacing.
cause a choking hazard if detached.
• Recharge the battery if it has
Emergency calls
not been used for a long time to
maximise usability.
Emergency calls may not be
available under all mobile networks. • Do not expose the battery charger
Therefore, you should never depend
to direct sunlight or use it in high
solely on the phone for emergency
humidity, such as in the bathroom.
calls. Check with your local service • Do not leave the battery in hot or
provider.
cold places, this may deteriorate
the battery performance.
Battery information and
• There is risk of explosion if the battery
care
is replaced by an incorrect type.
• You do not need to completely
• Dispose off used batteries
discharge the battery before
according to the manufacturer’s
recharging. Unlike other battery
instructions. Please recycle when
systems, there is no memory
possible. Do not dispose as
effect that could compromise the
household waste.
battery’s performance.
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Guidelines for safe and efﬁcient use
• If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorised
LG Electronics service point or
dealer for assistance.
• Always unplug the charger from
the wall socket after the phone is
fully charged to save unnecessary
power consumption of the charger.
• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery
and environmental conditions.
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Getting to Know Your Phone
Earpiece
SIM1 Indicator
Send key
• Dials a phone number
and answers a call.
• In standby mode:
Shows the history
of calls.
Alpha numeric keys
• In standby mode:
Input numbers to
dial Hold down
- International
calls
- Connect voice
mail centre
to
- Speed
dials
- Hold the key
down to go
Silent mode
• In editing mode:
Enter numbers &
characters

SIM2 Indicator
Soft keys (Left soft key
/ Right soft key)
• These keys perform
the function Indicated
in the bottom of the
display.
Main LCD
End key
• Switch on/off (hold
down)
• End or reject a call.
Confirm key / OK key
• Selects menu options
and confirms actions.

Space key:
• In Editor screen to enter
space .
• In Idle screen to open
widget menu.
Navigation key
In standby mode:
Briefly: Mp3 player
Message key
Briefly: Camera
• Short press to open message editor
Briefly: Toolbar when it
directly.
was set. (Menu>Settings
• Long press to Lock /Unlock handset.
>Display>Homescreen>
Display Items)
• In menu: Scroll up & down.
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Getting to Know Your Phone
Charger/USB cable connector
TIP: Please ensure the
phone is powered on ,
external memory card
is inserted and in idle
mode before connecting
the USB cable for Mass
Storage.

Side keys
• In standby mode:
Controls the ring
volume.
• During a call:
Earpiece volume
adjustment.
• During playing
MP3 music: Audio
volume adjustment.
SIM Switching Key
(SIM1 and SIM2
selection)
Headset

Camera lens

Battery cover

Memory card
holder

SIM2 Card holder
SIM1 Card holder
8

Battery pack

Installing the SIM and battery
1 Remove the battery cover
Press the battery cover as shown
in figure.

WARNING: Do not replace or
remove the SIM card while your
phone is being used or turned on,
or data may be lost or the SIM card
might be damaged.

2 Remove the battery
Lever the top edge of the battery
and remove it carefully from the
battery compartment.

WARNING: Do not remove the
battery when the phone is switched
on, as this may damage the phone.

3 Install the SIM card
Slide the SIM card into the SIM
card holder. Make sure that the
gold contact area on the card is
facing downwards. To remove
the SIM card, pull it gently in the
reverse direction.

4 Install the battery
First insert the bottom of the
battery into the bottom edge of
the battery compartment. Ensure
that the battery contacts align
with the terminals on the phone.
Press top of the battery until it
clips into place.
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Using Dual SIM-card

5 Insert the battery cover

6 Charging your phone
Pull open the cover of the
charger socket on the top of
your LG-C310. Insert the charger
and plug into a mains electricity
socket. Your LG-C310 will need
to be charged until a message
reading “Battery full” appears
on screen.
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You can see two Network Signal
icons on the left-top of the screen
when you insert two SIM-Card.
To select or switch the SIMcard, press Menu and select
Settings,then select Dual SIM.
Or press Dual SIM key simply on
the right side of the LG-C310. Dual
SIM key make it easy for you to
switch SIM-Card whenever you call,
send messages and so on.
TIP! You can see the network signals
highlighted by background colour
when you switch them. It makes you
easily identify the strength of your
signal of the selected SIM-Card.

Tip! You must choose SIM1 or SIM2
to use some function. For example,
Call, Messaging, Phonebook,
Settings and any Options.

Memory card
Installing a memory card
You can expand the memory
available on your phone using a
memory card.

Formatting the memory
card

Your memory card may already be
formatted. If your memory card isn’t
formatted, you will need to format it
Note: A memory card is an
before you can begin using it.
optional accessory.
1 From the home screen press
Menu then select Settings.
1. Remove the battery cover.
2
Choose Device and Memory
2. Push the microSD card slot to
info. and select External
release lock.
memory.
3. Flip up the slot.
3 Press Format and enter the
4. Put the microSD card on the card
password, which is set to 0000
tray. Make sure the gold colour
as default. Your memory card will
contact area is facing downwards.
be formatted and ready to use.
5. Flip down then push the slot
4 To view the new formatted
to lock.
folders on your LG-C310 press
Menu and select My stuff.
Choose My memory card.
WARNING: When you format
your memory card, all the content
will be wiped. If you do not want
to lose the data on your memory
card, back it up ﬁrst.
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Your home screen
The status bar
The status bar uses various icons to
indicate things like signal strength,
new messages and battery life, as
well as telling you whether your
Bluetooth connection is active.
The table below explains the
meaning of icons you’re likely to
see in the status bar.
Icon

Description

Description
An alarm is set
Schedule
New message
New voice message
New Email
Normal profile in use

Network signal strength
(number of bars will vary)

Silent profile in use

No network signal

Headset profile in use

GPRS available
EDGE available
Flight mode is activated
Calls are diverted
Roaming service
Bluetooth® is activated
WAP service is connected
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Icon

Outdoor profile in use

Remaining battery life
Battery empty
External memory
FM radio
MP3 music playing

Calling
Making a call
1. Make sure your phone is on.
2. You can use the keypad. To delete
a digit press back arrow.
3. Press
to begin the call.
4. To end the call, press
.
TIP! To enter + when making an
international call, press and hold 0.

Making a call from your
Contacts
It’s easy to call anyone whose
number you have stored in your
Phonebook.
1. Press Menu to open the main
menu. Select Phonebook.
2. Using the keypad, enter the first
letter of the contact you want to
call and scroll to the Phonebook.
3. Press
to begin the call.

Answering and rejecting
a call
When your phone rings, press
to answer
Accept or press
the call.

While your phone is ringing you can
press Silent to mute the ringing.
This is useful if you have forgotten
to change your profile to silent for
a meeting.
or select Reject in order
Press
to reject an incoming call.
Note: In call when speaker is
activated, the speaker icon is
displayed with red colour cross,
when the speaker is deactivated
speaker icon is displayed without red
colour cross.

Speed dialling
You can assign a speed dial number
to a contact you call frequently.
1. Press Menu to open the main
menu. Select Phonebook, then
select Option and Speed dials.
2. Your voicemail is preset to speed
dial 1 and you cannot change
this. Select any other number
either by using the navigation
keys and selecting Set or by
pressing the hard key number
and selecting Set.
3. Your Phonebook will open. Select
the contact you’d like to assign to
that number using the navigation
keys then Press Select.
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Calling
To call a speed dial number, press
and hold the assigned number until
the contact appears on screen. The
call will begin automatically and
.
there is no need to press

Viewing your Call logs
Press Menu and select Logs.
All logs - View a complete list of all
your dialled, received and missed
calls and also send and received
messages.
Calls Only - View a list of all the
numbers you have called, received
calls and missed calls.
Messages Only - View a list of
all the numbers you have sent or
received messages.
Missed logs - View a list of any
calls you have missed.
Outgoing logs - View a list of all
the numbers you have called.
Incoming logs - View a list of all
the numbers that have received.
TIP! From any call log select
Options and then Delete to delete
selected items.
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Using call divert
1. Press Menu and select Settings
and Call.
2. Select call divert from SIM1 or
SIM2.
3. Choose whether to divert all calls,
when the line is busy, when there
is no answer and when you are
out of reach.
4. Choose Activate and select
whether to divert to voice mail,
to other number or to recent
diverted numbers.
5. Enter your divert number or select
Search to browse for your divert
number.
Note: Charges are incurred for
diverting calls. Please contact your
network provider for details.
TIP! To turn off all call diverts,
choose Call divert from calling menu
then select Options then select
Deactivate all.

Using call barring

Changing the call settings

1. Press Menu and select Settings
and Call.
2. Select Call barring from SIM1
or SIM2.
3. Choose any or all of the options:
All outgoing calls
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
Incoming calls
Incoming when abroad
4. Enter the call barring password.
Please check with your network
operator for this service.

1. Press Menu and select Settings
and Call then select SIM1 or
SIM2.
2. From here you can amend the
settings for:
Call divert - Choose whether to
divert your calls.
Call barring - Select which calls
you would like to be barred.
Call waiting - Be alerted when
you have a call waiting.
Fixed dial numbers - Choose a
list of numbers that can be called
from your phone.
Call reject settings - Select Off
or On and choose to reject all
calls, those from specific groups,
contacts, unregistered numbers
(those not in your list of contacts)
or those with no caller ID.
Send my number - Choose
whether your number will be
displayed when you call someone.
(Depends on your network
provider.)
Auto redial - Allows you to set
the auto redial function when a
call attempt has failed.

TIP! Select Fixed dial numbers
from the calling menu to turn on
and compile a list of numbers which
can be called from your phone.
You’ll need your PIN2 code from
your operator. When activated, only
numbers included in the ﬁxed dial
list can be called from your phone.
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Calling
Minute minder - Determines
whether to sound a tone every 1
minute when you are in the call.
Save new number - Selecting
this option will save numbers that
are not already in your contacts
upon ending the call.
Call costs - View the charges
applied to your last call or all
calls. This service is network
dependent, some operators are
unable to support this.

Changing the call Common
setting
1. Press Menu and select Settings
and Call and Select Common
setting.
2. From here you can amend the
settings for:
Excuse message - Before you
reject an incoming call, you can
use “Excuse messages” to send
a message to explain why you do
not receive an incoming call.
Bluetooth answer mode Choose how to answer a call
when using a Bluetooth headset.
Select Hands-free or Handset.
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Camera
Taking a quick photo
1. Press Menu and select Camera
and Camera.
2. When the camera has focused on
your subject, select the Capture
icon on the bottom-centre of the
screen and press OK to take
a photo.

After taking a photo
Your captured photo will appear
on the screen. The image name
is shown on the bottom top of
the screen with five icons on the
bottom side.
Album - View the pictures and
videos you have taken in your
Album.
Send - Send the photo as
Message, as an Email or via
Bluetooth.
New - Take another photo straight
away.
Set as - Use the image as
Wallpaper, as a Contact image,
or in your Start up image or Shut
down image.
Delete - Delete the photo you
have just taken. The viewfinder will
reappear.
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Video Camera
Shooting a quick video
1. Press Menu and select Camera
and choose Video Camera. The
video camera’s viewfinder will
appear on screen.
2. Focus the camera on what to
record.
3. Select the Rec. icon on the
bottom-centre of the screen and
press OK to take a video. Rec
will appear at the bottom of the
again to
viewfinder. Press
stop recording.

After you’ve shot your
video
A still image representing your
captured video will appear on
screen.
After recording a video clip, you can
check the menu as follow:
Album - View the pictures and
videos you have taken in your
Album.
Play - Play the file.
New - Press to shoot another video
straight away.
Send - Send the video as
Message, as an Email or via
Bluetooth.
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Delete - Delete the video you
have just made. The viewfinder will
reappear.

Music
MP3 Player
Your LG-C310 has a built-in music
player so you can play all your
favourite music.

Genres - Allows you to view all
tracks sorted by genre.
Shuffle all songs - Allows you
to play all of the songs in random
order.

Note:

• Before using music player, you
will need to transfer music file
onto your phone.
• Music player supports codec
types as follows: MP3, WMA,
AAC. Music player does not
necessarily support all features
and variations of file formats.
To access the music player, press
Menu and select Music and select
MP3 player. From here you can
access to:
Recently played - View all of the
songs you have played recently.
All songs - Contains all of the
songs you have on your phone.
My Playlists - Contains all playlists
you have created.
Artists - Allows you to view all
tracks sorted by artist.
Albums - Allows you to view all
tracks sorted by album.

Transferring music onto
your phone
The easiest way to transfer music
onto your phone is via Bluetooth or
sync cable.
To transfer music using Bluetooth:
1. Make sure both devices have
Bluetooth switched on and are
visible to one another.
2. Select the music file on the other
device and choose to send it via
Bluetooth.
3. When the file is sent you should
to accept it on your phone by
selecting Yes.
4. The file should appear in All
songs.

Playing a song
1. Press Menu and select Music,
then choose MP3 player.
2. Choose All songs then select the
song you want to play. Select .
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Music
to pause the song.
3. Select
4. Select
to skip to the next
song.
5. Select
to skip to the previous
song.
6. Select Back to stop the music
and return to the All songs
menu.
TIP! To change the volume while
listening to music, use the volume
keys on the right hand side of your
phone.
Note: The copyright of music ﬁles
can be protected in international
treaties and national copyright laws.
Therefore, it may be necessary to
obtain a permission or a license to
reproduce or copy music. In some
countries national law prohibits
private copying of copyrighted
material. Before downloading or
copying the ﬁle, please check the
national legistration of the applicable
country concerning the use of such
material.
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Using options while playing
music
Select Options and choose from:
Minimize - Hide the music player
screen so that you can continue
using your phone as normal while
music is playing.
Repeat - You can listen the music
repeated.
Shuffle - Play your tracks in a
random order.
Equalizer - You can view Equalizer
on the screen.
Visualization - Select a visual
effect.
File info. - You can view
information about the music file you
are listening to.
Add to playlist - Adds the current
track to a playlist.
Send via - Send the song as a
Message, Email or via Bluetooth.
Set as - Use the song as Ringtone,
Message tone, Start-up or Shut
down.

FM Radio
Using the FM radio
Your LG-C310 FM radio feature so
you can insert
ear-mic to listen FM tune into your
favorite stations and listen on the
move.

Listening to the radio
1. Press Menu, select Music and
choose FM radio.
2. Select the channel number of the
station you would like to listen to.

Searching for stations
You can tune your phone to radio
stations by searching for them
either manually or automatically.
They will then be saved to specific
channel numbers, so you don‘t
have to keep re-tuning
To auto tune:
1. Press Menu and select Music.
2. Select FM radio choose Options.
3. Select Auto-scan. A confirmation
message appears. Select
Yes, then the stations will be
automatically found and allocated
to a channel in your phone.

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

Recording the Radio
1. Press Option and select Radio
recorder during listening to the
radio.
2. The recording time is displayed
on your phone.
If you want to stop the recording,
press Stop. If recording is done, the
recorded contents will be saved in
My stuff -> Sounds as mp3 file.

21

Browser
Accessing the web
You can launch the WAP browser
and access the homepage of the
activated profile on web settings.
You can also manually enter a URL
address and access the associated
WAP page.
1. Press Menu and select Browser.
2. To go straight to the browser
home page, select Home.
Alternately, select Enter address
and type in the URL, followed by
Connect.
NOTE: You will incur extra cost
by connecting to these services
and downloading content. Check
data charges with your network
provider.
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Messaging
Messaging
Your LG-C310 includes functions
related to SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia
Message Service) as well as the
network’s service messages. To use
these functions, press Menu and
select Messaging.

Sending a message
1. Press Menu, select Messaging
and choose Write message.
2. A new message editor will open.
Message editor combines SMS
and MMS in one intuitive mode
that is easy to switch between.
The default setting of the
message editor is SMS mode.
3. Enter your message using the
keypad. See Entering text on the
right for more information on how
to enter text.
4. Select Options and choose
Insert to add an Image, Video,
Sound, Template, Emoticon,
Name & Number, New slide,
Subject or More (Business
card/Schedule/Memo/Task/My
business card).
Tips! User can Copy/Paste the
sentence by selecting Options and
choose Copy/Paste.

5. Choose Send to.
6. Choose a contact from the list
of contacts or enter the phone
number.
7. Select Send.
WARNING: Image, Sound,
Video, New slide, Subject, Business
card, Schedule or My business
card is added to the message
editor, it will be automatically
converted to MMS mode and you
will be charged accordingly.
TIP! You can send SMS to many
contacts at a time. Select Send to at
the bottom of the message screen
to open Contacts. Select Selection
mode though Options menu.
Maximum it supports 20 contacts
at a time.

Entering text
You can enter alphanumeric
characters using the phone’s
keypad. For example, storing names
in contacts, writing a message and
creating scheduling events in the
calendar all require entering text.
The following text input methods
are available in the phone: Abc
mode, and 123 mode.
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Messaging
Outbox - This is a temporary
storage folder used while messages
are being sent.
Sent - Copies of all the messages
you send are kept into your Sent
Text input mode using the
folder.
keypad
IM - Allows you to send and receive
When you want to enter text, for
an Instant Message at any time.
example when writing a message,
the keypad will default to Abc mode. My folders - You can move
messages of Inbox or Sent into My
If you are entering a number, for
folders. Also you can move those
example when making a call, the
keypad number keys will default to messages of My folders into the
original message box.
numbers.
Templates - A list of pre written
Message folders
useful messages, useful for a quick
Press Menu and select Messaging. reply.
The folder structure used on your
Managing your messages
LG-C310 should be self-explanatory. 1. Press Menu, select Messaging
Write message - Create your new
and choose Inbox.
message.
2. Select Options and then choose to:
Inbox - All the messages you
Reply - Send a reply to the
receive are placed into your Inbox.
selected message.
From here you can reply, forward
Forward - Send the selected
and more.
message on to another person.
Conversation view - You can view
Write message - Write a new
the messages by each numbers.
message or email regardless
Drafts - If you don’t have time to
who sent you message.
finish writing a message, you can
Call by - Call the person who
save what you have written so far
sent you the message.
in here.
Note: Some ﬁelds may allow only
one input mode (e.g. telephone
number in contact ﬁelds).
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Save number - Save the
number of the message.
Delete - Delete the selected
message.
Copy&Move - Choose to copy
or move the selected message
to the phone and specially move
selected message to My folders.
Selection mode - Mark a
message or all.
Search - you can find messages
by Keyword or Sender.
Filter - Displays messages by
desired message types.
Delete all - Delete all messages.
Message info - You can check
the message info of its type,
subject, where it is from and
its date.
If you see the message No space
for SIM message, you should
delete some messages from your
inbox to create space.
If you see the message No space
for messages, you can delete
either messages or saved files to
create more space.

TIP! While viewing the received
message, press Options and select
Template reply. This is useful if you
need to reply the message during
a meeting.
TIP! While you see the message,
press Options and select Extract.
You can extract the information such
as a number, email address or web
address from the selected message.

Changing your text
message settings
Press Menu, select Messaging,
then choose Settings and Text
message from SIM1 or SIM2. You
can make changes to:
Text message centre - Enter the
details for your message centre.
Delivery report - Choose to receive
confirmation that your message
have been delivered.
Validity period - Choose how long
your messages are stored at the
message centre.
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Messaging
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 message
and therefore data costs.
Send long text as - Choose
whether to send your message as
Multiple SMS or MMS when you
enter a text longer than 2 pages in
the message field.

Changing your multimedia
message settings
Press Menu, select Messaging,
then choose Settings and
Multimedia message from SIM1
or SIM2. You can make changes to:
Retrieval mode - Choose to
automatically or manually download
multimedia messages depending
on whether you are at home or
roaming.
Delivery report - Choose to
request or allow a delivery report.
Read reply - Choose to request or
allow a read reply.
Priority - Choose the priority level
of your multimedia message.
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Validity period - Choose how
long your message is stored at the
message centre.
Slide duration - Choose how long
your slides appear on screen.
Creation mode - Allows you to
select the contents type supported
by MMS.
Delivery time - Configures the
delivery time of message to the
recipient. The multimedia message
centre will deliver the message after
the delivery time.
Multi msg centre - Allows you to
configure network information such
as the multimedia service centre
and the internet profile to send a
multimedia message.

Changing your other
settings
Press Menu, select Messaging,
and choose Settings then:
Text message - You can configure
text message related options.
Multimedia message -You can
configure multimedia message
related options.

Voicemail - Add a new voicemail
service. Contact your network
operator for more information on
the service they provide.
Service message - Choose to
receive or block service messages.
You can also set your message
security by creating trusted and
untrusted lists of senders.
Save sent message - You can
select to save message you sent.
Message counter - You can check
amount of messages you sent
during period you want to know.
Info. service - Choose the
reception status, channels and
language of your info messages.

Messenger - This application
enables user to make new friends
and stay connected.
Push e-mail - With a push email
application, the client’s mailbox is
constantly updated with arriving
email without user intervention.
Note: Make sure that Auto update
is on before using Push E-mail.

Games & Apps
You can install new games and
applications on your phone to keep
you amused when you have spare
time.
LG-C310 also comes with some
preloaded applications.
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Social network services (SNS)
Your LG-C310 has SNS that lets
you enjoy and manage your social
network. You can update your own
SN place status and view your
friends’ SN updates.
Note: SNS feature is a data
intensive application. An additional
costs may be incurred when
connecting and using online
services. Check your data charges
with your network provider.
Facebook
Home: Log in and you will see
your friend’s updated status. Input
your comment about new status
or check others. Select Options to
choose Refresh, News Feed filter
(Status updates, Photo), Delete or
Settings.
You can also write comments by
selecting + icon.
Twitter
Twitter is a microblogging service
that enables its users to send and
read messages known as tweets.
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MySpace
It is a social networking service
enables user to find friends &
classmates, meet new people,
share photos, watch videos..etc

E-Mail
Sending an email using
your new account

Message folders

Press Menu and select E-mail. The
folder structure used on your LGC310 should be self-explanatory.
Write e-mail - Create your new
message.
Inbox - All the e-mails you receive
are placed into your Inbox. From
here you can reply, forward and
more.
Drafts - If you don’t have time to
finish writing a e-mail, you can
save what you have written so far
in here.
Retrieving your email
Outbox - This is a temporary
1. Press Menu and select E-mail.
storage folder while e-mail are
2. Select the account you want
being sent or stores the messages
to use.
that are failed to sent.
3. Select Inbox.
Sent - Copies of all the e-mail you
4. Choose Refresh and the phone
send are kept into your Sent folder.
will connect to your email account
and retrieve your new messages. Trash - All the e-mail you remove
are placed into your Trash.
To send/receive an email, you
should set up an email account.
1. Press Menu, select E-Mail and
choose the account you want
to use.
2. Choose Write e-mail and a new
email window will open.
3. Write a subject line then press OK.
4. Enter your message using the
keypad.
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E-Mail
Changing your email
settings
1. Press Menu, choose E-mail.
2. Select the account you want
to use.
3. Select Settings from Options
then you can adapt the following
settings:
E-mail accounts - You can set
up an email account.
Allow reply e-mail - Choose
to allow the sending of ‘read
confirmation’ messages.
Request reply e-mail - Choose
whether to request read
confirmation messages.
Retrieve interval - Choose how
often your LG-C310 checks for
new email messages.
Show amount - Choose the
number of emails to be shown at
any one time.
Include message in Fwd &
Reply - Choose whether or not to
include the original message.
Include attachment - Choose
whether or not to include the
original attachment.
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Auto retrieval in roaming Choose whether or not to
automatically retrieve your
messages when abroad.
New e-mail notification Choose whether or not to be
alerted to new emails.
Signature - Create an email
signature and switch this feature
on.
Priority - Choose the priority
level of your email messages.
Maximum size for receiving
- Choose the size of emails to be
retrieved at any one time.
Mail sending size - Choose the
size of emails to be sent at any
one time.

Phonebook
Searching for a contact
1. Press Menu and select
Phonebook.
2. Using the keypad enter the first
letter of the name of the contact
you want to call.
3. To scroll through the contacts and
their different numbers use the
navigation keys.
Or, using the slightly quicker
method…
1. Enter the number you wish to
search on the home screen and
select Options.
2. Choose Search contacts in
option menu.

Adding a new contact
1. Press Menu and select
Phonebook.
2. Press Option and select New
contact.
3. Choose whether to store your
new contact on your Handset or
SIM card.
4. Enter the information you want
in the fields provided and select
Done.

Or to use a slightly quicker
method…
1. Enter the number you wish to
store and press Options.
2. Choose Save number, and
choose either New contact or
Update contact.
3. Enter the relevant information and
select Done.

Contact options
There are many things you can
do when viewing a contact. Here’s
how to access and use the options
menu.
1. Press Menu and select
Phonebook.
2. Select Options to open the list of
options. From here you can:
Message - Send a message to
the contact.
Call by - Directly make voice call
to a contact you choose.
Edit - Change any of the
contact’s details.
Delete - Delete the contact.
Select Yes only if you are sure.
New contact - Add a new
contact.
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Phonebook
Storage location - Choose to
move or copy to the phone or SIM
card (depending on where you
originally saved the contact).
Send contact - Send the
contact’s details to another person
as a business card. Choose to
send as a Text message, MMS,
E-mail or via Bluetooth.
Selection Mode - Choose
whether to mark a contact or
unmark.
Speed dials - You can assign
a frequently-called contact to a
speed dial number.
Sort by - Sort a contact by ABCK
or ABC.

Creating a group
1. Press Menu and select
Phonebook.
2. Select Groups and choose
Options.
3. Select New group.
4. Enter a name for your new group.
5. Press Done.
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Note: If you delete a group, the
contacts which were assigned to
that group will not be lost. They will
remain in your contacts.
TIP! You can edit an existing group
by highlighting it and selecting
Options. Choose to Assign
members to the group from your
contacts, select Edit group or
Delete the group.

Changing your contact
settings
1. Press Menu and select
Phonebook.
2. Select Option and choose
Settings. From here you can
adjust the following settings:
Display name - You can select
to show the First name first or
Last name first or Last name,
First name.
Main store and view - Choose
whether to store contacts SIM1
or SIM2 or Handset. And also
choose whether to view contacts
saved to Both handset & USIM,
Handset only or SIM1 only or
SIM2 only.

Copy all - Copy your all contacts
from your SIM1 or SIM2 to your
handset or from your handset to
your SIM1 or SIM2 or from SIM1
to SIM2 or from SIM2 to SIM1.
Move all - This works in the
same way as Copy all, but the
contact will only be saved to the
location you’ve moved. If you
move a contact from the SIM card
to the handset it will be deleted
from the SIM card memory.
Export contacts - You can save
all the phonebook data in the
handset to an external memory
card by the form of vcard.
Import contacts - You can
restore all the phonebook data
in an external memory card to
the phone memory by the form
of vcard.
Send all contacts via Bluetooth
- Send all contacts information to
another handset by Bluetooth.
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Tools
Setting your alarm
1. Press Menu and select Tools,
then choose Alarm clock.
2. Press Options and select New
alarm.
3. Scroll down and enter the time
you would like the alarm to
sound at.
4. Choose the repeat type to
indicate whether you would
like your alarm to sound Not
repeated, Daily, Mon - Fri,
Mon - Sat, Select days.
5. Scroll down and choose whether
you would like the alarm to
Always sound, Always vibrate,
Always sound and vibrate or As
in profile.
6. Scroll down to choose the alarm
and choose a
tone. Press
sound from the My stuff.
7. Scroll down and enter a name for
the alarm or keep the suggested
name.
8. Finally you can set the snooze
interval at 5, 10, 20, 30 minutes,
1 hour or off.
9. Select Done.
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Adding an event to your
calendar
1. Press Menu and select Tools and
select Organiser, then choose
Calendar.
2. Select the date you would like to
add an event to. You can choose
a date either by scrolling to it
using the navigation keys or by
selecting Options and Go to date
in order to enter a date.
3. Select Options then select New
schedule and scroll down to
enter the time you would like your
event to begin. Scroll down and
enter the end time of your event.
4. Enter a Subject for the event.
Use the keypad to type letters
and numbers.
5. Scroll down again and choose
whether you would like to set an
Alarm for the event. Scroll left or
right to see the available options.
You can set the alarm to go on
at the starting time of the event
or at a set period of time before
the event starts to remind you the
event is coming up.

6. Scroll down once more to select
whether the event is occurring
Not repeat or repeated at Daily,
Weekly, Monthly or Annually
intervals. If the event is repeated,
you can also scroll down to enter
an Expiration date for when the
events will stop completely.
7. Select Done and your event
will be saved in the calendar. A
square cursor will mark the days
of any saved events.

Adding a memo
1. Press Menu and select Tools and
select Organiser, then Memo.
2. Select New memo and type your
memo.
3. Select Save.
4. Your memo will appear on the
screen.
TIP! You can lock the memo. Press
Option and select Lock for the
private memo to protect privacy.

Adding an item to your
task list

Date finder

1. Press Menu and select Tools and
choose Organiser.
2. Select Tasks and select New
task.
3. Set the date for the to do item,
add notes and choose alarm
and select a priority level: High,
Normal or Low.
4. Save your to do list item by
selecting Done.

Voice recoder

TIP! You can edit an item by
selecting it, pressing Options and
Edit. Conﬁrm your amends by
selecting Done.

Date finder is a handy tool to help
you calculate what the date will be
once a certain number of days have
passed.

Using the Voice recorder
Use your Voice recorder to record
voice memos or other sounds.
Recording your voice memo
1. Press Menu and select Tools,
then choose Voice recorder.
2. Press OK to begin recording.
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Tools
3. Choose Stop to end the
recording.
4. Press Options and select Play to
listen to the recording.
Note: You can listen to all of the
voice recordings you have saved by
selecting options and go to Album.

4. For more complex calculations,
select Options to choose a
command.
to clear the screen and
5. Select
start a new calculation.

Using the stopwatch

1. Press Menu and select Tools,
then choose Stopwatch.
Sending a voice recording 2. Select Start to begin the timer.
1. Once you have finished recording, 3. Choose Lap if want to record a
select Options.
lap time. Up to 99 lap times can
2. Select Send and choose from
be saved.
MMS, E-mail or Bluetooth. If
4. Select Stop to end the timer.
you choose MMS or E-mail, the 5. Choose Resume to restart
recording will be added to the
the stopwatch at the time you
message and you can write and
stopped it at or select Reset to
send it as normal. If you choose
return to zero.
Bluetooth, you will be prompted
to turn Bluetooth on.
Converting a unit

Using your calculator
1. Press Menu and select Tools,
then choose Calculator.
2. Press the numeric keys to input
numbers.
3. For simple calculations, select
the function you require (+, –,
×, ÷) using the navigation keys
followed by =.
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1. Press Menu and select Tools,
then choose Unit converter.
2. Choose whether you would like to
convert Currency, Area, Length,
Weight, Temperature, Volume
or Velocity.
3. Scroll left and right to select a
unit, then scroll down and enter
the unit quantity.
4. Scroll down to the unit conversion
box and choose the unit

measurement you want to convert
into. The conversion will show
automatically in the line below.
Note: For Currency convert, you
need to set Rate according to
current exchange rate ﬁrst.

Adding a city to your World
clock
1. Press Menu and select Tools,
then choose World clock.
2. To find out the time of specific
city, press Options and select
New city.
3. Move a city by navigator key and
select a city on the Map.
Select Options and choose View
city list, then also you can select
the list or enter the first letter of
the city in search field.
4. Press Select.
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Settings
Changing your profiles
1. Press Menu and select Settings.
2. Select Profiles and then hoose
the profile you want to edit.
3. Select Options and choose
Personalise.
4. You can change all of the tones,
its volumes and alert options
from here.

Primary storage settings - If you
insert an external memory card in
your phone, you can also select
Primary storage settings then
choose the default location you
prefer items to be saved to.
Device info - View the technical
information for your LG-C310.

Changing the date & time

1. Press Menu and select Settings.
Using flight mode
2. Select Device and choose Date
To turn on flight mode, press Menu
and Time and choose from the
and then select Settings and
list below:
Profiles. Select Flight mode to
Date and time settings - Select
activate. Flight mode will not allow
Auto update On, and the phone
you to make calls, connect to the
will automatically update the date
internet or send message.
and time.
Changing your Device
Date format - You can enter the
current date. You can set the date
settings
format (DD/MM/YYYY, MM/DD/
1. Press Menu and select Settings.
YYYY, YYYY/MM.DD).
2. Select Device settings and
Date separator - You can enter
choose from the list below.
the current date. You can set the
Power save - Choose to switch
date separator (DD/MM/YYYY,
the factory set power saving
DD.MM.YYYY, DD-MM-YYYY).
settings On or Off.
Time format - You can set the
Languages - Change the language
date format 12 hours or 24
of for your LG-C310’s display.
hours.
Auto key lock - Lock the keypad
automatically in standby screen.
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Changing your security
settings
Change your security settings
to keep your LG-C310 and the
important information it holds
protected.
1. Press Menu and select Settings
and choose Device.
2. Select Security and choose from
the list below:
PIN code request - Choose a
PIN code to be requested when
you turn your phone on.
Device lock - Choose a security
code to lock your phone Never,
At device start up, When
SIM card is changed or
Immediately.
Application lock - You can lock
the contents you want to hide.
(Phonebook, Messaging, E-mail,
etc.)

Change codes - Change your
PIN code (This menu item will
appear if PIN code request is set
to On), PIN2 code, Security code.
Note: Security code
The security code protects the
unauthorised use of your phone.
The default security code is set to
‘0000’ and the security code is
required to delete all phone entries
and to activate the Reset settings
menu. Also, the security code is
required to enable or disable the
phone lock function to prevent
unauthorised use of the phone. The
security code default setting can
be modiﬁed from the Security >
Change codes.

Viewing memory status
Your LG-C310 has three memories
available: the phone, the SIM card
and an external memory card (you
may need to purchase the memory
card separately).
You can use the memory manager
to determine how each memory is
used and see how much space is
available.
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Settings
Press Menu and select Settings,
select Device and choose Memory
info You will then see the current
status of the memories in your
LG-C310.

Resetting your phone
Use Reset Device in Device of
Settings menu to reset all the
settings to the factory definitions.
You need the security code to
activate this function.

Changing your display
settings
1. Press Menu and select Settings.
2. Select Display and choose from:
Homescreen - Adjust the
Wallpaper and Display items.
Menu theme - Quickly change
the whole look of your screen.
Menu style - Change the menu
view from List style or Grid
style.
Font - Adjust the font size.
Backlight - Choose how long the
backlight remains on. Also, use
the navigation keys to adjust the
main screen brightness.
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TIP! The longer the backlight is on,
the more battery power is used and
you may need to charge your phone
more often.

Greeting message - After
selecting On, you can write a
welcome message. The message
will appear on screen whenever
you start-up the phone.
Other screens - Choose the
theme of your home screen or
start-up/shut down screen.

Phone Software update
LG Mobile Phone Software
update from internet
For more information on using this
function, please visit the
http://update.lgmobile.com or
http://www.lg.com/common/index.
jsp  select country.
This Feature allows you to update
the firmware of your phone to the
latest version conveniently from the
internet without the need to visit a
service centre.
As the mobile phone firmware
update requires the user’s full
attention for the duration of the
update process, please make

sure to check all instructions and
notes that appear at each step
before proceeding. Please note
that removing the USB data cable
or battery during the upgrade may
seriously damage your mobile
phone.

Changing your Bluetooth
settings

1. Press Menu and select Settings
and choose Connectivity.
2. Choose Bluetooth then Settings.
Make your changes to:
My device visibility - Set Visible
or Visible for 1 min so that other
Connectivity
devices can detect your phone
when they are searching for a
Changing your connectivity
Bluetooth device. If you select
settings
Hidden, other devices will not be
Your connectivity settings have
able to detect your phone when
already been set up by your
they are searching for a Bluetooth
network operator, so you can enjoy
device.
your new phone straightaway. If you
My device name - You can
want to change any settings, use
name or rename your phone as
this menu. Press Menu and select
it will appear on other devices.
Settings then choose Connectivity.
Your phone’s name will be shown
Your options are:
on other devices only when My
Bluetooth - Set up your LG-C310
device visibility is set to Visible.
for Bluetooth use. You can adapt
Supported services - You can
your visibility to other devices or
view the list of devices such
search through devices your phone
as headsets and handsfree
is paired with.
supported by Bluetooth enabled
USB connection mode - You can
phone.
select the USB connection mode on
My address - Check your
your phone for several uses.
Bluetooth address here.
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Settings
Note: To improve security, we
recommend that once you have
conﬁgured or paired with a device,
Visibility be set to Hidden. For
incoming connections, regardless of
whether or not the other device has
been paired with your phone, you
can choose to accept or reject the
connection.

Pairing with another
Bluetooth device
By pairing your LG-C310 and
another device, you can set up a
passcode protected connection.
This means your pairing is more
secure.
1. Check your Bluetooth is Turn
on and Visible. You can change
your visibility in the Settings of
Bluetooth menu, by selecting My
device visibility, then Visible.
2. From Bluetooth, choose Activate
Bluetooth and select Search
new device.
3. Your LG-C310 will search for
devices. When the search is
completed Add and Refresh will
appear on screen.
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4. Choose the device you want to
pair with, select Add and enter a
passcode then choose OK.
5. Your phone will then connect to
the other device, on which you
should enter the same passcode.
6. Your passcode protected
Bluetooth connection is now
ready.
Note:
1. Pair LG-C310 with any device
supporting BT version above
2.0, then passcode is not
asked, since passcode is auto
generated.
2. Pair LG-C310 with any device
supporting lesser BT versions
such as 1.2 etc, then passcode
is asked.

Using a Bluetooth headset
1. Check your Bluetooth is Activate
Bluetooth and Visible.
2. Follow the instructions that came
with your headset to place it
in pairing mode and pair your
devices.
3. Your LG-C310 will automatically
connect to your Bluetooth headset
and switch to headset profile.

Sending and receiving your 4. Your LG-C310 will automatically
search for other Bluetooth
files using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send
and receive files as no wires are
needed and connection is quick
and easy. You can also connect
to a Bluetooth headset to make
and receive calls. Before you can
start sharing files using Bluetooth,
you will need to pair your phone
with another Bluetooth device. For
information on pairing devices, see
Pairing with another Bluetooth
device.
To switch Bluetooth on:
1. Press Menu and select Settings.
Choose Connectivity then select
Bluetooth.
2. Select Activate Bluetooth.
3. Select Deactivate Bluetooth to
switch Bluetooth off.
To send a file:
1. Open the file you want to send,
typically this will be a photo, video
or music file.
2. Select Options and choose Send
via Bluetooth.
3. Select Yes to turn Bluetooth on if
it is not already activated.

enabled devices within range.
5. Choose the device you want to
send the file to and select OK.
To receive a file:
1. To receive files, your Bluetooth
must be both Activate Bluetooth
and Visible.
2. A message will prompt you to
accept the file from the sender.
Select Yes to receive the file.
TIP! Keep an eye on the progress
bar to make sure your ﬁle is sent.

TIP! The Bluetooth® word mark and
logos are owned by the Bluetooth
SIG, Inc. and any use of such marks
by LG Electronics is under licence.
Other trademarks and trade names
are those of their respective owners.
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Settings
Synchronise your phone
with your PC
You can synchronise your phone
with your PC to make sure all your
important details and dates match,
but also to backup your files to put
your mind at ease.

Installing LG PC Suite on
your computer
1. Go to www.lgapplication.com and
choose your country.
2. Select Manual & Software
Download and click Download
to Download LG Mobile Support
Tool to PC .
3. Follow the instructions on screen
to complete the LG PC Suite
Installation on your PC.

Backing up and restoring
your phone’s information
1. Connect the USB cable to your
phone and your PC.
2. Select the PC suite from the
popup menu in your phone.
3. Click on the Backup icon, and
select Backup or Restore.
4. Mark the contents you would
like to back up or restore. Select
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the location you would like to
backup information to, or restore
information from. Click OK.
5. Your information will be backed
up.

Viewing your phone files on
your PC
1. Connect the USB cable to your
phone and your PC.
2. Select the PC suite from the
popup menu in your phone.
3. After searching the phone it will
be connected automatically.
TIP! Viewing the contents of your
phone on your PC helps you to
arrange ﬁles, organise documents
and remove contents you no longer
need.

Accessories
Various accessories are available for your mobile phone. These are detailed
below.
Charger

Battery

Stereo headset
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NOTE
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do so may invalidate your warranty.
• Accessories may be different in different regions. Please check with our
regional service company or agent for further enquires.
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Technical Data
Ambient Temperatures
Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)
Min.: -10°C
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LG Service Center by LG Electronics (Thailand) Co.Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd.;
Bookala, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon - Sun
07:00 - 19:00
Call center : 0-2878-5757
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Troubleshooting
This section lists some problems that you might encounter while using
your phone. Some problems require that you call your service provider, but
most of problems you encounter are easy to correct yourself.
Symptom

Possible causes

Possible Corrective measures

No connection
to the network

Signal is weak or you’re outside of
the carrier network.

Move to a window or open
space.
Check service provider coverage
map.

Codes do not
match

When you want to change a security Contact your Service Provider.
code you have to confirm the new
code by entering it again.
The two codes that you have
entered do not match.

Function cannot
be set

Not supported by
Service Provider or registration
required.

Contact your Service Provider.

Calls not
available

Dialing error or service limitations.

Check the number dialed and
check the reception. Contact
your service provider.

Calls not
available

Dialing error New SIM card inserted
Prepaid Charge limit reached

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

Phone cannot
be switched on

On/Off key pressed too briefly.

Press On/Off key for at least
two seconds.
Charge battery. Check charging
indicator in the display.
Clean the battery contacts.

Battery is not charged.
Battery contacts are dirty.
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Symptom

Possible causes

Possible Corrective measures

Charging error

Battery totally empty.

Charge battery.

Contact problem.

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

No power from outlet.

Plug in to a different socket or
check voltage.

Charger defective.

Test with another charger.

Wrong charger.

Only use original LG
accessories.

Battery defective.

Replace battery.

Network
connection
is lost.

Signal too weak.

Reconnection to another service
provider if network mode is
automatic.

Number not
permitted

The Fixed Dial Number function
is on.

Check the Settings menu and
turn the function off.
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Memo

Memo
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