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โปรแกรมรับรองผลิตภัณฑ์ LG
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ
ขณะนี้ บริษัท LG ได้ดำเนินงานตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณ
ฑ์ของทาง LG เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค จากการจำหน่ายผลิตภั
ณฑ์ลอกเลียนแบบจากตลาดลักลอบนำเข้าสินค้ารวมถึงเพื่อใ
ห้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับบริการทางด้านการประกันสินค้าอย่างเป็
นทางการ
เพื่อ ให้ แน่ใจ ว่าโทรศัพท์ของท่าน เป็นผลิตภัณฑ์แท้จากทาง
LG, หนึ่งข้อความพร้อมด้วย IMEI เครื่อง จะถูกส่งมายัง
บริษัท LG โดยอัตโนมัติ นับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์และเริ่ม
ใช้บริการ
ทั้งนี้ LG จะเป็นผู้ชำระค่าบริการ SMS สำหรับโปรแกรมตรวจส
อบผลิตภัณฑ์นี้
สำหรับสิทธิพิเศษ ท่านจะได้รับสิทธิในการต่อระยะเวลากา
รรับประกันฟรีเพิ่มขึ้นหนึ่งเดือน โดยสิทธิพิเศษนี้ครอบคลุม
เฉพาะการรับประกันตัวเครื่อง ไม่รวมแบตเตอรี่ และ
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ.
ทันทีที่โทรศัพท์ของคุณได้รับการตรวจสอบและรับรอง
คุณจะได้รับข้อความรับรอง “โทรศัพท์เครื่องนี้ คือผลิตภัณฑ์
จากบริษัท LG”
โดยทุกหมายเลข IMEI ที่ส่งถึงบริษัท LG
สามารถการันตีได้ว่า จะได้รับสิทธิการรับประกันสินค้า อันเนื่อง
จากข้อบกพร่องจากมาตรฐานในขั้นตอนการผลิต โดยไม่จำเป็
นต้องแสดงหลักฐานในการซื้อหรือ บัตรรับประกันสินค้า นับตั้ง
แต่วันแรกที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์
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ขอแสดงความยินดีทค
่ี ณ
ุ ซือ
้ โทรศัพท์เคลือ
่ นทีร่ น
ุ่ GS500v ของ
LG ซึง่ ทันสมัยและมีขนาดกะทัดรัด ออกแบบให้ทำงานด้วยการ
ใช้เทคโนโลยีการสือ
่ สารเคลือ
่ นทีแ
่ บบดิจต
ิ อลใหม่ลา่ สุด
ข้อมูลบางอย่างในคูม
่ อ
ื เล่มนีอ
้ าจแตกต่างจากโทรศัพท์ของคุณ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์
หรือผูใ้ ห้บริการของคุณ

คูม
่ อ
ื การใช้ GS500v

สารบัญ
คำแนะนำเพื่อความปลอดภั
มัลติมีเดีย........................ 24
ยและการใช้งานอย่างมี
สมุดบันทึก....................... 27
ประสิทธิภาพ...................... 3
PC Suite......................... 30
เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ขอ
งคุณ................................. 8 เว็บไซต์. ......................... 32
การใส่ซิมและแบตเตอรี่. ....... 9 ตั้งค่า.............................. 33
การชาร์จโทรศัพท์............. 10 อุปกรณ์เสริม. ................... 37
การ์ดหน่วยความจำ............ 10 ข้อมูลทางเทคนิค.............. 38
การใช้หน้าจอสัมผัส........... 11 การแก้ปัญหา.................... 40
หน้าจอหลักของคุณ........... 12
การโทร........................... 14
ข้อความ.......................... 17
กล้องถ่ายรูป..................... 21
กล้องวิดีโอ....................... 22
รูปภาพและวิดีโอ............... 23

2

LG GS500v | คูม
่ อ
ื การใช้

คำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบือ
้ งต้นต่อไปนี้ การไม่
ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำเหล่านีอ
้ าจทำให้เกิด
อันตรายหรือผิดกฎหมาย

การรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ข้อมูลเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถี่
วิทยุและค่า SAR (Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีร่ น
ุ่ GS500v นี้ ได้รบ
ั การ
ออกแบบตรงตามข้อกำหนดเรือ
่ ง
ความปลอดภัยในการใช้งานอันเกีย
่ วกับการ
รับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ ข้อกำหนดนีใ้ ช้
หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ทร่ี วมถึงการ
กำหนดค่าเผือ
่ ไว้ทง้ั นีเ้ พือ
่ ความปลอดภัย
ของทุกคน โดยไม่ขน
้ึ กับอายุและสุขภาพ
• ข้อกำหนดเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่
ความถีว่ ท
ิ ยุใช้หน่วยวัดทีเ่ รียกว่า Specific
Absorption Rate หรือ SAR การทดสอบ
SAR ได้กระทำด้วยการใช้วธิ ก
ี ารทีไ่ ด้มาตร
ฐาน โดยให้เครือ
่ งโทรศัพท์สง่ สัญญาณ
ทีแ
่ รงทีส
่ ด
ุ และมีการรับรองขนาดสัญญาณ
แล้ว โดยการส่งสัญญาณดังกล่าวได้กระทำ
ในทุกย่านความถีท
่ โ่ี ทรศัพท์ใช้อยู่
• แม้วา่ ระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG
แต่ละรุน
่ จะแตกต่างกันบ้าง แต่ทก
ุ รุน
่ จะได้รบ
ั
การออกแบบให้อยูภ
่ ายในข้อกำหนดการรับ
พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
• ข้อจำกัด SAR ทีแ
่ นะนำโดย International
Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก.
โดยเฉลีย
่ ตามเนือ
้ เยือ
่ หนัก 10 กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รน
ุ่ นี้
ซึง่ ทำการทดสอบโดย DASY4

ขณะถือแนบกับหูคอ
ื 0.995 วัตต์/กก. (10
กรัม) และเมือ
่ พกพาไว้กบ
ั ตัวคือ 0.810
วัตต์/กก. (10 กรัม)
• ข้อมูลระดับ SAR สำหรับผูท
้ อ
่ี ยูใ่ นประเทศ/
พืน
้ ทีท
่ ย
่ี อมรับข้อจำกัด SAR ซึง่ แนะนำโดย
Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/กก.
โดยเฉลีย
่ ต่อเนือ
้ เยือ
่ 1 กรัม

การดูแลและการบำรุงรักษา
เครือ
่ งโทรศัพท์
คำเตือน
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์
เสริมทีผ
่ า่ นการรับรองให้ใช้กบ
ั โทรศัพท์รน
ุ่
นีเ้ ท่านัน
้ การใช้อป
ุ กรณ์ประเภทอืน
่ ๆ อาจ
ทำให้การรับรองหรือการรับประกันของ
เครือ
่ งสิน
้ สุดลง หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
• อย่าถอดแยกชิน
้ ส่วนของเครือ
่ งโทรศัพท์
ควรนำไปให้ชา่ งเทคนิคผูม
้ ค
ี วามรูเ้ มือ
่ จำเป็น
ต้องมีการตรวจซ่อม
การซ่อมแซมภายใต้การรับประกันเป็นการ
ตัดสินใจของ LG ซึง่ อาจรวมถึงการเปลีย
่ น
ชิน
้ ส่วนหรือแผงวงจรทีเ่ ป็นของใหม่หรือของ
ทีป
่ รับสภาพ โดยมีประสิทธิภาพในการ
ทำงานเทียบเท่าชิน
้ ส่วนทีถ
่ ก
ู เปลีย
่ น
• ควรวางให้หา่ งจากอุปกรณ์เครือ
่ งใช้ไฟฟ้า
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
• ควรตัง้ โทรศัพท์ไว้หา่ งจากแหล่ง
ความร้อน เช่น เครือ
่ งระบายความร้อน
3

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
หรือเตาประกอบอาหาร
• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
• ไม่ควรนำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ในทีท
่ ม
่ี ก
ี ารสัน
่
สะเทือนหรือการกระแทก
• ปด
ิ เครือ
่ งโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ข
ี อ
้
บังคับพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล เนือ
่ งจาก
อาจมีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ทไ่ี วต่อสัญญาณรบกวน
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ดว้ ยมือเปียก
ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจถูก
ไฟฟ้าดูดและอาจทำให้โทรศัพท์ชำรุด
เสียหายได้
• หา้ มชาร์จโทรศัพท์ใกล้วต
ั ถุไวไฟ เนือ
่ ง
จากโทรศัพท์อาจร้อนและทำให้ตด
ิ ไฟ
ซึง่ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
• ใช้ผา้ แห้งเช็ดทำความสะอาดภายนอก
เครือ
่ งโทรศัพท์ (อย่าใช้สารละลาย เช่น
เบนซิน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บนพืน
้ ผิว
อ่อนนุม
่
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ก
ี ารถ่าย
เทอากาศดี
• ไม่ควรนำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ในทีท
่ ม
่ี ฝ
ี น
ุ่ หรือ
ควันมากเกินไป
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บต
ั รเครดิตหรือบัตร
โดยสารทีม
่ แ
ี ถบแม่เหล็ก เพราะอาจทำความ
เสียหายต่อข้อมูลในแถบแม่เหล็กได้
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมค
ี ม เพราะอาจ
ทำความเสียหายแก่โทรศัพท์ได้
• วางเครือ
่ งโทรศัพท์ให้หา่ งจากของเหลว
หรือความชืน
้
4
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• ใช้อป
ุ กรณ์เสริม เช่น
หูฟงั ด้วยความระมัดระวัง
อย่าแตะต้องเสาอากาศโดยไม่จำเป็น
• อย่าใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริม
ในบริเวณทีม
่ ค
ี วามชืน
้ สูง เช่น สระน้ำ
เรือนกระจกปลูกต้นไม้ เรือนกระจกผึง่ แดด
หรือสภาวะแวดล้อมร้อนชืน
้ เพราะอาจ
ทำให้โทรศัพท์เสียหายและสิน
้ สุดการ
รับประกัน

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของโทรศัพท์
อุปกรณ์การแพทย์และอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ เครือ
่ งสามารถส่งคลืน
่
รบกวนได้ ทำให้มผ
ี ลต่อการทำงานของ
อุปกรณ์ตา่ งๆ
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ กล้อป
ุ กรณ์ทาง
การแพทย์โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตเสียก่อน
โปรดปรึกษาแพทย์เพือ
่ ตรวจสอบว่า
โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงาน
อุปกรณ์การแพทย์ของคุณหรือไม่
• โทรศัพท์เคลือ
่ นทีบ
่ างเครือ
่ งอาจก่อให้เกิด
สัญญาณคลืน
่ รบกวนกับเครือ
่ งช่วยฟังได้
• ดังนัน
้ โทรทัศน์ วิทยุ เครือ
่ งคอมพิวเตอร์
ฯลฯ อาจได้รบ
ั การรบกวนบ้างเล็กน้อย

เครือ
่ งควบคุมจังหวะการเต้น
ของหัวใจ
ผูผ
้ ลิตเครือ
่ งควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ
แนะนำว่าควรรักษาระยะห่างระหว่างโทรศัพท์
มือถือและเครือ
่ งควบคุมจังหวะการเต้นของหัว
ใจอย่างน้อย 15 ซ.ม. เพือ
่ หลีกเลีย
่ งสัญญาณ
รบกวนทีอ
่ าจเกิดกับอุปกรณ์ดงั กล่าว ให้คณ
ุ
ใช้โทรศัพท์ดว้ ยหูดา้ นทีอ
่ ยูฝ
่ ง่ั ตรงกันข้ามกับ
เครือ
่ งควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ และ
ห้ามพกพาโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสือ
้ ของคุณ

โรงพยาบาล
ให้ปด
ิ อุปกรณ์ไร้สายของคุณหากอยูใ่ นเขต
ห้ามใช้ เช่น เมือ
่ อยูใ่ นโรงพยาบาล คลินก
ิ
หรือสถานพยาบาล เนือ
่ งจากอาจมีผลต่อการ
ทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ทไ่ี วต่อสัญ
ญาณรบกวน

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่า
ด้วยเรือ
่ งการใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ นพืน
้ ทีท
่ ่ี
คุณขับขีย
่ านพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มอ
ื ถือในขณะขับรถ
• มีสมาธิในการขับขีด
่ ว้ ยความระมัดระวัง
อย่างเต็มที่
• หากสามารถกระทำได้
ให้ใช้ชด
ุ อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ขับเข้าข้างทาง
แล้วจอดรถก่อนโทรออกหรือรับสาย หาก
สภาพการขับขีท
่ ำให้จำเป็นต้องดำเนิน
การดังกล่าว

• พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุอาจมีผล
กระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บาง
ชนิดในรถของคุณ เช่น วิทยุตด
ิ รถยนต์
อุปกรณ์เพือ
่ ความปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตัง้ ถุงลมนิรภัย ห้ามติด
ตัง้ อุปกรณ์พกพาแบบไร้สายซึง่ ขัดขวาง
การทำงานของถุงลม
ซึง่ อาจทำให้ถงุ ลมไม่ทำงาน หรืออาจทำให้
คุณได้รบ
ั บาดเจ็บรุนแรงเนือ
่ งจากการทำงาน
ผิดปกติของถุงลมนิรภัยได้
• หากคุณกำลังฟังเพลงขณะทีอ
่ ยูข
่ า้ งนอก
โปรดตรวจดูวา่ ระดับเสียงอยูท
่ ร่ี ะดับที่
เหมาะสม เพือ
่ ให้คณ
ุ ยังสามารถได้ยน
ิ
เสียงจากรอบข้างได้โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมือ
่ อยูข
่ า้ งถนน

หลีกเลีย
่ งการทำลายความ
สามารถในการได้ยน
ิ
ความสามารถในการได้ยน
ิ อาจถูกทำลายได้
หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานาน ดังนัน
้
เราขอแนะนำว่า คุณไม่ควรเปิดหรือปิดหูฟงั
ใกล้กบ
ั หูของคุณ นอกจากนี้ คุณควรตัง้ ระดับ
เสียงเพลงและระดับเสียงสายสนทนาไว้
ในระดับทีเ่ หมาะสม
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนทีเ่ ป็นแก้ว

บนเครือ
่ งบิน

บางส่วนของโทรศัพท์ของคุณทำมาจาก
วัสดุแก้ว ซึง่ ส่วนทีเ่ ป็นแก้วนีส
้ ามารถแตก
ได้หากโทรศัพท์ตกลงบนพืน
้ แข็ง
หรือถูกกระแทก หากส่วนทีเ่ ป็นแก้วนีแ
้ ตก
อย่าสัมผัส หรือพยายามดึงออก ให้หยุดใช้
โทรศัพท์จนกว่าส่วนทีเ่ ป็นแก้วนีจ้ ะได้รบ
ั การ
เปลีย
่ นโดยศูนย์บริการทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้

อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลืน
่ รบกวน
ต่อเครือ
่ งบินได้
• ให้ปด
ิ โทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ องคุณก่อนขึน
้
เครือ
่ งบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์เมือ
่ เครือ
่ งบินจอดทีพ
่ น
้ื
ก่อนได้รบ
ั การอนุญาตจากพนักงาน
ประจำเครือ
่ ง

บริเวณทีท
่ ำให้เกิดระเบิดได้

เด็ก

ห้ามใช้โทรศัพท์ในพืน
้ ทีท
่ อ
่ี ยูร่ ะหว่างมีการ
ระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อห้ามอย่างเคร่ง
ครัด และทำตามข้อกำหนดหรือ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ

เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัยและห่างจากมือเด็ก
รวมทัง้ เก็บชิน
้ ส่วนขนาดเล็กซึง่ อาจทำอันตราย
หากเด็กนำใส่ปาก

บริเวณทีอ
่ าจเกิดการระเบิดได้

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กบ
ั เครือข่าย
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ง้ั หมดได้ จึงไม่ควรใช้
โทรศัพท์นเ้ี พียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน
ให้ตรวจสอบกับผูใ้ ห้บริการในพืน
้ ทีข
่ องคุณ

• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จด
ุ เติมน้ำมันเชือ
้ เพลิง
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้นำ้ มันเชือ
้ เพลิงหรือ
สารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลว
ทีต
่ ด
ิ ไฟง่ายหรือระเบิดได้ในห้องโดยสาร
ของรถ ซึง่ คุณใช้เก็บโทรศัพท์หรืออุปกรณ์
เสริมต่างๆ ของคุณ
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การโทรฉุกเฉิน

ข้อมูลเกีย
่ วกับแบตเตอรีแ
่ ละการ
ดูแลรักษา

• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรีอ
่ อกจน
หมดก่อนเริม
่ การชาร์จ แบตเตอรีน
่ ต
้ี า่ งจาก
แบตเตอรีอ
่ น
่ื เนือ
่ งจากไม่มี Memory Effect
ประสิทธิภาพของแบตเตอรีจ่ งึ ไม่ดอ
้ ยลง
• ใช้เฉพาะแบตเตอรีแ
่ ละทีช
่ าร์จของ LG
เท่านัน
้ เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรีข
่ อง LG ได้รบ
ั
การออกแบบมาเพือ
่ ยืดอายุการใช้งานของ
แบตเตอรีใ่ ห้นานทีส
่ ด
ุ
• อย่าถอดชิน
้ ส่วนหรือทำให้แบตเตอรีล
่ ด
ั วงจร
• รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัสแบตเตอรี่
• เปลีย
่ นแบตเตอรีก
่ อ
้ นใหม่ทน
ั ที เมือ
่
ประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำลงจนถึงระดับ
ทีไ่ ม่อาจใช้งานต่อได้ แบตเตอรีน
่ ส
้ี ามารถ
ชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครัง้ จนกว่าจะจำเป็น
ต้องเปลีย
่ นก้อนใหม่
• ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อก
ี ครัง้ หากไม่ได้ใช้เป็น
เวลานานเพือ
่ เพิม
่ เวลาการใช้งาน
• อย่าให้เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรีโ่ ดนแสงแดด
โดยตรง หรือใช้ในสภาพทีม
่ ค
ี วามชืน
้ สูง
เช่น ในห้องน้ำ

• อย่าวางแบตเตอรีท
่ ง้ิ ไว้ในสภาพอากาศที่
ร้อนหรือเย็นเพราะประสิทธิภาพของ
แบตเตอรีอ
่ าจด้อยลง
• หากมีการใส่แบตเตอรีช
่ นิดทีไ่ ม่ถก
ู ต้อง
อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
• ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำของผูผ
้ ลิตในการ
ทิง้ แบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้แล้วโปรดรีไซเคิลเมือ
่
เป็นไปได้ อย่าทิง้ เป็นขยะในครัวเรือน
• หากคุณต้องการเปลีย
่ นแบตเตอรี่ โปรดนำ
ไปทีจ่ ด
ุ บริการหรือตัวแทนจำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั
การแต่งตัง้ จาก LG Electronics ทีใ่ กล้ทส
่ี ด
ุ
เพือ
่ ขอความช่วยเหลือ
• ถอดปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบ
ทุกครัง้ หลังจากแบตเตอรีโ่ ทรศัพท์เต็ม
แล้วเพือ
่ ลดการใช้พลังงานสิน
้ เปลืองของ
อุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช้งานแบตเตอรีจ่ ะขึน
้ อยูก
่ บ
ั การ
กำหนดค่าเครือข่าย, การตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์,
รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่
และสภาพแวดล้อม
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เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
ปุม
่ ล็อค/ ปลดล็อค

หูฟงั

ช่องเสียบหูฟงั
สเตอริโอหรือแฮนด์ฟรี
ปุม
่ มัลติทาสกิง้
ปุม
่ วางสาย/เปิดปิดเครือ
่ ง
• ปฏิเสธสายเรียกเข้า
• กดหนึง่ ครัง้ เพือ
่ กลับสูห
่ น้าจอหลัก
• เปิด/ปิดโทรศัพท์
ปุม
่ โทรออก/รับสาย
เพือ
่ โทรออกและรับสายเรียกเข้า
ปุม
่ ปรับระดับเสียง
• เมือ
่ หน้าจอไม่ใช้งาน:
ระดับเสียงสัมผัสหรือเสียงกริง่
กดค้างทีป
่ ม
ุ่ ลงเพือ
่ ปิด/เปิดโหมดเงียบ
• ระหว่างการใช้สาย: ระดับเสียงหูฟงั
• ขณะกำลังเล่นแทร็ค:
ควบคุมระดับเสียงต่อเนือ
่ ง

อุปกรณ์ชาร์จ สายเคเบิลข้อมูล
(สายเคเบิล USB)
คำเตือน: การวางวัตถุทม
่ี น
ี ำ้ หนักมากบน
โทรศัพท์หรือการนัง่ ทับอาจทำให้จอ LCD และ
การทำงานของหน้าจอสัมผัสเสียหายได้
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ปุม
่ กล้องถ่ายรูป
• ไปทีเ่ มนูกล้องโดยกดปุม
่ ค้างไว้
• กดสองครัง้ เพือ
่ ไปทีว่ าดภาพ
คุณสามารถแก้ไขภาพและส่ง
ได้ในเมนูน้ี
หมายเหตุ: ฟังก์ชน
ั นีไ้ ม่ควร
ใช้เพือ
่ ละเมิดลิขสิทธิ์
ของบุคคลทีส
่ าม เช่น
ภาพของคลังภาพ พืน
้ หลัง
โทรด่วน ฯลฯ

การใส่ซิมและแบตเตอรี่
1. ถอดฝาปิดแบตเตอรีแ
่ ละแบตเตอรีอ
่ อก
เลือ
่ นฝาปิดแบตเตอรีล
่ ง
แล้วดึงแบตเตอรีอ
่ อกออกมา

3. ใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรีโ่ ดยให้ดา้ นบนของแบตเตอรีล
่ ง
ไปทีด
่ า้ นบนของช่องใส่แบตเตอรีก
่ อ
่ น ตรวจ
ดูให้แน่ใจว่าขัว้ สัมผัสของแบตเตอรีต
่ รงกับ
ขัว้ ของโทรศัพท์ จากนัน
้ กดด้านล่างของแบต
เตอรีใ่ ห้แน่นเข้าที่
คำเตือน: ห้ามถอดแบตเตอรีข
่ ณะที่
เปิดโทรศัพท์อยู่ เนือ
่ งจากอาจทำให้
เครือ
่ งเสียหายได้
2. การใส่ USIM การ์ด
เลือ
่ น USIM การ์ดเข้าไปในช่องใส่ USIM
การ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัส
สีทองของการ์ดคว่ำลง ในการถอด USIM
การ์ด ให้คอ
่ ยๆ ดึงการ์ดออกมา
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การชาร์จโทรศัพท์
เลือ
่ นฝาปิดช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จทีด
่ า้ น
ข้างของโทรศัพท์ GS500v เสียบอุปกรณ์
ชาร์จ และเสียบปลัก
๊ ไฟเข้ากับเต้าเสียบ
ไฟ คุณจะต้องชาร์จโทรศัพท์ GS500v
จนกว่าข้อความ “แบตเตอรีเ่ ต็มแล้ว“
จะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
หมายเหตุ: แบตเตอรีต
่ อ
้ งชาร์จจนเต็ม
เมือ
่ เริม
่ ต้นใช้งานเพือ
่ ยืดอายุการใช้งาน
ของแบตเตอรี่ ไม่ตอ
้ งสนใจข้อความ
“แบตเตอรีเ่ ต็มแล้ว” ทีป
่ รากฏครัง้ แรก
และชาร์จแบตเตอรีท
่ ง้ิ ไว้ตลอดคืน
(หรือไม่เกิน 14 ชัว่ โมง)
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การ์ดหน่วยความจำ
การใส่การ์ดหน่วยความจำ
คุณสามารถเพิม
่ พืน
้ ทีห
่ น่วยความจำใน
โทรศัพท์ได้โดยการใช้การ์ดหน่วยความจำ
หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำเป็น
อุปกรณ์เสริม
ใส่การ์ดหน่วยความจำเข้าไปในช่องเสียบที่
ด้านบนให้แน่นเข้าที่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าหน้าสัมผัสสีทองคว่ำลง

การใช้หน้าจอสัมผัส
เคล็ดลับสำหรับหน้าจอสัมผัส
• ในการเลือกรายการ ให้แตะทีก
่ ลางไอคอน
• ไม่ตอ
้ งออกแรงกดมาก หน้าจอสัมผัสจะ
ไวต่อการสัมผัสทีเ่ บาและแน่นอน
• ใช้ปลายนิว้ ในการสัมผัสทีต
่ วั เลือกทีต
่ อ
้ ง
การ ระวังอย่าแตะโดนปุม
่ อืน
่ ๆ
• เมือ
่ ไม่มก
ี ารใช้งานโทรศัพท์ GS500v
เครือ
่ งจะกลับไปล็อคหน้าจอ

การเลือ
่ นหา
ลากจากด้านหนึง่ ไปยังอีกด้านหนึง่ เ
พือ
่ เลือ
่ น ในหน้าจอบางหน้าจอ เช่น
รายการข้อมูลการโทร คุณสามารถเลือ
่ นขึน
้
หรือลงได้อก
ี ด้วย

ควบคุมหน้าจอสัมผัส
การควบคุมบนหน้าจอสัมผัสของ
GS500v สามารถเปลีย
่ นแปลงได้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั งานทีค
่ ณ
ุ กำลังทำ
การเปิดแอปพลิเคชัน
ในการเปิดแอปพลิเคชันใดก็ตาม
เพียงแตะทีไ่ อคอนนัน
้
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หน้าจอหลักของคุณ
คุณสามารถลากและคลิกสิง่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการได้ในหน้าจอหลักทุกประเภท
ใช้งาน

ใช้งาน

หน้าจอหลัก Widget เมือ
่ คุณแตะ
ทีด
่ า้ นล่างขวาของหน้า
จอ พาเนล Widget
สำหรับโทรศัพ
ท์มอ
ื ถือจะปรากฏขึน
้
เมือ
่ คุณลงทะเบียน
Widget โดยการลาก
Widget จะถูกสร้างขึน
้
ในจุดทีถ
่ ก
ู ลาก

ใช้งาน

หน้าจอหลักโทรด่วน
- เมือ
่ คุณแตะ
รายการโทรด่วนจะ
ปรากฏขึน
้
คุณสามารถ โทร
ส่งข้อความ หรือ
แก้ไขรายชือ
่ ได้
โดยตรงในหน้าจอ
หลักนี้

หน้าจอหลัก Livesquare - ในหน้าจอ Livesquare
คุณสามารถโทรและส่งข้อความไปยังหมายเลขที่
กำหนดให้กบ
ั การ์ตน
ู ในการใช้การโทร การส่งข้อความ
หรือรายชือ
่ ให้เลือกการ์ตน
ู และเลือกไอคอน ปุม
่ ด่วน
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการใช้
คุณสามารถลากการ์ตน
ู ทัง้ หมดได้ทล
ี ะ
หก และสามารถส่งข้อความพร้อมกันได้

ไอคอนปุม
่ ด่วน
เคล็ดลับ! เมนูสำหรับผูใ้ ช้แบ่งเป็นหน้าจอหลัก 3 ประเภท
ในการสลับระหว่างหน้าจอหลักต่างๆ เพียงลากนิว้ บนหน้าจอจากซ้ายไปขวาหรือขวา
ไปซ้ายอย่างรวดเร็ว
12
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การใช้งานฟังก์ชน
ั มัลติทาสกิง้

ไอคอน รายละเอียด

กดปุม
่ มัลติทาสกิง้
เพือ
่ เปิดเมนู
มัลติทาสกิง้ จากเมนูน้ี คุณสามารถดู
แอปพลิเคชันทีร่ น
ั อยู่ และเข้าใช้งานได้ดว้ ย
การกดปุม
่ เดียว

ใช้รปู แบบเงียบอยู่

การดูแถบสถานะ

ใช้ EDGE อยู่

ไอคอน รายละเอียด

ใช้ชดุ หูฟงั อยู่
โอนสายเรียกเข้า
โรมมิง่

มัลติทาสกิง้

เปิดใช้โหมด Flight

ความแรงของสัญญาณ
(จำนวนแถบอาจแตกต่างกันไป)

ใช้งานบลูทธู

ไม่มสี ญ
ั ญาณเครือข่าย
พลังงานแบตเตอรีท
่ เ่ี หลืออยู่
แบตเตอรีห
่ มด
ข้อความตัวอักษรใหม่
ข้อความเสียงใหม่
ข้อความในถาดเข้าเต็ม
การส่งข้อความล้มเหลว
การส่งข้อความมัลติมเี ดียล้มเหลว
ตัง้ ปลุกแล้ว
ใช้งานรูปแบบเสียงทีป่ รับแต่งเอง
(หมายเลขในไอคอนอาจแตกต่างกัน)
ใช้รปู แบบปกติอยู่

เล่น BGM
หยุด BGM ชัว่ คราว
การ์ดหน่วยความจำเปิดใช้งาน
สำหรับอีเมล์ Push
ขาเข้า
ตรวจดูอเี มล์ Push:
แตะที่ เกมส์&แอปฯ
ใน ความบันเทิง
แล้วแตะที่
แอปพลิเคชัน
*ข้อควรระวัง:
ผูใ้ ช้อาจไม่สามารถใช้อเี มล์ Push
และเข้าใช้ WAP (หรือ MMS)
พร้อมกันได้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ทีห
่ รือ
ผูใ้ ห้บริการซิม

ใช้รปู แบบนอกอาคารอยู่
13

การโทร
การโทรออก
1.
2.
3.
4.

แตะ
เพือ
่ เปิดปุม
่ กด
ป้อนหมายเลขโดยใช้ปม
ุ่ กด
แตะ
หรือ
เพือ
่ เริม
่ การโทรออก
ในการวางสาย ให้กดปุม
่
หรือ

เคล็ดลับ! ในการป้อน +
เพือ
่ โทรออกต่างประเทศ กด

ค้างไว้

เคล็ดลับ! กดปุม
่ เปิดปิดเพือ
่ ล็อคหน้าจอ
สัมผัสเพือ
่ ป้องกันการโทรออกโดยไม่ตง้ั ใจ
เคล็ดลับ! แตะที่
เพือ
่ โทรสนทนาทางวิดโี อ

การโทรออกโดยใช้รายชือ
่
1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
เพือ
่ เปิดรายชือ
่
2. แตะทีก
่ ล่องฟิลด์ชอ
่ื ทีด
่ า้ นบนของหน้าจอ
และป้อนตัวอักษรสองสามตัวแรกของ
รายชือ
่ ทีต
่ อ
้ งการโทรโดยใช้ปม
ุ่ กด
3. จากรายการทีฟ
่ ล
ิ เตอร์น้ี
ให้แตะทีไ่ อคอนโทร ถัดจากรายชือ
่
ทีต
่ อ
้ งการโทร หมายเลขเริม
่ ต้นจะถูกใช้
ในการโทร หากรายชือ
่ นัน
้ มีหมายเลข
มากกว่าหนึง่ หมายเลข
4. หรือ คุณอาจแตะทีช
่ อ
่ื และเลือกหมายเลขที่
จะใช้ หากรายชือ
่ นัน
้ มีหมายเลขมากกว่า
14
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หนึง่ หมายเลข คุณอาจแตะที่
โดยใช้หมายเลขเริม
่ ต้นก็ได้

เพือ
่ โทร

การรับสายและการปฏิเสธสาย
เรียกเข้า
เมือ
่ โทรศัพท์ดงั ขึน
้
ให้แตะทีป
่ ม
ุ่ สมาร์ทเพือ
่ รับสาย
ในการปิดเสียงเรียกเข้า ให้เลือ
่ นฝาปิด
ขึน
้ ซึง่ จะปลดล็อคโทรศัพท์หากล็อคอยู่
จากนัน
้ แตะที่
วิธน
ี เ้ี ป็นวิธท
ี ม
่ี ป
ี ระโยชน์
หากคุณลืมเปลีย
่ นรูปแบบเสียงเป็น เงียบ
เมือ
่ อยูใ่ นห้องประชุม แตะที่ ปฏิเสธ
เพือ
่ ปฏิเสธสายเรียกเข้า

โทรด่วน
คุณสามารถกำหนดรายชือ
่ ทีโ่ ทรออกบ่อย
เป็นหมายเลขโทรด่วนได้
1. เลือก รายชือ
่ ในแท็บ การติดต่อ
และเลือก โทรด่วน
2. ข้อความเสียงของคุณถูกตัง้ ค่าไว้ทโ่ี ทรด่วน
1 คุณจะเปลีย
่ นไม่ได้ แตะทีห
่ มายเลขอืน
่ ๆ
เพือ
่ กำหนดรายชือ
่ สำหรับโทรด่วน
3. รายชือ
่ ของคุณจะเปิดขึน
้ เลือกรายชือ
่ ที่
คุณต้องการกำหนดให้กบ
ั หมายเลขนัน
้
โดยการแตะทีห
่ มายเลขโทรศัพท์หนึง่ ครัง้
ในการค้นหารายชือ
่ ให้แตะทีก
่ ล่องฟิลด์ชอ
่ื
และป้อนตัวอักษรแรกของชือ
่ ทีต
่ อ
้ งการ

การใช้สายทีส
่ อง

การใช้การโอนสาย

1. ในระหว่างการโทรสายแรก ให้แตะที่
และพิมพ์หมายเลขทีค
่ ณ
ุ ต้องการโทรออก
2. แตะที่
เพือ
่ โทรออก
3. สายสนทนาทัง้ สองสายจะแสดงอยูใ่ นหน้า
จอการโทร สายสนทนาแรกจะล็อคและ
พักสายคูส
่ นทนา
4. ในการสลับสาย ให้แตะที่
หรือกดหมายเลขทีพ
่ ก
ั สายไว้
5. ในการวางสายใดสายหนึง่
หรือวางสายทัง้ สองสาย ให้กด
และเลือก วางสาย แล้วตามด้วย ทัง้ หมด,
พัก หรือ ใช้งาน

1. แตะที่ ตัง้ ค่าการโทร ในแท็บ ตัง้ ค่า
2. แตะที่ การโอนสาย
3. เลือกว่าจะโอนสายเรียกเข้าทัง้ หมด,
โอนเมือ
่ สายไม่วา่ ง, โอนเมือ
่ ไม่
รับสาย หรือโอนเมือ
่ ติดต่อไม่ได้
4. ป้อนหมายเลขทีค
่ ณ
ุ ต้องการโอนสาย
5. แตะที่ คำขอ เพือ
่ เปิดใช้งาน
หมายเหตุ: คุณต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการ
โอนสายด้วย โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการ
เครือข่ายของคุณสำหรับรายละเอียด
เพิม
่ เติม

เคล็ดลับ! แตะทีร่ ายการบันทึกการ
โทรรายการหนึง่ เพือ
่ ดูวน
ั ที,่ เวลา
และระยะเวลาในการโทร
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการ
โทรออกแต่ละสายด้วย

การดูบน
ั ทึกการโทร
แตะที่ ข้อมูลการโทรล่าสุด ในแท็บ
การติดต่อ
เคล็ดลับ! แตะทีร่ ายการบันทึก
การโทรรายการหนึง่ เพือ
่ ดูวน
ั ที,่ เวลา
และระยะเวลาในการโทร

เคล็ดลับ! ในการปิดการโอนสายทัง้ หมด
ให้เลือก เลิกใช้ทง้ั หมด จากเมนู
การโอนสาย

การใช้การป้องกันการโทร
1. แตะที่ ตัง้ ค่าการโทร ในแท็บ ตัง้ ค่า
2. แตะที่ ป้องกันการโทร
3. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึง่ หรือเลือก
ทัง้ 6 ตัวเลือกนี:้
โทรออกทัง้ หมด
สายโทรออกต่างประเทศ
สายโทรออกต่างประเทศ
ยกเว้นประเทศแม่
สายเข้าทัง้ หมด
สายเข้าเมือ
่ อยูต
่ า่ งประเทศ
เลิกใช้ทง้ั หมด
15

การโทร
4. ป้อนรหัสผ่านสำหรับจำกัดการโทร โปรด
ตรวจสอบกับผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ
เกีย
่ วกับบริการนี้
เคล็ดลับ! เลือก กำหนดเบอร์โทรออก
จากตัวเลือก ตัง้ ค่าการโทร เพือ
่ เปิดและ
รวบรวมรายการหมายเลขทีส
่ ามารถ
โทรจากโทรศัพท์ของคุณ คุณจะต้อง
ใช้รหัส PIN2 จากผูใ้ ห้บริการด้วย เฉพาะ
หมายเลขทีอ
่ ยูใ่ นรายการหมายเลขโทร
ออกทีก
่ ำหนดเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถโทร
ออกจากโทรศัพท์ได้

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการโทร
ทัว่ ไป
1. แตะที่ ตัง้ ค่าการโทร ในแท็บ ตัง้ ค่า
2. เลือ
่ นแล้วแตะที่
การตัง้ ค่าทัว่ ไป จากหน้าจอนี้
คุณสามารถปรับการตัง้ ค่าของ:
ปฏิเสธการรับสาย - เลือ
่ นสวิตช์ไปที่
เปิด เพือ
่ เลือ
่ นแถบไปทีป
่ ฏิเสธรายการ
คุณสามารถแตะทีก
่ ล่องข้อความเพือ
่
เลือกจากทุกสาย รายชือ
่ หรือกลุม
่ หรือ
จากหมายเลขทีไ่ ม่ได้ลงทะเบียน
(ไม่มอ
ี ยูใ่ นรายชือ
่ ของคุณ)
หรือไม่มข
ี อ
้ มูลผูโ้ ทร แตะที่ บันทึก
เพือ
่ เปลีย
่ นการตัง้ ค่า
ส่งหมายเลขตัวเอง - เลือกว่าจะแสดง
หมายเลขของคุณเมือ
่ คุณโทรออกหรือไม่
16
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โทรซ้ำอัตโนมัติ - เลือ
่ นสวิตช์ไปทางซ้าย
เพือ
่ เปิด หรือทางขวาเพือ
่ ปิด
เตือนทุกนาที เลือ
่ นสวิตช์ไปทางซ้ายเพือ
่ เปิด ฟังเสียง
เตือนทุกนาทีระหว่างการใช้สาย
โหมดตอบรับ BT - เลือก แฮนด์ฟรี เพือ
่
ให้สามารถรับสายได้ในระหว่างใช้งานชุดหู
ฟังบลูทธู หรือเลือก ตัวเครือ
่ ง เพือ
่ รับสาย
โดยกดปุม
่ บนตัวเครือ
่ ง
บันทึกหมายเลขใหม่ - เลือก ใช่
เพือ
่ บันทึกหมายเลขใหม่

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าสนทนา
ทางวิดโี อ
1. ตะที่ ตัง้ ค่าการโทร ในแท็บ
ตัง้ ค่าเลือ
่ นและแตะที่
ตัง้ ค่าสนทนาทางวิดโี อ
เลือกว่าจะใช้ภาพส่วนตัวหรือไม่ แล้ว
เลือกภาพส่วนตัวในไฟล์ภาพและ
บันทึก หากคุณต้องการดูตวั คุณเอง
คุณสามารถเลือกเปิดกระจกได้

ข้อความ
ข้อความ
โทรศัพท์ GS500v ของคุณได้ผสมผสาน SMS
และ MMS ไว้ในเครือ
่ งเดียว และมีเมนูทใ่ี ช้งา่ ย

การส่งข้อความ
1. แตะที่ ข้อความ ในแท็บ การติดต่อ
และแตะที่ ข้อความใหม่
เพือ
่ เริม
่ เขียนข้อความใหม่
2. แตะที่ แทรก เพือ
่ เพิม
่ ภาพ วิดโี อ เสียง
รูปแบบอัตโนมัตแ
ิ ละอืน
่ ๆ
3. แตะที่ ผูร้ บ
ั ทีด
่ า้ นล่างของหน้าจอเพือ
่ ป้อน
ผูร้ บ
ั จากนัน
้ ป้อนหมายเลขหรือแตะที่
เพือ
่ เลือกรายชือ
่ คุณสามารถเพิม
่ รายชือ
่
หลายรายการได้
4. แตะที่ ส่งเมือ
่ พร้อม
คำเตือน: หากมีการใส่รป
ู ภาพ,
วิดโี อ หรือเสียงลงใน SMS
ข้อความดังกล่าวจะแปลงเป็น
MMS โดยอัตโนมัติ
ซึง่ คุณจะเสียค่าใช้จา่ ยตามนัน
้

การป้อนข้อความ
คุณสามารถป้อนข้อความได้ 5 วิธด
ี งั นี:้
ปุม
่ กด, คียบ
์ อร์ด,
เขียนมือ-สกรีน,
เขียนมือ-บ็อกซ์,
เขียนมือดับเบิล
้ บ็อกซ์

คุณสามารถเลือกวิธป
ี อ
้ นข้อมูลได้โดยแตะที่
และ วิธป
ี อ
้ นข้อมูล
เพือ
่ เปิดโหมด T9 ไอคอนนีจ้ ะ
แตะ
แสดงเฉพาะเมือ
่ คุณเลือก ปุม
่ กด
เป็นวิธป
ี อ
้ นข้อมูล
แตะที่

เพือ
่ เลือกภาษาเขียน

แตะที่
เพือ
่ เปลีย
่ นระหว่างตัวเลข
สัญลักษณ์ และการป้อนข้อความ
ใช้ปม
ุ่ Shift เพือ
่ เปลีย
่ นระหว่างการป้อนตัว
พิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก

โหมด T9
โหมด T9 ใช้พจนานุกรมภายในเครือ
่ ง เพือ
่
รับรูค
้ ำศัพท์ทค
่ี ณ
ุ เขียนตามลำดับปุม
่ ทีแ
่ ตะ
ซึง่ จะคาดคะเนคำศัพท์ทค
่ี ณ
ุ ป้อนและแนะนำ
คำศัพท์อน
่ื ๆ

การจดจำลายมือ
ในโหมดการจดจำลายมือ
คุณจะเขียนบนหน้าจอและ GS500v ของคุณ
จะแปลงลายมือของคุณเป็นข้อความ เลือก
เขียนมือ-สกรีน หรือ เขียนมือ-บ็อกซ์
ตามมุมมองทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
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ข้อความ
การตัง้ ค่าอีเมล์
แตะที่ อีเมล์ ในแท็บ การติดต่อ
ถ้าไม่ได้ตง้ั ค่าอีเมล์แอคเคาท์ ให้เริม
่ วิซาร์ด
การตัง้ ค่าอีเมล์และดำเนินการจนเสร็จสิน
้
คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขการตัง้ ค่าได้
โดยเลือก
นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
ตรวจสอบการตัง้ ค่าเพิม
่ เติมซึง่ มีขอ
้ มูล โดย
อัตโนมัตเิ มือ
่ คุณสร้างแอคเคาท์

การดึงข้อมูลอีเมล์ของคุณ
คุณสามารถตรวจสอบอีเมล์ใหม่ในแอค
เคาท์ของคุณแบบอัตโนมัตห
ิ รือด้วยตน
เองได้ ในการตรวจสอบด้วยตนเอง:
1. แตะที่ อีเมล์ ในแท็บ การติดต่อ
2. แตะทีแ
่ อคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการใช้

การส่งอีเมล์โดยใช้แอคเคาท์ใหม่
1. แตะที่ อีเมล์ใหม่ และอีเมล์ใหม่จะเปิดขึน
้
2. ป้อนข้อความ
3. แตะที่ ส่ง แล้วอีเมล์จะถูกส่งออกไป

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าอีเมล์
1. แตะที่ อีเมล์ ในแท็บ การติดต่อ
2. แตะที่
และเลือก การตัง้ ค่าอีเมล์
ซึง่ คุณจะสามารถเปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่า
ต่อไปนีไ้ ด้:
แอคเคาท์อเี มล์
อีเมล์ทต
่ี อ
้ งการ
ตอบกลับอีเมล์ได้ - เลือกเพือ
่ ให้สง่
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ข้อความยืนยันการอ่านได้
ร้องขอการตอบกลับอีเมล์ - เลือกว่าต้อง
การข้อความยืนยันการอ่านหรือไม่
รอบเวลาการเรียกดู เลือกความถีท
่ จ่ี ะให้โทรศัพท์ GS500v
ตรวจสอบข้อความอีเมล์ใหม่
จำนวนทีร่ บ
ั - เลือกจำนวนอีเมล์ทด
่ี งึ
ข้อมูลในหนึง่ ครัง้
รวมข้อความในส่งต่อ & ตอบกลับ เลือกเพือ
่ รวมข้อความต้นฉบับในการ
ตอบกลับ
รวมสิง่ ทีแ
่ นบ - เลือกเพือ
่ รวมสิง่ ทีแ
่ นบต้น
ฉบับในการตอบกลับ
เรียกอัตโนมัตใิ นการโรมมิง่ - เลือกว่าจะ
ดึงข้อความโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณอยูต
่ า่ งประ
เทศ (โรมมิง่ ) หรือไม่
แจ้งเตือนอีเมล์ใหม่ - เลือกว่าจะแจ้ง
เตือนอีเมล์ใหม่หรือไม่
ลายเซ็น - เลือก เปิด คุณสมบัตน
ิ ้ี
และสร้างลายเซ็นอีเมล์
ระดับความสำคัญ - เลือกระดับความ
สำคัญของข้อความอีเมล์
ขนาดการส่งเมล์ - ตัง้ ค่าขนาดภาพ
ทีใ่ หญ่ทส
่ี ด
ุ ทีส
่ ามารถส่งได้
ตัวนับอีเมล์ - ป้อนวันทีท
่ ต
่ี อ
้ งการ
คุณสามารถตรวจสอบอีเมล์ทส
่ี ง่ ในระหว่าง
ช่วงเวลานัน
้ ได้

โฟลเดอร์ขอ
้ ความ
ในเมนูการส่งข้อความมี ห้า โฟลเดอร์
ถาดเข้า - ข้อความทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ ได้รบ
ั
จะอยูใ่ นถาดเข้า
ร่าง - หากคุณยังเขียนข้อความไม่เสร็จ
คุณสามารถบันทึกสิง่ ทีค
่ ณ
ุ เขียนไว้ใน
โฟลเดอร์นไ้ี ด้
ถาดออก - โฟลเดอร์นเ้ี ป็นโฟลเดอร์จด
ั เก็บ
แบบชัว่ คราวขณะทีก
่ ำลังส่งข้อความออกไป
รายการทีส
่ ง่ - ข้อความทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ ส่งจะ
อยูใ่ นโฟลเดอร์น้ี
โฟลเดอร์สว่ นตัว - สร้างโฟลเดอร์เพือ
่
จัดเก็บข้อความ

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าข้อความ
มัลติมเี ดีย
แตะที่ ข้อความ ในแท็บ
การติดต่อ เลือ
่ นและเลือก
ตัง้ ค่า และ ข้อความมัลติมเี ดีย
คุณสามารถเปลีย
่ นแปลง:
โหมดเรียกข้อมูล - เลือกระหว่าง
เครือข่ายหลัก หรือ เครือข่ายโรมมิง่
หากคุณเลือก กำหนดเอง
คุณจะได้รบ
ั เฉพาะข้อความแจ้ง MMS และ
คุณสามารถตัดสินใจว่าจะดาวน์โหลดแบบ
เต็มหรือไม่

รายงานผลการส่ง - เลือกเพือ
่ ให้สง่ และ/
หรือขอรายงานผลการส่ง
อ่านข้อความตอบรับเลือกเพือ
่ ให้สง่ และ/
หรือขอการตอบกลับ
ระดับความสำคัญ เลือกระดับความสำคัญของ MMS
อายุขอ
้ ความ - เลือกระยะเวลาทีจ
่ ด
ั เก็บ
ข้อความไว้ในศูนย์ขอ
้ ความ
ระยะเวลาสไลด์ - เลือกระยะเวลาทีจ่ ะให้
สไลด์ปรากฏบนหน้าจอ
โหมดการสร้าง
- เลือกโหมดข้อความ
เวลาส่ง - เลือกระยะเวลาในการรอก่อนส่ง
ข้อความ
ศูนย์ MMS - เลือกหนึง่ ศูนย์จากรายการ
หรือเพิม
่ ศูนย์ขอ
้ ความใหม่
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ข้อความ
บริการเครือข่ายสังคม (SNS)

Facebook

โทรศัพท์ GS500v มี SNS ทีใ่ ห้คณ
ุ
สนุกสนานและจัดการเครือข่ายสังคม
ของคุณได้ แตะทีเ่ มนู เครือข่ายสังคม
และเลือกไซต์ทางด้านล่าง: Facebook,
Twitter และ Myspace

โฮม: ล็อกอิน จากนัน
้ คุณจะเห็นข้อมูลอัพเดต
สถานะของเพือ
่ นๆ ของคุณ ป้อนความเห็นของ
คุณเกีย
่ วสถานะใหม่และตรวจดูอน
่ื ๆ คุณ
สามารถเขียนความเห็นได้โดยเลือกไอคอน +
โปรไฟล์: คุณสามารถเลือก กระดาน >
อัปเดตสถานะ และเขียนสถานะปัจจุบน
ั ได้
ดูรายละเอียดข้อมูลและอัปโหลดภาพ
ถ่ายโดยแตะที่ อัลบัม
้ > อัปโหลดภาพ
ถ่าย เลือกจาก ไปทีภ
่ าพ หรือ ถ่ายภาพ
แล้วป้อนคำบรรยายให้กบ
ั ภาพ
เพือ
่ น: คุณจะพบเพือ
่ นมากมายใน
SNS และดูสถานะของพวกเขาได้
ค้นหาเพือ
่ นของคุณใน Facebook
โดยการเลือกแท็บ ค้นหา
ข้อความ: คุณสามารถดูโฟลเดอร์ถาด
เข้า/ส่ง และเขียนข้อความ SNS ได้

เคล็ดลับ! Facebook เป็นแอปพลิเคชันที่
โหลดไว้ลว่ งหน้าในโทรศัพท์และเข้า
ใช้ได้งา่ ย Twitter เป็นแอปพลิเคชัน Java
ทีใ่ ช้เทคโนโลยี Java แอปพลิเคชันอืน
่ ๆ
จะเข้าใช้บริการ WAP (Wireless
Application Protocol)
หมายเหตุ: เมือ
่ เชือ
่ มต่อและใช้บริการออน
ไลน์อาจมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม
่ เติม โปรดสอบถาม
ข้อมูลการคิดค่าใช้จา่ ยกับผูใ้ ห้บริการ
เครือข่ายของคุณ

เคล็ดลับ! การใช้ Facebook Feed
Widget
คุณสามารถเพิม
่ Facebook Feed Widget
บนหน้าจอหลักของคุณ
ลาก Facebook Feed Widget จากถาด
Widget และแตะที่ ตกลง
คุณสามารถเข้าใช้แอปพลิเคชัน
Facebook โดยตรงได้โดยแตะที่ Feed
Widget
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กล้องถ่ายรูป
การถ่ายภาพด่วน

ภายหลังการถ่ายรูป

1. กดปุม
่
ทีด
่ า้ นขวาของโทรศัพท์
2. เมือ
่ กล้องจับโฟกัสทีว่ ต
ั ถุแล้ว ให้แตะที่
ทีต
่ รงกลางด้านขวาของหน้าจอ
เพือ
่ ถ่ายภาพ คุณสามารถกดปุม
่
ทีด
่ า้ นข้างโทรศัพท์ได้ดว้ ย

ภาพทีถ
่ า่ ยจะปรากฏบนหน้าจอ ชือ
่ ของภาพ
จะวิง่ ทีด
่ า้ นล่างของหน้าจอ
แตะเพือ
่ ส่งรูปภาพเป็น ข้อความ, อีเมล์
หรือ ผ่านทางบลูทธู

เคล็ดลับ! ในการสลับโหมดกล้องถ่ายรูป
หรือโหมดวิดโี อ ให้เลือ
่ นไอคอนกล้อง
ถ่ายรูปหรือวิดโี อทีต
่ รงกลางขวาของช่อง
มองภาพขึน
้ /ลง
การรับแสง
ซูม

ย้อนกลับ

แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าภาพหน้าจอหลัก
แตะเพือ
่ แก้ไขภาพ
แตะเพือ
่ แก้ชอ
่ื ภาพ
แตะเพือ
่ กลับไปทีเ่ มนูกอ
่ นหน้า
แตะเพือ
่ ลบภาพ
แตะเพือ
่ ถ่ายภาพอืน
่ ทันที โดยทีภ
่ าพ
ปัจจุบน
ั ของคุณจะได้รบ
ั การบันทึกไว้
แตะเพือ
่ ดูคลังภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้

ตัง้ ค่า
ขนาด
ช็อตต่อเนือ
่ ง

คลังภาพ
โหมดวิดโี อ
การถ่ายภาพ
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กล้องวิดีโอ
การถ่ายวิดโี อด่วน
1. กดปุม
่ กล้องถ่ายรูปทีด
่ า้ นขวาของโทรศัพท์
เป็นเวลาสองสามวินาที
เคล็ดลับ! ในการสลับโหมดกล้องถ่ายรูป
หรือโหมดวิดโี อ ให้เลือ
่ นไอคอนกล้อง
ถ่ายรูปหรือวิดโี อทีต
่ รงกลางขวาของช่อง
มองภาพขึน
้ /ลง
2. ให้ถอ
ื โทรศัพท์ในแนวนอน
และหันไปทางสิง่ ทีจ่ ะถ่าย
ทีโ่ ทรศัพท์หนึง่
3. กดปุม
่ กล้องถ่ายรูป
ครัง้ เพือ
่ เริม
่ การบันทึก หรือแตะทีจ่ ด
ุ สีแดง
Rec จะปรากฏขึน
้ ทีด
่ า้ นล่างของช่อง
มองภาพและตัวตัง้ เวลาทางด้านล่างเพือ
่
แสดงระยะเวลาของวิดโี อของคุณ
5. ในการหยุดบันทึกภาพวิดโี อชัว่ คราว
แล้วเริม
่ บันทึกต่อโดย
ให้แตะที่
เลือก
4.

6. แตะที่
บนหน้าจอหรือกด
ซ้ำอีกครัง้ เพือ
่ หยุดการบันทึก

หลังจากถ่ายวิดโี อ
แตะเพือ
่ เล่นวิดโี อ
แตะเพือ
่ ส่งวิดโี อเป็น
ข้อความ หรือ อีเมล์ หรือทาง บลูทธ
ู
หรือ YouTube
แตะเพือ
่ แก้ไขวิดโี อ
แตะเพือ
่ แก้ชอ
่ื วิดโี อ
แตะเพือ
่ กลับไปทีเ่ มนูกอ
่ นหน้า
แตะเพือ
่ ลบวิดโี อทีค
่ ณ
ุ เพิง่ ถ่าย
ไว้ และยืนยันโดยการแตะที่ ใช่
ช่องมองภาพจะปรากฏขึน
้ อีกครัง้
แตะเพือ
่ ถ่ายภาพวิดโี ออืน
่ ต่อทันที โดย
ทีว่ ด
ิ โี อปัจจุบน
ั ของคุณจะได้รบ
ั การบันทึกไว้
แตะเพือ
่ ดูคลังภาพของวิดโี อและภาพ
ทีบ
่ น
ั ทึกไว้
ขนาดวิดโี อ
การบันทึกในหน่วยความจำเครือ่ ง
/หน่วยความจำภายนอก
ย้อนกลับ
โหมดกล้องถ่ายรูป
เริม
่ การบันทึก
คลังภาพ

การรับแสง
ซูม
ขนาดวิดโี อ
โหมดมุมมอง
ตัง้ ค่า
โหมดวิดโี อ
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รูปภาพและวิดีโอ
การดูรป
ู ภาพและวิดโี อ

การตัง้ ค่ารูปภาพเป็นพืน
้ หลัง

1. แตะที่
บนหน้าจอดูตวั อย่างใน
กล้องถ่ายรูป
2. คลังภาพของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ
3. แตะทีว่ ด
ิ โี อหรือรูปภาพเพือ
่ เปิดทัง้ ไฟล์

1. แตะที่ คลังภาพ ในแท็บ ความบันเทิง
2. แตะทีร่ ป
ู ภาพทีค
่ ณ
ุ ต้องการตัง้ ค่าเป็น
พืน
้ หลัง
3. แตะทีห
่ น้าจอเพือ
่ เปิดเมนู
4. แตะ
5. คุณสามารถเปลีย
่ นขนาดของรูปภาพได้
ด้วย
6. เมือ
่ คุณพอใจกับรูปภาพนีแ
้ ล้ว ให้แตะที่
ตัง้ ค่า
7. เลือกจากตัวเลือกทีค
่ ณ
ุ ต้องการเปลีย
่ น:
ทัง้ หมด, Widget, โทรด่วน

เคล็ดลับ! กดปุม
่ ไปทางซ้ายหรือทางขวา
เพือ
่ ดูรป
ู ภาพหรือวิดโี ออืน
่

การดูรป
ู ภาพแบบภาพสไลด์
โหมดภาพสไลด์จะแสดงรูปภาพทัง้ หมดใน
คลังภาพของคุณพร้อมกันเป็นภาพสไลด์
วิดโี อไม่สามารถดูเป็นแบบภาพสไลด์ได้
1. แตะที่
ใน คลังภาพ
แล้วเลือ
่ นและเลือก ภาพสไลด์
2. ภาพสไลด์จะเริม
่ ต้น
ภายในภาพสไลด์มต
ี วั เลือกต่างๆ ดังนี:้
แตะที่
เพือ
่ ย้อนกลับ
แตะเพือ
่ หยุดภาพสไลด์ชว่ั คราวที่
ภาพใดภาพหนึง่
แตะอีกครัง้ เพือ
่ เริม
่ เล่นต่อ
แตะเพือ
่ แสดงสไลด์สม
ุ่
แตะเพือ
่ เพิม
่ หรือลดความเร็วของ
ภาพสไลด์
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คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดียลง
ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ได้
ทำให้คณ
ุ เข้าใช้งานรูปภาพ เสียง วิดโี อ
และเกมส์ทง้ั หมดได้อย่างง่ายดาย หรือคุณ
ยังสามารถบันทึกไฟล์ลงในการ์ดหน่วยความ
จำได้ การใช้การ์ดหน่วยความจำทำให้คณ
ุ
เพิม
่ พืน
้ ทีใ่ นหน่วยความจำของโทรศัพท์ได้
ในการเข้าใช้งานเมนูมล
ั ติมเี ดีย ให้แตะที่
เลือก แฟ้มข้อมูล จากแท็บ ความบันเทิง คุณ
สามารถเปิดรายการของโฟลเดอร์ทค
่ี ณ
ุ เก็บ
ไฟล์มล
ั ติมเี ดียทัง้ หมดได้

การใช้รป
ู ภาพ
คุณสามารถเลือกรูปภาพเพือ
่ ใช้เป็นพืน
้ หลัง
และภาพพักหน้าจอ
หรือใช้เพือ
่ ระบุผโู้ ทรเข้าได้
1. แตะที่
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
จากแท็บ ความบันเทิง
2. แตะที่ ภาพ
3. เลือกภาพแล้วแตะที่
4. แตะที่ ใช้เป็น แล้วเลือกระหว่าง:
พืน
้ หลัง - เลือกภาพพืน
้ หลังสำหรับ
หน้าจอล็อคปุม
่
ภาพรายชือ
่ กำหนดภาพให้กบ
ั บุคคลในรายชือ
่ เพือ
่ ให้
ภาพนัน
้ ปรากฏขึน
้ เมือ
่ บุคคลนัน
้ โทรมา
ภาพเปิดเครือ
่ ง - กำหนดให้ภาพปรากฏ
ขึน
้ เมือ
่ เปิดเครือ
่ ง
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ภาพปิดเครือ
่ ง - กำหนดให้ภาพปรากฏ
ขึน
้ เมือ
่ ปิดเครือ
่ ง

การย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ
สามารถย้ายหรือคัดลอกภาพระหว่างหน่วย
ความจำของโทรศัพท์กบ
ั การ์ดหน่วย
ความจำได้ เพือ
่ เป็นการเพิม
่ พืน
้ ทีใ่ น
หน่วยความจำใดหน่วยความจำหนึง่
หรือเพือ
่ ป้องกันภาพมิให้สญ
ู หาย
1. แตะที่
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
จากแท็บ ความบันเทิง
2. แตะที่ ภาพของฉัน
3. แตะที่
4. เลือก ย้าย หรือ คัดลอก

การใช้เสียง
1. แตะที่
แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
จากแท็บ ความบันเทิง
2. แตะที่ เสียง
3. เลือก เสียงเริม
่ ต้น หรือ ดาวน์โหลด
เสียง
4. ให้เลือกเสียง แล้วแตะไอคอนเล่น
เสียงทีเ่ ลือกจะเริม
่ เล่น
5. คุณสามารถใช้เสียงได้หลากหลายหน้าที่
โดยเลือกเมนู ใช้เป็น
6. เลือกระหว่าง เสียงเรียกเข้าแบบเสียง
และ เสียงข้อความ

เพลง
โทรศัพท์ LG GS500v มีเครือ
่ งเล่นเพลงภาย
ในตัวทีใ่ ห้คณ
ุ สามารถเล่นเพลงทีค
่ ณ
ุ ชืน
่ ชอบ
ทัง้ หมดได้ ในการเข้าใช้งานเครือ
่ งเล่นเพลง
ให้แตะที่
แล้วเลือก เพลง จากแท็บ
ความบันเทิง จากขัน
้ ตอนนี้ คุณสามารถเข้า
ใช้งานโฟลเดอร์ตา่ งๆ ดังนี:้
เล่นล่าสุด
- เล่นเพลงทีค
่ ณ
ุ เล่นล่าสุด
ทุกแทร็ค - มีเพลงทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ มีใน
โทรศัพท์ยกเว้นเพลงเริม
่ ต้นทีโ่ หลดล่วงหน้า
ศิลปิน - เบราส์ดรู ายการเพลงทีเ่ ก็บไว้ตาม
ศิลปิน
อัลบัม
้ - เบราส์ดรู ายการเพลงทีเ่ ก็บไว้ตาม
อัลบัม
้
แนวเพลง - เบราส์ดรู ายการเพลงทีเ่ ก็บไว้
ตามแนวเพลง
รายการ - ประกอบด้วยรายการเพลงทีค
่ ณ
ุ
สร้างไว้
สร้างริงโทน - คุณสามารถแก้ไขเพลงและ
บันทึกหากคุณต้องการตัง้ ค่าเป็นเสียงเรียกเข้า
ได้ ซึง่ อยูใ่ นเมนูโปรไฟล์ของการตัง้ ค่า
สับเปลีย
่ นแทร็ค
- เล่นแทร็คแบบสุม
่ ลำดับ

หมายเหตุ: ลิขสิทธิข์ องไฟล์เพลงจะได้รบั
ความคุม้ ครองตามสนธิสญ
ั ญานานาชาติและ
กฎหมายลิขสิทธิข์ องแต่ละประเทศ ดังนัน้
อาจจำเป็นทีต่ อ้ งได้รบั อนุญาตหรือได้สท
ิ ธิใ์ น
การทำซ้ำหรือคัดลอกเพลง ในกฎหมายของ
บางประเทศมีขอ้ ห้ามในการคัดลอกสือ่ ทีม่ ี
ลิขสิทธิด์ ว้ ยตนเอง ก่อนดาวน์โหลดหรือ
คัดลอกไฟล์ โปรดตรวจสอบกฎข้อบังคับของ
ประเทศนัน้ ๆ เกีย่ วกับการใช้สอ่ื ต่างๆ

การโอนเพลงไปยังโทรศัพท์
วิธก
ี ารทีง่ า่ ยทีส
่ ด
ุ ในการโอนไฟล์เพลงไปที่
โทรศัพท์ คือ ทางบลูทธู หรือสายเคเบิล
ข้อมูล
คุณยังสามารถใช้ LG PC Suite ได้
ในการโอนเพลงโดยใช้บลูทธู :
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทง้ั คูไ่ ด้เปิด
บลูทธู และเชือ
่ มต่อกันแล้ว
2. เลือกไฟล์เพลงบนอุปกรณ์อน
่ื แล้วเลือก
ส่งไฟล์นน
้ั ผ่านทางบลูทธู
3. เมือ
่ ส่งไฟล์แล้ว คุณจะต้องยอมรับไฟล์
บนโทรศัพท์โดยแตะที่ ใช่
4. ไฟล์จะปรากฏขึน
้ ใน เพลง > ทุกแทร็ค
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การสร้างรายการเพลง

การค้นหาสถานี

คุณสามารถสร้างรายการเพลงของคุณได้โดย
เลือกเพลงจากโฟลเดอร์ รายการ
1. แตะที่ เพลง ในแท็บ ความบันเทิง
2. แตะที่ รายการ จากนัน
้
เพิม
่ รายการเพลงใหม่
ป้อนชือ
่ รายการเพลง และแตะที่ บันทึก
3. โฟลเดอร์ ทุกแทร็ค
จะแสดงทุกเพลงในโทรศัพท์ของคุณ แตะ
ทีเ่ พลงทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ ต้องการใส่ไว้ในราย
การเพลง จะมีเครือ
่ งหมายปรากฏอยูข
่ า้ ง
ชือ
่ เพลงเหล่านัน
้
4. แตะที่ เสร็จ

คุณสามารถใช้โทรศัพท์คน
้ หาสถานีวท
ิ ยุได้
โดยการค้นหาด้วยตนเองหรือค้นหาอัตโนมัติ
สถานีเหล่านัน
้ จะถูกบันทึกไว้ในหมายเลข
ช่องสถานีทร่ี ะบุไว้ ดังนัน
้ คุณจึงไม่จำเป็น
ต้องปรับตัง้ สถานีใหม่อก
ี คุณต้องต่อชุดหูฟงั
กับโทรศัพท์กอ
่ นเนือ
่ งจากชุดหูฟงั จะทำหน้า
ทีเ่ ป็นเสาอากาศวิทยุ
ในการปรับตัง้ อัตโนมัต:ิ
1. เลือ
่ นแล้วแตะที่ วิทยุ FM ในแท็บ
ความบันเทิง แล้วแตะที่
2. แตะที่ สแกนอัตโนมัติ
ข้อความยืนยันจะปรากฏขึน
้ เลือก ใช่
เครือ
่ งจะค้นหาสถานีวท
ิ ยุทม
่ี อ
ี ยูโ่ ดย
อัตโนมัติ และกำหนดไว้ทช
่ี อ
่ งสถานีใน
โทรศัพท์
หมายเหตุ: คุณยังสามารถค้นหาสถานี
ด้วยตนเองได้ดว้ ยการใช้
และ
แสดงทีต
่ รงกลางหน้าจอ หากคุณกด
และ
ค้างไว้ จะเป็นการค้นหาสถานีโดยอัตโนมัติ

วิทยุ FM
โทรศัพท์ LG GS500v
ของคุณมีคณ
ุ สมบัตวิ ท
ิ ยุ FM ดังนัน
้
คุณสามารถรับฟังสถานีทค
่ี ณ
ุ ชืน
่ ชอบได้
ตลอดเวลา
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียบหูฟงั เพือ
่ รับ
ฟังวิทยุ เสียบหูฟงั เข้าในช่องเสียบหูฟงั
(ช่องเสียบเดียวกับช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ)
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การรีเซ็ตสถานี
1. เลือ
่ นแล้วแตะที่ วิทยุ FM ในแท็บ
ความบันเทิง แล้วแตะที่
2. เลือก รีเซ็ตสถานี
เพือ
่ รีเซ็ตช่องสถานีปจั จุบน
ั
หรือเลือก รีเซ็ตทุกสถานี
เพือ
่ รีเซ็ตช่องสถานีทง้ั หมด ช่องสถานีแต่
ละช่องจะกลับไปความถีเ่ ริม
่ ต้น 87.5Mhz

สมุดบันทึก
การเพิม
่ เหตุการณ์ลงในปฏิทน
ิ

การตัง้ เวลาการปลุก

1. แตะที่ สมุดบันทึก ในแท็บ ยูทล
ิ ต
ิ ้ี
และเลือก ปฏิทน
ิ
2. เลือกวันทีท
่ ต
่ี อ
้ งการเพิม
่ เหตุการณ์
3. แตะที่
แล้วแตะ เพิม
่ เหตุการณ์
4. แตะที่ ประเภท แล้วเลือกจาก นัดหมาย,
วันครบรอบ หรือ วันเกิด
5. ใส่ หัวเรือ
่ ง
6. ตรวจสอบและป้อนวันทีแ
่ ละเวลาทีอ
่ ยากให้
เหตุการณ์นน
้ั เริม
่ ต้น สำหรับ การนัดหมาย
และ วันครบรอบ ให้ปอ
้ นเวลาและวันทีท
่ ่ี
เหตุการณ์สน
้ิ สุดในช่องเวลาและวันที่
ด้านล่างทัง้ สองช่อง ป้อนสถานทีห
่ ากเป็น
การนัดหมาย
7. ตัง้ ค่า เตือน และ ซ้ำ
8. เลือก บันทึก และเหตุการณ์ของคุณจะ
บันทึกอยูใ่ นปฏิทน
ิ วันทีท
่ ม
่ี ก
ี าร
บันทึกเหตุการณ์ไว้จะมีเครือ
่ งหมาย
กรอบสีเ่ หลีย
่ มกำกับอยู่ และเสียงกริง่
จะดังขึน
้ เมือ
่ ถึงเวลาเริม
่ ต้นของเหตุการณ์
เพือ
่ ให้คณ
ุ ไม่พลาดกำหนดต่างๆ

1. แตะที่ ตัง้ ปลุก ในแท็บ ยูทล
ิ ต
ิ ้ี การปลุก
Widget จะปรากฏในรายการเป็นค่า
เริม
่ ต้น และไม่สามารถลบออกได้
2. แตะที่ เพิม
่ การปลุก
3. กำหนดเวลาทีต
่ อ
้ งการให้สง่ เสียงปลุกใน
กล่องฟิลด์ เวลา
4. เลือกวิธท
ี ค
่ี ณ
ุ ต้องการให้ปลุกซ้ำในช่อง
ซ้ำ
5. เลือก รูปแบบเสียงปลุก เพือ
่ เลือกประ
เภทการเตือนทีต
่ อ
้ งการ
6. เลือก เสียงกริง่ ปลุก
และเลือกเสียงจากโฟลเดอร์
ในการฟังเสียง แตะทีเ่ สียงแล้วตามด้วย

การเพิม
่ บันทึก
1. แตะที่ บันทึก ในแท็บ ยูทล
ิ ต
ิ ้ี
2. แตะที่ เพิม
่ บันทึก
3. ป้อน บันทึก ของคุณ แล้วแตะที่ บันทึก

7. เพิม
่ บันทึกสำหรับการตัง้ ปลุกใน
กล่อง บันทึก
8. จากนัน
้ คุณสามารถกำหนดช่วงการเลือ
่ น
ปลุกเป็น 5, 10, 20 หรือ 30 นาที, 1
ชัว่ โมง หรือปิด
9. เมือ
่ คุณตัง้ ปลุกเสร็จแล้ว ให้แตะที่ บันทึก
หมายเหตุ: คุณสามารถตัง้ ปลุกได้ถงึ 5
รายการรวม การปลุก Widget
เคล็ดลับ! เลือ
่ น เปิด/ปิด เพือ
่ ตัง้ ปลุก
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สมุดบันทึก
บันทึกเสียง

การใช้เครือ
่ งคิดเลข

ใช้เครือ
่ งบันทึกเสียง เพือ
่ บันทึกเสียงเตือน
ความจำหรือไฟล์เสียงอืน
่ ๆ
แตะที่ บันทึกเสียง ในแท็บ ยูทล
ิ ต
ิ ้ี แล้วเลือก
และ ตัง้ ค่า เพือ
่ เปลีย
่ นการตัง้ ค่า:
ระยะเวลา – กำหนดระยะเวลาในการบันทึก
เลือกจาก ไม่จำกัด, MMS หรือ 1 นาที
คุณภาพ – เลือกคุณภาพเสียง เลือกจาก
ละเอียดมาก, ละเอียด หรือ ปกติ
ความจำทีใ่ ช้ – เลือกตำแหน่งทีจ่ ะบันทึกไฟล์
เสียง เลือกระหว่างหน่วยความจำภายนอกและ
หน่วยความจำเครือ
่ ง

1. แตะที่ เครือ
่ งมือ ในแท็บ ยูทล
ิ ต
ิ ้ี
2. เลือก เครือ
่ งคิดเลข
3. แตะทีป
่ ม
ุ่ กดโดยใช้ปม
ุ่ กดเพือ
่ ป้อน
หมายเลข
4. สำหรับการคำนวณอย่างง่าย
ให้แตะทีฟ
่ งั ก์ชน
ั ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
(+, –, ×, ÷) แล้วตามด้วย =
5. สำหรับการคำนวณแบบซับซ้อน ให้แตะ
ที่
แล้วเลือกระหว่าง sin, cos, tan,
log, ln, exp, sqrt, deg หรือ rad
และอืน
่ ๆ

การบันทึกเสียงหรือเสียงพูด

การแปลงหน่วย

1.
2.
3.
4.

1. แตะที่ เครือ
่ งมือ ในแท็บ ยูทล
ิ ต
ิ ้ี
2. เลือก ตัวแปลงหน่วย
3. เลือกว่าคุณจะแปลง สกุลเงิน, พืน
้ ที,่
ความยาว, น้ำหนัก, อุณหภูม,ิ ปริมาตร
หรือ ความเร็ว
4. จากนัน
้ คุณสามารถเลือกหน่วย
และป้อนค่าทีค
่ ณ
ุ ต้องการแปลง แล้วตาม
ด้วยหน่วยทีค
่ ณ
ุ ต้องการแปลงเป็น
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แตะที่
แตะที่
แตะที่
แตะที่

เพือ
่ เริม
่ บันทึก
เพือ
่ หยุดการบันทึก
เพือ
่ จบการบันทึก
เพือ
่ ฟังรายการทีบ
่ น
ั ทึก
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การเพิม
่ เมืองในเวลาทัว่ โลก

วาดภาพ

แตะที่ เครือ
่ งมือ ในแท็บ ยูทล
ิ ต
ิ ้ี
เลือก เวลาโลก
แตะที่
แล้วตามด้วย เมืองใหม่
เลือ
่ นลูกโลก แตะทีจ่ ด
ุ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการและ
เลือกเมืองในแผนที่
5. หรือแตะที่
และพิมพ์ชอ
่ื เมืองที่
คุณต้องการในกล่องฟิลด์คน
้ หา

กด
สองครัง้ เพือ
่ ถ่ายภาพปัจจุบน
ั
เมือ
่ บันทึกอัตโนมัติ เป็น ปิด คุณสามารถ
แก้ไขภาพได้หลังจากถ่ายภาพ
หมายเหตุ: ฟังก์ชน
ั นีไ้ ม่ควรใช้เพือ
่ ละเมิดลิข
สิทธิข
์ องบุคคลทีส
่ าม เช่น ภาพของคลังภาพ
พืน
้ หลัง โทรด่วน ฯลฯ

1.
2.
3.
4.

การใช้นาฬิกาจับเวลา
1. แตะที่ เครือ
่ งมือ ในแท็บ ยูทล
ิ ต
ิ ้ี
2. เลือก นาฬิกาจับเวลา
3. แตะที่ เริม
่ ต้น ทีด
่ า้ นล่างของหน้าจอ
เพือ
่ เริม
่ ตัง้ เวลา
4. แตะที่ รอบ
หากคุณต้องการบันทึกรอบเวลา
5. แตะที่ หยุด เพือ
่ หยุดตัวจับเวลา
6. แตะที่ ต่อ เพือ
่ เริม
่ ต้นใหม่ หรือแตะ
ที่ รีเซ็ต เพือ
่ เริม
่ ต้นเวลาอีกครัง้
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PC Suite
คุณสามารถซิงโครไนซ์คอมพิวเตอร์กบ
ั
โทรศัพท์ของคุณได้ เพือ
่ ให้แน่ใจว่า
รายละเอียดทีส
่ ำคัญทัง้ หมดของคุณและวันที่
ต่างๆ ตรงกัน รวมทัง้ ยังเป็นการสำรองข้อมูล
ทีช
่ ว่ ยให้คณ
ุ สบายใจได้

การติดตัง้ LG PC Suite
ลงในคอมพิวเตอร์
1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
แล้ว
คลิกการเชือ
่ มต่อ
2. เลือก การต่อ USB และคลิก PC Suite
3. เชือ
่ มต่อตัวเครือ
่ งเข้ากับคอมพิวเตอร์ผา่ น
ทางสายเคเบิล USB แล้วรอสักครู่
4. ข้อความคำแนะนำการติดตัง้ จะปรากฏขึน
้
5. ใส่ CD-ROM ทีใ่ ห้มาด้วยหรือคลิกปุม
่
ดาวน์โหลดเพือ
่ ดาวน์โหลดโปรแกรม LG
PC Suite โดยตรงจากอินเตอร์เน็ต
6. คลิกทีไ่ อคอน LG PC Suite Installer
ซึง่ จะปรากฏทีห
่ น้าจอของคุณ

การเชือ
่ มต่อโทรศัพท์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์
1. เลือกโหมด PC Suite ในเมนูการเชือ
่ ม
ต่อ จากนัน
้ เชือ
่ มต่อสายเคเบิล USB
ของโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์
2. LG PC Suite จะเปิดการใช้งานบน
คอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ
3. โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณเชือ
่ ม
ต่อกันเรียบร้อยแล้ว
30
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การสำรองข้อมูลและการเรียกคืน
ข้อมูลของโทรศัพท์
1. เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณเข้ากับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ตามวิธีข้างต้น
2. คลิกที่ไอคอน Backup แล้วเลือก
Backup หรือ Restore
3. เลือกว่าจะสำรองข้อมูล ข้อมูลเนื้อหา
และ/หรือ สมุดโทรศัพท์/กำหนดการ/
สิ่งที่ต้องทำ/ข้อมูลบันทึก เลือก
ตำแหน่งที่คุณต้องการสำรองข้อมูลหรือ
ตำแหน่งที่ต้องการเรียกข้อมูลคืน คลิก
OK
4. ระบบจะสำรองข้อมูลของคุณ

การดูไฟล์ในโทรศัพท์บนคอม
พิวเตอร์
1. เชือ
่ มต่อเครือ
่ งโทรศัพท์ของคุณเข้ากับ
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ตามวิธข
ี า้ งต้น
2. คลิกทีไ่ อคอน จัดการภาพถ่าย, วิดโี อ
หรือเพลง
3. ภาพ, ไฟล์เสียง และวิดโี อ ซึง่ คุณบันทึกไว้
ในโทรศัพท์ของคุณจะปรากฏบนหน้าจอใน
โฟลเดอร์ โทรศัพท์ LG
เคล็ดลับ! การดูเนือ
้ หาในโทรศัพท์บน
คอมพิวเตอร์ชว่ ยให้คณ
ุ จัดการไฟล์ตา่ งๆ
ทีค
่ ณ
ุ ไม่ตอ
้ งการใช้แล้วได้

การซิงโครไนซ์รายชือ
่
1. เชือ
่ มต่อโทรศัพท์เข้ากับคอม
พิวเตอร์ของคุณ
2. คลิกทีไ่ อคอน Contacts
3. คลิกทีป
่ ม
ุ่ ซิงค์ผต
ู้ ด
ิ ต่อ คอมพิวเตอร์จะ
อิมปอร์ตและแสดงรายชือ
่ ทีบ
่ น
ั ทึกไว้ใน
โทรศัพท์
4. คลิก Menu และเลือก Export ขณะนี้
คุณสามารถเลือกตำแหน่งทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การบันทึกรายชือ
่

การซิงโครไนซ์ขอ
้ ความ
1. เชือ
่ มต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์
ของคุณ
2. คลิกทีไ่ อคอนข้อความ
3. ข้อความทัง้ หมดในโทรศัพท์จะปรากฏขึน
้
ในโฟลเดอร์บนหน้าจอ
4. ใช้แถบเครือ
่ งมือด้านบนสุดของหน้าจอ
เพือ
่ แก้ไขและจัดเรียงข้อความ

Music Sync
เมนูนช
้ี ว่ ยให้คณ
ุ เพิม
่ เพลงลงในโทรศัพท์
GS500v ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะเริม
่ ต้นถ่ายโอนเพลงจาก
คอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์ ให้ตรวจสอบว่า
คอมพิวเตอร์มก
ี ารติดตัง้ และอุปกรณ์เสริม
ต่อไปนี:้
• Microsoft Windows XP หรือ Vista
• Windows Media Player 10 หรือสูงกว่า

• สายเคเบิลข้อมูล USB
• การ์ด microSD
(หากคุณต้องการใช้หน่วยความจำภายนอก
เป็นทีเ่ ก็บเพลง)
คำเตือน
ห้ามตัดการเชือ
่ มต่อกับโทรศัพท์ในขณะ
โอนไฟล์

การโอนเพลงโดยใช้ Windows
Media Player
1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
การเชือ
่ มต่อ ในแท็บ ตัง้ ค่า
2. เลือก โหมดการเชือ
่ มต่อ USB แล้วเลือก
Music sync
3. เชือ
่ มต่อตัวเครือ
่ งเข้ากับคอมพิวเตอร์โดย
ใช้สายเคเบิล USB
4. เมือ
่ คุณเชือ
่ มต่อตัวเครือ
่ งเข้ากับคอมพิว
เตอร์ ตัวเครือ
่ งจะแสดงข้อความ: “Music
Sync“ แล้วตามด้วย เชือ
่ มต่อ
5. คอมพิวเตอร์จะแสดงข้อความให้คณ
ุ เริม
่ ต้น
ซอฟต์แวร์จด
ั การเพลงทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
6. เลือก Window Media Player
7. ไปทีแ
่ ท็บ ซิงค์ จากนัน
้ ลากแล้ววางเพลง
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการโอนในพาเนล รายการซิงค์
8. คลิกปุม
่ เริม
่ ซิงค์ ซึง่ เป็นการเริม
่ ขัน
้ ตอน
การโอนเพลง
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เว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์

5. ในการเข้าใช้งานบุค
๊ มาร์ค เพียงแตะที่
ไอคอนเชือ
่ มต่อถัดจากบุค
๊ มาร์ค หรือแตะ
ทีช
่ อ
่ื บุค
๊ มาร์คแล้วแตะที่ เชือ
่ มต่อ เครือ
่ ง
จะเชือ
่ มต่อเข้ากับบุค
๊ มาร์คของคุณ

1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ เบราว์เซอร์ ในแท็บ
ยูทล
ิ ต
ิ ้ี
2. ในการไปยังหน้าจอหลักของ
เบราว์เซอร์ ให้เลือก โฮม หรือ เลือก
ไปยัง URL แล้วป้อน URL แล้วตาม
ด้วย เชือ
่ มต่อ
หมายเหตุ: มีคา่ ใช้จา่ ยในการเชือ
่ มต่อกับ
บริการเหล่านีแ
้ ละการดาวน์โหลดเนือ
้ หา
โปรดสอบถามข้อมูลการคิดค่าใช้จา่ ยกับ
ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ

1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ เบราว์เซอร์ ใน
แท็บ ยูทล
ิ ต
ิ ้ี
2. เลือก เพจทีบ
่ น
ั ทึก
3. เลือกเพจทีค
่ ณ
ุ ต้องการดู
แล้วเพจนัน
้ จะเปิดขึน
้

การเพิม
่ และการใช้บค
ุ๊ มาร์ค

การดูประวัตข
ิ อ
้ มูลเบราว์เซอร์

เพือ
่ การเข้าถึงเว็บไซต์ทค
่ี ณ
ุ ชืน
่
ชอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุณสามารถเพิม
่ บุค
๊ มาร์คได้
1. แตะที่ เบราว์เซอร์ ในแท็บ ยูทล
ิ ต
ิ ้ี
2. เลือก บุค
๊ มาร์ค รายการบุค
๊ มาร์คของคุณ
จะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
3. เพือ
่ เพิม
่ บุค
๊ มาร์คใหม่ ให้แตะที่
เพิม
่ บุค
๊ มาร์ค ป้อนชือ
่ สำหรับบุค
๊ มาร์ค
แล้วตามด้วยป้อน URL
ในกล่องฟิลด์ทต
่ี รงกัน
4. แตะที่ บันทึก บุค
๊ มาร์คของคุณจะปรากฏ
ขึน
้ ในรายการบุค
๊ มาร์ค
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การเข้าใช้เพจทีบ
่ น
ั ทึกไว้

จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ เบราว์เซอร์ ในแท็บ ยูทล
ิ ต
ิ ้ี
เลือก ประวัติ

ตั้งค่า
การปรับแต่งรูปแบบเสียง
ของคุณ
คุณจะสามารถเปลีย
่ นตัวเลือกเสียงและการ
เตือนทัง้ หมดทีม
่ อ
ี ยูใ่ นรายการได้
รวมทัง้ การตัง้ ค่า เสียงเรียกเข้า และ
ระดับเสียง, เสียงข้อความ และอืน
่ ๆ

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าหน้าจอ
1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ ตัง้ ค่าจอ ในแท็บ ตัง้ ค่า
2. คุณสามารถเลือกเมนูตวั เลือกได้จาก:
ธีมเครือ
่ ง - คุณสามารถเลือกดำหรือขาว
(UI สไตล์การ์ตน
ู )
พืน
้ หลัง - หน้าจอหลัก Widget หรือหน้า
จอหลักโทรด่วนหรือล็อคหน้าจอ
Livesquare - แตะทีป
่ ม
ุ่ Livesquare
guide เพือ
่ ตรวจสอบการทำงาน
เมนูบนสุด - เลือกสไตล์ของเมนูบนสุด
เลือกระหว่าง Zigzag หรือการเลือ
่ น
หรือทีละหน้าจอ
ล็อคหน้าจอ - เลือกประเภทปลดล็อคนี้
ในหน้าจอล็อค”
การโทร - ปรับสีตวั เลข
แบบอักษร
- ปรับขนาดแบบอักษรและสไตล์
ความสว่าง - ปรับความสว่างของหน้าจอ
ข้อความต้อนรับ - เลือก เปิด หรือ ปิด
และป้อนข้อความต้อนรับในฟิลด์ขอ
้ ความ
ตัวอักษร

เปิดเครือ
่ ง/ปิดเครือ
่ ง - เลือกธีมสำหรับ
หน้าจอการเปิดเครือ
่ ง/การปิดเครือ
่ ง

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าโทรศัพท์
อิสระในการปรับการทำงานของโทรศัพท์
GS500v ในแบบทีค
่ ณ
ุ ต้องการได้
1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ ตัง้ ค่าโทรศัพท์ ในแท็บ
ตัง้ ค่า
2. เลือกเมนูจากรายการด้านล่างนี:้
วันทีแ
่ ละเวลา - ปรับการตัง้ ค่าวันทีแ
่ ละ
เวลาของคุณ หรือเลือกให้ เครือ
่ งอัปเดต
เวลาอัตโนมัตข
ิ ณะคุณเดินทางหรือสำหรับ
การปรับเวลาตามฤดูกาล
ประหยัดพลังงาน - เลือก เปิด หรือ ปิด
การตัง้ ค่าประหยัดพลังงาน
ภาษา เปลีย
่ นภาษาบนจอแสดงผลโทรศัพท์
GS500v ของคุณ
ปิดเสียงเคลือ
่ นไหว - ตัง้ ค่าโทรศัพท์
GS500v ของคุณให้ปด
ิ เสียงหรือเลือ
่ นโดย
คว่ำเครือ
่ งลงเมือ
่ ได้มเี สียงเรียกเข้า
ล็อคปุม
่ อัตโนมัติ
- ล็อคปุม
่ กดอัตโนมัตใิ นหน้าจอหลัก
ระบบป้องกัน - ปรับการตัง้ ค่าระบบป้อง
กัน ได้แก่ รหัส PIN และล็อคเครือ
่ ง
ข้อมูลความจำ - โปรดดูท่ี
การใช้ตวั จัดการหน่วยความจำ
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ตั้งค่า
รีเซ็ตการตัง้ ค่า - เรียกคืนการตัง้ ค่าทัง้
หมดให้กลับเป็นค่าทีต
่ ง้ั จากโรงงาน
ข้อมูลเครือ
่ ง - ดูขอ
้ มูลทางด้านเทคนิค
ของโทรศัพท์ GS500v

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าสัมผัส
จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ ตัง้ ค่าโทรศัพท์ ในแท็บ
ตัง้ ค่า

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อ
การตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อจะได้รบ
ั การตัง้ ค่า
มาจากผูใ้ ห้บริการระบบแล้ว ดังนัน
้ คุณ
จึงสนุกกับโทรศัพท์ใหม่ของคุณได้ทน
ั ที
ในการเปลีย
่ นการตัง้ ค่าใดๆ ให้ใช้เมนูน:้ี
แตะ การเชือ
่ มต่อ ในแท็บ ตัง้ ค่า
การตัง้ ค่าเครือข่าย
เลือกเครือข่าย - หากคุณเลือก อัตโนมัติ
โทรศัพท์ GS500v จะค้นหาเครือข่ายและลง
ทะเบียนเครือ
่ งในเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ขอ
แนะนำให้ใช้เพือ
่ บริการและคุณภาพทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ
หากคุณเลือก กำหนดเอง เครือข่ายทัง้ หมด
ทีม
่ อ
ี ยูใ่ นขณะนัน
้ จะปรากฏขึน
้ และคุณ
สามารถเลือกลงทะเบียนในเครือข่ายใด
เครือข่ายหนึง่ ได้
รายการทีต
่ อ
้ งการ - คุณสามารถเพิม
่
เครือข่ายทีต
่ อ
้ งการเชือ
่ มต่อได้ ถ้าเครือข่าย
กำลังค้นหาโดยอัตโนมัติ ให้เลือกหนึง่ เครือ
ข่ายจากรายชือ
่ เครือข่าย หากไม่มี ให้เพิม
่
เครือข่ายใหม่ทก
่ี ำหนดเอง
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โปรไฟล์อน
ิ เตอร์เน็ต เมนูนแ
้ี สดงโปรไฟล์อน
ิ เตอร์เน็ต คุณไม่
สามารถลบหรือแก้ไขการกำหนดค่าเริม
่ ต้น
ทีข
่ น
้ึ อยูก
่ บ
ั แต่ละประเทศ
จุดเชือ
่ มต่อ - ผูใ้ ห้บริการระบบได้บน
ั ทึก
ข้อมูลนีแ
้ ล้ว คุณสามารถเพิม
่ จุดเชือ
่ มต่อใหม่
โดยใช้เมนูนไ้ี ด้
การเชือ
่ มต่อข้อมูลแพ็คเก็ต - เลือกว่าจะ
ให้โทรศัพท์ของคุณเชือ
่ มต่อกับเครือข่าย
ข้อมูลแพคเก็ตเมือ
่ ใด
โหมดการเชือ
่ มต่อ USB - เลือก
เชือ
่ มต่อ PC Sync จากตัวเลือก
และซิงโครไนซ์โทรศัพท์ GS500v
โดยใช้ซอฟต์แวร์ LG PC Suite
เพือ
่ คัดลอกไฟล์จากโทรศัพท์
หากคุณใช้ ซิงค์เพลง กับ Windows
Media Player ให้เลือก ซิงค์เพลง ในเมนูน้ี
ซิงค์เพลง ใช้ได้เฉพาะกับข้อมูลเพลงเท่านัน
้
การตัง้ ค่า Java - ช่วยให้คณ
ุ กำหนดโปร
ไฟล์สำหรับการเชือ
่ มต่อโดยโปรแกรม Java
และดูใบรับรองได้
ตัง้ ค่าสตรีมมิง่ - ผูใ้ ห้บริการระบบได้บน
ั ทึก
ข้อมูลนีแ
้ ล้ว คุณสามารถแก้ไขได้หากต้อง
การเปลีย
่ นแปลง

การใช้ตวั จัดการหน่วยความจำ
โทรศัพท์ GS500v ของคุณมีหน่วย
ความจำให้เลือกสามแบบ: โทรศัพท์
ซิมการ์ด และการ์ดหน่วยความจำภายนอก
(คุณต้องซือ
้ แยกต่างหาก) คุณสามารถใช้ตวั
จัดการหน่วยความจำในการกำหนดว่าในแต่ละ
หน่วยความจำใช้หน่วยความจำไปเท่าใด และ
ดูวา่ มีพน
้ื ทีว่ า่ งเหลือเท่าใด
จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ ตัง้ ค่าโทรศัพท์ ในแท็บ
ตัง้ ค่า เลือก ข้อมูลความจำ
ความจำเครือ
่ งดูหน่วยความจำทีม
่ ใี นโทรศัพท์ GS500v
สำหรับรูปภาพ, เสียง, วิดโี อ, MMS, อีเมล์,
แอปพลิเคชัน Java และอืน
่ ๆ
ความจำสำรอง - ดูหน่วยความจำทีม
่ ใี น
เครือ
่ งสำหรับ SMS, รายชือ
่ , ปฏิทน
ิ , งาน,
บันทึก, เตือน, ข้อมูลการโทร, บุค
๊ มาร์ค
และรายการเบ็ดเตล็ดอืน
่ ๆ
ความจำซิม - ดูหน่วยความจำทีม
่ ใี นซิมการ์ด
ความจำการ์ด - ดูหน่วยความจำทีม
่ ใี นการ์ด
หน่วยความจำภายนอก (คุณต้องซือ
้ การ์ด
หน่วยความจำแยกต่างหาก)
ตัง้ ค่าทีเ่ ก็บหลัก - เลือกตำแหน่งทีค
่ ณ
ุ
ต้องการบันทึกรายการระหว่างความจำเครือ
่ ง
และหน่วยความจำภายนอก

การส่งและการรับไฟล์โดย
ใช้บลูทธ
ู
ในการส่งไฟล์:
1. เปิดไฟล์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการส่ง
โดยทัว่ ไปจะเป็นไฟล์ภาพถ่าย, วิดโี อ
หรือเพลง
2. เลือก ส่ง
เลือก บลูทธ
ู
3. หากคุณจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ บลูทธ
ู แล้ว
โทรศัพท์ GS500v จะไม่คน
้ หาอุปกรณ์
บลูทธ
ู อืน
่ โดยอัตโนมัติ
หากคุณยังไม่จบ
ั คูอ
่ ป
ุ กรณ์บลูทธู โทรศัพท์
GS500v จะค้นหาอุปกรณ์อน
่ื ๆ ทีใ่ ช้ บลูทธ
ู
ภายในรัศมี
4. เลือกอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการส่งไฟล์ไป
5. ไฟล์ของคุณจะถูกส่งออกไป
เคล็ดลับ! ตรวจสอบแถบแสดงความคืบ
หน้าเพือ
่ ให้แน่ใจว่าไฟล์ของคุณถูกส่งแล้ว
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ตั้งค่า
ในการรับไฟล์:
1. ในการรับไฟล์ คุณต้องตัง้ ค่าบลูทธู เป็น
เปิด และ มองเห็นได้
โปรดดูขอ
้ มูลเพิม
่ เติมที่
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าบลูทธ
ู ด้านล่าง
2. เครือ
่ งจะแสดงข้อความให้คณ
ุ ยอมรับไฟล์
จากผูส
้ ง่ แตะที่ ใช่ เพือ
่ รับไฟล์
3. คุณจะเห็นว่าไฟล์ได้รบ
ั การบันทึกไว้แล้ว
สำหรับไฟล์ภาพ คุณสามารถเลือก ดู
ไฟล์หรือ ใช้เป็นพืน
้ หลัง โดยทัว่ ไป
ไฟล์จะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ทเ่ี หมาะสม
ใน แฟ้มข้อมูล
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าบลูทธ
ู :
แตะที่ บลูทธ
ู ในแท็บ ตัง้ ค่า และเลือก
และเลือก ตัง้ ค่า
ทำการเปลีย
่ นแปลง:
การมองเห็นเครือ
่ ง - เลือกเป็น
มองเห็นได้, ซ่อน หรือ แสดง 1 นาที
ชือ
่ เครือ
่ งของฉัน - ป้อนชือ
่ โทรศัพท์
GS500v ของคุณ
บริการทีร่ องรับ - เลือกวิธใี ช้บลูทรู ว่ ม
กับบริการอืน
่ ๆ
โหมดซิมรีโมท - เพือ
่ เปิดหรือปิด
แอดเดรสส่วนตัว - แสดงแอดเดรสบลูทธู
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การจับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์บลูทธ
ู อืน
่
ในการจับคูโ่ ทรศัพท์ GS500v กับอุปกรณ์อน
่ื
คุณสามารถกำหนดรหัสผ่านเพือ
่ ป้องกันการ
เชือ
่ มต่อได้
1. ตรวจสอบว่าได้ตง้ั ค่าบลูทธู เป็น เปิด และ
มองเห็นได้ คุณสามารถเปลีย
่ นการตัง้ ค่า
การมองเห็นได้ในเมนู ตัง้ ค่า
2. แตะที่ ค้นหา
3. โทรศัพท์ GS500v จะค้นหาอุปกรณ์
เมือ
่ การค้นหาเสร็จสมบูรณ์ รีเฟรช
จะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
4. เลือกอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการจับคูด
่ ว้ ย
และป้อนรหัสผ่าน จากนัน
้ ให้แตะที่ ตกลง
5. โทรศัพท์ของคุณจะเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์อน
่ื
ซึง่ คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านเดียวกัน
6. การเชือ
่ มต่อบลูทธู ของคุณแบบป้องกันด้วย
รหัสผ่านพร้อมใช้งานแล้ว

การใช้ชด
ุ หูฟงั บลูทธ
ู
1. ตรวจสอบว่าได้ตง้ั ค่าบลูทธู เป็น เปิด และ
มองเห็นได้
2. ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำทีแ
่ นบมาพร้อมกับชุดหู
ฟัง เพือ
่ ตัง้ ค่าชุดหูฟงั ให้อยูใ่ นโหมดการจับ
คู่ และจับคูก
่ บ
ั โทรศัพท์ของคุณ
3. แตะที่ ถามก่อนทำการเชือ
่ มต่อ
หรือ ให้เชือ
่ มต่อเสมอ และแตะที่ ใช่
เพือ
่ เชือ
่ มต่อทันที โทรศัพท์ GS500v จะ
เปลีย
่ นเป็นรูปแบบชุดหูฟงั โดยอัตโนมัติ

อุปกรณ์เสริม
โทรศัพท์มอ
ื ถือรุน
่ นีม
้ อ
ี ป
ุ กรณ์เสริมหลากหลายให้คณ
ุ เลือกใช้ ซึง่ อุปกรณ์เสริมบางชิน
้ อาจมีการ
แยกขาย คุณสามารถเลือกใช้อป
ุ กรณ์เสริมเหล่านีต
้ ามลักษณะการสือ
่ สารส่วนตัวของคุณ โปรด
สอบถามเกีย
่ วกับอุปกรณ์ทม
่ี วี างจำหน่ายได้จากตัวแทนจำหน่ายในพืน
้ ทีข
่ องคุณ (รายการที่
อธิบายด้านล่างนีจ
้ ะให้มาในกล่อง)

อุปกรณ์ชาร์จ

สายเคเบิลข้อมูล
เชือ
่ มต่อและซิง
โครไนซ์ GS500v
และคอมพิวเตอร์

แบตเตอรี่

ชุดหูฟงั สเตอริโอ

คูม
่ อ
ื การใช้

คูม
่ อ
ื การใช้ GS500v

หมายเหตุ:
• ใช้แต่อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้
• การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อแนะนำนีอ
้ าจมีผลให้การรับประกันของเครือ
่ งโทรศัพท์
สิน
้ สุดลง
• อป
ุ กรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในบางพืน
้ ที่

37

ข้อมูลทางเทคนิค
ทัว่ ไป
ชือ
่ ผลิตภัณฑ์ : GS500v
ระบบ :
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA
อุณหภูมแ
ิ วดล้อม
สูงสุด: +55°C (คายประจุ)
+45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด: -10°C

Bluetooth QD ID B016193

ศูนย์บริการ LG โดย บริษท
ั แอลจี
อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซอ
่ มสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์,
07:00 - 19:00น.
Call center : 0-2878-5757
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Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721
Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
GS500v
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1
Supplementary Information
The conformity to above standards is veriﬁed by the following Notiﬁed Body(BABT)
BABT, Forsyth House, Churchﬁeld Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notiﬁed Body Identiﬁcation Number : 0168
Declaration
I hereby declare under our sole responsibility that the
product mentioned above to which this declaration
relates complies with the above mentioned standards
and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

08. Feb. 2010

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

การแก้ปัญหา
เนื้อหาในบทนี้จะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ที่คุณอาจพบในขณะใช้โทรศัพท์
คุณอาจต้องสอบถามผู้ให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ แต่ปัญหาส่วน
ใหญ่คุณสามารถแก้ไขได้เองอย่างง่ายดาย
ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

ข้อผิดพลาด
USIM

ไม่ได้ใส่ USIM
การ์ดในโทรศัพท์
หรือใส่ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ USIM
การ์ดอย่างถูกต้อง

ไม่มีการเชื่อมต่อ
กับเครือข่าย

สัญญาณอ่อน
อยู่นอกพื้นที่เครือข่าย GSM

ไปที่บริเวณใกล้กับหน้าต่างหรือในที่
เปิดโล่ง ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการกับ
ผู้ให้บริการเครือข่าย

รหัสไม่ตรงกัน

ในการเปลี่ยนรหัสป้องกัน
คุณต้องยืนยันรหัสใหม่โดย
ป้อนรหัสใหม่อีกครั้ง รหัสที่
คุณป้อนทั้งสองครั้งไม่ตรงกัน

ติดต่อศูนย์บริการ

ตั้งค่าฟังก์ชันไม่ได้

ผู้ให้บริการไม่สนับสนุน
หรือต้องลงทะเบียน

ติดต่อผู้ให้บริการ

ไม่สามารถ
โทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการติดต่อ
หมายเลข
มีการใส่ USIM การ์ดใหม่
ถึงขีดจำกัดการโทรของ
คุณแล้ว

ระบบเครือข่ายใหม่ยังไม่ได้รับ
อนุญาต ตรวจสอบข้อกำหนดใหม่
ติดต่อผู้ให้บริการ หรือตั้งค่าการ
จำกัดการโทรใหม่โดยใช้รหัส PIN 2
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ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

เปิดเครื่อง
โทรศัพท์ไม่ได้

กดปุ่มเปิด/ปิดไม่นานพอ
แบตเตอรี่หมด
ขั้วสัมผัสแบตเตอรี่สกปรก

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้อย่างน้อย
สองวินาที
เสียบอุปกรณ์ชาร์จให้นานขึ้น
ทำความสะอาดขั้วสัมผัสแบตเตอรี่

แบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง
อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป

มีปัญหาที่ขั้วสัมผัส
ข้อผิดพลาดเกี่ยว
กับการชาร์จ

ไม่มีกระแสไฟฟ้า
อุปกรณ์ชาร์จชำรุด
อุปกรณ์ชาร์จไม่ถูกต้อง
แบตเตอรี่ชำรุด

โทรศัพท์โทรออก
ไม่ได้

กำลังใช้งานฟังก์ชันกำหนด
หมายเลขโทรออก

ชาร์จแบตเตอรี่
ตรวจดูให้แน่ใจว่าอยู่ในอุณหภูมิ
แวดล้อมที่เหมาะสม รอสักครู่
จากนั้นชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและ
การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
ตรวจสอบขั้วสัมผัสแบตเตอรี่
และทำความสะอาดหากจำเป็น
เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอื่นหรือ
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
หากอุปกรณ์ชาร์จไม่ทำงาน
ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ชาร์จใหม่
ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ
LG เท่านั้น
เปลี่ยนแบตเตอรี่
ตรวจสอบการตั้งค่า
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บันทึก

Congratulations on your purchase of the advanced and
compact GS500v phone by LG, designed to operate with
the latest digital mobile communication technology.
Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of
the phone or your service provider.
Product Authentication program
Dear Customers,
To protect all LG customers from counterfeit and grey market
products and make sure that you receive official 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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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 GS500v 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.
• The SAR limit recommended by the
International Commission on NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP) is
2W/kg averaged over 10g of tissue.
• The highest SAR value for this model

phone tested by DASY4 for use at the ear
is 0.995 W/kg (10g) and when worn on
the body is 0.810 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.
Repairs under warranty, at LG’s option,
may include replacement parts or boards
that are either new or reconditioned,
provided that they have functionality
equal to that of the parts being replaced.
• 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.
3

Guidelines for safe and efficient use
• 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 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,
moisture or humidity.

4
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• Use the accessories like earphones
cautiously. Do not touch the antenna
unnecessarily.
• Do not use the phone or accessories
in places with high humidity such as
pools, greenhouses, solariums or tropical
environments; it may cause damage
to the phone and invalidation of warranty.

Efficient phone operation

Electronic and medical devices
All mobile phones may get interference,
which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near
medical equipment without requesting
permission. Please consult your doctor
to determine if operation of your phone
may interfere with the operation of your
medical device.
• Some hearing aids might be disturbed by
mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios,
PCs, etc.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend
that a minimum separation of 15cm be
maintained between a mobile phone and a
pacemaker to avoid potential interference
with the pacemaker. To achieve this use
the phone on the opposite ear to your
pacemaker and do not carry it in a breast
pocket.

Hospitals

Switch off your wireless device when
requested to do so in hospitals, clinics or
health care facilities. These requests are
designed to prevent possible interference
with sensitive medical equipment.

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 while out and
about, please ensure that the volume is at
a reasonable level so that you are aware
of your surroundings. This is particularly
imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

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

Glass Parts
Some parts of your mobile device are
made of glass. This glass could break if
your mobile device is dropped on a hard
surface or receives a substantial impact. If
the glass breaks, do not touch or attempt
to remove. Stop using your mobile device
until the glass is replaced by an authorised
service centre.

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 as your
mobile phone and accessories.
5

Guidelines for safe and efficient use
In aircraft

Wireless devices can cause interference in
aircraft.
• Turn your mobile phone off before
boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground without
permission from the crew.

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

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

Battery information and care

• You do not need to completely discharge
the battery before recharging. Unlike
other battery systems, there is no
memory effect that could compromise
the battery’s performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG
chargers are designed to maximize the
battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the
battery pack.
6
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• Keep the metal contacts of the battery
pack clean.
• Replace the battery when it no longer
provides acceptable performance. The
battery pack maybe recharged hundreds
of times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has not been
used for a long time to maximize usability.
• Do not expose the battery charger to
direct sunlight or use it in high humidity,
such as in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold
places, this may deteriorate the battery
performance.
• There is risk of explosion if the battery is
replaced by an incorrect type.
• Dispose of used batteries according to
the manufacturer’s instructions. Please
recycle when possible. Do not dispose as
household waste.
• If you need to replace the battery, take it
to the nearest authorized LG Electronics
service point or dealer for assistance.
• Always unplug the charger from the wall
socket after the phone is fully charged to
save unnecessary power consumption of
the charger.
• Actual battery life will depend on network
configuration, product settings, usage
patterns, battery and environmental
conditions.

Getting to know your phone
Lock/ Unlock key

Earpiece

Handsfree or Stereo earphone connector
Multi-tasking key
End/ Power key
• Rejects a call.
• Press once to return to the home screen.
• Turns the phone on/off.
Call key
Dials a phone number and answers incoming calls.
Volume keys
• When the screen is idle: Touch tone or
ring tone volume, press long the down
key to Silent on/off.
• During a call: earpiece volume.
• When playing a track: controls the
volume continuously.

Charger, Data cable (USB cable)

Camera key
• Go to camera menu directly by
pressing and holding the key.
• Press twice to go to Sweet
draw. You can edit the image
and send it in this menu.
Notice : This function may
not be used for infringement
upon the copyright of any
third party like the image
of Gallery, Wallpaper, Speed
dial etc.

WARNING: Putting a heavy object on the
phone or sitting on it can damage its LCD and touch
screen functionality.
7

Installing the SIM and battery
1 Remove the battery cover and the
battery
Slide up the battery cover and pull out the
battery.

3 Install the battery
Insert the top of the battery into the top
edge of the battery compartment first.
Ensure that the battery contacts align with
the phone’s terminals. Press the bottom of
the battery down until it clips into place.
WARNING: Do not remove the
battery when the phone is switched on,
as this may damage the phone.
2 Install the USIM card
Slide the USIM card into the USIM card
holder. Make sure the gold contact area on
the card is facing downwards. To remove
the USIM card, gently pull it outwards.

8
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Charging your phone Memory card
Slide back the cover of the charger
connector on the side of your GS500v.
Insert the charger and plug it into a mains
electricity socket. Your GS500v must be
charged until the “Battery full“ message
appears on the screen.
NOTE: The battery must be fully charged
initially to improve battery lifetime.
Disregard the first “Battery full” message and
keep the phone on charge overnight (or for
up to 14 hours).

Installing a memory card
You can expand the available memory
space on your phone by using a memory
card.
NOTE: A memory card is an optional
accessory.
Slide the memory card into the slot at the
top, until it clicks into place. Make sure the
gold contact area is facing downwards.

9

Using your touch screen
Touch screen tips
• To select an item, touch the centre of
the icon.
• Do not press too hard. The touchscreen
is sensitive enough to pick up a light,
firm touch.
• Use the tip of your finger to touch the
option you require. Be careful not to
touch any other keys.
• Whenever your GS500v is not in use, it
will return to the lock screen.

Control the touch screen
The controls on the GS500v touch screen
change dynamically depending on the task
you are carrying out.
Opening Applications
To open any application, simply touch its
icon.

10
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Scrolling
Drag from side to side to scroll. On some
screens, such as the call history list, you can
also scroll up or down.

Your home screen
You can drag and click what you need right away in all home screen types.
Active

Active

Widget home screen When you touch
on the bottom right of
the screen, the mobile
widget panel appears.
When you register
widget by dragging it,
the widget is created in
the spot where it was
dropped.

Active

Speed dial home
screen - When
you touch
,
the speed dial list
appears. You can
call, send a message
or edit the contact
directly in this home
screen.

Livesquare home screen - On the Livesquare screen, You
can easily make a call and send a message to the number
allocated to an avatar. To use the call, messaging or contacts
function, select an avatar and choose the Quick key icon you
want to use.
You can drag all of the avatars by six and even send the
message at once.

Quick key icon
TIP! The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between
the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from
right to left.
11

Your home screen
Using the Multi - tasking
function
Press the multitasking hard key
to open
the Multitasking menu. From here you can
view some applications that are running
and access them with one touch.

Viewing the status bar
Icon

Description

Outdoor profile in use
Silent profile in use
Headset in use
Calls are diverted
EDGE in use

Description

Roaming

Multitasking

Flight mode is on

Network signal strength (number of
bars will vary)

Bluetooth is active

No network signal
Remaining battery life
Battery empty
New text message
New voice message
Message inbox is full
Message sending failed
Multimedia message sending failed
An alarm is set
Customised Profile in use
(The number in the icon will vary)
Normal profile in use
12
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BGM play
BGM pause
Memory card is enabled for use
For incoming Push email
Check Push email:
Touch Games & Applications in
the Entertainment and then touch
Applications.
*Attention: Depending on the region
or SIM operator, user may not be able
to use push e-mail and access WAP (or
MMS) simultaneously.

Calls
Making a call
1
2
3
4

Touch
to open the keypad.
Key in the number using the keypad.
Touch
or
to initiate the call.
To end the call, press the
or
key.
TIP! To enter + for making an
international call, press and hold

.

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

to make a video call.

Making a call from your contacts
1 From the home screen touch
to
open the Contacts.
2 Tap the Name field box on the top of the
screen and enter the first few letters of
the contact you would like to call using
the keypad.
3 From the filtered list, touch the Call icon
next to the contact you want to call. The
call will use the default number if there is
more than one for that contact.
4 Or, you can touch the contact name and
select the number to use if there is more

than one for that contact to use. You can
also touch
to initiate the call to the
default number.

Answering and rejecting a call
When your phone rings, touch the Smart
key to answer the call.
To mute the ringing, slide up the cover. This
will unlock the phone if it is locked, then tap
. This is useful if you forgot to change
your profile to Silent for a meeting. Touch
Reject to reject an incoming call.

Speed dialling
You can assign a frequently-called contact
to a speed dial number.
1 Select Contacts in the COMMUNICATION
tab and select Speed dials.
2 Your voicemail is already set to speed
dial 1. You cannot change this. Touch
any other number to assign it a speed
dial contact.
3 Your Contacts will open. Select the
contact you want to assign to that
number by touching their phone
number once. To find a contact, tap the
Name field box and enter the first letter
of the name of the contact required.

13

Calls
Making a second call

Using call divert

1 During your initial call, touch
and
type the number you want to call.
2 Touch
to connect the call.
3 Both calls will be displayed on the call
screen. Your initial call will be locked and
the caller put on hold.
4 To change between the calls, touch
or press the number of the held call.
5 To end one or both calls press
and
select End followed by All, Held or
Active.

1 Touch Call settings in the SETTINGS
tab.
2 Touch Call divert.
3 Choose whether to divert all voice
calls, when the line is busy, when there
is no answer or when you cannot be
contacted.
4 Enter the number you want to divert to.
5 Touch Request to activate.
NOTE: Charges are incurred for diverting
calls. Please contact your network provider
for details.

TIP! Touch any single call log entry to
view the date, time and duration of
the call.
NOTE: You will be charged for each call
you make.

Viewing your call logs
Touch Recent history in the
COMMUNICATION tab.
TIP! Touch any single call log entry to
view the date, time and duration of
the call.

14
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TIP! To turn off all call diverts, select
Deactivate all from the Call divert
menu.

Using call barring
1 Touch Call settings in the SETTINGS tab.
2 Touch Call barring.
3 Choose any or all of the five options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
All incoming
Incoming when abroad

4 Enter the call barring password. Please
check with your network operator about
this service.
TIP! Select Fixed dial numbers from
the Call settings options 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. Only
numbers included in the fixed dial list
can be called from your phone.

Changing the common call
setting
1 Touch Call settings in the SETTINGS tab.
2 Scroll and touch Common settings.
From here you can adjust the settings
for:
Call reject - Slide the switch to ON to
highlight the Reject list. You can touch
the text box to choose from all calls,
specific contacts or groups, or those
from unregistered numbers (those not in
your contacts) or with no caller ID. Touch
Save to change the setting.
Send my number - Choose whether
your number will be displayed when you
call someone.

Auto redial - Slide the switch left
for ON or right for OFF.
Minute minder - Slide the switch left to
ON to hear a tone every minute during
a call.
BT answer mode - Select Hands-free
to be able to answer a call using a
Bluetooth headset, or select Handset
to press a key on the handset to answer
a call.
Save new number - Select Yes to save a
new number.

Changing the video call setting
1 Touch Call settings in the SETTINGS tab.
2 Scroll and touch Video call setting.
Select to use private picture or not and
choose the private picture in the image
files and save.
If you want to view yourself then you
can choose Mirror on.

15

Messaging
Messaging
Your GS500v combines SMS and MMS into
one intuitive and easy-to-use menu.

Sending a message
1 Touch Messaging in the
COMMUNICATION tab. And touch New
message to begin composing a new
message.
2 Touch Insert to add an image, video,
sound, template and so on.
3 Touch Recipient at the bottom of the
screen to enter the recipients. Then
enter the number or touch
to select
a contact. You can even add multiple
contacts.
4 Touch Send when ready.
WARNING: If an image, video or
sound is added to an SMS it will be
automatically converted to an MMS and
you will be charged accordingly.

Entering text
There are five ways to enter text:
Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen,
Handwriting-Box, Handwriting-Double
Box.

16
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You can choose your input method by
tapping
and Input method.
to turn on T9 mode. This icon
Touch
is only shown when you choose Keypad as
the input method.
Touch
language.

to choose the writing

Touch
to change between numbers,
symbols and text input.
Use Shift key to change between capital or
lowercase input.

T9 mode
The T9 mode uses a built-in dictionary to
recognise the words you’re writing based
on the sequence of keys you’ve touched.
It predicts the word you are inputting and
suggests alternatives.

Handwriting recognition
In Handwriting mode you simply write on
the screen and your GS500v will convert
your handwriting into your message. Select
Handwriting-Screen or Handwriting-Box
according to your preferred view.

Setting up your email

Changing your email settings

Touch E-mail in the COMMUNICATION tab.
If the email account is not set up, start the
email set up wizard and finish it.
You can check and edit settings by selecting
. You can also check the additional
settings that were filled in automatically
when you created the account.

1 Touch E-mail in the COMMUNICATION
tab.
2 Touch
and select E-mail settings
and then you can adapt the following
settings:
E-mail accounts
Preferred e-mail
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 GS500v checks for new email
messages.
Retrieve amount - Choose the number
of emails to be retrieved at any one time.
Include message in Fwd. & Reply Choose to include the original message
in your reply.
Include attachment - Choose to include
the original attachment in any reply.
Auto retrieval in roaming - Choose
whether to retrieve your messages
automatically when abroad (roaming).

Retrieving your emails
You can automatically or manually check
your account for new emails. To check
manually:
1 Touch E-mail in the COMMUNICATION
tab.
2 Touch the account you want to use .

Sending an email using your new
account
1 Touch New e-mail and a new email
will open.
2 Complete the message.
3 Touch Send and your email will be sent.
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Messaging
New e-mail notification - Choose
whether to be alerted to new emails.
Signature - Switch this feature ON and
create an email signature.
Priority - Choose the priority level of
your email messages.
Mail sending size - Set the maximum
size of sending mail.
E-mail counter - Input the date you
want. You can check emails you sent
during that period.

Message folders
There are five folders in Messaging menu.
Inbox - All the messages you receive are
placed into your inbox.
Drafts - If you do not finish writing a
message, you can save what you have done
in this folder.
Outbox - This is a temporary storage folder
while messages are being sent.
Sent items - All the messages you have sent
are placed in this folder.
My folders - Create folders to store your
messages.
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Changing your multimedia
message settings
Touch Messaging in the COMMUNICATION
tab. Scroll and choose Settings and
Multimedia message. You can make
changes to:
Retrieval mode - Choose between Home
network or Roaming network. If you
then choose Manual you will receive only
notifications of MMS and you can then
decide whether to download them in full.
Delivery report - Choose to request and/or
allow a delivery report.
Read reply - Choose to request and/or
allow a reply.
Priority - Choose the priority level of your
MMS.
Validity period - Choose how long your
message is stored at the message centre.
Slide duration - Choose how long your
slides appear on the screen.
Creation mode - Choose your message
mode.
Delivery time - Choose how long to wait
before a message is delivered.
Multi msg centre - Choose one from the list
or add a new message centre.

Social network services (SNS)
Your GS500v has SNS that lets you enjoy
and manage your social network. Touch
Social network menu and select the site as
below: Facebook, Twitter and Myspace.
TIP! Facebook is a native application
preloaded onto your phone, and easy
to access. Twitter is a java application
based on Java technology. Other
applications access to the WAP(Wireless
Application Protocol) services.
NOTE: An additional costs may be incurred
when connecting and using online services.
Check your data charges with your network
provider.

Friends: You can find many friends in SNS
and view their status. Search your friends in
facebook by selecting Search tap.
Message: You can see the Inbox/Sent folder,
and write a SN message.
TIP! Using Facebook Feed Widget
You can add the facebook feed widget
to your home screen.
Drag the facebook feed widget from
widget tray and touch OK.
You can also access the facebook
application directly by touching up the
feed widget.

Facebook
Home: Log in and you will see your friend’s
updated status. Input your comment about
new status or check others. You can also
write comments by selecting + icon.
Profile: You can select the Wall > Status
updates and write the current status. See
your info detail and upload the photo by
touching Album > Upload Photo. Choose
from Go to images or Take a picture, and
then input some caption with images.
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Camera
Taking a quick photo

After taking a photo

1 Press the
key on the right side of
the phone.
2 When the camera has focused on your
subject, touch the
on the rightcenter of the screen to take a photo. You
can also press the
key on the side
of the phone firmly.

Your captured photo will appear on the
screen. The name of the image runs along
the bottom of the screen.
Touch to send the photo as a message,
email, via Bluetooth or Blogger.

TIP! To switch to the camera mode or
video mode, slide up/down the camera
or video icon on the centre-right of the
viewfinder.
Exposure
Zoom

Back

Touch to set a Home Screen, Contact,
Startup, Shtdown image.
Touch to edit the photo.
Touch to rename the photo.
Touch to return to the previous menu.
Touch to delete the image.
Touch to take another photo
immediately. Your current photo will be
saved.
Touch to view a gallery of your saved
photos.

Gallery
Settings
Video mode
Size
Continuous shot
Taking a photo
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Video camera
Making a quick video
1 Press the camera key on the right side of
the phone for a few seconds.
TIP! To switch to the camera mode or
video mode, slide up/down the camera
or video icon on the right centre of the
viewfinder.
2 Holding the phone horizontally, point
the lens towards the subject of the
video.
3 Press the camera key
on the phone
once to start recording. Or touch the
red dot .
4
Rec will appear at the bottom of the
viewfinder with a timer at the bottom
showing the length of the video.
5 To pause the video, touch
and
resume by selecting .
6 Touch on screen or press the
a
second time to stop recording.

After making a video
Touch to play the video.
Touch to send the video as a Message
or Email or by Bluetooth or YouTube.
Touch to edit the video.
Touch to rename the video.
Touch to return to the previous menu.
Touch to delete the video you have
just made and confirm by touching Yes. The
viewfinder will reappear.
Touch to shoot another video
immediately. Your current video will be
saved.
Touch to view a gallery of saved videos
and images.

Video size
Saving to handset memory/
external memory
Back
Camera mode
Start recording
Gallery

Exposure
Zoom
Video size
View Mode
Settings
Video mode
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Your photos and videos
Viewing your photos and videos

Setting a photo as wallpaper

1 Touch
on the camera preview
screen.
2 Your gallery will appear on the screen.
3 Touch the video or photo to open it fully.

1 Touch Gallery in the ENTERTAINMENT
tab.
2 Touch the photo you would like to set
as wallpaper.
3 Touch the screen to open the menu.
4 Touch
.
5 You can change the size of the picture
with
.
6 When you are happy with the picture
touch Set.
7 Choose from the options what you want
to change: All, Widget, Speed dial.

TIP! Flick left or right to view other
photos or videos.

Viewing your photos as a slide
show
Slideshow mode will show all the photos
in your gallery one at a time as a slideshow.
Videos can not be viewed as a slideshow.
1 Touch
in the Gallery, then scroll
and select Slide show.
2 The slideshow will begin.
There are options within slideshows:
Touch
to go back.
Touch to pause the slideshow on a
particular photo.
Touch again to resume playback.
Touch to show random.
Touch to increase or decrease the
speed of the slideshow.
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Multimedia
You can store multimedia files in your
phone’s memory so you have easy access to
all your pictures, sounds, videos and games.
You can also save your files to a memory
card. Using a memory card allows you to
free up space in your phone’s memory. To
access the Multimedia menu, touch
select My stuff from ENTERTAINMENT tab.
You can open a list of the folders that store
all your multimedia files.

Using an image
You can choose images to use as wallpapers
and screensavers, or even to identify a caller.
1 Touch
then select My stuff from
ENTERTAINMENT tab.
2 Touch Images.
3 Select an image and touch
.
4 Touch Use as and choose between:
Wallpaper - Set a wallpaper for the key
lock screen.
Contacts image - Allocate an image to a
person in your contacts list, so the picture
is displayed when they call you.
Start up image - Set an image to appear
when you switch the phone on.
Shut down image - Set an image to
appear when you switch the phone off.

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

Using a sound
1 Touch
then select My stuff from
ENTERTAINMENT tab.
2 Touch Sounds.
3 Select Default sounds or Download
sound.
4 Select a sound and touch the play icon.
It will start to play.
5 You can use the sound for various tones
by selecting the Use as menu.
6 Choose between Voice ringtone and
Message tone.
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Multimedia
Music
Your LG GS500v has a built-in music player
that lets you play all your favourite tracks.
To access the music player, touch
then select Music from ENTERTAINMENT
tab. From here, you can access a number
of folders:
Recently played - Plays the songs you have
played recently.
All tracks - Contains all the songs you
have on your phone except the pre-loaded
default music.
Artists - Browse through your music
collection by artist.
Albums - Browse through your music
collection by album.
Genres - Browse through your music
collection by genre.
Playlists - Contains all the playlists you have
created.
Ringtone creator - You can edit the song
and save it if yon want to set ringtone. It can
be found in profile menu of settings.
Shuffle tracks - Play your tracks in a
random order.
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NOTE: The copyright of music files can
be protected by international treaties and
national copyright laws. It may be necessary
to obtain 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 legislation of
the applicable country concerning the use of
such material.

Transferring music onto your
phone
The easiest way to transfer music onto your
phone is via Bluetooth or the data cable.
You can also use LG PC Suite. To transfer
music using Bluetooth:
1 Make sure both devices have Bluetooth
switched on and are connected to each
other.
2 Select the music file on the other device
and select send via Bluetooth.
3 When the file is sent, you will have to
accept it on your phone by touching Yes.
4 The file should appear in Music > All
tracks.

Creating a playlist
You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from the
Playlists folder.
1 Touch Music in the ENTERTAINMENT tab.
2 Touch Playlists, then Add new playlist,
enter the playlist name and touch Save.
3 The All tracks folder will show all the
songs in your phone. Touch all of the
songs that you would like to include in
your playlist; a tick will show next to the
track names.
4 Touch Done.

FM Radio
Your LG GS500v has an FM radio feature so
you can tune into your favourite stations to
listen on the move.
NOTE: You will need to attach your
headphones to listen to the radio. Insert
them into the headphone socket (this is
the same socket that you plug your charger
into).

have to keep re-tuning. You must first attach
the headset to the phone as this acts as
the aerial.
To auto tune:
1 Scroll and touch FM radio in the
ENTERTAINMENT tab, then
.
2 Touch Auto scan. A confirmation
message appears. Select Yes, then the
stations will be automatically found and
allocated to a channel in your phone.
NOTE: You can also manually tune into a
station by using and displayed in the
centre of the screen. If you press and hold
and , the stations will be automatically
found.

Resetting channels
1 Scroll and touch FM radio in the
ENTERTAINMENT tab, then
.
2 Choose Reset channel to reset the
current channel or choose Reset all
channels to reset all of the channels.
Each channel will return to the starting
87.5Mhz frequency.

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
25

Organiser
Adding an event to your
calendar
1 Touch Organiser in the UTILITIES tab
and select Calendar.
2 Select the date you would like to add
an event to.
3 Touch
then Add event.
4 Touch Category then choose from
Appointment, Anniversary or
Birthday.
5 Enter Note.
6 Check and enter the date and the time
you would like your event to begin. For
Appointment and Anniversary enter
the time and date your event finishes in
the lower two time and date boxes. Enter
the location if it is an Appointment.
7 Set Alarm and Repeat.
8 Select Save and your event will be saved
in the calendar. A square cursor will
mark the day that any events have been
saved to and a bell will ring at the start
time of your event, so that you can stay
organised.
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Adding a memo
1 Touch Memo in the UTILITIES tab.
2 Touch Add memo.
3 Type your memo, then touch Save.

Setting your alarm
1 Touch Alarms in the UTILITIES tab.
Widget alarm should appear in the list
as default and you can not delete it.
2 Touch New alarm.
3 Set the time you would like the alarm to
sound in the Time field box.
4 Choose how you would like your alarm
to repeat in the Repeat box.
5 Select Alarm type to select the type of
alarm you want.
6 Choose Alarm bell and select a sound
from the folder. To listen to sounds,
touch the sound, followed by
.
7 Add a memo for the alarm in the Memo
box.
8 Finally, you can set the snooze interval
to 5, 10, 20, or 30 minutes, 1hour or
Snooze off.
9 Once you have set your alarm, touch
Save.

NOTE: You can set up to 5 alarms including
Widget alarm.
TIP! Slide the switch ON/OFF to the
alarm to set it.

Voice recorder
Use your voice recorder to record voice
memos or other audio files.
Touch Voice recorder in the UTILITIES tab
and select
, then Settings to change
Settings:
Duration – Set the recording duration.
Choose from No limit, MMS or 1 minute.
Quality – Select the sound quality. Choose
from Super fine, Fine or Normal.
Memory in use –Select where to save
the audio files. Choose between External
memory and Handset memory.

Recording a sound or voice
1
2
3
4

Touch
Touch
Touch
Touch

to begin recording.
to pause recording.
to end recording.
to listen to your recording.

Using your calculator
1 Touch Tools in the UTILITIES tab.
2 Select Calculator.
3 Touch the numeric keys using the
keypad to input numbers.
4 For simple calculations, touch the
function you require (+, –, ×, ÷), followed
by =.
5 For more complex calculations, touch
and choose from sin, cos, tan, log,
ln, exp, sqrt, deg or rad etc.

Converting a unit
1 Touch Tools in the UTILITIES tab.
2 Select Unit converter.
3 Choose whether you would l ike to
convert Currency, Area, Length,
Weight, Temperature, Volume or
Velocity.
4 You can then select the unit, and enter
the value you would like to convert from,
followed by the unit you would like to
convert to.
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Organiser
Adding a city to your World clock

Sweet draw

1
2
3
4

Press
twice to capture the current
image.
When Auto Save is Off, you can edit the
image after capturing an image.
Notice : This function may not be used
for infringement upon the copyright of
any third party like the image of Gallery,
Wallpaper, Speed dial etc.

Touch Tools in the UTILITIES tab.
Select World clock.
Touch the
, followed by New city.
Scroll the globe, touch the area you want
and choose the city on the map.
5 Or touch the
and type the name
of the city you require in the search
field box.

Using the stopwatch
1 Touch Tools in the UTILITIES tab.
2 Select Stopwatch.
3 Touch Start on the bottom of the screen
to begin the timer.
4 Touch Lap if you want to record a lap
time.
5 Touch Stop to end the timer.
6 Touch Resume to restart or touch Reset
to begin the time again.
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PC Suite
You can synchronise your PC with your
phone. This will ensure all your important
details and dates match, and also act as a
back up to help put your mind at ease.

3 Your phone and PC are now connected.

Installing the LG PC Suite on your
computer

1 Connect your phone to your PC as
outlined above.
2 Click on the Backup icon, and select
Backup or Restore.
3 Choose whether to back up Contents
Data and/or Phonebook/Schedule/
Todo/Memo Data. Select the location
you want to back up the information to,
or restore it from. Click OK.
4 Your information will be backed up.

1 From the home screen, touch
and then click Connectivity on the
SETTINGS Tab.
2 Select USB connection mode and click
PC Suite.
3 Connect handset and PC via USB cable
and wait for a while.
4 Installation guide message will be
displayed.
5 Insert the supplied CD-ROM or the
click the download button to directly
download the LG PC Suite program from
the internet.
6 Click on the LG PC Suite Installer which
will appear on your screen.

Connecting your phone and PC
1 Select PC Suite mode in Connectivity
menu and then connect the USB cable
to your phone and your PC.
2 LG PC Suite will be automatically
activated on your PC.

Backing up and restoring your
phone’s information

Viewing phone files on your PC
1 Connect your phone to your PC as
outlined above.
2 Click on the Manage Photos, Videos or
Music icon.
3 Images, audio files and videos you have
saved on your phone will be displayed
on the screen in the LG Phone folder.
TIP! Viewing the contents of your phone
on your PC helps you to manage files
you no longer need.

Synchronising your contacts
1 Connect the phone to your PC.
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PC Suite
2 Click on the Contacts icon.
3 Click Sync Contacts button your PC will
now import and display all the contacts
saved on your phone.
4 Click on Menu and select Export. You
can now select where you want to save
your contacts to.

Synchronising the messages
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All your phone messages will be
displayed in folders on the screen.
4 Use the toolbar at the top of the screen
to edit and rearrange messages.

Music Sync
This menu lets you add music to your
GS500v. Before you start transferring music
from your PC to your phone, make sure
your computer has the following set-up and
accessory is at hand:
• Microsoft Windows XP or Vista
• Windows Media Player 10 or above
• USB data cable
• microSD card (If you wish to use external
memory as the music storage.)
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WARNING
Do not disconnect your phone during
the transfer.

Transferring music using
Windows Media Player
1 From the home screen select
,
Connectivity in the Settings tab.
2 Select USB connection mode and
choose Music sync.
3 Connect your handset and PC using a
compatible USB cable.
4 When you try to connect the handset to
your PC, your handset will read: “Music
Sync“ followed by Connected.
5 The PC will prompt you to launch your
preferred music management software.
6 Select Window Media Player.
7 Go to the Sync Tab, then drag and drop
the music you wish to transfer into the
Sync List panel.
8 Click on the Start Sync button. This
starts the transfer process.
WARNING
Do not disconnect your phone during
the transfer.

The web
Accessing the web
1 From the home screen select
then
scroll to Browser on the UTILITIES tab.
2 To go straight to the browser home
page, select Home. Alternatively, 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.

Adding and accessing
bookmarks
For easy and fast access to your favourite
websites, you can add bookmarks.
1 Touch Browser in the UTILITIES tab.
2 Select Bookmarks. A list of your
Bookmarks will appear on the screen.
3 To add a new bookmark, touch Add
bookmark. Enter a name for your
bookmark followed by the URL in the
corresponding field box.
4 Touch Save. Your Bookmark will now
appear in the list of bookmarks.

5 To access the bookmark simply touch
the Connect icon next to the bookmark
or touch the bookmark title and then
touch Connect. You will be connected to
your bookmark.

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

Viewing your browser history
From the home screen select
then
scroll to Browser on the UTILITIES tab.
Select History.

31

Settings
Personalising your profiles
You can then change all the sounds and
alert options available in the list, including
your Ringtone and Volume, Message tone
settings and more.

Changing your screen settings
1 From the home screen, select
then scroll to Screen settings on the
SETTINGS tab.
2 You can choose the option menu from:
Handset theme - You can choose Black
or White(Cartoon styled UI).
Wallpaper - Widget homescreen or
Speed dial homescreen or Lock screen.
Livesquare - Touch Livesquare guide to
check its functions.
Top menu - Choose the style of the top
menu, choose Zigzag or Scrolling or
Screen by screen.
Lock screen - Choose the unlock type on
the lock screen”
Dialling - Adjust the number colour.
Font - Adjust the font size and style.
Brightness - Adjust the screen
brightness.
Greeting message - Choose ON or OFF
and fill in the greeting message in the
text field.
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Start-up/Shut down - Choose the theme
for your start-up/shut down screen.

Changing your phone settings
Use the freedom of adapting the GS500v to
your own preferences.
1 From the home screen, select
then scroll to Phone settings on the
SETTINGS tab.
2 Select a menu from the list below:
Date & Time - Adjust your date and
time settings or choose to auto update
the time when travelling or for daylight
saving.
Power save - Choose to switch the value
power saving settings to Off, Night only
or Always on.
Languages - Change the language on
your GS500v’s display.
Motion silent - Make the GS500v go into
the mute or snooze settings by flipping it
over when it is ringing.
Auto key lock - Lock the keypad
automatically on the home screen.
Security - Adjust your security settings,
including PIN code request, handset lock,
Change codes and ATMT.
Anti Theft Mobile Tracker - When the
handset is stolen, handset sends the

SMS to the numbers configured by real
owner. To activate the ATMT feature, you
will need to set ATMT on, and configure
the ATMT settings with Owner name and
Alternate numbers. Default ATMT code
is “000000.”
Memory info - See Using memory
manager.
Reset settings - Restores all settings to
their factory defaults.
Handset information - View GS500v
technical information.

Changing your touch settings
From the home screen select
then
scroll to Touch settings on SETTINGS tab.

Changing your connectivity
settings
Your connectivity settings have already
been set up by your network operator, so
you can enjoy your new phone immediately.
To change any settings, use this menu:
Touch Connectivity in the SETTINGS tab.
Network settings
Select network - If you select Automatic,
the GS500v automatically searches for the
network and registers the handset to the
network. This is recommended for best
service and quality.

If you select Manual, all the currently
available networks are shown and you
can select one of them for registration.
Preferred lists - You can add a preferred
network to connect to. If the network is
searching automatically, simply choose
one from the network list and if not, add a
new network manually.
Internet profiles - This menu shows the
Internet profiles. You cannot delete or edit
default configurations depending on your
country variant.
Access points - Your network operator has
already saved this information. You can add
new access points using this menu.
Packet data conn. - Choose when your
device should be connected to network for
packet data.
USB connection mode - Choose a Data
service from the options and synchronise
your GS500v using the LG PC Suite software
to copy files from your phone.
If you use Music sync with Windows Media
Player, select Music sync in this menu.
Music sync is only available for music
content.
Java settings - Allows you to set profiles for
connections made by Java programs and to
view certificates.
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Settings
Streaming settings - Your network
operator has already saved this information.
You can edit it if you want to make changes.

Primary storage setting - Choose the
location you prefer items to be saved to
between Handset and External memory.

Using memory manager

Sending and receiving your files
using Bluetooth

Your GS500v has three available memories:
the phone itself, the SIM Card and an
external memory card (which you may
need to purchase separately). You can use
memory manager to determine how each
memory is used and see how much space
is available.
then
From the home screen select
scroll to Phone settings on the SETTINGS
tab. Select Memory info.
Handset common memory - View the
memory available on your GS500v for
Pictures, Sounds, Videos, MMS, Email, Java
applications and others.
Handset reserved memory - View the
memory available on your handset for SMS,
Contacts, Calendar, Tasks, Memo, Alarm,
Call history, Bookmarks and Miscellaneous
items.
SIM memory - View the memory available
on your SIM Card.
External memory - View the memory
available on your external memory card
(you may need to purchase the memory
card separately).
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To send a file:
1 Open the file you want to send, typically
this will be a photo, video or music file.
2 Choose Send.
Choose Bluetooth.
3 If you have already paired the
Bluetooth device, your GS500v will not
automatically search for other Bluetooth
devices. If not, your GS500v will search
for other Bluetooth enabled devices
within range.
4 Choose the device you want to send
the file to.
5 Your file will be sent.
TIP! Check the progress bar to make
sure your file is sent.
To receive a file:
1 To receive files, your Bluetooth must be
both ON and Visible. See Changing
your Bluetooth settings below for
more information.

2 A message will prompt you to accept
the file from the sender. Touch Yes to
receive the file.
3 You will see where the file has been
saved. For image files, you can choose to
View the file or Use as wallpaper. Files
will usually be saved to the appropriate
folder in My stuff.
Changing your Bluetooth settings:
Touch Bluetooth in the SETTINGS tab. And
select
and choose Settings.
Make your changes to:
My device visibility - Choose to be
Visible, Hidden or Visible for 1 min.
My device name - Enter a name for your
GS500v.
Supported services - Select how to use
Bluetooth in association with different
services.
Remote SIM Mode - Turn on or off.
My address - Show your Bluetooth
address.

Pairing with another Bluetooth
device

2
3

4
5

6

Visible. You can change your visibility in
the Settings menu.
Touch Search.
Your GS500v will search for devices.
When the search is completed, Refresh
will appear on screen.
Choose the device you want to pair with
and enter the passcode, then touch OK.
Your phone will then connect to the
other device, on which you will need to
enter the same passcode.
Your passcode protected Bluetooth
connection is now ready.

Using a Bluetooth headset
1 Check your Bluetooth is On and Visible.
2 Follow the instructions that came with
your headset to put it in pairing mode
and pair your devices.
3 Touch Ask before connect or Always
connect and touch Yes to Connect now.
Your GS500v will automatically switch to
Headset profile.

By pairing your GS500v and another device,
you can set up a passcode protected
connection.
1 Check that your Bluetooth is ON and
35

Accessories
There is a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold
separately. You can select these optional items according to your personal communication
requirements. Please consult your local dealer for availability. (The items described below
are supplied in the box)

Charger

Data cable
To connect and
synchronise your
GS500v and PC.

Battery

Stereo
headset

User Guide

GS500v User Guide

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Technical data
Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min: -10°C

Bluetooth QD ID B016193

“LG Service Center”
by LG Electronics (Thailand) Co. Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd.,
Bookalo, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon-Sun 07:00 - 19:00
Call center : 0-2878-5757
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Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721
Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
GS500v
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1
Supplementary Information
The conformity to above standards is veriﬁed by the following Notiﬁed Body(BABT)
BABT, Forsyth House, Churchﬁeld Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notiﬁed Body Identiﬁcation Number : 0168
Declaration
I hereby declare under our sole responsibility that the
product mentioned above to which this declaration
relates complies with the above mentioned standards
and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

08. Feb. 2010

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

Trouble shooting
This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some
problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct
yourself.
Message

Possible causes

Possible Solutions

USIM error

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

Make sure the USIM card is correctly
inserted.

No network
connection

Signal weak
Outside GSM network area

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

Codes do not
match

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

Contact your Service centre.

Function
cannot be set

Not supported by Service
Provider, or registration
required

Contact your Service Provider.

Calls not
available

Dialling error
New USIM card inserted
Charge limit reached

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

Possible causes

Possible Solutions

Phone cannot
be switched on

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

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

Battery totally empty
Temperature out of range

Contact problem
Charging error
No mains voltage
Charger defective
Wrong charger
Battery defective
Number not
permitted
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The Fixed dial number
function is on.

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

LG GS500v | User Guide

WC_태국(
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