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โปรแกรมรับรองผลิตภัณฑ์ LG
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ
ขณะนี้ บริษัท LG ได้ดำเนินงานตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์
ของทาง LG เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ลอกเลียนแบบจากตลาดลักลอบนำเข้าสินค้ารวมถึงเพื่อให้แน่ใจ
ว่าลูกค้าได้รับบริการทางด้านการประกันสินค้าอย่างเป็นทางการ
เพื่อ ให้ แน่ใจ ว่าโทรศัพท์ของท่าน เป็นผลิตภัณฑ์แท้จากทาง
LG, หนึ่งข้อความพร้อมด้วย IMEI เครื่อง จะถูกส่งมายัง บริษัท
LG โดยอัตโนมัติ นับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์และเริ่มใช้บริการ
ทั้งนี้ LG จะเป็นผู้ชำระค่าบริการ SMS สำหรับโปรแกรมตรวจ
สอบผลิตภัณฑ์นี้
สำหรับสิทธิพิเศษ ท่านจะได้รับสิทธิในการต่อระยะเวลาการรับ
ประกันฟรีเพิ่มขึ้นหนึ่งเดือน โดยสิทธิพิเศษนี้ครอบคลุม เฉพาะ
การรับประกันตัวเครื่อง ไม่รวมแบตเตอรี่ และ อุปกรณ์เสริมอื่นๆ.
ทันทีที่โทรศัพท์ของคุณได้รับการตรวจสอบและรับรอง
คุณจะได้รับข้อความรับรอง “โทรศัพท์เครื่องนี้ คือผลิตภัณฑ์
จากบริษัท LG”
โดยทุกหมายเลข IMEI ที่ส่งถึงบริษัท LG สามารถการันตีได้ว่า
จะได้รับสิทธิการรับประกันสินค้า อันเนื่อง จากข้อบกพร่องจาก
มาตรฐานในขั้นตอนการผลิต โดยไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐาน
ในการซื้อหรือ บัตรรับประกันสินค้า นับตั้งแต่วันแรกที่ท่านซื้อ
ผลิตภัณฑ์์

Wi-Fi
(WLAN)

อุปกรณ์นเ้ี หมาะสำหรับใช้ในประเทศในทวี
ปยุโรปทัง้ หมด
WLAN สามารถใช้งานได้ในประเทศสมาชิ
กสหภาพยุโรปโดยไม่จำกัดภายในอาคาร
แต่ไม่สามารถใช้งานภายนอกได้ในประเท
ศฝรัง่ เศส รัสเซีย และยูเครน

Bluetooth QD ID B016480
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คู่มือการใช้ GT540

- ไทย

• ข้อมูลบางอย่างในคู่มือเล่มนี้

อาจไม่สามารถใช้ได้กับโทร
ศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์
แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้
บริการของคุณ

• ไม่แนะนำให้ผู้ที่มีความบก

พร่องทางด้านสายตาใช้เครื่อง
รุ่นนี้ เนื่องจากมีปุ่มกดบนหน้า
จอแบบสัมผัส

• Copyright ©2010

LG Electronics, Inc. สงวน
ลิขสิทธิ์ LG และโลโก้ LG เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ LG Group และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมาย
การค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นสมบัติ
ของเจ้าของนั้นๆ

• Google™, โลโก้ Google,

Google Maps™, Google
Mail™, YouTube™,
Google Talk™, Android™
และ Android Market™
เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Google, Inc
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ขอแสดงความยินดีที่คุณซื้อโทรศัพท์
เคลื่อนที่รุ่น GT540 ของ LG ซึ่งทัน
สมัยและมีขนาดกะทัดรัด ออกแบบให้
ทำงานด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อ
สารเคลื่อนที่แบบดิจิตอลใหม่ล่าสุด
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คำแนะนำเพื ่ อ ความปลอดภั ย และการ
ใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อ
ไปนี้ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะ
นำเหล่านี้อาจทำให้เกิด
อันตรายหรือผิดกฎหมาย

การรับพลังงานคลืน
่
ความถีว
่ ท
ิ ยุ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุและค่า SAR
(Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น GT540
นี้ได้รับการออกแบบตรงตาม
ข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัย
ในการใช้งานอันเกี่ยวกับการรับ
พลังงานคลื่นความถี่วิทยุข้อ
กำหนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่รวมถึงการ
กำหนดค่าเผื่อไว้ทั้งนี้เพื่อ
ความปลอดภัยของทุกคน
• แม้ว่าระดับ SAR ของโทร

ศัพท์ LG แต่ละรุ่นจะแตก
ต่างกันบ้างแต่ทุกรุ่นจะได้รับ
การออกแบบให้อยู่ภายในข้อ
กำหนดการรับพลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุ

• ข้อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย

International Commission
on Non–Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP)

คือ 2 วัตต์/กก. โดยเฉลี่ย
ตามเนื้อเยื่อหนัก 10 กรัม

• ข้อมูลระดับ SAR

สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ/
พื้นที่ที่ยอมรับข้อจำกัด SAR
ซึ่งแนะนำโดย Institute of
Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) คือ
1.6 วัตต์/กก. โดยเฉลี่ยต่อ
เนื้อเยื่อ 1 กรัม

• ค่า SAR สูงสุดสำหรับ

โทรศัพท์รุ่นนี้ ซึ่งทำการ
ทดสอบโดย DASY4 ขณะ
ถือแนบกับหูคือ 1.23
วัตต์/กก. (10 กรัม) และ
เมื่อพกพาไว้กับตัวคือ
1.39 วัตต์/กก. (10 กรัม)

การดูแลและการบำรุง
รักษาเครือ
่ งโทรศัพท์
คำเตือน
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ
และอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการ
รับรองให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้
เท่านั้นการใช้อุปกรณ์ประเภท
อื่นๆ อาจทำให้การรับประกัน
ของเครื่องสิ้นสุดลง หรือก่อ
ให้เกิดอันตรายได้

6
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• อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของ

• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้

• ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์

• ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความ

เครื่องโทรศัพท์ ควรนำไปให้
ช่างเทคนิคผู้มีความรู้เมื่อจำ
เป็นต้องมีการตรวจซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่น โทรทัศน์
วิทยุ และเครื่องคอมพิวเตอร์

• ควรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจาก

แหล่งความร้อน เช่น เครื่อง
ระบายความร้อน หรือเตา
ประกอบอาหาร

• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้

ในที่ที่มีการสั่นสะเทือนหรือ
การกระแทก

• ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณ

ที่มีข้อบังคับพิเศษว่าห้ามใช้
ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้
โทรศัพท์ในโรงพยาบาล
เนื่องจากอาจมีผลต่อ
การทำงานของอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ไวต่อ
สัญญาณรบกวน

• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือ

เปียก ขณะกำลังชาร์จ
แบตเตอรี่ เพราะอาจถูกไฟ
ฟ้าดูดและอาจทำให้โทร
ศัพท์ชำรุดเสียหายได้
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วัตถุไวไฟเนื่องจากโทรศัพท์
อาจร้อนและทำให้ติดไฟ ซึ่ง
อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
สะอาดภายนอกเครื่องโทร
ศัพท์ (อย่าใช้สารละลาย
เช่น เบนซิน ทินเนอร์
หรือแอลกอฮอล์)

• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวาง

ไว้บนพื้นผิวอ่อนนุ่ม

• ชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณที่มี

การถ่ายเทอากาศดี

• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้

ในที่ที่มีฝุ่นหรือควันมาก
เกินไป

• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตร

เครดิตหรือบัตรโดยสารที่มี
แถบแม่เหล็ก เพราะอาจทำ
ความเสียหายต่อข้อมูลใน
แถบแม่เหล็กได้

• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมค
ี ม

เพราะอาจทำความเสียหาย
แก่โทรศัพท์ได้

• วางเครื่องโทรศัพท์ให้ห่าง

จากของเหลวหรือความชื้น

7
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คำแนะนำเพื ่ อ ความปลอดภั ย และการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง

ด้วยความระมัดระวัง
อย่าแตะต้องเสาอากาศ
โดยไม่จำเป็น

การทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพของ
โทรศัพท์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่อง

สามารถส่งคลื่นรบกวนได้
ทำให้มีผลต่อการทำงานของ
อุปกรณ์ต่างๆ

• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์
โดยไม่ได้รับอนุญาตเสีย
ก่อน หลีกเลี่ยงการวางโทร
ศัพท์เหนือเครื่องควบคุม
จังหวะการเต้นของหัวใจ เช่น
ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น

• โทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่อง

อาจก่อให้เกิดสัญญาณคลื่น
รบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้

• ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่อง

คอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รับ
การรบกวนบ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัย
บนท้องถนน

ตรวจสอบกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วย
เรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ขณะขับขี่ยานพาหนะ
ในพื้นที่นั้น
• ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือใน

ขณะขับรถ

• ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

อย่างเต็มที่

• หากสามารถกระทำได้ ให้ใช้

ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี

• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถ

ก่อนโทรออก
หรือรับสาย หากสภาพ
การขับขี่ทำให้จำเป็นต้อง
ดำเนินการดังกล่าว

• พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ

อาจมีผลกระทบต่อระบบ
อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดในรถ
ของคุณ เช่น วิทยุติดรถยนต์
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
เป็นต้น
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• หากรถของคุณติด

ตั้งถุงลมนิรภัย ห้ามติดตั้ง
อุปกรณ์พกพาแบบไร้สายซึ่ง
ขัดขวางการทำงานของถุง
ลม ซึ่งอาจทำให้ถุงลมไม่
ทำงาน หรืออาจทำให้คุณได้
รับบาดเจ็บรุนแรงเนื่องจาก
การทำงานผิดปกติของ
ถุงลมนิรภัยได้

• หากคุณกำลังฟังเพลงใน

ขณะอยู่ข้างนอก โปรดตรวจ
ดูว่าระดับเสียงอยู่ที่ระดับที่
เหมาะสม เพื่อให้คุณยัง
สามารถได้ยินเสียงจากรอบ
ข้างได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่ออยู่ข้างถนน

เลีย
่ งการทำลายความ
สามารถในการได้ยน
ิ
ความสามารถในการได้ยินอาจ
ถูกทำลายได้หากคุณฟังเสียง
ดังเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น
เราขอแนะนำว่าคุณไม่ควรเปิด
หรือปิดเครื่องใกล้กับหูของคุณ
นอกจากนี้ คุณควรตั้งระดับ
เสียงเพลงและระดับเสียงสาย
สนทนาไว้ในระดับที่เหมาะสม
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หมายเหตุ:
เสียงและแรงดันที่มากเกินไป
จากหูฟังสามารถทำให้สูญ
เสียการได้ยินได้

ส่วนทีเ่ ป็นแก้ว
บางส่วนของโทรศัพท์ของคุณ
ทำมาจากวัสดุแก้ว ซึ่งส่วนที่
เป็นแก้วนี้สามารถแตกได้หาก
โทรศัพท์ตกลงบนพื้นแข็ง
หรือถูกกระแทกหากส่วนที่เป็น
แก้วนี้แตก อย่าสัมผัส หรือ
พยายามดึงออก ให้หยุด
ใช้โทรศัพท์จนกว่าจะส่วนที่
เป็นแก้วนี้จะได้รับการเปลี่ยน
โดยผู้ให้บริการที่ได้รับการ
แต่งตั้ง

บริเวณทีท
่ ำให้เกิด
ระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่
ระหว่างมีการระเบิดต่างๆ ให้
ปฏิบัติตามข้อห้ามอย่าง
เคร่งครัด และทำตามข้อกำ
หนดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ
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คำแนะนำเพื ่ อ ความปลอดภั ย และการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริเวณทีอ
่ าจเกิดการ
ระเบิดได้

• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติม

น้ำมันเชื้อเพลิง

• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมัน

เชื้อเพลิงหรือสารเคมี

• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือ

ของเหลวที่ติดไฟง่าย หรือ
ระเบิดได้ในห้องโดย
สารของรถ ซึ่งคุณใช้เก็บ
โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริม
ต่างๆ ของคุณ

บนเครือ
่ งบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้
เกิดคลื่นรบกวนต่อเครื่องบินได้
• ปิดโทรศัพท์มือถือของคุณ

หรือเปิดใช้งานโหมด Flight
ก่อนขึ้นเครื่องบิน

• อย่าใช้โทรศัพท์เมื่อเครื่อง

บินจอดที่พื้นก่อนได้รับการ
อนุญาตจากพนักงาน
ประจำเครื่อง

เด็ก

เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัย
และห่างจากมือเด็ก รวมทั้ง
เก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจ
ทำอันตรายหากเด็กนำใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถ
ใช้กับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่น
ที่ทั้งหมดได้ จึงไม่ควรใช้โทร
ศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวในกรณี
โทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผู้
ให้บริการในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลเกีย
่ วกับแบตเตอรี่
และการดูแลรักษา
• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุ

แบตเตอรี่ออกจนหมดก่อน
เริ่มชาร์จ แบตเตอรี่นี้ต่างจาก
แบตเตอรี่อื่นเนื่องจากไม่มี
Memory Effectประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่จึงไม่ด้อยลง

• ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่

ชาร์จของ LG เท่านั้น
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ
LG ได้ รับการออกแบบ
มาเพื่อยืดอายุการใช้งาน
ของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
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• อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้

แบตเตอรี่ลัดวงจร

• รักษาความสะอาดของหน้า

สัมผัสแบตเตอรี่

• เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่

ทันที เมื่อประสิทธิภาพการ
ใช้งานลดต่ำลงจนถึงระดับที่
ไม่อาจใช้งานต่อได้
แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จ
ใหม่ได้หลายร้อยครั้งจนกว่า
จะต้องเปลี่ยนก้อนใหม่

• ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง

หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน
เพื่อเพิ่มเวลาการใช้งาน

• อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

โดนแสงแดดโดยตรง หรือ
ใช้ในสภาพที่มีความ
ชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ

• อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้ง

ไว้ในสภาพอากาศที่ร้อน
หรือเย็นเพราะประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่อาจด้อยลง

• ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ

ของผู้ผลิตในการทิ้ง
แบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว โปรด
รีไซเคิลเมื่อเป็นไปได้
ห้ามทิ้งในถังขยะครัวเรือน

• หากคุณต้องเปลีย
่ นแบตเตอรี่

โปรดนำไปที่จุดบริการหรือ
ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการ
แต่งตั้งจาก LG Electronics
ที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วย
เหลือ

• ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออก

จากเต้าเสียบทุกครั้งหลังจาก
แบตเตอรี่โทรศัพท์เต็มแล้ว
เพื่อลดการใช้พลังงานสิ้น
เปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ

• อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะ

ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า
เครือข่าย, การตั้งค่าผลิต
ภัณฑ์, รูปแบบการใช้,
แบตเตอรี่ และสภาพ
แวดล้อม

• หากมีการใส่แบตเตอรี่

ชนิดที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้
เกิดการระเบิดได้
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ข้อความประกาศสำคัญ
โปรดตรวจสอบเพื่อดูว่าปัญหา
ที่คุณในโทรศัพท์ของคุณมีการ
อธิบายไว้ในส่วนนี้หรือไม่ ก่อน
ที่จะโทรศัพท์ไปขอรับการ
บริการหรือติดต่อตัวแทนฝ่าย
บริการ

1. หน่วยความจำ
โทรศัพท์
เมื่อพื้นที่ว่างในหน่วยความจำ
โทรศัพท์น้อยกว่า 10% โทร
ศัพท์จะไม่สามารถรับข้อความ
ใหม่ได้ คุณต้องตรวจสอบ
หน่วยความจำโทรศัพท์ และ
ลบข้อมูลบางอย่าง เช่น
แอปพลิเคชันหรือข้อความเพื่อ
เพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจำ
การจัดการแอปพลิเคชัน
1. บ
 นหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก
ตั้งค่า > แอปพลิเคชัน >
จัดการแอปพลิเคชัน
2. เมื่อแอปพลิเคชันทั้งหมด
ปรากฏขึ้น ให้เลื่อนและ
เลือกแอปพลิเคชันที่คุณ
ต้องการยกเลิกการติดตั้ง
3. แ
 ตะ ยกเลิกการติดตั้ง
และแตะ ตกลง เพื่อยกเลิก

การติดตั้งแอปพลิเคชันที่
คุณต้องการ

2. การยืดอายุแบตเตอรี่
คุณสามารถยืดอายุแบตเตอรี่
ระหว่างการชาร์จแต่ละครั้งได้
โดยการปิดคุณสมบัติที่คุณไม่
ต้องการให้ทำงานอย่างต่อ
เนื่องในแบ็คกราวด์ คุณยัง
สามารถตรวจสอบวิธีการใช้ไฟ
แบตเตอรี่ของแอปพลิเคชัน
และทรัพยากรระบบได้
การยืดอายุแบตเตอรี่
- ปิดการสื่อสารทางสัญญาณ
วิทยุที่คุณไม่ใช้ หากคุณ
ไม่ใช้ Wi-Fi, บลูทูธ หรือ
GPS ให้ใช้แอพพลิคเชันตั้ง
ค่าเพื่อปิด
- ลดความสว่างหน้าจอและตั้ง
ค่าเวลาปิดหน้าจอให้สั้นลง
- หากคุณไม่ต้องการ ให้ปิด
การซิงค์อัตโนมัติของ
Google Mail, ปฏิทน
ิ , รายชือ
่
และแอปพลิเคชันอื่นๆ
- แอปพลิเคชันที่คุณดาวน์
โหลดอาจลดอายุแบตเตอรี่
คุณอาจต้องการยกเลิกการ
ติดตั้งแอปพลิเคชันและ
ข้อมูลและการตั้งค่าจาก
โทรศัพท์
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3. การติดตัง
้ OS
โอเพ่นซอร์ส

การตรวจสอบระดับประจุ
แบตเตอรี่
1. บนหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน
และเลือก ตั้งค่า>
เกี่ยวกับโทรศัพท์>
สถานะ
2. สถานะแบตเตอรี่ (กำลัง
ชาร์จ, กำลังคายประจุ)
และระดับ (เปอร์เซ็นต์เมื่อ
เทียบกับชาร์จเต็ม) จะ
แสดงที่ด้านบนของหน้าจอ
การตรวจสอบและควบ
คุมการใช้แบตเตอรี่
1. บนหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก
ตั้งค่า> เกี่ยวกับโทรศัพท์>
การใช้แบตเตอรี่
2. ด้านบนของหน้าจอจะ
แสดงเวลาที่ใช้แบตเตอรี่
ระยะเวลาจากการเชื่อมต่อ
กับแหล่งไฟฟ้าครั้งสุดท้าย
หรือเชื่อมต่อกลับแหล่ง
ไฟฟ้าหรือไม่ ระยะเวลา
ที่คุณใช้งานไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่ หน้าจอจะแสดง
รายการแอปพลิเคชันหรือ
บริการที่ใช้ไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่จากมากไปน้อย
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หากคุณติดตัง้ OS โอเพ่นซอร์ส
ในโทรศัพท์ของคุณ และไม่ใช้
OS จากผูผ
้ ลิต อาจทำให้โทร
ศัพท์ของคุณทำงานผิด
ปกติได้
คำเตือน:
หากคุณติดตั้งและใช้ OS
อื่นนอกเหนือจากของผู้ผลิต
โทรศัพท์ของคุณจะไม่ได้รับ
ความคุ้มครองตามการรับประ
กันอีกต่อไป

คำเตือน: เพื่อความ
ปลอดภัยให้ดาวน์โหลดแอพ
พลิเคชันเฉพาะจากแหล่งที่
เชื่อถือได้เช่น Android
Market เท่านั้นหากแอพพลิ
เคชันที่ติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง
อาจทำงานไม่ปกติหรือเกิด
ข้อผิดพลาดร้ายแรงคุณอาจ
ต้องยกเลิกการติดตั้งแอพ
พลิเคชันและข้อมูลและการ
ตั้งค่าจากโทรศัพท์

์
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ข้อความประกาศสำคัญ
4. การใช้แบบปลดล็อค
ตั้งค่าแบบปลดล็อคเพื่อป้อง
กันโทรศัพท์ เปิดชุดหน้าจอที่
แนะนำคุณในการวาดแบบปลด
ล็อคหน้าจอ
คำเตือน:
โปรดระวังเมื่อใช้ล็อคแบบ
สิ่งสำคัญคือคุณต้องจำแบบ
ปลดล็อคที่คุณตั้งไว้ได้ คุณจะ
ไม่สามารถเข้าใช้โทรศัพท์ของ
คุณได้หากคุณใช้แบบไม่ถูกต้อง
5 ครั้ง หลังจากพยายามปลด
ล็อคแบบครบ 5 ครั้ง
คุณสามารถแตะตัวเลือกลืมแบบ
และใช้ข้อมูลแอคเคาท์ Google
เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์ได้
หากคุณไม่มีแอคเคาท์ Google
หรือคุณไม่สามารถสร้าง
แอคเคาท์ Google ในโทรศัพท์
หรือคุณลืม คุณสามารถใช้
Hard Reset

5. การใช้โหมดปลอดภัย
และ Hard Reset
การใช้โหมดปลอดภัย
*ก
 ารแก้ไขจากสถานะผิดปกติ
ของโทรศัพท์

1. ป
 ิดโทรศัพท์และรีบูต
ขณะที่โทรศัพท์กำลัง
เริ่มทำงาน ให้กดปุ่มหน้า
หลักค้างไว้ระหว่างแสดง
ล็อก Android
โทรศัพท์จะบูตไปจนถึง
หน้าจอหลัก และแสดง
"โหมดปลอดภัย" ในมุมล่าง
ซ้าย
2. เลือก ตั้งค่า > แอพพลิ
เคชัน > จัดการแอพ
พลิเคชัน และเลือก
แอปพลิเคชัน แล้วเลือก
ไอคอน ยกเลิกการติดตั้ง
3. ห
 ลังจากยกเลิกการติดตั้ง
แอปพลิเคชัน ให้ปิดและ
รีบูตโทรศัพท์
* การใช้ Hard Reset
(รีเซ็ตค่าจากโรงงาน)
หากไม่สามารถแก้ไขสู่สภาพ
เดิมได้ ให้ใช้ Hard Reset
เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นของโทรศัพท์
เมื่อโทรศัพท์เปิดและ
แสดงหน้าจอล็อค ให้กดปุ่ม
เพิ่มระดับเสียง + หน้าหลัก
+ ค้นหาค้างไว้ (ห้าวินาที)
เมื่อหน้าจอป๊อปอัปปรากฏขึ้น
ให้เลือก ตกลง เพื่อรีเซ็ต
โทรศัพท์ โปรดทราบว่า

14

T540 MR_THA_Thailand_1.0_1029_CS3.indd 14

2010-10-29 오후 3:1

หลังจาก Hard Reset ข้อมูล
ทั้งหมดและแอพ
พลิคเชันในโทรศัพท์จะถูกลบ
และไม่สามารถย้อนกลับได้
คำเตือน!
หากคุณทำการ Hard Reset
แอปพลิเคชันและข้อมูลของ
ผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกลบ โปรด
อย่าลืมสำรองข้อมูลสำคัญ
ไว้ก่อนทำการ Hard Reset

6. การเชือ
่ มต่อกับ
เครือข่าย Wi-Fi
ในการใช้ Wi-Fi ในโทรศัพท์
คุณสามารถเข้าใช้จุดเชื่อมต่อ
ไร้สาย หรือ “Hotspot” ได้
จุดเชื่อมต่อบางจุดเป็นแบบ
เปิดและคุณเชื่อมต่อได้ทันที
จุดอื่นๆ เป็นแบบซ่อนหรือใช้
คุณสมบัติระบบป้องกัน
คุณต้องกำหนด
ค่าโทรศัพท์เพื่อให้สามารถ
เชื่อมต่อได้
ปิด Wi-Fi เมื่อคุณไม่ได้ใช้
เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่
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การเปิด Wi-Fi
และเชื่อมต่อเครือข่าย
Wi-Fi
1. บ
 นหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก
ตั้งค่า > การควบคุม
ไร้สาย > ตั้งค่า Wi-Fi
2. แ
 ตะ Wi-Fi เพื่อเปิด และ
เริ่มสแกนหากเครือข่าย
Wi-Fi
- ร ายการเครือข่าย Wi-Fi
ที่มีอยู่จะปรากฏขึ้น เครือ
ข่ายที่มีการป้องกันจะระบุ
ด้วยไอคอนแม่กุญแจ
3. แตะทีเ่ ครือข่ายเพือ
่ เชือ
่ มต่อ
-ห
 ากเครือข่ายเป็นแบบเปิด
คุณจะได้รับแจ้งให้ยืนยัน
ว่าคุณต้องการเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายโดยการแตะ
เชื่อมต่อ
-ห
 ากเครือข่ายมีการป้องกัน
คุณจะได้รับแจ้งให้ป้อน
รหัสผ่านหรือรหัสเฉพาะ
อื่นๆ
(ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือ
ข่ายสำหรับรายละเอียด)
4.  แถบสถานะจะแสดง
ไอคอนที่ระบุสถานะ Wi-Fi
15
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ข้อความประกาศสำคัญ
7. การใช้การ์ด microSD
รูปภาพ, ไฟล์เพลง และวิดีโอ
สามารถบันทึกในหน่วยความ
จำภายนอกเท่านั้น
ก่อนการใช้กล้องในตัว
คุณต้องใส่การ์ดหน่วยความจำ
micro SD ในโทรศัพท์ก่อน
หากไม่ได้ใส่การ์ดหน่วย
ความจำ คุณจะไม่สามารถ
บันทึกภาพและวิดีโอที่ถ่ายได้
หมายเหตุ: แอปพลิเคชันสา
มารถบันทึกในหน่วยความจำ
ภายในของโทรศัพท์เท่านั้น
คำเตือน!
อย่าใส่หรือถอดการ์ดหน่วย
ความจำเมื่อโทรศัพท์ของคุณ
เปิดอยู่ มิเช่นนั้น อาจทำให้
การ์ด หน่วยความจำและโทร
ศัพท์ของ คุณเสียหายได้ และ
ข้อมูลที่จัด เก็บในการ์ดหน่วย
ความจำอาจ เสียหายในการ
ถอดการ์ดหน่วยในการถอด
การ์ดความจำอย่างปลอดภัย
โปรดเลือก แอปพลิเคชัน >
ตั้งค่า > การ์ด SD
และพื้นที่
จัดเก็บของโทรศัพท์>
ยกเลิกเชื่อมต่อการ์ด SD

8. การเปิดและการ
สลับแอปพลิเคชัน
มัลติทาสกิ้งเป็นเรื่องง่ายใน
Android เนื่องจากแอพพลิ
เคชันที่เปิดจะทำงานแม้ว่า
คุณจะเปิดแอปพลิเคชันอื่น
โดยไม่จำเป็นต้องปิดแอพพลิ
เคชันก่อนเปิดแอปพลิเคชันอื่น
การใช้และสลับ
ระหว่างแอปพลิเคชันที่เปิด
Android จะจัดการแต่ละ
แอปพลิเคชัน การหยุด
และเริ่มต้นตามที่ต้องการ
เพื่อให้แอพพลิคเชันที่ไม่ได้
ทำงานไม่ใช้ทรัพยากรโดยไม่
จำเป็น
การหยุดแอปพลิเคชัน
ที่คุณใช้
1. บ
 นหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก
ตั้งค่า > แอปพลิเคชัน >
จัดการแอปพลิเคชัน
2. เลื่อนไปยังแอปพลิเคชันที่
ต้องการและแตะ
บังคับหยุดเพื่อหยุดใช้งาน

16
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9. การเชือ
่ มต่อโทรศัพท์
กับคอมพิวเตอร์ผา่ น
USB
หมายเหตุ: การตั้งค่า LG
PC Suite ในคอมพิวเตอร์
ของคุณ
ในการซิงโครไนซ์โทรศัพท์
ผ่านสาย USB กับคอมพิวเตอร์
ของคุณ คุณจะต้องติดตั้ง
โปรแกรม LG PC Suite
ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถดาวน์โหลดโปร
แกรมนี้ได้จากเว็บไซต์ LG
(http://www.lg.com) ไปที่
เว็บไซต์ LG สำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้
โปรแกรม
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LG PC SUITE
ให้คุณเชื่อมต่อโทรศัพท์มือ
ถือกับคอมพิวเตอร์โดยใช้
สายการสื่อสารข้อมูล USB
เพื่อให้คุณสามารถใช้ฟังก์
ชันของโทรศัพท์มือถือบน
คอมพิวเตอร์ของคุณได้้
ฟังก์ชันหลักของ LG PC
Suite IV
-ส
 ร้าง แก้ไข และลบข้อมูล
ในโทรศัพท์ได้โดยสะดวก
-ซ
 ิงโครไนซ์ข้อมูลจากคอม
พิวเตอร์และโทรศัพท์
(รายชื่อ, ปฏิทิน/งาน)
-ถ
 ่ายโอนไฟล์มัลติมีเดีย
(ภาพถ่าย, วิดีโอ, เพลง)
ได้สะดวกเพียงลากแล้ว
วางระหว่างคอมพิวเตอร์
และโทรศัพท์์
-ถ
 ่ายโอนข้อความจากโทร
ศัพท์ไปยังคอมพิวเตอร์์
- ใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม
-อ
 ัปเดตซอฟต์แวร์โดยไม่
สูญเสียข้อมูล

17
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ข้อความประกาศสำคัญ
รายการที่ไม่รองรับ :
- เชื่อมต่อ PC Connection
ผ่านบลูทูธ
- L G Air Sync (Web Sync,
R-Click)
-O
 SP (On Screen
Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- E-mail
- Java Application
คู่มือสำหรับ PC Suite IV
อยู่ในเมนู Help หลังจาก
ติดตั้ง PC Suite IV.

ในการโอนไฟล์โดยใช้
อุปกรณ์ USB:
1. ต
 ิดตั้งการ์ดหน่วยความจำ
microSD ในโทรศัพท์
(อาจติดตั้งไว้ในโทรศัพท์
ของคุณแล้ว)

2. ก
 ่อนเชื่อมต่อสายข้อมูล
USB ให้ตรวจสอบว่าเปิด
ใช้โหมด
ที่เก็บข้อมูลเท่านั้น
ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว
(ในเมนูแอปพลิเคชัน
ให้เลือก ตั้งค่า > การ์ด
SD และพื้นที่จัดเก็บของ
โทรศัพท์ แล้วเลือกช่อง
ที่เก็บข้อมูลเท่านั้น)
3. ใ ช้สาย USB ที่มาพร้อมกับ
โทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อกับ
พอร์ต USB ที่คอมพิวเตอร์
คุณจะได้รับการแจ้งว่า
เชื่อมต่อ USB แล้ว
4. เปิดแถบการแจ้ง และแตะ
เชื่อมต่อ USB แล้ว
5. แตะ เชื่อมต่อ เพื่อยืนยัน
ว่าคุณต้องการถ่ายโอน
ไฟล์ระหว่างการ์ด microSD
ของโทรศัพท์และ
คอมพิวเตอร์
เมื่อโทรศัพท์เชื่อมต่อ
เป็นที่เก็บข้อมูล USB คุณจะ
ได้รับการแจ้ง การ์ด
microSD ของโทรศัพท์จะ
เชื่อมต่อเป็นไดร์ฟใน
คอมพิวเตอร์ คุณสามารถ
คัดลอกไฟล์ระห่วางการ์ด
microSD ได้
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เคล็ดลับ!
ในการใช้การ์ด microSD
ในโทรศัพท์อีกครั้ง
คุณต้องเปิดแถบการแจ้ง
และแตะ "ปิดที่เก็บข้อมูล
USB"
ระหว่างเวลานี้ คุณจะไม่
สามารถเข้าใช้การ์ด microSD
จากโทรศัพท์ คุณ
จึงไม่สามารถใช้แอปพลิเคชัน
ทีใ่ ช้การ์ด microSD เช่น กล้อง
คลังภาพ และเพลง
ในการเลิกการเชื่อมต่อโทร
ศัพท์กับคอมพิวเตอร์ ให้ทำ
ตามคำแนะนำในคอมพิวเตอร์
เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อการ์ด
microSD และเลิกเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ USB อย่างถูกต้อง
เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย
ข้อมูลในการ์ด
1. ยกเลิกการเชื่อมต่อการ์ด
microSD ในคอมพิวเตอร์
2. เปิดแถบการแจ้ง และแตะ
ปิดที่เก็บข้อมูล USB
3. แตะ ปิด ในกล่องโต้ตอบที่
เปิดขึ้น
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10. หน้าจอปลดล็อคเมือ
่
ใช้การเชือ
่ มต่อข้อมูล
หน้าจอจะดับลงหากไม่ได้แตะ
เป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อใช้การ
เชื่อมต่อข้อมูล ในการเปิดหน้า
จอ LCD ให้แตะที่หน้าจอ

11. เมือ
่ หน้าจอค้าง
หากโทรศัพท์ไม่ตอบสนอง
การป้อนข้อมูลของผู้ใช้ หรือ
หน้าจอค้าง:ถอดแบตเตอรี่
ออก ใส่เข้าไปใหม่อีกครั้ง
และเปิดโทรศัพท์
หากวิธีการนี้ไม่ได้ผล
โปรดติดต่อศูนย์บริการ
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เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
หากต้องการเปิดโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง
3 วินาที
หากต้องการปิดโทรศัพท์ ให้กดปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง
วินาที แล้วแตะ ปิดเครื่อง

ค้างไว้
ค้างไว้ 3

ปุ่มเมนู

หูฟัง

- เปิดเมนูแอพพลิ
เคชันและตรวจ
สอบตัวเลือกที่มี

ปุ่มย้อนกลับ

ปุ่มส่ง

-ก
 ลับไปยังหน้า
จอก่อนหน้า

- เพื่อโทรออก
และรับสาย
เรียกเข้า

ปุ่มวางสาย/
เปิดปิดเครือ
่ ง/
ล็อค

ปุ่มหน้าหลัก

- ว างสายหรือ
ปฏิเสธสาย
เรียกเข้า

-ก
 ลับไปยัง
หน้าจอหลัก

- เปิดหรือปิด
เครื่องโดยกด
ปุ่มนี้ค้างไว้
ไมโครโฟน

-ป
 ิดหน้าจอ
และล็อค

เคล็ดลับ: แตะปุ่ม เมนู
เมื่อคุณแตะแอปพลิเคชันเพื่อตรวจ
สอบว่ามีตัวเลือกอะไรบ้าง
เคล็ดลับ: หากโทรศัพท์ของคุณเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจากการใช้งาน
หรือคุณไม่สามารถเปิดเครือ
่ งได้ ให้ถอดแบตเตอรี่ ติดตัง้ เข้าไปใหม่
และเปิดเครื่องหลังจากผ่านไป 5 วินาที

20
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ปุ่มปรับระดับเสียง
- ใ นหน้าจอหลัก: ควบคุม
ระดับเสียงกริ่ง

ช่องเสียบอุปกรณ์
ชาร์จ, ช่องเสียบสาย
เคเบิล micro USB

- ร ะหว่างการใช้สาย: ควบ
คุมระดับเสียงหูฟัง

ปุ่มค้นหา

-ข
 ณะเล่นแทร็ค: ควบคุม
ระดับเสียงต่อ
เนื่อง

-ค
 ้นหาเว็บและเนื้อ
หาในโทรศัพท์
ปุ่มกล้องถ่ายรูป

ช่องเสียบ
หูฟังสเตอริโอ

เลนส์กล้อง

ช่อง
เสียบการ์ด
ความจำ
Micro SD
ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ,
ช่องเสียบสายเคเบิล
ปุ่มค้นหา
micro USB
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-ไ
 ปที่เมนูกล้องถ่ายรูป
โดยกดปุ่มค้างไว้

ฝาครอบ
ด้านหลัง

แบตเตอรี่
ช่องเสียบ
ซิมการ์ด
ปุ่มกล้องถ่ายรูป
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เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
การใส่ซม
ิ การ์ดและ
แบตเตอรี่
ก่อนที่จะเริ่มสำรวจโทรศัพท์
เครื่องใหม่ของคุณ
คุณจะต้องตั้งค่าโทรศัพท์
ในการใส่ซิมการ์ดและ
แบตเตอรี่:
1 ห
 ันด้านหลังของโทรศัพท์
เข้าหาคุณ ถอดฝาครอบ
ด้านหลัง ในการถอด
ฝาครอบด้านหลัง
กดนิ้วหัวแม่มือที่ด้าน
ข้างของฝาครอบ
ด้านหลังให้แน่น และเลื่อน
ฝาครอบด้านล่างเลนส์
กล้อง

2  ใส่ซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่
ซิมการ์ด โปรดตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสสี
ทองของการ์ดคว่ำลง

22
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3 ใ ส่แบตเตอรี่ให้เข้าที่โดย
วางหน้าสัมผัสสีทองบน
โทรศัพท์ให้เป็นแนวเดียว
กับแบตเตอรี่ แล้วค่อยๆ
กดแบตเตอรี่จนกว่าแบต
เตอรี่จะแน่นเข้าที่

หมายเหตุ! หากโทรศัพท์
ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับ
เครือข่ายเมื่อคุณใส่ซิมการ์ด
และเปิดเครื่อง โปรดติดต่อผู้
ให้บริการเพื่อขอรับราย
ละเอียดชื่อจุดเชื่อมต่อ

การชาร์จโทรศัพท์
เลื่อนฝาปิดช่องเสียบอุปกรณ์
ชาร์จที่ด้านข้างของโทรศัพท์
GT540 เสียบอุปกรณ์ชาร์จ
และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้า
เสียบไฟ คุณต้องชาร์จโทร
ศัพท์ GT540 จนกว่าจะเห็น
4 ป
 ิดฝาครอบด้านหลังและ
เลื่อนลงให้เข้าที่จนกว่าจะ
ได้ยินเสียงคลิกของตัวล็อค
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หมายเหตุ: แบตเตอรี่ต้อง
ชาร์จจนเต็มเมื่อเริ่มต้นใช้งาน
เพื่อยืดอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่
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เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
หมายเหตุ: โทรศัพท์ GT540
มีเสาอากาศภายใน โปรดใช้
ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ขูด
ขีดหรือสร้างความเสียหายแก่
บริเวณด้านหลังของโทรศัพท์
เนื่องจากจะทำให้สูญเสียประ
สิทธิภาพในการทำงาน

การติดตัง
้ การ์ดหน่วย
ความจำ
ในการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดีย
เพิ่มเติม เช่น ภาพที่ถ่ายโดย
ใช้กล้องถ่ายรูปในตัว คุณต้อง
ใส่การ์ดหน่วยความจำใน
โทรศัพท์
ในการใส่การ์ดหน่วยความจำ:
1 ป
 ิดโทรศัพท์ก่อนใส่หรือ
ถอดการ์ดหน่วยความจำ
ถอดฝาครอบด้านหลัง

3 ปิดฝาปิดช่องเสียบ

2 เปิดฝาปิดช่องเสียบและ
ใส่การ์ดหน่วยความจำใน
ช่องเสียบ โปรดตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัส
สีทองคว่ำลง

24
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คำเตือน!
อย่าใส่หรือถอดการ์ดหน่วย
ความจำเมื่อโทรศัพท์ของคุณ
เปิดอยู่ มิเช่นนั้น อาจทำให้
การ์ดหน่วยความจำและโทร
ศัพท์ของคุณเสียหายได้ และ
ข้อมูลที่จัดเก็บในการ์ดหน่วย
ความจำอาจเสียหาย

การฟอร์แมตการ์ด
หน่วยความจำ
การ์ดหน่วยความจำของ
คุณอาจฟอร์แมตแล้ว หาก
ยังไม่ได้ฟอร์แมต คุณต้อง
ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ
ก่อนจึงจะสามารถใช้งาน
การ์ดได้
หมายเหตุ: ไฟล์ทั้งหมดใน
การ์ดจะถูกลบออกเมื่อคุณ
ฟอร์แมตการ์ด
1 บ
 นหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน เพื่อเปิด
เมนูแอปพลิเคชัน
2 เลื่อนแล้วแตะที่ ตั้งค่า
3 เลื่อนไปและแตะที่ การ์ด
SD และพื้นที่จัดเก็บของ
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โทรศัพท์ > ยกเลิกการ
เชื่อมต่อการ์ด SD
4 แตะ ฟอร์แม็ต การ์ด SD
5 แ
 ตะที่ ฟอร์แม็ต การ์ด
SD แล้วยืนยันการเลือก
ของคุณ
6 ห
 ากคุณตั้งค่าล็อคแบบให้
ป้อนข้อมูลล็อคแบบ
และเลือก ฟอร์แมต
การ์ดจะได้รับการฟอร์แมต
และพร้อมสำหรับการใช้
งาน
หมายเหตุ: หากมีข้อมูลอยู่
ในการ์ดหน่วยความจำของคุณ
โครงสร้างโฟลเดอร์อาจจะ
แตกต่างไปจากเดิมภายหลัง
การฟอร์แมต เนื่องจากไฟล์
ทั้งหมดถูกลบออก
เคล็ดลับ!
หากเชื่อมต่อการ์ดหน่วย
ความจำแล้ว คุณสามารถ
ฟอร์แมตได้โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
แตะแอปพลิเคชัน>ตั้งค่า>
การ์ด SD และพื้นที่จัดเก็บของ
โทรศัพท์>ฟอร์แม็ต การ์ด SD
แล้วเลือกยกเลิกการเชื่อมต่อ
25
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หน้าจอหลักของคุณ
เคล็ดลับสำหรับหน้า
จอสัมผัส
• ในการเลือกรายการ ให้แตะ

ที่กลางไอคอน

• ไม่ต้องออกแรงกดมาก

หน้าจอสัมผัสไวต่อการ
สัมผัสที่เบาและแน่นอน

• ใช้ปลายนิ้วในการสัมผัส

ที่ตัวเลือกที่ต้องการ ระวัง
อย่าแตะโดนปุ่มอื่นๆ

Touch calibration
การปรับเทียบหน้าจอของ
เครื่องทำได้โดยแตะกึ่งกลาง
ของกากบาทตามตำแหน่งที่
ปรากฏบนหน้าจอ วิธีนี้ทำให้
มั่นใจว่าเมื่อคุณแตะบนหน้าจอ
รายการที่แตะจะทำงาน
หากโทรศัพท์ของคุณ
ตอบสนองต่อการแตะบนหน้า
จอไม่ถูกต้อง ทำตามขั้นตอน
ต่อไปนี้เพื่อปรับเทียบอีกครั้ง
1. แ
 ตะ แอปพลิเคชัน >
ตั้งค่า > เสียงและการ
แสดง เลื่อนไปที่
การตั้งค่าสัมผัส

2. แ
 ตะ Touch calibration
และปฏิบัติตามคำแนะนำ
บนหน้าจอ
3. หลังจากปรับเทียบเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกระหว่าง:
ตรวจสอบการปรับเทียบ
และ บันทึกโดยไม่ตรวจสอบ
แล้วทำดำเนินการปรับ
เทียบให้เสร็จเรียบร้อย

ล็อคและปลดล็อคหน้าจอ
เมื่อไม่มีการใช้งานโทรศัพท์
GT540
เครื่องจะกลับไปล็อคหน้าจอ
หากคุณไม่ใช้โทรศัพท์ชั่วขณะ
หน้าจอหลักหรือหน้าจออื่นที่
คุณกำลังดูจะเปลี่ยนเป็นหน้า
จอล็อค จากนั้น หน้าจอจะมืด
ลงเพื่อประหยัดแบตเตอรี่
ในการทำให้โทรศัพท์ของคุณ
ใช้งานได้ ให้กดปุ่ม ส่ง,
โฮม หรือ เปิดปิดเครื่อง
หน้าจอล็อคจะปรากฏ แตะที่
ไอคอนล็อคและลากนิ้วไปทาง
ขวาเพื่อปลดล็อคหน้าจอหลัก
หน้าจอสุดท้ายที่คุณใช้จะเปิด
ขึ้น
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หมายเหตุ: หากมีโปรแกรม
กำลังเปิดใช้งานอยู่ในขณะที่
คุณตั้งค่าแบบการล็อค โปร
แกรมเหล่านั้นอาจจะยังคงทำ
งานอยู่ในโหมดล็อค
ขอแนะนำให้ปิดโปรแกรมทั้ง
หมดก่อนจะเริ่มใช้งานโหมด
ล็อค เพื่อป้องกันการเกิดค่าใช้
จ่ายที่ไม่จำเป็น
(เช่น การโทรเข้า/ออก, การ
เข้าใช้เว็บ
และการสื่อสารข้อมูล)
เคล็ดลับ: การตั้งค่าแบบ
ปลดล็อค
คุณสามารถวาดแบบปลดล็อค
ของคุณได้โดยการเชื่อมต่อสี่
จุดหรือมากกว่าหากคุณตั้งค่า
แบบไว้ หน้าจอของโทรศัพท์
คุณจะถูกล็อคในการปลดล็อค
โทรศัพท์ ให้วาดแบบตามที่
คุณตั้งไว้บนหน้าจอ

การใช้หน้าจอหลัก
เพียงเลื่อนนิ้วไปทางซ้ายหรือ
ขวาเพื่อดู นอกจากนี้ คุณ
สามารถปรับแต่งพาเนลด้วย
Widget ซึ่งเป็นปุ่มลัดไปยัง
แอปพลิเคชันและโฟลเดอร์ที่
ใช้บ่อย
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หมายเหตุ: ภาพหน้าจอ
บางภาพอาจแตกต่างกันตาม
ผู้ให้บริการ

เลือกหน้าจอหลักเริม
่ ต้น
ของคุณ
เมนูสำหรับผู้ใช้แบ่งเป็นหน้า
จอหลัก 2 ประเภท:
LG Home และ Android
Home
คุณสามารถตั้งค่าหน้าจอ
หลักที่ใช้บ่อยเป็นค่าเริ่มต้น
หากคุณต้องการเปลี่ยน
การตั้งค่าหน้าหลัก ให้เลือก
ตัวเลือกหน้าจอหลัก
จากเมนูแอปพลิเคชัน
• ในหน้าจอหลัก

LG คุณ
สามารถดูปุ่มด่วนได้ที่ด้าน
ล่างหน้าจอปุ่มด่วนจะทำ
ให้สามารถเข้าใช้งาน
ฟังก์ชันที่ใช้บ่อยได้อย่าง
ง่ายดายด้วยการกดเพียง
ปุ่มเดียว
 ตะทีไ
แ
่ อคอน โทรศัพท์
เพื่อ แสดงปุ่มหมาย
เลข แบบสัมผัสสำหรับ
ใช้โทรออก
27
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หน้าจอหลักของคุณ
 ตะที่ไอคอน ข้อความ
แ
เพื่อเข้าใช้เมนู ข้อความ
คุณสามารถสร้าง ข้อ
ความใหม่ได้ที่นี่
แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
ด้านล่างหน้าจอ
คุณสามารถดูแอพพลิ
เคชันที่ติดตั้งทั้งหมดได้
แตะเพื่อเลื่อนดูแอพ
พลิเคชันของคุณ
• ใ นหน้าจอ หน้าหลัก
Android ให้แตะไอคอน
แอปพลิเคชัน
เพื่อเปิดเมนูแอปพลิเคชัน
เปิดเมนูแอปพลิเคชัน
เพียงแตะและเลื่อนหน้าจอ
ขึ้นหรือ ลงเพื่อเลื่อนดูแอพ
พลิเคชัน เมื่อคุณเปิดและดู
เมนูแอปพลิเคชันคุณสา
มารถแตะไอคอนหน้าหลัก
เพื่อกลับไปที่หน้าจอ
หลักได้
เคล็ดลับ!
แอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ต่างๆ
มีอยู่แล้วในการ์ด microSD
ที่อยู่ในเครื่อง
ในการเปิดแอปพลิเคชันที่ต้องการ
เพียงแตะที่ไอคอนจากรายการแอ
ปพลิเคชัน

หมายเหตุ: แอปพลิเคชันที่โหล
ดไว้ล่วงหน้าอาจแตกต่างกันตาม
ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บ
ริการของคุณ

การเพิม
่ Widget
ในหน้าจอหลักของคุณ
คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอ
หลักของคุณโดยเพิ่มปุ่มลัด
Widget หรือโฟลเดอร์ เพื่อ
ให้ใช้โทรศัพท์ได้สะดวกยิ่งขึ้น
ให้เพิ่ม Widget ที่ใช้บ่อยใน
หน้าจอหลัก
หมายเหตุ: LG Home และ
Android Home มีฟังก์ชันนี้
ในการเพิ่มไอคอนที่ต้องการใน
หน้าจอหลักของคุณ:
1 ใ นหน้าจอหลัก แตะปุ่ม
เมนู และเปิดแท็บ ตัวเลือก
แล้วเลือก เพิ่ม
2 ใ นเมนู เพิ่มในหน้าหลัก
แตะที่ประเภทรายการที่คุณ
ต้องการเพิ่ม
3 เช่น เลือก โฟลเดอร์
จากรายการแล้วแตะ
4 เลือก รายชื่อที่มีหมาย
เลขโทรศัพท์
จากรายการแล้วแตะ
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5 ค
 ุณจะเห็นไอคอนของโฟล
เดอร์ใหม่บนหน้าจอหลัก
ลากไปยังตำแหน่งที่ต้อง
การบนพาเนลที่ต้องการ
และปล่อยนิ้วของคุณ
เคล็ดลับ: ในการเพิ่มไอคอน
แอปพลิเคชันในหน้าจอหลัก
ให้แตะค้างไว้ที่แอปพลิเคชันที่
คุณต้องการเพิ่มในหน้าจอหลัก
ในการลบไอคอนแอปพลิเคชัน
จากหน้าจอหลัก:
1 แ
 ตะไอคอนนั้นค้างไว้
ไอคอน แอปพลิเคชัน
จะเปลี่ยนเป็นไอคอน
ถังขยะ
2 ล
 ากและดึงไอคอนแอปพลิ
เคชันไปยังไอคอนถังขยะ

การกลับไปทีแ
่ อพพลิ
เคชันทีเ่ พิง
่ ใช้ลา
่ สุด
1 แ
 ตะปุ่มหน้าหลักค้างไว้
หน้าจอจะแสดงป๊อปอัป
โดยมีไอคอนของแอพพลิ
เคชันที่คุณเพิ่งใช้ล่าสุด
2 แตะที่ไอคอนเพื่อเปิดแอพ
พลิเคชัน หรือแตะปุ่ม กลับ
เพื่อกลับไปที่แอพพลิ
เคชันปัจจุบัน
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แถบการแจ้ง
แถบการแจ้งอยู่ด้านบนสุด
แตะค้างไว้ แล้วเลื่อนแถบการ
แจ้งลงด้วยนิ้ว
แถบการแจ้งลงด้วยนิ้วมือ หรือ
ในหน้าจอหลัก แตะปุ่ม เมนู
แล้วเลือก การแจ้งในหน้าจอนี้
คุณจะสามารถตรวจสอบ
สถานะ Wi-Fi และบลูทูธ
ตลอดจนการแจ้งเตือนอื่นๆ

การดูแถบสถานะ
แถบสถานะใช้ไอคอนต่างๆ
เพื่อแสดงข้อมูลโทรศัพท์
เช่น ความแรงของสัญญาณ,
ข้อความใหม่, อายุแบตเตอรี่
และบลูทูธที่ใช้งานและการ
เชื่อมต่อข้อมูล
ตารางด้านล่างนี้จะอธิบายถึง
ความหมายของไอคอนต่างๆ
ที่ปรากฏบนแถบสถานะ

[แถบสถานะ]
ไอคอน

รายละเอียด
ไม่มีซิมการ์ด
29
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หน้าจอหลักของคุณ
ไอคอน

รายละเอียด

ไอคอน

รายละเอียด

ไม่มีสัญญาณ

โหมดเครื่องบิน

เชื่อมต่อกับเครือ
ข่าย Wi-Fi

ปิดเสียงเรียกเข้า

ชุดหูฟังแบบใช้สาย
โอนสาย
พักสาย

โหมดสั่น
ไม่มีการ์ด SD
ชาร์จแบตเตอรี่
เต็มแล้ว

เปิดลำโพง

กำลังชาร์จ
แบตเตอรี่

ปิดโมโครโฟน
โทรศัพท์

ข้อมูลเข้า

สายไม่ได้รับ
เปิดบลูทูธ
เชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์บลูทูธ
คำเตือนระบบ
ตั้งปลุก
ข้อความเสียงใหม่

ข้อมูลออก
ข้อมูลเข้าและออก
โทรศัพท์เชื่อมต่อ
กับคอมฯผ่านสาย
USB
กำลังดาวน์
โหลดข้อมูล
กำลังอัปโหลด
ข้อมูล
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ไอคอน

รายละเอียด

แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เปิด GPS

คุณสามารถป้อนข้อความด้วย
แป้นพิมพ์บนหน้าจอได้
แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะปรากฏ
บนหน้าจอโดยอัตโนมัติ เมื่อ
คุณจำเป็นต้องป้อนข้อความ
ในการทำให้แป้นพิมพ์ปรากฏ
ขึ้นด้วยตนเอง เพียงแตะที่
ฟิลด์ข้อความที่คุณต้องการ
ป้อนข้อความ

กำลังรับข้อมูล
ตำแหน่งจาก GPS
2 การแจ้งยัง
ไม่ได้ดู
กำลังใช้สาย
กำลังซิงค์ข้อมูล
ดาวน์โหลดเสร็จสิ้น
Google Mail ใหม่
ข้อความ Google
Talk ใหม่
ข้อความใหม่
กำลังเล่นเพลง
เหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้น
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การใช้ปม
ุ่ กดและการป้อน
ข้อความ
 ตะเพื่อสลับระหว่างตัว
แ
พิมพ์เล็กและตัวพิมพ์
ใหญ่แตะเพื่อป้อนตัว
อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัว
อักษรถัดไปที่คุณพิมพ์
จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
แตะสองครั้งเพื่อเปิด
โหมดตัวพิมพ์ใหญ่
วงกลมสีบนปุ่มจะบอกว่า
ล็อคตัวพิมพ์ใหญ่
(สีเขียว) หรือสำหรับ
หนึ่งตัวอักษร (สีส้ม)
แตะเพื่อเว้นวรรค
 ตะเพื่อเปิดหรือปิด
แ
ระบบช่วยสะกดคำ XT9
31
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หน้าจอหลักของคุณ
 ตะเพื่อดูเมนูตั้งค่า
แ
เลือกจาก ตั้งค่าโปรแกรม
แก้ไข, ประเภทปุ่มกด,
ภาษาที่ใช้เขียน, พจนา
นุกรมผู้ใช้ และ วิธีป้อน
ข้อมูล
 ตะเพื่อซ่อนหรือแสดง
แ
แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

โหมด 123
โหมดนี้อนุญาตให้คุณป้อน
เบอร์โทรศัพท์ในข้อความ
ตัวอักษร (เช่น เบอร์โทรศัพท์)
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แตะ
ปุ่มตัวเลขที่ต้องการก่อนที่จะ
เปลี่ยนเป็นโหมดป้อนข้อความ
ที่เหมาะสมด้วยตนเอง

 ตะเพื่อลบตัวอักษร
แ
ก่อนหน้า
 ตะเพื่อสลับเป็นแป้น
แ
พิมพ์ตัวเลขและ
สัญลักษณ์
 ตะเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่
แ
ในฟิลด์ข้อความ

ระบบช่วยสะกดคำ XT9
แป้นพิมพ์บนหน้าจอมีระบบ
ช่วยสะกดคำเพื่อช่วยให้พิมพ์
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
ระบบช่วยสะกดคำ XT9 ใช้
พจนานุกรมในตัวเพื่อรับรู้คำ
ตามลำดับปุ่มตัวเลขที่คุณแตะ
เพียงแตะที่ปุ่มตัวเลขที่สัม
พันธ์กับตัวอักษรที่คุณจะป้อน
พจนานุกรมจะคาดคะเนได้ถึง
คำศัพท์ที่คุณต้องการใช้
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การตั้งค่าแอคเคาท์ Google
ครั้งแรกที่คุณเปิดแอพพลิ
เคชัน Google ในโทรศัพท์
คุณจะต้องไซน์อินด้วยแอค
เคาท์ Google ของคุณ หาก
คุณไม่มีแอคเคาท์ Google
เครื่องจะขอให้คุณสร้าง
แอคเคาท์

การสร้างแอคเคาท์
Google
1 บ
 นหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน เพื่อเปิด
เมนูแอปพลิเคชัน
2 แ
 ตะ Google Mail
และแตะ ถัดไป>สร้าง
เพื่อเริ่มวิซาร์ดการตั้งค่า
Google Mail และตั้งค่า
3 แ
 ตะที่ฟิลด์ข้อความตัว
อักษรเพื่อเปิดแป้นพิมพ์สัม
ผัส และป้อนชื่อและชื่อผู้ใช้
แอคเคาท์ Google ของคุณ
ขณะป้อนข้อความ คุณสา
มารถเลื่อนไปที่ฟิลด์ข้อ
ความตัวอักษรถัดไปได้โดย
แตะ ถัดไป บนแป้นพิมพ์
4 เมื่อคุณป้อนชื่อและชื่อผู้ใช้
เสร็จแล้ว ให้แตะ ถัดไป
โทรศัพท์ของคุณกำลังติด
ต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Google
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และกำลังตรวจสอบชื่อ
ผู้ใช้นั้น
5 ป
 ้อนและป้อนรหัสผ่าน
อีกครั้ง จากนั้น ปฏิบัติตาม
คำแนะนำและป้อนข้อมูลที่
จำเป็นและไม่จำเป็นเกี่ยว
กับแอคเคาท์ รอสักครู่เพื่อ
ให้เซิร์ฟเวอร์สร้าง
แอคเคาท์ของคุณ

การไซน์อน
ิ แอคเคาท์
Google ของคุณ
1 ป
 ้อนอีเมล์แอดเดรสและ
รหัสผ่านของคุณ
จากนั้นแตะ ลงชื่อเข้าใช้
รอสักครู่เพื่อไซน์อิน
2 ห
 ลังจากไซน์อิน คุณสา
มารถใช้ Google Mail
และใช้บริการต่างๆ ของ
Google บนโทรศัพท์ได้
3 เมื่อคุณตั้งค่าแอคเคาท์
Google บนโทรศัพท์
โทรศัพท์ของคุณจะซิงโคร
ไนซ์กับแอคเคาท์ Google
บนเว็บโดยอัตโนมัติ
(ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการซิง
โครไนซ์ของคุณ)
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การตั้งค่าแอคเคาท์ Google
หลังจากไซน์อิน คุณสามารถ
ใช้ Google Mail, Google
Calendar, Android Market
และ Google Map ได้ เช่น
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก
Android Market สำรอง
ข้อมูลการตั้งค่าของคุณใน
เซิร์ฟเวอร์ Google และใช้
บริการอื่นๆ ของ Google บน
โทรศัพท์ได้
ข้อความประกาศสำคัญ!
•บ
 างแอปพลิเคชัน เช่น
ปฏิทินจะสามารถทำงานได้
กับแอคเคาท์ Google
แรกที่คุณเพิ่มเท่านั้น
หากคุณต้องการใช้มากกว่า
หนึ่งแอคเคาท์ Google
ในโทรศัพท์ของคุณ โปรด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำ
การไซน์อินด้วยแอคเคาท์ที่
คุณต้องการใช้งานกับแอพ
พลิเคชันนั้นๆ ก่อนการใช้
งานเมื่อคุณทำการไซน์อิน
รายชื่อ, ข้อความ Gmail,
เหตุการณ์ในปฏิทินของคุณ
และข้อมูลอื่นๆ จากแอพพลิ
เคชันเหล่านี้และบริการบน
เว็บจะซิงโครไนซ์กับโทร
ศัพท์ของคุณหากคุณไม่ได้
ไซน์อินแอคเคาท์ Google

ระหว่างการตั้งค่า คุณจะต้อง
ไซน์อินหรือสร้างแอคเคาท์
Google ในครั้งแรกที่คุณเริ่ม
ต้นแอปพลิเคชันที่ต้องใช้
เช่น Gmail หรือ Android
Market
•ห
 ากคุณต้องการใช้คุณสมบัติ
สำรองข้อมูลเพื่อเรียกคืนการ
ตั้งค่าในโทรศัพท์เครื่องนี้
จากโทรศัพท์เครื่องอื่นที่ใช้
Android OS หรือใหม่กว่า
คุณต้องไซน์อินแอคเคาท์
Google
ในตอนนี้ระหว่างการตั้งค่า
หากคุณรอให้การ
ตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์
การตั้งค่าจะไม่ถูกเรียกคืน
•ห
 ากคุณมีแอคเคาท์องค์กร
ของบริษัทหรือองค์กรอื่น
แผนกไอทีของคุณอาจมีคำ
แนะนำพิเศษเกี่ยวกับวิธี
ไซน์อินแอคเคาท์
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การโทร
การโทรออก
1 บ
 นหน้าจอหลัก ให้กดปุ่ม
ส่ง
และแตะไอคอน
โทรศัพท์
เพื่อเปิดปุ่มกด
2 ป
 ้อนหมายเลขบนปุ่มกด
ในการลบตัวเลข ให้แตะที่
ไอคอน ลบ
3 แ
 ตะที่ไอคอน โทร
เพื่อโทรออก
4 ใ นการวางสาย ให้แตะ วาง
าย หรือกดปุม
่ วางสาย
เคล็ดลับ! ในการป้อน “+”
เพื่อโทรออกต่างประเทศ
ให้แตะ
ค้างไว้

การโทรออกโดยใช้
รายชือ
่
1 บ
 นหน้าจอหลัก ให้แตะ
แท็บ แอปพลิเคชัน
เพื่อเปิดเมนูแอปพลิเคชัน
แตะ รายชื่อ เพื่อเปิด
รายชื่อ
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2 เลื่อนดูรายชื่อหรือป้อนอัก
ษรตัวแรกของรายชื่อที่คุณ
ต้องการโทรโดยแตะที่
ค้นหา
3 ใ นรายการ ให้แตะที่รายชื่อ
ที่คุณต้องการโทร แล้ว
เลือกหมายเลขที่จะใช้หาก
รายชื่อนั้นมีหมายเลขมาก
กว่าหนึ่งหมายเลข

การรับสายและการปฏิเสธ
สายเรียกเข้า
เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น
ให้กดปุ่ม ส่ง เพื่อรับสาย
คุณยังสามารถลากไอคอน
โทร
ไปด้าน
ขวาได้
กดปุ่ม วางสาย
เพื่อ
ปฏิเสธสายเรียกเข้า
เคล็ดลับ! เมื่อมีเสียงเรียก
เข้า แตะและเลื่อนไอคอน
เงียบ
ไปทางซ้ายหากคุณ
ต้องการสลับไปที่โหมดปิด
เสียงเรียกเข้า
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การโทร
การปรับระดับเสียง
สายสนทนา
หากต้องการปรับระดับเสียง
ระหว่างการใช้สาย ให้ใช้ปุ่ม
ปรับระดับเสียงขึ้นและลงทาง
ด้านซ้ายของโทรศัพท์

ตัง
้ ค่าการโทร
คุณสามารถกำหนดค่า
การตั้งค่าโทรศัพท์ เช่น
การส่งต่อสาย สายเรียกซ้อน
และคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ
จากผู้ให้บริการ

อยู่ในรายการหมายเลขโทร
ออกที่กำหนดเท่านั้นที่สามารถ
โทรออกจากโทรศัพท์ได้
< ข้อความเสียง >
ตั้งค่าศูนย์ข้อความเสียงของ
คุณ
บริการข้อความเสียง - ให้คณ
ุ
เลือกบริการข้อความเสียงของ
ผู้ให้บริการหรือบริการอื่น เช่น
Google Voice

1 บ
 นหน้าจอหลัก
แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
เพื่อเปิดเมนูแอปพลิเคชัน

ตั้งค่าข้อความเสียง - หาก
คุณใช้บริการข้อความเสียงของ
ผู้ให้บริการ ตัวเลือกนี้จะให้คุณ
ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้
ฟังและจัดการข้อความเสียง
ของคุณ

2 เลื่อนแล้วแตะที่ ตั้งค่า

< ตั้งค่าการโทรอื่นๆ >

3 แ
 ตะ ตั้งค่าการโทร
และเลือกตัวเลือกที่คุณ
ต้องการปรับ

ข้อความขอโทษ เมื่อคุณปฏิเสธสาย คุณสา
มารถส่งข้อความได้อย่างรวด
เร็วโดยใช้ฟังก์ชันนี้
ตัวเลือกนี้จะเป็นประโยชน์ใน
กรณีที่คุณต้องการตอบกลับ
ข้อความในระหว่างการประชุม

< กำหนดเบอร์โทรออก >
เลือก กำหนดเบอร์โทรออก
เพื่อเปิดและรวบรวมรายการ
หมายเลขที่สามารถโทรออก
จากโทรศัพท์ได้ คุณต้องใช้
รหัส PIN2 ซึ่งได้จากผู้ให้บริ
การของคุณ เฉพาะหมายเลขที่
36
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การส่งต่อสาย - คุณสามารถ
กำหนดให้ส่งต่อสายเมื่อคุณใช้
สาย ไม่รับสาย และอื่นๆ ได้
เลือกจาก ส่งต่อเสมอ,
ส่งต่อเมื่อไม่ว่าง,
ส่งต่อเมื่อไม่รับสาย
หรือส่งต่อเมื่อติดต่อไม่ได้
ป้อนหมายเลข
ที่ต้องการให้ส่งต่อสาย
หมายเหตุ: การโอนสายจะมี
ค่าใช้จ่าย โปรดติดต่อผู้ให้
บริการเครือข่ายของคุณสำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ป้องกันการโทร - เลือกเมื่อ
คุณต้องการป้องกันการโทร
ออก ป้อนรหัสผ่านสำหรับ
จำกัดการโทร

ตั้งค่าการโทรเพิ่มเติม - ตัว
เลือกนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยน
แปลงการตั้งค่าต่อไปนี้:
ข้อมูลผู้โทร: เลือกว่าคุณจะ
แสดงหมายเลขของคุณในการ
โทรออกหรือไม่
สายเรียกซ้อน: หากเปิดใช้
สายเรียกซ้อน คุณจะได้รับแจ้ง
สายเรียกเข้าขณะกำลังใช้สาย
(ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย
ของคุณ)
สายโทรศัพท์ที่กำลังใช้: ให้
คุณเลือกสายโทรศัพท์

โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการ
เครือข่ายของคุณเกี่ยวกับ
บริการนี้
ค่าโทร - ดูค่าใช้จ่ายการโทร
ของคุณบริการนี้ขึ้นอยู่กับ
เครือข่าย(ผู้ให้บริการบางราย
ไม่รองรับ ฟังก์ชันนี้)
เวลาโทร - ดูระยะเวลาการ
โทร
ทั้งหมด ได้แก่ ทุกสาย สาย
โทรออก สายที่ได้รับ
และการโทรครั้งล่าสุด
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รายชื่อ
คุณสามารถเพิ่มรายชื่อในโทร
ศัพท์และซิงโครไนซ์กับรายชื่อ
ในแอคเคาท์ Google หรือแอค
เคาท์อื่นที่สนับสนุนการซิงโคร
ไนซ์รายชื่อ

การค้นหารายชือ
่
1 บ
 นหน้าจอหลัก ให้แตะ
แท็บ แอปพลิเคชัน
เพื่อเปิดเมนูแอปพลิเคชัน
แตะ รายชือ
่ เพือ
่ เปิดรายชือ
่
2 แ
 ตะ ค้นหา และป้อนชื่อ
โดยใช้ปุ่มกด

การเพิม
่ รายชือ
่ ใหม่
1 บ
 นหน้าจอหลัก ให้กดปุ่ม
ส่ง
และแตะโทรศัพท์
เพื่อเปิดปุ่มกด
ป้อนหมายเลขของรายชื่อ
ใหม่ แล้วแตะปุ่มเมน
แตะ เพิ่มในรายชื่อ และ
สร้างรายชื่อใหม่
2 ห
 ากคุณต้องการเพิม
่ รูปภาพ
ให้กับรายชื่อใหม่ ให้แตะ
คุณสามารถใช้รูปภาพ
ที่บันทึกไว้ หรือ
ถ่ายรูปใหม่

3 เลือกประเภทรายชื่อ
และเลือกจาก โทรศัพท์,
ซิม และ แอคเคาท์
Google
4 แ
 ตะที่ฟิลด์ข้อความเพื่อ
เปิดแป้นพิมพ์สัมผัสและ
ป้อนชื่อใหม่
5 แ
 ตะที่ชนิดของข้อมูล
รายชื่อ และป้อนราย
ละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ
6 แ
 ตะที่ เสร็จ เพื่อบันทึก
รายชื่อ

โทรด่วน
คุณสามารถกำหนดรายชื่อที่
โทรออกบ่อยเป็นหมายเลข
โทรด่วนได้
1 ใ นรายการรายชื่อของคุณ
ให้แตะปุ่ม เมนู
และ
เลือก อื่นๆ > โทรด่วน
2 ข
 ้อความเสียงของคุณถูก
ตั้งค่าไว้ที่โทรด่วน 1
คุณจะเปลี่ยนไม่ได้
3 ร ายชื่อของคุณจะเปิดขึ้น
เลือกรายชื่อที่คุณต้อง
การกำหนดให้กับหมาย
เลขนั้น โดยการแตะที่
หมายเลขโทรศัพท์หนึ่งครั้ง

38
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หมายเหตุ: ในการลบรายชื่อ
โทรด่วนออกจากรายการ
ห้แตะที่รายชื่อที่กำหนดค้างไว้
เมื่อหน้าจอป๊อปอัปปรากฏขึ้น
ให้แตะ ลบ แล้วเลือก ตกลง
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ข้อความ/อีเมล์
ข้อความ
โทรศัพท์ GT540 ของคุณได้
ผสมผสาน SMS และ MMS
ไว้ในเมนูที่ใช้ง่าย
เพียงเมนูเดียว

การส่งข้อความ
1 บ
 นหน้าจอหลัก ให้แตะ
แท็บ แอปพลิเคชัน
เพื่อเปิดเมนูแอปพลิเคชัน
แตะ ข้อความ และแตะ
ข้อความใหม่
เพื่อเปิดข้อความว่างเปล่า
2 ป
 ้อนเบอร์โทรศัพท์ในฟิลด์
ถึง ขณะที่คุณป้อนหมาย
เลข รายชื่อที่ตรงกันจะปรา
กฏขึ้น คุณสามารถแตะผู้รับ
ที่แนะนำหรือป้อนเบอร์
โทรต่อ คุณสามารถเพิ่ม
รายชื่อหลายรายการได้
บันทึก: คุณจะต้องเสียค่า
ใช้จ่ายสำหรับข้อความตัว
อักษรในการส่งข้อความ
ให้กับผู้รับทุกคน
3 แ
 ตะกล่องข้อความด้านล่าง
เพื่อเริ่มต้นป้อนข้อความ

4 แ
 ตะปุ่ม เมน
เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก
เลือกจาก เพิ่มเรื่อง, แนบ,
ส่ง, แทรกสไมลีย์, ยกเลิก
และ เธรดทั้งหมด
5 แตะที่ ส่ง เพื่อส่งข้อความ
6 ห
 น้าจอเปิดขึ้น
พร้อมมีชอ
่ื ตามด้วยข้อความ
การตอบกลับปรากฏบน
หน้าจอ ขณะที่คุณดูและ
ส่งข้อความเพิ่มเติม
เธรดข้อความจะถูกสร้างขึ้น
คำเตือน: การจำกัดตัว
อักษรที่ 160 ตัวอักษรอาจจะ
แตกต่างกัน
ไปในแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับ
วิธีการเข้ารหัส SMS
คำเตือน: หากมีการใส่
รูปภาพ, วิดีโอหรือไฟล์เสียง
ลงในข้อความ SMSข้อความ
ดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นข้อ
ความMMS โดยอัตโนมัติ
ซึ่งคุณจะเสียค่าใช้จ่าย
ตามนั้น
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หมายเหตุ: เมื่อคุณได้รับข้อ
ความ SMS ในระหว่างการโทร
จะไม่มีการแจ้งเตือน แต่คุณจะ
เห็นว่ามีข้อความเข้าบนแถบ
เครื่องหมาย

ขีดจำกัดข้อความมัลติมีเดีย
- แตะเพื่อตั้งจำนวนข้อความที่
จะบันทึกต่อเธรดของข้อความ
มัลติมีเดีย

การเปลีย
่ นการตัง
้ ค่า
ข้อความของคุณ

รายงานผลการส่ง - เปิดทำ
งานเพื่อรับการยืนยันว่าข้อ
ความถูกส่งแล้ว

การตั้งค่าข้อความของโทร
ศัพท์ GT540 จะได้รับการกำ
หนดค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น
คุณสามารถส่งข้อความได้ทัน
ที คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า
โดยอิงตามความต้องการของ
คุณแตะไอคอน ข้อความ
บนหน้าจอหลัก จากนั้นแตะปุ่ม
เมนู แตะที่ ตั้งค่า
< ตั้งค่าที่เก็บข้อมูล >
ลบข้อความเก่า - แตะเพื่อ
เลือกและให้โทรศัพท์ลบ
ข้อความเก่าในเธรดเมื่อถึงขีด
จำกัดข้อความตัวอักษรหรือขีด
จำกัดข้อความมัลติมีเดีย
ไม่เลือกเพื่อเก็บข้อความทั้ง
หมดไว้

< การตั้งค่า SMS >

จัดการข้อความซิมการ์ด จัดการข้อความที่จัดเก็บบน
ซิมการ์ดของคุณ
อายุข้อความ - เลือกระยะ
เวลาที่จัดเก็บข้อความไว้ใน
ศูนย์ข้อความ
ศูนย์ขอ
้ ความมัลติมเี ดีย - ป้อน
รายละเอียดของศูนย์ขอ
้ ความ
ของคุณ
< ตั้งค่า MMS >
รายงานผลการส่ง - เลือก
เพื่อขอรายงานผลการส่ง
อนุญาตรายงานการส่ง เลือกเพื่อให้ส่งข้อความยืนยัน
การส่งได้

ขีดจำกัดข้อความตัวอักษร แตะเพื่อตั้งจำนวนข้อความที่
จะบันทึกต่อเธรดของข้อความ
ตัวอักษร
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ข้อความ/อีเมล์
รายงานการอ่าน - เลือกเพื่อ
ขอรายงานการอ่านของแต่ละ
ข้อความที่คุณส่ง
อนุญาตรายงานการอ่าน เลือกเพื่อให้ส่งข้อความยืนยัน
การอ่านได้
เรียกดูอัตโนมัติ - เปิดทำงาน
เพื่อเรียกดูข้อความอัตโนมัติ
เรียกดูโรมมิ่งอัตโนมัติ เปิดทำงานเพื่อเรียกดูข้อความ
ขณะกำลังโรมมิ่ง
ตั้งค่าระดับความสำคัญ เลือกระดับความสำคัญของ
MMS
ช่วงที่มีผลใช้ - เลือกระยะ
เวลาที่จัดเก็บข้อความไว้ใน
ศูนย์ข้อความ
โหมดการสร้าง
จำกัด: ในโหมดนี้ MMS ของ
อุปกรณ์จะสร้างและส่งข้อ
ความที่มีเนื้อหาของ Core MM
Content Domain
คำเตือน: ในโหมดนี้ MMS
ของอุปกรณ์จะแนะนำผู้ใช้ใน
การสร้างและส่งข้อความที่มี
เนื้อหาของ Core MM
Content Domain กาแนะแนว
ทางนี้มีให้ผ่านทางข้อความคำ

เตือน
ว่างอยู่: ในโหมดนี้ MMS
Client ยอมให้ผู้ใช้เพิ่มเนื้อหา
ใดๆ ลงในข้อความ
เรียกดูข้อความโฆษณา –
อนุญาตให้รับข้อความโฆษณา
< ข้อความบริการ >
เลือกว่าจะ รับหรือบล็อคข้อ
ความบริการ
< ตั้งค่าการแจ้ง >
เปิดทำงาน เพื่อแสดงการแจ้ง
เตือนข้อความในแถบสถานะ
พร้อมเลือกเสียงเรียกเข้าและ
เปิดทำงานการสั่นเพื่อเตือน
คุณว่ามี ข้อความใหม่
< บริการข้อมูล ตั้งค่าบริการ >
เลือกว่าจะรับ, บล็อค, หรือดู
หรือแก้ไขช่องเพื่อรับ
ข้อความบริการ
(ข้อความรับข้อมูล)
และเลือกภาษาของ
ข้อความบริการ

การตัง
้ ค่าอีเมล์
ติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา
แม้ในขณะเดินทางโดยส่ง
อีเมล์จาก GT540 ของคุณ
ซึ่งสามารถตั้งค่าอีเมล์แอค
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เคาท์แบบ POP3 หรือ IMAP4
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

และรูปแบบไฟล์เอกสาร
ชนิดต่างๆ ได้

1 บ
 นหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน แล้วแตะ
อีเมล์
เพื่อป้อนรายชื่อของคุณ
หรือคุณสามารถแตะ อีเมล์
บนหน้าจอหลักเพื่อการเข้า
ใช้โดยตรงได้อีกด้วย

3 แตะที่ ส่ง เพื่อส่งข้อความ

2 ห
 ากยังไม่ได้ตั้งค่าอีเมล์
แอคเคาท์ ให้เริ่มต้นใช้งาน
ที่วิซาร์ดการตั้งค่าอีเมล์
เคล็ดลับ! หากได้ตั้งค่าแอค
เคาท์อีเมล์ไว้แล้ว วิซาร์ดจะ
ไม่เปิดใช้อัตโนมัติ

เคล็ดลับ! ในระหว่างการ
เชื่อมต่อ Wi-Fi จะมีการรับ
และส่งอีเมล์โดยใช้ Wi-Fi

การเปลีย
่ นการตัง
้ ค่าของ
บัญชีอเี มล์
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งค่าอีเมล์ตามความต้องการ
ของคุณได้
1 แ
 ตะไอคอน อีเมล์ บนหน้า
จอหลัก และแตะบัญชีที่
ต้องการ

การส่งอีเมล์โดยใช้
แอคเคาท์ใหม่

2 แ
 ตะปุ่ม เมนู เพื่อเปิดเมนู
ตัวเลือก และแตะ ตั้งค่า

1 แ
 ตะไอคอน อีเมล์
บนหน้าจอหลัก และแตะที่
เขียนข้อความ
เพื่อเปิดข้อความเปล่า

3 ค
 ุณสามารถปรับตัวเลือก
ต่อไปนี้: การตั้งค่าแอค
เคาท์, ตั้งค่าทั่วไป,
ดาวน์โหลดตัวเลือก,
และ ข้อความสแปม

2 ป
 ้อนแอดเดรสผู้รับ แล้ว
เขียนข้อความของคุณ
คุณยังสามารถแนบภาพ,
วิดีโอ, ไฟล์เสียง
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เครือข่ายสังคม
ด้วยโทรศัพท์ของคุณ คุณสา
มารถเพลิดเพลินกับเครือข่าย
สังคมและจัดไมโครบล็อกของ
คุณในชุมชนออนไลน์ได้ คุณ
สามารถอัปเดตสถานะปัจจุบัน
ของคุณและดูการอัปเดต
สถานะของเพื่อนได้ตามเวลา
จริง
คุณสามารถเพิ่มแอคเคาท์
Facebook, หรือ Twitter บน
โทรศัพท์ของคุณได้
หากคุณไม่มีแอคเคาท์
สามารถเยี่ยมชมไซต์เหล่านั้น
ได้เพื่อตั้งค่าแอคเคาท์
หมายเหตุ! เมื่อเชื่อมต่อและ
ใช้บริการออนไลน์อาจมีค่าใช้
จ่ายเพิ่มเติม โปรดสอบถาม
ข้อมูลการคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ให้
บริการเครือข่ายของคุณ

การเพิม
่ แอคเคาท์ไปยัง
โทรศัพท์ของคุณ
1 บ
 นหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชันเพื่อเปิดเมนู
แอปพลิเคชัน

3 ป
 ้อนอีเมล์แอดเดรสและ
รหัสผ่านที่คุณตั้งค่าบนชุม
ชนของคุณ แล้วแตะ
ล็อกอิน
4 ค
 อยการตรวจสอบ
แอคเคาท์ของคุณ
5 ห
 ากคุณแตะชุมชนของคุณ
คุณสามารถดูสถานะ
ปัจจุบันของชุมชนได้
เคล็ดลับ! หากคุณเพิ่ม
Widget เครือข่ายสังคมบน
หน้าจอหลัก Widget
จะแสดงสถานะเมื่อ
โทรศัพท์ของคุณอัปเดตจาก
เครือข่าย รับการอัปเดต
ของทุกคน, การประกาศและ
รูปภาพ – ทั้งหมดด้วยกันได้
ตลอดเวลาและทันสมัยอยู่
เสมอโดยไม่ต้อง
ล็อกอินเข้าสู่แอปพลิเคชัน
คุณสามารถเข้าใช้ชุมชนโดย
ตรงได้โดยแตะที่ Widget

2 เลือกแอปพลิเคชัน SNS
ที่คุณต้องการใช้

44

T540 MR_THA_Thailand_1.0_1029_CS3.indd 44

2010-10-29 오후 3:1

กำลังดูและกำลังอัปเดต
สถานะของคุณ
1 เลือกชุมชนที่ต้อง
การเข้าใช้
2 ข
 ึ้น คุณสามารถดูสถานะ
ปัจจุบันของชุมชนของ
คุณได้
3 ค
 ุณสามารถอัปเดตสถานะ
ปัจจุบันด้วยความเห็นหรือ
การอัปโหลดรูปภาพได้
บันทึก: ทั้งนี้ขึ้นกับบริการ
เครือข่าย
เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้ข้อ
มูลเกี่ยวกับเพื่อนได้ใน SNS
เท่านั้น หรือซิงค์ข้อมูลทั้งหมด
กับรายชื่อ

การลบแอคเคาท์ออก
จากโทรศัพท์ของคุณ
1 เลือก แอปพลิเคชัน >
ตั้งค่า > ตั้งค่าแอคเคาท์
และซิงค์
2 เลือกแอคเคาท์ที่คุณต้อง
การลบ แล้วแตะ
ลบแอคเคาท์ ์
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กล้องถ่ายรูป
ทำความรูจ
้ ก
ั กับช่องมองภาพ
 วามสว่าง – ตัวเลือกนี้จะกำหนดและควบคุมปริมาณแสง
ค
แดดที่เข้าในภาพ เลื่อนตัวบ่งชี้ความสว่างบนแถบไปทาง “-”
เพื่อให้ได้ภาพที่มีความสว่างน้อยลง หรือไปทาง “+” เพื่อให้
ได้ภาพที่มีความสว่างมากขึ้น
ซูม – ซูมเข้าหรือซูมออก หรือคุณสามารถใช้ปุ่มระดับเสียง
ด้านข้างได้
คลังภาพ – คุณสามารถ
เข้าดูรูปภาพที่บันทึกไว้จาก
ภายในโหมดกล้องถ่ายรูป
เพียงแตะ และ
คลังภาพของคุณจะ
ปรากฏบนหน้าจอ
การถ่ายภาพ
ตั้งค่า – แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิด โหมดวิดีโอ – เลื่อนไอคอน
เมนูการตั้งค่า โปรดดูที่ การใช้ นี้ลงเพื่อสลับไปยังโหมด
วิดีโอ
การตั้งค่าขั้นสูง
ขนาดภาพ – แตะเพื่อตั้งค่าขนาด (พิกเซล) ของภาพที่
ถ่าย เลือกค่าพิกเซลจากตัวเลือก: 3M (2048x1536), 2M
(1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA
(320x240)
โฟกัส – แตะไอคอนนี้เพื่อเลือกเมนูตัวเลือก โปรดดูที่ การ
ใช้โหมดโฟกัส
หมายเหตุ: คุณต้องใส่การ์ดหน่วยความจำก่อนเพือ
่ ถ่ายภาพ หาก
ไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ คุณจะไม่สามารถบันทึกภาพทีถ
่ า่ ยได้
46
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เคล็ดลับ! คุณสามารถปิด
ตัวเลือกปุ่มลัดเพื่อให้หน้า
จอช่องมองภาพโล่งขึ้นได้
เพียงแตะที่กึ่งกลางของ
ช่องมองภาพหนึ่งครั้ง ในการ
เรียกใช้งานตัวเลือกใหม่
ให้แตะที่หน้าจออีกครั้ง

การถ่ายภาพด่วน

การใช้โหมดโฟกัส

3 ก
 ดปุ่มถ่ายภาพลงเบาๆ
ช่องโฟกัสจะปรากฏขึ้นที่
กลางหน้าจอช่องมองภาพ

คุณสามารถเลือกโหมดโฟกัส
ตามตัวเลือกต่อไปนี้;
โฟกัสอัตโนมัติ – ตั้งค่ากล้อง
ถ่ายรูปให้โฟกัสโดยอัตโนมัติ
มาโคร – โหมดมาโครให้คุณ
ถ่ายภาพระยะใกล้มาก หาก
คุณกำลังพยายามถ่ายภาพ
ระยะใกล้แต่ช่องโฟกัสยังคง
เป็นสีแดง ให้ลองเปิด
โหมดมาโคร
การติดตามหน้า – หากคุณ
ตั้งค่า Face tracking
และถ่ายภาพ กล้องของคุณ
จะตรวจจับและโฟกัสที่ใบหน้า
โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: ไม่สนับสนุนการ
ซูมในโหมดการติดตามหน้า
เลือกเอง – ตั้งค่ากล้องเพื่อ
เลือกโฟกัสเอง
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1 ก
 ดปุ่มกล้องถ่ายรูปที่ด้าน
ขวาของโทรศัพท์ค้างไว้
2 ถ
 ือโทรศัพท์ในแนวนอน
แล้วหันเลนส์ไปทางวัตถุที่
ต้องการถ่ายภาพ

4 จ
 ัดตำแหน่งโทรศัพท์เพื่อ
ให้คุณสามารถมองเห็นวัตถุ
ในช่องโฟกัส
5 เมื่อช่องโฟกัสเป็นสีเขียว
แสดงว่ากล้องได้จับโฟกัส
ที่วัตถุแล้ว
6 กดปุ่มถ่ายภาพค้างไว้

เมือ
่ คุณถ่ายภาพแล้ว
ภาพที่ถ่ายจะปรากฏบนหน้าจอ
แบ่งปัน แตะเพื่อแบ่งปันรูป

ทาง บลูทูธ, อีเมล์,
Google Mail, ข้อ
ความ หรือ
เครือข่ายสังคม
หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อโหลด
ข้อความ MMS ขณะโรมมิ่ง
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กล้องถ่ายรูป
ตั้งเป็น แตะเพื่อใช้ภาพเป็น

ไอคอนรายชื่อ หรือ
พื้นหลัง

แก้ชื่อ

 ตะเพื่อแก้ไขชื่อของ
แ
ภาพที่เลือก

แก้ไข

 ตะเพื่อแก้ไขภาพ
แ
โดยใช้เครื่องมือต่างๆ

 ตะเพื่อดูคลังภาพที่
แ
บันทึกไว้
แตะเพื่อลบภาพ
 ตะเพื่อถ่ายภาพอื่นทันที
แ
โดยที่ภาพปัจจุบันของ
คุณจะได้รับการบันทึกไว้
 ตะเพื่อกลับไปที่เมนู
แ
ก่อนหน้า

การใช้การตัง
้ ค่าขัน
้ สูง
ในช่องมองภาพ ให้แตะ
เพื่อเปิดตัวเลือกขั้นสูงทั้งหมด
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าก
ล้องถ่ายรูปได้โดยเลื่อนปุ่ม
หมุน หลังจากเลือกตัวเลือก
ให้แตะปุ่ม กลับ
คุณภาพของภาพ – เลือก
จาก ละเอียดมาก,
ละเอียด และ ปกติ
คุณภาพที่ละเอียดมากขึ้นเท่า

ใด ความคมชัดของรูปภาพก็
มากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
ขนาดไฟล์จะเพิ่มตามไปด้วย
ซึ่งหมายความว่าคุณจะ
สามารถจัดเก็บรูปภาพใน
หน่วยความจำได้น้อยลง
สมดุลแสง – เลือกจาก อัต
โนมัต,ิ หลอดไฟ,
แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ และ มืดครึม
้
โหมดช็อต – เลือกจาก ปกติ,
ช็อตต่อเนื่อง, ถ่ายภาพสวย
งาม, เฟรมช็อต, ถ่ายภาพ
พาโนรามา, ถ่ายภาพอาร์ต
และ ถ่ายภาพยิ้ม
ตัวตั้งเวลา – ตัวตั้งเวลาทำ
ให้คุณสามารถตั้งช่วงเวลา
หน่วงหลังจากที่กดชัตเตอร์
แล้ว เลือก ปิด, 3 วินาที,
5 วินาที หรือ 10 วินาที
ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้
คุณถ่ายรูปตนเองได้
ISO – ISO กำหนดความไว
ของเซนเซอร์แสงในกล้อง
ISO ที่มากขึ้น ความไวของ
กล้องก็มากขึ้นเท่านั้น
ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับ
สภาพแวดล้อมที่มืดในขณะที่
คุณไม่สามารถใช้แฟลช
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ได้ เลือกจากค่า ISO ที่มีได้
แก่ อัตโนมัต,ิ 100, 200
และ 400
โหมดถ่ายภาพ – เลือกจาก
อัตโนมัติ, รูปคน, ทิวทัศน์,
กีฬา, กลางคืน, และ
พระอาทิตย์ตก
เอฟเฟกต์สี – เลือกโทนสี
สำหรับรูปใหม่
เมื่อคุณเลือกแล้วให้ใช้ปุ่มกลับ
เพื่อปิดเมนูโทนสี ขณะนี้คุณ
พร้อมถ่ายภาพแล้ว
หมายเหตุ: คุณสามารถ
เปลี่ยนรูปภาพสีเป็นขาวดำหรือ
ซีเปียได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยน
รูป
ภาพขาวดำหรือซีเปียเป็นสีได้
ภาพที่ถ่าย – เลือกจาก เปิด,
พัก และ ปิด หากคุณเลือก
เปิด หลังจากถ่ายภาพ
หน้าจอจะแสดง 1 วินาที
และไปที่ดูตัวอย่างทันที
หน้าจอกริด – เลือกจาก ปิด,
2x2 หรือ 3x3
เสียงชัตเตอร์ – เลือกเสียง
ชัตเตอร์เสียงใดเสียงหนึ่งจาก
สี่เสียง
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จีโอแท็ก – เปิดฟังก์ชันนี้เพื่อ
ใช้บริการตามพื้นที่ของโทร
ศัพท์ ถ่ายภาพในที่ที่ต้องการ
และแท็กรูปภาพด้วยตำแหน่ง
ที่ถ่ายภาพ หากคุณอัปโหลด
รูปภาพที่แท็กไปยัง Blog ที่
สนับสนุนจีโอแท็กคุณจะเห็น
รูปภาพนั้นแสดงบนแผนที่
หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้จะใช้ได้
เมื่อเปิดใช้งาน GPS เท่านั้น
ซ่อนไอคอน – เลือกซ่อนไอ
คอนตั้งค่ากล้องถ่ายรูปเองหรือ
โดยอัตโนมัติ
การตรวจสอบการกะพริบตา
– เลือก เปิด เพื่อตรวจสอบ
การหลับตาหลังจากถ่ายภาพ
รีเซ็ต – เรียกคืนการตั้งค่าเริ่ม
ต้นของกล้องถ่ายรูป
เคล็ดลับ! เมื่อคุณออกจากกล้อง
การตั้งค่าทั้งหมดจะกลับสู่ค่าเริ่ม
ต้น ยกเว้นขนาดภาพและคุณภาพ
การตั้งค่าที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นจะต้อง
ถูกรีเซ็ต เช่น โทนสีและ ISO ตรวจ
สอบค่าเหล่านี้ ก่อนที่คุณจะถ่าย
ภาพครั้งถัดไป
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กล้องถ่ายรูป
เคล็ดลับ! เมนูการตั้งค่าซ้อน
ทับอยู่บนช่องมองภาพ ดังนั้น
เมื่อคุณเปลี่ยนส่วนประกอบ
ด้านสีหรือคุณภาพของภาพ
คุณจะเห็นดูตัวอย่างของภาพ
ที่เปลี่ยนได้ที่ด้านหลังเมนู
การตั้งค่า

การดูรป
ู ภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้
 ุณสามารถเข้าดูรูปภาพที่
ค
บันทึกไว้จากภายในโหมด
กล้องถ่ายรูปได้ เพียงแตะที่
และคลังภาพของคุณ
จะปรากฏบนหน้าจอ

50

T540 MR_THA_Thailand_1.0_1029_CS3.indd 50

2010-10-29 오후 3:1

กล้องวิดีโอ
ทำความรูจ
้ ก
ั กับช่องมองภาพ
ความสว่าง – ตัวเลือกนี้จะกำหนดและควบคุมปริมาณแสง
แดดที่เข้าในภาพ เลื่อนตัวบ่งชี้ความสว่างบนแถบไปทาง “-”
เพื่อให้ได้ภาพที่มีความสว่างน้อยลง หรือไปทาง “+” เพื่อให้
ได้ภาพที่มีความสว่างมากขึ้น
ซูม – ซูมเข้าหรือซูมออก หรือคุณสามารถใช้ปุ่มระดับเสียง
ด้านข้างได้ การเริ่มต้นบันทึกวิดีโอ คุณควรใช้ฟังก์ชันซูม คุณ
ไม่สามารถควบคุมฟังก์ชันซูมระหว่างการบันทึกได้
คลังภาพ – คุณสามารถเข้า
ดูรูปภาพที่บันทึกไว้จากภาย
ในโหมดกล้องวิดีโอ
เพียงแตะ และคลังภาพ
ของคุณจะปรากฏ
บนหน้าจอ
ตั้งค่า – แตะที่ไอคอนนี้เพื่อ
เปิดเมนูการตั้งค่า โปรดดูที่
การใช้การตั้งค่าขั้นสูง

โหมดกล้องถ่ายรูป –
เลื่อนไอคอนนี้ขึ้นเพื่อสลับ
ไปยังโหมดกล้องถ่ายรูป
เริ่มการบันทึก

ขนาดวิดีโอ – แตะเพื่อตั้งค่าขนาด (พิกเซล) ของวิดีโอที่
บันทึก เลือกขนาดภาพวิดีโอจาก VGA (640x480), QVGA
(320x240) หรือ QCIF (176x144)
โหมดถ่ายภาพ – ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปเพื่อปรับให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม เลือกจาก อัตโนมัต,ิ รูปคน, ทิวทัศน์, กีฬา,
พระอาทิตย์ตก และ กลางคืน.
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กล้องวิดีโอ
การถ่ายวิดโี อด่วน
1 ก
 ดปุ่มกล้องถ่ายรูปที่ด้าน
ขวาของโทรศัพท์ค้างไว้
2 จากนั้น สลับไปยัง
3 ช
 ่องมองภาพของกล้องวิดี
โอจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
4 ใ ห้ถือโทรศัพท์ในแนวนอน
และหันไปทางสิ่งที่จะถ่าย
5 ก
 ดปุ่มถ่ายภาพหนึ่งครั้งเพื่อ
เริ่มการบันทึก
6 REC จะปรากฏขึ้นที่ด้านล่า
งของช่องมองภาพพร้อมทั้ง
ตัวตั้งเวลาเพื่อแสดงระยะ
เวลาของวิดีโอ
7 แ
 ตะที่
บนหน้าจอเพื่อ
หยุดการบันทึก

หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อโหลด
ข้อความ MMS ขณะโรมมิ่ง
เล่น

แตะเพื่อเล่นวิดีโอ

แก้ชื่อ

 ตะเพื่อแก้ไขชื่อ
แ
ของวิดีโอที่เลือก

แก้ไข

 ตะเพื่อใช้วิดีโอเป็น
แ
พื้นหลัง

 ตะเพื่อเข้าใช้เครื่อง
แ
เล่นมีเดียและดูวิดีโอที่
บันทึกไว้
 ตะเพื่อลบวิดีโอที่คุณ
แ
เพิ่งถ่ายไว้ และยืนยัน
โดยการแตะ ใช่
ช่องมองภาพจะปรากฏ
ขึ้นอีกครั้ง

หลังการถ่ายวิดโี อ

 ตะเพื่อถ่ายวิดีโออื่นต่อ
แ
โดยที่วิดีโอปัจจุบันของ
คุณจะได้รับการบันทึกไว้

ภาพนิ่งที่แสดงวิดีโอของคุณ
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

 ตะเพื่อกลับไปที่เมนู
แ
ก่อนหน้า

แบ่งปัน แตะเพื่อแบ่งปันวิดีโอ

ทาง บลูทูธ, อีเมล์,
Google Mail หรือ
ข้อความ

การใช้การตัง
้ ค่าขัน
้ สูง
ให้ใช้ช่องมองภาพ แล้วแตะ
ที่
เพื่อเปิดตัวเลือกขั้น
สูงทั้งหมด
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ปรับการตั้งค่ากล้องถ่าย
รูปได้โดยเลื่อนปุ่มหมุน หลัง
จากเลือกตัวเลือก ให้แตะปุ่ม
กลับ

ซ่อนไอคอน – เลือกว่าจะ
ซ่อนไอคอนในเมนูกล้องวิดีโอ
โดยอัตโนมัติหรือกำหนด
ด้วยตนเอง

เอฟเฟกต์สี – เลือกโทนสี
เพื่อใช้กับรูปภาพมุมมองใหม่

วิดีโอที่บันทึก – เลือกจาก
เปิด, พัก และ ปิด
หากคุณเลือก เปิด
หลังจากบันทึกวิดีโอ
หน้าจอจะแสดง 1 วินาที
และไปที่ดูตัวอย่างทันที

สมดุลแสง – ช่วยให้มั่นใจได้
ว่าส่วนที่เป็นสีขาวที่ปรากฏ
ในวิดีโอจะสวยสมจริง เพื่อให้
กล้องของคุณปรับความสมดุล
แสงได้อย่างถูกต้อง คุณอาจ
จำเป็นต้องกำหนดแสงก่อน
เลือกจาก อัตโนมัต,ิ
หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ และ มืดครึม
้
ระยะเวลา – ตั้งค่าจำกัดระยะ
เวลาสำหรับวิดีโอของคุณ
เลือกระหว่าง ปกติ และ MMS
เพื่อจำกัดขนาดวิดีโอให้สา
มารถส่งเป็นข้อความ MMS ได้
เคล็ดลับ! เมื่อระยะเวลาแบบ
MMS คุณภาพของภาพจะถูก
ตั้งค่าเป็น QCIF และคุณสาม
ารถบันทึกวิดีโอได้นานขึ้น

การบันทึกเสียง –
เลือก ปิดเสียง เพื่อบันทึก
วิดีโอโดยไม่มีเสียง
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รีเซ็ต – รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง
ถ่ายวิดีโอทั้งหมด
เคล็ดลับ! คุณสามารถเปลี่ยน
วิดีโอที่ถ่ายเป็นสีเป็นขาวดำ
หรือซีเปียได้ แต่ไม่สามารถ
เปลี่ยนวิดีโอขาวดำหรือซีเปีย
เป็นสีได้

การดูวด
ิ โี อทีบ
่ น
ั ทึกไว้
1 ในช่องมองภาพ ให้แตะที่
2 ค
 ลังภาพของคุณจะปรากฏ
บนหน้าจอ
3 แ
 ตะที่วิดีโอหนึ่งครั้งเพื่อ
แสดงวิดีโอที่ด้านหน้า
สุดของคลังภาพ วิดีโอ
ที่เลือกจะเล่นอัตโนมัติ
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รูปภาพและวิดีโอ
การแก้ไขรูปภาพ
คุณสามารถใช้คุณสมบัติที่ยอด
เยี่ยมมากมายในการเปลี่ยน
แปลงรูปภาพ เพิม
่ หรือทำให้รป
ู
ภาพมีชีวิตชีวาขึ้น
1 เปิดภาพที่คุณต้องการ
แก้ไข แล้วแตะปุ่ม เมนู
2 แ
 ตะที่ แก้ไข เพื่อเปลี่ยน
แปลงรูปภาพ
ของคุณ:
 มุนและพลิก – หมุน
ห
หรือพลิกรูปภาพ
เพื่อความสนุกสนาน
หรือ
เพื่อให้ดูสวยงามขึ้น
 ร็อป – คร็อปภาพ
ค
ของ
คุณ เลือกพื้นที่แบบสี่
เหลี่ยมหรือวงกลมแล้ว
เลื่อนนิ้วของคุณไป
ตามหน้าจอ
เพื่อเลือกพื้นที่
 รับ – ช่วยให้คุณ
ป
ปรับรูปได้โดยใช้สี,
ความสว่างอัตโนมัติ
และอื่นๆ

เอฟเฟกต์ – แตะ
เพื่อใช้ตัวเลือกเอฟ
เฟกต์กับรูปภาพ
เฟรม – เพิ่มเฟรมให้
กับรูปภาพ
ข
 ้อความ – เพิ่มข้อ
ความให้กับรูป
ภาพ
ค
 ลิปอาร์ต – เพิ่ม
คลิปอาร์ตให้กับ
รูปภาพ
ก
 ระดานวาด – วาด
ภาพลงบนภาพ
ถ่ายได้อย่างอิสระ
เลือกความหนาของ
เส้นจาก 4 ตัวเลือก
จากนั้นเลือกสีที่คุณ
ต้องการ
ส
 แตมป์ –
ตกแต่งรูปภาพของคุณ
ด้วยสแตมป์ เลือกจาก
สแตมป์ต่างๆ ที่มีอยู่
แล้วแตะที่รูป
ภาพในบริเวณที่คุณ
ต้องการติดสแตมป์
ย
 ่อขยาย – ย่อขยาย
รูปภาพ
บน
ั ทึกการเปลีย
่ นแปลง
ที่ทำไว้ในรูปภาพ
ลบการแก้ไขภาพถ่าย
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การตัดความยาวของ
วิดโี อ
1 เลือก แก้ไข แล้วเลือก
2 แ
 ตะที่
แล้วตั้งค่าจุดเริ่ม
ต้นและจุดสิน
้ สุดใหม่ แตะที่
ตกลง แล้วเลือก ถัดไป
3 แ
 ตะที่
เพื่อกลับไปที่
คลังภาพ และยกเลิก
การเปลี่ยนแปลง

การเลือกรูปแบบการ
เปลีย
่ นภาพ
1 เลือกรูปแบบการเปลี่ยน
ภาพ จากนั้นแตะที่
เพื่อดูตัวอย่าง
2 แ
 ตะที่
แล้วลากแถบ
เพื่อปรับระยะเวลา
3 แ
 ตะ ตกลง เพื่อบันทึก
การเปลี่ยน แตะที่ ใช้เท่า
นั้น เพื่อใช้การ
เปลี่ยนภาพที่เลือกในขณะ
นั้น เลือก ใช้กับทั้งหมด
เพื่อใช้การ
เปลี่ยนภาพที่เลือกในขณะ
นั้นกับไฟล์วิดีโอทั้งหมด
ในสตอรี่บอร์ด
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การใช้ซบ
ั ไตเติล
้
1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการ
แก้ไข
2 เลือก แก้ไข แล้วเลือก
เพื่อเพิ่มซับไตเติ้ลให้กับ
วิดีโอ
3 แ
 ตะที่
แล้วหยุดการเล่น
ชั่วคราวเพื่อกำหนดจุด
เริ่มต้นที่จะให้ข้อความ
ปรากฏขึ้น
4 แ
 ตะที่ เริ่ม แล้วเลือกรูป
แบบข้อความ
ป้อนข้อความโดยใช้ปุ่มกด
แล้วเลือก เสร็จ
5 แ
 ตะที่บริเวณหน้าจอที่คุณ
ต้องการให้ข้อความปรากฏ
ขึ้น แล้วแตะ ตกลง
6 บ
 ันทึกทับไฟล์ที่มีอยู่แล้ว
หรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่
7 ท
 ำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อ
เพิ่มข้อความอื่นๆ
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รูปภาพและวิดีโอ
การเพิม
่ เอฟเฟกต์
การแก้ไข

การเพิม
่ เสียงอัดให้กบ
ั
วิดโี อ

1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการ
แก้ไข

1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการ
แก้ไข

2 เลือก แก้ไข , แล้วเลือก

2 เลือก แก้ไข แล้วเลือก

3 เลือกเอฟเฟกต์ที่จะเพิ่มให้
กับรูปภาพ

3 แ
 ตะที่
โฟลเดอร์
เสียงส่วนตัว จะเปิดขึ้น
เลือกแทร็คที่คุณต้องการ
เพิ่มในวิดีโอ

การจับเฟรมภาพ
จับภาพจากวิดีโอ
1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการ
แก้ไข
2 เลือก แก้ไข , แล้วเลือก
3 เล่นวิดีโอ แล้วแตะที่
เพื่อจับภาพหน้าจอที่คุณ
ต้องการขณะเล่นวิดีโอ
4 เฟรมของภาพนั้นจะถูก
บันทึกไว้ในโทรศัพท์
เหมือนไฟล์ภาพนิ่ง

4 เสียงต้นฉบับในวิดีโอจะ
ถูกลบออก
5 ห
 ากเสียงสั้นกว่าวิดีโอ ให้
เลือกว่าจะเล่น ครั้งเดียว
หรือ ซ้ำ
6 บ
 ันทึกทับไฟล์ที่มีอยู่แล้ว
หรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่
7 ห
 รือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่
และใส่การพากย์สด โดย
แตะที่
8 แ
 ตะที่ เสร็จ เพื่อบันทึก
เสียงอัดปัจจุบัน
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มัลติมีเดีย
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มัลติมี
เดียลงในการ์ดหน่วยความจำ
เพื่อเข้าถึงไฟล์รูปภาพและวิดี
โอได้อย่างง่ายดาย

ภาพและวิดีโอที่เป็นรายการ
โปรดของคุณ

แตะที่ แอปพลิเคชัน แล้ว
เลือก คลังภาพ คุณสามารถ
เปิดรายการของแถบ
แคตาล็อกที่คุณเก็บไฟล์มัลติมี
เดียทั้งหมดได้

ภาพ
ของคุณ

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่า
ได้ติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ
ลงในโทรศัพท์เพื่อบันทึก
รูปภาพและเข้าใช้รูปภาพ
ทั้งหมดของคุณ หากไม่มี
การ์ดหน่วยความจำ โทรศัพท์
จะไม่แสดงรูปภาพหรือวิดีโอ
ใดๆ

มีแถบแคตาล็อกหกแถบดังที่
แสดงด้านล่าง

วิดีโอ
: แสดงวิดีโอทั้ง
หมดของคุณ
: แสดงภาพทั้งหมด

วิ ด ี โ อ
:แสดงวิ ด ี โ อทั ้ ง
หมดของคุณ
การแท็ก
: เช่นเดียวกับ
แถบรายการโปรด
คุณสามารถแท็กรูปภาพได้
แถบนี้จะแสดงรูปภาพและ
วิดีโอที่คุณแท็กไว้

เครือ
่ งเล่นมีเดีย
โฟลเดอร์ เครื่องเล่นมีเดีย
แสดงรายการวิดีโอที่คุณ
ดาวน์โหลดหรือบันทึกใน
โทรศัพท์ของคุณ

ทั้งหมด
: แสดงรูปภาพ
และวิดีโอทั้งหมด

การดูวิดีโอ

รายการโปรด
: ถ้าคุณ
แตะรูปภาพหรือวิดีโอค้างไว้
หน้าจอตัวเลือกจะปรากฏขึ้น
เพื่อให้คุณแท็กรูปภาพนั้
นเป็นรายการโปรด แถบ
รายการโปรด จะแสดงรูป

2 แ
 ตะที่ วิดีโอ แล้วเลือก
วิดีโอเพื่อเล่น
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1 เลือก เครื่องเล่นมีเดีย
ในแท็บแอปพลิเคชัน
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มัลติมีเดีย
เคล็ดลับ! โทรศัพท์ GT540
สนับสนุนการเล่นวิดีโอรูป
แบบ DivX เพื่อความหลาก
หลายของเนื้อหาที่ดียิ่งขึ้น

แตะ เพลง แล้วเลือกเพลง
เพื่อเล่น

โปรแกรมแก้ไขวิดโี อ
1 แ
 ตะที่ แอปพลิเคชัน
แล้วเลือก
โปรแกรมแก้ไขวิดีโอ

สตอรีบ
่ อร์ด
1

2

อ
 ิมพอร์ตไฟล์ –
เพิ่มไฟล์มีเดียให้กับ
สตอรี่บอร์ดคุณสามารถ
เพิ่มไฟล์มีเดียได้สูงสุด
32 ไฟล์
ต
 ั้งค่า BGM – เพิ่ม
เพลงแบ็คกราวด์
ให้กับสตอรี่บอร์ด หรือ
เปลี่ยนแปลงเสียง

3

เพิ่มข้อความ – เพิ่ม
กรอบข้อความให้กับ
สตอรี่บอร์ด

4

โ ปรแกรมจัดการคลิป
–จัดการไฟล์มีเดียที่

เพิ่มไว้ ถ้าไม่มีไฟล์
มีเดียใดๆ ถูกเพิ่มเข้า
มาปุ่มนี้จะใช้งานไม่ได้
5

ต
ด
ู ว
ั อย่าง – ดูตวั อย่าง
ไฟล์วิดีโอที่คุณสร้าง

6

 ันทึก – บันทึกไฟล์
บ
วิดีโอที่คุณสร้าง

คุณต้องแตะที่
แก้ไขวิดีโอ

ก่อนเพื่อ

–แ
 ตะเพื่อเลือกไฟล์ทั้ง
หมด โดยมีจำนวนสูงสุด
32 ไฟล์
–แ
 ตะเพื่อยกเลิกการ
เลือกไฟล์
25/32 – ต
 ัวเลขนี้แสดงจำนวน
ไฟล์ที่เลือกไว้
แตะเพื่อไปที่ขั้นตอนถัดไป

ภาพยนตร์เพลง
1 พ
 ลิกซ้ายและขวาเพื่อตรวจ
สอบรูปแบบต่างๆ สำหรับ
ภาพยนตร์เพลง คุณ
สามารถเลือกได้เฉพาะ
รูปภาพเท่านั้น
–ก
 ลับไปที่ หน้าจอ
โปรแกรมแก้ไขวิดีโอ
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–แ
 สดงชื่อรูปแบบ
และคำอธิบาย

2 แ
 ตะที่
เพื่อดูตัวอย่าง
ไฟล์วิดีโอ

– ดูตัวอย่างรูปแบบ

3 แตะที่

– แตะเพื่อเลือกรูปภาพ

การเล่นเกมส์

2 ห
 ลังจากที่คุณเลือกรูปภาพ
แตะที่
เพื่อไปยังขั้น
ตอนถัดไป
3 แ
 ตะที่
เพื่อเลือกรูป
ภาพทั้งหมด แล้วแตะ
4 เลือกเพลงจากนั้นตั้งค่า
เพลงนั้นเป็นเพลง
แบ็คกราวด์
5 เพิ่มชื่อภาพยนตร์โดยใช้ปุ่ม
กดแล้วบันทึกค่า
6 แ
 ตะที่
เพื่อเล่นไฟล์
วิดีโอที่สมบูรณ์
7 แ
 ตะที่
เพื่อบันทึกไฟล์
วิดีโอที่คุณสร้างขึ้น

ตัดอัตโนมัติ
มีสไตล์อัตโนมัติให้เลือก 3
แบบได้แก่: แนวตั้ง,
แนวนอน, และ
วัตถุเคลื่อนไหว
1 แ
 ตะที่
แล้วเลือกวิดีโอ
ไปที่ขั้นตอนถัดไป
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เพื่อบันทึกไฟล์

1 โ ทรศัพท์ GT540 มีเกมส์
ให้เล่นมากมาย คุณยัง
สามารถดาวน์โหลดเกมส์
เพิ่มเติมได้จากตลาด
2 แ
 ตะปุ่ม เริ่ม เพื่อเริ่มต้นเกม
ส์หรือแอปพลิเคชัน
หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อใช้บริการ
ดาวน์โหลดเกมส์หรือแอพพลิ
เคชันที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ: คุณสามารถติด
ตั้งเกมส์และแอปพลิเคชัน
Java ผ่านเว็บเท่านั้น

การโอนไฟล์โดยใช้อป
ุ
กรณ์จด
ั เก็บข้อมูล USB
ในการโอนไฟล์โดยใช้อุปกรณ์
USB:
1 เชื่อมต่อโทรศัพท์ GT540
เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช่
สายเคเบิล USB
59
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มัลติมีเดีย
2 ห
 ากคุณไม่ได้ทำกา
รติดตั้งไดรเวอร์แพล็
ตฟอร์ม LG Android
ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้
องเปลี่ยนการตั้งค่าด้วยตัวเอง
เลือก ตั้งค่า > การ์ด SD
และพื้นที่จัดเก็บของโทรศัพท์
> เปิดใช้ ที่เก็บข้อมูลเท่านั้น
3 แตะ เปิดที่เก็บข้อมูล USB
4 ค
 ุณสามารถดูเนื้อหาที่จัด
เก็บบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
และโอนไฟล์
หมายเหตุ: คุณต้องติดตั้ง
การ์ด SD ก่อน หากไม่มีการ์ด
SD คุณจะไม่สามารถใช้ที่เก็บ
ข้อมูล USB ได้
หมายเหตุ:
หากคุณติดตัง้ ไดรเวอร์แพล็ตฟอร์ม
LG Android แล้ว
คุณจะเห็นป๊อปอัปที่มี
'เปิดที่เก็บข้อมูล USB' ทันที
หมายเหตุ: หลังจากการใช้ฟัง
ก์ชันที่เก็บข้อมูล USB หากคุณต้
องการซิงโครไนซ์โทรศัพท์กับค
อมพิวเตอร์โดยใช้ LG PC Suite
ให้คุณแตะ ตั้งค่า > การ์ด SD
และพื้นที่จัดเก็บของโทรศัพท์ แล้
วแตะเครื่องหมายถูกเพื่อปิดโหมด
ที่เก็บข้อมูลเท่านั้น

เพลง
โทรศัพท์ GT540 มีเครื่องเล่น
เพลงภายในตัวที่ให้คุณ
สามารถเล่นเพลงที่คุณชื่นชอบ
ทั้งหมดได้ ในการเข้าใช้งาน
เครื่องเล่น
เพลง ให้แตะที่ เพลง จากขั้น
ตอนนี้ คุณสามารถเข้า
ศิลปิน – เบราส์ดูรายการเพลง
ที่เก็บไว้ตามศิลปิน
อัลบั้ม – เบราส์ดูรายการเพลง
ที่เก็บไว้ตามอัลบั้ม
เพลง – ประกอบด้วยเพลงทั้ง
หมดที่มีในโทรศัพท์
รายการ – ประกอบด้วย
รายการเพลงที่คุณสร้างไว้

การเล่นเพลง
1 บ
 นหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน แล้วเลือก
เพลง
2 แตะที่ เพลง
3 เลือกเพลงที่คุณต้องการ
เล่น
4 แ
 ตะ
เพื่อหยุดเล่น
เพลงชั่วคราว
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5 แ
 ตะที่
เพื่อข้ามไปที่
เพลงถัดไป
6 แ
 ตะที่
เพื่อย้อนไปยัง
ช่วงแรก
ของเพลงนั้นแตะที่อีกครั้ง
เพื่อย้อนไปที่เพลงก่อน
หน้า
หากต้องการเปลี่ยนระดับเสียง
ในขณะที่ฟังเพลง ให้ใช้ปุ่ม
ปรับระดับเสียงขึ้นและลงที่อยู่
ด้านข้างซ้ายของโทรศัพท์
หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ของ
ไฟล์เพลงจะได้รับความคุ้ม
ครองตามสนธิสัญญานานา
ชาติและกฎหมายลิขสิทธิ์
ของแต่ละประเทศดังนั้น
อาจจำเป็นที่ต้องได้รับ
อนุญาตหรือได้สิทธิ์ในการทำ
ซ้ำหรือคัดลอกเพลงใน
กฎหมายของบางประเทศมี
ข้อห้ามในการคัดลอกสื่อที่มี
ลิขสิทธิ์ด้วยตนเอง ก่อนดาวน์
โหลดหรือคัดลอกไฟล์
โปรดตรวจสอบกฎข้อบังคับ
ของประเทศนั้นๆเกี่ยวกับการ
ใช้สื่อต่างๆ
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การใช้วท
ิ ยุ
โทรศัพท์ GT540 มีคุณ
สมบัติวิทยุ FM ในตัว ดังนั้น
คุณสามารถค้นหาสถานีที่คุณ
ชื่นชอบและรับฟังวิทยุได้
ตลอดเวลา

การค้นหาสถานี
คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของ
คุณค้นหาสถานีวิทยุได้ โดย
การค้นหาด้วยตนเองหรือค้น
หาอัตโนมัติ สถานีเหล่านั้นจะ
ถูกบันทึกไว้ในหมายเลขช่อง
สถานีที่ระบุไว้ ดังนั้น คุณจึงไม่
จำเป็นต้องปรับตั้งสถานีใหม่
อีกคุณสามารถจัดเก็บได้สูงสุด
48 ช่องสถานีในโทรศัพท์
ของคุณ
ในการค้นหาสถานีอัตโนมัติ
1 บ
 นหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน แล้วเลือก
วิทยุ FM
2 แตะที่ปุ่ม เมนู
3 แ
 ตะที่ สแกนอัตโนมัติ
แล้วแตะที่ ใช่ ระบุสถานี
ที่พบไว้ในหมายเลขช่อง
สถานีโดยเลือก ตั้งค่า,
ข้าม หรือ หยุด
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มัลติมีเดีย
หมายเหตุ: คุณสามารถค้นหา
สถานีด้วยตนเองได้อีกด้วย
โดยการใช้ปุ่มหมุนที่แสดงขึ้น
ถัดจากความถี่วิทยุ

การฟังวิทยุ
1 บ
 นหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน แล้วเลือก
วิทยุ FM
2 แ
 ตะที่หมายเลขช่องของ
สถานีที่คุณต้องการฟัง
เคล็ดลับ! ในการเพิ่มประ
สิทธิภาพการรับสัญญาณ
วิทยุ ห้ยืดสายชุดหูฟังซึ่งทำ
หน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ
คำเตือน
หากคุณเชื่อมต่อชุดหูฟังที่ไม่
ได้ผลิตมาเพื่อใช้รับสัญญาณ
วิทยุ การรับสัญญาณวิทยุอาจ
ถูกคลื่นรบกวนได้
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แอปพลิเคชันใน Google
1 ข
 ั้นแรก ให้สร้างแอคเคาท์
Google ป้อนชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่าน
2 ห
 ลังจากเข้าสูร่ ะบบ รายชือ
่
อีเมล์ และปฏิทน
ิ ในแอคเคาท์
Google จะซิงโครไนซ์กบ
ั
โทรศัพท์ GT540
ของคุณโดยอัตโนมัติ

Google Map
ตรวจสอบสถานที่ปัจจุบันของ
คุณและสภาพการจราจร รวม
ทั้งรับข้อมูลทิศทางเพื่อไปยัง
ปลายทางของคุณ โทรศัพท์
GT540 ต้องเชื่อมต่อกับ
Wi-Fi หรือ 3G/GPRS
หมายเหตุ: Google แผนที่
ไม่ได้ให้บริการครอบคลุมทุก
เมืองและทุกประเทศ
แตะปุ่ม เมน
ตัวเลือก:

เพื่อใช้

ค้นหา
– ป้อนสถานที่
ที่คุณค้นหา
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ทิศทาง
– ช่วยคุณ
ค้นหาเส้นทางไปยังสถาน
ที่ที่คุณป้อน แตะเพื่อป้อน
ข้อมูล เลือกจาก รายชื่อ,
จุดบนแผนที่ หรือ
ตำแหน่งปัจจุบันของฉัน
มุมมอง
–
คุณสามารถสลับมุมมอง
จาก การจราจร เป็น
ดาวเทียม หรือ สภาพพื้น
ที่ ได้ แตะ Latitude จาก
นั้นคุณจะเห็นที่ตั้งของ
บุคคลในรายชื่อของคุณ
ตามแอคเคาท์ Google
ตำแหน่งของฉัน
– แสดง
ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
บนแผนที่
เข้าร่วม Latitude
–
แบ่งปันที่ตั้งปัจจุบันของ
คุณกับเพื่อนๆ ที่คุณเลือก
และ Google
อื่นๆ
– ล้างแผนที่
หรือค้นหารายการที่ติดดาว
และอื่นๆ
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แอปพลิเคชันใน Google
หมายเหตุ: ขณะดู
มุมมองถนน ของสถานที่หนึ่ง
ให้แตะปุ่ม เมนู
แล้วแตะ โหมดเข็มทิศ
เพื่อเปิดโหมดเข็มทิศ

Android Market
ตลาด Android ช่วยให้คุณ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและ
เกมส์ที่มีประโยชน์ ถ้าคุณติด
ตั้งแอปพลิเคชันและเกมส์จาก
ตลาด Android โปรแกรม
เหล่านั้นจะปรากฏในเมนูของ
GT540
คุณสามารถตรวจสอบแอป
พลิเคชันที่ดาวน์โหลดได้โดย
แตะแท็บ ดาวน์โหลด
คุณสามารถตรวจสอบความ
เห็นของคุณอื่นเกี่ยวกับแอป
พลิเคชัน หรือคุณสามารถ
โพสต์ความเห็นของคูณได้
หมายเหตุ: เมื่อคุณต้องการ
สิ้นสุดเกมส์ ให้ใช้ปุ่ม
โฮม
หรือ กลับ
คุณจะกลับสู่หน้าจอหลัก
หรือใช้ปุ่มเมนูของเกมส์

Google Mail
Google Mail ได้รับการกำหนด
ค่าเมื่อคุณตั้งค่าโทรศัพท์
เป็นครั้งแรก Google Mail
บนโทรศัพท์ของคุณจะซิง
โครไนซ์กับแอคเคาท์
Google Mail
ของคุณบนเว็บโดยอัตโนมัติ
ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการซิงโคร
ไนซ์ของคุณ รายการสนทนา
ในกล่องข้อความเข้าจะเป็น
ค่าเริ่มต้นของมุมมอง
Google Mail ด้วยปุ่ม เมนู
คุณสามารถเขียนอีเมล์,
เพิ่มแอคเคาท์, ไปที่ฉลาก,
ค้นหา และ อื่นๆ

Google Talk
Google Talk เป็นโปรแกรม
ข้อความโต้ตอบแบบทันทีของ
Google ซึ่งช่วยให้คุณติดต่อ
สื่อสารกับบุคคลอื่นที่ใช้
Google Talk เช่นกัน
แตะปุ่ม เมนู
และตรวจ
สอบตัวเลือกที่มี
เพื่อนทั้งหมด
– เข้าร่วม
กับเพื่อนทั้งหมดเพื่อสนทนา
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เพิ่มเพื่อน
เพื่อสนทนา

– ส่งคำเชิญ

ค้นหา
– ค้นหาการ
สนทนาที่มีคำหรือประโยค
ที่คุณป้อน
ไซนต์เอาต
– ไซน์เอาต์
ออกจากการแชท เมื่อคุณแตะ
ไอคอน Talk จากหน้าจอหลัก
คุณจะไซน์อินอัตโนมัติหาก
คุณตั้งค่าใช้งานไซน์อิน
อัตโนมัติ
ตั้งค่า
– ปรับสัญลักษณ์
หรือการแจ้ง ฯลฯ
อื่นๆ
– จากที่นี่ คุณ
สามารถปิดการสนทนาทั้ง
หมด และตรวจสอบรายการ
เชิญและบล็อค

T540 MR_THA_Thailand_1.0_1029_CS3.indd 65

65

2010-10-29 오후 3:1

ยูทิลิตี
การตัง
้ เวลาการปลุก
1 ใ นหน้าจอหลัก ให้แตะ
แท็บ แอปพลิเคชัน และ
เลือกนาฬิกา
แอปพลิเคชันนาฬิกาจะ
เปิดโดยมีวันที่และเวลา
แสดงบนหน้าจอหลัก
2 หากคุ

ณต้องการเพิ่มการ
ปลุกใหม่ ให้แตะไอคอน
การปลุก
ที่ด้านล่าง
ของหน้าจอ นาฬิกา
แตะการปลุกที่มีเพื่อเปลี่ยน
เวลาและแอททริบิวอื่นๆ
หรือแตะ เพิ่มการปลุก เพื่อ
เพิ่มใหม่
3 แตะเพื่อเปิดใช้การปลุก
แล้้วกำหนดเวลาที่ต้อง
การให้ส่งเสียงปลุก
หลังจากที่กำหนดเวลาแล้ว
โทรศัพท์ GT540 จะแสดง
เวลาที่เหลืออยู่ก่อนการส่ง
เสียงปลุก

หมายเหตุ:
ในการเปลี่ยนการตั้งค่าการ
ปลุก ในหน้าจอ นาฬิกา
ให้แตะปุ่ม เมนูู
และแตะ
ตั้งค่า

การใช้เครือ
่ งคิดเลข
1 บ
 นหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน แล้วเลือก
เครื่องคิดเลข
2 ใ ห้แตะปุ่มตัวเลขเพื่อป้อน
ตัวเลข
3 ส
 ำหรับการคำนวณอย่าง
ง่าย ให้แตะที่ฟังก์ชันที่คุณ
ต้องการ (+, –, x หรือ ÷)
แล้วตามด้วย =
4 ส
 ำหรับการคำนวณที่ซับ
ซ้อน แตะปุ่มเมนู
แตะที่พาเนลขั้นสูง
แล้วเลือก sin, cos,
tan, log และอื่นๆ

4 ต
 ั้งค่า ซ้ำ, เสียงเรียกเข้า
หรือ สั่น และเพิ่ม ฉลาก
เพื่อตั้งชื่อการปลุก
แตะ เสร็จ
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การเพิม
่ เหตุการณ์ลง
ในปฏิทน
ิ
1 บ
 นหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน แล้วเลือก
ปฏิทิน
2 ข
 ั้นแรก คุณต้องสร้างแอค
เคาท์ Googleเพื่อใช้ปฏิทิน
3 เลือกวันที่ที่ต้องการเพิ่ม
เหตุการณ์
4 แ
 ตะปุ่ม เมนู
แล้วแตะ
เหตุการณ์ใหม่
5 แ
 ตะที่ อะไร แล้วป้อนชื่อ
เหตุการณ์
ตรวจสอบวันที่และป้อน
เวลาที่เหตุการณ์เริ่ม ป้อน
วันที่และเวลาที่สิ้นสุดเหตุ
การณ์นั้นในช่องวันที่และ
เวลาที่อยู่ถัดลงมา
6 แ
 ตะที่ ที่ใด แล้วป้อนสถาน
ที่
7 ห
 ากคุณต้องการใส่บันทึก
ลงในเหตุการณ์ของคุณ ให้
แตะที่ คำอธิบาย แล้วป้อน
รายระเอียด
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8 ถ
 ้าคุณต้องการให้ส่งเสียง
เตือนซ้ำ ให้ตั้งค่า การทำ
ซ้ำ และตั้งค่า เตือนความ
จำ ถ้าจำเป็น
9 แ
 ตะ บันทึก เพือ
่ บันทึกเหตุ
การณ์ใน
ปฏิทิน วันที่ที่มีการบันทึก
เหตุการณ์ไว้จะมีเครื่อง
หมายกรอบสี่เหลี่ยมสีใน
ปฏิทินกำกับอยู่ เสียงเตือน
จะดังขึ้นเมื่อถึงเวลาเริ่มต้น
ของเหตุการณ์เพื่อให้คุณ
ไม่พลาดกำหนดการณ์
ต่างๆ

บันทึกเสียง
ใช้ บันทึกเสียง เพื่อบันทึก
เสียงเตือนความจำหรือไฟล์
เสียงอื่นๆ

การบันทึกเสียงหรือเสียงพูด
1 บ
 นหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก
บันทึกเสียง
2 แตะที่

เพื่อเริ่มบันทึก

3 แ
 ตะที่
ทึก

เพื่อจบการบัน

67

2010-10-29 오후 3:1

ยูทิลิตี
4 แ
 ตะปุ่ม เมนู และเลือก
ตั้งเป็น เพื่อตั้งค่าเป็น
เสียงเรียกเข้า โทรศัพท์
หมายเหตุ: แตะ ไปยังราย
การ เพื่อเข้าใช้อัลบั้ม คุณ
สามารถฟังการบันทึกเสียง
ที่บันทึกไว้ได้

Quickoffice
Quickoffice ให้คุณอ่านเอก
สาร แต่ไม่มีฟังก์ชันแก้ไข
สนับสนุนไฟล์ PDF,
ข้อความ, Microsoft Word/
Excel/PowerPoint

4 เลือกไฟล์ แล้วแตะปุ่ม เมนู
เพื่อดูตัวเลือก เปิด, ลงทะ
เบียน, อัปเดต, คุณสมบัติ
และเกี่ยวกับ นอกจากนั้น
ยังอาจมีตัวเลือกเพิ่มเติม
ขึ้นอยู่กับประเภทไฟล์
PDF: ไปที่หน้า, พอดีกับ
เพจ, พอดีกับความกว้าง
DOC/TXT: ค้นหา
XLS: เวิร์คชีต เลือกมุมมอง
สรุป หรือมุมมองแบบเต็ม

1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ
แท็บ แอปพลิเคชัน
และเลือก Quickoffice
2 เลือก การ์ดหน่วยความจำ
คุณสามารถดูไฟล์และราย
การโฟลเดอร์
ถ้าคุณเลือก เอกสารล่าสุด
ไฟล์ที่คุณเพิ่งดูจะปรากฏ
ขึ้น

68

T540 MR_THA_Thailand_1.0_1029_CS3.indd 68

2010-10-29 오후 3:1

เว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บ
1 บ
 นหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก
เบราว์เซอร์
2 คุณจะเข้าสู่เว็บไซต์
หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อเชื่อมต่อ
บริการเหล่านี้และดาวน์โหลด
เนื้อหา โปรดสอบถามข้อมูล
การคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ให้บริการ
เครือข่ายของคุณ

การเปลีย
่ นการตัง
้ ค่าเว็บ
เบราว์เซอร์
แตะปุ่ม เมนู แล้วเลอืก ข้อมูล
> ตั้งค่า
คุณสามารถเปลี่ยนแปลง
เลย์เอาต์ของเพจ
(เช่น ขนาดข้อความ,
การเข้ารหัสข้อความ),
เปลี่ยนแปลงโฮมเพจ,
จัดการแคช, คุกกี้
และการตั้งค่าความปลอดภัย
และอื่นๆ
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ตั้งค่า
บนหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน แล้วเลื่อนและ
แตะ ตั้งค่า

การควบคุมไร้สาย
ในหน้าจอนี้ คุณจะสามารจัด
การ Wi-Fi และบลูทูธ คุณยัง
สามารถตั้งค่าเครือข่ายโทร
ศัพท์เคลื่อนที่ โหมดเครื่อง
บินได้
โหมดเครื่องบิน – หลังจาก
ตั้งค่าโหมดเครื่องบิน
การเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งหมด
จะใช้งานไม่ได้
Wi-Fi – แตะเพื่อเลือก: เปิด
Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย
Wi-Fi ที่มีอยู่
ตั้งค่า Wi-Fi –
ตั้งค่าการแจ้งผ่านเครือข่าย
หรือเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi
หน้าจอตั้งค่า Wi-Fi ขั้นสูงจะ
เข้าใช้จากหน้าจอตั้งค่า Wi-Fi
แตะปุ่ม เมนู
และแตะขั้นสูง
แต่ในกรณีที่แอปพลิเคชันได้
รับข้อมูลผ่านทาง Wi-Fi
โทรศัพท์จะไม่ปิด Wi-Fi
แม้ว่าหน้าจอจะล็อคอยู่ก็ตาม

บลูทูธ – แตะเพื่อเลือก: เปิด
บลูทูธเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
บลูทูธ
ตั้งค่าบลูทูธ –
ตั้งชื่ออุปกรณ์และค้นหาได้,
สแกนหาอุปกรณ์อื่นๆ
หรือตรวจสอบรายการอุปกรณ์
บลูทูธที่คุณกำหนดค่าก่อน
หน้านี้ และที่ตรวจพบเมื่อโทร
ศัพท์สแกนหาอุปกรณ์บลูทูธ
ครั้งล่าสุด
ตั้งค่า VPN –
แสดงรายการ Virtual
Private Network (VPN)
ที่คุณกำหนดค่าก่อนหน้านี้
ให้คุณเพิ่ม VPN ประเภทต่างๆ
ได้
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
– เปิดเครือข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่
ตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ – ตั้งค่าตัวเลือก
สำหรับโรมมิ่งข้อมูล,
โหมดเครือข่ายและผูใ้ ห้บริการ,
ชื่อจุดเชื่อมต่อ (APN)
และอื่นๆ
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เสียงและการแสดง
< ตั้งค่าเสียง >
โหมดเงียบ – ให้คุณปิดเสียง
ทั้งหมด (รวมถึงเสียงเรียกเข้า
ของการโทรและการแจ้ง)
ยกเว้นเสียงจากเพลง วิดีโอ
และการปลุกที่ตั้งไว้(คุณต้อง
ปิดเสียงมีเดียและการปลุกใน
แอปพลิเคชัน
เหล่านั้น)
ระดับเสียงดังของโทรศัพท์
– ให้คุณตั้งระดับเสียงสาย
เรียกเข้าและการแจ้ง
หากคุณไม่ได้เลือกตัวเลือก
เพื่อใช้ระดับเสียงเดียวกันสำ
หรับการโทรและการแจ้ง คุณ
สามารถตั้งระดับเสียงแยกกัน
ได้
ระดับเสียงมีเดีย – ให้คุณตั้ง
ระดับเสียงเพลงและวิดีโอ
เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์
– ให้คุณตั้งค่าเสียงสายเรียก
เข้าเริ่มต้นของคุณ
โทรศัพท์สั่น – ให้คุณตั้งค่า
ให้โทรศัพท์สั่นเมื่อคุณได้รับ
สายเรียกเข้า แยกจากการตั้ง
ค่าเสียงเรียกเข้าและระดับ
เสียง
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เสียงเรียกเข้าของการ
แจ้ง – ให้คุณตั้งค่าเสียงการ
แจ้งเริ่มต้นของคุณ
เสียงสัมผัส – ให้คุณตั้ง
ค่าให้โทรศัพท์เล่นเสียง
เมื่อใช้ปุ่มกดเพื่อหมุน
หมายเลข
การเลือกเสียง – ให้คุณ
ตั้งค่าให้โทรศัพท์เล่นเสียง
เมื่อคุณแตะปุ่ม ไอคอน
และรายการอื่นๆ
บนหน้าจอที่ตอบสนอง
การสัมผัส
การโต้ตอบการสัมผัส –
ให้คุณตั้งค่าให้โทร
ศัพท์สั่นเล็กน้อยเมื่อคุณ
แตะปุ่ม เมนู, ปุ่ม กลับ
และดำเนินการอื่นๆ
การแจ้งการ์ด SD – ให้
คุณตั้งค่าให้โทรศัพท์เล่น
เสียงเมื่อคุณได้รับการ
แจ้งการ์ด microSD
< ตั้งค่าการแสดงผล >
การวางแนว – ให้คุณตั้ง
ค่าการวางแนวเพื่อสลับ
โหมดแนวนอนหรือโหมด
แนวตั้งอัตโนมัติเมื่อคุณ
หมุนโทรศัพท์นอนหรือตั้ง
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ตั้งค่า
แอนิเมชัน – ให้คุณตั้งค่าการ
เปลี่ยนแบบเคลื่อนไหวเมื่อ
เปลี่ยนจากหน้าจอหนึ่งไปยัง
อีกหน้าจอหนึ่ง

ใช้งานดาวเทียม GPS – หาก
คุณเลือก ใช้งานดาวเทียมGPS
โทรศัพท์จะกำหนดตำแหน่ง
ด้วยความแม่นยำระดับถนน

ความสว่าง –
ปรับความสว่างของหน้าจอ

< แบบปลดล็อคหน้าจอ >

ไทม์เอาต์หน้าจอ – ให้คุณ
ปรับเวลาหน่วงก่อนที่หน้าจอ
จะปิดโดยอัตโนมัติ
เพื่อประสิทธิภาพของ
แบตเตอรี่สูงสุด
ให้ใช้ไทม์เอาต์ที่สั้นที่สุด
< การตั้งค่าสัมผัส >
'การปรับเทียบการสัมผัส –
รีเซ็ตหน้าจอเพื่อให้ใช้งาน
ง่ายขึ้น

การรักษาความปลอดภัย
และตำแหน่ง
< ตำแหน่งของฉัน >
ใช้เครือข่ายไร้สาย – หาก
คุณเลือก ใช้เครือข่าย
ไร้สาย โทรศัพท์จะกำหนด
ตำแหน่งโดยประมาณจาก
การใช้เครือข่าย Wi-Fi และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

แบบปลดล็อคหน้าจอ – ตั้ง
ค่าแบบปลดล็อคเพื่อรักษา
ความปลอดภัยโทรศัพท์ของ
คุณ เปิดชุดหน้าจอที่
แนะนำคุณในการวาด
แบบปลดล็อคหน้าจอ
คุณสามารถตั้ง PIN หรือ
รหัสผ่าน แทน แบบ
หรือเว้นไว้เป็น ไม่มี ได้
ต้องการแบบ – ไม่เลือกเพื่อ
หยุดใช้แบบปลดล็อคเพื่อ
ปลดล็อคหน้าจอ
คุณต้องวาดแบบปัจจุบันเมื่อ
คุณยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้
ใช้แบบที่มองเห็นได้ – ให้
คุณตั้งค่าแบบที่มองเห็นได้
เมื่อปลดล็อคโทรศัพท์
ใช้การตอบสนองที่สัมผัส
ได้– ให้คุณตั้งค่าให้โทรศัพท์
สั่นเล็กน้อยขณะคุณแตะแต่
ละจุดเมื่อคุณวาดแบบปลด
ล็อค
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การล็อคหน้าจอโดย ใช้
ล็อคแบบ
1  ในครั้งแรกจะมีการแสดง
บทช่วยสอนสั้นๆเกี่ยวกับ
การสร้างแบบปลดล็อค
2  คุณจะได้รับแจ้งให้วาด
และวาดซ้ำแบบของคุณ
ในการครั้งต่อไปที่คุณเปิด
โทรศัพท์หรือเรียกหน้าจอ
คุณจะได้รับแจ้งให้วาด
แบบปลดล็อคเพื่อปลด
ล็อคหน้าจอ
< ล็อคซิมการ์ด >
ล็อคซิมการ์ด –
ตั้งค่าล็อคซิมการ์ดหรือเปลี่ยน
PIN ของซิมการ์ด
< รหัสผ่าน >
รหัสผ่าน –
แสดงรหัสผ่านขณะที่คุณพิมพ์
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< พื้นที่จัดเก็บรหัสเฉพาะ >
ใช้รหัสเฉพาะรักษาความ
ปลอดภัย - เลือกเพื่อให้แอป
พลิเคชันเข้าใช้ที่จัดเก็บที่เข้า
รหัสของใบรับรองความปลอด
ภัยและรหัสผ่านที่เกี่ยวข้อง
และรหัสเฉพาะอื่นๆ ในโทร
ศัพท์คุณต้องใช้พื้นที่จัดเก็บ
รหัสเฉพาะเพื่อสร้างการเชื่อม
ต่อ VPN และ Wi-Fi หากคุณ
ไม่ได้ตั้งรหัสผ่านสำหรับพื้นที่
จัดเก็บรหัสเฉพาะ การตั้งค่านี้
จะใช้ไม่ได้
ติดตั้งจากการ์ด SD –
ให้คุณติดตั้งใบรับรองที่เข้า
รหัสจากการ์ด microSD
ตั้งค่ารหัสผ่าน – ให้คุณตั้ง
หรือเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับพื้น
ที่จัดเก็บรหัสเฉพาะที่ปลอดภัย
รหัสผ่านของคุณต้องยาวอย่าง
น้อย 8 ตัวอักษร
ลบพื้นที่จัดเก็บ – ลบใบ
รับรองความปลอดภัยและรหัส
เฉพาะที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
และลบรหัสผ่านของพื้นที่จัด
เก็บที่ปลอดภัย
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ตั้งค่า
หลายรายการ
แหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก –
อนุญาตการติดตั้งแอปพลิเค
ชันที่คุณได้รับจากเว็บไซต์
อีเมล์ หรือแหล่งอื่นๆ
นอกเหนือจาก Android
Market
คำเตือน!
เพื่อปกป้องโทรศัพท์และ
ข้อมูลส่วนตัว ให้ดาวน์
โหลดแอปพลิเคชันเฉพาะ
จากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น
Android Market เท่านั้น
จัดการแอปพลิเคชัน –
จัดการและลบแอปพลิเคชันที่
ติดตั้งแล้ว
บริการที่กำลังรัน – ให้คุณ
ดูและควบคุมบริการและแอป
พลิเคชันที่กำลังรันในขณะนี้
ตัวเลือกนี้จะแสดงการ
ประมวลผลที่แต่ละบริการ
ที่กำลังรันต้องการและจำนวน
หน่วยความจำที่ใช้

การพัฒนา – ตั้งค่าตัวเลือก
สำหรับการพัฒนาแอพพลิเค
ชัน เช่น ดีบก
ั USB, ตืน
่ เสมอ,
และ อนุญาตตำแหน่งจำลอง

การซิงโครไนซ์ขอ
้ มูล
<ตั้งค่าซิงค์ทั่วไป >
ข้อมูลเบื้องหลัง – อนุญาต
ให้แอปพลิเคชันซิงโครไนซ์
ข้อมูลอยู่เบื้องหลัง ไม่ว่าคุณ
จะกำลังใช้งานข้อมูลอยู่หรือ
ไม่ก็ตามการไม่เลือกการตั้งค่า
นี้สามารถประหยัดไฟแบตเตอรี่
และลด (ไม่ใช่ทั้งหมด)
การใช้ข้อมูล
ซิงค์อัตโนมัติ – อนุญาตให้
แอปพลิเคชันซิงโครไนซ์ ส่ง
และรับข้อมูลตามกำหนดเวลา
ของตนเองได้
< จัดการแอคเคาท์ >
แสดงแอคเคาท์ Google
ทั้งหมดและแอคเคาท์อื่นๆ
ที่คุณเพิ่มในโทรศัพท์
หากคุณแตะที่แอคเคาท์ใน
หน้าจอนี้ หน้าจอแอคเคาท์
จะเปิด
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ส่วนตัว
< ที่ตั้ง >
แบ่งปันข้อมูลกับ Google –
ให้คุณเลือกเพื่อรวมตำแหน่ง
ของคุณเมื่อใช้ Google
Search และบริการอื่นๆ ของ
Google
เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้
คุณจะได้รับแจ้งว่าจะยินยอม
ให้ Google ใช้ตำแหน่งของ
คุณเมื่อให้บริการเหล่านี้หรือไม่
< ข้อมูลส่วนตัว >
รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน –
ลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดออก
จากพื้นที่การจัดเก็บภายใน
โทรศัพท์รวมถึงข้อมูลเกี่ยว
กับแอคเคาท์ Google, แอค
เคาท์อื่นๆ, การข้อมูลและ
การตั้งค่าระบบและแอปพลิเค
ชันและแอปพลิเคชันที่ดาวน์
โหลดการรีเซ็ตโทรศัพท์จะไม่
ลบการอัปเดตซอฟต์แวร์
ระบบที่คุณดาวน์โหลดหรือ
ไฟล์ในการ์ด microSD เช่น
เพลง หรือรูปภาพหากคุณ
รีเซ็ตโทรศัพท์ด้วยวิธีการนี้
คุณจะต้องป้อนข้อมูลเช่น
เดียวกับเมื่อคุณ
เริ่มต้น Android ครั้งแรก
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การ์ด SD และพืน
้ ทีจ
่ ด
ั
เก็บของ โทรศัพท์
< โหมดการเชือ
่ มต่อ USB >
ที่เก็บข้อมูลเท่านั้น – คุณ
สามารถใช้เป็นอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลได้ หากคุณมีการ์ด
ความจำคุณสามารถตั้ง ที่เก็บ
ข้อมูลเท่านั้น เป็นการตั้งค่า
เริ่มต้น
< การ์ด SD >
ตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมด
และพื้นที่ที่ใช้ได้ แตะที่
ยกเลิกการเชื่อมต่อการ์ด
SD เพื่อถอดการ์ดออกอย่าง
ปลอดภัย ฟอร์แมตการ์ด
SD หากจำเป็นคุณต้องยก
เลิกการเชื่อมต่อการ์ดmicroSD
ก่อนจึงจะสามารถฟอร์แมตได้
< พืน
้ ทีก
่ ารจัดเก็บภายใน
โทรศัพท >
ตรวจสอบ พื้นที่ที่ใช้ได้แสดง
จำนวนพื้นที่การจัดเก็บภายใน
โทรศัพท์ที่ใช้โดยระบบปฏิบัติ
การ, ส่วนประกอบ,แอปพลิเค
ชัน(รวมที่คุณดาวน์โหลด)
และข้อมูลถาวรและชั่วคราว

ค้นหา

คุณจะใช้การตั้งค่าการค้นหา
เพื่อกำหนดค่าค้นหาGoogle,
กล่องค้นหาด่วน
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ตั้งค่า
และข้อมูลในโทรศัพท์ที่คุณ
ต้องการรวมในการค้นหา

ภาษาและคียบ
์ อร์ด

ใช้การตั้งค่า ภาษาและแป้น
พิมพ์ เพื่อเลือกภาษาใน
โทรศัพท์ และสำหรับการ
กำหนดค่าแป้นพิมพ์

การเข้าใช้งาน

คุณสามารถใช้การตั้งค่าการ
ช่วยสำหรับการเข้าถึงเพื่อ
กำหนดค่าปลั๊กอินช่วยเหลือ
สำหรับการเข้าถึงที่คุณติดตั้ง
ในโทรศัพท์

การสังเคราะห์เสียงพูด

คุณสามารถใช้การตั้งค่า
แปลงข้อความเป็นเสียงพูด
เพื่อกำหนดค่าตัวสังเคราะห์
แปลงข้อความเป็นเสียงพูด
ของ Android สำหรับ
แอปพลิเคชันที่ใช้งานนี้

วันทีแ
่ ละเวลา

เพื่อตั้งค่าวิธีการแสดงวันที่
คุณยังสามารถใช้้เพื่อตั้งค่า
เวลาและโซนเวลาของคุณ

เกีย
่ วกับโทรศัพท์

ดูข้อมูลทางกฎหมายและ
ตรวจสอบสถานะโทรศัพท์
และเวอร์ชันซอฟต์แวร์

76

T540 MR_THA_Thailand_1.0_1029_CS3.indd 76

2010-10-29 오후 3:1

Wi-Fi
ด้วย Wi-Fi คุณสามารถใช้การ
เข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ภายในพื้นที่ครอบคลุมของจุด
เชื่อมต่อไร้สาย (AP)
คุณสามารถสนุกสนานกับอิน
เตอร์เน็ตได้สายด้วย Wi-Fi
โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม
หมายเหตุ:
• ห
 มายเหตุ: หากคุณอยู่นอก
พื้นที่ Wi-Fi และเลือกใช้
การเชือ
่ มต่อ 3G อาจมีคา่ ใช้
จ่ายเพิ่มเติม
• ห
 ากโทรศัพท์ของคุณเข้าสู่
โหมดปิดถึงแม้ว่าจะมีการ
เชือ
่ มต่อ Wi-Fi การเชือ
่ มต่อ
Wi-Fi
จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ
ในกรณีนี้หากโทรศัพท์ของ
คุณสามารถเข้าใช้ 3G ได้
อาจจะทำการเชื่อมต่อไปยัง
เครือข่าย 3G โดยอัตโนมัติ
และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
• โ
 ทรศัพท์ GT540

สนับสนุนการรักษาความ
ปลอดภัย WEP และ
WPA/WPA2-PSK หากผู้ให้
บริการ Wi-Fi หรือผู้ดูแล
ระบบเครือข่ายของคุณตั้งค่า
การเข้ารหัสสำหรับ
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การรักษาความปลอดภัย
เครือข่ายไว้ ต้องป้อนรหัส
ในหน้าต่างป๊อปอัป หาก
ไม่ได้มีการตั้งค่าการเข้า
รหัสไว้หน้าต่างป๊อปอัปนี้
จะไม่ปรากฏขึ้นคุณสามารถ
ขอรหัสจากผู้ให้บริการ
Wi-Fi หรือผู้ดูแลระบบ
เครือข่ายของคุณ

1. วิธก
ี ารตัง
้ ค่า Wi-Fi
1 แ
 ตะ แอปพลิเคชัน >
ตั้งค่า > การควบคุม
ไร้สาย แล้วเปิด Wi-Fi
2 ค้นหา AP (จุดเชื่อมต่อ)
–ค
 ้นหาว่าสามารถเชื่อม
ต่อกับ AP ใดได้บ้าง
3 เชื่อมต่อ AP
– เชื่อมต่อ AP
ที่ต้องการจากรายการ
ค้นหา AP
–ห
 าก AP คือประเภทการ
รักษา ความปลอดภัย
WEP หรือ
WPA/WPA2-PSK
ให้ป้อนรหัสความ
ปลอดภัย
77
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Wi-Fi
2. การสนับสนุนโปรไฟล์
เครือข่าย Wi-Fi
1 ก
 ารสนับสนุนโปรไฟล์
Wi-Fi (การเชื่อมต่อกับ
AP ที่ใช้บ่อยหรือ APซ่อน)
1) ห
 าก AP ไม่ปรากฏ
ในรายการค้นหา
คุณสามารถเชื่อมต่อกับ
AP นั้นได้โดยบันทึก AP
นั้นเป็นโปรไฟล์
2) ก
 ารบันทึก AP ที่ใช้บ่อย
เป็นโปรไฟล์ช่วยให
สะดวกในการป้อนรหัส
ความปลอดภัยเมื่อเชื่อม
ต่อกับ AP ที่มีประเภท
การรักษาความปลอดภัย
ดังกล่าว
3) ห
 าก AP นั้นไม่สนับสนุน
DHCP คุณสามารถเชื่อม
ต่อกับ AP ได้โดยใช้ IP
แอดเดรสคงที่
2 ค
 ำอธิบายฟิลด์แต่ละฟิลด์
ในโปรไฟล์ Wi-Fi
1) ชื่อเครือข่าย: SSID (ID)

2) ป
 ระเภทการรักษาคว
ามปลอดภัย: สนับสนุน
WEP และ WPA/WPA2PSK
3) ร หัสความปลอดภัย:
บันทึกรหัสความ
ปลอดภัย
4) ก
 ารตั้งค่า IP/DNS:
สามารถตั้งเป็นอัตโนมัติ
หรือคงที่ได้ ขึ้นอยู่กับว่า
AP สนับสนุน DHCP
หรือไม่สำหรับคงที่
ให้ป้อนค่าฟิลด์ของ IP
แอดเดรส และเซิร์ฟเวอร์
DNS เพื่อใช้กับ IP
แอดเดรสคงที่เมื่อมีการ
เชื่อมต่อ
3 การบันทึกโปรไฟล์ Wi-Fi
1) เลือกเมนูเพิ่มเครือข่าย
Wi-Fi
ที่ด้านล่างของเครือข่าย
Wi-Fi แล้วป้อน SSID
และประเภทการรักษา
ความปลอดภัย
2) ห
 ลังจากเชื่อมต่อ AP
ด้วยประเภทการรักษา
ความปลอดภัยนี้แล้ว
โปรไฟล์จะถูกบันทึก
โดยอัตโนมัติ

78
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3. การดู MAC แอดเดรส
ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้
สายบางเครือข่ายด้วยฟิลเตอร์
MAC คุณจำเป็นต้องป้อน
MAC แอดเดรสของ GT540
ลงในเราเตอร์
คุณสามารถค้นหา MAC แอด
เดรสได้ในเมนูสำหรับผู้ใช้ต่อ
ไปนี้:
แตะ แอปพลิเคชัน > ตั้งค่า
> การควบคุมไร้สาย >
ตั้งค่า Wi-Fi และแตะปุ่ม
เมนู ู
แล้วเลือก ขั้นสูง >
MAC แอดเดรส
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การอัปเดตซอฟต์แวร์
อัปเดตซอฟต์แวร์
โทรศัพท์
การอัปเดตซอฟต์แวร์
โทรศัพท์มือถือ LG จากอิน
เตอร์เน็ต
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช้ฟังก์ชันนี้ โปรดดูที่
http://update.lgmobile.com
หรือ http://www.lg.com/
common/index.jsp →
เลือกประเทศ → บริการ
คุณสมบัตินี้ให้คุณอัปเดตเฟิร์ม
แวร์ของโทรศัพท์เป็นเวอร์ชัน
ล่าสุดได้อย่างสะดวกจากอิน
เตอร์เน็ตโดยไม่ต้องไปที่ศูนย์
บริการ
เนื่องจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์
โทรศัพท์มือถือต้องการให้ผู้ใช้
ดำเนินการอัปเดตอย่างระมัด
ระวัง โปรดตรวจสอบคำแนะนำ
และหมายเหตุที่ปรากฏขึ้นใน
แต่ละขั้นตอนก่อนดำเนินการ
ต่อไป โปรดทราบว่าการถอด
สายข้อมูล USB หรือแบตเตอรี่
ระหว่างการอัปเกรดอาจทำให้
โทรศัพท์มือถือ
ชำรุดเสียหายได้

DivX Mobile
เกีย
่ วกับ DIVX VIDEO: DivX®
เป็นฟอร์แมตวิดีโอ
ดิจิตอลสร้างโดย DivX, Inc.
อุปกรณ์นไ
้ี ด้รบ
ั การรับรอง DivX
Certified ซึ่งสามารถเล่นวิดีโอ
DivX ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
และเครื่องมือซอฟต์แวร์
อื่นๆ ที่ใช้ในการแปลง
ไฟล์เป็นวิดโี อ DivX โปรดไปที่
www.divx.com
เกี่ยวกับ DIVX VIDEO–ON–
DEMAND: อุปกรณ์ DivX
Certified® นี้ต้องทำการลง
ทะเบียนเพื่อที่จะสามารถ
เล่นเนื้อหา DivX Video–on–
Demand (VOD) ได้ ในการ
สร้างรหัสการลงทะเบียน
ให้ไปที่ส่วน DivX VOD
ในเมนูตั้งค่าอุปกรณ์ ไปที่
vod.divx.com โดยใช้รหัส
นี้เพื่อทำการลงทะเบียน
และเรียนรู้เพิ่มเติมอื่นๆ
เกี่ยวกับ DivX VOD
DivX Certified
สำหรับเล่นวิดีโอ DivX®
ไม่เกิน 320x240
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อุปกรณ์เสริม
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนี้มีอุปกรณ์เสริมหลากหลายให้คุณเลือกใช้ ซึ่ง
อุปกรณ์เสริมบางชิ้นอาจมีการแยกขาย เลือกใช้อุปกรณ์เสริมเหล่านี้
ตามความต้องการในการสื่อสารส่วนตัวของคุณ โปรดสอบถามเกี่ยว
กับอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายได้จากตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ
(รายการต่างๆ ที่อธิบายด้านล่างนี้เป็นตัวเลือก)

อุปกรณ์
ชาร์จ

สายเคเบิล
ข้อมูล
เชื่อมต่อโทร
ศัพท์ GT540
ของคุณเข้า
กับคอม
พิวเตอร์

แบตเตอรี่

คู่มือการใช้

ชุดหูฟัง
สเตอริโอ

หมายเหตุ:
• ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านั้น
•ก
 ารไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้อาจมีผลให้การรับประกันของ
เครื่องโทรศัพท์สิ้นสุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในบางพื้นที่
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อุณหภูมิแวดล้อม
สูงสุด: +55°C (คายประจุ), +45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด: –10°C

82
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การแก้ปัญหา
เนื้อหาในบทนี้จะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ที่คุณอาจพบในขณะใช้
โทรศัพท์ คุณอาจต้องสอบถามผู้ให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาบาง
ประการ แต่ปัญหาส่วนใหญ่คุณสามารถแก้ไขได้เองอย่างง่าย
ดาย
ข้อความ

สาเหตุที่
เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

ข้อผิดพลาด
ของซิม
การ์ด

ไม่ได้ใส่ซม
ิ การ์ด
ในโทรศัพท์
หรือใส่ซม
ิ การ์ด
ไม่ถก
ู ต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซม
ิ การ์ด
อย่างถูกต้อง

ไม่มก
ี าร
เชือ
่ มต่อกับ
เครือข่าย

สัญญาณอ่อน
อยูน
่ อกพืน
้ ที่
เครือข่าย GSM

ย้ายตำแหน่งไปยังบริเวณทีใ่ กล้กบ
ั
หน้าต่างมากขึน
้ หรืออยูใ่ นทีเ่ ปิด
โล่ง ตรวจสอบพืน
้ ทีใ่ ห้บริการกับ
ผูใ้ ห้บริการ

รหัสไม่
ตรงกัน

ในการเปลีย
่ น
รหัสป้องกัน คุณ
ต้องยืนยันรหัส
ใหม่โดยป้อนรหัส
ใหม่อก
ี ครัง้

ติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ตัง้ ค่าฟังก์
ชันไม่ได้

ผูใ้ ห้บริการไม่สนับ
สนุน หรือต้อง
ลงทะเบียน

ติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ไม่สามารถ
โทรออกได้

ข้อผิดพลาดใน
การโทรออก
มีการใส่ซม
ิ การ์ด
ใหม่ ถึงขีดจำกัด
การโทรของคุณ
แล้ว

ระบบเครือข่ายใหม่ยงั ไม่ได้รบ
ั
อนุญาต ตรวจสอบข้อกำหนดใหม่
ติดต่อผูใ้ ห้บริการ หรือตัง้ ค่าการจำ
กัดการโทรใหม่โดยใช้รหัส PIN 2
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การแก้ปัญหา
ข้อความ

สาเหตุที่
เป็นไปได้
กดปุม
่ เปิด/ปิด
ไม่นานพอ
แบตเตอรีห
่ มด
ขัว้ สัมผัสแบต
เตอรีส
่ กปรก

กดปุม
่ เปิด/ปิดอย่างน้อยสองวินาที

ปิดเครือ
่ ง
ไม่ได้

แบตเตอรีห
่ มด
โดยสิน
้ เชิง

ชาร์จแบตเตอรี่

อุณหภูมส
ิ งู
หรือต่ำเกินไป

ตรวจดูให้แน่ใจว่าอยูใ่ นอุณหภูมิ
แวดล้อมทีเ่ หมาะสม รอสักครู่
จากนัน
้ ชาร์จแบตเตอรีอ
่ ก
ี ครัง้

มีปญ
ั หาที่
ขัว้ สัมผัส

ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและการ
เชือ
่ มต่อกับโทรศัพท์
ตรวจสอบขัว้ สัมผัสแบตเตอรี่
และทำความสะอาดหากจำเป็น

ไม่มก
ี ระแส
ไฟฟ้าอุปกรณ์
ชาร์จชำรุด

เสียบปลัก
๊ เข้ากับเต้าเสียบอืน
่ หรือ
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า

ข้อผิดพลาด
เกีย
่ วกับการ
ชาร์จ

อุปกรณ์ชาร์จ
ไม่ถก
ู ต้อง
แบตเตอรีช
่ ำรุด

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

เสียบอุปกรณ์ชาร์จให้นานขึน
้
ทำความสะอาดขัว้ สัมผัสแบตเตอรี่

หากอุปกรณ์ชาร์จไม่ทำงาน
ให้เปลีย
่ นอุปกรณ์ชาร์จใหม่
ใช้อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG
เท่านัน
้
เปลีย
่ นแบตเตอรี่

สัญญาณ
เครือข่าย
ขาดหายไป

สัญญาณอ่อน
เกินไป

การเชือ
่ มต่อกับผูใ้ ห้บริการอืน
่ เป็น
ไปโดยอัตโนมัติ
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ข้อความ

สาเหตุที่
เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

โทรเบอร์
ไม่ได้

กำลังใช้ฟงั ค์ชน
ั
กำหนดเบอร์
โทรออก

ตรวจสอบการตัง้ ค่า

ศูนย์บริการ LG โดย บริษัท แอลจี
อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
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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GT540 User Guide

Some of the contents of this
manual may not apply to your
phone depending on your phone’s
software or your service provider.
• This handset is not recommended
for the visually impaired because
of its touch-screen keypad.
• Copyright ©2010 LG Electronics,
Inc. All rights reserved. LG
and the LG logo are registered
trademarks of LG Group and
its related entities. All other
trademarks are the property of
their respective owners.
• Google™, Google Maps™,
Google Mail™, YouTube™,
Google Talk™ and Android
Market™ are trademarks of
Google, Inc.
•
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Congratulations on your purchase of the
advanced and compact GT540 phone by LG,
designed to operate with the latest digital
mobile communication technology.
Product Authentication program
Dear Customers,
To protect all LG customers from counterfeit and grey
market products and make sure that you receive offi cial
warranty service, LG is now running a product authentication
program.
To make sure your handset is a genuine product of LG,
ONLY one SMS containing the IMEI No. of your purchased
handset will be automatically sent to LG on the date of
purchase. LG will bear the cost of one SMS for the product
authentication program.
For promotion, you will receive one additional month of
warranty for free. One additional month of warranty covers
only mobile phone, not batteries and accessories. Once your
phone is authenticated, you will receive the message ‘Your
handset is a genuine LG product.’
The IMEI No. sent to LG guarantees your handset to be free
from manufacturing defects during the warranty period from
the date of purchase without proof of purchase or warranty
card.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple
guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous
or illegal.

SAR limit recommended
by the International
Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP)
is 2 W/kg averaged over 10 g
Exposure to radio
of tissue.
frequency energy
• SAR data information for
Radio wave exposure and
residents in countries/regions
Specific Absorption Rate (SAR)
that have adopted the SAR
information
limit recommended by the
This mobile phone model
Institute of Electrical and
GT540 has been designed to
Electronics Engineers (IEEE),
comply with applicable safety
which is 1.6 W/kg averaged
requirements for exposure to
over 1 g of tissue.
radio waves. These requirements •The highest SAR value for this
are based on scientific guidelines
model phone tested by DASY4
that include safety margins
for use at the ear is 1.23 W/kg
designed to assure the safety of
(10 g) and when worn on the
all persons, regardless of age
body is 1.39 W/kg (10 g).
and health.
•While there may be differences
between the SAR levels of
various LG phone models,
they are all designed to meet
the relevant guidelines for
exposure to radio waves.

T540 MR_THA_E_1.0_1028.indd 7

•The



2010.10.29 6:56:21 PM

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

not disassemble this unit.
Take it to a qualified service
technician when repair work is
required.
• Keep away from electrical
appliances, such as TVs,
radios, and personal
computers.
•The unit should be kept away
from heat sources, such as
radiators or cookers.
• Do not drop.

• Do

not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
•Turn off the phone in any
area where you are required
by special regulations. For
example, do not use your
phone in hospitals as it may
affect sensitive medical
equipment.
• Do not handle the phone
with wet hands while it is
being charged. It may cause
an electric shock and can
seriously damage your phone.
• Do not to charge a handset
near flammable material, as
the handset can become hot
and create a fire hazard.
• Use a dry cloth to clean the
exterior of the unit (do not use
solvents such as benzene,
thinner, or alcohol).
• Do not charge the phone when
it is on soft furnishings.
• Charge the phone in a wellventilated area.
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• Do

not subject this unit to
excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next
to credit cards or transport
tickets; it can affect the
information on the magnetic
strips.
• Do not tap the screen with
a sharp object, as it may
damage the phone.
• Do not expose the phone to
liquid or moisture.
• Use accessories like earphones
cautiously. Do not touch the
antenna unnecessarily.

Efficient phone operation
Electronic devices
• All mobile phones may
experience interference, which
could affect performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment
without requesting permission.
Avoid placing the phone over
pacemakers, for example, in
your breast pocket.

T540 MR_THA_E_1.0_1028.indd 9

• Some

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

Road safety
Check the laws and regulations
on the use of mobile phones
while driving in the area.
• Do not use a hand-held phone
while driving.
• Pay 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.
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Guidelines for safe and efficient use
•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 on the go, please
make sure the volume is at a
reasonable level so you are
aware of your surroundings.
This is particularly important
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 the handset on
or off while close to your ear.
We also recommend that music
and call volumes are set to
reasonable levels.

NOTE! Excessive sound
pressure from earphones can
cause hearing loss.

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 an authorised service
provider replaces the glass.

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.

10
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• Do

not use near fuel or
chemicals.
• Do not transport or store
flammable gas, liquid, or
explosives in the same
compartment of your vehicle
as your mobile phone and
accessories.

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

Emergency calls
Emergency calls may not be
available in 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

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 maximise battery
Children
life.
Keep the phone in a safe
• Do not disassemble or shortplace out of the reach of small
circuit the battery pack.
children. It includes small parts
• Keep the metal contacts of the
that may cause a choking hazard
battery pack clean.
if detached.

T540 MR_THA_E_1.0_1028.indd 11

•You

11

2010.10.29 6:56:21 PM

Guidelines for safe and efficient use
• Replace

the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
may be recharged hundreds of
times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time
to maximise 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 battery
performance.
•There is risk of explosion if
the battery is replaced with an
incorrect type.
• Dispose of used batteries
according to the
manufacturer’s instructions.
Please recycle when possible.
Do not dispose of in household
waste.

• If

you must replace the
battery, take it to the nearest
authorised LG Electronics
service point or dealer for
assistance.
•Always unplug the charger
from the wall socket after
the phone is fully charged
to save unnecessary power
consumption by the charger.
•Actual battery life depends on
network configuration, product
settings, usage patterns,
battery, and environmental
conditions.

12
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Important notice
Please check to see if any
problems you have encountered
with your phone are described
in this section, before taking the
phone in for service or calling a
service representative.

2. Optimising your
battery's life

You can extend your battery's
life between charges by turning
off features that you don't
need to run constantly in the
background. You can also
1. Phone memory
monitor how applications and
When available space on your
system resources consume
phone memory is less than 10%, battery power.
your phone can not receive
To extend the life of your
a new message. You need to
battery
check your phone memory
- Turn off radio communications
and delete some data such as
that you aren't using. If you
applications or messages to
aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or
make more memory available.
GPS, turn them off.
To manage the application
- Turn down screen brightness
1. On the home screen, touch
and set a shorter screen
Applications tab and select
timeout.
Settings > Applications >
Turn off automatic syncing for
Manage applications.
Google Mail, calendar, contacts,
2. When all applications appear,
and other applications.
scroll and select the application
- Some applications you’ve
you want to uninstall.
downloaded may cause your
3. Tap Uninstall and touch OK
battery’s life to be reduced.
to uninstall application you
desired.
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Important notice
To check the battery charge
level
1. On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings > About phone >
Status.
2. The battery status (charging,
discharging) and level (as a
percentage of fully charged)
are displayed at the top of the
screen.
To monitor and control what
uses the battery
1. On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings > About phone >
Battery use.
2. The top of the screen displays
battery usage time. Either how
long since last connected to a
power source or, if connected
to a power source, how long
you were last running on
battery power. The body of the
screen lists applications or
services using battery power
from greatest amount to least.

3. Installing an open
source OS
If you install an open source
OS on your phone, and do not
use the OS provided by the
manufacturer, this may cause
your phone to malfunction.
WARNING: If you install and
use an OS other than the one
provided by the manufacturer,
your phone is no longer
covered by the warranty.
WARNING: To protect your
phone and personal data,
download applications only
from trusted sources, such
as Android Market. If some
applications are not properly
installed on your phone, your
phone may not work normally
or a serious error can be
occurred. You will need to
uninstall those applications
and all of its data and settings
from the phone.

14
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4. Using unlock pattern

5. Using safe mode and

hard reset
Set unlock pattern to secure your
phone. Opens a set of screens
Using safe mode
that guide you through drawing a *To recover from malfunction
screen unlock pattern.
state of your phone
1. Turn off your phone and
WARNING
reboot. While your phone is
Precautions to take when
powering back on, press and
using the Pattern Lock
hold the Home key during
It is very important that you
Android Logo is displayed.
remember the unlock pattern
Your phone will boot all the
you set. You will not be able
way to the main screen and
to access your phone if you
display "safe mode" in lower
use an incorrect pattern 5
left corner.
times. After attempting the
2. Select Settings >
unlock pattern 5 times, you
can touch the Forget Pattern
Applications > Manage
Option and use your Google
applications, and choose the
account information to unlock
application then select an
your phone.
Uninstall icon.
3.
A

fter uninstalling the
If you do not have Google
application, turn off and
account, you don't create the
reboot your phone.
Google account on the phone, or
* Using Hard Reset (Factory
you forget it, you can use Hard
Reset)
Reset.
If it does not restore to the
original condition, use Hard
Reset to initialise your phone.
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Important notice
When your phone turns on and
the lock screen displays, press
and hold the Volume up +
Home + Search keys all at the
same time (for five seconds).
When the pop up screen is
shown, choose OK to reset
your phone.
Please note, after you perform
Hard Reset, all your data and
applications on your phone
will be erased and cannot be
reversed.
WARNING:
If you perform Hard Reset,
all user applications and
user data will be deleted.
Please remember to back
up any important data before
performing Hard Reset.

6. Connecting to Wi-Fi
networks
To use Wi-Fi on your phone,
you access a wireless access
point, or “hotspot.” Some access
points are open and you can
simply connect to them. Others
are hidden or implement other
security features, so you must
configure your phone so it can
connect to them.
Turn off Wi-Fi when you're not
using it, to extend the life of your
battery.
To turn Wi-Fi on and connect to
a Wi-Fi network
1. On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings > Wireless &
networks > Wi-Fi settings.
2. Touch Wi-Fi to turn it on and
begin scan for available Wi-Fi
networks.
- List of available Wi-Fi
networks is displayed.
Secured networks are
indicated by a lock icon.

16
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3. Touch a network to connect
to it.
- If the network is open, you
are prompted to confirm
that you want to connect
to that network by touching
Connect.
- If the network is secured,
you're prompted to enter
a password or other
credentials. (Ask your
network administrator for
details.)
4. The status bar displays icons
that indicate Wi-Fi status.

7. Using a microSD card
Pictures, along with music and
video files, can only be saved to
external memory.
Before using the built-in camera,
you need to insert a microSD
memory card to your phone first.
Without inserting a memory
card, you will not be able to
save pictures and video you had
taken.

T540 MR_THA_E_1.0_1028.indd 17

NOTE: Applications can only be
saved to the phone's internal
memory.
WARNING:
Do not insert or remove the
memory card when the phone
is on. Otherwise, it may damage
the memory card as well as
your phone, and the data
stored on the memory card
may be corrupted. To remove
the memory card safely, please
select Applications > Settings
> SD Card & phone storage >
Unmount SD card.

8. Opening and switching
applications
Multi-tasking is easy with
Android because open
applications keep running
even when you open another
application. There’s no need
to quit an application before
opening another. Use and
switch among several open
applications. Android manages
17
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Important notice
each application, stopping and
starting them as needed, to
ensure that idle applications
don’t consume resources
unnecessarily.
To stop the application you use
1. On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings > Applications >
Manage applications.
2. S croll to the desire application and
touch Force stop to stop using it.

9. C
 onnecting your phone
to a computer via USB
NOTE: Installing the LG PC suite
on your PC
To synchronise your phone via
USB cable with your PC, you
need to install the LG PC suite
program on your PC. You can
download this program from
the LG website (http://www.
lgapplication.com). Go to http://
www.lgapplication.com and
select your region, country &
language. Visit the LG website
for more information on installing
and using the program.

LG PC SUITE
The LG PC Suite IV is a
program that helps you
connect your mobile phone
to a PC using a USB data
communication cable, so that
you can use the functions of
the mobile phone on your PC.
Major Functions of the LG
PC Suite IV
- Create, edit and delete
phone data conveniently
- Synchronise data from
a PC & phone (contacts,
calendar/task)
- Transfer multimedia files
(photo, video, music)
conveniently with a simple
drag & drop between a PC
and phone
- Transfer the messages from
a phone to a PC
- Use your phone as a Modem
- S/W update without loosing
your data

18
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GT540 does not support:
- PC connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync,
R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- E-mail
- Java Application
User’s guide for PC Suite IV is
in Help menu after install PC
Suite IV.
To transfer files using USB devices:
1. Install your microSD card on
your phone. ( It may already
be inserted on your phone.)
2. Before connecting the USB
data cable, make sure that
the Mass storage only mode
is enabled on your phone. (On
the applications menu, choose
Settings > SD card & phone
storage, then select Mass
storage only check box.)

T540 MR_THA_E_1.0_1028.indd 19

3. Use the USB cable with
your phone to connect the
phone to a USB port on your
computer. You receive a
notification that the USB is
connected.
4. Open the notification drawer
and touch USB connected.
5. Touch Mount to confirm that
you want to transfer files
between your phone’s microSD
card and the computer.
When the phone is connected
as USB storage, you receive
a notification. You phone’s
microSD card is mounted as a
drive on your computer. You can
now copy files to and from the
microSD card.
NOTE: When uninstalling PC
Suite IV, USB and Bluetooth
Drivers are not automatically
removed. Therefore, they must
be uninstalled manually.

19
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Important notice
TIP! To use a microSD card on
you phone again, you need to
open the notification drawer and
touch Turn off USB storage.
During this time, you can’t
access the microSD card from
your phone, so you can’t use
applications that rely on the
microSD card, such as camera,
gallery and music functions.
To disconnect your phone from
the computer, carefully follow
your computer’s instructions
to disconnect USB devices
correctly, to avoid losing
information on the card.
1. Safely disconnect the USB
device on your computer.
2. Open the notification drawer
and touch Turn off USB
storage.
3. Touch Turn off in the dialog
that opens.

10. Unlock screen
when using data
connection
Your display will go dark if
untouched for a period of time
when using data connection. To
turn on your LCD screen, just
touch it.

11. When screen freezes
If the phone does not respond to
user input or the screen freezes:
remove the battery, insert it
again and power on the phone.
If it still does not work, please
contact to the service centre.

20
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Getting to know your phone
To turn on the phone, press and hold the Power key for 3 seconds.
To turn off the phone, press the Power key for 3 seconds and touch
Power Off.
Earpiece
Back key
- Returns to the
previous screen.

Menu key
- Opens options
menu and check
what options are
available.
Send key
- Access to call
logs and answers
incoming calls.
Home key
- Returns to home
screen from any
screen.

Microphone

End/Power/Lock
key
- Ends or rejects
a call.
- Powers your
phone on/off by
pressing and
holding the key.
- Turns off the
screen and locks
the phone.

TIP! Touch the Menu key
whenever you tap an application to
check what options are available.
TIP! If your phone has errors when you use it or you can not turn it
on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.
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Getting to know your phone
Volume keys
- On the home screen:
controls ringer volume.
- During a call: controls your
earpiece volume.
- When playing a track:
controls volume.

Charger, micro USB
cable connector

Search key
- Search the web and
contents in your phone.
Camera key
- Go to the camera menu
directly by pressing and
holding the key.

Stereo
earphone
connector

Back cover

Camera lens

microSD
memory
card slot
Charger, micro USB
cable connector

Battery
SIM card
slot
Search key

Camera key

22
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Installing the SIM card
and battery
Before you can start exploring
your new phone, you’ll need to
set It up. To insert the SIM card
and battery:
1 With the back of the phone
facing you, remove the back
cover. To remove the back
cover, firmly press your
thumbs on either side of the
back cover, and slide the
cover below the camera lens.
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2 Slide the SIM card into the
SIM card holder. Make sure
the gold contact area on the
card is facing downwards.
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Getting to know your phone
3 Insert the battery into place
by aligning the gold contacts
on the phone and the battery,
then gently press the battery
until it snaps into space.

Charging your phone
Slide back the cover of the
charger connector on the side of
your GT540. Insert the charger,
and plug it into an electrical
outlet. Your GT540 must be
charged until you can see .
NOTE: The battery must be fully
charged initially to improve battery
lifetime.

4 R eplace the back cover of the
phone and slide it down into
place until the latch clicks.
NOTE: The GT540 has an internal
antenna. Be careful not to scratch
or damage this rear area, as that
will cause loss of performance.

24
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Installing the memory
card
To store multimedia files such
as captured images by using a
built-in camera, you must insert
a memory card to your phone.
To insert a memory card:
NOTE: The GT540 supports upto a
32GB memory card.

1 T urn the phone off before
inserting or removing the
memory card. Remove the
back cover.

3 Close the slot protection.

2 O
 pen the slot protection
and insert the memory card
into the slot. Make sure the
gold contact area is facing
downwards.
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Getting to know your phone
WARNING!
Do not insert or remove
the memory card when the
phone is on. Otherwise, it may
damage the memory card as
well as your phone, and the
data stored on the memory
card may be corrupted.

Formatting the memory
card
Your memory card may already
be formatted. If it isn’t, you must
format it before you can use it.
NOTE: All files on the card are
deleted when you format the card.

6 If you set the pattern lock,
input the pattern lock and
select Erase Everything. The
card will then be formatted
and ready to use.
NOTE: If there is content on your
memory card, the folder structure
may be different after formatting
since all the files will have been
deleted.
TIP!
If your memory card is already
Unmount, you can use the
following step to format it.
Touch Applications > Settings >
SD card & phone storage >
Format SD Card.

1 O
 n the home screen, touch
Applications tab to open the
applications menu.
2 Scroll and touch Settings.
3 Scroll and touch SD card &
phone storage.
4 Touch Unmount SD Card.
5 Touch Format SD card, then
confirm your choice.
26
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Your Home screen
Touch-screen tips
Here are some tips on how to
navigate around your phone.
Touch - To choose a menu/
option or open an application,
touch it.
Touch and hold - To open an
options menu or grab an object
you want to move, touch and
hold it.
Drag - To scroll through a list
or move slowly, drag across the
touch screen.
Flick - To scroll through a list or
move quickly, flick across the
touch screen (drag quickly and
release).
NOTE:
• To select an item, touch the
centre of the icon.
• Do not to press too hard;
the touch screen is sensitive
enough to pick up a light, firm
touch.
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•

Use the tip of your finger to
touch the option you want. Be
careful not to touch any other
keys.

Touch calibration
Calibrating the device screen
involves tapping the centre of
a cross as it moves around the
screen. This process ensures
that when you tap the screen,
the tapped item is activated.
If your phone does not accurately
respond to screen taps, follow
these steps to re-calibrate.
1. Tap Applications > Settings
> Sound & display, and scroll
to the Touch settings.
2. Touch Touch calibration, and
follow the instructions on the
screen.
3. After calibration is completed,
choose between Check
calibration and Save without
check, then complete
calibration.
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Your Home screen
Lock and unlock screen
Whenever your GT540 is not
in use, it will return to the lock
screen. If you do not use the
phone for a while, the home
screen or other screen you are
viewing, is replaced with the lock
screen when the screen blacks
out, to conserve the battery.
To wake up your phone, press
the Send, Home, or Power key.
The lock screen will appear.
Touch the unlock icon and
drag your finger to the right to
unlock your home screen. The
last screen you were working
on opens.
NOTE: If there are any programs
running when you set the
pattern, they may be still running
in lock mode. It is recommended
to exit all programs before
entering the lock mode to avoid
unnecessary charges. (e.g.,
phone call, web access and data
communications)

TIP! Setting unlock pattern
You can draw your own unlock
pattern by connecting four or
more dots. If you set a pattern,
the phone's screen is locked.
To unlock the phone, draw the
pattern you set on the screen.

Using your home screen
Simply swipe your finger to the
left or right to view them. You
can also customise each panel
with widgets, shortcuts which
are shortcuts to your favourite
applications, folders and
wallpapers.
NOTE: Some screen images may
be different depending on your
phone provider.

Select your default home
screen
The user interface is based on
two types of home screens: LG
Home and Android Home.
You can set your favourite home
screen as the default.

28
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If you want to change the default
home settings, choose Home
selector from the applications
menu.
• In your LG home screen, you
can view quick keys on the
bottom of the screen. The
quick keys provide easy, onetouch access to the functions
you use the most.
Touch the Phone icon to
bring up the touch-dialling pad
to make a call.
Touch the Message icon to
access the messaging menu.
Here, you can create a new
message.
Touch the Applications tab
at the bottom of the screen.
You can then view all your
installed applications. Just
touch to scroll through your
applications.
• In your Android home screen,
touch the Applications icon
to open the applications
menu. Just touch and slide up
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or down the screen to scroll
through your applications.
When you open and view the
applications menu, you can
touch Home icon
to return
to the home screen.
To open the desire application,
simply touch its icon from the
applications list.
NOTE: Preloaded applications may
be different depending on your
phone’s software or your service
provider.

Adding widgets to your
home screen
You can customise your home
screen by adding shortcuts,
widgets, or folders to it. For more
convenience using your phone,
add your favourite widgets on
the home screen.
NOTE: LG Home and Android Home
provide this function. To add an
desired icon to your home screen:
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Your Home screen
1 O
 n the home screen, touch
the Menu key
and select
Add.
2 On the Add to Home screen
menu, touch the type of item
you want to add.
3 For example, select Folders
from the list and tap it.
4 Select Contacts with phone
numbers from the list and
tap it.
5 You will see a new folder’s
icon on the home screen.
Drag it to the desired location
on the desired panel and
release your finger from the
screen.
TIP! To add an application icon
to home screen, touch and hold
an application you want to add
to home screen.
To remove an application icon
from the home screen:
1 Touch and hold that icon.
The Applications icon will
be change as the Trash icon
.

2 D
 rag and drop an application
icon to the Trash icon .

Getting back to a
recently used application
1 Touch and hold the Home key
. The screen will show
you a pop up with icons of
applications that you've used
recently.
2 Touch an icon to open its
application. Or, touch Back
key
to return to the
current application.

Notification drawer
The notification drawer runs across
the top of your screen. Touch and
hold, then slide the notification
drawer down with your finger.
Or, on the home screen, touch
the Menu key and select
Notifications. Here, you can check
Wi-Fi, Bluetooth, GPS status as well
as other notifications.

30
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Viewing the status bar
The status bar uses different
icons to display phone
information, such as signal
strength, new messages, battery
life, and active Bluetooth and
data connections.
Below is a table explaining the
meaning of icons you’re likely to
see in the status bar.

Icon

Description
Speakerphone is on
Phone microphone is
muted
Missed call
Bluetooth is on
Connected to a
Bluetooth device
System warning
Alarm is set

[Status bar]
Icon

Description
No SIM card
No signal
Connected to a Wi-Fi
network

New voicemail
Airplane mode
Ringer is silenced
Vibrate mode
No microSD card

Wired headset

Battery fully charged

Call forward

Battery is charging

Call hold

Data in
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Your Home screen
Icon

Description

Icon

Description

Data out

Song is playing

Data in and out

Upcoming event

Phone is connected with
PC via USB cable
Downloading data
Uploading data
GPS is on
Receiving location data
from GPS
2 more notifications not
displayed
Call in progress
Data is syncing
Download finished
New Google Mail
New Google talk
message
New message

Onscreen keyboard
You can also enter text using
the onscreen keyboard. The
onscreen keyboard displays
automatically on the screen
when you need to enter text. To
manually display the keyboard,
simply touch a text field where
you want to enter text.

Using the keypad &
Entering text
T ap to swap between
lowercase and uppercase.
Tap to enter an uppercase
letter. The next letter you
type will be uppercase.
Tap twice to turn on caps
lock. The coloured circle
on the button tells you if
uppercase is locked on
(green) or if it is just on for
one character (orange).
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Tap to enter a space.
T ap to turn on or off XT9
predictive mode.
Tap to view the settings
menu. Choose from Editor
settings, Keypad types,
Handwriting settings, Writing
language, User dictionary
and Input method.
Tap to hide or show the
onscreen keyboard.
Tap to delete the previous
character.
Tap to switch to the
numeric and symbol
keyboard.
Tap to create a new line in
the message field.
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XT9 predictive mode
The onscreen keyboard has
predictive text to help you type
quickly and accurately. XT9
predictive mode uses a built-in
dictionary to recognise words
based on the key number
sequences you touch. Simply
touch the number key associated
with the letter you want to enter,
and the dictionary will predict the
word you want to use.

123 Mode
This mode allows you to enter
numbers in a text message (a
telephone number, for example)
more quickly. Touch the keys
corresponding to the required
digits before manually switching
back to the appropriate text
entry mode.
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Google Account Set-up
The first time you open the
4 When you’re finished to
Google application on your
input name and username,
phone, you will be required to
tap Next. Your phone is
sign in with your existing Google
communicating with Google
account. If you do not have a
servers and checking
Google account, you’re prompted
username availability.
to create one.
5 Enter and re-enter your
password. Then follow
Creating your Google
the instructions and enter
account
the required and optional
1 On the home screen, touch
information about the
Applications tab to open the
account. Wait while the server
applications menu.
creates your account.
2 Tap Googel Mail and tap Next
Signing in your Google
> Create to start the Google
account
Mail set up wizard.
1 Enter your e-mail address and
3 Touch a text field to open the
password, then tap Sign in.
touch keyboard, and enter
Wait for signing in.
your name and username for
your Google account. When
2 After sign in, you can
you entering the text, you
use Google Mail and take
can move to the next text
advantages of Google services
field by touching Next on the
on your phone.
keyboard.

34
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3 O
 nce you have set up your
from these applications and
Google account on your
services on the web are
phone, your phone will be
synchronised with your phone.
automatically synchronised
If you don’t sign into a Google
with your Google account on
account during setup, you
the web. (It depends on your
will be prompted to sign in or
synchronisation settings.)
to create a Google account
the first time you start an
After sign in, you can use
application that requires one,
Google Mail, Google Calendar,
such as Google Mail or Android
Android Market and Google Map;
Market.
download applications from
Android Market; back up your
• If you want to use the backup
settings to Google servers; and
feature to restore your settings
take advantage of other Google
to this phone from another
services on your phone.
phone that was running
Android OS or later, you must
IMPORTANT
sign into your Google account
• Some applications, such as
now, during setup. If you wait
Google Calendar, work only
until after setup is complete,
with the first Google account
your settings will not be
you add. If you plan to use
restored.
more than one Google account
•
If you have an enterprise
with your phone, be sure to
account through your company
sign into the one you want
or other organisation, your IT
to use with such applications
department may have special
first. When you sign in, your
instructions on how to sign into
contacts, Google Mail, calendar
that account.
events, and other information
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Calls
Making a call
1 O
 n the home screen, press
the Send key
and touch
the Phone icon
to open
the keyboard.
2 Enter the number on the
keyboard. To delete a digit,
touch the Clear icon .
3 Touch the Call icon
to
make a call.
4 To end a call, touch End or
press the End key
.
TIP! To enter “+” to make
international calls, touch and
hold down
.

Calling your contacts
1 O
 n the home screen, touch
Applications tab to open
the applications menu.
Touch Contacts to open your
contacts.
2 Scroll through the contact list
or enter the first letter(s) of
the contact you want to call
by touching Search.

3 In the list, touch the contact
you want to call, then select
the number to use if there
is more than one for that
contact.

Answering and rejecting
a call
When your phone rings, press
the Send key
to answer.
You can also drag the Answer
icon
to the right.
Press the End key
to reject
an incoming call.
TIP! When the phone rings,
touch and slide the Silent icon
to the left if you want to
switch to silent mode.

Adjusting call volume
To adjust the volume during a
call, use volume up & down key
on the left side of the phone.

36
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Making a second call

Viewing your call logs

1 During your initial call, touch
.
2 Dial the number, or search
your contacts to select the
number you want to call.
3 Touch the Call icon
to
connect the call.
4 Both calls will be displayed
on the call screen. Your initial
call will be locked and put
on hold.
5 Touch
to toggle between
calls.
NOTE: You can touch
to
make a conference call.
6 To end active call, Press End
. To end all calls at the
same time, touch the Menu
key
and select End all
calls.

On the home screen, press the
Send key
to view Call log.
View a complete list of all dialed,
received, and missed voice calls.

NOTE: You will be charged for each
call you make.
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TIP! Touch any single call
log entry to view the date, time,
and duration of the call.
TIP! Touch the Menu key
, then touch Clear call log to
delete all the recorded items.

Call settings
You can configure phone call
settings, such as call forwarding,
call waiting, and other special
features offered by your carrier.
1 On the home screen, touch
Applications tab to open the
applications menu.
2 Scroll and touch Settings.
3 Tap Call settings, and choose
options that you want to
adjust.
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Calls
< Fixed Dialing Numbers >
Select Fixed Dialling Numbers
to turn on and compile a list of
numbers that can be called from
your phone. You’ll need your PIN
2 code, which is available from
your operator. Only numbers
within the fixed dial list can be
called from your phone.
< Voicemail >
Set up your voicemail number.
Voicemail service – Allows you
to select your carrier’s voicemail
service or another service.
Voicemail settings – If you are
using your carrier’s voicemail
service, this option allows you to
enter the phone number to use
for listening to and managing
your voicemail.
< Other call settings >
Excuse Messages – When
you reject a call, you can send
a message quickly by using
this function. This is useful if
you need to reply the message
during a meeting.

Call forwarding – You can
configure how your calls are
forwarded when you’re on the
phone, when you don’t answer,
and so on. Choose from Always
forward, Forward when busy,
Forward when unanswered, or
Forward when unreachable.
Then enter the number to
forward to.
NOTE: Diverting calls will incur
charges. Please contact your
network operator for details.

Call barring – Select when you
would like calls to be barred.
Enter the call barring password.
Please check with your network
operator about this service.
Call costs – View the charges
applied to your calls. (This
service is network dependent;
some operators do not support
this function.)
Call duration – View the duration
of all calls including all, dialed,
received calls and the last call.

38
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Additional settings – This
lets you change the following
settings:
Caller ID : Choose whether
to display your number on an
outgoing call.
Call waiting : If call waiting
is activated, the handset will
notify you of an incoming
call while you are on a call.
(Depends on your network
provider.)
Select line : Allows to select
line.
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Contacts

1 O
 n the home screen, touch
Applications tab to open
the applications menu.
Touch Contacts to open your
contacts.
2 Touch Search and enter
the contact name using the
keypad.

2 If you want to add a picture to
the new contact, touch
.
You can use a saved picture
or take a new one.
3 Select the contact type and
choose from Phone, SIM and
your Google account.
4 Touch a text field to open the
touch keyboard, and enter a
new contact’s name.
5 Touch a category of contact
information and enter the
details about your contact.
6 T ouch Done to save the contact.

Adding a new contact

Speed dialling

You can add contacts on your
phone and synchronise them
with the contacts in your Google
Account or other accounts that
support syncing contacts.

Searching for a contact

1 O
 n the home screen, press
the Send key
and
touch Phone
to open
the keypad. Enter the new
contact’s number, then touch
the Menu key , touch Add
to contacts and then Create
new contact.

You can assign a frequentlycalled contact to a speed dial
number.
1 On the list of your contact,
touch the Menu key
and
select More > 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.
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3 Y our contacts will open. Select 2 Touch the Favorites tab and
the contact you want to assign
choose a contact to view its
to that number by touching
details.
their phone number once.
3 Touch the gold star to the
NOTE: To remove the speed dial
right of the contact’s name.
contact from the list, touch and
The star turns grey and the
hold the assigned contact. When
contact is removed from your
the pop up screen is shown, tap
favourites.
Remove then select OK.

Favourite contacts
You can classify frequently called
contacts as favourites.
To add a contact to your
favourites
1 On the home screen, touch
to open your contacts.
2 Touch a contact to view its
details.
3 Touch the star to the right of
the contact’s name. The star
turns gold.
To remove a contact from your
favourites list
1 On the home screen, touch
to open your contacts.
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Messaging/E-mail
Messaging
Your GT540 combines SMS and
MMS into one intuitive, easy-touse menu.

Sending a message
1 O
 n the home screen, touch
Applications tab to open the
applications menu.
Touch Messaging and touch
New message to open a
blank message.
2 Enter a contact name in the
To field. As you enter the
contact name, matching
contacts appear. You can
touch a suggested recipient or
continue entering the contact
name. You can add multiple
contacts.
NOTE: You will be charged for a
text message for every person
you send the message to.

3 T ouch Type to compose to
start entering your message.

4 T ouch the Menu key
to open the options menu.
Choose from Add subject,
Attach, Send, Insert smiley,
Discard, and All threads.
5 Touch Send to send your
message.
6 The message screen opens,
with your message after your
name. Responses appear on
the screen. As you view and
send additional messages, a
message thread is created.
WARNING: The 160character limit may vary from
country to country depending
on how the SMS is coded.
WARNING: If an image,
video, or audio file is added
to an SMS message, it will be
automatically converted into
an MMS message, and you
will be charged accordingly.

42

T540 MR_THA_E_1.0_1028.indd 42

2010.10.29 6:56:41 PM

Changing your message
settings
Your GT540 message settings
are predefined, so you can send
messages immediately. You can
change the settings based on
your preferences.
Touch Messaging icon on the
home screen, then touch the
Menu key . Tap Settings.
< Storage settings >
Delete old messages – Touch to
place a checkmark and allow the
phone to delete older messages
in a thread when the Text
message limit or Multimedia
message limit is reached.
Uncheck to keep all messages.
Text message limit – Touch to
set the number of messages
to save per thread of text
messages.
Multimedia message limit –
Touch to set the number of
messages to save per thread of
multimedia messages.
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<Text message (SMS) settings>
Delivery reports – Activate to
receive confirmation that your
messages have been delivered.
Manage SIM card messages –
Manage the messages stored on
your SIM card.
Validity period – Choose how
long your messages are stored
in the message centre.
Text message centre – Enter the
details of your message centre.
< Multimedia message (MMS)
settings >
Delivery report – Choose to
request a delivery report.
Delivery report allow – Choose
to allow the sending of delivery
confirmation message.
Read reports – Choose to
request a read report for each
message you send.
Read report allow – Choose
to allow the sending of read
confirmation message.
Auto-retrieve – Activate to
retrieve messages automatically.
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Messaging/E-mail
Roaming auto-retrieve –
Activate to retrieve messages
while roaming.
Set priority – Choose the priority
level of your MMS.
Validity period – Choose how
long your message is stored in
the message centre.
Creation mode
Restricted: In this mode, the
MMS Client device only creates
and sends messages with
content belonging to the Core
MM Content Domain.
Warning: In this mode, the MMS
Client device guides the user in
creating and sending messages
with content belonging to the
Core MM Content Domain. This
guidance is provided through
warning dialogs.
Free: In this mode, the MMS
Client allows the user to add any
content to the message.
Receive advertisement –
Allows receiving advertisement
messages.

< Service message >
Choose whether to receive or
block service messages.
< Notification settings >
Activate to display message
notifications in the status bar.
Also select a ringtone and
activate vibrate to alert you of
new messages.
< Info. Service settings >
Choose whether to receive,
block, or view or edit channels
to receive information service
messages (cell broadcast
messages). Also choose the
languages of information service
messages.

Setting up your email
Keep in touch while on the move
by using your GT540 to send
emails. It’s quick and simple to
set up a POP3 or IMAP4 email
account.
1 On the home screen, touch
Applications tab and tap
Email to view the mail boxes
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for each email account. Or,
you can also touch Email on
the home screen to access
directly.
2 If the email account is not set
up, start the email setup wizard.
TIP! If an email account is
already set up, the wizard is
not activated automatically.

Sending an email using
your new account
1 T ouch Email icon on the
home screen, and then touch
Compose icon to open a new
blank message.
2 Enter the recipient’s address,
then write your message.
You can also attach images,
videos, audio files, and various
document file formats.
3 Touch Send icon to send your
email.
TIP! During an active Wi-Fi
connection, emails are sent
and received using Wi-Fi.
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Retrieving your email
You can automatically or
manually check your account for
new email.
To check manually:
1 Touch Email icon on the home
screen.
2 Then touch the account you
want to use.
3 Choose Refresh and your
GT540 will then connect
to your email account and
retrieve your new messages.

Changing your email
account's settings
You can change your email settings
based on your own preferences.
1 Touch Email icon on the home
screen, and tap the desired
account.
2 Touch the Menu key
to
open the options menu, and
tap Settings.
3 You can adjust the following
optiions: Account Setup,
General Settings, Download
Options, and Spam message.
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Social Networking
With your phone, you can enjoy
the social networking and
manage your micro-blog in
on-line communities. You can
update your current status and
view your friends’ status updates
real-time.
If you don’t have an account, you
can visit their sites to set it up.
NOTE: An additional costs may be
incurred when connecting and using
online services. Check your data
charges with your network provider.

Adding your account to
your phone
1 O
 n the home screen, touch
Applications tab to open the
applications menu.
2 Choose any SNS application
you want to use.
3 Enter your e-mail address
and password that you set up
on your community, then tap
Log in.
4 Wait while your details are
checked with your community.

5 If you tap your community,
you can see the current status
of your social community.
TIP! If you add a social
networking widget on your home
screen, the widget will show your
status when your phone updates
from the network.
You can also access the social
community directly by touching
up the widget.

Viewing and updating
your status
1 C
 hoose a community you
want to access.
2 You can see the current status
of your social community.
3 You can update your current
status with comments or
uploading photos.
NOTE: This is dependent on
network services.
TIP! You can use information
about friends only in SNS or sync
all data to Contacts.
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Removing accounts on
your phone
1 C
 hoose Applications >
Settings > Accounts & sync.
2 Choose an account you want
to delete, then touch Remove
account.
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Camera
Getting to know the viewfinder
 rightness – This defines and controls of the amount of sunlight
B
entering the image. Slide the brightness indicator along the bar,
towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a
higher brightness image.
Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side
volume keys.

Settings – Touch this icon to
open the settings menu. See
Using the advanced settings.

Gallery – This enables you
to access your saved photos
from within the camera mode.
Simply touch, and your gallery
will appear on the screen.
Taking a photo
Video mode – Slide down this
icon to switch to video mode.

Image size – Touch to set the size (in pixels) of the picture
you take. Select a pixel value from the numerical options: 3M
(2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480),
QVGA (320x240).
Focus – Touch this icon to select the options menu. See Using
the focus mode.
NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture.
Without inserting a memory card, you will not be able to save the
picture you had taken.
48
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TIP! You can close all the shortcut
options to give a clearer viewfinder
screen. Just touch the centre of
the viewfinder once. To recall the
options, touch the screen again.

Using the focus mode
You can select the focus mode
as following options;
AF (Auto Focus) – Set the
camera to focus automatically.
Macro – Macro mode allows you
to take extreme close-ups. If you
are trying to take a close-up shot
but the focus box remains red,
try turning the macro mode on.
Face tracking – If you set Face
tracking and take a photo, your
camera detects and focuses on
human faces automatically.
NOTE: Zoom is not supported in
Face tracking mode.

Taking a quick photo
1 P ress and hold the camera
key on the right side of the
phone.
2 Holding the phone horizontally,
point the lens towards
the subject you want to
photograph.
3 Press the capture button
lightly, and a focus box will
appear in the centre of the
viewfinder screen.
4 Position the phone so you
can see the subject in the
focus box.
5 When the focus box turns
green, the camera has
focused on your subject.
6 Press the capture button and
hold it down.

MF (Manual Focus) – Set the
camera to focus manually.
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Camera
Once you’ve taken the
photo
Your captured photo will appear
on the screen.
Share Touch to share your
photo as Bluetooth,
Email, Facebook
for LG, Google Mail,
Messaging, Picasa or
Twitter for LG.
NOTE: Additional charges may
apply when MMS messages are
downloaded while roaming.
Set as

Touch to use the image
as Contact icon or
Wallpaper.
Rename Touch to edit the name
of the selected picture.
Edit Touch to edit the image
using various tools.
Touch to view a gallery of
your saved photos.
Touch to delete the image.
Touch to take another photo
immediately. Your current
photo will be saved.

Touch to return to the
previous menu.

Using the advanced
settings
In the viewfinder, touch
to
open all advanced options.
You can change the camera
setting by scrolling the wheel.
After selecting the option, touch
the Back key
.
Image quality – Choose from
Super Fine, Fine, and Normal.
The finer the quality, the sharper
the photo. However, the file size
will increase as a result, which
means you’ll be able to store
fewer photos in the memory.
White balance – Choose from
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent, and Cloudy.
Shot mode – Choose from
Normal, Continuous shot,
Beauty shot, Frame shot,
Panorama shot, Art shot, and
Smile shot.
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Timer – The self-timer allows
you to set a delay after the
shutter is pressed. Select Off,
3 seconds, 5 seconds, or 10
seconds. This is ideal if you want
to be included in a photo.
ISO – The ISO rating determines
the sensitivity of the camera’s
light sensor. The higher the ISO,
the more sensitive the camera
will be. This is useful under
darker conditions when you
cannot use the flash. Select from
ISO values of Auto, 100, 200,
and 400.
Scene mode – Choose from
Auto, Portrait, Landscape,
Sports, Night, and Sunset.
Color effect – Choose a colour
tone for your new photo.
Once you’ve made your
selection, use the Back key
to close the colour tone menu.
You are then ready to take a
picture.
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NOTE: You can change a colour
picture to black and white or
sepia, but you cannot change a
black-and-white or sepia picture
to colour.
Captured image – Choose from
Hold, On, and Off. If you select
Hold, after taken picture screen
is shown for 1 second, and it
goes to the preview right away.
Grid screen – Choose from Off,
2x2, or 3x3.
Shutter sound – Select one of
the four shutter sounds.
GEO-Tagging – Activate to use
your phone’s location-based
services. Take pictures wherever
you are and tag them with the
location. If you upload tagged
pictures to a blog that supports
geotagging, you can see the
pictures displayed on a map.
NOTE: This function is only available
when GPS is active.
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Camera
Hide icons – Choose the camera
setting icons to hide manually or
automatically.
Blink detection – Turn this on
to display a red box around the
face that was blinking in the
preview image screen.
Reset – Restore all camera
default settings.

Viewing your saved
photos
1 Y ou can access your saved
photos from within the
camera mode. Just touch
and your gallery will appear
on the screen.

TIP! When you exit the
camera, all settings will return
to their defaults, except image
size and image quality. Any
nondefault settings must be
reset, such as colour tone and
ISO. Check these before you
take your next photo.
TIP! The settings menu
is superimposed over the
viewfinder, so when you
change elements of the image
colour or quality, you will see a
preview of the image change
behind the settings menu.
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Video camera
Getting to know the viewfinder
Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight
entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar,
towards “-” for a lower brightness Video, or towards “+” for a
higher brightness Video.
Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side
volume keys. Before starting record a video, you can use the
zoom function. You can not control the zoom function during
recording.

Settings – Touch this icon to
open the settings menu. See
Using the advanced settings.

Gallery – This enables you to
access your saved photos &
Videos from within the video
camera mode. Simply touch,
and your gallery will appear on
the screen.
Camera mode – Slide up
this icon to switch to camera
mode.
Start recording

Video size – Touch to set the size (in pixels) of the video you
record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA
(320x240) or QCIF (176x144).
Scene mode – Set the camera to adjust to the environment.
Choose from Auto, Portrait, Landscape, Sports, Sunset and
Night.
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Video camera
Shooting a quick video

NOTE: Additional charges may

1 P ress and hold the camera key apply when MMS messages are
on the right side of the phone. downloaded while roaming.
Play Touch to play the video.
2 Then slide the capture button
down position, the icon will
Rename Touch to edit the name
of the selected video.
change to .
Edit Touch to enter editing
3 The video camera’s viewfinder
mode on this video.
will appear on the screen.
Touch to access the media
4 Holding the phone horizontally,
player and view the saved
point the lens towards the
videos.
subject of the video.
Touch to delete the video
5 Press the capture button once
you just made, and confirm
to start recording.
by touching Yes. The
6 R EC will appear at the bottom
viewfinder will reappear.
of the viewfinder with a timer
Touch to shoot another
showing the length of the video.
video right away. Your
7 Touch
on the screen to
current video will be saved.
stop recording.
Touch to return to the
After shooting a video
previous menu.
A still image representing your
video will appear on the screen. Using the advanced
settings
Share Touch to share your
Using the viewfinder, touch
video as Bluetooth,
to open all the advanced options.
Email, Google Mail,
Messaging or YouTube. Adjust the video camera setting
54
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by scrolling the wheel. After
selecting the option, touch the
Back key
.
Color effect – Choose a colour
tone to use for your new view.
White balance – The white
balance ensures any the white
areas in your video are realistic.
To enable your camera to adjust
the white balance correctly,
you may need to determine the
light conditions. Choose from
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent, and Cloudy.
Duration – Set a duration limit
for your video. Choose between
Normal and MMS to limit the
maximum size to send as an
MMS message.
TIP! When choosing MMS
duration, the video quality will
be set as QCIF and you can
shoot longer videos.

Audio recording – Choose Mute
to record a video without sound.
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Hide icons – Select whether
to hide the icons in the video
camera menu automatically or
manually.
Recorded video – Choose from
Hold, On, and Off. If you select
Hold, after recorded video screen
is shown for 1 second, and it
goes to the preview right away.
Reset – Reset all the video
camera settings.
TIP! You can change a video
shot in colour to black and
white or sepia, but you cannot
change a black-and-white or
sepia video to colour.

Watching your saved
videos
1 In the viewfinder, touch .
2 Your gallery will appear on the
screen.
3 Touch a video once to bring
it to the front of the gallery. It
starts to play automatically.
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Your photos and videos
Viewing your photos and
videos
1 T ouch
on the camera
preview screen.
2 Your gallery will appear on the
screen.
3 Touch the video or photo to
open it fully.
TIP! Flick left or right to
view other photos or videos.

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

Setting a photo as
wallpaper
1 T ouch the photo you want to
set as wallpaper to open it.
2 Touch the Menu key .
3 Tap on more>set as>then
select wallpaper>select the
region in the photo which you

want to set>>then press “√
“mark below the image to set
as wallpaper.

Editing your photos
You can do lots of great things to
your photos to change them, add
to them, or liven them up.
1 Open the photo you want to
edit, then touch the Menu
key .
2 Touch Edit to change your
photo:
Rotate & Flip – Rotate
or flip your photo for fun
or a better view.
C rop – Crop your photo.
Choose a square or
circular crop area, then
move your finger across
the screen to select the
area.
Tuning – This helps
you adjust a picture
using automatic colour,
brightness, and so on.
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E ffect – Touch to apply
the effect options to a
photo.
F rame – Add frames to
the photo.
T ext – Add text to a
picture.
C lipart – Add clipart to
a photo.
D
 rawpad – Draw on
your photo, freehand.
Select the line thickness
from the four options,
then choose the colour
you want.
S tamp – Decorate your
photo with stamps.
Choose from the
different stamps, then
touch your photo where
you want to place them.
R
 esize – Resize your
photo.
Save the changes you
made to the photos.
Delete your photo edits.
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Rotating your photo
1 On the editing screen, touch
.
2  Rotate 90°
counterclockwise
3
Rotate 90° clockwise
3
Flip vertically
4
Flip horizontally

Adding text to a photo
1 On the editing screen, touch
.
2 Select the colour of the
text, then choose one of the
bubble shapes.
3 Enter your text using the
keypad, then touch OK.
4 Move the text by touching it
and sliding it to where you
want it.
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Your photos and videos
Adding an effect to a
photo
1 On the editing screen, touch
.
2 You can apply any of the
various options to the photo.
3 To undo an effect, simply
touch .

Cropping a photo
1 On the editing screen, touch
.
2 Choose the shape you want to
use to crop the picture.
3 Drag the box over the area
you want to crop. Move the
selected area by dragging.
4 When you are finished with
your selection, touch Done
icon in the right bottom of the
image.

Tuning your photo
1 On the editing screen, touch
. Use the tuning toolbar
to adjust your photo’s tuning
as you like.
58
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2  Choose to adjust the
tuning settings automatically.
3  Choose to compare
before and after tuning.
4  Adjust the brightness and
contrast of the photo.
5  Adjust highlights and
shadows.
6  Balance your photo’s
colour.
7  Adjust the saturation of
your photo.
8  Adjust your photo’s
sharpness.
9
Denoise.

Adding frames
1 On the editing screen, touch
.
2 Touch
or
to choose
a frame.
3 Touch
to check the whole
frame.

Adding clipart
1 T ouch
screen.

on the editing
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2 T ouch
, then select clipart.
3 Adjust the size of the clipart.
4 Rotate clipart using
and
.

Using the drawpad
1 T ouch
on the editing
screen.
2 Touch
to select the
shape.
3 Also, set the colour and
thickness.
4 You can delete the drawing
you added using
.

Adding stamps
1 T ouch
on the editing
screen.
2 Touch
to see which
stamps are available and to
select the stamp.
3 Touch the screen where you
want to add the stamp to the
photo.
4 Adjust the colour using
.
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Resizing
1 T ouch
on the editing
screen.
2 Scroll the bar to resize the
photo.

Editing your videos
The video editing features are
available for the MPEG-4 format.

Trimming the length of
the video
1 Select Edit , then choose
.
2 Touch . Then set the new
start and end points. Touch
OK and select Next Icon.
3 Touch
to return to the
gallery and discard the
changes.

Selecting transition style
1 S elect a transition style, then
touch
to preview it.
2 Touch
, then drag the bar
to adjust the duration time
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Your photos and videos
3 T ouch OK to save the
transition. Touch Apply to
apply the currently selected
transition. Choose Apply To All
to apply the currently selected
transition to all video files in
the storyboard.

Adding subtitles
1 O
 pen the video you want to
edit.
2 Select Edit , then select
to add subtitles to the
video.
3 Touch , then pause
playback to set the start point
for text appearance.
4 Touch Start, then choose the
text style. Enter your text using
the keypad, then select Done.
5 Touch the area of the screen
where you want the text to
appear, then touch OK.
6 Select right arrow icon then
save. This file will be saved as
new file.

7 R epeat these steps to add
more text.

Adding edit effects
1 O
 pen the video you want to
edit.
2 Select Edit , then select
.
3 Select an effect to add to the
photo.

Grabbing a frame
Capture a picture from the video.
1 Open the video you want to
edit.
2 Select Edit , then and
select
.
3 Play the video, then touch
to capture the screen
you want while the video is
playing.
4 The frame is saved to the
phone as a still image file.
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Adding dubbing to your
video
1 O
 pen the video you want to
edit.
2 Select Edit , then choose
.
3 Touch
. The My Sounds
folder will open. Choose the
track you want to add to your
video.
4 The original audio track on
your video will be deleted.
5 select right arrow icon then
save.This file will be saved as
new file.
6 Or you can record a new file
and insert live dubbing by
touching .
7 Touch OK to save the current
dubbing.
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Multimedia
You can store multimedia files to a
memory card to have easy access
to all your image and video files.
Touch Applications tab, then
select Gallery. You can open a
list of catalogue bars that store
all your multimedia files.
NOTE: Make sure you
install a memory card into the
phone to save photos and
access all your pictures. Without
a memory card, the phone will
not display any photos or videos.

There are six catalogue bars as
shown below.
All
: Displays all your
pictures and videos.
Favorite
: If you touch and
hold a photo or video, the option
screen will appear allowing you
to tag the photo as a favourite.
This Favorite bar will show your
favourite photos and videos.
Camera
: Displays all your
photos.

Image
: Displays all your
images.
Video
: Displays all your
videos.
Tag
: Like the Favorite bar,
you can tag photos. This bar
displays your tagged photos and
videos.

Timeline view
The GT540 Gallery provides a
timeline view of your photos and
videos. On the left side of the
screen, the date you took your
photos will be displayed, from
oldest to newest. If you select a
specific date, all the photos you
took on that day will be grouped
over a white background.

My images options menu
Select a photo, then touch and
hold to see the available options.

Sending a photo
1 T o send a photo, touch and
hold the photo you want.
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2 S elect Share. Choose from
Bluetooth, Email, Facebook
for LG, Google Mail,
Messaging, Picasa or Twitter
for LG.
3 When you choose Email,
Google Mail or Messaging,
your photo will be attached to
a message, then you write and
send the message normally.
TIP! If you have a SNS account
and set it up on your phone, you
can share your photo to SNS
community.

Sending a video
1 T o send a video, touch and
hold the video you want.
2 Select Share. Choose from
Bluetooth, Email, Google
Mail, Messaging, or YouTube.
3 W
 hen you choose Email,
Google Mail or Messaging,
your video will be attached to
a message, then you write and
send the message normally.
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Using an image
Choose images to use as
wallpaper or identify callers.
1 Touch and hold a photo, then
select Set as.
2 Choose from Contact icon or
Wallpaper.

Creating a slideshow
If you want to view all the images
on your phone, you can create a
slideshow so you don’t have to
open and close each image.
1 Touch and hold a photo, then
select Slideshow.

Checking your photo
You can view a photo’s detailed
information, such as Name,
Date, Time, Resolution, Size,
Type, and Tag.
1 Touch and hold a photo, then
select Detail.
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Multimedia
Media Player

Storyboard

The Media Player folder displays
a list of videos you downloaded
to or recorded on your phone.
Watching a video
1 Select Media Player on the
Applications tab.
2 Touch Video and select a
video to play.

1

TIP! The GT540 supports
DivX video playback to ensure
greater content availability.

Touch Music and select a music
to play.

Video editor
1 O
 n the home screen, touch
Applications tab and select
Video editor .

Import Files –
Add media files to the
storyboard. You can add
up to 32 media files.
2  S et BGM – Add
background music to the
storyboard, or change the
sound.
3
Preview – Preview the
video file you created.
4
Save – Save the video file
you created.
5
A dd Text – Add a text
frame into storyboard.
6
C lip Manager –
Manage the added
media files. If no media
files were added, the
button is disabled.
You must touch
first to edit
the video.
– Touch to select all the
files, but the maximum is
32 files.
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– Touch to deselect all the
files.
25/32 – This shows the selected
file number.
Touch to go to the next step.

6 T ouch
to play the
complete video file.
7 Touch
to save the video
file you created.

Music movie

There are three style templates:
Portrait, Landscape, and Motion
object.
1 Touch
, then select a
video. Go to the next step.
2 Touch
to preview the
video file.
3 Touch
to save the file.

1 F lip left and right to check
the various styles. For Music
movie, you can select only
photos.
– Return to the Video
editor screen.
– Display the style name
and description.
– Preview the style.
– Touch to select photos.
2 After you select photos, touch
to proceed to the next
step.
3 Touch
to select all the
photos, then touch
.
4 Select the music, then set it
as the background music.
5 Add movie title using the
keypad, then save it.
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Auto cut

Playing a game
1 Y ou can download a range
of games from the Android
Market.
2 To Launch tap on the a game
or an application.
NOTE: Additional charges may
apply when using this service to
download games or applications
that are not free.
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Multimedia
NOTE: Java game and application
installation are only possible
through the Web.

Transferring files using
USB mass storage
devices
To transfer files using USB
devices:
1 Connect the GT540 to a PC
using a USB cable.
2 If you didn’t install LG Android
Platform Driver on your PC,
you need to change settings
manually. Choose Settings >
SD card & phone storage >
activate Mass storage only.
3 Touch Turn on USB storage.
4 You can view the mass
storage contents on your PC
and transfer the files.
NOTE: You need to install your
microSD card first. Without an
microSD card, you cannot use
USB mass storage.

NOTE: If you installed LG Android
Platform Driver, you will see pop
up with ‘Turn on USB storage’
immediately.
NOTE: After using USB mass
storage function, if you want to
synchronise your phone with
your PC using the LG PC suite,
you need to touch Settings > SD
card & phone storage, then touch
the checkmark to turn off Mass
storage only mode.

Music
Your GT540 has a built-in music
player that lets you play all your
favourite tracks. To access the
music player, touch Music.
Artists – Browse your music
collection by artist.
Albums – Browse your music
collection by album.
Songs – Contains all the songs
you have on your phone.
Playlists – Contains the playlists
you created.
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Playing a song
1 O
 n the home screen, touch
Applications tab and select
Music.
2 Touch Songs.
3 Select the song you want
to play.
4 Touch
to pause the song.
5 Touch
to skip to the next
song.
6 Touch
to go back to the
first part of the song. Touch
two times to go back to
the previous song.
To change the volume while
listening to music, press the up
and down volume keys on the
left side of the phone.
Touch and hold any song in the list.
It will display Play, Add to playlist,
Delete, and Search as options.
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NOTE: Music file copyrights
may be protected by
international treaties and
national copyright laws.
Therefore, it may be necessary
to obtain permission or a licence
to reproduce or copy music.
In some countries, national
laws prohibit private copying
of copyrighted material. Before
downloading or copying the file,
please check the national laws of
the relevant country concerning
the use of such material.

Using the radio
Your GT540 has a built-in FM
radio so you can tune in to your
favourite stations and listen on
the go.
NOTE: You must attach your
headphones to listen to the radio.
Insert them into the headphone
jack.
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Multimedia
Searching for stations
You can tune in to radio stations
by searching for them manually
or automatically. They will then
be saved to specific channel
numbers, so you don’t have to
keep re-tuning in.
You can store up to 48 channels
on your phone.
To tune in automatically
1 On the home screen, touch
Applications tab and select
FM radio.
2 Touch the Menu key .
3 Touch Auto scan, then touch
OK.
NOTE: You can also manually
tune in to a station using the
wheel displayed next to the radio
frequency.

Resetting channels

2 C
 hoose Reset channel to
reset the current channel, or
choose Reset all channels to
reset all the channels.

Listening to the radio
1 O
 n the home screen, touch
Applications tab and select
FM radio.
2 Touch the channel number
of the station you want to
listen to.
TIP! To improve radio
reception, extend the headset
cord, which functions as the
radio antenna.
WARNING
If you connect a headset not
specifically made for radio
reception, radio reception may
be poor.

1 O
 n the home screen, touch
Applications tab and select
FM radio.
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Google applications
1 F irst, set up a Google account.
Enter your user name and
password.
2 After signing in, your contacts,
email, and calendar in
your Google account will
automatically synchronise with
your GT540.

Google Maps
Check your current location and
traffic and receive directions to
your destination. The GT540
must be connected to Wi-Fi or
3G/GPRS.
NOTE: Google Maps does not
cover all cities and countries.

Touch Menu
key to use
options:
Search
– Enter the place
you are looking for.
Directions
– This will let you
find out the route of your entered
place. Touch to input the data.
Choose from Contacts or Point on
Map or My current location.
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Layers
– You can switch
view from Traffic to Satellite or
Terrain. Tap Latitude then you
will see the location of your
contacts from Google account.
My Location
– Point your
current location on the map.
Join Latitude
– Share your
location with friends you choose
and Google.
More
– Clear map or find
Starred items and more.
NOTE: While viewing Street View
for a location, touch the Menu key
then touch Compass Mode to
turn compass mode on.

Android Market
Android Market lets you
download useful applications and
games. If you install applications
and games from Android Market,
they appear in the GT540 menu.
You can check downloaded
application by tapping
Downloads tab.
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Google applications
You can check other's comment
regarding an application or you
can post your comments.
1 Select a category from Apps
and Games to browse its
contents. It will show you Top
paid, Top free and Just in.
2 C
 hoose an application to install.
NOTE: When you want to finish
the game, use the Home
or
Back key
. You will return to
the home screen. Or use the Menu
key
of the game.

Google Mail
Google Mail is configured
when you first set up your
phone. Depending on your
synchronisation settings,
Google Mail on your phone is
automatically synchronised with
your Google Mail account on the
web.The inbox conversations list
is your default Google Mail view.
Touch the Menu key , then
touch Refresh to send or receive
new emails and to synchronise
your emails with your Google
Mail account on the web. With

Menu key , you can compose
an email, Add account, Go to
labels, Search and More.

Google Talk
Google Talk is Google’s instant
messaging program. It lets you
communicate with other people
who also use Google Talk.
Press the Menu key
and
check available options.
All friends – Join all friends
to communicate.
Add friend – Send invitation
to chat.
Search – It search any chat
that contains your entered word
or sentences.
Sign Out – If you want to
sign out from chat then select
menu key
then tap on more
and select signout.
Settings – Adjust indicator
or notification. etc.
More – From here, you can
find options like close all chats,
change settings,sign out and
terms and policy.
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Utilities
Setting your alarm
1 O
 n the home screen, touch
Applications tab and select
Clock. The clock application
opens with the date and
time displayed on your home
screen.
2 If you want to add a new
alarm, touch the alarm icon
at the bottom of the
Clock screen.
Touch an existing alarm to
change its time and other
attributes or touch Add alarm
to add a new one.
3 Touch
to turn on the
alarm, and set the time you
want the alarm to sound. After
you set the time, the GT540
will let you know how much
time is left before the alarm
sounds.
4 Set Repeat, Ringtone or
Vibrate and add Label to
name the alarm. Touch Done.
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NOTE: To change alarm settings,
on the Clock screen, touch
the Menu key , and touch
Settings.

Using your calculator
1 O
 n the home screen, touch
Applications tab and select
Calculator.
2 Touch the number keys to
enter numbers.
3 For simple calculations, touch
the function you want (+, –, x,
or ÷), followed by =.
4 For more complex
calculations, touch the Menu
key , touch the Advanced
panel, then choose sin, cos,
tan, log, and so on.

Adding an event to your
calendar
1 O
 n the home screen, touch
Applications tab and select
Calendar.
2 First, you must create a Google
account to use Calendar.
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Utilities
3 S elect the date you want to
add an event to.
4 Touch the Menu key , then
touch New event.
5 Touch What, then enter the
event name. Check the date
and enter the time you want
your event to begin. Enter
the time and date the event
finishes in the lower date and
time boxes.
6 Also, touch Where, then enter
the location.
7 If you would like to add a note
to your event, touch Description
and enter the details.
8 If you want to repeat the
alarm, set Repetition, and set
Reminders, if necessary.
9 Touch Done to save the event
in the calendar. A coloured
square in the calendar will
mark all days that have saved
events. An alarm will sound
at the event start time to help
you stay organised.

Changing your calendar
view
1 O
 n the home screen, touch
Applications tab and select
Calendar. Touch the Menu
key .
2 Select the calendar view for
a particular day, week, or
month.

Quickoffice
Quickoffice allows you to read
documents, but the edit function
is not available. PDF, Text,
Microsoft Word/Excel/PowerPoint
files are supported.
1 On the home screen, touch
Applications tab and select
Quickoffice.
2 Choose Memory card. You
can see the files and folder
list. If you choose Recent
documents, files you recently
viewed will be displayed.
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3 C
 hoose a file, then touch the
Menu key
to view the
available options.

Sending the voice
recording

1 O
 nce you have finished
recording, you can send the
audio clip by touching the
Use the voice recorder to record
Menu key
and Share.
voice memos or other audio files.
2 Choose from Bluetooth,
Email, Google Mail and
Recording a sound or voice
Messaging. When you
1 On the home screen, touch
select Email, Google Mail
Applications tab and select
and Messaging, the voice
Voice Recorder.
recording will be added to the
2 Touch
to begin
message that you write and
recording.
send it normally.
3 Touch
to end recording.
4 Touch the Menu key
and select Set as to set
as the Phone ringtone or
Notification ringtone.

Voice recorder

NOTE: Touch Go to list to access
your album. You can listen to the
saved recording.
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The Web
Browser
Browser gives you a fast, fullcolour world of games, music,
news, sports, entertainment, and
much more, right on your mobile
phone. Wherever you are and
whatever you’re into.

Accessing the web
1 O
 n the home screen, touch
Applications tab and select
Browser.
2 You will move to the website.
NOTE: Additional charges apply
when connecting to these services
and downloading content. Check
data charges with your network
provider.

Using options
Touch the Menu key
to view
options.
N
 ew window – Open a new
window.
B
 ookmark – Add/Show
Bookmark, show Most
Visited Site and History.

W
 indow – Show all your
open windows.
R
 efresh – Touch to refresh
the web page.
More
• Add bookmark – Set the
current web page as a
bookmark.
• Find on page – Marks all
the letters you enter.
• Select text – Touch and
select the lines you want
to copy. You can paste it
to any input box.
• Page info – Show page
information.
• Share page – Send page
by email, messaging
or you social network
community.
• Downloads – Show
download history.
• Setting – Set browser
settings.
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Adding and accessing
bookmarks

Changing the web
browser settings

For easy and fast access to your
favourite websites, you can add
bookmarks and save web pages.
1 On the home screen, touch
Applications tab and select
Browser.
2 Touch the Menu key
then
select More > Bookmarks.
A list of your bookmarks will
appear on the screen.
3 Select Add Bookmarks,
then enter a name for the
bookmark followed by its URL.
4 Touch OK. Your bookmark will
now appear in the bookmark
list.
5 To access the bookmark,
simply touch the bookmark.
You will be connected to the
bookmarked page.

Touch the Menu key
then
select More > Settings.
You can change the page layout
(e.g., text size, text encoding),
change the home page, manage
cache, cookie, and security
settings, and so on.
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Settings
On the home screen, touch
Applications tab then scroll and
touch Settings.

Wireless & networks
Here, you can manage Wi-Fi
and Bluetooth. Also, you can set
mobile networks, airplane mode.
Airplane mode – After setting
Airplane mode, all wireless
connections will be disabled.
Wi-Fi – Touch to checkmark:
Turns on Wi-Fi to connect to
available Wi-Fi networks.
Wi-Fi settings – Allows you to
set up and manage wireless
access points. Set network
notification, or add a Wi-Fi
network. The advanced Wi-Fi
settings screen is accessed from
the Wi-Fi settings screen. Touch
the Menu key
and touch
Advanced.
Bluetooth – Touch to
checkmark: Turns on Bluetooth
to connect to Bluetooth devices.

Bluetooth settings – Set device
name & discoverable, scan for
other devices. Or, check a list
of Bluetooth devices that you’ve
previously configured and those
detected when the phone last
scanned for Bluetooth devices.
VPN settings – Displays the
list of Virtual Private Networks
(VPNs) that you’ve previously
configured. Allows you to add
different types of VPNs.
Mobile network – Turn on
mobile network.
Mobile network settings – Set
options for data roaming, network
mode & operators, access point
names (APNs), and so on.

Sound & display
< Sound settings >
Silent mode – Allows you to
silence all sounds (including call
and notification ringtones) except
the audio from music, videos, and
any alarms you have set. (You
must silence media and alarms in
their own applications.)
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Ringer volume – Allows you
to set the incoming call and
notification volume. If you uncheck
the option to use the same volume
for both calls and notifications, you
can set both volumes separately.
Media volume – Allows you to set
the volume for music and videos.
Phone ringtone – Allows you to
set your default incoming call
ringtone.
Phone vibrate – Allows you to
set your phone to vibrate when
you receive an incoming call,
independent of your ringtone or
volume settings.
Notification ringtone – Allows you to
set your default notification ringtone.
Audible touch tones – Allows
you to set the phone to play
tones when using the dial
keypad to dial numbers.
Audible selection – Allows
you to set your phone to play a
sound when you touch buttons,
icons, and other onscreen items
that react to your touch.
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Haptic feedback – Allows you to
set your phone to vibrate briefly
when you touch the Menu key,
Back key, and perform other
actions.
SD card notifications – Allows
you to set your phone to play
a sound when you receive
microSD card notifications.
< Display settings >
Orientation – Allows you to set
the orientation to automatically
switch to landscape mode or
portrait mode when you turn the
phone sideways or upright.
Animation – Allows you to
set animated transitions when
navigating from screen to
screen.
Brightness – Adjust the
brightness of the screen.
Screen timeout – Allows you
to adjust the delay time before
the screen automatically
turns off. For the best battery
performance, use the shortest
convenient timeout.
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Settings
< Touch settings >
Touch calibration – Reset your
screen for ease of use.

Location & security

Use visible pattern – Allows you
to set the pattern to be visible
when unlocking your phone.
Use tactile feedback – Allows
you to set your phone to vibrate
briefly as you touch each dot
when you draw an unlock
pattern.

< My Location >
Use wireless networks – If you
check Use wireless networks,
your phone will be determine
To lock your screen by using
your approximate location by
using Wi-Fi and mobile networks. the Pattern Lock
1 The first time you do this, a
Use GPS Satellites – If you
short tutorial about creating
check Use GPS satellites, your
an unlock pattern appears.
phone will be determine your
location to street-level accuracy.
2 You're prompted to draw
and redraw your own
< Screen unlock pattern >
pattern.
Set unlock pattern – Set unlock
The next time you turn on
pattern to secure your phone.
your phone or wake up the
Opens a set of screens that
screen, you're prompted to
guide you through drawing a
screen unlock pattern. You can
draw your unlock pattern to
set PIN or Password instead of
unlock the screen.
Pattern or leave it as None.
Require pattern – Uncheck to
< SIM card lock >
stop requiring an unlock pattern Set up SIM card lock – Set up
to unlock your screen. You must SIM card lock or change SIM PIN.
draw your current pattern when
you uncheck this option.
78
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< Passwords >
Visible passwords – Select
to show passwords as you
type them or deselect to hide
passwords as you type them.
< Credential storage >
Use secure credentials –
Checkmark to allow applications to
access your phone’s encrypted store
of secure certificates and related
passwords and other credentials.
You use credential storage to
establish some kinds of VPN and
Wi-Fi connections. If you have not
set a password for the credential
storage, this setting is dimmed.
Install from SD card – Allows
you to install encrypted
certificates from a microSD card.
Set password – Allows you to
set or change the password for
your secure credential storage.
Your password must have at
least 8 characters.
Clear storage – Deletes all
secure certificates and related
credentials and erases the
secure storage’s own password.
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Applications
Unknown sources – Permits
installation of applications that
you obtain from websites, email,
or other locations other than
Android Market.
WARNING

To protect your phone and
personal data, download
applications only from trusted
sources, such as Android
Market.
Manage applications – Manage
and remove installed applications.
Running services – Allows
you to view and control
currently running services and
applications. This option displays
what processes each running
service needs and how much
memory it is using.
Development – Allows you
to set options for application
development, such as USB
debugging, Stay awake, and
Allow mock locations.
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Settings
Accounts & sync

Privacy

<General sync settings >
Background data – Permits
applications to synchronise data
in the background, whether or
not you are actively working in
them. Unchecking this setting
can save battery power and
lowers (but does not eliminate)
data use.
Auto-sync – Permits
applications to synchronise,
send, and receive data on their
own schedule.
< Manage accounts >
List of all Google accounts and
other accounts you’ve added to
the phone.
If you touch an account in this
screen, its account screen
opens.

< Location >
Use My Location – Allows you to
include your position when using
Google search and other Google
services. When you checkmark
this option, you’re asked whether
you consent to allowing Google
to use your location when
providing these services.
< Personal data >
Factory data reset – Erases
all of your personal data from
internal phone storage, including
information about your Google
Account, any other accounts, your
system and application data and
settings, and any downloaded
applications. Resetting the phone
does not erase any system software
updates you’ve downloaded or
any files on your microSD card,
such as music or photos. If you
reset the phone in this way, you’re
prompted to reenter the same kind
of information as when you first
started Android.
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SD card & phone storage

Search

< USB connection mode >
Mass storage only – Your phone
can be used as a mass storage
device if you have a memory
card inserted. You can set the
Mass storage only as a default
setting of USB connection mode.
< SD Card >
Check total space and available
space. Touch Unmount SD card
for safe removal. Format SD
card, if you want to delete all
data from the microSD card. You
must unmount a microSD card
before you can format it.
< Internal phone storage >
Check the Available space. Lists
the amount of internal phone
storage used by the operating
system, its components,
applications (including those
you downloaded), and their
permanent and temporary data.

You use the Search settings to
configure Google search, Quick
search box, and the data on the
phone that you want to include
in searches.
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Language & keyboard
Use the Language & keyboard
settings to select the language and
region for the text on your phone
and for configuring the onscreen
keyboard, including words that
you’ve added to its dictionary.

Accessibility
You use the Accessibility
settings to configure any
accessibility plug-ins you have
installed on your phone.
NOTE: Requires additional plugins to become selectable.
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Settings
Text-to-speech
You use the Text-to-speech
settings to configure the Android
text-to-speech synthesiser,
for applications that can take
advantage of it.
NOTE: If you don’t have speech
synthesiser data installed, only
the Install voice data setting is
available.

Date & time
Use Date & time settings to set
your references for how dates
are displayed. You can also use
these settings to set your own
time and time zone rather than
obtaining the current time from
the mobile network.

About phone
View legal information, and
check phone status and software
version.
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Wi-Fi
With Wi-Fi, you can use
highspeed Internet access within
the coverage of the wireless
access point (AP).
You can enjoy wireless Internet
with Wi-Fi, without extra charges.
NOTE:
• If you are out of Wi-Fi area and
choose 3G connection, additional
charges may be applied.
• If your phone turns into sleep
mode even when it is connected
to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will
be disabled automatically. In this
case, if your phone has access
to 3G data, it may be connected
to the 3G network automatically,
and additional charges may be
applied.)
• The GT540 supports WEP and
WPA/WPA2-PSK security. If your
Wi-Fi service provider or network
administrator sets encryption
for network security, fill in the
key in the pop-up window. If
encryption is not set, this pop-up
window will not be shown. You
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can obtain the key from your
Wi-Fi service provider or network
administrator.

1. How to set up Wi-Fi
1 T ouch Application > Settings
> Wireless & networks, then
turn Wi-Fi on.
2 AP (Access Point) Search
– Searches for which AP it
can connect to.
3 AP Connect
– Connects to the desired AP
from the AP search list.
– If the AP is security type
WEP or WPA/WPA2-PSK,
enter the security key.

2. Wi-Fi network profile
support
1 W
 i-Fi profile support (how to
connect to a frequently used
AP or hidden AP)
1) If the AP does not appear
in the search list, you can
connect to it by saving it as
a profile.
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Wi-Fi
2) Saving a frequently used
AP as a profile makes it
easier to enter the security
key when connecting to an
AP with that security type.
3) If the AP does not support
DHCP, you can connect
to the AP using a static IP
address.
2 Description of each field in the
Wi-Fi profile.
1) Network Name: SSID (ID)
2) Security Type: WEP and
WPA/WPA2-PSK support.
3) Security Key: Saves the
security key.
4) IP/DNS Setting: This allows
you to set to Automatic
or Static, depending on
whether the AP supports
DHCP.
For Static, enter the field
value of the IP address and
DNS server to use with
the static IP address when
connecting.

3 H
 ow to save the Wi-Fi profile
1) Select the Add Wi-Fi
Network menu at the
bottom of Wi-Fi Networks,
then enter the SSID and
Security Type.
2) After connecting to an AP
with this security type,
the profile will be saved
automatically.

3. How to obtain the
MAC address
To set up a connection in some
wireless networks with MAC
filters, you may need to enter the
MAC address of your GT540 into
the router.
You can find the MAC address in
the following user interface:
Touch Application > Settings >
Wireless & networks > Wi-Fi
settings, and touch the Menu
key then select Advanced >
MAC Address.
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Software update
Phone Software update
LG Mobile Phone Software
update from internet
For more information on using
this function, please visit the
http://update.lgmobile.com or
http://www.lg.com/common/
index.jsp → select country and
language → Support.
This Feature allows you to
update the firmware of your
phone to the latest version
conveniently from the internet
without the need to visit a
service centre.
As the mobile phone firmware
update requires the user’s full
attention for the duration of the
update process, please make
sure to check all instructions
and notes that appear at each
step before proceeding. Please
note that removing the USB
data cable or battery during the
upgrade may seriously damage
you mobile phone.
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DivX Mobile
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a
digital video format created by
DivX, Inc. This is an official DivX
Certified device that plays DivX
video. Visit www.divx.com for
more information and software
tools to convert your files into
DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ONDEMAND: This DivX Certified®
device must be registered in
order to play DivX Video-onDemand (VOD) content. To
generate the registration code,
locate the DivX VOD section in
the device setup menu. Go to
vod.divx.com with this code
to complete the registration
process and learn more about
DivX VOD.
DivX Certified to play DivX®
video up to 320 x 240
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Accessories
These accessories are available for use with the GT540.
(Items described below may be optional.)
Charger

Data cable
Connect your
GT540 and PC.

Battery

User Guide
Learn more
about your
GT540.

Stereo
headset

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may void 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
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Troubleshooting
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 to correct yourself.
Message

Possible causes

Possible Corrective Measures

SIM error

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

Make sure that the SIM card is correctly
inserted.

No network
connection/
Loosing
network

Weak Signal
outside of GSM
network area.
Operator applied
new services

Move towards a window or into an
open area. Check the network operator
coverage map.
See if the SIM card is older than 6~12
month.
If so, change your SIM at the office of your
network provider.

Codes do not
match

To change a
security code,
you will need to
confirm the new
The default code is [0000]. If you forget
code by entering
the code, contact your service provider.
it again.
The two codes you
have entered do
not match.

Any
application
cannot be set

Not supported by
service provider
or registration
required

Contact your service provider.
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Message

Possible causes

Possible Corrective Measures

Calls not
available

Dialing error
New SIM card
inserted
Prepaid Charge
limit reached

New network not authorised.
Check for new restrictions.

Phone cannot
be switched
on

On/Off key pressed
long enough
Battery is not
charged
Battery contacts
are dirty

Press the On/Off key down for at least
two seconds.
Keep charger attached for a longer time
Clean the contacts.
Take out the battery and insert again.

Battery is not
charged.
Outside
temperature is too
hot or cold
Contact problem

Charge battery.

Charging error
No voltage
Charger defective
Wrong charger
Battery defective
Number not
permitted

The Fixed Dial
Number function
is on.
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Contact service provider or reset limit
with PIN 2.

Make sure phone is charging under
normal temperatures.
Check the charger and connection to the
phone. Check the battery contacts and
clean them if necessary.
Plug into a different socket.
If the charger does not warm up, replace
it.
Only use original LG accessories.
Replace battery.
Check settings.
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Troubleshooting
Message

Possible causes

Impossible to
receive/ send Memory Full
SMS & Picture

Possible Corrective Measures
Delete some existing messages in the
phone.

Files not open

Unsupported file
format

Check the file format that can be
supported

SD Card not
working

FAT 16 file system
supported only

Check SD card file system via card reader
Or format SD card using phone

The screen
does not turn
on when I
receive a call.

Proximity sensor
problem

If you use any protection tape or case,
check it is covered the area around
proximity sensor. Make sure that the area
around the proximity sensor is clean.

No Sound

Vibration or
manner mode

Check the setting status of sound menu
to make sure you are not in vibrate or
silent mode.

Hang up or
freeze

Intermittent
software problem

Take out the battery and insert battery.
Turn on the phone.
Try to do software update service via
WEB site.

90

T540 MR_THA_E_1.0_1028.indd 90

2010.10.29 6:56:59 PM

T540 MR_THA_E_1.0_1028.indd 91

“LG Service Center”
by LG Electronics (Thailand) Co. Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd.,
Bookalo, Thonburi, Bangkok 10600
LG Service Working day: Mon - Sun
07:00 - 19:00
Call center: 0-2878-5757
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