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คู่มือการใช้ GS108

- ไทย
คู่มือนี้จะช่วยคุณทำความรู้จักโทรศัพท์มือถือใหม่ของคุณ ซึ่งจะให้คำอธิบายที่เป็นประโยชน์ของ
คุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณ
ข้อมูลบางอย่างในคู่มือเล่มนี้อาจแตกต่างจากโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของ
โทรศัพท์หรือผู้ให้บริการของคุณ

เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
ปุ่มนาวิเกต
หูฟัง

เพื่อเข้าใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์
ต่างๆ อย่างรวดเร็ว

หน้าจอแสดงผล
ปุ่มเลือก
ปุ่มแต่ละปุ่มจะมีการทำงาน
ตามข้อความบนหน้าจอที่อยู่
เหนือปุ่มนั้นๆ

ปุ่มส่ง
ใช้ในการโทรออกด้วยการ
กดหมายเลขโทรศัพท์
และในการรับสายเรียกเข้า
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ปุ่มวางสาย/
เปิดปิดเครื่อง
คุณสามารถเปิดหรือ
ปิดโทรศัพท์ หรือกลับ
สู่โหมดสแตนด์บายได้

การใส่ซิมการ์ดและการชาร์จแบตเตอรี่
การใส่ซิมการ์ด
เมื่อคุณสมัครใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ คุณจะได้รับ ซิมการ์ด พลักอินพร้อม
รายละเอียดการสมัครขอรับบริการ เช่น PIN ของคุณ บริการเสริมที่มีให้เลือกใช้ได้ และอื่นๆ

ข้อสำคัญ! › ซิมการ์ดพลักอินและขั้วสัมผัสอาจชำรุดเสียหายได้ง่ายหากถูกขูดขีดหรือหักงอ

ดังนั้น จึงควรใช้งาน ใส่ หรือถอดการ์ดด้วยความระมัดระวัง เก็บซิมการ์ดทั้งหมด
ให้พ้นมือเด็กเล็ก
› รองรับเฉพาะซิม 2G/2.5G เท่านั้น

ภาพประกอบ
1
2
3
4
5

เปิดฝาครอบแบตเตอรี่
ถอดแบตเตอรี่
ใส่ซิมการ์ด
ปิดฝาปิดแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรี่

1

2

คำเตือน: ห้ามถอดแบตเตอรี่ขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่
เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเสียหายได้
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แผนผังเมนู
ข้อความ

1 ข้อความใหม่
2 ถาดเข้า
3 ร่าง
4 ถาดออก
5 ส่ง
6 ข้อความเสียง
7 บริการข้อมูล
8 ข้อความด่วน
9 ตั้งค่า

เกมส์

รายชื่อ

ข้อมูลการโทร

1 ค้นหา
2 รายชื่อใหม่
3 โทรด่วน
4 คัดลอกทั้งหมด
5 ลบทั้งหมด
6 สถานะความจำ
7 ข้อมูล

1 ทุกสาย
2 สายไม่ได้รับ
3 สายโทรออก
4 สายที่ได้รับ
5 เวลาโทร

วิทยุ FM

รูปแบบเสียง

1 Space ball
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1 ทั่วไป
2 เงียบ
3 เฉพาะสั่น
4 นอกอาคาร
5 โหมด Flight
6 หูฟัง

เครื่องมือ

สมุดบันทึก

ตั้งค่า

1 ไฟด้านนอก
2 สายเรียกเข้าปลอม
3 เครื่องคิดเลข
4 นาฬิกาจับเวลา
5 ตัวแปลงหน่วย
6 เวลาโลก
7 บริการซิม

1 นาฬิกาปลุก
2 ปฏิทิน
3 บันทึก

1 วันที่ & เวลา
2 ภาษา
3 หน้าจอ
4 การโทร
5 ล็อคปุ่มอัตโนมัติ
6 ระบบป้องกัน
7 ประหยัดพลังงาน
8 เลือกเครือข่าย
9 รีเซ็ตการตั้งค่า
0 สถานะความจำ

การโทร
การโทรออก
1 ป้อนหมายเลขโดยใช้ปุ่มกด
2 กด

เพื่อเริ่มการโทร

3 หากต้องการวางสาย กด

เคล็ดลับ! ในการป้อน + เมื่อโทรออกต่างประเทศ ให้กดปุ่ม 0 ค้างไว้

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ
1 กด
เพื่อเปิดสมุดแอดเดรส
2 ป้อนตัวอักษรตัวแรกของรายชื่อที่คุณต้องการโทรออกโดยใช้ปุ่มกด
3 หากต้องการเลื่อนดูรายชื่อและหมายเลขอื่น ให้ใช้
4 กด
เพื่อเริ่มการโทร

และ

การรับสายและการปฏิเสธสายเรียกเข้า
เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น ให้กด ยอมรับ หรือกด
เพื่อรับสาย ขณะที่โทรศัพท์ของคุณดังขึ้น
ให้เลือก เงียบ เพื่อปิดเสียงเรียกเข้า วิธีนี้เป็นวิธีที่ดี หากคุณลืมเปลี่ยนรูปแบบเสียงเป็น เงียบ
เมื่ออยู่ในห้องประชุม กด
หรือ ปฏิเสธ เพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า

เคล็ดลับ! คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าในโทรศัพท์เพื่อรับสายด้วยวิธีอื่นๆ ได้ กด เมนู เลือก
ตั้งค่า และเลือก การโทร เลือก โหมดตอบรับ และเลือกจาก ปุ่มใดๆ หรือ เฉพาะปุ่มรับสาย
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การเปลี่ยนการตั้งค่าการโทร
คุณสามารถตั้งค่าเมนูที่เกี่ยวข้องกับการโทรได้ กด เมนู เลือก ตั้งค่า และเลือก การโทร
• การโอนสาย – เลือกวิธีการโอนสาย
• สายเรียกซ้อน – เลือกเปิดใช้หรือยกเลิกสายเรียกซ้อน

รายชื่อ
การค้นหารายชื่อ
คุณสามารถค้นหารายชื่อในรายชื่อของคุณได้
1 กด รายชื่อ และเลือก ค้นหา เลือก รายชื่อ จากหน้าจอ เมนู หรือกด
จากหน้าจอสแตนด์บาย
2 ป้อนตัวอักษรตัวแรกของรายชื่อที่คุณต้องการโทรออกโดยใช้ปุ่มกด
3 หากต้องการเลื่อนดูรายชื่อและหมายเลขอื่น ให้ใช้

และ

ข้อความ
การส่งข้อความ
1 กด เมนู เลือก ข้อความ และเลือก ข้อความใหม่
2 เอดิเตอร์ข้อความใหม่จะเปิดขึ้น โหมดเริ่มต้นของเอดิเตอร์ข้อความ คือโหมด SMS
3 ป้อนข้อความของคุณโดยใช้ระบบช่วยสะกดคำ T9 หรือการป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง
คุณสามารถสลับโหมดการป้อนข้อความได้โดยกด
4 กด ตัวเลือก และเลือก แทรก เพื่อเพิ่ม สัญลักษณ์, ข้อความอัตโนมัติ, รายชื่อ, นามบัตร
5 กด ส่งไปที่
6 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือกด ตัวเลือก และเลือก รายชื่อ หรือ ข้อความล่าสุด
เพื่อเปิดรายชื่อของคุณ
7 กด ส่ง
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การป้อนข้อความ
คุณสามารถป้อนตัวเลขและตัวอักษรได้โดยใช้ปุ่มกดของโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น
การบันทึกชื่อในรายชื่อ การเขียนข้อความ และการสร้างตารางนัดหมายในปฏิทินล้วนแต่ต้องใช้
การป้อนข้อความทั้งสิ้น ในเครื่องมีวิธีป้อนข้อความให้เลือกใช้ได้ดังนี้: ระบบช่วยสะกดคำ T9,
การป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง และโหมด 123

หมายเหตุ: ฟิลด์บางฟิลด์อาจใช้โหมดป้อนข้อความได้โหมดเดียว (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ใน
ฟิลด์สมุดที่อยู่)
ระบบช่วยสะกดคำ T9
ระบบช่วยสะกดคำ T9 จะใช้พจนานุกรมภายในเครื่อง เพื่อรับรู้คำศัพท์ที่คุณเขียนตามลำดับการ
กดปุ่ม เพียงกดที่ปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับตัวอักษรที่คุณจะป้อน พจนานุกรมจะรับรู้ได้ถึงคำศัพท์
เมื่อคุณป้อนตัวอักษรครบทุกตัวแล้ว
โหมดเลือกเอง ABC
โหมดนี้ให้คุณป้อนตัวอักษรโดยการกดปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการหนึ่งครั้ง สองครั้ง สามครั้ง
หรือสี่ครั้งจนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น
โหมด 123
ป้อนตัวเลขต่างๆ โดยกดปุ่มเพียงครั้งเดียวต่อตัวเลขหนึ่งตัว คุณสามารถเพิ่มตัวเลขได้
แม้ขณะที่ยังคงอยู่ในโหมดตัวอักษร โดยกดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้
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วิทยุ FM (FM ไร้สาย)

ด้วยเสาอากาศ FM ในตัว คุณสามารถรับวิทยุ FM ได้โดยไม่ต้องมีหูฟังภายนอก คุณสามารถ
ฟังสถานีวิทยุที่คุณชอบได้ทุกเวลา
หมายเหตุ: ในบริเวณที่มีสัญญาณวิทยุ FM อ่อน ความไวในการรับสัญญาณอาจลดลงเมื่อใช้
โหมดเสาอากาศไร้สาย ดังนั้นควรต่อหูฟังเพื่อคุณภาพ FM ที่ดีขึ้น

การฟังวิทยุ
1 กด เมนู และเลือก วิทยุ FM
2 เลือกหมายเลขช่องของสถานีที่คุณต้องการฟัง

หมายเหตุ: คุณสามารถฟังวิทยุผ่านทางลำโพงในตัวเครื่องได้ กด ตัวเลือก เลือก ฟังทาง
และเลือก ลำโพง

เกมส์

โทรศัพท์ GS108 มาพร้อมกับเกมส์เพื่อช่วยให้คุณได้เพลิดเพลินในยามว่าง กด เมนู และเลือก
เกมส์

รูปแบบเสียง
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของคุณ
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบเสียงได้โดยกด เมนู>รูปแบบเสียง แล้วเลือกจาก ทั่วไป, เงียบ,
เฉพาะสั่น, นอกอาคาร, โหมด Flight และหูฟัง
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สมุดบันทึก / เครื่องมือ
การตั้งเวลาการปลุก ( เมนู > สมุดบันทึก > นาฬิกาปลุก)
คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้ 3 เวลาตามเวลาที่กำหนดได้

การใช้ปฏิทิน ( เมนู > ปฏิทิน )
เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ ปฏิทินจะปรากฏขึ้น เคอร์เซอร์รูปสี่เหลี่ยมจะอยู่ที่วันที่ปัจจุบัน คุณสามารถ
เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังวันที่อื่นได้โดยใช้ปุ่มนาวิเกต

การเพิ่มบันทึก ( เมนู > สมุดบันทึก > บันทึก )
คุณสามารถลงทะเบียนบันทึกของคุณได้ที่นี่

ไฟด้านนอก ( เมนู > เครื่องมือ > ไฟด้านนอก )
คุณสามารถเปิดไฟฉายได้

การตั้งค่าสายเรียกเข้าปลอม
( เมนู > เครื่องมือ > สายเรียกเข้าปลอม )
คุณสามารถส่งสายเรียกเข้าปลอมหลังจากเวลาที่กำหนดไว้

การใช้เครื่องคิดเลข ( เมนู > เครื่องมือ > เครื่องคิดเลข )
เครื่องคิดเลขจะดำเนินการคำนวณขั้นต้น คือ บวก, ลบ, คูณ และ หาร

การใช้นาฬิกาจับเวลา ( เมนู > เครื่องมือ > นาฬิกาจับเวลา )
ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณใช้ฟังก์ชันนาฬิกาจับเวลาได้
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การแปลงหน่วย ( เมนู > เครื่องมือ > ตัวแปลงหน่วย)
ใช้แปลงหน่วยวัดต่างๆ ให้เป็นหน่วยที่คุณต้องการ

การเพิ่มเมืองในเวลาทั่วโลก ( เมนู > เครื่องมือ > เวลาทั่วโลก )
คุณสามารถตรวจสอบเวลาปัจจุบันของ Greenwich Mean Time (GMT) และเมืองหลักทั่วโลกได้

บริการซิม ( เมนู > เครื่องมือ > บริการซิม )
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดและการให้บริการของเครือข่าย ในกรณีที่ซิมการ์ดสนับสนุนบริการ
SAT (เช่น SIM Application Toolkit) เมนูนี้จะเป็นชื่อบริการของผู้ให้บริการซึ่งจัดเก็บไว้ในซิม
การ์ด

ตั้งค่า
การใช้โหมด Flight ( เมนู > รูปแบบเสียง > โหมด Flight )
ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อ เปิด หรือ ปิด โหมด Flight คุณไม่สามารถโทรออก หรือส่งข้อความได้ เมื่อ
โหมด Flight เปิด อยู่

การเปลี่ยนวันที่และเวลา ( เมนู > ตั้งค่า > วันที่ & เวลา )
คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่และเวลาได้

การเปลี่ยนภาษา ( เมนู > ตั้งค่า > ภาษา )
คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของข้อความที่ใช้แสดงบนโทรศัพท์ของคุณ การตั้งค่าเปลี่ยนแปลงนี้
มีผลต่อโหมดป้อนภาษาด้วย
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การเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผล ( เมนู > ตั้งค่า > หน้าจอ )
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของการแสดงผลของโทรศัพท์ได้

การเปลี่ยนการตั้งค่าระบบป้องกัน ( เมนู > ตั้งค่า > ระบบป้องกัน )
เปลี่ยนการตั้งค่าระบบป้องกันของคุณเพื่อป้องกันโทรศัพท์ GS108 และข้อมูลที่สำคัญของคุณ
• คำขอรหัส PIN - เลือกให้ขอรหัส PIN เมื่อคุณเปิดเครื่อง
• ล็อคเครื่อง - เลือกรหัสป้องกันเพื่อล็อคโทรศัพท์ของคุณ เมื่อเปิดเครื่อง, เมื่อเปลี่ยนซิม
หรือ ทันที
• แจ้งเครื่องหาย(ATMT) - เมื่อโทรศัพท์ของคุณถูกขโมย เครื่องจะส่ง SMS ไปยัง
หมายเลขที่กำหนดไว้โดยเจ้าของที่แท้จริง ผู้ใช้ต้องกำหนดการตั้งค่า ATMT ด้วยชื่อ
หมายเลขโทรศัพท์หลัก หมายเลขรอง ผู้ใช้ต้องตั้งค่าเปิด ATMT เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ
ATMT รหัส ATMT เริ่มต้น คือ “0000” ATMT SMS จะมีข้อความเกี่ยวกับ IMEI
ของโทรศัพท์ที่ถูกขโมย ตำแหน่งปัจจุบัน และหมายเลขของบุคคลที่กำลังใช้เครื่องดังกล่าว
• เปลี่ยนรหัส - เปลี่ยน รหัสป้องกัน หรือ รหัส PIN2

ประหยัดพลังงาน ( เมนู > ตั้งค่า > ประหยัดพลังงาน )
หากคุณตั้งค่า เปิดเสมอ คุณสามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ได้ในขณะที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์
เลือกเพื่อสลับการตั้งค่าประหยัดพลังงาน เปิดเสมอ, เฉพาะกลางคืน หรือ ปิด

การรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ ( เมนู > ตั้งค่า > รีเซ็ตตั้งค่า )
ใช้ รีเซ็ต เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน คุณต้องใช้รหัสป้องกันเพื่อใช้งาน
ฟังก์ชันนี้ รหัสที่กำหนดมาให้คือ “0000”
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ

โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจทำให้เกิดอันตรายหรือ
ผิดกฎหมาย ข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมมีอธิบายอยู่ในคู่มือเล่มนี้

คำเตือน
• ควรปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกครั้งที่อยู่บนเครื่องบิน
• ห้ามถือโทรศัพท์ในขณะขับรถ
• ไม่ควรใช้เครื่องใกล้สถานีบริการน้ำมัน คลังน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่มีการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการระเบิด
• เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดใช้แต่แบตเตอรี่และแท่นชาร์จของแท้ที่กำหนดให้เท่านั้น
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือเปียก ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดหรือทำให้
โทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้
• เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่างจากมือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจทำอันตราย
หากเด็กนำใส่ปาก
• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บนพื้นผิวอ่อนนุ่ม
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศดี

ข้อควรระวังในการใช้งาน
• ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อบังคับพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรง
พยาบาล เนื่องจากอาจมีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไวต่อสัญญาณรบกวน
• การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดได้ จึงไม่ควรใช้
โทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน
• เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โปรดใช้แต่อุปกรณ์เสริมที่เป็นของแท้เท่านั้น
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• เครื่องส่งสัญญาณวิทยุทุกชนิดสามารถส่งคลื่นรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
ที่อยู่ใกล้เคียง ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รับการรบกวนบ้างเล็ก
น้อย
• ควรทิ้งแบตเตอรี่ตามวิธีที่กฎหมายกำหนด
• ห้ามถอดแยกเครื่องโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่

การรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุและค่า SAR (Specific Absorption
Rate)
โทรศัพท์มือถือรุ่น GS108 นี้ ได้รับการออกแบบตรงตามข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยในการใช้
งานอันเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ ข้อกำหนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่รวม
ถึงการกำหนดค่าเผื่อไว้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า Specific Absorption
Rate หรือ SAR การทดสอบ SAR ได้กระทำด้วยการใช้วิธก
ี ารที่ได้มาตรฐาน โดยให้เครื่อง
โทรศัพท์ส่งสัญญาณที่แรงที่สุดและมีการรับรองขนาดสัญญาณแล้ว โดยการส่งสัญญาณดัง
กล่าวได้กระทำในทุกย่านความถี่ที่โทรศัพท์ใช้อยู่
• แม้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG แต่ละรุ่นจะแตกต่างกันบ้าง แต่ทุกรุ่นจะได้รับการออกแบบ
ให้อยู่ภายในข้อกำหนดการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
• ข้อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก. โดยเฉลี่ยตามเนื้อเยื่อหนักสิบ (10) กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ ซึ่งทำการทดสอบโดย DASY4 ขณะถือแนบกับหูคือ
1.20 วัตต์/กก. (10 กรัม) และเมื่อพกพาไว้กับตัวคือ 0.605 วัตต์/กก. (10 กรัม)
• ข้อมูลระดับ SAR สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ/พื้นที่ที่ยอมรับข้อจำกัด SAR ซึ่งแนะนำโดย
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/กก. โดยเฉลี่ยต่อ
เนื้อเยื่อหนึ่ง (1) กรัม
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การดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องโทรศัพท์
คำเตือน

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น
การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ อาจทำให้การรับรองหรือการรับประกันของเครื่องสิ้นสุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
• อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องโทรศัพท์ ควรนำไปให้ช่างเทคนิคผู้มีความรู้เมื่อจำเป็นต้องมี
การตรวจซ่อม
• ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และเครื่องคอมพิวเตอร์
• ควรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น เครื่องระบายความร้อน หรือเตาประกอบอาหาร
• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีการสั่นสะเทือนหรือการกระแทก
• สารเคลือบบนตัวเครื่องโทรศัพท์อาจหลุดลอกได้ หากหุ้มด้วยวัสดุหรือสิ่งที่ทำจากไวนิล
• ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดภายนอกเครื่องโทรศัพท์ (อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน
ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือควันมากเกินไป
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิตหรือบัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก เพราะอาจทำความเสียหาย
ต่อข้อมูลในแถบแม่เหล็กได้
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม มิฉะนั้นอาจทำความเสียหายแก่โทรศัพท์ได้
• วางเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจากของเหลวหรือความชื้น
• ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง ด้วยความระมัดระวัง อย่ากดเสาอากาศโดยไม่จำเป็น
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การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของโทรศัพท์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถส่งคลื่นรบกวนได้ ทำให้มีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน หลีกเลี่ยง
การวางโทรศัพท์เหนือเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ เช่น ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น
• โทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่องอาจก่อให้เกิดสัญญาณคลื่นรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้
• ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รับการรบกวนบ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน

ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ที่คุณขับขี่
ยานพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ
• มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มที่
• หากสามารถกระทำได้ ให้ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทรออกหรือรับสาย หากสภาพการขับขี่ทำให้จำเป็นต้อง
ดำเนินการดังกล่าว
• พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดในรถของคุณ เช่น
วิทยุติดรถยนต์ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัย ห้ามติดตั้งอุปกรณ์พกพาแบบไร้สายซึ่งขัดขวางการทำงาน
ของถุงลม เพราะอาจทำให้การทำงานขัดข้อง หรือทำให้คุณได้รับบาดเจ็บรุนแรงเนื่องจากการ
ทำงานผิดปกติของถุงลมนิรภัยได้
หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะอยู่ข้างนอก โปรดตรวจดูว่าระดับเสียงอยู่ที่ระดับที่เหมาะสม
เพื่อให้คุณยังสามารถได้ยินเสียงจากรอบข้างได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ข้างถนน
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หลีกเลี่ยงการทำลายความสามารถในการได้ยิน

ความสามารถในการได้ยินอาจถูกทำลายได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น
เราขอแนะนำว่า คุณไม่ควรเปิดหรือปิดหูฟังใกล้กับหูของคุณ นอกจากนี้ คุณควรตั้งระดับเสียง
เพลงและระดับเสียงสายสนทนาไว้ในระดับที่เหมาะสม

บริเวณที่ทำให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างมีการระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด
และทำตามข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลวที่ติดไฟง่าย หรือระเบิดได้ในห้องโดยสารของรถ
ซึ่งคุณใช้เก็บโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ

บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่นรบกวนต่อเครื่องบินได้
• ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์เมื่อเครื่องบินจอดที่พื้นโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากพนักงานประจำเครื่อง
เสียก่อน

เด็ก

เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่างจากมือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจทำอันตราย
หากเด็กนำใส่ปาก
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การโทรฉุกเฉิน

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์
นี้เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณ
ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการดูแลรักษา
• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่ออกจนหมดก่อนเริ่มการชาร์จ แบตเตอรี่นี้ต่างจากแบต
เตอรี่อื่นเนื่องจากไม่มี Memory Effect ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จึงไม่ด้อยลง
• ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จของ LG เท่านั้น เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ LG ได้รับการออก
แบบมาเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
• อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร
• รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัสแบตเตอรี่
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที เมื่อประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำลงจนถึงระดับที่ไม่อาจใช้
งานต่อได้ แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครั้งจนกว่าจะจำเป็นต้องเปลี่ยนก้อนใหม่
• ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานานเพื่อเพิ่มเวลาการใช้งาน
• อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดนแสงแดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพที่มีความชื้นสูง เช่น
ในห้องน้ำ
• อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือเย็นเพราะประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
อาจด้อยลง
• หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
• ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว โปรดรีไซเคิลเมื่อเป็นไปได้
อย่าทิ้งเป็นขยะในครัวเรือน
• หากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดนำไปที่จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการ
แต่งตั้งจาก LG Electronics ที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ
• ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบทุกครั้งหลังจากแบตเตอรี่โทรศัพท์เต็มแล้วเพื่อ
ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
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ข้อมูลทาง
เทคนิค
อุณหภูมิแวดล้อม
สูงสุด : +55°C (คายประจุ)
+45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด : -10°C

Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details
Product Name
GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment
Model Name

0168

GS100, GS102, GS107, GS107b, GS108
Trade Name
LG
Applicable Standards Details

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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R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001/ EN 62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

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

Declaration
I hereby declare under our sole responsibility Name
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned Seung Hyoun, Ji / Director
standards and Directives
LG Electronics Inc.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, e-mail : jacob @ lge.com

Signature of rep

Issued Date

19. Nov 2009
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GS108 User Guide - English
This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful
explanations of features on your phone.
Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the
software of the phone or your service provider.

Getting to know your phone
Navigation keys
Earpiece

Use for quick access to
phone functions.

Display screen
Soft keys
Each of these keys
performs the functions
indicated by the text on
the display immediately
above them.

Send key
You can dial a phone
number and answer
incoming calls.
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End/Power key
Allows you to power the
phone on or off, end calls,
or return to Standby Mode.

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

Important! › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or
bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all
SIM cards out of the reach of small children.
› only 2G/2.5G SIM supported

Illustrations
1
2
3
4
5

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

1

2

3

WARNING: Do not remove the
battery when the phone is switched on,
as this may damage the phone.
4

5
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Menu map
Messaging

Contacts

Call history

1 New message
2 Inbox
3 Drafts
4 Outbox
5 Sent
6 Listen voice mail
7 Info messages
8 Templates
9 Settings

1 Search
2 New contact
3 Speed dials
4 Copy all
5 Delete all
6 Memory status
7 Information

1 All calls
2 Missed calls
3 Dialled calls
4 Received calls
5 Call duration

Games

FM radio

Profiles

1 Space ball

4

1 General
2 Silent
3 Vibrate only
4 Outdoor
5 Flight mode
6 Headset

Tools

Organiser

Settings

1 Torch
2 Fake call
3 Calculator
4 Stopwatch
5 Unit converter
6 World clock
7 SIM Services

1 Alarm
2 Calendar
3 Memo

1 Date & Time
2 Language
3 Display
4 Call
5 Auto keylock
6 Security
7 Power save
8 Network selection
9 Reset settings
0 Memory status

Calls
Making a call
1 Key in the number using the keypad.
2 Press

to initiate the call.

3 To end the call, press

.

TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

Making a call from your contacts
1 Press
to open the address book.
2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
3 To scroll through the contacts use up and down navigation keys. And to scroll through
their different numbers use left and right navigation keys.
4 Press
to initiate the call.

Answering and rejecting a call
When your phone rings, press Accept or press
to answer the call. While your phone is
ringing, select Silent to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your
profile to Silent for a meeting.
Press
or Reject to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press
Menu, select Settings and choose Call. Select Answer mode and choose from Any key or send
key only.
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Changing the call settings
You can set the menu relevant to a call. Press Menu, select Settings and choose Call.
• Call divert – Select methods of call divert.
• Call waiting – Select active or cancel call waiting.

Checking your call history
You can check the record of all, missed, dialled, received calls and call duration. The
number and name (if available) are displayed together with the date and time at which
the call was made. You can also view the number of times you have called. Press Menu,
select Call history.

Contacts
Searching for a contact
You can search for a contact in your contacts.
1 Press Contacts and choose Search, select Contacts from the Menu screen or press
from the standby screen.
2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
3 To scroll through the contacts and their different numbers use
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and

.

Messaging
Sending a message
1 Press Menu, select Messaging and choose New message.
2 A new message editor will open. The default setting of the message editor is SMS mode.
3 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode. You can
.
switch text input mode by pressing
4 Press Options and choose Insert to add an Symbol, Template, Contact, Business card.
5 Press Send to.
6 Enter the phone number or press Options and select Contacts or Recent list to open your
contacts list select the number and press insert then option.
7 Press Send.
Entering text
You can enter alphanumeric characters using the phone’s keypad. For example, storing
names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar
all require entering text. The following text input methods are available in the phone: T9
predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address
book fields).
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T9 predictive mode
T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you’re writing based on the
key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want
to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.
ABC manual mode
This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter
once, twice, three or four times until the letter is displayed.
123 mode
Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining
in letter modes by pressing and holding the desired key.

FM radio (Wireless FM)
With embedded FM antenna, you can receive FM radio withoutan external earphone. You
can listen to your favor radio station anytime.
Note: In weak FM radio signal area the sensitivity can degrade with wireless and antenna
mode. So it is advisable to insert the ear-mic for better and enhanced FM quality.

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

Note: You can listen to the radio via built-in speaker. Press Options, select Listen via and
choose Speaker.
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Games
Your GS108 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare.
Press Menu and select Games.

Profile
Changing your profiles
You change your profile by pressing Menu > Profiles, then choose from General, Silent,
Vibrate only, Outdoor, Flight mode and Headset.

Organiser / Tools
Setting your alarm ( Menu > Organiser > Alarm )
You can set up to 3 alarm clocks to go off at a specified time.

Using the calendar ( Menu > Calendar )
When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current
date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Adding a memo ( Menu > Organiser > Memo )
You can register your own memos here.

Torch ( Menu > Tools > Torch )
You can turn on/off the flash light.
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Setting your fake call ( Menu > Tools > Fake call )
You can send the fake call after setting time.

Using your calculator ( Menu > Tools > Calculator )
The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication
and division.

Using the stopwatch ( Menu > Tools > Stopwatch )
This option allows you to use the function of a stopwatch.

Converting a unit ( Menu > Tools > Unit converter )
This converts many measurements into a unit you want.

Adding a city to your world clock ( Menu > Tools > World clock )
You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the
world.

SIM services ( Menu > Tools > SIM services )
This feature depends on SIM and the network services. In case the SIM card supports SAT (i.e.
SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored
on the SIM card.
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Settings
Using flight mode ( Menu > Profiles > Flight mode )
Use this function to switch the flight mode On or Off You will not be able to make calls,
Connect to the internet, Send messages when Flight mode is switched On.

Changing your date & time ( Menu > Settings > Date & Time )
You can set functions relating to the date and time.

Changing the language ( Menu > Settings > Language )
You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect
the language input mode.

Changing your display settings ( Menu > Settings > Display )
You can change the settings for the phone display.

Changing your security settings ( Menu > Settings > Security )
Change your security settings to keep your GS108 and the important information it holds
protected.
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• PIN code request - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
• Phone lock - Choose a security code to lock your phone, When power on, When SIM
changed or Immediately.
• Anti Theft Mobile Tracker - When the handset is stolen, handset sends the SMS to the
numbers configured by real owner. User has to configure the ATMT settings with name,
primary phone number, secondary number. User has to Set ATMT ON to activate the ATMT
feature. Default ATMT code is “0000”. ATMT SMS will contain information about the stolen
phone IMEI, current location & number of the person who is using that handset.
• Change codes - Change your Security code, PIN2 code or ATMT code.

Power save ( Menu > Settings > Power save )
If you set Always on, you can save the battery power when you don’t use the phone. Choose
to switch the power save settings Always on, Night only or Off.

Resetting your phone ( Menu > Settings > Reset settings )
Use Reset to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to
activate this function. The default number is “0000”.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or
illegal. Further detailed information is given in this manual.

WARNING
• Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
• Do not hold the phone in your hand while driving.
• Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting
operations.

• For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
• Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an
electric shock or seriously damage your phone.

• Keep the phone in a safe place out of small children’s reach. It includes small parts which
if detached may cause a chocking hazard.

• Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
• The phone should be charged in a well ventilated area.
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CAUTION
• Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do
not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.

• Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should
never depend solely on the phone for emergency calls.

• Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
• All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor
interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

• Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.
• Do not dismantle the phone or battery.

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model GS108 has been designed to comply with applicable safety
requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines
that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age
and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific
Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the
phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they
are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
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• The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP), which is 2 W/Kg averaged over ten (10) gram of tissue.

• The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.20
W/Kg (10g) and when worn on the body is 0.605 W/Kg (10g).

• SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6
W/Kg averaged over one (1) gram of tissue.

Product care and maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone
model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the
phone, and may be dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is
required.
• Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
• The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
• The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
• Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene,
thinner or alcohol.)
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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; otherwise, it may damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid or moisture.
• Use the accessories like an earphone cautiously. Do not press the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may get interference, which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission.
Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so
require.
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• RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and
safety equipment.

• When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable
wireless equipment. It can fail or cause serious injury due to improper performance.
If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a
reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative
when near roads.

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

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. Don’t use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your
vehicle which contains your mobile phone and accessories.
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In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
• Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
• Do not use it on the aircraft without crew permission.

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

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

Battery information and care
• You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other
•
•
•
•

18

battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery’s
performance.
Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery
life.
Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
Keep the metal contacts of the battery pack clean.
Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery
pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.

• Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as
the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery
performance.
• There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
• Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. Please recycle
when possible. Do not dispose as household waste.
• If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service
point or dealer for assistance.
• Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to
save unnecessary power consumption of the charger.
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Technical data
Ambient
Temperatures
Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)
Min : -10°C

Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details
Product Name
GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment
Model Name

0168

GS100, GS102, GS107, GS107b, GS108
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001/ EN 62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

LG Service Center
by LG Electronics
(Thailand) Co. Ltd.
72/127 Somdetprachaw
Taksin Rd., Bookalo,

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

Declaration

Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon-Sun
07:00 - 19:00
Call center : 0-2878-5757
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I hereby declare under our sole responsibility Name
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned Seung Hyoun, Ji / Director
standards and Directives
LG Electronics Inc.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, e-mail : jacob @ lge.com

Signature of rep

Issued Date

19. Nov 2009
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