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โปรแกรมรับรองผลิตภัณฑ์ LG
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ
ขณะนี้ บริษัท LG ได้ดำเนินงานตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
ทาง LG เพื่อคุ้่มครองผู้บริโภค จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลอกเลียน
แบบจากตลาดลักลอบนำเข้าสินค้ารวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้
รับบริการทางด้านการประกันสินค้าอย่างเป็นทางการ
เพื่อให้ แนใจ ว่าโทรศัพท์ของท่าน เป็นผลิตภัณฑ์แท้จากทาง LG,
หนึ่งข้อความพร้อมด้วย IMEI เครื่อง จะถูกส่งมายัง บริษัท LG
โดยอัตโนมัติ นับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์และเริมใช้บริการ
ทั้งนี้ LG จะเป็นผู้ชำระค่าบริการ SMS สำหรบโปรแกรมตรวจ
สอบผลิตภัณฑ์นี้
สำหรับสิทธิพิเศษ ท่านจะได้รับสิทธิในการต่อระยะเวลาการ
รับประกันฟรีเพิ่มขึ้นหนึ่งเดือน โดยสิทธิพิเศษนี้ครอบคลุม
เฉพาะการรับประกันตัวเครื่อง ไม่รวมแบตเตอรี่ และ อุปกรณ์เสริมอื่นๆ.
ทันทีที่โทรศัพท์ของคุณได้รับการตรวจสอบและรับรอง
คุณจะได้รับขอความรับรอง “โทรศัพท์เครื่องนี้ คือผลิตภัณฑ์
จากบริษัท LG”
โดยทุกหมายเลข IMEI ที่ส่งถึงบริษัท LG สามารถการันตีได้ว่า
จะได้รับสิทธิการรับประกันสินค้า อันเนื่อง จากขอบกพร้องจาก
มาตรฐานในขั้นตอนการผลิต โดยไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานใน
การซื้อหรือ บัตรรับประกันสินค้า นับตั้งแต่วันแรกที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

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

Bluetooth QD ID B016192
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบือ้ งต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำ
เหล่านีอ้ าจทำให้เกิดอันตรายหรือผิด
กฎหมาย

การรับพลังงานคลืน
่ ความถี่
วิทยุ
ข้อมูลเกีย่ วกับการรับพลังงาน
คลืน่ ความถีว่ ท
ิ ยุและค่า SAR
(Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลือ่ นทีร่ นุ่ GD880 นี้
ได้รบ
ั การออกแบบตรงตามข้อ
กำหนดเรือ่ งความปลอดภัยในการ
ใช้งานอันเกีย่ วกับการรับพลังงาน
คลืน่ ความถีว่ ท
ิ ยุ ข้อกำหนดนีใ้ ช้
หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ทร่ี วมถึง
การกำหนดค่าเผือ่ ไว้ทง้ั นีเ้ พือ่ ความ
ปลอดภัยของทุกคน โดยไม่ขน้ึ กับอาย
แุ ละสุขภาพ
• แม้วา่ ระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG
แต่ละรุน่ จะแตกต่างกันบ้าง
แต่ทกุ รุน่ จะได้รบ
ั การออกแบบให้
อยูภ
่ ายในข้อกำหนดการรับพลัง
งานคลืน่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
• ข้อจำกัด SAR ทีแ่ นะนำโดย
International Commission on
Non–Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก. โดยเฉลีย่
ตามเนือ้ เยือ่ หนัก 10 กรัม

• ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์
รุน่ นี้ ซึง่ ทำการทดสอบโดย DASY4
ขณะถือแนบกับหูคอื 1.23 วัตต์/กก.
(10 กรัม) และเมือ่ พกพาไว้กบ
ั ตัวคือ
1.10 วัตต์/กก. (10 กรัม)
• ข้อมูลระดับ SAR
สำหรับผูท
้ อ่ี ยูใ่ นประเทศ/
พืน้ ทีท
่ ย่ี อมรับข้อจำกัด SAR
ซึง่ แนะนำโดย Institute of
Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/กก.
โดยเฉลีย่ ต่อเนือ้ เยือ่ 1 กรัม

การดูแลและการบำรุงรักษา
เครือ
่ งโทรศัพท์
คำเตือน
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ
และอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการ
รับรองให้ใช้กับโทรศัพท์ รุ่นนี้
เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภท
อื่นๆ อาจทำให้การรับรองหรือ
การรับประกันของเครื่องสิ้นสุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
• อย่าถอดแยกชิน้ ส่วนของเครือ่ ง
โทรศัพท์ ควรนำไปให้ชา่ งเทคนิค
ผูม้ ค
ี วามรูเ้ มือ่ จำเป็นต้องมี
การตรวจซ่อม
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
• การซ่อมแซมภายใต้การรับประ
กันเป็นการตัดสินใจของ LG ซึง่
อาจรวมถึงการเปลีย่ นชิน้ ส่วน
หรือแผงวงจรทีเ่ ป็นของใหม่หรือของ
ทีป
่ รับสภาพ โดยมีประสิทธิภาพใน
การทำงานเทียบเท่าชิน้
ส่วนทีถ่ กู เปลีย่ น
• ควรวางให้หา่ งจากอุปกรณ์เครือ่ ง
ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
และเครือ่ งคอมพิวเตอร์
• ควรตัง้ โทรศัพท์ไว้หา่ งจากแหล่ง
ความร้อน เช่น เครือ่ งระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
• ไม่ควรนำเครือ่ งโทรศัพท์ไว้ใน
ทีท
่ ม่ี กี ารสัน่ สะเทือนหรือการ
กระแทก
• ปิดเครือ่ งโทรศัพท์ในบริเวณทีม่ ี
ข้อบังคับพิเศษว่าห้ามใช้ เช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล
เนือ่ งจากอาจมีผลต่อการทำงานของ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ทไ่ี ว
ต่อสัญญาณรบกวน
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ดว้ ยมือเปียก
ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่
เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดและ
อาจทำให้เ์ ครือ่ งชำรุดเสียหายได้
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• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วต
ั ถุไวไฟ
เนือ่ งจากโทรศัพท์อาจร้อนและ
ทำให้ตด
ิ ไฟ ซึง่ อาจทำให้เกิด
เพลิงไหม้
• ใช้ผา้ แห้งเช็ดทำความสะอาด
ภายนอกเครือ่ งโทรศัพท์
(อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน
ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บนพืน้
ผิวอ่อนนุม่
• ชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณทีม่ กี าร
ถ่ายเทอากาศดี
• ไม่ควรนำเครือ่ งโทรศัพท์ไว้ใน
ทีท
่ ม่ี ฝ
ี นุ่ หรือควันมากเกินไป
ั รเครดิตหรือ
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บต
บัตรโดยสารทีม่ แี ถบแม่เหล็ก
เพราะอาจทำความเสียหายต่อ
ข้อมูลในแถบแม่เหล็กได้
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมค
ี ม
เพราะอาจทำความเสียหายแก่
โทรศัพท์ได้
• วางเครือ่ งโทรศัพท์ให้หา่ งจาก
ของเหลวหรือความชืน้
ุ กรณ์เสริม เช่น หูฟงั
• ใช้อป
ด้วยความระมัดระวัง อย่าแตะ
ต้องเสาอากาศโดยไม่จำเป็น

การ
ภาพ

อุปกร
โทรศ
สามา
ผลต
• ห้า
อุป
อน
วา
จัง
ใส
• โท
ก่อ
กับ
• ดัง
เค
รับ

ควา

ตรวจ
บังคับ
เคลือ่
พืน้ ท
• ห้า
ขับ

าพ

พืน้

หรือ

การทำงานอย่างมีประสิทธิ
ภาพของโทรศัพท์
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลือ่ นทีท
่ กุ เครือ่ ง
สามารถส่งคลืน่ รบกวนได้ ทำให้มี
ผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ตา่ งๆ
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ กล้
อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รบ
ั
อนุญาตเสียก่อน หลีกเลีย่ งการ
วางโทรศัพท์เหนือเครือ่ งควบคุม
จังหวะการเต้นของหัวใจ เช่น
ใส่ในกระเป๋าเสือ้ เป็นต้น
่ างเครือ่ งอาจ
• โทรศัพท์เคลือ่ นทีบ
ก่อให้เกิดสัญญาณคลืน่ รบกวน
กับเครือ่ งช่วยฟังได้
• ดังนัน้ โทรทัศน์ วิทยุ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้
รับการรบกวนบ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อ
บังคับว่าด้วยเรือ่ งการใช้โทรศัพท์
เคลือ่ นทีข่ ณะขับขีย่ านพาหนะใน
พืน้ ทีน่ น้ั
• ห้ามใช้โทรศัพท์มอื ถือในขณะ
ขับรถ

• ขับขีด
่ ว้ ยความระมัดระวังอย่าง
เต็มที่
• หากสามารถกระทำได้
ให้ใช้ชด
ุ อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทร
ออกหรือรับสาย หากสภาพการขับขี่
ทำให้จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว
• พลังงานคลืน่ ความถีว่ ท
ิ ยุอาจ
มีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอ
นิกส์บางชนิดในรถของคุณ เช่น
วิทยุตด
ิ รถยนต์อป
ุ กรณ์เพือ่ ความ
ปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตัง้ ถุงลมนิรภัย
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์พกพา
แบบไร้สายซึง่ ขัดขวางการ
ทำงานของถุงลมซึง่ อาจทำให้ถงุ ลม
ไม่ทำงาน หรืออาจทำให้คณ
ุ ได้รบ
ั
บาดเจ็บรุนแรงเนือ่ ง
จากการทำงานผิดปกติของถุง
ลมนิรภัยได้
• หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะ
อยูข่ า้ งนอก โปรดตรวจดูวา่ ระดับ
เสียงอยูท
่ ร่ี ะดับทีเ่ หมาะสม เพือ่
ให้คณ
ุ ยังสามารถได้ยนิ เสียงจากรอบ
ข้างได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมือ่ อยูข่ า้ งถนน
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
หลีกเลีย
่ งการทำลายความ
สามารถในการได้ยน
ิ

บนเครือ
่ งบิน

ความสามารถในการได้ยนิ อาจถูก
ทำลายได้หากคุณฟังเสียงดังเป็น
ระยะเวลานาน ดังนัน้ เราขอแนะนำว่า
คุณไม่ควรเปิดหรือปิดเครือ่ งใกล้
กับหูของคุณ นอกจากนี้ คุณควรตัง้
ระดับเสียงเพลงและระดับเสียงสาย
สนทนาไว้ในระดับทีเ่ หมาะสม

อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิด
คลืน่ รบกวนต่อเครือ่ งบินได้
• ปิดโทรศัพท์มอื ถือของคุณ
หรือเปิดใช้งานโหมด Flight
ก่อนขึน้ เครือ่ งบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์เมือ่ เครือ่ งบิน
จอดทีพ
่ น้ื ก่อนได้รบ
ั การอนุญาต
จากพนักงานประจำเครือ่ ง

บริเวณทีท
่ ำให้เกิดระเบิดได้

เด็ก

ห้ามใช้โทรศัพท์ในพืน้ ทีท
่ อ่ี ยู่
ระหว่างมีการระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบต
ั ต
ิ าม
ข้อห้ามอย่างเคร่งครัด และทำตาม
ข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ

เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัยและ
ห่างจากมือเด็ก รวมทัง้ เก็บชิน้ ส่วน
ขนาดเล็กซึง่ อาจทำอันตรายหาก
เด็กนำใส่ปาก

บริเวณทีอ
่ าจเกิด
การระเบิดได้

การโทรฉุกเฉิน

• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จด
ุ เติม
น้ำมันเชือ้ เพลิง
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้นำ้ มันเชือ้
เพลิงหรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของ
เหลวทีต
่ ด
ิ ไฟง่าย หรือระเบิด
ได้ในห้องโดยสารของรถ ซึง่ คุณใช้
เก็บโทรศัพท์หรืออุป
กรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ
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การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้
กับเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีท
่ ง้ั
หมดได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์น้ี
เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้
ตรวจสอบกับผูใ้ ห้บริการในพืน้ ทีข่ องคุณ

ข้อม
การ

• คุณ
แบ
กา
แบ
Eff
ขอ
• ใช
ขอ
แบ
แบ
แบ
• อย
เต
• รัก
สัม
• เป
เม่
ต่ำ
ได
ให
จำ
• ชา
ใช
เพ
• อย
แด
สภ

าพ

ให้
คุณ

ข้อมูลเกีย
่ วกับแบตเตอรีแ
่ ละ
การดูแลรักษา
• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุ
แบตเตอรีอ่ อกจนหมดก่อนเริม่
การชาร์จ แบตเตอรีน่ ต
้ี า่ งจาก
แบตเตอรีอ่ น่ื เนือ่ งจากไม่มี Memory
Effect ประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรีจ่ งึ ไม่ดอ้ ยลง
่ าร์จ
• ใช้เฉพาะแบตเตอรีแ่ ละทีช
ของ LG เท่านัน้ เครือ่ งชาร์จ
แบตเตอรีข่ อง LG ได้รบ
ั การออก
แบบมาเพือ่ ยืดอายุการใช้งานของ
แบตเตอรีใ่ ห้นานทีส่ ด
ุ
• อย่าถอดชิน้ ส่วนหรือทำให้แบต
เตอรีล
่ ด
ั วงจร
• รักษาความสะอาดของหน้า
สัมผัสแบตเตอรี่
• เปลีย่ นแบตเตอรีก่ อ้ นใหม่ทนั ที
เมือ่ ประสิทธิภาพการใช้งานลด
ต่ำลงจนถึงระดับทีไ่ ม่อาจใช้งานต่อ
ได้ แบตเตอรีน่ ส้ี ามารถชาร์จ
ใหม่ได้หลายร้อยครัง้ จนกว่าจะ
จำเป็นต้องเปลีย่ นก้อนใหม่
• ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อกี ครัง้ หากไม่ได้
ใช้เป็นเวลานานเพือ่
เพิม่ เวลาการใช้งาน
• อย่าให้เครือ่ งชาร์จแบตเตอรีโ่ ดนแสง
แดดโดยตรง หรือใช้ใน
สภาพทีม่ ค
ี วามชืน้ สูง เช่น ในห้องน้ำ

• อย่าวางแบตเตอรีท
่ ง้ิ ไว้ใน
สภาพอากาศทีร่ อ้ นหรือเย็น
เพราะประสิทธิภาพของแบต
เตอรีอ่ าจด้อยลง
• หากมีการใส่
แบตเตอรีช
่ นิดทีไ่ ม่ถกู ต้อง
อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
ั ต
ิ ามคำแนะนำของผู้
• ควรปฏิบต
ผลิตในการทิง้ แบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้
แล้ว โปรดรีไซเคิลเมือ่ เป็นไปได้
ห้ามทิง้ ในถังขยะครัวเรือน
• หากคุณต้องเปลีย่ นแบตเตอรี่
โปรดนำไปทีจ่ ด
ุ บริการหรือตัว
แทนจำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้
จาก LG Electronics ทีใ่ กล้ทส่ี ด
ุ
เพือ่ ขอความช่วยเหลือ
• ถอดปลัก๊ อุปกรณ์ชาร์จออกจาก
เต้าเสียบทุกครัง้ หลังจากแบต
เตอรีโ่ ทรศัพท์เต็มแล้ว เพือ่ ลด
การใช้พลังงานสิน้ เปลืองของ
อุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่
จะขึน้ อยูก่ บ
ั การกำหนดค่า
เครือข่าย, การตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์,
รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่
และสภาพแวดล้อม
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เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ

ภา

เครือ
่ งชาร์จ, ช่องเสียบสายเคเบิล
ปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง/ปุม
่ ล็อค
• กดค้างไว้เพือ่ เปิด/ปิดโทรศัพท์
• กดครูห
่ นึง่ เพือ่ เปิด/ปิดหน้าจอ
เลนส์กล้องถ่ายรูปตัวใน
ปุม
่ ด้านข้าง
• เมือ
่ หน้าจออยูท
่ ห
่ี น้าจอ
หลัก: ระดับเสียงเรียกเข้า
และเแบบเสียง
• ระหว่างการใช้สาย:
ระดับเสียงหูฟงั
ช่องใส่ MicroSD

ปุม
่ กล้องถ่ายรูป
• กดเพือ่ ใช้งานกล้อง
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คำเตือน: การวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนโทรศัพท์ หรือการนั่งทับเมื่อ
ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงอาจทำให้จอ LCD ของโทรศัพท์ และการทำงาน
ของหน้าจอสัมผัสเสียหายได้
LG GD880 | คูม่ อื การใช้

ช่อง

เลนส

าจอ
กเข้า

ภาพแสดงตัวเครื่องเมื่อเปิดฝาครอบ
ฝาปิดแบตเตอรี่

ช่องใส่ซม
ิ การ์ด

เลนส์กล้องภายนอก

แบตเตอรี่
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การใส่ซิมและแบตเตอรี่
1 ถอดฝาปิดแบตเตอรี่
เลือ่ นฝาปิดแบตเตอรี่
ไปทางด้านล่างของโทรศัพท์
และดึงฝาปิดแบตเตอรีอ่ อก

2 ใส่ซม
ิ การ์ด
เลือ่ นซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่ซมิ
การ์ด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัส
สีทองบนการ์ดคว่ำลง ตรวจสอบว่าได้
ถอดแบตเตอรีอ่ อกจากโทรศัพท์แล้ว
ก่อนใส่ซมิ การ์ด ในการถอดซิมการ์ด
ให้คอ่ ยๆ ดึงซิมการ์ดออก
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กา
คำเตือน: ห้ามถอดแบตเตอรี่
ขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เนื่องจาก
อาจทำให้เครื่องเสียหายได้

3 ใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรีโ่ ดยให้ดา้ นขวาของ
แบตเตอรีล
่ งไปทีด
่ า้ นบนของช่อง
ใส่แบตเตอรีก่ อ่ น
ตรวจดูให้แน่ใจว่าขัว้ สัมผัสของ
แบตเตอรีต
่ รงกับขัว้ ของโทรศัพท์
จากนัน้ กดด้านซ้ายของแบตเตอรี่
ให้แน่นเข้าที่

เชือ่ ม
แบต
USB
ศัพท
ไฟ ค
จนกว
จะปร
หมา
เต็มเ
งานข
“แบต
และช

การชาร์จโทรศัพท์
รี่

ง

์
รี่

เชือ่ มต่ออะแดปเตอร์สำหรับชาร์จ
แบตเตอรี่ (เครือ่ งชาร์จ) และสายเคเบิล
USB ทีม่ ใี ห้ เชือ่ มต่อสาย USB กับโทร
ศัพท์และเสียบปลัก๊ ไฟเข้ากับเต้าเสียบ
ไฟ คุณจะต้องชาร์จโทรศัพท์ GD880
จนกว่าข้อความ “แบตเตอรีเ่ ต็มแล้ว“
จะปรากฏขึน้ บนหน้าจอ
หมายเหตุ: แบตเตอรีต
่ อ้ งชาร์จจน
เต็มเมือ่ เริม่ ต้นใช้งานเพือ่ ยืดอายุการใช้
งานของแบตเตอรี่ ไม่ตอ้ งสนใจข้อความ
“แบตเตอรีเ่ ต็มแล้ว” ทีป
่ รากฏครัง้ แรก
และชาร์จแบตเตอรีท
่ ง้ิ ไว้ตลอดคืน

15

การ์ดหน่วยความจำ
การใส่การ์ดหน่วยความจำ
คุณสามารถขยายหน่วยความจำของ
โทรศัพท์ได้โดยใช้การ์ดหน่วยความ
จำ MicroSD
หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำเป็นอ
ป
ุ กรณ์เสริม
1. เลือ่ นฝาปิดช่องเสียบลง
2. ใส่การ์ด microSD
เข้าไปในช่องเสียบ โปรดตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสสีทองคว่ำลง
3. เลือ่ นฝาปิดช่องเสียบขึน้
โทรศัพท์ GD880 รองรับการ์ดหน่วย
ความจำสูงสุด 32GB
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กา
การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ
การ์ดหน่วยความจำของคุณอาจฟอร์แมต
แล้ว หากยังไม่ได้ฟอร์แมต คุณจำเป็น
ต้องฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำก่อน
คุณจึงจะสามารถใช้งานการ์ดได้
1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
และ
ตัง้ ค่าโทรศัพท์
2. แตะที่ ข้อมูลความจำ
และเลือ่ นลงเพือ่ เลือก
หน่วยความจำภายนอก
3. แตะที่ ฟอร์แมต
แล้วยืนยันการเลือกของคุณ
4. ใส่รหัสผ่าน หากมีการกำหนดไว้
การ์ดของคุณจะได้รบ
ั การฟอร์แมต
และพร้อมสำหรับการใช้งาน

เคล

• ใน
ให
• ไม
จะไ
• ใช
ต้อ
• เมือ่
เคร

ควบ

การค
GD8
การเ
ในกา
เพียง
การเ
ลากจ
เพือ่ เ
ในหน
รายก
เลือ่ น

ร์แมต
ป็น
น

ละ

มต

การใช้หน้าจอสัมผัส
เคล็ดลับสำหรับหน้าจอสัมผัส
• ในการเลือกรายการ
ให้แตะทีก่ ลางไอคอน
• ไม่ตอ้ งออกแรงกดมาก หน้าจอสัมผัส
จะไวต่อการสัมผัสทีเ่ บาและแน่นอน
• ใช้ปลายนิว้ ในการสัมผัสทีต
่ วั เลือกที่
ต้องการ ระวังอย่าแตะโดนปุม่ อืน่ ๆ
• เมือ่ ไม่มกี ารใช้งานโทรศัพท์ GD880
เครือ่ งจะกลับไปล็อคหน้าจอ

ควบคุมหน้าจอสัมผัส
การควบคุมบนหน้าจอสัมผัสของ
GD880 จะเปลีย่ นแปลงไปตามงาน
การเปิดแอปพลิเคชัน
ในการเปิดแอปพลิเคชันใดก็ตาม
เพียงแตะทีไ่ อคอนนัน้
การเลือ
่ นหา
ลากจากด้านหนึง่ ไปยังอีกด้านหนึง่
เพือ่ เลือ่ น
ในหน้าจอบางหน้าจอ เช่น
รายการข้อมูลการโทร คุณสามารถ
เลือ่ นขึน้ หรือลงได้อกี ด้วย
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หน้าจอหลักของคุณ
จากทีน่ ค
่ี ณ
ุ สามารถเข้าใช้งานตัว
เลือกเมนูตา่ งๆ โทรออกอย่างรวดเร็ว
ดูสถานะของโทรศัพท์ และอืน่ ๆ
ได้อกี มากมาย

คุณสามารถเพิม
่ เมนูทป
่ี ระทับ
ใจในเมนูหลักได้
1. แตะที่
จากหน้าจอหลัก
2. หากคุณต้องการลบเมน
ท
ู ป
่ี ระทับใจ ให้แตะที่
ทีด
่ า้ นขวาบนของไอคอน หากคุณต
อ้ งการเพิม่ เมนูทป
่ี ระ
ทับใจในเมนูหลัก ให้แตะที่ เพิม่
ทีด
่ า้ นขวาล่างของหน้าจอ
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หน
3. เมือ่ คุณแตะที่ เพิม่
คุณสามารถเลือกระหว่าง
Widget, บุค
๊ มาร์ค หรือ ปุม่ ลัด
(หากคุณไม่ตอ้ งการเพิม่ ให้แตะ
ที่ ยกเลิก)
่ี ณ
ุ ต้องการเพิม่ โดยแตะ
4. เลือกเมนูทค
ทีเ่ ครือ่ งหมายดาวทีด
่ า้ นขวาของเมนู
เมนูจะปรากฏบนหน้าจอเมือ่ คุณกลับ
ไปทีห
่ น้าจอก่อนหน้า
5. เมือ่ คุณดำเนินการเสร็จแล้ว ให้แตะ
ที่ ตกลง

ปุม
่ ด

ปุม่ ด่ว
ด้วยก

แตะ
เมนู
กลับ

หน้าจอหลักของคุณ
ปุม
่ ด่วน
ปุม่ ด่วนบนหน้าจอหลักจะทำให้สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชนั ทีใ่ ช้บอ่ ยได้อย่างง่ายดาย
ด้วยการกดเพียงปุม่ เดียว
แตะเพือ่ เปิดปุม่ สัมผัสสำหรับ
ใช้โทรออก

แตะเพือ่ เปิด รายชือ
่ ในการ
ค้นหาหมายเลขทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
โทร ให้ปอ้ นชือ่ ในฟิลด์คน้ หา
ทีด
่ า้ นบนของหน้าจอโดยใช้
ปุม่ สัมผัส คุณยังสามารถ
สร้างรายชือ่ ใหม่ แก้ไขราย
ชือ่ ทีม่ อี ยู่ ฯลฯ

แตะเพือ่ เข้าใช้เมนู ข้อความ
คุณสามารถสร้าง SMS หรือ
MMS ใหม่ หรือดูขอ้ ความใน
โฟลเดอร์ขอ้ ความได้

แตะเพือ่ เปิด เมนูบนสุด
แบบเต็ม

ตะ
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การโทร
การโทรออก

การโทรออกโดยใช้รายชือ
่

1. แตะที่
จากหน้าจอหลักเพือ่
เปิดปุม่ กด
2. ป้อนหมายเลขโดยใช้ปมุ่ กด
3. แตะที่
เพือ่ เริม่ การโทร
แต่หากคุณต้องการเริม่ การโทร
วิดโี อ ให้แตะที่
แล้วเลือก
ต่อสายวิดโี อ
4. ในการวางสาย ให้กด วางสาย
ทีด
่ า้ นล่างของหน้าจอ

1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
เพือ่ เปิด รายชือ่
2. แตะกล่องฟิลด์ ค้นหา
ด้านบนของหน้าจอ และใช้ปมุ่ กด
เพือ่ ป้อนตัวอักษรสองสามตัวแรก
ของรายชือ่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการโทร
3. จากรายการทีฟ
่ ล
ิ เตอร์น้ี
ให้แตะทีไ่ อคอนโทร ถัดจากรายชือ่
ทีต
่ อ้ งการโทรหมายเลขเริม่ ต้นจะ
ถูกใช้ในการโทรหากรายชือ่ นัน้ มี
หมายเลขมากกว่าหนึง่ หมายเลข
่ อ่ื และเลือกหมาย
4. หรือคุณอาจแตะทีช
เลขทีจ่ ะใช้ หากรายชือ่ นัน้ มีหมาย
เลขมากกว่าหนึง่ หมายเลข

เคล็ดลับ! ในการป้อน +
เพื่อโทรออกต่างประเทศ กดปุ่ม
ค้างไว้
เคล็ดลับ! กดปุ่มเปิดปิดเพื่อล็อค
หน้าจอสัมผัสเพื่อป้องกันการโทร
ออกโดยไม่ตั้งใจ

ตัวเ

การรับสายและการปฏิเสธ
สายเรียกเข้า
เมือ่ โทรศัพท์ดงั ขึน้ ให้แตะ รับสาย
เพือ่ รับสาย
ในการปิดเสียงกริง่ ให้แตะที่ เงียบ
วิธนี เ้ี ป็นวิธท
ี ม่ี ป
ี ระโยชน์
หากคุณลืมเปลีย่ นรูปแบบเป็น เงียบ
เมือ่ อยูใ่ นห้องประชุม แตะที่ ปฏิเสธ
เพือ่ ปฏิเสธสายเรียกเข้า

เค
สุด
ทำ
20
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ด
ก

ชือ่
ะ

ตัวเลือกต่างๆ ระหว่างใช้สาย

ตัวเลือก - แตะที่
เพือ่ แสดงรายการ
ตัวเลือกต่างๆ ระหว่างใช้สาย
เพือ่ เปิดลำโพง
ลำโพง - แตะที่
พัก - แตะที่
เพือ่ พักสาย

มาย
ย
แตะที่
เพือ่ เปิดปุม่ ตัวเลขสำหรับ
การโทรสายทีส่ อง ฟังก์ชนั นีใ้ ห้คณ
ุ นาวิเกต
เมนูดว้ ยตัวเลือกหมายเลขเมือ่ คุณโทรอัต
โนมัติ เช่น ศูนย์บริการ
แตะที่
เพือ่ เพิม่ บันทึก
ระหว่างการโทร
แตะที่
เพือ่ ค้นหารายชือ่
ระหว่างการโทร

เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือกต่างๆ หรือรายชื่อ ให้แตะที่รายการ
สุดท้ายที่มองเห็นได้ แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้
21

การโทร
โทรด่วน
คุณสามารถกำหนดรายชือ่ ทีโ่ ทรออก
บ่อยเป็นหมายเลขโทรด่วนได้
่ และแตะ
1. เลือก รายชือ
และเลือก โทรด่วน
2. ข้อความเสียงของคุณถูกตัง้ ค่าไว้
ทีโ่ ทรด่วน 1 คุณจะเปลีย่ นไม่ได้
แตะทีห
่ มายเลขอืน่ ๆ เพือ่ กำหนด
รายชือ่ สำหรับโทรด่วน
3. รายชือ่ ของคุณจะเปิดขึน้ เลือกรายช
อ่ื ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
กำหนดให้กบ
ั หมายเลขนัน้ โดย
การแตะทีห
่ มายเลขโทรศัพท์ของ
รายชือ่ หนึง่ ครัง้ ในการค้นหารายชือ่
ให้แตะทีก่ ล่องฟิลด์ ค้นหา และป้อน
ตัวอักษรแรกของชือ่

การใช้สายทีส
่ อง
1. ในระหว่างการโทรสายแรก ให้แตะที่
ปุม่ หมุนหมายเลข และพิมพ์หมาย
เลขทีค
่ ณ
ุ ต้องการโทรออก
2. แตะที่ โทรด้วยเสียง เพือ่ โทรออก
3. สายสนทนาทัง้ สองสายจะแสดงอยู่
ในหน้าจอการโทร สายสนทนาแรก
จะล็อคและพักสายคูส่ นทนา
4. ในการสลับสาย ให้แตะที่
หรือกดหมายเลขที่
พักสายไว้
22
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5. ในการวางสายใดสายหนึง่ หรือวาง
สายทัง้ สองสาย ให้กด
และเลือก วางสาย
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้จา่ ย
ในการโทรออกแต่ละสายด้วย

การดูบน
ั ทึกการโทร
แตะที่ ข้อมูลโทร ใน เมนูหลัก
เคล็ดลับ! แตะที่รายการบันทึก
การโทรรายการหนึ่งเพื่อดูวันที่,
เวลา และระยะเวลาในการโทร

การใช้การโอนสาย
1. แตะที่ ตัง้ ค่าการโทร ใน เมนูหลัก
2. แตะที่ การโอนสาย
3. เลือกระหว่าง โทรด้วยเสียง และ
โทรวิดโี อ คุณสามารถเลือกว่าจะ
โอนทุกสาย, โอนเมือ่ สายไม่วา่ ง,
โอนเมือ่ ไม่รบ
ั สาย
หรือโอนเมือ่ ติดต่อไม่ได้
4. แตะที่ เปิดใช้
5. เลือก ถึงศูนย์วอยซ์เมล์ หรือ
หมายเลขอืน
่ ๆ เพือ่ ป้อนหมายเลข
การโอนใหม่.
6. แตะที่ ตกลง เมือ่ คุณป้อนหมาย
เลขเสร็จแล้ว

หมา
การโ
บริกา
ละเอ

เค
ใน
ให
กา

การ

1. แ
2. แ
3. เล
ค
ท
เล
ป
4. เล
ต
สา
สา
สา
ย
สา
สา
แต

ง

ย

ลัก

ะ
จะ
,

ลข

หมายเหตุ: คุณต้องเสียค่าใช้จา่ ยใน
การโอนสายด้วย โปรดติดต่อผูใ้ ห้
บริการเครือข่ายของคุณสำหรับราย
ละเอียดเพิม่ เติม
เคล็ดลับ!
ในการปิดการโอนสายทั้งหมด
ให้เลือก เลิกใช้ทั้งหมด จากเมนู
การโอนสาย

5. ป้อนรหัสผ่านสำหรับจำกัดการโทร
โปรดตรวจสอบกับผูใ้ ห้บริการเครือ
ข่ายของคุณเกีย่ วกับบริการนี้
เคล็ดลับ! เลือก
เมนูหลัก กำหนดเบอร์โทรออก
เพื่อเปิดและรวบรวมรายการ
หมายเลขที่สามารถโทรออกจาก
โทรศัพท์ได้

การใช้ขอ
้ ความขอโทษ
การใช้การป้องกันการโทร
1. แตะที่ ตัง้ ค่าการโทร ใน เมนูหลัก
2. แตะที่ ป้องกันการโทร
3. เลือก โทรด้วยเสียง หรือ โทรวิดโี อ
คุณสามารถปิดการโอนสาย
ทัง้ หมดได้โดยแตะที่
เลิกใช้ทง้ั หมด จากเมนู
ป้องกันการโทร
4. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึง่ จาก 5
ตัวเลือกนี:้
สายโทรออกทัง้ หมด
สายโทรออกต่างประเทศ
สายโทรออกต่างประเทศ
ยกเว้นประเทศแม่
สายเข้าทัง้ หมด
สายเข้าเมือ
่ อยูต
่ า่ งประเทศ
แตะที่ เปิดใช้

ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะปฏิเสธสายเรียกเข้า
คุณสามารถใช้ “ข้อความขอโทษ”
เพือ่ ส่งข้อความอธิบายว่าเหตุใดคุณ
จึงไม่รบ
ั สาย

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการ
โทรทัว่ ไป
1. แตะที่ ตัง้ ค่าการโทร ใน เมนูหลัก
2. แตะที่ การตัง้ ค่าทัว่ ไป
จากหน้าจอนี้ คุณสามารถปรับการ
ตัง้ ค่าของ:
ปฏิเสธการรับสาย - เลือ่ นสวิตช์
ไปทางซ้ายเพือ่ เลือ่ นแถบสีไปที่
ปฏิเสธรายการ คุณสามารถแตะที่
กล่องข้อความเพือ่ เลือกจากทุกสาย
สายจากรายชือ่ หรือกลุม่
หรือสายจากหมายเลขทีไ่ ม่ได้ลง
ทะเบียน (ไม่มอี ยูใ่ นรายชือ่ ของคุณ)
หรือสายทีไ่ ม่มขี อ้ มูลผูโ้ ทร แตะ
เพือ่ เปลีย่ นการตัง้ ค่า
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การโทร
ส่งหมายเลขตัวเอง - เลือกว่าจะ
แสดงหมายเลขของคุณเมือ่ คุณโทร
ออกหรือไม่
แสดงกิจกรรม SNS เลือกว่าจะแสดงกิจกรรม SNS หรือไม่
โทรซ้ำอัตโนมัติ เลือ่ นสวิตช์ไปทางซ้าย
เพือ่ เปิด หรือทางขวาเพือ่ ปิด
เตือนทุกนาที - เลือ่ นสวิตช์ไปทาง
ซ้ายเพือ่ เปิด ฟังเสียงเตือนทุกนาที
ระหว่างการใช้สาย
โหมดตอบรับ BT - เลือก แฮนด์ฟรี
เพือ่ ให้สามารถรับสายได้ในระหว่างใช้
งานชุดหูฟงั บลูทธู หรือเลือก ตัวเครือ
่ ง
เพือ่ รับสายโดยกดปุม่ บนตัวเครือ่ ง
บันทึกเบอร์ใหม่ เลือกว่าจะเปิดฟังก์ชนั บันทึกเบอร์ใหม่
หรือไม่ เลือ่ นสวิตช์ไปทางซ้ายเพือ่ เปิด
หรือทางขวาเพือ่ ปิด
ความชัดของเสียง
- เลือกว่าจะเปิดฟังก์ชนั
ความชัดของเสียง หรือไม่ เลือ่ นสวิตช
ไ์ ปทางซ้ายเพือ่ เปิด หรือทางขวา
เพือ่ ปิด
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รา
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าสนทนา
ทางวิดโี อ
1. แตะที่ ตัง้ ค่าการโทร
2. แตะที่ ตัง้ ค่าสนทนาทางวิดโี อ
จากหน้าจอนี้ คุณสามารถปรับการตัง้
ค่าของ:
ใช้ภาพส่วนตัว - เลือกว่าจะใช้ภาพส่วน
ตัวสำหรับการโทรวิดโี อหรือไม่
ภาพส่วนตัว - เลือกภาพสำหรับการ
โทรวิดโี อ
กระจก - เลือกว่าจะใช้กระจกหรือไม่

ค่าโทร
ดูคา่ ใช้จา่ ยทีค
่ ด
ิ ตามทีค
่ ณ
ุ โทรออก
(บริการนีข้ น้ึ อยูก่ บ
ั ระบบเครือข่ายและผู้
ให้บริการบางรายอาจไม่สนับสนุน
บริการนี)้

เวลาในการโทร
ดูระยะเวลาทัง้ หมดของสายทีโ่ ทรออก
หรือสายทีไ่ ด้รบ
ั หรือทัง้ สองอย่าง

ปริมาณข้อมูล
ดูจำนวนข้อมูลทีค
่ ณ
ุ ได้รบ
ั และส่งทัง้ หมด
หรือทัง้ สองอย่างเป็นกิโลไบต์

การ

คุณส
1. แ
แ
จ
2. ค
อ
ใ
ต

เค
ปร

การ

1. แ
2. เล
ต
3. ป
4. ค
ท
ห
รา
เบ
เพ
5. เพ

นา

ง

ส่วน

ม

ะผู้

อก

หมด

รายชื่อ
การค้นหารายชือ
่
คุณสามารถค้นหารายชือ่ ได้ 2 วิธ:ี
1. แตะที่
จากหน้าจอหลัก
และแตะที่ รายชือ
่ หรือแตะที่
จากหน้าจอหลัก
2. คุณจะเห็นรายชือ่ การพิมพ์ตวั
อักษรแรกของชือ่ ในฟิลด์ชอ่ื จะทำ
ให้เมนูขา้ มไปทีพ
่ น้ื ทีข่ องรายชือ่ ตาม
ตัวอักษรนัน้
เคล็ดลับ! ปุ่มกดตัวอักษรจะ
ปรากฏขึ้นเมื่อคุณแตะที่ฟิลด์ชื่อ

การเพิม
่ รายชือ
่ ใหม่
1. แตะที่ รายชือ
่ และแตะที่ สร้าง
2. เลือกว่าจะบันทึกรายชือ่ ไปยัง
ตัวเครือ
่ ง หรือ SIM
3. ป้อนชือ่ และนามสกุล
4. คุณสามารถป้อนหมายเลข
ทีแ่ ตกต่างกันได้สงู สุด 5
หมายเลขต่อหนึง่ รายชือ่ แต่ละ
รายการจะมีคา่ ทีต
่ ง้ั ล่วงหน้าสำหรับ
เบอร์มอ
ื ถือ, เบอร์บา้ น, ออฟฟิศ,
เพจเจอร์ และ แฟกซ์
5. เพิม่ อีเมล์แอดเดรส

6. กำหนดรายชือ่ ให้กบ
ั กลุม่ หนึง่ กลุม่
หรือมากกว่า คุณสามารถกำหนด
กลุม่ ได้สงู สุด 3 กลุม่ ต่อหนึง่ รายชือ่
เลือกระหว่าง ไม่มก
ี ลุม
่ , ครอบครัว,
เพือ
่ นร่วมงาน, โรงเรียน และ VIP
7. คุณสามารถเพิม่ เสียงเรียกเข้า,
สัน
่ , โฮมเพจ, ทีอ
่ ยูบ
่ า้ น,
ชือ
่ บริษท
ั , ชือ
่ งาน, ทีอ
่ ยูบ
่ ริษท
ั ,
วันเกิด, วันครบรอบ และ บันทึก
8. แตะที่
เพือ่ บันทึกรายชือ่

การสร้างกลุม
่
1. แตะที่ รายชือ
่
แตะลูกศรลงข้างรายชือ่ และเลือก
กลุม
่
่ ใหม่ หรือแตะที่
2. แตะที่ กลุม
และเลือก กลุม
่ ใหม่
3. ป้อนชือ่ สำหรับกลุม่ ใหม่ของคุณใน
ฟิลด์ ชือ
่ กลุม
่ คุณสามารถกำหนด
เรียงเรียกเข้าให้กบ
ั กลุม่ ได้
4. แตะ
หมายเหตุ: หากคุณลบกลุม่ รายชือ่
ทีไ่ ด้รบ
ั การกำหนดให้กบ
ั กลุม่ นัน้ จะ
ไม่หายไป แต่ยงั คงอยูใ่ น รายชือ
่
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รายชื่อ
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าของ
รายชือ
่
คุณสามารถเปลีย่ นแปลงการตัง้ ค่า
รายชือ่ ให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของคุณได้
่ แตะที่
1. แตะที่ รายชือ
เลือ่ นลงและเลือก ตัง้ ค่ารายชือ
่
2. จากหน้าจอนี้ คุณสามารถปรับการ
ตัง้ ค่าต่อไปนี:้
แสดงปุม
่ กด - เลือกว่าจะแสดงปุม
่
กดหรือไม่
ชือ
่ ทีแ
่ สดง เลือกลำดับการแสดงของชือ
่
ซิงโครไนซ์รายชือ
่ - เชือ
่ มต่อกับ
เซิรฟ
์ เวอร์ของคุณเพือ
่ ซิงโครไนซ์
รายชือ
่
คัดลอกทัง้ หมด - คัดลอกรายชือ่ จาก
ตัวเครือ่ งไปยังซิม หรือจากซิมไปยังตัว
เครือ่ งของคุณได้ คุณสามารถเลือกทีละ
รายชือ่ หรือทัง้ หมดในครัง้ เดียว
ย้ายทัง้ หมด - ตัวเลือกนีท
้ ำงานใน
ลักษณะเดียวกับ คัดลอก แต่จะ
บันทึกเฉพาะรายชือ่ ในตำแหน่งที่
คุณย้ายไปเท่านัน้
เรียกคืนรายชือ
่ - เรียกคืนรายชือ่
ไปยังการ์ดหน่วยความจำ
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ลบรายชือ
่ - ลบรายชือ่ ของคุณทัง้ หมด
เลือกระหว่าง ตัวเครือ
่ ง และ ซิม
และแตะที่ ใช่ หากคุณต้องการลบราย
ชือ่ ของคุณทัง้ หมด
ข้อมูลความจำ - ดูขอ้ มูลเกีย่ วกับหน่วย
ความจำทีใ่ ช้ได้ของ ตัวเครือ
่ ง, USIM
และ อีเมล์ USIM
ส่งทุกรายชือ่ ผ่านบลูทธู - ส่งรายชือ่
ทัง้ หมดไปยังอุปกรณ์อน่ื โดยใช้บลูทธู
เครือ่ งจะแสดงข้อความให้คณ
ุ เปิดบลูทธู
หากคุณเลือกตัวเลือกนี้
สำรองข้อมูลรายชือ่ - สำรองข้อมูลราย
ชือ่ ไปยังการ์ดหน่วยความจำ

การดูขอ
้ มูล
1. แตะที่ รายชือ
่ แตะที่
เลือ่ นลงและเลือก ข้อมูล
จากขัน้ ตอนนี้ คุณจะสามารถดู
เบอร์บริการพิเศษ,
เบอร์สว่ นตัว, ข้อมูลความจำ
(แสดงหน่วยความจำทีใ่ ช้) และ
โปรไฟล์ของฉัน
เคล็ดลับ! ในการเพิ่มนามบัตรของ
คุณเอง ให้เลือก โปรไฟล์ของฉัน
และป้อนรายละเอียดที่คุณต้องการ
สำหรับรายชื่อใดๆ แตะที่
เพื่อเสร็จสิ้น

การ
ข่าย

คุณส
ข่ายส
ลงใน
1. แ
แ
2. เล
3. ป
แ
4. เล
5. เล

หมด

าย

วย
IM

ทูธ
ลูทธู

ราย

การอิมปอร์ตเพือ
่ นจากเครือ
ข่ายสังคม
คุณสามารถเพิม่ รายชือ่ เพือ่ นจากเครือ
ข่ายสังคม (Twitter หรือ Facebook)
ลงในโทรศัพท์ได้โดยใช้เมนูน้ี
1. แตะที่ รายชือ่ และแตะที่
และเลือก อิมปอร์ตเพือ่ นจาก
2. เลือก Twitter หรือ Facebook
3. ป้อนอีเมล์และรหัสผ่านของคุณ
และคลอก ตกลง
่ ณ
ุ ต้องการเพิม่
4. เลือกรายชือ่ ทีค
5. เลือก

ง
น
ร
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ข้อความ
ข้อความ

การป้อนข้อความ

การ

โทรศัพท์ GD880 ของคุณได้ผสมผสาน
SMS และ MMS ไว้ในเครือ่ งเดียว
และมีเมนูทใ่ี ช้งา่ ย

แตะ
เพือ่ เปิดโหมด T9
แตะที่
เพือ่ เลือกภาษาเขียน
แตะที่
เพือ่ เปลีย่ นระหว่างตัวเลข
สัญลักษณ์ และการป้อนข้อความ
ปุม่ ฟังก์ชนั ช่วยให้คณ
ุ เปลีย่ นระหว่างการ
ป้อนตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก หรือ
เขียนข้อความแบบเต็มหน้าจอบนปุม่ กด

สร้าง
SMS
เมือ่ เ
คุณส
แทรก

โหมด T9

แตะท
ตัง้ ค
คุณส
ศูนย
ละเอ
รายง
ทางซ
ถูกส่ง
อายุข
เก็บข
ชนิด
แปล
เสียง
การเ
รหัสต
ต่อขน
ข้อคว
การส
เลือก
SMS

การส่งข้อความ
1. แตะที่
จากหน้าจอหลัก
และแตะที่ ข้อความ หรือแตะที่
จากหน้าจอหลัก
2. แตะที่ เขียนข้อความ
และเลือก แทรก เพือ่ เพิม่ ภาพ,
วิดโี อ, เสียง อีโมติคอน และอืน่ ๆ
3. แตะที่ ถึง เพือ่ ป้อนหมายเลขของ
ผูร้ บ
ั หรือเปิดรายชือ่
หรือสิง่ ทีป
่ ระทับใจ คุณสามารถเพิม่
รายชือ่ หลายรายการได้ เมือ่ คุณดำเน
นิ การเสร็จแล้ว ให้แตะ
ทีก่ ล่องข้อความด้านล่างเพือ่ เริม่
เขียนข้อความ
4. หลังจากป้อนข้อความ คุณสามารถ
ส่งข้อความได้โดยแตะที่ ส่ง SMS/
ส่ง MMS ทีด
่ า้ นบนของข้อความ
คำเตือน:
หากมีการใส่รูปภาพ, วิดีโอ
หรือเสียงลงใน SMS ข้อความ
ดังกล่าวจะแปลงเป็น MMS
โดยอัตโนมัติ
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โหมด T9 ใช้พจนานุกรมภายในเครือ่ ง
เพือ่ รับรูค
้ ำศัพท์ทค
่ี ณ
ุ เขียนตามลำดับปุม่
ทีแ่ ตะ ซึง่ จะคาดคะเนคำศัพท์ทค
่ี ณ
ุ ป้อน
และแนะนำคำศัพท์อน่ื ๆ
การใช้ขอ้ ความอัตโนมัติ
สร้างข้อความอัตโนมัตสิ ำหรับข้อความ
SMS และ MMS ทีค
่ ณ
ุ ส่งบ่อยๆ
มีขอ้ ความอัตโนมัตอิ ยูใ่ นโทรศัพท์ของ
คุณอยูแ่ ล้ว ซึง่ คุณสามารถแก้ไขได้

การใช้อโี มติคอน
ทำให้ขอ้ ความของคุณสนุกสนานมากขึน้
ด้วยการใช้อโี มติคอน มีอโี มติคอนทีใ่ ช้
กันทัว่ ไปในโทรศัพท์ของคุณอยูแ่ ล้ว
คุณสามารถเพิม่ อีโมติคอนใหม่
โดยแตะที่ อีโมติคอนใหม่

การ
ตัวอ

ลข

การ
รือ
มกด

อง
บปุม่
ป้อน

าม

อง

กขึน้
ใช้
ว

การใช้ลายเซ็น
สร้างลายเซ็นสำหรับข้อความ
SMS และ MMS ทีค
่ ณ
ุ ส่งบ่อยๆ
เมือ่ เขียนลายเซ็นใหม่
คุณสามารถป้อนลายเซ็นจาก
แทรก->ข้อมูล ในเมนูตวั เลือก

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าข้อความ
ตัวอักษร
แตะที่ ข้อความ แตะที่
และเลือก
ตัง้ ค่า เลือก ข้อความตัวอักษร
คุณสามารถเปลีย่ นแปลง:
ศูนย์ขอ
้ ความตัวอักษร - ป้อนราย
ละเอียดของศูนย์ขอ้ ความ
รายงานผลการส่ง - เลือ่ นสวิตช์ไป
ทางซ้ายเพือ่ รับการยืนยันว่าข้อความ
ถูกส่งแล้ว
อายุขอ
้ ความ - เลือกระยะเวลาทีจ่ ด
ั
เก็บข้อความไว้ในศูนย์ขอ้ ความ
ชนิดข้อความ แปลงข้อความตัวอักษรเป็น ตัวอักษร,
เสียง, แฟกซ์, X.400 หรือ อีเมล์
การเข้ารหัสตัวอักษร - เลือกวิธเี ข้า
รหัสตัวอักษรของคุณ ตัวเลือกนีจ้ ะมีผล
ต่อขนาดของข้อความและค่าบริการส่ง
ข้อความของคุณ
การส่งข้อความยาว เลือกเพือ่ ส่งข้อความยาว เป็นหลาย
SMS หรือ MMS

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าข้อความ
มัลติมเี ดีย
แตะที่ ข้อความ แตะที่
และเลือก
ตัง้ ค่า แล้วเลือก ข้อความมัลติมเี ดีย
คุณสามารถเปลีย่ นแปลง:
โหมดเรียกข้อมูล - เลือกระหว่าง
เครือข่ายหลัก หรือ เครือข่ายโรมมิง่
หากคุณเลือก กำหนดเอง คุณจะได้รบ
ั
เฉพาะข้อความแจ้ง MMS และคุณสามา
รถตัดสินใจว่าจะดาวน์
โหลดแบบเต็มหรือไม่
รายงานผลการส่ง
- เลือกเพือ่ ให้สง่ และ/
หรือขอรายงานผลการส่ง
อ่านข้อความตอบรับเลือกเพือ่ ให้สง่ และ/หรือขอการตอบกลับ
ระดับความสำคัญ เลือกระดับความสำคัญของ MMS
(ความสำคัญต่ำ, ความสำคัญปกติ,
ความสำคัญสูง).
อายุขอ
้ ความ - เลือกระยะเวลาทีจ่ ด
ั เก็บ
ข้อความไว้ในศูนย์ขอ้ ความ
ระยะเวลาสไลด์ - เลือกระยะเวลาทีจ่ ะ
ให้สไลด์ปรากฏบนหน้าจอ
โหมดการสร้าง - เลือกโหมดข้อความ
ของคุณ (จำกัด, คำเตือน, ว่างอยู)่
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ข้อความ
เวลาส่ง - เลือกระยะเวลาในการรอ
ก่อนส่งข้อความ
ศูนย์ MMS - เลือกหนึง่ ศูนย์จากราย
การหรือเพิม่ ศูนย์ขอ้ ความใหม่

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าอืน
่ ๆ
แตะที่ ข้อความ แตะที่
และเลือก
ตัง้ ค่า
วิดโี อเมล์/ข้อความเสียง - แตะที่
โปรไฟล์ใหม่ เพือ่ เพิม่ บริการวิดโี อเมล์/
ข้อความเสียงใหม่ ติดต่อผูใ้ ห้บริการ
เครือข่ายของคุณสำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
เกีย่ วกับบริการทีม่ ใี ห้
ข้อความบริการ - เลือกเพือ่ รับหรือ
บล็อคข้อความบริการ คุณยังสามารถ
กำหนดความปลอดภัยของข้อความได้
โดยการสร้างรายการผูส้ ง่ ทีเ่ ชือ่ ถือได้
และเชือ่ ถือไม่ได้ในตัวเลือก
ความปลอดภัย
บันทึกข้อความทีส
่ ง่ - เลือกว่าจะบัน
ทึกข้อความทีส่ ง่ หรือไม่
บริการข้อมูล - เลือกว่าจะเปิด/ปิด
ข้อความจากระบบและเลือกช่อง
สัญญาณและภาษา
ลายเซ็น - สร้าง แก้ไข หรือลบ
ลายเซ็น
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การตัง้ ค่าอีเมล์
แตะที่
จากหน้าจอหลัก
เลือ่ นไปทางขวาและแตะที่ อีเมล์
หากยังไม่ได้ตง้ั ค่าอีเมล์แอคเคาท์
ให้แตะที่ Microsoft Exchange,
ฯลฯ
หากตัง้ ค่าอีเมล์แอคเคาท์ใน
โทรศัพท์แล้ว และคุณต้องการเพิม่
อีเมล์แอคเคาท์ใหม่ ให้แตะที่
และเลือก อีเมล์แอคเคาท์ใหม่
อีเมล์แอดเดรส - ป้อนอีเมล์แอดเดรส
รหัสผ่าน - ป้อนรหัสผ่านของแอคเคาท์
ประเภทเมล์บอกซ์ ป้อนประเภทเมล์บอกซ์: IMAP4,
POP3 หรือ PUSH ประเภท
เหล่านีข้ น้ึ อยูก่ บ
ั ผูใ้ ห้บริการ
ชือ
่ ผูใ้ ช้ - ป้อนชือ่ ผูใ้ ช้ของแอคเคาท์
เซิรฟ
์ เวอร์ขาเข้า - ป้อนแอดเดรส
เซิรฟ
์ เวอร์อเี มล์ขาเข้า
เซิรฟ
์ เวอร์ขาออก - ป้อนแอดเดรส
เซิรฟ
์ เวอร์อเี มล์ขาออก
ตรวจสอบสิทธิ์ SMTP - เลือกการ
ตัง้ ค่าความปลอดภัยของเซิรฟ
์ เวอร์
เมล์ขาออก

ชือ
่ บ
รายก
อีเมล
เมือ่ ต
ปราก
เดอร

อีเม
Mic

อีเมล
ของแ
แอด
เซิรฟ
์
โดเม
ชือ
่ ผ
รหัส
รายก
ใช้รา
ตารา

การ

คุณส
เคาท
เองไ
1. แ
2. แ

ส
าท์

ท์

ส

ชือ
่ บัญชี - วิธกี ารแสดงแอคเคาท์ใน
รายการของแอคเคาท์ในโฟลเดอร์
อีเมล์ของคุณ
เมือ่ ตัง้ ค่าแอคเคาท์แล้ว แอคเคาท์นจ้ี ะ
ปรากฏอยูใ่ นรายการแอคเคาท์ในโฟล
เดอร์อเี มล์

อีเมล์แอคเคาท์แบบ
Microsoft Exchange
อีเมล์แอดเดรส – ป้อนอีเมล์แอดเดรส
ของแอคเคาท์
แอดเดรสเซิรฟ
์ เวอร์ – ป้อนแอดเดรส
เซิรฟ
์ เวอร์อเี มล์
โดเมน – ป้อนโดเมนของแอคเคาท์
ชือ
่ ผูใ้ ช้ - ป้อนชือ่ ผูใ้ ช้ของแอคเคาท์
รหัสผ่าน - ป้อนรหัสผ่านของแอคเคาท์
รายการทีซ
่ งิ ค์ - เลือกว่าจะ
ใช้รายการทีซ
่ งิ ค์หรือไม่ (รายชือ
่ ,
ตารางนัดหมาย, งาน)

การดึงอีเมล์ของคุณ
คุณสามารถตรวจสอบอีเมล์ใหม่ในแอค
เคาท์ของคุณแบบอัตโนมัตห
ิ รือด้วยตน
เองได้ ในการตรวจสอบด้วยตนเอง:
1. แตะที่ อีเมล์
่ี ณ
ุ ต้องการใช้
2. แตะทีแ่ อคเคาท์ทค

3. เลือก เรียกดูขอ
้ มูลใหม่

การส่งอีเมล์โดยใช้แอค
เคาท์ใหม่
1. แตะที่ เขียนอีเมล์
และอีเมล์ใหม่จะเปิดขึน้
2. ป้อนข้อความ
3. แตะที่ ส่งอีเมล์
แล้วอีเมล์จะถูกส่งออกไป

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าอีเมล์
่ สาร
1. แตะที่ อีเมล์ ในแท็บ การสือ
และเลือก ตัง้ ค่าอีเมล์
2. แตะที่
แล้วคุณจะสามารถเปลีย่ นแปลงการ
ตัง้ ค่าต่อไปนีไ้ ด้:
อีเมล์แอคเคาท์ เลือกอีเมล์แอคเคาท์
ตอบกลับอีเมล์ได้ - เลือกเพือ่ ให้สง่
ข้อความยืนยันการอ่านได้
ร้องขอการตอบกลับอีเมล์ - เลือกว่า
ต้องการข้อความยืนยันการอ่านหรือไม่
รวมข้อความต้นฉบับ - เลือกเพือ่ รวม
ข้อความต้นฉบับในการตอบกลับ
รวมสิง่ ทีแ
่ นบ - เลือกเพือ่ รวมสิง่ ทีแ่ นบ
ต้นฉบับในการตอบกลับ
ดึงข้อมูลอัตโนมัตข
ิ ณะ... - เลือกว่า
จะดึงข้อความโดยอัตโนมัตเิ มือ่ คุณอยู่
ต่างประเทศ (โรมมิง่ ) หรือไม่
แจ้งเตือนอีเมล์ใหม่ - เลือกว่าจะแจ้ง
31

ข้อความ

กล

เตือนอีเมล์ใหม่หรือไม่
ลายเซ็น - สร้างลายเซ็นสำหรับอีเมล์
ระดับความสำคัญ - เลือกระดับความ
สำคัญของข้อความอีเมล์
ขนาดการรับสูงสุด เลือกขนาดการรับสูงสุด: 100KB,
200KB, 300KB, 500KB, 1MB,
2MB, 2.2MB

ทำค
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กล้องถ่ายรูป
ทำความรูจ
้ ก
ั กับช่องมองภาพ
ซูม - ซูมเข้าหรือซูมออก คุณยังสามารถซูม
เข้าหรือซูมออกได้โดยกดปุม่ ข้างโทรศัพท์
การรับแสง - ภาพทีม่ รี ะดับความเข้มต่ำจะ
มีลกั ษณะมัว ในขณะทีภ
่ าพทีม่ ค
ี วามเข้มสูง
จะมีลกั ษณะทีค
่ มชัดกว่า
ย้อนกลับ
โหมดกล้องถ่ายรูป
โหมดวิดโี อ - เลือ่ น
ไอคอนนีล
้ งเพือ่ สลับ
ไปยังโหมดวิดโี อ
ตัง้ ค่า - แตะทีไ่ อคอนน
เ้ี พือ่ เปิดเมนูการตัง้ ค่า โปรดดูท่ี
การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
มาโคร - เปิดเพือ่ ถ่ายภาพระยะใกล้

คลังภาพ คุณสามารถเข้าดูรป
ู
ภาพทีบ
่ นั ทึก
ไว้จากภายในโหมด
กล้องถ่ายรูป เพียงแตะ
และคลังภาพของคุณ
จะปรากฏบนหน้าจอ
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กล้องถ่ายรูป
การถ่ายภาพด่วน
1. กดปุม
่
ทีด
่ า้ นขวาของโทรศัพท์
2. เมือ
่ กล้องจับโฟกัสทีว่ ต
ั ถุแล้ว
ให้แตะที่
ทีต
่ รงกลางด้าน
ขวาของหน้าจอเพือ
่ ถ่ายภาพ
คุณสามารถกดปุม
่ กล้องถ่าย
รูป ทีด
่ า้ นข้างโทรศัพท์ได้ดว้ ย
เคล็ดลับ! ในการสลับโหมดกล้อง
ถ่ายรูปหรือโหมดวิดีโอ ให้เลื่อน
ไอคอนกล้องถ่ายรูปหรือวิดีโอที่
ตรงกลางขวาของช่องมองภาพ
ขึ้น/ลง

แตะเพือ่ ใช้ภาพนีเ้ ป็น
ภาพพืน
้ หลัง, หน้าจอล็อค, รายชือ
่ ,
เปิดเครือ
่ ง, ปิดเครือ
่ ง, สายโทรออก
หรือ สายเรียกเข้า
แตะเพือ่ แก้ไขภาพโดยใช้เครือ่ ง
มือต่างๆ
แตะเพือ่ กลับไปทีช
่ อ่ งมองภาพ
แตะเพือ่ ลบภาพ
แตะเพือ่ ถ่ายภาพอืน่ ทันที โดย
ทีภ
่ าพปัจจุบนั ของคุณจะได้รบ
ั การ
บันทึกไว้
แตะเพือ่ ดูคลังภาพทีบ
่ นั ทึกไว้

ภายหลังการถ่ายรูป
ภาพทีถ่ า่ ยจะปรากฏบนหน้าจอ ชือ่ ภาพจ
ะแสดงทีด
่ า้ นล่างของหน้า
จอ พร้อมทัง้ ไอคอนสีอ่ ไอคอนทาง
ด้านขวาของหน้าจอ
แตะเพือ่ ส่งรูปภาพเป็น ข้อความ,
อีเมล์, บลูทธู
หมายเหตุ: การดาวน์โหลด MMS
ขณะอยูใ่ นเครือข่ายโรมมิง่ อาจมีคา่ ใช้
จ่ายเพิม่ เติม

การ

จากช
ตัวเล
ขนา
เพือ่ บ
หรือถ
ต้องส
7 ตัว
3M(
2M(
1M(
หน้า
QVG

โหม
ปรับใ
อัตโน
หรือ

ISO
เซอร
ความ
ซึง่ จะ
ล้อมท
แฟล
ISO
ISO

ความ
อัตโน
ฟลูอ
มืดค
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ชอ,
อก

ง

พ

การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
จากช่องมองภาพ ให้แตะ
เพือ่ เปิด
ตัวเลือกการตัง้ ค่าขัน้ สูงทัง้ หมด
ขนาด - เปลีย่ นขนาดของภาพ
เพือ่ บันทึกในพืน้ ทีห
่ น่วยความจำ
หรือถ่ายภาพแบบทีก่ ำหนดขนาดไว้ถกู
ต้องสำหรับรายชือ่ เลือกค่าพิกเซลจาก
7 ตัวเลือกดังนี:้ 5M(2560x1920),
3M(2048x1536),
2M(1600x1200),
1M(1280x960),
หน้าจอหลัก, VGA(640x480),
QVGA(320x240)
โหมดภาพ - ตัง้ ค่ากล้องถ่ายรูปเพือ่
ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เลือกจาก
อัตโนมัต,ิ กลางคืน, ทิวทัศน์, รูปคน
หรือ กีฬา
ISO - ISO กำหนดความไวของเซน
เซอร์แสงในกล้อง ISO ทีม่ ากขึน้
ความไวของกล้องก็มากขึน้ เท่านัน้
ซึง่ จะเป็นประโยชน์สำหรับสภาพแวด
ล้อมทีม่ ด
ื ในขณะทีค
่ ณ
ุ ไม่สามารถใช้
แฟลชได้ เลือกค่า ISO จาก อัตโนมัต,ิ
ISO 800, ISO 400, ISO 200 หรือ
ISO 100
ความสมดุลแสง - เลือกจาก
อัตโนมัต,ิ หลอดไฟ,
ฟลูออเรสเซนต์, แสงอาทิตย์ หรือ
มืดครึม
้

เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนสีเพือ่ ใช้กบ
ั
ภาพทีค
่ ณ
ุ ถ่าย โทนสีมต
ี วั เลือกทัง้ หมด
6 ตัวเลือก: ปิด, สีซเี ปีย, ขาวดำ,
เนกาทีฟ, โซล่าไลซ์ และ น้ำเงิน
โฟกัส - เลือกวิธกี ารโฟกัสของกล้อง
เลือกจาก อัตโนมัต,ิ ปรับเอง หรือ
การติดตามหน้า
ตัง้ เวลาถ่ายภาพ - ตัวตัง้ เวลาทำให้
คุณสามารถตัง้ ช่วงเวลาหน่วงหลัง
จากทีก่ ดปุม่ ถ่ายภาพ เลือกจาก ปิด,
3 วินาที, 5 วินาที หรือ 10 วินาที
โหมดช็อต - เลือกโหมดช็อตจาก
9 ตัวเลือก
คุณภาพ - เลือกระหว่าง ละเอียดมาก,
ละเอียด และ ปกติ คุณภาพทีล
่ ะเอียด
มากขึน้ เท่าใด ความคมชัดของภาพ
ถ่ายก็จะมากขึน้ เท่านัน้ แต่ขนาดไฟล์จะ
เพิม่ ตามไปด้วย
แสดงภาพทีถ
่ า่ ย - เลือกเพือ่ ดูภาพ
ด้วยตัวเลือกต่างๆ หลังจากถ่ายภาพ
เสียงชัตเตอร์ - เลือกเสียงชัตเตอร์
เสียงใดเสียงหนึง่ จากสามเสียง
หน้าจอกริด - เลือกจาก ปิด, 4 ส่วน

หรือ 9 ส่วน

จีโอแท็ก - เลือกว่าจะเปิดข้อมูล EXIF
สำหรับรูปภาพเพือ่ เขียนข้อมูล GPS
หรือไม่
35

กล้องถ่ายรูป

กล

รีเซ็ตการตัง้ ค่า - เรียกคืนการตัง้ ค่า
กล้องทัง้ หมด

ทำค

หน่วยความจำ - เลือกว่าจะบันทึก
รูปภาพทีห
่ น่วยความจำเครือ่ ง
หรือทีห
่ น่วยความจำภายนอก
สลับกล้อง - เลือกว่าจะใช้กล้อง
ด้านในหรือกล้องด้านนอก
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กล้องวิดีโอ
ทำความรูจ
้ ก
ั กับช่องมองภาพ
ย้อนกลับ
โหมดกล้องถ่ายรูป แตะทีไ่ อคอนนีเ้ พือ่
สลับไปยังโหมด
กล้องถ่ายรูป
เริม
่ การบันทึก
คลังภาพ
ตัง้ ค่า - แตะทีไ่ อคอนนี้
เพือ่ เปิดเมนูการตัง้ ค่า โปรดดู
ที่ การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
ซูม - ซูมเข้าหรือซูมออก คุณยัง
สามารถซูมเข้าหรือซูมออกได้โดย
กดปุม่ ข้างโทรศัพท์
การรับแสง - วิดโี อทีม่ รี ะดับความ
เข้มต่ำจะมีลกั ษณะมัว ในขณะทีว่ ด
ิ โี อ
ทีม่ ค
ี วามเข้มสูงจะมีลกั ษณะทีค
่ มชัดกว่า
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กล้องวิดีโอ
การถ่ายวิดโี อด่วน

หลังจากถ่ายวิดโี อ

การ

1. กดปุม่ กล้องถ่ายรูปทีด
่ า้ นขวาของ
โทรศัพท์

ภาพนิง่ ทีแ่ สดงวิดโี อทีถ่ า่ ยจะปรากฏขึน้
บนหน้าจอ ชือ่ ของวิดโี อจะแสดงทีด
่ า้ น
ล่างของหน้าจอ
แตะเพือ่ ส่งวิดโี อเป็น
ข้อความหรืออีเมล์ หรือทางบลูทธู
แตะเพือ่ ใช้วด
ิ โี อเป็น
เสียงเรียกเข้าแบบเสียงหรือแบบวิดโี อ
แตะเพือ่ เล่นวิดโี อ
แตะเพือ่ กลับไปทีช
่ อ่ งมองภาพ
แตะเพือ่ ลบวิดโี อทีค
่ ณ
ุ เพิง่ ถ่ายไว้
และยืนยันโดยการแตะที่ ใช่ ช่องมอง
ภาพจะปรากฏขึน้ อีกครัง้
แตะที่
เพือ่ ถ่ายวิดโี ออืน่ ต่อ
แตะเพือ่ ดูคลังภาพของวิดโี อและ
ภาพทีบ
่ นั ทึกไว้

จากช
ตัวเล
โปรด
ถ่ายร
ขนา
VGA
QVG
QCI
โหม
เวลา
เสียง
วิดโี อ
บันท
แสด
ด้วยต

เคล็ดลับ! ในการสลับโหมดกล้อง
ถ่ายรูปหรือโหมดวิดีโอ ให้เลื่อน
ไอคอนกล้องถ่ายรูปหรือวิดีโอที่ตรง
กลางขวาของช่องมองภาพขึ้น/ลง
2. ให้ถอื โทรศัพท์ในแนวนอน
และหันไปทางสิง่ ทีจ่ ะถ่าย
3. กดปุม่ กล้องถ่ายรูปทีโ่ ทรศัพท์
หนึง่ ครัง้ เพือ่ เริม่ การบันทึก
หรือแตะทีจ่ ด
ุ สีแดง
บนหน้าจอ
่ า้ นล่างของ
4. REC จะปรากฏขึน้ ทีด
ช่องมองภาพและตัวตัง้ เวลาทาง
ด้านล่างเพือ่ แสดงระยะเวลาของ
วิดโี อของคุณ
5. ในการหยุดบันทึกภาพวิดโี อชัว่ คราว
ให้แตะที่
แล้วเริม่ บันทึกต่อ
โดยเลือก
บนหน้าจอหรือกดปุม่
6. แตะที่
กล้องถ่ายรูปทีโ่ ทรศัพท์อกี ครัง้ เพือ่
หยุดการบันทึก
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การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
ขึน้
า้ น

ธ

โอ

พ
ไว้
อง

ละ

จากช่องมองภาพ ให้แตะ
เพือ่ เปิด
ตัวเลือกการตัง้ ค่าขัน้ สูงทัง้ หมด
โปรดดูทก่ี ารตัง้ ค่าขัน้ สูงของกล้อง
ถ่ายรูป
ขนาดวิดโี อ - เลือกขนาดวิดโี อ:
VGA(640x480),
QVGA(320x240),
QCIF(176X144)
โหมดการบันทึก - ตัง้ ค่าจำกัดระยะ
เวลาสำหรับวิดโี อ: ปกติ, MMS
เสียง - เลือกว่าจะปิดเสียง (บันทึก
วิดโี อโดยไม่มเี สียง) หรือเปิดเสียงเพือ่
บันทึกเสียงด้วย
แสดงวิดโี อทีบ
่ น
ั ทึก - เลือกเพือ่ ดูวด
ิ โี อ
ด้วยตัวเลือกต่างๆ หลังจากถ่ายวิดโี อ
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รูปภาพและวิดีโอ
การดูรป
ู ภาพและวิดโี อ
1. เลือ่ นและแตะที่ คลังภาพ ใน
เมนูหลัก หรือแตะที่
ในหน้า
จอดูตวั อย่างของกล้องถ่ายรูป
2. คลังภาพของคุณจะปรากฏบนหน้า
จอ
ิ โี อหรือรูปภาพเพือ่ เปิด
3. แตะทีว่ ด
ทัง้ ไฟล์
เคล็ดลับ! กดปุ่มไปทางซ้าย
หรือทางขวาเพื่อดูรูปภาพหรือ
วิดีโออื่น

การบันทึกภาพจากวิดโี อ
่ ณ
ุ ต้องการบันทึก
1. เลือกวิดโี อทีค
ภาพมา
2. แตะทีก่ ลางหน้าจอเพือ่ เรียกตัวเลือก
การเล่น แล้วแตะที่
เพือ่ หยุดวิด
โี อชัว่ คราวทีเ่ ฟรมทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
แปลงเป็นภาพ และแตะทีด
่ า้ นซ้าย
บนของหน้าจอเพือ่ เปิดเมนู
ทีด
่ า้ นซ้ายบนของหน้า
3. แตะที่
จอ และเลือก ถ่ายภาพ
4. ภาพจะปรากฏบนหน้าจอ
พร้อมกับชือ่ ภาพ
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5. แตะที่
ทีด
่ า้ นซ้ายบนของหน้าจอ
เพือ่ กลับไปทีว่ ด
ิ โี อ
6. ภาพจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์
อัลบัม
้ มีเดีย และปรากฏในคลังภาพ
คำเตือน:
บางฟังก์ชันอาจทำงานไม่ถูกต้อง
หากไม่ได้บันทึกไฟล์มัลติมีเดีย
ด้วยโทรศัพท์

4. แ
ภ

การ

1. จ
ค
ด
เม
2. แ
ข

การดูรป
ู ภาพแบบภาพสไลด์
โหมดภาพสไลด์จะแสดงรูปภาพทัง้
หมดในคลังภาพของคุณพร้อมกันเป็น
ภาพสไลด์ วิดโี อไม่สามารถดูเป็นแบบ
ภาพสไลด์ได้
1. แตะที่
ใน คลังภาพ
แล้วเลือ่ นและเลือก ภาพสไลด์
2. ภาพสไลด์จะเริม่ ต้น
3. คุณสามารถเปิดเมนู เช่น เวลา,
การเปลีย่ น, ฯลฯ ได้โดยการแตะ
ระหว่างแสดงภาพสไลด์

การตัง้ ค่ารูปภาพเป็นพืน
้ หลัง
1. แตะที่ คลังภาพ ใน เมนูหลัก
2. แตะทีร่ ป
ู ภาพทีค
่ ณ
ุ ต้องการตัง้ ค่า
เป็นพืน้ หลัง
3. แตะที่
เพือ่ เปิดเมนู

ด้วยม
ตัวเล

มารถ
ของก

คุณส
ทีจ่ ะใ

เพิม่ เ

น้าจอ

ภาพ

ด์

น
บบ

ะ

ลัง

4. แตะที่ ตัง้ เป็น และ
ภาพหน้าจอหลัก

การแก้ไขรูปภาพ
1. จากเมนูคลังภาพ ให้เลือกรูปภาพที่
คุณต้องการแก้ไข แตะที่
ที่
ด้านซ้ายบนของหน้าจอเพือ่ เปิด
เมนู และเลือก แก้ไข
2. แตะทีไ่ อคอนเพือ่ ปรับรูปภาพ
ของคุณ:
เลือกพืน้ ที่
เลือกเครือ่ งมือ:
วาดลายเส้นบนรูปภาพของคุณ
ด้วยมือ เลือกความหนาของเส้นจาก 4
ตัวเลือก จากนัน้ เลือกสีทค
่ี ณ
ุ ต้องการใช้
การเพิม่ ข้อความในรูปภาพ คุณสา
มารถเลือกกล่องข้อความและสี
ของกล่องและข้อความได้
ตกแต่งรูปภาพของคุณด้วยสแตมป์
ลบการวาดทีค
่ ณ
ุ ทำไว้ในรูปภาพ
คุณสามารถเลือกขนาดของยางลบ
ทีจ่ ะใช้ได้
แตะเพือ่ เปิดตัวเลือกเอฟเฟกต์
เพิม่ เติม เช่น หมุน

แตะเพือ่ ใช้ตวั เลือกเอฟเฟกต์
กับรูปภาพ
ปรับแต่ง
ซึง่ ช่วยปรับการถ่าย
ภาพโดยใช้ความสว่างหรือความ
เปรียบต่าง
แตะเพือ่ กลับไปทีค
่ ลังภาพ
บันทึก บันทึกการเปลีย
่ นแปลงทีค
่ ณ
ุ
ทำไว้ในโทรศัพท์ คุณสามารถบันทึกรูป
ภาพทีแ่ ก้ไขด้วยชือ่ อืน่ ได้
เลิกทำ ลบการแก้ไขทีค
่ ณ
ุ ทำไว้
ในรูปภาพ
เลือกเพือ่ ส่งรูปภาพทีแ่ ก้ไข
ส่ง
เป็น ข้อความ, อีเมล์ หรือ บลูทธู
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มัลติมีเดีย
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดียลงใน
หน่วยความจำของโทรศัพท์เพือ่ เข้า
ใช้งานรูปภาพ เสียง วิดโี อ และเกมส์ทง้ั
หมดได้อย่างง่ายดาย หรือ
คุณยังสามารถบันทึกไฟล์ลงในการ์ด
หน่วยความจำได้ การใช้การ์ดหน่วย
ความจำจะเพิม่ พืน้ ทีใ่ นหน่วยความจำ
ของโทรศัพท์ได้ คุณสามารถค้นหาไฟล์
เหล่านีใ้ นเมนู แฟ้มข้อมูล ใน เมนูหลัก

1. แตะที่ แฟ้มข้อมูล ใน
เมนูหลัก และเลือก ภาพ
เลือกรูปภาพทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
และแตะที่
2. แตะที่ ตัง้ เป็น และเลือกจาก:
ภาพหน้าจอหลัก, ภาพล็อคหน้าจอ,
ภาพรายชือ
่ , ภาพเริม
่ ต้น,
ภาพปิดเครือ
่ ง, ภาพสายโทรออก,
ภาพสายเรียกเข้า

1. แ
ค
ท
2. เล
3. ค
ย
ต
ท

รูปภาพ

การพิมพ์ภาพ

เสียง
ได้แก
และเ
คุณส
เป็นเ

ภาพ ประกอบด้วยรายการรูปภาพ รวม
ถึงภาพเริม่ ต้นทีโ่ หลดลงในโทรศัพท์
ล่วงหน้า ภาพทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลด และ
ภาพทีถ่ า่ ยด้วยกล้องถ่ายรูปของโทร
ศัพท์

การส่งรูปภาพ
1. แตะที่
จากหน้าจอหลัก
แตะที่ แฟ้มข้อมูล และเลือก
ภาพ เลือกรูปภาพทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
และแตะที่
2. แตะที่ ส่งทาง และเลือก ข้อความ,
อีเมล์, บลูทธู

การใช้รป
ู ภาพ
คุณสามารถเลือกภาพเพือ่ ใช้เป็นพืน้
หลัง สำหรับหน้าจอล็อค และเพือ่ ระบุ
ผูโ้ ทรเข้าได้
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1. แตะที่ แฟ้มข้อมูล และเลือก
ภาพ เลือกรูปภาพทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
และแตะที่
2. แตะที่ พิมพ์ แล้วเลือกระหว่าง
PictBridge และ บลูทธู

เสีย

การ

เคล็ดลับ!
คุณสามารถพิมพ์ผ่านบลูทูธ หรือ
โดยเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่
ใช้ร่วมกับ PictBridge ได้

1. แ
แ
2. เล
ซ

การย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ

วิดโี

คุณสามารถย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ
ระหว่างหน่วยความจำของโทรศัพท์
กับการ์ดหน่วยความจำได้ เพือ่ เป็นการ
เพิม่ พืน้ ทีห
่ น่วยความจำในหน่วยความ
จำ หรือเพือ่ รักษาภาพไว้

วิดโี อ
โหลด
ศัพท

จอ,

ก,

ร

พ

าร
ม

1. แตะที่ แฟ้มข้อมูล ในแท็บ
ความบันเทิง เลือก ภาพ และแตะ
ที่
2. เลือก ย้าย หรือ คัดลอก
3. คุณสามารถเลือก/ไม่เลือกภาพได้โด
ยแตะทีภ
่ าพ เลือกภาพทีค
่ ณ
ุ
ต้องการย้ายหรือคัดลอกและแตะ
ที่ คัดลอก/ย้าย

เสียง
เสียง ประกอบด้วยรายการเสียง
ได้แก่ เสียงทีด
่ าวน์โหลด, เสียงเริม่ ต้น
และเสียงบันทึก จากขัน้ ตอนนี้
คุณสามารถจัดการ ส่ง หรือกำหนดเสียง
เป็นเสียงเรียกเข้าได้

การใช้เสียง
1. แตะที่ แฟ้มข้อมูล ใน เมนูหลัก
และเลือก เสียง
่ ณ
ุ ทีต
่ อ้ งการ
2. เลือกเสียงทีค
ซึง่ จะเริม่ เล่น

วิดโี อ
วิดโี อ แสดงรายชือ่ วิดโี อทีด
่ าวน์
โหลดและวิดโี อทีค
่ ณ
ุ บันทึกไว้ในโทร
ศัพท์ของคุณ

การดูวด
ิ โี อ
1. แตะที่ แฟ้มข้อมูล ใน เมนูหลัก
และเลือก วิดโี อ
2. เลือกวิดโี อเพือ่ เล่น

การส่งวิดโี อคลิป
1. เลือกวิดโี อ
2. แตะที่
และแตะที่ ส่งทาง
เลือกจาก ข้อความ, อีเมล์ หรือ
บลูทธู

แฟลชคอนเทนท์
โฟลเดอร์ไฟล์แฟลชจะเก็บไฟล์ SWF
และ SVG ทัง้ หมดทีด
่ าวน์โหลด
1. แตะที่ แฟ้มข้อมูล ใน เมนูหลัก
และเลือก แฟลชคอนเทนท์
่ี ณ
ุ ต้องการดู
2. เลือกไฟล์ทค

เอกสาร
จากเมนู เอกสาร คุณสามารถดู
ไฟล์เอกสารทัง้ หมดได้ จากขัน้ ตอน
นี้ คุณจะสามารถดูไฟล์ Excel,
Powerpoint, Word, ข้อความ และ
PDF ได้

เนือ
้ หาอืน
่
เนือ้ หาอืน่ ประกอบด้วยรายการไฟล์ท่ี
ไม่ใช่รป
ู ภาพ เสียง วิดโี อ เอกสาร เกมส์
หรือแอปพลิเคชัน
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มัลติมีเดีย
เกมส์

เพลง

คุณสามารถติดตัง้ เกมส์ใหม่ๆ
บนโทรศัพท์ของคุณ เพือ่ ความเพลิด
เพลินในยามว่าง
คุณสามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้เมนู
เกมส์&แอปฯ ใน เมนูหลัก

โทรศัพท์ LG GD880 ของคุณมีเครือ่ ง
เล่นเพลงในตัว เพือ่ ให้คณ
ุ เล่นเพลงทีช
่ ่ื
นชอบทัง้ หมด ในการเข้าใช้งานเครือ่ งเ
ล่นเพลง ให้แตะที่ เพลง จากขัน้ ตอนนี้
คุณ
สามารถเข้าใช้งานโฟลเดอร์ทอ่ี ยูด
่ า้ น
บนของหน้าจอ:

การเล่นเกมส์
1. แตะที่ เกม&แอปฯ ในแท็บ
ความบันเทิง
2. เลือกทีเ่ กมส์เพือ่ เริม่ เล่น

การโอนไฟล์ไปทีโ่ ทรศัพท์
บลูทธู คือวิธกี ารทีง่ า่ ยทีส่ ด
ุ ในการ
โอนไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปทีโ่ ทรศัพท์
คุณยังสามารถใช้ LG PC Suite ผ่าน
ทางสายสำหรับซิงค์ของคุณ
ในการโอนไฟล์โดยใช้บลูทธู :
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิด
บลูทธู ทีโ่ ทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
และทัง้ คูต
่ า่ งมองเห็นกันแล้ว
2. ใช้คอมพิวเตอร์เพือ่ ส่งไฟล์ทาง
บลูทธู
3. เมือ่ ส่งไฟล์แล้ว คุณจะต้องยอมรับ
ไฟล์บนโทรศัพท์โดยแตะที่ ใช่
4. ไฟล์ควรปรากฏในโฟลเดอร์ ภาพ
หากเป็นไฟล์ภาพ และในโฟลเดอร์
เสียง หากเป็นไฟล์เพลง
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หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ของไฟล์
เพลงได้รับความคุ้มครองตามสนธิ
สัญญานานาชาติและกฎหมายลิข
สิทธิ์ของแต่ละประเทศ ดังนั้น อาจ
จำเป็นที่ต้องได้รับอนุญาตหรือได
สิทธิ์ในการทำซ้ำหรือคัดลอกเพลง
ในกฎหมายของบางประเทศมีข้อห้าม
ในการคัดลอกสื่อที่มีลิขสิทธิ์ด้วยตน
เอง ก่อนดาวน์โหลดหรือคัดลอกไฟล์
โปรดตรวจสอบกฎข้อบังคับของ
ประเทศนั้นๆ เกี่ยวกับการใช้สื่อต่างๆ
ทุกแทร็ค - มีเพลงทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ มีใน
โทรศัพท์ยกเว้นเพลงเริม่ ต้นทีโ่ หลด
ล่วงหน้า
สิง่ ทีป
่ ระทับใจ - ประกอบด้วยเพลงที่
คุณบันทึกเป็นสิง่ ทีป
่ ระทับใจ

ศิลป
ศิลปิ
อัลบ
อัลบัม้
แนว
ตามแ
รายก
เพลง

การ

วิธกี า
ไฟล์
บลูท
คุณย
ในกา
1. ต
เป
2. เล
เพ
3. เม
รับ
4. ไ
ท

อง
ทีช
่ ่ื
องเ
อนนี้

น

าม
น
ฟล์

ๆ

น

งที่

ศิลปิน - ดูรายการเพลงทีเ่ ก็บไว้ตาม
ศิลปิน
อัลบัม
้ - ดูรายการเพลงทีเ่ ก็บไว้ตาม
อัลบัม้
แนวเพลง - ดูรายการเพลงทีเ่ ก็บไว้
ตามแนวเพลง
รายการเพลง - ประกอบด้วยรายการ
เพลงทีค
่ ณ
ุ สร้างไว้

การโอนเพลงไปยังโทรศัพท์
วิธกี ารทีง่ า่ ยทีส่ ด
ุ ในการโอน
ไฟล์เพลงไปทีโ่ ทรศัพท์ คือ ทาง
บลูทธู หรือสายสำหรับซิงโครไนซ์
คุณยังสามารถใช้ LG PC Suite ได้
ในการโอนไฟล์โดยใช้บลูทธู :
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทง้ั คูไ่ ด้
เปิดบลูทธู และเชือ่ มต่อกันแล้ว
2. เลือกไฟล์เพลงบนอุปกรณ์ แล้วเลือก
เพือ่ ส่งทางบลูทธู
3. เมือ่ ไฟล์พร้อมทีจ่ ะส่งแล้ว คุณยอม
รับไฟล์ทโ่ี ทรศัพท์โดยแตะที่ ใช่
4. ไฟล์จะปรากฏขึน้ ใน เพลง >
ทุกแทร็ค

การเล่นเพลง
1. แตะที่ เพลง
2. เลือกเพลงทีค
่ ณ
ุ ต้องการเล่น
ข้อความยืนยันจะปรากฏขึน้ ในโหมด
เงียบ
เพือ่ หยุดเล่นเพลงชัว่ คราว
3. แตะ
เพือ่ ข้ามไปทีเ่ พลงถัดไป
4. แตะที่
เพือ่ ย้อนไปทีเ่ พลง
5. แตะที่
ก่อนหน้า
เพือ่ กลับไปยังเมนู
6. แตะที่
เพลง คุณอาจแตะมากกว่าหนึง่ ครัง้
เพือ่ กลับไปทีเ่ มนู

วิทยุ FM
โทรศัพท์ LG GD880
ของคุณมีคณ
ุ สมบัตวิ ท
ิ ยุ FM ดังนัน้
คุณสามารถรับฟังสถานีทค
่ี ณ
ุ ชืน่ ชอบ
ได้ตลอดเวลา
1. เลือ่ นแล้วแตะที่ วิทยุ FM ใน
เมนูหลัก
2. ค้นหาสถานีหรือปรับระดับเสียง
ตามต้องการ
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียบหูฟงั เพือ่ รับ
ฟังวิทยุ เสียบหูฟงั เข้าในช่องเสียบหูฟงั
ถัดจากช่องเสียบเครือ่ งชาร์จ
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SNS
บริการเครือข่ายสังคมทีเ่ น้นการสร้าง
และสะท้อนเครือข่ายสังคมหรือความสัม
พันธ์ทางสังคมของบุคคลทีม่ ค
ี วามสน
ใจและ/หรือกิจกรรมร่วมกัน

Facebook
Facebook เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
1. แตะที่
จากหน้าจอหลัก
และแตะที่ Facebook

Twitter
Twitter เป็นบริการเครือข่ายสังคมและ
ไมโครบล็อกฟรี
1. แตะที่
จากหน้าจอหลัก
และแตะที่ Twitter

ตัง้ ค่า
1. แตะที่
จากหน้าจอหลัก
และแตะที่ ตัง้ ค่า SNS
2. เปิดเครือข่ายสังคม หากคุณมี
แอคเคาท์ทเ่ี กีย่ วข้องกับเครือข่าย
สังคมแอคเคาท์ดงั กล่าวจะปรากฏ
ขึน้ แตะทีแ่ อคเคาท์ แล้วแตะที่
เพือ่ เพิม่ รายชือ่
เพือ่ นลงในโทรศัพท์
3. หากคุณไม่มแี อคเคาท์
ให้แตะที่ บัญชีใหม่
แล้วสร้างแอคเคาท์ของคุณ
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หมายเหตุ: มีคา่ ใช้จา่ ยในการเชือ่ มต่อ
กับบริการเหล่านี้ โปรดสอบถามข้อมูล
การคิดค่าใช้จา่ ยกับผูใ้ ห้บริการเครือ
ข่ายของคุณ

การเพิม
่ เหตุการณ์ลงใน
ปฏิทน
ิ
1. แตะที่
จากหน้าจอหลัก
และแตะที่ ปฏิทน
ิ
่ ต
่ี อ้ งการเพิม่ เหตุการณ์
2. เลือกวันทีท
และแตะที่ นัดหมายใหม่
3. แตะที่
หรือเพียงแค่แตะที่ นัดหมายใหม่
ทีด
่ า้ นล่างของหน้าจอ

การเพิม
่ รายการลงในสิง่ ที่
ต้องทำ
จากหน้าจอหลัก
1. แตะที่
และแตะที่ งาน ใน เมนูหลัก
และแตะที่ งานใหม่
2. แตะที่
หรือเพียงแค่แตะที่ งานใหม่
ทีด
่ า้ นบนของหน้าจอ
3. ตัง้ ค่าวันทีส่ ำหรับงาน เพิม่ บันทึก
และเลือกระดับความสำคัญ: สูง,
ปกติ หรือ ต่ำ
4. บันทึกงานโดยแตะที่

การ

1. แ
แ
2. แ
ห
ท
3. พ
4. บ
พ

การ

1. แ
แ
ก
ค
แ
2. แ
ห
ท
หมา
11 ร

เค
ทา

ต่อ
มูล

การเพิม
่ บันทึก

การบันทึกเสียงหรือเสียงพูด

ณ์
ใหม่
ม่

1. แตะที่
จากหน้าจอหลัก
และแตะที่ บันทึก ใน เมนูหลัก
2. แตะที่
และ บันทึกใหม่
หรือเพียงแค่แตะที่ บันทึกใหม่
ทีด
่ า้ นบนของหน้าจอ
3. พิมพ์ บันทึก และแตะที่ บันทึก
4. บันทึก จะปรากฏในหน้าจอในแอป
พลิเคชัน บันทึก

การตัง้ เวลาการปลุก

1. แตะที่
จากหน้าจอหลัก
และแตะที่ บันทึกเสียง ใน
เมนูหลัก
2. เลือกตำแหน่งทีจ่ ะบันทึกการบันทึก
เสียง: ภายใน หรือ ภายนอก
3. เลือกโหมดการบันทึก: ปกติ หรือ
MMS
4. แตะที่
เพือ่ เริม่ บันทึก
5. แตะที่
เพือ่ หยุดการบันทึก
6. แตะที่
เพือ่ จบการบันทึก
7. แตะที่
เพือ่ ฟังรายการทีบ
่ นั ทึก
8. แตะที่
เพือ่ ปรับระดับเสียง

ก

จากหน้าจอหลัก
1. แตะที่
และแตะที่ ตัง้ ปลุก
การปลุก Widget
ควรปรากฏในรายการเป็นค่าเริม่ ต้น
และคุณไม่สามารถลบออกได้
และ เพิม
่ การปลุก
2. แตะที่
หรือเพียงแค่แตะที่ เพิม
่ การปลุก
ทีด
่ า้ นบนของหน้าจอ
หมายเหตุ: คุณสามารถตัง้ ปลุกได้ถงึ
11 รายการ รวมถึง การปลุก Widget
เคล็ดลับ! เลื่อนสวิตช์ตั้งปลุกไป
ทางซ้ายเพื่อตั้งปลุก

การใช้เครือ
่ งคิดเลข
1. แตะที่
จากหน้าจอหลัก
และแตะที่ เครือ
่ งมือ ใน เมนูหลัก
2. เลือก เครือ
่ งคิดเลข
3. แตะทีป
่ มุ่ กดโดยใช้ปมุ่ กดเพือ่ ป้อน
หมายเลข
4. สำหรับการคำนวณอย่างง่าย
ให้แตะทีฟ
่ งั ก์ชนั ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
(+, –, ×, ÷) แล้วตามด้วย =
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5. สำหรับการคำนวณแบบซับซ้อน
ให้แตะที่
แล้วเลือกระหว่าง sin,
cos, tan, log, ln, exp, sqrt,
deg, rad ฯลฯ

การแปลงหน่วย
1. แตะที่
จากหน้าจอหลัก
และแตะที่ เครือ
่ งมือ ใน เมนูหลัก
2. เลือก ตัวแปลงหน่วย
่ า้ นบนของหน้าจอ
3. ทีด
เลือกว่าคุณต้องการแปลง สกุลเงิน,
พืน
้ ที,่ ความยาว, น้ำหนัก,
อุณหภูม,ิ ปริมาตร หรือ ความเร็ว
4. จากนัน้ คุณสามารถเลือกหน่วย
และป้อนค่าทีค
่ ณ
ุ ต้องการแปลง
แล้วตามด้วยหน่วยทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
แปลงเป็น
5. ค่าผลลัพธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกันจะปรากฏ
ขึน้ บนหน้าจอ

การเพิม
่ เมืองในเวลาทัว่ โลก
1. แตะที่
จากหน้าจอหลัก
และแตะที่ เครือ
่ งมือ ใน เมนูหลัก
2. เลือก เวลาโลก
และ เมืองใหม่
3. แตะที่
หรือเพียงแค่แตะที่ เมืองใหม่
ทีด
่ า้ นบนของหน้าจอ
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การใช้นาฬิกาจับเวลา
1. แตะที่
จากหน้าจอหลัก
และแตะที่ เครือ
่ งมือ ใน เมนูหลัก
2. เลือก นาฬิกาจับเวลา
3. แตะที่ เริม
่ ทีด
่ า้ นล่างของหน้าจอ
เพือ่ เริม่ ตัวตัง้ เวลา
4. แตะที่ รอบ หากคุณต้องการ
บันทึกรอบเวลา
5. แตะที่ หยุด เพือ่ หยุดตัวจับเวลา

LG ซิงค์
โดยการใช้เมนูน้ี คุณสามารถซิงโคร
ไนซ์ขอ้ มูล PIM หรือเนือ้ หาอืน่ ของ
โทรศัพท์กบ
ั แอคเคาท์ LG ซิงค์ได้
1. แตะที่ LG ซิงค์ ใน เมนูหลัก
2. หากคุณไม่มแี อคเคาท์ LG ซิงค์
โปรดไปที่ www.lgairsync.
com เพือ่ สร้างแอคเคาท์ของคุณ
หากคุณมีแอคเคาท์ ให้พมิ พ์ ID
และรหัสผ่านของคุณ
3. หากคุณต้องการซิงโครไนซ์ขอ้
มูล PIM ให้แตะที่ การซิงค์ PIM
หากคุณต้องการซิงโครไนซ์เนือ้ หา
ให้แตะที่ เชือ่ มต่อผ่านเครือข่าย

4. ใ
ใ
ซ
5. ใ
ใ
ซ

ลัก

อ

4. ในกรณีของการซิงค์ PIM
ให้เลือกรายการทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
ซิงโครไนซ์ แล้วแตะที่ ซิงค์ทนั ที
5. ในกรณีของเชือ่ มต่อผ่านเครือข่าย
ให้เลือกรายการทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
ซิงโครไนซ์ แล้วแตะที่ ซิงค์ทนั ที

ณ

หา
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PC ซิงค์
คุณสามารถซิงโครไนซ์คอมพิวเตอร์กบ
ั
โทรศัพท์ของคุณ เพือ่ ให้แน่ใจว่ารายละ
เอียดทีส่ ำคัญทัง้ หมดของคุณและวันที่
ต่างๆ ตรงกัน และยังสามารถสำรองข้อ
มูลไฟล์ทช
่ี ว่ ยให้คณ
ุ สบายใจได้

การติดตัง้ LG PC Suite
ลงในคอมพิวเตอร์
1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
และแตะที่ การเชือ
่ มต่อ
2. เลือก โหมดเชือ่ มต่อ USB
และแตะที่ PC Suite
3. เชือ่ มต่อตัวเครือ่ งและคอมพิวเตอร์
โดยใช้สาย USB และรอสักครู่
ข้อความคำแนะนำการติดตัง้ จะ
ปรากฏขึน้
ั ต
ิ ามคำแนะนำบนหน้าจอ
4. ปฏิบต
เพือ่ ทำให้วซ
ิ าร์ด LG PC Suite
Installer เสร็จสมบูรณ์
5. เมือ่ ติดตัง้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ไอคอน LG PC Suite
จะปรากฏขึน้ บนเดสก์ทอป

การเชือ
่ มต่อโทรศัพท์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์
1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
และแตะที่ การเชือ
่ มต่อ
่ มต่อ USB
2. เลือก โหมดการเชือ
3. แตะที่ PC Suite
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4. เชือ่ มต่อตัวเครือ่ งและคอมพิวเตอร์
โดยใช้สาย USB และรอสักครู่ PC
Suite จะทำงานโดยอัตโนมัติ

การสำรองข้อมูลและการเรียก
คืนข้อมูลของโทรศัพท์
ั เครือ่ งคอมพิว
1. เชือ่ มต่อโทรศัพท์กบ
เตอร์ตามวิธขี า้ งต้น
2. คลิกไอคอน Backup และเลือก
Backup หรือ Restore
่ ณ
ุ ต้อง
3. ทำเครือ่ งหมายทีเ่ นือ้ หาทีค
การสำรองหรือเรียกคืน เลือก
ตำแหน่งทีค
่ ณ
ุ ต้องการสำรองข้อมูล
หรือเรียกคืนข้อมูล คลิกไอคอน
Start
ั การสำรอง
4. ข้อมูลของคุณจะได้รบ
หรือเรียกคืน

การดูไฟล์ในโทรศัพท์บน
คอมพิวเตอร์
ั เครือ่ ง
1. เชือ่ มต่อโทรศัพท์กบ
คอมพิวเตอร์ตามวิธขี า้ งต้น
2. คลิกทีไ่ อคอน Manage Photos,
Videos หรือ Music
3. ภาพ, ไฟล์เสียง และวิดโี อ ซึง่ คุณ
บันทึกไว้ในโทรศัพท์ของ
คุณจะปรากฏบนหน้าจอในโฟลเดอร์
โทรศัพท์ LG

เค
บน
ไฟ
แล

การ

1. เช
เต
2. ค
3. ค
เต
บ
4. ค
ข
ท
ท
เล

การ

1. เช
เต
2. ค
3. ข
ป

อร์
C

รยก

พิว

ก

ง

มูล

ง

,

ณ

ดอร์

เคล็ดลับ! การดูเนื้อหาในโทรศัพท์
บนคอมพิวเตอร์ช่วยให้คุณจัดการ
ไฟล์ต่างๆที่คุณไม่ต้องการใช้
แล้วได้

การใช้โทรศัพท์เป็นอุปกรณ
ซ
์ งิ ค์เพลง

1. เชือ่ มต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิว
เตอร์ของคุณ
2. คลิกทีไ่ อคอน Contacts
่ มุ่ Sync Contacts คอมพิว
3. คลิกทีป
เตอร์จะอิมปอร์ตและแสดงรายชือ่ ที่
บันทึกไว้ในตัวเครือ่ ง
4. คลิก Menu และเลือก Export
ขณะนี้ คุณสามารถเลือกเป้าหมาย
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการบันทึกรายชือ่ คลิกขวา
ทีร่ ายชือ่ ของคุณ แล้ว
เลือก Select All

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นอุปกรณ์
ซิงค์เพลงในการซิงค์ไฟล์เพลงเท่านัน้
คุณสามารถซิงค์เพลงได้โดยใช้
Windows Media Player 10/11 และ
สนับสนุนทัง้ หน่วยความจำเครือ่ งและ
หน่วยความจำภายนอก
1. เลิกการเชือ่ มต่อเครือ่ งโทรศัพท์ของ
คุณออกจากเครือ่ งคอมพิวเตอร์
2. จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
และแตะที่ การเชือ
่ มต่อ
3. เลือก โหมดการเชือ่ มต่อ USB
4. แตะที่ ซิงค์เพลง
5. เชือ่ มต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร
ข์ องคุณ โทรศัพท์ของคุณจะแสดง
ข้อความ: เชือ่ มต่อ

การซิงโครไนซ์ขอ
้ ความ

ตัวแปลง DivX

การซิงโครไนซ์รายชือ
่

1. เชือ่ มต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิว
เตอร์ของคุณ
2. คลิกทีไ่ อคอน Messages
3. ข้อความทัง้ หมดในโทรศัพท์จะ
ปรากฏขึน้ ในโฟลเดอร์บนหน้าจอ

DivX จะแปลงไฟล์มเี ดียบนคอมพิวเตอร
ข์ องคุณให้อยูใ่ นรูปแบบไฟล์ทค
่ี ณ
ุ
สามารถอัปโหลดและเข้าดูได้จาก
โทรศัพท์ของคุณ
เมือ่ ติดตัง้ แล้ว ให้เลือก DivX จาก
แฟ้มโปรแกรม บนคอมพิวเตอร์ และ
ตัวแปลง DivX แล้วตามด้วย ตัวแปลง
ใช้ลกู ศรในแอปพลิเคชันเพือ่ เปลีย่ นรูป
แบบการแปลงเป็น มือถือหากคุณ
คลิกขวาทีช
่ อ่ งแอปพลิเคชัน แล้วเลือก
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PC ซิงค์

OS

การตัง้ ค่า คุณจะสามารถเปลีย่ น
ตำแหน่งทีบ
่ นั ทึกไฟล์ทแ่ี ปลงแล้วได้
ลากแล้ววางไฟล์ลงในแอปพลิเคชัน
เพือ่ การวิเคราะห์เริม่ ต้น จากนัน้ เลือก
แปลง เพือ่ เริม่ กระบวนการ เมือ่ กระบวน
การเสร็จสมบูรณ์ ป๊อปอัป Conversion
complete จะปรากฏขึน้

โดยก
ดูหน
คุณส
คอมพ

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-ON-DEMAND:
This DivX Certified® device must
be registered in order to play DivX
Video-on-Demand (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.

Pat. 7,295,673
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การ
ลงใ

เมือ่ ค
ลงใน
โดยอ

การ

คลิก
star

การ
คอม

ผ่าน
1. ค
2. เล
แ
3. เช
ผ
4. เล
5. ป
เต
ผ่าน
1. ต
บ
ท

OSP (On Screen Phone)
โดยการใช้คณ
ุ สมบัติ OSP คุณสามารถ
ดูหน้าจอโทรศัพท์จากคอมพิวเตอร์ได้
คุณสามารถควบคุมโทรศัพท์จากหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกับทีโ่ ทรศัพท์

การติดตัง้ OSP
ลงในคอมพิวเตอร์
เมือ่ คุณติดตัง้ LG PC Suite
ลงในคอมพิวเตอร์ OSP จะถูกติดตัง้
โดยอัตโนมัติ

การเริม
่ ต้น OSP
คลิก
บนคอมพิวเตอร์ หรือ
start> program> LG OSP

การเชือ
่ มต่อโทรศัพท์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์
ผ่านสายเคเบิล
1. คลิก ‘วิซาร์ดการเชือ่ มต่อ’
2. เลือก ‘การเชือ่ มต่อผ่านสายเคเบิล’
แล้วคลิก ถัดไป
3. เชือ่ มต่อตัวเครือ่ งและคอมพิวเตอร์
ผ่านสายเคเบิล USB
4. เลือก ถัดไป
5. ป้อนรหัสผ่านโทรศัพท์ในคอมพิว
เตอร์ (ค่าเริม่ ต้นคือ “0000”)
ผ่านบลูทธู
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตง้ั ค่า
บลูทธู เป็น เปิด และ มองเห็นได้
ทัง้ คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์

2. เลือกการเชือ่ มต่อบลูทธู แล้วคลิก
ถัดไป
3. เลือกโทรศัพท์จากโทรศัพท์ทค
่ี น้ หา
แล้วคลิก ถัดไป
4. ป้อนรหัส PIN ในคอมพิวเตอร์
แล้วคลิก ถัดไป
5. คลิก ‘ใช่’ ในข้อความยืนยัน
6. ป้อนรหัส PIN ในโทรศัพท์
แล้วคลิก ตกลง
7. ป้อนรหัสผ่านโทรศัพท์ในคอม
พิวเตอร์ แล้วคลิก ตกลง

การยกเลิกการเชือ
่ มต่อ
โทรศัพท์กบ
ั คอมพิวเตอร์
หากคุณต้องการยกเลิกการเชือ
่ มต่อ
โทรศัพท์กบ
ั คอมพิวเตอร์
ให้คลิก
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OSP (On Screen Phone)

เว็บ

การควบคุมโทรศัพท์

การ

คุณสามารถควบคุมโทรศัพท์โดยใช้
OSP ได้ หากคุณใช้เมาส์คลิกทีเ่ มนู
ในหน้าจอหลักของ OSP เมนูจะ
ทำงานในโทรศัพท์เหมือนกับทีค
่ ณ
ุ
เลือกเมนูในโทรศัพท์
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการส่งข้อ
ความโดยใช้ OSP ให้คลิกข้อความ
ในแท็บการติดต่อของเมนูหลัก OSP
แล้วคลิก เขียนข้อความ
คุณสามารถป้อนตัวอักษรโดยใช้
เมาส์คลิกหรือคียบ
์ อร์ดของคอม
พิวเตอร์ได้
หากคุณต้องการใช้เมาส์เพือ
่ พิมพ์
ตัวอักษร ให้คลิกทีต
่ วั อักษรทีค
่ ณ
ุ
ต้องการป้อน
หากคุณต้องการใช้คยี บ
์ อร์ด ให้พมิ พ์
ตัวอักษรบนคียบ
์ อร์ด
คลิก ส่ง SMS เมือ่ คุณเขียนข้อความ
เสร็จแล้ว

การโอนไฟล์ระหว่าง
โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
ส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปยัง
โทรศัพท์
่ี ณ
ุ ต้องการส่งจากคอม
1. เลือกไฟล์ทค
พิวเตอร์ แล้วลากและวางไฟล์ใน
หน้าจอ OSP
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ส่งไฟล์จากโทรศัพท์ไปยัง
คอมพิวเตอร์
่ี ณ
ุ ต้องการส่ง
1. เลือกไฟล์ทค
จาก อัลบัม
้ มีเดีย ในแท็บ
ความบันเทิง ของหน้าจอ OSP
แล้วคลิกปุม่ เมาส์ขวา และเลือก
บันทึกในคอมพิวเตอร์

การแก้ไขไฟล์ในโทรศัพท์
่ี ณ
ุ ต้องการแก้
1. เลือกไฟล์ทค
ไขจากอัลบัม้ มีเดียในแท็บ
ความบันเทิง ของหน้าจอ OSP
แล้วคลิกปุม่ เมาส์ขวา และเลือก
แก้ไข
2. คุณสามารถแก้ไขไฟล์โดยใช้แอป
พลิเคชันทีเ่ กีย่ วข้องได้
3. เมือ่ คุณแก้ไขไฟล์เสร็จแล้ว ไฟล์จะ
ถูกส่งกลับไปทีโ่ ทรศัพท์

การใช้การแจ้งของ OSP
คุณสมบัติ OSP จะแสดงข้อความ
ป๊อปอัปพร้อมข้อมูลเกีย
่ วกับเหตุ
การณ์ของโทรศัพท์: ตัง้ ปลุก,
ข้อความ, สายเรียกเข้า, ฯลฯ
ในหน้าจอ OSP
1. เลือก
2. เลือก “เตือนฉันด้วยป๊อปอัป”
หมายเหตุ: เมือ่ คุณใช้คณ
ุ สมบัติ OSP
การตอบสนองของโทรศัพท์อาจช้าลง
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เว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์
1. แตะที่ เบราว์เซอร์ ใน เมนูหลัก
2. ในการไปยังโฮมเพจของเบราว์เซอร์
ให้เลือก เบราว์เซอร์ หรือเลือก
ป้อน URL และพิมพ์ URL ตามด้วย
ตกลง ทีด
่ า้ นซ้ายบนของหน้าจอ
หมายเหตุ: ค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมจะ
เกิดขึน้ เมือ่ เชือ่ มต่อกับบริการนีแ้ ละ
เมือ่ ดาวน์โหลดเนือ้ หา โปรดสอบ
ถามผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ
สำหรับค่าใช้จา่ ย

การเพิม
่ และการใช้บค
ุ๊ มาร์ค
เพือ่ การเข้าถึงเว็บไซต์ทค
่ี ณ
ุ ชืน่ ชอบได้
อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามารถ
เพิม่ บุค
๊ มาร์คและบันทึกเว็บเพจได้
1. แตะที่ เบราว์เซอร์ ใน เมนูหลัก
๊ มาร์ค รายการบุค
๊ มาร์ค
2. เลือก บุค
ของคุณจะปรากฏขึน้ บนหน้าจอ
๊ มาร์คใหม่
3. ในการเพิม่ บุค
ให้แตะที่ บุค
๊ มาร์คใหม่
ป้อนชือ่ สำหรับบุค
๊ มาร์ค
แล้วตามด้วยป้อน URL
ในกล่องฟิลด์ทต
่ี รงกัน

4. แตะที่
ทีด
่ า้ นซ้ายบนของหน้า
จอ บุค
๊ มาร์คของคุณจะปรากฏขึน้ ใน
รายการบุค
๊ มาร์ค
๊ มาร์ค เพียง
5. ในการเข้าใช้งานบุค
แตะทีไ่ อคอนเชือ่ มต่อถัดจากบุค
๊
มาร์ค หรือแตะทีช
่ อ่ื บุค
๊ มาร์คแล้ว
แตะที่ ดำเนินการ เครือ่ งจะเชือ่ ม
ต่อเข้ากับบุค
๊ มาร์คของคุณ

การใช้ RSS reader
RSS (Really Simple Syndication)
เป็นกลุม่ รูปแบบ Web Feed ทีใ่ ช้เพือ่
เผยแพร่เนือ้ หาทีไ่ ด้รบ
ั การอัปเดตเป็น
ประจำ เช่น รายการใน Blog, หัวข้อข่าว
หรือ Podcast เอกสาร RSS ทีเ่ รียกว่า
Feed, Web Feed หรือ Channel จะมี
สรุปเนือ้ หาหรือข้อความเต็มจากเว็บ
ทีเ่ กีย่ วข้อง RSS ช่วยให้ทกุ คนสามารถ
ติดตามความเคลือ่ นไหวของเว็บไซต์
ทีต
่ นชืน่ ชอบได้เสมอ ด้วยระบบอัตโนมัติ
ทีส่ ะดวกกว่าการเฝ้าดูดว้ ยตนเอง
ผูใ้ ช้สมัครใช้บริการ Feed
โดยป้อนลิงค์ของ Feed ลงใน Reader
หรือคลิกทีไ่ อคอน RSS ในเบราว์เซอร์ท่ี
เปิดขัน้ ตอนการสมัครใช้บริการ Reader
จะตรวจดู Feed ทีผ
่ ใู้ ช้สมัครใช้บริการ
เป็นประจำเพือ่ ดูเนือ้ หาใหม่ และดาวน์
โหลดการอัปเดตต่างๆ ทีพ
่ บ
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เว็บไซต์
การบันทึกเพจ
1. เข้าถึงเว็บเพจทีต
่ อ้ งการตามที่
อธิบายไว้ขา้ งต้น
2. แตะที่
แล้วเลือก บันทึกเพจนี้
3. ป้อนชือ่ สำหรับเว็บเพจเพือ่ ให้งา่ ย
ต่อการจดจำ
4. แตะที่ บันทึก

การเข้าใช้เพจทีบ
่ น
ั ทึกไว้
แตะที่ เบราว์เซอร์ และเลือก
เพจทีบ
่ น
ั ทึก คุณสามารถดูเพจที่
บันทึกได้ทน่ี ่ี

การดูประวัติ
แตะที่ เบราว์เซอร์ และเลือก ประวัติ

การใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม
GD880 ของคุณสามารถทำหน้า
ทีเ่ ป็นโมเด็มของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ได้
จึงทำให้คณ
ุ สามารถส่งอีเมล์และเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตได้ แม้ในเวลาทีค
่ ณ
ุ ไม่ได้
เชือ่ มต่อโดยใช้สาย
โดยคุณสามารถใช้สาย USB
หรือบลูทธู ก็ได้
การใช้สายเคเบิล USB:
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตด
ิ ตัง้
LG PC Suite บนเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ของคุณแล้ว
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2. เชือ่ มต่อ GD880 เข้ากับคอมพิวเตอร
ข์ องคุณด้วยสาย USB ตามวิธขี า้ ง
ต้น แล้วเริม่ ซอฟต์แวร์ LG PC Suite
3. คลิก Internet Kit
บนเครือ่ งคอมพิวเตอร์ แล้วคลิกปุม
่
New และเลือก Modem
4. เลือก LG Mobile USB Modem
และเลือก OK จากนัน้ โมเด็มจะ
ปรากฏขึน้ บนหน้าจอ
5. เขียนโปรไฟล์ทส่ี ามารถเชือ่ มต่อกับ
อินเตอร์เน็ต และบันทึกค่า
่ี ณ
ุ สร้างจะปรากฏขึน้ ใน
6. โปรไฟล์ทค
หน้าจอคอมพิวเตอร์ เลือกและคลิก
Connect
คอมพิวเตอร์จะเชือ่ มต่อผ่านโทร
ศัพท์ GD880 ของคุณ
การใช้บลูทธู :
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตง้ั ค่าบลูทธู
เป็น เปิด และ มองเห็นได้ ทัง้ คอม
พิวเตอร์และโทรศัพท์ GD880
2. จับคูเ่ ครือ่ งคอมพิวเตอร์ของคุณและ
โทรศัพท์ GD880 เพือ่ ให้ตอ้ งระบุ
รหัสผ่านสำหรับการเชือ่ มต่อ
3. ใช้ Connection wizard ใน
LG PC Suite เพือ่ สร้างการเชือ่ ม
ต่อบลูทธู
4. คลิก Internet Kit
บนเครือ่ งคอมพิวเตอร์
จากนัน้ คลิกปุม่ New

5. เล
แ
ป
6. เข
อ
7. โ
ห
C
ค
โ

เตอร
ง
uite

ปุม
่

em

กับ

5. เลือก LG Mobile USB Modem
และเลือก ตกลง จากนัน้ โมเด็มจะ
ปรากฏขึน้ บนหน้าจอ
6. เขียนโปรไฟล์ทส่ี ามารถเชือ่ มต่อกับ
อินเตอร์เน็ต และบันทึกค่า
่ี ณ
ุ สร้างจะปรากฏขึน้ ใน
7. โปรไฟล์ทค
หน้าจอคอมพิวเตอร์ เลือกและคลิก
Connect
คอมพิวเตอร์จะเชือ่ มต่อผ่าน
โทรศัพท์ GD880 ของคุณ

ใน
ลิก

ทูธ
คอม

และ
บุ
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ตั้งค่า
การปรับแต่งรูปแบบเสียง
ของคุณ
คุณสามารถกำหนดการตัง้ ค่าโปรไฟล์
แต่ละโปรไฟล์โดยใช้เมนูตง้ั ค่า
1. แตะที่
จากหน้าจอหลัก
และแตะที่ โปรไฟล์
2. เลือกรูปแบบเสียงทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
แก้ไข
3. คุณจะสามารถเปลีย่ นตัวเลือกเสียง
และการเตือนทัง้ หมดทีม่ อี ยู่
ในรายการได้ รวมทัง้ การตัง้ ค่า
เสียงเรียกเข้า, ระดับเสียง,
เสียงข้อความ และอืน่ ๆ

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการ
แสดงผล
แตะที่
จากหน้าจอหลัก และแตะที่
ตัง้ ค่าจอ เลือกการตัง้ ค่าหน้าจอทีค
่ ณ
ุ
ต้องการแก้ไข
หมายเหตุ: การเปิดไฟหน้าจอเป็น
เวลานานจะทำให้สน้ิ เปลือง
พลังงานแบตเตอรีม่ ากยิง่ ขึน้ ซึง่ อาจ
ส่งผลให้จำเป็นต้องชาร์จโทรศัพท์
บ่อยครัง้ มากขึน้
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การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าโทรศัพท์
เพลิดเพลินกับอิสระในการ
ปรับการทำงานของโทรศัพท์
GD880 ในแบบทีค
่ ณ
ุ ต้องการได้
แตะที่
จากหน้าจอหลัก แตะที่
ตัง้ ค่าโทรศัพท์ แล้วเลือกจากราย
การทางด้านล่าง
ตัง้ ค่า
วันที่ & เวลา - ปรับการตัง้ ค่าวันที่
และเวลาของคุณ หรือเลือกอัปเดต
เวลาอัตโนมัตห
ิ รือใช้ตวั เลือกการปรับ
เวลาตามฤดูกาล
ประหยัดไฟ - เลือ่ นสวิตช์ไปทางซ้าย
เพือ่ เปิด/ปิดการตัง้ ค่าประหยัดไฟหรือ
กลางคืนเท่านัน้
ภาษา - เปลีย่ นภาษาบนจอแสดงผล
โทรศัพท์ GD880 ของคุณ
ล็อคอัตโนมัติ - ล็อคปุม่ กดอัตโนมัติ
ในหน้าจอหลัก คุณสามารถเลือกเวลา
สำหรับล็อคอัตโนมัตไิ ด้
ระบบป้องกัน - ปรับการตัง้ ค่าระบบป้อง
กัน ได้แก่ รหัส PIN และล็อคเครือ่ ง
ข้อมูลความจำ - ดู การใช้ตวั จัดการ
หน่วยความจำ สำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
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ตัง้ ค่าทีเ่ ก็บหลัก - เลือกตำแหน่งทีค
่ ณ
ุ
ต้องการบันทึกรายการระหว่างความจำ
เครือ่ ง และหน่วยความจำภายนอก
รีเซ็ตการตัง้ ค่า - เรียกคืนการตัง้ ค่า
ทัง้ หมดให้กลับเป็นค่าทีต
่ ง้ั จากโรงงาน
ข้อมูลอุปกรณ์ - แสดงข้อมูลอุปกรณ์
คุณสามารถอัปเกรดซอฟต์ผา่ นทางเว็บ
ได้โดยใช้เมนูน้ี
คูม
่ อ
ื อุปกรณ์ - แสดงวิธกี ารใช้แต่
ละฟังก์ชนั ( หน้าจอหลัก, ดาวน์โหลด
Widget, สัญลักษณ์, เมนู, รายชือ่ ,
SNS, เบราว์เซอร์, ลากเส้นล็อคหน้าจอ)

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าสัมผัส
คุณสามารถเปิดใช้งานเสียงหรือสัน่
สำหรับแบบเสียง

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการ
เชือ
่ มต่อ
การตัง้ ค่าการเชือ่ มต่อจะได้รบ
ั การตัง้ ค่า
มาจากผูใ้ ห้บริการระบบแล้ว ดังนัน้ คุณ
จึงสนุกกับโทรศัพท์ใหม่ของคุณได้ทนั
ที ในการเปลีย่ นการตัง้ ค่าใดๆ
ให้ใช้เมนูน:้ี
แตะที่
จากหน้าจอหลัก และแตะ
ที่ การเชือ
่ มต่อ

เลือกเครือข่าย
เลือกเครือข่าย - หากคุณเลือก
อัตโนมัติ โทรศัพท์ GD880 จะค้นหา
เครือข่ายและลงทะเบียนเครือ่ งในเครือ
ข่ายโดยอัตโนมัติ ขอแนะนำให้ใช้เพือ่
บริการและคุณภาพทีด
่ ท
ี ส่ี ด
ุ
หากคุณเลือก กำหนดเอง เครือข่าย
ทัง้ หมดทีม่ อี ยูใ่ นขณะนัน้ จะปรากฏขึน้
และคุณสามารถเลือกลงทะเบียนใน
เครือข่ายใดเครือข่ายหนึง่ ได้
โหมดเครือข่าย - คุณสามารถตัง้ ค่า
ประเภทเครือข่ายทีจ่ ะค้นหา เมือ่ ค้นหาเ
ครือข่ายในเมนู เลือกเครือข่าย
รายการทีต
่ อ
้ งการ - คุณสามารถเพิม่ เ
ครือข่ายทีต
่ อ้ งการเชือ่ มต่อได้ หากค้นห
าเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ให้
เลือกหนึง่ เครือข่ายจากรายชือ่ เครือข่าย
หากไม่มี คุณสามารถเพิม่ เครือข่าย
ใหม่ได้ดว้ ยตนเอง
โปรไฟล์อน
ิ เตอร์เน็ต - เมนูนแ้ี สดง
โปรไฟล์อน
ิ เตอร์เน็ต คุณไม่สามารถ
ลบหรือแก้ไขการกำหนดค่าเริม่ ต้น
สำหรับประเทศของคุณได้ อย่างไรก็
ตาม คุณสามารถเพิม่ โปรไฟล์ใหม่ได้
โดยใช้เมนูน้ี
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ตั้งค่า
จุดเชือ
่ มต่อ - ผูใ้ ห้บริการระบบได้
บันทึกข้อมูลนีแ้ ล้ว คุณสามารถเพิม่ จุด
เชือ่ มต่อใหม่โดยใช้เมนูนไ้ี ด้
สำรองข้อมูล - คุณสามารถส่งข้อมูล
ของคุณไปยังเซิรฟ
์ เวอร์ของผูใ้ ห้บริการ
หรือรับข้อมูลจากเซิรฟ
์ เวอร์ของผู้
ให้บริการได้
หมายเหตุ: บริการนีอ้ าจไม่มใี นบางประ
เทศ สำหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดติดต่อ
ผูใ้ ห้บริการระบบของคุณ
เครือข่ายหลัก - คุณสามารถเลือก
และแบ่งปันเนือ้ หาผ่าน เครือข่ายหลัก
ได้ โปรดระมัดระวังในการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัว
ประเภท GPS - เลือกประเภท GPS:
GPS แบบช่วยเหลือ, สแตนด์อะโลน
การลงทะเบียน DivX VOD - ใช้เมนูน้ี
เพือ่ สร้างรหัสการลงทะเบียน DivX VOD
โปรดเยีย่ มชม http://vod.divx.com
เพือ่ ลงทะเบียนและการสนับ
สนุนทางเทคนิค
โหมดการเชือ
่ มต่อ USB - เลือก
บริการข้อมูลจากตัวเลือกและซิงโคร
ไนซ์ โทรศัพท์ GD880โดยใช้
ซอฟต์แวร์ LG PC Suite เพือ่ คัดล
อกไฟล์จากโทรศัพท์ ดูท่ี PC ซิงค์
สำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
การซิงโครไนซ์ หากคุณใช้ ซิงค์เพลง
กับ Windows Media Player ให้เลือก
ซิงค์เพลง ในเมนูน้ี ซิงค์เพลงใช้ได้
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เฉพาะกับข้อมูลเพลงเท่านัน้
การเชือ
่ มต่อข้อมูลแพ็คเก็ต - เลือก
ว่าจะให้โทรศัพท์ของคุณเชือ่ มต่อกับ
เครือข่ายข้อมูลแพคเก็ตเมือ่ ใด
ตัง้ ค่าเบราว์เซอร์ - ตัง้ ค่าทีเ่ กีย่ ว
ข้องกับเบราว์เซอร์ (โปรไฟล์,
การตัง้ ค่าลักษณะ, แคช / คุกกี,้
ระบบป้องกัน, รีเซ็ตการตัง้ ค่า)
ตัง้ ค่าสตรีมมิง่ - ผูใ้ ห้บริการระบบได้
บันทึกข้อมูลนีแ้ ล้ว คุณสามารถเพิม่ โปร
ไฟล์ใหม่ได้โดยใช้เมนูน้ี
ตัง้ ค่า Java - ช่วยให้คณ
ุ กำหนดโปร
ไฟล์สำหรับการเชือ่ มต่อโดยโปรแกรม
Java และดูใบรับรองได้
โรมมิง่ ข้อมูล - ให้คณ
ุ จัดการการรับ
ข้อมูลของมัลติมเี ดีย/Widget/อีเมล์/
PIM/เชือ่ มต่อผ่านเครือข่ายในพืน้
ทีโ่ รมมิง่ โดยใช้ฟงั ก์ชนั โรมมิง่ ข้อมูล คุณ
สามารถบล็อคบริการแอปพลิเคชันข้อมูล
เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยของแอปพลิเคชัน
ข้อมูลในพืน้ ทีโ่ รมมิง่
การตัง้ ค่าเริม่ ต้นคือปิด และการใช้แอป
พลิเคชันข้อมูลจะถูกบล็อค เมือ่ คุณเปิด
ใช้งานฟังก์ชนั โรมมิง่ ข้อมูล คุณสามารถ
ดาวน์โหลดหรือซิงโครไนซ์ขอ้ มูลได้

การ
ควา

โทรศ
เลือก
และห
คุณส
จำเพ
หน่วย
เหลือ
แตะท
ข้อม
ความ
จำทีใ่
หน่ว
ดูหน
ความ
ความ
ความ
SMS
รายก
ตัง้ ปล
และร
หน่ว
ดูหน
ความ
ในกา
(คุณ
ต่างห

อก
บ

ด้
โปร

ปร
รม

บ
/

คุณ
อมูล

อป
ปิด
ารถ
ด้

การใช้ตวั จัดการหน่วย
ความจำ

การส่งและการรับไฟล์โดย
ใช้บลูทธู

โทรศัพท์ GD880 มีหน่วยความจำให้
เลือกสามแบบ: โทรศัพท์, ซิมการ์ด
และหน่วยความจำภายนอก
คุณสามารถใช้ตวั จัดการหน่วยความ
จำเพือ่ ดูวา่ ในแต่ละหน่วยความจำใช้
หน่วยความจำไปเท่าใด และมีพน้ื ทีว่ า่ ง
เหลือเท่าใด
แตะที่ ตัง้ ค่าโทรศัพท์ และ
ข้อมูลความจำ
ความจำเครือ
่ งทัว่ ไป - ดูหน่วยความ
จำทีใ่ ช้ได้ในหน่วยความจำเครือ่ งทัว่ ไป
หน่วยความจำมัลติมเี ดียภายใน ดูหน่วยความจำทีใ่ ช้ได้ในหน่วย
ความจำมัลติมเี ดียภายใน
ความจำเครือ
่ งสำรอง - ดูหน่วย
ความจำทีใ่ ช้ได้ในตัวเครือ่ งสำหรับ
SMS, รายชือ่ , ปฏิทนิ ,
รายการสิง่ ทีต
่ อ้ งทำ, บันทึก,
ตัง้ ปลุก, ข้อมูลการโทร, บุค
๊ มาร์ค
และรายการเบ็ดเตล็ด
หน่วยความจำ USIM ดูหน่วยความทีม่ ใี นซิมการ์ด
ความจำการ์ด - ดูหน่วยความจำทีม่ ี
ในการ์ดหน่วยความจำภายนอก
(คุณต้องซือ้ การ์ดหน่วยความจำแยก
ต่างหาก)

ในการส่งไฟล์:
1. เปิดไฟล์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการส่ง โดย
ทัว่ ไปจะเป็นไฟล์ภาพถ่าย, วิดโี อ
หรือเพลง
2. เลือก ส่ง
เลือก บลูทธู
ุ กรณ์บลูทธู แล้ว
3. หากคุณจับคูอ่ ป
โทรศัพท์ GD880 จะไม่คน้ หา
อุปกรณ์บลูทธู อืน่ โดยอ
ต
ั โนมัติ หากคุณยังไม่จบ
ั ค
อู่ ป
ุ กรณ์บลูทธู โทรศัพท์ GD880
จะค้นหาอุปกรณ์อน่ื ๆ
ทีใ่ ช้บลูทธู ภายในรัศมี
่ี ณ
ุ ต้องการส่งไฟล์
4. เลือกอุปกรณ์ทค
ไป
5. ไฟล์ของคุณจะถูกส่งออกไป
เคล็ดลับ! ตรวจสอบแถบแสดง
ความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่ากำลัง
ส่งไฟล์ของคุณ
ในการรับไฟล์:
ุ ต้องตัง้ ค่า
1. ในการรับไฟล์คณ
บลูทธู เป็น เปิด และ มองเห็นได้
โปรดดูขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าบลูทธู
ทีด
่ า้ นล่าง
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ตั้งค่า
2. เครือ่ งจะแสดงข้อความให้คณ
ุ ยอมรับ
ไฟล์จากผูส้ ง่ แตะที่ ใช่ เพือ่ รับไฟล์
3. คุณจะเห็นว่าไฟล์ได้รบ
ั การ
บันทึกไว้แล้ว สำหรับไฟล์ภาพ
คุณสามารถเลือก ดู ไฟล์หรือ
ไปยังแฟ้มข้อมูล โดยทัว่ ไป ไฟล์
จะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ทเ่ี หมาะสม
ใน แฟ้มข้อมูล

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าบลูทธู
แตะที่ บลูทธู และเลือก
ทำการเปลีย
่ นแปลง:
ข้อมูลอุปกรณ์ของฉัน - ดูขอ้ มูล
อุปกรณ์เกีย่ วกับบลูทธู
การมองเห็นเครือ
่ ง - เลือกเป็น
มองเห็นได้, ซ่อน หรือ แสดง 1 นาที
ชือ
่ เครือ
่ งของฉัน - ดูชอ่ื อุปกรณ์
แอดเดรสบลูทธู - ดูแอดเดรสบลูทธู
บริการทีร่ องรับ - เลือกวิธใี ช้บลูทรู ว่ ม
กับบริการอืน่ ๆ
โหมดซิมระยะไกลเปิด/ปิด เปิดหรือปิด

62
LG GD880 | คูม่ อื การใช้

การจับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์บลูทธู อืน
่
ในการจับคูโ่ ทรศัพท์ GD880
กับอุปกรณ์อน่ื คุณสามารถกำหนดรหัส
ผ่านเพือ่ ป้องกันการเชือ่ มต่อได้
1. ตรวจสอบว่าได้ตง้ั ค่าบลูทธู เป็น เปิด
และ มองเห็นได้ คุณสามารถ
เปลีย่ นการมองเห็นได้โดยแตะที่
2. แตะที่ อุปกรณ์ใหม่
3. โทรศัพท์ GD880 จะค้นหาอุปกรณ์
เมือ่ การค้นหาเสร็จสมบูรณ์ ไอคอน
รีเฟรช จะปรากฏขึน้ ทีด
่ า้ นซ้ายบน
ของหน้าจอ
่ี ณ
ุ ต้องการจับคูด
่ ว้ ย
4. เลือกอุปกรณ์ทค
และคลิก ‘ใช่’ ในข้อความยืนยัน
คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่านหาก
รหัสผ่านไม่ตรงกับอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ
พยายามจับคู่
5. แตะที่ ถามเสมอ
หรือ อนุญาตเสมอ
จากนัน้ อุปกรณ์จะจับคู่

การใช้ชด
ุ หูฟงั บลูทธู
1. ตรวจสอบว่าได้ตง้ั ค่าบลูทธู เป็น
เปิด และ มองเห็นได้
2. ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำทีแ่ นบมาพร้อม
กับชุดหูฟงั เพือ่ ตัง้ ค่าชุดหูฟงั ให้อยู่
ในโหมดการจับคู่ และจับคูก่ บ
ั
โทรศัพท์ของคุณ

3. แ
อ
จ
อ

Wi-

ตัวจัด
การเ
(Wir
โดยใ
สายใ
แบบ
คลุม
บลูท
เบรา
หมาย
สนับ
WPA
รหัส
Wi-F
คุณต
ความ
ในหน
หากไ
ไว้ ห
คุณส
Wi-F
ของค

อืน
่

หัส

เปิด

รณ์
อน
บน

ด้วย

ร้อม
อยู่

3. แตะที่ ถามเสมอ หรือ
อนุญาตเสมอ โทรศัพท์ GD880
จะเปลีย่ นเป็นรูปแบบชุดหูฟงั โดย
อัตโนมัติ

Wi-Fi
ตัวจัดการไร้สายช่วยให้คณ
ุ จัดการ
การเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ตผ่านทาง Wi-Fi
(Wireless LAN) ในเครือ่ งของคุณ
โดยให้โทรศัพท์เชือ่ มต่อเครือข่ายไร้
สายในท้องถิน่ หรือเข้าใช้อนิ เตอร์เน็ต
แบบไร้สาย Wi-Fi เร็วกว่าและรัศมีครอบ
คลุมกว้างกว่าเทคโนโลยีไร้สายของ
บลูทธู และสามารถใช้สง่ อีเมล์และการ
เบราส์อนิ เตอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว
หมายเหตุ: โทรศัพท์ GD880
สนับสนุนการเข้ารหัส WEP และ
WPA-PSK/2 แต่ไม่สนับสนุนการเข้า
รหัส EAP หรือ WPS หากผูใ้ ห้บริการ
Wi-Fi หรือผูด
้ แู ลระบบเครือข่ายของ
คุณตัง้ ค่าการเข้ารหัสสำหรับการรักษา
ความปลอดภัยเครือข่ายไว้ ต้องป้อนรหัส
ในหน้าต่างป๊อปอัป
หากไม่ได้มกี ารตัง้ ค่าการเข้ารหัส
ไว้ หน้าต่างป๊อปอัปนีจ้ ะไม่ปรากฏขึน้
คุณสามารถขอรหัสจากผูใ้ ห้บริการ
Wi-Fi หรือผูด
้ แู ลระบบเครือข่าย
ของคุณ

การอัปเกรดซอฟต์แวร์
โปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์
โทรศัพท์มอ
ื ถือ LG
สำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการติดตัง้
และการใช้โปรแกรมนี้ โปรดไปที่
http://www.lgmobile.com
คุณสมบัตนิ ใ้ี ห้คณ
ุ อัปเกรดซอฟต์แวร์
ของคุณเป็นเวอร์ชนั ล่าสุดได้อย่าง
รวดเร็วและสะดวกบนอินเตอร์เน็ต
โดยไม่ตอ้ งไปทีศ
่ นู ย์บริการของเรา
โปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์
โทรศัพท์มอื ถือต้องการให้ผใู้ ช้ดำเนิน
การระหว่างกระบวนการอัปเกรด
โปรดตรวจสอบคำแนะนำและหมาย
เหตุทป
่ี รากฏขึน้
ในแต่ละขัน้ ตอนก่อนดำเนินการต่อไป
โปรดทราบว่าการถอดสายการสือ่ สาร
ข้อมูล USB หรือแบตเตอรีร่ ะหว่างการ
อัปเกรดอาจทำให้โทรศัพท์ชำรุดเสีย
หายได้ ผูผ
้ ลิตจะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อการ
สูญเสียข้อมูลระหว่างกระบวนการ
อัปเกรด คุณควรจดข้อมูลสำคัญ
เก็บไว้กอ่ น
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อุปกรณ์เสริม

ข้อ

อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหล่านีเ้ ป็นอุปกรณ์ทม่ี าพร้อมกับโทรศัพท์ GD880

ทัว่ ไป
ชือ่ ผ
ระบบ
GSM
7.2 M
900/

อุปกรณ์ชาร์จ

สายเคเบิลข้อมูล
และซีดี

แบตเตอรี่

อุณห
สูงสุด

ต่ำสุด

ชุดหูฟงั สเตอริโอ

หมายเหตุ:
• ใช้แต่อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน้
• การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อแนะนำนีอ้ าจมีผลให้การรับประกันของ
เครือ่ งโทรศัพท์สน้ิ สุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่ โปรดตรวจสอบกับบริษท
ั
หรือตัวแทนผูใ้ ห้บริการในแต่ละพืน้ ทีข่ องเรา
ในกรณีทม่ี ขี อ้ สอบถามเพิม่ เติม
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ศูนย
(ปร

ศูนย์ซ
72/1
แขวง
กรุงเ
วันแล
Call

ข้อมูลทางเทคนิค
ทัว่ ไป
ชือ่ ผลิตภัณฑ์: GD880
ระบบ:
GSM 850/900/1800/1900, HSDPA
7.2 Mbps/HSUPA 2.0Mbps, UMTS
900/2100, 850/2100, 850/1900
อุณหภูมแ
ิ วดล้อม
สูงสุด: +55°C (คายประจุ),
+45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด: -10°C

ศูนย์บริการ LG โดย บริษท
ั แอลจีอเี ลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซอ่ มสำนักงานใหญ่ตากสิน
72/127 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์ -อาทิตย์, 07:00 - 19:00น.
Call center : 0-2878-5757
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Some of the contents in this manual may
differ from your phone depending on the
phone software or your service provider.
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Co
Congratulations on your purchase of the
advanced and compact GD880 phone by LG,
designed to operate with the latest digital
mobile communication technology.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may
be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency
energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information.
This mobile phone model GD880
has been designed to comply with
applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of all
persons, regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines
employ a unit of measurement
known as the Specific Absorption
Rate, or SAR. Tests for SAR are
conducted using standardised
methods with the phone
transmitting at its highest certified
power level in all used frequency
bands.
• While there may be differences
between the SAR levels of various LG
phone models, they are all designed
to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.

• The SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g
of tissue.
• The highest SAR value for this model
phone tested by DASY4 for use at
the ear is 1.23 W/kg (10 g) and when
worn on the body is 1.10 W/kg(10 g).
• SAR data information for residents in
countries/regions that have adopted
the SAR limit recommended by the
Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg
averaged over 1g of tissue.

Product care and
maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and
accessories approved for use
with this particular phone model.
The use of any other types
may invalidate any approval or
warranty applying to the phone,
and may be dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take
it to a qualified service technician
when repair work is required.
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Guidelines for safe and efficient use
• Repairs under warranty, at LG’s
option, may include replacement
parts or boards that are either new
or reconditioned, provided that they
have functionality equal to that of
the parts being replaced.
• Keep away from electrical appliances
such as TVs, radios, and personal
computers.
• The unit should be kept away from
heat sources such as radiators or
cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
• Switch off the phone in any area
where you are required by special
regulations. For example, do not use
your phone in hospitals as it may
affect sensitive medical equipment.
• Do not handle the phone with wet
hands while it is being charged. It
may cause an electric shock and can
seriously damage your phone.
• Do not charge a handset near
flammable material as the handset
can become hot and create a fire
hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior
of the unit (do not use solvents such
8
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as benzene, thinner or alcohol).
• Do not charge the phone when it is
on soft furnishings.
• The phone should be charged in a
well ventilated area.
• Do not subject this unit to excessive
smoke or dust.
• Do not keep the phone next to
credit cards or transport tickets; it
can affect the information on the
magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp
object as it may damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid
or moisture.
• Use the accessories like earphones
cautiously. Do not touch the antenna
unnecessarily.

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

• Som
dist
• Min
rad

Roa

Chec
the u
whe
• Do
driv
• Giv
• Use
• Pul
ma
con
• RF e
elec
suc
equ
• Wh
with
with
equ
to f
imp

t is
a

sive

t
e

rp
one.
id

es
enna

t
cing

• 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 area
when you drive.
• Do not use a hand-held phone while
driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before
making or answering a call if driving
conditions so require.
• RF energy may affect some
electronic systems in your vehicle
such as car stereos and safety
equipment.
• When your vehicle is equipped
with an air bag, do not obstruct
with installed or portable wireless
equipment. It can cause the air bag
to fail or cause serious injury due to
improper performance.

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

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

Glass Parts
Some parts of your mobile device are
made of glass. This glass could break
if your mobile device is dropped on a
hard surface or receives a substantial
impact. If the glass breaks, do not
touch or attempt to remove. Stop
using your mobile device until the
glass is replaced by an authorized
service provider.
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Guidelines for safe and efficient use
Blasting area

Emergency calls

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

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.

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

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

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

10
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Battery information and care
• You do not need to completely
discharge the battery before
recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory effect
that could compromise the battery’s
performance.
• Use only LG batteries and chargers.
LG chargers are designed to
maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit
the battery pack.
• 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.
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• Do not expose the battery charger
to direct sunlight or use it in high
humidity, such as in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate the
battery performance.
• There is risk of explosion if the
battery is replaced by an incorrect
type.
• Dispose of used batteries according
to the manufacturer’s instructions.
Please recycle when possible. Do not
dispose as household waste.
• If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorized LG
Electronics service point or dealer for
assistance.
• Always unplug the charger from the
wall socket after the phone is fully
charged to save unnecessary power
consumption of the charger.
• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery and
environmental conditions.
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Getting to know your phone
Charger, cable connector
Power/Lock key
• Long press for power on/off.
• Short press to turn the screen on/off.
Inner camera lens

SIM

Side keys
• When the
screen is at
the Home
screen: Ring
tone and
touch tone
volume.
• During a
call: Earpiece
volume.
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MicroSD Card Slot

Exte

Camera key
• Press to use the
camera.

WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it
while it is in your pocket can damage the phone’s LCD and touch screen
functionality.
LG GD880 | User Guide

Open view
Battery cover

SIM Card Tray

d Slot
External camera lens

Battery
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Installing the SIM and battery

Ch

1 Remove the battery cover
Slide the battery cover towards
the bottom of the phone and pull
it away.
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2 Install the SIM card
Slide the SIM card into the SIM card
holder, making sure that the gold
contact area on the card is facing
down. Please make sure the battery
is removed from the phone before
installing the SIM card. To remove
the SIM card, pull it out gently.
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WARNING: Do not remove
the battery when the phone is
switched on, as this may damage
the phone.
3 Install the battery
Insert the right side of the battery
into the top edge of the battery
compartment first.
Ensure that the battery contacts
align with the phone’s terminals.
Press the left side of the battery
down until it clicks into place.
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Charging your phone
Connect the Travel Adapter (Charger)
and the included USB cable. Connect
the USB cable to the phone and plug
it into a power socket. Your GD880
must be charged until the “Battery
full“ message appears on the screen.
NOTE: The battery must be fully
charged initially to improve battery
life. Disregard the first “Battery full”
message and keep the phone on
charge overnight.
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Memory card
Installing a memory card
You can expand your phone’s memory
by using a MicroSD memory card.
NOTE: A memory card is an optional
accessory.
1. Slide the slot cover down.
2. Put the microSD card into the slot.
Make sure the gold contact area is
facing down
3. Slide the slot cover up.
The GD880 will support up to an 32GB
memory card.

Us
Formatting the memory card
Your memory card may already be
formatted. If it isn’t, you will need to
format it before you can use it.
1. From the Home screen select ,
then Device settings.
2. Touch Memory info and scroll
down to choose External memory.
3. Touch Format and then confirm
your choice.
4. Enter the password, if one is set.
Your card will then be formatted
and ready to use.
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Using your touch screen
Touch screen tips
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• To select an item, touch the centre
of the icon.
• Do not press too hard. The
touchscreen is sensitive enough to
pick up a light, firm touch.
• Use the tip of your finger to touch
the option you require. Be careful
not to touch any other keys.
• Whenever your GD880 is not in use,
it will return to the lock screen.

Control the touch screen
The controls on the GD880 touch
screen change dynamically
depending on the task.
Opening Applications
To open any application, simply touch
its icon.
Scrolling
Drag from side to side to scroll.
On some screens, such as the call
history list, you can also scroll up or
down.
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Your home screen
From here you can access all the
menu options, make a quick call,
view the status of your phone and
much more.

You can add favourite menus
to the main menu
1. Touch
from the home screen.
2. If you want to remove a favourite
menu, touch
on the upper
right of the icon. If you want to
add favourite menus to the main
menu, touch Add on the bottom
right of the screen.

18
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Yo
3. Once you touch Add, you
can choose between Widget,
Bookmarks or Shortcut (If you do
not want to add, touch Cancel).
4. Select a menu you want to add
by touching the Star mark on the
right side of the menu. The menu
will appear on the screen when
you return to the previous screen.
5. When you are finished, touch OK.
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Your home screen
Quick keys
The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the
functions you use the most.

Touch to bring up the touch
dialling pad to make a call.

Touch to open your Contacts.
To search for the number you
want to call, enter the name
of the contact into the Search
field at the top of the screen
using the touchpad. You can
also create new contacts, edit
existing ones, etc.

Touch to access the
Messaging menu. From here
you can create a new SMS or
MMS or view your message
folder.

Touch to open the full Top
menu
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Calls
Making a call
1. Touch
from the home screen
to open the keypad.
2. Key in the number using the
keypad.
3. Touch
to initiate the call, but
if you want to initiate a Video
call, touch
then select Make
video call.
4. To end the call, press End call on
the bottom of the screen.
TIP! To enter + for making
an international call, press and
.
hold
TIP! Press the power key to lock
the touchscreen to prevent
making calls by mistake.

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

Answering and rejecting a call
When your phone rings, touch
Answer to answer the call.
To mute the ringing, touch Silent.
This is useful if you have forgotten
to change your profile to Silent for
a meeting. Touch Reject to reject an
incoming call.
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Options - Touch
to bring up a list
of further in-call options.
to turn the
Speaker - Touch
speaker phone on.
to put a call on hold.
Hold - Touch

Touch
to open a numerical keypad
for making a second call. This function
also allows you to navigate menus
with numbered options when you dial
automated telephone services, such as
call centres.
Touch
to add memo during a call.
to search your contacts
Touch
during a call.

TIP! To scroll through a list of options or your
list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the
screen. The list will move up so more items become visible.
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Calls
Speed dialling
You can assign a frequently-called
contact to a speed dial number.
1. Select Phonebook and touch
and select Speed dials.
2. Your voicemail is already set to
speed dial 1. You cannot change
this. Touch any other number to
assign it to a speed dial contact.
3. Your Contact will open. Select
the contact you want to assign
to that number by touching the
contact’s phone number once. To
find a contact, tap the Search field
box and enter the first letter of the
contact’s name.

Making a second call
1. During your initial call, touch
Dialpad and type the number you
want to call.
2. Touch Voice call to connect the
call.
3. Both calls will be displayed on the
call screen. Your initial call will be
locked and the caller put on hold.
4. To change between the calls,
touch
or press the number
of the held call.
22
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5. To end one or both calls, press
and select End.
NOTE: You will be charged for each
call you make.

Viewing your call logs
Touch Logs in the Main menu.
TIP! Touch any single call log
entry to view the date, time and
duration of the call.

Using call divert
1. Touch Call settings in the Main
menu.
2. Touch Call divert.
3. Choose between Voice calls and
Video calls. You can choose to
divert all calls, calls when the line
is busy, when there is no answer or
when you cannot be reached.
4. Touch Activate.
5. Choose To voicemail centre or To
other number to enter the new
divert number.
6. Touch OK when you have finished
entering the number.
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NOTE: Charges are incurred for
diverting calls. Please contact your
network provider for details.
TIP! To turn off all call
diverts, select Deactivate all from
the Call divert menu.

TIP! Select Fixed dial
numbers Main menu to turn on
and compile a list of numbers
that can be called from your
phone.

Using Excuse message
Using call barring
1. Touch Call settings in the Main
menu.
2. Touch Call barring.
3. Choose Voice calls or Video calls.
You can turn off all call barring by
touching Deactivate all from the
Call barring menu.
4. Choose any of the five options:
All outgoing calls
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
All incoming
Incoming when abroad.
Touch Activate.
5. Enter the call barring password.
Please check with your network
operator about this service.

Before you reject an incoming call,
you can use “Excuse messages” to
send a message to explain why you
do not receive an incoming call.

Changing the common call
setting
1. Touch Call settings in the Main
menu.
2. Touch Common settings. From
here you can adjust the settings
for:
Call reject - Slide the switch to the
left to highlight the Reject list. You
can touch the text box to choose
all calls, calls from specific contacts
or groups, calls from unregistered
numbers (those not in your
contacts) or calls with no caller ID.
Touch
to change the setting.
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Calls
Send my number - Choose
whether your number will be
displayed when you call someone.
Show SNS events - Choose
whether SNS events will be
displayed or not.
Auto redial - Slide the switch left
for ON or right for OFF.
Minute minder - Slide the switch
left to ON to hear a tone every
minute during a call.
BT answer mode - Select Handsfree to be able to answer a call
using a Bluetooth headset or
select Handset to answer a call by
pressing a key on the handset.
Save new number - Choose
whether the Save new number
function is ON or not. Slide the
switch left for ON or right for OFF.
Voice clarity - Choose whether the
Voice clarity function is ON or not.
Slide the switch left for ON or right
for OFF.

24
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Co
Changing the Video call
settings
1. Touch Call settings.
2. Touch Video call settings.
From here you can adjust the settings
for:
Use private image - Choose whether
to use a private image for video calls.
Private image - Choose an image for
video calls.
Mirror - Choose whether to use Mirror.

Call costs
View the charges applied to your
dialled numbers (this service is
network-dependent and some
operators cannot support it).

Call durations
View the duration of all your dialled or
received calls or both.

Data volume
View the amount in kilobytes of all
received or sent data or both.
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Contacts
Searching for a contact
There are two ways to search for a
contact:
1. Touch
from the home screen
and then touch Phonebook or
touch
from the home screen.
2. You see a list of contacts. Typing
the first letter of a contact’s name
in the Name field will jump the
menu to that alphabetical area
of the list.

irror.
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l

TIP! The alphabetical keypad
is displayed once you tap the
Name field.

Adding a new contact
1. Touch Phonebook and touch New.
2. Choose whether to save the
contact to your Handset or SIM.
3. Enter your first and last name.
4. You can enter up to 5 different
numbers per contact. Each entry
is preset for Mobile, Home, Office,
Pager, and Fax.
5. Add an email address.

6. Assign the contact to one or more
groups. You can assign up to
three groups per contact. Choose
between No group, Family,
Colleagues, School and VIP.
7. You can also add a Ringtone,
Vibration, Homepage, Home
address, Company name, Job
title, Company address, Birthday,
Anniversary and Memo.
8. Touch
to save the contact.

Creating a group
1. Touch Phonebook. Touch the
down arrow beside Contacts and
then select Groups.
2. Touch New group or touch
and select New group.
3. Enter a name for your new group
in Group name field. You can also
assign a ringtone to the group.
4. Touch .
NOTE: If you delete a group, the
contacts assigned to that group
will not be lost. They will remain in
your Phonebook.
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Contacts
Changing your contact
settings
You can adapt your contact settings to
suit your own preferences.
1. Touch Phonebook, touch
, scroll down and select Contact
settings.
2. From here, you can adjust the
following settings:
Show keypad - Choose whether
the Keypad is displayed.
Display name - Choose the display
order of the name.
Synchronise contact - Connect to
your server to synchronise your
contacts.
Copy all - Copy your contacts from
your handset to your SIM or from
your SIM to your handset. You can
choose one at a time or all at once.
Move all - This works the same way
as Copy, but the contacts will only
be saved to the location you’ve
moved them to.
Restore contacts - Restore contacts
to the Memory Card.
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Clear contacts - Delete all your
contacts. Choose between Handset
and SIM and touch Yes if you
are sure you want to erase your
contacts.
Memory info - View information
about available memory regarding
Handset, USIM and USIM e-mail.
Send all contacts via Bluetooth Send all of your contacts to another
device using Bluetooth. You will be
prompted to turn on Bluetooth if
you select this option.
Backup contacts - Backup contacts
to the Memory Card.

Viewing information
1. Touch Phonebook, touch
, scroll down and select
Information.
From here you can view your Service
dial numbers, your Own numbers,
your Memory info (showing your
memory usage) and My profile.
TIP! To add your own
business card, select My profile
and enter your details as you
would for any contact. Touch
to finish.
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You can add your friend contact
from your social network (Twitter or
Facebook) to your phone using this
menu.
1. Touch Phonebook, then touch
and select Import friends from.
2. Select Twitter or Facebook.
3. Enter your E-mail and Password
and click OK.
4. Select the contact you want to
add.
.
5. Select

acts
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Messaging
Messaging

Entering text

Usin

Your GD880 combines SMS and MMS
into one intuitive and easy-to-use
menu.
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Sending a message
1. Touch
from the home screen
and then touch Messaging or
touch
from the home screen.
2. Touch Write message,
and
select Insert to add an image,
video, sound, emoticon, etc.
3. Touch To to enter the recipient’s
number or open your contacts or
favourites. You can add multiple
contacts. When you are finished,
touch the message box below to
start composing the message text.
4. After entering the text, you can
send the message by touching
Send SMS/Send MMS at the top of
the message.
WARNING: If an image, video
or sound is added to an SMS, it
will be automatically converted
to an MMS and you will be
charged accordingly.
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to turn on T9 mode.

to choose the writing
Touch
language.
Touch
to change between
numbers, symbols and text input.
Function keys enable you to change
between capital and lowercase input
or write a message in a full screen on
the keypad, etc.

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

Using templates
Create templates for the SMS and
MMS messages you send most often.
There are already some templates on
the phone, which you can edit.

Using emoticons
Liven up your messages using
emoticons. There are some commonly
used emoticons already on your
phone.
You can add a new emoticon by
touching New emoticon.
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Using signatures
Create signatures for the SMS and
MMS messages you send most often.
When writing a new signature, you
can enter Signature from Insert->More
in option menu.
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Changing your text message
settings
Touch Messaging, touch
and
select Settings. Select Text message.
You can make changes to:
Text message centre - Enter the
details of your message centre.
Delivery report - Slide the switch
left to receive confirmation that your
messages were delivered.
Validity period - Choose how long
your messages are stored at the
message centre.
Message types - Convert your text
into Text, Voice, Fax, X.400 or E-mail.
Character encoding - Choose how
your characters are encoded. This
impacts the size of your messages and
therefore the data charges.
Send long text as - Choose to send
long messages as Multiple SMS or
MMS.

Changing your multimedia
message settings
Touch Messaging. Touch
and select Settings, then select
Multimedia message. You can make
changes to:
Retrieval mode - Choose between
Home network or Roaming network.
If you then choose Manual, you will
receive only notifications of MMS and
you can decide whether to download
them in full.
Delivery report - Choose to request
and/or allow a delivery report.
Read reply - Choose to request and/or
allow a reply.
Priority - Choose the priority level
of your MMS (Low priority, Normal
priority, High priority).
Validity period - Choose how
long your message is stored at the
message centre.
Slide duration - Choose how long
your slides appear on the screen.
Creation mode - Choose your
message mode (Restricted, Warning,
Free).
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Messaging
Delivery time - Choose how long to
wait before a message is delivered.
Multimedia message centre - Choose
one from the list or add a new
message centre.

Changing your other settings
Touch Messaging. Touch
and
select Settings.
Videomail/Voicemail - Touch New
profile to add a new Videomail/
Voicemail service. Contact your
network operator for more
information about the service they
provide.
Service message - Choose to receive
or block service messages. You
can also set your message security
by creating lists of trusted and
non-trusted senders in the Service
security option.
Save sent message - Choose whether
to save sent messages.
Info. service - Choose whether to turn
Cell broadcast on/off and select your
channels and languages.
Signatures - Create, edit or delete
Signatures.
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Setting up your e-mail
Touch
from the home screen,
scroll to the right and then touch
E-mail.
If the email account is not set up,
touch Microsoft Exchange, etc.
If the email account is set up in your
phone and you want to add a new
email account, touch
and select
New e-mail account.
E-mail address - Enter the email
address.
Password - Enter the account
password
Mailbox type - Enter the mailbox
type: IMAP4, POP3 or PUSH. These
types depend on the service provider.
User name - Enter the account user
name.
Incoming server - Enter the incoming
email server address.
Outgoing server - Enter the outgoing
email server address.
SMTP authentication - Choose
security settings for the outgoing
mail server.
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Account name - How the account will
appear in the list of accounts in your
E-mail folder.
Once the account is set up, it will
appear in the accounts list in your
Email folder.

Microsoft Exchange e-mail
account
E-mail address – Enter the account
email address.
Server address – Enter the email
server address.
Domain – Enter the account domain.
User name - Enter the account user
name.
Password - Enter the account
password.
Sync items - Choose whether to use
Sync items (Contacts, Schedules,
Tasks).

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

3. Choose Retrieve new.

Sending an e-mail using your
new account
1. Touch Write e-mail and a new
email will open.
2. Complete the message.
3. Touch Send e-mail and your email
will be sent.

Changing your e-mail settings
1. Touch E-mail in the
Communications tab.
and select E-mail
2. Touch
settings, then you can change the
following settings:
E-mail account - Select an email
account
Allow reply e-mail - Choose
to allow the sending of read
confirmation messages.
Request reply e-mail - Choose
whether to request read
confirmation messages.
Include original message - Choose
to include the original message in
your reply.
Include attachment - Choose to
include the original attachment in
any reply.
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Messaging
Auto retrieval while... - Choose
whether to retrieve your messages
automatically when abroad
(roaming).
New e-mail notification - Choose
whether to be alerted to new
emails.
Signature - Create an email
signature.
Priority - Choose the priority level
of your email messages.
Maximum receive size - Select
the maximum receive size: 100KB,
200KB, 300KB, 500KB, 1MB, 2MB,
2.2MB.
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Camera
Getting to know the viewfinder
Zoom - zoom in or zoom out. You can
also zoom in or out by pressing the Side
keys of the phone.
Exposure - A low contrast image will
appear foggy, whereas a high contrast
image will appear much sharper.
Back
Camera mode
Video mode - Slide
down this icon to
switch to video mode.
Settings - Touch this icon to open
the settings menu. See Using the
advanced settings.
Macro - Switch on take a close
up shot

Gallery -This enables
you to access your
saved photos from
within the camera
mode. Simply touch
and your gallery will
appear on the screen.
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Camera
Taking a quick photo
1. Press the
key on the right side
of the phone.
2. When the camera is focused on
your subject, touch the
on
the right-centre of the screen to
take a photo. You can also press
the Camera key on the side of the
phone firmly.
TIP! To switch to the camera
mode or video mode, slide
up/down the camera or video
icon on the centre-right of the
viewfinder.

Touch to use the image as
Wallpaper, Lock screen, Contact,
Start-up, Shut down, Outgoing call
or Incoming call screens.
Touch to edit the image using
various tools.
Touch to return to the
viewfinder.
Touch to delete the image.
Touch to take another photo
immediately. Your current photo will
be saved.
Touch to view a gallery of your
saved photos.
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Touch to send the photo as a
Message, E-mail, Bluetooth.
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NOTE: Additional cost may occur
when MMS are downloaded when
roaming.
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After taking a photo
Your captured photo will appear on
the screen. The image name is shown
on the bottom of the screen with four
icons on the right side.
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Using the advanced settings
From the viewfinder, touch
to open all the advanced settings
options.
Size - Change the size of the photo to
save memory space or take a picture
preset to the correct size for a contact.
Select a pixel value from the seven
numerical options: 5M(2560x1920),
3M(2048x1536), 2M(1600x1200),
1M(1280x960), Homescreen,
VGA(640x480), QVGA(320x240).
Scene mode - Set the camera to
adjust to the environment. Choose
from Auto, Night, Landscape, Portrait
or Sport.
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 in
darker conditions when you can’t use
the flash. Select the ISO value from
Auto, ISO 800, ISO 400, ISO 200 or
ISO 100.
White balance - Choose from Auto,
Incandescent, Fluorescent, Sunny
or Cloudy.
Colour Effect - Choose a colour tone
to apply to the photo you’re taking.

There are six colour tone options:
Off, Sepia, Monochrome, Negative,
Solarize and Blue.
Focus - Select the way the camera
will focus. Choose from Auto focus,
Manual focus or Face tracking.
Self-timer - The self-timer allows you
to set a delay before the camera takes
the picture, after the capture button is
pressed. Choose from Off, 3 seconds,
5 seconds or 10 seconds.
Shot mode - Choose the shot mode
from 9 options.
Quality - Choose between Super
fine, Fine and Normal. The finer the
quality, the sharper a photo will be,
but the file size will increase.
Show captured image - Choose to
view the picture with options after
taking a photo.
Shutter sound - Select one of the
three shutter sounds.
Grid screen - Choose from Off, Simple
cross or Trisection.
Geo-Tagging - Choose whether to
switch on the EXIF information for the
photo to write GPS information.
35

Camera

Vid

Reset settings - Restore all camera
settings.

Get

Memory - Choose whether to save
your photos to the Handset memory
or to the External memory.
Swap cam - Choose whether to use
the inner camera or the outer camera.
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Video camera
Getting to know the viewfinder
Back
Camera mode - Touch
this icon to switch to
camera mode.
Start recording
Gallery
Settings - Touch this icon to open the
settings menu. See Using the advanced
settings.
Zoom - zoom in or zoom out. You can also
zoom in or out by pressing the Side keys
of the phone.
Exposure - A low contrast video will appear
foggy, whereas a high contrast video will
appear much sharper.
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Video camera
Making a quick video

After making a video

Usin

1. Press the camera key on the right
side of the phone.

A still image representing your
captured video will appear on the
screen. The name of the video will be
shown on the bottom of the screen
Touch to send the video as a
Message or E-mail or by Bluetooth.
Touch to use the video as a
voice or video ringtone
Touch to play the video.
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TIP! To switch to the camera
mode or video mode, slide
up/down the camera or video
icon on the right centre of the
viewfinder.
2. Holding the phone horizontally,
point the lens toward the subject
of the video.
3. Press the camera key on the phone
once to start recording. Or touch
the red dot on the screen.
4. REC will appear at the bottom of
the viewfinder with a timer at the
bottom showing the length of
the video.
5. To pause the video, touch and
resume by selecting .
6. Touch on screen or press the
camera key on the phone again to
stop recording.
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Touch to return to the viewfinder.
Touch to delete the video you
have just made and confirm by
touching Yes. The viewfinder will
reappear.
Touch
to shoot another video
right away.
Touch to view a gallery of saved
videos and images.

Using the advanced settings
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From the viewfinder, touch
to open all the advanced settings
options.
Refer to the advanced settings for the
Camera.
Video size - Select Video size:
VGA(640x480), QVGA(320x240),
QCIF(176X144).
Recording mode - S0et a duration
limit for your video: Normal, MMS.
Audio - Choose whether to mute
(record a video without sound) or to
unmute to include the sound.
Show recorded video - Choose to
view the video with options after
taking a video.

ed
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Your photos and videos
Viewing your photos and
videos
1. Scroll and touch Gallery in the
Main menu or touch
on your
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.

Capturing an image from a
video
1. Select the video you would like to
capture an image from.
2. Touch the centre of the screen to
bring up the play options, then
touch
to pause the video on
the frame you’d like to convert to
an image and touch the upper
left of the screen to open the
menu.
3. Touch
on the upper left of the
screen and select Capture.
4. The image will appear on the
screen, with its image name.
on the upper right of
5. Touch
40 the screen to return to the video.
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6. The image will be saved in your
Media album folder and appear in
the gallery.
WARNING: Some
functions will not work properly
if the multimedia file has not
been recorded on the phone.
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Viewing your photos as a
slide show
Slideshow mode will show all the
photos in your gallery one at a time as
a slideshow. Videos cannot be viewed
as a slideshow.
1. Touch
in the Gallery, then
scroll and select Slide show.
2. The slideshow will begin.
3. You can open menus such as
Duration, Transition, etc. by
tapping
during the slide show.

Setting a photo as wallpaper
1. Touch Gallery in the Main menu.
2. Touch the photo you would like to
set as wallpaper.
to open the menu.
3. Touch
4. Touch Set as, then Home screen
image.
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Editing your photos
1. From the Gallery menu, choose the
photo you’d like to edit, touch
on the upper left of the screen to
open the menu and select Edit.
2. Touch the icons to alter your
photo:
Select area.
Select a tool:
Draw something on your
photo freehand. Select the line
thickness from the four options,
then the colour you want to use.

Touch to return to the gallery.
Save the changes you
made to your phone. You can save
the edited photo with another
name.
Undo Erase the editing you did
on the photo.
Send Select to send the edited
pictures as Message, E-mail or
Bluetooth.
Save

Adding texts to a picture.
You can choose the text box and
the colours of the box and text.
Decorate your photo with
stamps.
Erase the drawings you
made on the picture. You can
choose the size of eraser to use.
Touch to open further effect
options including Rotate.
Touch to apply the effect
options to a photo.
Adjustment This helps to adjust
a picture taken using Brightness
or Contrast.
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Multimedia
You can store any multimedia files on
your phone’s memory to have easy
access to all your pictures, sounds,
videos and games. You can also save
your files to a memory card. Using
a memory card frees space in your
phone’s memory. You can find these
files in the My stuff menu in the Main
menu.

1. Touch My stuff in the Main menu
and select Images. Select the
picture you want and touch .
2. Touch Set as and choose from:
Homescreen image, Lockscreen
image, Contact image, Start
up image, Shutdown image,
Outgoing call image, Incoming
call image
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Printing an image
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Images contains a list of pictures
including default images preloaded
onto your phone, images downloaded
by you and images taken on your
phone’s camera.

Sending a photo
1. Touch
from the home screen,
touch My stuff and select Images.
Select the picture you want and
touch .
2. Touch Send Via and choose
Message, E-mail, Bluetooth.

Using an image
You can choose images to use as
wallpaper, for the lock screen and to
identify callers.
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1. Touch My stuff and select Image.
Select the picture you want and
touch .
2. Touch Print then choose between
PictBridge and Bluetooth.
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TIP! You can print via
Bluetooth or by connecting to a
PictBridge compatible printer.
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Moving or copying an image

Vide

You can move or copy an image
between the phone memory and the
memory card. You might want to do
this to free some space in one of the
memory banks or to preserve your
images.
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1. Touch My stuff in the
Entertainment tab, select Images
and touch .
2. Select Move or Copy.
3. You can mark/unmark an image by
tapping it sequentially. Mark the
image that you want to move or
copy and touch Copy/Move.

Sounds
Sounds contains a list of sounds
including downloaded sounds,
default sounds and voice recordings.
From here you can manage or send
sounds or set them as ringtones.

Using a sound
1. Touch My stuff in the Main menu
and select Sounds.
2. Select a sound you want. It will
begin to play.

Videos
Videos shows a list of downloaded
videos and videos you have recorded
on your phone.

Watching a video
1. Touch My stuff in the Main menu
and select Videos.
2. Select a video to play.

Sending a video clip
1. Select a video.
and then touch Send
2. Touch
via. Choose from Message, E-mail
or Bluetooth.

Flash contents
The Flash contents folder contains all
downloaded SWF and SVG files.
1. Touch My stuff in the Main menu
and select Flash contents.
2. Select the file you want to view.

Documents
From the Documents menu, you
can view all your document files.
From here, you can view your Excel,
PowerPoint, Word, Text and pdf files.

Other content
Other content contains a list of files
that are not pictures, sounds, videos,
documents, games or applications.
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Multimedia
Games
You can install new games on your
phone to enjoy when you have spare
time.
You can also access this using the
Games & Apps menu in the Main
menu.

Playing a game
1. Touch Games & Apps in the
Entertainment tab.
2. Choose a game to launch.

Transferring a file to your
phone
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Bluetooth is probably the easiest
way of transferring a file from your
computer to your phone. You can
also use the LG PC Suite via your
sync cable.
To transfer using Bluetooth:
1. Make sure your phone and
computer have Bluetooth
switched on and are visible to one
another.
2. Use your computer to send the file
via Bluetooth.
3. When the file is sent you will have
to accept it on your phone by
touching Yes.
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4. The file should appear in your
Image folder if it is an image file
and in the Sound folder if it is a
music file.

Music
Your LG GD880 has a built-in music
player so you can play all your
favourite tracks. To access the music
player, touch Music. From here,
you can access a number of folders
located at the top of the screen:
NOTE: The copyright of music files
is protected by international treaties
and national copyright laws. It may
be necessary to obtain permission
or a licence to reproduce or copy
music. In some countries national
law prohibits private copying
of copyrighted material. Before
downloading or copying the
file, please check the national
legislation of the applicable country
concerning the use of such material.
All tracks - Contains all the songs you
have on your phone except the
preloaded default music.
Favourite - Contains the songs you
saved as Favourites.
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Artists - Browse through your music
collection by artist.
Albums - Browse through your music
collection by album.
Genres - Browse through your music
collection by genre.
Playlist - Contains all the playlists you
have created.

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

Playing a song
1. Touch Music.
2. Select the song you want to play.
The confirmation message appears
when in Silent mode.
to pause the song.
3. Touch
to skip to the next song.
4. Touch
to go back to the
5. Touch
previous song.
to return to the Music
6. Touch
menu. You may touch more than
once to return to the menu.

FM Radio
Your LG GD880 has an FM radio
feature so you can tune in to your
favourite stations to listen on the
move.
1. Scroll and touch FM radio in the
Main menu.
2. Tune in to a station or adjust the
volume if desired.
NOTE: You will need to attach your
headphones to listen to the radio.
Insert them into the headphone
socket next to the charger connector.
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Organiser
SNS
A social network service focuses
on building and reflecting a social
network or social relationship among
people who share interests and/or
activities.

Facebook
Facebook is a social networking
website.
1. Touch
from the home screen
and then touch Facebook.

Twitter
Twitter is a free social networking and
micro-blogging service.
from the home screen
1. Touch
and then touch Twitter.

Settings
from the home screen
1. Touch
and then touch SNS settings.
2. Turn on Social networking. If
you have an account related to
social networking, the account is
displayed. Touch the account, then
touch
to add your
friend contact to your phone.
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3. If you have no account, touch New
account, then create your account.
NOTE: You will incur an extra cost
by connecting to this service . Check
the data charges with your network
provider.

Adding an event to your
calendar
1. Touch
from the home screen
and then touch Organiser.
2. Select the date you would like to
add an event to.
3. Touch
and touch New
schedule or simply touch New
schedule at the bottom of the
screen.

Adding an item to your to
do list
1. Touch
from the home screen
and then touch Tasksin the Main
menu.
2. Touch
and touch New task or
simply touch New task at the top
of the screen.
3. Set the date for the task, add notes
and select a priority level: High,
Normal or Low.
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4. Save your task by touching

.

Adding a memo
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1. Touch
from the home screen
and then touch Memo in the Main
menu.
and then New memo.
2. Touch
Or simply touch New memo at the
top of the screen.
3. Type your memo and then touch
Save .

to

4. Your memo will then appear
on the screen in the memo
application.

Setting your alarm
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1. Touch
from the home screen
and then touch Alarms. Widget
alarm should appear in the list
as the default and you cannot
delete it.
2. Touch
and then New alarm. Or
simply touch New alarm at the top
of the screen.
NOTE: You can set up to 11 alarms
including Widget alarm.

Recording a sound or voice
1. Touch
from the home screen
and then touch Voice recorder in
the Main menu.
2. Choose where to save the
recording: Internal or External.
3. Choose a recording mode: Normal
or MMS.
to begin recording.
4. Touch
5. Touch
to pause recording.
6. Touch
to end recording.
7. Touch
to listen to your
recording.
8. Touch
to adjust the volume.

Using your calculator
1. Touch
from the home screen
and then touch Other tools in the
Main menu.
2. Select Calculator.
3. Touch the numeric keys using the
keypad to input numbers.
4. For simple calculations, touch the
function you require (+, –, ×, ÷),
followed by =.

TIP! Slide the alarm switch left
to set it.
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Organiser
5. For more complex calculations,
touch
and choose from sin,
cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg,
rad etc.

Converting a unit
1. Touch
from the home screen
and then touch Other tools in the
Main menu.
2. Select Unit converter.
3. At the top of the screen, choose
whether you would like to convert
Currency, Area, Length, Weight,
Temperature, Volume or Velocity.
4. You can then select the unit and
enter the value you would like to
convert from, followed by the unit
you would like to convert to.
5. The corresponding value will
appear on the screen.

Adding a city to your World
clock
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1. Touch
from the home screen
and then touch Other tools in the
Main menu.
2. Select World clock.
3. Touch
and then New city. Or
simply touch New city at the top
of the screen.
LG GD880 | User Guide

Using the stopwatch
1. Touch
from the home screen
and then touch Other tools in the
Main menu.
2. Select Stopwatch.
3. Touch Start at the bottom of the
screen to begin the timer.
4. Touch Lap if you want to record
a lap time.
5. Touch Stop to end the timer.

LG Air Sync
Using this menu, you can synchronise
your PIM data or other contents of
your phone with your LG Air Sync
account.
1. Touch LG Air Sync in the Main
menu.
2. If you have no LG Air Sync account,
please visit www.lgairsync.com to
create your account. If you have
an account, key in your ID and
Password.
3. If you want to synchronise your
PIM data, touch PIM Sync. If you
want to synchronise your contents,
touch Link Air.
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4. In case of PIM Sync, select the
items you want to synchronise,
then touch Sync now.
5. In case of Link Air, select the items
you want to synchronise, then
touch Sync now.
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PC Sync
You can synchronise your PC with
your phone to make sure all your
important details and dates match.
You can also backup your files to put
your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your
computer
1. From the home screen, touch
and touch Connectivity.
2. Select USB connection mode and
touch PC Suite.
3. Connect the handset and PC
via USB cable and wait a few
moments. An installation guide
message will be displayed.
4. Follow the instructions on the
screen to complete the LG PC Suite
Installer wizard.
5. Once installation is complete, the
LG PC Suite icon will appear on
your desktop.

Connecting your phone and PC
1. From the home screen, touch
and touch Connectivity.
2. Select USB connection mode.
3. Touch PC Suite.
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4. Connect the handset and
PC via USB cable and wait a
few moments. PC Suite runs
automatically.

Backing up and restoring the
information on your phone
1. Connect your phone to your PC as
described above.
2. Click on the Backup icon and
select Backup or Restore.
3. Mark the content you would
like to backup or restore. Select
the location you would like to
backup information to or restore
information from. Click the Start
icon.
4. Your information will be backed up
or restored.

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

Synchronising your contacts
1. Connect the phone to your PC.
2. Click on the Contacts icon.
3. Click Sync Contacts button your PC
will now import and display all the
contacts saved on your handset.
4. Click on Menu and select Export.
You can now select the target
where you want to save your
contacts.
Right-click your contacts and then
Select All.

Synchronising your messages
1. Connect the phone to your PC.
2. Click on the Messages icon.
3. All your phone messages will be
displayed in folders on the screen.

Using your phone as a Music
Sync device
Your Phone can be used as a Music
Sync device for Sync Music Files only.
Music Sync can be carried out using
Windows Media Player 10/11 and
supports both Handset Memory and
an External Memory Card.
1. Disconnect your phone from
your PC.
2. From the home screen, touch
and touch Connectivity.
3. Select USB connection mode.
4. Touch Music sync.
5. Connect the phone to your PC.
Your phone will read: Connected.

DivX Converter
DivX will convert media files on your
PC to a format that lets you upload
them and view them on your phone.
Once installed, select DivX from the
Program Files on your PC, then DivX
converter followed by Converter.
Use the arrows in the application
to change the conversion format
to Mobile. If you right click on
the application box and select
Preferences, you can change the
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PC Sync

OS

location where the converted files
are saved.
Drag and drop the files into the
application for initial analysis. Then
select Convert for the process to
begin. When the process is complete
a Conversion complete pop up will be
displayed.

Usin
your
can c
Mon
phon

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-ON-DEMAND:
This DivX Certified® device must
be registered in order to play DivX
Video-on-Demand (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.
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OSP (On Screen Phone)
Using the OSP feature, you can see
your phone screen from your PC. You
can control your phone from the PC
Monitor just as you would on the
phone.

Installing OSP on your
computer
When you install LG PC Suite on
your computer, OSP is installed
automatically

Starting OSP
Click
on your computer or start>
program> LG OSP

Connecting your phone and PC
By USB cable
1. Click ‘Connection Wizard’.
2. Select ‘Cable connection’, then
click Next.
3. Connect the handset and PC via
USB cable.
4. Select Next.
5. Enter your phone password into
the PC (default value is “0000”)
By Bluetooth
1. Ensure that Bluetooth is switched
On and Visible for both your PC
and your phone.

2. Select Bluetooth connection, then
click Next
3. Select your phone among the
searched phones, then click Next
4. Enter the PIN code into the PC,
then click Next.
5. Click ‘Yes’ in the confirmation
message.
6. Enter the PIN code into your
phone, then click OK.
7. Enter your phone password into
the PC, then click OK.

Disconnecting your phone
from your PC
If you want to disconnect your phone
from your PC, click
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OSP (On Screen Phone)
Controlling your phone
You can control your phone using
OSP. If you mouse-click a menu in the
OSP main screen, the menu runs in
your phone as if you had selected the
menu on your phone.
For example, if you want to send a
message using OSP, click Messaging
in the Communication tab of the OSP
main menu, then click Write message.
You can enter characters by mouseclicking or using your PC keyboard.
If you want to use the mouse to key
in characters, click the characters you
want to enter.
If you want to use the keyboard, type
in the characters on your keyboard.
Click Send SMS when you have
finished writing the message.

Transferring a file between
your phone and PC
Transfer a file from PC to Phone
1. Select the file you want to transfer
from your PC, then drag and drop
the file to the OSP Screen.
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Transfer a file from Phone to PC
1. Select the file you want to
transfer from Media album in the
Entertainment tab of the OSP
screen, then click the right mouse
button and select Save to PC.

Editing a file on your phone
1. Select the file you want to edit
from the Media album in the
Entertainment tab of the OSP
screen, then click the right mouse
button and select Edit
2. You can edit the file using
associated applications.
3. When you finish editing your file,
it will be transmitted back to your
phone.

Using OSP Notification
The OSP feature gives you Popup
messages with information about
your phone events: Alarm, Message,
Incoming Call, etc.
1. Select
in the OSP Screen
2. Select “Alerts me with Popup”
NOTE: When you use the OSP feature,
your phone’s reaction may be slow.
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The web
Accessing the web
1. Touch Browser in the Main menu.
2. To go straight to the browser
homepage, select Browser. Or
select Enter URL and type in the
URL, followed by OK in the upper
left of the screen.
NOTE: An additional cost is
incurred when connecting to this
service and downloading content.
Check with your network provider
for data charges.

Adding and accessing your
bookmarks
For easy and fast access to your
favourite web sites, you can add
bookmarks and save web pages.
1. Touch Browser in the Main menu.
2. Select Bookmarks. A list of your
Bookmarks will appear on the
screen.
3. To add a new bookmark, touch
New bookmark. Enter a name
for your bookmark, followed by
the URL in the corresponding
field box.

4. Touch
on the upper left of the
screen. Your Bookmark will now
appear in the list of bookmarks.
5. To access the bookmark, simply
touch the Connect icon next to the
bookmark or touch the bookmark
title and then touch Go. You will be
connected to your bookmark.

Using RSS reader
RSS (Really Simple Syndication) is a
family of web feed formats used to
publish frequently updated content
such as blog entries, news headlines
or podcasts. An RSS document, which
is called a feed, web feed or channel,
contains either a summary of content
from an associated web site or the full
text. RSS makes it possible for people
to keep up with their favourite web
sites automatically. It is much easier
than checking them manually.
The user subscribes to a feed by
entering the feed’s link into the
reader or by clicking an RSS icon in a
browser that initiates the subscription
process. The reader checks the user’s
subscribed feeds regularly for new
content, downloading any updates
that it finds.
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The web
Saving a page
1. Access your required web page as
described above.
2. Touch
and select Save this
page.
3. Enter a name for the web page so
you can easily recognise it.
4. Touch Save.

Accessing a saved page
Touch Browser and select Saved
pages. You can view the saved pages
here.

Viewing your Mobile history
Touch Browser and select Mobile
history.

Using your phone as a
modem
Your GD880 can double as a modem
for your PC, giving you email and
internet access even when you can’t
connect by wire. You can use either
the USB cable or Bluetooth.
Using the USB cable:
1. Ensure that you have the LG PC
Suite installed on your PC.
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2. Connect your GD880 and your PC
using the USB cable as outlined
previously and launch the LG PC
Suite software.
3. Click Internet Kit on your PC.
Then click New button and select
Modem.
4. Choose LG Mobile USB Modem
and select OK. It will now appear
on screen.
5. Write a profile that can connect to
the Internet and save the values.
6. The profile that you create will
appear on your PC screen. Select it
and click Connect.
Your PC will connect through your
GD880.
Using Bluetooth:
1. Ensure that Bluetooth is switched
On and Visible for both your PC
and GD880.
2. Pair your PC and GD880 so
that a passcode is required for
connection.
3. Use the Connection wizard on
your LG PC Suite to create an
active Bluetooth connection.
4. Click Internet Kit on your PC. Then
click New button.
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5. Choose LG Mobile USB Modem
and select OK. It will now appear
on screen.
6. Write a profile that can connect to
the Internet and save the values.
7. The profile that you create will
appear on your PC screen. Select it
and click Connect.
Your PC will connect through your
GD880.
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Settings
Personalising your profiles
You can Personalise each profile
setting using the settings menu.
1. Touch
from the home screen
and then touch Profiles.
2. Choose the profile you want to edit.
3. You can then change all the
sounds and alert options
available in the list, including your
Ringtone, Volume, Message tone
settings and more.

Changing your Display
settings
Touch
from the home screen and
then touch Display settings. Choose
the screen setting you want to edit.
NOTE: The longer the backlight
is on, the more battery power
is used. This may result in your
needing to charge your phone
more often.
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Changing your Device
settings
Enjoy the freedom of adapting the
operation of your GD880 to your
own style.
Touch
from the home screen,
touch Device settings and then
choose from the list below.
Settings
Date & Time - Adjust your date and
time settings or choose whether to
update the time automatically or to
use the daylight saving option.
Power save - Slide the switch left
to set the power saving settings
on/off or Night only.
Languages - Change the language
of your GD880’s display.
Auto lock - Lock the keypad
automatically in the home screen.
You can choose the time for the
auto lock.
Security - Adjust your security
settings including PIN codes and
handset lock.
Memory info - See Using memory
manager for more information.
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Primary storage settings - Choose
the location you prefer items to be
saved between Handset memory
and External memory.
Reset settings - Restores all
settings to their factory defaults.
Device information - Shows
the device information. You can
upgrade your software via the Web
using this menu.
Device guide - show how to use
each functions ( Homescreen,
Widget download, Indicator, Menu,
Contacts, SNS, Browser, Lock screen
gesture)

Changing your touch settings
You can activate sound or vibration
for your touch tone.

Changing your Connectivity
settings
Your Connectivity settings have
already been set up by your network
operator so you can enjoy your new
phone immediately. To change any
settings, use this menu:
Touch
from the home screen and
then touch Connectivity.

Network selection
Select network - If you
select Automatic, the GD880
automatically searches for
the network and registers the
handset to the network. This is
recommended for best service and
quality.
If you select Manual, all the
currently available networks are
shown and you can select one of
them for registration.
Network mode - You can set a
type of network to search for when
networks are searched in the Select
network menu.
Preferred lists - You can add a
preferred network to connect
to. If the network is searched
automatically, simply choose one
from the network list. If not, you
can add a new network manually.
Internet profiles - This menu
shows the Internet profiles. You
cannot delete or edit the default
configurations for your country.
However, you can add a new profile
using this menu.
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Settings
Access points - Your network operator
has already saved this information.
You can add new access points using
this menu.
Back-up -You can send your
information to an operator server
or receive information s from an
operator server.
NOTE: This service is not available
in all countries. Please contact
your service provider for further
information.
Home network -You can choose and
share contents by Home network.
Be careful about disclosing personal
information.
GPS type - Select GPS type: Assisted
GPS, Stand alone.
DivX VOD registration - This menu
is used to generate a DivX VOD
registration code. Please visit http://
vod.divx.com to register and for
technical support.
USB connection mode - Choose a
data service from the options and
synchronise your GD880 using the LG
PC Suite software to copy files from
your phone. See PC Sync for more
information on synchronisation. If you
use Music sync with Windows Media
60
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Player, select Music sync in this menu.
Music sync is only available for music
content.
Packet data conn. - Choose when
your device should be connected to
the network for packet data.
Browser settings - Set the values
related to the browser (Profiles,
Appearance settings, Cache/Cookies,
Security, Reset settings).
Streaming settings - Your network
operator has already saved this
information. You can add a new
profile using this menu.
Java settings - Allows you to set
profiles for connections made by Java
programs and to view certificates.
Data roaming - offers you to manage
data reception of Multimedia/Widget/
Email/PIM/Link Air in roaming area.
Using Data roaming function, you can
block data application service to not
pay data application fee in roaming
area.
The default settings is off and the use
of data application will be blocked
out. When you activate Data roaming
function, you can download or
synchronize data.
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Using memory manager
Your GD880 has three memories
available: the phone, the SIM Card and
an external memory card.
You can use memory manager to see
how each memory is being used and
how much space is available.
Touch Device settings, then Memory
info.
Internal common memory - View
the memory available on internal
common memory.
Internal multimedia memory - View
the memory available on internal
multimedia memory.
Internal reserved memory - View the
memory available on your handset
for SMS, Contacts, Calendar, To
do list, Memo, Alarm, Call history,
Bookmarks and Miscellaneous items.
USIM memory - View the memory
available on your SIM Card.
External memory - View the memory
available on your external memory
card (you may need to purchase the
memory card separately).

Sending and receiving your
files using Bluetooth
To send a file:
1. Open the file you want to send,
typically this will be a photo, video
or music file.
2. Choose Send.
Choose Bluetooth.
3. If you have already paired the
Bluetooth device, your GD880
will not automatically search for
other Bluetooth devices. If not,
your GD880 will search for other
Bluetooth enabled devices within
range.
4. Choose the device you want to
send the file to.
5. Your file will be sent.
TIP! Check the progress bar to
make sure your file is sending.
To receive a file:
1. To receive files, your Bluetooth
must be both ON and Visible. See
Changing your Bluetooth settings
below for more information.
2. A message will prompt you to
accept the file from the sender.
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Settings
Touch Yes to receive the file.
3. You will see where the file has
been saved. For image files, you
can choose to View the file or Go
to My stuff. Files will usually be
saved to the appropriate folder in
My stuff.

Changing your Bluetooth
settings
Touch Bluetooth and select .
Make your changes to:
My device information - View
your device information regarding
Bluetooth.
My device visibility - Choose to
be Visible, Hidden or Visible for
1 min.
My device name - View your device
name.
My Bluetooth address - View your
Bluetooth address.
Supported services - Select how to
use Bluetooth in association with
different services.
Remote SIM Mode on/off - Turn
on or off.
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Pairing with another
Bluetooth device
By pairing your GD880 and another
device, you can set up a passcode
protected connection.
1. Check that your Bluetooth is ON
and Visible. You can change your
visibility by touching .
2. Touch New device.
3. Your GD880 will search for devices.
When the search is completed, the
Refresh icon will appear on the
upper left side of the screen.
4. Choose the device you want to
pair with and click ‘Yes’ in the
confirmation message. You may
need to enter the passcode if the
passkey does not match with the
device you are trying to pair.
5. Touch Always ask or Always allow,
then the device is paired.

Using a Bluetooth headset
1. Check that your Bluetooth is ON
and Visible.
2. Follow the instructions that
came with your headset to put
it in pairing mode and pair your
devices.
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3. Touch Always ask or Always allow.
Your GD880 will automatically
switch to Headset profile.
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Wireless Manager allows you to
manage Internet connections via Wi-Fi
(Wireless LAN) on your device.
It allows the phone to connect to
local wireless networks or access the
Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and
has a greater range than Bluetooth
wireless technology and can be
used for fast emailing and Internet
browsing.
NOTE: The GD880 supports WEP and
WPA-PSK/2 encryption, but not EAP or
WPS encryption. 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 can
obtain the key from your Wi-Fi service
provider or network administrator.

Software Upgrade
LG Mobile Phone Software Upgrade
Program
For more information on installing
and using this program, please visit
http://www.lgmobile.com
This feature allows you to upgrade
your software to the latest version
quickly and conveniently on the
Internet without needing to visit
our service centre. The mobile
phone software upgrade program
requires the user’s full attention for
the duration of the upgrade process,
so please be sure to check any
instructions and notes that appear at
each step before proceeding. Please
note that removing the USB data
communication cable or batteries
during the upgrade may seriously
damage your mobile phone. The
manufacturer takes no responsibility
for loss of data during the upgrade
process, so you are advised to note
down any important information in
advance for safekeeping.
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Accessories

Tec

These accessories are supplied with the GD880.

Gene
Prod
Syste
GSM
7.2 M
900/

Charger

Data cable
and CD

Battery

Amb
Max:
Min:

Stereo
headset

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may be different in different regions; please check with our
regional service company or agent for further inquiries.
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Technical data
General
Product name: GD880
System:
GSM 850/900/1800/1900, HSDPA
7.2 Mbps/HSUPA 2.0Mbps, UMTS
900/2100, 850/2100, 850/1900
Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min: -10°C

r

LG Service Center by LG Electronics (Thailand) Co.Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd.;
Bookala, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon - Sun
07:00 - 19:00
Call center : 0-2878-5757
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Declaration of Conformity
Supplier’s 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 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
GD880
Trade Name
LG

Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
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-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration
I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives
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09.Feb. 2010
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